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ערכה למרצים מבתי הספר להכשרת הנדסאים – חיבור והטמעת תחום הבנייה הירוקה

למה הנושא חשוב?
הבנייה הירוקה בישראל נמצאת בצמיחה .חלפו כ 7 -שנים מאז הושק התקן הישראלי לבנייה ירוקה במסגרתו
המורחבת ומאז נבנו על פיו מאות מבנים בישראל ,לצד מבנים ירוקים שנבנו ודורגו על ידי כלי הערכה בינלאומיים
כדוגמת ה LEED -האמריקאי .הבניינים הירוקים שנבנו בישראל הינם בפריסה גיאוגרפית רחבה ,בייעודים שונים
של מבנים (בתי ספר ,משרדים ,מגורים וכד') וכן ברמות יישום שונות של פרקטיקות בנייה ירוקה ושל חדשנות.

פורום  ,15המאגד בתוכו את הרשויות המקומיות העצמאיות ,הכריז ב 2014-על אימוץ הדרגתי של התקן לבנייה
ירוקה בקרב הערים החברות בפורום  -אשדוד ,גבעתיים ,באר שבע ,הרצליה ,חדרה ,חולון ,חיפה ,כפר סבא,
נתניה ,פתח תקווה ,ראשון לציון ,רחובות ,רמת גן ,רעננה ,ותל-אביב .ערים נוספות כגון אשקלון ובת ים ,אשר אינן
חברות בפורום  ,15בחרו גם הן לאמץ את התקן כמחייב בתחומן .המשמעות היא כי בערים הכוללות כ50%-
מאוכלוסיית המדינה ישנה חובה לאמץ סטנדרט בנייה ירוק.
במקביל ,מעמדם של הנדסאים בעולם התכנון הישראלי הולך וגדול .עשרות מכללות מכשירות מאות הנדסאי
אדריכלות כל שנה .הנדסאים אלו משתלבים בכל סוגי המשרדים ועוסקים במלאכת תכנון ובניית הארץ.
למרות החיבור הטבעי והמתבקש בין שתי מגמות אלו ,במרבית המכללות השונות ,נושא הבנייה הירוקה אינו
מקבל מקום נרחב בהכשרת ההנדסאים וזאת חרף ההזדמנות לחבר בין המיומנויות המתקדמות של ההנדסאים
בפרטי בניין ,הבנת עומק של חומרים ועוד עם תחום הבנייה הירוקה.
לפי ניתוח של המשרד להגנת הסביבה הכלל בדיקת  402תכניות בניין עיר ב 25-ישובים ישנן מעל ל 60-אלף
יחידות דיור ירוקות ( 4.6מיליון מ"ר) 6,000 ,חדרי מלון וכן  4מיליון מ"ר של נדל"ן משרדי ,מסחרי ,מוסדות ציבור

ואירוח שטרם תוכננו .פירוש הדבר שהנדסאי/ת בעל/ת הבנה של התחום הירוק ,אשר יוצא מכותלי המוסד עם ידע
ויכולות בתחום הבנייה הירוקה יהיה בעל יתרון לא מבוטל בשוק .וזאת מתוך סיבות פרקטיות בלבד ,אשר אינן
מתייחסות לתועלות החיסכון הכספי והזיהומי במבנים ירוקים ואיכותם הכללית של המבנים הירוקים ביחס
לסטנדרט הבנייה ה"רגיל".

מקורות מידע וכלי לימוד
בשנת  2017ביצעו המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה דו"ח סטטוס הטמעת בנייה ירוקה
במוסדות אקדמיים שונים בישראל.
מלבד הסטטוס כולל הדו"ח התייחסות לקורסים שנבנו בכל מוסד ,שינויים בתכניות הלימוד ,קורסי חובה ,קורסי
בחירה ,פרויקטי גמר ועוד.
מומלץ לקרוא את הדו"ח לשם התרשמות ולימוד מהנעשה בפקולטות ומחלקות אחרות .הטבלה המצורפת לקוחה
מהדו"ח ומתייחסת להטמעת נושא הבנייה הירוקה באקדמיות השונות ,ניתן לראות כי באופן מובהק ,מרבית
האקדמיות הגבירו את שילוב הנושא (ב 2017ביחס ל .)2012

