
 בנייה ירוקה בישראל
 

 ענף הבנייה מגמות

 בניה ירוקהמדוע 

 פעילות המשרד והממשלה

 המשק והשלטון המקומי

 עתיד הבניה בישראל

ם ה ר ב א ן  ר ל  כ י ר ד  א
ה ק ו ר י ה  י נ ב ם  ו ח ת ש  א  ר



 תחום בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה

 אשכול תכנון ומדיניות

קידום מדיניות ממשלתית  
 סביבתית

 

מדיניות החוץ בתחומי  
 הסביבה

 

 פיזי-תכנון סביבתי

 

-אמנות והסכמים בין
 לאומיים

 אגף תכנון סביבתי

קידום מדיניות סביבתית  
 בתכניות מתאר ארציות

 

נציגים סביבתיים של  
הממשלה  בוועדות  

 התכנון הארציות

 

,  תשתיות לאומיות
,  פסולת, מים, תחבורה

. אנרגיה, דיור  

 תחום בנייה ירוקה

קידום שוק הבנייה  
תקן  –הירוקה בישראל 

,  הכשרות, מחקר, 5281
 .מידע והסברה הנגשת

ם ה ר ב א ן  ר ל  כ י ר ד  א
ה ק ו ר י ה  י נ ב ם  ו ח ת ש  א  ר



 ענף הבנייה
 מגמות ונתונים



 מילקןתכנית עמיתי 

 מלאי המבנים בישראל

 המשרד להגנת הסביבה ומרכז מיפוי ישראל: מקור

מבנים  
שאינם  
 למגורים

28% 

 בנייה רוויה
35% (25%) 

 קרקע צמודי
46% (34%) 

 מבני רכבת
18% (13%) 

 מגורים
72% 

 .אלף למגורים 800, (ש"איוללא )מיליון מבנים בישראל  1.1•

 רוב המבנים בישראל הם מבני מגורים•

 (דירות 1-2)קרקע  צמודירוב מבני המגורים הם •



 (זרם)השנים האחרונות  20 –בנייה חדשה 
 

76% 

0% 
3% 

3% 

1% 
7% 

3% 
1% 2% 

4% 

   -לפי ייעוד ( ר"מ)פילוח שטח בנייה 
 2009-2014ממוצע השנים 

 למגורים

 להארחה

 למשרדים

 למסחר

 לתחבורה ותקשורת

 לתעשייה ואחסנה

 לחינוך

 לבריאות

 לבנייני ציבור אחרים

 לחקלאות

 1995-2014, ס"למנתוני 

מהשטח הבנוי החדש  76%•

 למגוריםיועד 

מסחר ומשרדים , תעשייה•

משטח   13%-מהווים כ

 הבנייה

 ציבוריים מבנים •

 משטח הבנייה 6%-כ



 מספר הבניינים צפוי לגדול משמעותית

 המועצה הלאומית לכלכלה: מקור



 מחסה

 נוחות

 ביטחון

 זהות

 התמצאות

 הנאה

 מבנים
 

 מספקים

 עבורנו



 ?בניה ירוקה מדוע 



  
  הקמתם באופן משאבים ולבזבוז יתר צריכת ל אחראים

 ובעקיפין ישירות ובסביבה באדם לפגיעה גורמים ובכך ,והפעלתם

 מבנים





 ועקיפים ישירים מפגעים

 זיהום מים וקרקע GWPזיהום אוויר ו תחלואה

 פגיעה בנוף ובטבע סיכונים לאדם ולסביבה פסולת



 ?בנייה ו בניין מאפיין מה

 תהליך
 תפעול -הקמה –תכנון 

 מוצר 
 חומרים

 רכיבים 

 יישום

 שירות
 אינטרס| ערך       



 חומרים  

 מרכיבים

   מערכות

   מעטפת

 פתחים

 תאורה

 פרוגרמה

 מרחב

 אנרגיה

 ?  על מה ניתן להשפיע   



 *בעולם מחקרים  ההפחתה פוטנציאל



 ממבניםאנרגיה ופליטות צריכת 



energy.gov.il/Subjects/Electricity/Documents/electricity.pdfhttp:// 

 

