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 תקציר

בשם 'סקר תמריצים לבנייה ירוקה  והסופי במחקר בן שלוש שנים דו"ח זה הוא הדו"ח השלישי

 .מומן על ידי לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבהבעולם והתאמתם לישראל', אשר 

בנייה ירוקה ולעודד לקחים מניסיונות לתמרץ  על סמךהמלצות למדיניות בארץ  מציגפרויקט ה

  .הבנייה ולמדיניות הננקטת בישראלים לענף הייחודי המאפיינים וניתוח בחו"ל

הסרת לא רק על  אשר מתבססת, ומורכבת מקיפהחלק מגישה המחקר בחן תמריצים שונים כ

 חסמים הנובעיםטיפול באלא גם המעכבים אימוץ רחב היקף של בנייה ירוקה כספיים חסמים 

ברחבי העולם המיושמים מדיניות אמצעי סקר ראשוני של  מידע.היעדר ו ייםתרבותמאפיינים מ

 לימוד השראה. מהםולשאוב  קשת רחבה של כליםניתן היה לבחון   בעזרתושימש בסיס אשר 

יוזמות בבחינת  לבנייה ירוקה בחו"ל סייעמדיניות  ביישוםאשר עסקו מחקרים של  יסודי

 להשפיע על ניסוח העשוייםגורמים  ושפך אור על, דומה בארץמדיניות אשר שאפו לקדם מקומיות 

את היתרונות של בחנו נערכו מחקרים אשר  העבודהבמסגרת   ., לטוב או לרעהמדיניות ויישומה

, לפי טיפוסי בניינים ואזורי אקליםבהקשר הישראלי,  טיותלסוגיות אנרגהמודעים תכנון ובנייה 

השוואת נתוני צריכת האנרגיה והמגמות הקיימות בארץ  .בבנייה חדשה ובשיפוץ בניינים קיימים

תונים דומים מארצות שונות באירופה הראה כי בארץ הפוטנציאל לחיסכון קטן יותר, ממספר לנ

 סיבות, ולכן התועלת הכלכלית אשר תתקבל מאמצעי חיסכון עלולה להיות נמוכה.

 :מדגישות את הצורך בצעדים הבאיםמסקנות המחקר 

תווית לדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה אימוץ כלים ממוקדים לחיסכון באנרגיה, כמו  .א

(Energy Performance Certificates על בסיס ת"י ,)5282 . 

  העברת בעלות על נכס מועד חובה בבנייה חדשה ובהצגת תווית האנרגיה תהיה בגדר

  , כתנאי לרישום הנכס בטאבו.קיים

  חברות האנרגיה י נתונלפי תקופתי או  סקר , על בסיסלפי צריכה בפועלהתווית עדכון

 )בעיקר חברת החשמל, אך גם חברות הגז בבניינים בעלי הסקה מרכזית(.

  יישום התקנה ייעשה במקביל לפיתוח כלים אשר יסייעו לתווית לבטא ערך כלכלי, ובכך

 , כפי שנעשה באירופה.בתהליכי שוק להשתלב

 העומד בפני עצמו., ולא כמהלך תמריצים נוספיםרצוי כי היישום ייעשה במקביל ובנוסף ל 

גבוה ביותר הפוטנציאל הדירות אשר להן ה במטרה לאתר את סקר מצאי מבניםביצוע  .ב

אותם ניתן להתקין לשם אמצעים בהתייחס ל ,בשיפוץ סדר עדיפות להשקעהלחיסכון ולבנות 

 אקלים.הזור יאחיסכון ול

היא אחד האמצעים היעילים ביותר לחיסכון, ומומלץ  תקינההניסיון בחו"ל מראה כי  .ג

 להרחיב את השימוש בכלי זה גם בארץ, על אף ההבדלים המהותיים באקלים ובשוק הבנייה.

  עם תוואי , אשר אותן ניתן לסמן בתווית האנרגיה, דרישות תפקוד כמותיותמוצע לאמץ

 .לאורך זמן )בדומה לגרמניה(מתוכנן מראש התייעלות 
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 ולערוך השוואה בין הניקוד שניתן 5281"י ן את התוצאות בפועל מאימוץ תיש לבחו ,

  לבניינים לפי פרק האנרגיה ובין צריכת האנרגיה בפועל, על בסיס מדגם גדול ככל האפשר.

  על אף היות התקן מורכב נמוכות.  ברמות דירוגבעיקר נעשה כיום  5281ת"י היישום של

ברמות ההסמכה הנמוכות אינן בפרק האנרגיה על ויומרני, הדרישות המוצגות בו בפו

אה למצב הקיים בשוק. מוצע לבחון נוסח פשוט יותר לדרגה ומבטאות שיפור רב בהשו

לתמרץ באופן משמעותי ל ובמקבי (CASBEEכפי שנעשה ביפן עם תקן )הבסיסית, 

 יותר.גבוהות  ניסיונות לעמוד בתקן ברמות

ית ככל האפשר באנרגיה, לא רק באמצעות תקינה תהיה חסכונ בנייה חדשהיש להבטיח כי  .ד

 אלא בתכנון אשר יעודד צורות בנייה יעילות.

  על פני טיפוסים עם פוטנציאל  טיפוסי בנייה חסכונייםמומלץ לעודד מתכננים להעדיף

 נמוך יותר.

  לחייב תכנון אקלימי וסביבתי בקנה המידה של השכונהמומלץ.  

ן מאוד למצאי הבנייה מידי שנה, חיסכון משמעותי מאחר ובנייה חדשה תורמת אחוז קט .ה

 .שיפוץ בניינים קיימיםבצריכת אנרגיה בבניינים ובהקטנת הפליטות של גזי חממה ידרוש גם 

  בצורה ממוקדת, לפי סוג הבניין, מיקום יבוצע גורף, אלא יהיה לא מומלץ כי השיפוץ

 הבניינים. , בהתאם לממצאים של סקר מצאיהדירה בבניין, ואזור האקלים

  בהיקף גדול שיפוץ בניינים העוברים רכיבים חוסכי אנרגיה בהתקנה של לחייב מוצע

 .38תמ"א חיזוק המבנה לפי המתבצע מסיבות אחרות, כגון 

אין די בכך שהבניין : מרכיב התנהגותיבצריכת האנרגיה בבניין תלויה במידה רבה מאוד גם  .ו

מודעת אנרגיה של הדיירים וגופי האחזקה. התנהגות יתוכנן וייבנה באופן יעיל, ויש לעודד 

 . גדול בין הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה לבין הצריכה בפועלפער אחרת עלול להיווצר 

, תעריף חשמל מדורגבכדי לעודד חיסכון באנרגיה ברמת משק הבית הבודד, מוצע להנהיג  .ז

  מוגדר.לפיו עלות האנרגיה תעלה במידה רבה מאוד מעבר לסף אשר 

  מדרגות הצריכה הורדה ב תקוזז על ידי גבוהותהתעריף במדרגות ההעלאת מוצע כי

 (revenue neutral) , כך שעלות החשמל הכוללת במשק לא תשתנהנמוכותה

  במקביל להנהגת התעריף המדורג כאמצעי כלכלי, יאותרו צרכנים כבדים במיוחד )לפי

 מיוחדות.כון פעולות חיסחשבונות החשמל( אשר בהם יתמקדו 

, והניסיון להדגיש תועלת יםכלכלי-מניעים לאחיסכון באנרגיה נעשה במקרים רבים מ .ח

כלכלית עלול אף להביא להגדלת הצריכה, אם יתברר שהתועלת הכלכלית אינה מושכת 

  מספיק. לכן יש להפעיל גם תמריצים וכלים הפונים אל מניעים אחרים.

 ל החיסכון באנרגיה, כמו הפחתת הפליטות או ש פיננסיים-מומלץ להדגיש יתרונות לא

 שיפור התחושה בבית אשר נהנה מאקלום טבעי מבלי להתפשר על נוחות תרמית נחותה.
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  שוק ו מימון גורמיאנשי מקצוע,  אשר תעודד נקודות מפתח לתקשורת אישיתמוצע לטפח

 . להמליץ על רכישת בניינים או מערכות חוסכי אנרגיה "עשה זאת בעצמך"

  במטרה בפרויקטים קהילתיים, עקרונות של בנייה ירוקה וחיסכון באנרגיה לשלב מוצע

 .לעודד אימוץ נורמות התנהגות חדשות

ניתן ליישם כל אחת מההמלצות האלה בנפרד, אולם התועלת המרבית תתקבל באימוץ של 

דים: האחת לשם כך גובשו שתי חבילות של צעמדיניות אשר תשכיל לשלב את רובן, או אף כולן. 

 לבנייה חדשה והשנייה לשיפוץ בניינים קיימים.

חשוב להדגיש כי ישנם צעדים אשר קל ליישם, הן מבחינה כספית והן מבחינה מערכתית, כמו 

החלת חובה לסימון בניינים בתווית אנרגיה. אולם צעד זה, בדומה לצעדים אחרים אשר קל 

ורגש לאורך שנים רבות. צעדים אשר השפעתם ליישם, אינו מבטיח חיסכון מיידי רב, והשפעתו ת

,  אינם זולים ויישומם 5281עשויה להיות מורגשת בטווח קצר, כמו אימוץ מחייב וגורף של ת"י 

 בפועל עשוי להיתקל בקשיים מעשיים ובהתנגדות של בעלי עניין שונים. 

השפעתו תורגש אינו מורכב או יקר, גם אם אנו ממליצים ליישם בהקדם האפשרי כל מהלך אשר 

לאורך שנים, ובמקביל לפעול לאימוץ הדרגתי של החבילות הצעדים המורכבות לטיפול בבניינים 

   חדשים ובניינים קיימים.

 

 מילות מפתח:

 בנייה ירוקה; חיסכון באנרגיה; בנייה חדשה; שיפוץ בניינים קיימים; אמצעי מדיניות; תמריצים
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 תקציר באנגלית

Abstract 

This report is the third and final report of a three-year study, “Survey of green 

building incentives and their adaptation to Israel,” funded by the Office of the Chief 

Scientist in the Israel Ministry of Environmental Protection. The project combines 

lessons from attempts to incentivize green building abroad with an understanding of 

Israel’s unique construction and policy landscape in order to contribute towards 

recommendations for policy in Israel.  

The research considered ‘incentivization’ as part of a broad and complex approach to 

bringing about change, based not only on removing financial barriers that prevent the 

widespread adoption of green building, but also on tackling barriers related to cultural 

characteristics and lack of information. An initial international survey of existing 

policies from around the world provided a starting point with which to consider an 

array of tools across the policy spectrum. An in-depth review of research into the 

implementation of green building policies abroad aided the examination of attempts to 

implement similar policy in Israel and shed light on factors which can help or hinder 

the development and implementation of such policy tools.  As part of the research, 

studies were carried out to examine the advantages of energy-aware planning and 

construction in the Israeli context, according to different building types and climate 

zones, in new construction and in renovation of existing buildings. A comparison of 

energy consumption data and trends in Israel with similar data in other countries in 

Europe demonstrated that the potential for energy saving in Israel is lower, for a 

number of reasons. As a result the potential for economic benefit from energy-saving 

measures is likely to be lower in Israel in comparison to these countries.  

The conclusions of the research emphasise the need for the following steps:  

a. Adoption of tools focused on energy conservation, such as Energy Performance 

Certificates, based on Israeli standard SI 5282.  

 Presentation of the certificate should be mandatory for new construction and in 

transfers of ownership for existing properties, as a condition for registration of 

the property in the land registry.  
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 The certificates should be updated based on actual energy consumption, using 

regular surveys or data from energy companies (mainly the Israel Electric 

Corporation as well as gas companies in buildings with central heating).  

 These requirements should be accompanied by the development of tools to 

enable the certificates to reflect economic values and therefore be integrated 

into market processes, as has been done in Europe.  

 The certificates should ideally be applied in tandem with other incentives and 

not as an independent measure.  

b. Preparation of a building stock survey in order to identify apartments with the 

highest potential for energy savings and to prioritize, as a result, investments in 

renovations according to different measures that can be applied in different 

climate zones.  

c.  Experience from abroad demonstrates that standardisation is one of the most 

effective tools for energy conservation, and it is recommended that use of this tool 

should be extended in Israel, despite the significant differences in climate and the 

construction market between Israel and other countries.  

 Adoption of quantifiable performance standards which can be displayed on 

energy performance certificates is recommended, with a published future plan 

for further increases in energy efficiency requirements over time (similar to 

the case in Germany).  

 The results in practice of the adoption of SI 5281 (the Israel green building 

standard) should be examined, including a comparison of the points granted in 

the energy section and energy consumption levels in practice, based on as 

large a sample of buildings as possible.  

 SI 5281 is mainly implemented today at the lower levels of certification. In 

spite of the fact that the standard is complex and ambitious, the requirements 

of the energy section for lower certification levels do not reflect a significant 

improvement over current practice in the market. A simplified version of the 

basic certification level is recommended (as was done in the Japanese 

CASBEE standard), alongside significant incentives for attempts to meet 

higher levels of certification.  

d. New construction should be as energy efficient as possible, not just according to 

standards but also via planning to encourage energy-efficient building types.  
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 Planners should be encouraged to support building types which are more 

energy efficient.  

 Requirements for climatic and environmental design are recommended also at 

the neighbourhood scale. 

e. As new construction contributes only a small percentage to the overall building 

stock each year, significant savings in energy consumption and reductions of 

greenhouse gas emissions will require renovation of existing buildings.  

 It is recommended that such renovations should not be all-encompassing; 

rather they should be based on the type of building, the location of the 

apartment in the building, and the climate zone, in accordance with the results 

of the proposed building stock survey.  

 It is recommended that energy-saving components should be made mandatory 

in buildings undergoing significant renovations for other reasons, such as 

reinforcement of buildings according to National Masterplan 38 (“Tama 38”).  

f. Energy consumption in buildings is also heavily influenced by behavioural 

parameters: it isn’t sufficient for the building to be designed and constructed to 

be efficient. Energy-aware behaviour of residents and building managers needs to 

be encouraged in order to reduce the potential gap between the building’s 

potential for energy savings and energy demand in practice. 

g. In order to encourage energy efficiency at the level of the individual household, a 

tiered electricity tariff is recommended, with a significantly higher price for 

consumption above a defined level.  

 It is suggested that the raised tariff for higher levels of electricity consumption 

will be offset by a reduction in the current tariff for lower levels of 

consumption so that the overall cost of electricity in the market will not 

change (revenue neutral).  

 In parallel to the use of an inclining tariff as an economic tool, additional 

measures would be used to modify the energy demand of particularly high 

electricity users (to be identified via electricity bills).  

h. Energy conservation often occurs as a result of non-economic drivers, and 

attempts to emphasize economic benefits may in fact result in higher consumption 

if it transpires that the economic benefit isn’t sufficiently significant to be 

attractive. Therefore other incentives and tools geared towards other drivers need 

to be employed.  
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 It is recommended that non-financial benefits of energy conservation should 

be emphasized, such as reductions in emissions or the advantages of a home 

that enjoys natural climatization without compromising on thermal comfort.  

 It is suggested that pathways for individual, direct communication should be 

encouraged and developed among professionals in the construction, financial 

and DIY fields who can recommend the purchase of buildings, systems and 

materials which are energy efficient. 

 It is recommended that green building and energy efficiency principles should 

be integrated into community projects in order to encourage new social and 

behavioural norms.  

Each of these recommendations can be implemented independently yet adoption of 

policy measures which integrate most or all of the measures will bring about the 

greatest benefits. As a result, the recommendations include two packages of measures, 

one for new construction and one for existing buidlings. Measures have also been 

differentiated according to expected impact, cost and complexity, and timeframe for 

impact. Recommendations include the immediate implementation of straightforward 

tools even if impact will only be felt over the longer term, alongside gradual 

implementation of more complex tools. 

 

Keywords: 

green building; energy conservation; new construction; renovation of existing 

buildings; policy tools; incentives.  
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 מבוא .1

 פרויקטהתיאור  1.1

המלצות למדיניות בארץ  מציג פרויקט המחקר 'סקר תמריצים לבנייה ירוקה והתאמתם לישראל'

המאפיינים הייחודיים לענף  וניתוחלקחים מניסיונות לתמרץ ולעודד בנייה ירוקה בחו"ל  על סמך

 .זהו הדו"ח השלישי והסופי של הפרויקט הבנייה ולמדיניות הננקטת בישראל.

. עוברת שינויים ללא הרף המחקר נערך בתקופה שבה המדיניות בישראל כלפי בנייה ירוקה

הנחיית האיחוד בין היתר בתגובה לגם כן, להתגבש הניסיון שנצבר בארצות אחרות החל במקביל, 

בכדי לממש יישום הנחיה זו והמחקר אשר נעשה . (EPBD) בבניינים תפקודי אנרגיה האירופי לגבי

סקה י'הע אנרגיה בבניינים במדינות אירופה השונות, כגוןתקנות החלות על רבות מה עיצבו אותה

ההגדרה של בנייה ירוקה בישראל התפתחה גם כן מאז תחילת  בבריטניה.( Green Deal)הירוקה' 

אמנם תקן  .2011בשנת  עבר רוויזיה מקיפה, 5281ת"י הפרויקט, ותקן הבנייה הירוקה בישראל, 

לאוגדנים אשר ניסחו כתחליף כבר אימצו אותו מקומיות אולם מספר רשויות זה אינו מחייב, 

 , במה שנחשב למהלך בעל חשיבות משמעותית ביותר, ערים רבות הכריזו על כוונתןמו כןכ. בעצמן

ברמה  התקןלמעמד ליישם בהדרגה דרישות מחייבות במסגרת תחום השיפוט שלהן, ללא קשר 

בנייה עידוד תמריצים לעל רקע התמורות האלה בענף הבנייה, המחקר ביקש לבחון . ארציתה

, אלא בהתאם לאופן שבו המושג 'בנייה ירוקה' משרת גופים גרידא אתגר כלכלילא רק כירוקה 

 .שונים, וכיצד הפרשנות השונה הניתנת לו עשויה להשפיע על ההמלצות למדיניות

 ירוקה'הבנייה הזיהוי היעדים של ' -ראשית מעשה  1.2

 המושג. פעולה למען הסביבהשל  היא תחום חדש יחסית ,כיום מכונהכפי שהיא  ,בנייה ירוקה

ברמה הבסיסית ביותר,  .למה הכוונהתחילה ולכן יש להבהיר , מקיף תחומים רבים 'בנייה ירוקה'

פותחו על , תקן הבנייה הירוקה בישראל, אשר 5281ת"י כמו  םכליניתן להגדיר את המונח בעזרת 

 כבניין ירוק לפי 1'הסמכה' כלומר, בניין אשר קיבל. מנת להעריך את ההשפעה הסביבתית של בניין

קריטריונים הקשורים לנושאים סביבתיים כמו אנרגיה, מים, חומרים התקן, על בסיס עמידה ב

לעמידה תמריצים לפי ההיגיון הזה, . הוא 'בניין ירוק' – מבנההפנימית בואיכות הסביבה 

עמידה בדרישות התקן לבנייה ירוקה . בפועלגם תמריצים לבנייה ירוקה, הם תקן הבדרישות 

אי לקבלת היתר בנייה, מצב המקנה לתקן מעמד מחייב, אך ניתן גם לעודד בנייה להיות תנ העשוי

 .כסהטבות מס הקשורות לנמסלול רישוי מזורז או  כגון תמריציםירוקה באמצעות 

נעשה בה שימוש לעיתים קרובות מתיימרת להקיף מגוון רחב של תחומים, בנייה ירוקה אם כי ה

בדו"ח  :למשל .בנייניםהפחתת הביקוש לאנרגיה ב כמור, להשגת יעדים סביבתיים ממוקדים יות

לעודד בנייה המליצה חברת הייעוץ מקינזי , 2009שהוכן עבור המשרד להגנת הסביבה בשנת 

. מהלך נוסף שעודד ואף מימן בנייה להפחתת הפליטה של גזי חממהכאמצעי בישראל ירוקה 

. 2010ממשלה ליצור תכנית לאומית להפחתת הפליטה של גזי חממה בשנת הירוקה היה החלטת 

לשמש גם מסגרת להשגת מטרות ממוקדות אפוא המטרייה הרחבה של הבנייה הירוקה עשויה 

 .וצעדי מדיניות אחרים תמריציםיותר, כגון חיסכון באנרגיה, באמצעות 

                                                 

 תהליך זה מכונה 'התעדה' במכון התקנים. 1
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 יחשוב להגדיר ולהבהיר את יעד לעידוד בנייה ירוקה,בבואנו לבחון את התמריצים מסיבה זו, 

: האם הכוונה היא לעודד בנייה אשר פגיעתה בסביבה פחותה, במובן הרחב ביותר, או המדיניות

מדיניות  אשר בהןארצות ראוי לציין כי ישנן . מצמתייה חוסכת אנרגיה, לפי פרשנות מצלעודד בנ

ישירות  תממוקדה המחמירת במקביל למדיניו עשויה להתקייםבמובן הרחב בנייה ירוקה לעידוד 

קיימא' -'קוד לבתים בני הגדירה הממשלה , למשל,בבריטניה .בנייניםאנרגיה בצריכת ב

(Code for Sustainable Homesעל בסיס )  המגורים של מבני תקןBREEAM . רשויות מקומיות

במקביל  שונות עודדו את יישום התקן וחלקן אף הגדירו אותו כמחייב, אולם כיום הוא מתקיים

'אפס בתים פולטי בענף הבנייה,  הפחמןתחמוצת -של הפחתת פליטה של דוממוקד ו מחמירליעד 

 ', שאומץ על ידי ממשלת בריטניה עבור מבני מגורים. 2016-פחמן ב

, תקן הבנייה בישראל בנייניםבהיעדר תקנות מחמירות אחרות החלות על צריכת אנרגיה ב

( 152-בפורום ה החברותרשויות מקומיות )בפרט על ידי לה והן גופי ממשעל ידי הן הירוקה קודם 

כפי שהוסבר בדו"ח הראשון במחקר זה   מבניינים. כאמצעי להפחתת הפליטה של גזי חממה

בבניינים, לאור החשיבות תמריצים להפחתת הביקוש לאנרגיה בחרנו להתמקד ב(, 2013)ינואר 

 .מתקני הבנייה הירוקה של כל הנוגעים בדבראשר יוחסה לפרק הזה בתקן ולציפיות הגבוהות 

מחקר שלנו היא כי עיקריות במסקנות ההבהמשך, אחת שיוסבר : כפי החלטה זו היא חשובה

חיסכון  עידודמדיניות לליישום עיקרי כלי כ הוא משמשאשר כ בנייה ירוקה יש מגבלותתקן לל

 כלים משלימים.ולכן יש צורך גם ב ,באנרגיה

 דולוגיהמתוהמחקר והשאלות  1.3

שוק הבנייה בארץ חווה שינויים מרחיקי לכת במהלך התקופה שבה נערך המחקר. אף על פי כן, 

להשיב על השאלה הבסיסית  כדיהוצעו מלכתחילה בחרנו להמשיך בחמישה כיווני החקירה אשר 

 ,תמריצים לעידוד בנייה ירוקה ניתן להתאים לישראל בצורה היעילה ביותראילו : בפנינו שהוצגה

  ומם בפועל?שיש להביא ליי וכיצד

 ?בישראל בנייה ירוקהאילו יעדים יביאו למינוף המרבי של המאמצים לקידום  .1

 נוסו כדי לתמרץ ולעודד בנייה ירוקה?אשר  מהו מגוון האמצעים .2

קידמו או הכשילו אשר ומה נכשל? מהן הנסיבות  ,בחו"ל אילו אמצעים הופעלו בהצלחה .3

 מדיניות?את ה

 ?בארץהרלבנטיים מהם מאפייני ענף הבנייה ו ישראלל הייחודיים מדיניותהיבטי המהם  .4

מהם האמצעים בחו"ל שניתן לאמץ ולהתאים לנסיבות הייחודיות בישראל? מה נדרש  .5

 לעשות כדי לאפשר את תהליך ההתאמה ולקדם אותו?

לחומרים אשר הותאמו לאופי השאלה ו כליםכדי להשיב על השאלות הללו, השתמשנו במגוון 

 אשר אושרוהשאלות נוסח זמנים והלפי לוחות  ,המחקר מבנהמציגה את  1בחנו. טבלה אשר נ

 .המקורית הבהצע

 שללאומי נסקר בימסכם  2פרק  .הללו העבודהושלבי שאלות המחקר עוקב אחר הדו"ח מבנה 

ת הנסיבות שסייעו או הכשילו אמהלקחים שניתן להפיק את בנייה ירוקה ולקידום אמצעים 

                                                 

2
מבין הערים הגדולות והמשגשגות ביותר בישראל. הערים החברות  15א התאגדות לא רשמית של וה 15-פורום ה 

 הסכימו לשתף פעולה במגוון סוגיות כדי לקדם את האינטרסים המשותפים להן, ללא קשר למדיניות הממשלה.
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בנייה שיטות היבטי מדיניות, בבנוף הישראלי  התמורותבוחן את  3פרק  .ההמדיניות שיושמ

מגבלות האמצעים הקיימים את ובוחן אלי מנתח לעומק את הנוף הישר 4פרק וצריכת אנרגיה. 

לאמצעי מציג המלצות  5פרק  .בכלל בנייה ירוקהלקידום ו ,בנייניםב חיסכון באנרגיהלעידוד 

מידע לאומי. נהנוף הישראלי והלקחים שהופקו מהסקר הבי גובשו על סמך ניתוח אשרמדיניות 

 למצוא בנספחים.מפורט נוסף התומך בהמלצות הללו ניתן 
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 . מבנה המחקר1טבלה 

מס' 

דו"ח 

 שנתי

משיבים על הסעיפי הדו"ח  שאלות מחקר

 השאלות

סעיף  שיטות מחקר

בדו"ח 

 הסופי

ם הניתנים יעדיהמה צריכים להיות . 1 1

למינוף בצורה הטובה ביותר כדי לקדם 

 ?בנייה ירוקה בישראל

מהו מגוון האמצעים שנוסו כדי . 2

 לתמרץ ולעודד בנייה ירוקה?

תקציר הסקרים בנושא בנייה 

 ירוקה

של אמצעי בנייה  מיון וסיווג

 ירוקה

ניתנים למינוף האנרגיה ה יעדי

 בנייניםבביותר  בצורה הטובה

 בישראל

 קיימות וספרות אקדמית ותעשייתית על-סקירות בחינה של

 

לפי צריכת אנרגיה ועיצוב בחינת עלויות ותועלות של תכנון 

לפי סימולציות תרמיות  ,קיימים בישראל בנייניםחדשים ו בנייניםב

בשילוב עם נתונים  ,EnergyPlusתכנית ב ENERGYui ממשקב

 כלכליים לגבי שוק הבנייה המקומי.

2.1 

 

3.2.1 

מהו מגוון האמצעים שנוסו כדי . 2 2

 לתמרץ ולעודד בנייה ירוקה? )המשך(

מה פועל בצורה הטובה ביותר בחו"ל . 3

ומה נכשל? מהן הנסיבות שקידמו או 

 הכשילו את המדיניות?

 הבנה התהליך להעברת מדיניות

דיניות לשיפור המ אמצעיסקירת 

אשר  בנייניםיעילות האנרגיה ב

וקווים  מקבצים יושמו , לפי

 מנחים

 סקירת ספרות על העברת מדיניות

 

מילות מפתח הקשורות לכלי  כתבי עת אקדמייםבחיפוש מעמיק 

עבודות  100 -למעלה מ. סקירת בנייניםב חיסכון באנרגיהמדיניות ו

בתחום. זיהוי קבוצות מדיניות עם נגיעה ישירה לאימוץ מחקר 

 עיקריים של קווי מדיניות וכלליים  מדיניות ונושאי

2.3 ,

2.4 

מהם ההיבטים הייחודיים של הנוף . 4 3

הישראלי מבחינת מדיניות, כלכלה 

 ?בנייניםה ומלאי

אילו אמצעים שנוסו בחו"ל ניתן . 5

לאמץ ולהתאים לנסיבות הייחודיות 

בישראל? מה נדרש לעשות כדי לאפשר 

 תהליך ההתאמה ולתמוך בו? את

סיכום הנוף הישראלי הקיים 

 והנושאים הדורשים התעמקות

 

סיכום הלקחים העיקריים 

 מהניסיונות בחו"ל

 המלצות

הדיור בתחום הבנייה, לגבי המגמות סטטיסטי בישראל סקר 

 והביקוש לאנרגיה

 ניתוח סקירה ספרותית איכותנית לגבי הנוף הישראלי

 

פר את למסקנות לגבי אמצעים שיכולים לש סינתזה שנועדה להגיע

 בנייניםב חיסכון באנרגיההשל בנייה ירוקה ו ההטמעה

3 ,4 

 

5 

5 
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 מה שידוע לנו –מתן תמריצים לעידוד בנייה ירוקה  .2

 בנייניםב חיסכון באנרגיהמסקנות עיקריות לגבי תמריצים לטובת  2.1

 עומדים לבחינהסוגי הכלים ה 2.1.1

מקבלי  העומדים לרשותם שלהמדיניות השונים  אמצעי אתלסווג  ניתן ישנן מספר שיטות לפיהן

 כלים כלכליים, כלי רגולציההיא חלוקה משולשת בין . הגישה הנפוצה רגולציההההחלטות וגופי 

 Kibertלפי  (.Vedung, 1998" )הדרשה" ו"הגזר", "המקל. אנו נכנה אותם בהתאמה "כלי מידעו

תכניות פרטיות או  )כולל וולונטריים םכליגם קטגוריות נוספות, והן ניתן להוסיף  (,2002)

למחקר  כלי תמיכהו ;ומחויבויות בין הממשלה והתעשייה המבוססות על משא ומתן( ,ממשלתיות

 תקני לרבותד בנייה ירוקה, ודיבמאמצים הקיימים לעבאות לידי ביטוי  האלהכל הגישות  ופיתוח.

 מציג, תמריצים כלכליים ומודעות ציבורית. נספח א' כלי תיוג וסימון לא מחייביםבנייה מחייבים, 

 .אשר נסקרו ירוקההבנייה לקידום המדיניות ה אמצעישל  סיווג

 :Koeppel & Urge-Vorsatz (2007)להלן מיון של כלי מדיניות שונים לפי הערכות שבוצעו על ידי 

 Koeppel & Urge-Vorsatz  (2007) יות על פיסיווג כלי המדינ .2טבלה 

 מידע כלים כלכליים/כספיים בקרה ורגולציה

כלים כלכליים  כלי בקרה ורגולציה

וכלים מבוססי 

 שוק

כלים ותמריצים 

 כספיים

תמיכה, מידע 

ופעילות 

 התנדבותית

 נורמטיביים:

תקנים 

 למכשירים

 בנייהתקני 

 תקנות רכש

התחייבויות 

ומכסות לחיסכון 

 באנרגיה

 אינפורמטיביים:

חובת ביצוע 

 ביקורות 

תכניות לניהול 

ביקוש לשירותים 

 ציבוריים

חובת ציות 

לתכניות תיוג 

 ודירוג 

התקשרות 

בחוזים לשיפור 

ביצועים 

 אנרגטיים

 רכש קואופרטיבי

תכניות לדירוג 

 חיסכון באנרגיה

מנגנוני גמישות 

לפי פרוטוקול 

 קיוטו

 מיסוי

 פטור/הפחתת מס

בגין חיובים 

 תועלת ציבורית

סבסוד השקעות, 

מענקים, 

הלוואות 

 מסובסדות

דירוגים ותיוג 

 וולונטריים

הסכמים 

 וולונטריים

והסכמים 

 במסגרת מו"מ

תכניות מנהיגות 

 ציבורית

הגברת מודעות, 

הסברה, פרסום 

 מידע

תכניות לפירוט 

חיובים ושקיפות 

 נתונים
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, בבנייניםמיושמת בתחום האנרגיה )רגולציה, כלכלה ומידע(  הנפוצה כאשר ההגדרה המשולשת

מחקרים רבים לפשט ולהדגיש יתר על המידה את השפעתם של התמריצים הכלכליים.  קיימת נטייה

תמריצים כלכליים גרידא לא , לפיכך. מדימקובעים  בנייניםבאנרגיה בהרגלי השימוש  מוצאים כי

החברתיים והפסיכולוגיים הם המכשולים החסמים משום ש, יספיקו כדי ליצור את השינוי הרצוי

אנשים נוטים לייחס חשיבות לא מרבית ה (.Hoffman & Henn, 2008העיקריים בדרך לשינוי )

. התנהגותם חיסכון באנרגיהאמצעים לב ההשקע על ידיהמובטח  מספקת לחיסכון כלכלי עתידי

הדבר מתבטא בהחלטות , וקיימותאת ההמקדמת באופן רציונלי התנהגות אינה יכולה להיחשב כ

שייתכן שאותם אנשים לא מודעים להן ולא  מנטיות בסיסיותהמושפעות אופטימליות" פחות מ"

והסדרים בדומה לכך, דפוסים מקצועיים (. Hoffman & Henn, 2008מסוגלים לשנות אותן )

טובה על היכולת לחסוך בפני שינויי תכנון שעשויים להשפיע לחסם ארגוניים יכולים גם כן להוות 

 עבורארצות אחרות מראה כי התועלת הכלכלית הניסיון שנרכש ב (.Sever et al, 2012אנרגיה )

מגורים חסכוניים יותר באנרגיה איננה מספיקה לעיתים קרובות כדי לעודד  מבנייניהנובעת  הפרט

הוצאות מכיוון ש ,התועלת הזו צפויה להיות קטנה עוד יותר בישראל השקעה באמצעים לחיסכון.

בסיס כ לעתים קרובות משמשותבה נמוכות יותר מאשר בארצות רבות באירופה אשר  האקלום

מחקרים מראים כי המוטיבציה לקבל החלטות , מזאתרה יית מדיניות.של אמצעי הלהשוואה 

הבית נובעת יותר משיקולים אסתטיים ותרבות של ניהול משק בית מאשר הנוגעות לתכנון או תפעול 

כאשר התועלת הכלכלית אפילו משיקולים כלכליים רציונליים הקשורים לחיסכון באנרגיה,  

מושא  כאשרשאת הדברים נכונים ביתר  (.Gram-Hanssen, 2014) תוך זמן קצרמתממשת 

המחקר  ונותר מופשט במקום להפוך לנכס מוחשי. אינו נראה לעין –בידוד תרמי  למשל –ההשקעה 

, אך סביר להניח כי שיקולי אסתטיקה באירופהקיימים  בניינים שיפוץ שלבתחום זה מתמקד ב

עם  . חדשיםלבנייני מגורים  קבלת ההחלטות הקשורותעל באופן דומה גם ומניעים חברתיים ישפיעו 

 ליים משחקים תפקיד משמעותי יותר.זאת, סביר להניח כי בנדל"ן מסחרי השיקולים הכלכ

עלינו להבין את  ,מדיניות יעילה שתביא לשינוי אמיתי להציעכדי שיהיה באפשרותנו אם כן, 

 האמצעים קבוצתכלכליים. ה בנוסף לחסמיםההשפעה של מוסכמות התנהגותיות וחברתיות 

מאחר שהיא כוללת אמצעים בהקשר הזה  מקבלת חשיבות רבה עוד יותר –כלי מידע  –השלישית 

צריכת בית, כמו משוב על ניהול הל מינהגים הנוגעיםעל קבלת החלטות ו להשפיע עלהיכולים 

למידע דרך  רבה יותר, שינויים בנורמות קהילתיות וחברתיות לגבי דיור ובתי מגורים וגישה אנרגיה

 אנשי מקצוע.

בראייה  "תמריצים" במחקר זה ונח  מצאנו לנכון מלכתחילה להתייחס אל המ לאור הדברים האלה

שיהיה בהכרח לעודד שינוי מבלי אשר בעזרתם ניתן כלכליים -כך שיכלול כלים כלכליים ולארחבה, 

אכן, מחקרי מדיניות מראים כי שילוב בין הכלים הללו הוא היעיל ביותר ו. צורך בחקיקה

(Koeppel & Urge-Vorsatz, 2007.) 

 ולהפחתת פליטות של גזי חממה בנייניםחיסכון באנרגיה בלקידום בארצות אחרות כלים  2.1.2

ולהפחתת פליטות של גזי חממה נבדקה  בנייניםהיעילות של תכניות שונות לחיסכון באנרגיה ב

 Koeppel & Urge-Vorsatz. הדוגמאות הבולטות ביותר הן הדו"ח שהוכן על ידי במספר סקרים

ועדו להפחית את הפליטה של גזי חממה "הערכת כלי מדיניות שנ, UNEPעבור  2007בשנת 
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 Assessment of Policy Instruments for Reducing Greenhouse Gas Emissions" )בנייניםמ

from Buildings). ב תוצאות דומות מופיעות-Urge-Vorsatz et al, 2007 . מחקר ניתן גם לעיין ב

 .Lee & Yik, 2004 3 -בו ; 2007עבודה משנת  נועד לעדכןש ,Boza-Kiss et al, 2013של 

של כלים  מוצלח יישוםשל רבים מקרים  , אשר בחנואלוסקירות התמונה הכוללת המתקבלת מ

 .רבה ביותרהכוללת היעילות ההם בעלי כלי בקרה כגון תקני בנייה היא שמסוגים שונים, 

אכיפה מספקת דורש של כלים מחייבים  האימוץכי  עם זאת, הסקירות הללו גם מכירות בעובדה

(Urge-Vorsatz et al, 2007)על הצרכן לעיתים קרובות מוטלות  הנובעות מיישומםעלויות , וכן כי ה

(Boza-Kiss et al, 2013.) דע נחשבות לכלים חיוניים המשלימים את השימוש תכניות תיוג ומי

בתקנים ובקודי בנייה, וכל המחקרים ממליצים ליישם חבילות אמצעים במקום כלים בודדים כדי 

 ,בפליטה של גזי חממהרב כספיים הובילו לצמצום  תמריציםכי נמצא  .להביא לתוצאות מיטביות

 ,Urge-Vorsatz et alם ניתנו סובסידיות )אך היו כרוכים בעלות גבוהה יותר לחברה במקרים שבה

 סיכום בנושא צמצום הפליטה של גזי חממה וחיסכון בעלויות.מציג )בעמוד הבא(  1תרשים  (.2007

נראות הגיוניות במונחי מדיניות. כלים מחייבים עשויים להיות היעילים ביותר,  האלההמסקנות 

אם לא  ;ים מכדי שניתן יהיה ליישמםאולם יעילותם תעמוד בסימן שאלה אם הם יהיו מחמיר

או אם הם ייצרו נטל גדול מדי על הצרכן. באשר לסבסוד וכלים כספיים  ;תתקיים אכיפה מספקת

אחרים, ניתן להשתמש בהם בצורה יעילה כדי להשפיע על החלטות הקשורות לצריכת אנרגיה, אולם 

 האלההכלכלי המוצע. הכלים  עצם השימוש בהם עלול להיות כרוך בעלות ציבורית בגין התמריץ

יעילים ביותר כאשר בנייה ירוקה נתפסת כיקרה יותר ויש מספר מועט של חסמים אחרים שיש 

להתגבר עליהם. השפעתם של כלי הסברה קשה יותר לכימות. השימוש בהם הביא לתוצאות 

הגברת מעורבות,  ולכן מומלץ להשתמש בחבילות מדיניות המשלימות זו את זו )למשל הסברה ל

חות היא כי "מחייבים(. מסקנה אחרת העולה ממרבית הדותקנים מודעות לצד כלים כספיים או 

 היעילות של כלי מדיניות כלשהו תלויה בהקשר המקומי ובאופן היישום.

