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WINWIN

בנייה מאופסת



?אנרגיה בישראלמאופסתמהי בנייה 





איפוס אנרגיה באתר

המבנה מייצר סך אנרגיה באופן השווה לסך האנרגיה הסופית השנתית  

.  או גדול ממנוש"בקוטהנצרכת באתר 

הגדרה קלה להבנה וליישום





כל המבנים החדשים יהיו כמעט  2020בדצמבר 31-עד ה

(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסי



(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסיכמעט 



(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסיכמעט 

לא אתה פה בשביל האפס, האפס הוא פה בשבילך



(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסיכמעט 

לא אתה פה בשביל האפס, האפס הוא פה בשבילך

%

ר בשנה"מקסימלי למש"קוט



(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסיכמעט 



(Nearly Net Zero Buildings)אנרגיה מאופסיכמעט 

למבניםמגוריםמבניביןשונהכללבדרךהרף

.פרטיתאוציבוריתפונקציהבעלי

.ההגדרהפרסוםלאחרהתאקלמותזמן

באמצעותמקדיםבצעדכמאמץהציבוריהסקטור

הדגמהמבני



Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy 

performance of buildings

אנרגיה  מאופסיכל המבנים החדשים יהיו כמעט 2020בדצמבר 31-עד ה
(Nearly Net Zero Buildings)

כל המבנים החדשים בבעלות או בשכירות של  2018באוגוסט 31-לאחר ה 
.אנרגיהמאופסימוסדות ציבור יהיו כמעט 

EU- אנרגיהמאופסייעדים למבנים



:שלביםארבעההכוללמובנהתהליךעלהוחלטהדירקטיבהבמסגרת



:שלביםארבעההכוללמובנהתהליךעלהוחלטהדירקטיבהבמסגרת



:שלביםארבעההכוללמובנהתהליךעלהוחלטהדירקטיבהבמסגרת



:שלביםארבעההכוללמובנהתהליךעלהוחלטהדירקטיבהבמסגרת



(שלםחייםמחזור,עונתית,שעתית,חודשית,שנתית)האיפוסתקופת

(לרשתמחוץ,הרשתבתוך)אנרגיהלתשתיתחיבור

(פחמניאיפוס,אנרגיהעלות,נצרכתאנרגיה,ראשוניתאנרגיה)האיפוסמדידת

(גלומהאנרגיה,הריסה/תחזוקה/בנייה,מכשירים,תאורה,אוורור,קירור)בשימושהאנרגיהסוג

(מהאתרהרחק,לאתרבסמוך,באתר)מתחדשתאנרגיהאפשרויות

האירופאיבאיחודדילמות





2050מהאנרגיה הראשונית בסקטור הבנייה עד 80%להפחית 

2020עד climate neutralכל הבתים החדשים יהיו 2020החל מ 



Energy Concept 2010

*2050עד 85-90%הפחתת גזי חממה ב

מהאנרגיה הראשונית בסקטור הבנייה  80%הפחתת ▪

;2050עד 

תכנית )2021החל מ ZEBהחלת סטנדרט חדש ל▪

Efficiency House);

-ול2020-ב85%-הפחתת הדרישה לחימום בבתים ל▪

;(2009יחסית ל)2050עד 50%



2050יעדים לשנת 

.הבנייהבסקטורהראשוניתמהאנרגיה80%-שלהפחתה1.

:משנהיעדיגםזהליעד

מבניםלחימוםלאנרגיהבדרישה20%שלהפחתה•

climateיהיוהחדשיםהמבניםכל• neutral(שאינםהמבנים

(והאוורורהחימוםממערכות2COפולטים

לרמת(קיימתובנייהחדשהבנייה)הבנייהסקטורכלשינוי2.

climate neutral.בכלהאנרגיהצריכתכינקבע,בהתאם

ובמבניםבשנהר"למש"קוט40עלתעלהלאהמגוריםמבני

.בשנהר"למש"קוט52עלתעלהלאלמגוריםשאינם

thermal)קיימיםבמבניםהתרמיהשיפוץקצבהגברת3.

retrofit)בשנה3%-2%-ל1%-מ.



