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על המועצה

 רווח שמטרתו קידום הבנייה הירוקה בישראלללא מטרות ארגון

 חברות מוצרים  , חברות בנייה, חברות יזמיות)חברים באופן ייחודי המגזר העסקי במועצה

חברתיים  , אקדמיות וארגונים מקצועיים, לצד גורמי ממשל, (משרדי אדריכלים ועוד, וחומרים

מוביליםוסביבתיים 

חברים במועצה275-כ

 מדינות100-מבלמעלהארגון בינלאומי הפועל שהינה חלק מהמועצה העולמית לבנייה ירוקה

קשרי חברים, בית הספר לבנייה ירוקה, מחקר ופיתוח: זרועות הפעילות



גגות ירוקים–פעילות המועצה 

ירוקההספר לבנייה בית 

הרצאות בנושא גגות  . ועודmy architects, גיורא גור, מור סיווןיסקי: במשרדי אדריכליםעיון ימי 

.אוסטרליץנועם , רויטל שושני, קוץאריה -מרצים מובילים הועברו על ידי ירוקים 

יום  בנות של חקלאות עירונית סדנאות 

או יומיים



גגות ירוקים–פעילות המועצה 

:של מחלקת מחקר ופיתוחפעילות 

 יישום גגות ירוקים במבני חינוך בישראל  מחקר

:פעילות של מחלקת קשרי חברים

  חברות שעוסקות בנושא חברות במועצה



:  התקן הישראלי לבנייה ירוקה

התייחסות לגגות ירוקים



?מהו התקן לבנייה ירוקה

הוא כלי מדידה להערכת  ( 5281י "ת)קיימה -התקן לבנייה בת

על הסביבההשפעתם של בניינים 

מציע קטגוריות לבחינה ודרישות בהן יש לעמוד להגדרת מבנה ירוק

תחבורה ועוד, בריאות, חומרים, מים, אנרגיה: מתייחס לנושאים כגון

עבור כל קטגוריה מוגדרים נושאי משנה לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה

 בניין ירוק"צבירת ניקוד מינימאלי ועמידה בתנאי הסף מזכה פרויקט בהגדרה"



תחבורה

בריאות ורווחהניהול חומרים

מיםקרקע

חדשנות

פסולת

אנרגיה

לבנייה ירוקה  5281פרקי התקן הישראלי 

ניהול אתר הבנייה



סוג הפרויקטים ניתנים להערכה



5281דירוג לפי 

בניין משופץבניין חדש

55-6440-49

65-7450-59

75-8260-67

83-8968-74

75מעל 90מעל 



מגמות

ירוקהלתקן הישראלי לבנייה מבנים 300עד היום הוסמכו •

הסמכהבתהליך מאות מבנים נוספים נמצאים •

אימצו את התקן למחייב בתחומן15-ערי הרשויות פורום •

אימץ את התקן עבור בנייה חדשההממשלתי מנהל הדיור •

משמעותיתרוויזיההתקן לבנייה ירוקה עבר •



התייחסות התקן לגגות ירוקים

  נושאים בהם יישום של גג ירוק יזכה בניקוד בתקן

 עשוי בנסיבות מסוימות  נושאים בהם יישום של גג ירוק

להעניק ניקוד בתקן

?כיצד התקן מתייחס לגגות ירוקים



אקולוגיית האתר2.3

נושאים בהם יישום של גג ירוק עשוי לזכות בניקוד  

בתקן  

קריטריונים להערכה

הקרובהוהסביבההאתרשלהאקולוגיהזיהוי1.

והבנייההפיתוחבזמןהקרובהוהסביבהבאתרקיימיםאקולוגייםרכיביםהגנת2.

נקודה1–הקרובהוהסביבההאתראקולוגייתשיפור3.



נושאים בהם יישום של גג ירוק יזכה בניקוד בתקן 

תופעת אי החום העירוני2.9

העירוניהחוםאיתופעתאתלצמצםשמטרתןבאסטרטגיותהשימושיוצג

שטחיועבורהבנייןעבוראסטרטגיותלהציגיש.עירוניפיתוחבעקבותהנגרמת

.הפיתוח

נקודות1.5ממערכותהפנויהגגמשטח20%-במגונןגגהשמת-

נקודות2.5ממערכותהפנויהגגמשטח50%-במגונןגגהשמת-

קריטריון להערכה



נושאים בהם יישום של גג ירוק עשוי לזכות בניקוד  

בתקן  

קריטריון להערכה

מירוב השימוש בקרקע2.8

לצורכיהמגרשלגבולותהבנייןתכסיתביןהפתוחיםהשטחיםאתימקסםהבנייןתכנון

.הדייריםלנוחותושירותיםתשתיות,עילינגרניהול,צלעצי,צמחייה

נקודות1.5–רלוונטי בעיקר ביישום של גג ירוק מעל חניונים : הערה



נושאים בהם יישום של גג ירוק עשוי לזכות בניקוד  

בתקן  

קריטריון להערכה

לניקוזחלופהמספקאוהקיימותהטבעיותהניקוזמערכותאתמשפרהמתוכנןשהפיתוחיודגם

יטופלוהמגרשעלהניתחיםגשםמי.דקותעשרשלריכוזוזמןשנים5שלחזרהלתקופת

.הניקודיוענקולפיהםבתקןשנקבעובאחוזים

100%-15%:בגשםהטיפולאחוזי

נקודות3–0.5:ניקוד

ניהול מי נגר עילי וניקוז3.4



נושאים בהם יישום של גג ירוק עשוי לזכות בניקוד  

בתקן  

2חלק 5282-י "דירוג אנרגטי לפי ת1.1.4

קריטריון להערכה

:כמפורט להלן,2חלק 5282י "הבניין יעמוד בדירוג הבניין לפי התקן הישראלי ת

Cדרגה •

Bדרגה •

Aדרגה •

+Aדרגה •

רלוונטי בעיקר במבנים נמוכים בעלי שטח גג משמעותי כגון מבני חינוך ומסחר

הדירוג האנרגטי תלויה במשתנים כגון עובי שכבת  של גג ירוק על ההשפעה 

מוליכות תרמית  , דחיסות החומר, הקרקע



תודה

אביאל ילינק

aviel@ilgbc.org


