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 תינו לאנשים הרבים אשר סייעו במהלך כתיבת מחקר זה:וברצוננו להביע את תוד

נתניהו )המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה(, ד"ר אורנה מצנר )מנהלת תחום בכירה  ד"ר סיניה

למדע ומחקר במשרד להגנת הסביבה(, אדריכל רן אברהם )מנהל תחום בניה ירוקה במשרד להגנת 

על הייעוץ, ההכוונה והעזרה הרבה  –הסביבה(, מר עמרי כרמון )בניה ירוקה במשרד להגנת הסביבה( 

 תונים.בקבלת הנ

(, מר שמוליק קלישר )רכז בכיר תקציב במשרד החינוך גב' אילנית שושני )מנהלת בינוי מוסדות חינוך

במשרד  , גב' דנה פולק )רכזת בכירה מיפוי ותכנון מוסדות חינוך(במשרד החינוך בינוי מוסדות חינוך

 וההיענות לאספקת הנתונים.על הסיוע הרב, ההכוונה ( החינוך

 העלויות הירוקות.באמידת מפקחת בניה על הייעוץ הרב  – גזיתגב' שירלי 

 על שיתוף הפעולה והעברת המידע הרב. – גב' נורית מירון

 נתונים.הרב והשיתוף בידע ובעל הייעוץ  – אדריכל יפתח הררי

אביב(, גב' מיקי בר משה -הספר הירוקים: גב' יעל מזור )מנהלת ביה"ס "נופי ים" תל-מנהלות בתי

על  –ת ביה"ס "ש"י עגנון" כפר סבא(, גב' לימור לוי )מנהלת ביה"ס "רקפות" קריית ביאליק( )מנהל

 , קבלת הבהרות, עריכת הסיור בביה"ס וקבלת הנתונים.הספר-הפגישה המשותפת בבית

על הסיוע בקבלת נתוני התקן  –הישראלי( מכון התקנים אדריכל יהונתן אלעזר )מנהל תחום בניה ירוקה ב

 לבניה ירוקה. הישראלי

על הסיוע  –אביב( -מר אוריאל בבצ'יק )רכז בכיר אדריכלות תכנון בר קיימא במינהל הנדסה, עיריית תל

 .אביב-ספר בתל-פרויקטי בניית בתיאודות בקבלת הנתונים 

פרויקט בנית ביה"ס  אודותעל הסיוע בקבלת הנתונים  –מר נועם מסד )מהנדס העיר קריית ביאליק( 

 "רקפות".

)מנהל פרויקט "חכמים  און-מר הרן בר סבא(,-גב' אלה דנון )מנהלת מחלקת קיימות בעיריית כפר

ספר -פרויקטי בניית בתיאודות על הסיוע בקבלת הנתונים  -סבא(  באנרגיה" במחלקת קיימות עיריית כפר

 .סבא-בכפר

פרויקטי אודות תונים על הסיוע בקבלת הנ –מר רונן קט )מנהל תחום בינוי של החברה למשק וכלכלה( 

 הבניה הירוקה. 

 שלבים הראשונים של המחקר.סקר הספרות בעל הסיוע ב -ד"ר טל גולדרט 
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 תקציר

על משאבי טבע מתכלים ועל איכות הסביבה, הן בשלב הבנייה והן בשלבי  רבהבעל השפעה  מבנים הינם

השימוש, התחזוקה והתפעול. לצורך צמצום ההשפעות החיצוניות הבלתי רצויות הללו, פותחו שיטות 

ואמצעים ליישום בנייה 'ירוקה'. עם זאת, בנייה 'ירוקה' בישראל מיושמת בהיקפים מצומצמים למדי, 

יקרה יותר. תפיסה זו, המושתתת על תחשיב עלויות לטווח המיידי והקצר, איננה משום שהיא נתפסת כ

מביאה בחשבון את מגוון התועלות הפרטיות והחיצוניות מבניה 'ירוקה', שחלקן באות לידי ביטוי כבר 

 רק בטווח הבינוני והארוך.  -בטווח הקצר, בעוד שאחרות 

מוצר ציבורי', עקב התאמתה להגדרות של חוסר יריבות '-בראיה כלכלית, ניתן לאפיין בנייה 'ירוקה' כ

חלקית בתועלות: העלויות בגין בנייה 'ירוקה' מוטלות ישירות על היזם, בעוד שמהתועלות ייהנו הצרכן 

חסר של התועלות הגלומות בבנייה 'ירוקה' ולתפיסת לאמידת וכלל החברה. כתוצאה מכך, השווקים נוטים 

אולם, מנקודת המבט של המדינה, בניית מבני ציבור בכלל, ומבני חינוך  הבניה הירוקה כבלתי כדאית.

להגדיל את הרווחה החברתית בשני מישורים, הן במישור  עשויהבפרט, לפי סטנדרטים של בנייה 'ירוקה', 

של אספקת מוצר ציבורי, והן במישור של הפחתת השפעות חיצוניות שליליות מזיהום ומשימוש עודף 

ועדכני של מכלול העלויות שלאומדן מהימן כלים, כגון מים ודלקים פוסיליים. מכאן, במשאבי טבע מת

הנובעות מהקמה של בתי ספר 'ירוקים' יש תרומה רבה לקבלת החלטות מושכלות ביחס  ,והתועלות

 להשקעה בתשתיות חברתיות אלו.

ר בישראל. נכון לסוף במחקר חדשני זה אמדנו את התועלת החברתית הנקייה מבניה 'ירוקה' של בתי ספ

ומספר בתי ספר  (5821ת"י ) , קיימים בישראל שלושה בתי ספר שהוסמכו לפי תקן בניה 'ירוקה'2016

ציבור( לבנות העוסק בשאלה: האם קיימת כדאיות לחברה ) זהנוספים נמצאים בתהליך הסמכה. מחקר 

תוספת העלות הכרוכה  של ןאומדנערך בתי ספר בבניה 'ירוקה' במציאות הישראלית? במסגרת המחקר 

 . כתוצאה מכך מול אומדן התועלות הצפויותשנבחנה , 'ירוקה'בבניה ספר -של בתיבבניה 

של עלויות ותועלות בפועל, ישירות וחיצוניות,  ,ככל הניתן ,במטרה להגיע לאומדנים כספיים מהימנים

פר אתגרים. אחד האתגרים הגלומות בבניה 'ירוקה' של בתי ספר בישראל, היה צורך להתמודד עם מס

המרכזיים, שבו הושקע מאמץ ניכר, היה איתור ואיסוף של נתונים אודות העלויות הנוספות שנבעו 

לו נבנו בבניה רגילה. עקב אילעלויות הבניה של אותם מבנים בהשוואה  ,בניה 'ירוקה'מרכיבים של מ

אחיד ונגיש של הנתונים הנדרשים, השתמשנו בשתי שיטות לאמידת עלויות, ששתיהן תיעוד היעדר 

 מקובלות בספרות: השיטה ה'השוואתית' והשיטה ה'תוספתית'. 

משווה בין עלויות בפועל של מבנים העומדים בתקן בניה 'ירוקה' לבין עלויות  השיטה ה'השוואתית'

-בתיהקמת כוללות של הלויות הע, השווינו את לשם כך בפועל של מבנים רגילים בעלי מאפיינים דומים.

בשיטה התוצאות מראות כי  דומים ככל הניתן.', רגילים'ספר -לעלויות של בתי 'ירוקים'ספר 

של בתי  (מ"ר)מרובע מטר בין העלות החוזית הממוצעת ל 29%-קיים פער של כ ,ה'השוואתית'
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. לעומת ות של אלו שנבנו בבניה "רגילה"שנבנו בהתאם לתקנות בניה "ירוקה" לעומת העל ,ספר

זאת, השוואת הנתונים לפי דוחות התשלום, מלמדת שהפער בעלות הממוצעת בין בתי ספר שנבנו בבניה 

לתלמיד. עם זאת, יש לסייג  15%-למ"ר ועל כ 17%-ירוקה לאלה שנבנו בבניה רגילה עומד על כ

'ירוקים' וכן בין בתי ספר 'רגילים', המובילה  ממצאים אלה עקב השונות הרבה במאפיינים בין בתי ספר

להבדלים משמעותיים במרכיבי העלות. כדי להתמודד עם קושי זה, המשכנו את ניתוח העלויות באמצעות 

 השיטה ה'תוספתית', המתאימה יותר לסוג זה של פרויקטים.

ן קה' לבין אומדמשווה בין עלויות בפועל של מבנים העומדים בתקן בניה 'ירו השיטה ה'תוספתית'

. לצורך איסוף הנתונים, ערכנו ראיונות עומק עלויות של מבנים היפותטיים דומים שנבנו בבניה 'רגילה'

בעזרתם את התוספת לעלות בגין בניה 'ירוקה' עבור כל סעיף בכתב הכמויות ובודדנו עם מומחים בתחום, 

תוספת העלות  ה'תוספתית', נמצא כיבבחינת העלויות לפי השיטה של כל אחד מבתי הספר ה'ירוקים'. 

-מעלויות הבנייה וכ 7.5%-בכ ,עבור שלושת בתי הספרוצאה מבניה "ירוקה" נאמדת בממוצע, כת

  ₪.שהם כמיליון מהעלויות הכוללות של הפרויקט,  4%

סקירת הספרות בנושא בניה 'ירוקה' של בתי ספר מעלה כי שיעור התוספת בעלות בגין בניה 'ירוקה' 

. בעבודות קודמות שעסקו בבניה 'ירוקה' בישראל )אם כי 46%-נאמד בטווח שבין אחוזים בודדים ועד ל

. לפיכך, 20%-ל 4%לא עסקו במבני חינוך, אלא במשרדים ומבני מגורים( טווח התוספת לעלות נע בין

האומדנים שאליהם הגענו במחקר מתיישבים עם ממצאים קודמים. יחד עם זאת חשוב לציין, כי אומדן 

העלויות התמקד בשלב הבניה בלבד, ולא כלל את שלב התפעול, עקב ניסיון קצר מידי )שנתיים עד ארבע 

מאפשר להתרשם  בתפעול של בתי ספר שנבנו בישראל בבניה 'ירוקה', שאיננושנצבר שנים בלבד( 

 מחיסכון בעלויות שוטפות ועלויות תחזוקה.

את  יםכוללאינם  הם חסר, שכןהאומדנים המוצגים במחקר הנם אומדני חשוב לציין כי ביחס לעלויות, 

 אשר סביר שיידרש לאחר מספר שנים. ,עלויות שדרוג מערכות )בעיקר, מערכות מזוג אוויר ומים(

שמקורן בבניה 'ירוקה' של  ,גם התועלות הישירות, העקיפות והחיצוניותבמקביל לבחינת העלויות, נבחנו 

בתי ספר. האתגר המרכזי שניצב בפנינו בתחום זה היה לאתר נתונים כספיים של מכלול התועלות בפועל 

התועלות הנובעות מחיסכון בחשמל, מים  התמקדנו באומדןעבור המשק הישראלי. עקב מגבלות אלו, 

בבניה 'ירוקה' מצא, כי התועלות הכוללות השנתיות הנובעות מבניה של בית ספר . נופליטות מזהמים

רבע מסכום זה מקורו בחיסכון בעלויות חיצוניות  .2016במחירי בממוצע ש"ח  96,750-נאמדות בכ

 של ייצור חשמל ומים. 

איננו כולל את הוא תועלות הוא אומדן חסר, שכן אומדן הגם בדומה לאומדן העלויות, כי  ,חשוב לציין

התועלות בגין עליית הפריון של מורים ותלמידים; תועלות בריאותיות; חיסכון בעלויות תחזוקה של 

מערכות "ירוקות"; ותועלות למשק מחיסכון בצורך להרחיב תשתיות לאספקת מים ולייצור חשמל. אומדן 

 כספי של תועלות אלו חרג מעבר להיקפו של המחקר הנוכחי.
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. תועלת-ניתוח עלותלחברה הנובעת מבניה 'ירוקה' של בתי ספר נעשתה באמצעות  בחינת הכדאיות

מתודולוגיה זו שימושית במיוחד כאשר עלויות ותקבולים מפרויקט ציבורי מתקיימים בתקופות שונות 

ולאורך זמן. כך, בהקשר של בניה 'ירוקה', עיקר העלויות מושקעות במהלך ההקמה של בתי הספר, ואילו 

ת מתקבלות במהלך שנות התפעול והפעילות. התרחיש הבסיסי, המתבסס על מחירי חשמל ומים התועלו

 10-והחזר השקעה לאחר כריאליים וקבועים, ועל ריבית ריאלית אפסית, מצביע על הגעה לנקודת איזון 

  שנים. 20( לאחר 2016)במחירי ₪ שנים, עם תועלת נקיה של כמיליון 

המרכזיים שעשויים להשפיע על תוצאות הניתוח כלל שינויים בשער ניתוח רגישות של הפרמטרים 

הריבית, ובמחירי חשמל ומים, בהתאם לתוואי השינויים בפרמטרים אלה בעשור האחרון. כצפוי, עליה 

את התועלת מחיסכון,  הועליה במחירי חשמל ומים מגדיל ,בשער הריבית מקטינה את התועלת הנקייה

חשוב להדגיש, כי בהקשר זה קייה של בתי הספר שנבנו בבניה 'ירוקה'. מגדילה את התועלת הנובכך 

המסקנה הכללית כי בתי ספר שנבנו בבניה 'ירוקה' משפרים את הרווחה החברתית נותרת בעינה גם 

בתרחישים של שינויים קיצוניים בפרמטרים הנדונים. עוד ראוי לציין, שעם התפתחות ענף הבניה 

בכלל, ושל מבני חינוך בפרט, הכדאיות הכלכלית של בניה "ירוקה" צפויה ה"ירוקה" של מבני ציבור 

 תועלות. באמידת לגדול, הן כתוצאה מהוזלה מסוימת בעלויות והן כתוצאה מהתקדמות 

ראוי לסייג את האומדנים שאליהם ניתן היה להגיע במחקר הנוכחי, בשל מיעוט מקרי הבוחן )רק שלושה 

גם בין בתי הספר הללו, ההבדלים בעלויות מגיעים עד יתרה מזו, התקן(.  ספר שהוסמכו עד כה עפ"י-בתי

. הבדלים אלו נובעים מסיבות כגון: שילוב אלמנטים אדריכליים שונים, שאינם תורמים בהכרח 35%-כ

לביצועים הסביבתיים, אך משפיעים מאוד על העלות הכוללת; שונות ביכולת להשקיע תקציבים נוספים 

כלכליים שונים, מעבר לאלה המתקבלים ממשרד החינוך; חוסר אחידות -כולות חברתייםמצד עיריות מאש

כאשר חלק מבתי הספר נבנים בשיטה "פאושלית" )כללית( בעוד אחרים  -בחוזי הבנייה מול קבלנים 

מתן הנחה כוללת ע"י הקבלן בחלק מהמקרים, שלא ניתן לייחס אותה כן, ונבנים בשיטת כתב כמויות; 

  זה או אחר בבניה.למרכיב כ

למרות הסייגים שצוינו לעיל, שלושת מקרי הבוחן שנבחנו במחקר הנוכחי הניבו מספר תובנות והמלצות, 

 כמפורט להלן: 

, שהתאפיינו 'וקים'יראחד האתגרים המורכבים בפניהם ניצב המחקר היה להשוות בין בתי ספר  .א

. הרושם המתקבל הוא, שבשל 'רגילים'בשונות גבוהה מאוד ביניהם בהשוואה לשונות בין בתי ספר 

הייחודיות והחדשנות היחסית של בתי ספר שנבנים בבניה ירוקה בישראל, לעתים קרובות, הגורמים 

שתורמים לבולטות  ,המזמינים והמתכננים נותנים משקל יתר לשיקולים עיצוביים "לא סטנדרטיים"

ת שלו. פועל החזותית והייחודיות האדריכלית של המבנה, אך אינם תורמים בהכרח למידת הקיימו

אך מייקרים מאוד את הבניה תורמים לתוצר אדריכלי מרשים, אלה  אלמנטיםיוצא מהנ"ל, שחלק מ
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יבתיים של , מצמצמים את הביצועים הסב'ירוקים'נוגסים בתקציב שניתן היה ליעד לאלמנטים ו

 . 'ירוקים'המבנה, ו"תורמים" בעקיפין לרתיעה מאימוץ רחב יותר של בניית בתי ספר 

לנוכח מגמה זו, נראה שקיימת חשיבות רבה להגדיר למתכננים ולמבצעים, בצורה מפורשת, מפורטת 

משמעית, את "מרחב התמרון" בבניה ירוקה, תוך הבחנה בין אלמנטים שתרומתם הסביבתית -וחד

ה לכאלה שתרומתם אולי במישורים אחרים, אך אלה אינם משרתים את מטרותיה של הבניה ברור

 הירוקה.

פי התקן, כפי שהן באות לידי ביטוי בסעיפים השונים, -קיים מתאם נמוך בין הדרישות להסמכה על .ב

לבין העלות הכוללת הנדרשת לקבלתו. כך נוצר מצב, שניתן לקבל ניקוד גבוה בסעיפים מרכזיים 

ולזכות בהסמכה. או לחילופין,  ,)באיטום ובטיח, לדוגמא( השקעה נמוכה יחסיתבנרגיה, בריאות(, )א

ייתכן מצב שהניסיון לחסוך בעלויות יבוא לידי ביטוי בירידה ניכרת בנוחות )כמו למשל, ירידה 

 . 'ירוקה'בנוחות תרמית עקב חיסכון במיזוג(, ולפגיעה משמעותית בתועלות הפוטנציאליות מבניה 

 –לצורך שיפור התקפות של אומדן התועלות, יש להציב מדי מים וחשמל ייעודיים בכל בתי הספר  .ג

רגילים וירוקים כאחד. הנתונים הקיימים ברמה של ממוצע ארצי אינם משקפים את התנאים 

הייחודיים השוררים בכל בית ספר. בנוסף, רצוי לנטר את ההתנהלות של בתי הספר בהיבטים של 

, הוצאות התחזוקה, והצורך להחליף או לשדרג תשתיות ומבנים. 'ירוק'רמית, נוחות העיצוב הנוחות ת

 ניטור זה, מן הראוי, כי יתבצע באופן סדיר ולאורך זמן.

לאור הדינאמיות הגבוהה של ההתפתחות הטכנולוגיות בענף הבניה הירוקה, ראוי לעדכן את  .ד

צעות מחקרים שיושתתו על בחינת מספר גבוה הממצאים מדי תקופה ביחס לעלויות ולתועלות באמ

ממוקדת של התועלות באמידה ספר שיזכו להסמכה. מומלץ כי מחקרי המשך יתמקדו -יותר של בתי

הישירות והחיצוניות של בתי ספר שנבנו בבניה 'ירוקה', הן באמצעות סקרים בקרב בעלי עניין והן 

אה, פריון ועלויות תפעול ותחזוקה. בנוסף באמצעות איסוף נתונים מתמשך על פרמטרים כגון תחלו

שמתמקדת  Option valueתועלת, יש מקום לערוך ניתוח באמצעות מתודת -לשימוש בניתוח עלות

הם בעלי משקל משמעותי בניתוח כדאיות של פרויקטים ש ,ודאות-בזיהוי התפתחויות בגורמי אי

 הנבנים בבניה 'ירוקה'. 
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Abstract 

Buildings have a major impact on resources use. ‘Green building’ has received 

increased attention over the past decade from both environmental economists and 

policymakers. While there is no single definition of ‘green buildings’ or its related 

policy, researchers and organizations tend to emphasize resource efficiency in 

building and reducing the impacts of buildings on human health and the environment. 

Perceived as expensive, the ‘green’ building in Israel is implemented on a rather 

limited scale.  The aim of this study is to estimate the social net benefit of ‘green’ 

building of schools compared to 'conventional' schools in Israel. 

There are two related economic rationales for green schools and related policies: to 

reduce externalities by reducing resources use and pollution and to encourage the 

provision of a public good. Despite the many potential benefits of building ‘green’, 

there are key market failures that cause the market to systematically underproduce 

green buildings. These market failures include information asymmetries and 

externalities.  Hence, a reliable and up to date evaluation of the social costs and 

benefits arising from the construction of 'green' schools is crucial for an accurate 

decision-making process regarding the investment in physical and human capital. 

In this innovative study, we have estimated the net social benefits of ‘green’ schools 

built in Israel. As of 2016, only 3 schools in Israel are authorized by “5821 Israeli 

Standard”, 'green' building standard and several other schools are currently in the 

process of certification. The goal of the study is estimating the economic viability of 

'green' schools using actual data of up-front costs and the flow of benefits. 

Accordingly, the study has been facing several challenges. First, we have invested 

considerable effort in data collection and disclosure of the actual ‘green’ construction 

costs, compared to costs of 'conventional' construction.  

The high heterogeneity of individual green-certified schools has made it challenging 

to evaluate the market and nonmarket costs of green buildings. Due to the lack of 

unified and transparent data, and, in line with the academic literature, we have used 

two methods of estimating the cost: ‘comparative’ and ‘incremental’.   

The ‘comparative’ method compares the actual cost of ‘green’ building construction 

with the actual costs of conventional buildings with similar characteristics. In 

practice, we have compared the costs of ‘green’ schools with relatively similar 
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‘conventional' schools. The ‘comparative’ method indicates that there is a 

difference of 29% between the average construction cost per square meter of 

schools built in accordance with the ‘green’ certificate compared to the cost of 

‘conventional' schools. By contrast, according to payment reports, the average gap 

between the cost of ‘green’ schools and ‘conventional' school is approximately 17% 

per square meter and about 15% per student. However, these findings must be 

restricted due to the highly building-specific nature of costs of each 'green' and 

‘conventional' school. To cope with this difficulty, we have continued the analysis 

using the ‘incremental’ method, which is more suitable for this type of data analysis. 

The ‘incremental' method compares the actual cost of ‘green’ schools with the 

estimated costs of similar hypothetical ‘conventional' schools. In this research, we 

have conducted in-depth interviews with experts in the field. With their help, we have 

identified the additional cost for each sub-section in 'green' school's construction bill, 

over the costs of 'conventional' construction. Based on the ‘incremental’ method, 

the additional ‘green’ building costs is estimated at approximately 7.5% of the 

construction cost and approximately 4% of the total project cost. It is found that 

the average additional costs, for the three schools, are about 1M NIS. This 

additional 'green' schools building cost is used in the cost-benefit analysis to assess 

the viability of ‘green’ education buildings. 

Reviewing the literature of 'green' schools building reveals that the additional cost of 

global 'green' building ranges from a few percent to 46 percent. In previous studies on 

Israeli ‘green’ building (offices and private dwellings), the additional costs were about 

4 to 20 percent. Therefore, our results are compatible with previous findings. 

Nevertheless, it should be noted that short operational experience of 'green' schools 

building, established only in the past three years limited the estimated cost to the 

added cost of construction. The lifecycle costs of 'green' schools might be higher (or 

lower) due to differences in costs of upgrade or replacement of building systems as 

well as demolition. 

It has to be noted that operation and maintenance costs in this study are under 

estimated, since upgrading systems (such as energy and water) were not taken into 

account, due to lack of information. 
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Next, we have estimated the direct, indirect, and external benefits of the 'green' 

schools building. Here, the key challenge is to monetize the benefits for the Israeli 

society. Evaluation of the performance gains from 'green' schools is further 

constrained by data limitations. Thus, we have evaluated the benefits in monetary 

terms derived from savings in electricity, water, and corresponding emission 

reduction. 

The resulted annual benefits of 'green' schools are evaluated as high as 96,750 

NIS (in 2016 prices). Reduction of externalities’ amounts up to one quarter of the 

annual benefits. 

Here too, our estimation should be perceived as the lower limit of possible gains from 

'green' schools as several benefits indicated in the literature have not been addressed 

due to the lack of data. For instance, benefits derived from productivity increase of 

teachers and students; health benefits; cost savings in maintenance of ‘green’ systems; 

the avoided need to expand water infrastructure and desalination plants, as well as 

savings in new electricity facilities resulting from lower growth in electricity and 

water demands, could have increased the total annual benefits, according to the 

literature, twice as much. However, estimating the monetary value of these benefits 

was not possible due to budget and time limitations of the current study. 

Finally, Cost-Benefit Analysis (CBA) is used to evaluate the social net benefit of 

‘green’ schools. This methodology is particularly useful when public project costs and 

benefits occur in different time periods. In the context of 'green' schools, the main 

building costs are up-front, while the flow of benefits is gained during the years of 

school operation. The baseline scenario with fixed real electricity and water prices, 

and zero real interest rates, reveals the payback period of about 10 years and total 

net benefit of about one million NIS (in 2016 prices) after 20 years of operation. 

Sensitivity analysis of the key parameters that may affect the analysis includes 

changes in interest rates, and prices of electricity and water in accordance with the 

trends over the last decade. As expected, an increase in the interest rate reduces the 

net benefit. Increase in electricity and water prices increases the savings and therefore 

increases the net benefit of 'green' school building. It is important to emphasize that 

the general conclusion that 'green' school building improves the social welfare 

remains robust even in the extreme scenarios.  
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The study is limited to three case-studies of certified ‘green’ schools in Israel. The 

cost variations among these school is about 35%. The reasons for the differences are: 

the buildings have certain architectural elements, not necessarily related to 

sustainability, but highly affecting the total cost; high-class socio-economic 

municipalities spend additional funds on ‘green’ schools building, on top of the 

budget of the Ministry of Education; the construction contract with the contractors is 

not uniform: some schools are built with "fixed price" contract while others are built 

using the bill of quantities; in some cases an overall discount is given by the 

contractor, that cannot be attributed to specific construction characteristics. To 

conclude, although this sample has many desirable characteristics, the data are too 

thin to answer questions about the motivations for and impacts of green schools, 

setting up a classic trade-off between internal validity and external generalizability in 

green building research. 

Nevertheless, it can be noted that the technology diffusion and sector development of 

‘green’ buildings, is expected to result in a reduction in costs and increase in benefits, 

and thus the economic viability of green schools is expected to increase.  

Despite the restrictions above, the three case studies representing ‘green’ schools 

allowed reaching general insights and recommendations: 

 It's crucial to differentiate the costs arising from the architectural ‘non-green’ 

aspects in ‘green’ schools. These costs are included in both 'conventional' 

construction and ‘green’ building. 

 There is a lack of compatibility between the ‘green’ building standards and the 

derived cost required to implement it. The score might be higher with lower 

investment in major standard issues (energy, health). However, sometimes, the 

reduction in budgetary investments is reflected in a drastic reduction in quality of 

life (e.g. thermal comfort decline due to savings of air condition) and therefore 

benefits stemming from 'green' building are reduced. We recommend to address 

this disconnect between building design and performance by mandating energy 

efficiency requirements, requiring the use of energy monitoring, and using other 

behavioral nudges to encourage building users to optimize building performance. 

The "green standards' may merely reward facilities with smaller costs. 

 Actual benefits evaluation:  Building qualities like efficiency and indoor air 

quality are difficult to detect and verify, which makes green schools akin to an 
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experiential good, whereby the quality of the product cannot be observed until after 

consumption. This means that there is no good information about the future value 

or operating costs of a greener building. Furthermore, some green qualities (e.g., 

sustainable material sourcing, construction waste diversion) are difficult to observe 

even after occupation, making green schools a credence good. Given these 

limitations, linking specific performance outcomes to specific investments remains 

a challenge. For a more reliable benefits estimation, there is a need for site-specific 

water-meter and electricity-meter in schools. The current aggregated- national level 

data does not reflect the unique conditions of each school. In addition, it is 

desirable to monitor the actual uses in the aspects of thermal comfort, convenience 

and ‘green’, maintenance expenses and in-depth examination of the need to replace 

or upgrade building systems after a period of use. Performance and outcome data, 

including energy and water use, are available only on highly aggregated level. The 

confidentiality of information about school characteristics and improvements, and 

their costs, further complicates study. Impacts beyond building “footprint”—those 

concerning the relationships among students and teachers, the community, and the 

city—are the most difficult impacts to measure. Yet these are arguably the largest 

benefits of green schools: changing how people study, live, work, and play. The 

disclosure of energy and water consumption is needed in order to facilitate 

improved decision-making and transparency. Further monitoring and research are 

required.  

