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. מצגות אלו הינן חלק מסדרת תכנים אשר נוצרו למוסדות השכלה הגבוהה

.מודלות הסדרה מכילות התייחסות עומק לנושאים אשר נסקרו במצגות הבסיס

רוני דניאל' ואדרפלמןברק ' אדר, נתניאןיונתן ' אדר, אוסטרליץר נעם "י ד"המודלות נכתבו ע

להורדת המודלות

https://ilgbc.org/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


מושגי יסוד
:פרק שני

:מטרת הפרק
.היכרות עם מושגי יסוד מעולם הבנייה הירוקה

:האמצעים
.מקרי מבחן, תמונות, הגדרות

: טיפ סודי לדרך
חפשו בכל מושג את החיבור לחיים המקצועיים של הסטודנטים ונסו  •

.לחשוב כיצד ניתן לחבר את מושגי הבנייה הירוקה לקורסים שונים
.ניתן להשתמש במצגת כחומר קריאה לסטודנטים•



:פרק שני

מושגי יסוד
מהי בנייה ירוקה•

כיצד מבנה ירוק חוסך באנרגיה•

בידוד תרמי ומסה תרמית•

גג ירוק•

פאנלים סולריים-ייצור אנרגיה במבנה•

מערכת אקלום גיאותרמית-ייצור אנרגיה במבנה•
היבטים בריאותיים של בנייה ירוקה•

מחזור מים אפורים•

חומרים ומוצרים ירוקים•

עלויות הבנייה הירוקה•

תועלות הבנייה הירוקה•

יתרונות בריאותיים•

יתרונות כלכליים•

!לא מעט? מה סטודנטים יכולים לעשות: הגדרת בונוס•

?איך יודעים שהבניין באמת ירוק•

דוגמה לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה•

:רשימת נושאים



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?מהי בנייה ירוקה

מבנים מהווים גורם מרכזי  

בפליטות מזהמים לאוויר וצריכה  

הבנייה  . של משאבי טבע ואנרגיה

הירוקה מסייעת לצמצם את  

השפעת המבנים על הסביבה על  

,  ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות

וזאת ליצירת סביבה בנויה  

מקיימת העונה על צרכי הדור  

הנוכחי מבלי לסכן את יכולות  

הדורות הבאים לספק את  

.צורכיהם

בנייה ירוקה הינה רב תחומית  

מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים 

. הבנייה והפיתוח, של התכנון

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

.גן הילדים המאופס בחדרה: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 
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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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?מהי בנייה ירוקה

בפרויקט של מבנה ירוק נהוג להתייחס  

סוגיות  : למספר מרכיבים ביניהם

,  הקשורות בבחירת אתר הפרויקט

,  חסכון בצריכת האנרגיה, צפיפות הבנייה

פיתוח  , טיפול במי נגר, חסכון במים

,  השטחים הלא בנויים של האתר

שימוש בחומרים ירוקים  , אקולוגיה

ניהול אתר הבנייה ואיכות הבניין  , בבנייה

, נוף, נגישות לאור טבעי)עבור דייריו 

.ועוד( אוורור החללים הפנימיים

המפתחות לבנייה של מבנה ירוק הם 

תכנון המתחשב בתנאי האקלים  

אדריכלות המתחשבת בצורכי , והסביבה

הטמעה של  , המשתמש ודואגת לרווחתו

ידע וטכנולוגיות מקיימות וצריכת משאבים  

.מושכלת

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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.גן הילדים המאופס בחדרה: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?כיצד מבנה ירוק חוסך באנרגיה

התכנון הירוק מציב כמטרה את צמצום 

הפגיעה בסביבה ואת ההפחתה בצריכת  

האנרגיה תוך שמירה על סביבה בריאה  

ל צוות  "בכדי להשיג את היעדים הנ. ונוחה

התכנון עושה שימוש באסטרטגיות תכנון  

פאסיבייםשכוללות אמצעים " ירוקות"

שמצמצמים את השימוש  אקטיבייםו

בעיקר אנרגיה לאקלום  , באנרגיה

.ולתאורה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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.קריית ביאליק, בית ספר רקפות: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?כיצד מבנה ירוק חוסך באנרגיה

:אמצעי תכנון פאסיביים
מיקום והפנייה אופטימאלית של המבנה כך שינצל את • 

כיווני השמש והרוח
ארגון החללים באופן שמנצל את משאבי השמש והרוח • 

בצורה מיטבית
קיר לניצול התאורה הטבעית -תכנון נכון של יחס חלון• 

ולמניעת חדירת חום בקיץ
(גג ורצפה, חלונות, קירות)בידוד מעטפת המבנה • 
שימוש נכון באמצעי הצללה• 

איטום המבנה ומניעה של זליגת אוויר ממוזג אל מחוצה  • 

לו

הימנעות מגשרים תרמיים• 

אפקט  , אוורור מפולש)תכנון עבור אוורור פאסיבי • 

(הארובה ועוד
קירור וחימום פאסיביים באמצעות שימוש במסה תרמית• 

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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.קריית ביאליק, בית ספר רקפות: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?כיצד מבנה ירוק חוסך באנרגיה