 

 

 

                                                 

3
תמריצים אשר בהן ניתן מידע על מאפייני התוכנית ללא חוות דעת על מידת יעילותן. מדיניות סקירות של  נמצאו גם 

 EuroACEשהוכן על ידי  2009דוגמאות לסקירות הללו הופיעו בדו"ח הראשון שלנו, והבולטת ביניהן הוא דו"ח משנת 
 European Alliance of Companies for Energy Efficiency - בניינים)ברית החברות האירופית לחיסכון באנרגיה ב

in Buildingsבניינים( על כלים פיננסיים וכספיים המקדמים חיסכון באנרגיה ב 
(http://www.euroace.org/MediaPublications/PublicationsReports.aspx.) 
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חמצני וביצירת -של עשרים כלים בהפחתת הפליטה של פחמן דומידת היעילות   .1תרשים 

 .)גבוה/בינוני/נמוך(חיסכון כספי 

 .(Urge-Vorsatz et al, 2007לפי )

 מדיניותלהעתקת הבנת התהליך  2.2

גם הן מדגישות אך יעילים במיוחד, אשר נמצא שהיו  םאמצעימדגישות  כאן הוצגואשר סקירות ה

 –בפועל משפיעים על הצלחתם של כל הכלים  היישוםאת העובדה שהתנאים המקומיים ושיטות 

 .מכלי אחרמעצם טבעו יותר ולכן לא ניתן לקבוע כי כלי אחד טוב 

לוקחים את התפיסה הזו צעד אחד ( policy transfer)מדיניות' העתקת המחקרים הקיימים על 

דיניות מהעתקת בסביבות אחרות.  ליישום הניתנים השונים המדיניות ומדגישים את היבטי קדימה

שמקורם מנהליים, מוסדות ורעיונות  הסדריםידע על מדיניות, נעשה שימוש בתהליך שבו " היא

(. עיקר 5, עמוד Dolowitz & Marsh, 2000בסביבה פוליטית אחת... בסביבה פוליטית אחרת" )

רעיונות, ה לבידולכלים שלמים הניתנים ליישום בסביבות אחרות, אלא לניתנת לא  תשומת הלב

  Dolowitz & Marshעשויים להיות רלוונטיים בארץ אחרת. אשר מדיניות הוסביבות הסדות, מוה

 :באופן הבא בין שאלות שונות לגבי המדיניות המועברתמבחינים  (1996)

  ?שונים המעורביםהשחקנים כל ההתפקידים של יש לקחת בחשבון את מי מעביר מדיניות 

 .לאומיים-עובדי מדינה, קבוצות לחץ ומוסדות עלנבחרי ציבור, כגון , וביישומהמדיניות בניסוח 
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  ?המדיניות המועתקת של אחריםמרכיבים לכל מדינה עשויים להיות מתאימים מה מועבר ,

, מוסדות, אמצעים ליישומהמדיניות, של התוכן המבנה והיעדים, ה: במשולב או בנפרד

 .מושגים וניסיון שליליאידאולוגיה, 

  חיקוי במלואההעתקת מדיניות האם מדובר ב? מועתקת המדיניות בשלמותהבאיזו מידה ,

מדיניות מארצות שונות או פשוט שאיבת השראה  מספר סוגי, יצירת סינתזה בין מדיניות אחרת

 ברמה המקומית שונה למדי.שהיישום בעוד  תממדיניות אחר

 ,היבטים מסוימיםשל כפול שרק אלא  ,מדיניות בין ארצותהעתקת' ' באמת מנקודת מבט זו, אין

כאשר מדובר במדיניות וטכנולוגיות, עדיף לתאר את התהליך  להקשרים המקומיים. םבהתא

'העתקה'  המקובל יותר כ'תרגום' מהקשר אחד להקשר אחר במקום השימוש במונח

(Garb and Friedlander, 2014.) 

גם  להיות מועילים עשויים מדיניות בארץ אחרת יסודות אילו לשקולההבחנה הזו מאפשרת לנו 

יעילים ההאמצעים היו תקנים מחייבים המחקרים אשר נסקרו מצאו כי מרבית . בהקשר המקומי

לנסח היכולת חסרה  שוקלצרכנים ול להיות לא רלוונטיים בארצות שבהןעלולים אולם הם  ,ביותר

גם . כפי שנטען בהקשר הישראלי – אין מספיק אמצעי אכיפה אםתקנים מחייבים משמעותיים, או 

, המימון עלולה להיות מוגבלתמקורות אולם זמינות  –להיחשב ליעילים  עשוייםתמריצים כלכליים 

 שונות.בארצות לאומית העדיפות ה בהתאם לסדרי

בעת  הבאיםגורמים הצורך להתייחס למדיניות מדגישה את  בהעתקתסקירת הספרות העוסקת 

 האפשרות ליישמה בישראל:שוקלים את ל ומדיניות בחו"שבוחנים 

מארץ אחרת, יש לבנות  מדיניותהעתקת בטרם שוקלים  המורכבות  של חבילת המדיניות: .1

עלולה לא שלמה" העתקה . ", על כל מאפייניההמדיניות ואופן פעולתה תמונה מלאה של

ובכך להביא  - בהעתקהבחבילת המדיניות לא נכללים  מרכיבים חיונייםלהתרחש כאשר 

בהצלחה תבוצע שהעתקה (. הסבירות Dolowitz & Marsh, 2000)לכישלון התהליך כולו 

קשר ישיר בין הבעיה ובין  כאשר קיים, ככל שמדובר במדיניות פשוטה וממוקדת גדולה יותר

(. בדומה לכך, Rose, 1993)  למדיניות ישנן מעט תוצאות לוואי מוכרות המדיניות וכאשר 

ואשר אינה מחייבת מעוררת מחלוקת, אשר אינה  בהיקף קטןמדיניות תיק להעקל יותר 

 (.Peffers, 2006) רבים לצורך יישומהמשאבים 

הבדלים כלכליים, פוליטיים, אידיאולוגיים וחברתיים בין  קווי דמיון בין נופים מוסדיים: .2

  מדיניות. יש להתחשבהעתקת מדינות צריכים להילקח בחשבון כאשר שוקלים לבצע 

והבקרה מערכות הניטור  כגוןמדיניות חדשה,  אשר יידרש ליישוםרוקרטי והבי במאמץ

שיש להעדיף (. במקרה של ישראל, ייתכן Kern et al, 2001מסוימים )לתקנים הדרושות 

אמצעי מדיניות אשר מיושמים בהצלחה במדינות קטנות הנמצאות בשלב דומה בתהליך 

נון או תעשיות בנייה בעלות מאפיינים דומים, על פני או שהן בעלות מערכות תכ ,התפתחותן

 . ומפותחותאמצעי מדיניות מוצלחים וידועים יותר אשר יושמו בכלכלות גדולות 

ובהיקף  כלכליתהסביבתית או הבעיה ה תלויה באופימדיניות ההצלחת : צורך פוליטי .3

. מכאן שמדיניות עשויה להצליח באירופה בשל הדרישה התמיכה הציבורית או הפוליטית

. אך לזכות בעדיפות נמוכה בארץ – בחורף המצוקה ממנה סובלים הענייםלהפחית את 
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, למחירי הדיורלעומת זאת בישראל, ייתכן שהדרישה לתמריצים עשויה להיות קשורה יותר 

אפוא ניות מסוימת תלוי מדיהעניין הציבורי ב. כעת במוקד תשומת הלב הציבוריתהנמצאים 

רואה את  בו הציבורוגם באופן  ,הסביבתיים המקומייםובתנאים  במאפייני שוק האנרגיה

מרכיב האנרגיה בסל ההוצאות המשפחתי בישראל אינו גבוה כמו באחדות הסוגיה הזו. 

ממדינות אירופה. זאת ועוד: מחירי האנרגיה בארץ צפויים לרדת עוד בתגובה למגמות בשוק 

למי ולתגליות הגז הטבעי סמוך לחופי המדינה. המוטיבציה של מקבלי ההחלטות עשויה העו

 כאשראפוא להיות בלתי מספקת לביצוע שינוי מערכתי מקיף. לכן, בנסיבות הנוכחיות, 

גם במדינת באופן מובהק הקיימת ספציפית אינה מהווה תגובה לבעיה המועתקת המדיניות 

שינוי מוסדי או משפטי הדורשת מדיניות  לאמץדיף יהיה , עישראל( -)במקרה שלנו  היעד

 (.Kern et al, 2001)בלבד מוגבל 

ההעתקה עצמו מחקרים שונים מדגישים גורמים הקשורים לתהליך  :ההעתקהתהליך  .4

עשויה לפעול טוב יותר כאשר הוגי הרעיון שהועתקה וקובעים את הצלחתו. מדיניות 

(. באופן זה ניתן Peffers, 2006חדש )המעורבים באופן פעיל בדיון על הדרך לשלבה במקום 

מאפיינים אחרים (. Dolowitz & Marsh, 2000לא מושכלת" )העתקה למנוע כישלון בשל "

ניתן לקבל בהם אשר  אמצעיםכוללים  של תהליך ההעתקה העשויים לסייע ביישום מוצלח

קיום אתוס של שותפות בין שתי מדינות בעלות ; רגע שהתהליך מתחילהחל מהכשרה וסיוע 

מעורבות של קהילת המחקר בניתוח התהליך כדי להבין את ; מחויבות לשיתוף פעולה

שיתוף הציבור בהגדרת הצרכים וניסוח הפיתרונות, כך שהאמצעי זוכה ו ;ההשלכות שלו

 לצורך פוליטי יוכלו לתת מענהאשר  ויות מפתח במערכתלתמיכה ואהדה של דמ

(Peffers, 2006.) 

 בנייניםמדיניות בנושא חיסכון באנרגיה באימוץ הגורמים המשפיעים על  2.3

מדיניות קיימים והתייחסות ללקחים  בנושא אמצעי (meta-reviewsעל )-סקירות בחינתבהמשך ל

 קידוםשל אמצעי מדיניות אשר התמקדו בסקר מקיף , ערכנו בעבר מדיניותמהעתקת שהופקו 

מדיניות אמצעי להעריך את היעילות של רק . מטרתנו כאן לא הייתה בבנייניםהחיסכון באנרגיה 

גורמים המשפיעים על הצלחתם של אמצעי את האלא לזהות (, העל-בסקירותבודדים )כפי שנעשה 

העלתה . הסקירה ת אחרותמדיניות בארצוהאשר תרמו או הכשילו את יישום  מדיניות שונים

 – EPCאנרגיה )כגון תוויות ,  מדיניות פופולארייםהמשפיעים על יישום אמצעי קשיים 

Energy Performance Certificates )חברות שירותים בתחום האנרגיה )וESCO – 

Energy Services Companies),   סקרים  כמולפחות נפוצים, הנחשבים  אמצעיםעל והצביעה גם

גורמים של  כגון תרומתם, חדשה מדיניותביישום הניסיון שנצבר  כן תוארו. מצאי הבנייניםשל 

הדרכים השונות שבהן ניתן להעביר לבעלי  , אובנייניםשיפוץ ירוק בעל ביצוע החלטות לתרבותיים 

 .לשם חיסכון באנרגיהבתים מידע על שיפוץ 

פרטים נוספים לגבי נספח ב' מביא . 3לה הלקחים העיקריים שהופקו מהניסיון בחו"ל מסוכמים בטב

 ., בצירוף מראי מקום מתאימיםכל אחד מהתחומים
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 עיקריים שעלו מהסקירהכללים וכלי מדיניות נושאים  .3טבלה 

 לקחים עיקריים כלי מדיניות נושאים כלליים ו

 בנייניםמצאי סקר של  כלים אסטרטגיים:
 אנרגיהאמצעים לחיסכון ברכיה של אוהיר

 הקיימים.  בנייניםב התפקודיצירת בסיס אמפירי לקביעת 
בנייה חדשה לעומת שיפוץ בניינים ב בניינים)לדוגמה,  בנייניםהמצאי עבור כל  ליישום אמצעיםקביעת עדיפויות 

תמכים על ידי אנרגיה הנלחיסכון ב תסייע לקביעת מדרג של אמצעים( שיפוץתחומי מיקוד מסוימים לקיימים; 
 (משולבת בבניין , התקנת מערכות חדשות יותר, אנרגיה מתחדשתהמבנהמעטפת  :מדיניות )לדוגמהה

חסמים  –חיסכון באנרגיה תוויות 
 ושיקולים

אופן , חשיבות למתודולוגיה לקביעת הדירוגביותר. יש  יםחשוב הםהמכירה או  ואכיפה בתהליך ההשכרהיישום 
 כבסיס לאמצעי תמרוץ אחרים. אמצעי זה עדיף ליישם .מוצג המידע הצורה בההסמכה והביצוע 

מימון מצד שלישי, חברות שירותים 
 בתחום האנרגיה

בשל התקופה  נמוךמימוש להיקף וציבור הלחוסר אמון מצד אמצעי חיסכון באנרגיה זכו מימון רבות לתכניות 
מלבד בקנה מידה רחב יותר, אימוץ . יש צורך בתמריצים נוספים כדי לקדם הדרושה להחזר ההשקעההארוכה 
 הלוואות.

בחיפוש אחר אנרגיה מתחדשת, יצירת שינוי קולקטיבי בהתנהגות צרכנים  מתאפיינות בהתמקדות ברמת הקהילה תכניות קהילתיות לחיסכון באנרגיה
 ליוזמות הצומחות מלמטה.יתרון . בניינים שיפוץלשיתופיים או יצירת פרויקטים 

הדגשת . במגזר הביתיאנרגיה מצליחים להפחית את צריכת האנרגיה אישיים וסקרי אנרגיה חשבונות משוב על  משוב אישי לדיירים על חיסכון באנרגיה
 (Feed in tariffעשוי לסייע באימוץ של הסדרה לייצור חשמל מבוזר )התועלת הכלכלית לא משפרת את התוצאות. 

שיעור הבעלות על בתים ומשך המגורים משפיעים על היקף  תלויה במידה רבה במימון ממשלתי ורצון פוליטי. סידיה לשיפוץסוב
 . קשה יותר לשפץ בנייני דירות.בנייניםב היישום

גורמים  ביןלשלב רצוי שיקולים אסתטיים ותרבותיים יכולים להשפיע במידה רבה על הרצון לבצע שיפוץ ירוק.  תרבות שיפוצים

 . בנוסף יש לשקול כיצד פרויקטיםהקשורים לסגנון החיים לבין שיקולים טכניים הקשורים לחיסכון באנרגיה

 מסוג 'עשה זאת בעצמך' יכולים להתבצע לפי שיקולים של צריכת אנרגיה.

 מבנייניניתן ליישם בחלק גדול מגורים. לא  בניינישל שיפוץ כלכלית ה לעלותהעמידה בתקנים  ובתבין ח קשה לאזן ובת העמידה בתקני שיפוץ ירוקח
 .כי חלק מהעבודה לא תדווח בשל רצון המבצעים להעלים הכנסותקיים חשש ללא תמריצים. הקיימים המגורים 
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 חיסכון באנרגיה בבניינים: הניסיון הישראלי .3

בפרק זה . להביא לחיסכון באנרגיה בבנייניםלאומי -מהניסיון הבין בפרק הקודם הוצגו לקחים

מדיניות היעדי על בארץ ואת הגורמים המשפיעים  משק האנרגיהמאפיינים את ההגורמים  ייבחנו

 יישומם. והרקע ל

 מדיניותלרקע ה 3.1

 שינויים במדיניות לבנייה ירוקה 3.1.1

בשל וגידול טבעי  עקבעלייה בביקוש בשל הגידול באוכלוסייה )מתאפיין בענף הבנייה בישראל 

פרבור  הנובע מתהליכי דפוס התיישבות מפוזר .קרקעות מוגבלובמקביל בהיצע  ,עלייה לארץ(ה

בפריפריה  בצפיפות נמוכההתיישבות אשר עודדה אידיאולוגיה פוליטית ומ

(Orenstein et al, 2011)  יותר,קיימא חדשות -בנותותכנון סביבתי פיתוח מנוגד למגמות 

 לעודדמשאבי הקרקע, סכון ביחבמטרה להביא ל יותר  המכירות בצורך בהתיישבות צפופה

 מוגבל )בפרט היצעשילוב בין הגירה המונית,  בעיר. תחברתי לכידות ולטפחקיימא -תחבורה בת

  הוביל לעלייה חדה במחירי הדיור של קרקע במרכז הארץ( ומדיניות כלכלית

 (Hemmings, 2011סוגיית מחי .) בה 2011בקיץ המחאה החברתית רי הדיור הופיעה בחזית ,

יוקר המחיה במחאה על ובערים אחרות  אביב-תלמפגינים הקימו מאהלים באזורים מרכזיים ב

העוסק בהיצע המוגבל, במחירי הדיור הנוסקים ובצורך ציבורי שיח  מחירי הדיור בפרט.ו ,בכלל

, התפתח אפוא העשירונים העליונים ולא רקהשגה עבור כלל האוכלוסיה, -בפתרונות דיור ברי

כתוצאה מכך נוצרה נקודת  .בנייה ירוקההעידוד לוהסביבתית המודעות  במקביל ממש להגברת

 בעלויות ובתועלות של בנייה ירוקה.שונה לדיון מבט 

 2011בשנת  שינוי דרמטי. ההמדיניות בישראל בתחום הבנייה הירוקה עברמאז שהחל המחקר, 

בתמיכה נלהבת זכה והשתתפות ציבורית נרחבת בתהליך אשר כלל  מקיפה רוויזיה  5281ת"י עבר 

זכה התקן לתמיכה  . כתוצאה מכך,אחרים מצד אין ספור ארגונים לא ממשלתיים ובעלי עניין

, תעשייה והפך לכלי מוכר בעל קונצנזוסגופי גופים אזרחיים וממשלה, מצד גורמים במשמעותית 

וממשלת הוא כלי וולונטרי תקן ה עם זאת, .להתארגןשוק הבנייה הירוקה בישראל יכול  שסביבו

 .לעידוד יישומותמריצים בישראל זיהתה את הצורך 

ה ילדרוש עמידה בהנחיות לבניהחלו מספר רשויות מקומיות באותה תקופה ובאופן בלתי תלוי 

אשר  ה ירוקהיאוגדנים לבנילל באלו נכללו בדרך כהיתרי בנייה. הנחיות  כתנאי למתןירוקה 

 ,התרחש שינוי משמעותי 2013בשנת  . 5281על ת"י נסמכו ולא  נוסחו על ידי הרשויות עצמן,

לתקן  5281ת"י להפוך את  15-בעקבות ההחלטה של הרשויות המקומיות החברות בפורום ה

 סוגלפי  ,ניםשלוש שההחלטה נועד להתבצע בתהליך הדרגתי במשך יישום . מחייב בבנייה חדשה

 40%, הרשויות החברות בו מייצגות 15-לפי פורום ה (.2013, 15)פורום  בנייניםה גודלו

לפי  80%ומספקות שירותים לאחוז גדול עוד יותר מהאוכלוסייה, עד מאוכלוסיית המדינה )
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לפי  .4ורים המאוכלסים ביותרזבא , במיוחדהערכות( ולכן החלטתן משפיעה על רוב הבנייה בארץ

מבני מ 50%-למעלה מהוא  15-החלטת פורום המ אשר יושפעוערים בהלמ"ס, שיעור הבנייה נתוני 

 כמתואר ,(הדיור שבנייתן הושלמהיחידות  מספר)לפי  2010חדשים בשנת העירוניים המגורים ה

 דינה כולה. ביחס למלפי חישוב של התחלות בנייה באותן ערים  72%-. המספר עומד על כ4בטבלה 

 (2010)המקור: למ"ס,  2010בניית בתי מגורים בישראל,  4.  טבלה

 יישוב יחידות שהושלמו  יישוב יחידות שהושלמו

 ירושלים 1,814  זכרון יעקב 234

 נתניה 1,533  מעלה אדומים 220

 יפו-אביב-תל 1,494  גדרה 209

 פתח תקווה 1,028  חיפה 200

 ראשון לציון 993  טמרה 195

 מודיעין 962  רהט 195

 אשדוד 866  רמלה 191

 רחובות 734  גן יבנה 189

 באר יעקב 621  גבעתיים 184

 אשקלון 602  קריית אתא 172

 חולון 535  שפרעם 171

 באר שבע 524  נצרת 161

 כפר יונה 523  ערבה 159

 רמת גן 501  כפר מנדא 154

 כפר סבא 478  ג'ת-באקה 147

 עליתמודיעין  431  עפולה 147

 אילת 377  גבעת זאב 139

 בני ברק 365  מראר 139

 הרצליה 334  צורן-קדימה 126

 נס ציונה 312  טירה 125

 פרדס חנה 311  רעננה 125

 קריית אונו 306  קלנסווה 121

 בת ים 301  אזור 118

 בית שמש 293  כאבול 118

 ניןח'ס 248  אריאל 117

 חדרה 243  ג'דידה 108

 הוד השרון 242  אעיבלין 106

 אבן יהודה 235  אכסאל 103

 יהוד 235  נשר 103

 100>) אחרות  2,692

 יחידות(

   

 24,609(                    איש 10,000-שבהם האוכלוסייה גדולה מ ביישובים) סה"כ

 (51%) 12,489               )כולל ירושלים, אשקלון ובת ים( 15-ערים בפורום הבסה"כ 
 

                                                 

4
 –ת ים ירושלים, אשקלון וב –ערים גדולות נוספות  3בתוספת  15-ההחלטה כללה את כל הערים החברות בפורום ה 

 .SI 5281. מתוך כך הגיעה ההחלטה לאמץ את תקן 2008שחתמו על אמנת הערים להגנת האקלים בשנת 
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תיושם באופן מלא, היא תציב רף חדש עבור מדיניות הבנייה  15-החלטת פורום ה אםלפיכך, 

המדיניות ברשויות המקומיות  ,במקרים רביםהחדשים בארץ.  בנייניםרוב הל ביחסהירוקה 

בעוד לפיכך, . 5281ת"י חדשים לפי  בנייניםהקמתם של בנייה ירוקה במסגרת ביצוע תחייב 

כיום יש צורך בכלים לעודד את השימוש בתקן, ה ירוקה היתה בעבר יתמריצים לבניהמטרת ש

כמו כן, יש תחומים החורגים מתחום הדרישות הקיימות. על להחלתו ו של התקן  יעילותושיפור ל

 כגון, מטרותיומשפיעים על על ידי התקן אך כעת נושאים שאינם מכוסים להתייחס לצורך 

ברמות הגבוהות יותר בתקן עמידה לתמריצים  וההרגלים שלהם; יםבניינב םדייריההתנהגות 

אשר ( 5281ת"י של  נמוכותברמות העמידה  מחייבות ברוב המקרים 15-)הדרישות של פורום ה

צריכת בקשר בין התמקדות  ;להביא לתועלת כלכלית משמעותית יותר עבור דיירים ותעשוי

קיימים,  בנייניםהתפקוד של ואמצעים לעידוד שיפוץ ירוק או שיפור  ;פיתוח עירונילבין אנרגיה 

 או באמצעים אחרים. 5281ת"י בין אם באמצעות 

( בניינים)בידוד תרמי ב 1045ת"י רוויזיה לההם אותה תקופה שחלו בלמדיניות נוספים  יםשינוי

 1045ת"י ש בעוד מגורים(. בנייני – הבניין, מעטפת בניינים)אנרגיה ב 1 חלק - 5280ואימוץ תקן 

כחלק מקוד הבנייה החדש. שני התקנים  בתקנותצפוי להיכלל  5280ת"י , כבר נחשב לתקן מחייב

ולכן  ,בנייןמעטפת תפקוד האנרגטי של מאשר בעבר ביחס לדרישות קפדניות יותר  מציגיםהללו 

וי במציאות השינ חדשים. בנייניםב המעטפתלשיפור ם מצמצמים את הצורך להציע תמריצי

 כגון, עד כה זכו לתשומת לבלא בנושאים אשר הרגולטורית מדגיש עוד יותר את הצורך להתמקד 

 והתפקוד של וולונטרייםיישום רמות גבוהות יותר של תקנים , בנייניםבדיירים ההשפעתם של 

מגישה מרשמית התקנים הקיימים ראוי לשנות את מבנה , במיוחד. ומשופציםקיימים  בניינים

מוגדרים יעדים התקנים הקיימים קובעים כיצד יש לבנות אך אינם מציבים : לגישה תפקודית

לוודא את המשך על מנת ביקורת תקופתית ל לצריכת אנרגיה. כמו כן, אין בתקנים דרישה

 .בנייןמערכות ה שלמשביעת רצון תחזוקה או העמידה בדרישות 

 במדיניות הבנייה הירוקהבעלי עניין  3.1.2

עשויים להיות הם  ברמות שונות. ,משתמשיםאינספור עבור שונה סמלית  משמעותיש  בנייניםל

 צרכניתכניות לחיסכון באנרגיה,  מושא עבור, של הזוג הצעיר, השקעה כלכלית 'בית החלומות'

 מקומי. הבנייה הירוקהשל השלטון ההחלטות תכנון ית הבנייה ואמצעי למימוש קצה עבור תעשי

, ואף הצליחה לגבש קואליציה שיקוליםפונה באופן מכוון אל כל המגזרים במטרה לדון במכלול ה

חלוקת עם זאת,  שחקנים בענף הבנייה.כלל השל אנשי מקצוע ומקבלי החלטות לצד נציגי 

. מדיניות מקיפההאחריות והסמכויות בין גופים שונים מקשה מאוד על הניסיונות לנסח וליישם 

 אנרגיה והמים, משרד הבינוי והשיכוןתשתיות הלאומיות, הת הסביבה, משרד ההמשרד להגנ

להשפיע על המדיניות וכתוצאה מכך להשפיע על מידת  , ללא תיאום,ומשרד הפנים יכולים

 רישוי לעבאופן ישיר אחראיות , הרשויות המקומיות, אשר יתירה מזאת הקיימות שתושג.

בעלי עניין נוספים לבסוף, ישנם  הבנייה.על  תלויבלתי , מסוגלות להשפיע באופן בנייהה

 בנקים.ו מהנדסים, אדריכלים ומתכננים, חברות בנייה, ספקים כגון במקצועות הקשורים לבנייה

 . הסביבה להגנתמשרד ל אינן נוגעות ישירותמסיבה זו, ייתכן שחלק מההמלצות המופיעות להלן 

 מקיף אשר ראויסדר יום מיועדות לבנות  כאןיובאו  ההמלצות אשראולם כפי שיוסבר בהמשך, 
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להשגת לפעול  ירוקה תוכלהבנייה המדיניות סביב שהקואליציה שהתאגדה  , בתקווהמולקד

 .מוסכמיםיעדים 

 צריכת האנרגיהדפוסי הבנייה בישראל על מדיניות  תשפעה 3.2

וקובעים דרישות , יםיסטנדרט בנייניםנוטים להתמקד בדירות ו בנייניםאנרגיה ב לתפקודיתקנים 

על גיאומטריה של היחידה באוריינטציה ומיקום הבניין, בבבהתחשב  הבנייןמעטפת הנוגעות ל

אפשר ו החיסכון בפוטנציאל זה מזה נבדלים  בנייניםמדד ביצועים כולל. עם זאת, מנת ליצור 

במקרים מסוימים ייתכן שעדיף  .הכדאיות של ההשקעה תשתנה בהתאם לפרמטרים נוספיםש

, בעדיפות על פני איזורים אחריםזור אקלים אחד יאבבניינים בב באמצעי חיסכוןיה להתמקד יה

מדיניות  .מאפייני הבניין העשויים לתרום לשיפורל בכבפן אחד של הבניין ולא באו להתמקד 

מסוימים אשר הם בעלי סיכויים בנייה דפוסי  לבנייה ירוקה יכולה אפוא לשמש ככלי לעידוד

 הללו. הדיון בפרמטרים הסעיפים הבאים ממקדים את טוב יותר. תפקוד אנרגטי ל עדיפים להביא

 בנייניםחדשים ו בנייניםאנרגטי בהתפקוד הלשיפור שונים אמצעים של פוטנציאל ה 3.2.1
 קיימים בישראל

אמצעים עם את ההמחקר ניסה לזהות ישנם אמצעים לא מעטים לחיסכון באנרגיה בבניינים, ו

אמצעים  יישוםהיתרונות של שנערכו בישראל מלמדים על מחקרים שני  .ביותרהפוטנציאל הגבוה 

בישראל אקלים האזורי לו בנייניםהחדשים וקיימים, בהתאם לסוגי  בנייניםלחיסכון באנרגיה ב

אלה מחקרים על פרטים נוספים (. 2013פרלמוטר וויסטל,  ;2013אראל, בקר, פרידמן, )

במחקרים שימוש נעשה ספח ד'. בשני המקרים, בנספח ג' ובנ מובאיםותוצאותיהם 

. אשר משרת גם את התקינה הישראלית הרלבנטית, ENERGYuiבממשק   Energy Plusבתכנת

ארבעת אזורי לארבעה יישובים המייצגים את מלאים שעתיים כולל נתוני אקלים כלי התוכנה 

, כולל ירושלים, ד': אילת(, ב': באר שבע, ג': אביב-תלבתקני הבנייה )א':  המוגדריםהאקלים 

ומפוזרת ומהירות רוח בתחנה  גלובלית, לחות יחסית, קרינת שמש ת אווירטמפרטור

התוכנה מותאמת לתעשיית הבנייה בארץ ומאפשרת  מטאורולוגית מייצגת בכל אזור אקלים.

 ,המחייב הבסיסי התרמיבידוד עומדים בתקן כאן ואשר  המקובלים בנייניםה טיפוסילהעריך את 

( לתרחישים שבהם שולבו בתכנון בניין ייחוסכאופייניים ) בנייניםעל ידי השוואת  .1045ת"י 

מסקנות לגבי התועלות היחסיות של אמצעים במחקרים הללו  נוסחוים לחיסכון באנרגיה, אמצע

את האנרגיה  מציגים ושהתקבלהנתונים  .בבנייןהדירות  םמיקואקלים ולאזורי , בהתאם לשונים

הנדרשת לקיום נוחות כדי לשמור על הטמפרטורה  הדרושה לחימום וקירור חלל המגורים במבנה

 .בקוט"ש למ"ר בשנהתרמית, 

המשופרים  בנייניםוהייחוס הין יבנבין תרחיש  נכללו בהשוואה, הפרמטרים שחדשים בנייניםב

אוורור טבעי  זיגוג, קיוםסוג ה מקדם ההחזרה של הקירות והגג,, של חלונות אוריינטציהכללו: 

חדשים החיסכון  בנייניםכי ב התוצאות הראו הרצפה.ו בשעות הלילה והיחס בין שטח החלונות

למבנה ייחוס העומד בהשוואה  אחוז 65- 50כל השינויים היה  יישוםבגין הפוטנציאלי באנרגיה 

 ד'(.-כתלות באזור האקלים )א' ,1045בדרישות הנוכחיות של ת"י 

ליישום בודדים )לדוגמה, רק אוורור לילה( בהשוואה אמצעים ף נערכו סימולציות עבור בנוס

זמנית, -בו יושמוחלונות, כאשר ב ם. ניתן לראות )להלן( כי שיפוריאמצעים משולב של מספר
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התרומה היחסית של  אחוז. 40- 25בשיעור של , בניין ייחוסלביותר בהשוואה  הביאו לשיפור הרב

במידה  תלויים ,החזרה )צבע( ומקדם, אוורור תרמי בידודלחיסכון באנרגיה, כגון אמצעים אחרים 

 .זוריבאאקלים תנאי הרבה ב

 

בהשוואה לבניין שיפור פרמטרים שונים בתכנון,  בעקבותחיסכון יחסי באנרגיה  .2תרשים 

 אביב )אזור א'(.-בתל ייחוס

אולם התועלת המופקת משיפור  ,(החוףרצועת א' )אקלים מציג את התוצאות עבור אזור  התרשים

היחסית של אסטרטגיות תכנון אחרות לחיסכון באנרגיה  תןחלונות בלטה בכל האזורים. תרומה

עם זאת, ראוי להדגיש גם את החשיבות של  .השונים במידה רבה בין אזורי האקלים שתנתהה

החדשים  בנייניםמסך ה 70%-זה כולל כ ואיזורמאחר . אוורור בשעות הלילה בקיץ באזור א'

אמצעי זה אמנם תלוי במידה לא  אמצעי חשוב במיוחד. באוורור לילה(, יש לראות 2010)למ"ס, 

מעטה בדייר, אולם היעילות שלו תלויה גם במספר גורמים הנתונים בידי המתכננים. ראשית, 

 5280תחלופת אוויר טובה. ת"י  תכנון הדירה, ובמיוחד מיקומם וגודלם של החלונות, חייב לאפשר

נותן כלים פשוטים המיועדים להנחות את המתכנן כיצד לאוורר דירת מגורים ללא שימוש  1חלק 

במערכות מכניות. שנית, יעילות האוורור תלויה בהפרש הטמפרטורות בין הדירה לבין האוויר 

וד בדרך כלל, עלול להפחית החיצוני. אי החום העירוני באזור א', אף שאינו בעל עוצמה גבוהה מא

מאוד את הפוטנציאל לצינון הדירה דווקא בלילות הקיץ החמים. באופן דומה, חשוב גם לאפשר 

תנועת אוויר טובה בין הבניינים, אשר נפגעה קשות בחלק משכונות תל אביב. שיקולים של אקלים 

הן נדון בהמשך(, יש העיר צריכים לעמוד בפני המתכננים תמיד, אך במקביל לזכויות שמש )עלי

 לשמר זכויות אוורור. חשיבות מיוחדת באזור א'

המייצגים את לחיסכון באנרגיה בטיפוסי בניינים  חלופותנבחנו מספר , בשיפוץ בניינים קיימים

 שלכללו שילובים שונים החלופות שנבדקו  .20-של המאה ה 60-וה 50-בשנות ההבנייה למגורים 

 ;חיצוני או פנימי של הקירותתרמי בידוד תוספת  דוד תרמי;או תוספת בי צביעת הגג בלבן

 המחקר השווה את דרישות האנרגיה לחימום וקירור קבועים לחלונות. הצללהאמצעי הוספת ו

)פנימי לעומת חיצוני(. התוצאות הראו כי דרישות במבנה  השונ םדירות בקומות שונות ובמיקו
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. לדוגמא: בבניין הייחוס בבאר שבע מיקומןבהתאם לבמידה רבה  משתנותהאנרגיה בדירות 

קוט"ש  29.5העליונה, לעומת בקומה חיצונית דירה לאקלום בשנה  קוט"ש למ"ר 66.6נדרשו 

יישום משולב של מספר  .בקומת הקרקע ביותר המועטהבדירה החשופה במידה בלבד בשנה  למ"ר

גין שהתקבל ב החיסכון שיעוראולם  –חלופות שיפוץ הביא לצמצום ניכר של ההפרשים האלה 

משיעור החיסכון בדירות אשר מלכתחילה היו  השיפורים בדירות החשופות יותר היה גדול בהרבה

שיעור החיסכון הרב ביותר התקבל על ידי יישום משולב של מספר אמצעים  .החסכוניות ביותר

הראתה כי התרומה של כל מרכיב בשיפוץ בנפרד של  בחינהלשיפור מעטפת הדירה, אולם 

היה הפוטנציאל הגדול ביותר  לבידוד הגגבהתחשב במגבלות הנובעות ממבנה הבניין הקיים, 

 .להפחית את צריכת האנרגיה

אזור האקלים וסוגי בהתאם למשתנה במידה רבה  שני המחקרים הראו כי החיסכון באנרגיה

חייבת להתמקד  לכן, כל מדיניות המיועדת לתמרץ בנייה חוסכת אנרגיההאמצעים הננקטים. 

הגודל והאוריינטציה של חדשים,  בניינים: באלדוגמבאמצעים היעילים ביותר, לפי המקרה. 

גדלה עוד כאשר נעשה , ותרומתם צריכת האנרגיההרבה ביותר על  החלונות הם בעלי ההשפעה

, בעוד ששיפורי החלונות משמעותיים בכל כמו כן. משופרות הצללהזיגוג ובמערכות שימוש 

ככל לחיסכון. פוטנציאל בולט  יש( לאוורור אביב-תלכולל  ,, באזור א' )מישור החוףריםהאזו

בדירות  קיימים, היו הבדלים משמעותיים בין דרישות החימום והקירור בנייניםב שמדובר

חשופות בקומה גבוהה ובין הדרישות בדירות פחות חשופות בקומות נמוכות יותר. יתרונות 

השונות הגדולה הבאה  ההשקעה בשיפורים בדירות החשופות היו גדולים יותר באופן משמעותי.

לפי  המתאימיםהאמצעים הרבה של בחירת חשיבות לידי ביטוי בממצאי המחקרים מדגישה את ה

של ניתוח בממצאים האלה בכל והאוריינטציה שלה במבנה. יש להתחשב  , מיקומהסוג הדירה

 תמרוץ.מתן ל תועלת כבסיס-עלות

 על הביצועים האנרגטיים בנייההשפעת סוג ה 3.2.2

נתוני הבנייה בישראל משקפים נטייה  .שלוהאנרגטי  לסוג הבניין ישנה השפעה מכרעת על התפקוד

. נטייה זו משתקפת בניתוח שנערך על ידי משרד הבינוי תרגבוהים וצפיפות רבה יו בנייניםלעבר 

 3%-מ יותר, עלייה של התחלות בנייה 44,340 יוה 2013בשנת . (2013משרד הבינוי, ) 2013בשנת 

מספר זה . 22,540עמד על  2014. מלאי הדירות החדשות הזמינות לרכישה בינואר 2012לעומת 

 ,2009המלאי בסוף  (, אך עלה בהרבה על23,000-ל 21,700)בין  2013דמה למלאי הזמין במהלך 

 יותר ניב בנייניםב היו 2013בשנת מהתחלות הבנייה  40%. יחידות דיור בלבד 14,550 אשר עמד על

מהתחלות הבנייה  53%, 2013. בשנת גדלהדירות שטח . בנוסף, 2009-ב 55%דירות, לעומת  3-מ

+ חדרי שינה( 5חדרים או יותר ) 6, ודירות בנות ה(חדרי שינ 4חדרים לפחות ) 5כללו יחידות בנות 

בלבד  5%חדרי שינה( או פחות היוו  2חדרים ) 3מהתחלות הבנייה. דירות קטנות בנות  22%יוו ה

נתוני הבנייה מהשנים האחרונות משקפים עלייה חדה , 3תרשים שמראה פי כ מהתחלות הבנייה.

