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אנרגיה ופליטות גזי חממהצריכת , מבנים

רן אברהם: צילום



הבנייהענףשלועקיפיםישיריםמפגעים

זיהום מים וקרקעGWPזיהום אוויר ותחלואה

פסולת סיכונים לאדם ולסביבה פגיעה בנוף ובטבע



החממה במשקמפליטות גזי לפחות לשליש מבנים אחראים 

(100%)בישראל ח"גזסך פליטות 
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45%

תעשייה , תחבורה)אחר 
(44%)98%(  ועוד

פליטות 
ישירות 
–ממבנים 
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60%מבנים         
(33%)

,  תעשייה)אחר 
(           מים, פ"רש

40%(22%)

מגורים        
46%(15%)

ציבורי -מסחרי
54%(18%)

ח המלצות לעמידה ביעד הפחתת פליטות גזי חממה בישראל"דו–להפחתת פליטות גזי חממה וחיסכון אנרגטי עבור מגזר המבנים אמצעים -ח הממשלתי "הדו: מקור

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report_recommendations_to_meet_ghg_targets


מספרים
המרכזייםהרכב הצריכה בסקטורים 

פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל2009–מקינזיח "דו:מקור
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מסחריסקטור –החשמלהתפלגות צריכת 
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פחותהבנייה ודירוג בניינים שפגיעתם בסביבה , לתכנוןהתקן קובע את המאפיינים 

?איך התקן עושה את זה 

Cמבנה ירוק חייב בדירוג אנרגטי מינימלי :לדוגמה–דרישות תפקודיות הקובעות ערך בו נדרש לעמוד 

5MWאנרגיה מתחדשת בהספק תוקן מערכת : לדוגמה-כמותיות -מרשמיותדרישות 

שמפחית את מספר הגופיםצריכת אנרגיה /תאורה לפי יעד הארהתכנון : לדוגמה–דרישות תכנוניות 



5281י "מבנה ת

דרישות כלליות0

מגורים2

מבנים שאינם למגורים1

מוסדות חינוך

אכסון תיירותי

מתחמי תעשיה/ תעשיה 9

( סוגי מבנים)חלקי התקן 

אנרגיה 

קרקע  

מים

חומרים

בריאות ורווחה  

פסולת תחבורה

ניהול אתר הבנייה  

חדשנות

(  תחומי התייחסות)פרקי התקן 

כוכבים' מסניקוד

55-64

65–74

75-82

83–89

90+

מוסדות בריאות

מסחר

התקהלות ציבורית

משרדים

משרדים גרעין ומעטפת3.3

תפעול

דרגות

שיפוצים משרדים ומסחר3.4



ומשקולות תחומי התקן לבנייה ירוקה לפי סוג מבנהפילוח

חומריםמיםקרקעאנרגיה
בריאות  
ורווחה

ניהולתחבורהפסולת

משרדים 3815131211425

חינוך 38148819445

תיירות 389151114625

בריאות 389131114726

מסחר 371291013478
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ומשקלם בניקודהירוקהנושאים בתקן הבנייה 

38%

14%8%
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4%
4% 5%

בתי ספר

אנרגיה

קרקע

מים

חומרים

בריאות ורווחה

פסולת

תחבורה

ניהול

חלוקת הניקוד בבתי ספר



פרק האנרגיה  
מבחר סעיפים והנחיות 

מתוך הפרק

תכנון פסיבי  
(שמש וצל)הפניות –תכנון ביו אקלימי 

הצללות הדדיות

מספר וגודל הפתחים-חשיפה לשמש  

אנרגטי של הבנייןדירוג -מעטפת המבנה 

תכנון מערכות
אקלוםמערכות 

ותכנון תאורה  מערכות 

מיםחימום 

(חוות שרתים, מעליות)מערכות משותפות 

ייצור אנרגיה במבנה

5281י "נושאים וקריטריונים שבוחן ת



פילוח דירוג אנרגטי במבנים שנבנו בבניה ירוקה

מבנים ירוקים בישראלBIממשק מבנים מדווחים במערכת מידע בנייה ירוקה7.11.21-333תמונת מצב ב 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmNkN2Q1ZmUtMjU3MS00OTMwLTk5ZGMtZTVlNmRkNzMwMWQzIiwidCI6IjZiMTM0MGQ2LTY3OWYtNGQzNy1iMTY5LTUyNzJkYTBmNGY4YiIsImMiOjl9&pageName=ReportSectione838192171c1c891cbd1


