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כל מבנה מגורים חדש בבנייה ירוקה מחויב בדירוג אנרגטי

C

(5282י "ת)לבין  דירוג אנרגטי (5281י "ת)הקשר בין בנייה ירוקה 



תקנות התכנון והבניה  
(בנייה בת קיימה( )תכן הבניה)

קישור לנוסח התקנה

התקנהפורסמה 2020ספטמבר 

1פעימה2022בתוקף ממרץ 

2פעימה2023מספטמבר 

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/gazette-official?skip=0&FolderType=3&BookletNum=8733&BookletYear=88


5281י "חובת ת

הקמת בניין ובו שימוש אחד או יותר מהשימושים  
המפורטים ובשטח בנייה כמפורט יתוכנן וייבנה לפי 

ויעמוד בדירוג של כוכב 5281י "הוראות ת

אחד לפחות( 1)

2תקנה 



סוגי שימושים והיקפי בנייה
2022במרץ 1-החל מ–פעימה ראשונה 

היקף הבניההשימוש

בניין רב קומותמגורים

5,000מעל משרדים

5,000מעל מסחר

5,000מעל אכסון מלונאי

מבני ציבור והתקהלות למעט  
רשות מקומיתי "עכזה המוקם

1000מעל 

3,000מעל *בית חולים

1,000מעל מרפאה

1,000מעל מוסד להשכלה גבוהה

2תקנה 



סוגי שימושים והיקפי בנייה
2023בספטמבר 1-החל מ–פעימה שנייה 

2תקנה 

היקף הבניההשימוש

(ד"יח6)כל בנייה רוויה מגורים

1,000מעל משרדים  

1,000מעל מסחר

1,200מעל אכסון מלונאי



תווית דירוג אנרגטי/ חובת מסירת מידע 

אין מניעה לבצע דירוג אנרגטי ולמסור תווית לרוכש גם 

בבנייה ירוקהמחויבים במבנים שאינם 

במבנה שחייב בבנייה ירוקה בהכרח בוצע דירוג אנרגטי

כל הוא בוצע עבור , אנרגטימבנה שבוצע עבורו דירוג בכל 

הדיוריחידות 

הדירה בכל תווית דירוג אנרגיה לרוכש תימסר במצב כזה 

עסקת מכר



https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/l~XpSZohpyOH4FFVkQ6FpXkfhgkwDrxGtbZst12EvMU=

2022-ב  צו מכר דירות (  5282י "ת)אנרגטי אזכור דירוג 

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/l~XpSZohpyOH4FFVkQ6FpXkfhgkwDrxGtbZst12EvMU=


מגורים
משרדים

, ציבורי, חינוך, משרדים, מגורים
תיירות ותעשיה, מבני בריאות

תקן מאוחד
משרדים גרעין ומעטפת

בניה בת קיימה-5281י "ת

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/Standard_5281xpsa.

5282.1י"בת 5281י "ת

דירוג אנרגטי של מבנים-5282י "ת

5282י "ת/ 5281י "ת 5282י "ת/ 5281י "ת 5281י "ת

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


(הרוויזיהבהם מטפלת )עיקרייםתחומים 9מקיפה הירוקה הבנייה

חדשנות

אנרגיה ופליטות

תחום האנרגיה והפליטות הוא בעל המשקל המשמעותי בתקן



בנייה ירוקה בישראל-תמונת מצב 

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page


פריסה ארצית של המבנים הירוקים

https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel

בנייה ירוקה בישראל-תמונת מצב 

מבנים שהסתיימה  * 600-כ, 2022תמונת מצב 
5281י "בנייתם עומדים בדרישות ת

המידע50%למשרד נגישות ל 

https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel


מספר כוכביםמבנים לפי דירוג –בנייה ירוקה 

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page : מקור

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page


אנרגטי של מבניםדירוג –בנייה ירוקה 

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page

A+         A C            D  B

: מקור

https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page


:הכלים שפתחנו ועובדים

סביבה-5281
אנרגיה-5282

15804–LCA
RMC-מעגליות

?אז איך מודדים ביצועים בענף הבנייה 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379999מקור

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379999


SOCIAL AND DISTRIBUTIONAL IMPACTS OF RESIDENTIAL ENERGY 
EFFICIENCY POLICIES

An analysis prepared for the OECD Working Party on Integrating Environmental and Economic Policies

Main findings:
•Standards and information-based policies have the largest effect

WPIEEP 17 November 2022

מידע מחייב הם כלי המדיניות האפקטיביים ביותרושתקינהמצאהOECDסקירה שבוצעה ב



כלי תכנוני✓
כלי השוואתי✓
כלי מידע צרכני✓
כלי שיווקי✓

דירוג אנרגטי של דירות ומבנים



דירה יעילה  = דירוג גבוהה –ד "הדירוג קובע את צריכת האנרגיה הנדרשת לחימום וקירור יח

סולם הדרגות הקבוע בתקן

:מה משפיע על הדירוג 

(אוריינטציה)כיוון היחידה •

(מרפסות/חלונות)גודל וכמות הפתחים במעטפת •

(תריסים או זיזים)מצלילים •

איכות וסוג הזיגוג  •

הבידוד התרמי של הקירות והגג•

טיפול בגשרי קור•

גוון הקירות•

(כבדה/בנייה קלה)המסה התרמית •

5282.1י "ת–דירוג אנרגטי 



A

C-דירוג המבנה 
E

C

is_5282.pdf (www.gov.il)5282מדריך לתקן

דירוג המבנה הוא ממוצע  

משוקלל של דירוג יחידות  

הדיור בהתאם לשטחן

תווית דירוג אנרגטי לדירה

5282.1י "ת–דירוג אנרגטי 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/is_5282.pdf


E

C

A

?איזה בניין מדורג גבוהה יותר 

B

(משרד האנרגיה)–קישור לטופס הפקת תווית אנרגיה 

https://www.gov.il/he/service/building-energy

https://www.gov.il/he/service/building-energy
https://www.gov.il/he/service/building-energy


הציבורית לתחוםהמודעות נדרשת העלאת 



העלאת המודעות הציבורית

אלא גם דירות ובניינים מדורגים, מהיום לא רק מכשירי חשמל 



תודה על ההקשבה

2022דצמבר -רן אברהם 
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