 כבני שמונה קומות ויותר(. מוגדריםה בניינים) שנבנו במספר מגדלי המגורים
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 בשניםבכלל התחלות הבנייה למגורים קומות -רבי ייניםשיעור הדירות בבנ  .3תרשים 

2001 -2014.  

 (2014, משהב"ש)מקור: 

נמוכים )בני קומה או  בנייניםקומות ו-רבי בנייניםאת העלייה המשמעותית בבניית  מציג 4תרשים 

 קומות(. 7- 5-קומות ו 4- 3)בגובה בינוני  בניינים, במקביל לירידה בשיעור הבנייה של שתיים(

 

  2010- 1985בניית מבני מגורים בישראל לפי גובה המבנה,   .4תרשים 

 (2010)מקור: למ"ס, 

שטח הקרקע הצפיפות והפחתת  )לפחות לכאורה( הגדלתקומות הוא -רבי בנייניםהיתרון של 

כאשר אלה תורמים לבעיות סביבתיות וחברתיות.  בנייניםאולם לכל יחידת מגורים,  הדרוש

בנוסף לאנרגיה , הדרושה לייצור חומרי הבניין ולהקמתוגלומה האנרגיה מביאים בחשבון את ה

 .(Treloar et al, 2001) בגובה בינוני בנייניםמפחות  יםקומות טוב-רבי בנייניםהדרושה לתפעולו, 

יותר מבחינת אנרגיה  נמוכהבעוד שצריכת האנרגיה בדירות בעיר עשויה להיות  לכך, בנוסף

תפעולית ותחבורה, האנרגיה הגלומה עלולה לקזז את הפערים הללו ולבטל את היתרון 

(et al, 2009 Perkins.) Randolph et al (2006)  רבי בנייניםב ת זיוןפלדתוספת של כי הראו-
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הובילו לעלייה  צפיפות גבוההב הנבנים בנייניםת הדרושה בקרקעי-קומות והוספת חנייה תת

ה בנוסף להשפע העלייה בצפיפות המגורים. למרות, מחזור חייםבניתוח בביקוש לאנרגיה לנפש 

כגון קומות משפיעים על גורמים סביבתיים אחרים, -רבי בנייניםעל צריכת האנרגיה,  הישירה

 ,Capeluto & Shaviv) של בניינים בקרבתםמהירות הרוח בסביבתם ומידת החשיפה לשמש 

לבין קומות -רבי בנייניםבאמצעות  הגברת הצפיפותקשר בין אלה מטילים ספק ב. מחקרים (2001

 .קיימות במובן הרחב

סקר . קומות(-יחסית )ללא רבי נמוכים בנייניםבאמצעות גם  גבוהה למדיניתן להגיע לצפיפות 

העלה כי ניתן להשיג  עירוניתלהתחדשות  קומות-רבי יניםבניבבריטניה לגבי תרומתם של  שנעשה

קומות -רבי בנייניםהצדקה לבניית  איןמעורבים, וכי  בנייניםצפיפות גבוהה באמצעות 

(House of Commons, 2002.) עשויים לייצג גישה מתאימה יותר ליצירת בגובה בינוני  בניינים

ומרקם  נמוכה , צריכת אנרגיהגבוהה צפיפות לרבותקיימות, לעידוד שונות איזון בין דרישות 

 .חזק ומזמין חברתי

-רבי בנייניםלעבר דווקא , מגמות הבנייה הקיימות בישראל נוטות קודם, כפי שצוין אף על פי כן

ביותר  ותת ליעילונחשב אינן. שתי האפשרויות הללו מאידך קרקע-צמודי בנייניםאו  מחד, קומות

 רציפותנוחות הליכה או  כמועות סביבתיות וחברתיות אחרות, השפ מבחינת מבחינת אנרגיה או

בודדים יזכו להסמכה כבניינים ירוקים, ויוכיחו חיסכון  בניינים אף אםלכן,  המרקם העירוני.

 לאנרגיה הכולל הביקושהשפעתם על הקיימים, בתקנים בצריכת האנרגיה לפי סעיפים רלוונטיים 

 בנייניםקומות ו-רבי בנייניםלעבר  המצביעות על נטייה. מגמות אלה, אינה בהכרח חיובית

הכולל  נמוכים, תוך התרחקות מבנייה עירונית קומפקטית, משפיעות לרעה על הפוטנציאל

  באנרגיה בסביבה הבנויה. לחיסכון

חישוב האנרגיה הגלומה בבניין אינו פשוט, ואינו יכול להיות הגורם היחיד או אפילו העיקרי 

או החומרים בתקן. אולם הנושא אינו מקבל ביטוי מספיק בתקן הקיים )ראו   בפרקי האנרגיה

 הוא אינו מהווה היום שיקול המשפיע על דפוסי הבנייה והמרקם העירוני. -(, ובעיקר 4.1.5סעיף 

בין היתר לתת מענה  יםמיועד, ותהליכי התכנון מושפע מכוחות השוקבישראל המרקם העירוני 

אולם באים להחליף תכנון סטטוטורי המתחשב גם בהיבטים סביבתיים.  תקנים אינםלביקושים. 

הקשר רחב מ במנותקתן להתייחס לבנייה ירוקה לא ניעצמו מעידה כי  5281ההתפתחות בתקן 

  ולכן מנוסח חלק הדן בשכונות ירוקות.  - המביא בחשבון את המרקם העירוני יותר

  בישראלבבנייני מגורים צריכת אנרגיה  3.3

באירופה  בולטותמדיניות הבנייה הירוקה בישראל הושפעה ממגמות  העולם, במרבית כמו

שיטות הוותיקות והנפוצות ביותר הוהניסיון של  המוניטיןהתבססה על . היא ובארצות הברית

בעקבות אימוץ  נוסחו אשרשיטות אחרות , ופחות על LEED-ו BREEAM ,להערכת בנייה ירוקה

 EPBD – Energy Performance of)בבניינים אנרגטי פקוד לתהאירופי הנחיית האיחוד 

Buildings Directive .)בישראל, בדומה מת קיי בנייניםב חיסכון בצריכת האנרגיההשאיפה ל

נמוכה יותר בהשוואה לחלק מהארצות  לאקלום הדירהצריכת האנרגיה אולם לארצות אחרות, 

בעקבות יישום  לפרטהצפויה התועלת הכלכלית  לכן. מקור להשראה ומודלים לחיקוימהוות ה
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עבור עם זאת, העובדה שהתועלת הכלכלית . בישראל יותר היא קטנה לחיסכון באנרגיהצעדים 

חשובה להבנת הפוטנציאל של אמצעי מינוף  חו"ליותר בהשוואה ל נמוכהבמדינת ישראל  הפרט

 כלכליים שנועדו לעודד חיסכון באנרגיה בבית.

מובילות הבין ארצות אירופיות לעיקריים בצריכת אנרגיה ביתית בין ישראל ההבדלים העל 

 .5תרשים ללמוד מניתן ניות בנייה ירוקה מדיב

 ., בטון שווה ערך נפט2010על צריכת אנרגיה ביתית לנפש, נבחרים נתונים   .5תרשים 

 מקור: סוכנות הסביבה האירופית

בעיקר בצריכת  ,הבדלים גדולים מאוד עלמראים  ,שנלקחו מסוכנות הסביבה האירופית ,הנתונים

, המהווה את עיקר הצריכה מעלויות חימום הבדל זה נובע במידה רבה .אנרגיה שאיננה חשמל

בארצות . )בריטניה, גרמניה והולנד( מערב אירופה-'אנרגיה אחרת' בארצות צפוןהמוגדרת כ

של סוכנות נתונים מדו"ח  .חלקו של המרכיב הזה קטן מאוד , לעומת זאת,בדרום אירופה

חברות המדינות ה 15קרב על השימוש באנרגיה ב  2007משנת  (IEA) לאומית-האנרגיה הבין

 לשימוש ביתי אנרגיההסך מ 54%-מהווה כ הבנייןלחימום המשמשת אנרגיה הסוכנות מראה כי ב

ליצור תמונה  אשר בעזרתם ניתןחכמים, מונים בהיעדר ) . בישראל מהאומדןערך הגבוה בהרבה  –

הכוללת,  מהצריכה הביתית 30%-, צריכת האנרגיה לאקלום במגזר הביתי מוערכת במדויקת יותר

 (למיזוג אוויר. במידה רבה תומיוחס

במקורות האנרגיה. בניגוד  אלא גם בנייניםבדפוסי השימוש באנרגיה בלא רק  ישראל נבדלת

בראש ובראשונה על חשמל. דו"ח בישראל מושתת הבתים לארצות רבות באירופה, חימום 

 צריכת החשמל הביתית לנפש ראה כי( מ2011)חח"י,  2011סטטיסטי של חברת החשמל לשנת 

נחשבים מקורות אחרים של אנרגיה ביתית לא . טשע"נ 0.18-, ערך השקול לקוט"ש 2,030היא 

, בכל וללביש המשמשגז )וכוללים בעיקר  ,משמעותיים בישראל בהשוואה לארצות אירופיותל

של  2011לשנת  הצריכה הביתית סקרלפי מערכות חימום מרכזיות בירושלים(. להפעלת ו הארץ,

-בהשוואה ל₪,  362א וצריכת החשמל החודשית לאדם ה שווי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בלבד מעלות השימוש באנרגיה. 6.6%, אשר משקפים לגז₪  24
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בית כל מראים כי צריכת האנרגיה ל( EEA, 2009) 2009סוכנות הסביבה האירופית לשנת נתוני 

בית בממוצע לכל  טשע"נ 1.012בארצות אירופיות היא )בלבד(  הבנייןחימום לצורך  מגורים

עלתה בישראל למשק בית  הכוללתלפי נתוני חברת החשמל, צריכת החשמל בישראל,  מגורים.

קוט"ש  7,700לכמעט  2002בשנת קוט"ש לשנה בממוצע  7,000-בהדרגה מערך של מעט פחות מ

 5,673-. הגידול משקף גם עלייה בצריכה לנפש, אשר גדלה באותה תקופה מ2011לשנה בשנת 

היתה  2009בשנת  (.47, לוח 2011קוט"ש לנפש )חח"י, דו"ח סטטיסטי  6,232-קוט"ש לשנה ל

 טשע"נ בלבד. 0.645-קוט"ש, שהם כ 7,486-הצריכה השנתית למשק בית כ

 ושיעור, בארץצריכת האנרגיה הביתית הכוללת נמוכה יותר בהשוואה למדינות באירופה, לפיכך, 

 לחיסכון הפוטנציאל לכן. אף הוא צריכת האנרגיה בישראל לצורכי חימום וקירור נמוך יותר

התועלת הכלכלית מחיסכון באנרגיה במשק במקביל גם סביר להניח כי ו ,באנרגיה בארץ קטן יותר

לפיכך, אם מבקשים . , והחיסכון הכספי יהיה קטן יותרתהיה מצומצמת יותר הבית בישראל

  .ישראלמציאות בליש להתאימם בארצות אלה  יםמדיניות המיושמלאמץ אמצעי 

על  בארצות שבהן צפויים חיסכון משמעותי והחזר מהיר יותר יתירה מזאת, הניסיון מראה שגם

. לעידוד המגזר הביתי לא תמיד זכו להצלחהתוכניות , החוסכים באנרגיה ההשקעה באמצעים

סקה י'הע בשםתכנית ממשלתית לשיפוץ בניינים לצורך חיסכון באנרגיה לדוגמא, בבריטניה, 

לא זכתה לביקוש אשר צפתה הממשלה, למרות ההערכה כי בתנאי   (Green Deal) הירוקה'

במסגרת התוכנית, מימון השיפוצים היה אמור  .האקלים באנגליה צפוי חיסכון משמעותי

היתרונות הכלכליים על דגש יתר  .האנרגיהבאמצעות חיסכון עתידי בחשבונות להתקבל 

לגבי הפוטנציאל של מדיניות  יתרלהוביל לאופטימיות  עלולה אפואהאפשריים עבור הפרט 

 לגרום לשינוי.המבוססת על תמריצים כלכליים 

של  הכלכליתהמוטיבציה מדיניות המבוססת על של ההצלחה בפוטנציאל גישה זו מטילה ספק 

את מחקר  שבחן להפחית את צריכת האנרגיה הכוללת. לפי  צורךעצם הלא ב ך, אבלבדהפרט 

 חוסכות אנרגיהשיטות בנייה  יישוםבצריכת האנרגיה ברחבי ישראל ע"י  ןסכויחהפוטנציאל ל

לפי ת"י  Aמבנייה העומדת בדרגה   משק בית כלב(, החיסכון שיושג 2013פרלמוטר וויסטל, )

, בהשוואה לבניין ייחוס העומד בדרישות עלויות חימום וקירורמ 50%-עשוי להגיע ל, 5282

-כ שללמדי סכום שנתי צנוע זה מתבטא ב חיסכוןהמזעריות של התקינה המחייבת הקיימת. 

בבנייה חדשה למגורים בצריכת האנרגיה  נה כולהלמדיהחיסכון השנתי  , אולםבית למשק ₪ 800

 הזערך  .שונים( צמיחהלפי תרחישי ) 2035עד לשנת  קוט"שמיליון  3,500עד  1,700-עשוי להגיע ל

מיליון  978יוצרו  2011-ב לשם השוואה:שקול לתפוקה השנתית של תחנת כוח מסחרית גדולה )

 הכוח אשכול(. בתחנת קוט"שמיליון  3,100-בתחנת רידינג ו קוט"ש

מבחינת צדק חברתי,  פרטיתרון עבור הבגישה זו יש  ,מאזן האנרגיה הלאומיעל  הבנוסף להשפע

תועלת -שאלת עלות ובאנרגיה איננ ןסכויח עבורםת בעלי הכנסה נמוכה. במיוחד במשקי בי

 אפשרות ליהנותבראש ובראשונה אותו משק בית, כי אם בהחיסכון הכלכלי הכולל על  המשפיעה

 ואיכות חיים.נאותה נוחות תרמית מ
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 המצב הנוכחי והפוטנציאל בהשוואה לארצות אחרות –שיפוץ ירוק בישראל  3.4

הרציונל, חדשים מבחינת  בנייניםקיימים ו בנייניםיש הבדל גדול בין אנרגיה בכל הנוגע לשימור 

אמנם מציב דרישות שונות )ונמוכות יותר( לבניינים העוברים  5281תקן . והתועלות העלויות

 בעבודות שיפוץ רחבות היקףשיפוץ בהשוואה לבנייה חדשה, אך הוא עשוי להיות אטרקטיבי יותר 

המבוצעות על ידי חברות קבלניות מאשר בעבודות בהיקף מצומצם המבוצעות על ידי בעלי בתים 

תמריצים כלכליים הנובעים מהסמכת הבניין. היעדר פרטיים, משום שהחברות עשויות להנות מ

כדאיות ו(, EPBD) לתפקוד אנרגטי בבנייניםהאירופי הנחיית האיחוד כמו , יעדי מדיניות מקיפים

מקשים על עידוד  רק לשם חיסכון באנרגיה,למגורים  בנייניםץ הנעשה שיפונמוכה ל כלכלית

נבנה הקיימים הבניינים מעותי חלק משמלמרות העובדה ש זאת. עבודות כאלה בישראל

לבידוד תרמי  1045 "ילפני האימוץ של תהבנייה נעשתה בין אם  – נמוכיםסטנדרטים תרמיים ב

לציין כי רמות גם  חשובהתקן לאחר מכן. ה לקויה של בשל אכיפובין אם  ,1979בשנת  בנייניםב

 1045-1 "יהאחרון של תהבידוד התרמי הדרושות במבני מגורים היו צנועות מאוד, עד לעדכון 

 .2011בשנת 

פוטנציאל ה את מציג (2013)אראל וחוב', דו"ח על שיפוץ בנייני מגורים לשם חיסכון באנרגיה 

אשר  חלופותהרוב  במעטפת המבנה. תועלת של מספר חלופות לשדרוג-וניתוח עלותחיסכון ל

 יעיללהיות תמריץ ק כדי חיסכון גדול מספי הוכיחו, למעט שיפור הבידוד התרמי בגג, לא נבחנו

 .לשיפוץ הבנייןאת בעלי הבתים לפעול  להביא

שיפוצים אשר עוברים  בנייניםב .צא דופן וחשוב מאודמקרה יובתקפה איננה מסקנה זו 

, (38בפני רעידות אדמה )במסגרת תמ"א  העמידלמסיבות אחרות, למשל חיזוק מבנה  המתבצעים

כדאי יותר.  ובהתאם לכך השדרוג התרמי גם ידוד מעטפת המבנה תהיה נמוכה, העלות הנוספת לב

לקירות החיצוניים של בניין  ס"מ 5: העלות הכוללת להוספת בידוד פוליסטירן בעובי אלדוגמ

 לכל מטר מרובע₪  200-וכ (2013)אראל וחוב', לכל מטר מרובע ₪  205-דירות טיפוסי מוערכת ב

למטר ₪  50-וכים. אולם העלות השולית של הבידוד עצמו נמוכה מנמ קרקע-צמודי בנייניםב

 הוא אפשרות כדאית בהרבה. 38ומכאן ששיפוץ ירוק מסוג זה במסגרת תמ"א  –מרובע 

 ,וקיים הבדל גדול ,בישראל מגורים של בניינימעטפת הבפני שיפוץ העומדים  רבים חסמיםיש 

מבוצעים ב הארצות המתקדמות אשר בהן תנאים ברובין התנאים בארץ ובין ה ,היבטים מכמה

 .תהליכים כאלה

, שיפוץ רכיבי המערכת בניינים אשר בהם מותקן דוד לחימום הדירה )הסקה מרכזית(בראשית, 

אירופה נעשה שימוש נרחב במערכות במרבית ארצות . מקור משמעותי לחיסכוןבדרך כלל מהווה 

החימום וכמעט כל מיזוג האוויר מתבצעים באמצעות מניכר מאוד  חלק בישראלכאלה, אך 

לקירור  חלק ניכר מהציודיתירה מזאת:  .3-שלהן גבוה מ הפעולהמשאבות חום, אשר מקדם 

הוא  , ולכן הוא יעיל למדי;(האחרונותהשנים  20- 15אחרונה )במהלך בתקופה ההותקן  וחימום

 ;שות ויעילות ללא שום צורך בתמריציםולכן הוא מוחלף ביחידות חד ,בעל אורך חיים קצר יחסית

החלפת מתקני כי אף שקל להתקין אותו. לפיכך, והוא דורש מעט מאוד תשתית בבניין, כך 

, בארצות כמו בריטניה או גרמניה בנייניםמרכיב משמעותי מאוד בשיפוץ של  החימום מהווה

שיפורים ביעילות  דווקאבישראל,  .יותרהרבה צפוי להיות קטן  בארץחיסכון באנרגיה תרומתו ל

 ות אסטרטגיה יעילה בהרבה.יעשויים להומערכת ההולכה חשמל ה תהפק
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, שנית, אמנם נוכחנו לראות כי לגודל החלון ולאוריינטציה שלו יש חשיבות גדולה מאוד בישראל

קיימים הוא קטן מאוד. אם ניקח בחשבון את  בנייניםאולם הפוטנציאל לשינוי התכונות הללו ב

רווחים הסולריים רי שהההסמוכים בשכונות עירוניות צפופות,  בנייניםשנוצרת בשל ה הצללהה

 עוד יותר. קטניםהפסיביים הפוטנציאליים 

בתנאים . קומות-ישראלים חיים בבנייני דירות מרובי משפחות ורבימאוד מהאחוז גדול  ,שלישית

אשר יתכן כי בין כל השכנים, הדורש תיאום תהליך מורכב  הואמעטפת המבנה שיפוץ של  האלה,

כולו מורכב התהליך כמו כן,  .שאין להם המשאבים הדרושים בכך אוחלקם לא מעוניינים 

קל מבנה גבוה או אפילו בינוני. של חזית אם דרושה גישה ל, במיוחד מאתגר מאוד מבחינה טכניתו

 .38שיפוץ במסגרת תמ"א  מתבצעהזה בבתים שבהם כבר  החסםלהתגבר על יותר 

ה בדרך החיצונית אינה רחוקטמפרטורת האוויר האקלים ישראל מתון למדי ולבסוף, מכיוון ש

 של המעטפת החשופה, ומכיוון שברוב הדירות השטח הבנייןטמפרטורה הרצויה בתוך מהכלל 

ההשקעות היחידות שסביר  שיפור הבידוד התרמי היא מוגבלת.המושגת בקטן יחסית, התועלת 

ואיטום פתחים  שלהן בפועל תהיה קצרה יחסית הן בידוד תרמי של הגג להניח שתקופת ההחזר

 ניכרת. אינפילטרציה שבהם ישאו החלפת חלונות 

בניינים לשם חיסכון באנרגיה ומקטינים  נם חסמים משמעותיים אשר מעכבים שיפוץ ישלסיכום, 

את הכדאיות שלו. מאפייני הבניין הדורשים תשומת לב בהקשר הזה אינם בהכרח דומים 

השיפוץ עלול להיות מורכב מאוד, עוד תהליך מראה ש הניסיון בחו"ללמאפייני הבנייה החדשה. 

על בלות החלטות את נקודות הזמן שבהן מתקלזהות לכן חשוב מעבר לשיקולים הכלכליים. 

ולנצל ממניעים שונים, לרוב מיד לאחר רכישת הנכס או שינוי משמעותי במחזור החיים, שיפוץ 

לזהות את אנשי המקצוע ואת מקורות המידע האחרים המעורבים בתהליך,  צריךכמו כן  .אותן

 לקדם חיסכון בצריכת אנרגיה. אשר יסייעליצור שינוי בתרבות השיפוצים  כדי

 דיניות הקיימת בתחום הבנייה הירוקהמגבלות המ .4

בטבע הבנייה הירוקה ובמאפייני הנוף  בהתחשבשבהם, תחומים מסוימים  מאיר הבאהפרק 

הישראלי, המדיניות הקיימת לקידום בנייה ירוקה עלולה שלא להגשים את יעדיה הכלליים. 

 .מהחסרונות של המדיניות הקיימת לאחדים יתייחסוהמלצות הדו"ח הזה 

 חיסכון באנרגיהלעידוד מגבלות הבנייה הירוקה כאמצעי  4.1

בתגובה לא מעט התעוררה לקידום בנייה ירוקה בישראל הדחיפה  בדומה לארצות אחרות,

סביבתיות אחרות  סוגיותנותנת מענה לירוקה הבנייה ה. בעוד שבבנייניםלביקוש הגדול לאנרגיה 

ההתמודדות עם  – בבנייניםאוויר הואיכות חזור פסולת, מגוון ביולוגי יצריכת מים, מ כגון –

את החיסכון בצריכת אנרגיה  הפכושינויי האקלים וההישענות על מקורות אנרגיה לא מתחדשים 

על  בדו"ח שהוכןקיבל ביטוי תהליך זה בישראל  .למרכיב מרכזי במדיניות הסביבתית בנייניםב

היתר בזיהוי הפוטנציאל של הבנייה בין  ,עבור המשרד להגנת הסביבה 2009ידי מקינזי בשנת 

 אומץ ירוקההבנייה הת, תקן ות המקומייוברמת הרשו .הירוקה לצמצום הפליטה של גזי חממה
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לצמצם את זיהום האוויר  כדי 20085באמנה שנחתמה בשנת  15-הערים החברות בפורום ה על ידי

 והפליטה של גזי חממה.

תנדבותי שמטרתו לעודד שיפור סביבתי במגוון כלי מבוסס שוק והכ באה לעולם ירוקההבנייה ה

כדי לכן,  באנרגיה.חיסכון משמשת ככלי מחייב וממוקד לא כאשר הי יש לה מגבלות אך ,תחומים

להפחית את הביקוש לאנרגיה ואת הפליטה של גזי חממה במידה משמעותית יש צורך לנקוט 

 אמצעים משלימים.

 הלב המופנית לחיסכון באנרגיה את תשומתלטשטש עלולים  תכליתיים-רבתקנים  4.1.1

בעקבותיהם, לרבות ת"י רבים אחרים שגובשו וכלים  LEED ,BREEAMתקני בנייה ירוקה כמו 

הנוגעים לתפקוד הבניין בתחומים  םעל ניקוד המוענק בגין עמידה בקריטריוני מבוססים , 5281

 לפיו מבנהש העיקרון מבנה שונה, אולם המשותף לכולם הואלכל כלי יש . אמנם סביבתיים שונים

ניתן  לסף מסוים בסולם דירוג מוגדר. הגעהותחומים ידי צבירת נקודות במגוון  עליוכר כ'ירוק' 

הבנייה הירוקה לבצע הערכה  חסידישל  רצונםל כזהבמודל מרובה יעדים  צורךלייחס את ה

מאחר  (.Cole, 1999אנרגיה ) מוכבכל תחום, נפרדים מבחנים ולא להסתמך על  סביבתית מקיפה

היזמים והיצרנים  רצוןאת  הם משקפיםות פרטיות מבוססות שוק, משהתקנים פותחו כיוז

 אחריות סביבתית כוללת שאינה מוגבלת לנושא סביבתי אחד. להוכיח

שיפורים סביבתיים במגוון הבניינים לאמץ הכרה והסמכה מעודד את מתכנני הדגם הזה של 

, 5281ת"י ב .גרידא לא בהכרח מפנה את המאמצים לעבר חיסכון בצריכת אנרגיה אךנושאים, 

מות בכל אחת בעמידה בדרישות מינימום מסוי בדומה לתקנים אחרים, ההסמכה מותנית

הסמכה כ'ירוק' בעוד שיהיו בו בפועל שיפורים  יקבל בניין נמנע מצב שבו. כך וריותמהקטג

 ת בלבד.ובודד ותמשמעותיים בקטגורי

 ותורמת להתאמת התקן ,מועילה ביותר ליצירת שינוי סביבתי כולל גישה מקיפה זואין ספק כי 

בפועל דרישות המינימום המחייבות אולם  .תרחישים שוניםלומטיפוסים שונים  בנייניםל

המופיעות בתקן הן האמצעי היחיד המבטיח חיסכון באנרגיה, בעוד שאפשר כי דרישות המקנות 

יקבלו מענה משום שהמתכנן יעדיף לצבור ניקוד הדרוש להסמכה בקטגוריות ניקוד נוסף לא 

נדרשים לעמוד בתנאי  בניינים בתקן הישראלי, . אחרות, אשר בהן קל יותר לתת מענה לדרישות

, בכלל זאת שיקולים אנרגטיים בתכנון להציגדרישה וב אנרגיההצריכת  סעיףהמינימום של 

השגת דירוג אנרגטי  ומעל הכלאקלימי, -תכנון ביוביצוע  ,מוכיםס בנייניםעל  מהטלת צלהימנעות 

C  דירוג זה מייצג שיפור 1045ת"י בהשוואה למבנה ייחוס העומד בדרישות . 5282ת"י לפי ומעלה ,

לפי הערכות  ,לפחות בביקוש לאנרגיה לצורכי חימום, קירור ותאורה בדירה ממוצעת 28%בשיעור 

בפועל, צריכת  (.Shaviv, 2011) בנייניםב מקיפות סימולציות תרמיותשבוצעו במחקרים שכללו 

ר שא, בגורמים רבים אחרים, כמו עומס בגין מכשירי חשמלהאנרגיה הכוללת בבניין תלויה גם 

 בצריכתניכרת הפחתה ל ההחמרה בדרישות הביאה .מתקן הבנייה הירוקה כללאינם מושפעים 

מכאן  .בשנים האחרונות רבים רי צריכה אלקטרונייםאנרגיה של מכשירי חשמל ביתיים ומוצה

יתבטא בשיעור חיסכון שונה בדירות  שחיסכון רב יותר בצריכת אנרגיה באמצעות בנייה ירוקה

                                                 

5
 http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=82&scid=80כאן:  ראופרטים נוספים  
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מחשבון החשמל הביתי הטיפוסי, חיסכון  30%שונות. אם נניח כי חימום, קירור ותאורה מייצגים 

בצריכת האנרגיה  לערך 9%סכון בשיעור חייהווה למטרות אלה  צריכת החשמלב 28%בשיעור 

 .הכוללת

לפי התקן הירוק כאמצעי מדיניות למימוש יעדים לחיסכון  בנייניםכאשר נעשה שימוש בהסמכת 

להיות  המחייבות עלולות הסף בתקן ייעודי לאנרגיה, דרישותלהיעזר במקום באנרגיה, 

להקנות נקודות זכות כחלק יכולים בתחום האנרגיה אשר יותר מאמצעים נוספים  ותמשמעותי

הנוספות לזכות בנקודות  שהמתכננים ישאפוערובה לכך שום . הסיבה לכך היא שאין מההסמכה

ניקוד בתחומים אחרים אשר נתפסים כקלים יותר בתחום האנרגיה דווקא, ועשויים להעדיף 

בהכרח אין , המופיעות בתקן בדרישות המינימום אם הבניין עומדגם : יתירה מזאת. ליישום

יש כי כאן  נטען לפיכךבפועל. שלה ובין צריכת האנרגיה הדירה התאמה בין דירוג האנרגיה של 

 בפועל. אמצעים משלימים כדי להבטיח חיסכון משמעותי בצריכת האנרגיהצורך ב

 מציאותבא לידי ביטוי ב בהכרחאינו חיסכון פוטנציאלי בצריכת אנרגיה  4.1.2

תכנון בדרישות עמידה מ הנובעהסמכה ירוקה מצביעה על חיסכון אפשרי בצריכת אנרגיה 

אינם  גם בארה"ב בניינים. הוכחה של חיסכון בפועל דורשהתקן אינו אולם  –לאנרגיה הקשורות 

במחקר של  .LEED טענה הנשמעת לא אחת כלפילפי צריכת האנרגיה שלהם בפועל, נבחנים 

Newsham et al (2009) הוסמכו לפי שבניינים אשר כי בעוד מצא נLEED  השתמשו בפחות

באנרגיה רבה השתמשו מהבניינים אשר נסקרו רגילים, כשליש  בנייניםמאשר  בממוצעאנרגיה 

כמו כן, לא נמצאה קורלציה משמעותית בין צריכת האנרגיה בפועל לבין  רגילים. בנייניםמ יותר

  .דרגת ההסמכה או הציון בתחום האנרגיה

בנוסף לגמישות הסבר נוסף לחוסר ההתאמה בין הסמכה לבנייה ירוקה וחיסכון אנרגטי בפועל, 

רמת ההסמכה נקבעת  , טמון בהשפעת התנהגות הדיירים על צריכת האנרגיה בבניין.הניקודשיטת 

באנרגיה, אולם היא לא לוקחת בחשבון פוטנציאלי ומשקפת אמצעים לחיסכון  מאפייני הבנייןלפי 

כפי שהראו בין חשמל. זוללי או את השימוש במכשירים  רגלי הצריכה שמובילים לבזבוזאת ה

תכנוני מאפיין כאשר אמצעי חיסכון באנרגיה משולבים כBooth & Choudhary (2013 ,)היתר 

. , תופעה המכונה 'אפקט הריבאונד'בין החיסכון הצפוי והחיסכון בפועל , נוצר חוסר התאמהטכני

ייתכן החסכוניים.  בנייניםיותר בעשוי להיות קטן הסיבה לכך היא שהמאמץ לחסוך באנרגיה 

הוצאה הם יכולים לעמוד בהם סבורים שששדיירי המבנה מצפים לנוחות תרמית רבה יותר, או 

 Green Deal-לכן, בפרויקט ה בו חסכוניות יותר.שהזו ברגע שמעטפת המבנה והטכנולוגיות 

ו"מקדם שימוש" בעל  15%של תועלת מביאים בחשבון "מקדם נוחות" -בי עלותבאנגליה, חישו

 הריבאונד. אפקטבשל  , בין היתרחיסכון באנרגיהה כדי להפחית את צפיערך משתנה 

תכנון הבניינים ואינם כי תקני הבנייה הירוקה משמשים בראש ובראשונה כדי להשפיע על  מובן

הפוטנציאל לחיסכון הפער בין  . לאחר האכלוס ת האנרגיהיכולים להשפיע ישירות על דפוסי צריכ

אינה יכולה לשמש בנייה ירוקה תקינה לבפועל מראה כי המתקבל במקרים לא מעטים והחיסכון 

זהו  קובע בפועל את צריכת האנרגיה או את הפליטה של גזי חממה.אשר  כלי מדיניות בפני עצמה 

תחזוקה על  של צריכת האנרגיה או הקפדהביקורת תקופתית דורשים תקנים התפקידם של 
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אין בישראל לפי  תוכננו להשיג. ןשה חיסכוןמידת ה את כדי להבטיחהבניינים של מערכות נאותה 

 וחבל. -שעה תקנים כאלה 

 צורכים פחות אנרגיה מאשר בניינים'ירוקים' בניינים אם נניח כי בממוצע גם למרות כל זאת, 

גורמים  נםיש(, קודםוהוזכר  LEED-שעסק בממצאי המחקר י כפי שמשתקף באופן חלקרגילים )

בתי המגורים שטחם של . אם של גזי חממה סביר להניח שיגבירו את הפליטה הכוללתאחרים ש

הבניינים אם  גם –משק בית ל כמו גם הצריכהרגיה לנפש עשויה לגדול לגדול, צריכת האנ ךימשי

 'לא ירוקים'. בנייניםבהשוואה לרצפה יותר בצריכת אנרגיה לכל מטר מרובע יעילים יהיו עצמם 

בישראל הופכת לפחות שכיחה  קומות 4או  3בני  דירות , בניית בתי3הנתונים בפרק שמראים כפי 

בשני . מצד שני בחלוף הזמן, ואת מקומה תופס שילוב של מגדלי דירות מצד אחד ובתים פרטיים

חיים, המחזור בטכנולוגיה, השימוש באנרגיה ב לותתהלגבי  שמעותיותמהמקרים עולות שאלות 

רבות סוגיות סביבתיות וחברתיות  לצד, והנגישות להולכי רגלציבורית התחבורה הזמינות 

של בנייה ירוקה הנכללים בתקן הקיים, יש צורך לדרוש מאפיינים מכאן שבנוסף לאותם  אחרות.

ולתרום לקיימות  לחסוך באנרגיהרב יותר פוטנציאל בעלי או לתת תמריצים עבור סוגי בנייה 

, למשל, מציב דרישות מחמירות יותר לבתים בעלי שטח גדול LEEDתקן  .בחשבון הכולל

 ., משום שנדרשים יותר משאבים לבנות ולתחזק אותםבהשוואה ליחידות דיור קטנות יותר

, תקני הבנייה הירוקה יתהמחייבים נוקבים בדרישות צנועות יחסמאחר שתקני האנרגיה  4.1.3
 צריכים לכוון גבוה יותר

פרלמוטר תוכל להביא לחיסכון ניכר באנרגיה, כפי שנטען על ידי ירוקה הבנייה על מנת  שה

בדרגות ועמידה בדרישות הסמכה  בנייה של בניינים יעילים יותר(, יהיה עליה לעודד 2013)וויסטל 

רמות ההסמכה הנמוכות מייצגות בהסף  ישותדר, קודם. כפי שהוסבר 5281ת"י לפי הגבוהות 

ת"י לבנות לפי  החלת החובהרגילים.  בנייניםד בביצועים האנרגטיים בהשוואה לבשיפור מוגבל בל

כדי  לתת תמריצים מייתרת למעשה את הצורך( 2013, 15-)פורום הרבות ברשויות מקומיות  5281

צורך בכלים שיעודדו עדיין יש עם זאת,  .בנייה ירוקהבתקן הלקדם את רמות ההסמכה הנמוכות 

צריכת אשר עשויות להביא לחיסכון רב יותר ב להתחייב לרמות הסמכה גבוהות יותר היזמיםאת 

 .עשויות להתברר כיקרות יותרף שהן , אהאנרגיה

 התמקדות ברמת המבנה מגבילה את הפוטנציאל 4.1.4

ם גם מהתכנון ברמת השכונה או , כי אהבניין ומאפייניו מטיפוסרק  לא השימוש באנרגיה מושפע

לאחרונה וכוללים כעת הורחבו לבנייה ירוקה אחדים לאומיים -תקנים בין ברמה העירונית.

, BREEAM Communities, בין היתר, פרקים הנוגעים לתכנון השכונה או העיר

Green Star Communities ו-LEED-NDמוכרת מזה זמן המגבלה  מתמודדים עםאלה קנים . ת

 להביא לתכנון בניינים ירוקיםאמנם עשויים אלו : הבודד ברמת המבנההעוסקים תקנים ברב 

להשפעתם של גורמים הקיימים מחוץ לגבולות המגרש הבודד על  מתייחסיםאינם יותר, אולם הם 

 (.זכויות שמש)למשל,  תפקוד הבניין

סף. הבדיקה אמורה דורש בדיקת הצללה מפורטת כתנאי אכן עוסק בזכויות שמש, ואף  5281ת"י 

להציג הן את מידת החשיפה לשמש של הבניין עצמו, אשר עלולה להיפגע כתוצאה מהצללה על ידי 

 מוענקמשמעותי  אופן שבו הבניין המוצע מטיל צל על סביבתו. ניקודאת ה בניינים שכנים, והן 
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לחשיפה מינימלית  בדרישות מפורטות מאוד עמידהאשר בהם בדיקת ההצללה מוכיחה  בנייניםל

וכן  ,וולטאים-וקולטי שמש פוטו הבניין כגון מערכות סולריות לחימום מיםגג על  םתקנימשל 

לקבל את הדירוג האנרגטי  אמנם אפשר פסיבי באמצעות השמש. חימום מאפשרחלונות הלמיקום 

דות נקומספיק , אך כמעט בלתי אפשרי להשיג להוכיח עמידה בדרישות האלההמינימאלי מבלי 

 לזכות את הבניין בדירוג גבוה יותר.בסעיף האנרגיה כדי 

סמוכים, אולם כדי בניינים ירוק חדש על בדיקות הצללה עשויות לבטא את ההשפעה שיש לבניין 

למצות את הפוטנציאל של הבנייה הירוקה יש להביא שיקולים אלה בחשבון עוד בשלב תכנון 

ות. הרחובתכנון מערכת מבנה נקבעת לפי האוריינטציה של  ,לעיתים קרובותהשכונה. 