 האנרגיה משרד – החשמל מנהל :מקור

 מגמות בצריכת חשמל במבנים בישראל

http://energy.gov.il/Subjects/Electricity/Documents/electricity.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/Electricity/Documents/electricity.pdf


 מגמות בצריכת חשמל במבנים בישראל

 ציבורי-מסחרי

 ביתית צריכה

 חברת החשמל - 2011ח לשנת "תקציר דו

 
 

 תעשייה

https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/Heb_2011_Stat.pdf


 מגמות במלאי הדיור וצריכת חשמל

 חברת החשמל - 2011ח לשנת "תקציר דו

 
 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi30OrUj93IAhUDXhQKHXD2Dt0&url=https://www.iec.co.il/environment/Documents/nitur_orot_rabin_2011_abstract.pdf&usg=AFQjCNEeU00qman7_5kxHNAYnAd7Qf2kMA&sig2=o4zR5IqbNEoVY9F1FWMYWw


 מבנים אחראים לשליש מפליטות גזי חממה בישראל

 (100%)בישראל  ח"גזסך פליטות 

ייצור חשמל                             
55% 

תעשייה  , תחבורה)אחר 
 45%( ועוד

תעשייה  , תחבורה)אחר 
 (44%) 98%(  ועוד

פליטות 
ישירות  
 –ממבנים 

2% (1%) 

מבנים          
60% (33%) 

,  תעשייה)אחר 
(           מים, פ"רש

40% (22%) 

מגורים        
46% (15%) 

ציבורי  -מסחרי
54% (18%) 

 נתוני חברת חשמל והמשרד להגנת הסביבה



 הרכב הצריכה בסקטורים המרכזיים
 

 פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל 2009– מקינזיח "דו :מקור

30% 

14% 

9% 35% 

10% 

2% 

 ביתי - התפלגות צריכת החשמל

 מיזוג חימום

 תאורה

 חימום מים

 מכשירי חשמל לבנים

 מכשירים אלקטרוניים

 אחר

30% 

30% 

2% 

25% 

8% 

5% 

 מסחרי התפלגות צריכת החשמל

 מיזוג חימום

 תאורה

 חימום מים

 מכשירי חשמל לבנים

 מכשירים אלקטרוניים

 אחר

62% 

53% 



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 תועלות ישירות ועקיפות

 שיפור פריון צמצום הוצאות חשמל ומים צמצום וטיפול בפסולת

 של הדיירים well-beingשיפור  הימנעות מהקמת תחנות כוח עתידיות



 USGBCמחקר בינלאומי  :מקור

   נוספות תועלות



 החלטות מקבלי

   תכנון ועדות

 יזמים

 אדריכלים

 מבצעים

 ספקים

 מפקחים

 יועצים

 תקנים מכוני

 כלכלנים

 

 ?  מי יכול להשפיע  



 ? לעשות ניתן מה

 הסרת חסמים
 מ לאפשר בחירה"ע

 יעדים קביעת
 מ למדוד התקדמות"ע      

 חלופות גיבוש
 יעדים יצירת אפשרות בחירה לכלל ולפרט

 חסמים

 חלופות



 רלוונטיים כלים

 כלי מדידה|   תקינה<<   מפרטים   | אוגדנים 

 5281י "ת



 קיימה בת בנייה - 5281 י"ת

 מגורים

 משרדים

,  ציבורי, חינוך, משרדים, מגורים

תיירות ותעשיה, מבני בריאות  

ומעטפתגרעין משרדים   

2015רביזיה   



 בנייה ירוקה

 ?עוסק התקן לבנייה ירוקה במה

 משתמשיםבריאות 

 פסולת, מים, אנרגיה, מחצבים, קרקע תאורה טבעית, נוחות, אוויר, קרינה, חומרים

 חיסכון במשאבים



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 5281ירוקה לבנייה " מבנה התקן"

 דרישות כלליות 1

 מגורים 2

 משרדים 3

 מוסדות חינוך 4

 אכסון תיירותי 5

 מוסדות בריאות   6

 מסחר  7

 מבני התקהלות ציבורית   8

 (  סוגי מבנים)חלקי התקן 

 אנרגיה  

 קרקע 

 מים

 חומרים

 בריאות ורווחה 

 פסולת תחבורה

 ניהול אתר הבנייה  

 חדשנות

 (  נושאים)פרקי התקן 

 כוכבים' מס   ניקוד

55 - 64  

65 – 74    

75 - 82  

83 – 89    

90 +   



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 לבנייה ירוקהנושאים וניקוד בתקן 

