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תוכן ההרצאה

ההשלכות השליליות של שיטות הבנייה הנפוצות

ראייה רחבה על אתגר הקיימות וכיצד הוא מתקשר לעולם  

הבנייה

חברתיים וכלכליים של בנייה ירוקה  , היתרונות הסביבתיים

תקנית



,ההרצאה אקטיבית

.עם שאלות ותשובות

.נא להפריע



המועצה הישראלית  
לבנייה ירוקה



המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

התקבלה המועצה הישראלית כמועצה  2011בשנת 

.מן המניין בקרב המועצות העולמיות

מועצות חברות      מועצות בהקמה      מועצות בתהליך ראשוני  



המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

המשימה

המועצה היא גוף ללא מטרות רווח  

(עמותה רשומה)

המועצה הינה ארגון של ארגונים  

בלבד

במועצה חברים ארגונים משלושה  

:סקטורים

אקדמיה, ממשלה, עסקים

וגופים חברתיים וסביבתיים



המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

המשימה

רק מתוך  -"ביחד"כוחה של המועצה ב

שותפות של כלל בעלי העניין ניתן יהיה 

ומהותי בשוק אמיתיליצור שינוי 

.  הבנייה והפיתוח בישראל



01 אתגר הקיימות



אתגר הקיימות

תרגיל

זמן זמן

??



אתגר הקיימות

רשימה למגמת הירידה

?ממה יהיה לנו פחות



אתגר הקיימות

רשימה למגמת העלייה

?ממה יהיה לנו פחות

?ממה יהיה לנו יותר



אתגר הקיימות

המשפך
Hypothesis

זמן

אנחנו

יערות

חקלאות

מלחמות

קונפליקטים

בעלי חיים

אקלים

מתכות וכימיקלים

בריאות ורווחה

יחסים בין בני אדם

משמעות בחיים

צרכנות

שטחים פתוחים

אשפה

מקורות אנרגיה

צריכת אנרגיה

מיסים

חקיקה



אתגר הקיימות

?כשהמשפך ייסגר( לנו)מה יקרה 
Hypothesis

זמן

שטחים פתוחים

חקלאות

מלחמות

קונפליקטים

בעלי חיים

אקלים

מתכות וכימיקאלים

יחסים בין בני אדם

משמעות בחיים

בריאות ורווחה

צרכנות

שטחים פתוחים

אשפה

מקורות אנרגיה

צריכת אנרגיה

מיסים

חקיקה

Hypothesis

אנחנו

לאנושות ולכל אחד מאתנו כבן אדם

*

*



אתגר הקיימות

מהי חברה בת קיימא

זמן

Hypothesis

כאן ועכשיו

חברה בת קיימא
אנחנו



אתגר הקיימות

?כאדריכליםעל מה אנחנו יכולים להשפיע 

Hypothesis

שטחים פתוחים

חקלאות

מלחמות

קונפליקטים

בעלי חיים

אקלים

מתכות וכימיקאלים

יחסים בין בני אדם

משמעות בחיים

בריאות ורווחה

צרכנות

שטחים פתוחים

אשפה

מקורות אנרגיה

צריכת אנרגיה

מיסים

חקיקה



אתגר הקיימות

?כמה זה דחוף
Hypothesis



אתגר הקיימות

?מה הקשר בין המספרים הבאים

11,800

123

33

14

13

12

11



אתגר הקיימות

?מה הקשר בין המספרים הבאים

שנים שחלפו עד למיליארד האיש הראשונים11,800

שנים חלפו לאחר מכן עד למיליארד האיש השניים123

שנים למיליארד השלישי33

שנים למיליארד הרביעי14

שנים למיליארד החמישי13

שנים למיליארד השישי12

שנים למיליארד השביעי11
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?כמה זה דחוף