בהשפעת החלוקה של יש השפעה על צריכת האנרגיה לצורכי חימום וקירור  לאוריינטציה 

לפי מידת החשיפה לשמש והאופן שבו היא  היא יכולה להיקבע גם ;בחזיתות הבנייןהחלונות 

כבניינים  דורגולא בניינים אשר קורה שאחרים, עצים וכדומה.  בניינים בגין הצללהמ מושפעת

, ירוקיםבניינים אשר הוסמכו כמאשר  מתפקדים טוב יותרמבחינת החיסכון באנרגיה 'ירוקים' 

וולטאים -של קולטי שמש פוטו . מידת החשיפה לשמשמשום שמיקומם היה מלכתחילה עדיף

פעת גם כן ושל מערכות סולריות לחימום מים מוש בנייניםהמשמשים לייצור אנרגיה עצמי ב

בסביבה העירונית. למרות זאת, גורמים שאינם קשורים  בנייניםמהאוריינטציה וצפיפות ה

המשפיעים השיקולים הם במקרים רבים בעלי משקל רב יותר במסגרת מכלול לחיסכון באנרגיה 

גם  (.Christensen & Horowitz, 2008) בארצות שונות הרחובותמערכת על ועירוני התכנון על ה

בסביבת התכנון בארץ אין מענה למצב שבו קיימת התנגשות בין רצונו של היזם לנצל את זכויות 

הבנייה המוקנות לו מתוקף התב"ע לבין מגבלות נפחיות הנובעות מזכויות שמש המוגדרות בתקן. 

התנגשות כזו לא היתה אמורה להתאפשר מלכתחילה, אלא שבמקרים רבים הכנת התב"ע קדמה 

 התקן.  לאימוץ 

, מניח בפועל כי 5281בתקן , אשר עליו מתבסס פרק האנרגיה 5282ראוי לציין בהקשר הזה כי תקן 

הבניין נהנה לחשיפה מלאה לסביבה, ואינו מושפע מהצללה על ידי בניינים שכנים או הבדלים 

אקלים העיר. בפרט, השימוש בשיטה התפקודית  -בתנאים המטאורולוגיים הנובעים ממיקרו

אינו מחייבת לשלב בהדמיה בניינים שכנים )קיימים או  ENERGYuiצעות מימשק באמ

 מתוכננים(, ולכן דירוג האנרגיה אינו מבטא את השפעתם.

התפקוד להשפיע על אף הם עשויים  הבניין הבודדקשורים לתכנון אשר אינם גורמי תשתית 

אי החום להיווצרות רמים התו יםאחר גורמיםאו ריצוף , כמו חומרי האנרגטי של האזור כולו

בכלים  אשר מטפלים בקנה מידה מרחבי גדול יותר ואינם מוגבלים  מכאן שקיים צורך. העירוני

פרק הקרקע בתקן אמנם מתייחס לרבות מהאסטרטגיות להפגת אי החום  לרמת הבניין הבודד.

מידה רחב, העירוני, אלא שבהיעדר מדיניות עירונית כוללת ויישום האמצעים המתאימים בקנה 

 ההשפעה שלהם עלולה להיות מוגבלת. 

 בשונה ,קיימות חברתית וכלכלית מקיפה יותרגם ב עוסקיםכלים ברמת השכונה בנוסף לכך, 

לאומיות -תכניות הביןב כך נעשה .פיזיים המתמקדים יותר בהיבטים סביבתיים ,תקני בנייהמ

שיטות אחרות שהתחילו בכמו גם ירוקים,  בנייניםל מתקנים התפתחו, אשר אשר הוזכרו קודם

כל אלה יכולים לתרום לחיסכון באנרגיה  .EcoDistricts כגוןכגישות ברמה העירונית/השכונתית, 
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לקצר את מרחקי במגמה  י קרקע שימושו ברמה העירונית על ידי בחינה של תכניות תחבורה

 י.פרטהלרכב אחרות השימוש בתחבורה ציבורית ובחלופות ולעודד את  הנסיעה

 הםשל הגלומהמתעלמת מהאנרגיה  בבנייניםההתמקדות באנרגיה תפעולית  4.1.5

עיקר תשומת הלב של צוות התכנון של הבניין בתחום האנרגיה מוקדשת בדרך כלל להפחתת 

האנרגיה התפעולית, אולם  לאנרגיה הגלומה בחומרי הבנייה עשויה להיות השפעה רבה על צריכת 

 האנרגיה הכוללת של הבניין במחזור החיים הכולל. 

אנרגיה הגלומה רק ועוסקים ב זאת, בעולם משקפים את הנטייה התקני הבנייה הירוקה  מרבית

( יש Materials & Resources - MR) LEED-ב הרלבנטיפרק כך למשל ב באופן עקיף ואיכותני.

טיפול בפסולת האנרגיה הגלומה:  דרישות בשלושה סעיפים שונים המביאות ביחד  להפחתת

גיה להתחשב באנר השום כלי עדיין לא כולל דריש ר בחומרים ותוכן ממוחזר.זבנייה, שימוש חו

 5281בפרק החומרים בת"י גם  .(Life Cycle Assessment – LCA) חייםבמחזור הגלומה 

אבל אין דרישות המחייבות  - מוצעות נקודות זכות עבור השימוש בחומרים הניתנים למיחזור

  .תיעוד של האנרגיה הגלומה בחומרים, לא כל שכן דרישות כמותיות או אפילו הנחיות כלליות

האנרגיה הגלומה בחומרי בנייה מושפעת מאוד מעלויות ההובלה של חומרי הגלם ושל המוצר 

מחקר שנערך לאחרונה עבור משרד התשתיות המוגמר, ולכן הן משתנות ממקום למקום. 

חומרי בנייה של של ערכי אנרגיה גלומה  ת, האנרגיה והמים יצר מאגר נתונים מקיףוהלאומי

פרלמוטר ) למיקום הבניין בארץ בהתאם ,ם בתעשיית הבנייה המקומיתהמיוצרים בישראל ונפוצי

הנתונים האלה עשויים לשמש בסיס לחישובים של אנרגיה גלומה בבניינים בישראל,  (.2013, וחוב'

 אם יידרשו.

בתכנון ובבחירת לא רק בבחירת החומרים, אלא בראש ובראשונה אנרגיה גלומה מהווה שיקול 

קומות צפויה להפחית את האנרגיה -יינים בגובה בינוני במקום בניינים רביסוג המבנה: בניית בנ

ההבדל הכמותי בין האנרגיה  .(Foraboschi et al., 2014) הגלומה הכוללת הכרוכה בבנייה

נבחן במחקר שנערך על ידי קומות לעומת בניינים נמוכים יותר -רבי הגלומה בבניינים

Treloar et al. חיים של שני מבני -במחקר זה בוצעה הערכת מחזור .2001התפרסם בשנת ו

 קומות(. התברר 52-ו 42קומות )-קומות(, ושל שני רבי 7-ו 3משרדים בינוניים )בגובה של 

 המבנים של מזו 60%-ב יותר גבוהה הינההקומות -ברבי מאוכלס שטח ליחידת הגלומה שהאנרגיה

   .הבינוניים

ל בניינים רבי קומות חייב לעמוד בדרישות גבוהות הסיבה העיקרית לכך היא שהשלד הנושא ש

דופן על השלד -במבנים גבוהים מאוד יש עומסים מכניים יוצאיבהרבה בהשוואה לבנייה נמוכה. 

הן בכיוון האופקי כתוצאה מרוחות חזקות, והן בכיוון האנכי כתוצאה ממשקל  –הקונסטרוקטיבי 

לכן טיביים כבדים יותר מאשר בנייה נמוכה. ועומסים אלה מצריכים אלמנטים קונסטרוק –עצמי 

קומות יש צורך בכמות יותר גדולה של חומרים לכל מ"ר רצפה, וחומרים אלה )בעיקר בטון -ברבי

דרישות קומות יש -ם רביבנוסף לכך, בבנייני ופלדה( הינם עתירי אנרגיה במיוחד בייצורם.

לנצל  שקשה יותר(, ומשום Traducco, 2008חניה ) וקומותלמערכות תנועה כגון מעליות  מיוחדות

אוורור מפולש ישיר דרך פתחי המעטפת, ישנה תלות מוגברת במערכות אקלום. לכל אלה יש 

 באנרגיה הגלומה של הבניין. ביטוי
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 בבנייה החדשהקיימים, לא רק  בנייניםשיעודדו שיפורים ב לתמריציםאנו זקוקים  4.1.6

ל הנראה תועלת כלכלית, וזו הסיבה לכך שהיא הסמכה לפי התקן לבנייה ירוקה מביאה ככ

מבוקשת על ידי חברות בנייה מסוימות. אולם אף כי התקן לדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה )ת"י 

( מציב דרישות שונות לבניינים קיימים, שהן אף נמוכות מאלה החלות על בנייה חדשה, אין 5282

תים לשפץ את דירתם. זאת משום שאין מנגנון בכך לפי שעה תמריץ כלכלי העשוי להביא בעלי ב

 בעלת תפקוד אנרגטי משופר. שוקי היכול להבטא את הערך המוסף הטמון בדירה

 ימד תמורכבהיא  התנדבותי שאמור להיות מיושם באופןתקן אכיפה מחייבת של  4.1.7

. שפורסםכמעט מיום מתקיים ( כתקן מחייב 5281ת"י ) תקן הבנייה הירוקההדיון על מעמדו של 

קיימה דיונים בדבר האופן הראוי ליישום התקן במיזמי הבנייה הציבורית, אולם אמנם הממשלה 

בכל הבנייה בארץ,  וולונטרישם באופן לי המיולפי שעה לא החל מהלך גורף לשינוי המעמד שלו ככ

רשויות ומספר ארגונים סביבתיים מסוימים לרבות הבנייה הפרטית. יוזמה כזו עלתה דווקא מצד 

לתקן מחייב אותו בפועל  תהפוךלאמץ את התקן  15-מקומיות. ההחלטה שהתקבלה בפורום ה

במעמד של נותר עצמו אף שהתקן  - מרגע שיושלם תהליך עדכון תוכניות בניין עיר, באותן רשויות

 .ואינו נדרש לפי תקנות התכנון והבנייה או קוד הבנייה המתגבש תקן וולונטרי

צר ככלי וולונטרי יש השלכות ארוכות טווח, מכיוון שהוא נועד לגורמים לעובדה שהתקן נו

לפי פרמטרים סביבתיים, ולא הוגדר כדרישה מחייבת לכלל  בנייניםהמעוניינים מלכתחילה לתכנן 

היזמים. בהתאם לכך, התקן נחשב למורכב למדי, וכולל דרישות הנוגעות לתיעוד הבניין ולשימוש 

 ר ספק אילו היו נדרשות בתקן אשר נוסח מראש כתקן מחייב.בכלי תכנון מסוימים אש

יתרון הבנייה ירוקה. ב אשר אינו בעל עניין מיוחדהממוצע  היזםהמורכבות הזו עלולה להכביד על 

לצבור נקודות להם  ליזמים ומתכננים המאפשרתשל תקן הבנייה הירוקה הוא הגמישות המוצעת 

. לפרויקט ור, לאתר שלהם וליעדים שהגדימקימיםבקטגוריות המתאימות ביותר למבנה שהם 

יהיו  ספק אם יזמים אשר אין להם מחויבות סביבתית מלכתחילה כאשר התקן הופך למחייב, 

לכן בעוד שרמות התקן הגבוהות עדיין עשויות מעוניינים לצבור נקודות מעבר למינימום הנדרש. 

ות, אם הרמות הללו יהיו בגדר חובה, ברמות הנמוכשלו , המורכבות החלוצים בתחוםלעניין את 

מאימוץ  יזמים אהמורכבות הזו עלולה להני. להביא לסרבול רב ולנטל על ענף הבנייה העלול

 התחייבויות סביבתיות נוספות מעבר לדרישות הבסיסיות ביותר.

 בנייה ירוקה במבט לעתיד  4.2

המגבלות שלהם ככלי המיועד ממחיש את  יישראלהקשר הירוקה בהבנייה הניתוח זה של תקני 

אחדים מהתנאים אשר  ., למשל15-כפי שמשתקף מהחלטת פורום הלהביא לחיסכון באנרגיה, 

ככלי אומץ בנייה ירוקה התקן ל למשל:מדיניות וענף הבנייה הייחודיים לישראל. לקשורים תוארו 

היעדר של ב ,תמקומיוהרשויות העל ידי הן על ידי הממשלה ו , הןלחיסכון באנרגיה משמעותי

בדומה לתקנים הקיימים  , בבנייניםצריכת אנרגיה ב המתמקדיםיותר  מחמיריםאו יעדים תקנים 

בארצות אחרות כמו בריטניה וגרמניה. לכן, בעוד שתקן הבנייה הירוקה מבוסס במידה רבה על 

 , ההקשר שבו התקןBREEAM כמובחו"ל ושניתן לטעון כי יישומם הצליח, אשר יושמו  תקנים

אימוץ כלים אשר ייעודם העיקרי הוא  מיושם והתפקיד שהוא אמור למלא שונים מאוד בישראל.
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לתפקד כתקן  5281, יאפשר לת"י 5280ובמיוחד ת"י  5282חיסכון באנרגיה, כדוגמת התקנים ת"י 

 .כפי שנעשה בחו"ל -לבנייה בת קייימה במובן רחב יותר 

להפחית מהכדאיות בישראל עלולים יני מגורים בבנים של צריכת האנרגיה דפוסיהמעבר לכך, 

כי  מניחיםשמזה תקופה ארוכה  למרות  - יתרונות הכלכליים של אמצעי החיסכון באנרגיהומה

קשה להמחיש אם . , בפני עצמולעידוד בנייה ירוקה חיסכון באנרגיה מהווה תמריץ עיקרי

יה, יש לזהות מניעים אחרים החיסכון באנרג של משמעותייםהכלכליים היתרונות הלצרכנים את 

 ולתכנן את התמריצים בהתאם. ,לעודד את אימוץ הבנייה הירוקהאשר עשויים 

ההיגיון תקן הבנייה הירוקה מתאים ביותר בהקשר התואם את אנו סבורים שראשונית, כמסקנה 

 כלי וולונטרי יעיל לשיווק בניינים השואפים לתרום לאיכות הסביבה להיות  –המקורי שלו 

בנפרד גמישות היא גורם המפתח, וההישגים בכל קטגוריה בשימוש כזה,  במספר קטגוריות.

אם התקן  ההסמכה כבניין ירוק על בסיס עמידה בדרישות בכל התחומים. חשובים פחות מאשר 

יהווה תחליף לאמצעים אחרים לקידום תכנון חוסך אנרגיה, או חלופה למדיניות ממוקדת יותר 

 אנרגיה, אפשר כי יעילותו תהיה מוגבלת יותר.לקידום יעילות ב

במקביל, היתרון של תקן הבנייה הירוקה הוא המוניטין שצבר בשוק, גמישותו והקונצנזוס שנבנה 

, או כלי מדיניות המכוונים בבנייניםחובה החלים על צריכת אנרגיה סביבו במגזרים שונים. תקני 

ואת בעלי  היזמיםהאפשרות לעניין את  לעבר אנרגיה בלבד, מחמיצים לעיתים קרובות את

שתקנים קרוב לוודאי  ,ולהניע אותם לקדם שיפורים סביבתיים נוספים. כמו כן בנייניםה

 משלבים נושאים סביבתיים אחרים.שאינם   משוםלא יהיו אטרקטיביים בדיוק ממוקדים 

גת חיסכון יותר בהשאשר ממוקדים כלים בדו"ח, העוסק בהמלצות,  יבחן בעיקר הבא הפרק 

, כפי מושג הבנייה הירוקההפרשנות לת בהרחביעסוק  ואמשמעותי בצריכת אנרגיה. כמו כן ה

גורמים המסקנות בוחנות שהיא נהוגה היום, במטרה לענות על החסרונות אשר נמנו כאן. 

בניינים , בנייניםסוגי  כגוןזוכים להתייחסות כיום ) המשפיעים על הביקוש לאנרגיה אשר אינם

 .הבנייה הירוקהאימוץ את את הדרכים לעודד וכן  ,(והתנהגות הדייריםקיימים 

כי "הוויכוח כיום מתמקד  , הבנייה הירוקה תחוםחוקר מוביל בכתב ריימונד קול,  2003בשנת 

, ולכן ייתכן שיש ציפיות רבות מדי מיכולתם להביא לשינוי הדרוש" כמעט רק בתקנים

(Cole, 2003 7, עמוד.) ירוקה, וחשוב הבנייה ה, חשוב להכיר ביתרונות ובחסרונות של לסיכום

יצירת חבילות  יותר.רחב להביא לשינוי אשר עשויה כאל חלק מערכת כלים  התקן אללהתייחס 

קשרי הגומלין שבין הכלים השונים. בשל  דרושכלי מדיניות מספר השילוב בין אמצעים על ידי 

או לחלופין כלי מסוים יכול  , אחד מהכליםלהגביר את השפעתו של כל אלה עשויים  גומלין קשרי

זה עשוי להיות כמהלך  (.Feitelson et al, 2001אחרים ) חבילת אמצעיםלפצות על החסרונות של 

 מתוויםבארץ  שאת המדיניותמכיוון  ,בהקשר של בנייה ירוקה בישראל בעל ערך מיוחד דווקא 

חיוני אם ברצוננו בין הגופים הללו שונים. התיאום סדרי עדיפויות המונחים על ידי  גופים שונים

 לגבש מדיניות מקיפה אחת.
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 המלצות .5

 בוחנים את ההסוגיות שנבחנו בדו"ח זה מצביעות על הצורך לבצע הערכה מחודשת של הדרך שב

של בראייה כוללת אותה. מצד אחד, יש צורך  להפחית, ועל הפתרונות בבנייניםצריכת האנרגיה 

יתרונות של כלים בהשפעת סוגי פיתוח שונים על השימוש הכולל באנרגיה ו, ולדון ביהיהבנ ענף

אסטרטגיים הבוחנים את הנטל האנרגטי של הסביבה הבנויה בכללותה. בה בעת, חלק גדול 

חלוקה פרטנית של הפוטנציאל  –מהמחקרים מדגיש את חשיבות קנה המידה המצומצם יותר 

ברמת  מוסכמות ושיטות בנייהמבנים, שינויים בצריכת האנרגיה המתועלים דרך לשינוי לפי סוגי 

בפני  וכל בניין, וההשפעה המעשית, אשר בדרך כלל ממעיטים בערכה, של כל צרכן המקומית

 עצמם.

, כמו השימוש על צריכת האנרגיה פרטניזמינות רבה יותר של מידע מעודדות המסקנות לכן 

אשר (, והתייחסות לגורמים מעבר לאמצעי המינוף הכלכליים EPC)חיסכון באנרגיה  בתוויות

לעודד את אימוץ התקנים. המחקר התמקד בגישור בין הניסיון שנצבר בחו"ל ובין הנוף  עשויים

המשמעותי ביותר של מדיניות הבנייה הירוקה  למאפייןהישראלי, ולכן המסקנות מתייחסות 

 וניציפאלית. כמדיניות מ 5281בישראל, קרי אימוץ ת"י 

אימוץ של אך כוללות גם התייחסות ל מתמקדות בחיסכון בצריכת האנרגיהכאן המסקנות 

 .במובן הרחב יותרמדיניות הבנייה הירוקה 

 כלים להתייעלות אנרגטית 5.1

חיסכון באנרגיה, לפי הניסיון בחו"ל  תוויותאנרגטי באמצעות  תפקודשל  הסימוןשיפור  5.1.1
 ובשילוב עם תמריצים אחרים

, וכי צרכנים ולקוחות פוטנציאלייםכי תיוג הוא כלי יעיל לקידום מודעות בקרב  סיון מראההני

יש סבירות גבוהה ביותר שהוא עשוי להיות יעיל . תומך בקבלת החלטות במגוון תעשיותהוא 

 בענף הבנייה.גם באותה מידה 

האיחוד האירופי של  בא בעקבות ההנחיהחיסכון באנרגיה באירופה  תוויותהיישום הנרחב של 

(EPBD) ,הייתה  :למשלחסרונותיו. על על יתרונותיו ו, ללמוד על יישום הכלי ומשמש דוגמא נוחה

ת נכס או שכיר ךמוקדם מספיק בתהלי אינן מוצגותאנרגיה שתוויות הביקורת ניכרת על כך 

או  השפעה מוגבלת על קבלת החלטות לגבי שכירותן יש לה . כן נטען כי כתוצאה לכךמכירתו

 .נחלש הקשר בין יעילות אנרגטית וערך הדירה, ורכישה

מחקרים מראים כי דירוגי החיסכון באנרגיה משפיעים במיוחד על דיירים כתוצעה ממודעות 

לעודד את ההחלטה לבצע שיפורים  עשויהשלהם, אשר  בבנייןהאנרגטי  לתפקודמוגברת 

תמריץ  בואולם אין נמצא כי השימוש בתווית מעודד שיפוץ בפועל לאחר הרכישה, אנרגטיים. 

לכן חשוב מספיק כדי לעודד בעלי בתים לשדרג את הנכסים שבבעלותם לפני שמוכרים אותם. 

תהליך השכירה או הרכישה, ובנוסף יש צורך להשלים את תהליך הסימון של הדירה עוד בטרם 

 לוודא כי אמצעי זה נאכף.

תקנות נוספות בעלות השפעה  יישוםרוגי חיסכון באנרגיה מתחילים לשמש ככלי מידע לצורך די

לשכירות,  המוצעיםפרטיים  בבתיםדירוג אנרגיה מינימלי הדרישה לרבה יותר. דוגמה לכך היא 
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. מכיוון שקשה לבודד את ההשפעה 2018בבריטניה בשנת  לתוקףלהיכנס דרישה אשר אמורה 

לצרף אליהם  מומלץ(, Murphy, 2013אנרגיה על קבלת החלטות בנדל"ן )ה תוויותהישירה של 

 חסמיםחסכוניים באנרגיה וכדי להתגבר על  היתרונות של בנייניםכלים נוספים כדי להדגיש את 

 לביצוע שיפוצים.

המיועדת מדיניות רחבה יותר למרכיב אחד ב( EPCsאנרגיה )תווית הבישראל ניתן להפוך את 

 –, או אפילו כדי לחייב עמידה בתקנים מסוימים בבנייניםלהגביר את המודעות לחיסכון באנרגיה 

בין תמריצים אחרים: למשל, מתן ליותר גבוה באיחוד האירופי. ניתן לשלב בין  דירוג   כפי שנעשה

אנרגטי גבוה במיוחד,  אשר יעניקו לבעלי הבתים תועלת  תפקודתמריצים עבור מבנים בעלי 

ויתרמו בצורה משמעותית יותר להפחתת הביקוש לאנרגיה. בשל הסיבות  ניכרתכלית כל

לגורם משפיע בתהליכי  תווית האנרגיה, ולאור ההצלחה המוגבלת בהפיכת האלההכלכליות 

 החיסכון יהיה בעל השפעה משמעותית על השוק שכירה/רכישה, לא נראה כי שינוי קטן בדירוג

מידע המביא כלי  בתוויתיש לראות  לכןחיסכון כספי משמעותי.  מובטח, במיוחד אם לא בישראל

 אחרים, ולא כלי העומד בפני עצמו. ביישום אמצעי רגולציהלסייע  המיועד

אנו מציעים להפוך את התיוג האנרגטי של בתים ודירות בודדים וכן של בניינים שלמים להליך 

זאת היא להוסיף מסמך מתאים בזמן . הדרך היעילה ביותר לעשות 5282-1מחייב באמצעות ת"י 

 העברת הבעלות בטאבו. למהלך זה יהיו כמה יתרונות:

זהו הזמן המתאים להפנות את תשומת ליבם של הקונים לתפקוד הדירה, ולכן ישפיע על  .א

. נראה שהחיוב לבדיקת היעילות של כל הדירותגורף של מאשר סימון יותר  דירהמחיר ה

 .בהעברת הבעלות טיפולבמסגרת ישה, כדרלאכיפה,  יהיה פשוטהדירה 

מחיר קניה או השכרה של דירה נקבע בשוק במפגש בין קונים ומוכרים, אך יש לקוות  .ב

)וכך נלמד מארצות אחדות( כי דרוג אנרגטי המוכיח תפקוד "חסכני" באנרגיה ייתן לנכס 

 עדיפות וביקוש עודף על נכס בעל דרוג אנרגטי נמוך.

ולכן  -ולפני אכלוס חלק משמעותי מעבודות השיפוץ בדירות ישנות מתבצע לאחר הקנייה  .ג

   זה הזמן המתאים ביותר להצביע על תועלת אפשרית משיפוץ לשם חיסכון באנרגיה.

ניצולה של מערכת הטאבו הקיימת   עשויה למנוע את   הצורך במערך בירוקראטי נוסף  .ד

 ויקר.

גם אם , בדירות רבות של ביקורות אנרגיהתקופתי בעי לעדכון המנגנון הזה יוביל באופן ט .ה

 על בתים ודירות שלא בוצעה בהם העברת בעלות. הוא לא יופעל

, הנהוגה 6(Display Energy Certificate) תעודת צריכת האנרגיההוא  נוסף אך דומהכלי 

בעלי שטח יבוריים צ( במבנים מנייהתעודה זו מציגה את השימוש בחשמל בפועל )לפי  בבריטניה.

הציבור מרבה לפקוד אותם. החיסכון באנרגיה מוצג בסולם אשר מטרים רבועים  500העולה על 

, בדומה למכשירי חשמל. התעודה מוצגת לצד דו"ח המלצות המופק על ידי בוחן G-ל Aהנע בין 

                                                 

6
 למידע נוסף: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/51164/A_guide_to_displ

ay_energy_certificates_and_advisory_reports_for_public_buildings.pdf 
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, יסכוןמידע על צריכת האנרגיה שלהם ומעודדת ח הבנייןלבעלי  נותנתתעודה האנרגיה מוסמך. 

 .המבקרים בבניין מהווה אמצעי להגברת המודעות בקרב ציבור וכן

האנרגטי באופן משמעותי, יש לקבוע יעדים אנרגטיים במבנים  התפקודכדי לשפר את  5.1.2
 חדשים

נועדו לקדם אשר מדיניות  אמצעישל על -סקירות(, 2.2שלא במפתיע, וכפי שהראינו קודם )סעיף 

האמצעי היעיל ביותר. אולם בדרך כלל מראות כי תקנים מחייבים הם  בבנייניםחיסכון באנרגיה 

התקנים עלולים לאבד את יעילותם אם השוק לא בשל דיו לתמוך בהם, אם אין אכיפה מספקת 

 או אם נטל העלויות על הצרכן והתעשייה כבד מדי.

 לרוויזיה ותבשנים האחרונות הוד הורחבו והוחמרויין התקנים המחייבים החלים על מעטפת הבנ

, תקן אנרגיה חדש 5280של ת"י  והאימוץ, 1045בתקן הבידוד התרמי במבנים, ת"י  השבוצע

בנייה לפי התקן ל בישראלמספר הבניינים אשר הוסמכו המתייחס למעטפת ולמערכות במבנה. 

החדשים יידרש עכשיו לעמוד  מהבנייניםניכר  וחלקבאופן משמעותי בשנים האחרונות, גדל ירוקה 

. עם זאת, בהתבסס על מגמות ההסמכה הקיימות והתקנות המוניציפאליות עצמן, רוב 5281ת"י ב

הגבוהות. מחקרים הראו כי בנייה  ברמות המבנים אינם צפויים לעמוד בדרישות ההסמכה

בישראל על בסיס שיקולים אנרגטיים יכולה להביא לחיסכון משמעותי בצריכת חשמל המשמש 

. עם זאת, הנתונים הללו חלים על מבנים שדורגו 50%-בשיעור המגיע ללחימום, קירור ותאורה 

על מנת (, קרי המיעוט. במקביל, 2013פרלמוטר וויסטל, ) 5282)"משופרת"( לפי ת"י  2בדרגה 

 דרגה הנמוכה.יש צורך לעמוד רק בדרישות הבנייה ירוקה לפי התקן להסמכה  לקבל

בעלי ביצועים משופרים. דרך אחת  לבנייניםצים האנרגטי, יש לתת תמרי התפקודכדי לשפר את 

 בנייניםכי  15-לעשות זאת יכולה להיות העלאת הדרישות של רף המינימום. ההחלטה של פורום ה

גובשה כתכנית מדורגת, ודרישות מחמירות יותר  5281חדשים חייבים לעמוד בדרישות ת"י 

דרך לעבר העלאת הרף לחיסכון אמורות להיכנס לתוקף בשנים הקרובות. המודל הזה מתווה 

 באנרגיה, אם כי יהיה צורך להעלות את קצב והיקף השיפורים כדי ליצור השפעה משמעותית.

דרישות הקובעות יעדים כמותיים לצריכת אנרגיה גישה חלופית וישירה יותר תהיה להחיל 

ממוקדות  . במקרה זה הדרישותEnEvכפי שנקבע בתקנות שימור האנרגיה בגרמניה, מזערית, 

ולא בהגדרת התכונות התורמות לחיסכון  – בצריכת האנרגיה של הבניין לאקלוםמפורש  באופן

גובש בשלב מאוחר יותר. גישה זו עולה , אשר 5280 ת"יוגם ב 5281כפי שנעשה בת"י  באנרגיה,

התפקוד האנרגטי של בהנחיית האיחוד האירופי לבדיקת אשר אומצה בקנה אחד עם הגישה 

לצריכת . לפי הנחיה זו, המדינות החברות מחויבות לקבוע דרישות מינימום (EPBD)בניינים 

"ברמת עלויות אופטימאלית", כלומר דרישות שיובילו לעלות הנמוכה ביותר אנרגיה בבניינים 

-(. דרישות המינימום בThomson & Erhorn, 2011במהלך מחזור החיים הכלכלי של המבנה )

EnEv גיה שנתית לחימום, למטר מרובע של הבניין )מתבטאות בצריכת אנרkWh/m
2 
a .)הערכים 

נקבע מראש אשר באופן תקופתי, בהתאם ללוח זמנים  יםבתקנות הגרמניות מעודכנ יםהמופיע

 )ראו פירוט בהמשך(.לדרישות המחמירות יותר ומאפשר לתעשייה להסתגל 
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יים בגרמניה בהשוואה בתים פרט לצריכת אנרגיה לאקלוםדרישות המינימום  .6תרשים 

 לפרויקטים לאומיים למחקר והדגמה. 

התרשים מראה כי טכנולוגיות חדשות קרובות לשלב היישום בשוק, וצמצום עלויות 

 (Thomson & Erhorn, 2011השגה )-נוסף הוא בר

 כלכליים-אמצעי מינוף לאגם צריכים לשלב  ץ בנייניםתמריצים לעידוד שיפו 5.1.3

, מיושמים במבנים קיימים, אולם קיים פחות עניין בשוק לעשות 5281תקני בנייה ירוקה, כמו ת"י 

זאת   מאשר במבנים חדשים. כאשר בתים חדשים נבנים ומשווקים יש הזדמנות לשלב בתהליך 

הסמכה לבנייה ירוקה כערך מוסף וכדי ליצור ייחודיות בשוק, ולפיכך יש הצדקה כלכלית להשקיע 

ירוקים  בנייניםחברות מסוימות בחרו לבנות את המותג שלהן סביב הבנייה הירוקה, ולכן בכך. 

 הפכו לחלק אופייני ובלתי נפרד מהפעילות שלהן.

קיימים מבוצע בהיקף מצומצם, לעיתים קרובות על ידי בעלי בתים  בנייניםשל  שיפוץבינתיים, 

מיוחס למגמה רחבה יותר בשוק, אלא הערך המוסף של השיפוץ הירוק לא  אלהפרטיים. במקרים 

ההחלטה  לכן,שיקולים אחרים.  וביןלשיקולים של בעלי בתים בודדים, בין אם שיקולים כספיים 

לבצע בבית שיפוץ שיוביל לחיסכון באנרגיה צריכה לנבוע מתועלת כספית מבוססת מאוד )משום 

 זקה.שאין שיקול של "מיתוג" מאחורי ההחלטה( ו/או אחריות סביבתית ח

מחקרים בישראל ובחו"ל מראים כי התועלת הכספית האפשרית בשל שיפוץ ירוק מוגבלת מאוד, 

אלא אם  –ומבחינתו של בעל הבית הפרטי, בקושי מצדיקה את ההשקעה בזמן החזר סביר 

השיפוץ מבוצע כחלק משיפוץ כללי יותר )ללא קשר לחיסכון באנרגיה(. יחד עם זה, מחקרים 

על כך  שהחלטות הללו מתקבלות לעיתים נדירות על פי שיקולים כספיים  באירופה  מצביעים

בלבד. בפועל, החלטות  כאלה מונעות יותר על ידי העדפות תרבותיות ושיקולים הנוגעים לסגנון 

החיים, כלומר הגורמים המשפיעים על עיצוב "הבית" ולא השקעה כלכלית בחיסכון רב יותר 

(. לצד המחסומים התרבותיים הללו, עלויות האנרגיה Gram-Hanssen, 2014בצריכת אנרגיה )

מאשר ברוב חלקי אירופה, ולכן החיסכון הכספי  בישראלהמיוחסות לחימום וקירור נמוכות יותר 

הפוטנציאלי כתוצאה מההפחתה של צריכת האנרגיה קטן עוד יותר. בסך הכול משמעות הדבר 
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רוב לוודאי שעידוד שיפוצים ירוקים באמצעות היא שהן מבחינה כספית והן מבחינה תרבותית, ק

מנגנון ההסמכה לא יספיק בפני עצמו, ואפילו תמריצים כספיים כמו הלוואות למימון עלויות 

 השיפוץ לא יצליחו להביא לשינוי ניכר.

אם כן, הדרך לעודד שיפוצים ירוקים היא ליצור תמריצים להשקעה בעלויות השוליות של 

בידוד תרמי( במסגרת של שיפוץ כללי יותר, שמתבצע מטעמים אחרים. אמצעים ירוקים )כגון 

במקרה זה ההחזר הכספי מהיר יותר וההיגיון הכלכלי מבוסס יותר לעומת המקרים שבהם 

 אפשרות השיפוץ נשקלת מלכתחילה לצורך חיסכון באנרגיה בלבד.

לתפקוד אנרגטי רופי . הנחיית האיחוד האיארצות שונות החילו תקנים מחייבים גם על שיפוצים

ששטחם עולה  בניינים -דורשת להחיל תקני חיסכון באנרגיה בעבודות שיפוץ גדולות  של בניינים

(. הניסיון מראה כי בתקני חובה החלים על שיפוצים Miguez et al, 2006מטר מרובע ) 1,000על 

יא לחיסכון רגישות לעובדה שדרישות כאלה עלולות להגדיל את עלות השיפוץ, ולא להב יש

בגרמניה קובעים את רמת השיפוצים התרמיים לפי  EnEv, תקני קודםבעלויות בפועל. כפי שצוין 

 למרות זאת, אולם לאורך תקופת החזר סבירה חישובים שמוכיחים את החיסכון בעלויות

ולכן בעלי בתים נמנעו מהשיפוצים או נמנעו  - צורך בעבודות נוספותלעיתים התקנים יצרו 

חיסכון לשם (. בבריטניה יש דרישה לבצע "שיפורים משמעותיים" Galvin, 2012ח עליהם )מלדוו

 1,000במסגרת שיפוצים במבני ציבור בעלי שטח העולה על  באנרגיה במעטפת או במערכות המבנה

בדנמרק גם . 2012על בתי מגורים ננטשו בשנת גם ההצעות להחיל את השיפורים  , אךמטר מרובע

כל שיפור אנרגטי אשר הוכח כי  לבצעזכו לביקורת בשל חומרתן )למשל הדרישה  ץתקנות השיפו

הדרישות גם במדינה זו . (יש לו כדאיות כלכלית כל אימת שנעשה שיפוץ בבניינים בעלי שטח גדול

 (.Gram-Hanssen, 2014צעו עבודות ללא דיווח )ומכיוון שהן הגדילו את הסיכון שיב בוטלו

עבודות שיפוץ נדחה בשל שיקולים כלכליים, ת תקנים מחייבים על החל, האלהמקרים כל ב

על שיפוצים יצטרכו להתבסס  אשר יחולובמיוחד בשוק בתי המגורים. דרישות החיסכון באנרגיה 

במידע על חישובים כלכליים ברורים, בהתאם לסוג המבנה ומצבו. כמו כן יהיה צורך ללוות אותן 

נות של מדיניות אשר תבחין יתרוהגישות אחרות מדגישות את גם  אשר ישכנע בצורך לאמץ אותן.

 .על בסיס מידע מפורטומאמצות המלצות פרטניות בין טיפוסי בניינים, 

הקשורים אחד בשני ומיועדים  אמצעיםהוצעה חבילת  (2013אראל וחוב' )בדו"ח שהוכן על ידי 

 :ליישום כמקשה אחת כדי ליצור את ההשפעה המרבית

 התהליךרשות ציבורית לניהול 

 הנדרש כדי הידע את חסרים והם, החיסכון לפוטנציאל מודעים אינם הדירות בעלי מרבית

 משיפוץ האפשרית התועלת את ולאמוד הספציפית לדירתם המתאימות החלופות בין להשוות

 ההשקעה.  עלות לעומת המגורים דירת

צורך במומחיות אפוא י המבנים הקיימים, יש כדי ליזום מהלך מקיף שיכלול פלח משמעותי ממלא

 חיצונית שתסופק על ידי רשות בלתי תלויה. סמכות הרשות הזו תכלול:

 קיימים בבנייניםביצוע ביקורות אנרגיה  .א
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, ומתן ייעוץ מקצועי לפי הצורך במקרים שבהם מותאם לכל בניין או דירההמלצה על שיפוץ  .ב

 צריך לנסח מסמכי חוזה

 ץלשיפומתן סיוע כספי  .ג

 פיקוח על עבודות שיפוץ המבוצעות על ידי קבלנים .ד

התפקוד טווח אחר -פיקוח לאחר אכלוס הדירות והבתים המשופצים לצורך מעקב ארוך .ה

 האנרגטי

 תמיכה כספית

מגורים לא רק מביא לחיסכון מסוים בצריכת לשם חיסכון באנרגיה בבנייני מאחר ששיפוץ 

היה  תמשרת מטרות חברתיות רחבות יותר, ייתכן ש, אלא גם אשר ממנו נהנה הפרטאנרגיה 

הצדקה לתמיכה כספית חיצונית. אם התועלת הכלכלית עבור בעלי הבתים תהיה שולית ותקופת 

. בנוסף, מתן סבסוד מעיד על כך בפועל תמיכה כזו תהיה חיונית, אפשר שההחזר ארוכה

סקרים, השקעה ציבורית  ועל פי תוצאות –שהממשלה מכירה בחשיבותם של שיפוצים ירוקים 

 קטנה יחסית עשויה למנף השקעה גדולה בהרבה ע"י בעל הבית הפרטי.

