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 תקציר: 

הזדמנות מהווה  38/1תמ"א , הפחתת גזי החממההלאומיים, והעירוניים בתחום  לאור היעדים

בצורה רחבה  על ידי הטמעת מרכיבים של בנייה ירוקה. ביעת הרגל הפחמניתלהפחית את ט

 יעיל מבנה בלתי מקיים למבנהשל אנרגיה ת צריכת העותית אניתן להפחית משמ אלו,בפרויקטים 

 .פליטות גזי החממהובכך להפחית את  תאנרגטי יותר

על מנת להשפיע  38/1להציע מתווה לפעילות ומדיניות בנושא בנייה ירוקה בתמ"א מטרת מסמך זה 

 בקנה מידה רחב על צמצום הפליטות. 

אשר ברור כי הינו עומד  ,5281בא להחליף את התקן לבנייה ירוקה חשוב לציין כי מתווה זה אינו 

למצוא נקודת איזון לכלל השחקנים עבור  מטרתו .בניין כירוקהבסטנדרטים גבוהים יותר בהסמכת 

תוך ניצול ההזדמנות במפת ובאופן רחב יותר יותר  איכותי יישום מרכיבים ירוקים לשיפוץ

 . ההתחדשות העירונית

בחרנו ל שיפוץ והכדאיות הכלכלית המשתנה בין פרויקט לפרויקט, לאור המורכבות בפרויקטים ש

היו  ,ם. המרכיבים שנבחרובכדי לבחון את ההיתכנות ליישו לבנייה ירוקה קןסל מרכיבים מתוך הת

להלן  ,האפסיתכתוצאה מהערך הגבוה הטמון ביישומם או מתוך הקלות להטמעתם בשל העלות 

. 5. גינה חסכונית במים. 4. (אלבדו) . מעטפת חיצונית בהירה3. הצללות. 2. בידוד. 1 .ה"אסים""

 ..שימוש בחומרי בנייה בעלי תו תקן ירוק6לדירות.  התקנת מד חשמל חכם

השפעתם את יישומם ועל "אסים" אלה ביצענו ניתוח עלות תועלת, במטרה לבחון הלכה למעשה 

)על מקרה בוחן של בניין  האסיםכל נוספת ליישום העלות הכי  הניתוח נמצאמתוצאות הכלכלית. 

מרווח היזם. עוד נמצא  0.25%, המהווה 0.5%בהרצליה( הינה מזערית, כך שמייקרת את הפרויקט ב

. צבע בהיר חיצוני 3. גינה חסכונית 2בידוד . 1 כי יישום ארבעה אסים מתוך ששת האסים שנבחנו

 .אפס עלות נוספת ליזםהווה מחומרים בריאים . 4

הבניינים שקיבלו היתר בנייה )עד  3000ים" על פליטות גזי חממה עלה כי על בחישוב השפעת ה"אס

 -כ .שנות חיי מבנה 60לאורך פחמן  מיליון טון 1,929,000להפחית  היה ניתן( 2014לתחילת שנת 

       .2030עד לשנת  שנים הבאות 15ב טון פחמן 643,000

אינם  38בבניין הנמצא בתהליך או זכאי לתמ"א  דייריםעולה כי , נסקרים 150שביצענו בקרב סקר 

לרכיבים ירוקים אשר ניתן ליישם בפרויקט. בעקבות כך הם  או מודעים לסגולות הבנייה הירוקה

. כאשר קיבלו אותם נסקרים מידע אודות סגולות משא ומתן עם היזםך האינם דורשים זאת בתהלי

 . יקטפרוהמרכיבים בבנייה ירוקה הביעו רצון רב לביצוע 

תוכל  המדינהלאור ניתוח זה נראה כי כלל בעלי העניין יכולים לצאת מורווחים ביישום ה"אסים": 

יתנו  היזמיםיחסכו בהוצאות החשמל ו הדייריםלנצל את ההזדמנות להפחית בפליטות הפחמן, 

 . יותר ללא פגיעה בכדאיות הכלכלית של הפרויקט ערך גבוה

אוגדן  כתיבת .1 צעדים 3מתבסס על  באופן רחבה ירוקה ישינוי חיובי ליישום בני אפשרמ מתווהה

הגברת המודעות בקרב . 3 מידע מקצועי ליזם. .2 .38/1המרכיבים של בנייה ירוקה בתמ"א 

  (.7עמ' )פעולה לוהמלצות מציג חלופות המסמך  . דיירים

 