:אמצעי תכנון אקטיביים
בחירת מערכות מיזוג בעלות יעילות גבוהה• 

מערכות אוורור מאולץ• 

אמצעי הצללה דינאמיים• 

הצורכות פחות T5אוLEDנורות• 

בעלות נצילות אנרגטית גבוה/אנרגיה

על חלונות במשרדים  " סוויטץ-מיקרו"התקנת •

אשר בעת פתיחת החלון סוגרים אוטומטית  
.את המיזוג

ולמעשה כל מערכת התורמת לחיסכון בצריכת  

.  ומשתמשיואנרגיה הכוללת של הבניין 

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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.  כוכבים לבנייה ירוקה5הבניין הראשון בישראל בעל דירוג . בית ספר פורטר: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?מהם הגורמים המשפיעים על צריכת האנרגיה של הבניין

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Research/Pages/R0401-R0500/R0417.aspx

התכנותם והתאמתם ליישום בישראל, אנרגיהמאופסימודלים למבנים : מקור

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Research/Pages/R0401-R0500/R0417.aspx


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

בידוד תרמי ומסה תרמית

יכולת בידוד תרמי של חומר נמדדת על ידי ערך  . בידוד תרמי ומסה תרמית הם מאפיינים תרמיים של חומר

ככל שההתנגדות  . המבטא את יכולתו של החומר לעכב מעבר חום דרכו" מקדם ההתנגדות התרמית"הנקרא 

.התרמית גדולה יותר החומר יהיה בעל כושר בידוד טוב יותר

כך מקדם ההתנגדות התרמית שלו גבוה  , מכאן שככל שחומר כולא בתוכו יותר אוויר, לאוויר יכולת בידוד גבוהה

,  צמר סלעים, (איטונג)בטון תאי משופר , (לוחות פוליסטירן מוקצף)קר -קל: עם חומרים מבודדים נמנים. יותר

.טיח תרמי ועוד, צמר זכוכית

קשורה ישירות  , עלי ידי מיזוג למשל, כמות השקעת האנרגיה הנדרשת כדי לשמור על תנאי נוחות בחלל מסויים

לכן מבנה המבודד היטב יוביל להפחתת הצורך בשימוש במערכות  . ליכולת המעטפת להתנגד למעבר חום

.מיזוג ולחסכון אנרגטי

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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–שאר היחידות . היחידה הצבועה סגול עברה שיפוץ הכולל בידוד ואיטום. השפעת הבידוד על הולכת חום דרך קירות
Bere:Architects:מקור.בעלי מעטפת בניין בעלת ביצועים פחותים–אלו הצבועות צהוב 



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

בידוד תרמי ומסה תרמית

,  מסה תרמית מייצגת את יכולת אגירת החום של חומר, לעומתו

עם חומרים בעלי מסה  . והיא עומדת ביחס ישר לצפיפות החומר

.מים, זכוכית, בטון, אבן: תרמית גבוהה נמנים

מסה תרמית  , בעוד שחומר מבודד לא מאפשר מעבר של חום

.  קולטת את החום ומשנה טמפרטורה באיטיות ובהדרגתיות

.מכאן שנוכחות של מסה תרמית תעכב מעבר אנרגיה

שימוש מושכל המנצל את מאפייניו של כל חומר ומביא לחסכון  

בעלי בידוד  )הוא זה המשלב בין חומרים מבודדים , אנרגטי

,  הבידוד והמסה, ביחד. לבין חומרים בעלי מסה תרמית( תרמי

וכן יצירת  , מאפשרים צמצום של משרע הטמפרטורה במשך היום

פער של זמן בין שינוי הטמפרטורה מחוץ למבנה לבין השפעתו  

.בתוך המבנה

:  ישנה חשיבות רבה למיקום היחסי של סוגי החומר בחתך הקיר

וגם תהיה  , כדי שהמסה תווסת את האקלים הפנימי של הבניין

היא חייבת להיות בצד , מבודדת מעומסי האקלים החיצוניים

.הפנימי של הקיר

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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Bere:Architects:מקור. זליגת אויר בהסעה סביב פתחים על פני מעטפת הבניין: בתמונה



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

גג ירוק

גג ירוק או גג מגונן הוא גג נושא צמחייה המיושם על ידי הנחת  

תשתית המאפשרת אחיזה של חומרי הזנה ומים לצמחייה והגנה  

לגג ירוק ישנם יתרונות  . למבנה מפני חדירת שורשים ונוזלים

:רבים

שכבת האדמה על הגג מונעת את התלהטותו  –בידוד תרמי ( 1

ולכן גג מגונן מקטין את הדרישה  , כתוצאה מקרינת שמש ישירה

20%-לקירור האוויר בקומה שמתחת לגג ולחסכון של כ

בחורף נמנעת התקררות  . בהוצאות החשמל למיזוג אוויר בקיץ

.הגג כתוצאה ממגע ישיר עם אוויר קר

המצע המגונן מהווה בידוד מרעשי הסביבה  -בידוד אקוסטי( 2

8-עד כדי הפחתה של כ, הנגרם מתנועת מכוניות וכלי טייס

ככל שהמצע עמוק יותר יכולות הבידוד התרמי  . דציבלים

.והאקוסטי גדולות יותר

גג ירוק מהווה ביוספרה המזמינה אליה  -מגוון ביולוגי( 3

הוא מסייע בשימור תחושת  . פרפרים ובעלי חיים אחרים, ציפורים

.הטבע בעיר ובהעשרת המגוון הביולוגי

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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Wikipedia commons:מקור התמונה