 Conducting further research: The study of green buildings should be advanced 

further by gathering systematic evidence surrounding the cost of green building 

improvements (including the soft costs associated with adoption), the benefits of 

these improvements, the types of green building practices adopted, and the overall 

(including uncertified) penetration of green building practices in the built. Because 

of the highly dynamic evolvement of building and building systems, the findings 

should be updated periodically and the study should be expanded and continued to 

review the results on a larger sample of ‘green’ schools, both for costs as well as 

benefits analysis. Together, these trends suggest that green building offers fertile 

ground for research. It is recommended that further research will focus on 

evaluation of direct and external benefits of 'green' schools through surveys of 

stakeholders and by collecting actual data on morbidity, productivity, operating 

costs, and other benefits. On top of the cost-benefit analysis, the economics of 
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'green' buildings should be estimated employing the Option Value method that 

allows to evaluate which policies can help accelerating the adoption of 'green' 

standards. 
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 מבוא .1

 הצגת הנושא 1.1

. בניינים צורכים משאבים ועל איכות הסביבה על משאבי טבע מתכליםרבה ענף הבנייה הינו בעל השפעה 

היא גישה מערכתית כוללת  'ירוקה'בנייה מתכלים רבים הן בשלב הבנייה והן בשלב התחזוקה והתפעול. 

במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם, המיושמת בכלל מחזור חיי מבנים לתכנון, לבנייה ולתפעול של 

היא  'ירוקה'ותחזוקתו. מטרת הבנייה הבמבנה  /שהייההחל משלב התכנון המוקדם ועד למגורים ,המבנה

תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות  ,בריאה ונוחהסביבה ליצור 

בצריכת חשמל, מים רבי ימחיסכון לבתכנון מוקדם של המבנה באה לידי ביטוי ' רוקהי'הסביבה. בנייה 

. כמו בחומרים ידידותיים לסביבה וחומרים ממוחזריםולשימוש , פסולת של ייצור, למזעור החומרי בנייהו

 .בסופםשימוש מקיים במבנה לאורך כל תקופת חייו ואף אמורה לאפשר כן, הבנייה ה'ירוקה' 

התורמת לצמצום פליטת גזי חממה מחד , 'ירוקה'לבניה המעבר  מחזקים את נחיצותי האקלים ישינו גם

נידונו  (ICCIC, 2012). במסגרת עבודת מרכז הידע לשינוי אקלים ומותאמת לשינויי האקלים מאידך

כתחום בו ניתן  'ירוקה'הבניה ה . מסקנות המחקר הצביעו על תחום'ירוקה'ההשלכות על ענף הבניה ה

מצריכת  40%-( של פליטות גזי חממה, שכן, סקטור המבנים אחראי לכmitigationמנף הפחתה )ל

אמורים להיות ' ים'ירוק מבניםוכמובן,  .(ICCIC, 2012) האנרגיה בעולם וכשליש מפליטות גזי החממה

 טפונות ועוד(.ילתנאי אקלים קיצוניים )עומסי חום/ קרה/ ש ערוכים ומותאמים טוב יותר

הפוטנציאל הגבוה הגלום בה מבחינה סביבתית, בריאותית, כלכלית ופסיכולוגית, בנייה 'ירוקה' למרות 

 ושתתת עלתפיסה זו, המבישראל מיושמת בהיקפים מצומצמים למדי משום שהיא נתפסת כיקרה יותר. 

והקצר, איננה מביאה בחשבון את מגוון התועלות הפרטיות והחיצוניות  עלויות לטווח המיידיתחשיב 

, שלחלקן יש ביטוי כבר בטווח הקצר, בעוד שאחרות באות לידי ביטוי בטווח הבינוני מבניה ירוקה

 .והארוך

"מוצר ציבורי" עקב התאמתה להגדרות של חוסר יריבות -בראיה כלכלית ניתן לאפיין בנייה 'ירוקה' כ

עלות: העלויות בגין בנייה 'ירוקה' מוטלות ישירות על היזם, בזמן שהתועלות יתקבלו בחלקן חלקית בתו

נוטים שכל התועלות מופנמות ע"י הצרכנים לא כתוצאה מכך, ע"י הצרכן ובחלקן ע"י כלל החברה. 

 לפי ,ומבני חינוך בפרט ,ניית מבני ציבור בכללב ,. בשל כךמבנים בבנייה 'ירוקה'של חסר לאמידת 

סטנדרטים של בנייה 'ירוקה' מאפשרת למדינה להגדיל את הרווחה החברתית בשני מובנים, הן ע"י 

חינוך, והן ע"י הפחתת השפעות חיצוניות שליליות מזיהום ומשימוש תשתיות ל –אספקת מוצר ציבורי 

ועדכני מ מהיבאומדן חשיבות רבה שישנה , מכאןכגון מים, חומרים ודלקים.  ,עודף במשאבי טבע מתכלים

כבסיס לקבלת החלטות ביחס להשקעה 'ירוקים'  מהקמת בתי ספרשל מכלול העלויות והתועלות הנובעות 

 .בתשתיות חברתיות אלו
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בנייה בת קיימא ל 5281ת"י  -של מבנים מסוגים שונים  'ירוקה'בנייה לתו תקן  2005-נוסח בבישראל 

המעודכן להגנת סביבה ומכון התקנים. התקן ע"י המשרד  2011(. התקן עודכן בשנת 'ירוקה')בנייה 

שיתקבלו להיזונים החוזרים מורכב למעשה מסדרה של תקנים שימשיכו ויתעדכנו שוב ושוב בהתאם 

 'ירוקה'עבודה בשטח, ויהיה פתוח לחידושים ושינויים לטובת קידום הבנייה ה תוך כדי באופן שוטף

, קיימים שמונה חלקים לתקן: דרישות כלליות, בנייני מגורים, בנייני 2011, מיולי 5281 בישראל. בת"י

משרדים, תיירות, מסחר, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות והתקהלות ציבורית. כל חלק כולל את תחום 

התקן ואת המאפיינים הבאים הממוינים לפי פרקים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, 

פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. התקן מחולק לחמש דרגות איכות במדרג של כוכב אחד עד 

שימוש בפרקי התקן העוסקים  נעשהחמישה כוכבים לרף האיכותי ביותר. לצרכי המחקר הנוכחי, 

 העלויות/תועלות.באמידת במוסדות חינוך כמאפיינים 

התקן יעמוד לבחינה מחודשת בכל  בגרסה משודרגת ומעודכנת., עבר התקן רביזיה והושק 2016שנת ב

עד תקופת חפיפה  במקביל, נקבעה . שנתיים על מנת לשמור על עדכניותו ולשם הטמעת עדכונים מהשטח

 .יהיו בתוקף 2011תקן זה והתקן של ה מהלכב, 2017נובמבר 

-אוי להדגיש, כי רק שלושה בתיר .ם ביותרמצומצבהיקף מבוצע עדיין  ספר-בבתי 'ירוקה'יה ימימוש בנ

ספר -בתי. בנוסף, קיימים מספר 'ירוקה'יה ית ביאליק( הוסמכו לתקן בניאביב, כפר סבא, קרי-ספר )תל

, 20.12.15יום מבמסגרת החלטת הממשלה על פיתוח העיר חריש  .התקן נמצא בשלבי מימוששבהם 

בעיר, הכוללים מאות כיתות לימוד, יבנו בבנייה 'ירוקה' על פי התקן  הספר-בתיהוחלט כי כל מבני 

במסגרת ההחלטה. )מלש"ח(₪ מיליון  9, בעלות נוספת של הישראלי
1

, המשרד להגנת הסביבה יקצה 

מלש"ח בפריסה על פני שלוש שנים  9 למועצה המקומית חריש בדרך של תמיכה במועצה, בהיקף של עד

; 5281שיעמדו בדרישות התקן לבנייה ירוקה מס'  ית מוסדות חינוך באופן(, לטובת בני2018-2016)

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון ביחס  זאת, בכפוף לתכנית עבודה שתאושר על ידי

בניה ירוקה  יישום כלכלית שלהמתמקד בבחינת כדאיות  זה מחקר התקן שייושמו בכל מבנה. למרכיבי

תועלת הוא תהליך בו בוחנים -ניתוח עלותתועלת. מול  עלות כלכלי של ניתוחבאמצעות כלי  ספר-בבתי

את האפשרות  , במטרה לאתרומספר גורמים אחרים ,הצפויים רווחיםהצפויות, את סך ה עלויותאת סך ה

אם ביחס לשאלה  מושכלתתועלת הינה לקבל החלטה -עלותשל ניתוח הרווחית ביותר. המטרה המרכזית 

תועלת עשוי להשתנות -כי ניתוח עלות ,לבצע או לא מדיניות מסוימת או פרויקט מסוים. ראוי להדגיש

נבחנה במסגרת המחקר הניתוח, לדוגמא: יזם, קבלן, צרכן, משק וכד'. מושא ולבהתאם למטרת הניתוח 

תוגדר כעלות מבנה חינוך עבור  'ירוקה'של בניה  הצפויות. העלותספר אל מול התועלות -עלות בתי

משק ל הנוספת של המבנה לעומת עלות של מבנה "רגיל". התועלות כוללות את התועלות הישירות

מכיוון שהמחקר עוסק התועלות העקיפות לחברה ולסביבה. את ו ,מחיסכון במשאביםהישראלי כתוצאה 

הבנייה  שבהבדיקת הנושא בישראל,  .כדאיות נעשה מנקודות מבט משקית בלבדהבמבני חינוך ניתוח 

                                                 

1
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec870.aspx  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec870.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec870.aspx
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ם מיזמיה ברוב 'ירוקה'בנייה שמקורה בתוספת עלות אכן ישנה , מעלה כי עדיין איננה נפוצה 'ירוקה'ה

 . בנושא

, לסוגיה 'ירוקה'תועלת של בניה מול  בנושא עלות Dwaikat & Ali (2016)שערכו  ספרות בסקירת 

. החוקרים סברו אקדמייםפורסמו בכתבי עת מתוכם  שששהמחקרים אמפיריים,  17 שעד כה נערכו נמצא

להרחיב משמעותית את  שקיים צורךו ,כי היקף המחקר הנוכחי אינו מייצג נאמנה את חשיבות הנושא

 סוגי הבניה, לרבות של מבני חינוך.בהתייחס לכל המחקר 

 מטרות העבודה 1.2

מטרתו המרכזית של המחקר היא לבדוק האם מבחינה פיננסית וכלכלית קיימת כדאיות לצרכן ולמשק 

 רסתהאחת, הגו במסגרת זו, המחקר בוחן שתי השערות מרכזיות: ? ספר-בבתיבניה 'ירוקה'  של ביישום

, במיוחד כאשר משלבים טכנולוגיות צפויה לייקר את הבניהבניה 'ירוקה' שהכנסת מרכיבים של 

, המשקללת את טווח-בראיה ארוכתהשערה שניה גורסת, שקיימות גבוהה. המכוונות לרמת מתקדמות 

 .ברור סכון כספייצפוי חבשלבי התפעול והאחזקה של המבנה,  'ירוקים'התועלות הצפויות מהמרכיבים ה

-בבתיבניה 'ירוקה' יישום של  (Cost-Benefit-Analysis)תועלת -במסגרת המחקר מבוצע ניתוח עלות

בשלבי וכלה משלב התכנון והבניה  החל -במחזור החיים של המבנה  שוניםלשלבים , המתייחס ספר

 ירותהעלויות והתועלות משקלל עלויות/תועלות ישאומדן כמותני של התפעול והאחזקה השוטפת. 

 כדוגמת איכות הסביבה ובריאות. ,/תועלות עקיפותעם עלויותיחד של הבניה ה'ירוקה'  ושוטפות

של בתי ספר בישראל.  'ירוקה'בהתאם לממצאי הניתוח נוסחו המלצות וכלי מדיניות לעידוד בנייה 

ת לצרכן )משרד החינוך / הרשות המקומית המקימה א 'ירוקה'בחינה מתמדת של כדאיות הבנייה ה

מבנה החינוך / גורם פרטי( ולחברה בכללה היא מחויבת המציאות בשווקים הדינאמיים. מצד אחד 

התשומות ה'ירוקות' )טכנולוגיות, חומרים, מוצרים( ממשיכות להתפתח, להתייעל בצריכת משאבים, 

צורך להפוך לנפוצות וזולות יותר, ולהגביר את כדאיות השימוש בהן. מצד שני, ההפנמה הגוברת של ה

 בחיסכון אנרגטי, חיסכון במים והפחתת פליטות מגבירים את הביקוש לבניה ירוקה.
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 רקע מדעי .2

בפרק זה מונחת התשתית העיונית למחקר. בפרק מוצגים היבטים שונים של בניה ירוקה, תוך דגש על 

תקני  אתאת התפתחות תחום הבניה הירוקה בעולם ובישראל, יישומה במבני חינוך. הפרק סוקר בקצרה 

את החסמים , בעיקר בבתי ספר בישראל – תםהבניה הירוקה הבינלאומיים והישראליים ודרכי הטמע

המרכזיים ליישום של בניה ירוקה, ואת העלויות והתועלות של בניה ירוקה, כפי שאלו נבחנו במחקרים 

 קודמים.

 התפתחות הבניה ה'ירוקה' בעולם 2.1

המבנים באופן טבעי בחומרים ובשיטות שהשפעתם הסביבתית בעולם שלפני המהפכה התעשייתית, נבנו 

מבנית הייתה נמוכה יחסית. בהיעדר מקורות אחרים, השתמשו הבונים בחומרים הנמצאים בקרבת -והתוך

מקום, באמצעי חימום וקירור פשוטים וזמינים, ובבניה שתאפשר נוחות חיים סבירה בתנאים הקיימים. 

המבנים והיכולת להביא אל המבנה משאבים חיצוניים כגון אנרגיה )גז  עם ההתפתחות התעשייתית, ריבוי

או חשמל(, מים )לשתייה, רחצה ופינוי מים סניטריים( ותאורה שאינה טבעית, הלכה ועלתה צריכת 

מאוכלוסיית העולם מתגוררת  54%, 2014(. נכון לשנת EIA, 2015) החומרים והאנרגיה של המבנה

. לפי התחזיות, 66%-עד ל 2050זה, הנמצא במגמת עלייה, צפוי לצמוח בשנת  באזורים עירוניים. שיעור

 2.5-עוד כ 2050תהליכי העיור, בשילוב עם הגידול החזוי באוכלוסיית העולם, צפוי להוסיף עד שנת 

( צפויה באסיה ואפריקה 90%-מיליארד תושבים למוקדים העירוניים, כשמרבית התוספת )קרוב ל

((UN, 2014 . 

יה ולמבנים יש השלכות משמעותיות, חיוביות ושליליות, על הסביבה, החברה והכלכלה. ההשפעות לבני

החיוביות כוללות אספקת מבני מגורים ושירותים לרווחתם של בני אדם, יצירת הזדמנויות תעסוקה 

(. אולם, אל מול ההשפעות Zuo and Zhao, 2014ישירות ובלתי ישירות, ותרומה לכלכלה הלאומית )

-החיוביות יש להביא בחשבון שורה ארוכה של השפעות שליליות. כך למשל, נמצא שמבנים אחראיים ל

מצריכת המים השפירים בארצות הברית,  13.6%-מצריכת האנרגיה במדינות המפותחות ול 40%-20%

אשר נמצאת בתקופת בצורת ארוכה באזור המערביים. עוד נמצא, כי צריכת המשאבים של מבנה לאורך 

מכלל צריכת המשאבים הלאומית בארצות הברית  40%-ל שלבי חייו )בניה, שימוש וגריטה( הגיעה לככ

(. צריכת האנרגיה WBCSD, 2009; Chau et al., 2010מצריכת האנרגיה העולמית ) 40%-ולכ

במבנים מלווה בהשפעות חיצוניות שליליות, בהתאם לתמהיל הדלקים המשמשים ליצור אנרגיה. מבנים 

ים מקור לכשליש מפליטות גזי החממה ברחבי העולם, וזאת במדינות מתפתחות ומפותחות כאחת מהוו

UNEP, 2009) כמו כן, מהווים המבנים מקור למחצית מהפסולת העירונית המוצקה .)(Chau et al., 

2010). 

על מנת להתמודד עם השפעותיה הסביבתיות הבלתי רצויות של הבניה, ובמטרה להעלות את ענף הבניה 

המונח 'בניה 'ירוקה''  על נתיב הקיימות, החלה להתפתח לפני כשני עשורים גישת 'הבנייה ה'ירוקה''.

אורך כל מתייחס ליצירת מבנה ושימוש בתהליכי בניה שהנם ידידותיים לסביבה ויעילים במשאבים ל
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מחזור חיי המבנה, החל מתהליך התכנון והבניה, דרך תפעול המבנה, אחזקתו לאורך השנים ושיפוצו 

במידת הצורך, וכלה בפירוקו בסוף מחזור חייו. זוהי גישה משלימה המתווספת לשיקולים המרכזיים 

ניה ה'ירוקה' האחרים בבניה קלאסית, הקשורים בכלכלה, שימושיות, עמידות ונוחות. יעד נוסף שהב

נועדה לשרת הנו הגברת יכולת ההסתגלות והעמידות )החוסן( של השוכנים במבנים להשפעות מהסביבה 

)כמו למשל, אקלום לצורך צמצום השפעת שינויי האקלים(. מונחים נוספים לבניה 'ירוקה' עשויים להיות 

'בנייה בת קיימא'
2
או 'בניה בביצועים מיטביים' 

3
 (Zuo and Zhao, 2014 .) 

בנייה 'ירוקה' היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בתים במטרה לחסוך אנרגיה, מים 

וחומרי גלם, המיושמת בכלל מחזור חיי הבניין החל משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בבית ותחזוקתו. 

ל האפשר, מפגיעה במשאבים מטרת הבנייה ה'ירוקה' ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככ

טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה 'ירוקה' באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 

ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי בצריכת החשמל, המים, חומרי הבנייה וייצור 

הטבע המתכלים. בניינים צורכים הפסולת. ענף הבניה הינו בעל השפעה מרובה על צריכת משאבי 

 משאבים מתכלים רבים הן בשלב הנפקת החומרים ותהליך הבניה בפועל והן בשלב התחזוקה והתפעול. 

Yudelson (2008מגדיר )  'באופן הבא:בנייה 'ירוקה 

“A high-performance property that considers and reduces its impact  

on the environment and human health” 

בניה 'ירוקה' מיועדת הן לצורך הפחתת השימוש באנרגיה ומים והן לצורך הקטנת ההשפעה של החומרים 

.הבנייה ה'ירוקה' מגלמת בתוכה (Yudelson, 2008)בהם מבוצע שימוש על מחזור החיים של הסביבה 

ות חקיקה, הליכים הן את רווחת הציבור והן את טובת הסביבה, והפעילות לקידומה נעשית באמצע

 (.2011סטטוטוריים במוסדות התכנון והטמעת הנושא בקרב הציבור במסגרת פורומים שונים )דורי, 

של המאה שעברה, עם הקמת המועצה  90-הבניה ה'ירוקה' היא גישה שהתבססה באופן פורמלי בשנות ה

הרת הייתה "קידום , כאשר מטרתה המוצ1993לבניה 'ירוקה' בארצות הברית. המועצה הוקמה בשנת 

חברות וארגונים ללא כוונת  60-הקיימות בסקטור הבניה". כבר עם הקמתה, הצטרפו אליה נציגים מכ

, הונחו בבסיס LEED-רווח. הרעיונות שעליהם התבססו בהמשך תקני הבניה ה'ירוקה', ובפרט תקן ה

לאמץ את התקנות, הקמת המועצה. גופים ציבוריים והממשל ברחבי ארצות הברית היו הראשונים 

ולהשתכן במבנים העומדים בתקן, ובמיוחד באזורי החוף המזרחי והמערבי. התקנים העיקריים המקובלים 

   .ברחבי העולם מפורטים בהמשך

בעקבות מפגשים וחילופי מידע וידע של נציגי המועצות לבניה 'ירוקה' במדינות שונות, הוקמה בשנת 

אוסטרליה, קנדה, יפן, ספרד,  –', ובה שמונה מדינות חברות המועצה העולמית לבניה 'ירוקה 1999

 רוסיה, איחוד האמירויות, בריטניה וארצות הברית. 

                                                 

2
 Sustainable building 

3
 High performance building 
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, אשר מטרתו העיקרית היא World GBCכתוצאה מהקמת הגוף המרכז, בוצעה הקמה פורמלית של 

בתחום,  למסד תקשורת עולמית והעברת מידע, לסייע לתעשייה המתאימה להגיע לשווקים צומחים

ולאפשר דיון בינלאומי ביוזמות בתחום הבניה ה'ירוקה'. המזכירות הפורמלית של הארגון הוקמה בשנת 

בטורונטו, קנדה )אתר המועצה העולמית לבניה 'ירוקה'( 2007
4

 

חברים וארגונים. לאורך  100ומאגדת  2007נוסדה בשנת  (UKGBC)המועצה לבניה 'ירוקה' בבריטניה 

השנים, התמקד עיקר עיסוקה בהפחתת פליטות, כולל פעילות משמעותית ומעורבות בהכנות לקראת 

אשר נערכה בלונדון, אשר המבנים שנבנו לקראתה היוו מודל לקיימות ולשימור  2012אולימפיאדת 

ניה(אנרגיה )אתר המועצה לבניה 'ירוקה' בבריט
5
. 

 התפתחות הבניה ה'ירוקה' בישראל 2.2

בישראל, הוקמה המועצה הישראלית לבניה 'ירוקה' לפני כחמש שנים, במטרה לחבר בין כלל בעלי העניין 

בתחום לפעילות משותפת. המועצה הוקמה כמוסד ללא מטרות רווח, וכיום חברים בה גורמים מהמגזר 

צרים וחומרים, משרדי אדריכלים ועוד(, לצד גורמי העסקי )חברות יזמיות, חברות בנייה, חברות מו

ממשל, אקדמיות וארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים )אתר המועצה לבניה 'ירוקה'(.
6

בנוסף,  

לבידוד מבנים  1045כאשר ת"י  –קיימים בישראל שלושה תקנים הרלוונטיים לנושא הבניה ה'ירוקה' 

פים )לבניה 'ירוקה' במבני מגורים ובמבני משרדים( הינם תקנים הוא תקן מחייב, ואילו שני התקנים הנוס

 וולונטריים.

קיבלו עליהן  2013נושא הבניה ה'ירוקה' מקודם בישראל גם באמצעות הרשויות המקומיות, כאשר בשנת 

(.15-לאמץ את תקן הבניה ה'ירוקה' במבנים חדשים ברשות )אתר פורום ה 15-רשויות פורום ה
7
  

אחרונות קיימת עליה משמעותית בבניה בהתאם לתקן בנייה 'ירוקה' וכמות המבנים במהלך השנים ה

במסגרת החלטת הממשלה על פיתוח העיר חריש שאושרה ביום  .200-ליותר מ 50-המוסמכים עלתה מכ

, הוחלט כי כל מבני החינוך בעיר החדשה חריש, הכוללים מאות כיתות לימוד, יבנו בבנייה 20.12.15

 ₪. מיליון  9פי התקן הישראלי, בעלות כוללת של  'ירוקה' על 

 

  

                                                 

4
 http://www.worldgbc.org/, accessed 20.9.2015 

5 http://www.ukgbc.org/about-us/our-history, accessed 20.9.2015 
6 http://ilgbc.org/about/ accessed 20.9.2015 
7 http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=71 accessed 20.9.2015 

http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.ukgbc.org/about-us/our-history
http://www.ukgbc.org/about-us/our-history
http://ilgbc.org/about/
http://ilgbc.org/about/
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=71
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=71
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 ה'ירוקה'לבניה גישות ותקנים  2.3

 מגמות בעולם    2.3.1

תקנים לבניה 'ירוקה' מקובלים ברחבי העולם ומאפשרים דירוג של מבנים. חלק מהתקנים מאפשרים אף 

דירוג של שכונות מגורים על פי מידת עמידתן בתקן. תקנים אלו מאפשרים לדיירי המבנה או השכונה 

ק אם המבנה העתידיים להפעיל שיקול דעת לגבי הביצועים הסביבתיים הצפויים של הבניין, וכמובן לבדו

 בו הם בוחרים והאזור בו הוא נבנה מתאימים לתקן, במידה ורלוונטי. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ,)התקן האמריקאי המוכר בשם  

, מבנים ירוקים, התפעול והתחזוקה של קונסטרוקציה, התכנוןכולל סדרה של מערכות דירוג בתחומי ה

(, USGBC) המועצה האמריקנית לבנייה 'ירוקה'. התקן, שפותח בידי שכונותו בתי מגוריםכדוגמת 

בצורה  משאבים, בעלי דירות ואנשי אחזקה לפתח אחריות סביבתית ולהשתמש ביזמיםמיועד לעזור ל

-ם שמציג התקן נעשות באופן שוטף ומתמיד ונבחנות על ידי כיעילה. הצעות לשינוי ושיפור הסטנדרטי

ומאז יושמו  1998מחברי המועצה האמריקנית לבנייה 'ירוקה'. השימוש בתקן החל בשנת  20,000

 . מדינות 31-פרויקטים ב 7,000-עקרונותיו ביותר מ

 תקנים המרכזיים הנהוגים ברחבי העולם. המציתי של להלן תיאור ת

ארצות הברית –  LEEDתקן 
8

 

שהוא פרי יוזמתה  (,Leadership in Energy and Environmental Designהאמריקאי ) LEEDתקן 

של המועצה האמריקאית לבניה 'ירוקה', כולל בתוכו תקנים להערכת סוגי מבנים. התקן מבוסס על 

דרישות בסיס מוגדרות, שכל תוספת מעליהן מקנה למבנה נקודות. סכום הנקודות הוא שקובע את רמת 

. התקן certified, silver, gold, platinumהדירוג של הבניין, כאשר התקן מגדיר ארבע רמות דירוג: 

מגדיר חמש קטגוריות מרכזיות בהן נבדקים ביצועי המבנה: מיקום המבנה, שימוש יעיל במים, חיסכון 

באנרגיה, שימוש בחומרים ומשאבים ואיכות הסביבה בתוך המבנה. נקודות בונוס מוענקות על חדשנות. 

 התקן מתעדכן כל מספר שנים ומוסיף קטגוריות בנייה חדשות.

אתר המועצה האמריקאית לבניה 'ירוקה' ניתן לקבל פירוט עדכני של כלל הפרויקטים שהוסמכו תחת ב

התקן לסוגיו השונים. לפי הנתונים באתר, הרוב המכריע של הפרויקטים שהוסמכו עד כה הוא של מבני 

מבני  240-מבנים מסחריים וכ 2,500-מבני חינוך, כ 2,200-פרויקטים, כ 30,000-קרוב ל –מגורים 

פרויקטים של  13,000-פרויקטים של שכונות ירוקות ומעל ל 400-בריאות. בנוסף, הוסמכו קרוב ל

 שטחי מסחר, פנים וחוץ. 

 (USGBC)המועצה לבניה 'ירוקה' האמריקאית 
9
 מגדירה מהו מבנה בית ספר ירוק:  

                                                 

8
 http://www.usgbc.org  

9
  centerforgreenschools.org/ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.centerforgreenschools.org/home.aspx
http://www.centerforgreenschools.org/home.aspx
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"A school that creates a healthy environment that is conducive to learning 

while saving energy, resources and money". 

 על פי הגדרה זו, נבחן המבנה לא רק על פי ביצועיו אלא גם על פי ביצועי התלמידים הלומדים בו. 

