
 

 

 

 

 

 

 תכנית לאומית ליישום בניינים מאופסי אנרגיה

 איפוס אנרגטי לפי סוגי מבנים בישראלופוטנציאל  ישימות מחקר

 

 אדריכל חן שליטא

 מהנדסת דניאל אלון אבולפיה

 בע"מ אלפא פרויקטים ירוקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Alfa Sustainable Projects Limited - Sustainable Architecture and Projects 
                        פרויקטים וארכיטקטורה ירוקה - בע"מאלפא פרויקטים ירוקים 

 

2  
 office@alfaprojects.co.il 4020000, מיקוד 582ת.ד.       ויתקין-כפר, 7הדוגית 

 www.alfaprojects.co.il,  2424999-072 -, פקס6150383-077 -טלפון

 

  תוכן עניינים
 

 3 .................................................................................................................... רקע

 3 .......................................................................................................... מתודולוגיה

 3 ................................................................................................ הגדרה .א

 3 ........................................................... אנרגיה מאופסת לבנייה אסטרטגיה .ב

 4 .................................................................. לבדיקה מבנים טיפוסי הגדרת .ג

 4 ................................................................................... כלכליות הגדרות .ד

 5 ............................................................................... ייחוס מקרה הגדרת .ה

 5 ............................................................................בפועל לצריכה התאמה .ו

 6 .............................................................. אנרגטית להתייעלות מודל הגדרת .ז

 7 .................................................... ההתייעלות אמצעי של תועלת עלות ניתוח .ח

 7 .......................................................... באתר אנרגיה ייצור פוטנציאל בחינת .ט

 7 ............................................................................................................... תוצאות

 12 .................................................................................................. ומסקנות סיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alfaprojects.co.il/


            Alfa Sustainable Projects Limited - Sustainable Architecture and Projects 
                        פרויקטים וארכיטקטורה ירוקה - בע"מאלפא פרויקטים ירוקים 

 

3  
 office@alfaprojects.co.il 4020000, מיקוד 582ת.ד.       ויתקין-כפר, 7הדוגית 

 www.alfaprojects.co.il,  2424999-072 -, פקס6150383-077 -טלפון

 

 רקע
 

-אנליזות טכנולגיבוש המלצות ליישום בניה מאופסת אנרגיה בישראל, בוצעו מחקר עבודת הבמסגרת 

לפי הפרמטרים הבאים: עלות היישום, פוטנציאל האיפוס האנרגטי ם סוגי מבנים במטרה לנתח 4-כלכליות ל

וכולל  בתחום מדע הבנייהוכלים מדעיים נוספים  אנליזות אנרגטיותוטווח היישום. הניתוח בוצע באמצעות 

 .אחד מסוגי המבניםניתוח כלכלי של התכנות לאיפוס אנרגטי לכל 

השני של הפרויקט הכולל הגדרת יעדי מדיניות  תוצאות המחקר ומסקנותיו יהוו את הבסיס לקראת השלב

 למבנים מאופסי אנרגיה בישראל.

 

 מתודולוגיה
 

 הגדרה .א
 

בחן לפי הנוסחה יהאיפוס ברמת המבנה הוחלט כי איפוס אנרגיה בעקבות מפגש מומחים בנושא הגדרות ל

 הבאה:

  
ייצור אנרגיה מתחדשת באתר

צריכת אנרגיה של המבנה
 פוטנציאל איפוס = 

 

 אסטרטגיה לבנייה מאופסת אנרגיה .ב
 

הגישה הרווחת היא כי הבניין יתוכנן בראש ובראשונה להיות יעיל אנרגטית ככל הניתן ורק לאחר מכן, 

 . במטרה לאפס את הצריכה הצפויה ובהתאם לצריכה המצומצמת, יתוכננו המערכות לייצור האנרגיה באתר

אמצעים פאסיביים ואמצעים אקטיביים. קיימת העדפה של התייעלות אנרגטית מושגת באמצעות שילוב 

אמצעים פסיביים כוללים בין היתר הפניה ברורה לקדם אמצעים פאסיביים על פני אמצעים אקטיביים. 