מבנים ירוקים בישראלBIממשק :   מקור

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmNkN2Q1ZmUtMjU3MS00OTMwLTk5ZGMtZTVlNmRkNzMwMWQzIiwidCI6IjZiMTM0MGQ2LTY3OWYtNGQzNy1iMTY5LTUyNzJkYTBmNGY4YiIsImMiOjl9&pageName=ReportSectione838192171c1c891cbd1


מגמות אימוץ בנייה ירוקה בתכנון 



https://goo.
gl/wBXkVi

(5281י "ת)עיר מחייבות בנייה ירוקה -מכלל תכניות בניין35%

433

821

תכניות ירוקות תכניות לא ירוקות

באזורי הביקוש80%|  ר לא למגורים "מ' מיל8+ |  ר מגורים  "מ' מיל10|  אלף יחד 104

2014-2017מספרים  

https://goo.gl/wBXkVi


(5281י "ת)עיר בבנייה ירוקה -מכלל יחידות הדיור בתכניות בניין60%

באזורי הביקוש80%|  ר לא למגורים "מ' מיל9.5+ |  ר מגורים  "מיליון מ7|  ד "יחאלף 89כ "סה

2018מספרים  

תכניות הכוללות חיוב בבנייה



https://goo.
gl/wBXkVi

(5281י "ת)עיר בבנייה ירוקה -מכלל יחידות הדיור בתכניות בניין60%

באזורי הביקוש80%|  ר לא למגורים "מ' מיל9.5+ |  ר מגורים  "מיליון מ7|  ד "יחאלף 89כ "סה

2018מספרים  

https://goo.gl/wBXkVi
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20%
בדקנו

ערים 12

מבנים24

דירות אקראיות5

משקי בית120

שאלות30

20%

ציבורי-לסקטור המסחרי₪ ' מיל3-כ|  2030חסכון למשקי הבית עד ₪ ' מיל 1.4

?מה אנחנו יודעים 
בניינים ירוקים שנבנו כבר חוסכים

ש"קוט1,900

שנתי



תקנות תכן הבנייה

ף"תש–בנייה בת קיימה 

מחויבת בנייה חדשה בציות לתקן בנייה ירוקה  2022במרץ 1מה 

בהתאם לסוג המבנה והיקפו

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/planning_and_building_regulations

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/planning_and_building_regulations


"שכונה טובה"פרויקט 

ד"יח1,400

משרד הבינוי והשיכוןוס "הגנ

https://www.gov.il/he/departments/guides/producing_energy_in_buildings?chapterIndex=2


?לאן צועד השוק 

מנהל הדיור  : יזם

הממשלתי

משפט השלום  בית 

חדרה

אדריכליםרכטר -אמנוןרכטר יעקב :אדריכל
2016, 1חלק , 5281י ”ת: תקן

נקודות76, כוכבים3:דירוג



https://goo.gl/61ZqH5

מצטיינים

פורצי דרך

חדשניים

https://goo.gl/61ZqH5


:מגמות ופעולות שיקודמו בשנים הקרובות

התאמה לאיפוס–עדכון פרק האנרגיה בתקן בנייה בת קיימה 

ע"התבהטמעת בדיקות מקדימות לייצור אנרגיה מתחדשת בשלב 

שכונתיים לאיפוספיילוטים

שילוב נושא האגירה בתכנון

לאיפוס אנרגיהרשותייםפיתוח מדדים 