אתגר הקיימות

?כמה זה דחוף



02 בנייה



בנייה

: חידון

CO ?איזו סקטור פולט יותר  
2

תחבורהתעשייהמבנים



בנייה

: חידון

CO ?איזו סקטור פולט יותר  
2



בנייה

ההשלכות הסביבתיות של סקטור הבנייה

לאיזה אחוז מצריכת מי השתייה  

?  בעולם אחראים מבנים

לאיזה אחוז מכריתת היערות 

?  בעולם אחראים מבנים

לאיזה אחוז מפליטות גזי 

?  החממה בעולם אחראים מבנים

לאיזה אחוז מצריכת האנרגיה

?  בעולם אחראים מבנים

לאיזה אחוז מצריכת חומרי הגלם  

?  בעולם אחראים מבנים

לאיזה אחוז מהפסולת אחראים 

?  מבנים

17%

25%

33%

40%-30%

50%-40%

40%

65%



בנייה

היבטים חברתיים ובריאותיים

שטחים פתוחים

חקלאות

מלחמות

קונפליקטים

בעלי חיים

אקלים

מתכות וכימיקאלים

יחסים בין בני אדם

משמעות בחיים

בריאות ורווחה

צרכנות

שטחים פתוחים

אשפה

מקורות אנרגיה

צריכת אנרגיה

מיסים

חקיקה
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בנייה ירוקה

הפחתת התלות במשאבים
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הפחתת התלות במשאבים
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הפחתת התלות במשאבים
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הפחתת התלות במשאבים
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הפחתת התלות במשאבים



בנייה ירוקה

גם תועלת, לא רק הפחתה
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גם תועלת, לא רק הפחתה
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גם תועלת, לא רק הפחתה



בנייה ירוקה

פרקי התקן לבנייה ירוקה



בנייה ירוקה

פרקי התקן לבנייה ירוקה

Saint-Etienne Metropole’s Zenith (by Foster and Partner)

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/


בנייה ירוקה

פרקי התקן לבנייה ירוקה

פרס העתיקה

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/


בנייה ירוקה

פרקי התקן לבנייה ירוקה
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Green Star:

A decade of 

environmental benefits
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פרקי התקן לבנייה ירוקה

Interface
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פרקי התקן לבנייה ירוקה

Interface



בנייה

בריאות ורווחה

מבנייני המשרדים החדשים בישראל 30%-ב

מתלוננים העובדים על תסמיני הבניין החולה  

(המוסד לבטיחות ולגהות2007)

השלכותתכנון לקוי

.זיהום אוויר תוך ביתי•

תאורה לקויה  •

תכנון לקוי של מערכת האוורור

.אקוסטיקה לקויה•

ריהוט וציוד הבנויים בצורה לקויה  •

מכונות  , לדוגמה צגי מחשב)

(.'צילום וכו

.אגרונומיה לקויה•

מניעת כניסה של אוויר מבחוץ כדי •

לחסוך בעלויות של חימום וקירור  

.  הבניין

.כאבי ראש•

.האף או הגרון, גירוי של העיניים•

.עור יבש או מגרד; שיעול יבש•

.קשיי ריכוז•

.עייפות או תשישות•

.רגישות לריחות•

רגישות יתר למחלקות מדבקות  •

ונגיפים
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לחסוך בעלויות של חימום וקירור  

.  הבניין

.כאבי ראש•

.האף או הגרון, גירוי של העיניים•

.עור יבש או מגרד; שיעול יבש•

.קשיי ריכוז•

.עייפות או תשישות•

.רגישות לריחות•

רגישות יתר למחלקות מדבקות  •

ונגיפים
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.האף או הגרון, גירוי של העיניים•

.עור יבש או מגרד; שיעול יבש•
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רגישות יתר למחלות מדבקות  •
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בנייה ירוקה