מרת אנרגיה וע"י בניה פאסיבית מש .בידוד והצללותאור יום, ניצול אוורור טבעי, נכונה של חזיתות הבניין, 

יתרונם הגדול בכך שאורך חייהם כאורך  כך מצמצמת את הדרישה האנרגטית של המבנה. מבחינת יישום,

מזגנים  כגון, הם אמינים יותר ולרוב אינם תלויים בגורם האנושי. מולם האמצעים האקטיביים חיי הבניין

ילות האמצעים הפאסיבים מול יע .מייעלים מערכות צורכות אנרגיה LEDיעילים אנרגטית ותאורת 

האקטיביים תלויה במידה רבה בעומסים הפנימיים בבניין. בהמשך ניתן לראות עלות תועלת לפי סוג אמצעי 

 ההתייעלות ולפי סוג הבניין.

שלב הבא מטרתו להגדיל את הפוטנציאל בייעול אנרגטית של המבנה נועד בראש ובראשונה לחסוך באנרגיה. 

גדולה יותר לייצור אנרגיה באתר. מבנה שכן מבנה בזבזני באנרגיה יצריך מערכת לאיפוס אנרגטי של ה

 Zeroבנוסף, מבנה יעיל אנרגטית שעומד ביעדי ההתייעלות שיקבעו בהמשך, יכול לקבל הכרה במבנה 

Ready. 
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ותרמו  וולטאיות-פוטוכיום בישראל הן  ובעלות החזר השקעה הנמוך ביותר ביותר הישימותהמערכות 

להערכתנו, מצב זה ימשיך להתקיים גם בעשורים הקרובים. לכן, עבודה זו מבוססת על ייצור  .סולאריות

 אנרגיה באתר באמצעות מערכות אלה בלבד.

 

 לבדיקה הגדרת טיפוסי מבנים .ג
 

יש להפריד בין סוגי המבנים, בעקבות מפגש מומחים שדן בסוגיית הגדרת המונח מאופס אנרגיה, הוחלט כי 

המבנה כוללת גמישות ביחידות ובהגדרות האיפוס, בהתאם לטיב גישה זו ובהגדרות לסוגי המבנים. 

בהסתמך על עבודות הבחירה בוצעה ממספר שיקולים: פוטנציאל איפוס אפשרי  .והשימוש שנעשה בו

  .)פרטי, ממשלתי, עסקי( התייחסות ליזםו היקף הבנייה החדשה של מבנים אלה ,קודמות שנעשו

 סוגי המבנים שנבחרו והגדרת האיפוס שלהם:ארבעת להלן 

מבני המגורים היו מבנים התחלות הבנייה של מסך  80%-כ 2017בשנת  – קרקע צמוד מגורים מבנה ▪

-באמצעות תאים פוטו שטח גג למ"ר גדול, פוטנציאל האיפוס של מבנים אלהלאור . 1קרקע יצמוד

 .גבוההינו  וולטאים

ומכאן שחלקו בהוצאה החודשית של העיריות הינו  גדולצרכן אנרגיה  ובתי ספר הינ– ספר בית ▪

ייצור האנרגיה הוא הגבוה ביותר מכלל טיפוסי ו משמעותי. פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית

 קיים ערך מוסף חינוכי ופדגוגי. ו החלת מדיניות על מבני ציבור פשוטה יותר, וסףבנהמבנים. 

. עשורים הקרובים הינה בניה רוויהעיקר הבנייה המתוכננת בישראל ב – רוויה בבנייהמגורים  מבנה •

עבור איפוס מבנים אלה קשה יותר בשל יחס גג למ"ר נמוך שהולך ויורד עם העלייה בגובה. לכן, 

, Zero Readyלהגדרת איפוס אנרגיה באתר, תוך כדי הגמשת דרישת הסף  מסוג זה הוחלט עלבנייה 

אסטרטגיה זו ריאליסטית יותר ולא רואה את האפס  כתלות בכמות הקומות. ההתייעלותוהגדרת 

, כאפס, אלא כאסטרטגיה שמטרתה להביא ליעילות מקסימלית בתכנון הבניין, גבוה ככל שיהיה

לבחון גבולות גזרה  מומלץבהמשך  .ידיעה כי טכנולוגיות חדשות יאפשרו את איפוסו בעתיד מתוך