כדי שהתמיכה הכספית תהיה יעילה, אין היא אמורה רק לעודד השקעה ראשונית בשיפוץ, אלא 

גם ליצור מחויבות לחיסכון בצריכת אנרגיה בטווח הארוך. לפיכך, ניתן להרכיב את התמיכה הזו 

 הבאים:מהאמצעים 

שיפוץ יכולה להיות פטורה ממס ערך מוסף )מע"מ(. ה: עלות העבודה הישירה במסגרת החזר מס

בערך מהעלות הראשונית הכוללת. הפטור מוצדק גם  15%פטור זה שקול לחיסכון בשיעור 

מנקודת המבט של רשויות המס, מכיוון שבהיעדר תמריץ כזה העבודה עלולה לא להתבצע בכלל 

 ללא דיווח(. לכן העלות נטו עבור הממשלה צפויה להיות קטנה.)או להתבצע 

 ר: ניתן להפחית את תעריף החשמל של בעלי בתים שביצעו שיפוץ מוכתעריף חשמל מופחת

סבסוד חשבון החשמל של פרט המשקיע בשיפוץ יקבע כסכום שיחזיר למשקיע במשך  ומאושר.

ציה של גובה ההשקעה הספציפית מערך ההשקעה )גובה ההחזר הוא פונק 10%-חמש שנים כ

וכמות החשמל שהפרט צורך(. סבסוד זה יינתן בתנאי שחשבון החשמל של הפרט יהיה נמוך 

ויישאר נמוך מהצריכה ערב השיפוץ, לאורך כל תקופת הסבסוד.  –מחשבון החשמל לפני השיפוץ 

את תופעת  התניית סבסוד חשבון החשמל המוצע בצמצום צריכת החשמל השוטפת מיועדת למנוע

מעקב אחרי חשבון החשמל פשוט למשתמשים בחשמל לאיקלום, וניתן לקבלו בקלות הריבאונד. 

מחברת החשמל. קשה יותר לקיים מעקב אחר צריכת האנרגיה של בתי אב  המשתמשים בסוגי 

 אך שיעורם הולך ופוחת, ומדובר בפלח קטן יחסית מכלל בתי המגורים –דלקים אחרים לחימום 

העומדים בפני מבצעי שיפוצים הוא הקושי להשיג  החסמים: אחד ה יותר להלוואותגישה נוח

מימון עבור ההשקעה הדרושה, ובדרך כלל השקעה כזו חורגת מהתקציב השוטף של בעל הבית 

תהיה המדינה ניח כי תמיכה ממשלתית ישירה בשיפוצים במסגרת תקציב סביר לההטיפוסי. 

הלוואות מסחריות צפויות להוות את מקור ההשקעה העיקרי. ניתן לספק ערבויות ולכן מוגבלת, 

ממשלתיות להלוואות על מנת להקטין את הסיכון עבור הבנקים במקרים של אי עמידה 

בתשלומים, וכדי להפחית את העלויות עבור הלווים. עיקר ההשפעה של ערבויות כאלה, בשוק 
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אשר  –מקורות המימון הזמינים לשיפוצים ירוקים גדלת התקין הנתון תחת פיקוח נכון, תהיה 

 ערכם גדול לאין שעור מהעלויות בפועל שהממשלה תישא בהן.

 תווית אנרגיה

הווה אות חשוב ונחוץ כחלק מחבילת ת תווית אנרגיה לבניינים, (5.1.1סעיף קודם )כפי שהוסבר 

וד את השווי הכספי של לא רק יאפשר לאמהמידע שיתקבל בעזרת התווית מדיניות. אמצעי 

או  ותשכירכאשר הדירה עומדת לקראת שינוי בעלות )דגיש את חשיבותם החיסכון, אלא י

 .(רכישה

 מקורות מימון

לשם חיסכון  ץבאופן כללי, יש שלושה מקורות מימון אפשריים שיכולים לשמש לסבסוד שיפו

 באנרגיה:

 )סבסוד ישיר מתקציב הממשלה )או הרשות המקומית 

 חיוב ב( גין הטבות מערכתSystem benefits surcharge אשר יוטל על ידי הממשלה על כל ,)

הלקוחות של חברת החשמל ויהיה יחסי לצריכה בפועל. הממשלה תוכל לחלק את הכסף 

 באמצעות קרן ציבורית שתוקם למטרה זו, או לחלופין לחלקו ישירות מהתקציב.

 תשמש את חברת החשמל כדי לסבסד  אשר (זמנית או קבועה) העלאה של מחירי החשמל

לצורכי חיסכון באנרגיה תחת פיקוח החברה עצמה. גישה כזו  אשר ייעשהים בניינ ץשיפו

וולטאיות -בתקנה לקידום ההתקנה של מערכות פוטואם כי באופן סמוי, אומצה, בפועל, 

 .(Feet In Tariff) מגורים באמצעות תעריף הזנה מסובסד בבנייני

היא נמוכה מאוד, המדינה במסגרת תקציב ייעשה אפשר להניח כי הסבירות שמימון סובסידיות 

ולכן ניתן לפסול את הראשון מבין המקורות המוזכרים לעיל. יש סיכוי גבוה יותר שהתכנית תהיה 

חשמל, ואם המימון יינתן על הצריכת יש קשר ישיר השיפוץ לבין יעילה אם ניתן יהיה להראות כי 

 רשות בלתי תלויה בהתאם להנחיות מקצועיות שייקבעו. ידי

 הבחנה בין דרכי התערבות בהתאם לשיטות שונות וסוגי דירות 5.1.4

ראינו במחקרים שהדגימו אמצעים לחיסכון באנרגיה במבנים חדשים וקיימים בישראל )סעיף 

תנים גובה ההחזר על ההשקעה משכמו גם (, שהעלויות והתועלות של האמצעים ירוקים 3.2.1

 במידה רבה בהתאם להבדלים בין סוגי דירות, מיקומן במבנה ואזור האקלים שבו הן נמצאות.

המדיניות הננקטים, מומלץ לתת עדיפות לדירות  אמצעילפיכך, על מנת להגביר את היעילות של 

מסוימות במבנה )למשל דירות בקומה עליונה, שבגלל הגג החשוף יש להן רגישות מוגברת 

קום להחיל את אותם המנגנונים על כלל הדירות. עם זאת, יש להתחשב כחלק לאקלים( במ

ממדיניות זו במורכבות הקיימת במבנים מרובי דירות ובצורך בתיאום בין הדיירים ובהסכמתם. 

במקביל, בשונה ממספר ארצות אחרות שבהן דירות מקובצות ב"בלוקים" עם מערכות מרכזיות, 

לדיירים יש מאחר ו .ם בדרך כלל על ידי כל דירה באופן נפרדהחימום והקירור בישראל נשלטי

אותם להשקיע קל יותר לתמרץ , אפשר שיהיה השפעה ישירה יותר על צריכת האנרגיה לאקלום

 .באמצעי חיסכון
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 מצאיסקר אחת ההצעות שהועלו במחקר הזה כמענה לצורך בכלים אסטרטגיים נוספים היא 

לאמוד את צריכת האנרגיה לאקלום ור בסיס אמפירי שיאפשר . סקר זה יכול ליצבנייני המגורים

י בעתיד ואת הדרך הטובה ביותר להקצות אמצעים הבניינים החזו מצאי, את הבניינים הקיימים

מדיניות אם ניתן לאמץ שונים כדי להשיג יעדים עתידיים. נתונים כאלה יכולים לסייע להעריך 

לצריכת להוות בסיס לקביעת היעדים  כזה עשוי גם סקרהסיכוי שלה ליצור שינוי.  ומהמסוימת 

עשוי לסייע בבניית תמונה מפורטת של מצאי הבניינים בארץ,  השימוש בתווית אנרגיה. אנרגיה

עדיין אין חובה להציג תווית מדיניות בסוגי מבנים מסוימים. עם זאת, אמצעי ולאפשר למקד 

 .על פני כל הבניינים בארץ תכנית כזווליישם  ויידרש זמן לפתח – אנרגיה

 ,על אמצעי החיסכון השימושיים ביותרהפרטניים אי המבנים, הנתונים צהמידע שיופק מסקר מ

מדיניות  אמצעי, יכולים כולם לשמש ליצירת הירארכיה של מתוויות האנרגיהוהנתונים שיופקו 

אקלום כות מעראמצעי חיסכון שונים )למשל שיפוץ של מעטפת המבנה או התקנת  המקדמים

אי צביותר למ המתאימים(. בהתאם לכך, ניתן יהיה למקד את המדיניות באמצעים יעילות יותר

אשר צפויים להניב החזר גדול יותר על ההשקעה, במקום תמיכה או פיקוח גורפים על הבניינים ו

 כל סוגי האמצעים והמבנים.

 הכחלק ממדיניות בנייה ירוקעירוני ואזורי עידוד אמצעי תכנון  5.1.5

, משפיע במידה הבנייןשעליה בנוי שבהם פיתוח בקנה מידה רחב יותר, מעבר לחלקת  מצבים נםיש

בעלי צריכת אנרגיה מופחתת ולתרום לשיפורים  בנייניםרבה מאוד על האפשרות להקים 

 סביבתיים נוספים.

ום כחלק ממדיניות הבנייה הירוקה, הנחיות התכנון צריכות לאפשר לקבוע את ההפנייה והמיק

באנרגיה. מעבר ליתרונות הקירור והחימום  חוסךבאופן שיתמוך ככל האפשר בתכנון  בנייניםשל 

המתוכננים בצורה הזו ייהנו מתאורה טבעית ואוורור טבעי  בנייניםהפאסיביים, סביר להניח כי 

 ירוקים. כבנייניםטובים יותר והדבר יוסיף לערכם 

מה העירונית יכולה למנוע מצבים שבהם הגורמים תכנון ברמת המבנה ותכנון בר המשלבתגישה 

החיצוניים עולים בחשיבותם על יתרונות הבנייה הירוקה, כמו מחסור בתחבורה ציבורית או 

 מקשה על השימוש בה.אשר תכנון עירוני   

קומות מצד אחד, ומצד שני   צמודי -נעות לעבר מבני מגורים רבי, המגמות הבנייה בישראלל

השלכות נוספות על צריכת האנרגיה , יש בנייה בגובה בינוני, שהיתה נפוצה בעבר(קרקע )לעומת 

 ולהובילועל הסביבה. תשומת לב לתכנון עירוני יכול לעודד הסתכלות אסטרטגית על מצב הבנייה, 

לפיתוח עירוני יותר "ירוק" באופן כללי. בעוד שתקני הבנייה הירוקה או תקני האנרגיה עצמם 

, ראייה רחבה יותר יכולה למנוע בתפקוד האנרגטי של הבניין הבודדלשיפור  עשויים להוביל

 סתירות בין שיקולים ברמת הבניין וברמת השכונה והעיר.

 כגורם בצריכת אנרגיההדייר התמקדות בהתנהגות  5.1.6

גורמים  את השפעתם שלצריכת אנרגיה  בדפוסיקיימים, ניתן לראות בגם כמו בבניינים חדשים 

בנייה הטכניים )תכנון הבניין ומערכותיו( וגורמים אנושיים )תפיסות והרגלים של משתמשים(. 

להשפיע  מתיימרתנה יבתקנים מתמקדת בעיקר בהיבטים הטכניים, וא מוגדרתירוקה כפי שהיא ה

את באופן שיעודד  בנייניםלאחר אכלוס הדירה. ניתן לתכנן  הדייריםעל התנהגות באופן ישיר 
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אנרגיה באופן פעיל )למשל באמצעות בחירה בסוגי חלונות ואפשרויות הצללה(, הדיירים לחסוך 

 אינם. ייתכן שדיירי המבנים בבנייניםאך התוצאה לא תהיה בהכרח הפחתה של צריכת האנרגיה 

חיסכון בפועל. הלגבי  אדישיםייתכן שהם ו לפעולות הנדרשות מהם בכדי לחסוך אנרגיה,מודעים 

צורך במאמצים אפוא קידום של תכנון ידידותי לסביבה וחסכוני בצריכת אנרגיה, יש בנוסף ל

כדי להגדיל את הסבירות  - נוספים כדי לקדם את הרעיון של דפוסי שימוש חסכוניים באנרגיה

 שדפוסים כאלה יאומצו בפועל.

דולים סיבה נוספת לעודד אמצעי חיסכון הפונים אל הדיירים היא העובדה שישנם הבדלים ג

ניתן להגיע להישגים משמעותיים על ידי  לכןבקרב קבוצות חברתיות שונות. בצריכת האנרגיה 

מאוד בהשוואה לקבוצות התמקדות בקבוצה חברתית קטנה יחסית שצריכת האנרגיה שלה גבוהה 

להיעזר מומלץ . צרכני האנרגיהגישה אחידה ביחס לכל  לנקוט(, במקום Galvin, 2013) אחרות

צריכת האנרגיה שלהם גבוהה, אולם פורט על חשבונות החשמל של צרכנים בודדים אשר במידע מ

מהלך זה יכול להיות גם חלק ממסע הסברה כללי שיגביר את תשומת הלב לשימוש ביתי באנרגיה, 

 .חריגהבעלי צריכה לצרכנים המאופיינים כויציע תמריצים מסוימים או תמיכה 

, כלומר קביעת תעריף גבוה יותר מדורגיםמחירי אנרגיה  הנהגתבאמצעות לעודד חיסכון  אפשר

מנגנוני הגנה כאשר מיישמים שיטת חיוב זו יש ליצור  .(tiered ratesגבוהות ) צריכהעבור רמות 

החיוב הכולל עבור החשמל אינו חייב לעלות בעלי הכנסה נמוכה. גדולים אך עבור משקי בית 

עלאת התעריף בדרגות הצריכה הגבוהות תונהג הפחתה כתוצאה מיישום השיטה אם במקביל לה

סיכוי להוביל  היא בעלתשגישה זו מחקרים בחו"ל מראים . דומה ברמות השימוש הנמוכות

לצריכת אנרגיה מופחתת )כלומר, יש גמישות מחירים(, בפרט בקרב משתמשים בעלי רמת צריכה 

(. שינוי התעריפים Reiss & White, 2005; Li et al, 2014; Woo et al, 2014גבוהה )

בשילוב , דרגות 5רמות לתעריף עם  2, מתעריף בן 2001בקליפורניה לאחר משבר האנרגיה בשנת 

ת הצריכה השנתית , הביאו להפחתמסע הסברה להגברת המודעות בציבורומזג אוויר מתון עם 

במטרה  יםיתלו ומנגנון הגבייההתעריף  קביעת מדרגות(. Faruqui, 2008) 10%בשיעור של 

מחקרים  אף, וישנם שימור אנרגיה, צדק חברתי או רווח כלכלי( כגוןהעיקרית שמבקשים להשיג )

. בכלל על התנהגות הצרכניםהמטילים ספק במידת התועלת של תעריף מדורג וביכולתו להשפיע 

יש ים ש, וגם אנו סבור(2012בעבר ) מנגנון תעריפי מדורג הפורום הישראלי לאנרגיה כבר המליץ על

ראוי בהקשר הזה לציין את החיסכון . בישראל לתנאיםיש להתאימו  אך ,למנגנון הזה פוטנציאל

, לצד אמצעים 2009המשמעותי אשר התקבל בעקבות החלת תעריף מדורג בחשבון המים בשנת 

נוספים. יש לזכור כי בארץ ישנה מסורת ארוכה של יחס אל המים כאל משאב שיש לשמר )"חבל 

פה"(, בעוד שבתקופות מסוימות היו מסעות פרסום אשר אפילו עודדו צריכת חשמל על כל טי

כדי להחיל את  עמוקיםלפיכך יהיה צורך לעודד שינויים תרבותיים )"יותר חשמל, פחות עמל"(. 

 תפיסת השימור הזו גם בתחום האנרגיה.

 של הבנייה הירוקההאימוץ  הגדלת היקף 5.2

 להיבחן בהקשר של אימוץ מחייב צריכה 5281ת"י המורכבות של  5.2.1

, תקן זה נועד מלכתחילה להיות תקן וולונטרי .היא המורכבות שלו 5281אחת המגבלות של ת"י 

 . אף על פי כן, בעלי עניין רביםוניסוחו נועד להיות מכליל ככל האפשר ולבטא את האינטרסים של 
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רשויות אשר אימצו אותו רוב ההגם ש, אחדותמחייב ברשויות מקומיות מקבל מעמד תקן זה 

 כן חסרים מומחים בתחומיבפועל.  יישומושיאפשרו לפקח על  וכוח האדםהמשאבים  חסרות את

, בפרט יו במהלך תכנון הבנייןלפרש את דרישותהשונים אשר בהם נוגע התקן המסוגלים  התכנון

 נםשאייחסית  משרדים קטניםבארץ, במיוחד משרדים האדריכלים בתחום האנרגיה. רוב 

 אףעובדים הנחשבים למומחי אנרגיה, יזדקקו לתמיכה מצד חברות המתמחות בתחום,  יםמעסיק

מהחברות הללו היקף  ידרוש גורףהתקן באופן  שיישום. ייתכן שמספרן בינתיים מצומצם מאוד

 פעילות שהן לא יוכלו לעמוד בו.

 5280, בפרט ת"י אנרגיה אחריםשל תקנים במסגרת הדיון בקרב בעלי המקצוע סביב מעמדם 

התקנים הללו מורכבים מכדי שניתן , נטען לא אחת כי )אנרגיה בבניינים(, שאמור להיות מחייב

, הנחשב למורכב בהרבה מכל תקן 5281שתקן הבנייה הירוקה, ת"י  סביר אפואיהיה ליישמם. 

הרשויות  שיתרחב השימוש בו ויגדל מספרבהתנגדות ככל גם כן העוסק באנרגיה בלבד, ייתקל 

כלי מורכב כזה כאמצעי מחייב עלולה  אימוצו של. המחייבות עמידה בדרישותיו המקומיות

מלוא להתמודד עם יידרשו  . המתכנניםירוקה בכללותההבנייה הלהשפיע בצורה שלילית על 

 בניינים ברמהבדרישות החלות על רק לעמוד , גם אם יידרשו כל פרקי התקןשל מורכבות ה

רמה אשר איננה מביאה לידי מיצוי את התועלות הסביבתיות הפוטנציאליות  הנמוכה ביותר,

בתעשיית  בחשיבות התקןהתמיכה וההכרה ישנו חשש כי כתוצאה מכך תפחת . הגלומות בו

 .הבנייה, או בחלקים נרחבים ממנה

פוך , מומלץ לנקוט צעדים כדי להטרינוולופותח ונועד להיות כלי  5281, ולנוכח העובדה שת"י לכן

בעזרת את אימוץ התקן לפשוט יותר במקרים שבהם הוא אמור להיות מחייב. ניתן לעשות זאת 

 :מספר אמצעים

 (מסמכים הנלוויםבהורדת רמת הפירוט הנדרשת בהפיכת הדרישות לפשוטות יותר )למשל  .א

זמינות המידע עבור יזמים וקבלנים )מעין תמריץ נוסף(, כך שהתקן יוטמע היטב ויהיה  שיפור .ב

 יושם  מעבר לדרישות המינימוםמ

הרחבת הדרישות בהדרגה כך שיחולו ו התקן באופן הדרגתי במשך תקופה ארוכה יותר יישום .ג

. לתקנותבמהלכה השוק יסתגל אשר על מבנים נוספים בחלוף תקופה ארוכה מספיק 

בנייה מתאימות, שילוב מוצרים  שיטותהסתגלות כזו כוללת הכשרת מומחי תכנון, פיתוח 

לבדיקת תהליך ההסמכה חדשים בתעשיית הבנייה, הכשרת פועלי בניין ויצירת תשתית 

 )ברשויות המקומיות ובמכוני בדיקה, לרבות מכון התקנים(.

היא הקריטריונים שפותחו בנושא בנייה  5281למאמצים לפשט מאוד את דרישות ת"י  אדוגמ

שר מממן הקמה של מבנים ציבוריים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, ירוקה עבור מפעל הפיס, א

(. במקרה זה, 2010פרלמוטר, פותחו עבור המועצה האזורית 'רמת נגב' )אשר וקריטריונים דומים 

מרכיבים נבחרים מתוך התקן שלדעתן היו מצומצם של מספר  אמצוהרשויות המקומיות 

סביבתי של המבנים שתחת סמכותן מבלי לדרוש קריטיים. מהלך זה איפשר לשפר את התכנון ה

 מקבלנים ליישם את כל אחד ממרכיבי התקן.

עשויה לשמש כתקדים מועיל בבואנו ביפן  CASBEEההתפתחות של משפחת כלי הבנייה הירוקה 

בחלק מהכלים האלה, כולל הכלים המיועדים לבניית מבנים לנסות להביא לכלי פשוט יותר. 
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תיעוד ומאפשרת פחות  מבקשתח עירוני, פותחה "גרסה מצומצמת" אשר חדשים, שיפוצים ופיתו

תיעוד מורכב דורשים אשר . לשם כך, הוסרו מרכיבים להכין את כל המסמכים בפחות זמן ומאמץ

בגרסה (. אחד השימושים של הכלי Kawakubo et al, 2012) מסובכיםוהליכי פיקוח  במיוחד

. על פי התקן, רשויות מקומיות יכולות להחיל יותלרשוהוא הכנת מסמכים הנמסרים  הפשוטה

להתאים , ניתן כמו כןאת הגרסה המצומצמת כחלק מדרישות הבנייה המחייבות שהן מנהיגות. 

גרסאות התקן אשר . שלה עדיפויותהסביבה וסדרי הבהתאם לתנאי  לכל רשות מקומיתאת התקן 

 CASBEE-Osaka חלות, כמו  פותחו לפי עיקרון זה קרויות על שם אזור השיפוט שבו הן

(JSBC, 2010 275, עמוד.) 

גישה חלופית לטיפול בנושא המורכבות יכולה להיות ניסיון לשמר את התקן הנוכחי ככלי 

לשוק הצרכנים שהקדימו לאמצו. במקרה כזה, ניתן  והמורכבות שבו, ולהתאימ וולונטרי, על כל

 בתפקוד האנרגטימתמקדים כלים אחרים הבאמצעות באופן ישיר  בבנייניםשימור אנרגיה לקדם 

ה לתפקוד האנרגטי הנחייב מדינות החברות באיחוד האירופיהבלבד. זוהי הגישה שאומצה על ידי 

 של בניינים. 

אשר יבחן את הדירוג של בניינים אשר הוסמכו לפי התקן לבנייה מחקר נוסף מוצע גם לקיים 

כך ניתן סמך מדגם של בניינים טיפוסיים.  ירוקה בהשוואה לתפקוד הסביבתי שלהם בפועל, על

דרישות החובה בבנייה  להתקבל מיישום שלאת היתרונות הסביבתיים הצפויים  לאמתיהיה 

 תקן פשוט יותר שיתאים לשמש כאמצעי מחייב.האמפירי לניסוח ירוקה, וליצור את הבסיס 

 שיווק המתבסס על התרומה של הבנייה הירוקה לאיכות חיים  5.2.2

כאשר  שגםמחקר שלנו הדגישה ברות בנושא מדיניות שנכללה בדו"ח שנתי קודם סקירת הספ

המניעים העיקריים , היתה משמעותיתלצורך חיסכון  שיפוץ התועלת הכלכלית לפרט בעקבות

גם שיחות עם אנשי שיקולים חברתיים או מניעים הקשורים לסגנון חיים. לביצוע השיפוץ היו 

העלו כי מרבית הקונים  שראל המעורבות בקידום בנייה ירוקהחברות בנייה בישיווק וניהול ב

. , ואינם רואים בהיבט הזה שיקול מרכזישוכנעים בכדאיות הכלכלית של בתים ירוקיםאינם מ

בריאות, היתרונות העיקריים של הבנייה הירוקה בעיני הקונים הם תרומתם של בניינים כאלה ל

וחברות  ביזמיםודד את שוק הבנייה הירוקה ולתמוך סביבה ירוקה. כדי לעו איכות אוויר הפנים

לרכוש בתים להיות יותר קשובים לשיקולים המביאים לקוחות הבנייה הפועלים בתחום, יש 

לצד היתרונות , במסר העיקרי של הבנייה הירוקה השיקולים האלהלשלב את  מומלץירוקים. 

 הכלכליים הנובעים מחיסכון באנרגיה.

 הקהילתית בשילוב אנשי מקצוע כמקורות מידעיצירת תכניות ברמה  5.2.3

החלטות הקשורות ממלאים מקום חשוב בקבלת  אינםכלכליים שיקולים נראה כי מאחר ו

)אפילו אם המימון  במשקי הבית, ואינם מתאימים ליישום בכל רחבי הארץלחיסכון באנרגיה 

לקדם תכניות לחיסכון באנרגיה ברמת הקהילה.  מוצע ,זמין(היה למתן תמריצים כלכליים הדרוש 

ומדגישה את הנורמות החברתיות המקומיות  בדיירהתכניות הללו מבוססות על גישה המתמקדת 

לעודד קבלת החלטות שונות  כאלה מיועדותואת השימוש בתקשורת מותאמת אישית. תכניות 

אותן להתאים , ואפשר פרטשיפוצים ולהוביל שינויי התנהגות ברמת הבנייה חדשה או בנושא 

מקומיים. מחקרים שנערכו בבריטניה זיהו את חברתיים לקהילות מקומיות ולשלב בהן ארגונים 
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התועלת של פרויקטים קהילתיים לחיסכון באנרגיה )כולל תכניות קולקטיביות לשינוי התנהגות, 

(. פרויקטים בבעלות הקהילה ושיקום רכוש ייצור אנרגיה מתחדשת בבעלות מקומיתמתקנים ל

בקהילה, ומעצימים את הקהילות  הפרטהתנהגות מ הנובעותמאפשרים להתגבר על מגבלות  כאלה

 ,Seyfang et alמקומיות )חברתיות ידע מקומי ורשתות בעזרת  בדרכן ליצירת שינוי קולקטיבי

2013.) 

מערב  התאגדות של קבוצות סביבתיות, אדריכלים וקבלנים באזוראפשר ללמוד מ כזה ךמהלעל 

ולצרכים  הבנייניםירוק בהתאם לסוגי  ץאנגליה, שהוקמה כדי לפתח אסטרטגיה לקידום שיפו

שיתפה פעולה עם בעלי הבתים באזור כדי לזכות בתמיכה בתכנית. תכניות מבוססות , והמקומיים

יכולה להאריך ימים מעבר אשר  חוויה מקומית משותפת ותרבות מקומיתעשויות ליצור קהילה 

(. במקביל לסקרי מבנים Karvonen, 2013של מדיניות ממשלתית חיצונית ) פעולתהלתקופת 

, ניתן להשתמש בגישה זו שיפוץשיכולים לזהות אזורים עירוניים שבהם כדאי יהיה במיוחד לבצע 

 ליישוםכדי לעבוד עם מנהיגים קהילתיים מקומיים ועם אנשי מקצוע מקומיים ולגבש המלצות 

איתור אמצעי מימון. לאחר מכן ניתן יהיה להיעזר בממצאים כדי לקדם לשיטות בנייה ירוקה ו

במקום בפתרון לאומי כולל  עם מאפיינים מקומייםמדיניות לבנייה ירוקה ברמה המקומית. 

 עשויה להיות בעלת סיכויי הצלחה גבוהים יותר.

אלה מדגישים מסקנות דומות. מחקרים ל מגיעים שיפוץ בנייניםבאירופה בנושא  כושנער יםמחקר

היעדר ידע מתאים את ההשפעה של ידע שהצטבר ברמה מקומית ואישית על קבלת החלטות. 

, ובעלי בתים שהצליחו לבצע את השיפוץ ולהשיג חוסך אנרגיהלשיפוץ התגלה כחסם משמעותי 

בפועל הכירו את תחום הבנייה והמערכות הטכניות או ביצעו מחקר בעצמם טובות תוצאות 

(Risholt and Berker, 2013 ניכר .) על קבלת ההחלטה לבצע גם כי ידע אישי משפיע השפעה רבה

(. כדי להתגבר על המחסור במידע וליהנות מהיתרונות של תקשורת Nair et al, 2010שיפוצים )

מומחי אישית, ניתן ליצור תהליך שיעצים אנשי מקצוע בתחום השיפוצים ובתחומים אחרים )

וכדומה( כדי להופכם לנקודת ממשק שדרכה ניתן יהיה לגשת למידע על  בנקים, אדריכליםמימון ב

יתרונות השיפוץ הירוק ואפשרויות השיפוץ הקיימות. לשם כך יהיה צורך להגביר את המודעות 

בקרב בעלי הבתים ולהוביל תכניות העשרה בנושא, כמו כן יידרשו מאמצים כדי להפוך את 

קיימות להיבטים בלתי נפרדים מהגדרת המצוינות של תפיסת החיסכון באנרגיה ואת עיקרון ה

 אנשי מקצוע.

וכדאי יותר מבחינה כלכלית  האנרגטי של הבניין עשוי להיות מעשי יותר שיפור התפקוד לשיפוץ 

בעלי הבתים כבר במצבים אלה, בכל מקרה.  בבנייןמבוצעים הכאשר הוא נעשה במסגרת שיפוצים 

באנרגיה, ולכן השקעה בשיפור הידע אפשרויות לחסוך למעורבים בתהליך כאשר הם נחשפים 

המאמרים אשר נסקרו בעוד שרוב  להביא לתוצאות משמעותיות. עשויהשלהם באותה נקודת זמן 

ועל הידע שהם  –, הגישה המבוססת על התמקדות באנשי מקצוע כאן התייחסו לשיפוץ בניינים

 .הבנייןרכישה של במהלך גם  מתיכולה להיות מיוש –מעניקים ללקוחות 

 ניהול וקידום השינוי בתחום הבנייה הירוקההחשיבות של שותפויות ל תהדגש 5.2.4

היא התחושה ש"אין ברירה", תחושה הנובעת מדיניות בנייה ירוקה אחד המאפיינים החשובים ב

מהרמה  - והכספים דיורהממלאים תפקיד בתחום הקיימות, הבנייה, ה בעלי עניין רבים מריבוי
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הזה, התחום זוכה לתמיכה ושיתוף פעולה מצד  הרבבשל המגוון  עד לרמת הממשלה.המקומית ו

 ארגונים וגופים רבים ממספר מגזרים.

ליצור שיתוף פעולה בין כדי  ,חסרי תקדים , לעיתיםמשמעותיים מאמציםהושקעו בישראל 

רבות  .לקדם את נושא הבנייה הירוקה בכלל ואת תקן הבנייה הירוקה בפרטוארגונים שונים 

ויישומן תלוי של רשות ממשלתית כלשהי,  העיסוקלתחום  כאן אינן נוגעותמהמסקנות שנדונו 

שתנועת הבנייה הירוקה חייבת לטפל  בכךמכירות  ההמלצותהמשך שיתופי פעולה כאלה. ב

 ביןשילוב  לשם כך עליה לעודד .בסוגיות חדשות בעלות היקף רחב יותר כדי להשיג את יעדיה

כל שהקואליציה הקיימת בין  מקווים. אנו ברמה העירוניתמדיניות ו ןבניימדיניות ברמת ה

אתגרים עמוד בתצליח להרחיב את טווח השפעתה ול בתחום הבנייה הירוקההגורמים בעלי העניין 

 .החדשים

 סדרי עדיפויות ליישום 5.3

אנו כי הם בשני החלקים הראשונים של פרק ההמלצות הבאנו רשימה של צעדים אשר מצ

מתאימים ליישום בישראל ועשויים לעודד בנייה ירוקה כאמצעי לקידום קיימות במובן הרחב. 

 .בכדי לסייע בניסוח מדיניות מעשית, ניתן להעריך את ההמלצות לפי מספר קריטריונים

, חלקם של הצעדים ניתן ליישום בעלות נמוכה, בעוד שאחרים כרוכים 5כפי שמראה טבלה 

בין מהמגזר הציבורי ובין מהמגזר הפרטי. חלק מהצעדים יניבו פירות  –ת ניכרת בהשקעה כספי

ואחרים יביאו תועלת רק לאחר זמן. אחדים מהצעדים ניתנים ליישום באופן  –בטווח הקצר 

ואמצעים אחרים דורשים שיתוף פעולה  –עצמאי על ידי הממשלה, ואינם תלויים בגופים אחרים 

קל ופשוט ליישום,  –אף לא אחד מהצעדים משלב את כל היתרונות  מצד מספר גופים ומערכות.

 אבל עם זאת בעל השפעה גבוהה המושגת בטווח זמן קצר.

מומלץ ליישם תחילה אמצעים אשר ניתן להחיל במהלכים פשוטים, בעלות נמוכה ובאופן  .א

 גם אם התועלת שיביאו תקבל ביטוי רק כעבור זמן.  –בלתי תלוי בגורמים אחרים 

  בראש ובראשונה מדובר בהחלת הדרישה לסימון בניינים בתווית אנרגיה: מהלך כזה קל

 מאוד לביצוע באמצעות התקינה הקיימת, ועלות היישום שלו נמוכה.

  ביצוע סקר אשר מיועד לאתר בניינים המתאימים לשיפוץ אף הוא קל לביצוע בעלות לא

 מים אלה.גבוהה. מומלץ ליישם את הלקחים מסקר חלוץ הנערך בי
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 בישראל לקידום בנייה ירוקהריכוז המלצות  5.  טבלה

קלות  המלצה 
 יישום

עלות  יחסי גומלין עם אמצעים אחרים
 יישום

זמן עד 
קבלת 
 השפעה

פוטנציאל 
להפחתת גזי 

 חממה

 קל מאוד תווית דירוג אנרגטי 5.1.1
 את המודעות לחיסכון באנרגיה  הגבירמ 

 עמידה בתקניםכמדד ל תמשמש 

 כקריטריון למתן תמריצים כלכליים תמשמש 

 ביישום אמצעי רגולציה  תמסייע 

  ארוך נמוכה

 גבוה קצר בינונית בעלי ביצועים משופרים לבנייניםתמריצים בסיס לחישוב   קל לבנייה חדשהאנרגטית תקינה  5.1.2

 כלכליים-אמצעי מינוף לאדורשים שילוב עם   מורכב תמריצים לשיפוץ בניינים קיימים 5.1.3

  השקעה בעלויות השוליות של אמצעים ירוקים במסגרת של

 שיפוץ כללי

  תקנים מחייבים גם על שיפוציםהחלת 

  ולמתן ייעוץ ביצוע ביקורות ל רשות בלתי תלויההסמכת

 והמלצות

  תגבור על ידי תמיכה כספית באמצעות החזרי מס, תעריף חשמל

 גישה להלוואותמופחת, או 

 שימוש בתוויות אנרגיה 

 בינוני ארוך גבוהה

 נמוך ארוך נמוכה כלי עזר למימוש צעדים אחרים קל מאוד סקר מצאי בניינים 5.1.4

חברתיים או מניעים תורם לתמריצים על ידי ניצול של מניעים   מורכב תכנון עירוני ואזורי 5.1.5

 הקשורים לסגנון חיים

 וליישם אמצעי תכנון ברמת הבניין משפר את היכולת לתמרץ 

ארוך  בינונית

 מאוד

 ביוני
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קלות  המלצה 
 יישום

עלות  יחסי גומלין עם אמצעים אחרים
 יישום

זמן עד 
קבלת 
 השפעה

פוטנציאל 
להפחתת גזי 

 חממה

להשלים אמצעים אחרים בשיפור חסכון אנרגטי  , אך עשויעצמאי מורכב קידום התנהגות חוסכת 5.1.6

 לאחר השקעה בשיפוץ ירוק או בבנייה חדשה 

 גבוה בינוני בינונית

 נמוך קצר נמוכה עצמאי קל * 5281בחינת תפקידו של ת"י  5.2.1

המתבסס על התרומה של  שיווק 5.2.2

 הבנייה הירוקה לאיכות חיים 

 בינוני בינוני נמוכה עצמאי, אך עשוי להשלים אמצעים אחרים קל

 בינוני בינוני בינונית תלוי ברשויות מקומיות בינוני עידוד תכניות קהילתיות 5.2.3

 גבוה בינוני נמוכה (NGOממשלתיים )-ממשלה ובגופים לאתלוי בגופי  בינוני ממשלתי-קידום שת"פ ממשלתי ולא 5.2.3

 

 

 5280ככלי לחיסכון באנרגיה.  לאחר אימוץ תקן  5281בהיעדר תקינה מחייבת הנוגעת למכלול ההיבטים של צריכת אנרגיה בבניינים, נעשה היום שימוש בת"י  * 

יהיה לעודד את המודעות והמחויבות להיבטים אחרים של הקיימות, אשר  5281קוד הבנייה, מוצע כי הייעוד של ת"י על חלקיו השונים כתקן מחייב במסגרת 

מקבלים דגש מועט מדי כאשר עיקר תשומת הלב מופנית לפרק האנרגיה.
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הדרגתי הדרישות  יוחמרו באופןבמקביל, ובאופן בלתי תלוי, מומלץ להתוות מהלך אשר בו  .ב

מתנגדים רבים, בעיקר בקרב אחדים  עלול למצואמהלך כזה  החדשה. המחייבות בבנייה

שי תעשיית הבנייה, אבל יש חשיבות רבה ליישום המיידי שלו: כל בניין חדש הנבנה לפי מרא

תקנים בעלי דרישות נמוכות הוא בבחינת בכייה לדורות, ואת הנזק הנגרם בשל כך כמעט 

אמץ בתכנון ובבנייה של מגדלי המגורים, בלתי אפשרי לתקן. במיוחד חשוב למקד את המ

אשר מהווים חלק גדל מתוך הבנייה החדשה ואשר בשל המאפיינים ההנדסיים שלהם ומבנה 

בהקשר הזה מומלץ לבחון את האופן בו מיושם  הבעלות מקשים מאוד על כל שיפוץ עתידי.

, וולונטריכלי להיות מלכתחילה פותח ונועד (. התקן 5281כיום התקן לבנייה ירוקה )ת"י 

מומלץ לנקוט צעדים כדי להפוך את אימוץ התקן לפשוט יותר במקרים שבהם הוא אמור ו

 .להיות מחייב

, הן בשל העובדה שהוא עשוי לתרום לאיכות שיפוץ הבניינים הקיימים הוא בעל חשיבות רבה .ג

החיים ולרווחה של דיירים רבים, והן בשל התרומה שלו לאיכות הסביבה. אולם קידום מהלך 

כזה היא מורכבת מאוד, ואפשרית רק אם תיבנה חבילה מקיפה של צעדים, כפי שתואר 

 קודם, על בסיס המחקר של אראל וחוב' למשרד האנרגיה. 

