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: מבוא

מדינות רבות . הבנייה מהווה כיום את צורך המשאבים הגדול ביותר ונושאת באחריות של כחצי מכמות פליטות גזי החממה

כבר הכירו בחשיבותו של  שינוי במערכת הבנייה מתוך ניסיון לצמצם את תרומתה השלילית של הבנייה למשבר האקלים 

. תקני הבנייה הירוקה בארץ הינם וולונטריים גרידא, לדאבוננו ולצערם של רבים כמונו, ברם.  בעולם

זאת תוך הצגת מעלותיה של , בעבודה זו ננסה לאמוד על החשיבות שבהפיכת התקנים למחייבים וכן על הצורך בהחמרתם

. הבנייה הירוקה

 

:  מאפיינים–הבנייה הירוקה 

בנייה ותפעול מבנים תוך שימת דגש על בריאות האדם והסביבה ותוך הימנעות עד , הבנייה הירוקה הינה מערכת של תכנון

החשיבה הטמונה בבניה זו הינה חשיבה לטווח הארוך מתוך כוונה . כמה שניתן מפגיעה בערכי הטבע ואיכות הסביבה

חסכון , הבנייה הירוקה מתאפיינת בחסכון במשאבים. ל"לאפשר גם לדורות העתיד את ההנאה והשימוש במשאבים הנ

התכנון הירוק מתבטא הן בתכנון . חסכון בפליטת מזהמים ובכלל חסכון כלכלי לטווח ארוך, בצריכת אנרגיה ומים שפירים

, גינון חסכוני במים, פיתוח תחבורה ציבורית ידידותית לסביבה,  נרחב כגון שבילי אופנייםסביבתי שכונתי ואף עירוני

אוורור טבעי המיועד להפחית את , ניצול אור טבעי, קרי, המבנה הבודדוהן בתכנון , פחי מחזור ועוד, תאורת רחוב חסכונית

. שימוש בחומרים שאינם פולטים קרינה וכדומה, השימוש באוורור מערכתי

 

? טרם תוקנה תקנה מחייבת בבנייה הירוקה, מדוע חרף החשיבות הרבה המפורטת דלעיל, אם כן

. בישראל קיימות סיבות רבות המונעות כרגע את התפתחותו של ענף הבנייה הירוקה

: להלן מספר דוגמאות

 התקנים בארץ אינם מחייבים ובישראל כמו בישראל אין היענות רבה לדרישות שאינן , וכפי שכבר ציינו, ראשית

אך אין כל אבן בוחן או פיקוח " ירוק"הדבר גורם לכך שקבלנים יכולים לסמן את הפרויקט שלהם כ. מחייבות

בעיה נוספת היא כי התקנים הקיימים לוקים בחסר ואף . שיכולים לאשרר לצרכן כי אכן מדובר בבנייה ירוקה

הוא , ברמת המבנה הבודד, דוגמא לכך. ניכרת בהם סתירה במקומות מסוימים לעקרונות הבנייה הירוקה שפורטו

 .האיסור להצבת מיכל לטיפול במים

 האחריות מתפרסת על פני . גוף שאחראי רשמית על תחום הבנייה הירוקה/מוסד/אין בארץ גורם ממשלתי, שנית

אין מי שלוקח אחריות לקידום הנושא ואין שיתוף , אין סדר. כל אחד במה שקשור לתחום עיסוקו, גופים רבים

כך למשל משרד התחבורה אחראי על האופניים . פעולה בין הגורמים תוך הצבת יעדים ומטרות עתידיות ברורות

 . והתחבורה הציבורית ומשרד התשתיות על איחוד תשתיות

 הדבר מקשה . עמדה שגורה היא בפי קבלנים ויזמים כי הבנייה הירוקה בעלת עלויות גבוהות יותר מהבנייה הרגילה

על התפתחות הבנייה הירוקה בייחוד בתקופה זו בה מחירי הדירות ממילא מרקיעי שחקים ואם לזוג צעיר קשה 

כי לא יעמדו , מניחים הקבלנים והיזמים, על אחת כמה וכמה, לעמוד בדרישות המחירים של דירות חדשות כיום

 .בתשלומים גבוהים עוד יותר

 מערך הסברה או חינוך האמורים להטמיע את נושא הבנייה הירוקה במודעות של הקבלנים, היעדר מודעות ,

