
 גגות חיים בתקן לבנייה ירוקה
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המועצה היא גוף ללא מטרות  
 (עמותה רשומה)רווח 

 

במועצה חברים ארגונים  
 :משלושה סקטורים

ממשל והמגזר  , עסקים
 השלישי

 עסקים

 מגזר
 ממשל שלישי



רק מתוך שותפות של כלל בעלי העניין   -"ביחד"כוחה של המועצה ב
 .  ניתן יהיה ליצור שינוי אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל

 

 בריא וזמין לכל בישראל, איכותי, מרחב בנוי סביבתי אימפקט העל

  ILGBCאימפקט כ 
באופן  , בריא וזמין לכל, יוצרי המרחב הבנוי פועלים ליצירת מרחב איכותי

 החברה והסביבה, אחראי כלפי האדם



2021בנייה ירוקה תקן מחייב משנת   

 :רוצים לדעת עוד על התקנה החדשה
https://ilgbc.org/gb_regulation/ 

 

https://ilgbc.org/gb_regulation/


לבנייה ירוקה  הישראלי התקן – 5281תקן   

הוא  ( בנייה ירוקה)בנייה בת קיימה  - 5281תקן 
המתייחס לרוב סוגי המבנים  , תקן וולונטרי

בריאות  , חינוך, מסחר, משרדים, מגורים)בישראל 
בבנייה חדשה ומבנים( 'וכד .לשיפוץ משמעותי   

 
למגורים ומשרדים  ) 2005התקן הושק בשנת 

(. בבנייה חדשה בלבד  
.הושק התקן בגרסה חדשה ומורחבת 2011ביולי   
.הופצה גרסתו החדשה 2016ביוני   

 

 

 
  

 :דירוג  – 5281תקן 
תנאי סף לעמידה בתקן הבנייה  

 :הירוקה
 –עמידה בכוכב אחד 1.

 .'נק 55מינימום 
 Cעמידה בדירוג אנרגטי 2.

בתקן הבידוד ) לפחות 
 (.  התרמי



 התחומים שבהם עוסק תקן הבנייה הירוקה

 אנרגיה

 בריאות

 מים

 חומרים

 תחבורה

 פסולת

ניהול  
 סביבתי

 חדשנות

 קרקע

 אוורור טבעי
 קרינה

 תאורה טבעית

 רעש

 ניהול סביבתי
מדריך למשתמש  

 בבניין
 כלכלה התנהגותית

כל חשיבה חדשנית  

שתשפר את הביצועים  
 הסביבתיים בבניין ובעולם

 

 תחבורה מקיימת, הליכתיות
 בית ספר מוטה תחבורה מקיימת  

 מעבדת תיקון לאופניים 

 
 

,  טבע, שיקום קרקע

 ,  מזון, אקולוגיה

שימור  , ביופליה

ערכים היסטוריים  
 וערכי טבע

 

,  ממטרד למשאב

,  כלכלה מעגלית

,  הפחתה במקור

זרמי  , מחזור
 הפסולת

 

בחומרים  : עידוד השימוש

,  ממקור אחראי, ממוחזרים

בעלי פגיעה מופחתת  

,  חומרים מקומיים, בסביבה

,  ניתוח מחזור חיים, עבודת יד
 שימוש חוזר

 

, שימור וטיפול במי נגר

,  ייצור מים, חסכון במים

 מחזור מים

 

ייצור  , התייעלות אנרגטית

,  אנרגיות מתחדשות, אנרגיה

מערכות  , תאורה חסכנית
 אנרגיה חסכניות

 סעיפים ותתי סעיפים   150 -כ



 נתונים -בנייה ירוקה 

  נבנו כבר ירוקים מבנים 700 -כ •
  בתהליך נמצאים אלפים ועוד ,בישראל
 התעדה

 
  בבנייה דיור יחידות 200,000 מעל•

  ,ובנייה תכנון בהליך נמצאות ירוקה
 נבנו כבר דיור יחידות 13,000וכ
 
  בבנייה משרדים של ר"מ מיליון 4 מעל•

 בנייה בתהליך נמצאים ירוקה
 
  בתכנון נמצאים נופש חדרי 6000 מעל•

 הירוקה הבנייה דרישות פי על ובנייה
 

 

 
 ירוקים מבנים של חלקית תפרושת
 :בישראל

 