 חומרים מים קרקע אנרגיה
בריאות  
 ורווחה

 ניהול תחבורה פסולת

3815131211425 משרדים

38148819445 חינוך

389151114625 תיירות

389131114726 בריאות

371291013478 מסחר

0
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20
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40

ד
קו

ני
 

 ומשקלם בניקוד הירוקהנושאים בתקן הבנייה 

38% 

14% 8% 

8% 

19% 

4% 
4% 

5% 

 בתי ספר

 אנרגיה

 קרקע

 מים

 חומרים

 בריאות ורווחה

 פסולת

 תחבורה

 ניהול

 חלוקת הניקוד בבתי ספר



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 מבחר סעיפים והנחיות מתוך הפרק אנרגיה  

 תכנון פסיבי  
 (שמש וצל)הפניות  –תכנון ביו אקלימי 

 הצללות הדדיות

 מספר וגודל הפתחים -חשיפה לשמש  

 דירוג אנרגטי של הבניין

 

 תכנון מערכות
 מערכות אקלום

 מערכות תאורה

 חימום מים

 מערכות משותפות  

 ייצור אנרגיה במבנה

 לבנייה ירוקהתקן בנושאים וקריטריונים 



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 לבנייה ירוקהתקן בנושאים וקריטריונים 

 מבחר סעיפים והנחיות מתוך הפרק אנרגיה  

 תכנון פסיבי  
 (שמש וצל)הפניות  –תכנון ביו אקלימי 

 הצללות הדדיות

 מספר וגודל הפתחים -חשיפה לשמש  

 דירוג אנרגטי של הבניין

 

 תכנון מערכות
 מערכות אקלום

 מערכות תאורה

 חימום מים

 מערכות משותפות  

 ייצור אנרגיה במבנה



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 מבחר סעיפים והנחיות מתוך הפרק קרקע

 בחירת האתר

 מזוהמת. שיקום ק/מניעת זיהום קרקע 

 צמצום תופעת אי חום עירוני

 הבינוי וקומפקטיויתצפיפות 

 שימור ושיפור אקולוגית האתר

 שימור אדמת חישוף

 תמהיל גדלים ושימושים

 מים

 חסכון בשימוש במים שפירים בבניין

 אמצעי מדידה ובקרה משניים

 חסכון במים להשקיה

 ניהול מי נגר וניקוז

 מים אפורים

 לבנייה ירוקהתקן בנושאים וקריטריונים 



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 לבנייה ירוקהתנאי סף לקבלת תקן 



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 (המשך)ירוקה לבנייה תנאי סף לקבלת תקן 



 בישראל ההתעדה תהליך

  התכנון לצוות ירוקה בניה מלווה צירוף
 בדיקה מכון עם התקשרות

 
 

 היתר טרום-(אופציה) בתקן לעמידה מקדמי אישור – ראשוני תכנון
 היתר קבלת לאחר – 'א שלב אישור – מפורט תכנון .1
 4 טופס לפני – 'ב שלב אישור – הבניה השלמת .2
 
 
 חובה שאינו שלב *(היזם לבחירת) .3

 ירוק כבניין הבניין לסימון מקצועית ועדה אישור
 

http://www.iqc.co.il/


 ממשלה החלטת

 אישור הצעת מחליטים ביוזמת השר להגנת הסביבה - 3.7.2014

 בקבינט הדיור( 47/דר) 1806'  החלטה מס  - קידום בנייה ירוקה בישראל

 

 

.aspx1806/Decision2014www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/http:// 

 

 סעיף
  מטלות משרד מטלות

 האנרגיה

מטלות המשרד  

 להגנת הסביבה

  1.5 - הסברה ( א)1

  5 - מרכז ידע ( ב)1

 4, 3, (ג)1

 

 הכשרות

 

0.1 

 

2.5 

 

  4, (ד)1
עדכון תקינה בנושא  

 אנרגיה ובנייה ירוקה
0.5   1 

 10  0.6  - כ"סה

 1.8  - לשלוש שנים כ"סכ
 30  

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2014/Decision1806.aspx


  2025טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת  8.8לאומי של יעד 
 2030בשנת טונה לפליטת גזי חממה לנפש  7.7ושל 

