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 ?איפה ביקרנו 

 כנס אקובילד. 1

 פרפסקטיבה גלובלית

 ימים 3•

 מבקרים   60,000•

 מציגים 1300•

 סמינרים והרצאות 120•
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 קונסטרוקציה וחומרי בניה

 מתקנים לייצור אנרגיה
 התייעלות אנרטית

 

 מוצרים לתכנון פנים
 חומרים &

&מוצרי עץ   
 מוצרים טבעיים

 חסכון במים

 תשתיות אקולוגיות

 מתקנים לייצור אנרגיה
 התייעלות אנרטית

 

 ?איפה ביקרנו 

 2011כנס אקובילד . 1



 ?איפה ביקרנו 

 2011כנס אקובילד . 1



 סמינרים? מה למדנו 

 עיצוב מקיים

 אנרגיית העתיד

 אנרגיה במבנים

 רגולציה  

 לפשט סטנדרטים, הנחיות וכלים

 את בריטניה( מבנים)לשפץ 

 קיימות בתכנון עירוני

 מאפור לירוק

 מ קטן  "פרוייקטים מקיימים בקנ

 מעבר לתחום הבניה

 ארכיטקטורה ועיצוב ברי קיימא

 התקנה -בניה בפועל 

הסמינרים לנושאים 130חלוקת   



 סמינרים? מה למדנו



 2011כנס אקובילד . 1

 ?איפה ביקרנו 



 Bedzedשכונת . 2

 רקע ונתוני בסיס

BEDZED Bedmington Zero Energy Development 

  של שכונה – לונדון בדרום 2002-ב נבנה1.

  מרכז +משרדים 30 + דיור יחידות 100

 קהילתי

  שיקול נכנס העירוני במכרז :קרקע עלות2.

  חממה גזי בפלטות חסכון על כספי להחזר

 .ומים אנרגיה

  כיון רגילה מבניה יותר גבוה הייתה העלות3.

  דומים פרוייקטים .פיילוט פרוייקט שהיה

  בניה של בעלויות הינם כיום המבוצעים

 .סטנדרטית

  20%-ל 5% בין קניה/מכירה :ן"הנדל שוק4.

 .הקרובה בסביבה ע"ש מדירות יותר

  50%-כ :לתושב בחשבונות חסכון5.

 (גז ,חשמל,מים)

 ?איפה ביקרנו 

http://www.flickr.com/photos/hotzeplotz/531956562/


 Bedzedשכונת . 2

 רקע ונתוני חסכון

באנרגיה   81%חסכון של  : אנרגיה1.

משימוש   45%צמצום . לחימום 

 .ע"בחשמל ביחס לש 

מ  "ק' במס 64%צמצום  :תחבורה2.

 .לשנה ביחס לממוצע לאומי 

   צמצום   58%:  מים3.

ביחס  ( ליום/אדם/ליטר) 72 

 .לממוצע לאומי 

 .60%מחזור של :  פסולת4.

מהתושבים קונים   86%:  מזון5.

 אורגני 

תושבים מכירים בשם  :  קהילה6.

 שכנים בממוצע 20לפחות  

.  פרוייקט שכונות ירוקות

,  שילוב של תכנון סטוטורי

 קהילתי ותפעולי

 ?איפה ביקרנו 



 

 

 וכדאי ללמוד ? מה עוד ראינו בלונדון 

 שילוט מרחב הולכי רגל. 3

הטמעת רעיונות בפרוייקט  

 "שילוט מרחב הולכי הרגל"

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/Legible_London_report.pdf


 

 

 וכדאי ללמוד ? מה עוד ראינו בלונדון 

 פרוייקט השכרת אופניים. 4

את זה  ... טוב

אנחנו כבר עושים  

 ..אצלנו

 מיתוג -מפת התמצאות  –עמדת השכרת אופניים 



 

 לפני   וכדאי ללמוד ? מה עוד ראינו בלונדון 

 אחרי

4 .South Bank 



 וכדאי ללמוד ? מה עוד ראינו בלונדון 

4 .South Bank 



 

 

 וכדאי ללמוד ? מה עוד ראינו בלונדון 

 בית אריאלה

"  פתיחת"

 חזיתות

4 .South Bank 



 אפס פחמן=אנרגיה. 1

 כלכלה מקומית. 9

 בריאות ואושר. 10

 אפס פסולת. 2

 תחבורה מקיימת. 3

 בנייה ומבנים. 4

 חינוך לקיימות. 5

 שימור מים. 6

 שימור טבע. 7

 מורשת ותרבות. 8

  לונדון: אחד ארץ כדור רק לנו יש"

  ,האקולוגיות המגבלות את תכבד 2012

  של מסורת ותיצור התרבותי המגוון את

 "ל"ובנ מקומית וקהילה סביבה ,ספורט

ONE PLANET LIVING 



 קישורית לאתר האולימפיאדה

World Wildlife Fund  

http://www.london2012.com/games/venues/olympic-stadium.php
http://www.oneplanetliving.org/index.html
http://www.bioregional.com/
http://wwf.panda.org/wwf_quick_facts.cfm
http://www.london2012.com/index.php


 אפס פחמן=אנרגיה. 1

תחרויות אופניים –מבנה הולודרום   

 100%כמעט  –אוורור טבעי 1.

