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הקדמה

מתחת  שחף  בקולנוע  הוקרן  שראיתי  הראשון  הסרט 

לכיכר אתרים. המקום אז שקק חיים. כשיצאנו מהסרט 

לכיכר,  בין החללים החשוכים שמתחת  הלכנו לאיבוד 

נפרש  החוצה  דרכנו  את  מצאנו  דבר  של  וכשבסופו 

בפרויקט  כאשר  ועלה  צף  זה  זיכרון  הים.  בפנינו 

לבחור  התבקשנו  בטכניון  האדריכלות  בלימודי  הגמר 

מבנה קיים שאינו מתפקד, ולמצוא דרך להשתמש בו 

המבנים  אחד  אתרים,  בכיכר  לבחור  החלטתי  מחדש. 

הבעייתיים ביותר בתל אביב. הוא זכה לכינויי גנאי כמו 

חור שחור, פיל לבן ועוד. בחרתי לצרף את מתחם בריכת 

האזור  כל  של  מהבעייתיות  כחלק  לפרויקט  גורדון 

והנגישות שלו לציבור הרחב, להתייחס למרקם הקיים 

המבנה  רוב  את  להשאיר  מלאכותית,  כטופוגרפיה 

נכון  ולייצר רצף אורבני חדש. מצאתי שעבורי  הקיים 

יותר לקחת תשתית קיימת ולמצוא דרך להשתמש בה 

מחדש מאשר לבנות על מגרש ריק. 

תוך  אל  חטופים  מטוסים  שני  התרסקו  ב־11.9.2001 

במנהטן,  העולמי  הסחר  שבמרכז  התאומים  מגדלי 

וגרמו לקריסתם בתוך שעתיים. אסון זה נחשב לאחד 

על  שהתרחש  המודרנית  העת  של  הגדולים  האסונות 

אדמת ארצות הברית. ארגוני הטרור הצליחו להפר את 

מעטה השלווה והשאננות האמריקאית ולגרום להרס 

שאינו ניתן לתיאור. כ־3,000 אנשים נהרגו ביום זה ועוד 

אלפים נפצעו. ניקוי אזור מרכז הסחר העולמי מההרס 

הרב הושלם כעבור שנה וחצי. כמיליון מטרים רבועים 

ירדו לטמיון ועל הנזק הסביבתי לא יתגברו עוד שנים 

רבות. בכל שנה נהרסים כ־100 מיליון מטרים רבועים 

שהם  הבנייה,  תעשיית  לצורכי  בלבד  בארה"ב  בנויים 

כ־100 פעמים מרכז הסחר העולמי ומגדלי התאומים. 

אירוע  שעברה  ומתקדמת,  נאורה  שמדינה  ייתכן  איך 

של  המשך  מאפשרת  רחוק,  הלא  בעברה  מזעזע  כה 

הריסת מבנים קיימים בקנה מידה כל כך רחב במקום 

לעשות שימוש מחדש בתשתית הקיימת?

תל־אביב־יפו  עיריית  של  מבנים  שימור  מחלקת  אל 

הגעתי כעבור 7 שנים. שם מצאתי את הדרך להתמודד 

עם הסתירה הזאת. בתחום השימור מצאתי את הדרך 

לחבר בין הרצון לקדם ולקיים שימוש מחדש בתשתית 

הבנויה הקיימת ובין האפשרות להפעיל מנגנון שיחייב 

זאת. 

ובמנגנוני  ידון באפשרויות הטמונות בשימור  המאמר 

אנרגטית  והתייעלות  ירוק  שיפוץ  לקדם  כדי  השימור 

השימוש  ואת   ,(Green Retrofit) קיימים  מבנים  של 

.)Reuse( מחדש של מבנים קיימים

)Green Retrofit שיפוץ ירוק )

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הגדירה את המונח 

המשאבים  צריכת  על  אחראים  "מבנים  ירוקה:  בנייה 

יותר  גזי חממה  ייצור פסולת ופליטות  העולמיים ועל 

הגלם  חומרי  מצריכת   50%-40% אחר:  גורם  מכל 

העולמית;  האנרגיה  מצריכת   40%-30% העולמית; 

השתייה  ממי   17% העולמית;  היערות  מכריתת   25%

כ־30%  כ־55% מייצור הפסולת העולמית;  העולמיים; 

הבנייה  מטרת  במבנים;  מקורם  החממה  גזי  מפליטות 

הירוקה )או מבנים בני קיימא( היא לצמצם את השפעת 

ובטכנולוגיות,  בידע  ידי שימוש  על  המבנים על הסביבה 

הדור  צרכי  על  העונה  מקיימת  סביבה  ליצור  מנת  על 

הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את 

)ILGBC ,צורכיהם." )המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

הדרך  הבנייה,  שגורמת  הרב  הסביבתי  הנזק  בשל 

המיטבית להתחיל לצמצם את הנזק היא על ידי צמצום 

למאגר  להתייחס  אומר,  הווה  החדשה.  הבנייה  כמות 

המבנים הקיימים כאל משאב מלאכותי עולמי, ובמקום 

את  מחדש  לנצל  חדשים  מבנים  ולייצר  להמשיך 

המשאב הקיים, ובכך למזער את הפגיעה המתמשכת 

בכדור הארץ. 