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

גג ירוק

השהיית מי נגר עילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז  ( 4

הגג הירוק מתנהג כשטח חלחול והשהייה של מי  -בספיקת שיא

העומס  , נוצר דירוג בהגעת מי הגשם אל מערכות הניקוז. הנגר

כמות הנגר הנאצר בגג . עליהן מופחת ונמנעות הצפות וקריסות

10-שכבת אדמה בעובי של כ. עומדת ביחס ישיר לעומק המצע

.ממי הגשם היורדים עליה40%מ סופגת עד "ס

צמחיית הגג מסננת רעלים ומזהמים מהאוויר  -סינון רעלים( 5

גזים רעילים  , היא סופחת מהאוויר פחמן דו חמצני. וממי הגשם

סינון רעלים ממי הגשם מונע את הגעתם  . ואבק ומייצרת חמצן

.למי התהום

תופעה המוכרת במרחבים  -צמצום תופעת אי חום עירוני( 6

משטחים  . עירוניים צפופים המאופיינים בריבוי שטחים בנויים

בנויים המורכבים מחומרים אטומים וכהים כגון אספלט ובטון  

את החום ומשפיעים על  ' קולטים, 'חשופים לקרינה במהלך היום

משטחים מגוננים מסייעים  , לעומתם. עליית בטמפרטורות בתוכה

.להוריד את הטמפרטורה בעיר

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

גג ירוק

עושה הגג  , בתחרות המתמדת על שטחים בעיר-ערך אסתטי( 7

הירוק ניצול מושכל של גג סתמי והופך אותו לגינה אטרקטיבית  

כשטח ירוק הוא תורם לתחושת הרווחה של  . בלב מרחב בנוי

.המשתמשים בו ושל הצופים אליו

יחד  . עלות אחזקת גג ירוק גדולה מאחזקת גג שאין עליו צמחיה

הגג המגונן מגן על מערכות הגג ומאריך את תוחלת  , עם זאת

-הוא מפחית את דרישת החשמל למיזוג בכ, חייהם פי שתיים

וחוסך עלויות הכרוכות בביצוע ובתחזוקה של מערכות  20%

ההוכחה לכדאיות ההתקנה באה לידי ביטוי  . ניקוז עירוניות

.בעליית ערך נכסים בעלי גג ירוק

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

פאנלים סולאריים–ייצור אנרגיה במבנה 

מפיקים אנרגיה  וולטאיים-תאים פוטו/פאנלים סולאריים 

מתחדשת על ידי קליטת קרינה אלקטרומגנטית מן השמש  

כולל קולטים  וולטאי-מתקן פוטו. וייצור אנרגיה חשמלית

המותקנים על פני שטח  ( פאנלים סולאריים)וולטאיים-פוטו

בעל קרינת שמש מקסימאלית וממיר זרם ישר לזרם 

חילופין המאפשר אספקת חשמל המופק ישירות לרשת  

תלוי בשני  וולטאי-ההספק המתקבל מתא פוטו. החשמל

(  אור חזק מייצר זרם חשמל חזק)עצמת האור : גורמים

טמפרטורה גבוהה גורמת להחלשת  )ובטמפרטורת הקולט 

(.הזרם

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

סולאריםפאנלים –ייצור אנרגיה במבנה 

-תאים פוטור"מ10ככלל אצבע ניתן לומר כי ההספק של 

וואט וכי בתנאי הקרינה בישראל הוא -קילו1הוא וולטאיים

ש"קוט1642-שהם כ, חשמל ליממהש"קוט4.5-מייצר כ

תפוקת התאים עשויה להיפגע בשל התקנה  . חשמל לשנה

בגובה ובזווית לא אופטימאליים וכתוצאה מכיסוי אבק 

.ומהצללות סביבתיות

, קירות, ניתן להתקין פאנלים סולאריים על גגות פרטיים

מתקני , רפתות, חניונים, מוסדות חינוך, מבני משרדים

.תעשייה ועוד

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

גיאותרמיתאיקלוםמערכת –ייצור אנרגיה במבנה 

ידי הזרמת מים במערכת צינורות  -הינה מערכת המבוססת על החלפת חום עם האדמה עלמערכת גיאותרמית

המערכת הגאותרמית בנויה  (. מעלות צלסיוס20-בישראל כ)מכיוון שטמפרטורת הקרקע הינה קבועה . סגורה

בצינורות זורמים מים  . מצינורות היורדים לעומקים של כמה עשרות מטרים באדמה וחוזרים בחזרה למבנה

מעלות וחוזרים למבנה  20על ידי האדמה עד לטמפרטורה של ( בהתאם לעונת השנה)המתקררים או מתחממים 

.כדי לקררו או לחממו

70%–ובביחס למערכות מבוססות אוויר 50%–חילוף החום עם האדמה מעלה את היעילות האנרגטית ב 

