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 תקציר מנהלים
 

משתמשים, במקום הראשון השוק אנו צרכן האנרגיה הגדול בישראל הוא המבנים שבהם 

  1י.המסחרי ציבורי ובמקום השני השוק הבית

 

 

מהצריכה הינה לטובת חימום וקירור של הבית בעזרת מזגנים.  40% –כ  ,מתוך הצריכה הביתית

2 

בשנה[ בשנת  ]מיליארד קוט"ש 65.5התחזית של משרד האנרגיה לעליה בביקוש לחשמל מ 

 3 .2030]מיליארד קוט"ש בשנה[ בשנת  94.5ל  2017

מבנים כמוסמכים לפי תקן הבנייה  263מיליון בתי אב בישראל רשומים רק  2.5-כיום  מתוך כ

 2017.4 לינוארנכון  5282הירוקה ת"י 

מון בשינוי של שיטת טניתן להבין כי הפוטנציאל הכי גדול לחסכון אנרגטי  לעילמשלוב הנתונים 

 אנרגיה.דרך בה הם צורכים , על מנת לייעל את ההבנייה של המבנים

 Passiveהאמריקאי ותקן ה LEEDתקן  :כיום בעולם ישנם שני תקני בנייה ירוקים בולטים

House מבוסס על תקן ש 5282 קן בנייה ירוקה ישראלי ת"ית םשמקורו בגרמניה. כמו כן קיי

LEED. 

אציג טיעון ולהבדלים ביניהם, ו שלושת התקניםאתייחס ליתרונות והחסרונות של במסמך זה 

לתוך תקן הבנייה הירוקה  LEEDותקן  Passive Houseלשלב רכיבים נוספים מתוך תקן השיש 

על מנת להפוך אותה לאפקטיבית יותר מבחינת  ושיש להפוך תקן זה לתקן מחייב הישראלית

ולמושכת יותר לאזרחי ישראל המחפשים לקנות בית בעתיד או להשתתף  למדינה חסכון אנרגטי

 .38בתמ"א 

                                                 
 הדו"ח הסטטיסטי של חברת החשמל 1

2 http://greencampus.technion.ac.il/energy/ 
3 http://energy.gov.il/Subjects/Electricity/Pages/GxmsMniAboutElectricity.aspx 
4 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Pages/greenconstructionisrael.aspx 

http://greencampus.technion.ac.il/energy/
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 5282 ית" –המצב כיום בישראל 
 

עדכונים כשהאחרון  2ועבר  )למגורים ומשרדים בבנייה חדשה בלבד( 2005התקן הושק בשנת 

 .2016הם היה בשנת ימבינ

כיום התקן לבנייה ירוקה כולל סדרה של תקנים המפרטים דרישות לרוב טיפוסי המבנים בישראל 

ור; חינוך, בריאות וכיוצא בזה. התקן מתייחס הן מבני מגורים, מבני משרדים ומסחר, מבני ציב –

 לבנייה חדשה והן לשיפוצים משמעותיים שנערכים במבנים קיימים.

 5הוגדר אחרת. ןלמעט בערים שבה יוולונטרתקן זה אינו תקן מחייב, זהו תקן 

 הקריטריונים שנמדדים בתקן:

 

הקטגוריות, בהתאם לניקוד המתקבל כאשר דירוג איכות הבנייה הוא ע"י צבירת נקודות בכלל 

 כוכבים. השימוענק דירוג לבניין מאחד עד חמ

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/Standard_5281.aspx 
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 דירוג לדוגמא:

 
 בתקן זה. האנרגיהאתמקד במאמר זה בשיטת המדידה של קריטריון 

 :שמתחלקים לתתי מאפיינים  בתוך קריטריון האנרגיה נמדדים שני מאפיינים

 ביצועים אנרגטיים של הבניין. .1

a. חימום וקירור פסיביים  –אקלימי -תכנון ביו 

i. הפניית המבנה 

ii. הצללות 

iii. אוורור טבעי 

b. שמירה על זכויות השמש והצל של מבנים ואזורים סמוכים למבנה 

c. רצויות אהגנה מפני רוחות ל 

d.  לייבוש כביסה האנרגיהסיפוק אמצעים לחיסכון בצריכת 

 מערכות הבניין )כגון תאורה חשמלית, חימום וקירור( .2

a. ביצועים אנרגטיים של תאורה 

i.  לוקס 100-300וואט למ"ר עם תאורה של  10כלל אצבע. 

