
מיקוםתוכןפעילותתוכןפעילותמיקוםתוכןפעילות

הפרויקט ביתכללי רקע, הסיור נושאי פתיחה שיחת
מודל

CLICHY BATIGNOLLES

MAISON DU PROJET
 CLICHY 

BATIGNOLLES 

 וסיור הרצאה

בתערוכה מודרך

PARIS CITY 
IN MAKING

 מודל התערוכה במרכז

דיגיטלי

מסוגו ראשון, העיר של

ידי על שפותח בעולם

 GOOGLE 
DCDECEAUX

ברובע סיור

-  קיימא בר

התחדשות

קיימא בר עירוני בפיתוח רובע

Ecodistrict .
 מערכות ביישום מאופיין

,אקולוגיות סביבתיות

 גוניות רב, מתחדשות אנרגיות

,אדריכלי ועושר
 תכנית על המבוססת תנועה תכנית

.פריז של האקלים

Parc Martin Luther 
King

LE PALAIS DE 
JUSTICE 

architecte: RENZO 

PIANO
Sociale housing
Student housing

 והסולדריות החדשנות מרכז

.פריז עיריית של הכלכלית
 ועידוד מיחזור, לעיצוב בית

.מעגלית כלכלה

LES CANAUX

 נהר גדות לאורך סיור

 הגדה הפיכת, הסיין

 מהיר תנועה מציר

 שבילי, נופית לטיילת

, פארקים, אופניים

.וגלריות מסעדות

LES BERGES DE LA 
SEINE 

RIVE GAUCHE

המשלב אורבני אגרונומי מרחב

 וסולידריות עירונית חקלאות

,קהילתית
,תעסוקה בתחומי מענה מתן תוך

.השגה ברי ומגורים הכשרה
 בתחרות זכה הפרויקט

Réinventer Paris

LA FERME DU RAIL

LA Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé

architecte: RENZO 
PIANO

 שהפכה כיכר של מחדש עיצוב

וירוק איכותי עירוני למרחב
LA PLACE DES FETES

 פריז של הפילהרמונית מבנה

LA PHILHARMONIE 
DE PARIS

Architecte JEAN 
NOUVELLE

24.06.2020' ג יום
מיקום

LA FONDATION 
LUIS VUITTON

Architecte: FRANK 
GHERY 

,אייקוניים תרבות  מבני
 בנוי במרקם הראשון

צפוף

.בולון יער בלב והשני

 הרצאה

וסיור

 לשינויים התכנית הצגת

7-ב
 של היסטוריות כיכרות

 העיר

 מתווה תכנית את נכיר

העיר של האופניים

PLACE DE LA 
NATION

PLACE DDE LA 
BASTILLE
PLACE DU 

PANTHEON 

 במבנים ביקור

,יחודיים
 תוך שימור

 שימוש

.במחזור
 מרחבים

הציבוריים

 סביב

הפרויקטים

 רובע
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צהרים ארוחתצהרים ארוחת

2020 יוני 23-25 בפריז סיור

הצהרים אחר

 במתחם סיור

העירוניות

,פאריס של החדשה
 סביב שהתפתח

הסיפריה

BNF הלאומית

, מתחדש עירוני מרקם
 שהובילה ביותר הגדול

 19ה המאה מאז העיר
 בסיס  על  הוקם,

 רכבת מסילת תשתיות

.מפונים תעשיה ואזורי

ZAC RIVE 

GAUCHE 
SECTEURS, 
MASSENA 

BRUNESEAU
Bibliothèque 
Nationale de 

France, Maison 
des projets, 

Passerelle Simone-
de-Beauvoir, Tour 

Duo, Tour de la 

Biodiversité
ועוד

19 רובע

25.06.2020' ד יום23.06.2020' ב יום

PAVILLON DE 
L'ARSENALE

Information 
center,

documentation 
and exhibition

of urbanism and

 architecture in 
Paris

צהרים ארוחת

בוקר