כחלק מהמיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה נבנה סט מערכי שיעור
מלאים הכוללות מצגות ,תרגילים ,סרטונים ,דוגמאות ,מקרי מבחן ועוד .המערכים מתייחסים למושגי יסוד ,חומרים
ותהליכי בנייה ,יחסי בניין סביבה ,כלים מומחשים לסימולציות ,תקינה ועוד.
המודלות נכתבו ע"י ד"ר נעם אוסטרליץ ,אדר' יונתן נתניאן ,אדר' ברק פלמן ואדר' רוני דניאל .ניתן להשתמש בהם
באופן פתוח וחופשי .מרצים המעוניינים לקבל את המצגות כקבצים פתוחים יכולים לקבלם מהמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה ולתרום לגוף הידע של מצגות ותרגילים בנושא.
לינק להורדת המודולות
מייל לקבלת המצגות בפורמט פתוח

משרד האנרגיה ,המכון לחקר המדבר ואוניברסיטת בן גוריון ,הוציאו ספר עתיר מידע העוסק בשימור אנרגיה
בבנייני מגורים בישראל .הספר ,שנכתב ע"י אביתר אראל וצוות אנשי מקצוע מובילים ,מכיל בין היתר את הנושאים
הבאים :מבוא לתחום ,אקלים בישראל ,מעברי אנרגיה ,נוחות תרמית ,תכנון בניין ,חתכי קירות ,זיגוג ,מעטפת
הבניין ,מערכות מיזוג וחימום ,ייצור אנרגיה ,שיקולים כלכליים ,התנהגות צרכנים תקינה ועוד .זהו ספר מצוין
למרצים הבקיאים בתחום ומעוניינים להתרענן ,כמו גם לסטודנטים המכירים את הנושא לראשונה.
לינק להורדת הספר

עמוד ה  youtubeשל המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מכיל עשרות הרצאות מצולמות המציגות את מיטב
המרצים במגוון נושאים .חלק ניכר מהרצאות אלו צולמו במפגשים ייעודיים עבור מוסדות אקדמיים וכוללות לצד
מקרי מבחן והפצת ידע גם דוגמאות לסילבוסים ,תוצרי קורסים וטיפים מטעם מרצים אשר יישמו קורסים בסיסיים
או מתקדמים.
לעמוד הסרטונים

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יצרה לאורך השנים מחקרים במגוון תחומי הבנייה הירוקה ,החל משכונות
ירוקות ועד למבנים מאופסי אנרגיה ,מחומרים ועד למדיניות .אנו ממליצים על סקירת ונבירה בתוך האתר והמגוון
הרחב של התחומים שהוא מכסה באופן נגיש .בין היתר ניתן להוריד מן האתר מצגות ,מחקרים ולקבל הפניות
למקורות מידע שונים בישראל ובעולם.
למאגר הידע של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

פורטל האקודמיה נבנה ע"י המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה ,הוא כולל מאמרים
עדכניים  ,מידע אודות קורסים במוסדות השונים ,ומתעדכן תדיר בתכנים עבור האקדמיה.
לאתר האקודמיה

גולת הכותרת של אתר האקודמיה הוא מאגר המרצים הירוקים .כל מרצה רואיין וחושף מקורות השראה ,שיטות
עבודה ,מתודולוגיות לבנייה קורסים ,הצעות לשיתופי פעולה ,דוגמאות לתוצרי קורסים ועוד.
זהו מאגר שמרצים העוסקים בבנייה ירוקה יכולים להצטרף אליו בלינק זה ולהצטרף לקהילה הולכת וגדלה של
אנשי מקצוע המפיצים ידע ומשלבים כוחות.
לינק לעמוד המרצים

הדגש על פרקטיות בהכשרתם של הנדסאים מכתיב הבנת עומק של מוצרים וחומרים מענף הבנייה" .הקטלוג"
הוא מאגר מקוון של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכולל מידע על חומרים ומוצרים בעלי תקינה ירוקה (או
בעלי הוכחות אחרות לתהליכי ייצור סביבתיים של החומר או המוצר).
זהו מאגר ייחודי ,ללא מטרות מסחריות ,המציג מפרטים של מוצרים ומערכות ממשפחות שונות ,מעניק מידע טכני
מפורט ומאפשר חיבור ליצרנים או יבואנים של אותו מוצר.
לינק לקטלוג

דוגמאות מעשית להטמעת בנייה ירוקה בפרויקט גמר להנדסאי אדריכלות
ישנן מוסדות שונים להכשרת הנדסאים אשר כבר מטמיעים את תחום הבנייה הירוקה בתכנית הלימודים מזה
שנים ,משכללים תכנים ומפיקים אנשי מקצוע מצוינים .להלן  2דוגמאות לסילבוסים אותם ניתן לאמץ ולהתאים.
דוגמא לסילבוס 1
סילבוס זה נכתב ע"י אדריכלית דנה ליפשיץ עבור המחלקה לאדריכלות במכללת אורט ירושלים.
בגישה זו ,דנה יצרה מסלול מיוחד לסטודנטים מובילים אשר ישלבו את תחום הבנייה הירוקה בפרויקט הגמר.