בלתי תלוי בכל הצעדים אשר תוארו כאן, מומלץ לתמוך בשורת מהלכים לבסוף, ובאופן  .ד

ושל המועצה לבנייה  15-ולתאם ביניהם. הפעילות של פורום ה בתחום החברתי והארגוני

ממשלתיים, משפיעים -ירוקה, כמו גם משרדי מהנדס עיר בכמה ישובים ומספר גופים לא

רוקה. הפעילות הזו מבורכת, אבל ניתן במידה רבה על כיווני ההתקדמות בתחום הבנייה הי

 לסייע לה על ידי הובלת תהליך של התאמת תכניות מיתאר בקנה מידה עירוני ואזורי. 

 חבילות צעדים 5.4

יהיו בעלי תועלת רק אם יופעלו כחלק מחבילת צעדים.  מהאמצעיםכפי שהוסבר קודם, אחדים 

למשל: הצגת תווית אנרגיה לכל דירה  אין זה אומר כי לא ניתן ליישם צעדים כאלה באופן מדורג.

אינה תלויה ביישום צעדים מקבילים, אבל התועלת של מהלך כזה תהיה רבה יותר אם יהיה ערך 

שוק גבוה יותר לדירות בעלות צריכת אנרגיה מופחתת, דבר אשר כשלעצמו תלוי בבניית מודעות 

 ציבורית לנושא.

בחבילות אמצעים הכוללות מספר מרכיבים  מרבית ההמלצות אשר הוצגו בחלק הקודם משולבות

בילה כזו אפשר לראות במכלול ההמלצות הנוגעות לשיפוץ בניינים לשם חכל אחת. דוגמא ל

 חיסכון באנרגיה, למשל. ספק אם היעד הזה יושג אם לא יהיה יישום של מרבית ההמלצות האלה. 

ולמנוע סתירה ביניהם,  נפרדים ישומם של כלי מדיניותאת ליעל  מיועד צעדיםשל חבילות  גיבוש

ין בין כלים עיקריים לבין כלים משניים ח. ניתן להבובמידת האפשר להנות מסינרגיות ביניהם

על של המדיניות המטרת (. Givoni et al, 2013) העיקרייםאשר מטרתם לסייע ביישום הכלים 

( 5.1.2היא הפחתת צריכת האנרגיה בבניינים לאורך זמן. תקינה לבנייה חדשה )המוצעת כאן 

צעד זה עלול  אולם(. 5)ראו טבלה  תוך זמן קצרשיפור אנרגטי בבניינים חדשים ל להביא אמורה 

 . יישומוהביא לעל מנת ל מול תעשיית הבנייההליך עזר ש תידרת ויוקלהיות שנוי במחל

דורשת שילוב של אמצעים. האמצעי מורכבת יותר, וינים קיימים התמודדות עם שינויים בבני

, אולם בפועל ההשפעה של (5.1.3שיפוץ בניינים )וכלים לעידוד תמריצים לכאורה העיקרי הוא 
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: במיוחד חשוב עשויה להיות רבה יותרהמיועדים לסייע בתהליך השיפוץ הצעדים המערכתיים 

 בין להשוות הנדרש כדי הידע הנגיש לבעלי הבתים אתאשר תפקידו יהיה ללהקים מנגנון ציבורי 

 המגורים דירת משיפוץ האפשרית התועלת את ולאמוד הספציפית לדירתם המתאימות החלופות

( 5.1.1כלים משניים, אך הכרחיים, לאמצעי זה הם תוויות לדירוג אנרגטי ) .ההשקעה עלות לעומת

אשר יספקו מידע )ובכך תמריץ נוסף לבעל הנכס( על תפקוד האנרגטי של בניינים קיימים. תכניות 

( עשויות גם הן לתרום להעברת מידע ולהעלאת מודעות בעניין הכדאיות 5.2.2ברמה הקהילתית )

( יאפשר הקצאה יעילה של המשאבים הניתנים 5.1.4. סקר מצאי בניינים )והשיטות בשיפוץ ירוק

 להשקעה בפרויקט התמרוץ במקומות שונים בארץ. 

תוצאות ייתכן ש, קיימת היא לכאורה בעלת השפעה מעטה על  בניינים חדשיםבנייה שלמרות 

ההשפעה . יתרום להצדקת החמרת התקינה הנוגעת לבנייה חדשה סקר מצאי הבניינים הקיימים

איכות החיים של דיירי הבניין, ומידע על המשאבים על תפקוד אנרגטי של בניינים קיימים -תתשל 

הכלכליים הדרושים כעת על מנת לשפר בניינים חדשים, יהדקו את הקשר בין בנייה ברמה גבוהה 

 כלכלי לאורך חיי הבניין.  וחיסכוןלבין איכות חיים 

. התנהגות יש חשיבות גם בבנייה הקיימת וגם בבנייה החדשה (5.1.6קידום התנהגות חוסכת )ל

על צריכת אנרגיה באופן מובהק והיא מרכיב חשוב בתחזיות של צריכת אנרגיה  החוסכת משפיע

. כלי זה עשוי להעלות את כדאיות ההשקעה בבנייה חדשה שהיא קשה למדידהבבניינים, למרות 

 חסכונית כמו כן בשיפוץ. 

לתקינה  ת,קביל, מבחינה אנרגטיעשוי לה( 5.2.1סקה י)פ 5281תפקידו של ת"י צריך לציין כי 

התיאום בין התקנים הוא חשוב, והמהלכים של רשויות מקומיות (. 5.1.2המוצעת לבנייה חדשה )

בהירות -אי ומתקן וולונטרי לתקן מחייב בשטח השיפוט שלהן יצר 5281לשינוי מעמדו של ת"י 

, 1045, אשר אינם מבינים את היחס ההדדי בין התקנים ת"י ם והיזמיםוודאות בין המתכנני-ואי

כולל דרישות בתחומים נוספים לבנייה בת קיימה תקן ה. צריך להדגיש כי 5280ות"י  5282ת"י 

אימוץ פרק האנרגיה בקוד הבנייה, והקמת מנגנון לבדיקת  מלבד אנרגיה, כגון חומרי בנייה.

 למהלך הזה.הדרישות ואכיפתן בשטח, יסייעו 
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 מסקנות .6

כפי שנכתב בתחילת הדו"ח, במהלך התקופה שבה נערך המחקר הזה תחום הבנייה הירוקה 

תמיכה  בעליצר מדד חדש שמכונן  אירוענחשב ל 5281ת"י  עדכון בישראל השתנה במידה ניכרת.

רשויות מקומיות רבה מהמדיניות שאמצו במידה  הושפע ויישומו ,הקיימא-ענף הבנייה בתברחבה 

בשוק החומרים  פריחהה יקטים בתחום הבנייה הירוקה נוצרלצד מספרם הגדל של פרוי רבות.

ובמחקרים ופרויקטים  והטכנולוגיות המשמשים לבנייה ירוקה, בקורסי הכשרה מקצועיים

 בו רצוי לעודד את אימוץ הבנייה הירוקה ולהרחיב את היקפהאופן לפיכך הבחסות הממשלה.  

דרישות ה ומגוון ותמודעבשל העלייה בבמקביל להתפתחויות בענף הבנייה וללא הרף  משתנה

 גוברתהלמודעות התאם בצריכים להתפתח של המדיניות  היעדיבדומה לכך,  .ברשויות המקומיות

, העלויות ניתוח האנרגיה במחזור החייםמידע על נושאים כמו אנרגיה גלומה או לזמינות הו

 והמידה שבה שיפוץ ירוק ניתן ליישום. ,של בנייה ירוקה בישראלהכלכליות והיתרונות 

לעודד כדי  בתמריציםצורך  ישעדיין ברור כי  ךאנמצא בצמיחה, אמנם שוק הבנייה הירוקה 

מצאנו כי ראוי לתת  להפחית את העלויות הסביבתיות ולתרום לקיימות. ,הבנייהבשיטות שינויים 

של סקר נעשה ולחיסכון באנרגיה עדיפות גבוהה במסגרת מדיניות לתמרוץ הבנייה הירוקה, 

ה יתהי וז הריסק. למאמץ הזה או מגבילים אותו גורמים התורמיםהשונים ושל מדיניות  אמצעי

אשר בנייה בשיטות שינוי  ליצירתבמכוון בהתחשב בגורמים הרבים הדרושים  ת היקףרחב

 לכימות.ותועלות הניתנות ובצורך להציג עלויות  ,התקבעו במשך השנים

בגיבוש חבילת אמצעים מקיפה המתייחסת למכלול מצביעות על הצורך  והז הרימסקנות הסק

במצאי הבניינים הקיימים  בהתחשב  הגורמים המשפיעים על התפקוד האנרגטי של בניינים

 ם להפקתכלי עלהזו החבילה . ניתן לבסס את הכוללת מדיניות התכנוןוברחבי הארץ כל ב בניינים

כדי ו ,בנייניםב האנרגיצריכת ל םיעדי הגדירלכדי  (תוויות לדירוג יעילות באנרגיהמידע )למשל 

במקביל לגישה  .הפוטנציאל הרב ביותר לחיסכוןבעלי  בנייניםלאפשר למדיניות להתמקד ב

פרטנית של גורמים מקומיים המשפיעים על לאמץ גם בחינה יותר מומלץ המערכתית הרחבה 

, במניעים התרבותייםומקצועי, ברמה הקהילתית על ידי התמקדות בידע , אימוץ הבנייה הירוקה

בנויה, אנו החיסכון בצריכת אנרגיה בסביבה ל בכדי להביא בכדאיות הכלכלית. ה בנוסף לבחינת

 :ממליצים לקבל החלטות מדיניות בעתיד לפי העקרונות שלהלן

  ברמה האסטרטגית יש להתמקד בתכנון העירוני ובסוגי הבניינים כדי להעריך את התפקוד

האנרגטי של הסביבה הבנויה בכללותה, אך לזהות את המנופים המתאימים לפי טיפוסי 

 הבניינים והמיקום הגיאוגרפי שלהם.

  את  ושלימיכך ש בתפקוד האנרגטי של הבנייניםהממוקדים יצירת כלים ותקנים נוספים

 .השפעתם של תקני הבנייה הירוקה

  מתן דגש לתרומתם של צרכנים בודדים, של אנשי מקצוע ושל יוזמות מקומיות לקידום

 התנהגות חוסכת אנרגיה של משקי הבית.

 על ידי קידום "משכנתאות ירוקות"  יעילות אנרגטיתשל המובנה ערך ה הסתמכות על

ובין חיסכון כלכלי  על ההשקעה בשימור אנרגיה חישובי הרווחומנגנונים דומים הקושרים בין 

 עתידי.
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 באופן זהו ,המציאות הייחודית לישראל תלאומיות לצד בחינ-דוגמאות בין תהדו"ח כולל סקיר

משתדלות להפחית הקיימא: רוב הארצות -דגיש את המכנה המשותף בסוגיית הבנייה בתמ הוא

המיועדים להביא כלים ה. בנייניםש בבנייה ושימו שלההשפעות הסביבתיות והאנרגטיות את 

מהחלטות מדיניות גורפות, כמו הנחיות האיחוד האירופי, כתוצאה  יםדומאלה היעדים הלהשגת 

-לבצע השוואה ביןהאפשרות בנייה ירוקה. למועצות הכמו  לאומיות-רשתות ביןבהשפעת או 

כמו גם אמצעים אשר ביותר ) שיטות הבנייה הטובותליצור מקור מידע עשיר לגבי עשויה לאומית 

או  מקצועההקשר כמו תפקיד אנשי תלויי גורמים לגבי ( והניסיון מראה כי היו פחות מוצלחים

. לגורמים אלה עשויה להיות השפעה רבה על התוצאות. צרכניםבקרב גישות התרבות וה השפעת

מקומיים סים דפו, בנייניםטיפוסי ה, כמו ייחודייםיש היבטים  מציאות בישראלל במקביל,

 .הכולל ותומקומו של תקן הבנייה הירוקה במכלול המדיניאנרגיה המאפיינים את צריכת ה

כמו בכל ארץ אחרת, המדיניות הרצויה איננה בהכרח זו שהביאה ש ם הללו היאמשמעות ההיבטי

להצלחה בארצות אחרות. לכן יש להביא בחשבון את המגבלות של המדיניות הקיימת בארץ 

 כלשהם, יעילים ככל שהיו בחו"ל.אמצעים של בטרם נבחן אימוץ 

הירוקה,  תוך הדו"ח מתייחס גם להיבטים הרחבים יותר של הניהול והפיקוח על ענף הבנייה 

הכרה בכך כי רבים מהפתרונות המוצעים דורשים תיאום בין רשויות שונות, בנוסף למשרד להגנת 

הסביבה. אף על פי כן, כפי שענף הבנייה הירוקה ברחבי העולם מתאפיין בשותפויות רחבות היקף 

אל, כדי החובקות מגזרים רבים, אנו מקווים שניתן יהיה להביא לשיתוף פעולה דומה גם בישר

 להתמודד עם האתגרים המתוארים בדו"ח ולפעול לפי ההמלצות שבו.
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השל כלי מדיניות לבנייה ירוק מיון וסיווגנספח א': 
1

                                                 

1
 המופיעות בהערות השוליים לקוחות מהמקורות הבאים: אלמעט אם צוין אחרת, התכניות לדוגמ 

 European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE) 2009. Financial and fiscal incentive programs for sustainable energy in buildings 

across Europe. 

 Yudelson Associates (2007), for eht National Association of Industrial and Office Properties Research Foundation. Green Building Incentives that Work: a look at 

how local governments are incentivizing green development. 
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 כלים בגדר חובה .1

 בנייניםתקני חובה בנושא אנרגיה ב

 הסמכה מקומית מחייבת ברשויות מקומיות או אזוריות. יכולה להתבסס במקרים מסוימים על הסמכות וולונטריות 

 שלמים בנייניםתקנים החלים על מכשירי חשמל אך לא משפיעים על 

 תקנות רכש ציבוריות המשפיעות על המגזר הציבורי

 8יעדים לאומיים להפחתת פליטה המיועדים לספקי אנרגיה

 לים וולונטרייםכ .2

 כלים כספיים 2.1

 9התקשרות בחוזים לצורך שיפור הביצועים האנרגטיים )עם חברות שירותים בתחום האנרגיה(

 , מגזרים עסקיים וציבורייםבנייניםהמעודד בצורה עקיפה חיסכון בצריכת אנרגיה ב 10מס אנרגיה מיסוי

נקודות זיכוי במס הכנסה בגין שיפוץ בבית, הפחתה במע"מ בתשלום עבור פטור ממס/הפחתות מס בקשר לפעולות במבנה, לדוגמה 
 11שירותים/מוצרים הקשורים לשיפוץ ירוק

ירוקים/בעלי צריכת  בנייניםשדורגו כ בנייניםפטור ממס עבור בנייה, לדוגמה הפחתות/פטורים במס בולים ובמס בנייה עבור 
 12אנרגיה נמוכה

                                                 

8
 תכנית למסחר בתעודות לבנות )אי עמידה ביעד כרוכה בענישה(.באמצעות צרפת: יעדים שתוקפם ניתן להם על ידי הממשלה ומיועדים לספקי אנרגיה  
9
 , לא לדייר/בעלים.נכסלהעסקה ניתנת מסגרת ממשלתית.  חברות פרטיות הפועלות בתוך –( Green Deal)העסקה הירוקה בבריטניה  
10
 מיסוי על שימוש באנרגיה בתעשייה, במסחר ובמגזרים הציבוריים, ממוחזר בחזרה דרך הפחתות בביטוח לאומי ודרך תמיכה כספית לעידוד חיסכון –( Climate Levy)מיסוי אקלים בבריטניה  

 בצריכת אנרגיה.
11
רכישת גין נקודות זיכוי במס בצרפת ב ;הפחתה במע"מ עבור שיפוצים בבתים פרטיים ;מעלות השיפוצים בבית התורמים לחיסכון בצריכת אנרגיה 40%-בלגיה: הפחתות מס בשיעור המגיע ל 

 בבריטניה עבור מקדמות המשולמות על ידי בעלי בתים עבור בידוד ומערכות חימום.הקלת מס  ;סקר אנרגיהביצוע בידוד והוספת רמה גבוהה של חיסכון בצריכת אנרגיה, במערכות חימום ביתיות 
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 לבנייה בהתאם לתקן הבנייה הירוקהתמריצים  תמריצים וסובסידיות

 13סבסוד המיועד למימון סקרי אנרגיה ראשוניים שנועדו לספק המלצות לשיפוצים ירוקים בעלויות מופחתות

 14סובסידיות, מענקים והלוואות מטעם הממשלה עבור עבודות פיתוח/שיפוץ ירוק לצורך חיסכון באנרגיה

 על עלויות חיצוניות נוספות של בנייה ירוקה סיוע בייעוץ/עלויות רישוי כדי להתגבר

 15מבוזרתתעריפי הזנה לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת 

 16ירוקים )כולל כיסוי המיועד לשיקום מבנה או חלק ממנו לפי תקני בנייה ירוקה במקרה של נזק המכוסה בביטוח( בנייניםפרמיות ביטוח עבור 

 ירוקים )שיעורי ריבית משופרים בהתאם לחיסכון כספי צפוי בשל צריכת אנרגיה מופחתת או שיפור אחר בביצועים( בנייניםמשכנתאות עבור 

 17מימון מצד שלישי לצורך השקעות לשיפור החיסכון בצריכת האנרגיה

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

12
 הקלה במס בולים בבריטניה עבור בתים בעלי פליטת פחמן אפסית. ;בולגריה: פטור ממס בנייה הגדל ככל שדירוג החיסכון באנרגיה משתפר 
13
 .הסקראחוז מעלות  50- 40מקומיות, עד  אנרגיה עבור מגזרי המסחר, התעשייה ורשויות סקריפינלנד: סבסוד  
14
, כולל יעדים לביצוע בקטגוריות בנייניםבולגריה: מענקי מדינה עבור בידוד  ;מענקים בגין צריכת אנרגיה מופחתת לשימושים מסחרייםבלגיה:  ;אוסטריה: סובסידיות עבור שיפוצים תרמיים 

גרמניה: הלוואות בריבית נמוכה לצורך  ;אחוז מהעלויות( 50- 40אנרגיה מתחדשת עבור מים/חימום ) ;חדשים, בתים פסיביים , מגורים צ'כיה: מענקים עבור צריכת אנרגיה מופחתת במבני ;שונות
וק לשיפור הבידוד ותחזוקה במימון רומניה: שיפוץ יר ;אירלנד: מענקים לגופים המפתחים בתים בעלי פליטת פחמן נמוכה ;חידוש בתים, ריבית נמוכה עוד יותר עבור צריכת אנרגיה נמוכה יותר

 בנייניםגנרציה במסגרת תכנית ל-בריטניה: מענקים עבור מיקרו ;סלובניה וצפון אירלנד: סובסידיות עבור משקי בית בעלי הכנסה נמוכה ;הממשלה, הרשות המקומית ודיירי המבנה מצדמשולב 
 וכדומה(  CHP: חימום וחשמל משולביםמעכרות רות אנרגיה מתחדשת, )מקו(  Low Carbon Buildings Program)בעלי פליטת פחמן נמוכה 

15
 חימום וחשמל משולבים.מערכות בגרמניה עבור  ;וולטאיות-בבלגיה עבור מערכות פוטו 
16
 דוגמאות: 

http://www.zurichna.com/internet/zna/SiteCollectionDocuments/en/Environmental/BetterGreen.pdf 

http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/GRD/GRD%20individual%20articles/GRD-2010-01-HSBCGreen.pdf  

http://www.zurichna.com/internet/zna/SiteCollectionDocuments/en/Environmental/BetterGreen.pdf
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/GRD/GRD%20individual%20articles/GRD-2010-01-HSBCGreen.pdf
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 18תמיכה ממשלתית בהלוואות מימון מצד שלישי

 הנות ממחירים תחרותיים עבור טכנולוגיות וחומרים חסכונייםמנגנון רכש קואופרטיבי המאפשר לפרטים/יישויות קטנות לי

 )או אמצעים כספיים עקיפים( תמריצים לא כספיים הקשורים לתכנון 2.2

 שזכו בדירוג בנייה ירוקה פרויקטיםתהליך מזורז לקבלת היתר תכנון עבור 

 בדירוג בנייה ירוקה שזכו פרויקטים)תיחום, צפיפות, זכויות בנייה( עבור  הקלות בדרישות רישוי

 קודים, דירוג, תיוג 2.3

 ביקורות אנרגיה באמצעות מתודולוגיה מקובלת )ניתן לשלב עם מימון כדי להביא לשינויים בפועל(

 /מכשירים(בנייניםחל על  ;תיוג אנרגיה )התנדבותי/מחייב

 )דירוג בנייה ירוקה( בנייניםכלים וולונטריים לדירוג 

 מודעותהסברה, תמיכה,  2.4

 תכניות לחשיפת נתוני חיוב מפורטים, הרחבת המידע הניתן למשקי בית/עסקים כדי לעודד פרקטיקות לחיסכון באנרגיה

 לדוגמה בנייניםהעומדים בדרישות ו/או  בנייניםפרויקטים להדגמת 

 19דל"ןמתן הכשרה בנושא חיסכון באנרגיה לאנשי מקצוע ומקבלי החלטות עיקריים המעורבים בתהליכי נ

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

17
מעניקים הלוואות בריבית נמוכה  )tet bn tttpcptecn ir eet  grene)נרגיה' לוקסמבורג: בנקים 'השותפים לחיסכון בצריכת א ;ציבוריים בנייניםאוסטריה: עבור צריכת אנרגיה מופחתת ב 

 בכפוף להצגת תווית
18
 בולגריה: קווי אשראי לבנקים עבור הלוואות למשקי בית המטמיעים אמצעים לחיסכון בצריכת אנרגיה 
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 תחרויות ופרסים ציבוריים )תמרוץ באמצעות הכרה ציבורית ויתרון שיווקי(

 20ייעוץ לגבי חומרים, תכנון, יצירת מודל ממוחשב, סיוע בירוקראטי

 21התייחסות אישית ומודעות רבה יותר בתכניות כספיות

 

 קטגוריות שונות שניתן ליישם בהן כלי מדיניות:

 מערכות לחיסכון באנרגיה ומים / מכשיריםרמת המבנה: כל המבנה / 

 שלב הבנייה: חדש / שיפוץ ירוק

 סוג פעילות: ביקורות / מעקב / בנייה ושיפוץ / מודעות / הכשרה

 קנה מידה גיאוגרפי: לאומי / מקומי

 המוטב: בעל הבית / גוף פיתוח / מלווה / דייר לעומת בעל הנכס

 ה )מכשירים/בידוד ובצורות/מערכות חימום, אוורור ומיזוג( / אנרגיה מתחדשתמטרה מבחינת אנרגיה: חיסכון בצריכת אנרגי

 סמן לזכאות לתמיכה: מדידת ביצועים אנרגטיים / דרישות חומרים )בידוד, זיגוג וכדומה( / עמידה בתקן בנייה ירוקה או בתקן אחר

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

19
 .klimaaktivבמסגרת התכנית  באנרגיהאוסטריה: הכשרת יועצים לחיסכון  
20
 (Yudelsonהמדינה( )יורק )-ניו 
21
 ; klimaaktivאוסטריה: פעילויות להגברת המודעות הציבורית במסגרת התכנית  ;, גישה מותאמת למגזרביתי מחזור שיפוץניצול תזמון ואיש קשר, בסיוע 'יותר באמצעות פחות', תהליך הולנד:  

 , המתמקדת ברמת משקי בית.(Community Energy Savings Program) בריטניה: התכנית לחיסכון בצריכת אנרגיה בקהילה
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 בנייניםב נספח ב': סקירת מדיניות לחיסכון באנרגיה

 )מקורות ספרות לנספח זה מופיעות בפרק הספרות הכללי(

לקחים שהופקו  עלהסעיפים הבאים מציגים את תוצאותיה של סקירת ספרות בינלאומית 

, או אשר תמכו. הם מייצגים מידע על הגורמים בנייניםמדיניות לחיסכון באנרגיה ב מאימוץ

, יישום מדיניות ולכן מידע זה עשוי לסייע בקבלת החלטות מושכלות לגבי צעדי עיכבולחלופין, 

בעלי  אמצעיםבקבוצות של  סעיפים העוסקיםשני בישראל. התוצאות מחולקות לגם מדיניות 

 .תחומיות-נושאי מדיניות בעלי השפעות רבוב, פוטנציאל גבוה

 קבוצות של צעדי מדיניות בעלי פוטנציאל גבוה .1

 יניות אינפורמטיביים אסטרטגייםכלי מד 1.1

, אולם הסקירה המותאמת לצרכיהאסטרטגיה כוללת לחיסכון באנרגיה כל מדינה מאמצת 

לשם חיסכון באנרגיה  העוזרים להגדיר במדויק את יעדי האסטרטגיה אמצעיםהדגישה שני 

 .בבניינים

 עשויארצית במדגם גדול המתורגם לסטטיסטיקה  הקיימים המגורים בנייני מצאישל סקר 

להעריך את המצב הקיים ולקבוע מדדים לתפקוד  אשר בעזרתו אפשר יהיהלהוות בסיס אמפירי 

המחקרים האנרגטי של בניינים בעתיד, בהתחשב בחלוקה הצפויה בין בנייה חדשה לבנייה קיימת. 

נעזרו Dowson et al  (2012 )  מעידים על דרכים ואפשריות שונות לביצוע סקרים כאלה.שנסקרו 

)הנערך כל שנה( בשילוב עם מתודולוגיה סטנדרטית לדירוג פליטות הפחמן  בסקר הבנייה באנגליה

וערכו אומדן של התפקוד  (SAP– Standard Assessment Procedure)חמצני של בניינים -הדו

אשר עשויה  והתועלתהם בחנו את העלות  האנרגטי של הבניינים בבריטניה, לפי גיל הבניינים.

 בנייניםאי הצאת החיסכון הפוטנציאלי באנרגיה במ לאמודכדי  מחלופות שיפוץ שונות תקבללה

ביוון  בנייניםאי הצסיווג של מ מציג Georgopoulou et al.(2006)  . מחקר שלבמדינההקיים 

אמצעים שונים לצמצום הפליטות  יישוםשיטות לבחינת הכדאיות הטכנית והכלכלית של  ומתאר

חלקם היחסי של באזורים שונים. המחקר כולל חישוב של  בנייניםפי סוגי גזי חממה לשל 

ללא צורך בתמריצים לפרט, אמצעים לצמצום פליטות גזי חממה שהתקנתם תחסוך עלויות 

סקרים על בסיס בבלגיה  בנייניםאי צבנו סקר מSingh et al  (2013  ) "(.win-npeנוספים )"

עבודות שיפוץ  שידרשו בנייניםעל מנת לחשב את אחוז ה בנייניםוסקרי איכות  כלכליים-חברתיים

בעשר  בנייניםלאיסוף ועיבוד נתונים על מלאי  שיטה מציגיםTuominen et al  (2012 ). רציניות

מקיום ההנחיה לתפקוד אנרגטי של מדינות באיחוד האירופי, במטרה לחשב את החיסכון הצפוי 

 האירופי.האיחוד  ( אשר הוציאEPBDבניינים )

( יתרום גם כן Energy Performance Certificates) בנייניםל בתוויות אנרגיה אימוץ השימוש

למקד מאמצים לשיפור הקיים. בהמשך ניתן יהיה  בנייניםה מצאיליצירת מערך נתונים מפורט על 

 .(Kelly et al, 2012) בניינים מטיפוסים מסוימים באיזורים מוגדרים, לפי הצורך

רכיה של אמצעי חיסכון אהירמאפשרת לקובעי מדיניות לקבוע  בנייניםאי צסקרי מבניית 

שיפוץ של . כך למשל ניתן להמליץ בעדיפות על גישות שונות ביןסדרי עדיפויות  הקובעת באנרגיה



 63עמוד 

הפקת אנרגיה ממקורות אנרגיה ולבסוף חוסכות , לאחר מכן התקנת ציוד ומערכות הבנייןמעטפת 

(. רגולציה המגדירה Astmarsson et al, 2013)במערכות מבוזרות בקנה מידה קטן  מתחדשים

סדרי עדיפויות יכולה לעודד חדשנות מפני שהיא תשפר סיכויי ההצלחה המסחרית בשוקי 

(. ניתן לקבוע את Annunziata et al, 2013טכנולוגיות מסוימות בהתאם לסדר העדיפות שנקבע )

שונים, על בסיס סקר  בנייניםחיסכון באנרגיה של אמצעים וסוגי רכיה לפי פוטנציאל האההיר

 כפי שתואר לעיל. בנייניםאי צמ

 Energy Performance Certificates תווית אנרגיה לדירה 1.2

מאוד באירופה  ות( נפוצEnergy Performance Certificates- EPCבבניינים ) תוויות אנרגיה

 בנייניםב התפקוד האנרגטיאיחוד האירופי לבדיקת כלי מרכזי לאכיפת הנחיית ה תומהוו

(EPBD .)לדיירים חדשים וקיימים כדי  הבנייןהאנרגיה של  צריכתמידע על  המנגיש התווית

ובכל עסקה  בכל בניין חדש חובה להציג תווית אנרגיהחיסכון. באיחוד האירופי קיימת  לעודד

להגדיל את שווי השוק של  אנרגיה צפויהשימוש בתווית למכירה או השכרה של מבנה קיים. 

לעודד את הדיירים  הצפוי , התוויתחסכוניים באנרגיה, בין אם חדשים או קיימים. כמו כן בניינים

שלהם לפני מכירה/השכרה או כדי הדירוג קיימים לבצע שיפוצים, בין אם כדי לשפר את  בנייניםב

 בנייניםיהנות מנוחות רבה יותר( בהאנרגטי )וכתוצאה מכך לחסוך כסף ול התפקודלשפר את 

ככלי שמעיד על זכאות לתמריצים ומענקים נוספים  משמשת , תווית האנרגיהמאוכלסים. בנוסף

( וככלי המאפשר רבה יותר גבוה יותר מעידה על זכאות לקבלת תמיכה כספית EPC)קבלת דירוג 

נתונים לקביעת מדיניות  כדי ליצור מערך בנייניםשל התפקוד האנרגטי לממשלה לאסוף מידע על 

 בעתיד.

במדינות שונות באיחוד  EPCעל יישום דירוגי למצוא מידע רב כיום ניתן , EPBD-בשל דרישות ה

 ., אשר חלקו יוצג כאןהאירופי

חוסר הדרישה להציג תווית אנרגיה הוא של  יישום מלאהעיקריים העומדים בפני  אחד החסמים

על מנת להתמודד עם הבעיה הוצע כי התווית כיאות.  במקרים שבהם הדירוג לא מבוצע אכיפה

 תהיה חלק בלתי נפרד מהליך המכירה או ההשכרה, בכך שתהיה חלק ממסמכי החוזה

(Astmarsson et al, 2013 יש להפיק את מסמך הדירוג בשלב מוקדם דיו במהלך המו"מ, אחרת .)

 2010-שפורסמה ב EPBD-זיה לייתכן שלא תהיה בדירוג כל תועלת והשפעה על ערך הנכס. הרווי

מתייחסת לחוסר האכיפה וכוללת דרישות נוקשות יותר. יש צורך להתחשב בחוסר האכיפה 

 לרוכשים או דיירים.תווית האנרגיה בניסיון לקבוע באופן ספציפי יותר כיצד להנגיש את 

מקצועיים ומהחברות המספקות שירותים אלו שונה מאוד  EPCהנדרשת ממדרגי  ההסמכה

וסוגייה זו  תווית האנרגיהמדינה למדינה. סטנדרטים גבוהים אמורים לשפר את האמינות של מ

של מספר השפיעה על היכולת לאכוף את הדירוג לאורך זמן במדינות מסוימות. עם זאת, הסמכה 

כפי שקרה  ,המדורגים בשוק בנייניםלהעלות את אחוז ה גדול יותר של סוקרי אנרגיה עשויה

 (.Andaloro et al, 2010בגרמניה )

הדירוג. מדידת השימוש  מתודולוגייתהוא  בתווית אנרגיהשיקול חשוב נוסף לגבי השימוש 

באנרגיה בפועל כוללת את התנהגות המשתמשים ומאפיינים נוספים הייחודיים לכל בית מגורים, 
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מתייחסת להתנהגות המשתמשים ומסקנותיה  אינהבעוד שהערכת השימוש באנרגיה לפי מודל 

עשויות להיות כלליות יותר. מאחר שלשתי הגישות יש יתרונות וחסרונות, הגישה האידיאלית 

אמנם כבר קיים כלי ממוחשב לדירוג ישראל ב(. Kelly et al, 2012משלבת אלמנטים משתיהן )

 בין שתי השיטות הבדלים , אולם ייתכן שכדאי יהיה לחקור את ההשלכות של ה5282ת"י לפי 

בתווית.  הצגת המידעישנה גם חשיבות לאופן . אם התקן ייושם בהיקף רחבבחשבון  ולהביא אותן

נתונים על צריכת בהשוואה לנתונים על עלות האנרגיה ביתר קלות צפוי כי מרבית הדיירים יבינו 

לאורך זמן עלולים  עם זאת, השינויים במחירי האנרגיה .(Amecke, 2011) האנרגיה הגולמית

 להקשות על ההשוואה בין בניינים ולטשטש את השפעתם של שיפורים אשר אפשר שנעשו בבניין

(Kelly et al, 2012.) 

השפעה על  ן( הראתה כי יש לה2013שבוצעה על ידי הנציבות האירופית )של תוויות אנרגיה  הבחינ

שה יותר להראות את השפעתם נדל"ן ברוב האזורים באיחוד האירופי, אולם היה קהערכי 

(. לפיכך Murphy, 2013או ביצוע שיפוצים ) הדירההישירה על קבלת החלטות בזמן רכישת 

הכוללת אמצעים נוספים כגון הסברה  צעדיםכחלק מחבילת לראות את תווית האנרגיה מומלץ 

ננסיים להדגיש את היתרונות של נכסי נדל"ן חסכוניים באנרגיה לצד אמצעים פי אשר מיועדת

מתן אישור למנגנון יעיל ל ותנחשב תוויות אנרגיהבדרך לשיפוץ.  חסמיםלהתגבר על  המיועדים

 הדירוג האנרגטי, אולם תמריצים נוספים לחיסכון באנרגיה, כגון שיעורי מיסוי משתנים על סמך 

פוטנציאל ונעשית בפועל בעיקר בזמן העברת הבעלות על הנכס, החובה  הצגת התווית אינהכל עוד 

 מוגבל. יהיההכלי הזה של 

 חובה לעמוד בסטנדרטים לשיפוץ 1.3

תמריצים, אולם עלינו אינן נחשבות כתקנות מחייבות אינן נושא מרכזי בדו"ח זה מכיוון שהן 

כל תמריץ עתידי. במדינות לפיו ניתן להעריך מאחר שהם מהווים בסיס מחייבים להזכיר אמצעים 

שיפוצים מקיפים היא דרך להשיג עת ביצוע לחיסכון באנרגיה ב רבות החובה לעמוד בדרישות

בלבד לשם חיסכון באנרגיה . שיפוץ מטעמים אחריםשינויים  כאשר נעשים בבנייןחיסכון באנרגיה 

אולם כאשר הוא משולב בעבודות שיפוץ מקיפות אחרות, בדרך כלל,  הפרט כדאי כלכליתאינו 

יותר מבחינה  כדאימי הן קטנות וכך התהליך כולו העלויות השוליות הנוספות של שיפוץ תר

(. ממצא זה נתמך על ידי מחקר ישראלי שעסק בחיסכון הכספי המושג על Galvin, 2012כספית )

 (.2013, וחוב'אראל ) לשם חיסכון באנרגיה ידי שיפוץ של מבני מגורים קיימים

( דורשת כי עמידה EPBD) בנייניםב התפקוד האנרגטיהנחיית האיחוד האירופי לבדיקת 

קיימים בעלי  בנייניםבסטנדרטים של חיסכון באנרגיה תוגדר כחובה כחלק משיפוצים מקיפים ב

, הסטנדרטים שנקבעו בתקנות החיסכון א(. לדוגמMíguez et al, 2006מ"ר ) 1,000-שטח הגדול מ

( קובעים את היקף השיפוצים התרמיים הדרושים בכל פרויקט EnEvתקני באנרגיה בגרמניה )

שיפוץ שמבוצע בלאו הכי, בתנאי שחישוב כלכלי מראה כי לשינויים יש כדאיות כלכלית. למרות 

בתים בחלק מהמאחר ש מלא,תמיד  ואינ חישוב העלות של השיפוץ( מצא כי 2012) Galvinזאת, 

עלויות אשר לא נדרשת באופן ישיר, ואיתה  נוספתעלולות לחייב עבודה  עבודות השיפוץ התרמי

(. מהגדלת עובי הקירות במסגרת תוספת בידוד תרמיכתוצאה  למשל: הגדלת שטח הגגנוספות )
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בעלי בתים עלולים להימנע משיפוצים מקיפים, או מלהצהיר עליהם, כדי שלא להידרש לעמוד 

 בדרישות הללו.

מתייחס לאמצעי חיסכון ( consequential inprovements)המונח "שיפוצים תוצאתיים"  באנגליה

העוברים שיפוץ מקיף הכולל  מ"ר 1,000בעלי שטח העולה על  ציבור בניינישים בנדרבאנרגיה ה

חימום, אוורור ומיזוג, מערכות  א:)לדוגמהרחבה של שטח הבניין או שדרוג מערכות הבניין 

וז, אבטחה ומערכות אזעקה וכדומה( אספקת אנרגיה, תכנון חזית המבנה, תאורה, מים וניק

(UK-GBC, 2013 במקרים כאלה הדרישות יחולו רק על שיפורים .) הנחשבים כדאיים מבחינה

 האלה גםשנים לכל היותר. הצעות להחיל את הדרישות  15של  השקעהעם תקופת החזר כלכלית, 

 .201222-במבני מגורים ננטשו ב

, העומדים בדרישות נמוכות יחסיתשיפוצים חב של יישום נרקיים מתח בין מדיניות המעודדת 

אשר צפוי כי יישומה בפועל יהיה בהיקף נמוך לבין מדיניות הדוגלת בסטנדרטים גבוהים יותר 

(. שיפוץ ירוק עשוי להיות לא מעשי מבחינה כלכלית, אלא אם כן הוא משולב Bürger, 2013)יותר 

. לכן הניסיון לוודא כי חובת הציות לדרישות כלשהן מטעמים אחריםבעבודות שיפוץ המבוצעות 

Galvin (2012 .)ין יבתים היא אתגר רציני, כפי שצהעל בעלי לא סביר לא תיצור עול כלכלי 

יותר עלולות להפוך את השיפוץ לפחות מעשי מבחינה כלכלית  מחמירותדרישות 

(Desogus et al. 2013.)  כל שיפור  לבצעהדרישה  )למשלבדנמרק, תקנות שהיו נוקשות מדי

 (אנרגטי אשר הוכח כי יש לו כדאיות כלכלית כל אימת שנעשה שיפוץ בבניינים בעלי שטח גדול

צעו והגדילו את הסיכון שיבנתפסו כגזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה ומכיוון שהן  בוטלו

 (.Gram-Hanssen, 2014עבודות ללא דיווח )

רק על  יכולה לחול ן באנרגיה כל אימת שנעשה שיפוץ בבנייןמרכיבי חיסכוהמחייבת דרישה  כל

. במדינות בעלות שיעורי בנייה כך שבניינים רבים לא יושפעו ממנה כללבתים המשופצים בפועל, 

כמו מרבית מדינות אירופה, חלק גדול מצריכת האנרגיה בבניינים בעתיד יקבע לפי נמוכים, 

 ,(. בגרמניהBurger, 2013; Gram-Hanssen, 2014) כיום קיימיםה בנייניםה תכונותיהם של

כבר נבנו. מאחר שבעלי בתים  2050עד אשר יהיו מאוכלסים מהבניינים  80%מעריכים כי , למשל

לחיסכון באנרגיה(, ייתכן  תקנים מחימיריםרבים לא מבצעים שיפוצים מקיפים )שעליהם חלים 

של הפחתת הביקוש לאנרגיה ופליטה של  צריך לחייב ביצוע שיפוצים כדי לעמוד ביעדיםיהיה ש

( Burger, 2013זה יהיה יקר, ידרוש לוחות זמנים ארוכים ואכיפה משמעותית )כ. מהלך גזי חממה

 וקרוב לוודאי שתהיה לכך התנגדות משמעותית מצד הציבור.

