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 פריזעירייץ של ועיר חכמה קיימות נציבת במועצה לישראל יפה עם  סיכום  מפגש

 
התקיימובמועצהלישראליפהבת"אהרצאהושיחהעםמנהלתהקיימותשלפריז,גב'19.9.11ביום

קיימא ובת חכמה אסטרטגיה חכמות: וערים ירוקה "בנייה בנושא שסטנה, דה אבו סדיסייה
 בלפריז". אמנתמפגש על החתומות בעיריות והקיימות הסביבה בתחום מקצוע אנשי השתתפו

פורוםהעירוניהעיריותהחבריםבנציגיכןאמנתהאקליםותהליךלימובי-11-האקליםשלפורוםה
לתכנוןולבנייהבניקיימא.


הרצאת האורח התקיימה הודות למשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 


 יפה המועצהלישראל הלאחרהמפגשהתקייםסיורמודרךבבניין  עיקרי נסקרו הירוקץשיפובו

ביקור וכן שנערךבמבנה האקליםבמרכז יפהבתחומי החדששהקימההמועצהלישראל החינוכי
.מרכזחינוכיחדישבנושאאקליםוקיימות–"תפיסתעולם"והקיימותשנקרא


 

 :משתתפים


עיריות:  רונן ;עירייתגבעתיים-יניב ; וייסטל;עירייתהרצליה-הילהאקרמן עיריית-מוראל
חדרה ; רוזן נטלי לוטן, -הילה חולון:; עיריית אנגלקו נתניה:;-עירית סובולאאליעיריית -נא

,ורדעירייתרעננה;איתןבןעמי-בתיהאלפסי;עירייתרמתגן-עדיתאדלר;עירייתפתחתקוה
בבצ'יק אוריאל רמתי, אביב-קריספין עידית;יפו-עירייתתל אריצ'ה, דל שאול מאיהקרבטרי,

.11-פורוםה-וד,אבימושלה
.המועצההישראליתלבנייהירוקה-יעלמרוםהמשרדלהגנתהסביבה;-רןאברהםגופיםנוספים:


 

 עיריית פריז: -נציבת קיימות ועיר חכמה  –סדיסייה אבו דה שסטנה 
 

הרצאה:
ולדיורברקיימא"שלהמשרדלשיכוןאקולוגיותעירייתפריזלתכנית"שכונותהצטרפה2002בשנת

.ברקיימאשלתכניותעירוניותשלצרפת,במסגרתומתחייבותהעיריותלאמץאסטרטגיותלניהול
"שכונותאקולוגיות".20כיוםפועלותבעיר


שכונותמקיימות:מדדיםל
 2009בשנת תהחלה ליישם העירייה פי על העיר בשכונות לקיימות הערכה הצרפתיהליך המדד

המדדהצרפתימתייחסתהליכיהערכה.האקולוגיותשכונותמה3מקיימות,וכיוםעוברותלשכונות
תחומיל שלושה ופסולת-–על אנרגיה -מים, ש כל כולל מהם מדדיםאחד עשרה עד .שמונה
ה והעריםהשונותיםמאפשרמדדים השכונות בין והשוואה יםויכולדירוג כלי להוות לזיהויעזר

יניות.פעריםותכנוןמד
שלהתחדשותעירוניתבמתחםלדוגמאפרויקטהמדדיםותרומתםלתכנוןהעירוניהוצגובאמצעות

-.בפרויקטניתןדגשעלעירובשימושים,לרבותעירובשלדפוסימגוריםשוניםביתחוליםישןבעיר
אלמנטיםלקידוםהמגווןוגגותירוקיםשולבובפרויקטדיורפרטיודיורציבוריבתוךמתחםאחד.

הביולוגיבעירכמותיבותקינוןוכוורותלדבורים.
 בהערכהשלתחוםהאנרגיהעוליםמספרקשיים,בדגשעל-בנייהירוקהוחיסכוןבאנרגיה

האם-וכןסוגיותמתודולוגיותקושיבאיסוףמידעממגווןגורמיםומוסדות–פערימידע
 לחשב החשמל צריכת את בשטחים תאורת לרבות וכו'רחובהציבוריים ., יעדיםהוצבו

 kWh 50-במבניםמחודשיםוkWh / m² 80עדשללצריכהשנתיתמקסימליתשלאנרגיה

/ m²ב מבניםחדשים. ומעטפת, בידוד הוספו החימוםבפרויקטשלמתחםביתהחולים,
מרשתלמבנים בפרויקטמגיע חלוקה חוםהמיוצר המעבירה שלמתקןבמחוזית שריפה

.המוצביםעלגגותהמבניםבמתחםפאנליםסולרייםמכן,ופסולתעירונית



 

 