בהגדרות נוספות, מתואר בית ספר ירוק ככזה שנוצר בתהליך תכנון, עיצוב, ובינוי, אשר מביאים בחשבון 

שנות חייו. כמו כן, המבנה נבנה כך שיספק אויר צח ונקי, תחום  50-60את ביצועי המבנה לאורך 

טמפרטורות נוח, אור טבעי והסחות מועטות ככל הניתן מרעשים לא רצויים, ובמקביל יתאפיין ביעילות 

מיטבית של ניצול משאבים ובזיהום מינימאלי, וילמד את תלמידיו אודות חשיבות החדשנות בסביבה 

 . (Gordon, 2010)הבנויה 

ברחבי ארצות הברית, תואר מודל שבו  LEEDבעבודת מחקר שבוצעה בחמישה בתי ספר העומדים בתקן 

 ,Bar)משולבים באופן אינטגרטיבי המבנה הירוק, תכניות הלימודים והתפעול השוטף של בית הספר 

. שילוב זה הביא, בסופו של דבר, ליישום גישת קיימות כוללת בבתי הספר, אשר תועלותיה (2011

הוערכו באמצעות שאלונים לבעלי עניין בבית הספר: מנהלים, מורים, חברי קהילה והורים לתלמידים. 

המחקר הראה כי הגורם המשמעותי ביותר בהצלחת בתי הספר היה הערכים המשותפים של כל בעלי 

ן, אשר הביאו למעשה לשיכון בית הספר במבנה ירוק, להתאמת תכניות הלימודים ולאווירה הכללית העניי

 בבית הספר. 

, בריטניהBREEAM תקן
10

 

 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment -התקן הבריטי 

Methodologyבהשגחת המוסד לחקר הבניה 1990אשר קיים מאז  ( הוא תו איכות ירוק וולונטרי ,

. תקן זה מתאים לבחינה של סוגים שונים של מבנים: תעשייתיים, רבי דירות, משרדים, BRE -בבריטניה 

מסחר ועוד. התקן מורכב מתשעה פרמטרים סביבתיים, הנבחנים ומשוקללים לכדי ציון כללי לבניין: 

אוויר ומים, תחבורה, שימוש בקרקעות, אקולוגיה, חומרי בניין ניהול, צריכת אנרגיה, בריאות, זיהום 

וצריכת מים. בניין העובר את רף הציון המינימלי הנדרש, מקבל תעודה רשמית ובו ציון מתוך המדרג 

מאוד או מצוין. מטרת תו התקן היא למדוד את התפקוד הסביבתי של בניינים -הבא: עובר, טוב, טוב

ים יעילות וחסכוניות לשפר את התפקוד הסביבתי של פרויקט קיים או מתוכנן. קיימים, אך גם להציע דרכ

, ומעל למיליון רשומים BREEAMמבנים עברו הערכת  425,000, מעל -BREלפי הנתונים באתר ה

וממתינים להערכה. למרות היות התקן התנדבותי ולא מחייב, בבריטניה אומצו תקנות המחייבות עמידה 

 ספר, מבנים גדולים ופרויקטים לשחזור ושיפוץ )רטרופיט( מבנים. -משל בתכנון בתיברף ציון מסוים, ל

                                                 

10 http://www.breeam.org   

http://www.breeam.org/
http://www.breeam.org/
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, אוסטרליהGreen Star תקן
11

 

. בדומה לתקן הבריטי, 2003בשנת  Green building council of Australiaידי -תקן זה פותח על

ך הבנייה )תכנון משולב קיימת בתקן דרישה לעמידה במדדים סביבתיים מוגדרים מראש, כגון: ניהול תהלי

בבנייה 'ירוקה'(, הקפדה על בקרת איכות סביבה פנימית, שימוש מושכל באנרגיה, תחבורה, מים, 

וחומרים, שימוש בקרקע והתייחסות לפרמטרים אקולוגיים, פסולת פליטה וחדשנות. ציוני הפרמטרים 

שר פרויקטים הזוכים לארבעה השונים משוקללים, ומתקבל דירוג הנע בין כוכב אחד לששה כוכבים, כא

 כוכבים ומעלה מקבלים הכרה ותמריצים מקרנות סביבתיות, מהממשלה או מהממשל המקומי.  

 630-פרויקטים שהוסמכו על פי התקן, מתוכם כ 920על פי הנתונים באתר, קיימים ברחבי אוסטרליה 

והשאר מבני מגורים או אחרים  מבני בריאות, 6מבני חינוך,  102מבני ציבור ומסחר,  40מבני משרדים, 

 )מרכזי עסקים שכונות וכדומה(.

 תקני בניה 'ירוקה' בעולם, אשר הוגדרו ע"י הממשלות והועדות המדינתיות בהתאם לפירוט הבא:סיכום 

 עיקרייםבינלאומיים : תקנים 1טבלה 
12
  

 נושאים עיקריים סוגי התקן שם התקן מדינה

מבנים בניה חדשה, שיפוץ  LEED ארה"ב

ם, מבנים מסחריים, מיקיי

 ספר, פיתוח שכונות-בתי

קיימא, מים, אנרגיה, -בניה בת

, מיקום, חינוך, אוירחומרים, איכות 

 חדשנות

, בריטניה

האיחוד 

 האירופי

BREEAM  שדרוג חדשה, קהילות, בניה

 בניה קיימת

שימוש במים ובאנרגיה, בריאות, 

זיהום, תחבורה, חומרים, בזבוז, 

 אקולוגיה

בניה חדשה, שיפוץ מבנים  Green Star אוסטרליה

 קיימים

ניהול, שימוש במים ובאנרגיה, 

תחבורה, חומרים, קרקע, פסולת, 

 פליטה

מבנים שונים ומעורבים,  BEAM הונג קונג

 חדשים וקיימים

, שימוש במים אתר, חומרים

 איכות אויר, חדשנותובאנרגיה, 

תכנון, בניה חדשה, שדרוג  CASBEE יפן

 וחידוש בניה קיימת 

יעילות אנגרטית, יעילות משאבים, 

 איכות הסביבה

תכנון סביבתי, טכנולוגיות  GBCA סינגפור

 ירוקות

יעילות אנגרטית, יעילות מים, הגנת 

 הסביבה, איכות הסביבה

 

 

                                                 

11 http://www.gbcaus.org/  

 
12 https://www.wbdg.org/resources/green-building-standards-and-certification-systems 

 

 

 

 

 

http://www.gbcaus.org/
http://www.gbcaus.org/
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 תקנים ישראלים בנושא בניה 'ירוקה' 2.3.2

בישראל, קיימים מספר תקנים הנוגעים לתחום הבניה ה'ירוקה' והבניה משמרת האנרגיה. הוותיק ביניהם 

כבר משנות השבעים . תקן זה הינו תקן מחייב, 1045ת"י  –הינו התקן הישראלי לבידוד תרמי בבניינים 

רים לדרישות . התקן מפרט נושאים כלליים הקשורביזיהעבר תקן זה  2011 של המאה הקודמת. בשנת 

בתקן מופיעים  ומתייחס לארבעה אזורי אקלים של ישראל. מינימליות לבידוד תרמי בבניינים, לפי ייעודם

מעטפת, מידע כללי אלמנטי הנושאים הבאים: הגדרות, כללים לקביעת ההתנגדות התרמית האופיינית של 

  על חומרי בנייה ושיטות חישוב.

, הוא תקן וולונטרי לבנייה 'ירוקה', שמטרתו לצמצמם 2005-שהושק בגרסתו הראשונה ב, 5281ת"י 

את השפעת המבנים על הסביבה. לתקן, שבראשיתו כוון למגורים ומשרדים בבנייה חדשה בלבד, הושקה 

. התקן המתוקן משמש להערכת פרויקטים של בנייה חדשה ושל בנייה קיימת 2011גרסה מתוקנת ביולי 

קים. התקן הוא למעשה סדרת תקנים המגדירים את דרישות המינימום )שיפוץ( והתעדתם כבניינים ירו

לקבלת דירוג כבניין ירוק עבור בניינים מסוגים שונים. התקן מורכב משמונה חלקים, הכוללים, בנוסף 

לדרישות כלליות, גם דרישות לבניינים לפי ייעוד: מגורים, משרדים, תעשייה, מוסדות חינוך, אכסון 

בריאות, מסחר והתקהלות ציבורית. כל אחד מחלקי התקן מורכב מתשעה תחומי בדיקה: תיירותי, מוסדות 

אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות. דירוג הבניין מותנה 

במספר הנקודות שנצברו בתחומים השונים ובעמידה בתנאי סף. בניין העומד בדרישות התקן יתועד 

מכוכב אחד ועד לחמישה כוכבים. התקן אמור לעמוד לבחינה מחודשת  ן ירוק" וידורג על סקלהכ"בניי

  .בכל שנתיים על מנת לשמור על עדכניותו ולשם הטמעת עדכונים מהשטח

: דירוג בניינים לפי צריכת האנרגיה. תקן זה מגדיר קריטריונים 5282ת"י התקן השלישי בתחום זה הוא 

 ייעוד המבנה והאקלים באזור בו הוא נבנה. לתקן זה שני חלקים:לדירוג בניינים לפי 

, דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: דירות בבנייני מגורים. תקן זה דן בשיטות 1חלק  5282ת"י  .א

 לדירוג דירות בבנייני מגורים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלום דירה.

ה: בנייני משרדים. תקן זה דן בשיטות לדירוג , דירוג בניינים לפי צריכת אנרגי2חלק  5282ת"י  .ב

משרדים וחלקי בניינים שייעודם משרדים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלום הבניין ולהארתו 

 לפי אזורי אקלים בארץ.

כולל, בין השאר, גם דרישות מינימום לגבי הדירוג האנרגטי של הבניין  5281בפועל, פרק האנרגיה בת"י 

טרתן חיסכון בצריכת האנרגיה שתידרש לאקלום הבניין. הקריטריונים המפורטים , שמ5282לפי ת"י 

, וכן מחייבים 5282במאפיין זה מאפשרים צבירת ניקוד בהתאם לדירוג האנרגטי של הבניין לפי ת"י 

תקן  5281עמידה של הבניין בתנאי סף של דירוג אנרגטי לצורך קבלת דירוג כ"בניין ירוק". בהיות ת"י 

 רי בלבד, מספר הבניינים המוסמכים לעמוד בתקן בישראל מטפס באיטיות. וולונט
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לאמץ את התקן הישראלי לבניה  החלטה 15-קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה 2013בחודש יוני 

 'ירוקה' כמדיניות עירונית מחייבת בערי הפורום. עיקריה של ההחלטה היו:

מבני משרדים, מבני אחסון תיירותי, בתי חולים, בנייני אימוץ הדרגתי של התקן במבני מגורים,  .א

 מסחר ומבני התקהלות ציבורית.

  קביעת מנגנוני פטור לסוגי מבנים מסוימים. .ב

יצירת המלצות פרטניות לבתי ספר וגני ילדים בשל עלויות הבנייה הגבוהות והתאמות נדרשות  .ג

  בתקן.

הסרת חסמים, ניטור ובקרה וטיפול בקשיים הסדרת ערוץ פעולה רשמי עם מנהלת התו הירוק לצורך  .ד

 במהלך יישום ההחלטה.

בגוף ההחלטה נקבע, כי ההמלצה תיבחן מעת לעת על ידי ועדת מעקב ובקרה שהוקמה לצורך הנושא. 

ועדה זו מתכנסת אחת לחצי שנה ובוחנת את ההמלצה לאור התפתחויות התקן והלמידה מן השטח ומכלל 

  בעלי העניין.

 למבני חינוך 5281 התייחסות ת"י

מ"ר, ואשר שימושם  60אמות מידה עבור מבנים ששטחם מעל  5281בהתייחס למבני חינוך, קובע תקן 

 העיקרי הוא לצורך חינוך.  ניתן לדרג על פי התקן את המבנים הבאים:

 מוסדות חינוך לגיל הרך )מעונות יום, פעוטונים, גני ילדים(. .א

ת ביניים ובתי ספר תיכון )עיוניים/מקצועיים(, וכן בתי ספר בתי ספר יסודיים, חטיבו –בתי ספר  .ב

 לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

הכוללים מתקני הוראה,  –מוסדות להשכלה גבוהה )על תיכוניים: אוניברסיטה, מכללה, ישיבה(  .ג

 מרכזי למידה, סדנאות עבודה/מעבדות, מרכזי אגודות סטודנטים.

 . 2מבני חינוך מוצגת בטבלה התייחסות התקן לשימושים השונים של 

 : שימושי הבניין הנכללים בתקן עבור מבני חינוך2טבלה 

 פירוט שימושים

אזורים המיועדים למוסדות חינוך 

 לגיל הרך ולבתי ספר

 כיתות לימוד וחדרי סמינרים

 אזורי לימוד ללא קירות הפרדה

 אולמי הרצאות

 ספריות

 מעבדות לימוד והוראה

 לימוד פרטייםאזורי לימוד/חדרי 

 חדרי משחקים

 מטבחי הוראה לבישול/ניהול משק בית

 סדנאות

 סדנאות משחק

 חדרי מוזיקה

 חדרים לציוד אור קולי



- 12 - 

 

 פירוט שימושים

 חדרים עבור ילדים ביעלי צרכים מיוחדים

 אולמות התכנסות; 

 אזורי הספקות

אזורים המיועדים למוסדות חינוך 

 להשכלה גבוהה

 חדרי הוראה כללית ומעבדות מחקר

 סטודיו ללימוד אמנויות חזותיות הכולל שולחנות עבודה

סטודיו ללימוד אמנויות חזותיות בקנה מידה גדול כגון פיסול, צילום, 

 קולנוע ומשחק

 הקלטה ועריכה –מדיה -סטודיו למולטי

 סדנאות ללימוד מקצועי כגון ספרות, בנאות, נגרות

 איאזורי פנ\סדנאות הוראה ומחקר בתחומי ההנדסה והעיצוב

 יחידות מסחריות כגון חנויות ספרים וחנויות נוחות

 משרדים סגורים או בחלל פתוח אזורי סגל ומשרדים

 חדרי ישיבות; חדרי סגל ההוראה

 מתקני ספורט, כגון אולם ספורט, ברכת שחיה אזורים נלווים

 חדרי דיונים

 אזורי קבלה והמתנה

 אזורי הכנת אוכל והסעדה

 משותפיםחדרי אוכל וחדרים 

 קפטריה / חדרי ריאיון/ ייעוץ/ עזרה ראשונה

 מעונות לגיל הרך

 סידורים תברואתיים ומלתחות

 ITחדרי שרתים/מרכז מידע 

אזורי שירות כגון חדרי מכונות' מעברים, ארכיון, חדרי אחסון וחדרי 

 סגל תחזוקה

 2011מקור: שווץ, 

נכללים בתחום התקן כוללים מגורי תלמידים בפנימיות או מגורי סטודנטים  אינםשימושי הבניין אשר 

 במכללות ואוניברסיטאות.

  



- 13 - 

 

 שלבים וכלים להטמעה של שיקולי בניה 'ירוקה' 2.4

ההשפעות האפשריות של מבנים על הסביבה והאדם נפרשות על פני כל שלבי חייהם, ובאות לידי ביטוי 

. בכל (UN, 2014)בצריכת משאבים, בפליטות לסביבה ובהשלכות כלכליות, במישרין או בעקיפין 

ה השלבים של חיי המבנה, החל מבחירת המיקום, דרך התכנון, הבניה, התפעול השוטף והתחזוקה, וכל

בשיפוצו או בפירוקו, נצרכים משאבים כגון חומרי גלם, משאבי טבע, אנרגיה ומים. למבנה השפעות 

מבני, יצירת איי חום, מניעת חלחול, -סביבתיות מרובות, כגון פסולת, זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום תוך

ניהם פגיעה בבריאות נגר עילי ורעש. כל ההשפעות הללו מניעות גם מערכת של שיקולים כלכליים, ובי

 .(UN, 2014)האדם, פגיעה סביבתית ואבדן משאבים מתכלים 

להלן מוצגים השלבים בהם ניתן להטמיע שיקולים של בניה 'ירוקה', החל משלב התכנון  3בטבלה 

המקדים, דרך מיקום המבנה באתר, תכנון המבנה בהתאם לאילוצים ויתרונות סביבתיים, תהליך הבניה 

גם הפירוק  –עול לאורך חיי המבנה. בסוף חיי המבנה או בשיפוץ הנערך במהלך חייו והתחזוקה והתפ

 והטיפול בפסולת מהווים חלק מהתכנון הראשוני. 

 : שלבי הטמעת שיקולים של בניה 'ירוקה'3טבלה 

 שיקולי בניה 'ירוקה' שלב

 תכנון ראשוני

 

 בחירת חומרים •

 הכנת פרוגרמת בניה •

 תקצוב הפרויקט •

 בחירת צוות •

 יצירת שותפויות •

 קביעת לוחות זמנים •

הכרת חוקים, תקנות  •

 ותקנים

 איסוף נתונים •

 בחירת אתר •

 ניתוח להערכת אתר • מיקום

 פיתוח האתר ופריסה מרחבית •

 ניהול ושימור נגר •

 בחירת חומרים וציוד •

 נהבבחירת מ • תכנון מפורט

 תכנון סולארי פסיבי •

 בחירת חומרים ומפרט •

 איכות אוויר בתוך המבנה תכנון •

 תכנון בניה רגישה לשיקולי סביבה • בניה 

 שימור ערכים מקומיים  •

 ניהול פסולת •

 טיפול באיכות אוויר בתוך המבנה •

 יישום אמצעי מניעה במקור •

 הכנת תכניות תחזוקה • תפעול ותחזוקה

 הגברת יעילות אנרגטית •

 ייעול הניצול של משאבים •

 התאמה לתחזוקה שוטפת •

 לאפשרויות שיפוץהתאמה  •

מקור: מעובד מתוך תקני בניה 'ירוקה' עולמיים )ארה"ב, בריטניה, ישראל(.
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 התחומים והאמצעים העיקריים של בניה 'ירוקה'.  4בהתייחס למישורים הללו, מפורטים בטבלה 

 : תחומים ואמצעים עיקריים של בניה 'ירוקה' 4טבלה 

 פירוט תחום

 תכנון מותאם אקלימית  אנרגיה

  ניצול אנרגית שמש באמצעות העמדה

 נכונה של המבנה

  בידוד תרמי מעכב השפעת טמפרטורת

 החוץ על הנוחות התרמית בחלל הפנימי

  אוורור פאסיבי מספק אוויר צח ומפנה אדי

 מים וגזים רעילים

  מגינה מפני קרינת השמש הישירה הצללה

 בקיץ ומאפשרת חדירת אור לחללים

  תאורה טבעית שאינה צורכת אנרגיה

 ותורמת לתחושת הנוחות

  שמש, רוח,  –ניצול אנרגיות מתחדשות

 יציבות תרמית של הקרקע

חיסכון במים שפירים באמצעות צמצום   מים

 דרישה ואמצעים טכנולוגיים

  גשם ומים מי  –שימוש במים ממוחזרים

 אפורים

 שימוש חוזר במי מזגנים 

  עידוד ניקוז ונגר עילי על ידי הגדלת שטחי

 חלחול, גינות וגגות מגוננים

 העדפה יזומה לבניה בקרקעות מופרות ושימור קרקע טבעית ככל שניתן  קרקע

 בניה בצמידות למרחבים בנויים 

 שיקום קרקע מזוהמת לשם שימוש מחדש 

  פעילויות  על פני המרחב וגם בתוך המבנה עצמועירוב שימושים במגוון 

 פיתוח האתר ופיתוח נופי תוך שימוש בצמחיה מקומית והשקיה מועטה  אקולוגיה

 שימור מגוון ביולוגי ותמיכה בו 

 גגות ירוקים 

 מיקום הפרויקט ביחס לתשתיות ונגישות לתחבורה ציבורית  תחבורה

  פליטה או שאינה מזהמת: ציבורית, אופניים, תכנון עירוני המעודד שימוש בתחבורה דלת

 שבילי הליכה ועוד.

ניהול נכון, מזעור  –בתקופת הבנייה   פסולת

 טעויות וייצור טרומי מחוץ לאתר

  מחזור מקסימלי של חומרים באתר– 

 איסוף, מיון, שינוע, גריסה והשבחה

  תקופת השימוש במבנה היא הארוכה ביותר

יש לוודא  ולכן מייצרת את מירב הפסולת.

תשתית לצמצום היקפי הפסולת ועידוד 

 ההפרדה במקור

  שימוש  –הריסה או שיפוץ  –תום השימוש

חוזר ומחזור של חומרים ושימוש במבנה 

 מחדש ככל שניתן

נדרש ניהול אינטגרטיבי  –ניהול התכנון   ניהול

 והגדרת יעדים מדידים

  ניהול אתר בניה בצורה מתחשבת בסביבה

 ובבריאות

  

 המבנה כולל מערכות פסיביות  ניהול

ואקטיביות, מערכת חשמל, מים, מיזוג, 

מעליות, סילוק פסולת ובטיחות הפעלה 

 בתפוסה מלאה

 התקנת חיישני נוכחות 

העדפה של חומרים ירוקים, צמצום דרישה, שימוש בחומרים ממוחזרים ושימוש חוזר   חומרים

 בחומרי בניה

 שימוש בחומרים נושאי תו ירוק 

פנים איכות 

 הבניין

  :איכות אוויר 

o  סילוק אדי נשימה וגזים רעילים על ידי תחלופה סדירה 

o צמצום שימוש בחומרים המדיפים גזים רעילים 

 מקורות תאורה טבעיים ככל הניתן 

 מקור: אתר המועצה הישראלית לבניה 'ירוקה'
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 חסמים מרכזיים לבניה 'ירוקה'  2.5

 1,200קיימים מספר חסמים אופייניים המעכבים את התפתחות שוק הבניה ה'ירוקה'. סקר שנערך בקרב 

אנשי שטח מתחום הבניה ה'ירוקה' )קבלנים ואנשי ביצוע( בקנדה העלה, כי החסם העיקרי לבניה 'ירוקה' 

ידי בעל המבנה, הינו העלויות המושקעות בה. הנסקרים העריכו כי ההחלטה לגבי בניה 'ירוקה' נמצאת ב

. בישראל, (Issa et al., 2010)אשר לא תמיד נחשף לנתונים המחקריים ובוודאי שלא לנתוני השטח 

במסגרת עבודת משרד האוצר בנושא גיבוש התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, הוגדרו מספר 

וגעים להתייעלות אנרגטית חסמים אופייניים, חלקם חסמים רוחביים המאפיינים גם את שאר הסקטורים הנ

 (: 2011והפחתת פליטות גזי חממה, כמפורט להלן )שני, 

  ומנהלריבוי סמכויות חקיקה  2.5.1

רשויות התכנון  -על תחום הבניה ה'ירוקה' בפרט והבניה והתכנון בכלל משפיעים גורמי עניין רבים 

במשרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל, משרד התשתיות הלאומיות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 

)משרד התמ"ת(, משרד השיכון, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, מכון 

נים, ומשרד האוצר, שאמון על תקצוב המהלכים. בנוסף לגורמים הממשלתיים, מעורבים בתהליכי התק

בניה גם רשויות מקומיות, וועדות תכנון מקומיות ואזוריות וקבלנים ויזמים מהשוק הפרטי. במשק מרובה 

השיקולים גורמים בעלי עניין נתקלים, לעתים, בקושי להגיע להסכמות ולתיאום בין הגורמים, מפני ש

 המרכזיים בפעילות גופים אלו לא תמיד אחידים.

 חוסר אחידות באינטרסים של בעלי העניין 2.5.2

המתכנן אחראי לאופן שבו  –קיים פער בין שיקולי המתכנן לבין שיקולי המשתמש במבנה לאורך זמן 

קיימים המבנה יתפקד, אולם שיקוליו אינם זהים לשיקולי המשתמשים בנכס. במקרה של תכנון מבנה, 

שיקולים של ייעודי קרקע, אחוזי בנייה וניצול השטח. שיקולים אלו עשויים להשפיע על המפנה של 

הבניין, על גובהו, ובמקרים מסוימים על חומרי הגלם ואף על עובי הקירות. למשתמש במבנה, לעומת זאת, 

בו. במכלול השיקולים  ישנם שיקולים שונים, כגון הפחתת צריכת האנרגיה במבנה לאורך תקופת השימוש

של המתכנן והיזם, עלול להיווצר מצב של ניגוד אינטרסים מול שיקולי המשתמש במבנה לאורך זמן. 

דילמה זו בולטת אף יותר במקרה של מבנה מושכר. המשכיר לרוב נושא בעלויות ההון של הנכס, והשוכר 

ם מעכבת השקעות שמטרתן חיסכון נושא בעלויות התפעוליות שלו. חלוקת עלויות זו בין שני הגורמי

בעלויות התפעוליות, ובראיה לאומית, עשויה להביא לעודף עלות )במקרה של אנרגיה, למשל, מדובר 

  בדרך כלל בעודף שימוש בחשמל(.

 בעיות מימון  2.5.3

בעיות מימון לביצוע השקעה, אף שהיא כדאית למשקיע בטווח הארוך, נוצרות כאשר ישנו פער זמן בין 

העלות לתועלת )ההשקעה וההכנסה(. בעיה זו שכיחה מאוד במגזרי החשמל והבנייה ה'ירוקה', אשר בהם 

ול. נדרשת השקעה גדולה עם הקמת או שיפוץ המבנה, והתועלת נפרשת לאורך שנים רבות של תפע
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במקרה כזה, התועלת המהוונת עלולה להיות בסופו של דבר להיות נמוכה ולא לכסות את מלוא העלות. 

החסם בראיה לאומית באמצעות הגדלת הנגישות למימון בפרויקטים בעלי ערך  לפתרוןניתן לסייע 

 סביבתי. 

 חוסר ידע, מודעות וכישורים  2.5.4

סיסי המונע פעולות כדאיות לפרט ולמשק, הן במקרה באופן כללי, מחסור בידע ומודעות מהווה מחסום ב

של משקי בית והן במקרה של גופים עסקיים או ציבוריים. במקרים רבים, מתכננים מונעים מטעמים 

"אומנותיים" ו"אופנתיים" ולאו דווקא משיקולי אנרגיה. חסם משמעותי נוסף בתחום זה הוא מחסור בכוח 

ים המסיימים את לימודיהם במוסדות הלימוד כיום אינם מקבלים אדם ובהכשרה מתאימה. מרבית המתכננ

  הכשרה בתחום.

