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 2222  מרץעדכון אחרון: 
 

 סטטוס –בנייה ירוקה הקשורים ל /פרסומיםמחקריםלקט מצטבר של 
 יזמה וליקטה עידית הוד

 

 שם המחקר מס
 

 תאריך פרסום הגוף המפרסם

הישראלית לבנייה המועצה  2222-מבנים מאופסי אנרגיה בישראל   .1
 ירוקה, משרד האנרגיה

 2222מרץ 
 קישור לחוברת

בני כהן, המועצה הישראלית  2222חוברת מקרי מבחן בבנייה ירוקה   .2
 לבנייה ירוקה, משרד הגנ"ס

 2222דצמבר 
 קישור לחוברת

קומות עלות הבנייה הירוקה ברבי   .3
למגורים ברמות התעדה שונות בתקן 

 הבנייה הירוקה

, גיא סטינקמפבני כהן, 
המועצה הישראלית לבנייה 

 ירוקה ומשרד הגנ"ס 

  2222דצמבר 
  קישור למחקר

 -שינויי אקלים תכנון עירוני ובנייה ירוקה  .4
2212 

 2222 לנובמבר 11 "ס הגנ משרד
 קישור למסמך

דגשים והנחיות לשימוש מיטבי בדו"ח   .2
 רוח ככלי תכנוני

 עידית הוד
 12-הפורום 

 2222יולי 
 קישור למסמך

מבנים מאופסי אנרגיה: הגדרות ושיטות   .6
 חישוב

חברת פיתוח  –נירית עמיר 
סביבה וקיימות בע"מ יאנינה 

משרד האנרגיה קרן  –פלישון 
המועצה לבניה ירוקה  – שווץ

המשרד להגנת  -רן אברהם 
 -הסביבה פרופ' אביתר אראל

 אוניברסיטת בן גוריון

 2222מאי 
 קישור למסמך

רן באסה, רוני דניאל, טל  2217סטטוס בנייה ירוקה באקדמיות   .7
המועצה הישראלית מילס, 

 לבנייה ירוקה

 2211ספטמבר 
  קישור לחוברת

בנייה מאופסת אנרגיה במרקם עירוני   .8
 צפוף

פרופ' , פרופ' אביתר אראל
ד"ר מיכאל דורמן, , איתי קלוג 

, עדי וולקן וולדימיר אלכסנדרוב
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

משרד האנרגיה והמועצה 
 הישראלית לבנייה ירוקה

 2211ביולי  12
 מצגתקישור ל

 2211 "סהגנ משרד ניתוח תועלות משקי חיוב בנייה ירוקה  .1
 XL לקובץ קישור

12.  The Impact of School 
Infrastructure on Learning 

World Bank Group 2211 
 למסמך קישור

–"הקטלוג" של המועצה לבניה ירוקה   .11
מידע מתעדכן על מוצרים ושירותים 

 בנושא בניה ירוקה 

 קישור לקטלוג המועצה לבנייה ירוקה

  -2218 ירוקה בבנייה מבחן מקרי  .12
 פרוייקטים מעוררי השראה 11

המועצה לבנייה אביאל ילינק, 
 ירוקה והמשרד להגנ"ס

 2211מרץ 
 קישור לחוברת

-2218מבני חינוך ירוקים בישראל   .13
 פרוייקטים מעוררי השראה

המועצה לבנייה רוני דניאל, 
 ירוקה והמשרד להגנ"ס

 2211מרץ 
 קישור לחוברת

המועצה רוני דניאל, ליאור לוי,  תועלות הבניה הירוקה בבתי הספר  .14
 לבנייה ירוקה והמשרד להגנ"ס

 2211מרץ 
 קישור לחוברת
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https://www.gov.il/BlobFolder/reports/building_100719/he/Erell-ZEB-in-dense-cities-final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Jna4SsIn5mQBFDNDS4EIVeIVkeIshLET/view
https://drive.google.com/file/d/17CrEg4hWUMqQR3Bq07a1FVioB98yBPN6/view
http://ilgbcatalog.org/
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https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/05/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A7%D7%9C_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/05/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A7%D7%9C_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2019/03/mikre-mivchan-digital_singel.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2019/03/mikre-mivchan-digital_singel.pdf
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-סקר היתכנות ליישום של תאים פוטו  .12
מבנה בבניינים  וולטאיים משולבי

