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  I   7.10.2013רחובות   ,  41כנס   Iוסביבה   הוועידה השנתית למדע 
 האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה



 !ירוקשימור הוא כבר 
 

 מבנים ייחודיים  שמירת מורשת  -
 שמירת מרקמים שכונתיים    -
 אורח חיים מסורתיהמשקפים   

 בעושר תרבותיתמיכה  -

 באמצעות שיפור בשוויוןתמיכה  -

 קהילות ותיקותאיכות החיים של   

קיימות 
 חברתית

קיימות 
 כלכלית

 העלאת ערך נכסים והשפעתם העקיפה   -

 "המעמד היצירתי"משיכת  -

 כלכלית  צמיחה  -

 יותר בשכר גבוה" מומחים"עבודת  -

 שימור המשאבים הטבעייםהערך הכלכלי של  -
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קיימות 
 סביבתית



 !!ירוק יותראבל יכול להיות 
 

קיימות 
 סביבתית

 הימנעות מעלויות סביבתיות נוספות -

 (Life Cycle Analysisמחושב באמצעות )   

 אנרגיההפחתת צריכת  -

 רעלים ומזהמיםהפחתת פליטות  -

 זחילה עירוניתמניעת  -

 מבנים ייחודיים  שמירת מורשת  -
 שמירת מרקמים שכונתיים    -
 אורח חיים מסורתיהמשקפים   

 בעושר תרבותיתמיכה  -

 באמצעות שיפור בשוויוןתמיכה  -

 קהילות ותיקותאיכות החיים של   

קיימות 
 חברתית

קיימות 
 כלכלית

 העלאת ערך נכסים והשפעתם העקיפה   -

 "המעמד היצירתי"משיכת  -

 כלכלית  צמיחה  -

 יותר בשכר גבוה" מומחים"עבודת  -

 שימור המשאבים הטבעייםהערך הכלכלי של  -
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 !!ירוק יותראבל יכול להיות 
 

קיימות 
 סביבתית

 הימנעות מעלויות סביבתיות נוספות -

 (Life Cycle Analysisמחושב באמצעות )   

 אנרגיההפחתת צריכת  -

 רעלים ומזהמיםהפחתת פליטות  -

 זחילה עירוניתמניעת  -

 מבנים ייחודיים  שמירת מורשת  -
 שמירת מרקמים שכונתיים    -
 אורח חיים מסורתיהמשקפים   

 בעושר תרבותיתמיכה  -

 באמצעות שיפור בשוויוןתמיכה  -

 קהילות ותיקותאיכות החיים של   

קיימות 
 חברתית

קיימות 
 כלכלית

 העלאת ערך נכסים והשפעתם העקיפה   -

 "המעמד היצירתי"משיכת  -

 כלכלית  צמיחה  -

 יותר בשכר גבוה" מומחים"עבודת  -

 שימור המשאבים הטבעייםהערך הכלכלי של  -
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 :מהריסה ובנהי חדשההנובעות  מעלויות סביבתיות נוספותהימנעות . 1

 להרוס מבנה קיים הצורך  - 

 חומרי בנייה נוספים למבנה חדש  הצורך להפיק  - 

 בפסולת הבנייה  הצורך לטפל  - 

 בכךהקרקע והמים הכרוכים , האווירהצורך לטפל בזיהום -  

  Life Cycle Analysis 
 

באמצעות שיפור תנאי  צריכת אנרגיה והפחתת פליטות מזהמיםהפחתת . 2

 האקלים והתברואה במבנה

 

 שימוש במשאבים עירוניים קיימים מניעת זחילה עירונית  . 3

 העיר  חיזוק      

 חדשותמבניית תשתיות הימנעות      

 

 -שימור וקיימות סביבתית

 ?למה זה חשוב
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 ?כיצד מחשבים עלויות סביבתיות של מבנה

 www.kkarc.com תובנות יישום חשיבות מסר

 אנרגיית התפעול

 אנרגייה גלומה אנרגייה גלומה

הערכת כלל השפעות של המבנה על  

 הסביבה

 ((LCA  Life Cycle Assessmentחישוב

הערכת השפעת מחזור החיים של חומרי הבנייה  

 על הסביבה

 חישוב צריכת אנרגיה

 