 Preservation Green מחקר ראשון מסוגו שנערך על ידי

 Lab, National Trust for Historic Preservation

 רינת מילוא־שטינלאוף

הבניין הירוק ביותר, שימור בר קיימא

מילות מפתח | קיימות, בנייה ירוקה, שימור בר־קיימא
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לעומת  חדשה  בנייה  של  הכדאיות  בנושא  בארה"ב 

ומעודכן  מקיף  ניתוח  מספק  קיימים  במבנים  שימוש 

בנוגע לפוטנציאל הפחתת הפגיעה הסביבתית הגלום 

 The greenest building”) במבנים  מחדש  בשימוש 

 – Quantifying the environmental value of building
.(”reuse

המחקר בודק לעומק, באופן מדעי ואובייקטיבי, מחזור 

היעילות  בין  ומשווה  ירוקה,  בבנייה  ושיפוצם  מבנים 

האנרגטית שלהם לבין הקמת מבנים חדשים. המחקר 

 ,)LCA(  Life Cycle Assessmentה־ מושג  על  התבסס 

הנובעים  מפגעים  וניהולם,  מפגעים  הבנת  המאפשר 

נבחנו  במחקר  והספקתם.  מוצרים  בייצור  הכרוך  מכל 

מסחר,  מגורים,   - שונים  לשימושים  שיועדו  מבנים 

אזורי  ב־4  מעורבים,  ושימושים  ספר  בתי  תעשייה, 

פניקס,  שיקגו,   - הברית  בארצות  שונים  אקלים 

אטלנטה, פורטלנד. 

המחקר השתמש בכלי ה־LCA כדי להשוות בין מבנים 

חדשים לבין מבנים קיימים שעברו שיפוץ ירוק. אורך 

חיי המבנה החדש - החל בכריית חומרי הבנייה, הייצור 

 - המבנה  של  העמדתו  ועד  באתר  הבנייה  והשינוע, 

כומת לפי מספר השנים שיידרשו לסביבה להתגבר על 

הנזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלו. לפי ממצאי 

בין  לוקח  )ירוק(  אנרגטית  יעיל  חדש  למבנה  המחקר, 

שבנייתו  הסביבתי  הנזק  על  לפצות  שנים  ל־80   10

ייהרסו  מהמבנים  שחלק  היא  הדבר  משמעות  גרמה. 

שוב לפני שיפצו על הנזק שגרמה בנייתם, זאת בגלל 

בניין  כחיי  להתייחס  נהוג  שאליו  הקצר  החיים  מחזור 

ממסקנות  אחת  שנה.   50 על  היום  העומד  סטנדרטי, 

פחות  גורם  במבנים  מחדש  ששימוש  הייתה  המחקר 

יעיל  חדש  מבנה  בניית  מאשר  סביבתיים  נזקים 

ובשימוש  בגודל  מבנים  בין  משווים  כאשר  אנרגטית, 

דומים )למעט מקרים בודדים(. טווח ההפחתה במידת 

הפגיעה הסביבתית נע בין 4% ל־44%. 

קיימים  מבנים  מחזור  כי  מעלה  המחקר  של  האנליזה 

מבחינה  עדיפה  אנרגטית  יעילים  שיהיו  כך  ושדרוגם 

סביבתית על בניית מבנה חדש. עם זאת היא מדגישה, 

כי יש לבחור בקפידה את החומרים ולתכנן באופן יעיל 

את השיפוץ, כי יש לכך משמעות רבה מבחינת מזעור 

הנזקים הסביבתיים. 

מסקנות המחקר ברורות. שיקום מבנה קיים והפיכתו 

יותר  וירוקה  מקיימת  פעולה  היא  אנרגטית  ליעיל 

זאת  מסקנה  שיהיה.  ככל  ירוק  חדש,  מבנה  מהקמת 

היא פורצת דרך מאחר שעד כה התמקד תחום הבנייה 

לב  תשומת  די  הקדיש  ולא  חדשה  בבנייה  הירוקה 

לשיקום של מבנים קיימים. 

שימוש  התשתיות,  משרד  הערכת  פי  על  בישראל, 

מחדש בבנייה קיימת תוך שיפוץ ירוק שלה הוא בעל 

פוטנציאל ההפחתה הגבוה ביותר בפליטות גזי חממה 

המועצה  )אתר  אחר  אנרגטי  התייעלות  תהליך  מכל 

הישראלית לבנייה ירוקה(. 