 עלויות בניה 'ירוקה'  2.5.5

מעבר לחסמים שהוזכרו עד כה, יש לדון בהרחבה בחסם המרכזי, והוא בחינת הכדאיות של הבניה 

עד לנקודה ה'ירוקה', ובמיוחד נושא העלויות. תופעה מוכרת ביישום בפועל היא עמידה מינימלית בתקן, 

שבה העלויות הופכות לגבוהות יותר מאלה של בניה קונבנציונאלית, ובנקודה זו היזם מוותר על ההשקעה 

העודפת. בעקבות כך, הבחירה בהרכב הניקוד המגדיר את העמידה בתקן נעשית על פי נוחות היזם, 

 . (Cryer et al., 2006)פי הביצועים והיתרונות הסביבתיים -ולא דווקא על –ובעיקר על פי המחיר 

 תקן בניה 'ירוקה'  פי-בישראל שהוסמכו על  מבני חינוך 2.6

בית הספר הירוק בישראל מוגדר כ"מבנה שאופן תכנונו, בנייתו והשימוש בו מספקים סביבת לימודים 

הולמת ובריאה, אינם פוגעים בסביבה, מאפשרים ניצול נכון ויעיל של משאבי טבע ומכוונים לאורח חיים 

 (. 2011ומתמשך" )דורי , ירוק 

 .2016לאפריל באתר המשרד להגנת הסביבה מפורטים המבנים אשר הוסמכו בתקן בניה 'ירוקה' נכון 

)אתר המשרד להגנת  5ספר בעלי הסמכה רשמית מופיע בטבלה -פירוט פרויקטי בניה 'ירוקה' של בתי

 מוצגים האלמנטים המרכזיים בבניית מוסדות חינוך ירוקים. 6הסביבה(. בטבלה 

 .5281הספר המוסמכים לתקן בניה ירוקה בישראל עפ"י התקן הישראלי, ת"י -בתימוצגים  1-3בתמונות 

, נופי הספר הירוקים-מצורפות תמונות שצולמו במהלך ביקורים של צוות המחקר בבתי ב' -ים א' ובנספח

   בהתאמה.ש"י עגנון,  -ים ו
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 ספר בישראל בעלי הסמכה רשמית של בניה 'ירוקה'-: בתי5טבלה 

 

 

 אביב-:  בית הספר "נופי ים" תל1תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביאליק קריית:  בית הספר "רקפות" 2תמונה 

 ההסמכהשנת קבלת  דרגה ציון סופי מקומית רשות שם הפרויקט 

 2015 כוכבים 2 69.5 ביאליק קריית בית ספר רקפות

 2015 כוכב 1 59 כפר סבא 80בית ספר יסודי שכונה 

 2013 כוכב 1 61.59 יפו-תל אביב בית ספר נופי ים
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 סבא-:  בית הספר "ש"י עגנון" כפר3תמונה 

 

 : אלמנטים מרכזיים בבניית מוסדות חינוך ירוקים6טבלה 

 דוגמאות ליישום נושאים מרכזיים מדימ

אלמנטים הקשורים 

לבניית המבנה 

 מדיהמ –וסביבתו 

 עיצובי-הפיסי

 

מיקום המבנה, עיצוב והעמדה 

בשטח, שיפור נגישות, תשתית 

ומתקנים לחיסכון באנרגיה 

ומים, מתקני מיחזור, חומרי 

 בניה ועיצוב החצר

מיקום נגיש ומקושר למרחב  –בבניין חדש 

 הציבורי

על ידי הגברת התאורה הטבעית בפנים המבנה 

 הגדלת פתחים והצללתם

 יצירת אוורור טבעי

 הפיכת גגות לבהירים או לגגות ירוקים

 הגדלת שטחים מחלחלים או מרוצפים למחצה

 התקנת מערכת למיחזור מים אפורים

 הצבת מתקני מיחזור וקומפוסטציה 

אלמנטים הקשורים 

 –לשימוש במבנה 

 ההתנהגותי מדיהמ

שינוי בסביבת העבודה של 

הצוות והמשתמשים, נהלי 

עבודה מעודדי חיסכון 

במשאבים, מיחזור, תחבורה 

 ומוסד וממנו ושיפור נגישות

 car pool עידוד הגעה באופניים, הליכה ברגל, 

 ותחבורה ציבורית

 שימוש חוזר במי מזגנים להשקיה 

החלפת נורות לחסכוניות והתקנת חיישני נוכחות 

 מיזוגלתאורה ול

התקנת חסכמים
13

 

 מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים

אלמנטים הקשורים 

 –להעלאת המודעות 

המימד החינוכי 

 הסברתי

 ’ירוק’שינוי תדמית המוסד ל

באמצעות הצבת מתקנים עם 

והטמעה במוסד  פרסוםשילוט 

 עצמו.

 

 2011מקור: דורי, 

 

                                                 

13
הקשורים לשימוש במבנה, אולם תחת הגישה התפקודית ראוי להזכירם תחת אלמנטים סוגיות אלו מופיעות תחת אלמנטים  

 הקשורים למבנה עצמו ולתשתיות.
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ועוד  2016, נכון לסוף 5281הישראלי, ת"י מבנים העומדים בתקן הבנייה הירוקה  329בישראל קיימים 

 ,LEED) מבנים שנבנו על פי תקנים זרים 50-מבנים בהליכי בדיקה. בנוסף אליהם, ישנם כ 650-כ

BREEAM) מרבית המבנים הירוקים הם מבני מגורים בבנייה רוויה, ומיעוטם מבני משרדים, מבני .

מבנים ירוקים שאושרו במנהלת התו הירוק לסימון, רשאים לסמן את הבניין בשלט ייחודי  .ציבור וחינוך

המעיד על עמידה בתקן לבנייה ירוקה, ולהציג פומבית את הבניין כ"בניין ירוק". יש לציין שיש מבנים 

ת רבים נוספים אשר עומדים בתקן הבניה הירוקה אך לא עברו דרך מנהלת התו הירוק. נכון לסוף שנ

-ובית  LEED'ירוקה', אחד המוסמך לפי תקן  ספר מוסמכי תקן בניה-ישנם בישראל שלושה בתי 2016

 ספר פרטי אחד שלא עבר תהליך הסמכה. 

, חלוקת המבנים המוסמכים עפ"י תקן ישראלי לבניה ירוקה מבחינת ייעוד המבניםמוצגת  1בתרשים 

כמות המבנים בבניה  מייצג אתהמספר ליד כל פלח   .בהתאם לדיווח באתר המשרד להגנת הסביבה

 .2016'ירוקה' בכל קטגוריה, נכון לאפריל 

 

 

 (2016)אפריל  עפ"י ייעוד המבנה ,בניה ירוקהלהמבנים המאושרים עפ"י ת"י התפלגות : 1תרשים 

 

לוקה , לפי החספר 'ירוקים' בישראל-, מוצגים, לשם המחשה, האלמנטים שהופנמו בשלושה בתי7בטבלה 

 הבאה:

  נופי ים" ת"א – והוסמך ע"י מכון התקנים בניה ירוקההישראלי לתקן הבי"ס שהוסמך עפ"י" 

  ע"י מכון  הוסמךו הישראלי לבניה ירוקהבי"ס שנבנה עפ"י התקןIQC – קינג סולומון" ת"א" 

  עפ"י התקן האמריקאי בי"ס שנבנהLEED  סבא-שכונת הזמר העברי, כפר –לבניה ירוקה 

  

200 

31 

3 
3 1 1 

 התקהלות בית חולים בית ספר אזור תעשיה משרדים מגורים  
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 השוואת שלושה בתי ספר מוסמכים עפ"י תקנים שונים: 7טבלה 

 בית ספר "נופי ים"  הפרויקט

 5281מוסמך ת"י  תל אביב

 ע"י מכון התקנים

 בית ספר "קינג סולומון"

מוסמך ת"י  הכפר הירוק

 IQCע"י מכון  5281

בית ספר בשכונת הזמר 

 העברי, כפר סבא

 LEEDמוסמך 

 מתכנן 

ויועץ בניה 

 'ירוקה'

וייעוץ בניה 'ירוקה': יפתח ליווי 

 הררי אדריכלים

תכנון אדריכלי: אדר' פרלה 

 קאופמן

ליווי וייעוץ בניה 'ירוקה': 

 יפתח הררי אדריכלים

תכנון אדריכלי: שוקי שושני 

 אדריכלים

 קנפו כלימור אדריכלים

תכנון בניה 

 אקלימית
  העמדת המבנה במגרש ביחס

לתנאי האקלים והמרקם 

 העירוני העתידי 

  תכנון פתחי המבנה, כולל מדפי

כאלמנט הצללה  תאורה

במטרה למקסם את התאורה 

הטבעית לעומק חללי הלימוד, 

 בעונות השנה השונות

  העמדת המבנה במגרש

לעידוד תאורה טבעית 

 וחימום פאסיבי בחורף

  הצללות מבניות קבועות

 בחלונות 

  זיגוג בעל מקדם הצללה

 מותאם לכיוון החזית

  סולאריחימום מים 

  מערכות מיזוג בדירוג

 Aאנרגטי 

  מיקום על פני המגרש

 המתחשב בקרינת השמש

 

בניה קלה מחומרים בעלי    תהליך בניה

 תקן ירוק

 בידוד קירות חיצוניים 

 פסולת בניה וחיסכון  מזעור

 במים בתהליך הבניה

  הפרדת פסולת באתר

 ומיחזורה

  חומרי בניה בעלי תו תקן

 ירוק

  בהיקף חומרים מקומיים

 מהעלות 60%של 

  עמידה בדרישות תקן

פליטה וניהול אחראי של 

 חומרי גלם

  צמצום השפעה על

 הסביבה במהלך הבניה

בנייה 

 אנרגטית
  בידוד תרמי של מעטפת

המבנה, הכולל שימוש 

 ב"קירות מאווררים" 

  בידוד תרמי של גגות המבנה 

  ,זיגוג סלקטיבי מבודד

הממקסם את מעבר התאורה 

הטבעית, מונע בוהק וִסינוור 

ומפחית את כניסת החום 

  לחללי המבנה בעונה החמה

  מערכות מיזוג חסכוניות

  באנרגיה 

 חימום מים סולארי 

  מעטפת פנים מבודדת 

 בידוד תרמי של הגג 

  חתכי קיר בעלי חיפוי

 ובידוד פנימי

 הבהרת גג 

  חסכונית מערכת איקלום

משולבת עם עיבוי 

 גיאותרמי

  מערכות בקרה ממוחשבות

לשליטה על מערכת 

 האיקלום

תאורה מלאכותית חסכונית   תאורה

במיוחד באנרגיה, אשר תוכננה 

על ידי אופטימיזציה ממוחשבת 

וכוללת מערכות שליטה 

אוטומטיות חכמות כגון חיישני 

 נפח ותנועה

 תכנון חלונות גדולים 

  חיישני נוכחות מערכת

 אופטימיזציה 

 תאורה מלאכותית חסכונית 

 

  שימוש אופטימלי באור

 טבעי

  זיגוג מותאם 

 תאורה מלאכותית יעילה 

ברזים ומזרמי אסלה   חיסכון במים

אלקטרוניים למקסום החיסכון 

 במים וכאלמנט לימודי וחינוכי

  תכנון מותאם לשימור מי נגר

עילי, כולל ריצוף מחלחל בכל 

 שטח חצר בית הספר

 ברזים אלקטרוניים חכמים 

  החדרת מי נגר לקרקע 

 שמירה על אזורי חלחול 
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 בית ספר "נופי ים"  הפרויקט

 5281מוסמך ת"י  תל אביב

 ע"י מכון התקנים

 בית ספר "קינג סולומון"

מוסמך ת"י  הכפר הירוק

 IQCע"י מכון  5281

בית ספר בשכונת הזמר 

 העברי, כפר סבא

 LEEDמוסמך 

בריאות 

 המשתמשים
  שימוש בחומרי בנייה וגמר- 

כגון צבעים, דבקים שאינם 

פולטים חומרים אורגניים 

  (VOCs) נדיפים

 מזעור קרינה אלקטרומגנטית 

  אוורור טבעי באמצעות מערכת

 אוויר צח

   תרמית אופטימליתנוחות 

  מערכת אספקת אוויר צח

 מבוקרת

שיפור אקוסטי על ידי התקנת 

אריחי מתכת מחוררים 

 ומחופים בתקרה

 –פסולת 

הפחתה 

 וטיפול

 פינות מחזור    אין שימוש במחברות

 וספרים מודפסים

 מייבשי ידיים חשמליים 

  עמדות מחזור לשלושה

פלסטיק, זכוכית  –זרמים 

 ונייר

  :חדר מחזור לששה זרמים

אורגני, נייר, קרון, מתכת, 

פלסטיק וזכוכית, 

 וקומפוסטרים

  הפרדה לשלושה זרמים

בכיתות: אורגנית, זכוכית 

 ופלסטיק

  פסולת הבניה הועברה

 למיחזור מוסדר

 

עבודות 

“ פיתוח ירוק”

גינון ושטחי  –

 חוץ

  צמחייה חסכונית במים

ויצירת אזורי הצללה 

 מוצללותחוץ -וכיתות

  תאורת חוץ אשר מונעת

 “זיהום אור”

 

  גינון אקסטנסיבי החוסך

מצריכת המים  51%

 להשקיה

משטחי ריצוף בהירים למניעת 

 "איי חום"

  שלולית חורף, חורשת עצי

 ארץ ישראל, תיבות קינון 

 חוות חקלאות אורגנית 

 גגות ירוקים על הספרייה 

  צמחיה מקומית וחסכונית

 במים ושטחי חלחול

שימוש בחומרי פיתוח   עיצוב פנים

 ממוחזרים

 

  בחירה בחומרים בעלי תו

 ירוק לעיצוב הפנים

  שימוש בחומרים

 ממוחזרים ככל שניתן

 

תחבורה 

 ונגישות
 הקמת חניות אופניים 

 

  מערך הסעות 

  ,עמדות לקשירת אופניים

 כולל מקלחות 

 

 שבילי אופניים 

 תגבור תחבורה ציבורית 

 

ייחודית  תכנית לימודים    קהילה

 בקיימות ואיכות סביבה

  גינות ירק לחקלאות

 אורגנית

  שימוש בשטחי בית ספר

 לטובת הקהילה

אתר המועצה הישראלית  2014, החברה למשק וכלכלה מקור המידע

 לבניה 'ירוקה'

אתר המועצה הישראלית 

 לבניה 'ירוקה'
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 'ירוקה'עלויות של בניה  2.7

כעלות הנוספת של המבנה לעומת העלות של מבנה "רגיל".  מוגדרת ספר-בתיעבור  'ירוקה'עלות הבניה ה

כן ו ,המשק כתוצאה מחיסכון במשאביםעבור הצרכן והן עבור התועלות כוללות את התועלות הישירות הן 

 התועלות העקיפות לחברה ולסביבה.את 

 שיטות לאמידת עלויות של בניה ירוקה 2.7.1

(, כמפורט 2013מידת עלויות של בניה 'ירוקה' )קוט וכץ, בספרות קיימות ארבע שיטות מרכזיות לא

 להלן:

השיטה הראשונה מתמקדת במבנה היפותטי המתוכנן בהתאם לתקן בניה 'ירוקה' לעומת מבנה  .א

היפותטי קונבנציונלי. יתרונה המרכזי של השיטה הוא ביכולתה למקד את ההשוואה באותם היבטים 

ילה, והיא איננה עוסקת בהשפעה של משתנים אחרים של התקן המהווים תוספת ביחס לבניה רג

בלבד ולא על עלויות אומדן שקשה לאומדם. חסרונה של השיטה נעוץ בכך שהיא מבוססת על 

 בפועל.

השיטה השנייה משווה בין עלויות בפועל של מבנים העומדים בתקן בניה 'ירוקה' לבין עלויות בפועל  .ב

יתרונה של השיטה טמון בהשוואה של עלויות בפועל  של מבנים רגילים בעלי מאפיינים דומים. 

, אולם קיים קושי למצוא מבנים בעלי מאפיינים "דומים" לצורך מדויקיםהמספקת אומדנים יותר 

 ההשוואה. בהמשך המחקר נתייחס לשיטה זו בשם "השיטה ההשוואתית".

רוקה' )כמו אלה השיטה השלישית משווה בין עלויות בפועל של מבנים העומדים בתקן בניה 'י .ג

( לבין אומדן עלויות של מבנים היפותטיים דומים שנבנו בבניה רגילה )כמו השנייהבשיטה  שצוינו

 אלו שצוינו בשיטה הראשונה(. בהמשך המחקר נתייחס לשיטה זו בשם "השיטה התוספתית".

ים על השיטה הרביעית מתבססת על מחקרים סטטיסטיים בעלי מדגמים גדולים. מחקרים אלו מבוסס .ד

משתנים של עלויות בפועל של פרויקטי בניה רבים שעומדים בתקן -ניתוח באמצעות רגרסיה רבת

-לעומת אלו שאינם עומדים בתקן. שיטה זו אינה רלוונטית למחקר הנוכחי, מכיוון שמספר בתי

 הספר שהוסמכו לתקן בניה 'ירוקה' מצומצם מאוד.

 

 אומדני עלויות של בניה ירוקה 2.7.2

 15 -ב העולים מתוך מחקרים שנערכו 'ירוקה'הבניה הפרמיית  אומדנים של של ריכוזמוצג  8בטבלה 

 .השנים האחרונות
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 'ירוקה': סיכום מחקרים בנושא עלויות בניה 8טבלה 

 ממצאים מתודולוגיה מדינה מחברים )שנה(

Xenergy and Sera 

Architects (2000) 
מחקר מקרי בוחן: ניתוח עלות  ארה"ב

של תכנון מחדש מבני 

 LEEDבהתאם לתקן משרדים 

 הנדרשת לפי תקן תוספת העלות

LEED  1.3%÷0.3-היא 

Packard foundation 

(2002) 
מחקר מקרה בוחן בודד: מודל  ארה"ב

לניתוח עלות של רמות שונות 

  LEED -של תקן ה

לעמידה בדרישות  תוספת העלות

LEED  2.1%÷0.9-היא 

Katz et al. (2003) 33ניתוח עלות השוואתית של  ארה"ב 

 LEED מבנים בתקן

ממוצעת של  תוספת עלות
1.84% 

Matthiessen 

And Morris (2004) 
עלות  השוואתי של ניתוח ארה"ב

מבנים ירוקים  45בפועל של 

 מבנים רגילים. 93לעומת 

השינוי השוואתי של ניתוח 

מבנים בבניה  61בעלות של 

לעומת התקציב  'ירוקה'

 הראשוני

אין הבדל סטטיסטי בין עלויות 

לעלויות בבניה  'ירוקה'בבניה 

 רגילה. 

Steven Winter 

Associates 

(2004) 

עלות השוואתי של ניתוח  ארה"ב

בניה תכנון מספר תרחישי 

 לעומת בניה רגילה 'ירוקה'

לעמידה בדרישות  תוספת העלות

LEED  8.1%÷0.4-היא 

BRE and Cyril 

Sweett  (2005) 
מקרי  4מחקר השוואתי של  בריטניה

לעומת  'ירוקה'בוחן בבניה 

 בניה רגילה

לעמידה בדרישות  תוספת העלות

LEED  7%÷0היא 

Katz (2006) 30עלות השוואתי של ניתוח  ארה"ב 

 'ירוקה'מבני בית ספר בבניה 

לעומת עלות בניה רגילה 

 ממוצעת

 1.7%ממוצעת של  תוספת עלות

Matthiessen 

And Morris (2004) 
ניתוח עלות למטר מרובע של  ארה"ב

מבנים המועמדים לתקן  83

LEED  מבנים  138לעומת

 רגילים 

אין הבדל סטטיסטי בין עלויות 

לעלויות בבניה  'ירוקה'בבניה 

 רגילה.

Davis Langdon 

(2007) 
מחקר השוואתי של מבני  אוסטרליה

לעומת  'ירוקה'משרדים בבניה 

 מבנים רגילים

 3-5%עליה בעלויות הבניה של 

 -כוכבי תקן ויותר מ 5ברמת 

 כוכבי תקן 6ברמת  5%
Houghton et al. 

(2009) 
: ניתוח מקרי בוחןמחקר  ארה"ב

השוואתי של עלות השפעת 

מבני  13תכנון ירוק על 

 LEEDבריאות בתקן 

בין  'ירוקה'פרמיית העלות ה

0%-5% 

NAHB research 

Center  (2009) 
מחקר מקרה בוחן יחיד: ניתוח  ארה"ב

השפעת עלות של שילוב תקן 

  'ירוקה'הבנייה ה

פרמיית העלות לקבלת רמת תקן 

"Silver 17%" היא 

USGBC (2009) ניתוח השוואתי של מדגם של  ארה"ב

פרויקטי מגורים חדשים  15

שאינם  22 -ו LEEDבתקן 

פרויקטי  12בתקן. ובנוסף, 

בניה מסחרית חדשים בתקן 

LEED שאינם בתקן.  13 -ו 

אינה  'ירוקה'העלות בבנייה 

גבוהה באופן מובהק מהעלות 

בבנייה שאינה עומדת בתקן 

 'ירוקה'הבנייה ה

Katz (2010) פרמיית העלות במרבית אמידת פרמיה העלות של בניה  ארה"ב
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 ממצאים מתודולוגיה מדינה מחברים )שנה(

 170עבור  'ירוקה'

באמצעות מידע מבנים ירוקים 

 מאדריכלים וקבלנים.

, 0-4% -האומדנים הינה כ

אולם קיימים מקרים המגיעים 

 18% -עד ל
Mapp et al. (2011) ניתוח השוואתי של עלות  ארה"ב

מבני בנק ירוקים  2בפועל של 

 מבנים רגילים. 8לעומת 

ובנייה  'ירוקה'העלויות בבנייה 

רגילה דומות. עלות תהליך 

 2%היא עד  LEEDאישור תקן 
Shrestha and 

Pushpala (2012) 
ניתוח השוואתי של עלות  ארה"ב

ספר בבניה -בתי 30בניית 

ספר -בתי 30לעומת  'ירוקה'

 בבניה רגילה.

 -גבוהה ב 'ירוקה'עלות בניה 

 מעלות בבניה רגילה 46%

Rehm and Ade 

(2013) 
 17ניתוח השוואתי של עלות  זילנד-ניו

 'ירוקה'מבני משרדים בבניה 

עלות של מבנים אומדן לעומת 

אלו כמבנים רגילים ללא 

 התוספות הנדרשות בתקן.

גבוהה יותר  'ירוקה'עלות בבניה 

מאשר עלות בבניה רגילה, אבל 

 אינה מובהקת סטטיסטית

Kim et al. (2014) ניתוח השוואתי של מקרה  ארה"ב

בוחן בודד: מבנה מגורים 

לעומת מבנה  'ירוקה'בבניה 

 מגורים בבניה רגילה

 -גבוהה ב 'ירוקה'עלות בניה 

מאשר עלות בבניה  10.77%

 רגילה

 ( Dwaikat and Ali (2016))מקור: עיבוד טבלה מתוך 

 'ירוקה'ה יבניעקב יישום העלויות הנוספות הצפויות ש, ( נמצא2013בעבודתם של אלעזר ופלצור )

וח של תוספת עלות בתלות בסוג הבניה, איכות הבניה ועוד. הטו ,מעלות הבניה 0-10% -כעומדות על 

, 2-4%, משרדים 1.5-2% –מגורים  :הבאים, לפי סוג המבנההשיעורים  עומד על 'ירוקה'בגין בנייה 

 . 2-6.1%, בתי מלון 7-10%מבני חינוך 

של מבני ציבור משרדיים  'ירוקה'תועלת בבניה -לאחרונה, נערך בישראל מחקר שהתבסס על ניתוח עלות

המחקר הראה כי לבניה 'ירוקה' יש פוטנציאל גדול . Gabay et al. 2014))והתועלות ליזם ולחברה 

קר זה שונה מחאלא שכלכלית, הן עבור היזם הפרטי והן עבור החברה. בראיה לחיסכון כספי והיא כדאית 

 התועלות. אומדן אופן בו בוצע העלויות והן ב אומדן אופן בו בוצעמהותית מהמחקר הנוכחי, הן ב

באמצעות ניתוח העלויות הכלכליות  'ירוקה'מחקר נוסף שנערך בישראל בחן את עלויות הבניה ה

(. מסקנות 2013, מבני מגורים )קוט וכץ ם שלשני סוגיעבור והשוואתן לעלויות בנייה קונבנציונלית, 

בלבד. עם זאת, מחקר זה מוגבל במספר היבטים  1-2% -המחקר מצביעות על עלות נוספת מוערכת של כ

תועלת מלאה, ביניהם: התועלות הכלכליות הישירות, -מנת לבצע הערכת עלות-שנדרש להשלימם על

 ועוד. העלויות הסביבתיות החיצוניות, מחיר הדירה לצרכןצמצום 

( ריכזו במחקרם נתונים ממחקרים אשר בוצעו בארצות הברית בנושא עלויות עודפות של 2013קוט וכץ )

בניה 'ירוקה'. הנתונים שנאספו מראים כי תוספת העלות הממוצעת הנדרשת לשם עמידה בתקן ירוק 

(LEED)  המקרים שנסקרו כללו מבני מגורים, מבני חינוך ובנקים. בשני מקרים 3% -ל 0.6%נעה בין .

 צא כי עמידה בתקן איננה כרוכה בעלות עודפת. אף נמ
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מבני חינוך. במחקר שבוצע בארה"ב, נמצאו של  'ירוקה'בחנו את עלויות הבניה ה בעולם מחקרים בודדים

ברמה  LEEDלמוסמך  0.8%, ובטווח פרמיות עלות הנעות בין של מבני חינוך ערכי עלויות שונים

 LEED Platinum (Turner Greenעבור מבנה העומד ברמת תקן של  11.5%בסיסית ועד 

Buildings, 2005) או פחות  2%, הוערכה העלות העודפת ברמה של אחר. במחקר(Katz, 2006) .

לסך  2% -עבור הבניה בלבד, ותוספת של פחות מ 3%-2%מחקר שלישי הצביע על עלות עודפת של 

 . (Mapp et al., 2011)ט עלויות הפרויק

לסיכום, המחקרים שנסקרו מעידים כי בממוצע תוספת העלות של בנייה 'ירוקה' אל מול בניה 

 מהעלות הכוללת.  10% -קונבנציונלית יכולה להגיע עד לכ

במסגרת המחקר הנוכחי נבחנת העלות המעודכנת של בתי ספר אל מול ערכן הכספי של התועלות 

 הצפויות.

 'ירוקה'ניה מב תועלות 2.8

פועל יוצא של ההפחתה בצריכת המשאבים הן, במרבית המקרים,  'ירוקה'בבניה ה התועלות הישירות

כגון חברתיות(, בריאותיות ו) חיצוניותבמהלך הבניה ולאורך חיי הבניין. בנוסף, קיימות גם תועלות 

  .(Gabay et al., 2014)הפחתה בזיהום אוויר ושיפור ברמת הבריאות 

 :כוללות (Yudelson, 2008)לצרכן ולמשק  'ירוקה'הנובעות מבניה  התועלות המרכזיות

סכון יצריכה פחותה של משאבים, בדגש על משאבי אנרגיה ומים המאפשרת ח –סכון תפעולי ישיר יח .א

 תפעולי במסגרת מחזור חיי המבנה.

תועלות המשתנות בצורה לא רציפה עקב היתרון להיקף הנרחב של  –היקף -רחבת 'ירוקה'בניה  .ב

 סכון בבניית תחנות כוח.ילחלהוביל סכון אנרגטי נרחב עשוי יהבניה. לדוגמא: ח

, והרחבת השוק תוך הקלה על יזמים חדשים להשתלב בתחום זה ,'ירוקה'יצירת ביקוש נרחב לבניה  .ג

 הפעיל

 בנה.הגדלת הערך הפיננסי של המ .ד

לירידה בזיהום האוויר, אשר עשויה מובילה הקטנת צריכת המשאבים  -תועלות חברתיות עקיפות   .ה

להוביל לשיפור המצב הבריאותי וירידה בתחלואה. בהתאם לכך, צפויה עליה בפרודוקטיביות של 

 הצרכן.