ס לכלל היבטי השכונה ולהשלכות על ייצור חהמתיי ברמת השכונהרחבים יותר כגון איפוס אנרגטי 

 . זוהיקף המחקר הנוכחי לא אפשר התייחסות  .אנרגיה שכונתי רחב

 כנ"ל. -בבנייה רוויה משרדיםמבנה  •

 

 הגדרות כלכליות .ד
 

מתודולוגית המחקר לקחה בחשבון כי עלות היישום חייבת להיות מציאותית ומחוברת לקרקע. לכן, הוגדרו 

במסגרת כלכלית,  (Zero Ready)או  השגת האיפוסמספר קווים מנחים שתחמו את יישום האמצעים ל

  :גם מהבחינה הזו שתבטיח כי יעדי המדיניות יהיו ריאליים

 שנים, כתלות בסוג המבנה. 7עד  5יישום אמצעי ההתייעלות מוגבל על ידי החזר השקעה כולל של  •

 . 5%תוספת לעלות הבנייה לא תעלה על  •

 

                                                           
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1

http://www.alfaprojects.co.il/


            Alfa Sustainable Projects Limited - Sustainable Architecture and Projects 
                        פרויקטים וארכיטקטורה ירוקה - בע"מאלפא פרויקטים ירוקים 

 

5  
 office@alfaprojects.co.il 4020000, מיקוד 582ת.ד.       ויתקין-כפר, 7הדוגית 

 www.alfaprojects.co.il,  2424999-072 -, פקס6150383-077 -טלפון

 הגדרת מקרה ייחוס .ה
 

, יש להגדיר מקרה ייחוס האנרגטית תייעלותהה אמצעי לשל כלהכלכלית על מנת לבחון את האפקטיביות 

ונפוץ בשוק המקומי  מקובלכפי שתכנון לצורך השוואה. מקרה הייחוס שנבחר הינו תכנון סטנדרטי, כלומר ה

. 1045ת"י  כדוגמת בניההבתקנים מחייבים במסגרת חוק תכנון ו דועממודל להמבנה . בהתאם לסוג המבנה

בצורה טובה מבנה סטנדרטי, ללא  תעל תכניות של מבנים קיימים ומייצג תכל מבנה מבוססצורתו של 

 . הגדרת מקרה הייחוס מאפשרת:הסמכה לבניה ירוקה או התייחסות לבניה משמרת אנרגיה

 .מול חסכון אנרגטי השוואה וניתוח נתוני תוספת עלות .1

 ניתוח איפוס אנרגטי במבנים קיימים.  .2

על בסיס הנ"ל נבנה מודל תלת מימד שהועבר לתוכנה למידול אנרגטי לניתוח צריכת האנרגיה הצפויה של 

כל אחד מהמבנים, שתהווה בסיס לבחינת האפקטיביות של כל אחד מאמצעי ההתייעלות שיבדקו. להלן 

 הם השפעה מכרעת על צריכת האנרגיה של המבנה:תקציר המאפיינים העיקריים שהוגדרו לכל מבנה, ל

 הנחות עבודה לתכנון סטנדרטי -  1טבלה 

 משרדים מגורים בית ספר צמוד קרקע 

תיאור 

 כללי

חדרים,  7וילה, 

 200קומות.  2

 מ"ר בנוי. 

כיתות,  36בית ספר תיכון, 

קומות.  2תלמידים,  1260

בניה לפי מ"ר בנוי.  6,600

 הנחיות משרד החינוך.

קומת קרקע לובי כניסה. 

קומה טיפוסית כוללת 

חדרים  3שתי דירות 

 70-100חדרים ) 4ודירת 

 מ"ר לדירה(. 

קומת קרקע לובי 

כניסה. קומה טיפוסית 

כוללת גרעין טיפוסי 

וחללי עובדה סגורים 

 לשימוש משרדי.

שעות 

 פעילות

עיקר הפעילות 

בערבים. סופי 

גים שבוע וח

 בפעילות מלאה.

בנפח פעילות  7:00-17:00

משתנה. סופי שבוע וחגים 

ללא פעילות. חופש גדול 

 בפעילות חלקית.