משרד האנרגיה האמריקאי מעריך את החיסכון האנרגטי שבשימוש במערכות  . ביחס למערכות חימום מסורתיות

-ל10בין 2020מעריכים כי הרחבת השימוש בהן יפיק בשנת ובנורווגיה70%-ל30%תרמיות בין -גיאואקלים 

.טון וואט לשעה14

או על ידי חפירה אופקית לעומק  , הנחת הצנרת מתבצעת על ידי חפירה אנכית לעומק של כמה עשרות מטרים

.תלוי באופי הקרקע ובעומס החום הדרוש, של מספר מטרים

.ניתן ליישום מערכת צינורות גיאותרמיים במבנים חדשים ובמבנים קיימים

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

גיאותרמיתאיקלוםמערכת –ייצור אנרגיה במבנה 

:יתרונות השימוש במערכות גיאו תרמיות

חילוף החום המתבצע באדמה מבטל את הצורך ביחידת  

.עיבוי חיצונית כאשר לכך ערך אסתטי ואקוסטי

ריחות או סכנת  , למערכת גיאו תרמית אין נזילות

אין בה . שנה50-ותוחלת החיים שלה היא כ, שריפה

.חמצני-שימוש בגז או בנפט ששריפתו פולטת פחמן דו

ממדידות וניתוחים שבוצעו בישראל מוערך החיסכון  

-התקנה של מערכת גיאו. ומעלה50%האנרגטי ב 

תרמית בישראל ניתן לראות במרכז המבקרים של רמת  

(. בתמונה)הנדיב 

שדה התעופה של  , פרנקפורט-"מיין טוואר: "בעולם

עמותת הדיור  , הכנסייה הלותרנית במיניאפוליס, אוסלו

מבנים פרטיים וציבוריים  , בשכונת נוטינגהאם בלונדון

.ברחבי העולם ועוד

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

היבטים בריאותיים של בנייה ירוקה

המשרד האמריקאי להגנת הסביבה מעריך

-5מגיעים לפי מבניים-הפניםהאווירמזהמירמתכי

מרמת  100מפיולעתים אף יותר, 2

נושא זה מקבל משמעות  .בחוץהזיהום

-90%מעבירים שרובנוהעובדהבשלרבה

הנשקפיהסיכוניםלכן.סגוריםבמבניםמזמננו80%

-לזיהום אויר פניםמחשיפהלבריאותנום

גדולים יותר  עשויים להיותמבני

עובדה זו  .אויר בחוץמזיהוםהנשקפיםמאלה

".  תסמונת הבניין החולה"קשורה לתופעה המכונה 

תופעה זו מתארת מצבים בהם אנשים השוכנים  

בריאותיות  השפעותבמבנים חווים

סביבה  איכותבעיקר עקב תנאישנגרמותשליליות

גורמים שונים עלולים להשפיע  .מבנית לקויה-פנים

אוורור לקוי והעדר אוויר  : על החרפת התופעה כגון

נוכחות של אדי תרכובות אורגניות נדיפות  ,צח

תנאים  , העדר אור טבעי,ומזהמי אויר אחרים

העדר תחושת זמן הנובעת  , סנוור, תרמיים לא נוחים

. ועודאל החוץמבטמהעדר

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

היבטים בריאותיים של בנייה ירוקה

תנאים בלתי רצויים אלו גורמים לירידה בתפקוד  

המחלות יכולות להיות נקודתיות  . ולתחלואה

לגורם או כרוניות לאחר  מיידיתבעקבות חשיפה 

מחלות הקשורות  . חשיפה שנמשכה לאורך זמן

לתסמינים אלו כוללות בעיקר מחלות נשימתיות כגון  

קוצר , דלקת ריאות, ברונכיטיס, שפעת

החשיפה יכולה לגרום  , בנוסף. ואסטמהנשימה

.למיגרנות ולנזק לראייה, לאלרגיות עור

זה מתחיל בתכנון  ?אז איך ניתן למנוע את התופעה

נכון של המבנה וממשיך בתפעול ובתחזוקה נכונה  

מחקרים שנערכו בעולם מצאו כי מבנים  .שלו

בריאים  הםהירוקההבנייהפי עקרונותעלשנבנו

עקרונות הבנייה הירוקה  .ונעימים יותר לשהייה

היבטים כגון שימוש בחומרים בריאים  שמים דגש על

חומרים שאינם  , שפליטת הרעלים שלהם נמוכה

החדרה של , של המבנהאוורור נאות, פולטים קרינה

.בידוד תרמי ואקוסטי ועוד,תאורה טבעית

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

היבטים בריאותיים של בנייה ירוקה

השפעתאתלצמצםהיאהירוקההבנייהמטרת

ועל  הסביבההמבנים על

.  חדישותובטכנולוגיותבידעשימושבאמצעותהאדם

רבות מדובר על יתרונותיה של הבנייה  

החיסכון בחשמל  , בנושא החיסכון במשאביםהירוקה

תורמת קודם  אך הבנייה הירוקה', וכוובמים

.ולאיכות חייובריאותו, לאדםכל

כולל פרק , 5281י"ת, התקן הישראלי לבנייה ירוקה

סעיפים אלו עוסקים  . נרחב בנושא בריאות ורווחה

מניעת  , חשיפה לתאורה טבעית, באספקת אוויר צח

.מניעת זיהומים וקרינה ועוד, צמצום רעש, סינוור

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

היבטים בריאותיים של בנייה ירוקה

המועצה העולמית לבנייה ירוקה פרסמה בשנת  

