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בנייה ירוקה

. נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה על הסביבה( בנייה ירוקה)בנייה בת קיימה -5281תקן ▪

מהווה בסיס להערכה וקריטריונים על פיהם ניתן לדרג את מידת ההשפעה הסביבתית של המבנה

(המשרד להגנת הסביבה: מקור)יחידות דיור בבניינים ירוקים בישראל 12,000-כיום ישנן כ▪
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דירוג אנרגטי למבנים

דירות תקן זה דן בשיטות לדירוג . אנרגיהלפי צריכת בנייני מגורים ומשרדים דירוג -5282י "ת▪
לאקלוםלפי צריכת האנרגיה הנדרשת ומשרדים 
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הגעה למאזן אנרגיה שנתי חיובי במבנה
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לבנות מבנה מאופס אנרגיה

1

2

שלב

שלב

ממשק בין הביקוש לאנרגיה לבין ייצור  

אנרגיה באתר

הגדלת התייעלות באנרגיה במבנה

תכנון יעיל באנרגיה

מכשירי חשמל ומערכות יעילות

ניהול ותפעול

התנהגות דיירים



הגדרות מקובלות למבנה מאופס אנרגיה
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(50%חיסכון באנרגיה לפחות (          )75%חיסכון נטו באנרגיה לפחות (    )100%חיסכון נטו באנרגיה לפחות ) 

מיזוג

תאורה

מעליות

אוורור



אנרגיה בעולםמאופסימבנים 
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באיחוד האירופי2010-2018אנרגיה הוגשו בין השנים מאופסיתכניות להגדלת מספר המבנים 25▪



דוגמאות מהעולם–אנרגיה מאופסימבנים 
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קליפורניה

כל מבני המגורים החדשים  : 2020עד -

אנרגיהמאופסיקומות יהיו 3עד 

כל מבני המסחר החדשים  : 2030עד -

ממבני המסחר  50%-ו ZEBיהיו

ZEBלרמת הקיימים ישופצו 

יפן

אנרגיהמאופסיכל מבני ציבור : 2020עד -

כל המבני מגורים חדשים  : 2030עד -

אנרגיה ופחמן מאופסי

גרמניה

כל מבני ציבור יהיו 2019-מהחל -

אנרגיה מאופסיכמעט 

כל המבנים החדשים  2021-מהחל 

יהיו כמעט מאופסים 



קידום בניה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי

17.12.2017תכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה אישור -3269החלטת ממשלה ▪

(  2017)במשק הישראלי אנרגיה מאופסילהגדלת מספר מבנים הכנת תכנית ▪

מאופסילכתיבת תכנית להגדלת מספר מבנים מיזם משותף עם מועצה לבניה ירוקה▪
(2018)אנרגיה 
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אנרגיהמאופסימעט מבנים -המצב בארץ 
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אנרגיה הוקמומאופסימעט מבנים -בארץ המצב 
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שנים במאזן אנרגיה חיובי3גני ילדים בחדרה מתפקדים מעל ▪

הגנים המאופסים הראשונים בעולם- Living Building Challengeקיבלו הסמכת▪



 Zero Energy-טיוטת מפרט ישראלי ראשון ל–2019מאי 
Buildings

דגש על תפקוד המבנה  ▪

הנחיות לניטור ומדידה▪

שנה בהתאם לסוג המבנה/ר"מ/ש"קוטבמונחי EUIקביעת ▪
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תקופות החזר–איפוס אנרגיה 
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הכדאיות משתנה בין טיפוסי המבנים



כלי מדיניות מומלצים לישראל

2050עד שנת ZEB-קביעת יעדים לאומיים ל▪

ZEB-גיבוש מפרט ל▪

אנרגיהמאופסיכלים פיננסים לעידוד הקמת מבנים ▪

ZEBבונים /לרוכשים" ירוקות"בחינת מתן משכנתאות ▪

(הכשרות וקמפיינים, ימי עיון)הסברה ▪

סולארדקטלוןאירוח של ▪
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למשק הישראלי2050דוגמא להצעה לקביעת יעדים 
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יעדי מדיניות  הגדרת מדידת האיפוססוג בינוי

2025

2050יעדי מדיניות 2035יעדי מדיניות 2030יעדי מדיניות 

קרקע  צמודתבנייה 

למגורים

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש 

מול צריכה כוללת של חשמל  

במבנה

מהתחלות  50%

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

מהתחלות  100%

הבנייה  

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש מבני חינוך

מול צריכה כוללת של חשמל  

במבנה

מהתחלות  50%

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

מהתחלות  100%

הבנייה  

3-5בנייה למגורים 

קומות  

ייצור אנרגיה בגבולות המגרש 

מול צריכה כוללת של חשמל  

במבנה

מהתחלות  50%--

הבנייה  

מהתחלות  75%

הבנייה  

מהתחלות  100%

הבנייה

מאופסבכל פרויקט תבוצע בדיקת היתכנות הנדסית וכלכלית להקמת מבנה . 2020אנרגיה החל משנת מאופסייתכנן מבנים מנהל הדיור הממשלתי❖

קביעת יעד מתואם לבנייה מאופסת  -ט"ומשהבל "צה❖