 



 
 

 בנייה ירוקה בתמ"א 38/1 

2 
 

 רקע:

קובע כי ההתחממות  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)-הח של "דו

הגלובלית הינה תוצאה ישירה של פליטות גזי החממה, שהם מעשה ידי אדם. העלייה בטמפרטורות, 

קיצון, שינויים בתדירות המשקעים, מזג אוויר עליה במפלס הים, שכיחות גדלה והולכת של אירועי 

ח ממשיך וטוען כי הדרך "וח, נובעים מהעלייה בגזי החממה באטמוספרה. הד"כל אלו, על פי הדו

ווח של ר וארוך טהיחידה לבלום ואף במעט את הקיצוניות של תופעות אלו היא בעזרת צמצום ניכ

 . פליטת גזי חממה

 

להצטרף ליוזמת  הוחלט ,בישראל אשר מאגד את העיריות העצמאיות ,15-בצעד מבורך של פורום ה

( שמוביל ארגון CPP - Cities for Climate Protection Program״הערים למען הגנת האקלים״ )

ICLEI  מפליטות גזי החממה  20%ולאמץ יעד הפחתת זיהום אוויר בשיעור שלא יופחת מצמצום

 .2020עד שנת 

-בוצע על ידי כל עירייה החתומה על אמנת האקלים של פורום האשר , של גזי חממה בסקר פליטות

מסך  87%-62%, המהווה במבנים החממה מקורן בצריכת אנרגיה נמצא כי מרבית פליטות גזי ,15

. נתונים אלו הבהירו כי ניתן לקדם את תחום הבנייה הירוקה כתחום מרכזי הפליטות העירוניות

-לאור מצב זה הוחלט על ידי מליאת ראשי הערים של פורום הבפעילות הערים להפחתת הפליטות. 

על כל בנייה ( כמדיניות עירונית מחייבת 5281לאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת״י  15

 , כאשר מדיניות זו תיושם בהדרגה.חדשה

 

העירייה תפחית את צריכת האנרגיה כתוצאה מיישום התקן לבנייה ירוקה על בנייה החדשה, 

את הערים לצמצום פליטות עתידיות ביחס  תביאשמציאות  ,ידית של המבנים החדשיםהעת

 38/1אודות שיפוץ המבנים הקיימים במסגרת תמ"א  עולה השאלהמכאן  .לתרחיש עסקים כרגיל

הטמעת  .ה מחייבת לשיפוץ ירוקין החלטאלהם , כאשר דווקא 15-המתרחש בעיקר בערי פורום ה

כמות הפליטות של המבנים לצמצם את  יכול 38/1אלמנטים ירוקים בפרויקטים של תמ"א 

 .העירוניתבמציאות מקור למרבית פליטות גזי החממה ה שמהווים את, הקיימים

 

נייר עמדה זה מתאר את המציאות הקיימת, מציג פתרון ישים לצמצום הפליטות של חלק נרחב 

ת מציג חלופוו, בערים המתבצע 38/1ת של חוק תמ"א מתוך ההזדמנוכל זאת  ,מהמבנים הקיימים

 הפתרון.  להטמעת

 

 :38תמ"א

מהווה חלק ניכר  אדמה והגנה מטיליםלחיזוק מבנים מפני רעידות  38)תכנית מתאר ארצית(  תמ"א

 -, ועיבוי(כולל ) חיזוק ובנייה - 38/1מחולק לשניים: תמ״א  38תמ״א  .מההתחדשות העירונית

נמצא תחת קורת הגג של בנייה חדשה וכיום רוב הרשויות  38/2תמ״א . הריסה ובנייה - 38/2 תמ״א

בנייר  (.5281התקן לבנייה ירוקה ) םיישותוך המקומיות מחייבות את היזם לבצע את הפרויקט 

 .בנייה ירוקהליישום והמורכבות מפני שבו טמון האתגר  38/1עמדה זה נתייחס לתמ״א 
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פורסם ע״י משרד הפנים, עולה כי ישנה אשר , 2013לשנת  38/1ח ליישום תמ״א ומתוך נתוני הד

בקשות כאשר  1549הוגשו  2013שנת עד סוף שות להיתרי בנייה לפי התמ״א. עליה משמעותית בבק

 בניינים קיבלו היתר 3000מעל  ,ותרובן הגדול אושרו על ידי הרשויות המקומיות. על פי ההערכ