 הוביללהחלטהעל-פסולת הפסולת במדדי לצורךהערכתהציון באיסוףהמידע הקושי

 שיאפשרולמדודאתכמויותהפסולתבמיכל.התקנתשבביםחכמיםבמיכליהאצירה
כמוכן,שולבה.עצמובאתרהבנייהשלפסולתהבנייןחזורימבמתחםביתהחולים,בוצע

עומדיםכיום.ציהקומפוסטשלפסולתביתית,וכןטיפולבאמצעותהפרדהבמקורתשתיתל
.זהשיעורוהעירייהמבקשתלהעלות,20%עלבשכונהשיעוריהמחזור

 -מים בפרויקט היתרחחלשטחישולבו )בין נגר צמצום גשם, מי של ומחזור איסוף ול,
עלסלעיםעםבנויותמהשכונותבפריזחלקגגותהירוקים(ועוד.חשובלצייןכיהבאמצעות

היכןעלכן,.וכיאיןהפרדהבעירביןמערכותהניקודלמערכותהביובמקדםחלחולנמוך
יםלביוב.היכןשלא,המיםמוזרמוהחלחול,פעלולהגברתשניתן




 .כאן, לחצו 51-מצגת באתר פורום ההלצפייה ולהורדת 
 

:שאלותודיון


ת חדשות?ושכונאימצה העירייה את תקן השכונה המקיימת כחובה בהקמת האם  גם עבורכן.
 שכונות חדשות בוגם ותיקות. שכונות של שיקום / שדרוג / שיפוץ מבצעים פרויקטיםכאשר

מהמשרדלהגנתהסביבהשלצרפת.רשמיתונגשתלתהליךהסמכהלקבלתהיהעיירהמצטיינים
 

 כיצד ממומנים הפרויקטים? 
המבנים ממכירת מתקבל המימון ציבורית. בהשקעה העיריה ידי על נעשה שבבעלותהתכנון

.עירונית
מנהלימועברותלקבלניםדרךההנחיותמאדברורותומגבילותלכלמבנה,קובעתכמוכן,העירייה
 .בעמידהבהנחיותלהתנותאתהחזרהערבויותהרשאים,יהיהפרויקטיםבעיר

 
בניה העירייה עם גורמים נוספים, כמו למשל אדריכלים בתחום הבנייה הירוקה?ו הממשק בין מה

העירייהצריכהלהיותקשיחהוברורה ירוקהושכונותמקיימותהםנושאיםשמשתניםעםהזמן.
ביןהיתרלאורפיתוחיםטכנולוגיים.,לאפשרשינוייםבמידתהצורךבהנחיותיה,אךגם

 
 בבנייה ירוקה?נבנים חים שהמבנים ישכונה, לפי מה קובעים ומבטברמת האיך יוצרים סטנדרט 

ההערכהלאחרהביצועמאפשרתלקבועאתרמתהבניההירוקה.מההערכהניתןלקבלמושגהאם
לפעולהעירייהמנסהאלו,.במקריםגםבהיבטיםהתנהגותיים,ישמבניםשבהםהביצועיםנמוכים

 .מולהמשתמשיםבמבנה
 

? בנושאים אלה עם התושביםפועל הקשר איך  רמת.שלבהתכנוןמתחילמתושביםעםההקשר
 לפרויקט. פרויקט בין משתנה הציבור של המעורבות בהם פרויקטים יש השתתפותנרשמה

.למפגשישיתוףהציבורכללהתושביםלאהגיעורבפרויקטאחוומוצלחתמשמעותית

 

סיור במבנה המועצה לישראל יפה
רבה סביבתית חשיבה שכלל שיפוץ עבר המועצה ,מבנה רביםאשר באלמנטים ביטוי לידי באה

ב שבוצעו הפעולות בין במבנה. מסגרת אור המחדיר אור מגביר המבנה בגג הותקן טבעישיפוץ,
 תוך אל מוגבר כןבאופן כמו והוקמוהמבנה. לציבור, הונגש הגג ו, ישיבה איזורי שבעבו "גינת

 מקומיים.הגינההמשקיפהעלנחלהירקוןפתוחהלציבורהרחבצומחמיניהמורכבתמהמינים",
כמוכן,במבנההוקמהבריכההמוזנתממיםאפוריםפארקהירקון.גנייהושעוובכךמשתלבתעם

הגגהונגשלבעלימוגבלויות.ובהצמחימים.
 

 סיור במרכז "תפיסת עולם"
עלקיימותואקלים,לפיחלוקהלתחומים,המבוססיםעלתפיסותהסברהלחינוךוהמרכזמיועד

התנהגות-בנוסףואדמהואש)אנרגיה(מים,אוויר,–מיתיותואסטרונומיותמהתקופההקלאסית

http://www.forum15.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A4%D7%94


 

 

 טכנולוגיהאדם. על מבוסס המבקרים ומרכז אורקוליים אלמנטים אינטראקטיביותה, הפעלות
שונות.

 
*** 