 מימון מצד ג' באמצעותעידוד שיפוץ  1.4

מעלות השיפוץ על הנטל הכלכלי הנובע  מערך כלים שנועדו להקל אתנסקור דו"ח בחלק זה של ה

 המימון וההחזרים למנגנוני אספקת אנרגיה. ידי יצירת קשר בין

(, ובפרט חוזי התקשרות לצורך חיסכון באנרגיה, מאפשרים ESCOחברות שירותי האנרגיה )

, והתשואה למשקיעים מתקבלת מהחיסכון באנרגיה המושג לקבל מצד ג' כספים למימון השיפוץ

                                                 

22 http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Consequential_improvements 

http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Consequential_improvements
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אין דרך לדעת מראש בוודאות את היקף החיסכון בפועל בעלויות האנרגיה מהשיפוץ.  כתוצאה

מגוונים המותאמים למקרים שבהם החברה המממנת  הסדריםשיפוץ. לכן קיימים הכתוצאה מ

 ;Lo, 2014)או שניהם חולקים בהם ) ,נושאת במלוא הסיכונים והרווחים, בעל הבית נושא בהם

Pätäri & Sinkkonen, 2013; Xu et al, 2011.) 

 , בין היתר משוםבסין מצביע על האתגרים העומדים בפני כלי זה ESCOהניסיון של חברות 

כתוצאה מכך, ייתכן שיהיה צורך בתמריצים כלכליים נוספים . שלמשתמשים אין אמון בהסדר

(. המסקנה היא כי מודל Xu et al, 2011ובהסברה ופרסום כדי להפוך את הכלי למושך דיו )

ESCO  עדיין רבים ולכן בעלי בתים  ,תקופת ההחזר הארוכההחסם שמקורו בלא תמיד מסיר את

אך ייתכן  ,מבססות את מקומן כערוץ מימון ESCOעשויים להסס לפני שיתחילו בשיפוץ. חברות 

 אחרים. תמריציםטוב מספיק לשינוי התנהגות בקנה מידה רחב בהיעדר  אמצעימהוות שאינן 

Pätäri and Sinkkonen (2013 )מגוון האפשרויות לפעולת חברות הבאופן מפורט את  יםמתאר-

ESCO  אלה כוללים  חסמיםבמדינות שונות.  איתם מתמודדות החברותהעיקריים  החסמיםואת

סכון בעלויות יעדיפות נמוכה הניתנת לח ;היעדר מסגרת משפטית ותמיכה מועטה מהממשלה

היעדר אמון במודל מכיוון שזהו ו ;סכון בדרך כלל נמוך או לא גלוי למשתמשיהחמשום שאנרגיה 

 הגיעו. מומחים בפינלנד חוסר נכונות להסתכןעקב זאת ו ,מודל חדש ללא סטנדרטים מבוססים

ויש צורך במודעות רבה יותר  ESCOלמסקנה שאין לציבור מספיק מידע נגיש על חברות 

 להתקשר עימן.ליתרונותיהן כדי לעודד לקוחות 

 א חשובה , היא דוגמ2013-באשר הונהגה בבריטניה , תכנית (The Green Deal) סקה הירוקה'י'הע

לעידוד שיפוצים באמצעות מימון צד ג'. במסגרת התכנית, בעלי בתים או דיירים מבצעים סקר 

חיסכון הם מעוניינים  אמצעיאילו יה של הנכס, ועל סמך התוצאות באפשרותם לבחור רגאנ

ניתן כהלוואה ממקורות מימון פרטיים לשיפוץ ייצור אנרגיה מתחדשת. המימון להתקין, לרבות 

. 23החזר ההלוואה מבוצע בתשלומים שמתווספים לחשבונות האנרגיה, ובתכנית המאושרים

אך , 24ההלוואה משויכת לנכס עצמו ולא לבעלים או לדיירים. אימוץ היוזמה היה איטי מאוד

ייתכן שזוהי תולדה של התקופה הקצרה שחלפה מאז שהחלה התכנית בשילוב עם אקלים כלכלי 

לבין   Green Deal-להצטרף לתכנית ה ההחלטהבין  קורלציהמראה כי יש Tovar  (2012 )ירוד. 

כגון משך המגורים במבנה, הזמן שהדיירים מבלים בבית, סוג המגורים  לא כלכלייםמשתנים 

אפילו אמצעים פשוטים בעלות  לאמץים )לדוגמה, מבוגרים החיים לבד נוטים פחות והרכב הדייר

, יש למקד את המצטרפים שיעור(. כדי להגדיל את או קירות הבניין כגון בידוד עליית הגג ,נמוכה

. התכנית זכתה לביקורת בשל היותה מסובכת בעלות צרכים מוגדריםהתכנית לקבוצות שונות 

 מדינה אחרת.להעתקה בא לא מועמדת ברורה מאליה מדי ולכן ייתכן שהי

                                                 

23
 measures-saving-energy-deal-https://www.gov.uk/green (8.1.14-)נצפה לאחרונה ב 
24

  "Financial Times ,3.10.13: "Carillion warns on job losses after failure of Green Dealהעיתון  

-8b20-11e3-2c11-http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0a2d702c

00144feab7de.html#axzz2h1gYxEMI 

https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0a2d702c-2c11-11e3-8b20-00144feab7de.html#axzz2h1gYxEMI
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0a2d702c-2c11-11e3-8b20-00144feab7de.html#axzz2h1gYxEMI
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 האנרגיה אמור לכסות בעלותולפיו החיסכון המשוער   מבוססת על "כלל הזהב" Green Deal-ה

 Dowson et al(. Dowson et al, 2012; Tovar, 2012) , אם לא למעלה מכךאת החזר ההלוואה

מושכת בעיני  אינההתכנית אשית, ר. מונים חסמים רבים המונעים יישום מוצלח של התוכנית

 שהחסמיםמכיוון שהיא מציעה הלוואה במקום מענקים או סובסידיות, כך רבים צרכנים 

קשה להעריך במוקדם או במאוחר. בנוסף, ויהיה צורך להתמודד איתם הכלכליים עדיין קיימים, 

אם הנוחות . שבון את הרגלי הצריכה של הדייריםכמות האנרגיה שתיחסך מבלי לקחת בח את

התרמית במקום המגורים ירודה מלכתחילה, הדיירים עשויים להרשות לעצמם להשתמש באותה 

)אפקט הריבאונד  , במטרה להשיג נוחות תרמית משופרתכמות אנרגיה כפי שהיה לפני השיפוץ

 tgffe  ttttce בשל עיקרון "כלל הזהב", גודל ההלוואה מוגבל ומלוא הפוטנציאל לחיסכון .)

יה בבית עלול להיות מוגבל גם כן. ניתוח אחר של התכנית קובע כי חוסר ההתאמה בין באנרג

( והערכה נמוכה מדי של prebound effectצריכת האנרגיה המוגדרת במודל והצריכה בפועל )

 המתקבל בפועל בעקבות השיפוץהחיסכון הכספי ש מביאים לכךצריכת האנרגיה לאחר השיפוץ 

מאחר והיא נה היא שתכנית זו עשויה להיות משתלמת ברמה הלאומית הוא נמוך מהצפוי. המסק

תלות קטנה יותר באנרגיה, צמצום פליטות גזי חממה ושיפורים בנוחות התרמית, אולם תביא ל

לבעלי על בסיס תחשיב כלכלי צר היא פחות משתלמת כאשר בוחנים אותה, כפי שקורה כעת, 

 (.Booth & Choudhary, 2013הדירות )

, לכסות את העלות הראשונית בשיפוץשלמרות ההלוואות הניתנות כדי  כךרת זו מצביעה על ביקו

עקב חוסר הדיוק בתחזית צריכת  הוודאות -ואי ארוכההחזר התקופת האין מענה לקושי הנובע מ

יש לקחת ותרבות השיפוצים, לכן יש לתת דגש רב יותר לוהתנהגות הדיירים בעתיד. האנרגיה 

באמצעים גם ע שיפוץ ואת התנהגות הצרכנים. ייתכן שיהיה צורך וצילבעים המניבחשבון את 

נוספים כמו מידע, תכניות קהילתיות ותמריצים פיננסיים אחרים בנוסף לכלי המימון המוצע על 

תמריצים  מציג( UK-GBC, 2013. דו"ח של המועצה הבריטית לבנייה ירוקה )ESCOידי חברות 

כדי להפוך את השיפוץ הירוק למושך   Green Deal–במקביל ל נוספים שניתן להעניק כספיים

 – FIT)ותעריף הזנה , כגון הנחה בארנונה התלויה בגובה החיסכון המושג יותר עבור צרכנים

feed in tariff לעידוד השקעה במערכת להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון אנרגית שמש )

 . או רוח

 אנרגיהתכניות קהילתיות לחיסכון ב 1.5

בעוד שתכניות רבות הנסקרות בספרות מתוארות כאמצעי כספי או אינפורמטיבי, תכניות 

קהילתיות לחיסכון באנרגיה מוגדרות לפי היקפן ומתמקדות יותר במשתמש ובמניעים מקומיים 

חיסכון באנרגיה. מחקרים שעסקו בתרבות השיפוצים תומכים בגישה קהילתית זו  לעידוד 

ומדגישים את העובדה שתכניות המתמקדות בהבנת המניעים המקומיים לביצוע שיפוץ ירוק 

 ובתקשורת מקומית יכולות להשלים תכניות וכלים בקנה מידה רחב יותר. 

ים כשיטה לקידום מדיניות ארצית , פרויקטים קהילתיים בנושא אנרגיה מזוהבבריטניה

(. הדגש בגישה זו הוא על "אנרגיה קהילתית" Seyfang et al, 2013באמצעות הרמה המקומית )

ביות לשינוי התנהגות אמצעי ייצור של אנרגיה מתחדשת בבעלות מקומית, תכניות קולקטי לרבות

רסים. הקהילות מוגדרות קהילה. יוזמות אלה זוכות למימון ממשלתי ופם בבעלות הוחידוש נכסי
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כיחידה שנהנית מיוזמות להעלאת מודעות, שינוי התנהגות והתארגנות סביב התקני אנרגיה 

, הפרויקטים באנגליהמתחדשת. על סמך מחקרים שעסקו בפרויקטים אנרגטיים קהילתיים רבים 

לבים משכאלה ה) וכוללנים( כבעלי היבטים מרובים 2013)  Seyfang et alמוגדרים על ידי 

הם ; (הפקת אנרגיה במתקנים זעיריםאמצעים התנהגותיים בתכניות אנרגיה טכניות, כולל 

מתגברים על המגבלות של התנהגות יחידים כדי להעצים את הקהילות ולעודד שינוי קולקטיבי 

הם משתמשים בידע מקומי וברשתות מקומיות כדי ו ;דרך הקשרים חברתיים, כלכליים וטכניים

פיתוח כלכלי. היעדר ו מחסור בדלק להסקההמתאימים להקשרים המקומיים כמו  לפתח פתרונות

 לתפקודיעדים הקשורים  לכרוך יחדכתוצאה מכך הם חורגים מתחום החיסכון באנרגיה ועשויים 

תכניות להעצמת השלטון המקומי. מחקר זה הראה כי הפרויקטים הקהילתיים לחיסכון ו אנרגטי

באזורים הכפריים. באופן מפתיע הם פרי יוזמתם של פרטים או  עיקרבנפוצים  בבריטניהבאנרגיה 

קבוצות קהילתיות קיימות, כלומר הם נבנים מלטה כלפי מעלה, ורובם בני מספר שנים בלבד. 

כי הפרויקטים נשענים בעיקר על מספר חברים ומתנדבים פעילים במסגרת  נמצאבמחקר 

המחקר רואה עם קבוצות מקומיות אחרות.  על רשתות שנוצרו, וכן התארגנויות לא רשמיות

משרדים ממשלתיים, מאחר שהפרויקטים חשיבות בתיאום התמיכה הניתנת על ידי מספר 

ובהערכות שמבוצעים לגביהם. בנוסף, עצם ביסוס  שונים ויש צורך במעקבבמספר יעדים  תומכים

ד הם יכולים לקבל אזרחית הוא גורם חשוב מאוד, ומכאן עולה השאלה כיצהחברה בהארגונים 

 תמיכה מוסדית משמעותית יותר תוך שמירה על אופיים הראשוני.

של קבוצות סביבתיות,  להתארגנותמציג דוגמה  Karvonen (2013) באופן ספציפי יותר,

לפי צורכי כל מבנה. המותאמת אדריכלים וקבלנים במערב אנגליה שפיתחו אסטרטגיית שיפוצים 

בתים מקומיים כדי להשיג את תמיכתם בתכנית ולעזור להם לבחור בשלב הבא הם עבדו עם בעלי 

קבלנים כדי ליישם אותה. הדגש בתכנית זו הוא על פתרונות מקומיים בהתאמה אישית, ולא על 

גישה כוללנית, שבדרך כלל תצביע על אמצעי מסוים או טכנולוגיה מסוימת לטיפול בבעיה. לפי 

וויה מקומית משותפת המתפשטת דרך משתמשים המחקר, תכניות קהילתיות גם יוצרות ח

נוספים ויוצרת תרבות מקומית שלאורך זמן היא עקבית יותר בהשוואה למדיניות ממשלתית 

 מרוחקת.

במסגרת המחויבות של חברות מקבלות מימון  באנגליהחלק מתכניות האנרגיה הקהילתיות 

התוכנית (. ECO – Energy Company Obligation) האנרגיה לעמוד ביעדי חיסכון מוגדרים

בכדי . צריכת האנרגיה של לקוחותיהםבחיסכון להביא לספקי האנרגיה וייצרני החשמל דורשת מ

ורשויות מקומיות עבור בתים  עמותותמימון לקבוצות קהילתיות,  לעמוד ביעד, החברות מעניקות

אים אשר כקהל זהן פונות באופן פעיל אל או שקשה לשפץ אותם, ובאופן זה  של מעוטי יכולת

אשר חיסכון היעדי בתכנית תלוי הניתן במסגרת המימון היישום וה. אחרת היה קשה להגיע אליו

 לרבותאולם הגישה הקהילתית יכולה לשמש כמודל לחיקוי בפני עצמו, נקבעו לכל חברה וחברה, 

העומדים בפני גישה זו המתמקדת  החסמיםההחלטה להתמקד בבתים שבהם ההכנסה נמוכה. 

התמודדות עם מורת רוח לסיוע ומשקי בית זכאים קושי לאתר ולהגיע אל משקי בית כוללים ב

 (.Dowson et al, 2012מצד משקי בית לא זכאים )
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 דייריםאנרגיה של ה-התנהגות חוסכתתמיכה ב 1.6

אך  בנייניםצעדים המתמקדים במורפולוגיה ובמערכות של על מושמעת ביקורת לעיתים קרובות 

מניעים הדיירים מושפעת מעל צריכת האנרגיה. התנהגות  דיירי הבנייןההשפעה של  מזניחה את

הוא להביא . אתגר נוסף , וקשה לשנות אותהפיננסיים, תרבותיים, חברתיים ופסיכולוגיים –רבים 

 בבניין לשינוי טכני ופיזיארוכת טווח, בדומה  ההשפעההתנהגות יהיה בעל שינוי כך של

(Henryson et al, 2000.) 

בהתנהגות בתחום  שכוונו לשינויאסטרטגיות מידע מחקרים רבים אשר עסקו בשל על -ניתוח

 ,2012עד  1975בין השנים שנערכו ניסויים  156( בחן Delmas et al. 2013שימור האנרגיה )

לחיסכון למשתמשים, ביצוע  עצותבמטרה לכמת את ההשפעות שלהם. האסטרטגיות כללו מתן 

קרי אנרגיה, משוב על שימוש באנרגיה )פרטי השימוש שלהם באנרגיה בעבר, שימוש באנרגיה ס

בזמן אמת והשוואות לשימוש באנרגיה בקרב משתמשים אחרים ושכנים( ואמצעים כספיים 

כי  מצא(. המחקר ם כספיים להפחתת הצריכה)הדגשת החיסכון בכסף או הוספת תמריצי

בצריכת האנרגיה בכל יחידת מגורים. בממוצע  7.4%בשיעור הניסויים הללו הובילו להפחתה 

היו יעילים יותר מהשוואת נתוני שימוש בעבר, השוואה סקרי אנרגיה פרטניים וייעוץ אישי 

לדיירים אחרים או משוב לגבי עלויות. החוקרים העלו את האפשרות שמידע הניתן באופן אישי 

באופן מפתיע הם גילו כי הדואר או האימייל. עשוי להיות יעיל יותר מאשר מידע הניתן דרך 

. לדעתם הסיבה הגדילו את הצריכהדווקא אמצעים כספיים, בעיקר החיסכון הכספי האפשרי, 

ושג, אשר גרם יהשווי הכספי הנמוך יחסית של החיסכון אשר האפשרית לכך עשויה להיות 

עניין מהם  בכך למעשה נמנע. שלהתנהגותם יש השפעה זניחה על צריכת האנרגיהלאנשים לחשוב 

אם כי לפתח מוטיבציה לחיסכון באנרגיה המושתתת על מודעות לסביבה או ערכים אתיים. 

של מניעים  הרבהמצביעה על החשיבות משמעית לחלוטין, היא לכל הפחות -המסקנה איננה חד

 .ברמת הפרט כספיים לשימור אנרגיה-לא

( Feed in tariff - FITל הפרק היא תעריף הזנה )עומדת עאשר לשימור אנרגיה  נוספתאסטרטגיה 

עבור חיסכון באנרגיה בהשוואה מאפשרת למשקי בית לקבל תגמול  תוכנית זולחיסכון באנרגיה. 

מעודד התקנה של  לאנרגיה מתחדשת תעריף הזנה, בדיוק באותו האופן שבו לרמת צריכה בסיסית

Bertoldi et al (2013 ) המותקנת על הגג. וולטאיים-פוטוקולטים מערכות להפקת אנרגיה כגון 

טוענים שאיסטרטגיה זו היא בעלת פוטנציאל לחיסכון בשיעור דומה לחיסכון המתקבל מהיזון 

כאשר המידע הניתן כמשוב  22% - 15%נקבו בחיסכון בשיעור אף . הם חוזר על צריכת החשמל

ריף ההזנה מתגמל את הלקוח מאחר ותעאו מענק עבור הצלחה. חיסכון מוגדרים  משולב עם יעדי

הוא עשוי להביא לחסכון משמעותי יותר מאשר לפי תעריף גבוה יותר מהתעריף הרגיל לצרכן, 

 Bertoldi et alמכאן שהתכנית דורשת מקור מימון. המודל המוצע על ידי ו -ה בתכנית משוב רגיל

חיסכון למימון אמצעי היטל בשיעור נמוך על חשבונות האנרגיה אשר ייועד אך ורק ( הוא 2013)

 באנרגיה.

על תמריצים לחיסכון  (UK Green Building Council) בבריטניהדו"ח המועצה לבניה ירוקה 

לחיסכון באנרגיה כדרך לתגמל משקי בית עבור התקנה של  FITמודל באנרגיה הציע לאמץ 

לשלם הדו"ח הציע אמצעים לחיסכון באנרגיה )ולכן הוא לא מבוסס על שינויי התנהגות גרידא(. 
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חר התקנת ואת היתר לשלם במהלך השנים שלאחר מעלות האמצעים מיד לא 50%לבעלי בתים 

אשר יחושב על בסיס ההבדל בצריכת חיסכון ה אומדן של פוטנציאלמכן. התשלום יבוסס על 

חיסכון באנרגיה השל  מאומדןמציע לעבור  הדו"ח גםהשיפוץ. האנרגיה התקנית לפני ואחרי 

 מהימן בסיסבקביעת ערך  קושייש , אולם חכמים מוניםחיסכון בפועל באמצעות של ה מדידהל

. כן הנפשות לבית אבמספר שינוי ב כמובנסיבות, אפשריים בשל שינויים  לפיו יחושב החיסכון

כך קיזוז מחיובי האנרגיה, על ידי המחאות במקום הוצע כי החזר ההלוואה יבוצע באמצעות 

ר נראות לעין והסיכוי שהן יהפכו לנושא לדיון ויופצו יהיה גדול יותר יות תהיינההתוצאות ש

(UK-GBC, 2013.) 

 תחומית-נושאי מדיניות בעלי השפעה רב .2

 בשיפוצים ירוקים כספיתשיקולים הקשורים לתמיכה  2.1

מקטין את הסבירות שבעלי בתים  לשם חיסכון באנרגיהמאחר שהאתגר הכלכלי הכרוך בשיפוץ 

עשויים להידרש להתקין אמצעים חוסכי אנרגיה רק במקרה של  ומאחר והםיבצעו אותו בעצמם, 

לתמיכה כספית בזמן אחרים יש מקום לכלים  -אם בכלל  –שיפוץ מקיף הנעשה מטעמים אחרים 

ניתן צון הפוליטי. מימון וברזמינות מקורות ה. סוג התכנית שתיבחר תלוי במידה רבה בץשיפוה

לבין באופן ישיר על הממשלה )כגון מענקים וסובסידיות(  נופלתעלות הבין תכניות שבהן  להבחין

מנגנוני מימון המוצעים על ידי המגזר הפרטי )למשל התקשרות בחוזים לאספקת אנרגיה(, עם או 

הניתנים  המדיניות אמצעימשפיע במידה רבה על הרחב יותר תמיכה ממשלתית. ההקשר  בלי

הנחיות מחייבות של האיחוד האירופי  כמו) ממשלתיות, מאחר שהתחייבויות בכל מדינה ליישום

. מכאן שהיכולת כדאיהחלות על מדינות החברות בו( עשויות להפוך השקעה ממשלתית לעניין 

 ללמוד מתכניות כאלה תלויה במידה רבה בהקשר המקומי.

ניתן בחו"ל.  של תמריצים כספייםשנצבר בתכניות  לקחים מהניסיון , יש מקום להפיקעם זאת

העלות הגבוהה של ההשקעה עלולה להוות מכשול אשר ימנע ממשפחות מעוטות יכולת כי  לראות

מאושרות בשל  אינןהלוואות קורה לא פעם שגרמניה אפילו בהלוואות לצורך שיפוצים. לקבל 

 ביותר לתמיכה כספית.הזקוקות  במשפחות, דווקא (Bürger, 2013מגבלות אשראי )

באותה תכנית התמריצים בגרמניה אשר בה ניתנת תמיכה לבניינים משופצים המשיגים חיסכון 

הגביל  דירות בניינים( של 50%(, השיעור הגבוה )מעל EnEVבאנרגיה מעבר לתקנים המחייבים )

של דיירים המתגוררים שיעור הגבוה הובהסכמה בין הדיירים את יישום התכנית: הצורך 

משך הזמן שבו מתגוררים הדיירים בדירה (. Bürger, 2013הקשה על הצלחת התכנית )בשכירות 

אמצעי מעלות  55%תכנית באיטליה שהעניקה פיצוי לבעלי בתים בגובה הקשה גם על יישום 

שנתיים  החזרי מסבשיפוץ, בעיקר דודי חימום חסכוניים במיוחד, באמצעות  החיסכון

(Berardi, 2013 .)90%-למעלה מ אך, אמצעי זה עשוי אמנם להיות מתאים גם לבנייני דירות 

לסוג מכאן שנדרשת מודעות מהפונים לקבלת התמיכה היו בעלי בתים פרטיים צמודי קרקע. 

 .הבעלות על הנכס, ולהציע מדיניות בהתאם לכך

 - Energy Performance Advice Programאנרגטי )ה התפקודתכנית הולנדית לייעוץ בנושא 

EPA )אירו לכיסוי ההוצאות של סקר אנרגיה  200מענק בגובה  מציעה 2000בשנת  אשר נוסדה
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בוצעו במסגרת  2006ם המלצות הסקר מיושמות. עד אך רק א – )המבוצעת על ידי בודק מורשה(

EPA ן אכן תנאי התכנית מבטיחים כי המנגנו. מהדירות במדינה 10%-סקרי אנרגיה בלמעלה מ

חיסכון ממשי בהוצאות האנרגיה. עם זאת, מאחר שהמענקים מכסים רק את הסקר, ליביא 

אפשר ליישם את הגישה הזו בקנה מידה ספק אם והשיפוץ צריך להיות תלוי בזמינות הון עצמי, 

 .יכולת-במשקי בית מעוטילשיפוץ, בפרט  המסייעיםרחב ללא מנגנוני תמיכה נוספים 

Phillips (2012 )נעזרו בסובסידיות ממשלתיות כדי  בניו זילנדעט מאוד משפחות בחן מדוע מ

. המחקר הראה כי אף שהבתים לא היו מבודדים בבתי מגורים מושכריםלקדם חיסכון באנרגיה 

לשלם  לדיירים ובנכונותם, בעלי הבתים המעיטו בחשיבות חוסר הנוחות שנגרמה במידה מספקת

שהשקעה בחיסכון באנרגיה  ולכן פקפקו בכך – דוד טוב יותרשכר דירה גבוה יותר בתמורה לבי

צידוק כלכלי  זאת למרות שתחשיב אנרגיה מפורט הראה שאכן יש. תוכיח כדאיות כלכלית

-landlord) יםאינטרסים של הבעלים ושל הדיירההתברר כי המתח בין  להשקעה. במקרה הזה

tennant dilemma בסיס במחקרים רבים, היה חסרהוזכר (, אשר. 

 ,לבתים' כללה סקר אנרגיה לצד מענקים ממשלתיים לשיפוצים EnerGuideבקנדה התכנית '

הסתמכה על אמנם (. התכנית Gamtessa, 2013בכפוף להמלצות של יועץ מורשה מטעם התכנית )

הוקמה בשיתוף תאגיד המשכנתאות והבנייה של קנדה. תאגיד זה העניק , אך היא מימון ממשלתי

-ל 25-בפרמיות על ביטוחי משכנתאות והאריך את תקופת החזרי המשכנתה מ 10% בגובה הנחה

. שילוב זה בין מימון 25שנים עבור בעלי בתים שקנו, בנו או שיפצו בתים חסכוניים באנרגיה 35

 ליצור חבילה אטרקטיבית יותר עבור בעלי בתים ולעודד השתתפות בתכנית. עשויציבורי ופרטי 

 השיפוציםהבנת תרבות  2.2

נחשב בדרך כלל למהלך אטרקטיבי מבחינה כלכלית עבור בעלי  לשם חיסכון באנרגיה אינושיפוץ 

וההחלטה אם לבצע אותו קשורה בשיקולים רחבים יותר הנוגעים להיבטים אחרים של  ,בתים

הדרך שבה להוסיף אל המימד הכלכלי תובנות על  נערכו  בניסיוןמחקרים רבים שיפוץ הבית. 

לעודד אותם לבצע את המהלך הזה כיצד ניתן את תועלות השיפוץ ו תופסיםבתים וקהילות בעלי 

(Gram-Hanssen, 2014; Karvonen, 2013; Stiess & Dunkelberg, 2013; Nair et al, 2010 .)

, לראות את שיפוץ הבניין כמהלך אחיד המתאים לכולם ומונע משיקולים כלכלייםבמקום 

להצביע בכך גורמים נוספים שיכולים להשפיע על ההחלטה לבצע שיפוץ ו מחקרים אלו הצביעו על

 כלי מדיניות משלימים.על על חלופות או 

 (social practices) כגישה של מנהגים חברתייםKarvonen (2013 )גישה זו מתוארת על ידי 

ות ממליץ להשתמש במנגנונים קהילתיים כדי למצוא פתרונהמחקר , והמתמקדת יותר במשתמש

, בנייניםבכאחד שינויים קטנים וגדולים לבהתאמה אישית. המנגנונים הללו צריכים להתייחס 

. גישה זו יכולה להשלים מנגנונים לתפקוד משופר מחוסר יעילותבמקום לראות בשיפוץ מעבר חד 

                                                 

25
מחקר אמריקני הראה כי הסבירות שבתים חסכוניים באנרגיה לא יעמדו בתשלומי המשכנתה נמוכה יותר ולכן  

או במקרה של התאמה לתוצאות  Energy Starתר לבתים כאלה )לפי דירוג הגיוני היה שבנקים יציעו ריביות טובות יו
 UNC Center for Community Capital/Institute for Market(. הדו"ח של HERSטובות יותר באינדקס 

Transformation" ,Home Energy Efficiency and Mortgage Risks ,"2013 .
http://www.imt.org/uploads/resources/files/IMT_UNC_HomeEEMortgageRisksfinal.pdf 
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אחרים המעודדים שיפוצים תוך התמקדות בסוגיות חברתיות והכרה בעובדה שהמידע הזה דרוש 

 יא לשינוי בקנה מידה נרחב בתחום זה.כדי להב

Gram-Hanssen  (2014 )המדיניות טען בעקבות סקר עמדות של בעלי בתים בדנמרק כי בעוד ש

בעלי בתים נוטים יותר לפעול משיקולים מתמקדת בסיבות הכלכליות הרציונאליות לבצע שיפוץ, 

אנשים עשויים להתעניין יותר בתהליך  א:. לדוגמאסתטיים והרצון לתחזק את הבית ולטפל בו

השיפוץ מאשר במוצר הסופי או בתועלת שבשיפוץ. שיקולים כלכליים עשויים להשפיע על 

אם ההחלטה לבחור בסוגי חומרים שונים, למשל סוגי בידוד או זכוכית לחלונות, אולם ההחלטה 

 כלכליים. דווקא-לאו אחרים,תהיה מבוססת ברוב המקרים על שיקולים  לשפץ בכלל או מה לשפץ

שיועץ האנרגיה צריך להכיר היטב את להמלצות מעשיות הכוללות את הרעיון  הביאהזו  תובנה

. מכיוון שבדרך כלל היועצים עוברים הכשרה טכנית או חייםההיבטי השיפוץ הקשורים לאורח 

ממלאים מכיוון שהם  ,גורמים אחרים כגון אסתטיקה ונראות עליהם ללמוד גםכלכלית, -טכנית

כמו כן, הוצע לשלב את תווית הכלכליים.  , בצד השיקוליםתפקיד מרכזי בהחלטות על שיפוצים

חיסכון באנרגיה בהקשר רחב  לשםבוחן את השיפוץ , אשר במדריך כללי לשיפור הבית האנרגיה

היה פחות אטרקטיבי. הרצון לבצע ישלפי המחקר  ולא רק בהיבט הכלכלי הצרשיפוץדפוסי של 

ם בשיטת 'עשה זאת בעצמך' יכול אף הוא להיות מרכיב מרכזי בהחלטה לשפץ, מעבר שיפוצי

לתוצאת השיפוץ עצמן, ומכאן שיש לשלב אמצעים לחיסכון באנרגיה במוצרים ובייעוץ בתחום 

 (. (Gram-Hanssen 2014'עשה זאת בעצמך' 

 ,Nair et alשבדיה )סקר בבתים פרטיים במניתן ללמוד על דרכים להשפיע על החלטות השיפוץ גם 

בעיני  אישיים היו מקורות המידע החשובים ביותר-מקורות מידע ביןכי  מצא(. הסקר 2010

, ספקי חומרים בנייההמשיבים בבואם להחליט אם לשפץ או לא. במקום השני היה מידע מחברות 

כלל מודעים מהמשיבים לא היו  64%ניתן באופן אישי )ולא דרך עלוני מידע(. אשר ויועצי אנרגיה 

באותם ש כךצריכת האנרגיה בבתי מגורים, לצורך הפחתת  אשר עמדו לרשותםלסובסידיות 

מקרים מידת המודעות הגבילה את השפעת הסובסידיות על שינויי התנהגות. הסקר גם הראה כי 

האסתטיקה והנראות של עבודות השיפוץ עשויות למלא תפקיד גדול יותר מאשר שיקולים 

באנרגיה בעלות המשיבים האמינו כי בידוד עליית הגג מביא לחיסכון מירבי  כיאף . כלכליים

עם זאת, , הם היו פחות מרוצים מאיכות החלונות והסיכוי שיחליפו אותם היה גבוה יותר. נמוכה

 .בבתיהםמידע על המצב התרמי של הקירות ועליות הגג  חסרובעלי הבתים רבים מ

Risholt and Berker (2013 ) משקי בית בנורבגיה שבהם בוצע בהצלחה שיפוץ ירוק וניסו חקרו

 כחסםזוהתה  גישה למידעלשיפוץ הייתה ההשפעה הגדולה ביותר.  מהחסמיםלהבין לאילו 

משמעותי מאחר שרק בעלי בתים שהיה להם ידע על בנייה או מערכות טכניות, או בעלי בתים 

ץ, הצליחו להביא לחיסכון באנרגיה שלא סמכו על מומחים וביצעו בעצמם מחקר לקראת השיפו

השיפוץ. החוקרים סיכמו כי שיפוץ הוא חלון הזדמנויות ליצירת חיסכון באנרגיה וציינו  בעקבות

היעדר ידע( ולהפוך לגורם מסייע למימוש בשל ) חסםיכולים להפסיק להוות  בעלי מקצועכי 

ובין המבנה הספציפי שעבורו חיסכון באנרגיה על ידי תיווך בין הידע הנוגע למוצרים זמינים 

מרכז  :מועיל כדגםבדנמרק יכול להיחשב  בנייניםמרכז הידע לחיסכון באנרגיה בהשיפוץ מיועד. 
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וכדי להעביר את  בנייניםזה מקבל מימון כדי לאסוף מידע על דרכים להפחתת צריכת האנרגיה ב

 (.Gram-Hanssen, 2014המידע הזה לגופים מקצועיים בענף הבנייה, כולל אנשי מקצוע )

Stiess and Dunkelberg (2013 ) משקי בית בגרמניה והתמקדו בשיקולים אחרים  1008חקרו

מלבד גורמים כלכליים. שיקולים אלה כללו גורמים דמוגרפיים )גיל  ,שהשפיעו על השיפוץ

כלפי חיסכון עמדות והשכלה(, זמינות משאבים )נכסים וידע טכני( וגורמים תרבותיים ובפרט 

אנרגיה, אסתטיקה, נוחות וההשלכות של תהליך השיפוץ עצמו. הם בחנו את המניעים לשיפוץ ב

)והשוו שיפוץ "סטנדרטי" לשיפוץ לצורך חיסכון באנרגיה(, את מקורות המידע שנאסף ואת 

בנושא  מומחיותשהוזכרו בדרך לשיפוץ שנועד לאפשר חיסכון באנרגיה. הם הראו כי ידע  החסמים

וכלי תוויות אנרגיה של הבית עצמו מלאו תפקיד קריטי. התפקוד האנרגטי לגבי  שיפוצים ומידע

כל הבתים ולעיתים קרובות ב נותלא היו זמי ןמכיוון שהבעלי חשיבות מוגבלת מידע אחרים היו 

ולאו  מבני אדםהייתה השפעה רבה ) שלתקשורת אישיתאמינותם הייתה מוטלת בספק. מכיוון 

דווקא מחומרים מודפסים וכדומה(, החוקרים המליצו לאנשי מפתח בכל תהליך הקשור לנכסי 

נהל המקרקעין, לעבור הכשרה ולקבל ימצוות , בנקים, אדריכלים וקבלני שיפוצים כגוןנדל"ן, 

מידע כדי לייעץ לאנשים לגבי הזדמנויות לחסוך באנרגיה. רשת מידע זו הייתה חיונית גם לצורך 

. בסך הכול, ההחלטה לבצע שינויים לצורך חיסכון באנרגיה ותקנות מחייבותיפת חוקים אכ

נוחות, מעמד חברתי, ודאגה לסביבה, בנוסף  כמו, תלויי הקשרהייתה תוצאה של צרכים אישיים 

בגישה שיטתית יותר לאיתור הזדמנויות שבהן לנימוקים כלכליים. החוקרים הצביעו על צורך 

פרויקט במהלך בזמן העברת בעלות או  כמו, תועלת-יעיל יותר בהיבט עלות שיפוץ ירוק יהיה

כדי ליצור רשת של  מסעות הסברה מקומייםלקיים שיפוץ גדול אחר. כתוצאה מכך, הם המליצו 

 אנשי מקצוע וסוכנויות שיעבירו את המסר.

 בנייניםצדק חברתי במסגרת הגיבוש של מדיניות בנושא חיסכון ב 2.3

למשקי בית חלשים יותר, למשל  בעיקרמופנית  בנייניםם מדיניות לחיסכון באנרגיה בבמקרים רבי

שיפור הנוחות על מנת להביא לו בכדי למנוע מצוקה עקב חוסר יכולת לרכוש דלק להסקה

מסוג זה מכירה בנטל הכלכלי ותקופת ההחזר הארוכה הכרוכים  ממוקדתהתרמית. מדיניות 

יכולים להרשות לעצמם את ההשקעה הכספית אשר אינם בית  בשיפוץ ירוק ובעובדה שיש משקי

. מכיוון שכלים פיננסיים לעיתים מתגמלים משקי בית על סמך עבודה שכבר בוצעה מלכתחילה

ניתנים בכדי לכסות או  האנגטי של הדירה(,מענקים הניתנים על סמך שיפור בדירוג  כמובפועל )

להוסיף אמצעים מיוחדים עבור משקי בית בעלי סקר האנרגיה אך לא את השיפוץ, יש עלות את 

 הכנסה נמוכה כדי למנוע מצב של כלים פיננסיים רגרסיביים.