מחקר מקיף הסוקר את התועלות של הבנייה  2014

הירוקה בכל הקשור לשיפור הבריאות  

.ח"לקריאת הדו.והפרודוקטיביות במבני משרדים

באותה שנה פורסם מחקר אשר סוקר את  , בנוסף

מנועי הצמיחה של שוק הבנייה הירוקה תוך מתן  

דגש ממוקד על השפעתה של הבנייה הירוקה על  

לקריאת .איכות החיים והפרודוקטיביות, הבריאות

ח"הדו

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 
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.ם"מרכז רפואי רמב–בית חולים רפפורט לילדים : בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 
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מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

מחזור מים אפורים

,  מקלחות, מקורם בכיורי רחצה' מים אפורים'

אמבטיות ובמי מכונת כביסה והם אינם מכילים  

לאחר תהליך טיהור ניתן  .  אדם-הפרשות בני

זאת להבדיל  . להשתמש במים האפורים בשנית

אשר מקורם בשירותים ובכיורי  ' מים שחורים'מ

מטבח ובהם לא ניתן לעשות שימוש חוזר בדרך 

.  יעילה ובאיכות גבוהה

המים  תהליך המחזור מתחיל באיסוף נפרד של

למערכת מחזור  האפורים ממערכת הביוב והובלתם

במערכת עוברים המים תהליך סינון מכאני  . מים

כך שרמת המזהמים מופחתת למינימום  , וביולוגי

.והמים הופכים ראויים לשימוש חוזר

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/2

.קריית גת, מתחם התעשייה הירוק של אינטל: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

מחזור מים אפורים

,  לרוב השימוש במים הממוחזרים מנותב להשקייה

כך ניתן  . להדחת אסלות ולמתקני קירור במים

לצמצם את צריכת המים השפירים ואת העומס על  

.מערכות הביוב

חוק מים אפורים אושר בכנסת ומכון  : רגולציה

(  6147י "ת)התקנים ניסח על בסיסו טיוטא לתקן 

למערכות מים אפורים כאשר בשלב הראשון  

ההתייחסות הינה למבנים משותפים ומבני ציבור  

.בלבד

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

2/2

.  כוכבים לבנייה ירוקה5הבניין הראשון בישראל בעל דירוג . בית ספר פורטר: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

חומרים ומוצרים ירוקים

מוצר ירוק הינו מוצר שפגיעתו בסביבה פחותה ביחס למוצרים 

. מקבילים לו בשוק

:חומרים ירוקים/ להלן דוגמאות לקטגוריות שונות למוצרים 

תעודה מגורם מוסמך המעיד על כך : חומרים בעלי תו תקן ירוק

מוצר ישנה השפעה סביבתית נמוכה יחסית בתהליכי הכרייה  / שלחומר

.או ההפקה מחומר הגלם או הייצור וההתקנה

מוצרים בעלי תכולה מסוימת של חומר  :  מוצר המכיל חומר ממוחזר

.כך המוצר ירוק יותר, כאשר ככל שאחוז התכולה גדול יותר, ממוחזר

חומרים אשר אינם דורשים שינוע מזהם  : חומרים ומוצרים מקומיים

.ומזיק וכן תורמים לקידום כלכלה מקומית

חומרים המעידים על תנאי עבודה נאותים  : חומרים ממקור אחראי

קטגוריה זו מחדדת את ההיבטים החברתיים של  . ואיכותיים לעובדים

מוצרים ירוקים ואת עצם העובדה שגם מוצר יעיל אנרגטית אינו באמת  

.ירוק אם העובדים בתהליך הפקתו אינם זוכים לתנאים נאותים

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/1

Wikipedia commons:מקור התמונה



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

עלויות הבנייה הירוקה

בסקירה של נתוני עלויות בנייה ירוקה כפי שנבדקו  

נמצא כי עלות  , בישראל ובעולם בשנים האחרונות

ההשקעה בבנייה ירוקה משתנה בהתאם לרמת 

ההסמכה של תקן הבנייה הירוקה והיא מהווה  

מהעלות הכוללת של הבנייה  5%-1%בישראל בין 

.מגורים ומלונאות, בבנייני משרדים

מחקר שערכה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  

ניתח את העלויות הכלכליות של בנייה  2013ב

ירוקה והשווה אותן לעלויות של בנייה קונבנציונאלית 

בהתבסס על שני מקרי מבחן של בנייני מגורים אשר  

בדרגת מצטיין לפי התקן הישראלי  תו ירוקקיבלו

מהמחקר עולה ששיעור  . 5281י"לבנייה ירוקה ת

ההשקעה הנוספת הנדרשת בגין עמידה בתקן  

-ו4.1%לבנייה ירוקה ביחס לעלות הבניינים הוא 

2.1%.