למרות זאת בניינים ממשיכים להיהרס ותחתם קמים 

הבניין  את  להרוס  יותר  קל  אכן,  חדשים.  בניינים 

ופנוי  ריק  מגרש  עם  להתמודד  הקיים,  "הבעייתי" 

ולבנות בניין חדש העונה על כל הקריטריונים, התקנות 

הירוקה  הבנייה  תחום  אפילו  זמננו.  בנות  והרגולציות 

מתמקד בעיקר בבנייה ירוקה חדשה. הבעיה המרכזית 

נוספת,  בניין  פסולת  מייצרת  זאת  שפעולה  היא 

הבניין  בחומר  הגלומה  האנרגיה  את  לטמיון  מורידה 

אנושות  ופוגעת  רבים  במשאבים  משתמשת  הקיים, 

בכדור הארץ מעצם החציבה, השינוע ומעשה הבנייה 

החדשה. 

ולקדם את תחום השיפוץ של  ניתן לעודד  כן  איך אם 

מבנים קיימים? 

שימור

 ,)Rem Koolhaas( קולהאס  רם  והתאורטיקן  האדריכל 

ונציה  של  לאדריכלות  בביאנלה  ההולנדי  הביתן  אוצר 

העולמית  הלב  תשומת  את  למקד  בחר   ,2010 בשנת 

העולם.  ברחבי  וגדלה  ההולכת  השימור  לתופעת 

מאמר  פרסם  הוא   Cronocaos שנקראה  בתערוכה 

לדבריו  שלו.  והטוטליטריות  השימור  על  ביקורתי 

כמדומה  שמשנים  הענקיים,  הפיתוח  גלי  "בתוך 

משולבת  והולכת,  גוברת  במהירות  הפלנטה  את 

טרנספורמציה מסוג אחר: אזור העולם, המוכרז כבלתי 

ידי משטרי שימור שונים, גדל במידה  ניתן לשינוי על 

נמצא  אחוז(  )כ־12  העולם  של  נרחב  פלח  עצומה. 

עכשיו מחוץ לתחום, כפוף למשטרים שאיננו מכירים, 

שלא עמדנו על טיבם, שאיננו יכולים להשפיע עליהם. 

יודע  אינו  השימור  שלו,  החשאית  האפותיאוזה  ברקע 

ממש מה הוא רוצה לעשות עם האימפריה החדשה שלו. 

לשנה,  משנה  עולה  השימור  של  החשיבות  שסולם  ככל 

היעדר תיאוריה וחוסר עניין בתחום הזה המרוחק לכאורה 
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מגבירים את הסכנה... העולם זקוק לשיטת תיווך חדשה 

.)Koolhaas, R. Cronocaos. 2010( ...בין שימור לפיתוח

קולהאס טוען שהשימור משתלט על כל חלקה, תחום 

ואתרים  מבנים  שימרו  בעבר  כי  מציין,  הוא  ותקופה. 

לשמר  בוחרים  כבר  היום  ואילו  שנים,  מאות  מלפני 

מבנים ואתרים שנבנו לפני פחות מ־50 שנה. הוא טוען 

שהכוח שנצבר בידי השימור כיום הוא רב מידי ומסוכן 

הכוח  את  שתצדיק  מוצקה  תאוריה  נעדר  התחום  וכי 

הזה.

תחום  את  לחבר  שניתן  היא  שלי  המרכזית  הטענה 

בעייתיות  את  לפתור  כדי  הקיימות  לגישת  השימור 

השיקום  את  לקדם  ניתן  זה  שידוך  באמצעות  התחום. 

בחסר  הלוקה  התאורטי  הצד  את  לחזק  ובכך  הירוק, 

של תחום השימור. השימור נתפס לעתים כסוג של דת 

מעמד  שצבר  תחום  וגמישות,  פשרות  חסרת  קנאית, 

מוטיבציה  חדורי  אנשים  הם  השימור  אנשי  ויכולת. 

המתאימים  האנשים  הם  אלו  הדרך.  בצדקת  ואמונה 

בנייה  עקרונות  יישום  למען  סמכותם  את  להפעיל 

השונות,  האמנות  בעזרת  שבחסותם.  במבנים  ירוקה 

השימור  בתחום  הקיימים  והחוקים  הנהלים  הכללים, 

אפשר ליישם עקרונות בנייה ירוקה וקיימות שכיום הם 

וולונטריים. תחום השימור יכול להיות בית גידול לתחום 

השיקום הירוק והשימוש מחדש במבנים קיימים. 

מנגנון  למעשה  היא  לשימור  מבנים  על  ההכרזה 

עוד  אין  שקיים.  ביותר  היעיל  מבנים,  למחזור  חוקי 

מבנה.  של  הריסתו  למנוע  שיכול  סטטוטורי  מנגנון 

מעודדים  בישראל  והחוקים  התקנות  התקנים,  בעוד 

לבנייה  במענקים  וכלה   38 בתמ"א  החל  חדשה,  בנייה 

בפריפריה ובהתנחלויות, השימור מאפשר יצירת מלאי 

של מבנים זמינים לשימוש מחדש ולתהליכי התייעלות 

השימור  בתהליכי  משולבים  להיות  שיכולים  אנרגטית 

שלהם. 

למה שימור הוא בר־קיימא? 