עיקר הפעילות בערבים. 

סופי שבוע וחגים 

 בפעילות מלאה. 

בנפח  8:00-17:00

פעילות משתנה. סופי 

שבוע וחגים ללא 

 פעילות. 

בידוד 

 וזיגוג

 עמידה בת"י

למבני  1045

 מגורים.

למבני  1045עמידה בת"י 

 חינוך.

למבני  1045עמידה בת"י 

 מגורים.

 1045עמידה בת"י 

 למבני משרדים.

 זיגוג.  75%קיר מסך 

מיזוג 

 אוויר

מזגן מפוצל מיני 

מרכזי בכל 

 קומה.

מזגן מפוצל לכל 

 כיתה/משרד.

מזגן מפוצל דירתי מיני 

 מרכזי. 

 צ'ילרים בעיבוי אוויר. 

 

 התאמה לצריכה בפועל .ו
 

והתקבלה צריכת אנרגיה לכל סוג מבנה. תוצאות המודל השוו הורץ לפי בניה סטנדרטית האנרגטי המודל 

 . הקייםלהתפלגות הצריכה בפועל של מבנים מאותו הסוג על מנת לוודא שיש התאמה למצב ולנתוני צריכה 
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 התפלגות צריכת אנרגיה )מימין לשמאל( במשרדים, במגורים ובבתי ספר -  1 איור

יחידת המדידה להלן צריכת החשמל הממוצעת שנמדדה לכל טיפוס מבנה על פי מקורות מידע שונים לפי 

 המתאימה לו:

 צריכת חשמל ממוצעת לפי סוג מבנה -  2טבלה 

 צריכה ממוצעת בפועל יחידת מדידה טיפוס

 25,000 קווט"ש/שנה/בית צמוד קרקע

 8,000 קווט"ש/שנה/דירה מגורים

 140 קווט"ש/שנה/מ"ר משרדים

 449 קווט"ש/שנה/תלמיד בתי ספר

 

 הגדרת מודל להתייעלות אנרגטית .ז
 

 אקטיבייםלהתייעלות אנרגטית ואמצעים  5282אמצעים פסיביים להתייעלות אנרגטית התבססו על ת"י 

מיושמת  כל אחת מהטכנולוגיות שמודלו -ישימות גבוהה בשוקעל   , תוך דגשנבחרו יחד עם מומחים בתחום

 :בחנואלמנטים שנלהלן ה. כבר בפועל בפרויקטים בישראל

 אמצעים פסיביים: ▪

הפניה נכונה של חזיתות המבנה מאפשרת לשלוט בכמות החום הנכנס  – הפנייה אופטימלית ▪

 באמצעות קרינה לבניין. 

 הוספת בידוד מאפשרת לשלוט בכמות החום הנכנס באמצעות הולכה לבניין. – בידוד משופר ▪

ניצול פוטנציאל תנודות הטמפרטורה החדות בין היום ללילה באמצעות  – ניצול מסה תרמית ▪

  הגדלת קיבול החום של הבניין להשגת יציבות תרמית בפנים הבניין.

ובקרינה ללא פגיעה בכמות האור שימוש בזיגוג המפחית כניסת חום בהולכה  – זיגוג משופר ▪

 הנראה הנכנסת לבניין.

בתנאים מסוימים מאפשר לקירור המסה התרמית של אוורור טבעי המתאפשר  – אוורור לילה ▪

 הבניין האוגרת חום במהלך היום.

 אמצעים אקטיביים: ▪

מערכת מיזוג אוויר הפועלת על עקרון זרימת קרר בספיקה משתנה המותאמת  – VRFמיזוג  ▪

 ת הקירור המדויקת בפועל ובכך מונעת בזבוז אנרגיה.לדריש

 שימוש בתאורה חסכונית בעלת רמת הארה אופטימלית.  – אופטימיזציה של תכנון תאורה ▪

 הורדת צריכת האנרגיה לתאורה על ידי מניעת הפעלתה שלא לצורך.  – גלאי נוכחות ואור יום ▪

האמצעים שנמצאו מתאימים הוכנסו למודל חדש והתקבלה צריכת האנרגיה החדשה של המבנה המתוכנן 

 להתייעלות אנרגטית.