 מסחריים בישראל

שיף -ד"ר דניאל מדר , גלעד
יעל  ,גלית שיף אדריכלות:

אדריכלות: אבי בלאו . גלעד
חגי  .מיכל וורבר ,אבי בלאו

 משרד הגנ"ס , קוט

31.12.2218 
 קישור למחקר

 

הערכת התמורות הישירות והעקיפות   .16
 במבני תעסוקה ירוקים בישראל

מרכז מילקן  –רון גובזנסקי 
במכון ירושלים  לחדשנות

המשרד להגנת  ,לחקר ישראל
, שחר-ד"ר דני בן :, הסביבה

 אוני' ת"א
 

 2218נובמבר 
 קישור למחקר

 עידוד הביקוש לבניה ירוקה   .17
  מדריכים וכלי עזר ליזמים ולקבלנים

 2211ינואר  כתבה מאת עידית הוד
  קישור לאתר

, המשרד להגנת הסביבה  טכני מדריך -בנייה בת קיימה   .18
המועצה הישראלית לבנייה 

 ירוקה

 2218נובמבר 
 קישור למדריך

דו"ח סיכום ממצאי סקר צריכת חשמל   .11
השוואתי בין דירות ירוקות ודירות 

 סטנדרטיות

אנני דורון קול, משרד להגנ"ס, 
 גלר בלבן

AVIV AMCG  

 2218אוקטובר 
 קישור לדו"ח

אמידת השפעת בנייה ירוקה על   .22
 שביעות רצון העובדים מסביבת

 העבודה הפיזית

האוניברסיטה דורון קול, 
 העברית בירושלים

 2218אוגוסט 
 קישור למסמך

סקר צריכת חשמל השוואתי בין דירות   .21
 ירוקות ודירות סטנדרטיות

רן אברהם, דורון קול, משרד 
 אנני גלר בלבן, להגנ"ס

AVIV AMCG 

  2218ביולי,  11
 קישור למצגת

 דוח בנושא חיוב בניה ירוקה בתקנות  .22
 התכנון והבניה

 מיכל גרוסמן
 אנני גלר בלבן

AVIV AMCG 

 2218ליוני,  26
 קישור למסמך

 מדריך לרוכש דירה ירוקה  .23
 

המשרד להגנת אביאל ילינק, 
 הסביבה

 2218אפריל 
 קישור למדריך

  –מדריך לדייר בבניין ירוק   .24
מיועד לחברות יזמיות ולקבלנים הבונים 
 או המתכננים לבנות בהתאם לת"י

לבניה בת קיימה )בניה ירוקה(  2281
ונועד לסייע להנגיש מידע לקהל רוכשי 

 הדירות הירוקות 

 קישור לתקנים המשרד להגנת הסביבה

 –בנייה ירוקה של בתי ספר בישראל   .22
 עלות ותועלת

ויצחק מאיר )אתר נורית מירון 
 אקולוגיה וסביבה(

2218 
 קישור לתקציר המחקר

דו"ח עתודות בניה ירוקה בישראל   .26
2218 

, הילה סיוון, ארד' רפאל ערוסי
 המשרד להגנ"סרן אברהם, 

2218 
 קישור לדו"ח

המשרד , ד"ר נעם אוסטרליץ קידום לימודי בניה ירוקה באקדמיה  .27
להגנ"ס, אונ' ת"א, בי"ס 

 ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

2218 
 קישור למחקר

28.  Well Being – במוצרים בענף הבנייה 
 (1)חוברת מספר 

המועצה לבנייה ירוקה 
 והמשרד להגנ"ס

2218 
 קישור למדריך

 שירותיםלמכירת  ממכירת מוצרים  .21
Servitization בשירות התעשייה 
 (2)חוברת מספר 

המועצה לבנייה ירוקה 
 -והמשרד להגנ"ס 

 אביאל ילינק

2218 
 למחקר המלא קישור

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/ro470/he/research_sviva_R0470.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/ro470/he/research_sviva_R0470.pdf
https://milkeninnovationcenter.org/wp-content/uploads/2018/12/118-Final-Ron-Web.pdf
https://milkeninnovationcenter.org/wp-content/uploads/2018/12/118-Final-Ron-Web.pdf
https://www.acb.org.il/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
https://www.acb.org.il/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/technical_guide_for_green_building/he/green_building_technical%20guide%20for%20green%20building.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/technical_guide_for_green_building/he/green_building_technical%20guide%20for%20green%20building.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_energy_consumption_survey.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_energy_consumption_survey.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FZbdGbGQeUim0o1yllfm289G8qAQpQpz/view
https://drive.google.com/file/d/1FZbdGbGQeUim0o1yllfm289G8qAQpQpz/view
https://drive.google.com/file/d/10YNvDHF0XW1U2yqT36OYRfzHS_ykIl3F/view
https://drive.google.com/file/d/10YNvDHF0XW1U2yqT36OYRfzHS_ykIl3F/view
https://drive.google.com/file/d/12uf1llqeNh823HNgcvnjfEN9J5BD-tqH/view
https://drive.google.com/file/d/12uf1llqeNh823HNgcvnjfEN9J5BD-tqH/view
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/guide_to_purchase_green_apartment/he/green_building_guide_to_purchase_green_apartment.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/guide_to_purchase_green_apartment/he/green_building_guide_to_purchase_green_apartment.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/standards_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/guides/standards_in_israel
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=786
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=786
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/green_building_reserves_in_israel/he/green_building_reserves_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/green_building_reserves_in_israel/he/green_building_reserves_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/promoting_green_building_studies_at_the_academy/he/green_building_promoting_green_building_studies_at_the_academy.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/promoting_green_building_studies_at_the_academy/he/green_building_promoting_green_building_studies_at_the_academy.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/WELL_BEING-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/WELL_BEING-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
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)חוברת  LCA -הערכת מחזור חיים    .32
 (3מספר 

 

המועצה לבנייה ירוקה 
  -והמשרד להגנ"ס 

 לירון דן

2218 
 קישור למחקר המלא

 :למודל מעגלי ממודל עסקי לינארי  .31
 לחברות תעשייה משמעויות ותועלות

  (4)חוברת מספר 

המועצה לבנייה ירוקה 
 -והמשרד להגנ"ס 

 אביאל ילינק

2218 
 קישור למחקר המלא

32.   IOTובניהול  הבנייהבענף  יישומים
 (2)חוברת מספר  מבנים

המועצה לבנייה ירוקה 
 -והמשרד להגנ"ס 

 רוני דניאל

2218 
 קישור למחקר המלא

בחינת הגורמים להתנהגות צרכנים   .33
   בנושא בניה ירוקה

 

אילן והאגודה -אונ' בר
ד"ר אמוץ  –לבריאות הציבור 

, זוהרה מלכה ויותם פרלמן
 רוזנר

 2217אוקטובר 
 קישור למחקר המלא

מפת דרכים לענף בנייה מתקדם   .34
 בישראל 

המועצה  ,רוני דניאל, יעל מרום
 , משרד ברכהלבנייה ירוקה

 

 2217ספטמבר 
 קישור למחקר המלא

מדדים לתכנון ופיתוח  – 3622שכונה   .32
 סביבות מגורים

המועצה הישראלית לבנייה 
 ירוקה, משרד הבינוי והשיכון

 2217ספטמבר 
 קישור לחוברת

יישום בנייה ירוקה כדאיות כלכלית של   .36
 בבתי ספר

פרופ'  - אוניברסיטת חיפה
ד"ר רוסלנה , אופירה איילון
ד"ר אילת , רחל פלטניק

 ודר' תמי טרופ דוידוביץ

 2217יולי 
 קישור למחקר המלא

קיימא ברמה -הפרקטיקה של תכנון בר  .37
הקשר בין אקלים ארגוני  :המקומית

ופוליטיקה ארגונית ברשות מקומית 
-לבין ההטמעה של עקרונות פיתוח בר

 קיימא בתוצרי התכנון

, ושדי, אביגיל דולבוד"ר דנה 
 אונ' חיפה   ד"ר יגאל צרני, 

 2217מרץ 
 קישור למחקר המלא

 

לעומת קונבנציונלי: זמן עד דיור ירוק   .38
  למכירה ומוכנות לשלם

 

תל  אונ'שחר -ד״ר דני בן
אביב, ד"ר יובל ארבל המכללה 
האקדמית נתניה, נאור ורסנו 

 בר אילן 'אונ

 2217ינואר 
 קישור למחקר המלא

 