מלאי  את  להגדיל  מאפשר  מבנים  ששימור  לכך  נוסף 

המבנים שיכולים לעבור שדרוג אנרגטי, מבנים לשימור 

הם מבנים בני־קיימא מעצם הווייתם. 

קיימות מתבססת על שלושה עמודי תווך: סביבה, חברה 

וכלכלה. בחינה של שימור מבנים מול כל אחד מרכיבים 

אלו מוכיחה כי לא רק ששימור מבנים עונה על שלושת 

אלה, אלא שהוא הופך בעת מימוש השיקום הירוק של 

מבנים קיימים לרכיב המחבר ביניהם. 

א. סביבה 
הבנייה ההיסטורית היא בנייה ירוקה. חומרי הבנייה . 1

שבהם נעשה השימוש נלקחו על־פי־רוב מהסביבה 

היום  הנחשבים  טבעיים  חומרים  המידית, 

"ירוקים" )אדמה, אבן, עץ, טיח סיד(; המבנים נבנו 

בהתחשבות בכיווני רוחות השמים ובמזג האוויר, 

אחרים;  טכנולוגיים  אמצעים  היו  שלא  מאחר 

המבודדים  עבים  בקירות  בבנייה  שימוש  נעשה 

ובפתחים ובכיווני אוויר ובמידות מתאימות ועוד.

חיסכון . 2 מאפשר  קיימים  במבנים  מחדש  השימוש 

בניין קיים  ניכר במשאבים הודות לשימוש בשלד 

ובמחזור של חומרי גלם. 

שדרוג מבנים קיימים מאפשר להפחית את הנזק . 3

והתייעלות  חדשה  בבנייה  שנגרם  הסביבתי 

אנרגטית. 

שימורם של מבנים היסטוריים תורם להגדלת משך . 4

תקופת החיים של הבניינים ובהכרח לחיסכון וגם 

ניצול יעיל יותר של חללים בנויים וקיימים. 

ב. חברה

השימור מבקש להעביר לדורות הבאים את הערכים . 1

ההיסטוריים, התרבותיים והחברתיים הבאים לידי 

ביטוי ברוח המקום. 

להגדיל . 2 מאפשר  עתיקות  בנייה  במסורות  שימוש 

ושימוש  המקומי,  האנושי  העובדים  שוק  את 

בעבודת אומן כנפחות, נגרות, עבודת אבן.

שימור מרקם קיים אמור לגרום לשמירת החברה . 3

המאכלסת את הבניינים לעומת החלפתה בחדשה. 

תל־ במרכז  השימור  של  המקרה  כי  לציין,  חשוב 

אביב אינו מייצג תפיסה זאת של שמירת החברה 

שימור  לראותה.  רוצים  שהיינו  כפי  והעצמתה 

המרקם המתפתח בפלורנטין מנסה להתמודד עם 

סוגיית הג'נטריפיקציה שמביא איתו השימור. 

ג. כלכלה 

של . 1 התשתית־השלד  כאשר  בכסף  ניכר  חיסכון 

המבנים קיימים ויש לשדרג רק את המעטפת. 

שדרוג מבנים מעלה את ערכם הכלכלי של הנכסים, . 2

ממתג אותם והופך אותם לאטרקטיביים יותר.
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להזרים . 3 עשויה  מסוים  נכס  של  הערך  העלאת 

שיכולה  חזקה  אוכלוסייה  העירונית  לסביבתו 

סביבה.  אותה  של  הכלכלית  להתפתחות  לתרום 

צריך לנסות להגיע לאיזון בין הצורך הכלכלי לצורך 

החברתי במובן זה מאחר שהמטרות סותרות. 

שימור בר־קיימא בתל־אביב־יפו

מתוכם  קיימים.  מבנים  כ־45,000  יש  יפו  בתל־אביב 

עיר  בניין  בתכניות  לשימור  מוכרזים  מבנים   3,000

מבנים  כ־4,000  עוד  עליהם  נוסף  שונות.  )תב"ע( 

קיימים בתחום העיר הלבנה, אשר הוכרזה ע"י אונסק"ו 

כאתר מורשת עולמית. אמנם רוב המבנים האלו אינם 

מוכרזים לשימור, אך הכדאיות לבנייה חדשה תחתיהם 

היא נמוכה. יזמים רבים מעדיפים להשאיר את המבנה 

תקפות.  תכניות  על־פי  זכויות  עליו  ולהוסיף  הקיים 

שימור  בתכניות  מבנים  כ־3,000  עוד  כך  על  נוסף 

המרקם ביפו וסביבתה. תכניות בניין עיר אלו כוללות 

בתוכן תמריצים לשיפוץ מבנים קיימים בצורת תוספת 

ובכך מעודדות שימור מבנים. התפיסה  ניכרת,  זכויות 

של תכניות אלו היא לעודד שימור מבנים קיימים על 

מנת לשמור על המרקם היפואי העדין. 

