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ר"מ1,000,000



X 100

ר"מ100,000,000



ר"קמ 22,072שטח ישראל

Central Bureau of Statistics, 2012



91.4% of Israelis live in cities
ר"קמ20,000כלל השטח הבנוי בישראל 

Central Bureau of Statistics, 2012



The Israeli Green Building Council, 2012
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המוכרז כבלתי ניתן לשינוי על ידי  , אזור העולם"...
ככל  ... גדל במידה עצומה, משטרי שימור שונים

,  שסולם החשיבות של השימור עולה משנה לשנה
וחוסר עניין בתחום הזה המרוחק  היעדר תיאוריה 

שיטת  זקוק להעולם ... לכאורה מגבירים את הסכנה
..." תיווך חדשה בין שימור לפיתוח



Environment

Economy

Conservation

Society



המנגנון היעיל ביותר  שימור מבנים 

יפו-אביב-בתלרטרופיטלמינוף 



יק'בבצאוריאל מאתבישראל הרטרופיטמתווה תחום 

?למה

?....מה נעשה עד כה

אופן הקידום



עיריית 
אביב יפו-תל

15-פורום ה

המועצה הישראלית לבניה  
ירוקה

חברי ועדת ההיגוי
אנשי מקצוע בתחום

הירוקהעלאת המודעות המקצועית וקידום העשייה בתחום השיפוץ 1.

ירוקלרטרופיטכלים ואמצעים הצגת 2.

יעודיהמשכי והקמת גוף התנעת תהליך 3.

פורום חברות הבידוד

משרד התשתיות

המשרד 
להגנת הסביבה

סדנת עבודה שיפוץ ושימור ירוק
אנשי מקצוע14: ועדת היגוי

,  אשכנזי-אסיףמאיה , לילך הראל, נירית עמיר, רוני דניאל, שטינלאוף-רינת מילוא, יק'בבצאוריאל 
חביבה אבן  , יאיר שוורץ, דניה וקנין, קרבטרימאיה , ניצן ברכן, תמי הירש, לב ציוןאבנר , גל גבריאל



יפו-אביב-תל

בניינים45,000

בניינים לשימור2,400

תחום העיר הלבנה2,900

יפו3,100

כ"סה8,400

רטרופיטפוטנציאל  20%







קיימא ביוזמה עירונית-שימור בר
תמי הירש אדריכלים: לווי בניה ירוקה, יואב מסר אדריכלים: שימור, 13ה"מזא, בית ספר בלפור

1934בית מגן דוד אדום 



מרכיבי בניה ירוקה

הצללת חלונות•

חימום סולארי•

:בידוד•
החלפת הזיגוג

בידוד פנים הקירות
בידוד הגג

תאורה טבעית•

:מערכות יעילות•
HVACואוורור מכאני

LEDתאורת , חיישני תאורה

חסכון במים שימוש בחומרי בניה ירוקים•

ניהול האתר•

שימוש מחדש בחומרים•

חזית דרומית

תאורה טבעית-תוכנית קרקע 

קרינה סולרית  –חזית דרומית 



מחקר ויישום
עיני-נירית עמיר ונעה שובל, תכנון סביבה וקיימות- ESDחברת

שימור קיימות



PRESERVATION

SUSTAINABILITY

ערכי קיימותערכי שימור

איזון/ קונפליקט 



חדשנות

...המשך יבוא
שטינלאוף-אדריכלית רינת מילוא
מחלקת שימור מבנים

יפו-אביב-עיריית תל