 
לקבוע יעדים לאומיים להפחתה ולייעול של  , השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממהלצורך 

  :כמפורט להלן, צריכת האנרגיה במשק וייצור חשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות

 
 BAUביחס  2030עד שנת  17%בשיעור של לפחות צמצום צריכת החשמל  (1)
 BAUביחס ל , 2030עד לשנת  20%בשיעור של צמצום הנסועה הפרטית  (2)
   2025בשנת  13%יעמוד על שיעור של  ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת (3)
 2030מסך כל צריכת החשמל בשנת לפחות  17%של ובשיעור      

 
השר להגנת הסביבה ושר האוצר ושר הכלכלה  , האנרגיה והמים, על שר התשתיות הלאומיותהטיל ל

 אשר תצביע על החלטה , ימים 45בתוך , לממשלהלהגיש 
 .כאמורמנת לעמוד ביעדים -שבכוונת הממשלה לנקוט עלהצעדים 

 
 כי בכוונתו להעמיד סך  , רושמת לפניה את הודעת הממונה על התקציביםהממשלה 

 ,2019 – 2016לשנים , בהרשאה להתחייב ח"מלש 300של 
 כאמורבערבויות מדינה לצורך התכנית  ח"מלש 500סכום של וכן 

 (2015.09.20 מיום) 542-ממשלה החלטת

 

.pdf17092015-gov-/documents/climatechange2015www.sviva.gov.il/subjectsenv/climatechange/parisconfcc://http 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/climatechange/parisconfcc2015/documents/climatechange-gov-17092015.pdf
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http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/climatechange/parisconfcc2015/documents/climatechange-gov-17092015.pdf


 היחסית ותרומתם ההפחתה מנופי התפלגות
 המאושרת 542 'מס-הממשלה החלטת לאור

 מתחדשות
17% 

 ייצור חשמל אחר
19% 

 מבנים
25% 

 תעשייה  
11% 

 תחבורה ציבורית
9% 

 תחבורה אחר
10% 

גזי  /חקלאות
 קרור ואחר

9% 

 התפלגות בהתאם ליעד המעודכן

 (23%)יעד קודם 

 (22%)יעד קודם 

 (16%)יעד קודם 



 במספרים מגמות

 15 -ה פורום

 והמסחרי הפרטי השוק

 הממשלתי הדיור מנהל

65% 

32% 

3% 
 מגורים רווי

 משרדים

 חינוך ואחר



 סטטוס הבנייה הירוקה בישראל

41735 

26948 
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2014 
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2014 

ד בבניינים שהוסמכו לפי תקן "מספר יח
5281 

 ד שאושרו לסימון תו ירוק למגורים"יח ד  קונבנציונליות"יח
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 ודירות ירוקותירוקים מבנים 

 מבנים ירוקים דירות ירוקות

  5281ד בגמר בנייה עמדו בתקן "מיח 7%, 2014בשנת •

 מהבנייה הרוויה 10%



 סטטוס הבנייה הירוקה בישראל

167, מגורים  

, משרדים
28 

6, חינוך 2, אחר   

 פילוח המבנים הירוקים בישראל  
 ('15אוגוסט )לפי ייעוד 

 פריסה ארצית של המבנים הירוקים



 ומקומיות לאומיות מגמות

 5281תקן של הדרגתי אימוץ – המקומי בשלטון

 ממשלה במשרדי התקן חיוב – בממשלה דיור

 חינוך מבני תקציב הגדלת בחינת – החינוך משרד

 הבניה בקוד השילוב בחינת – הבינוי משרד

 והבניה התכנון חוק בתיקון שילוב – הפנים משרד



 "15-פורום ה"תקדים ערי 

מלונאות  
 ר"מ 6000+

 מבני חינוך

 ר"מ 10000+מסחר

 'ק  30+מגורים

 ר"מ 20,000+משרדים 

 מגורים
 'ק 9-14  

2014   2015   2016  

 מגורים
 מבני ציבור 'ק 4-8  

משרדים  
+5000  
 ר"מ



 "15-פורום ה"תקדים ערי 



 משרדים - הממשלתי הדיור מנהל

 5281 י"ת פ"ע חדשה בניה כל-

 בשכירות וקומות דיור חלקי לדירוג כלי-

 למבנים אנרגטי לדירוג פיילוט ביצוע-

 