וההתייעלות  מחדש  השימוש  שפוטנציאל  מכאן 

כ־10,000  על  עומד  קיימים  מבנים  של  האנרגטית 

המבנים  רוב  בעיר.  המבנים  מסך  כ־22%  שהם  מבנים 

של  מבנים  שימור  מחלקת  של  בסמכות  מצויים  הללו 

עיריית תל־אביב־יפו. 

תל־ עיריית  של  מבנים  שימור  מחלקת  של  לרשותה 

את  לקדם  נועדו  אשר  ומגוונים  רבים  מנגנונים  אביב 

המימוש והיישום של תהליכי השימור בפועל:

תמריצים פיזיים: דוגמת האפשרות למיצוי זכויות . 1

על המגרש, תוספת זכויות בנייה על המגרש, קבלת 

שטח  הרחבת  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  הקלות 

מרפסות  לסגירת  אפשרות  המבנה,  גג  על  הבנייה 

קיימות בחזיתות צד ואחוריות, בנייה בתת הקרקע 

לשימושים עיקריים, ועוד. 

המאפשרות . 2 חדשות  עיר  בניין  תכניות  קידום 

תוספת זכויות בתמורה לשימור מבנים.

זכויות עבור מבנים לשימור בהגבלות . 3 ניוד  מנגנון 

מחמירות: מכירת הזכויות שאותן לא ניתן לממש 

בתמורה  מקבילים  למגרשים  מסוימים  מבנים  על 

לשימור הבניין.

וירטואלית . 4 עירונית  קופה  השימור:  הסכמי  קרן 

לקניית הזכויות שאותן לא ניתן לממש על בניינים 

נמצא  לא  וכאשר  מחמירות  בהגבלות  לשימור 

מגרש מקביל. 

קרן השימור: מתן מענקים והלוואות נוחות. . 5

עירונית . 6 יחידה  השימור:  יישום  תומך  מערך 

שתפקידה ללוות ולקדם תהליכי יישום שימור. 

מערך תומך ביצוע השימור: עזרה וביצרון. חברת . 7

בת של עיריית תל־אביב־יפו שתפקידה לקדם את 

ביצוע השימור ולתמוך בו.

מסלול לבן להיתר: הליך מהיר במיוחד עבור היתרי . 8

בנייה של מבנים לשימור.

מיתוג: ערך מוסף למבנים לשימור שקיומו הוכח . 9

במחקרים בין־לאומיים. 

אשר  בעולם  קיימים  למנגנונים  דומים  אלו  מנגנונים 

נועדו לעודד בנייה ירוקה ושיפוץ ירוק. במקרה של תל־

אביב־יפו אפשר בקלות ליישם אותם גם בשיפוץ ירוק 

של מבנים לשימור, זאת כמובן לאחר הטמעת סעיפי 

והתהליכים  המדיניות  מסמכי  לתוך  הירוקה  הבנייה 

המקובלים במחלקה. 

הבנייה  היתרי  לליווי  אחראית  השימור  מחלקת 

והשיפוץ של מבנים לשימור מתיק התיעוד, דרך תכנון 

בפועל  הביצוע  ועד  הבנייה,  היתר  הוצאת  המבנה, 

ותעודת הגמר, כולל פיקוח על המבנים לשימור לאחר 

גמר השיקום. מכאן שבידי מחלקת השימור האמצעים 

לפקח באופן צמוד על מימוש עקרונות הבנייה הירוקה 

והקיימות תוך כדי תהליך ליווי המבנים לשימור. תהליך 

היתר הבנייה מתחיל עם הכנת תיק תיעוד למבנה לפי 

פורמט קבוע המפורסם באתר העירייה. לצורך הדוגמה, 

כחלק  המבנה  של  תרמי  צילום  של  פרק  להוסיף  ניתן 

זה. זהו סעיף מקובל בשימור ברחבי העולם,  מפורמט 

אך בארץ עדיין לא נכנס כתקן )סטנדרט(. לאחר הכנת 

של  השימור  תכנון  ליווי  תהליך  מתחיל  התיעוד  תיק 

המבנה ולעתים רבות גם של התוספת החדשה שניתן 

להוסיף עליו לפי הזכויות המוקנות למגרש. תהליך זה 

מלווה במסמכי הנחיות ברורים המתווים את הנדרש. גם 

יכול לעבור את ההתאמות הנדרשות לצורך  זה  מסמך 

מימוש עקרונות שיפוץ בר קיימא, כשמדגישים בידוד, 

התייעלות אנרגטית, אשפה, חיסכון במים, תכנון פיתוח 

הבקשה  את  מלווים  המחלקה  אנשי  ועוד.  המגרש 

ההיתר  הוצאת  רגע  עד  שלביו  כל  על  הבנייה  להיתר 
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וערים לכל סוגיה עד לרמה של תכניות ביצוע. ליווי זה 

מאפשר בדיקת התכניות ווידוא שאכן הוטמעו עקרונות 

הבנייה הירוקה. גם תהליכי השימור והבנייה בפועל הם 

בליווי ובפיקוח צמוד של אנשי מחלקת השימור, בליווי 

מהנדס שימור ומפקח על הבנייה. הצוות מגיע לאתרי 

וסוגיה שעולה.  וזמין לכל שאלה  הבנייה באופן קבוע, 

העבודה,  מנהלי  הקבלנים,  עם  ישיר  קשר  מנהל  הוא 

הפיקוח  תהליך  כדי  תוך  והמפקחים.  הפרויקט  מנהלי 

בשטח ניתן יהיה לפקח גם על ביצוע הנחיות השדרוג, 

כפי שדורשים תקני הבנייה הירוקה בעולם ובארץ. נוסף 

לכך, למחלקת השימור יש אפשרות להתמודד עם אחת 

הבעיות הגדולות בעולם הבנייה בכלל והבנייה הירוקה 

בפרט – פיקוח על הנעשה לאחר תום העבודות באתר. 