פרקי התקן לבנייה ירוקה

http://www.jetsongreen.com/strategies/leed/page/30

http://www.jetsongreen.com/strategies/leed/page/30


סביבה היא גם בני אדם



בנייה ירוקה

הפער התפיסתי

Costs of building green vs. industry perception of costs



בנייה ירוקה

עלות הבנייה הירוקה בישראל



בנייה ירוקה

קבוצת חנן מור, נס ציונה304בניין -מקרה מבחן

קומות  7בניין בן 

ד"יח26

חדרים5מרבית הדירות בנות 

ר"מ150

הבניין הוסמך לבניין ירוק מצטיין

2005גרסת 5281לפי תקן 

77שצבר 



בנייה ירוקה

שיכון ובינוי, נתניה1Pureבניין -מקרה מבחן

קומות20בניין בן 

ד"יח76

הבניין הוסמך לבניין ירוק מצטיין

2005גרסת 5281לפי תקן 

75שצבר 



בנייה ירוקה

עלות הבנייה הירוקה בישראל

4.1%-2.1%

שיעור ההשקעה בעלות הבנייה

מעלות בניית הבניין



בנייה ירוקה

ניתוח השוואתי

1בניין 304בניין נושא

סך עלות ההשקעה הנוספת לעומת בניין  

(אופציה א)הייחוס 
685,991  ₪

(לדירה₪ 26,384)

918,366  ₪

(לדירה₪ 12,084)

ח"מיליון ש45ח"מיליון ש17.5עלות הבניין

שיעור ההשקעה הנוספת כאחוז מעלות 

4.1%2.1%הבניין

סעיפי ההשקעה המשמעותיים מתוך סך 

העלות הנוספת

(126,363₪)18.4%קירות חיצוניים 

(86,828₪)12.7%זיגוג               

קירות חיצוניים כולל  ( 152,000₪)16.6%פיקוד מרכזי לתאורה ומיזוג  

(121,544₪)13.2%ד    "ממ

(106,400₪)11.6%מאווררי תיקרה                  

:  5281לפי תקן ( וכאחוז מעלות הבניין)חלקם היחסי של רכיבים שונים בעלות ההשקעה הנוספת 

(1.18%)58%(2.24%)57%סך עלות רכיבי אנרגיה

(0%)-1%(0.12%)3%כ עלות רכיבי קרקע "סה

(0%)0%(0.17%)4%כ עלות רכיבי המים"סה

כ עלות נושאים סביבתיים אחרים  "סה

5%(0.21%)13%(0.26%)

כ עלות רכיבי התרשמות מעריך  "סה

23%(0.89%)23%(0.46%)

(0.15%)7%(0.29%)8%כ עלות רכיבים נוספים  "סה

(:וכאחוז מעלות הבניין)חלקם היחסי של רכיבים פאסיביים ומערכות בעלות ההשקעה הנוספת 

(  כולל גינה)כ עלות רכיבים פאסיביים "סה

61%(2.40%)48%(0.99%)

(0.73%)36%(1.23%)31%כ עלות מערכות  "סה

(0.32%)16%(0.29%)8%כ עלות רכיבים אחרים  "סה

ההשקעות המשמעותיות ברכיבים פאסיביים  

(מתוך סך ההשקעות ברכיבים פאסיביים)

31%חיצונייםקירות

21%זיגוג

26%ד "קירות חיצוניים כולל ממ

11%ליווי יועצים ירוקים            

10%זיגוג                              

2010%ו 19פרגולות בקומות 

מתוך  )ההשקעות המשמעותיות במערכות 

(סך ההשקעות במערכות

25%מערכת סולארית                       

22%פיקוד מרכזי והכנה לבית חכם     

14%שימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה 

46%פיקוד מרכזי לתאורה ומיזוג 

33%מאווררי תיקרה                 



בנייה ירוקה

גם תועלת, לא רק הפחתה

כאן אפשר לשים את המקורות למידע

תועלת למשתמש

חסכון בחשמל

חסכון במים

שיפור תנאי המחייה

צמצום תחלואה

הגדלת הפריון

בריאותשביעות רצון

חיי קהילה

צמצום ייצור חשמל

שמירה על שטחים פתוחים

צמצום זיהום אווירצמצום תשתיות

מניעת שיטפונות

צמצום עלויות בריאותיות

צמצום פסולת



בנייה ירוקה

גם תועלת, לא רק הפחתה

כאן אפשר לשים את המקורות למידע

תועלת למשתמש

תועלת למשק

חסכון בחשמל

חסכון במים

שיפור תנאי המחייה
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צמצום פסולת
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