 ממשלתי בדיור מגמות



   הממשלה בעבודת משלימה פעילות

 מקיימות שכונות - הבינוי משרד

 בבניינים לאנרגיה בניה קוד עדכון ,מקיימות לשכונות מדידה כלי פיתוח         

 

 חכמות ערים - התשתיות משרד
 במבנים וטכנולוגיות אנרגטית התייעלות לקידום ,חכמה לרשת חלוץ מיזמי

 

 להשכרה דיור - האוצר משרד
 להשכיר דירה חברת- להשכרה הדיור במלאי ירוקה בניה דרישות שילוב בחינת

 למשתכן מחיר ובמכרזי

 



 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

 יוזמות ציבוריות נוספות

 
 משטרת ישראל1.

 

 5281לפי תקן המכללה הלאומית לשוטרים •

 
 מערכת הביטחון2.

 

 5281פ תקן "תבנה ע דים"הבהעיר •
 בנבטים מאופס אנרגיההקמת מבנה •



ף מה ס ו נ  ? ב

 הסברה

 מידע הנגשת

 פיילוטים ביצוע

 וצריכה התנהגות ניתוחי

 עמדות וסקרי רגישות בדיקות

 ורשותיים ממשלתיים גורמים עם פעולה שיתופי

 תווים ומדריכים   

 הסרת טענות כוזבות         

 חקרי מבחן

 ניתוח שווקים

 זיהוי כשלי שוק

 תמיכות



 ומחקרים מדריכים

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0701-P0800/P0764.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0701-P0800/P0734.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0701-P0800/P0759.aspx


  
 ר אמוץ "ד ,הגורמים להתנהגות צרכנים בנושא בנייה ירוקהבחינת 1.

 .אוניברסיטת בר אילן והאגודה לבריאות הציבור,פרלמן  
 

ר  "ד ,ירוק על הקשר בין הנכונות לשלם לבין העדפות ומאפיינים אישייםדיור . 2

 .אוניברסיטת תל אביב  ,שחר  -דני בן
 

כלים מתחום הכלכלה ההתנהגותית ויישומם לקידום בנייה ירוקה בחינת . 3
 .המועצה הישראלית לבניה ירוקה ,רוני דניאל ,בישראל

 

 והתאמתם ליישום בישראל אנרגיה מאופסימודלים שונים למבנים . 5-4
 .בצלאל ארכיטקטורה ,נתניאןיונתן / מחקרים המועצה הישראלית לבניה ירוקה   2
 

 2015מחקרים חדשים 



  
 לבציוןנגה  ,תמריצים כלכליים לשיפוץ ירוק של מבנים קיימים. 6

 .מ"בעי 'ג .אס.אי  Greeneye ,נדן
 
 ,שלמקבלי החלטות בענף תמרוץשל בנייה ירוקה בישראל באמצעות עידוד . 7

 .חיפהאוניברסיטת 
 

 ,ולמשק ,לצרכן ,כלכלית של בנייה ירוקה במבני מגורים ובמבני חינוךכדאיות . 8
 חיפהאוניברסיטת  ,אופירה אילון 'פרופ

  
 ,קוטחגי , 38 א"תמבנייה ירוקה בפרויקטים של שיפוץ במסגרת עלויות . 9

 .המועצה הישראלית לבניה ירוקה
 

 (המשך......  )2015מחקרים חדשים 



ף מה ס ו נ  ? ב

 הסברה

 מידע הנגשת

 פיילוטים ביצוע

 וצריכה התנהגות ניתוחי

 עמדות וסקרי רגישות בדיקות

 ורשותיים ממשלתיים גורמים עם פעולה שיתופי

 תווים ומדריכים   

 אכיפת טענות כוזבות         

 חקרי מבחן

 ניתוח שווקים

 זיהוי מרכיבי צמיחה

 תמיכות

 ופרסום הסברה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0601-P0700/P0672.aspx


 ומקצועי כללי מידע

 האינטרנט אתר

 פרסומים

 הכשרות

 כנסים

www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenConstruct/Pages/GreenHomeImprovementAr.aspxhttp:// 