מאחר שבדרך כלל כלי מדיניות נמדדים לפי היכולת ליישם אותם מבחינה כספית או טכנית, לא 

על  ה והשפעתה על קיימות חברתית, אוינערכו מחקרים רבים בנושא מדיניות אקלים בתחום הבני

(. תקנים עשויים להיות הגורם Schaffrin, 2013השפעת המדיניות על קבוצות אוכלוסייה שונות )

שלכאורה יש להם השפעה דומה על כל הבניינים. תקנים גם מונעים ביותר מכיוון  השיוויוני

במידה מסוימת את המתח בין בעלי הבתים לדיירים משום שהם מחייבים ואינם נתונים לשיקול 

שלא ניתן יהיה לעמוד בהוצאות הקשורות אליהם ויהיה צורך במענקים נוספים אך קורה דעת, 

 . חלשותאקונומיות -עבור קבוצות סוציו
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חברות  בבריטניה חלה חובה עלפרויקטים קהילתיים בנושא אנרגיה,  בהקשר שלכפי שהוזכר 

-זו משלימה את התכנית להביא לעמידה ביעדי חיסכון בקרב הלקוחות שלהן. ( ECOאנרגיה )ה

Green Deal מפני שהיא תומכת באמצעים לחסכון באנרגיה במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה 

(Tovar, 2012 חלק .)מיוחסת לפעולתן של  בבריטניההתייעלות האנרגטית במשקי בית ניכר מה

. הצלחתה של מדיניות כזו חברות האנרגיה, אולם יש לזכור שהן פועלות בהתאם לחובה חוקית

 ויה במבנה של מגזר אספקת האנרגיה וביכולת הפוליטית לעמוד בהתחייבות כזו.תל
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מרכיבי  מגורים בישראל באמצעות בבנייניסכון באנרגיה ינספח ג': הפוטנציאל לח
 תכנון שונים

פרק זה עוסק באחת המטרות הראשונות של המחקר, והיא הערכת הכדאיות לתמרץ אסטרטגיות 

תכנון שונות בהתאם לתרומתן להשגת המטרות של בניה ירוקה. הפרק מסכם מחקר שנערך 

במטרה להעריך את הפוטנציאל הכללי של חסכון באנרגיה במבני מגורים בישראל, ודן בהשלכות 

 המחקר על מדיניות לאומית.

נרגיה לא הבהירו במידה רבה כי צריכת א 1תועלת של אמצעי בנייה ירוקה בישראל-ניתוחי עלות

רק נחשבת למקור העיקרי לפליטה של גזי חממה, אלא גם למקור שניתן לצמצם בצורה 

המשמעותית והכלכלית ביותר דרך אמצעי בנייה ירוקה שונים. לפיכך הניתוח הזה מתמקד 

בישראל, הן  בנייניםבאפשרות לשפר את החיסכון בצריכת אנרגיה מנקודת מבט תפעולית ב

קיימים. מטרתו היא להעריך אסטרטגיות תכנון  בנייניםמסגרת שיפוץ חדשים והן ב בנייניםב

 מסוימות שניתן ליישם בקנה מידה ארצי ולהשוות בין תרומותיהן היחסיות לשימור אנרגיה כולל.

 חדשים בנייניםשיטות ניתוח והמחשה לבחינת גורמים לקידום חיסכון באנרגיה ב

באמצעות אסטרטגיות תכנון שונות,  בנייניםאנרגיה בכדי להעריך את החיסכון האפשרי בצריכת 

בוצעה סדרת סימולציות תרמיות ממוחשבות שנועדה לכמת את עומסי החימום והקירור במבני 

מגורים אופייניים בישראל. מטרה נוספת של אותן סימולציות הייתה לכמת את רגישות העומסים 

 2למרכיבי האסטרטגיות.

קלים מארבעת אזורי האקלים התקניים בארץ, ובאמצעות נתוני המחקר נערך באמצעות נתוני א

המייצגים בתי דירות נמוכים ומרובי קומות שנקבעו כאבות טיפוס בכל אחד מהאזורים  בניינים

הללו. כדי לכמת את התרומה היחסית של מאפייני תכנון שונים לחיסכון באנרגיה בכל מבנה, 

הייחוס' לבין סדרת תצורות משופרות. תצורות אלה בוצעה השוואה בין תצורה שהוגדרה כ'מבנה 

 .בנייניםהתבססו על מאפייני תכנון המוגדרים בתקנים ארציים לצריכת אנרגיה ב

ENERGYuiהסימולציות בוצעו באמצעות כלי ממשק שפותח בטכניון, 
, אשר מתבסס על 3

חה עבור פות EnergyPlus .EnergyPlusחישובים תרמיים שמתבצעים בתכנת הסימולציות 

במסגרות  בנייניםמשרד האנרגיה בארה"ב והיא התוכנה המובילה לביצוע סימולציות תרמיות של 

 מחקריות.

שימושי מאוד בניתוחים מסוג זה משתי סיבות. הראשונה היא העובדה  ENERGYuiכלי הממשק 

ם שהכלי מכיל נתוני אקלים מלאים עבור כל אחד מאזורי האקלים שהזכרנו בישראל. הנתוני

הללו כוללים ערכים שעתיים של טמפרטורת אוויר, לחות יחסית, קרינת שמש ישירה ומפוזרת, 

( בתחנה מטאורולוגית מייצגת TMYוהם מוצגים כשנה מטאורולוגית אופיינית ) –ומהירות רוח 

בכל אזור. תכונה חשובה נוספת היא היכולת לתאר טכניקות בנייה וחומרי בנייה אופייניים בענף 

                                                 

. עבודת גמר לתואר מ.א., אונ' ניתוח עלות תועלת בנייה ירוקה של מבני ציבור משרדיים בישראל: .2011גבאי, ה.  1
 ת"א.  

2
 על ידי מוראל וויסטל. בוצעוסימולציות התרמיות כמתואר בפרק זה ב וההמחשות שנכללו ניתוחה 
3 http://tx.technion.ac.il/~cela/index_files/ENERGYui_Install_00.htm 



 76עמוד 

, מה 1045ת"י  בנייניםה בישראל אשר עומדים א( בדרישות החובה המוגדרות בתקן בידוד ההבניי

, הכולל 5282ת"י  הוולונטריב( בדרישות המומלצות בתקן  ;שמוגדר כאן כתצורת 'מבנה הייחוס'

 .בנייניםמדדים משופרים לדירוג החיסכון באנרגיה ב

ולקירור החלל המאוכלס במבנה )בקוט"ש פלט המודל כולל את נתוני האנרגיה הדרושה לחימום 

למ"ר בשנה( על מנת לשמר את טמפרטורת התכנון שהופיעה בקלט המודל. כאן טמפרטורת הסף 

מ"צ בחודשי החורף )חימום(. כדי לבודד את  20-מ"צ בחודשי הקיץ )קירור( ו 24-הוגדרה כ

, בנייניםהתרמית ב ההשפעה של גורם תכנון בודד או מספר גורמי תכנון על עומסי האנרגיה

הושווה בניין הייחוס למבנה שבו בוצעה התאמת גורם בודד )למשל הצללת חלונות( או קבוצת 

 גורמים המשתייכים לגישות תכנון כלליות יותר )למשל עיצוב וטיפול בחלונות(.

המבנה שנקבע כאב טיפוס ושימש לצורכי הניתוח היה מבנה דירות טיפוסי בן שלוש קומות שכלל 

ע דירות וחלל מרכזי בכל קומה. סימולציות נפרדות בוצעו עבור הקומה התחתונה, האמצעית ארב

והעליונה כדי לשקף תנאים שונים הקשורים למגע עם הקרקע וחשיפת גג. לאחר קבלתן של 

תוצאות צריכת האנרגיה בכל קומה חושב הממוצע של שלוש הקומות. תכנית קומה אופיינית 

 .1-גמוצגת בתרשים 

 

תכנית קומה אופיינית בבית בבית הדירות ששימש לצורכי הסימולציה: שטח  :1-גתרשים 

 מ"ר. 110הרצפה בכל דירה עומד על 
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 מאפיינים –מבנה הייחוס 

הסימולציה במבנה הייחוס נועדה לבחון את צריכת האנרגיה כאשר עומדים בדרישות המינימום  

(. הדרישות הללו וגורמים אחרים 1-גראו טבלה ) 1045המחייבות   לבידוד תרמי בהתאם לת"י 

כנתוני ייחוס לצורך  ENERGYui-, משמשים ב2-גהנכללים במקרה הבסיס, כמפורט בטבלה 

 השוואה בין תוצאות הסימולציות וכדי להעריך את רמת השיפור המתקבלת.

( של הקירות החיצוניים U( ומוליכות התרמית )Rההתנגדות התרמית הכוללת ) :1-גטבלה 

במבנה הייחוס בכל אזור אקלים. הערכים מבוססים על דרישות הבידוד 

 . 1045המינימליות עבור מבני מגורים במשקל בינוני לפי ת"י 

 (http://www.sii.org.il/488-he/SII.aspx?standard_num=101045000)לפרטים ראו:  

 

 גורמי תכנון וערכי הקלט במבנה הייחוס. :2-גטבלה 

 

 

 

 

 

 

 משופרים בנייניםהסימולציה עבור 

. ערכים 3-גהערכים המשופרים של גורמי התכנון השונים ששימשו בסימולציה מופיעים בטבלה 

. עומסי האנרגיה 5282לפי התקן ההתנדבותי ת"י  בנייניםאלה מבוססים על מדדי דירוג אנרגיה ב

זמנית מגורמים רבים ויש השפעה הדדית בין הגורמים הללו. לפיכך -מושפעים כמובן בו בנייניםב

 גם ניתוח של קבוצות גורמים לפי קטגוריות שונות.בוצע 

 בנייניםסוגייה אחרת שנבחנה הייתה הערכת הגורמים הניתנים לשינוי בפועל במסגרת שיפוצים ב

צבע גג, צבע קיר וזיגוג חלונות, אשר  –קיימים. לשם כך בוצע קיבוץ של קבוצת גורמים מוגבלת 

U (W/m2 ˚C) R (m2 ˚C/W)   מיקום התחנה אזור אקלים    

בית דגן   0.94 1.06 א     

באר שבע   1.16 0.86 ב     

ירושלים    1.51 0.66 ג     

אילת  1.79 0.56 ד     

 מאפיינים גורם תכנון
 שווה לכל הכיוונים שטח חלונות  

 (0.65) בינוני  אלבדו של הקירות
 (0.65) בינוני  אלבדו של הגג

 (U = 3.57, SHGC = 0.67)זיגוג בודד  זיגוג
 אין אוורור לילה

 ACH 1 חדירת אוויר 

 יחס שטחים חלונות/רצפה

 20% אזור א'
 25% אזור ב'
 30% אזור ג'

 15% אזור ד' 
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 בנייניםעדו להעריך את השינוי בעומסי האנרגיה בובוצעו סימולציות שנו –יחסית קלים לשינוי 

 קיימים בעקבות שיפורים בגורמים הללו.

 .5282: ערכי הגורמים בתכנון המשופר, בהתאם למדדי דירוג האנרגיה לפי ת"י 3-גטבלה 

 מאפיינים גורם תכנון
 דרומה אוריינטציית חלונות

 (1>)בהיר  אלבדו של הקירות
 (1>)בהיר  אלבדו של הגג

 (U = 3.57, SHGC = 0.67)זיגוג בודד  זיגוג
 אוורור טבעי בשעות הלילה אוורור בשעות הלילה

 1 זליגת אוויר

יחס שטחים 
 חלונות/רצפה

 13% אזור א'
 13% אזור ב'
 15% אזור ג'
 7% אזור ד'

  (U) מוליכות כוללת
 (R) והתנגדות כוללת

 
U R 

 גג קיר גג קיר
 2.2 2 0.45 0.5 אזור א'
 3.3 2 0.3 0.5 אזור ב'
 3.3 2.5 0.3 0.4 אזור ג'
 3.3 2.5 0.3 0.4 אזור ד'

 

 תוצאות הסימולציות

מוצגות תוצאות הסימולציות. תוצאות אלה משקפות את החיסכון האפשרי הכולל  2בתרשים 

עומסי באנרגיה במבני מגורים אופייניים בשל השימוש בגורמי התכנון המשופרים וצמצום 

החימום והקירור. התוצאות מוצגות כאחוזי חיסכון באנרגיית חימום וקירור בהשוואה למקרה 

ד'(, כפי שמשתקף בהתאמה מנתוני האקלים -הבסיס בכל אחד מארבעת אזורי האקלים )א'

מתחנות בית דגן, ירושלים, באר שבע ואילת. בכל אזור מופיעים שני מספרים: הראשון מייצג את 

חדשים )ראו  בנייניםאפשרי לפי ההשפעה המשולבת של כל גורמי התכנון ברי היישום בהחיסכון ה

(, ואילו השני מייצג קבוצת מוגבלת של שיפורים שנחשבים למעשיים בשיפוץ ירוק של 3טבלה 

 קיימים )כמתואר לעיל(. בניינים

-ל 50%ע בין חדשים הוא משמעותי ונ בנייניםניתן לראות מהגרף כי החיסכון בעומס האקלום ב

כתלות במיקום. החיסכון האפשרי בגין קבוצת הגורמים המוגבלת לשיפוצים ירוקים  65%

בהשוואה  32%-ל 20%קיימים הוא צנוע יותר אך עם זאת עדיין משמעותי ונע בין  בנייניםב

 למקרה הבסיס. 

ויים , החיסכון הזה כולל את השפעת השינ3-גיש לציין כי בנוסף לגורמים שהוצגו בטבלה 

בגיאומטריית המעטפת ובקירות המשותפים בין הדירות, אשר בוצעו באופן אוטומטי על ידי 

ENERGYui .בתצורת הייחוס ובתצורות המשופרות 
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החיסכון הכולל באנרגיית אקלום. התוצאות מבוססות על השפעה משולבת של כל  :2-גתרשים 

חדשים, ושל קבוצת שיפורים מוגבלת שבוצעו  בנייניםהשיפורים שבוצעו ב

 קיימים. בנייניםבשיפוצים ירוקים ב

 .5-גהגורמים שעבורם בוצעו סימולציות נפרדות סווגו לחמש קטגוריות, כמתואר בטבלה 

 קטגוריות כלליות. 5: סיווג של גורמי בניינים לפי 5-גטבלה 

 פירוט הגורמים מספר הגורמים סיווג הגורמים
 חלונות

 

 
4 

יחס שטחים חלונות/רצפה, זיגוג, הצללה 
ואוריינטציה )החלונות הגדולים ביותר פונים 

 דרומה(

 אוורור טבעי בשעות הלילה 1 אוורור

 1 מעטפת
גיאומטריית מעטפת ושטח הקירות המשותפים בין 

 דירות

 מאפייני הבידוד של הקירות החיצוניים והגג 2 בידוד קירות/גג

 האלבדו בחלק החיצוני של המעטפתרמת  2 צבע קירות/גג

 

כדי לציין את ההשפעה של כל גורם בכל קטגוריה, בוצעו סימולציות עבור ארבעת אזורי האקלים 

 זמנית.-שכללו הן גורם משופר אחד והן קבוצות גורמים ששופרו בו

ה מציגים את החיסכון האפשרי באנרגיה בכל קטגוריית שיפור ביחס למקר 6-ג עד  3-גתרשימים 

הבסיס. בנוסף הם מציגים את החלוקות הפנימיות בקטגוריות בעלות יותר מגורם אחד, באופן 

 של כל גורם. המצטברתשמציג את ההשפעה 

חדשים, הקטגוריה 'חלונות' מעניקה את רמת החיסכון הגבוהה ביותר  בנייניםניתן לראות כי ב

השיפורים  כלכאשר  40%-ל 25%בצריכת אנרגיה, וכי החיסכון בהשוואה למקרה הבסיס נע בין 

זמנית. בתוך הקטגוריה המתארת שיפורים הקשורים לחלונות, -הקשורים לחלונות מבוצעים בו

הפוטנציאל הגבוה ביותר לחיסכון באנרגיה מושג על ידי התאמה סלקטיבית של שטח הזיגוג, כך 

Total energy savings in improved buildings

65%
59%

64%

50%

28%

20%

32%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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ונים אחרים. יש שהחלונות הגדולים ביותר פונים דרומה והחלונות הקטנים מהם מופנים לכיו

חדשים, אך לא  בנייניםיישום בתכנון -להדגיש כי זוהי אסטרטגיה הנחשבת לצורכי ההשוואה לבת

קיימים. השימוש בזיגוג חלונות משופר ובגורמי הצללה תורם  בנייניםבמסגרת שיפוצים ירוקים ב

 קיימים. בנייניםיישום ב-גם כן לחיסכון בצריכת אנרגיה ומתורגם לאמצעים ברי

 –בידוד משופר, אוורור טוב יותר וצבע חומרי הגמר  –תרומה היחסית של אמצעים אחרים ה

תלויה במידה רבה באקלים המקומי באזור הנדון. יש לציין כי שיפור 'המעטפת' ממלא תפקיד 

חשוב בכל האזורים, כמו כן העובדה שצמצום שטח הקירות החשוף מוביל לחיסכון גדול יחסית 

 חדשים. בנייניםהחשיבות שניתן לייחס לתכנון הסכמטי הראשוני של מוכיחה גם כן את 

 

החיסכון היחסי באנרגיית אקלום שהושג על ידי שיפור גורמי תכנון שונים,  :3-גתרשים 

 אביב )אזור א'(.-בהשוואה למבנה ייחוס בתל

 

שונים, החיסכון היחסי באנרגיית אקלום שהושג על ידי שיפור גורמי תכנון  :4-גתרשים 

 שבע )אזור ב'(.-בהשוואה למבנה ייחוס בבאר
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Zone A:     Energy savings by design parameter
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Zone B:    Energy savings by design parameter
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החיסכון היחסי באנרגיית אקלום שהושג על ידי שיפור גורמי תכנון שונים,  :5-גתרשים 

 בהשוואה למבנה ייחוס בירושלים )אזור ג'(.

 

 

החיסכון היחסי באנרגיית אקלום שהושג על ידי שיפור גורמי תכנון שונים,  :6-גתרשים 

 למבנה ייחוס באילת )אזור ד'(. בהשוואה

 החשיבות היחסית של חיסכון באנרגיה

התרומה היחסית של אסטרטגיות תכנון שונות )או "גורמי מינוף"( לחיסכון פוטנציאלי בצריכת 

למרות ששטחה הכולל של המדינה  –אנרגיה משתנה במידה רבה לפי אזורי האקלים בישראל 

ת האסטרטגיות הללו ברחבי הארץ, חשוב להתייחס קטן. מסיבה זו, כדי לאמוד את חשיבו

 להיקפי הבנייה באזורים השונים הללו.
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Zone C:     Energy savings by design parameter
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Zone D:     Energy savings by design parameter
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, לפי התחלות בנייה )מספר 2010שיעורי הבנייה בחלוקה לאזורים בישראל בשנת  :6-גטבלה 

יחידות הדיור והאחוז מתוך סך הכול( ולפי הבנייה הכוללת של מבני מגורים 

רים רבועים של שטח בנוי והאחוז מתוך סך ובניינים שלא למטרת מגורים )במט

 הכול(.

 

מסך  60%-(, למעלה מ2010על פי הנתונים הלקוחים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס, 

-אביב/מרכז מישור החוף. בנוסף כלל האזור כ-היו באזור תל 2010התחלות הבנייה בארץ בשנת 

 5-גהחדשים )למטרות מגורים ולמטרות אחרות( לפי שטח בנוי )ראו טבלה  בנייניםמסך ה 70%

(. גורם המינוף שמשקף את הפוטנציאל הברור ביותר לחיסכון באזור א' )חוץ 7-גותרשים 

משיפורים הקשורים לחלונות, שחשיבותם משמעותית בכל האזורים( הוא אוורור בשעות הלילה 

זה חשיבות רבה. מאחר שאוורור טבעי קשור במידה רבה ויש לייחס לחיסכון ה –בחודשי הקיץ 

 בנייניםלתכנון פתחי החלונות, המסקנה היא שבכל דיון לגבי תמריצים לעידוד חיסכון באנרגיה ב

בישראל יש חשיבות באופן כללי לתכנון חלונות משופר. למרות זאת, מאחר שאוורור טבעי הוא 

ומכיוון שהתנהגות זו עשויה לנבוע משיקולים גורם המושפע במידה רבה מהתנהגות הדיירים, 

מורכבים ולעיתים סותרים הקשורים לאקוסטיקה, פרטיות וחשיפה )לעיתים קרובות לא רצויה( 

כל דיון שיעסוק בתכנון חלונות משופר צריך להתבסס על הבנה של הגורמים הללו  –לאור השמש 

 והשפעתם בפועל, ולעודד את התנהגויות הדיירים הרצויות.

 סך הכול

אזור 
הערבה 
 )אילת(

אזור 
הדרום 

 שבע(-)באר

אזור 
הצפון 
 )חיפה(

אזור 
 ירושלים

אזור המרכז 
 אביב(-)תל

 

 התחלות בנייה 9,406 3,484 1,142 994 376 15,401

100% 2.4% 6.5% 7.4% 22.6% 61.1%  

       

 שטח בנוי 3,362.1 806.8 394.5 216.2 17.2 4,796.8

 אלפי מ"ר 70.1% 16.8% 8.2% 4.5% 0.4% 100%
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ערים בישראל. התחלות הבנייה  30-שיעור הבנייה של יחידות דיור חדשות ב :7-גתרשים 

 (.2010הן לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס,  2010הרשומות בשנת 
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 לשם חיסכון באנרגיה מגורים קיימים בניינינספח ד': שיפוץ 

-לאומיות להפחתת הפליטה של פחמן דו-אם בכוונתה של ישראל לעמוד בהתחייבויותיה הבין

עליה להפחית את צריכת האנרגיה בבניינים. מאחר ובניינים חדשים מהווים רק חלק קטן  חמצני, 

 הקיימים, כולל מבני המגורים. בנייניםיש צורך לערוך שיפוצים גם בממצאי הבניינים הכולל, 

 בחן שלושה היבטים של הבעיה: 1ע עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמחקר שבוצ

 בדיקת ההיבטים הכלכליים של שיפוץ בניין קיים מנקודת המבט של הפרט. .א

בחינת ההשלכות החברתיות והסביבתיות של שיפוץ בניינים והשפעתן על הנכונות של  .ב

 הפרט לבצוע שפוץ בביתו לשם חיסכון באנרגיה.

האמצעים לעידוד השיפוץ של בנייני מגורים לצורך חיסכון באנרגיה וגיבוש הצעה  בחינת .ג

 למדיניות ממשלתית בתחום.

 זיהוי פעולות יעילות בשיפוץ ירוק

נבחנו מספר אסטרטגיות לשיפוץ בניינים צמודי קרקע ובניינים משותפים המייצגים את מצאי 

הבחינה בוצעה באמצעות (. 1ת )תרשים של המאה הקודמ 60-וה 50-שהוקמו בשנות ה בנייניםה

קומה אופיינית שהופק  מציג שרטוט של 2תרשים  , אשר תוארה גם קודם.ENERGYui תוכנת

ירוק לחיסכון באנרגיה הפוץ שיההתרומה היחסית של תרחישי  כדי לכמת את התוכנה. באמצעות

, 'מקרה הבסיס'כ ,תתצורה הקיימצריכת האנרגיה לאקלום הבניין בהשוואה בין  נערכה ,מבנהב

לבין צריכת האנרגיה של הבניין לאחר ביצוע עבודות שיפוץ שונות. קודם לכן נעשתה בדיקה 

רק התצורות המבטיחות ביותר נותחו מקדימה אשר בחנה את כמות הבידוד התרמי המיטבית. 

 בשלב מאוחר יותר בשילוב עם שיפורים נוספים במעטפת המבנה.

 שנחקרו: להלן תרחישי השיפוץ הירוק

 שנים( 5צביעת הגג בלבן )כל  – 1

 + חצץ( ס"מ פוליסטירן 5 –בידוד הגג )"גג הפוך"  – 2

 (חיפוי גבסס"מ פוליסטירן +  4קירות ), בידוד פנימי של ה(1צביעת הגג בלבן )כמו בסעיף  – 3

 (וצבעטיח ס"מ פוליסטירן +  6קירות )של ה חיצוני(, בידוד 1צביעת הגג בלבן )כמו בסעיף  – 4

 ס"מ פוליסטירן + חיפוי גבס( 4) (, בידוד פנימי של הקירות2בידוד הגג )כמו בסעיף  – 5

ס"מ  6בידוד חיצוני של הקירות ) (, בידוד חיצוני של הקירות2בידוד הגג )כמו בסעיף  – 6

 פוליסטירן + טיח וצבע(

לת ל, הצירן + טיח וצבע(ס"מ פוליסט 6) (, בידוד חיצוני של הקירות2בידוד הגג )כמו בסעיף  – 7

 חלונות קבועה

                                                 

. שיפוץ בנייני מגורים בישראל לשם חיסכון באנרגיה. דו"ח 2013 ,אראל א., בקר נ. ופרידמן ח. 1
 עמ'. RD 129 ,-05- ,13סופי במחקר, משרד האנרגיה והמים
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 : בית דירות שנבחר לשמש כמקרה בסיס במחקר על אפשרויות שיפוץ ירוק1-דתרשים 

 

 ENERGYui-ב ית בית הדירות: ייצוג קומה אופיינית בסימולצי2-דתרשים 

 דירות ב השונות דרישות האנרגיה המחשתחלק זה במחקר היא העיקרית של ה התרומה

מוצג כאשר בנסיבות אחרות היו יכולות להיות זהות,  , מוקמות בחלקים שונים באותו בנייןהמ
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סוג הדירה )מיקום במבנה( ופוטנציאל החיסכון  תהשפע. הטבלה ממחישה את 1-דבטבלה 

האפשריים, אלא להדגיש  תרחישי השיפוץכל  להציג אתאין כוונה בתרחישי שיפוץ ירוק שונים. 

ושבהן ניתן יהיה  את הצורך למקד את השיפוצים הירוקים בדירות שבהן הצורך הוא הגדול ביותר

במקרה הבסיס )דירות קיימות(, דרישות החימום והקירור נעות בין  להפיק את המרב מהשיפוץ.

נה בדירה בלבד לש מ"רקוט"ש ל  29.5ועד  עליונהלשנה בדירה בקומה  מ"רקוט"ש ל 66.6

לאחר שיפוץ מקיף, דרישות האנרגיה של כל הדירות צפויות  החשופה במידה הקטנה ביותר.

לשנה. השיפור בדירה החשופה  מ"רקוט"ש ל 33.9-ל מ"רקוט"ש ל 25.7להיות דומות ולנוע בין 

הוא שולי. אשר מלכתחילה תפקדה היטב בעוד שהשיפור בדירה  ,ביותר הוא משמעותי מאוד

שינוי להביא לבדירות שבהן ניתן יהיה  תמריציםאת הדגישה את הצורך למקד עובדה זו מ

 .לשפץ את כל הדירות באופן גורףביותר, במקום  המשמעותי

 

: השפעת סוג הדירה על החיסכון הפוטנציאלי באנרגיה בכמה תרחישי שיפוץ שבוצעו 1-דטבלה 

 לצפון ולדרום.שבע, שבו החזיתות העיקריות פונות -במבנה אופייני בבאר

 דירההסוג 
 החלופה לשיפוץעלות חשמל שנתית עבור חימום וקירור לפי 

 [לשנה מ"רקוט"ש ל[

 7 6 5 4 3 2 1 בסיס מיקום קומה

0 

 27.6 27.6 28.9 27.6 28.9 37.1 37.1 37.1 חיצוני

 25.7 25.7 26.2 25.7 26.2 29.5 29.5 29.5 פנימי

1 
 30.8 30.8 33.2 30.8 33.2 43.4 43.4 43.4 חיצוני

 28.5 28.5 29.4 28.5 29.4 33.9 33.9 33.9 פנימי

2 

 33.9 33.9 36.0 48.5 50.0 46.4 58.9 66.6 חיצוני

 31.8 31.8 32.7 46.8 47.5 37.7 51.7 59.0 פנימי

 

קיימים  בנייניםון החלונות, בתכניש להתמקד בלפי מחקרנו בהם אשר חדשים,  בנייניםבשונה מ

ותכנית  ,לא ניתן לשנות את אוריינטציית המבנה :משמעותיים בחלונותשינויים קשה לבצע 

אקלים המאחר ו להזיז את החלונות או אפילו לשנות את גודלם. היכולתמגבילה את  הדירה

כתוצאה  החיסכון הפוטנציאלי באנרגיה גםבישראל מתאפיין בטמפרטורת אוויר מתונה למדי, 

מאטימות טובה יותר לאוויר או זיגוג משופר )למשל, כפול לעומת בודד( הוא בדרך כלל קטן מכדי 

קיימים. הבחלונות להחליף את האטמים בדרך כלל עדיף  להצדיק את ההשקעה בחלונות חדשים:

תיקון בכל מקרה, ו אותםיהיה צורך להחליף , ייתכן ואם החלונות ישנים מאוד ומצבם ירוד

 .בדרך כלל לא רק יעיל אלא גם לא יקר הואיסים תר
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לחלופות השיפוץ המביאות לשיפור התפקוד התרמי של הגג יש פוטנציאל מראה,  1-ד כפי שטבלה

לבחון גם פיתרונות מקיפים  מומלץ בכל מקרהאם כי  ,להפחית את צריכת האנרגיהרב יותר 

 סכון הרבה ביותר.מעטפת המבנה כדי להשיג את מידת החירכיבי  המטפלים בכל

 כלכלייםחישובים 

 להועיל הן לדיירים באופן ישיר והן לחברה באופן כללי. לשם חיסכון באנרגיה עשוי בנייניםשיפוץ 

נוחות רבה יותר )אפילו הבניינים, וגם לקירור וחימום מופחתת לבעלות  הרווח לדיירים מתבטא

אקלום כמו תסמונת המערכות של התופעות השליליות השונות  בשל צמצום ,ממוזגים בנייניםב

כוללים  בניינים. היתרונות הסביבתיים העקיפים המיוחסים לשימור אנרגיה בהבניין החולה(

 ערך החיסכון ;הפקת חשמל בישראל המניעה של פליטת מזהמים במהלךך שלושה מרכיבים: ער

. תחנות כוח חדשות שבתכנוןבבניית  וערך העיכוב ;בשעות השיאכתוצאה מהפחתת הביקוש 

ובאמצעי בישראל הצריכה  דפוסימרכיבים אלה, בהתחשב בשל  הכולל כלכלי-הרווח הסביבתי

 חשמל.ההפקת קוט"ש הפחתה בכל אגורות ל 10.78הוא  (2009בנתוני )הפקת החשמל בפועל 

ת הסיכויים הטובים ביותר להפחית את צריכת האנרגיה, ות השיפוץ בעלאסטרטגיו זיהוילאחר 

השיפוץ לפי כל אחת . עלות מהחלופותשל כל אחת  הכלכליות התועלותנערך תחשיב של 

הצעות מחיר ממספר קבלנים  התקבלו ,. בנוסףפי מחירון הבנייה של דקלמהחלופות הוערכה ל

עלות נגזרה מכל שיפוץ ירוק ופקת מהמהתועלת  .נבחנוש בנייניםעבור כל אחד מתרחישי השיפוץ ב

הוצגו ניתוח הבסימולציית מחשב. התוצאות של  לפי חישובהחיסכון בצריכת האנרגיה מהחשמל ו

 ריבית בשיעורשנים ו 30 בהיוון התועלת לתקופה שלשל ההשקעה,  הנוכחי הנקיערך ה במונחי

את התועלת גם חישוב בוצע שוב כדי לכלול לאחר מכן, הההשקעה.  זמן החזר מונחיבכן ו, 4%

כדי להעריך את רגישות  ניתוחלבסוף בוצע . צריכת האנרגיה המופחתתהנובעת מהחברתית 

 47.93) 2011מחיר בשנת הניתוח התבסס על הבמחירי החשמל.  ההשפעה של שינויים אפשריים

חירים ימשיכו לעלות ויתכן כי המ ,המחיר במידה משמעותיתעלה אולם מאז , לקוט"ש(אגורות 

 .גם בעתיד

מציג ה ,3(, אולם תרשים 2013)ועמיתיו דו"ח של אראל מוצגות בהמלאות של הניתוח תוצאות ה

מדגים אחדים מהממצאים  ,ד הגג בבית דירות במספר תרחישיםאת התועלת הנובעת מבידו

 :החשובים ביותר

 תתקבלביותר תועלת הרבה האקלים: ב האנרגיה תלויהחיסכון בצריכת המ תועלתה .א

ביותר באזור א' )מישור  מעטהוהבאזור ד' )אילת והערבה(, המתאפיין בתנאים קיצוניים, 

 ., המתאפיין בטמפרטורות נוחות יותרהחוף(

להצדיק את ההשקעה  ההפקת חשמל מופחתת עשויהנובעת מהתועלת החברתית  .ב

אינה א יאולם ה –( 2011, למשל שיפוץ גגות במישור החוף )לפי מחירי גבוליותבנסיבות 

 .בנסיבות אחרות בתהליך קבלת ההחלטות מרכזילהיות גורם גדולה מספיק בכדי 

העליות במחיר החשמל )אשר כבר התרחשו במידה מסוימת מאז שבוצע הניתוח( עשויות  .ג

 רבור שיש סיכוי אם הציבור יהיה סב – להיות התמריץ הגדול ביותר להשקעה

 .המחירים יהיו גבוהים לאורך זמןש
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בגג  התועלת הנובעת מהתקנת בידוד תרמיהשפעת השינויים במחירי החשמל על  :3-דתרשים 

של בית דירות אופייני )התרשים מציג את החיסכון בעלויות עבור בעלי בתים ואת 

אקלים בארץ. אזורי ה 4-בתים והחברה בכל אחד מההתועלת המשולבת עבור בעלי 

התועלת מחושבת עבור  .הקו השחור האופקי מייצג את עלות השיפוץ הירוק

 שנה(. 30תקופה בת 

 

 מסיבות אחרותבבניינים העוברים שיפוץ  חיסכון באנרגיה

שיפור העמידות בפני רעידות אדמה )במסגרת  לצורךכאשר מבנה משופץ מסיבות אחרות, למשל 

בידוד מעטפת המבנה תהיה נמוכה בהרבה ולכן אטרקטיבית יותר. הנוספת של עלות ה(, 38תמ"א 

לקירות החיצוניים ס"מ  5בעובי מוקצף לדוגמה: העלות הכוללת של הוספת בידוד פוליסטירן 

לעומת זאת, . בניין צמוד קרקעלמ"ר ₪  200-ובכ מ"רל₪  205-בבית דירות אופייני מוערכת ב

ששטח  מבנה שלםב₪  54,000או  ,למ"ר₪  50-מ היא פחותהעלות השולית של הבידוד עצמו 

ת והטבלה שלהלן ממחישה את העלויות והתועללשם הדגמה,  מ"ר. 1080קירותיו הכולל הוא 

לפי נתונים  ,בירושלים צמודי קרקעמשפחתיים -דו בנייניםו חיסכון באנרגיה בבתי דירות במונחי

תיאור מפורט של לאגורות לקוט"ש, כולל מע"מ.  47.93)בהנחה שעלות החשמל היא  2009משנת 

 (.2013אראל ועמיתיו, ושל שיטת החישוב ראו  הבניינים
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: ניתוח העלות השולית )והתועלת( בגין הוספת בידוד תרמי למבנה שבו כבר מתוכננות 2-דטבלה 

 טציות שונות של חזית המבנה הראשית(.עבודות שיפוץ )לפי אוריינ

 צמוד קרקעמשפחתי -דובית  בית דירות 

 מערב-מזרח דרום-צפון מערב-מזרח דרום-צפון 

 14,000 14,000 54,000 54,000 )₪( עלות בידוד

 2,279 2,295 9,863 9,637 חיסכון שנתי באנרגיה )קוט"ש(

 1,292 1,100 4,472 4,620 )₪(חיסכון שנתי 

 22,353 19,021 81,745 79,872 )₪(שנים  30-חיסכון ב

 

 –והתועלת מכך הייתה מוגבלת  – לשם חיסכון באנרגיהבשונה מהמקרה שבו בוצע שיפוץ רק 

מסיבות שונות, העלות הנוספת  ,בלאו הכי מתוכנן שיפוץ של  מעטפת המבנה אםהטבלה מראה כי 

 של הבידוד התרמי נמוכה בהרבה מהחיסכון הצפוי בצריכת אנרגיה.

שאין ספק  שיפוץ בפני חסםשההשקעה הראשונית הגבוהה תמשיך להוות  קיים חששלמרות זאת, 

שיש מקום לשקול הטלת חובה לכלול שיפוץ אנרגטי כל אימת ייתכן . לכן ועיל לפרט ולחברהיש

 דורשות היתר בנייה.הבודות שיפוץ מקיפות עשנעשות 

 חסמים לשיפוץ לשם חיסכון באנרגיה

 523 שהקיףחיסכון באנרגיה נחקרו באמצעות סקר מובנה  החסמים המונעים שיפוץ בניינים לשם

 :הבאותהסקר הוביל למסקנות . ניתוח כלכלי מגוון-וחברתי דמוגרפי רקעבעלי מבוגרים 

  לחסוך באנרגיה היא גבוהההמודעות הציבורית לצורך 

 ומוגבלת להשקעות קטנות  ,צנועהשיפוץ לצורכי חיסכון באנרגיה בבתים היא  ממןהנכונות ל

השפעה רבה על ההחלטה להשקיע בשיפוץ  עשויה להיותנראה כי לסבסוד ממשלתי  יחסית.

 .בניינים

  עלות עבור בידוד הגג עולה על  25%התועלת הסביבתית הכוללת של סובסידיה בגובה

 נמוכה מהעלות.הסובסידיה עצמה, אם כי התועלת השולית של מהלך כזה 

 הנתמכת על ידי  – הוא התפיסה בניינים לשם חיסכון באנרגיההעיקרי המונע שיפוץ  החסם

תקופת ב אשר תתקבל מהשיפוץ קטנה מדי, וכרוכהתועלת כלכלית הכי  – הממצאים שלנו

 החזר ארוכה מדי.

 חיסכון התועלת הסביבתית הנובעת מה בגובההחזר  או מתן ,5%-ב החשמל יהורדת מחיר

בעל הבית שמבצע את  עבורהתועלת הכלכלית  באופן משמעותי אתמגבירים באנרגיה, 

 השיפוץ.

 משמעותית על הנכונות  השפעהגורמים דמוגרפיים מסוימים, בפרט המגדר ורמת ההשכלה, ל

 לצורך חיסכון באנרגיה. שיפוץ ממןל