ii. שליטה ובקרה של תאורה מלאכותית 

b. מערכות לחימום מים 

i. סולארי-תרמו 

ii.  משאבות חוםCOP>=3 

iii. מערכות מבוססות חום שיורי 

iv. מערכות בקרה לניהול המים החמים 

c. אנרגיה מתחדשת באתר 

d.  קירור וחמום –אקלום 

i. מיזוג 

ii. מערכות הסקה ו/או גם חימום 

iii. ררי תקרהומאו 
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iv. שליטה בקרה וניהול 

v. איבוד קור או חום תאמצעים למניע 

vi. חלוקה לאזורים 

e. אגירת חום, קור או חשמל 

f. אמצעים למנייה בקרה וניהול של צריכת האנרגיה 

g. מעליות 

 

 :התקןיתרונות וחסרונות 

 יתרונות:

  ובסביבת המבנה והשכונה.מתחשב לא רק במבנה עצמו אלא גם בתהליך הבנייה 

 מאפשר לקבלן "לאסוף" נקודות יחסית בקלות על מנת להגיע מעניק צ'ק ליסט מובן ש

 לתקן של בנייה ירוקה.

 חסרונות:

  "הדרישות על מנת להגיע לתקן של "בנייה ירוקה

נמוכות מידי, דבר המאפשר לקבלן לבצע את המינימום 

ק הבנייה לא יגרום לשינוי משמעותי בשוהדבר הנדרש ו

 כנדרש.

 יה למבנה לשנה גאין הגדרות כמותיות של צריכת אנר

 על מנת שיהיה יעיל אנרגטי.

  אין תהליך של ביצוע ניסויים על המבנה על מנת לראות

 מבנה אכן יעיל אנרגטיתהש

 .איכות התוכנה המשמשת להוכחת עמידה בקריטריון האנרגטי של המבנה אינה טובה 

  אינה נותנת מידע מובן לרוכש שלא מבין בתקןשיטת ההצגה של ההסמכה 
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 LEED –המצב כיום בארה"ב 
 

LEED (ראשי תיבות :Leadership in Energy and Environmental Design ) הינו תקן

התנדבותי לעיצוב, בינוי ותפעול של בניינים ירוקים. התקן פותח במטרה להאיץ ולעודד אימוץ 

בבניה חדשה, בבניינים קיימים, בחללי  -של בניה ירוקה  גלובלי של פיתוחים וחידושים בתחום

תוך הפחתה משמעותית או מניעה של השפעות שליליות על  -פנים מסחריים ובבתים פרטיים 

 הוא תקן צד ג' המוביל בעולם להסמכת מבנים ירוקים. LEED .הסביבה וכל התושבים

קיימות, מחזור, ניצול  -מתייחסת להיבטים שונים הקשורים למבנה  LEED CIמערכת הדירוג 

מים, אנרגיה ובקרת אקלים, שימוש בחומרים, איכות הסביבה ועוד. בהתחשב בפרמטרים הללו, 

-ו Platinum ,Gold ,Silver: דרגות 4משוקלל ציון סופי למידת הביצוע, והבניין מדורג לפי 

Certified.6 

, קריטריון האנרגיה LEEDמבוסס על תקן  (5282הישראלי )ת"י  וקהתקן הבנייה הירמשום ש

 בשני התקנים דומה מאוד. 

 LEED:7להלן קריטריון האנרגיה בתקן 

0 0 0 Energy and Atmosphere 33 

Y     Prereq 
Fundamental Commissioning and 
Verification 

Required 

Y     Prereq Minimum Energy Performance Required 

Y     Prereq Building-Level Energy Metering Required 

Y     Prereq Fundamental Refrigerant Management Required 

      Credit Enhanced Commissioning 6 

      Credit Optimize Energy Performance 18 

      Credit Advanced Energy Metering 1 

      Credit Demand Response 2 

      Credit Renewable Energy Production 3 

      Credit Enhanced Refrigerant Management 1 

      Credit Green Power and Carbon Offsets 2 

 

 :התקןיתרונות וחסרונות 

 מאוד לאלו של תקן הבנייה הישראלי מסיבות מובנות. יםהיתרונות והחסרונות של תקן זה דומ

 :5282לת"י  LEEDם בין תקן הבדלי

 ENERGY STARבניקוד של  75על מנת לקבל הסמכה דרוש ניקוד מינימלי של  LEEDבתקן 

 .(5, כפי שפורט לעיל בעמ' 55, שבו הדרישה היא ציון מינימלי של 5282)לעומת ת"י 

                                                 
6 http://www.epc-tec.com/Heb/?CategoryID=209&ArticleID=175 
7 http://www.usgbc.org/ 



 

8 

 

