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למעוניינים להשתתף
בתחרות מרתון  72שעות לבניית מבניים ירוקים
נושאת פרס כספי
במסגרת אירועי הכרזת העיר "אפס פסולת" בכפר סבא
רקע :כפר סבא – העיר הירוקה ,מובילה מזה עשור מהלכים לצמצום פסולת להטמנה באמצעות
התייעלות פנימית וחינוך הציבור לשינוי הרגלים .אפס פסולת ( )zero wasteהינה מגמה עולמית
ההולכת ותופסת תאוצה בערים רבות בעולם שהחליטו לקחת אחריות סביבתית וחברתית רחבה.
עיר "אפס פסולת" היא גישה המובלת על ידי הרשות המקומית בשיתוף עם התושבים ,מערכת
החינוך ,בעלי העסקים והמגזר הפרטי לקידום צרכנות נבונה ,ניהול יעיל של משאבים ומניעת
בזבוז ,שימוש חוזר ומיחזור  -וכל זה במטרה להפחית כמויות פסולת להטמנה.
לקראת שנת אפס פסולת הכפר-סבאית ,שנה בה יבוצעו מהלכים הסברתיים גדולים ,קידום
תשתיות רלוונטיות והטמעה הסברתית בשיח הציבורי העירוני ,העירייה מקדמת אירוע השקה
המוני ובלתי נשכח ,שיהווה את יריית הפתיחה למהלך כולו .האירוע צפוי להתקיים ב 7-בדצמבר
.2018
בניה ירוקה -שמירה על הקיים לצד התחדשות עירונית.
שמירה על הקיים הינו עקרון מרכזי בכפר סבא ,אשר בא לידי ביטוי בשימור פיסות טבע ויער,
היסטוריה ,מורשת וקהילה ,לצד התחדשות ופיתוח עירוני בתחומי הבנייה ,התשתיות ,התרבות
ועוד .בכפר סבא מאמינים כי רק שילוב מאוזן ומדויק בין השניים ייצור עיר חדשנית הנמצאת
בקדמת הבמה ויחד עם זאת שומרת על צביונה הייחודי והקהילתי .החיבור בין בנייה ופיתוח
לקיימות הוא חיבור טבעי ,המחייב עמידה בסטנדרטים של בנייה ירוקה ,ניצול משאבים חכם
והתחשבות במקורות אנרגיה מתחדשת כמו שמש ומים .התחרות הנ"ל מדגימה עקרונות אלה
ומעודדת חשיבה טכנולוגית ולוגיסטית לצד חשיבה יצירתית ואקולוגית.
העיר כפר סבא הינה עיר המחייבת בניה ירוקה בכל שטחיה .עקרונות הבניה הירוקה מנוסחים
ומיושמים מתוך שאיפה לשמר ולשמור על משאבי האנרגיה ,המים והקרקע העירוניים .מתוך כך
נעשה בתהליכי הבנייה בעיר שימוש בחומרים בצורה יעילה יותר ,כזו אשר כורה פחות משאבים
בתוליים ומשתמשת יותר בחומרים ממוחזרים.
התחרות:
תחרות "בנייה ירוקה" הינה תחרות ארצית המתקיימת בעיר כפר סבא .מטרתה  -הקמת מבנה
המדגים בנייה על ידי שימוש חוזר בחומרים ,על גבי שטח המוקצה לצורך כך במתחם התחרות.
לנרשמים לתחרות יוקצו עד  72שעות לצורך הקמת המבנה (מהתאריך  5/12/2017בשעה 14:00
ועד  7/12/2017בשעה  )14:00והם רשאים להיעזר באנשי צוות ללא הגבלה .במהלך  72שעות
תספק העירייה למשתתפים שטח להקמה ,תאורה וחשמל.
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פאנל שיפוט ,המורכב ,בין היתר ,מאדריכלים ,מהנדסים ,מעצבים ופעילים מוכרים בתחום איכות
הסביבה יבחרו את המבנה הזוכה .המבנים ישפטו על פי קריטריונים שיוגדרו מראש ויימסרו
לנרשמים .בסיום התחרות יחולקו פרסים למקומות הראשונים.

דגשים לבניית המייצג
.1

.2
.3
.4
.5
.6

על המשתתפים בתחרות להשתמש אך ורק בחומרים בשימוש חוזר לצורך הקמת המבנה,
כגון :קרטון ,ארגזי סופר ,צמיגים ,שאריות פח ,פסולת בניין וגרוטאות ,פחיות ובקבוקי
שתייה ,שאריות עץ וקרשים ,מכולות וכדומה (קריטריון חובה)
הדגמה של עקרונות בניה ירוקה כגון השבת מים ,ניצול אור טבעי באופן מקסימלי ,בידוד
מיטבי לצורך חסכון בקירור וחימום ועוד.
שילוב אמצעים המעודדים אורח חיים מקיים כמו שימוש באנרגיה מתחדשת ,הדגמת
פתרונות להפרדת פסולת וכדומה.
גודל המייצג יהיה לא פחות מ 4מ''ר ולא יעלה על  8מ''ר.
על המבנה לעבור אישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה ביום האירוע אשר יסופק ע''י
המארגנים.
יש להקים את המבנה לכל היותר תוך  72שעות .החל מיום  5/12/17בשעה  14:00ועד
ליום  7/12/17בשעה . 14:00

שלבים:
א .על מנת להירשם לתחרות יש למלא את הפרטים בקישור לחץ כאן.
ב .לנרשמים יישלחו הנחיות והקריטריונים להקמת המבנה.
ג .בהמשך יפורסמו תקנון התחרות וקריטריונים מלאים לבחינת המייצב.
ד .פרס כספי יוענק למקומות הראשונים (פרטים בהמשך).
ה .פאנל השופטים מורכב ,בין היתר ,מאדריכלים ,מהנדסים ,מעצבים ופעילים מוכרים
בתחום איכות הסביבה.
ו .ההרשמה המוקדמת תסתיים ביום ראשון  5.11.2017בשעה . 12:00
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