מנגנון הפיקוח על מבנים לשימור של מחלקת השימור 

ובחינת  מבנים  של  נקודתיות  בדיקות  שילוב  יאפשר 

השדרוג בפועל לאחר מימושו. 

קונפליקטים בין שימור לקיימות

למרות כל היתרונות שפורטו מעלה, התחום של שימור 

בר קיימא טומן בחובו קונפליקטים בין תחום השימור 

בפני  נגף  אבן  להיות  שעלולים  הקיימא  בת  והבנייה 

קידום התחום ולהעלות קשיים במימוש. 

היבט כלכלי - העלויות הנוספות שיידרשו בשיפוץ . 1

נוסף  הירוקה,  הבנייה  של  הפעולות  עקב  המבנה 

מבנים,  שימור  של  יחסית  הגבוהות  לעלויות 

בעלי  ושל  יזמים  של  להתנגדות  לגרום  עלולות 

תל־אביב  עיריית  של  השימור  מחלקת  בתים. 

כדאיות  את  להוכיח  מתמיד  במאבק  נמצאת 

השימור גם מבחינה כלכלית במסגרת ההתמודדות 

מבעלי  שהתקבלו  ערך,  ירידת  בגין  התביעות  עם 

השימור.  תכנית  אישור  בעקבות  ויזמים  בתים 

תוספת דרישות חדשות צריכה להיעשות בזהירות 

בהקפדה על מינימום הכרחי.

היבט פיזי - בנייה בת קיימא דורשת לעתים קרובות   .2

המבנה:  שימור  בערכי  פוגעות  אשר   התערבויות 

הבניין  מעטפת  בידוד  הוא  המיטבי  הבידוד  א. 

הרצון  עם  המתנגש  דבר  החיצוני,  בחלקה 

הפיתוחים  המקוריות,  הפרופורציות  את  לשמר 

על  כלל  בדרך  שמופיעים  העדינים  והאלמנטים 

חזית המבנה לשימור. נוסף לכך, בידוד חיצוני עלול 

המבנה.  של  המקוריים  הגמר  חומרי  את   לשנות 

השמש  לקרינת  החזיתות  חשיפת  של  בחינה  ב. 

ופתחים  חלונות  בהצללת  צורך  להעלות  עלולה 

החיצונית  החזות  עם  מתנגש  זה  צורך  גדולים. 

תכנית  ועוד,  זאת  המבנה.  של  ההיסטורית 

מרפסות  סגירת  מאפשרת  2650ב'  השימור 

בזכוכית  המבנה  של  וצדדיות  אחוריות  בחזיתות 

חשופה  המרפסת  שבו  במקרה  בלבד.  שקופה 

שניתן  חממה,  אפקט  להיווצר  עלול  לשמש 

ידי תוספת הצללה חיצונית אשר  על  לבטל אותו 

המבנה.  של  המקורי  במראה  לפגוע  עלולה   מנגד 

אנרגיה  הפקת  לצורך  טכניים  מתקנים  העמדת  ג. 

לייצור  פוטו־וולטאיים  תאים  או  שמש  דודי  כגון 

גם  מהמקרים  ובחלק  משופעים,  גגות  על  חשמל 

המקורי  במראה  לפגוע  עלולה  שטוחים,  גגות  על 

של המבנה. 

שמטרתם  נוספים  טכניים  מתקנים  תוספת  ד.   

אוורור המבנה, אגירת מי מזגנים, הפרדת אשפה, 

שטח  דורשי  מתקנים  הם  וכד'  קומפוסט,  מתקני 

ונפח. במבנים לשימור השטח מצומצם מלכתחילה 

ויקר מאוד. מיקומם של מתקנים אלו מחוץ למבנה 

עלול לפגוע בערכי השימור. 

בתל־אביב  המבנים  להיום  נכון   – חברתי  היבט   .3

אף  והשימור  דופן,  יוצאת  בצורה  יקרים  הם 

מייצרת  השימור  פעולת  אותם.  ומייקר  מוסיף 

את  ומרחיקה  האנושי  המרקם  של  ג'נטריפיקציה 

תל־ עיריית  המבנים.  של  המקוריים  התושבים 

עובדה  עם  להתמודד  איך  למדה  טרם  אביב־יפו 

בפלורנטין  המוצע  המרקם  ששימור  ייתכן  זאת. 