דוגמא לסילבוס 2
סילבוס זה נכתב עבור בתי הספר להנדסאים של משרד החינוך .להבדיל מהסילבוס הקודם ,המתמקד בפרויקט
הגמר ,הסילבוס להלן מתייחס לקורס יסודות ולקורס מתקדם שניתן לשלב במהלך שנות הלימוד של ההנדסאים.
ניתן גם "לפרק" חלקים מהסילבוס ולשלבו בקורסים קיימים.
תכנית לימודים במקצוע בנייה ירוקה להנדסאים

הצעה לסילבוסים עבור קורס יסודות וקורס מתקדם
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ()ILGBC
רקע:
בנייה ירוקה הפכה בשנים האחרונות לאחד התחומים המתפתחים ביותר בבנייה ,הן ברמה עולמית וברמה מקומית.
משוק עולמי של  26מיליארד דולר בשנת  2005לשוק של מעל  600מיליארד דולר ב .2015-בנייה ירוקה .הבנייה
הירוקה תוספת מקום ניכר יותר ויותר בשוק הבנייה עקב היותה סמן לאיכות בנייה וכן אמצעי לפתרון בעיות.
על פי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2065תמנה אוכלוסיית ישראל  15.8מיליון תושבים בהתאם
לתרחיש הנמוך ,ו 25 -מיליון תושבים בהתאם לתרחיש הגבוה .שני התרחישים עלולים להחמיר את הבעיות מהן
אנו סובלים כבר היום ,כמו מצוקת דיור ,פקקים ועומס תשתיות.
מבנים (בתהליכי בנייה ובשימוש בפועל) אחראים על כ 40% -מסך צריכת האנרגיה ,וככלל ,תעשיית הבנייה היא
צרכנית המשאבים הגדולה בעולם .משקלה של פסולת בניין בישראל הוא פי שלושה מסך כל הפסולת הביתית.
בנייה ירוקה ,כזו המפעילה חשיבה פתוחה ויצירתית יחד עם פתרונות וטכנולוגיים ,מובילה לייעול תהליכים ,הפחתת
ההשפעה הסביבתית ,בנייה בריאה יותר וניצול יעיל יותר של משאבים.
הקורסים המוצעים במסמך זה מתמקדים בשני שלבים:
קורס יסודות (עבור יסודות התכנון האדריכלי) – קורס המציג מגוון היבטים בתחום ומעודד את התלמידים ,לחקור,
להכיר ולהתנסות.
קורס מתקדם (עבור יישומים באדריכלות) – קורס הנוגע במונחים רחבים ומורכבים יותר ,מעבר לרמת הבנייה
הבודד.
בפיתוח מלא שני הקורסים יכילו דוגמאות מעשיות ,תרגילים ,בניית מודלים ואמצעים נוספים להתנסות ופיתוח
חשיבה ירוקה בבנייה .ניתן לאסוף את תכנים אלו מתוך המודלות שיצרה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

קורס יסודות
כל אחד מהיחידות יכול לשמש מס' שיעורים – בהתאם לבחירת מידת ההתעמקות וכמות השעות הזמינה
 .1הקדמה
 1.1קיימות להנדסאים  -אתגר הקיימות ,החשיבות בחיבור הנדסאים לתכני העיסוק של הנדסאים
 1.2מהי בנייה ירוקה  -מגמות בארץ ובעולם בבנייה ירוקה
 1.3התקן לבנייה ירוקה – כלי דירוג בארץ ובעולם
 .2מעטפת בניין
 2.1חומרי בידוד – סוגי חומרים והשפעות
 2.2זיגוג – סוגי זכוכית
 2.3חלונות – השפעת גדלים ומיקומים
 2.4הצללות – מיקום ,אורך וחומרים
 .3בנייה פאסיבית
 3.1תכנון סולארי פסיבי  -צורת המעטפת ,השפעות השמש והרוח
 3.2מסה תרמית – אגירת חום וקור
 3.3הכנסת אור טבעי – שיטות להחדרת אור
 3.4דוגמאות מאורך ההיסטוריה לבנייה פאסיבית
 .4מערכות אקטיביות במבנה
 4.1מערכות תאורה מלאכותית
 4.2אמצעים לחסכון באנרגיה
 4.3מיזוג ואקלום
 .5פיתוח האתר
 5.1טופוגרפיה וניקוז
 5.2פיתוח נופי  -השקיה וצמחיה
 5.3ניהול מי נגר – ברמת המגרש וגגות
 5.4צמצום אי החם העירוני
 5.5אקולוגיית האתר -זיהוי ערכי בע"ח וצמחייה
 .6בריאות ורווחה במבנה
 6.1הכרת תסמונת הבניין החולה
 6.2תאורה טבעית ,אוורור טבעי
 6.3שליטה ברמת המשתמש -טמפ' ותאורה
 6.4אקוסטיקה
 .7בחירת חומרים ומערכות
 7.1הגדרות חומרים ירוקים
 7.2שיטות להשוואה בין חומרים
 7.3מחזור חיים של מוצרים