הינה הזדמנות פז לשלב בין התחדשות עירונית חכמה  38/1תמ״א  .עד היום38/1  בנייה לפי תמ״א

 לבהוצאות האנרגיה ש , תוך חיסכון כספיים הקיימיםוהפחתת פליטות גזי חממה מצריכת המבנ

 ם במבנים אלו.דייריה

 

 ככלל, ישנה מדיניות שונה בין הרשויות המקומיות אודות קידום ההתחדשות העירונית בעיר, בעוד

רשויות אשר  ןישנ ,בדעה כי היא תכנית טובה למתאר העיר םבעיר 38רשויות המקדמות תמ"א  ןישנ

שוני נוסף בין העיריות מתבטא בקידום ועדיפות סוג התמ"א,  א.תומכות בתכנית זו באופן מל ןאינ

  .38/1תמ"א ב המוחלט לשל הפרויקטים הינם של הרולדוגמה עיריית רעננה, בה 

 

 םיקטינות באותם הפרואלא בא לנצל הזדמ, מדיניות הרשויותטיב  בחון אתל אינו בא נייר עמדה זה

 ליישום מדדים בבנייה ירוקה. המבוצעים 38/1תמ"א  של

 

 :38בעלי העניין המרכזיים בתמ"א 

 הרשויות

לחייב בנייה הרשויות , היכולת של והמורכבת הבלתי מוחלטת ,לאור הכדאיות הכלכלית הרגישה

לאור העובדה שעמידה  ,מוגבלת. זאת 38/1( בפרויקטים של תמ"א 5281לבנייה ירוקה ) על פי התקן

והן ולעמוד בדרישות התקן , הן במרכיבים שהיזם חייב להטמיע מייקרת את הבנייה 5281בתקן 

יתרה מזאת, גם  (.ירוק ותשלום למכון התקנים מלווה/כגון יועץ)ההסמכה לתקן בהוצאות על 

 נות להטמיע סטנדרטים ירוקים מתקשות לחייב מרכיבים ירוקים בפרויקטיםרשויות אשר מעוניי

חוסר רצון להקשות על יזמים מחשש לפגיעה בכדאיות  הןלכך הסיבות העיקריות  .38/1של תמ"א 

תקן  אפילו ,בנוסף. משמעותיים ועלותם בשיפוץמרכיבים ביישום וחוסר בידע מקצועי  הכלכלית

 38/1א "בפרויקטים של תמ אינו מחויבלבידוד תרמי אשר הינו סטנדרטי ומחייב בכל בנייה,  1045

 למיטב ידיעתנו הבודקת עמידה בתקן. ואין רשות 

 היזם

משמעותיים בשיפוץ ירוקים אשר מיישמים מרכיבים  בודדים יזמיםישנם  התחרותי היזמיםבשוק 

הבניין, לרוב, לאור התפיסה כי בנייה ירוקה מייקרת את הפרויקט, הכדאיות הרגישה ועקב חוסר 

של מרכיבים ירוקים משמעותיים כלל , אין יישום 38/1בידע מקצועי איך ליישם שיפוץ ירוק בתמ"א 

בדירות  היזם אינו זה שמשלם או ישלם את הוצאות האנרגיה ,בפרויקטים המבוצעים בשטח, ככלל

ולכן ברוב המקרים זה אינו בעניינו לבצע שיקולים של התייעלות אנרגטית בדירות הקיימות 

 והדירות החדשות הנבנות למכירה.
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 דייריםה

בבניין הנמצא בתהליך או זכאי לתמ"א  דייריםעולה כי , סקריםנ 150 בקרבשביצענו סקר מתוך 

. בעקבות פרויקטבלרכיבים ירוקים אשר ניתן ליישם  או נם מודעים לסגולות הבנייה הירוקהאי 38

קיבלו עם זאת, כאשר . ך המקח והממכר במשא ומתן עם היזםאינם דורשים זאת בתהליכך הם 

יקט תוך רצון רב לביצוע פרו הביעוה ירוקה יאותם נסקרים מידע אודות סגולות מרכיבים בבני

מעבר לכך, בעלי  הצללות, צבע בהיר חיצוני ועוד.מרכיבים מתוך התקן כדוגמת בידוד תרמי,  םיישו

הדין, מפקח על הבנייה מטעם הדיירים וכדו'  החל מעורכיהמקצוע המייצגים את הדיירים בתהליך, 