 איסוף, עיבוד וניתוח נתונים במסגרת  .31
 –אחר תפוקות מיזם בניה בת מעקב 
 .קיימא

 דוח ביניים מחקרי: סיכום שלב הבניה
 במבני מגורים

 AVIVחברת , המשרד להגנ"ס
AMCG 

 2217ינואר 
 קישור למסמך

, משרד דניאל, יעל מרוםרוני  חדשנות בענף הבנייה בישראל  .42
הישראלית הגנ"ס, המועצה 

 לבנייה ירוקה

 2217ינואר 
 קישור למחקר המלא

עידוד בניה ירוקה בישראל באמצעות   .41
 תמרוץ של מקבלי החלטות בענף

  -אוניברסיטת חיפה
א.פורטנוב, ד"ר  פרופ' בוריס
 שגיא אקרון

 2217סוף 
 לא נמצא קישור ברשת

 

האם יש שוק  - שכונות ירוקות בישראל  .42
 ?הירוקות בישראללשכונות 

פשטן  רתמ דר' יודן רופא, גב'
 ופרופ' יעקב הורניק

 

 2217ינואר 

אתר ממנו ניתן קישור ל
להוריד את המאמר/ 

 לקריאה באנגלית 

https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/03/LCA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/03/LCA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/Internet-Of-Things-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2018/04/Internet-Of-Things-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0453/he/research_sviva_r0453.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0453/he/research_sviva_r0453.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0430/he/research_sviva_r0430.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0430/he/research_sviva_r0430.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0445/he/research_sviva_r0445.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0445/he/research_sviva_r0445.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0438/he/research_sviva_r0438.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0438/he/research_sviva_r0438.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WyBRNtHtspRv1JkLhLxhRzZYbVvzwPY9/view
https://drive.google.com/file/d/1WyBRNtHtspRv1JkLhLxhRzZYbVvzwPY9/view
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2017/02/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-1.0.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2017/02/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-1.0.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312650929_Is_There_a_Market_for_Sustainable_Urbanism_A_Conjoint_Analysis_of_Potential_Homebuyers_in_Israel
https://www.researchgate.net/publication/312650929_Is_There_a_Market_for_Sustainable_Urbanism_A_Conjoint_Analysis_of_Potential_Homebuyers_in_Israel
https://www.researchgate.net/publication/312650929_Is_There_a_Market_for_Sustainable_Urbanism_A_Conjoint_Analysis_of_Potential_Homebuyers_in_Israel
https://www.researchgate.net/publication/312650929_Is_There_a_Market_for_Sustainable_Urbanism_A_Conjoint_Analysis_of_Potential_Homebuyers_in_Israel
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מחקרים ועבודות פנימיות שבצע   .43
סביבה ביוזמתו תחת המשרד להגנת ה

 כדאיות כלכלית

תקצירי מחקרים שנעשו  משרד הגנ"ס
 2211עד  2217משנת 

 
דוח ביניים מחקרי: סיכום 
 -שלב הבניה במבני מגורים

- AVIV AMCGחברת 
 2217ינואר 

 
כמה זה עולה  ,בניה ירוקה

 AVIVחברת  - לנו
AMCG- 

 2216ספטמבר 
 

–בניה ירוקה  -ניתוח כלכלי 
 חברת פארטו

 2228אוגוסט  
 

מודלים שונים למבני מגורים מאופסי   .44
 אנרגיה והתאמתם ליישום בישראל

, גל רוני דניאל, יאיר שוורץ
המועצה קרן שווץ,  גבריאל,

 הישראלית לבנייה ירוקה

 2216דצמבר 
 קישור למחקר המלא

 

לקראת בנייה מאופסת אנרגיה בישראל   .42
מודלים שונים ומפת דרכים  -

 לאדפטציה מקומית

המחלקה לארכיטקטורה אדר' 
, אדר' ברק פלמן ,םואורי של

 ,ואדר' יונתן נתניאןטלי זוהר 
 המשרד להגנת הסביבה

 2216סוף 
 קישור למאמר המלא

 