 ההינה שיטה שפותחה בשת"פ עם המשרד להגנת הסביב ENERGY STARשיטת הניקוד של 

האמריקאי המאפשר לקבלן להבין כיצד המבנה מתנהג מבחינה אנרגטית ביחס למבנים דומים 

  8הוא החציון. 50כאשר  100-1באותו האזור. הניקוד הוא בין 

 

 

הסמכת כמו כן תו התקן המוענק למבנה נותן מידע נוסף לצרכן אודות הרכיבים השונים של 

 בלבד(. A-Fאשר לא נותן מידע נוסף לצרכן, אלא ציון אלפביתי  5282)בשונה מת"י  המבנה

 

  

                                                 
8 https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-

manager/interpret-your-results/what 
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 Passive House 9תקן 
 

להתייעלות אנרגטית של מבנים, המורידים את טביעת הרגל האקולוגית של המבנה  יוולונטרתקן 

 אנרגטית. נמוכה מבחינה אולטרהוכתוצאה מעבודה על פי התקן ניתן להגיע לבנייה 

 בגרמניה.  1996המקורי הוקם בשנת  Passive Houseארגון התקינה של 

 :)דרישות מצטברות( דרישות התקן

  צריכת אנרגיה לחימום או קירור המחושב על ידי התוכנה שלPassive House  שלא

 .W/m] 210[לשנה או שעומס השיא לחימום לא יעלה על  kWh/m] 215[עלה על ת

  2120[עלה על תצריכת האנרגיה הכללית של המבנה לא [kWh/m .לשנה 

 0.6 -אטימות המבנה ל ACH - בניסוי "ניפוח" של המבנה לאחר סיום הבנייה. תנבדק 

  Passive Houseגון הרכיום ישנם שני ארגונים העוסקים בתקן זה, הארגון המקורי מגרמניה וא

הקריטריונים אחד ההבדלים המשמעותיים בין שני הארגונים הוא שבתקן האמריקאי  האמריקאי.

של צריכת האנרגיה לחימום ולקירור מותאמים לאקלים שבו נבנה המבנה ולעלות החשמל באותה 

ללא  של התקן הגרמני, אשר קובעת קריטריון קשיח שיטההשיטה זו עדיפה על פני  – המדינה

 של החשמל. האמתיתקשר לאזור, ולעלות 

 :Passive Houseשיטות בנייה לשימוש על מנת לעמוד בתקן 

 חימום פאסיבי. רשייווצכך  הקפדה על הפניית המבנה 

 בידוד -סופר– U-Value   שזה שווה ערך ל 0.15עד  0.10שלR-Value  עד  6.67של

דבר  3.2של  U-Value-ל בד"כ. לשם השוואה בשיטת הבנייה בישראל היום מגיעים 10

בשטף החום על  32עד פי  21ירידה של פי  ההמראה כי יחסית לבנייה הנוכחית ישנ

הורדה משמעותית  תמאפשרהורדת שטף החום . Passive Houseהמבנה בשיטה של 

 בצריכת האנרגיה לחימום וקירור של המבנה.

 ולוגיות חלונות מתקדמים עם נטכvalue-U  0.85עד  0.70של 

  0.6 -לאטימות המבנה AC  -  בניסוי "ניפוח" של המבנה לאחר סיום הבנייה. תנבדקאשר 

  שימוש במערכות אוורור מכניות– Heat recovery ventilation ו-Energy recovery 

ventilation. 

 נהבר במצשימוש בחום שיורי הנו. 

 שימוש במוצרי חשמל ותאורה יעילים אנרגטית. 

 

 

 

                                                 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house 
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 : HousePassive יתרונות וחסרונות תקן

 יתרונות:

  בצריכת האנרגיה של המבנה יחסית  90%השיטה מאפשרת להגיע לחסכון של עד

 למבנים דומים.

 .מעט דרישות תקן מחמירות וברורות, בניגוד לשיטה של צבירת נקודות 

 דבר המסייע מאלץ את הקבלן להשתמש בשיטות בנייה וטכנולוגיות חדשות ומתקדמות ,

 לפיתוח של שני רכיבים אלו.

 .ביצוע ניסוי על המבנה לאחר הבנייה על מנת לאמת כי אכן עומד בתקן 

  שלוקחת בחשבון גם שינויים דינאמיים בטמפ'  ,להוכחת עמידה בתקןטובה תוכנת מחשב

 ולחות במהלך היום.

 .עלות הבנייה זהה לעלות הבנייה המסורתית לאחר התחשבות בחסכון האנרגטי 

  תפקוד המבנהתו תקן הנותן מידע מדעי אודות. 

 

 חסרונות

 נוספת גם לקבלנים וגם ליועץ האנרגטי על מנת שיוכלו לעמוד  תהכשרה מיוחד תנדרש

 בתקן.