התנהגות זו נובעת בין היתר  .ירוקה ליזם דרישה ליישום מרכיבים בבנייה לדיירים אומציעים אינם 

שהם לא רוצים לפגוע בכדאיות הפרויקט וסיכוייו לצאת  לבנייה ירוקה ומכך מודעותמחוסר ה

 .לפועל

מבנים קיימים רבים מפספוס ההזדמנות להפחית פליטות גזי חממה של  נוצר מצבלמעשה, 

ליעל אנרגטית בניינים  ניצול של התזמון. כמו כן, אין בכל מקרה)הזוללים אנרגיה( ועוברים שיפוץ 

 הקל על דיירים בהוצאות האנרגיה.קיימים על מנת ל

 

 :38/1ה ירוקה בתמ"א יבני

אשר  בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי במסגרת פרויקט גמרגיבשנו צוות עבודה  ,כךלאור 

את טביעת הרגל הפחמנית על מנת להפחית  38/1שום בנייה ירוקה בתמ"א י"להשפיע על י :מטרתו

 ".החיים בעיר רמתולשפר את 

 

השחקנים המשפיעים  בקרב ביצענו מחקר ,בנייר עמדה זה קצה המזלגהמובא על סגרת הפרויקט במ

על מנת ללמוד  ,רביםועוד ספקים בתחום הבנייה  ,רשויות מקומיותדיירים, יזמים, אדריכלים,  –

 לשינוי. ההזדמנות ליצוראת הקיים ו

 

בחרנו סל שום ודורש עלות גבוהה, מורכב, קשה ליי 38/1הנחה כי יישום התקן המלא בתמ"א  מתוך

המרכיבים שנבחרו  בכדי לבחון את ההיתכנות ליישמם. מרכיבים ספציפי מתוך התקן לבנייה ירוקה

האפסית, העלות בשל  להטמעתםהיו כתוצאה מהערך הגבוה הטמון ביישומם או מתוך הקלות 

  .: ה"אסים"ים הכדאיים ביותרדהיינו המרכיב

 

. גינה חסכונית במים. 4. (אלבדו) . מעטפת חיצונית בהירה3. הצללות. 2. בידוד. 1: הינם "אסים"ה

 ..שימוש בחומרי בנייה בעלי תו תקן ירוק6לדירות.  . התקנת מד חשמל חכם5

 

על "אסים" אלה ביצענו ניתוח עלות תועלת, במטרה לבחון הלכה למעשה את יישומם בפרויקט 

 האסיםכל נוספת ליישום העלות הכי  נמצאניתוח המתוצאות ואת השפעתם הכלכלית.  38/1תמ"א 

הווה המ ,0.5%ב הפרויקטאת  , כך שמייקרת)על מקרה בוחן של בניין בהרצליה( הינה מזערית

. בידוד 1אסים מתוך ששת האסים שנבחנוארבעה עוד נמצא כי יישום  .פרויקטב היזם מרווח 0.25%

 . חומרים בריאים( יהווה אפס עלות נוספת ליזם.4. צבע בהיר חיצוני 3. גינה חסכונית 2
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הבניינים שקיבלו היתר  3000על  השפעת ה"אסים" על פליטות גזי חממה עלה כי בנוסף, בחישוב

חיי  ותשנ 60לאורך פחמן  מיליון טון 1,929,000להפחית  היה ניתן( 2014בנייה )עד לתחילת שנת 

בפליטות עד  ת להפחתהתחייבבה מדינת ישראל מ ליעדי הממשלה בוועידת פריזבהתאם  .מבנהה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 מבניינים אלו באופן יחסי. פחמןטון  643,000 -כ להפחיתשנים הבאות היה ניתן  15, ב2030ת שנ

  

תוכל  המדינה ":אסים"לאור ניתוח זה נראה כי כלל בעלי העניין יכולים לצאת מורווחים ביישום ה

יתנו  היזמיםיחסכו בהוצאות החשמל ו הדייריםלנצל את ההזדמנות להפחית בפליטות הפחמן, 

 הפרויקט.הכלכלית של בכדאיות  פגיעהשירות טוב יותר ללא 

 המוצע: המתווה

ניתוח השחקנים המשפיעים והממצאים מהמחקר, במטרה לאפשר את יישום המדיניות ולאור 

בפרויקטים של תמ"א  באופן רחבה ירוקה ייישום בניגיבשנו פתרון אשר יכול לאפשר שינוי חיובי ל

38/1 . 