רק הדף תקשורתי ומערך הסברה מתוקשר יביאו למודעות . היזמים או הרוכשים הפוטנציאלים של הדירות

 .הציבור ועל ידי כך לגרום ללחץ ציבורי

 קיים היצע נמוך המביא למחירים גבוהים בשל הצורך , בשל הביקוש הנמוך כיום במוצרים וחומרים בעלי תקן ירוק

חוסר ההתייחסות לנושא זה בתקן הישראלי מעכב את הגדלת הדרישה לחומרים הירוקים ובכך מונע את . בייבוא

 .הוזלתם

. קיימות סיבות נוספות רבות אך העבודה קצרה מלהכילם



: להלן תיאור קצר של התקנים היחידים והוולונטריים הקיימים בישראל לעניין הבנייה הירוקה

"  בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה– 5281התקן הישראלי 

.  על ידי מכון התקנים והותאם במיוחד ליכולות הבנייה הישראליות2005תו תקן זה אושר בשנת 

מים ושבעה , קרקע, קיים ניקוד המחושב על פי אנרגיה". בניין ירוק מתקדם- "ו" בניין ירוק: " רמות2בתקן קיימות 

.   מהניקוד נתונים להתרשמות המעריך8%כמו כן . רעש וכדומה, נושאים סביבתיים שונים כגון איכות אויר

פרט לסעיף המתייחס לתכנון חדרי . תקן זה לוקה בחסר בעיקר בשל התייחסותו הדלה ביותר לעניין התכנון הסביבתי

קיימים ,בנוסף. שימוש בחומרי בניין ממוחזרים, אין דגש לנושאים כדוגמת אמצעי התחבורה הזמינים, אופניים ומלתחות

נושאים שאינם מקבלים התייחסות ראויה בתקן כמו חובת הקצאה לשטחי גינון וחובת החיסכון במים שפירים שעומדת 

 ! בלבד10%כרגע על 

 "דירות בבנייני מגורים: דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה- " 5282התקן הישראלי 

בתקן . התקן מחולק לבנייני מגורים ובנייני משרדים.  ומדרג בניינים לפי צריכת האנרגיה2005תקן זה אושר גם הוא בשנת 

.  דרגות לקביעת רמת צריכת האנרגיה3

 

נראה כי התקנים אינם ממצים או מקיפים דיים את תחום הבנייה הירוקה בייחוד לאור חשיבותה ההולכת וגוברת של 

נראה כי המודעות לאיכות הסביבה גדלה אך המודעות . הבנייה הירוקה בקיומם העתידי של החיים על פני כדור הארץ

ניתן לראות כיום ניצנים בדמות ארגונים אחדים לבנייה ירוקה או מספר פרויקטים . לבנייה הירוקה נשארת מאחור

. מצומצם ביותר הבונים לפי התקן הישראלי

 

שינוי המצב המשפטי הקיים - הצעה לפתרון 

הדרך העיקרית והראשונה במעלה הינה שינוי המצב המשפטי . שינוי יבוא רק לאחר שינוי החשיבה ודרכי הפעולה, לדידנו

כמובן שרומא לא נבנתה ביום אחד וכך גם הבנייה הירוקה בישראל אך מדומני כי . ל למחייבים"הקיים והפיכת התקנים הנ

מן הפן .  והטלת החיובים באופן הדרגתי יביאו להצלחה משגשגת בתחום, פריסת החובות שבתקנים על פני מספר שנים

לאחר מכן חיוב . יש לדעתי לחייב בבנייה הירוקה קודם כל מבנים ציבוריים ובראשם מבנים של מוסדות השלטון, ההדרגתי

יש כמובן להתייחס ראשית למבנים חדשים ורק לאחר מכן לשיפוץ . פרויקטים של בנייה וקבלנים ולבסוף מבנים פרטיים

ניתן למשל לחייב את הרשויות המקומיות או משרד התחבורה , בהדרגתיות זו ובעניין הבנייה הסביבתית. מבנים קיימים

. להחליף את כל המנורות ברמזורים ובתאורת הרחוב לנורות חסכוניות באנרגיה או להציב פחי מחזור במקומות ציבוריים