 מיקסום תאורה טבעית2.

 איסוף מי גשם להדחת אסלות3.

קונסטרוקצית הגג   –שימוש חוזר בחומרים 4.

 שאינו פעיל" 5-ה' ורג'מלך ג"מפרוק מעגן 

 



 אפס פחמן=אנרגיה. 1

Christensen & Co Architects completes Denmark’s first CO2 neutral public 
building  ( אקובילד –סמינרים)  

אנרגיה 0מבנה ראשון בדנמרק שהוא   

http://www.youtube.com/watch?v=AWIfB-5GqyA


 אפס פחמן=אנרגיה. 1

תקנות התכנון והבניה בבריטניה יחייבו כל 

 בניה חדשה לעמוד בסטנדרטים של 

 Carbon Zero=  אפס אנרגיה

 

 מגורים 2016-החל מ

 תעסוקה ומשרדים 2019-החל מ

Legislation in the UK is going to make it compulsory for all new homes built from 2016 to be completely carbon neutral and the same 

rule will apply to all commercial buildings from 2019. There is a real need to perfect the technology and the building practices that will 

make this possible in less than a decade from now. 



 אפס פחמן=אנרגיה. 1
 אנרגיה בבריטניה 0לקראת מבנים של 

 חזיתות מבנה –ייצור אנרגיה 

Solar Facade, Manchester, The CIS tower  



 אפס פחמן=אנרגיה. 1
 אנרגיה בבריטניה 0לקראת מבנים של 

 ייצור אנרגיה

Energy Roof, Swindon, National Trust HQ  



 אפס פחמן=אנרגיה. 1
 אנרגיה בבריטניה 0לקראת מבנים של 

 פאנלים סולריים כחלק מעיצוב המבנה -ייצור אנרגיה

Energy Roof, Cornwall, Eden Project  



 תחבורה מקיימת. 3



 אנגליה – Okehamptonס "בי

זכה בפרסים על חינוך לקיימות ובעיקר על תכנית רב •

 שנתית  לחסכון באנרגיה

 מורה בבית ספר , Keith Weber: מרצה 1.

 !בצריכת החשמל 50%-ירידה של כ2.

 "Power Rangers"נאמני אנרגיה  –חוגים 3.

 מעקב בקרה וניטור4.

 שיפור בידוד  5.

 שינוי הרגלי התנהגות וצריכה6.

 

 

 

 חינוך לקיימות. 5

 ' דק 5לסרט קצר 

“If you can’t measure it you can’t manage it” 



 שימור מים. 6

 מוצרים ומערכות שלמות לחסכון מקסימלי במים –בתערוכה 

 



 שימור מים. 6

 ! עשרות מוצגים בריטים –אגירת מים 

 



 שימור מים. 6

מכשיר בקרה לניהול מים  –" לא ניתן לנהל...אם לא ניתן למדוד "
 במבנה

 



 PVCללא 

תרומה גלובלית 

למדינות עולם 

 שלישי

 ...ובכל זאת 

 בקבוקים ושינוע ועוד –צריך לזכור שמים מהברז חוסכים 

 שימור מים. 6



תכנון האתר האולימפי וההתנהלות בו על פי עקרונות בניה ירוקה ותכנון  
 דגש ראש העיר על שימור טבע עירוני ומגוון אקולוגי –בר קיימא 

 

 

 שימור טבע. 7

 שימור המגוון הביולוגי  



 שימור טבע. 7

 שימור המגוון הביולוגי  

 שימור בתי גידול

 בניה מתחשבת בערכי טבע עירוני

 

עשרות דוכנים של חברות המציעות דרכים לשימור מגוון   -בתערוכה בכנס אקובילד
 .אקולוגי ויצירת טבעא עירוני

 

 



 כלכלה מקומית. 9

 חנות תה בסחר הוגן

הפחתת  –עידוד צריכת אוכל מקומי 
 עידוד כלכלה מקומית+ פלטות פחמן 

 "כל הלחמים ממאפיות מקומיות בלונדון"



 מזון ובריאות. 10

 ראש עיריית לונדון  
 הורה על שינוי התפריט של עובדי העירייה לאוכל בריא  



 המלצות  –מסקנות מרכזיות 

פרטי   –ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים  +התייעלות  – תכנית אב לניהול אנרגיה בעיר. 1