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/3

.תל אביב, דרויאנובבית ספר : בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

תואמים את הנתונים  , נתונים אלו שנמצאו בישראל

10%-0%המציינים טווח של , ל"שנמצאו בחו

כאשר על פי רוב הפרמיה הירוקה להסמכה בסיסית  

חשוב לציין כי במדינות  . 0%-2%הינה בטווח של 

חלק ממרכיבי הבנייה הירוקה  , מפותחות בעולם

הוטמעו במהלך השנים בבנייה הסטנדרטית ולכן  

.עלות התוספת עבור בנייה ירוקה נמוכה יחסית

עם הגידול בפרויקטים של בנייה ירוקה  , כמו כן

והטמעת פרקטיקות של בנייה ירוקה בתפוצה 

העלויות המשויכות לבנייה ירוקה הולכות  , רחבה

הטמעה רחבה של בנייה ירוקה  . ויורדות עם הזמן

מובילה להתפתחותם של שווקים מקומיים אשר  

מוזילים את העלויות ומאפשרים מענה רחב  

.ופתרונות מגוונים לדרישות הרגולטוריות

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

2/3

.מתוך תהליך הבנייה של מבנה מגורים. ת"פ, וינטרברגחלומות גנים : בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

עלויות הבנייה הירוקה

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

האלמנטים השונים של הבנייה הירוקה ברובם אינם  

חלק ניכר מהעלות  . יקרים מאלמנטים בבנייה ירוקה

ודורש תכנון  : נובעת מהטעמת שיטות עבודה איכותיות

ותשומת לב , עירוב אנשי המקצוע המתאימים, מראש

.בבחירת מוצרים ומערכות

ניצול אופטימלי של  –דוגמאות לאלמנטים פשוטים וזולים

אוורור טבעי והצללות נכונות של הפתחים  , אור השמש

משפרים במידה ניכרת את איכות החיים  , בקיץ ובחורף

.במבנה בעלות כספית נמוכה

שיפור הבידוד –דוגמאות אלמנטים יקרים אך משתלמים

יהיה  ( גגות ורצפות, פתחים, קירות)התרמי של הבית 

אך תלווה את הבניין לאורך עשרות  , כרוך בתוספת עלות

שנים ותקוזז תוך מספר שנים בזכות החיסכון בצריכת  

.החשמל השוטפת

אם האלמנט גם יקר וגם אינו טומן החזר השקעה בפרק 

מוטב להמשיך ולבחון אלטרנטיבות שהן  , זמן סביר

Cost effective .  הניסיון מראה שגם לבעיות המורכבות

.ביותר ניתן למצוא פתרון בעלות סבירה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

3/3

.ירושלים, המכון הגיאולוגי: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

עלויות הבנייה הירוקה

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

תועלות הבנייה הירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/3

מחקרים בישראל ובעולם מראים תועלות כלכליות  

כאשר  , ותועלות סביבתיות להטמעה של בנייה ירוקה

החזר ההשקעה מתבטא בעיקר בצמצום צריכת  

.  האנרגיה והמים וירידה בהוצאות התפעול והתחזוקה

בכל המקרים נמצא כי ההשקעה הנוספת בגין הבנייה  

.הירוקה מחזירה את עצמה תוך מספר שנים

תועלות נוספות שלא ניתן לכמת כלכלית אך הינן בעלות  

השפעות כלכליות קשורות בשביעות רצון המשתמשים  

שיפור בבריאות המשתמשים ועלייה  , במבנה

לבנייה , כמו כן. בפרודוקטיביות של עובדים ותלמידים

ירוקה תועלות גם ברמה הלאומית הבאות לידי ביטוי  

בצמצום  , בביטול הצורך בהקמת תחנות כוח חדשות

הקמה של תשתיות בינוי חדשות ובהגברת העמידות  

.הלאומית מול תנודות בשוק האנרגיה העולמי

.תל אביב, דרויאנובבית ספר : בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

יתרונות בריאותיים: תועלות הבנייה הירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

2/3
אחד הגורמים  : צמצום פליטת רעלים מחומרי הבנייה. 1

המשמעותיים המשפיעים על בריאותם של דיירי הבית  

,  צבע; הוא היקף הפליטה של רעלים מחומרי הבנייה

חומרי איטום וכדומה בחללים הפנימיים של , דבקים

,  הבנייה הירוקה מעודדת שימוש בחומרים. הדירה

במוצרים וברהיטים שאינם פולטים רעלים או קרינה 

.ולכן אינם פוגעים בבריאות הדיירים, מסוכנת

,  הבנייה הירוקה משתמשת באור טבעי: אור טבעי. 2

הידוע כבעל השפעות חיוביות על בריאות האדם ועל  

ניצול האור הטבעי  . להארת חלל המבנה, מצב רוחו

חוסך גם בעלויות הכרוכות בשימוש בתאורה  

.מלאכותית

מבנה ירוק מאופיין באוורור איכותי  : אוורור טבעי. 3

,  ובתחלופת אוויר יעילה הגורמת לתחושה נעימה

מסלקת אוויר רווי בפחמן דו חמצני ומצמצמת את הצורך 

.בקירור בקיץ

בידוד הדירה מפני מפגעי רעש  : בידוד אקוסטי. 4

חיצוניים או כאלו שמקורם בדירות סמוכות משפר את  

.תחושת הנוחות של הדיירים ומעלה את איכות החיים

.מתוך תהליך הבנייה של מבנה מגורים. ת"פ, וינטרברגחלומות גנים : בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