יאפשר מיתון של התופעה. 

הציפוף  עקרון  הוא  הקיימות  מעקרונות  אחד   .4

נמוך  הוא  שלרוב  בודד  מבנה  שימור  האורבני. 

קומה נוגד עיקרון זה.

קידום שימור בר־קיימא בתל־אביב־יפו

קידום התחום של שימור בר קיימא מתבצע במחלקת 

שימור מבנים של עיריית תל־אביב־יפו במספר אפיקים 

מקבילים. 

בתהליך  ירוקה  בנייה  עקרונות  והטמעת  מחקר  קידום 

השימור – מחלקת שימור מבנים של עיריית תל־אביב־

ידי  על  חברת  ע"י  עבורה  שנערך  מחקר  מקדמת  יפו 

חברת ESD - פיתוח סביבה וקיימות.
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הבנייה . 1 סעיפי  את  להטמיע  היא  המחקר  מטרת 

הירוקה לתוך תהליכי העבודה ונהלי המחלקה כפי 

התיעוד  תיק  משלב   – הקודמת  בפסקה  שפורטו 

ועד הביצוע בפועל, כולל הכשרת העובדים. החזון 

שיתבקש  לתקן  יהפכו  ירוקה  בנייה  שסעיפי  הוא 

כל מבנה לשימור לעמוד בו כחלק משיפור איכות 

נוספת  כלכלית  כמטלה  ולא  והשימור  הבנייה 

שתעורר התנגדות בעלי הבתים והיזמים. 

שימור מרקם אורבני - דוגמת פלורנטין. בימים אלו . 2

מקודמת תכנית בינוי עיר חדשה החלה על שכונת 

מבנים  כ־250  נבחרו  התב"ע  במסגרת  פלורנטין. 

שימור  כולל  זה  שימור  שלהם.  המרקם  לשימור 

על  לשמור  רצון  מתוך  בלבד  ראשיות  חזיתות 

ועל ערכיו, על החברה המתגוררת  המרקם הבנוי 

השימושים  בעירוב  שיש  הרבים  הערכים  ועל  בו 

שבו. שימור זה מאפשר להגדיל את מלאי המבנים 

לשימוש חוזר, כאשר השימור המתבקש מאפשר 

מיצוי זכויות מלא כולל זכויות לפי תמ"א 38 ואינו 

מחייב ומדוקדק, כפי שרואים במרכז העיר. שימור 

כסעיפים  ירוקה  בנייה  הנחיות  שילוב  יאפשר  זה 

על־פי  קיימא  בר  שימור  קלות.  ביתר  מחייבים 

תב"ע. בשנת 2011 העבירה הוועדה המקומית של 

ירוקה  בנייה  לחייב  החלטה  תל־אביב־יפו  עיריית 

בי"ח  של  התכנית  את  בעיר.  חדשה  תב"ע  בכל 

אסותא לשעבר תכנן משרד משה צור אדריכלים 

כיועץ  אדריכלים  בר־אור  אמנון  משרד  בשיתוף 

של  ושימור  חדש  מגדל  כוללת  התכנית  השימור. 

בבית  קיימים  שהיו  ארבעה  מתוך  מבנים  שני 

המבנים  ושני  החדש  המגדל  המקורי.  החולים 

לשימור חויבו בעמידה בעקרונות הבנייה הירוקה 

על־פי  נבנו  המקוריים  הבניינים  התב"ע.  בתקנון 

עקרונות בנייה ירוקה מעצם היותם מתוכננים לפי 

הסגנון הבין־לאומי שהותאם לאקלים בארץ כבר 

בשנות ה־30 של המאה ה־20. המרפסות הארוכות 

פתחי  והארוכים,  הצרים  החלונות  מערב,  לכיוון 

מלבני  הבנויים  הקירות  מזרחית,  בחזית  האוורור 

ביניהן  אוויר  חלל  עם  שכבות  בשתי  סיליקט 

תכנון  תהליך  מצוינת.  פתיחה  נקודת  היו  וכדומה 

צמוד  ליווי  כלל  לפיה  ההיתרים  והוצאת  התב"ע 

מקרה  בכל  שמתבצע  כפי  השימור,  מחלקת  של 

זה  במקרה  שימור.  הכוללים  והיתרים  תב"ע  של 

שהתייחסו  הממצאים  על  גם  לפקח  התאפשר 

אנרגטית  להתייעלות  וההצעות  ירוקה  לבנייה 

 ,ESD חברת  בדיקות  לפי  לשימור.  המבנים  של 

הפרויקט,  של  הירוקה  הבנייה  לליווי  שאחראית 

אחד המבנים לשימור - בניין בית הספר לאחיות - 

יכול לקבל 67 נקודות לפי התקן הישראלי לבנייה 

אותו  המזכה  עובדה  התקנים,  מכון  של  ירוקה 

בשלושה כוכבים מתוך חמישה לפי דירוג בניינים 

בני־קיימא – שיפוץ. 