The California grizzly bear (Ursus arctos californicus)



2020
ZEBיהיו ( קומות4עד )החדשים הדיורכל מבני 

2025

ושיפוצים עיקריים  ( state buildings)הציבורכל מבני 

(major renovations ) יהיוZNE

ZNEממבנים בבעלות המדינה יהיו 50%

2030
ZEBיהיוהחדשיםהמסחרבנייניכל

ZEBלשיפוץיעברוקיימיםמסחרייםמבניינים50%

אנרגיהלמאופסימדינות –קליפורניה 



2010

הכנת תכנית לאומית לבניינים מאופסי אנרגיה

The Residential New Construction Zero Net Energy (ZNE) 

Action Plan

במסגרת התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית של קליפורניה  

California Long Term Energy Efficiency Strategic 

Plan – CEESP

יעדי מדיניות-קליפורניה 



?מסקנות



קביעת,והגדרותכלליםקביעתבאמצעותהנושאבקידוםקריטיתפקידלמדינה

.קואליציותובנייתשותפיםרתימת,חסמיםהסרת,ומימוןתמרוץ,יעדים

מדיניותבמסגרתאחדנדבךכללבדרךהיאאנרגיהמאופסילמבניםהנוגעתהמדיניות

.פליטותלהפחתתביעדיםולעמידהבמבניםאנרגטיתלהתייעלותכוללת

להערכתבכליםשימושבדמותוולונטרימסלולכללבדרךכוללתבמבניםאנרגטיתהתייעלות

.הלאומיהבנייהבקודהדרישותהקשחתבדמותמחייבומסלולמבניםשלהסביבתייםהביצועים

בעליאךאנרגיהמאופסילמבניםקשיחיםיעדיםלהגדירהואהמשמעותייםהאתגריםאחד

.המקומייםלתנאיםבהתאםמוכחכלכליוהחזרכלכליתהיתכנות



חלק ראשון

הגדרת בנייה מאופסת אנרגיה  

חלק שני

הגדרת יעדי מדיניות

חלק שלישי

כלי מדיניות לעידוד בנייה מאופסת אנרגיה

בנייה מאופסת אנרגיה; מיזם משותף-רקע

הגדרת בנייה מאופסת אנרגיה  

כלי מדיניות לעידוד בנייה מאופסת אנרגיה

הגדרת יעדי מדיניות



חלק שני

הגדרת יעדי מדיניות

בנייה מאופסת אנרגיה; מיזם משותף-רקע

מדיניות בנושא בנייה מאופסת אנרגיה באיחוד האירופי•
החלטות ממשלה •
התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית  -מדיניות משרד האנרגיה•

2016-2030
קריטריונים לניתוח חלופות•
הצגת חלופות  •
בחינת חלופות כבסיס לגיבוש יעדי מדיניות•
הצגת יעדי מדיניות•

הגדרת יעדי מדיניות



סקירת אמצעים לפי שייכות לתחום המבנים–תכנית להתייעלות אנרגטית 



אמצעים במגזר המבנים–תכנית להתייעלות אנרגטית 



אמצעי התייעלות במגזר הביתי–תכנית להתייעלות אנרגטית 



ציבורי-אמצעי במגזר המסחרי –תכנית להתייעלות אנרגטית 



ניתוח חלופות



הגדרת מדידת  סוג בינוי

האיפוס

יעדי מדיניות  יעד איפוס

2025

יעדי מדיניות  

2030

יעדי מדיניות  

2035

צמודתבנייה 

קרקע

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש  

מול צריכה כוללת של חשמל 

במבנה

בנייה מאופסת  100%

אנרגיה

מהתחלות  50%

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

מהתחלות  100%

הבנייה  

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש  מבני חינוך

מול צריכה כוללת של חשמל 

במבנה

בנייה מאופסת  100%

אנרגיה

מהתחלות  50%

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

מהתחלות  100%

הבנייה  

בנייה למגורים  

קומות  3-5

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש  

מול צריכה כוללת של חשמל 

במבנה

בנייה כמעט  50-80%

מאופסת אנרגיה

מהתחלות  50%--

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

בנייה למגורים  

קומות6-9

ייצור ביחס לצריכה לתפעול  

(תאורה וחמום מים, אקלום)