יתרונות כלכליים: תועלות הבנייה הירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

3/3

.  תל אביב, אוטודסקמשרדי :  בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

לאור העלויות ההולכות וגדלות של החשמל והמים  

שיפוץ ירוק . גובר הצורך בהתייעלות ובחיסכון, בישראל

תורם לצמצום משמעותי של צריכת החשמל והמים  

כמו  . וכתוצאה מכך עלויות התפעול של הבית פוחתות

מבנים ירוקים  . שיפוץ ירוק הינו השקעה לטווח ארוך, כן

נמכרים במהירות רבה יותר ובדרך כלל מחירם בשוק  

.גבוה יותר ממבנים בעלי נתונים דומים שאינם ירוקים

מחקרים שנערכו בעולם ובישראל הראו כי מבנים ירוקים  

בהוצאות  50%-25%תורמים לחיסכון בטווח של 

35%-20%האקלום והתאורה ולחיסכון בטווח של 

שיעור החיסכון משתנה על פי סוג  . בהוצאות המים

והוא תלוי גם  ( מסחר, משרדים, מגורים)המבנה 

במאפייני ההתנהגות ובמידת המודעות של המשתמשים  

.במבנה

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

!לא מעט? מה סטודנטים יכולים לעשות: הגדרת בונוס

סטודנטים מישראל השתתפה  30-נבחרת של כ2013בשנת 

.שהתקיימה בסיןSolar Decathlonבתחרות הירוקה והיוקרתית

הנחשבת  , זוהי תחרות בין מוסדות אקדמיים מובילים בכל העולם

כיום לתחרות הבינלאומית החשובה ביותר בתחום האדריכלות  

זוהי האולימפיאדה של דור העתיד באדריכלות , למעשה. הירוקה

.העולמית

הנבחרת הישראלית זכתה בניקוד גבוה והגיעה למקום השני  

בקטגוריה של אדריכלות מבנה ולמקום הרביעי בתחרות  

המשלחת הישראלית כללה סטודנטים  . הכוללת

המכללה למנהל , מכללת שנקר, אביב-אוניברסיטת תלמטעם 

.והמרכז האקדמי ויצו

המדינות שהצליחו להעפיל  20הקבוצה הישראלית נמנתה עם 

בתים  : והציגו את הפרויקטים המיוחדים שלהן, לשלב הגמר

.  ירוקים שכמות האנרגיה שהם מייצרים גדולה מזו שהם צורכים

משלחות  , בהפרש קולות קטן, בשלוש המקומות הראשונים זכו

.סין ושוודיה, אוסטרליה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/3

https://www.tau.ac.il/news/Solar-Decathlon-2013: מקור הטקסט

http://www.sdchina.org/default.aspx


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

!לא מעט? מה סטודנטים יכולים לעשות: הגדרת בונוס

ר יוסי קורי  "בראשות ד, המשלחת הישראלית

תכננה ובנתה בית חכם  , והאדריכל חן שליטא

–שמסתמך על דגם הבית הישראלי העתיק , ומודרני
המוכר מחפירות  -' בית ארבעת המרחבים'

הבית החדשני בנוי  . ארכיאולוגיות ברחבי הארץ

ומצויד בשלל מערכות  , מחומרים אקולוגיים

בין  . טכנולוגיות מתקדמות תוצרת כחול לבן

-זגוגיות לחלונות המכילות תאים פוטו: החידושים

סולרית  -מערכת תרמו; וולטאים ומייצרות חשמל

;  לחימום מים גם בימים הקרים ביותר-יעילה במיוחד 

מערכת מיזוג פורצות דרך שמקררת בעזרת אנרגיית  

דופן שמאפשרת להרכיב את  -ופלדה דקת; השמש

עם חסכון  , ממש כמו לגו–שלד המבנה תוך יומיים 

.בכוח עבודה ובכסף, עצום בזמן

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

2/3

https://www.tau.ac.il/news/Solar-Decathlon-2013: מקור הטקסט



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

!לא מעט? מה סטודנטים יכולים לעשות: הגדרת בונוס

במובן  , השגה-ממש דיור בר-בית כזה מוכיח שירוק זה כלכלי "

מדובר במבנה  . "ר קורי"אומר ד, "העדכני ביותר של המילה

בריא , זול להקמה ונוח למגורים, ר"מ85מודרני ומעוצב של 

.  ואפילו עמיד בפני רעידות אדמה, אטום ומבודד היטב, וחסכוני

בית כזה יכול בקלות להכפיל את מידותיו עם צמיחת  : יותר מכך

עם תום  ". ובהמשך להצטמצם לפי הצורך המשתנה, המשפחה

ויוצג כאן כמודל לבנייה , התחרות ישוב המבנה הישראלי הביתה

.למען פיתוח הבנייה הירוקה בישראל, קיימא-בת

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

3/3

https://www.tau.ac.il/news/Solar-Decathlon-2013: מקור הטקסט



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?איך יודעים שהבניין באמת ירוק

כדי להסדיר את נושא הבנייה הירוקה ולמנוע  

מתן תדמית  , טיוח ירוק" )התירקקות"