 

 צעדים:  3הפתרון מתבסס על 

 . 38/1בנייה ירוקה בתמ"א  של "האסים" אוגדן .1

 מקצועי ליזם.מידע  .2

 הגברת המודעות בקרב דיירים.  .3

 

 :"אסים"אוגדן ה .1

ליישום מרכיבים  ,לכל בעלי העניין ,מפת דרכים פשוטהלהוות הינה  אוגדן האסיםמטרת 

 חלקים. 2יחולק להאוגדן  .38/1בבנייה ירוקה בתמ"א 

 .שה )או יותר(ירשימה של שאסים מתוך  ארבעהבחירה של מחייב:  -1חלק 

פרויקטים  וביצוע בתכנוןיישום ל  המאפשרים גמישותהמרכיבים שאר וולונטרי:  – 2חלק 

 . (נמצאים בסל ה"אסים" שאינם)הכוללים גם מרכיבים ירוקים  38/1של תמ"א 

  מתוך החלק המחייב תוך היכרות  "סיםא"האוגדן יאפשר לרשות המקומית לחייב

 עם הכדאיות הכלכלית או המדיניות לבנייה ירוקה בעיר.

   מרכיבים מחלק ב׳ של תהליך שבו יעברו התייעלות השחקנים והטכנולוגיה תאפשר

 .(מרכיבים מחייבים)האוגדן )מרכיבים וולונטריים( לחלק א׳ 

  או מרכיבים ירוקים נוספים מתוך  "אסים"אפשרות ליזם לבחור את הגמישות ומתן

תוך העלאת הערך הניתן לדיירים.  ,הפרויקט אשר ניתן לכלול ביישום ,כלל הרשימה

סל הדרישות האפשרי עבור תהליך המשא ומתן את לדיירים שקף האוגדן מ ,כמו כן

 מול היזם. 

  5281זה אינו בא להחליף את מסגרת החלת התקן לבנייה ירוקה  אוגדןיש לציין כי, 

הינה מטרתו  .אשר ברור כי הינו עומד בסטנדרטים גבוהים יותר בהסמכת בניין כירוק
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למצוא נקודת איזון לכלל השחקנים עבור יישום מרכיבים ירוקים לשיפוץ ראוי יותר 

 תוך ניצול ההזדמנות במפת ההתחדשות העירונית.ובאופן רחב יותר 

 

עבור עמידה באיכות  נספחים לאוגדן. 1ת ותצוריכול להתבצע בשלוש  :שירות מקצועי ליזם .2

אינטרנט של המועצה לבנייה השירות באתר . 2ביצוע המרכיב אל מול התקן הירוק 

ניתן יהיה לראות את המידע המקצועי ומגוון  הםב ,'וכדו וקה/המשרד להגנת הסביבהיר

חה המתמשל מלווה ירוק שירות מקצועי . 3ליישום המרכיבים.  תוהטכנולוגיוהשיטות 

 . 38/1בפרויקטים של שיפוץ/תמ"א 

 

 , כך"אס"לכל וכדו' סרטונים מאוירים /על ידי סרטוני ווידאו: הגברת המודעות לדיירים .3

היזמים האפשריים. ם במשא ומתן מול יעלו את מודעות הדיירים לפרמטרים הנידוניש

 ניתן לראות בלינק:להגברת המודעות בנושא בידוד דוגמא לסרטון 

 lABXTd2NE-https://youtu.be/S 

 

 לסיכום:

הווה את אשר ימיוחד תקן או  אוגדןמסמך, דרוש  38/1על מנת להשפיע על בנייה ירוקה בתמ"א 

 . 38/1ה ירוקה בתמ"א יליישום בני –מפת הדרכים לרשויות/יזמים/בעלי המקצוע 

יהווה מכפיל כוח למימוש הבנייה הירוקה  ,ככל שיהיה רשמי ויאפשר דירוג הבניין כירוק ,אוגדן זה

 בפרויקטים אלו.

 גזי חממהלהוכיח הפחתה בהמדינה והרשויות יוכלו  ,יהיה מחייב רכיבים ירוקיםויישום במידה 

 יה והפחתת פחמן. אנרגהשימוש בבנושא התייעלות אל מול היעדים 

גם כן יוכלו  38/1טים של תמ"א קתמריצים של הרשות או הממשלה לעידוד הבנייה הירוקה בפרוי

 להגביר את היישום באופן רחב.

