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 בונים ירוק
 ?בניה ירוקה מהי 

 חשיבות הבניה הירוקה
, מהטבע והשתמש בשמשהאדם יצר לעצמו בית מוגן תוך שימוש בחומרים , הבניה הירוקה היתה קיימת עוד בימי קדם

החלה המהפכה התעשייתית ואנשים החלו להתקבץ  98-בתחילת המאה ה. והתאורה הטבעית לצרכי ביתו הרוח
 .כיום אנו יותר דואגים לגורלו של דור העתיד .תופעה זו יצרה את תחילתן של שיטות הבניה המודרנית. במרכזי ערים

 .אנו שואפים לחזור לבנייה ירוקה
 .ליבניה ירוקה היא ללא ספק הפתרון האידא

 " .31-פורום ה"הערים המרכיבות את  30עיריית רחובות נמנית עם 
 (.הוא הגוף המרכזי הפועל לרפורמה ביחסי המדינה והערים העצמאיות 31-פורום ה)
 .להפחתת זיהום אויר ולהגנת אקלים 31-חתמו הערים על אמנת פורום ה 9880לפברואר  36-ב

  . להגנת האקלים ICLEI ת של ארגוןהאמנה הינה גירסה ישראלית לאמנה הבינלאומי
- במסגרת האמנה התחייבו העיריות להצבת יעדי הפחתה כמותיים להפחתת פליטות גזי חממה ב

 .9888ביחס לשנת  9898עד שנת  98%
 במסגרתה מתחייב גורם שלטוני לשיפור , היוזמה הינה ראשונה מסוגה בישראל

 .כמותי ומדיד של איכות האויר של תושבי המדינה
 

 :המקורות העיקריים לפליטות גזי חממה הינם

 צריכת חשמל במבנים. 

  פסולת. 
 תחבורה. 

 :דרכי הפחתת פליטות גזי חממה

 התייעלות אנרגטית ובניה ירוקה. 
 למיחזור ורטובה לקומפוסטציה-יבשה: הפרדת פסולת. 
 הפחתת שימוש בכלי רכב פרטיים ומעבר לתחבורה ציבורית. 

 עקרונות בניה ירוקה
 באנרגיה חסכון 

 .העמדת המבנים באופן שיאפשר חסכון וניצול מירבי של אנרגיית השמש לצרכי הארה וחימום
 .מערכות סולאריות לחימום והסקה

 .תכנון תרמי משופר
 .דגש על תאורה טבעית ואמצעים לחסכון בתאורה מלאכותית

 כות הסביבהיא 
 .איוורור חניונים תת קרקעיים

 .פשר איוורור טבעימיקום המבנים שיבטיחו ככל הא
 .אספקת אויר צח ממקור נקי

 חסכון במים. 
 .שימוש בצנרת משופרת למניעת בזבוז מים

 (חסכמים) .מערכת השקייה חסכונית במים
 .שימוש בצמחיה חסכונית במים
 .שימוש במי קולחין להשקיית נוי

 .השקיה מבוקרת

 מי נגר עילי 
 .קרקע טבעיתהשקיית העברת מי נגר מגגות ל

 .קרקע פנויה להחדרת מי נגר לשם אגירת מים במי תהום כגון בורות חילחול 98%רת הות
 .שילוב אמצעים מלאכותיים להחדרת מי נגר
 .התקנת מערכות המאפשרות אגירת מי נגר
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 מחזור 
 .בניה מחומרים ידידותיים לסביבה הניתנים למחזור

 . פסולת יבשה למיחזור ופסלות רטובה לקומפוסטציה –הפרדת פסולת 
 מניעת רעש

 .התקנת בידוד אקוסטי בין יחידות הדיור
 .ונות תכנוניים להפחתת רעש מזגנים ומעליתפתר

 

 שכונה ירוקה ברחובות
 וצוות מנהל ההנדסה יזמו בניה ירוקה בשכונת רחובות המדע כחלק מהחלטת, רחמים מלול, ראש העיר

 : הכוללים 93.81.80 -ועדה מיום ה
 .של בניה ירוקהפי מתכונת -יבנו על, ים והן מבני ציבורהן בנייני מגור, כל המבנים .3
 .הפסולת הביתית תופרד במבני המגורים ובמוסדות הציבור תפונה לאתרי מיחזור .9
 , בקבוקי זכוכית, בקבוקי פלסטיק, נייר)יוצבו ברחבי השכונה מיכלי מיחזור מופרדים  לסוגי פסולת  .6

 .('סוללות וכו
 .ם לרוכבי אופניים ויוצבו תחנות אופנייםהשכונה תתוכנן עם שבילים בטוחי .4
 .הציבורהשכונה תתוכנן עם שבילי הליכה בטוחים למוסדות  .1
 , כיכרות, מתקני כושר, צירים ירוקים" )תכנון ירוק"פי העקרונות של -הפיתוח הסביבתי יהיה על .3

 (.'טיילות ספורט וכו
 ".מיתון וריסון תנועה"פי עקרונות -הסדרי התנועה יהיו על .7
 .תהייה חסכונית באנרגיה, ת המרחב הציבורי וברמזורים ובהיקף השכונהתאור .0
 . במרחב הפרטי והציבורי( 'אלקטריים וכו-תאי פוטו, סולריות)יותר השימוש באנרגיות חלופיות  .2

 .תהייה מלאה, הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות במרחב הציבורי וכן מבני הציבור .38
 . הקרקע-ויודגש הצורך בחלחול מים לתת, רגיש למיםהתכנון במרחב הפרטי והציבורי יהיה  .33
 להשקיית חצרות פרטיים וציבוריים ולפיתוח סביבתי " מים אפורים"יותר השימוש ב .39

 (.באישור המוסדות הרלוונטים)

 
 

 לסיכום
ה מעבר לתכנון ירוק ברמ. נדרשים לשם שיפור בתנאי המחיה שלנו ולשם שמירה על כדור הארץמרכיבי התכנון הירוק 

למחזר ולהקטין את מידת העומס , לחסוך במשאבי הטבע אישיתיש לתרום תרומה , העירונית השכונתית והביתית
 . על סביבתנו את טביעת הרגל האקולוגית שלנו" מטילים"שאנו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דלית הראל' אדר       
 מהנדסת העיר        
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