מהמבנים  :  50%  
בבעלות מנהל  

 הדיור הממשלתי  

  2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027  2028 2029 2030 

 יעדי הממשלה למבנים מאופסים באנרגיה בהתחלות הבנייה 

25%                                   :
 3-5) מגורים בבנייה רוויה 

ומבני  , ממבני המסחר, (קומות
 .  הציבור

 ממבני החינוך:  50%
ממבני מנהל הדיור    :100%

 בתי הקרקע הפרטיים, הממשלתי

 *ממבני המסחר:  75%
  3-5) מגורים בבנייה רוויה  :100%
 .  מבני חינוך, מבני ציבור, (קומות

הכרזה על יעדי    
 האיפוס



 5281 -תקן פנים  תקנות חימום המים

 בנין רב קומות
 

  אחת יותקנו בבניין הדירות כל עבור
:שלהן שילוב או הבאות מהמערכות

   
  579 י"ת לפי סולארית מערכת .1
 .(סולארית-תרמו מערכת)
 י"ת-ו 6226 י"ת לפי חום משאבת .2

16147. 
  המספקת אחרת מערכת כל .3

  קלוריות קילו 1,897,500 לפחות
  באמצעות מגורים דירת לכל לשנה

 לכל ש"קוט 880 ל ערך שוות צריכה
 היותר



 0.5ניקוד < חשיפת הגגות לשמש < פרק האנרגיה 



 4-5ניקוד < מערכות חימום מים < פרק האנרגיה 

 1-4ניקוד < ייצור אנרגיה מתחדשת באתר< פרק האנרגיה 

 תדהר, קמפוס מיקרוסופט



 15 -8.5ניקוד < דירוג אנרגטי ובידוד תרמי< פרק האנרגיה 

 בני ברק מפיון'צמגדל , חתך גג ירוק



 2 -0.5ניקוד < אקולוגית האתר< פרק הקרקע 

 סקר חי וצומח•
 הגנת רכיבים אקולוגיים באתר  •

 או המושפעים מהאתר    
שיפור אקולוגיית האתר  •

 וסביבתו  

 מצע מנותק בגן הבוטני ירושלים

שיפור הקינון של  , בית ספר אלונה
+  בזים אדומים בגגות הרעפים 

 תרמי/ בידוד אקוסטי



 2.5 -0.5ניקוד < מיתון תופעת אי החום העירוני< פרק הקרקע 

מירוב שטחים  + 
 פתוחים

 עירוב שימושים+ 



 < שימוש בחומרים המפחיתים את הפגיעה בסביבה< פרק החומרים 
 ניקוד משתנה

 חומר בייצור מקומי•
 חומר ממוחזר•
 מקור אחראי  •

     



 3 -0.5: ניקוד <  ניהול מי הנגר< פרק המים 

השהיית מי הנגר והקטנת  •
הספיקות היוצאות מגבולות  

המגרש וכן הפחתה משמעותית  
 על מערכת הניקוז העירונית  

 2020תל אביב בחורף 



 1 -0.5: ניקוד <  רמות רעש ואיכויות אקוסטיות < פרק הבריאות

מערכת הגג הירוק יכולה להפחית  •
רעשים שנחשבים מטרד עירוני ידוע  

גנרטורים ורעש  , מעבים, מפוחים: כגון
 ממטוסים

 קבוצת ארגון גג, גג במנזר בירושלים, תמיר מנצור



 
 ?איך והאם ניתן לקדם איזון שימושים בגגות 

 
 שימוש במסגרת של התקן לקדם גגות

 
 מיפוי של התוכניות הממשלתיות לקידום שימוש מגוון בגגות  

 של שימושים שונים בגגות   פילוטים
 שימוש במבנים ציבוריים ומבני ממשלה כחלוצים

 עידוד השוק הפרטי באמצעות תמריצים ישרים ועקיפים
 קידום אסטרטגיה עירונית לגגות מעורבי שימושים במרכזי ערים

 
 



 

 ?מהם החסמים וההזדמנויות בקידום נושא הגגות 
 

 מודעות
 העדר ידע מונגש
 היתכנות כלכלית

 

מבני מגורים         – 1,200,000 
 קיימים בישראל

קול קורא  : חיבור לתוכניות קיימות 
תוכנית התאמה  , של מפעל הפיס
של התקן   רוויזיה, לשינוי אקלים
תוכניות להתחדשות  , לבנייה ירוקה

 גג ירוק  צפוף בגרמניה י הרשות  "עירונית המובלות ע



 

 ?מהם הדברים שאסור לוותר עליהם בנושא הגגות
 

 מגוון השימוש בגגות
 גגות כמרחב לטיפול במי הנגר

 התחדשות עירונית
 שיפור האקולוגיה

 

התעוררות אקולוגית בגג דיזנגוף , דורית חסיד מוסללהמתוך האתר של , גידול דבורים על גגות
 קבוצת ארגון גג, סנטר