 אנרגיית התפעול

 אקליםשינוי  •

 משאביםניצול  •

 בריאות •

 המערכת האקולוגיתאיכות  •



 אנרגית ייצור חומרי המבנה

 אנרגיית התפעול

10.2% 15.7% 

74% 

 הרכב צריכת האנרגיה של המבנה
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כאשר בודקים רק את צריכת האנרגיה נראה כי משתלם להרוס מבנה 

 !אולם זו תפישה מוטעית -קיים ולבנות במקומו מבנה יעיל יותר 

Patrice Frey. Making the case: Historic perservation as green 

development. The National trust for Historic Perservation,USA, 2007. 

26% 
 בחירת חומרים

74% 
 תפקוד אנרגטי 

אנרגייה  

 גלומה

אנרגייה   

 תחזוקה

 אנרגית תפעול מערכות המבנה

+ 



 אווירזיהום 

 מיםזיהום  קרקעסחף 

 בבתי גידולפגיעה 
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האנרגיה הנדרשת לתפעול מבנה לאורך שנות קיומו רבה משמעותית לעומת האנרגיה המיוחסת לחומרי  "...

, וייצורם הפקת החומרים, כמו פליטת רעלים למים השפעות אחרות הקשורות בבנייה, אולם .הבנייה

 ..."מאפילות בגדול על כל השפעה סביבתית אחרת של המבנה

 נשיא מכון אטלנטה לחקר מחזור חיים של חומרים ובנייה, וויין טראסטי

 !!!ההשפעה הסביבתית של בחירת החומרים לא נמדדת בצריכת אנרגיה



 : 2011-מחקר של המעבדה הירוקה לשימור של הקרן הלאומית לשימור היסטורי בארצות הברית ב

אשר הינו  , (במקום קיים)למבנה חדש  שנה 10-80לוקח 

להתגבר על , יותר יעיל אנרגטית ממבנה קיים 30%

 .על הסביבה שתהליך בנייתו מייצר ההשפעות השליליות
 

 :להתגבר על השלכות הבנייה, חדשים או מחודשים, הטבלה ממחישה את מספר השנים הנחוצות למבנים יעילים אנרגטית
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Perservation Green Lab. The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse, The national trust for historic preservation, 2011. 



   משום שתהליך הפקת החומרים מהטבע ועיבודם? מדוע

 הוא בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לנזק סביבתי
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 בנוסף קיימות העלויות הסביבתיות של תהליך הבנייה עצמו ושל הרס המבנה הקיים
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כאשר בודקים את מחזור החיים של החומרים מבינים כי הרבה יותר משתלם לחדש את  

 המבנה ולהשתמש בחומרים קיימים מאשר לייצר חדשים

 מהפקת חומרי הגלם ועד לתפעול המבנההאנרגיה השקעת     -חישוב צריכת אנרגיה של מבנה  

 שינוי האקלים  , בריאות האדם, את כלל ההשפעות על המערכת האקולוגיתכולל                     -של מבנה  LCAחישוב 

 מהפקת חומרי הגלם ועד לסוף חייהםמשאבים וניצול               

 אנרגיה+  חומרים



 :תוצאות מהשוואת מקרי חקר
 

  חידוש מבניםשל  ההשפעה הסביבתית

בנייה חדשה היא פחותה  קיימים לעומת 

 ברוב המקרים

 בנייה חדשה

 בשיקגוחידוש הקיים 

 באטלנטהחידוש הקיים 

 בפיניקסחידוש הקיים 

 בפורטלנדחידוש הקיים 

 שינוי 

 אקלים

 ניצול 

 משאבים

 בריאות

 איכות 

 המערכת

 האקולוגית
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Perservation Green Lab. The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse, The national trust for historic preservation, 2011. 