תועלות , ישירות כלכליותתועלות קטגוריות מרכזיות:  לשתיבחלוקה כללית, ניתן לסווג את התועלות 

 .(בריאותיות וחברתיותכלכליות חיצוניות )

 ישירות תועלות כלכליות 2.8.1

, אך מצומצמת מאוד בעולםקיימת ספרות ענפה  'ירוקה'בנושא התועלות הכלכליות הגלומות בבניה 

את התועלת הכלכלית הישירה הנובעת מיישום מרכיבי אמדו (. מספר מחקרים 2013בישראל )קוט וכ"ץ, 

במבנים. התקנת אמצעי התייעלות אנרגטית בתוך המבנה הביאה לחיסכון בצריכת  'ירוקה'ההבניה 
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האנרגיה של המבנה לאורך חייו, והכדאיות הכלכלית של הפרויקט הושפעה באופן משמעותי מהחיסכון 

 . (Liu et al., 2014)בעלות החשמל לאורך שנות חיי המבנה 

עליית ערך המבנה ותרומתו לכלכלה המקומית  ,עצמו, למשל תועלות כלכליות עשויות לנבוע גם מהמבנה

(Berardi, 2013). תועלות מרכזיות נוספות גלומות בעלויות הנמוכות יותר של תפעול ואחזקה, שעל-

 . (Katz, 2006) 'ירוקה'בסיסן ישקול הצרכן לשלם יותר עבור מבנה הבנוי בבניה 

על התועלות הבאות של בניה הצביע  (Madew, 2006) ממדינות שונותמחקר המבוסס על מקרי בוחן 

בערך השוק,  10%, עליה של בפריון 1-25%בצריכת מים ואנרגיה, עליה של  60%: הפחתה של 'ירוקה'

  בערכי השכירות. 5-10%עליה של ו

-תורמת לגידול של כ 'ירוקה'נטען כי בניה  (Ries et al., 2006)במחקר נוסף המבוסס על מקרי בוחן 

 ,.Lau et al)אחר . מחקר LEEDבמבנים מוסמכי תקן באנרגיה  30%-של כוחיסכון , בפריון 25%

בעלויות האנרגיה בהשוואה למבנים קונבנציונליים. בהשוואה  50.1%סכון של יחמושג טען כי  (2009

מסחרית: הפחתה  'ירוקה'לרמת הביצועים הממוצעת סוכמו הממצאים העיקריים לגבי תועלות של בניה 

שביעות ב 27%-עליה בכוללת %, התחזוקה בעלות ה 13%-הפחתה בבשימוש באנרגיה,  26% של

 .CO2 (GSA, 2008)בפליטת  33%הפחתה של רצון של הדייר גבוהה, וה

 חיצוניותתועלות  2.8.2

בנוסף לתועלות הכלכליות הישירות, קיימות תועלות כלכליות חיצוניות בעלות משמעות רבה, לא רק 

 לחברה כולה.  אלא גםלמשתמשי המבנים, 

 בריאותיות -תועלות חיצוניות  2.8.2.1

נסקרו מחקרים רבים הבודקים את התועלות הבריאותיות כתוצאה משהייה  Katz (2006)של  ובמחקר

 :2תרשים ממצאי המחקרים הללו, בהתייחס לשיפור בבריאות, מוצגים ב ממושכת במבנים ירוקים.
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: ריכוז ממצאי מחקרים ביחס לשיעור השיפור בבריאות / הפחתת סמפטומים כתוצאה 2תרשים 

 (Katz, 2006מקור: )משיפור התנאים הסביבתיים במבנה 

 

מהתרשים ניתן ללמוד על תועלות בריאותיות משמעותיות הקשורות בהכנסה מוגברת של אוויר צח לתוך 

מזהמים. כך למשל נמצא, שעיקר התועלת מהחדרת המבנה, בהפחתת הלחות ובבקרה על מקורות של 

השליטה על הלחות בתוך המבנה מפחיתה , אוויר צח לתוך המבנה היא בהפחתת ההידבקות בשפעת

 משמעותית את מקרי האסטמה, ואילו סינון מזהמים מונע צינון ואלרגיות שונות. 

דיווחו על תסמינים שונים, מהתלמידים בבתי ספר  27%במחקר שנערך בבתי ספר בטאיוואן נמצא כי 

 המזהמים. בקוריאה נבחנו רמות (Zhang et al., 2011)שנעלמו לאחר שעות השהיה בבית הספר 

, האוורור. נמצא כי מעבר לשיטת 60-70-ואיכות האוויר בכיתות בבתי ספר אשר נבנו ברובם בשנות ה

רור אקטיבי משפר את איכות לריהוט הנמצא בתוך הכיתות השפעה מכרעת על איכות האוויר, וכי אוו

את שביעות רצון המשתמשים במבני אוניברסיטה שבחן במחקר .  (Yang et al., 2009)האוויר בכיתות

בין שתי אוניברסיטאות )בארה"ב ובלבנון(, נמצא כי קיים פער גדול בשביעות הרצון של והשווה 

 ,.El Asmar et alמיושנים )לבין מבנים  LEEDהמשתמשים בין המבנים החדישים והעומדים בתקני 

כמו כן, ניתן לשייך לתועלות הבריאותיות את מניעת העמסת ימי מחלה והעלאת התפוקה בראיה (. 2014

 משקית כוללת.

 נוספותחיצוניות תועלות  2.8.2.2

בעוד שהיזם הפרטי עשוי להיות מעוניין בתועלות הישירות בלבד, בהיבט הלאומי חשוב לבחון גם את 

. אחת התועלות המועלות בהקשר זה היא גלישת מדיניות של רכש ירוק ובניה לחברה החיצוניותהתועלות 

מהתחום הממשלתי והמוניציפלי והשפעתה על שאר השוק. במחקר אשר בדק השפעה של החלת  'ירוקה'

בסקטור הממשלתי והמוניציפלי, מצאו החוקרים כי רכש ציבורי ירוק ומדיניות  'ירוקה'מדיניות בניה 

סקטור הממשלתי והמוניציפלי מביאים לעלייה משמעותית ופיתוח של שוק מוגבר לחומרים, סביבתית ב

ללא צורך  –ציוד ואמצעים ירוקים, אשר משפיעים בתורם גם על המשק הפרטי, ועל מבני מגורים 

. תועלות נוספות בתחום זה (Simcoe and Toffel, 2014) בהתוויית מדיניות מחייבת בסקטור זה

על המשתמשים בו  שלוות נגישות המבנה, אלמנטים חינוכיים, תרומתו התרבותית וההשראה עשויות להי

(Berardi, 2013) 

 מוסדות חינוך ירוקיםמבריאותיות ישירות תועלות  2.8.3

, אשר בחנו Lumpkin (2014) של והשפעות הלמידה במבנה ירוק על הישגי התלמידים נבחנו במחקר

הבדלים בהישגי תלמידים בבית ספר בפלורידה, במעבר בין מבנה מיושן למבנה חדש העומד בתקן של 

כי ציוני התלמידים במבחני השוואה במתמטיקה ובקריאה עלו באופן מובהק הראו . התוצאות 'ירוקה'בניה 

 במבנה הירוק.  
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 - מצא כי התועלות ,מוסדות חינוך 30-ב ה''ירוקתועלת של בניה -ניתח עלותש ,Katz (2006)מחקרו של 

ft/70$-כ
2

ft/3$ -כ - 'ירוקה'ויותר מעלויות הבניה ה 20גבוהות פי  -  
2

. השימוש באנרגיה במוסדות 

בהשוואה לבניה רגילה. אומדן מפורט של  32%-בפחת והשימוש במים  33%-החינוך הירוקים פחת ב

 .9מוצג בטבלה שנים  20למשך התועלות 

 שנים 20למשך במצטבר  בתי ספר ירוקיםמתועלות כלכליות : 9טבלה 

ft/$)תועלת  תחום
2
) 

 9 אנרגיה

 1 פליטות

 1 מים ושפכים

 49 עליה ברווחיות עתידית

 3 ירידה בשיעור האסטמה

 5 ירידה בשיעור מחלות צינון ושפעת

 4 שימור מורים

 2 השפעה על תעסוקה

 74 סה"כ

 3 עלות הבניה ה'ירוקה'

 71 רווח נקי

 Katz, 2006מקור: 

 

 'ירוקה'בעשור האחרון נערכו מספר מחקרים שניסו לאפיין ולאמוד את התועלות השונות הגלומות בבניה 

 ביחס העיקריים יםממצאה רוטי, תוך פ10המחקרים המרכזיים בתחום מרוכזים בטבלה של מבני חינוך. 

 . לתועלות
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 של מבני חינוך  'ירוקה'אומדן של תועלות אופייניות הגלומות בבניה : 10טבלה 

 

                                                 

14
 VOC  – Volatile Organic Carbons 

 מקור התועלת אמידת  נושא תחום

 אנרגיה

 

הפחתה בצריכת  32% חיסכון בעלויות אנרגיה

 האנרגיה

Ramli et al, 2012 

 

הפחתה בצריכת  30-50% 

 אנרגיה וחשבון חשמל

Gordon, 2010 

 Gordon, 2010 חיסכון בצריכת דלק 19% מערכות בוילרים יעילות

תאורה יעילה, שימוש מוגבר 

באור יום וחיישני תאורה, 

מערכות חימום וקירור יעילות 

ובידוד טוב יותר של הקירות 

 והגגות.

האנרגיה של בית צריכת 

 33%-ספר ירוק נמוכה בכ

 מזו של בית ספר רגיל

Ramli et al, 2012 

הפחתת פליטות גזי חממה טונות 

פחמן דו חמצני שווה ערך 

 מכלל מרכיבי הבניין (פד"ח)

טונות שווה ערך פד"ח על פני 

 כל מחזור החיים

הפחתה בטביעת  31%

 הפחמן

 

 

 בפליטה הפחתה 10%

Taileb and 

Dekkiche, 2013 

 

 

 

חיסכון בצריכת מים בבית  מים

 הספר

בצריכת  חיסכון 30-45%

 מים

Gordon, 2010 

חיסכון בצריכת מים בבית 

 הספר

 Ramli et al, 2012 הפחתה בצריכת מים 32%

איכות פנים 

 הבניין

בקרה  -איכות אוויר במבנה 

והפחתה ככל שניתן של מזהמי 

אוויר בתוך המבנה, כגון 

VOC
14

, פחמן דו חמצני, 

ומזהמים נוספים כגון פתוגנים, 

 אלרגנים וכדומה

לא נאמדה תועלת בניתוח 

 כמותני

Ramli et al, 2012 

התאמת  -נוחות תרמית 

הטמפרטורה בכיתה לנוחות 

התלמידים מביאה לשיפור 

בהישגים המיידים )קריאה, 

 חשבון(

ערך נוחות ממוצע 

20בסביבות 
o
C 

Ramli et al, 2012 

רעש ממקורות חיצוניים )תנועת 

כלי רכב(, אקוסטיקה לא טובה 

בכתה או מערכות תשתית 

)מערכות מיזוג או במבנה 

 מערכות ביוב(

הפחתה ומניעה של רעש 

 משפרת ריכוז וביצועים

Ramli et al, 2012 

 חודיים למבני חינוך:ייתרונות י

יתרונות 

ברמת 

הלימוד 

בית ספר ירוק, ללא פירוט 

 מרכיבים

, יותר רמת ריכוז גבוהה

ציונים משופרים, ביצועי 

מורים טובים ושיעור 

Gordon, 2010 
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, בניה ירוקה של בתי ספר צפויה לתרום לניצול יעיל יותר של 10בנוסף לתחומים המוצגים בטבלה 

-משאבים אחרים, כמו קרקע וחומרי גלם, לפגוע פחות במערכות אקולוגיות, לתרום לקידום תחבורה בת

עבודות שניסו לאמוד את שווין של בספרות נמצאו לא קיימא ולצמצם את ייצור הפסולת. עם זאת, 

 תועלות אלו בבתי ספר ירוקים.

גלומה שורה ארוכה של יתרונות  בפרט, בישראל בכלל, ובבתי ספר ביישום בניה 'ירוקה' בבית ספר

 חברתיים, כלכליים, סביבתיים וחינוכיים, ביניהם:

כמיליון וחצי תלמידים, ובנוסף בישראל לומדים בבתי הספר  –שיפור איכות החיים של ציבור גדול  .א

 לחלקים גדולים באוכלוסייה יש מגע יומיומי עם מבנה בית הספר;

 שיפור הבטיחות, הבריאות ואיכות החיים של דור העתיד; .ב

יתרונות חברתיים מוכחים, כגון שיפור ההישגים בלימודים, הפחתת אלימות, הפחתת היעדרות של  .ג

 מורים ותלמידים;

אין תלות במשק הפרטי ולכן נדרשת החלטה של הרשויות  –'ירוקה' בבתי ספר קל יותר ליישם בניה  .ד

 המוסמכות בלבד;

מוסדות חינוך  4,200-כ -המדינה היא המשקיעה והיא גם הנהנית מחיסכון בעלויות ומשאבים  .ה

 בישראל מהווים פוטנציאל עצום לחיסכון משמעותי במשאבים;

חינוך ע"י דוגמה מוחשית לערכים של  –גם בעתיד השפעה חינוכית מיידית על התלמידים בהווה ו .ו

 שימור וחיסכון. 

 

 'ירוקה'מבניה תועלת מול  עלותניתוח  2.9

הצפויים ומספר גורמים  רווחיםהצפויות, סך ה עלויותתועלת הוא תהליך בו בוחנים את סך ה-ניתוח עלות

תועלת נלקחים בחשבון שיקולים -אחרים, על מנת לבחור את האפשרות הרווחית ביותר. בניתוח עלות

, ערך הזמן של כסףהמיוחלת. הניתוח מתחשב בנוסחת  תשואהכספיים בהשוואת הוצאות ראשוניות ל

 .(Boardman, 2006) ערך הנוכחילצרכי המרת ההכנסות וההוצאות הצפויות ל

האם לבצע  -חלטה כוללת בהתחשב בכלל ההיבטים תועלת הינה לקבל ה-המטרה המרכזית בניתוח עלות

תועלת עשוי להשתנות בהתאם -או לא מדיניות מסוימת או פרויקט מסוים. ראוי להדגיש כי ניתוח עלות

 נמוךהיעדרות  וההישגים

תוספת אור יום; שיפור באיכות 

האוויר בתוך המבנה; שיפור 

האקוסטיקה בכיתות; נוחות 

ויציבות של הטמפרטורה בתוך 

 המבנה

שיפור מובהק בהישגי 

 תלמידים

USGBC, 2008 

יתרונות 

 כלכליים

בתי ספר ירוקים מספקים  חיסכון בעלויות

יתרונות כלכליים הגבוהים 

בבתי ספר  מאשר 20פי 

 רגילים

Katz, 2006 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%96%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%9B%D7%A1%D7%A3&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%99
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 ,Mishan and Quah) משק או היזם, קבלן, צרכן ניתוח עבור  הניתוח, לדוגמאולמושא למטרת הניתוח 

2007.) 

. הנושא נבחן בצורה רחבה במסגרת מחקר 'ירוקה'כלכלית של בניה מחקרים רבים בחנו את הכדאיות ה

ספר -בבתי ’ירוקה‘כמות המחקר בנושא בניה (, אולם 2013) World Green Building Councilשל 

  מצומצמת ביחס למבנים בשימושים אחרים.

בעלויות הבנייה הביאה  2%( מצאו החוקרים שהשקעה עודפת של 2003) .Katz et alבמחקר של 

( נמצא שבניינים ירוקים 2006) .Katz et alבעלויות לטווח ארוך. במחקר אחר של  20%לחיסכון של 

ושהחיסכון בעלויות שהתקבל מכך עלה על  33%הפחיתו את השימוש באנרגיה בשיעור ממוצע של 

בנייני משרדים ובתי ספר בארה"ב נמצא, שערך החיסכון בהוצאות תוספת עלות הבניה. בסקר של 

 . (Katz et al., 2008)שנה, היה יותר מכפול מערכן של ההשקעות הראשונות  20אנרגיה למשך 

במחקר שנערך בישראל, נבחנה העלות מול התועלת שבבניין משרדים הבנוי על פי תקן הבניה ה'ירוקה' 

התוספת הנדרשת לשם עמידת המבנה בתקן עשויה במחקר נמצא ש. Gabay et al., 2014)הישראלי )

 40%-מעלויות של בניה רגילה, אך היא צפויה להשתלם מבחינה כלכלית. כ 10%-להגיע עד ל

מהתועלות  60%-מהתועלות הכלכליות מגיעות מחיסכון משמעותי בצריכת האנרגיה של המבנה, ואילו כ

עובדים המתעתדים לעבוד בבניין זה. זמן החזר ההשקעה אשר צפויות להתקבל מהיעילות הצפויה של ה

בין שנתיים לארבע שנים, תלוי בגודל המבנה  -חושב על ידי החוקרים עומד על מספר שנים בודדות 

 ובדירוג שלו על פי התקן.

נבחנו עלויות ההשקעה הנוספת בבנייני  'ירוקה'במחקר אשר בוצע עבור המועצה הישראלית לבניה 

(. עלות 2014ירוקים לעומת בנייני ייחוס אשר אינם מוגדרים כבניינים ירוקים )קוט ונתניאן, משרדים 

. על פי המחקר, 1.1%-1.3%ההשקעה הנוספת ביחס לעלות הבניה הקונבנציונלית נמצאה בתחום שבין 

ה של יכול לשמש כתמריץ וטיעון משמעותי בעד כדאיות 'ירוקה'החיסכון הצפוי לאורך השנים מהבנייה ה

בניה זו, אשר אמורה להביא לחיסכון ישיר בהוצאות השוטפות על צריכת חשמל ומים במבנה. זמן החזר 

שנים )מחיסכון במים וחשמל בלבד, ללא שקלול של  4-5ההשקעה בתנאי המחקר נמצא בתחום שבין 

  תועלות בריאותיות וחברתיות אחרות(.

משתנות  בהתאם לבעלי העניין, כדוגמת  'ירוקה'יה תועלת של בנ-חשוב להדגיש כי הערכות ניתוח עלות

, כאשר המיקוד במחקר זה הוא בהיבט הצרכן והמשק (Lucuik et al., 2005)יזם, מתכנן, צרכן ועוד 

 הישראלי בכללותו.
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 מחקרתיאור ה .3

 ת המחקרושיט 3.1

במחקר נייה ירוקה. מרכזיות לאמידת עלויות של בקיימות ארבע שיטות  שהוצג בפרק הקודם,כפי 

השיטות ובחרו ארבע ( השוואה בין 2013בנושא עלויות בניה 'ירוקה' למבני מגורים ערכו קוט וכץ )

בחרנו להשתמש הן מחקר הנוכחי ב. )"השיטה התוספתית"( להתמקד במחקרם בשיטה השלישית בלבד

שהוצגה  שיטה התוספתית""בוהן  Mapp et al. (2011שהוצגה ע"י  "ההשוואתיתשיטה "ב

שמות השיטות בעברית ניתנו  ין התוצאות המתקבלות מהן.ע השוואה בצולבKatz et al. (2003 ,)ע"י

 ע"י מבצעי המחקר הנוכחי.

שונות לאמידת עלויות של בניה ירוקה של בתי ספר ולהשוות בין שתי שיטות ב ההחלטה להשתמש

  מוטות.ובלתי תוצאות קונסיסטנטיות השאיפה להגיע ל  על תוצאותיהן מושתתת

ירוקים מבתי ספר מבוצע שימוש בנתונים "אמיתיים" של עלויות/תועלות " תיתהשוואה השיטה"פי -על

דומים במיקום בעלי מאפיינים "רגילים" בתי ספר לעלויות/תועלות של ואלה מושווים  ,לצרכן ולמשק

 גיאוגרפי זהה או דומה. 

אומדן של ירוקים מושוות ל ספר בתיאמיתיות" של ההעלויות/תועלות "", השיטה התוספתית"פי -על 

 . בתי ספר היפותטיים דומים שנבנו בבניה רגילהעלויות/תועלות של 

התפתחות, הם שלבי הללו כבר נבחנו בעולם, אך בישראל, בשל שוק שעדיין נמצא ב עלויותכל סוגי ה

למדינות כמו טרם הוכחו בצורה מלאה. חשוב לציין כי מבחינת האקלים, יש דמיון מסוים בין ישראל 

  .אוסטרליה, אך ישראל מתנהגת לעתים באופן שונה מבחינת שוק הבנייה ותרבות הבנייה המקומית

לבין היבטים שיפור ועליית ערך , יש להבחין בין היבטים הקשורים בכלכלי של תועלותבאומדן 

סילוק של עול יי :כוללים, בין השארשיפור ועליית ערך היבטים הקשורים ב צמצום עלויות.הקשורים ב

נדל"ן למגורים, בערכי פסולת, שיפור היכולת לשימור מורים, השפעה חיובית על התעסוקה, עליה ה

כוללים, בין  היבטים הקשורים בצמצום עלויותוחיסכון כתוצאה מעליה בפריון ועליה ברמת הבריאות. 

ות, עלויות מופחתות עלויות מים, עלויות מופחתות של פליט צמצוםצריכת אנרגיה , הפחתה ב :השאר

בעוד מים, ו: אנרגיה, פסולת מת, כדוגלאמידה פשוטה יחסיתחלק מהתועלות ניתנות  .של תחזוקה ותפעול

 ודאות . -אימכילות מרכיב גבוה של  אחרות, כגון: פריון ובריאות,

בשקלול עלויות/תועלות עתידיות בערך כספי  'ירוקה'המחקר כולל חישוב עלויות/תועלות של הבניה ה

 Henderson (2008.)עפ"י  NPV-Net Present Value))  נוכחי

היוון  הערך הנוכחי של התועלות העתידיות נגזר מהתועלת השנתית, מקדם ההיוון, ומספר השנים.

 הבאה: המקובלת התועלות למחיר נוכחי יבוצע באמצעות הנוסחה
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 כאשר:

R –  התועלותאומדן 

i – ערך הריבית השנתית 

t – מספר השנים 

אזי קיימת כדאיות כלכלית בביצוע  ,תועלות הינו חיובי-של עלויותהמשוקלל  NPV-כאשר ערך ה

 .'ירוקה'ההשקעה וההתאמות לתקן הבניה ה

ותוך בחינת ערכים שונים של עליית מדד שנה(  20התועלות מבוצעת לטווח הזמן הבינוני )אמידת 

 .המחירים

 :תוך שימוש בשתי שטותנערך המחקר 

 של בתי ספר ירוקים לעומת רגילים עלויות בפועלבחינת  השיטה ההשוואתית:

 הספר בבניה ירוקה ובבניה רגילה. -תית בפועל עבור ביואיסוף נתוני עלו .א

 הספר בבניה ירוקה. -עבור בתישל התועלות  אמידה .ב

 .ניתוח עלות/תועלת השוואתי .ג

אומדן עלויות בניה של בתי ספר לעומת  'ירוקים'בפועל של בתי ספר ת יועלובחינת  התוספתית:השיטה 

 'רגיליםאך 'דומים היפותטיים 

 ואמידהספר בבניה 'ירוקה' לרכיבים 'ירוקים' לעומת רגילים -ביתשל עלות בפועל מרכיבי הסיווג  .א

 של העלות ה'ירוקה'.

 ניתוח עלות/תועלת השוואתי. .ב

 

 ניתוחבוצע ניתוח רגישות של התוצאות. במסגרת ניתוח הרגישות, נערך  ,תועלת-ניתוח עלותלבנוסף 

ניתוח הרגישות נועד לבחון כיצד . תקבלוהשל השפעת שינויים במשתנים בלתי תלויים על התוצאות ש

טוב נחשב לשינוי בנתונים. מודל  חלתו של מודל ההחלטה, כאשר ועשויה להשתנות התוצאה או תקפ

סביר, עדיין  בטווחלשינויים במשתנים. כלומר, אם משנים את הנתונים  נמוכה רגישות הוא בעל יותר אם

המלצות וכלי בהמשך נוסחו בהתאם ללקחים והמסקנות מהניתוח  שינוי בתוצאה של הניתוח.לא חל 

 בישראל.של בתי ספר ירוקים מדיניות לעידוד הבניה 

ספר יסודיים שנבנו בשנים האחרונות בישראל, מתוכם -בתי 10נכללו  במחקר עפ"י השיטה ההשוואתית

-. בעת עריכת המחקר היו בישראל שלושה בתירגילהחמישה שנבנו בבניה ירוקה וחמישה שנבנו בבניה 

. בי"ס LEEDשהוסמך על פי תקן  ספר שהוסמכו על פי התקן הישראלי לבניה ירוקה, ובית ספר אחד

http://www.maot.co.il/lex12/glossary/g_1668.asp
http://www.maot.co.il/lex12/glossary/g_953.asp
http://www.maot.co.il/lex12/glossary/g_1103.asp
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נוסף נמצא בתהליכי הסמכה מתקדמים על פי התקן הישראלי. לשם השוואה עם בתי הספר הירוקים, 

-ספר שנבנו בבניה רגילה בשנים האחרונות ונמצאים בסמיכות גיאוגרפית לבתי-נבחנו גם חמישה בתי

 הספר הירוקים. 
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 .11טבלה עפ"י תקן, גודל, ומאפיינים ייחודיים מוצגים ב כלכלי, שנת הקמה, דרגת הסמכה-רשימת בתי הספר שנכללו במחקר ופרטים אודות מיקום, אשכול חברתי

 הספר בשיטה ההשוואתית-: מאפייני בתי11טבלה 

סוג  

 הבניה

-אשכול חברתי יישוב

 כלכלי

 ייחודייםמאפיינים  שטח )מ"ר( הסמכה, לפי תקןדרגת  שנת הקמה שם

ביה"ס הראשון בארץ שהוסמך לת"י בניה  3,314 1כוכב  5281ת"י  2012 נופי ים 8 תל אביב ירוקה

 ירוקה
 ביה"ס נבנה בשכונה חדשה 2,596 1כוכב  5281ת"י  2014 ש"י עגנון 7 כפר סבא

ביה"ס נבנה בשכונה חדשה. בראשון בארץ  2,048 כוכבים 2 5281ת"י  2014 רקפות 7 ביאליק קריית

 שהוסמך לשני כוכבים

 ספר קיים-ביה"ס נבנה על שטח של בית 2,977 1לכוכב  בתהליך 2016 דרויאנוב 8 תל אביב

ביה"ס הראשון בארץ שהוסמך בתקן  LEED 2,751 2013 צוריאל 7 ראשל"צ

LEED הבינלאומי 

 ספר חדש בבניה רגילה-בית 2,498 ללא 2013 דבורה עומר 7 כפר סבא רגילה

 ספר חדש בבניה רגילה-בית 1,906 ללא 2012 סביוני ים 5 ים קריית

ספר חדש בעיר חדשה. מיועד לעבור -בית 2,322 ללא 2016 213-214 5 חריש

 5281שדרוג לבי"ס בת"י 

ספר חדש בעיר חדשה. מיועד לעבור -בית 1,834 ללא 2016 203-204 5 חריש

 5281שדרוג לבי"ס בת"י 

ספר חדש בעיר חדשה. מיועד לעבור -בית 2,556 ללא 2016 231 5 חריש

 5281שדרוג לבי"ס בת"י 
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 תועלת-עלות ניתוח 3.2

ירוקים ספר -בתי" של עלויות/תועלות מבוצע שימוש בנתונים "אמיתיים"השיטה ההשוואתית", פי -על

"רגילים" דומים במיקום גיאוגרפי זהה או ספר -בתילצרכן ולמשק והשוואתם לעלויות/תועלות של 

העומדים בתקן בניה 'ירוקה' לעומת עלויות ספר -בתידומה. השיטה כוללת אומדן עלויות בפועל של 

המושווים דומים זה לזה.  היתרון בשיטה זו בבניה רגילה, כאשר מאפייני המבנים ספר -בתיבפועל של 

 הוא בהשוואת עלויות בפועל אבל החיסרון הוא בקושי במציאת מבנים "דומים".

לאמידת הירוקים מושוות הספר -בתיהעלויות/תועלות "אמיתיות" של "השיטה התוספתית" פי -על

שיטה כוללת עלויות בפועל עלויות/תועלות של מוסדות אלו ללא התוספות שנובעות מבניה ה'ירוקה'. ה

עלויות תיאורטית של אותם המבנים, במידה לאמידת של מבנים העומדים בתקן בניה 'ירוקה' והשוואה 

 והיו נבנים ללא עמידה בתקן, בבנייה רגילה.

מבוססת על נתונים ממגוון נושאים, שזמינותם לביצוע המחקר הינה חלקית. כלכלית של התועלות אמידה 

מצריכת אנרגיה נמוכה, סילוק פסולת, עלויות מים, עלויות ת לנבוע מהגורמים הבאים: התועלות יכולו

מופחתות של פליטות, עלויות מופחתות של תחזוקה ותפעול, שימור מורים, חיסכון כתוצאה מעליה 

בצורה טובה, כדוגמת: אנרגיה ומים, לאמידה בפריון ועליה ברמת הבריאות. חלק מהתועלות ניתנות 

 ודאות גבוהה, כגון: פסולת, פריון, בריאות. -קן בעלי איאולם חל

של תזרים העלויות וכן את הערך הנוכחי של  (PV-Present Value)המחקר מחשב את הערך הנוכחי 

. כדי לעמוד על כדאיות הבניה הירוקה מחושב גם הערך הנוכחי הנקי  'ירוקה'תזרים התועלות של בניה 

(NPV-Net Present Value)  של פרויקטים אלהHenderson, 2008).) 