אקלום
תאורה60%

15%

ציוד  
חשמלי
25%

אקלום
45%

תאורה
10%

ציוד  
חשמלי
35%

חימום  
מים
10%

אקלום
70%

תאורה
20%

ציוד  
חשמלי

5%

ציוד אחר
5%
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 ניתוח עלות תועלת של אמצעי ההתייעלות  .ח
 

החיסכון הכספי השנתי ון מאופס אנרגיה, ביישום תכנ השלב הבא הינו בחינה כוללת של ההשקעה הכספית

 כאשר:  וחישוב החזר השקעה פשוט. מוהמתקבל כתוצאה מיישו

  
חסכון אנרגטי מול מקרה ייחוס

עלות ראשונית
 החזר השקעה של תכנון להתייעלות אנרגטית = 

 

 אנרגיה באתרבחינת פוטנציאל ייצור  .ט
 

 :שנלקחו בחשבון הנחותלהלן ה

יש לשים לב כי נתון זה יחסית גבוה בהתאם לסוג המבנה.  70%-50%שטח הגג המנוצל נע בין  ▪

 ומחייב תכנון אדריכלי כולל של הגג כך שיוכל להכיל גם אזורים מייצרי אנרגיה.

 עלויות ונתונים טכניים: ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות 
 

. יש לציין כי המודלים להלן תוצאות הניתוח הכלכלי וישימות לאיפוס אנרגטי עבור סוגי המבנים השונים

 הורצו עבור אזור אקלים א' בלבד בשלב זה.

 

 20 % יעילות פאנל

 0.15 קוו"ט/מ"ר יכולת התקנה
 50עלות קוו"ט )מערכות מתחת 

 4000 ש"ח/קוו"ט קוו"ט(

 50עלות קוו"ט )מערכות מעל 
 4200 ש"ח/קוו"ט קוו"ט( כולל קונסטרוקציה

 70 ש"ח/קוו"ט/שנה עלות תפעול

 0.48 ש"ח/קווט"ש קילוואט  15תעריף ייצור עד 

 0.45 ש"ח/קווט"ש קילוואט 100עד  15תעריף ייצור 

 0.5% % שנתית דגרגציה ייצור

http://www.alfaprojects.co.il/
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 החזר השקעה פשוט בשנים )%(חסכון בצריכת חשמל  שנה()₪/חסכון לאחר תפעול  )₪( עלות כוללת אלמנט התייעלות אנרגטית

 7 16% ₪  2,000 ₪  14,400 אמצעים פסיביים

 12 15% ₪  1,800 ₪  22,000 אמצעים אקטיביים

 6.2  ₪  8,800 ₪  47,500 ייצור אנרגיה

 6.9 31% ₪  12,600 ₪  83,900 סה"כ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנון להתייעלות  תכנון סטנדרטי 

 18,200 26,200 )קווט"ש/שנה(צריכת אנרגיה  אנרגטית

 91 130 )קווט"ש/מ"ר/שנה(צריכה מנורמלת 

 20,150 )קווט"ש/שנה( PVייצור אנרגיה במערכת 

 111% 77% ייצור חלקי צריכה –פוטנציאל איפוס 

 10,500 מ"ר()₪/עלות בנייה 

 4% תוספת לעלות בנייה )%(

 צמוד קרקע
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 החזר השקעה פשוט בשנים חסכון בצריכת חשמל )%( שנה()₪/חסכון לאחר תפעול  )₪(עלות כוללת  אלמנט התייעלות אנרגטית

 5 21% ₪ 61,900 ₪ 312,900 אמצעים פסיביים

 1 10% ₪  29,100 ₪  31,000 אמצעים אקטיביים

 6.4  ₪ 171,500 ₪ 950,000 ייצור אנרגיה

 5 31% ₪ 262,000 ₪ 1,290,000 סה"כ   

 
 להתייעלות אנרגטיתתכנון  תכנון סטנדרטי

 417,000 601,000 צריכת אנרגיה )קווט"ש/שנה(

 380 477 צריכת אנרגיה מנורמלת )קווט"ש/תלמיד(

 420,000 )קווט"ש/שנה( PVייצור אנרגיה במערכת 

 101% 70% ייצור חלקי צריכה –פוטנציאל איפוס 

 3,200 מ"ר()₪/עלות בנייה 

 6.2% תוספת לעלות בנייה )%(

 בית ספר
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 קומות( 4)מבנה מגורים 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 החזר השקעה פשוט בשנים חסכון בצריכת חשמל )%( שנה()₪/חסכון לאחר תפעול  )₪(עלות כוללת  אלמנט התייעלות אנרגטית