שימור בר־קיימא ביוזמה פרטית. פרויקט גורדון 26, . 3

של אדריכל ארז אלה מייסד משרד HQ אדריכלים. 

זהו פרויקט ייחודי שבו בעל בניין המעוניין למצות 

בר־ שימור  יוזם  המבנה  של  הבנייה  זכויות  את 

קיימא. בפרויקט בוצעו בדיקות קרינה ישירה על 

המבנה לצורך בחינת תוספת בידוד בגוש האחורי 

ציבוריות  פונקציות  תוספת  מוצעת  הבניין,  של 

הדיירים  לרווחת  המבנה  גג  ועל  הקרקע  בתת 

הבנייה  תוספת  של  החדש  הגג  ובשכונה,  במבנה 

החומרים  בחלקו,  וציבורי  מגונן  ירוק  לגג  יהפוך 

ולתוספת  המבנה  שיקום  לצורך  ישתמשו  שבהם 

חומרי  היותם  מתוקף  במהות  ירוקים  הם  הבנייה 

והתוספת  וכדומה(,  עץ  חלונות  סיד,  )טיח  שימור 

החדשה על הבניין תבוצע בחיפוי חדשני שיאפשר 

המשתנים  והצרכים  השמש  כיווני  על־פי  הצללה 

הסופיים  בשלבים  נמצא  הפרויקט  היום.  במהלך 

של הוצאת היתר הבנייה. 

שיתוף פעולה גרמניה – ישראל. במאי 2013 התקיים . 4

 Greening The גדול שכותרתו:  כנס גרמני־ישראלי 

White City. את הכנס יזמו, הפיקו וביצעו בשיתוף 
היינריך  וקרן  תל־אביב־יפו  עיריית  מלא  פעולה 

בר־קיימא  בשימור  עסק  הכנס  הגרמנית.  בל 

הלבנה  העיר  של  העירוני  המרקם  של  ובקיימות 

של תל־אביב. מטרת שיתוף הפעולה הייתה לקדם 

הירוקה  הבנייה  בתחום  ומקצועיות  ידע  חילופי 

הפעולה  שיתוף  בגרמניה.  מאוד  מפותח  שהוא 

בין גרמניה לישראל בתחום זה ימשיך ויעמיק דרך 

סדרת סדנאות עבודה שצפויות להתקיים בברלין 

ובארץ בשנים הקרובות )הראשונה אמורה הייתה 

להתקיים בברלין, בנובמבר 2014(. מטרות סדנאות 

העבודה הן להמשיך את העבודה המשותפת ואת 

סיעור המוחות, לקדם את תחום השימור והשיפוץ 

ללמידה  כר  וליצור  העירונית  ברמה  בר־הקיימא 

הדדית ולהרחבת הידע והמקצועיות. 
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סיכום 

קיימים  מבנים  שיפוץ  של  הסביבתית  הכדאיות 

היא  חדשה  בנייה  לעומת  אנרגטית  מבחינה  ושדרוגם 

הכלי  לקדמה.  הדרך  את  למצוא  שיש  מוכחת  עובדה 

קיימים  מבנים  שיפוץ  ולקידום  למימוש  האידאלי 

עולם  בידי  הנתונים  האמצעים  השימור.  מנגנון  הוא 

השימור מתקדמים ומפותחים דיים על מנת להתמודד 

אנרגטית.  התייעלות  שיאפשרו  נוספים  סעיפים  עם 

ולהיות  יכולה להיות פורצת דרך  עיריית תל־אביב־יפו 

שימוש  ע"י  בארץ  המקומיות  הרשויות  לשאר  דוגמה 

אחוז  על  ויישומו  שלה  המפותח  השימור  במנגנון 

של  אנרגטית  התייעלות  לצורך  העיר  מבנייני  ניכר 

תל־אביב־יפו  עיריית  של  השימור  במחלקת  מבנים. 

מתוך  התחום  את  לקדם  כדי  רבים  מאמצים  נעשים 

בהתחייבות  לעמוד  הכוונה  ומתוך  בחשיבותו  ההבנה 

גזי חממה  של עיריית תל־אביב־יפו להפחתת פליטות 

אלו  מאמצים  ה־15.  פורום  אמנת  על  שחתמה  לאחר 

הירוקה  הבנייה  עקרונות  הטמעת  תהליכי  כוללים 

בנהלים ובהנחיות של מחלקת השימור. תהליכים אלו 

חייבים להתמודד עם הקונפליקטים בין תחום השימור 

שימור  מימוש  לאפשר  כדי  הירוקה  הבנייה  לתחום 

בפועל גם אם מדובר בפשרות, הן מבחינת השימור הן 

מבחינת הבנייה הירוקה.

יש לקוות שעד הכינוס הבא לשימור מורשת התרבות 

בר־הקיימא,  השימור  בתחום  ניכרת  התקדמות  תחול 

הקולנוע  בבית  סרטים  לראות  ונחזור  יבוא  יום  ואולי 

והמשודרגת  המשומרת  אתרים  לכיכר  שמתחת 

מבחינה אנרגטית.
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