
  

חשוב עולמית, מפה מקומית 

כלכלה ירוקה

טכנולוגיה ותכנון

תנועה

 סיכונים ואתגרים

 יבשה ומים

חיים ירוקים

טבע

שוק האיכרים/   
מקומי          

 תוצרת   
 אורגנית/מקומית

 עסק/   
  שירות ירוק

 בית קפה  מוצרים אקולוגים  
בריא  

אתר חקלאות      
  אקולוגית    

עסק   
מקומי

חנות יד שניה/
שוק קחתן

חנות 
ירוקה

סחר הוגן חברה עסקית     
 אחראית    

 יוזמה עסקית  
 חברתית

השכרה/
השאלה        

משאבי   חנות לתיקונים
אקו-תיירות

שימוש
 חוזר 

מיחזור   

אתר  
 אנרגיה סולארית

אתר  
 אנרגית רוח 

 אתר      
אנרגית מים  

אתר גיאותרמי/
 חימום מהאדמה     

מערכת    בנייה ירוקה
מחזור מים

גג ירוק  בנייה
 עצמית     

קומפוסט   

טכנולוגיה 
ירוקה 

אתר מחקר/מדע
 

הפחתת           
גזי חממה          

חומרי ניקיוי  
 אקולוגיים        

שימור אנרגיה אתר הפחתת נייר

אתר/חנות
 אופניים

שביל אופניים
(שמאלי)    

שביל אופניים
 (ימיני)    

חנייה אופניים  ידידותי     
 להולכי רגל 

נגישות לנכים תחבורה  
  ציבורית  

   רכבת קלה   
 

 תחבורה  
 ימית     

 דלק/רכב           
אלטרנטיבי    

אזור  חניון "חנה וסע"
 תנועה מסוכן

אזור   
מחייב זהירות

מזבלה       
  פיראטית / דולפת

קרקע מזוהמת
 דורשת שיקום 

אתר פגוע/
מפגע סביבתי

 מקור   זיהום אוויראתר מזוהם
זיהום מים     

 בית-גידול
בסיכון

אתר פגיעבירוא יער     
    

עזור שנפגע    
 משינוי האקלים   

אתר נטוש אתר אסון מתקן נפט דלק נמל תעופה זיהום רעש
 וגז טבעי   

פסולת    
רדיואקטיבית   

אתר 
מסכן בריאות

אתר כרייה

אתר מים    מעבר חיות בר/אתר גיאולוגי    
מסדרונות טבעיים

ביצה/אגן       
רטוב סביבה לחה 

מקור    
 מי שתייה   

פארק חוף/     
 גדת נחל         

אתר  

 

תכנון/עיצוב אקולוגי אתר משוקם     
 

גינון נוף 
 אקולוגי         

שדירה מוצלת
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הרשת הבינלאומית של מפות ירוקות תומכת בהשתתפות של אזרחים וארגונים בפיתוח קהילתי בר-קיימא

 תוך שימוש במיפוי ככלי ביטוי.  בשימוש על כל מפות ירוקות בעולם, האייקונים מחברים את הקהילות
למגוון של אתרים, מסלולים, ומשאבים מקומיים.

 
לשיקום עתידי   

אייקונים מפה ירוקה, גירסה שלישית



צומח

חי

 פעילות בחוץ

יער ציבורי/
  אזור טבעי   

יער/חורש טבעי 
 

 גן ציבורי
 

עץ מיוחד גינה קהילתיתאתר פריחה
 

צמחיה          
              מתחדשת בקלות   

שלכת סתיו    אתר ליקוט מזון

בית גידול
  משמעותי  

בית גידול חיות בר בית גידול
ימי       

בית גידול
 חופי   

בית גידול
 דו–חיים

מרכז חי בר/         
 גן חיות        

בית גידול     
 מוגן   

אתר צפרות       
וצפייה בחיות בר     

 אתר צפייה בחרקים 
 

אגם   חיות חווה
עופות מים

אזור נדידת
 ציפורים 

פארק/     
 אתר נופש  

  אתר ספורט/ 
לשחק בטבע

מרחב ציבורי/ 
  כיכר

טיול רגלי         
  בטבע/אקולוגי   

אתר         
 בוצית / קאיאק  

אתר שחייה שטח לשחרור
כלבים

 אתר שייט       
 

אתר לגלישה   
בסקייטבורד

פעילות שלג
 

אתר קמפינג/
 מחנאות    

נוף תצפית/
מראות מיוחדים

אתר שקיעה / זריחה 
 

אתר צפייה בכוכבים

תרבות

מידע ירוק

צדק ואקטיביזם

תשתיות וציוני דרך

תרבות וחברה

אתר תרבות     מוזיאון מוזיקה מקומית אתר    
לתרבות חוצות

הופעה    
 תרבותית   

נקודת אמנות גלריה אומנותאתר לשימור  
 

אורח חיים 
 מסורתי 

אתר    
 ארכיאולוגי

שכונה מסורתיתשכונה מגוונת אתר ידידותי  
לילדים     

 
     

אתר ידידותי  
לקשישים   

אתר בריאות      
 אלטרנטיבית

אתר 
 אקולוגי–רוחני

מצבת זיכרון    
 

מרכז קהילתי
 

בית ספר
 סביבתי

מידע אקולוגיחינוך סביבתי תקשורת 
אקולוגית/עצמאית  

לרכישת    
מפות ירוקות

ספרייה  
 ציבורית

מידע  ניטור זיהום 
 באינטרנט

אינטרנט אל–חוטי
(Wi-Fi)

תעודה אקולוגית אתר מיוחד הרשמה מראש

ארגון/         שירות חברתי ארגון צדק סביבתי
מועדון סביבתי    

ארגון חשוב     
 

אתר התנדבות
 

מומחה אקולוגי  עזור      
דיבור חופשי

בית תמחוי/
מחסן מזון

 
 קלפי   

שימוש קרקע  
בלתי מקיים

ניצול לרעה      ג'נטריפיקציה
 במקום העבודה

שכונת עוני  
ממבנים רעועים

אזור לפליטים    

 מכון לטיהור שפכים     
 

 תשתית אנרגיה
 

תחנת מעבר         
  פסולת מוצקה    

אתר  משרד  משרפת פסולת
ממשלתי

בית ספר  בית חולים בית תפילה

בית עלמין תחנת מידע  בית קפה/ 
פאב חשוב

בית הסוהר/  שירותים ציבוריים ציון דרך 
 מעצר     

אתר צבא
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הטמנת פסולת

(Landmark)
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