 .דרישות מחמירות שיכולות להאריך את משך הבנייה יחסית לבנייה ירוקה רגילה 

 5-8% -עלות ראשונית גבוהה יותר מבניה רגילה ב. 
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 סיכום והמלצות

 

מצב טוב גם  ושזה ,כולל רזרבות לצריכה את כל האנרגיה הנדרשת צריישראל כיום מצליחה לי

צפוי בהסתכלות קדימה ניתן לראות כי הביקוש לאנרגיה  ,ם זאתעביחס למדינות מפותחות. 

בטכנולוגיות  ההאוכלוסייהתלות של הגברת ו הבאוכלוסייגידול העם  יאקס פוטנציאללעלות באופן 

גז פחם ואנרגיה מתכלה ) ותבמקור להשתמש ישראל ממשיכה ,שצמאות לאנרגיה. במקביל

אחרי מדינות אירופה בצורה משמעותית טבעי( והמעבר לאנרגיות מתחדשות איטי ומפגר 

 המפותחות.

צריכה  הולכת ופוחתת )עם התכלות המשאבים הטבעיים(השילוב של צריכה גוברת ויכולת ייצור 

 שיש לחולל שינוי משמעותי. "נורה אדומה"להדליק 

 .א פגיעה במרכז כובדיאחת הנקודות שיכולות להכריע קרב המצוין ש "אומנות המלחמהספר "ב

חיה ועובדת  ההאוכלוסייאני מזהה הוא המבנים שבהם  ובקרב על האנרגיה, מרכז הכובד אות

 מבנים אלו צורכים אנרגיה. ווהאופן שב

בשלב ראשון יש להפוך את תקן הבנייה הירוקה  ,במרכז כובד זה בצורה מיטבית "לפגוע"על מנת 

. לאחר מכן, בשלב 38בנה ולכל מבנה שעובר תהליך של תמ"א ילתקן מחייב לכל מבנה חדש שי

ישנו צורך לחנך את התושבים על החשיבות של בנייה ירוקה ועל היתרונות המשמעותיים  ,שני

 ה בצורה זו.ישל בני

הישראלית הוא תקן "בלי שיניים", הן משום שהוא אינו  המצב הנוכחי הוא שתקן הבנייה הירוקה

מחייב את הקבלנים, והן משום שהדרישות של התקן הן מינימליות ולכן גם מבנים שעומדים בתקן 

אינם מהווים שינוי משמעותי מבחינת צריכה אנרגית. לכן, היכולת של התקן הנוכחי להוביל שינוי 

 משמעותי בצריכת האנרגיה נמוכה. 

 LEED-השיאומצו מתקני הישראלי, נת לתקן מצב זה אני ממליץ להוסיף מס' תיקונים לתקן על מ

 .Passive House-וה

 

 :הנדרשים התיקונים

 (ומעלה 75) הגדרת סף נק' גבוה יותר על מנת לקבל תו תקן של מבנה יעיל אנרגטי 

 .)LEED)מתוך 

  רור ולצריכת אנרגיה כללית  לצריכת אנרגיה לחימום ולקי קריטריוניםביצוע מחקר והגדרת

כך שכל מבנה שיקבל תו תקן של בנייה ירוקה אכן יסייע בצורה  -של מבנים בישראל  

 .(Passive House)מתוך   משמעותית בשינוי צריכת האנרגיה במדינה
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במבנה העומד בדרישות ) על בנייה בתל אביב Passive Houseדוגמא לדרישות של 

 :בנייה רגילה(מבנה בפחות מ 70-90%אלו צריכת האנרגיה עומדת על 

 

 

 

 

 

 לפני מתן תו  ,מעה של תהליך לבחינת הביצועים בפועל של המבנה לאחר שנבנהטה

 (.Passive House –ו  LEED)מתוך  התקן.

  שיפור הנראות והוספת מידע לתו התקן עצמו על מנת שהלקוח יוכל להבין מה באמת

"כמה  –הוספת מידע של דירוג ע"פ הקריטריונים, מידע הנדסי ומידע כלכלי  –הוא מקבל 

 (Passive House –ו   LEED)מתוך  ."אנרגיה וכסף אני הולך לחסוך בפועל

 

נוכל לנצח בקרב  ההאוכלוסייותייצר גם מנגנון לחינוך להערכתי במידה וישראל תכניס שינויים אלו 

 על האנרגיה.

כמו כן הכנסה של שינויים אלו תחייב התפתחות טכנולוגית, דבר שיגרור אחריו הקמת חברות 
.יהישראלומקומות עבודה נוספים במשק   

 