 .8בחירת חומרים ומערכות
 8.1הגדרות חומרים ירוקים
 8.2שיטות להשוואה בין חומרים
 8.3מחזור חיים של מוצרים
 .9פסולת ובנייה
 9.1מחזור חומרים
 9.2שימוש חוזר
 9.3ניהול פסולת באתרי בנייה
 .10ניהול פרוייקט ירוק
 10.1מתכנון לביצוע – יישום בפועל
 10.2שיתופי פעולה בין בעלי מקצועות
 10.3שיטות לתכנון משולב

קורס מתקדם
כל אחד מהיחידות יכול לשמש מס' שיעורים – בהתאם לבחירת מידת ההתעמקות וכמות השעות הזמינה

 .1היבטים גלובאליים בבנייה ירוקה
 1.1חיבור לטרנדים עולמיים
 1.2היבטי אנרגיה וחומר
 1.3קיימות בהיבטים בינלאומיים
טכנולוגיה:
 .2כלים דיגיטאליים מתקדמים
 2.1רקע לחיבור דיגיטציה לקיימות
 – Computational fluid dynamics - CFD 2.2תועלות סביבתיות לשימוש במידול
 – Building Information Modeling - BIM 2.3תועלות התייעלות בכלים דיגיטאליים
 2.4תוכנות חיזוי צריכת אנרגיה במבנים –  ecotect ,equest, energy +ועוד.
 .3מבנים חכמים
 3.1אוטומציה של מערכות ,רובוטיקה
 3.2סנסורים וחיווי
 internet of things – IOT 3.3וקישוריות מערכות
 3.4תועלות סביבתיות ובריאותיות של מבנים חכמים
מרחב עירוני שכונתי:
 .4עירוניות מתקדמת

 4.1שיקולים סביבתיים בתכנון ובביצוע שכונות
 4.2תשתית ובינוי
 4.3שימוש יעיל במשאבים עירוניים
 4.4דיור בר קיימא
 .5קישוריות
 5.1תחבורה מקיימת
 5.2קישוריות בין מבנים ושירותים
 5.3תכנון לתחבורה ציבורית
 5.4תכנון לאופניים

חומרים מתקדמים:
 .6שיטות בנייה מתקדמות
 6.1בנייה קלה  -בנייה משלד פלדה
 6.2מכולות ושימוש חוזר בחללים
 6.3בנייה מתועשת  -שלד בטון ,קירות אלומיניום ,תיעוש אלמנטים
 .7חומרים חדשים
 7.1חומרי בידוד מתקדמים
 7.2חומרים מרוכבים
 7.3חומרים פלסטיים ,חומרים טבעיים ,חומרים סינתטיים מבוססי-פחמן.
 7.4ננו טכנולוגיה בענף הבנייה
שילוב אדם וטבע:
 .8ביומימיקרי
 8.1עקרונות חיקוי הטבע ותועלות סביבתיות
 8.2חיקוי מערכות – יישומים באדריכלות ובנייה
 8.3חיקוי חומרים  -יישומים באדריכלות ובנייה
 8.4חיקוי תהליכים  -יישומים באדריכלות ובנייה
 .9ביופיליה
 9.1עיצוב ביופילי – שילוב טבעיות בחללים
 9.2חומרים ביופיליים
 9.3היבטים פסיכולוגיים בביופיליה
 .10מעריסה לעריסה – Cradle to Cradle
10.1
10.2
10.3

פיתוח אקו אפקטיביות במבנים
אורך חיי מוצר – תכנון מוצרי בנייה
פסולת כמשאב בתעשיית הבנייה

לשאלות ,בקשות ,עצות ומקורות מידע נוספים:
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
המסגר  ,52תל-אביב
כתובת למשלוח דואר :ת.ד ,57395.תל-אביב 6157302
טל |  03-7365498פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