סביבתית למוצר או התנהלות שאינה  

גובשו בעולם מספר תקנים לבנייה  ( סביבתית

ירוקה המאפשרים למבנים לקבל הסמכה  

LEED-כגון ה, רשמית ומבוקרת כבניין ירוק
 Green-וה, הבריטיBREEAM-ה, האמריקאי

Starמכון התקנים  , בישראל. האוסטרלי

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פרסם את  

.התקן הישראלי לבנייה ירוקה, 5281תקן

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

1/2

http://www.wbdg.org/resources/gbs.php : מקור



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?איך יודעים שהבניין באמת ירוק

התקן  הישראלי מציע קטגוריות לבחינה  

הקטגוריות  . ומדדים להגדרת מבנה ירוק

,  מים, אנרגיה: מתייחסות לנושאים כגון

התקן  . תחבורה ועוד, בריאות, פסולת, חומרים

מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות  

עמידה בתנאי הסף וצבירה של  . בקריטריונים

בניין  "מזכה פרויקט בהגדרה ' נק55מינימום 

הוא בהתאם  ( כוכבים1-5)כאשר הדירוג " ירוק

כל מבנה המעוניין לקבל  .לנקודות שנצברו

לעבור תהליך הכרה רשמית כבניין ירוק נדרש

י גוף מקצועי אובייקטיבי  "של התעדה ע

.מאושר

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

2/2

.  כוכבים לבנייה ירוקה5הבניין הראשון בישראל בעל דירוג . בית ספר פורטר: בתמונה

פרויקטים מעוררי השראה11פרטים נוספים ממקרה המבחן בחוברת מצאו 

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


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

דוגמא לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה 

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

ניתוח רוחות בבנייה ירוקה

לחצו על התמונה להגעה לסרטון

http://ecodemia.info/%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

: דוגמא לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

עבודת היועץ לבנייה ירוקה

לחצו על התמונה להגעה לסרטון

http://ecodemia.info/%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

: דוגמא לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

חשיפה לשמש ישירה

לחצו על התמונה להגעה לסרטון

http://ecodemia.info/%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

: דוגמא לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

תאורה טבעית

לחצו על התמונה להגעה לסרטון

http://ecodemia.info/%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-10-%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA/


?וצים לחקור עודר

מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

חומרי עזר  

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 



מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

בנייה ירוקה: המשרד להגנת הסביבה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Pages/default.aspx

המשרד להגנת הסביבה. מדיניות ועוד, מקורות מידע, מקרי מבחן, כדאיות, תקנים

מקדם את נושא הבנייה הירוקה וייצר תכנים ויוצר חיבורים ופרוייקטים

למאגר המרצים

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Pages/default.aspx


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

?רוצה לפנות למרצה לבנייה ירוקה: האקודמיה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

http://ecodemia.info/%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D/

,מה מקור ההשראה שלהם, ראיונות עם המרצים הטובים בארץ בתחום הבנייה הירוקה

.מהם התחומים אותם הם חוקרי ואיך ניתן לשתף איתם פעלה

למאגר המרצים

http://ecodemia.info/%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

רשימת המאמרים: האקודמיה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

http://ecodemia.info/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-
%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-
%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA/

סדרת מאמרים מתעדכנת אודות תחום הבנייה הירוקה? מה חדש ומה מעניין

למאגר המאמרים

http://ecodemia.info/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

מחקרים: המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

•https://ilgbc.org/info/

חדשנות ועוד, מדיניות, שכונות, מבנים, מחקרים מתקדמים ועדכניים בנושא בנייה ירוקה

https://ilgbc.org/info/


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

שימור אנרגיה בבנייני מגורים בישראל: משרד האנרגיה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

•http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/
energy%20conservation%20in%20buildings_ev06s.pdf

קריאה מומלצת למעוניינים להעמיק. ספר עב כרס ועתיר מידע אודות שימור אנרגיה במגורים בישראל

http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/energy conservation in buildings_ev06s.pdf


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

onlineהרצאות : המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

•https://www.youtube.com/channel/UCJh4KaKer7E52RNVAgSZbnA/videos?shel
f_id=0&sort=dd&view=0

עשרות הרצאות שהוסרטו לאורך השנים ומציגים את מיטב המרצים במגוון נושאים

https://www.youtube.com/channel/UCJh4KaKer7E52RNVAgSZbnA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0


מושגי יסוד/ צעדים ראשונית לבנייה ירוקה 

נוספות בסדרהמודולות

רוני דניאל' אדר:  עורך היחידה 

https://ilgbc.org/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-
%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/

. מצגות אלו הינן חלק מסדרת תכנים אשר נוצרו למוסדות השכלה הגבוהה

.מודלות הסדרה מכילות התייחסות עומק לנושאים אשר נסקרו במצגות הבסיס

רוני דניאל' ואדרפלמןברק ' אדר, נתניאןיונתן ' אדר, אוסטרליץר נעם "י ד"המודלות נכתבו ע

להורדת המודלות

https://ilgbc.org/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


לבנייה ירוקה
צעדים ראשונים

קיימות
:פרק ראשון

מושגי יסוד
:פרק שני


