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פארק הקיימות בדיזנגוף סנטר

מרחב פתוח לציבור על בנין פרטי מסחרי

יצרנית והסברתית–חקלאות עירונית 

לבנין קיים' רטרופיט'

ליאור אביטן: צילום



שנה של עיסוק בקיימות באדריכלות 12מעל 



אנרגיה בעיר

נוחות אקלימית, חסכוני באנרגיה, זריז–שיפוצים אנרגטיים למבנים קיימים 
הגנת הסביבה, משרד השיכון, עמיגור, ל"קק, הפורום הישראלי לאנרגיה



יצור אנרגיה מובנה במעטפת המבנה האדריכלית-חזיתות סולריות בישראל 
-c40של ה Tech Challengeעיריית תל אביב בפרויקט , הגנת הסביבה, מכללת שנקר

אנרגיה בעיר



חקלאות בעיר

החווה החקלאית בתל אביב                                                         החווה החקלאית בחולון
שילוב חוות חקלאיות חינוכיות כמתחמי חקלאות תרבות ופנאי בשימוש עירוני



חקלאות בעיר



:Xnet Ynet:

תמונה באדיבות עיריית תל אביב יפו

!אבל צפוף פה



דיזנגוף סנטר קניון פעיל וצומח מן הרחוב



?אבל מה קורה על הגג



שומקום



חוות חקלאיות לדוגמה פועלות בשאריות החלל



מתחילה להשתלט על המרחבהחקלאות מצב התחלתי                                          

לא לשימוש–שטחי מערכות 

לא לשימוש–שטחי חניה 

גג קל

שטח לפארק

שימוש בגג





דבוראות ביודינמית–החזרת נחילי דבורים לעיר 

ובית גידול לפרפרים וחרקיםגינה 

עצים בשנה1700–תינוקיית שתילים 

חקלאות הידרופונית מנותקת מצע–החווה  יעל צור: תמונות

לימוד והשראה לקיימות בעיר בדגש חקלאות עירונית. למקום' לא מקום'מ



יעל צור: תמונה

תרומה לקהילה, פעילות הדרכה, חוות יצרניות



שילוב שימוש מסחרי של מסעדה–חווה בפריז 



חללי תשתית עירונית שאינם  –חווה בפריז 

בשימוש



-פ ציבורי"שת-בפריז  ' דונם1000'פרויקט 

פרטי



-פ ציבורי"שת-בפריז  ' דונם1000'פרויקט 

פרטי



חללי מעבר ושהיה בקניון ממשיכים את החלל הציבורי



הרחבה של תנועה  

קיימת



-הזדמנות ואתגר 

הגובה



עירוב שימושים בחלל  -הזדמנות ואתגר 

קטן



יצירת  , הניתוק מהעיר–הזדמנות ואתגר 

הזמנה  
שימוש בצמחית דופן וגגות ירוקים



גלית שיף' בהנחיית אדר, שנקר' מרקחה'עבודות סטודנטים בסדנת –' בין שמיים וארץ'



לבנין קיים' פיט-רטרו'
הקמת הפארק שולבה בפרויקט שיפוץ גג שנדרש ממילא-

חיפוי והצללת הגג  , ניקוז תת רצפתי' מע, איטום: טיפול בגג כמעטפת מגן לבנין-

לצמצום התחממות

אזורי מעבר ושהיה  , הסתרת מערכות, נגישות, בטיחות: הסדרת מרחב מקבל קהל-

וסימון



חקלאות מנותקת מצע



חקלאות מנותקת מצע בגידול אנכי על גגות פריז





שילוב מערכות אנרגיה מתחדשת-

ולשימוש חוזרלהעברה אלמנטים מנותקים שניתנים -

חומר מתחדש-חיפויי  דק במבוק  -

שימוש במשטחי בניה משומשים בחיפויים-

שימוש באיפאה מפירוק דקים קיימים-

י צמחיה ומערכות הידרופוניות"חציצה ע-

גג ירוק קל משקל ומינימלי לתחזוקה-

אגירת מי מזגנים ממועדון הכושר לגינון-

חסכוניתתאורה -

חומרים וטכנולוגיות



?כיצד העיר תעודד פרויקטים כאלה
יש לאפשר שימוש מסחרי-

י רגולציה ומענקים עירוניים"עידוד יזמים ע-

הסברה ושיח ציבורי-

שמטפלים גם בתכנון הקמה ובתיאום רשויות, י בעלי מקצוע מוסמכים"סיוע ע-

הצבת מבני הציבור כחלוצים -



חוק הגגות הירוקים של טורונטו
תמריץ כספי  -

20-60%ר בגג ירוק בהיקף "מ2000חיוב כל גג חדש או תוספת גג בשטח מינימלי -

מהשטח

מענקים גם לגגות קיימים-

גג ירוק50%י העיר או חברות עירוניות חייב לכלול "כל בנין חדש שנבנה ע-



סנטרלניהול דיזנגוף החברה 

שאנה שכטרמן: מנהלת קיימות דאז

ענבר טביב: ניהול פרוייקט

'  ירוק בעיר': חווה חקלאית

ליאור כץ: גינות ושתילה

'צומחגג ': גג ירוק

ליאור אביטן: צילום