 ('קביעת יעדי חסכון עירוניים וכו*מפת חום עירונית*סקר אנרגטי לכל בניין*שקיפות*מדיניות)וציבורי 

2 .If you cannot measure it you cannot manage it”    :"   מכשירי ניטור במקומות

 חוגי נאמני  , "דליפות"התראה על  +מעקב ותחרויות , בולטים

העצמה  (. משכונות קיימות לשכונות מקיימות)קידום פרוייקט ליירוק שכונות : קיימות וקהילה. 3

 .קהילתית ושיפור איכות סביבת המגורים

 הסברה והנגשת המידע לפתח בתי התושבים, מיתוג, דגש על הכשרות: חינוך. 4

 Zeroקביעת סטנדרט מוביל ושאיפה לבניה ציבורית : בניה ירוקה מובילה במבני ציבור. 5

Carbon. 

 .הטמעה גורפת של טבע עירוני בתכנון כל שטח ציבורי בעיר מקטן עד גדול :טבע עירוני. 6

 מגזר פרטי-פ עירייה"ושת: אקדמיה -פ עירייה "שת פיתוח. 7

 



 פ חשיבה על טביעת רגל אקולוגית"תכנון וניהול ע

 תכנון בחשיבה על טביעת הרגל האקולוגית•

פרוייקט דגל של  –שטחים פתוחים וטבע עירוני כמרכיב משמעותי בתכנון המרחב •

 הגדלת המגוון הביולוגי בעיר= ראש העיר 

 מזון בריא ומקומי, מחזור אשפה  •

 (עץ מיערות מתחדשים)חומרים ממקורות מבוקרים •

,  פ תלמידים"פיתוח בשת: הפרוייקט תורם לקהילות סמוכות: קשר עם הקהילה1.

צביעת דירות ומבני ציבור  :דוגמא)פעילויות משותפות , עדכונים שוטפים, התחשבות

 (.   על ידי פועלי האתר

כיצד , קבלנים מייעצים)חסכון בחומרים על ידי העברת שאלות תכנון לדרגי ביצוע 2.

 (.לשפר את התכנון/לחסוך

קבלנים , עורכי דין, מהנדסים, מתכננים –הדרכה כל בעלי התפקידים בפרוייקט 3.

 (מודעות, עיטורים, תחרויות)דבר הרותם את כולם למהלך הראשי . והפועלים באתר

 (עד לרמה של תפריט)ע מעורב בחזון האקולוגי של ההקמה והתפעול "רה4.

 

 2012אולימפיאדת לונדון 



 ...ולסיום 

חשבו את המדרך האקולוגי שלכם כולל המלצות לחסכון   

 בסוף השאלון

 

  

 

 לחץ כאן לשאלון בעברית
 (מדרך אקולוגי)טביעת רגל אקולוגית 

 לקיום נדרש אשר האדמה שטח של כמותית הערכה

 חישוב פי על ,מדינה או ,קבוצה או אדם

 ושאר מזון ,אנרגיה ,מים) במשאבים השימוש

 לחישוב מחשבון .הפליטה וחישוב (צרכים

 .הבאה בכתבה יופיע האקולוגית הרגל טביעת

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=69&languageId=2
http://www.heschel.org.il/heshelphp/quiz-new.php
http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=69&languageId=2


 האתר האולימפי. 3 2011כנס אקובילד . 1

 ?איפה ביקרנו 

Aquatics Centre training pool tested   



 מסקנות ראשיות תחילה•
 ?  מה הדבר מגלם בתוכו? "פלטות גזי חממה"למה העולם שם דגש על •

 ?מדד למה בדיוק. מהווים מדד" פלטות פחמן"או " גזי חממה"–

 ?  איך זה בא לידי ביטוי. מדד לצריכת המשאבים של כדור הארץ על ידי בני האדם–

 ?מה צריך לעשות

 .ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים. 3התייעלות . 2התנהלות . 1 –צמצום צריכת אנרגיה –

 צמצום צריכת מים–

 צמצום יצירת פסולת–

 חיזוק כלכלה מקומית"...צרכנות חכמה" –לקנות רק מה שצריך  –צמצום הצריכה בכלל –

   אוכל בריא–

 

טיפול בנושאים אלו מכוונת למעשה לשיפור איכות החיים    בלי קשר למשבר האקלים–
בריאה יותר ו מאפשרת העצמה  , התנהלות כלכלית טובה יותר , של תושבי הערים

 .כלכליים-וצמצום פערים חברתיים( הון חברתי)של קהילות מקומיות 

 



 וכדאי להישאר בקשר ולהפגש בהמשך? עם מי נפגשנו 

/ להזמין לכנס

 סדנא

קשר בנושא  

יישום פרוייקט  

שכונות  

 מקיימות



 וכדאי להישאר בקשר ולהפגש בהמשך? עם מי נפגשנו 