תועלת מבוצע ניתוח רגישות של התוצאות לשינוי בהנחות לגבי גובה -בנוסף לביצוע ניתוח עלות

האינפלציה, שינוי עתידי במחירי מים וחשמל ופרמטרים כגון שער ההיוון. במסגרת ניתוח הרגישות, 

 .ספר-בתישל  'ירוקה'נבחנת השפעת השינוי בפרמטרים אלה על כדאיות בניה 
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 כלכליהניתוח התוצאות  .4

 'ירוקים'אומדן עלויות של בניית בתי ספר  4.1

 עפ"י "השיטה ההשוואתית"  אומדן עלויות 4.1.1

ירוקים ספר -בתי" של עלויות/תועלות אמיתייםמבוססת על שימוש בנתונים ""השיטה ההשוואתית" 

"רגילים" דומים במיקום גיאוגרפי זהה או ספר -בתילצרכן ולמשק והשוואתם לעלויות/תועלות של 

בתקן בניה 'ירוקה' לעומת עלויות בפועל ספר -בתידומה. בהתאם לכך, בוצע אומדן עלויות בפועל של 

בפועל, השווינו את הנתונים לגבי של מבנים רגילים, כאשר מאפייני המבנים המושווים דומים זה לזה. 

 "רגילים" דומים ככל הניתן.ספר -בתייות של לעלו 'ירוקים'ספר -בתיעלויות כוללות של 

החוזים הרשמיים של משרד החינוך עם החברה הקבלנית  נלקחו מתוך 12בטבלה המוצגים נתונים ה

מתייחסים להיבטי המבצעת את הפרויקט. מסמכים אלו נקראים מסמכי "ריכוז עלות חוזים". המסמכים 

 .משקפת את מכלול ההיבטים , והעלות המוצגת בטבלהבניה, תכנון, פיתוח ומע"מ

, מכיוון שצורת , קיימת שונות באופן הצגת העלויות12 בטבלה המוצגים הנתוניםכפי שניתן להתרשם מ

חוזה בהתאם לשיטת ההתקשרות והשיטה החוזית לביצוע הפרויקט: משתנה הדיווח למשרד החינוך 

 .מפורט שיטת כתב כמויותאו  פאושלי

, שטח בנוי, עלות לפי תקנים ת ההסמכההספר, דרג-ישוב, שם ביתנתונים ביחס לכוללת  12טבלה 

מציגה את שלושת הטבלה  חישוב עלות למ"ר.וכוללת של הפרויקט, עלות בניה בלבד )ללא מע"מ(, 

, בית הספר תקן בניה ירוקה הישראלי ומשולבים בצורה מלאה במחקרפי הספר שהוסמכו ל-בתי

 בתהליך הסמכה. שנמצא בית הספרוכן את  LEEDשהוסמך לפי תקן 
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 מע"מ( לפניו"רגילים", לפי חוזי משרד החינוך ) 'ירוקים': נתוני עלויות בניה של בתי ספר 12טבלה 
15

 

סוג 

 הבניה

 (1עלות כוללת ) שטח )מ"ר( ןדרגת הסמכה, לפי תק שם יישוב

)₪( 

 (2עלות בניה בלבד )

)₪( 
 עלות בניה למ"ר

)₪( 
 5,699 18,888,123  3,314 1כוכב  5281ת"י  נופי ים אביבתל  ירוקה

 6,865  17,822,535 2,596 1כוכב  5281ת"י  ש"י עגנון כפר סבא

 6,356 13,017,537 15,708,694 2,048 כוכבים 2 5281ת"י  רקפות קרית ביאליק

 5,614 16,712,610  2,977 1לכוכב  בתהליך דרויאנוב תל אביב

 LEED 2,751 13,551,727  4,926 צוריאל ראשל"צ

 ממוצע

 ת(. )ס

     5,892 

(743) 
 5,231 13,066,450 16,952,411 2,498 ללא דבורה עומר כפר סבא רגילה

 3,403 6,485,592 8,131,438 1,906 ללא סביוני ים קרית ים

 4,057 9,419,671 11,744,008 2,322 ללא 213-214 חריש

 4,315 7,913,012 9,998,044 1,834 ללא 203-204 חריש

 3,910 9,993,519 12,550,106 2,556 ללא 231 חריש

 (673) 4,183      (.ת.)ס ממוצע 

                                                 

15
  עלות בניה בלבדמתייחסת ל –עלות בניה ; פיתוחו בניהתכנון, ניהול, עלות כוללת  –עלות כוללת  

 



39 

 

, עולה כי קיים פער ניכר בעלות הבניה הממוצעת למ"ר בין קטגוריות בניה 12מהנתונים המוצגים בטבלה 

"רגילה" לעומת "ירוקה", וקיימת שונות גדולה בעלויות הבניה בין בתי ספר המשתייכים  –של בתי ספר 

₪,  5,892לאותה קטגוריה. עלות הבניה הממוצעת למ"ר של בתי ספר שנבנו בבניה "ירוקה" עומדת על 

( בבתי ₪16.1% ) 673-וסטיית תקן של כ₪  4,183(, לעומת ₪12.6% ) 743-עם סטיית תקן של כ

ו בבניה "רגילה". מכאן, שהפער בעלות הממוצעת למ"ר בבניה "ירוקה" בהשוואה ל"רגילה" ספר שנבנ

₪ 1,709עומד על 
16

משקלה של העלות הנוספת הזו בעלות הכוללת של בתי ספר שנבנו בבניה . 

, 29%יצוין, ששיטת חישוב זו, המצביעה על תוספת עלות של  .29%עומד על ₪(,  5,892"ירוקה" )

 (. 4.1.2-4.1.4ן חישוב תוספת העלות לפי הגישה התוספתית )ראה סעיפים עקבית עם אופ

 אולם, העלות החוזית אינה נותנת תמונה מהימנה של העלויות. 

. מוצגים נתונים מעובדים עפ"י ניתוח של כתבי הכמויות, הצעות המחיר והעלויות בפועל 13טבלה ב

 לבין נתוני העלות עפ"י כתבי כמויות/דו"חות תשלום (12)טבלה  תההבדלים בין נתוני העלות החוזי

 ( מוסברים בעמודת ההערות. 13)טבלה 

 

                                                 

16
הן ביחס לעלות הכוללת של בניה ה"רגילה" )במקרה זה ₪(  1,709ניתן לחשב את תוספת העלות ) 

( והן ביחס לעלות הכוללת של בניה ה"ירוקה" )במקרה זה התוספת תעמוד על 41%התוספת תעמוד על 

29% .) 
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 )ללא מע"מ(כתבי כמויות/דו"חות תשלום , לפי ' ו'רגילים'ירוקים'נתוני עלויות בניה של בתי ספר : 13טבלה 

 

סוג 

 הבניה

דרגת  שם יישוב

הסמכה לפי 

 תקן

עלות בניה  שטח

בלבד  

 )ש"ח(

 עלות למ"ר

)₪( 
מספר 

 תלמידים

עלות 

 )₪(לתלמיד 

 הערות

 

 5281ת"י  נופי ים תל אביב ירוקה

 1כוכב 
עלות בנייה בלבד אינה כוללת פיתוח בעלות גבוהה  24,265 521 3,815 12,642,010 3,314

 ₪מיליון  4.5 -של כ
 5281ת"י  ש"י עגנון כפר סבא

 1כוכב 
עלות בנייה בלבד אינה כוללת עלות בניית אולם  22,020 596 5,056 13,124,082 2,596

  ₪מיליון  5.3 -ספורט הנאמד בכ
קרית 

 ביאליק
 2 5281ת"י  רקפות

 כוכבים
 3 -עלות בנייה בלבד אינה כוללת פיתוח בעלות של כ 25,483 356 4,430 9,071,884 2,048

  ובניית גן ילדים₪ מיליון 
בתהליך  דרויאנוב תל אביב

 הסמכה
 5עלות בנייה בלבד אינה כוללת עלות אולם ספורט,    5,614 16,712,610 2,977

 גני ילדים ופיתוח
בתהליך  צוקי אביב תל אביב

 הסמכה
לא נמצאו נתונים במשרד החינוך לגבי ביה"ס    4,930 16,763,572 3,400

   שהתחיל לפעול השנה
עלות בנייה בלבד אינה כוללת פיתוח בעלות גבוהה  LEED 2,751 14,732,712 5,355 445 33,107 צוריאל ראשל"צ

 ₪מיליון  3 -של כ

 ממוצע

 ס.ת()

    4,729 

(778) 

   

 26,243 366 3,845 9,604,911 2,498 ללא דבורה עומר כפר סבא רגילה

 

פיתוח גבוהה עלות עלות בנייה בלבד אינה כוללת 

 ₪מיליון  3.5 -כב
   16,133 402 3,403 6,485,592 1,906 ללא יםסביוני  ים קריית

     4,057 9,419,671 2,322 ללא 213-214 חריש
  

     4,315 7,913,012 1,834 ללא 203-204 חריש
  

     3,910 9,993,519 2,556 ללא 231 חריש
  

ממוצע 

 (ס.ת.)

    3,906 

(334) 
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העלות למ"ר לפי דוחות התשלום מייצגת בצורה טובה יותר את העלויות האמיתיות: עלות בניה ממוצעת 

(; העלות 16.5%)  ₪ 778עם סטיית תקן של ₪,  4,729עומדת על –למ"ר של ביה"ס מוסמך ת"י 

ואילו העלות למ"ר של ביה"ס ללא הסמכה ₪;  5,355תקן עומדת על  LEEDלמ"ר של ביה"ס מוסמך 

הפער בעלות הממוצעת למ"ר בין (. מכאן ש₪8.6% ) 334עם סטיית תקן של ₪  3,906דת על עומ

 .17%-בתי ספר שנבנו בבניה רגילה לאלה שנבנו בבניה ירוקה עומד על כ

 "ש"י עגנון"לדוגמה, בהשוואה בין בית ספר כך . מציג תמונה שונה , לעומת זאת,העלות לתלמידחישוב 

העלות  אמנם כינמצא אותו ישוב, שנבנה בבניה רגילה בבכפר סבא, לבין הבית ספר "דבורה עומר" 

כך שהעלות  ,בית ספר זה גם מאכלס יותר תלמידיםאלא שלמ"ר גבוהה יותר בבית הספר הירוק, 

. ההסבר יכול לנבוע ממספר רב של 15% -בכ לתלמיד נמוכה יותר מהמקבילה בבית הספר "הרגיל"

אבל יכול להיות שחלק . האוכלוסייההביקוש לבתי הספר, איכות בתי הספר, גודל  :כגון ,יםגורמ

לאכלס יותר תלמידים בסביבה נוחה יותר. השערה  ’ירוק‘מהסיבות הן גם יכולת תכנונית של בית ספר 

ית בקר ’ירוק‘זו לא אומתה בכל הנתונים. כך למשל אם נשווה את העלות למ"ר ולתלמיד בין בית ספר 

 יקר יותר בשני הקריטריונים. ’ירוק’ביאליק לבית ספר "רגיל" בקרית ים, נראה כי הבית ספר ה

מתבססת על . השיטה שיטת האומדן הראשונה בה השתמשנו במחקר"השיטה ההשוואתית" היא כאמור, 

עם . 'רוקה'יספר "דומים" שלא עפ"י תקן בניה -ספר בבניה ירוקה לעומת בתי-השוואה בין בניית בתי

, המחקר ותשל עורכ ןהתרשמותזאת, נראה שיש לסייג את הממצאים המתקבלים בשיטת חישוב זו. ל

את תמונת המצב כראוי קפת שנה מנלבית ספר "רגיל" אי ’ירוק‘השוואת העלויות בין בית ספר 

 המורכבת. 

 :כמפורט להלן, הפוגמים בתקפות הממצאים מהותיים גורמי קושיכי קיימים  ראהנ

הוא קטן  ,עפ"י התקן הישראליוהוסמכו  ,בבניה 'ירוקה' בישראלשנבנו ספר -בתישלושה המדגם של  .א

 בעל שונות פנימית גבוהה. ומאוד 

המבנים כוללים אלמנטים אדריכליים שונים, שלא בהכרח קשורים להיבטים סביבתיים, המשפיעים  .ב

 מאוד על העלות הכוללת. 

כלכליים-חברתייםעיריות מאשכולות  .ג
17
בכל סוגי בתי  ,כספים נוספים רבים גבוהים יותר משקיעות 

כי עיריות ת"א וכפ"ס משקיעות  כך למשל, נמצא מעבר לתקציב המתקבל ממשרד החינוך.הספר, 

 תקציבים נוספים לעומת עיריות אחרות שהשקעתן העצמית מצומצמת.

שלית" )כללית( וחלקם חוזה הבנייה מול הקבלנים אינו אחיד. חלק מבתי הספר נבנים בשיטה "פאו .ד

האחר נבנים בשיטת כתב כמויות. כך קשה יותר לעקוב ולהשוות בין מרכיבי העלות של בתי הספר 

 השונים. 

                                                 

בהתאם לדירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  17
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624110 

 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624110
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624110
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  בחלק מהמקרים ניתנת ע"י הקבלן הנחה כוללת, שלא ניתן לייחס אותה למרכיב כזה או אחר בבניה. .ה

 עפ"י "השיטה התוספתית" עלויות  אומדן 4.1.2

ירוקים בהשוואה  בתי ספר"אמיתיות" של ההעלויות/תועלות אמידת מבוססת על "השיטה התוספתית" 

ללא התוספות של הבניה ה'ירוקה'. במסגרת שיטה לו היו נבנים אלו מבנים כעלויות/תועלות של לאמידת 

 עלויות של מבניםומושוות לאומדן זו, נאמדות העלויות בפועל של מבנים העומדים בתקן בניה 'ירוקה' 

  בבנייה רגילה. יים דומים שנבנוהיפותט

התחשיב מתייחס בצורה מפורטת לכתבי הכמויות לפיהם נבנו בתי הספר. הפרקים של כתב כמויות 

בניה, כמפורט להלן: עפר, בטון  בצורה מקובלת בפרויקטי הממוספריםסעיפים -מחולקים לסעיפים ותת

יצוק באתר, בטון, טרום, בניה, איטום, נגרות אומן ומסגרות פלדה, מתקני תברואה, חשמל, טיח, ריצוף 

וחיפוי, צביעה, אלומיניום, אבן, מיזוג אוויר, מתקני מעלית, טלפוניה, מסגרות חרש, אלמנטים מתועשים 

גישות, ריהוט וציוד מורכב בבניין, מערכת גילוי וכיבוי אש, בבניין, כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר, נ

 מערכת כריזה, מקלט ומרחב מוגן, פיגומים, מערכת אנטנה מרכזית, עבודות נוספות.

בניית בתי הספר יועצי בניה ירוקה ומפקחים שליוו את שהתקבלו מ מושתת על אומדנים  אומדן העלויות

בכתב  סעיפים-והתת אחד מהפרקים, הסעיפים-יפה של כלבחינה מקנערכה , לשם כך. שנכללו במחקר

 .הסעיפים-תתאחד מעבור כל  'ירוקה'בניה חיסכון בעלות שמקורה בהתוספת/השל  אמידההכמויות, תוך 

במחקר: שנכללו הספר הירוקים -עבור בתיהתוצאות הפרטניות של אומדני העלות מוצגות  14בטבלה מס' 

בנוסף לבדיקה השוואתית של " כפר סבא, "רקפות" קריית ביאליק. 80"נופי ים" תל אביב, "שכונה 

ספר אחרים -, נבדקו גם עלויות למ"ר של שני בתי'ירוקים'הספר ה-העלויות למ"ר עבור שלושת בתי

וואתי זה היווה "צוקי אביב" )טרום שלב הסמכה(. ניתוח הש -לתקן( והסמכה בת"א: "דרויאנוב" )בשלבי 

את הבסיס לאמידת עלויות נוספות הנובעות מ"בניה ירוקה". הניתוח מבוסס על הפירוט המלא של כלל 

שתי העמודות הימניות כוללות את מספר הפרק בכתב הכמויות  14הסעיפים בכתב הכמויות. בטבלה מס' 

 כל אחד מהפרקים. מוצגת בצורה השוואתית העלות הכוללת למ"ר של  בעמודות משמאלואת שמו. 

 חריגה מסומנת בצבע אדום.גבוהה ועלות 
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 )בש"ח ללא מע"מ( ספר ירוקים, לפי פרקי כתב הכמויות-: סיכום עלויות השוואתי למ"ר בבתי14טבלה 

 שם בית הספר ועלות כוללת בש"ח )ללא מע"מ( כתב כמויות

 אביבצוקי  ש"י עגנון רקפות נופי ים דרויאנוב תיאור הפרק מספר פרק

 55 23 56 7 146 עבודות עפר 01

 1,259 1,534 1,289 902 1,533 עבודות בטון יצוק באתר 02

 0 0 0 90 0 מוצרי בטון טרום 03

 54 37 71 115 42 עבודות בניה 04

 270 324 238 57 199 עבודות איטום 05

 309 226 170 55 248 נגרות אומן ומסגרות פלדה 06

 286 114 161 258 307 מתקני תברואה 07

 453 522 426 541 307 עבודות חשמל 08

 235 142 418 151 110 עבודות טיח 09

 267 428 289 216 423 עבודות ריצוף וחיפוי 10

 70 39 51 25 50 עבודות צביעה 11

 480 361 350 487 280 עבודות אלומיניום 12

 36 0 80 0 137 עבודות אבן 14

 365 636 255 137 720 מיזוג אוויר 15

 62 150 0 80 54 מתקני מעלית 17

 0 0 4 0 0 טלפוניה 18

 107 0 0 0 29 מסגרות חרש 19

 269 519 181 299 343 בבנייןאלמנטים מתועשים  22

 226 0 113 138 277 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23

 12 0 0 0 0 נגישות 27

 10 0 0 16 119 בבנייןריהוט וציוד מורכב  30

 0 0 48 119 238 מערכת גילוי וכיבוי אש 34

 0 0 41 21 15 מערכת כריזה 35

 54 0 0 84 37 מקלט, מרחב מוגן 59

 0 0 0 17 0 עבודות ביומית ופיגומים 60

 0 0 3 0 0 מערכת אנטנה מרכזית 67

 51 0 184 0 0 עבודות נוספות 99

 

 סה"כ עלות בניה

 4,930 5,056 4,430 3,815 5,614 למ"ר()₪  
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 עיקרי הממצאים העולים מתוך התחשיב מוצגים להלן לפי בתי ספר:

 : ביה"ס "נופי ים" ת"א .א

תשלום עבור עלויות הבניה התבצע בשיטה פאושלית. מכאן לא ניתן לדעת את פירוט  (1

 .לפי הסעיפים השונים ’ירוקה‘התוספת בגין בניה 

ששימש כיועץ עיקרי  ,’ירוקה‘עפ"י אומדן שבוצע ע"י אדריכל בעל ניסיון בבנייה  (2

₪,  935,000בפרויקט, העלות 'הירוקה' בפרויקט זה היא  ’ירוקה’האחראי על הבניה ה

 מהעלות הכוללת.  3.8% -כמעלות הבניה ו 6.5%-כ המהווים

 . מ"ר( 3,314למ"ר )עבור שטח בנוי ₪  280-מדובר על תוספת של ככלומר, 

 :ביה"ס "רקפות" קריית ביאליק .ב

 כתב הכמויות התקבלו ממשרד החינוך.נתוני  (1

בניתוח עלויות נמצא, כי התוספות מתמקדות בעיקר בהוצאות על איטום, בידוד, טיח  (2

 וחשמל )ללא תוספת למיזוג אויר(.

עפ"י האומדן הפרטני שהתקבל בראיונות עם יועץ בניה ירוקה ומפקחת הבניה  (3

בבית ספר רקפות  ’ירוקה‘, נמצא כי העלות הנוספת לבניה ’ירוקה‘בפרויקטים של בניה 

 מעלות הבניה.  7.4%-ש"ח, המהווים כ 673,800-הינה כ

  מ"ר( 2,048למ"ר )עבור שטח בנוי של ₪  329-מדובר על תוספת של ככלומר, 

 ביה"ס "ש"י עגנון" כפר סבא:  .ג

 נתוני כתב הכמויות התקבלו ממשרד החינוך. (1

ושל ₪( מיליון  1.65בניתוח העלויות נמצאו עלויות גבוהות במיוחד של מיזוג אויר ) (2

 ₪(. מיליון  1.35אלמנטים מתועשים בבניין )

עפ"י האומדן הפרטני שהתקבל מהראיונות עם יועץ בניה ירוקה ומפקחת הבניה  (3

"י בביה"ס "ש ’ירוקה‘, נמצא כי העלות הנוספת לבניה ’ירוקה‘בפרויקטים של בניה 

מעלות  7.6% -וכ מעלות הבניה 10.3%-ש"ח, המהווים כ 1,357,700-עגנון" הינה כ

 הפרויקט המלא. 

  מ"ר(. 2,596למ"ר )עבור שטח בנוי של ₪  523 -כלומר, מדובר על תוספת של כ
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צפויות. הנחת העבודה התועלות הכוונה בנושא הלצורך גם שימש  14הנתונים המופיעים בטבלה ניתוח 

 ,לצורך עמידה בדרישות התקן הירוק ’ירוק‘בניתוח זה היא שהשקעה תקציבית גבוהה יותר במרכיב 

השקעה גבוהה יותר בבידוד ואיטום צפויה להקטין , לדוגמאכך . הכלכליותתועלות להגדיל את הצפויה 

 מל נמוכה יותר.את עלויות החשמל, בשל היכולת לשמר את הטמפרטורה בכיתה בצריכת חש

הספר הנכללים במחקר ובצורה השוואתית עם שני -לגבי שלושת בתי 14הממצאים העיקריים מטבלה 

הספר הנוספים מצביעים על השקעה מרובה בנושאי  עבודות בטון,  ריצוף וחיפוי, מיזוג אויר -בתי

" ההשקעה במיזוג בביה"ס "שי עגנון" בכפר סבא. לעומת זאת, בביה"ס "צוקי אביב" וביה"ס "רקפות

מצומצמת משמעותית ונמצא שיש השקעה מרובה יותר בנושא עבודות אלומיניום )צוקי  הייתהאויר 

 אביב( ועבודות טיח )רקפות(. 

עם זאת, ניתן לציין שאין הלימה בין הציון שניתן לפי התקן הישראלי לבין ההשקעה התקציבית, 

ממצא זה ניכר בעת ניתוח  תקציבית מצומצמת.מכיוון שניתן להשיג נקודות תקן גם בהשקעה 

ממתן ניקוד מלא לעמידה בדרישות סף ומדרג חלקי בלבד של אופן המספריים והוא נובע הנתונים 

המימוש. בנוסף, קיימת כפילות והדדיות בין סעיפי תקן, כך שניתן לקבל ניקוד במספר סעיפים 

 בהתבססות על השקעה תקציבית אחת.

ואתי הכולל, ביצענו ניתוח השוואתי מפורט של העלויות הנוספות הנובעות מבניה בנוסף לניתוח ההשו

העלויות של יועץ הבנייה הירוקה והמפקחת בפרויקט. הממצאים מוצגים לאמידת בהתאם  ’ירוקה‘

 .15בטבלה 
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 לתוספת העלות הכרוכה בבניה ירוקה, לפי פרקי כתב הכמויות : ניתוח השוואתי מפורט 15טבלה 

 ביה"ס "ש"י עגנון" כפר סבא יה"ס "רקפות" קריית ביאליקב  

עלות תוספת  סה"כ פרק אור פרקית מספר פרק

 ירוקה בש"ח

 )ללא מע"מ(

עלות תוספת 

 ירוקה באחוזים

עלות תוספת  סה"כ פרק

 ירוקה בש"ח

 )ללא מע"מ(

עלות תוספת 

 באחוזיםירוקה 

 0.00% 0 59,850 0.00% 0 114,738 עבודות עפר 01

 0.00% 0 3,981,200 0.00% 0 2,640,275 עבודות בטון יצוק באתר 02

 0.00% 0 95,100 18.52% 26,916 145,342 עבודות בניה 04

 0.00% 0 841,090 25.93% 126,302 487,075 עבודות איטום 05

 0.00% 0 586,400 0.00% 0 347,789 נגרות אומן ומסגרות פלדה 06

 8.75% 26,000 297,125 0.00% 0 330,158 מתקני תברואה 07

 3.20% 43,376 1,355,729 12.01% 104,739 872,324 עבודות חשמל 08

 0.00% 0 369,400 36.27% 310,735 856,689 עבודות טיח 09

 0.00% 0 1,110,235 0.00% 0 592,886 עבודות ריצוף וחיפוי 10

 0.00% 0 100,500 0.00% 0 103,844 עבודות צביעה 11

 0.00% 0 937,928 10.00% 71,744 717,443 עבודות אלומיניום 12

 0.00% 0 0 0.00% 0 163,413 עבודות אבן 14

 48.44% 800,000 1,651,510 0.00% 0 522,007 מיזוג אוויר 15

 0.00% 0 390,000 0.00% 0 0 מעליות 17
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 ביה"ס "ש"י עגנון" כפר סבא יה"ס "רקפות" קריית ביאליקב  

 0.00% 0 0 0.00% 0 7,626 טלפוניה 18

 36.16% 487,500 1,348,015 8.85% 32,844 371,150 בבנייןאלמנטים מתועשים  22

כלונסאות קדוחים ויצוקים  23

 באתר

232,225 0 0.00% 0 0 0.00% 

 0.00% 0 0 0.00% 0 98,407 מערכת גילוי וכיבוי אש 34

מערכות כריזה וגילוי רעידות  35

 אדמה

84,288 0 0.00% 0 0 0.00% 

 0.00% 0 0 0.00% 0 6,847 מערכת אנטנה מרכזית 67

 0.00% 0 0 0.00% 0 377,358 עבודות נוספות 99

 10.34% 1,356,876 13,124,089 7.42% 673,280 9,071,885 סה"כ  

  523   329  עלות למ"ר   
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 בצורהמוצגת  "שי עגנון".-הספר "רקפות" ו-בבתי במרכיבים הירוקים הנוספתההשקעה התקציבית 

  .4-ו 3 בתרשימים גראפית 

 

 הספר "רקפות"-בבית ’ירוקים‘: ההשקעה התקציבית הנוספת במרכיבים 3 תרשים

 

 הספר "שי עגנון"-בבית ’ירוקים‘: ההשקעה התקציבית הנוספת במרכיבים 4 תרשים

ביאליק לבין ביה"ס "ש"י -בין ביה"ס "רקפות" קריית המשווה, 15טבלה המוצגים בהממצאים 

' ירוקים'בסעיפים  משמעותיים בהשקעהמצביעים על פערים , 4-ו 3 ובתרשימיםסבא -עגנון" בכפר

 בעמידה בתקן. יםהמהווים מרכיב

בביה"ס "רקפות" עיקר התוספות התקציביות מתמקד בעבודות טיח, איטום, בניה וחשמל עם השקעה 

מיזוג אויר ואלמנטים מתועשים בבנייה, שמהווים את ההשקעה הנוספת העיקרית  בסעיפימת מאוד מצומצ

בביה"ס "רקפות"  למ"ר 37% -הנמוכה בכבביה"ס "ש"י עגנון". עם זאת, למרות ההשקעה התקציבית 

 ס רקפות"ביה

 מתקני תברואה עבודות איטום עבודות בניה

 עבודות אלומיניום עבודות טיח עבודות חשמל

 אלמנטים מתועשים בבנין מיזוג אוויר

 ס שי עגנון"ביה

 מתקני תברואה עבודות איטום עבודות בניה

 עבודות אלומיניום עבודות טיח עבודות חשמל

 אלמנטים מתועשים בבנין מיזוג אוויר
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זכה ביה"ס זה בציון גבוה יותר עפ"י התקן ובקבלת שני כוכבים עקב העמידה בדרישות התקן בצורה 

 טובה יותר.