   :מקרה חקר

 חידוש מבנה בעל עירוב שימושים

 הפחתה בעלות הסביבתית 44%-22%

לשימור מבנים השפעה מופחתת על  

 הסביבה ומשאבי הטבע

הפיחות המשמעותי ביותר במקרה זה הוא  

איכות המערכת בהשפעה על 

 !האקולוגית ועל בריאות האדם

 שינוי 

 אקלים

 ניצול 

 משאבים

 בריאות 

 האדם

 איכות 

 המערכת

 האקולוגית

23%-  

מודגש חידוש *

 מבנה בפיניקס
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44%-  

31%-  

22%-  

Perservation Green Lab. The Greenest Building: Quantifying the Environmental 

Value of Building Reuse, The national trust for historic preservation, 2011. 



The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse, National Trust for Historic Preservation 2011 תובנות יישום חשיבות מסר www.kkarc.com 

 הרכב ההשפעה של סוגי מבנים שונים על המערכת האקולוגית בפיניקס

Perservation Green Lab. The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse, The national trust for historic preservation, 2011. 

 !!!בחירת החומרים היא משמעותית

 אחר

 בחירת

 חומרים

 צריכת 

 אנרגיה

Nc-new construction 

RR- rehabilitation-and-retrofit  

Base case- existing 

Advanced- 30% more efficient 

ס יסודי"ביה עירוב שימושים  משרדים האנגר למשרדים האנגר לבית דירות בית דירות בית למשפחה אחת 



 -שימור וקיימות סביבתית

 ?למה זה חשוב

הנובעות מהצורך להרוס מבנה קיים  הימנעות מעלויות סביבתיות נוספות(1)

הקרקע והמים  , ומפסולת הבנייה וזיהום האוויר, חדשולהפיק חומרי בנייה נוספים למבנה 

 Life Cycle Analysis -הכרוכים בכך 

 

באמצעות שיפור תנאי   הפחתת צריכת אנרגיה והפחתת פליטות מזהמים(2)

 האקלים והתברואה במבנה

 

 מניעת זחילה עירונית(3)
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 Empire state building   -החידוש 

 בצריכת האנרגיה של המבנה 38%להפחתה של הוביל 

7,000 
חמצני -טון פחמן דו

 לשנה הופחתו

CO2 

1,350   
 !הורדו מהכבישמכוניות לשנה 

= 
10,000 

עצים דרושים לטיהור  

 פליטת הפחמן שהופחתה

= 

 www.kkarc.com תובנות יישום חשיבות מסר



  תרומת חידוש המבנה לצריכת האנרגיה העירונית

 השנה הבאות 25-יורק יהיו כאן ב-מהמבנים בניו 90%

 

 יורק היא על ידי מבנים-מצריכת האנרגיה בניו 80%

 

 מצריכת האנרגיה 80%מהמבנים מכלים  20%

 

 מהמבנים יפחיתו 20%אם רק 

 מצריכת האנרגיה   38.4%       

 

  25%העיר כולה תפחית 

 !מצריכת האנרגיה שלה
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שידרוג מערכות אנרגיה ומים תרם תרומה משמעותית לחיסכון בהוצאות ישירות ובהוצאות  

היטיב  באופן משמעותי את איכות האויר במבנים ותרם , הוריד נוכחות חומרים רעילים, תחזוקה

 . להעלאת נוחות ורווחת המשתמש תוך הפחתת הפגיעה במשאבים מתכלים

עולם הבנייה הירוקה  :שינוי בגישה

 המבנים הקיימיםמפנה מבטו אל 

 .ממבנים חדשים LEED-הוסמכו יותר מבנים קיימים לתקן ה 2011בסוף 

The Economics of Green Retrofits , Nils Kok, Norm Miller, Peter Morris 

LEED-  

בנייה  

 חדשה

LEED-  

מבנים 

 קיימים

 :לפי סוג 2000-2011בשנים  LEEDמבנים שקיבלו תעודת 
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 שינוי בגישה