המועצה לבנייה ירוקה/המשרד להגנת הסביבה ה ירוקה )יעניין האמונים על בני קמפיין של בעלי

ספציפית לפרויקטים של  המידע המקצועישל ונגישות  לשיפוץ ירוקלהגברת המודעות, הכלים ( וכו'

 ויקטים אלו. ה ירוקה בפריאף הם את היישום של בני ים להגביריכול 38/1תמ"א 

ובעלי המקצוע יזמים מענה להוצאות החשמל והמים וב במרכז לחסכוןהדיירים כל אלו תוך שימת 

 . עלות נוספת חריגהללא ה יבבניטוב יותר ערך למתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S-BXTd2NElA


 
 

 בנייה ירוקה בתמ"א 38/1 

7 
 

 חלופות: 

המצב של בכדי לאפשר בהירות  38/1יעות על בנייה ירוקה בתמ"א החלופות האפשריות המשפ

 .ם וזיהוי ההזדמנות לשינויהקיי

 חלופה מסגרת פירוט יתרונות חסרונות

לא תהייה הפחתת פליטות 

משמעותית בתחום השיפוץ 

 המאסיבי. 

יזמים יתקשו לבנות ירוק על 

 בסיס התקן. 

ימשיך המצב שבו בנייה ירוקה 

כביכול אינה  38/1בתמ"א 

 כדאית ליזם.

תקטן האפשרות ליישום 

ירוקים אפשריים מרכיבים 

מבחינת עלות תועלת לכלל 

 בעלי העניין.

ימשיך את המצב של חוסר 

מודעות הדיירים לדרישת 

 מרכיבים ירוקים 

יזמים אשר יבנו בנייה ירוקה ייחדו 

ויהיו  38/1את עצמם בשוק התמ"א 

בעלי יתרון בשוק על פני יזמים 

אחרים בכך שיסגרו יותר פרויקטים 

 לביצוע

בות אין דרישות מחיי

יישום מצד הרשויות ל

מרכיבים ירוקים 

, בנייה 38/1בתמ"א 

יוזמת  עפ"יירוקה 

התקן  עפ"ייזמים או 

 (5281) הנוכחי

שימור המצב 

 הקיים 

 (0)חלופה 

 חלופה א'

 

 יהווה ניצול חלקי של

הפוטנציאל להפחתת הפליטות 

 38/1קטים של תמ"א בפרוי

 אשר מתבצעים בכל מקרה.

יהווה ניצול חלקי של 

הפוטנציאל להפחתה בצריכת 

החשמל והפחתת חשבון 

החשמל לדיירים והורדת יוקר 

 המחייה בהתאם. 

יפתח את הדלת לביצוע מרכיבים 

. 38/1ירוקים בפרויקטים של תמ"א 

 יהווה "נטל" קטן על היזמים.

יאפשר בחינה של המרכיבים על ידי 

יישומם בשטח. יאפשר דרישה ע"י 

הרשויות ללא צורך במתן תמריצים 

 הם.ילמינ

ישאיר את הפרויקטים בוודאות  

 כלכלית. 

יאפשר הפחתת הפליטות בהתאם 

לדרישות המחייבות או יישום 

 המרכיבים.

יאפשר חסכון בצריכת החשמל 

 לדיירים בהתאם. 

 

 

 

אימוץ ודרישות 

מחייבות של מרכיבים 

א עלות ללירוקים 

)בצורה חלקית( נוספת 

 .ויותרשע"י ה

אימוץ חלקי של 

 הפתרון

 חלופה ב'
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יכול להוות נטל ביצועי על -

היזמים או הקבלנים אשר 

מעדיפים להישאר באזור 

 הנוחות. 

יכול להוות מכשול כדאיות -

אזורים בהם ערך לביצוע ב

ללא תמריצים  הקרקע נמוך

 מתאימים.

דורש תקציב מיוחד עבור -

 הפקה מקסימלית של המיזם.

ואכיפה של ניכה דורש ח -

ביצוע ל הרשויות המקומיות

 יזמים.המרכיבים על ידי 

דורש פידבק של הרשות -

לכך שהבניין  וכדו' המקומית

)לדוגמא תעודה או  ירוק

חותמת שהבניין ירוק ברמה 

 מסוימת( 

יאפשר אמצעי להפחתת פליטות  -

והורדת טביעת הרגל הפחמנית בצורה 

משמעותית דבר שיעזור למדינה 

 תה שנקבעו. ביעדי ההפח

ייתן מענה מקסימלי וייצור איזון  -

בין כל בעלי העניין בכך שיאפשר 

בהירות בנושא בנייה ירוקה בתמ"א 

ודרישות מחייבות ע"י העיריות  38/1

 ליזמים בהתאם. 