 בשיטה התוספתית על אומדן העלויותתשומות הבנייה השפעת מדד מחירי  4.1.3

)מועד בניית ביה"ס "נופי ים"( ועד  2012מדד מחירי התשומה לבנייה למסחר ולמשרדים עלה משנת 

עד  זה, אין שינוי במדד 2014הספר שנבנו בשנת -. לעומת זאת, בהשוואה בין בתי2.2%-בכ 2016ליוני 

אפסית )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירחון  הייתה, מכיוון שהעלייה בשנתיים אלו 2016ליוני 

 , מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים(. 6/2016לסטטיסטיקה של מחירים 

 2014ואילו מינואר  2.2%-מדד המחירים לצרכן במשק עלה ב 2016ועד יוני  2012מינואר יש לציין כי 

בלבד 0.6% הייתההעלייה  2016ועד יוני 
18
 . 

אין שינוי במחירי התשומות לבנייה עבור המשמעות של נתוני עליית מדד אלו היא כי מבחינה ריאלית 

לצורך השוואה ניתן להתייחס לעלויות בכתב הכמויות  ולכן ,סבא ובקריית ביאליק-הספר בכפר-בתי

 2016למחירי  הספר "נופי ים"-בור ביתעעדכון העלויות הנוספות לעומת זאת,  כערכים ריאליים.

 ש"ח . 975,500-את העלות הנוספת למגדיל  ,בהתאם למדד תשומות הבנייה

 סיכום אומדן עלויות בשיטה התוספתית 4.1.4

מצביעה על תוספת עלות  שיטה התוספתיתלסיכום, השוואת עלויות הבניה "הירוקה" בהתאם ל

במחירי בבניה "רגילה".  היפותטיים שנבנודומים אותם בתי ספר עבור  7.5%-ממוצעת של כ

הספר. זוהי העלות הנוספת -עבור שלושת בתי₪  975,500העלות הנוספת הממוצעת הינה , 2016

 של בית ספר, בה נתחשב בניתוח עלות/תועלת בהמשך המחקר. ’ירוקה‘בגין בניה 

משמעותיים בין בתי ספר  עפ"י השיטה ההשוואתית נמצאו פעריםמסקנות נוספות שעולות מהניתוח הן כי 

ספר ירוקים. פערים אלו בעייתיים מכיוון שהמשמעות היא שאופן בדיקה זה אינו -בבניה ירוקה לבין בתי

 מתאים למחקר הנוכחי והשיטה בפועל לא משווה בין פרויקטי בניה דומים. 

ה את העלויות לעומת זאת, עפ"י השיטה התוספתית ובתיאום עם אנשי מקצוע ניתן לאמוד בצורה מהימנ

הנוספות הנדרשות לבניה ירוקה ולהזניח עלויות הנובעות מהביטים אחרים, כדוגמת: אדריכלות, עיצוב 

 וכו'. 

 תועלת בוצע שימוש בתוצאות שהתקבלו בשיטה התוספתית.-עבור ניתוח עלותבהתאם לכך, 

 

                                                 

18
 , מדד המחירים לצרכן3.5, לוח 6/2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   



50 

 

 'ירוקים'ניית בתי ספר מבאומדן תועלות  4.2

 כללימבוא  4.2.1

בחשמל הן חיסכון  ,ת ישירומילכת והנובעות מבניה ירוקה של בתי ספר, וניתנהעיקריות התועלות 

, . היכולת לכמת תועלות נוספותמירידה בצריכת אנרגיהזיהום שנפלט כתוצאה היקף הבמים, וירידה בו

 בהמשך.שיובהרו מסיבות  , וזאתבריאות ותחזוקה היא מוגבלת מאוד במישורים כגון

בפועל של חשמל ומים וייצור של פסולת  התועלות הינם נתוני צריכההנתונים לצורך חישוב מקורות 

הוגדרו כפי ש בהיבטים אלו, ממוצעיםהמחקריים הושוו לנתונים ה . נתונים אלוהירוקים בבתי הספר

 (. 2013יבה" )מרכז השלטון המקומי, מחקר "תכנית תג סבבמסגרת 

הכוללת של הרשות המקומית.  השוטפת מצריכת החשמל 29%-בתי ספר צורכים כ - צריכת חשמל

בכלל  צריכה ממוצעת לתלמידכולל מחקר "תג סביבה" נתונים מפורטים לגבי  ,בהתאם לנתונים אלו

לשנה. עם זאת, קיים שוני משמעותי  (קוט"ששעה )-ואט קילו 428 שעומדת על הרשויות המקומיות

 החיסכון בהתאם.אומדן ונדרש להתאים את  ,גודלןבתלות בבצריכת הממוצעת בין הרשויות 

בהתאם . של הרשות המקומית הכוללת השוטפת מצריכת המים 16%-בתי ספר צורכים כ - צריכת מים

לנתונים אלו, כולל מחקר "תג סביבה" נתונים מפורטים לגבי צריכה ממוצעת לתושב, אשר מהן ניתן 

מ"ק לשנה, כלומר צריכה  9לתושב היא לחשב את הצריכה הממוצעת לתלמיד. נתוני הצריכה הממוצעת 

מעותי , קיים שוני משגם ביחס למשאב זהמ"ק לשנה.  1.5-בבתי ספר עומדת על כממוצעת לתושב 

 החיסכון בהתאם. אומדן ונדרש להתאים את  ,גודלן, בתלות בבצריכת הממוצעת בין הרשויות

מהסקטורים השונים חושבה על פי הכמויות המדווחות ועל פי מקדמי פליטה הבאים  - פליטת גזי החממה

 (:2013)תכנית תג סביבה, 

 0.75הוא  ,עפ"י פרסומי חברת החשמל ,2011-2013מקדם פליטה לצריכת חשמל הממוצע לשנים  .א

 (2012-2013; 2011חברת החשמל, דין וחשבון סביבתי חמצני( לקוט"ש )-ק"ג פד"ח )פחמן דו

רשות המים, המגדירה צריכת חשמל אופיינית אומדן של קדם פליטה לצריכת המים חושב עפ"י מ .ב

 מים נצרך.  (מ"קמטר קוב )ק"ג פד"ח ל 1.466לכל מ"ק של מים שפירים. המקדם עמד על 

, עפ"י חישוב כתוצאה מחיסכון בעלויות חיצוניות, הכוללות את כל הגזים המזהמים הנפלטים תועלת .ג

 (.2016)המשרד להג"ס, פברואר לק"ג פד"ח אג'  17.33של 
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 אומדן תועלות כתוצאה מחיסכון באנרגיה 4.2.2

. בפרק זה ניתן לצבור ’ירוקה‘( הינו הפרק המשמעותי ביותר בתקן ישראלי לבניה 1 פרק האנרגיה )פרק 

פרקים עיקריים: ביצועים אנרגטיים של -נקודות בסה"כ(. הפרק כולל שני תת 100נקודות )מתוך  37 עד

 (.1.2מערכות הבניין )פרק ו( 1.1הבניין )פרק 

הספר כוללת אלמנטים רבים שרלוונטיים לאנרגיה ולהלן נציינם בהתאם -הבניה הירוקה בשלושת בתי

מנת לשפר -הספר מימשו הן אלמנטים דומים והן אלמנטים שונים על-ים. יש להדגיש שבתיהסעיפ-לתת

 את צריכת האנרגיה ולעמוד בדרישות התקן לבנייה ירוקה.

במחקר אלמנטים רבים. שנבחנו  "הירוקים"הספר -מימשו בתיבתקן בניה ירוקה  1.1במסגרת פרק 

( באמצעות שימוש 1.1.1וקירור פסיביים )פרק  אקלימי של מערכות לחימום-ראשית, בוצע תכנון ביו

שימוש בטיח חיצוני ובבלוק בטון משופר, תוספת קלקר אדקס, חומרי בידוד על דופן הקיר הפנימית, 

מיקומם,  ,דל החלונותו( באמצעות ג1.1.2אקלימי לשמש וצל )פרק -מבודד. בנוסף, בוצע תכנון ביו

כיווני  השיקולים האקלימיים באו לידי ביטוי בתכנוןן, הצללה בחלונות ובידודם. כמו כשל  אלמנטים

 הפתחים ועובי הקירות .

שבמסגרתו שולבו  ,(1.1.3)פרק  1חלק  5282מרכיב מרכזי בפרק האנרגיה הינו דירוג אנרגטי לפי ת"י 

,  מערכת סינון חסכונית למרחב המוגן, A-Cמערכות מיזוג בתקן ברמה הספר הירוקים שבמחקר, -בבתי

בבלוק בטון משופר, תוספת קלקר אדקס, חומרי בידוד על דופן הקיר הפנימית, זיגוג כפול  שימוש

חיפוי לקירות ובחלונות, גופי תאורה חסכוניים ולוחות חשמל מתאימים, טיח מבודד פנימי וחיצוני, 

 החיצוניים.

מרכיבים מספר ב בא לידי ביטויהספר הירוקים -צריכת האנרגיה בשלושת בתי לסיכום, צמצום

 :, כמפורט להלןמשמעותיים

תכנון הפתחים ליצירת איוורור מפולש וריבוד תרמי. הריבוד התרמי  –מערכת של איוורור נוחות  .א

מושג באמצעות עליית האוויר החם למעלה ויציאתו דרך חלונות עליונים הן בחלל המסדרונות והן 

 ; בחלל הכיתות

 ;תאורה חסכונית .ב

 ;ובחיישניםשימוש רב יותר באור יום  .ג

 ;מערכות חימום וקירור חסכוניות .ד

 .בידוד מתקדם של קירות וגגות .ה

 היבטים: במספר באה לידי ביטוי בבניה ירוקה בבתי ספר שנבנו הפחתת צריכת האנרגיה התועלת שב
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הפחתה זו משתקפת בחשבונות החשמל  –הפחתת עלות ישירה של צריכת האנרגיה בבית הספר  .א

 הספר.-הישירים של בתי

ההפחתה נובעת מהקטנת  –תת עלות עקיפה של מחירי החשמל במשק ובדרישה הכוללת לחשמל הפח .ב

הדרישה הכוללת לחשמל במשק, דחיית הצורך בהקמת תחנות כח חדשות כתוצאה מצמצום 

ספר יחיד לא ניתנת -בירידת מחירי החשמל. הפחתת עלות זו עבור בית -הביקושים, ובהתאם לכך 

 ארצית. -לבחון אותה בראיה כלל למדידה ישירה, אבל ניתן

 ירידה בפליטת מזהמים הנובעים מיצור חשמל וצמצום בעלויות תשתית. .ג

בסיס נתוני הצריכה בפועל לעומת הצריכה הצפויה עפ"י תקן "תג -על , כאמור,אומדן התועלות בוצע

א מע"מ אג' לל 46.96עומדת על ה ,2016סביבה". האומדן בוצע בהתאם לעלות קוט"ש בישראל בשנת 

שבתי הספר רשויות המקומיות הצריכה הממוצעת לתלמיד ב(. 17%אג' עם מע"מ בשיעור  54.94)

 . לשנה קוט"ש 480 -היא כ ,מחקרב שלהן נכללו

הספר "הירוקים" אל מול הצריכה -מבתי אחד-למפורט החיסכון בפועל בצריכת אנרגיה של כ 16בטבלה 

 את הנתונים הבאים:הטבלה כוללת  הצפויה בהתאם להגדרת תקן "תג סביבה".

 כמות התלמידים בביה"ס .א

 קוט"ש לתלמיד( 480הצריכה הצפויה בהתאם למחקר "תג סביבה ) .ב

 2016הצריכה בפועל בשנת  .ג

 חיסכון בקוט"ש המחושב בהתאם להפרש בין הצריכה בפועל לבין הצריכה הצפויה בביה"ס רגיל. .ד

 חיסכון בש"ח בהתאם לתעריף של קוט"ש. .ה

 באחוזים.חיסכון  .ו

 הספר. -בנוסף, מציגה הטבלה את ממוצע התועלת בחיסכון בחשמל משני בתי

’ירוקים‘ספר -: סיכום חיסכון בצריכת אנרגיה בבתי16טבלה 
19

 

שם 

 ביה"ס

מספר 

תלמידים 

 בביה"ס

צריכה 

 צפויה

)קוט"ש 

 לשנה(

צריכה 

 בפועל

)קוט"ש 

 לשנה(

חיסכון 

)קוט"ש 

 לשנה(

 חיסכון

)ש"ח ללא  

 מע"מ(

חיסכון 

 (%-)ב

 חסכון 

 ₪(

 למ"ר(

 "נופי ים" 

 אביב-תל

521 250,080 147,540 102,540 

 

48,153 41% 14.53 

"ש"י 

 עגנון" 

 סבא-כפר

596 286,880 198,090 88,790 41,696 30% 16.06 

                                                 

19
-הנתונים נאספו עבור שני בתי הספר בהתאם להנחיית המשרד להגנת הסביבה שלא לכלול את בית 

 רו מבוצע מחקר נפרד. ושעב)רקפות( הספר השלישי 
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 15.30 35% 44,924 95,664 172,815 268,480 559 ממוצע
 

 ,מצריכה ממוצעת "רגילה" 35% -כהפחתה של , שעומדים על בתחשיב הנתונים הממוצעים שהתקבלו

 Katzעפ"י ספר בארה"ב. -בתי 30 -( עבור כ2006) Katz  דומים לתוצאות שנמצאו במחקרו של

 הלמ"ר בבניה ירוקה בארה"ב, אשר דומ 4.1$, כלומר ft2/0.38$(, החיסכון השנתי באנרגיה הינו 2006)

 ש"ח למ"ר בישראל. 15.3לתוצאה של 

במחירי ₪  45,000-בצריכת חשמל הינו כהממוצע של בית ספר ירוק החיסכון השנתי בהתאם לכך, 

2016. 

את מגמות השינוי של מחירי לחזות סכון בחשמל בשנים הבאות, יש  ימנת לאמוד את התועלת מח-על

 החשמל בעתיד. לשם כך בחנו את מחירי החשמל בישראל במהלך העשור האחרון. הממצאים מצביעים

(, כאשר הפחתה משמעותית 2015)רשות החשמל, דו"ח שנתי לשנת  9%-על ירידה ריאלית של כ

. השינויים במחירי החשמל בשנים האחרונות מופיעים 2015רעה במהלך שנת יבמחירי החשמל א

 .5תרשים ב

 

 

  : שינויים בתעריפי החשמל בעשר השנים האחרונות5תרשים 

 , רשות החשמל(2015שנתי   ח”)מקור: דו

 

-ירד מחיר החשמל לצרכן בכ ,השנים האחרונות 9במהלך הנתונים המוצגים בתרשים מלמדים על כך ש

שקלול של לא מדובר מגמת ירידה ברורה אלא על  ,לשנה. עם זאת 1%-ירידה של כשהם ריאלית,  9%

 מחירים. תנודות מרובות מעלה ומטה ב
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. ירידה זו התקזזה מעט עם עלייה בתעריף בגין כניסת 10% -ף בכהופחת התערי 2015בתחילת שנת 

נוספים  7% -הופחת התעריף בכ 2015אנרגיות מתחדשות ובשל התייקרות הסכמי הגז. בספטמבר 

 כתוצאה מירידת מחירי הנפט בעולם. 

מההספק  40%-ייצור החשמל הפרטי )עד כלגידול ב, קיים צפי לשני העשורים הקרובים בראייה עתידית

ולשימוש  ,מהאנרגיה בישראל( 10%-משמעותי בייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות )כלגידול המותקן(, 

מגמת ההפחתה בתעריפי להביא להמשך  . מגמות חזויות אלו צפויותמשמעותי בגז טבעי לייצור חשמל

 (.2015החשמל בישראל )רשות החשמל, דו"ח שנתי לשנת 

ביזור של ייצור החשמל בין יצרנים שונים )תוך הרחבת הפוטנציאל  צד ההיצע צפוייםבהתאם לכך, ב

לפעילותם של יצרנים קטנים שיפיקו חשמל מגז ומאנרגיות מתחדשות( והתבססות נרחבת יותר על 

אנרגיות מתחדשות
20
ן מנגד, הביקושים לחשמל צפויים לגדול בעשורים הבאים בקצב נמוך מבעבר, בי .

 השאר מכיוון שענפי הכלכלה שאינם עצימי חשמל ממשיכים להגדיל את חלקם במשק

עתיד היא כי מחיר החשמל הריאלי עשוי שלא לתחזיות ההמסקנה העולה מניתוח מגמות העבר ו

לתרחישים אלה בניתוחי  נתייחס. 10%לעלות או לרדת בגבולות של עד שהוא עשוי או  ,להשתנות

 .   ’ירוק‘רגישות להשפעת שינוי בתעריף החשמל על התועלת נטו של בית ספר 

משקית מייצג תועלת נוספת חשובה, שלא תמיד נכללת -בנוסף לכך, חיסכון העלות באנרגיה בראייה כלל

, עקב ים יותרהתועלת הכלכלית של מחירי אנרגיה נמוכתועלת זו הינה תועלת כלכלית. -בניתוחי עלות

היא משמעותית  (,’ירוקה‘קורית ללא בניה  שהייתהירידה יחסית בביקושים )או עליה מתונה יותר מזו 

וביניהם: בניית מוסדות  ’ירוקה‘ומספקת סיבה נוספת לרשויות ציבוריות לקדם פרויקטים של בניה 

 33%-פויה להגיע לכחינוך. התועלת בחיסכון העלות במרכיבים אלו תסווג כחיסכון עקיף והיא צ

. 50% -( שעומדת על כ2006) Katzבמחקרו של האמידה שמרנית לעומת אמידה מהחיסכון הישיר. זוהי 

 .2016במחירי  ₪ 15,000-החיסכון העקיף בצריכת חשמל צפוי להיות כבהתאם לכך, 

רי במחי לשנה₪  60,000 -בכ נאמדמצריכת חשמל הצפוי  הישיר והעקיף החיסכוןבתחשיב כולל, 

2016. 

  

                                                 

20
 .2016דו"ח בנק ישראל, מגמות ארוכות טווח בביקוש לחשמל ובהיצע החשמל בישראל, מרץ  
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 צריכת מיםצמצום תועלות כתוצאה מאומדן  4.2.3

בסיס נתוני הצריכה בפועל לעומת הצריכה -עלנערך  מיםהצריכת צמצום הגלומות ב אומדן התועלות

עומדת ה ,2016הצפויה עפ"י תקן "תג סביבה". האומדן בוצע בהתאם לעלות מ"ק מים בישראל בשנת 

 ללא מע"מ. ₪  10.5על 

מ"ק לשנה )עפ"י אומדן   9צריכת המים הציבורית לנפש ברשות המקומית עומדת על ממוצע עירוני של 

מ"ק  1.5-כ , כלומר16%מבני חינוך הינו בהשיעור הממוצע של צריכת המים מתוכה, "תג סביבה"(. 

יכה הצר חושבההתלמידים בבי"ס ירוק ומספר התלמידים הכולל מספר התושבים, למספר לנפש. בהתאם 

 מ"ק לשנה.  5,400-כסבא וקריית ביאליק -אביב, כפר-ספר רגיל ברשויות תל-של ביתהממוצעת 

, 30% -, החיסכון בצריכה השנתית הינו כ’ירוקים’הספר ה-בבתישל מים עפ"י נתוני הצריכה הממוצעים 

הכוללת הנה , והצריכה השנתית מ"ק לשנה 1,500-הינו כירוק ספר -חיסכון שנתי ממוצע לבית, כלומר

 , ומכאן₪ 10.5העלות ללא מע"מ למ"ק הינה  ,. בהתאם לתעריף רשות המיםמ"ק לשנה 3,900-כ

 לשנה.  ₪  15,750-כ עומד על ’ירוק‘ספר -בביתבמים החיסכון הממוצע ש

 ספר הינה בעלת תועלת במספר היבטים:-הפחתת צריכת המים בבניה ירוקה בבתי

 הפחתת עלות ישירה של צריכת מים;  .א

 הפחתת עלות עקיפה כתוצאה מהקטנת הפליטות; .ב

 צמצום בעלויות תשתית;  .ג

דחיית הצורך בהקמת מפעלי התפלה חדשים כתוצאה  -ירידה יחסית בצמיחת הביקושים למים  .ד

 בירידת מחירי המים.  -מצמצום הביקושים, ובהתאם לכך 

יים ולכן לא נמצאו הערכות למשק הישראלי המצוי במחסור במים טבע ייחודיהיבט החיסכון האחרון הינו 

תועלת מהפחתה ישירה בעלויות צריכת מים באמידת מקבילות בספרות האקדמית. על כן נתמקד 

 ובצמצום עלויות חיצוניות הנובעות מכך.

מחירי מים באת מגמות השינוי לחזות סכון במים בשנים הבאות, יש ימנת לאמוד את התועלת מח-על

 שהוא ,1/1/2010 -מחירי המים בישראל בשנים האחרונות, החל מב השינויים בחנונבעתיד. לשם כך 

הנתונים בטבלה מבוססים על דיווחים שנתיים של רשות המים וניתוחם  .מועד הקמת "תאגידי המים"

 .6בתרשים  מוצגיםהשינויים הכלכלי בהתאם לשיעורי עליית המדד. 
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 : שינויים בתעריפי המים בשש השנים האחרונות6תרשים 

. השינוי 31%-מחירי מים וביוב בעשור האחרון עמד על עלייה של כבשיעור השינוי המצטבר הריאלי 

מרובות בתשתיות, כאשר תעריפי המים נקבעים לפי ההשקעות ההמשמעותי נבע מהקמת תאגידי המים ו

כגון עיקרון של עלות בפועל ותמחור ההשקעות לטיפול בהשפעות חיצוניות שליליות של השימוש במים )

, כאשר הוחל ביישום 2010רע בינואר יטיהור שפכים(. השינוי המשמעותי ביותר בתעריפי המים א

יש לציין כי בשנתיים האחרונות ירדו עם זאת, . 25%שגרמה לעליה של  ,רפורמה בתעריפי המים והביוב

 .13%-תעריפים המים בכ

שהם , 5%-ם הריאלי לצרכן בכהשנים האחרונות ירד מחיר המי 6שבמהלך  ,ניתן לראותמהתרשים 

מרובות  תנודות בשקלול שלאלא  ,מגמת ירידה ברורהבלשנה. עם זאת לא מדובר  0.8%-ירידה של כ

יתייחס למגמות  ’ירוקים‘לתועלת נקיה מבניית בתי ספר שנערך מחירים. ניתוח רגישות מעלה ומטה ב

 .אלו

 אומדן תועלות כתוצאה מחיסכון בעלויות חיצוניות 4.2.4

החיסכון הנובע מצמצום פליטת גזי החממה  חושבבהתאם להפחתה בצריכת החשמל ובצריכת המים, 

 ק"ג פד"ח למ"ק(. 1.466ק"ג פד"ח לקוט"ש( ושל מים ) 0.75"מקדמי הפליטות" של חשמל )-בהתאם ל

קוט"ש( ועפ"י  90,000 -עבור החיסכון בצריכת החשמל )כ 1.2האומדן מבוצע בהתאם לתוצאות בסעיף 

(. לכן, 2016אג' לקוט"ש )המשרד להג"ס, פברואר  17.33-של חיסכון בעלויות חיצוניות של כ ומדןא

לשנה והחיסכון ₪  15,600-כנאמד בחשמל הצריכת צמצום החיסכון בעלויות חיצוניות כתוצאה מ

סה"כ החיסכון בעלויות במצטבר, לשנה. ₪  5,400-כנאמד במים הצריכת צמצום כתוצאה מ

 .'ירוק'ספר -לשנה בממוצע לבית₪  21,000-כאמד בנהחיצוניות 

אג' לקוט"ש. יש לזכור כי מצד אחד,  17במסגרת בחינת העלויות החיצוניות בוצע שימוש בערך קבוע של 

סך העלויות החיצוניות מייצור חשמל ילך וירד.  -לאור העובדה כי חלקו של ייצור החשמל בגז ילך ויעלה 

11.05 
11.41 11.24 
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12.60 12.55 
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רד להגנת סביבה כלפי מעלה את הערך המוניטרי של העלויות החיצוניות. מצד שני, מדי שנה מעדכן המש

 כקבוע. לקוט"שאג'  17לפיכך, נשמר הערך של 

 נוספותאומדן תועלות  4.2.5

 ופריוןבריאותיות דן תועלות מוא 4.2.5.1

. בין ופריוןבריאות לבין מאפייני המבנים בו שוהים מורים/תלמידים בין קיימים מחקרים רבים המקשרים 

אלו ניתן לציין: איכות אויר, רמות תאורה, זרימת אויר, לחות, טמפרטורה. התועלת של סביבה  מאפיינים

יים ניים והאיכותנאויר ומים בביה"ס באה לידי ביטוי בהיבטים הכמות גבוהה של פנימית ירוקה ואיכות

 הבאים:

 ;הפחתה בכמות ימי מחלה )צוות/מורים/תלמידים( .א

 ;מורים גבוה )מורים( פריון .ב

 ;גבוהה )תלמידים( מוטיבציה .ג

 ;קצב למידה גבוה יותר )מורים/תלמידים( .ד

 ;תוצאות מבחנים גבוהים יותר )תלמידים( .ה

 .עתידי משכר גבוה יותר )תלמידים( פריון .ו

 אומדן תועלות בריאותיות  4.2.5.1.1

הכלי המקובל לאמידת תועלות בריאותיות הוא בחינת השינוי היחסי במספר ימי מחלה 

שיטה זו איננה בת ביצוע במחקר אלא שתרגומו למונחים של עלות למשק. צוות/מורים/תלמידים ו

-בעוד בתי ,הנוכחי, שכן אומדנים מסוג זה, צריכים להישען על ניתוח מגמות ארוכות טווח

הספר 'הירוקים' פועלים זמן קצר יחסית )שנים ספורות(, שאיננו מאפשר לזהות מגמות ברורות 

 . בהיקף התחלואה

 עתידי  מפריוןנובעות אומדן תועלות ה 4.2.5.1.2

(2014בהתאם למחקר שבוצע ע"י הלמ"ס )
21
נמצא שלהישגי המיצ"ב יש קשר חזק ויכולת ניבוי  

על  -גבוהה לגבי הישגים בעתיד. הישגים אלו משפיעים באופן ישיר על רמת ההשכלה ובהתאם 

יכולת ההשתכרות העתידית. מכאן, שבאופן תיאורטי, ניתן להשתמש בנתוני המיצב לאמידת הבדלים 

, שיטה זו איננה בת ביצוע במחקר הנוכחי, אתעם זעתידי בין בתי ספר ירוקים לרגילים.  בפריון

 .שכן בביה"ס 'הירוקים' טרם נערכו מבחני מיצ"ב

                                                 

21
ע"י דוד מעגן )מנהל תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוחות הוראה בלשכה המרכזית המחקר בוצע  

 (2014של האגודה הישראלית לכלכלה, מאי  30 -לסטטיסטיקה( והוצג בועידת הכלכלה של ישראל )הכנס השנתי ה
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 אומדן תועלות כתוצאה משימור מורים 4.2.5.2

לשימור מורים במערכת החינוך יש השפעה כלכלית ברורה. תחלופת מורים גורמת להשקעה נוספת 

בהכשרה. בהתאם לכך, השיטה המקובלת לאמידת  התועלות הנובעות משימור מורים בבתי ספר 

חדשים, היא להעריך את סיכויים להישאר במערכת בהתאם לשביעות הרצון שיביעו מביה"ס באופן 

טים 'הירוקים' של בית הספר בתוצאות מבחני המיצ"ב בביה"ס 'הירוקים' בהשוואה כללי ומהאלמנ

שיטה זו איננה בת ביצוע במחקר הנוכחי, מכיוון שמיצ"ב למורים בוצע  גםלביה"ס הרגילים. 