REduce 
REuse 
REcycle 

 
REduce  
REuse 
REtrofit 
REspect 

מתאים  

 למוצרים
 ארוזים

מתאים  

 למבנים
 קיימים

 בצריכה להפחית

 
 בקיים להשתמש

 
 את הקיים למחזר

 בייצור חומרים ומבנים חדשים להפחית

 

 בחומרים ובמבנים הקיימים להשתמש

 

 את המבנים הקיימים בצורה מקיימת לחדש

 
 את הקיים לכבד
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 :אסטרטגיות לשילוב שימור ובנייה בת קיימא

 הערכת האנרגיה הגלומה במבנים ההיסטוריים1.

 

 קידום יעילות אנרגטית של מבנים היסטוריים מתפקדים2.

 

 יישום עקרונות תכנון בר קיימא תוך שימור הערכים הראויים לשימור3.

 ?איך עושים את זה
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 :מקרה חקר

 

The Empire State Building 
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 :החזון

 של שדרוג אנרגטי כולל היתכנות כלכליתלהוכיח או לשלול 1.

 

 הניתן ליישום באמצעות חידוש כולל של מבנים יצירת מודל2.

 

 גזי החממה  הפחתת פליטות3.

הייתה הגדרה בחירות  -Empire State Buildingהמטרה בחידוש ה " 

או להוציא את אותו הסכום בצורה יותר יעילה , חכמות שיוכלו או לחסוך כסף

או להוציא סכום נוסף אותו ניתן יהיה לקבל בחזרה באמצעות החיסכון  

 .בצריכת האנרגיה

השקעות נבונות ייצרו יתרון תחרותי באמצעות הפחתת העלויות ושיפור 

הצלחת מאמצים אלו תוכל להוות מודל ליישום במבנים  . סביבת העבודה

 ."דומים

 בעלים, מלקין. א אנטוני-
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 השינוי   I מצב קיים 

ביצועי המבנה התאימו לממוצע בהשוואה למבני   2008עד 

 ב"משרדים אחרים בארה

 

 מיליון $11: עלות צריכת אנרגיה שנתית* 

 
 טון 25,000 : שנתית 2COפליטת * 

 

 Kbtu 88 : צריכת אנרגיה שנתית* 

 

 MW 9.5 : צריכת חשמל שיא* 
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 !לסדר יישום הפרויקטים יש חשיבות

 ?למה לשדרג את מערכות החימום והקירור לפני הטיפול בבידוד

 חידוש חלונות(1)

 בידוד הרדיאטורים(2)

 ילרים'צ(3)

 יחידות החלפת אוויר(4)

 רשת שליטה אלחוטית(5)

 תאורה ומתגים חסכניים(6)

 תאורה טבעית(7)

 ניהול אנרגיה על ידי המשתמש(8)

 :השדרוקמסקנות הסקר האנרגטי לפני 

ביחידות   ילרים'צ 4צורך בהחלפת 

 חזקות יותר

 

 : לאחר יישום הבידוד בחלונות
 

צריכת החימום והקירור פחתה 

 משמעותית  

 

 ללא החלפתם ילרים'הצחידוש 

 

 !מיליון דולר $17חיסכון של 

  :שלב א

יעילות  

 אנרגטית

  :שלב ב

בניין  

 חכם

  :שלב ג

 אנשים
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 יעילות אנרגטית: 'שלב א

שינויים פשוטים במעטפת הופכים את הבניין כולו ליותר  

 יעיל וחוסכים הון מבלי להקריב נוחות או ביצועים

 חידוש החלונות(1)

 בידוד הרדיאטורים(2)

 שימוש מחדש בחומרים(3)

 :תוצאות

22,000-  
 CO2טון פליטות 

 

$1,000,000 
 חיסכון שנתי

4,000   
מכוניות לשנה  

 !הורדו מהכביש
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  -חלונות1.
 