בנייה כמעט  50-80%

מאופסת אנרגיה  

מהתחלות  50%--

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה

בנייה למשרדים  

קומות3-5

ייצור ביחס לצריכה כוללת של  

אנרגיה במבנה

בנייה מאופסת  100%

אנרגיה  

מהתחלות  50%--

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה

בנייה למשרדים  

קומות6-9

ייצור ביחס לצריכה כוללת של  

אנרגיה במבנה

בנייה כמעט  50-80%

מאופסת אנרגיה  

מהתחלות  50%--

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה

וולטאיים-על בסיס לוחות פוטו[1]
.חודשים מיום הפעלת מערכת ייצור אנרגיה24חודשים ובתוך תקופה של עד 12מדידה תתבצע במשך [2]
שלב ההיתר[3]
וולטאיים-על בסיס לוחות פוטו[4]
על בסיס נתוני טבלה של אלפא פרויקטים [5]

. מסך הצריכה60%מהווה כ. ללא מכשירים לבנים, תאורה וחמום מים, הכוונה לצריכה לאקלום[6]
משרדים בבעלות פרטית ומשרדים בבעלות ציבורית[7]



הגדרת מדידת  סוג בינוי

האיפוס

יעדי מדיניות  יעד איפוס

2025

יעדי מדיניות  

2030

יעדי מדיניות  

2035

בנייה למגורים  

קומות  10

ומעלה

Zero Ready  +

צריכת אנרגיה  

מתחדשת מחוץ  

לגבולות המגרש  

שכונה/במתחם

בנייה  50-100%

כמעט מאופסת  

אנרגיה

מהתחלות  5%--

הבנייה

מהתחלות  10%

הבנייה

בנייה למשרדים  

קומות  10

ומעלה

Zero Ready +   צריכת

אנרגיה מתחדשת  

מחוץ לגבולות 

המגרש  

שכונה/במתחם

בנייה  50-100%

כמעט מאופסת  

אנרגיה

מהתחלות  5%--

הבנייה

מהתחלות  10%

הבנייה  

/  מתחמים

שכונות

ייצור ביחס לצריכה 

כוללת של אנרגיה  

במבנים במתחם

בנייה  50-100%

/  כמעט מאופסת

מאופסת אנרגיה

מהתחלות  5%--

הבנייה

מהתחלות  10%

הבנייה  

שכונות/ יעדי מדיניות לאיפוס מבנים במתחמים



כלי מימון  
וסבסוד 

חקיקה ותקינה

מנהיגות  
ציבורית

העלאות מודעות  
וידע

מדיניות  
ממשלתית

0



מפרט מבנים מאופסים•

מפת דרכים עם יעדים ולוחות זמנים•

עיצוב תווית לבינוי מאופס•

תהליך יישום מפרט •

הנגשה לקהל המקצועי•

הקמת מערך לרישום ומעקב לקידום מבנים מאופסים באנרגיה•

למתן הלוואות וחבילת מימון מסובסדת למבנים מאופסי  תכניות•

אנרגיה

יצירת תמריצים ברמת השלטון המקומי•

קביעת מדיניות להשוואת ביצועים בין מבנים•

סינרגיה בין איפוס אנרגטי לתקן לדירוג אנרגטי של מבנים ולבנייה •

ירוקה

חיוב הצגת דירוג אנרגטי של מבנים•

הקמת גוף לתיאום בין שחקנים ועידוד בנייה מאופסת אנרגיה•

נושאים ליישום ולבדיקה בהמשך התהליך



תודה