 במערכת ויזואליזציה חדשניתשימוש   .46
(FULL IMMERSION)  להערכת

תפיסת בעלי העניין את שירותי 
 המערכת האקולוגית ביערות הכרמל

ד"ר , פרופ"מ דניאל אורנשטיין
ד"ר חגית  ,אפרת איזנברג

מוסד הטכניון למו"פ,  ,זמרוני
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי 

 ערים ומשרד הגנ"ס
 

26.1.2216 
 קישור למחקר

 
 

סקר תמריצים לבניה ירוקה בעולם   .47
 והתאמתם לישראל

  –אוניברסיטת בן גוריון 
 יעקב גארב, פרופ' דוד ר"ד

  אראל אביתר 'פרלמוטר, פרופ
 מכללה בקר נירפרופ' 

 חי-תל אקדמית
 בנגב גוריון בן 'אונ גולדן שולה

 2216אוגוסט 
 קישור לדוח המלא

 

הטבות מס לקידום בנייה ירוקה   .48
 למגורים

 2216פברואר  המשרד להגנ"ס
 קישור למסמך

פיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה   .41
 ירוקה למגורים בישראל

 עומרי כרמון 
עמית מרכז מילקן לחדשנות 

במכון ירושלים לחקר ישראל + 
 המשרד להגנת הסביבה

 מנחה מחקר: חגי קוט

 2212נובמבר 
 קישור למחקר המלא

, מר ברק פלמן, מר ארז אלה תכנון עירוני תומך בניה ירוקה בישראל  .22
 בצלאל

  2212 יולי
 קישור למחקר

 פוטנציאל להתייעלות אנרגטית  .21
במבני מגורים, משרדים  בבניה ירוקה

 וחינוך בישראל

 2212יוני  AVIV AMCGחברת 
 קישור למסמך

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research_abstracts_booklet_2017-2019/he/research_sviva_publications_abstracts_booklet_environmental_research_abstracts_booklet_2017-2019_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research_abstracts_booklet_2017-2019/he/research_sviva_publications_abstracts_booklet_environmental_research_abstracts_booklet_2017-2019_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_construction_in_residential_buildings.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_construction_in_residential_buildings.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_construction_in_residential_buildings.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_construction_in_residential_buildings.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_how_much_does_it_cost.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_how_much_does_it_cost.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_how_much_does_it_cost.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/green_building_feasibility/he/green_building_how_much_does_it_cost.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/en/green_building_economic_analysis_pareto.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/en/green_building_economic_analysis_pareto.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/en/green_building_economic_analysis_pareto.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_building_feasibility/en/green_building_economic_analysis_pareto.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0417/he/research_sviva_r0417.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0417/he/research_sviva_r0417.pdf
https://www.eilateilot.org/wp-content/uploads/2020/07/r0449.pdf
https://www.eilateilot.org/wp-content/uploads/2020/07/r0449.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0413/he/research_sviva_r0413.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0413/he/research_sviva_r0413.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0416/he/research_sviva_r0416.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0416/he/research_sviva_r0416.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qipaAzs82cFUOcyh_VAQoZA3wLM4D5yf/view
https://drive.google.com/file/d/1qipaAzs82cFUOcyh_VAQoZA3wLM4D5yf/view
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/financial_tools_to_promote_residential_green_building/he/green_building_development%20_of_financial_instruments.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/financial_tools_to_promote_residential_green_building/he/green_building_development%20_of_financial_instruments.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0440/he/research_sviva_r0440.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0440/he/research_sviva_r0440.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CtfpOY7rOYfK-vfRbcwNPtOip-eZQR9g/view
https://drive.google.com/file/d/1CtfpOY7rOYfK-vfRbcwNPtOip-eZQR9g/view
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 פיתוח כלי מימון לבנייה ירוקה במבני  .22
 מגורים בישראל