 חלונות המבנה לא סיפקו בידוד כלל. 1

החלפתם היא גם יקרה וגם תיצור הר . 2

 .של פסולת

 החלונות   6,514חידוש 

 באתרבמערך לחידוש שהוקם 
 (חיסכון בכסף ובפליטות הפחמן הכרוכות בשינוע)

 מהזכוכיות הקיימות 96%-בשימוש 

 !4פי שיפור בידוד החלונות 

 www.kkarc.com תובנות יישום חשיבות מסר



טכנולוגיית ותהליך  

 :החידוש

החלונות   ניקוי. 1

שלבים  3בתהליך בעל 

כדי לוודא שאבק ולכלוך  

 לא יישארו חסומים בפנים

 ספייסרהחדרת  .2

בין לוחות הזכוכית והתקנת 

שכבה דקה  

בין   מחזירת חום

 הזגוגיות

מילוי החלונות   .3

בתערובת גזים  

היחס  : מבודדת

המדוייק בין קריפטון וארגון 

תלוי במיקום החלון בבניין  

 .ובמידת חשיפתו לשמש

צוות החלונות מעבד   .4

חלונות  50-75

העבודה   .ביום

כך   בלילהמתבצעת 

שאין הפרעה לשגרת  

 העבודה במשרד

החידוש מייעל את   .5

 4-פיהחלונות בידוד 
( 8-ל 2-עולה מ R-ערך ה)

כך שהם יעילים כמעט כמו  

באפסית   גלאס-חלון טריפל

החידוש מוסיף . מהעלות

 .שנה לחיי החלונות 25

 חידוש מצב קיים

 זכוכית כפולה שקופה

 ספייסר פלדה

זכוכית בעלת ביצועים גבוהים 

e-low 

 גז פנימי

שכבת ציפוי  

 תלוייה

ספייסרים 

בעלי קצה 

 חם

 windows-buildings-state-empire-retrofit-materials-serious-order-/tall03/03/2010http://www.greenbiz.com/news/ 

 www.kkarc.com תובנות יישום חשיבות מסר

http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows
http://www.greenbiz.com/news/2010/03/03/tall-order-serious-materials-retrofit-empire-state-buildings-windows


 רדיאטורים. 2
 

 .  רדיאטורים 6,514החלונות היו  6,514-מתחת ל

 בין הרדיאטורים לקיר הלבנים לא הונח בידוד

 !לכן חלק ניכר מהחימום חימם את חוץ המבנה

 

 

   :הפיתרון

 !התקנת בידוד
חום  24%-הותקן בידוד לא יקר ששמר יותר מ 

 במבנה בחורף ומנע בריחת אוויר קר בקיץ

על כל רדיאטור לוודא צורך   מוניטור+

 בשימוש בזמן אמיתי
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 בניין חכם: 'שלב ב
 :קיים

ניתנות   –הקירור והאוורור של המבנה , מערכות החימום

 להדלקה או כיבוי

 פועלות ללא צורך וגורמות לאובדן אנרגיה -תוצאה 

 :בוצע בתהליך השדרוק

 ילרים'חידוש הצ(1)

 מערכת תחלופת אוויר חדשה(2)

 חוטית לשליטת כל יחידה בנפרד-רשת שליטה אל(3)

 :תוצאות

50,000-  
 CO2טון פליטות 

 

$2,200,000 
 חיסכון שנתי

119,000  
שווה ערך לשריפת 

 חביות נפט
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 אנשים: 'שלב ג

שילוב משתמשי הבניין במאמץ באמצעות מערכות 

לאיתור והפחתת צריכת האנרגיה ובאמצעות עזרה  

 .בתכנון חללים משרדים יותר בני קיימא

 -תאורה ומתגים יעילים אנרגטית                 (1)
 מצריכת האנרגיה 25%מעבר לנורות חסכניות הפחית 

הורדת המחיצות כדי לאפשר אור טבעי בחלל   -תאורה טבעית(2)

תכנון תאורה נקודתית כדי להימנע מהדלקת כל  . המבנה במהלך היום

 .מנורות התקרה כאשר נדרש אור רק במקום מסוים

 מערכת ניהול אנרגיה של המשתמשים(3)