 

http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenConstruct/Pages/%D8%A7GreenBuilding2.aspx
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenConstruct/Documents/GreenHomeImprovementArabic.pdf
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenConstruct/Pages/GreenHomeImprovementAr.aspx
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenConstruct/Pages/GreenHomeImprovementAr.aspx


 מידע לציבור והנגשתהעלאת מודעות 

 באתר המשרדמרוכז על מבנים מוסמכים מידע פורטל ממשלתי להצגת 

 
 DATAירוקה בנייה -

 מחקר
 מידע שיווקי

 

חלקה/ גוש   

 ניקוד

פ תקן"ציון ע  

 שנת תקן

הסמכה שנת  



 תחרות בינלאומית בסין  2013 
 עסקי ממשלתי, שיתוף פעולה אקדמי

 דקתלוןתחרות        הסולר  -פרויקט חלוץ 



 ניהול פורום ישראלי לאנרגיה -2015 
 ל"קק, ממשלתי, שיתוף פעולה אקדמי

 שיפוץ אנרגטי של מבנה שיכון –פרויקט חלוץ 

חלופות  / ניתוח צריכות דירתי / ניתוחים תרמי 

ניטור בסיום  / ניתוח כלכלי / שאלונים / התערבות 

2016גמר ניטור סוף /   2015גמר שיפוץ סוף  



 עלויות ותועלות



מס רכישה בגין הקרקע
1.2%

רווח יזמי
12.7%

עלויות בניה
35.0%

מס שבח
1.4%

מס רכישה לרוכש דירה
1.6%

היטל השבחה
2.8%

מ במחיר הדירה"מע
15.3%

קרקע כולל פיתוח
30.0%

 תוספת עלות לבנייה ירוקה

 עלויות הבנייה בלבד  תוספת העלות מושתת על 

 (מגורים)מסך עלות הפרויקט  35%המהוות 

 2015, התאחדות הקבלנים: מקור

מבני 
 מגורים

מבני 
 חינוך

מבני 
 משרדים

תוספת העלות  
לעמידה בתקן  

לעומת  5281
בניין  

 קונבנציונלי

2.1-4.1% 
 

0.7-1.4%  
תוספת  
למחיר 
 הדירה

2.5-7% 
 

משתנה  
לאור 
  דרישות

הסף של  
 הרשות

1.1% 

העלות   תוספת
 LEEDתקן  –

 
 
 
 

0-1% 1.6%0.8- (-6)% - 1% 



 עלויות בנייה ירוקה –הפער התפיסתי 



 מסקנות –הפרמיה הטכנית הירוקה 

,  התפתחות השוק – העלויות יורדות לאורך זמן•
 יותר מוצרים וספקים, הכנסת תחרותיות

 
הבנייה בישראל   – יתרון לגודללבנייה ירוקה •

 ד בבניין"הופכת גבוהה יותר עם יותר יח
 

 דרכים רבות לעמידה בתקן – טווח עלויות•
 
מוקדם יותר כך   יועץ בנייה ירוקהככל שמערבים •

 העלויות יורדות דרמטית

 



 כשלי שוק וחסמים המונעים את פיתוח השוק

 הבנייה כיום לא יעילה למשק בטווח הארוך•
 

 
 

 
 
 
 

 כלים כלכליים ואמצעים משלימים לפתיחת החסמים•

 "ישירים"לכלים " עקיפים"מעבר של הממשלה משימוש בכלים •

 שיפנימו את התועלות מימונייםיצירת מודלים •

 תמחור יתר לסיכון הפרויקט

 בנייה מסורתישוק 

 חשדנות

 העדפת הווה

 מצב ביקוש קשיח המונע שיפור

 חסרהציבורית מודעות 

 עלויות -יזם  תועלות -דייר 



 .... להמשך ופעילות סיכום

 ירוקים במבנים גידולה מגמת המשך

 נוספות רשויות י"ע ירוקה בניה תקן דרישות אימוץ

 לתקן והבדיקה ההתעדה שוק הרחבת

 

 משלימים מימון כלי ,תקינה מערך – הקיים הבינוי במלאי טיפול

 (נהנה  VS משקיע) שוק כשלי על לגישור מנגנונים קידום

 

 



 תודה על ההקשבה