יאפשר ליזמים כלים ליישום בנייה 

ואפשרות לתת  38/1ירוקה בתמ"א 

מרכיבים נוספים במו"מ מול הדיירים 

את בחירתם לביצוע ע"מ לחזק 

 הפרויקט. 

את העלות הנוספת של צמצם י -

הסמכת הפרויקטים ע"י מכון 

 התקנים.

יעלה את המודעות של הדיירים  -

לדרישת מרכיבים ירוקים בתהליך 

 המו"מ מול היזמים. 

ע"י  פתרוןאימוץ ה

המשרד להגנת 

המועצה /הסביבה

לבנייה ירוקה/פורום 

, הכולל וכדו' 15-ה

 תמיכה ותקציב

לכתיבת האוגדן בצורה 

המקצועית והטובה 

 ביותר, 

העלאת המודעות 

לדיירים ע"י סרטונים 

וכדו' וביסוס השירות 

 המקצועי ליזמים. 

חלופה זאת כוללת 

דרישה מחייבת של 

הרשויות לבנייה ירוקה 

ע"פ האוגדן מרכיבים 

 .38/1ירוקים בתמ"א 

)חלופה זאת יכולה 

לבוא כשלב ביניים לפני 

 חלופה ד'(מימוש 

פתרון אימוץ ה

 באופן מלא:

 

 חלופה ג'

במידה של התחייבות -

להסמכה מול מכון התקנים 

יכול להוות נטל כלכלי נוסף 

 לאי כדאיותם של פרויקטים.

דורש זמן יקר עד לכתיבת -

התקן כך שבינתיים פרויקטים 

)כל  ה ירוקהיישופצו ללא בני

עוד אין דרישה מחייבת ע"פ 

 החלופות לעיל(

מבחינה מקצועית התקן יהווה -

מגדלור המכווין את היזמים ואנשי 

המקצוע לביצוע מקסימלי של 

מרכיבים ירוקים ויאפשר תחרות 

לעמידה בסטנדרטים גבוהים יותר על 

 ידי היזמים.

התקן יאפשר ביצוע מגוון גדול יותר 

 של מרכיבים ירוקים.

דרישה מחייבת ליישום התקן -

ת יאפשר למדינת ישראל הפחת

פליטות בצורה מקסימלית 

 והמשמעותית ביותר.

דיירים יזכו להפחתה המשמעותית -

ביותר בהורדת צריכת החשמל, 

הורדת יוקר המחייה ועלייה באיכות 

 החיים בהתאם. 

התקן יהווה דרישה 

מחייבת בכל פרויקט 

 38/1שיפוץ בתמ"א 

וכדו' )כולל תנאי סף 

וניקוד גמיש לביצוע 

ע"מ שיהיה רלוונטי 

אי כלכלית בכל וכד

 הארץ(.

מתן תמריצים ליזמים 

ע"מ לשמור ולהגביר 

את הכדאיות בביצוע 

תוך כדי  38/1תמ"א 

 החלת התקן החדש. 

 

כתיבת תקן 

מיוחד ונפרד 

לשיפוץ מסיבי 

ע"י מכון 

התקנים 

והמועצה לבנייה 

 ירוקה

 חלופה ד'
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 לסיכום החלופות: 

את , אשר יבטא 38/1ייה ירוקה בתמ"א בנעל מנת ליצור את ההשפעה הגבוהה ביותר ליישום 

נראה כי חלופה ג' כשלב ביניים עד ליישום חלופה ד' היא  ,המקסימום האפשרי להפחתת פליטות

 החלופה הטובה ביותר ליישום ערכי הקיימות לאיזון סביבתי, חברתי וכלכלי בין כלל בעלי העניין. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נכתב על ידי נחי ברוט ונועם נחמני המדיניותנייר 

 ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה דיפלומטיהבוגרי בית הספר לקיימות וממשל 

 מתוך פרויקט גמר תואר בקיימות.

 info@kayamutshefa.comלפנות במייל:  ניתןנוספים, עבודת המחקר או ניתוח העלות תועלת  לפרטים

 