 10 %12 ₪ 4,470 ₪ 44,700 אמצעים פסיביים

 10.9 13% ₪ 5,100 ₪ 55,800 אמצעים אקטיביים

 6.4  ₪ 18,800 ₪ 104,000 ייצור אנרגיה

 7 25% ₪ 28,400 ₪ 204,500 סה"כ   

 
 תכנון להתייעלות אנרגטית תכנון סטנדרטי

 60,800 80,800 צריכת אנרגיה )קווט"ש/שנה(

 6,430 8,620 צריכת אנרגיה מנורמלת )קווט"ש/דירה/שנה(

 2,970 3,980 שנה/דירה ללא מע"מ()₪/עלות חשמל שנתית 

 46,000 )קווט"ש/שנה( PVייצור אנרגיה במערכת 

 76% 57% ייצור חלקי צריכה –פוטנציאל איפוס 

 4,400 מ"ר()₪/עלות בנייה 

 4.4% תוספת לעלות בנייה )%(
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 קומות( 4)מבנה משרדים 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 פשוט בשניםהחזר השקעה  חסכון בצריכת חשמל )%( שנה()₪/חסכון לאחר תפעול  )₪(עלות כוללת  אלמנט התייעלות אנרגטית

 8 11% ₪ 45,000 ₪ 365,000 אמצעים פסיביים

 3.5 31% ₪ 135,500 ₪ 482,000 אמצעים אקטיביים

 6.8  ₪ 122,000 ₪ 707,000 ייצור אנרגיה

 5 42% ₪ 302,000 ₪ 1,550,000 סה"כ   

 
תכנון להתייעלות  תכנון סטנדרטי

 אנרגטית

 464,000 806,000 אנרגיה )קווט"ש/שנה(צריכת 

 82 142 צריכת אנרגיה מנורמלת )קווט"ש/מ"ר(

 298,000 )קווט"ש/שנה( PVייצור אנרגיה במערכת 

 64% 37% ייצור חלקי צריכה –פוטנציאל איפוס 

 6,340 מ"ר( מעטפת +גמר פנים)₪/עלות בנייה 

 4.3% תוספת לעלות בנייה )%(
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 ומסקנות סיכום
 

 להלן טבלה מסכמת של התוצאות:

 

 

 צמודת קרקע למגורים ובבתי ספרחדשה התוצאות מראות כי ניתן ליישם מדיניות של איפוס אנרגיה בבניה 

יחד עם זאת, . 6%-4%-כשנים ותוספת עלות ראשונית לבנייה של  7-תוך שמירה על החזר השקעה של פחות מ

יש להבטיח כי תוגדר צריכה מנורמלת מקסימלית לכל סוג מבנה על מנת לקדם בראש ובראשונה את 

 ההתייעלות האנרגטית של מבנים חדשים בישראל.

עלייה בכמות הקומות. יש כצפוי, בבניה רוויה למגורים ולמשרדים פוטנציאל האיפוס נמוך יותר ויורד עם ה

 . Zero Readyולאגד הנחיות לבניין  כתלות בגובה הבניין התייעלותלהפעיל מודל המגדיר 

העומסים מבני משרדים ובתי ספר בהם ב החזרי השקעה טובים יותרמראים אמצעי התייעלות אקטיביים 

יותר שכן למעטפת מרכיב  כדאייםאילו במבני מגורים האמצעים הפסיביים ו הפנימיים משמעותיים יותר,

אסטרטגית האיפוס צריכה להיות מותאמת מכאן ניתן להסיק כי משמעותי בצריכת האנרגיה של המבנה. 

 עבור כל סוג מבנה.
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