 :תוצאות

31,000-  
 CO2טון פליטות 

 

$1,300,000 
 חיסכון שנתי

1,340,000   
עצים ידרשו לטיהור כמות 

 מידי שנה CO2 כזו של 
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 חידוש החלונות. 2

 מערכות לתחלופת אוויר. 8 בידוד הרדיאטורים. 1

מערכת לשליטה  . 3+4

 DVC-דיגיטלית ו

 ילרים'חידוש הצ. 5

,  תאורה טבעית. 7

 חסכונית ומתגים

 מערכת לניהול אנרגיה של הדיירים. 6

 4,393,796$כ חיסכון "סה: סיכום
 

 תרומת כלל המערכות לחיסכון בצריכת האנרגיה ולהפחתה בעלויות התפעול של המבנה
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 :הישגים בתחום הסביבתי

 

השפעה מופחתת על  חידוש בעל + 

בזכות השימוש החוזר בחומרי   הסביבה

 המבנה הקיימים

 

של המבנה    הפחתת צריכת האנרגיה+ 

 כתוצאה של התייעלות אנרגטית
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 שימור וטכנולוגיה של קיימות

 :אימוץ תקנים וטכנולוגיה לשילוב שימור וקיימות

 

 :כבסיס לקיימות חשיבה הוליסטית.   1

 . לא כל מוצר טכנולוגי מניב פתרון נכון לשימור 

 : של החומרים והפתרונות  LCAיש לבחון את ערכי  

  

 

נמצאות במרכז הדיון לטובת הפחתת  , אקטיבי ופסיבי, טכנולוגיות של יעילות אנרגטית

 .ניתן לאמץ חלק מטכנולוגיות אלה לטובת שימור ערכי. ההכבדה על משאבי הסביבה
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 עלות ההפקה   •

 פסולת ההפקה    •

 רמת רעילות הפסולת או תוצרי ביניים של התהליך    •

 עלות השינוע ממקום ההפקה    •

 תועלת של החומרים והפתרונות הטכנולוגיים ואורך חיי המוצר -בחינת רמת העלות   •



 שימור וטכנולוגיה של קיימות

 :אימוץ תקנים וטכנולוגיה לשילוב שימור וקיימות

 

 :יישום יצירתי של טכנולוגיות.  2

 .מקסום יעילות המערכות הקיימות בבניין לשימור לטובת הארכת משך חיי הבניין     

 

 חיפוש פתרונות במסגרת הקיים. 3

פיתוח תקנים והנחיות עיצוב ברמת הרשויות לקידום גישה של מתן כבוד למבנים      

 .חברתי ותרבותי, בעלי ערך היסטורי
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 ?קיימא-מה ניתן לעשות לקידום שימור בר

 :לבניה ירוקה מערכות התקינהשינוי 

 

תעדוף שימור ירוק באמצעות שימוש בהערכת ההשפעה הסביבתית של חומרי  1.

 LCA -המבנה 

 חיי המוצר בניקוד לאורך מתן מקום 2.

 הטיפול בפסולת שבהריסה על כל המרכיבים הנלוויםוניקוד עלות חישוב 3.

 

 www.kkarc.com תובנות יישום חשיבות מסר



 ?קיימא-מה ניתן לעשות לקידום שימור בר

 :והכוונת הרשויותתעדוף 

 הליך ומתן תמרוץ כלכלי באמצעות הלוואות נוחותסבסוד 1.

 מדיניות עידוד שימור תוך גמישות מתן אחוזי בניה חלופיים2.

 מתן גמישות ברמת הגדרת שימושים למבנים לשימור3.

 

 ":הביצה והתרנגולת" -לשיפור כלכליות  ביקושיםהגדלת 

שוק מוצרי השימור הירוק תוך הגדלת מגוון החומרים הרחבת 

 לטובת צמצום עלות המוצר 
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 הוא הירוק החדש שימור
 קנפו כלימור אדריכלים, כלימור  תגית

  !תודה

Delirious New York, Madelon Vriesendorp, OMA, 1978 
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