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סדר היום

(2013) 5280י "סדרת התקנים ת•

(  5282, 1045)היחס לתקני אנרגייה קיימים •

ירוקה בנייה– 5281י "היחס לת•
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•Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings

•ISO Standards

TC 163 – Thermal Performance and energy use in

the built environment &

TC 205 – Building environment Design

•European Standards

EN/ISO 13790, EN 15265, EN 15193 etc.

•IGCC (International Green Construction Code) - 2010

(Chapter 6: Energy Performance, Efficiency)

•American Standards/rating tools

LEED

ASHRAE

ASTM

Foreign Directives and standards



Driving Force to Israeli standards preparation:

 Reach energy independence

 Increase national use of renewable-source energies

 Improve national energy efficiency

 Give answer to the needs of the Israeli economy

National Activities – Energy field

Israeli government - Initiative, Leading, Funding
7/2010 - National Energy Efficiency Program -
Reducing Electricity Consumption (2010-2020)

Promoting Israeli standardization:

 Energy efficiency

 Building

• Home appliances

 Renewable Energies



The Israeli “Energy Code”

(בהכנה)אנרגייה בבניינים : 5280י "ת

אקלוםתאורה

מערכות חימום

מערכות אוורור

מערכות מיזוג אוויר

מערכות אחרות

משאבות

מעליות

חימום מים

אחר

EN  15193

מעטפת

גורם הקומפקטיות

המעטפת אלמנטיתכונות 

איטום לאוויר

אוורור טבעי

זיגוג והצללה' מע

(בהכנה)יעילות אנרגטית בבניינים 
(תקנות התכנון והבנייה)

ASHRAE 90.1 – Energy Standard 

for buildings



דירוג אנרגטי

5282י "לפי ת

 בייחסאחוזי השיפור 

לבניין הייחוס

לפי תקן דירוג

++A  בניין פסיבי

משופר
, ג-ב ו, באזורים א 60

'באזור ד 50

כוכבים 5– 5281

A+≤ 29-405281 –4  כוכבים 5-ו

A≤ 26-345281 –3 כוכבים

B≤ 23-275281 –2 כוכבים

C≤ 205281 –אחד כוכב

D≤ 105280-1.1 ,בסיס דרגת

E< 101045-1 בלבד

F< 0נכשל

  5282י "דירוג אנרגטי לפי ת
(1.1.3עיף ס) –5281י "בת
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היחסים בין תקני האנרגייה

1045י "ת

תקנים מחייבים

התנגדות תרמית 

של מעטפת

5282י "ת5280י "ת

5281י "ת

בסיס לקביעת הערכים•

שיטת החישוב בגישה התפקודית•

דירוג אנרגטי

וולונטרייםתקנים 



תקנים קיימים לאנרגייה בבניינים
-תהליך הרמוניזציה  -



– 1045י "ת

תרמי   בידוד

של בניינים

בבניינים אנרגייה– 5280י "ת

קיימה-בת בנייה– 5281י "ת

אנרגייה בבניינים

אנרגטי דירוג– 5282י "ת



 מדירוג אנרגטי-F ל-A

השוואה לבניין ייחוס

 לכל דירה בבניין דירוג

אנרגטי שונה

 דרישות מותאמות לפי

('ד-'א)אזורי אקלים 

SI 5282 – Energy rating of buildings 

(2011)

י  "מי שהוכיח עמידה בת

בדרגה גבוהה יותר   5282

פטור מהוכחת עמידה  

.5280י "בדרישות ת



תקני אנרגייה במבנים

:בניינים לפי צריכת אנרגייה דירוג– 5282י "ת

(2011)מגורים  בנייני– 1חלק •

(2011)משרדים  בנייני– 2חלק •

בהכנה הגישה )ייני מוסדות חינוך בנ –3חלק •

(התפקודית בלבד
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SI 5281 – Sustainable buildings (2011)

1חלק דרישות כלליות•

2חלק בנייני מגורים•

3חלק בנייני משרדים•

4חלק בנייני מוסדות חינוך•

5חלק בנייני אכסון תיירותי•

6חלק בנייני מוסדות בריאות•

7חלק בנייני מסחר•

8חלק בנייני התקהלות ציבורית•

9חלק תעשייהבנייני •



י  "על הרוויזיה בת -  5280י "השפעת ת
5281

(בהכנה)אנרגייה בבניינים : 5280י "ת

אקלוםתאורה

מערכות חימום

מערכות אוורור

מערכות מיזוג אוויר

מערכות אחרות

?משאבות 

 דירוג–מעליות  1.2.7
C אנרגטי מרמה

חימום מים 1.2.2

?מערכות חשמל 

ביצועים  1.2.1
אנרגטיים של  

מה ר–תאורה 
2-ו 1

מעטפת

(בהכנה)יעילות אנרגטית בבניינים 
(תקנות התכנון והבנייה)

 5פרק 
נוחות ויזואלית
  רמות תאורה פנימית

וחיצונית
מקדם צבע?

1.2.4



Sigal_ro@sii.org.il

Thank you !!!