יש , עם הפיכת התקנים למחייבים. ₪ מיליון 2.5-דוגמא לכך מהווה עיריית כפר סבא שעשתה מהלך שכזה בעלות של כ

לעשות בהם שינויים תחילה בתכנון הסביבתי הירוק וכלה בנושאים כמו נתינת תו תקן למוצרים ירוקים לשם הגדלת 

על התקן , כמו כן. (ובכך להוביל להוזלת מחירים בענף הירוק והסרת החשש הכלכלי של יזמים וקבלנים)ההיצע הישראלי 

יש להקים ועדה או גוף . מגורים/המחייב להיות רגיש יותר לסוג המבנה ולהימנע מחלוקה כה גסה של בניין משרדים

נראה כי אין , כמו כן. הגוף יכול ליצור קודקס חוקים ותקנות בעניין הבנייה הירוקה. הממונה על הבנייה הירוקה גרידא

הגוף יהיה בעל סמכויות רחבות ויפעל למתן תמריצים חברתיים . מנוס מהתייחסות לבנייה הירוקה בחוק התכנון והבנייה

, מ"מע, עידוד כלכלי יכול שיתבטא על ידי הנחות מסוימות כגון מס הכנסה. וכלכליים כאחד לעידוד הבנייה הירוקה בארץ

וכן בהטבות כדוגמת הטבה במשכנתאות של רוכשי הדירות הירוקות כנגד העובדה שציינתי קודם , פרמיית ביטוח, ארנונה

י מפעל "דוגמא לעידוד כלכלי שכזה כיום ניתן לראות ע. לעניין השיקולים הכלכלים של זוגות צעירים כרוכשים פוטנציאלים

הפיס המשפה קבלנים שבונים לפי עקרונות הבנייה הירוקה ומשלם להם בעבור ההפרש שספגו בין עלויות הבנייה הרגילה 

יפעל הגוף בכדי להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות הבנייה הירוקה תוך הקמת מערך , בנוסף. לבנייה הירוקה

.  הסברתי ויצירת הד תקשורתי נרחב בנושא
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: המועצה הישראלית לבנייה ירוקהאתר 
http://www.ilgbc.org/index.php?page=homepage 

 
 

: המשרד להגנת הסביבהאתר 
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&x=1&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&

enDispWho=green_building&enZone=green_building& 
 
 

  :העמותה הישראלית לייזום בנייה ירוקה ובת קיימאאתר 
http://www.iisbeisrael.org/ 

 
: אתר בנייה

http://bniya.com/v1 /
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תאורה טבעית  

 

וברמה  , אחידה, תכנון מוצלח של תאורה טבעית משיג תאורה מפוזרת

 . י קרני השמש"ומאידך מונעת חימום יתר של החלל ע, הנאותה

  

 
 

 
אוורור טבעי 

אוורור באמצעות הרוח תוך ניצול  : עקרונות האוורור הטבעי הינם  

הכנסת אויר חיצוני במקביל להוצאת אוויר חם מתוך  )עקרון הארובה 

תכנון אוורור טבעי מחייב למידה מעמיקה של האקלים .  (המבנה

 .באזור הבנייה וכנגזרת מכך העמדת הבניין ומיקום הפתחים

  

 
מעטפת בניין אקטיבית 

 

מעטפות בניין אקטיביות משמרות משאבים ומקטינות את צריכת   

טכנולוגיה זו מאופיינת בקירות וגגות הכוללים  . האנרגיה בבניינים

פתחים  , סגירה ושינוי זוויות של חלונות, מנגנונים המאפשרים פתיחה

 .באופן אוטומטי, בהתאם לצרכי האנרגיה של הבניין, ואמצעי הצללה

   

 בנייה ממכולות ממוחזרות

  

מעל  , ניצול חוזר של מוצר מדף: יתרונות הבנייה ממחזור מכולות הן  

קצב הבנייה וההקמה גבוה ביותר  ,  מעבודות הייצור נעשות במפעל70%

 . מכולות זו על גבי זו ללא צורך בחיזוקים11ואף ניתן להציב 

 

 משרדי הפרלמנט הבריטי בלונדון

  יחידות באנגליה86בניית מלון ממכולות בעל 

 בניין ספריית הבלשנות באוניברסיטת ברלין