 עומרי כרמון
 משרד להגנ"ס

 מרכז מילקן לחדשנות 
 מכון ירושלים לחקר ישראל

 2212מרץ 
 קישור למסמך

הטבות מס לקידום  -סקירת ספרות   .23
 בנייה ירוקה

 2212 משרד להגנ"ס
 קישור למסמך

פיתוח צמנט בר קיימא "ירוק" מופחת   .24
 תשומות אנרגיה ופליטת גזי חממה

פרופ' עלוה פלד, מר יניב 
 אונ' בן גוריון , קרופ

 2214דצמבר 

עמוד  קישור למחקר המלא
7 

קריטריונים להגדרת מוצר בר קיימא   .22
 בישראללבנייה ירוקה 

, ד"ר ורד בלאס, אפרת קלמר
 אונ' תל אביב

 2214דצמבר 

 קישור למחקר המלא

יישום  - מגגות מוזנחים לגגות מחנכים  .26
ציבור גגות ירוקים במבני חינוך ובמבני 

 בישראל

המועצה הישראלית לבנייה 
, אוסטרליץ אדריכלות, קהויר

 משרד להגנ"ס

 2214אוגוסט 
 קישור למחקר המלא

מנגנונים כלכליים למימון הטמעת   .27
 מגורים טכנולוגיות חסכוניות במבני

 דורי הרשגל,ליאור שמואלי, 
 עד קיימות בע"מ-דור

Eco finance 

 2214מאי 
 קישור למסמך

28.  Cost-benefit analysis of green 
buildings: An Israeli office 

buildings case study 

 הדס גבאי
 יצחק א. מאיר

 משה שוורץ
 אליה ורצברגר

2214 
 קישור למסמך באנגלית

מיפוי האמצעים והשיטות המיטביים   .21
ליישום בניה ירוקה לפי סעיפי ת"י 

 בבנייה רוויה 2281

ורוני  ברק פלמן ,ץקרן שוו
 המועצה לבניה ירוקה ,דניאל

 

 2214מאי 
 קישור למחקר המלא

 

עלויות ותועלות של בנייה ירוקה   .62
 בישראל ובעולם

המועצה הישראלית לבנייה 
 ירוקה 

 2214פברואר 
 קישור למחקר

שימוש במים אפורים להשקיית גגות   .61
 ירוקים

לאון  'פרופ, ר נעם גרינבאום"ד
, אריאל סולודר, בלאושטיין

 אונ' חיפה שי לוי,  ד"ר
 

 2214פברואר 
 קישור למחקר

 

סקר לבחינת שיטה לדירוג ירוק של    .62
)מתוך מסמך  מבני משרדים קיימים

 בנייה ירוקה" –"מפגש חוקרים 

גולדנברג, נועה -ד"ר סיגל ניר
תמרי, ראומה ערוסי, יפית 

 אורבניקס בע"מ, בראון

 2213דצמבר 
 12עמוד  מצגת של המחקר

העדפות תושבי ישראל לעירוניות בת   .63
 קיימא באמצעות ניתוח קונג'וינט

הורניק, ד"ר יודן  פרופ' יעקב
 אונ' ת"א ן,רופא, תמר פשט

 2213דצמבר 

 קישור למחקר 

 

 הבנייה הירוקהכדאיות   .64
 במבני אכסון תיירותי

משרד , אנני גלר ,שגיא אלוני
 התיירות של ישראל

 2213ספטמבר 
  קישור למסמך

 בדיקת כדאיות כלכלית לבניית מלונות  .62
 -2281לפי תקן ישראלי לבנייה ירוקה 

 שגיא אלוני 
עבור משרד  – בלבן-אנני גלר
 התיירות

 2213יולי 
 קישור למסמך

 שיפוץ בנייני מגורים בישראל לשם  .66
 חיסכון באנרגיה

פרופ' אביתר אראל, מר חנוך 
המכונים לחקר  -פרידמן

המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
החוג לכלכלה  -פרופ' ניר בקר

משרד  ,וניהול, מכללת תל חי
אגף מחקר -האנרגיה והמים

 2213פברואר 
  למסמךקישור 

https://drive.google.com/file/d/1E8JcnpVgJAG2XxwmrnA4445mF6JoH-HB/view
https://drive.google.com/file/d/1E8JcnpVgJAG2XxwmrnA4445mF6JoH-HB/view
https://drive.google.com/file/d/1WzVxHKs9VHM-43tMUjypcOQTc44wczzs/view
https://drive.google.com/file/d/1WzVxHKs9VHM-43tMUjypcOQTc44wczzs/view
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/greenbuilding_conference_guide_2013/he/research_sviva_call_for_research_conference_guid_greenbuilding-conference-guide%202013.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/greenbuilding_conference_guide_2013/he/research_sviva_call_for_research_conference_guid_greenbuilding-conference-guide%202013.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/research_0363/he/research_sviva_r0363.pdf
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