 מורים בלבד.  6, בהשתתפות 2014רק בביה"ס "נופי ים" בשנת עד כה 

 תועלות כתוצאה מתפעול ואחזקהאומדן  4.2.5.3

נוספות מבניה ירוקה גלומות בעלויות הנמוכות יותר של תפעול ואחזקה. תועלות אלו נובעות תועלות 

אומדן תועלות אלו איננו אפשרי אולם, יותר. גבוהות משימוש בחומרים בעלי עמידות וחסינות 

בישראל פועלים רק שנים ספורות  הספר שנבנו בבניה 'ירוקה'-במחקר הנוכחי, שכן בתי

  .נושא מצומצם ביותרהמידע שהצטבר בו

 אומדן מסכם של תועלות מחיסכון בחשמל, מים ופליטות  4.2.6

 ומים, שהוצגו בסעיפים הקודמים לגבי התועלות הנובעות מחיסכון בצריכת חשמללתחשיבים בהתאם 

 . 17המצטברת, כמוצג בטבלה והפחתת פליטות, ניתן לסכם את התועלת 

 (2016, מחירי ללא מע"מ)₪,  ירוקבית ספר מבניית  תממוצע ת: תועלת שנתי17טבלה 

 הערות  (₪ תועלת )  תחום

ש"ח  45,000 -כ 60,000 חיסכון כולל  חשמל

 חיסכון ישיר

ש"ח  15,000 -כ

 חיסכון עקיף

  15,750 למ"ק(₪  10.5חיסכון ישיר )לפי  מים

   15,600 חיסכון מפליטות מצריכת חשמל פליטות

   5,400 חיסכון מפליטות מצריכת מים

  96,750 )₪( לשנה  סה"כ תועלות

 

מבניה של בית ספר ירוק הממוצעות  השנתיות , התועלות הכוללות17בטבלה  התחשיבים המוצגיםעפ"י 

 ,תועלת כלכלי-במסגרת ניתוח עלות נעשה שימושנתונים אלו ב. 2016ש"ח במחירי  96,750-בכ נאמדות

לצורך מציאת נקודת האיזון בין ההשקעה הנוספת בבנייה ירוקה )עלות( לבין החיסכון כמוצג בהמשך, 

 )תועלת(. 
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כי החיסכון בעלויות החיצוניות , וממחישים 7מוצגים בתרשים  ’ירוקים‘סכון של בתי ספר ימרכיבי הח

 מסך התועלת השנתית. 25%הנובעות מירידה בצריכת חשמל ומים מהווה כ

 

 

  ’ירוקים‘סכון של בתי ספר יהח מרכיבי: 7תרשים 
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 (CBA – Cost Benefit Analysis) ניתוח עלות/תועלתתוצאות   4.3

תוך התמקדות בשלושה  ,עלות/תועלת אומדן שלנערך בהתאם להנחות העבודה באומדן התועלות 

תועלות לפי התחשיבים שהוצגו בסעיפים קודמים, . גזי חממה פליטותועיקריים: חשמל, מים  מרכיבים

שנים.  20כל הניתוחים בוצעו לטווח של  בממוצע. 2016שנת מחירי ב₪  96,750-בכאלו מסתכמות 

מובן כי בתי ספר הנבנים כעת ישמשו את הציבור תקופה ארוכה יותר מזו, אבל ההנחה היא כי בתום 

 .השוטפתתקופה של כעשרים שנים רוב המערכות  דורשות החלפה או חידוש מעבר לתחזוקה 

-שעומדות על כ ההשוואתיתהעלות מבוסס על העלויות "הירוקות" הנוספות שנותחו בשיטה ומדן א

הספר -מעלות הבנייה. ניתוח העלויות מבוסס על השנים בהם הוקמו בתי 7.5%-המהווים כ ,₪ 975,500

 .2014ש"י עגנון ורקפות, בשנת  - ספר הנותרים-ואילו שני בתי ,2012הירוקים: "נופי ים" בשנת 

שינוי  לא חל , נמצא כי 2016ועד שנת מאז שבתי הספר נבנו מדד תשומות הבנייה  השתנות בבחינת 

מדד תשומות הבנייה עבור ביה"ס "נופי  וואילש"י עגנון ורקפות, הספר -עבור בתי בשנתיים האחרונות

 בלבד.  2.2%-ב 2012-2016בשנים עלה ים" בת"א 

ויים שחלו במחירי החשמל והמים, ועם ריבית ריאלית אפסית. הנתונים ללא השינ נותחובתרחיש הבסיס 

 20טווח של בהתייחס לשנים.  10.1-היא לאחר כההגעה לנקודת איזון והחזר השקעה בתרחיש זה 

 . ₪ ניתן להגיע לרווח כלכלי ריאלי של כמיליון  ,שנים

 הבאים: כולל את הנתונים 18הניתוח המוצג בטבלה 

 ;מספר השנים .א

 ; (2016ש"ח לשנה )במחירי  60,000בשנה בהיקף של תועלת חשמל  .ב

 ;הנחת ריבית נומינלית אפס לנוכחקבוע לערך אחד  –מקדם היוון חשמל  .ג

 ; מכפלת תועלת החשמל השנתית במקדם ההיוון –ערך נוכחי לתועלת חשמל  .ד

 ; (2016ש"ח )במחירי  15,600תועלת פליטות חשמל בשנה בהיקף של   .ה

 ;מכפלת תועלת פליטות חשמל במקדם ההיוון –בפליטות חשמל   ערך נוכחי תועלת מחיסכון .ו

 ;החשמלבסקטור  מהחיסכוןסיכום של תועלות  –סה"כ תועלות חשמל מהוונות בערך נוכחי  .ז

 ;(2016ש"ח )במחירי  15,750תועלת מים לשנה בהיקף של  .ח

 ;קבוע לערך אחד מכיוון שמתקיימת הנחת ריבית נומינלית אפס –מקדם היוון מים  .ט

 ;מכפלת תועלת המים השנתית במקדם ההיוון –ערך נוכחי לתועלת מים  .י

 ; (2016ש"ח )במחירי  5,400תועלת פליטות מים בשנה בהיקף של   .יא

 ;מכפלת תועלת פליטות מים במקדם ההיוון –ערך נוכחי תועלת מחיסכון בפליטות מים  .יב

 ;ה ישירה והפחתת פליטות()אספק סיכום של תועלות מים –מים מהוונות בערך נוכחי  סה"כ תועלות .יג

 ;חשמל ומים שנתיבסקטורים  סיכום תועלות  –סה"כ תועלות שנתי  .יד

 ;חשמל ומים מצטברבסקטורים  סיכום תועלות –סה"כ תועלת מצטבר  .טו

 ;10.1 –ש"ח  975,500להחזר השקעה של הדרושות מספר השנים  .טז

 ;שנים 20רווח לאחר  .יז
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   מחירי חשמל ומיםבוללא שינויי  ריאלית אפסיתלת בהנחת ריבית : ניתוח עלות/תוע18טבלה 
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מהוון שנים ניתן להגיע לרווח כלכלי  20זמן בינוני של הטווח ל בדיקהבשנים.  12.5-נקודת איזון והחזר השקעה לאחר כ, ניתן להגיע ללשנה 4%של  ריאליתריבית  בתרחיש של

 השינוי העיקרי הוא במקדם ההיוון המשפיע על הערכים המהוונים של התועלות.. 19הניתוח מוצג בטבלה ₪.  436,114 -של כ

 מחירי חשמל ומיםב ללא שינוי, לשנה 4%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 19טבלה 
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, כמפורט בפרק התועלות, ותחת הנחה 0.8%-ובמחירי המים בשיעור של כ 1%-בהתאם לממצאים מניתוח המגמות המצביעים על ירידה שנתית במחירי החשמל בשיעור של כ

 -ניתן להגיע לרווח כלכלי של מהוון של כשנים  20זמן בינוני של הטווח בבדיקה לשנים.  13.4 -מתקבלת נקודת איזון והחזר השקעה לאחר כ ,לשנה 4%של  ריאליתשל ריבית 

 . 0.8%-והפחתה במחירי המים ב 1%-, הפחתה במחירי החשמל ב4% שלים כוללים מקדם היוון . השינוי20הניתוח מוצג בטבלה ₪.  326,590

 0.8%-וירידת מחירי מים ב 1%-לשנה, ירידת מחיר חשמל ב 4%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 20טבלה 
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לבחינת ההשפעה של שינוי הריבית הנומינלית  ללא שינוי במחירי החשמל והמים,מכיוון שהשינויים במחירי החשמל והמים אינם יציבים ואינם מובהקים, נערך ניתוח רגישות 

 21-24 בהתאמה. הניתוחים מוצגים בטבלאות 26.1, 17.9, 14.5, 10.6 -. הניתוח מלמד שניתן להגיע לנקודת איזון והחזר השקעה ב10%, 8%, 6%, 1%לערכים הבאים: 

 בהתאמה.

 מחירי חשמל ומיםבלשנה, ללא שינוי  1%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 21טבלה 
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 לשנה, ללא שינוי במחירי חשמל ומים 6%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 22טבלה 
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 לשנה, ללא שינוי במחירי חשמל ומים 8%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 23טבלה 
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 לשנה, ללא שינוי במחירי חשמל ומים 10%של  ריאלית: ניתוח עלות/תועלת בהנחת ריבית 24 טבלה
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הריבית הריאלית השנתית, כאשר נתונים מחירי החשמל והמים  ם השונים שלערכיהבסיכום השוואתי של 

שנים  10.1הכלכלית, אשר נעה בין ללא שינוי, ניתן לראות את השפעת הריבית על הכדאיות נותרים 

של  ’ירוקה’להגעה לנקודת איזון מבחינת השקעה עודפת בעלויות הבניה ההנדרשים שנים  26.1לבין 

 .סכמתיתמתוארים הממצאים בצורה  8מהתועלות. בתרשים שנובע מוסדות חינוך אל מול החזר ההשקעה 

 

 

  הריאלית: מספר השנים הנדרשות להגעה לנקודת איזון עלות/תועלת כתלות בריבית 8תרשים 

 

 20עלות/תועלת מבחינת ערכי רווח/הפסד לאחר הנוסף על כך, ניתן לבחון השוואתית את תוצאות ניתוח 

מצביעים על רווח ריאלי  , אשר אינם כוללים עלויות החלפה או שדרוג של מערכות,. הממצאיםשנים

המתקבל ועד הפסד מינימלי  ית,מיליון ש"ח עבור ריבית נומינלית שנתית אפס 1-מהוון גבוה של יותר מ

מתוארים הממצאים בצורה  9. בתרשים 10%ריבית ריאלית שנתית גבוהה מאוד של מקרה של ב
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 הריאליתשנים כתלות בריבית  20: רווח/הפסד לאחר 9תרשים 

 יון ד .5

של בתי ספר. עם  ’ירוקה‘התוצאות שהתקבלו מצביעות על כך שקיימת כדאיות חברתית להשקיע בבניה 

' ירוקה'ספר שנבנו בבניה -זאת, ראוי לסייג קביעה זו, הנשענת על בדיקה של מספר מצומצם של בתי

 .ומשך הפעלה קצר של בתי ספר אלה

כי קיימים פערים ניכרים בעלות בניה למ"ר הן בין בתי  נמצא השיטה ההשוואתית,בבחינת העלויות לפי 

, והן בין בתי הספר המשתייכים לאותה ’ירוקה‘ספר שנבנו בבניה רגילה לבין בתי ספר שנבנו בבניה 

עם ₪,  5,892היא  ’ירוקה‘קטגוריה של בניה. עלות הבניה הממוצעת למ"ר של בתי ספר שנבנו בבניה 

 4,183(; והעלות הממוצעת של בתי ספר שנבנו בבניה "רגילה" היא ₪12.6% ) 743 -סטיית תקן של כ

בין העלות החוזית  29%-פער של כ(. מכאן נובע, שקיים ₪16.1% ) 673 -עם סטיית תקן של כ₪, 

לעומת העלות של אלו שנבנו  ’ירוקה‘הממוצעת למ"ר של בתי ספר שנבנו בהתאם לתקנות בניה 

  '.רגילה'בבניה 

ית אינה נותנת תמונה מהימנה של העלויות. העלות למ"ר לפי דוחות התשלום מייצגת אולם, העלות החוז

 בצורה טובה יותר את העלויות האמיתיות: 

  ₪ 778עם סטיית תקן של ₪,  4,729עומדת על –עלות בניה ממוצעת למ"ר של ביה"ס מוסמך ת"י 

(16.5% ;) 

 ₪;  5,355תקן עומדת על  LEEDהעלות למ"ר של ביה"ס מוסמך 

 (. ₪8.6% ) 334עם סטיית תקן של ₪  3,906העלות למ"ר של ביה"ס ללא הסמכה עומדת על 

 ’ירוקה‘שהפער בעלות הממוצעת למ"ר בין בתי ספר שנבנו בבניה רגילה לאלה שנבנו בבניה מכאן 

  .17%-עומד על כ

, לעומת זאת, מציג תמונה שונה. כך לדוגמה, בהשוואה בין בית ספר "ש"י עגנון" העלות לתלמידחישוב 

בכפר סבא, לבין הבית ספר "דבורה עומר" שנבנה בבניה רגילה באותו ישוב, נמצא כי אמנם העלות 

למ"ר גבוהה יותר בבית הספר הירוק, אלא שבית ספר זה גם מאכלס יותר תלמידים, כך שהעלות לתלמיד 

. ההסבר יכול לנבוע ממספר רב של גורמים, כגון 15% -תר מהמקבילה בבית הספר "הרגיל" בכנמוכה יו

  השוני בביקוש לבתי הספר, הבדלים באיכות בתי הספר, גודל האוכלוסייה בגיל בית ספר באזור הרישום

ר לאכלס יות ’ירוק‘וכד'. אולם, יכול להיות, שחלק מהסיבות הן גם יכולת תכנונית של בית ספר 

תלמידים בסביבה נוחה יותר. השערה זו לא נבחנה לעומק במחקר זה  השוואת העלות למ"ר ולתלמיד בין 

יקר יותר  ’ירוק’בקרית ביאליק לבית ספר "רגיל" בקרית ים, נראה כי בית הספר ה ’ירוק‘בית ספר 

 בשני הקריטריונים.
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לבית ספר "רגיל"  ’ירוק‘ספר עם זאת, להתרשמותן של עורכות המחקר, השוואת העלויות בין בית 

  איננה משקפת כראוי את תמונת המצב המורכבת. השיטה ההשוואתיתעפ"י 

 נראה כי קיימים גורמי קושי מהותיים הפוגמים בתקפות הממצאים, כמפורט להלן:

ספר בלבד שהוסמכו עפ"י תקן לבניה 'ירוקה' בישראל הוא קטן מאוד ובעל -המדגם של שלושה בתי .א

 ת גבוהה. שונות פנימי

המבנים כוללים אלמנטים אדריכליים שונים, שלא קשורים להיבטים סביבתיים, המשפיעים מאוד  .ב

 על העלות הכוללת. 

כלכליים גבוהים יותר משקיעות כספים נוספים רבים, בכל סוגי בתי -עיריות מאשכולות חברתיים .ג

 הספר, מעבר לתקציב המתקבל ממשרד החינוך. 

ם אינו אחיד. חלק מבתי הספר נבנים בשיטה "פאושלית" )כללית( וחלקם חוזה הבנייה מול הקבלני .ד

האחר נבנים בשיטת כתב כמויות. כך, קשה יותר לעקוב ולהשוות בין מרכיבי העלות של בתי הספר 

 השונים. 

  בחלק מהמקרים ניתנת ע"י הקבלן הנחה כוללת, שלא ניתן לייחס אותה למרכיב כזה או אחר בבניה. .ה

בבחינת העלויות לפי גבוהה מאוד.  לשיטה התוספתיתבהתאם אמידה בהתאם לכך, החשיבות בביצוע 

מעלות  7.5% -קיימת עלות נוספת המוערכת בכ ’ירוקה’בבניה ה נמצא כי השיטה התוספתית

 . מהעלות הכוללת של הפרויקט 4% -הבנייה וכ

הספר בערכים -בשלושת בתי ’וקהיר‘מוצג סיכום של תוספת העלויות כתוצאה מבניה  25בטבלה 

 מוחלטים בש"ח, באחוזים מעלות הבניה ומהעלות הכוללת של הפרויקט, ובתוספת עלות למ"ר.

 'ירוקה': סיכום תוספת עלויות בניה 25טבלה 

תוספת לעלות  ספר-בית

 הבניה )ש"ח(

תוספת )%( 

 מעלות הבנייה 

תוספת )%( 

 מעלות הפרויקט

תוספת עלות 

 למ"ר )ש"ח(

 280 3.8% 6.5% 935,000 ים נופי

 523 7.6% 10.3% 1,357,700 ש"י עגנון

 329 4% 7.4% 673,800 רקפות

 

בניתוח מפורט נמצא כי העלויות החריגות בביה"ס "ש"י עגנון" נובעות מעלויות גבוהות במיוחד של  

המשפיעים בצורה ₪( מיליון  1.35ושל אלמנטים מתועשים בבניין )₪( מיליון  1.65מיזוג אויר )

משמעותית על ניתוח הנתונים. בשילוב נתוני מדד מחירי התשומה לבנייה למסחר ולמשרדים נמצא כי 

בעלות זו השתמשנו עבור ₪.  975,500-הספר עומדת על כ-העלות הנוספת הממוצעת לשלושת בתי

 ניתוח עלות/תועלת.



73 

 

הספר -ליות שנכללות במסגרת בתיקיימת חשיבות מרובה לבידול העלויות הנובעות מתוספות אדריכ

 . ’ירוקה‘. עלויות אלו נכללות הן בבניה רגילה והן בבניה ’ירוקה‘הנבנים בבניה 

מבית  35% -חשוב להדגיש, שלמרות שבית ספר "רקפות" בקרית ביאליק נבנה בעלות למ"ר נמוכה בכ

ספר "ש"י עגנון" בכפר סבא, הוא הצליח להשיג ניקוד גבוה יותר בתקן הירוק. בהתאם לכך, יש לבחון 

 בעת בנית הפרויקט "הירוק" הן את היבטי ההשקעה התקציבית והן את היבטי הניקוד עפ"י התקן. 

ו, כך שניתן לקבל חוסר תאימות בין דרישות התקן לבין העלות הנדרשת כדי לממש אותקיים בנוסף, 

ניקוד גבוה בסעיפים מרכזיים )אנרגיה, בריאות( גם בהשקעה פחותה. יחד עם זאת, לעתים, הצמצום 

 ’ירוקה‘בהשקעה התקציבית בא לידי ביטוי בירידה ניכרת בנוחות ולכן התועלות הנובעות מבניה 

 נפגעות. 

 

טות, מכיוון שנתונים אלו הינם בחשמל, מים ופלי החיסכוןבהיבט התועלות, בוצע כימות כספי של 

 ספר אלו פועלים(. -הנתונים היחידים הקיימים )לאור משך הזמן הקצר שבו בתי

 96,750 -נמצא כי התועלות הכוללות השנתיות הממוצעות מבניה של בית ספר ירוק נאמדות בכ

  .2016ש"ח במחירי 

לות( לבין החיסכון )תועלת(, ביצענו לצורך מציאת נקודת האיזון בין ההשקעה הנוספת בבנייה ירוקה )ע

ניתוח תוך שימוש במחירי חשמל ומים ריאליים קבועים, ועם ריבית ריאלית  .תועלת-ניתוח עלות

שנים עם תועלת נקיה של  10-אפסית, מצביע על הגעה לנקודת איזון והחזר השקעה לאחר כ

  ₪.כמיליון 

 שנים.  12.5-איזון והחזר השקעה לאחר כ לשנה מתקבלת נקודת 4%כאשר שקללנו ריבית ריאלית של 

שנים, ללא החלפה או שדרוג של מערכות, נמצא שמדובר בתועלת נקיה של  20 -טווח ל-בניתוח ארוך

 ₪. כחצי מיליון 

 1%-בהתאם לממצאים מניתוח המגמות, המצביעים על ירידה שנתית במחירי החשמל בשיעור של כ

לשנה, מתקבלת נקודת  4%הנחה של ריבית ריאלית של  , ותחת0.8%-ובמחירי המים בשיעור של כ

 שנים.  13.4 -איזון והחזר השקעה לאחר כ

ללא שינוי מכיוון שהשינויים במחירי החשמל והמים אינם יציבים ואינם מובהקים, נערך ניתוח רגישות 

, 6%, 1%לבחינת ההשפעה של שינוי הריבית הריאלית גם לערכים הבאים:  במחירי החשמל והמים,

 26.1, 17.9, 14.5, 10.6 -. הניתוח מלמד שניתן להגיע לנקודת איזון והחזר השקעה ב10%, 8%

 בהתאמה. 
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 מסקנות .6

ספר, תוך -במסגרת המחקר, בוצעה בחינת כדאיות של המשק הישראלי בנושא בנייה 'ירוקה' של בתי

יישום מתודולוגיה מחקרית השוואתית להערכת הכדאיות הכלכלית של בנייה 'ירוקה' וביצוע בדיקת 

 רגישות לתוצאות הסופיות של הפרמטרים המרכזיים ולהנחות העבודה בהם השתמש המחקר. 

הינו מחקר חדשני בתחומו, מכיוון שעד היום בוצעו בישראל מספר מחקרים בנושא עלות בנייה מחקר זה 

'ירוקה' בישראל של מבני מגורים ומשרדים, אך לא בוצעו עבודות מחקריות הבוחנות את היבטי הכדאיות 

 של בניה 'ירוקה' של מבני חינוך. 

בממוצע  7.5%-כספר בישראל כיום, עומדת על של בתי  ’ירוקה’נמצא כי העלויות הנוספות בגין הבניה ה

מעלות הבנייה. בהתחשב בתועלות הישירות והחיצוניות הזמינות )בחלקן(, נמצא בתרחיש הבסיסי, כי 

המהוונת עומדת על  הנקייה. התועלת ’ירוקה’תוך כעשור מתקבל החזר לכל ההשקעה בגין הבניה ה

 . 2016במחירי ₪ כמיליון 

כזית הנובעת מהתוצאות היא שקיימת כדאיות לחברה בבניית מבני חינוך לאור זאת, המסקנה המר

 . ’ירוקה‘בבניה 

אמנם, נדרשת השקעה ראשונית משמעותית וההגעה לנקודת האיזון הינה לאחר כעשור, אבל מרבית 

הפרויקטים הציבוריים לא מגיעים להחזר השקעה בתקופה נמוכה מזו. יתר על כן, בראיה ארוכת טווח של 

ספר  קיימת סבירות גבוהה כי בניית מבני חינוך בהתאם לתקן הבניה "הירוקה" -זמן קיומו של בית משך

 משפרת את הרווחה החברתית.

 רבע מסך התועלות הוא כתוצאה מחסכון בעלויות חיצוניות הנגרמות בעת ייצור חשמל ומים.

ליית הפריון של המורים יחד עם זאת, אמידת התועלות היא חלקית ואינה כוללת תועלת כתוצאה מע

והתלמידים, שימור מורים, תועלות בריאותיות, חסכון בעלויות תחזוקה של מערכות "ירוקות", ותועלות 

מחיסכון בהרחבת תשתית מים ומפעלי התפלה ומתקנים לייצור חשמל. תועלות  אלו, שלא חושבו במחקר 

 של מבני חינוך. ’ירוקה‘זה, צפויות להשפיע לחיוב על הכדאיות הכלכלית בבניה 

ספר בלבד שהוסמכו עד כה בישראל -ראוי לציין שהמחקר הנוכחי מוגבל למקרה בוחן של שלושה בתי

למבני חינוך בפרט ולמבני ציבור בכלל, צפויה הוזלה  ’ירוקה’. אך עם התפתחות הבניה ה5281עפ"י ת"י 

 צפויה אף לגדול. ’ירוקה‘יה בעלויות אל מול עלייה בתועלות, וכך הכדאיות הכלכלית של בנ מסוימת

, בתי הספר ה'ירוקים' שנבחנו במחקר זה כוללים אלמנטים עיצוביים מרשימים, אשר מייקרים שצויןכפי 

את הבניה אך לא בהכרח תורמים לביצועים הסביבתיים של המבנה. הרושם המתקבל הוא שבשל 

ראל, לעתים קרובות, הגורמים הייחודיות והחדשנות היחסית של בתי ספר שנבנים בבניה ירוקה ביש

המזמינים והמתכננים נותנים משקל יתר לשיקולים עיצוביים "לא סטנדרטיים" שתורמים לבולטות 

החזותית והייחודיות האדריכלית של המבנה, אך אינם תורמים בהכרח למידת הקיימות שלו. פועל יוצא 
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יכלי מרשים, מייקרים מאוד את מהנ"ל, שרבים מהאלמנטים, הבלתי הכרחיים, התורמים לתוצר אדר

, מצמצמים את הביצועים הסביבתיים של ’ירוקים‘הבניה, נוגסים בתקציב שניתן היה ליעד לאלמנטים 

 . ’ירוקים‘המבנה, ו"תורמים" בעקיפין, לרתיעה מאימוץ רחב יותר של רעיון בניית בתי ספר 

לנוכח מגמה זו, נראה שקיימת חשיבות רבה להגדיר מחד גיסא, כלי מדיניות ברורים להטמעת הבניה 

-מאידך גיסא להגדיר למתכננים ולמבצעים, בצורה מפורשת, מפורטת וחדוה'ירוקה' של מבני חינוך, 

אלה משמעית, את "מרחב התמרון" בבניה זו, תוך הבחנה בין אלמנטים שתרומתם הסביבתית ברורה לכ

 שתרומתם אולי במישורים אחרים, אך אלה אינם משרתים את מטרותיה של הבניה הירוקה. 

ספר. דגש מיוחד יש לתת לפרק האנרגיה, -קיימת חשיבות מרובה בהתאמת התקן לבניה ירוקה לבתי

המהווה פרק מרכזי בתקן, המתבסס על מבני מסחר ואינו מותאם בצורה טובה למבני חינוך. בנוסף לכך, 

תקן כולל כפילויות מרובות בנושאי אנרגיה ובריאות. וכמו כן, ניתן להגיע לניקוד מירבי גם בהשקעה ה

 פחותה ומתן מענה חלקי בלבד לתועלות סביבתיות.

אמנם מוגבל, אבל כבר כעת ניתן להסיק על כדאיות  ’ירוקה‘הניסיון של בעלי העניין השונים בבניה 

, כפי ’ירוקה‘כלכלית שצפויה להתגבר עם הזמן והמשך התפתחות התחום והשווקים הקשורים בבניה 

ולאור מחקרים כמותיים המצביעים על כדאיות ברורה לתחום ברחבי  OECD -שנצפה במרבית מדינות ה

 העולם. 
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 בישראלאפשרויות יישום תוצאות העבודה  .7

ניתן ליישם את תוצאות העבודה בישראל באופן נרחב. במחקר נעשה מאמץ כביר כדי שכל הנתונים 

 והאומדנים של עלויות ותועלות, ישירות וחיצוניות, יהיו נכונים למבני חינוך הישראליים.

. ’ירוקה’בהתאם לממצאים, מומלץ ליישם בכלל מבני חינוך הנבנים כיום ובעתיד את תקן הבניה ה

, גם כאשר התועלות ’ירוק’בהתאם לתקן המבניה בהתאם לממצאי המחקר, קיימת כדאיות ברורה לציבור 

את העלויות  החיצוניות נכללות רק בצורה מוגבלת. קיימת חשיבות מרובה לאמוד בצורה מדוייקת

 "הירוקות" ולהימנע מאמידה שגויה של עלויות אדריכליות ועיצוביות שאינן רלוונטיות לבניה "הירוקה".

של  ’ירוקה‘מומלץ להגדיר מדיניות ממשלתית והכוונה של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבניה 

ת להשקעה מתקדמת בתחום, ספר בכל רחבי הארץ ולעודד את החברות המנהלות והחברות הקבלניו-בתי

 . ’ירוקה‘מנת לייצר את התשתיות הנדרשות לבניה -על

לצורך הגברת השקיפות, קיים יתרון מובהק בחוזים המבוססים על תמחור פרטני לעומת חוזים בשיטת 

"פאושלי" אשר אינם מפרטים את מרכיבי העלות. בשיטת "פאושלי", נוצרת "תיבה שחורה" של עלויות 

 ייכן וכך גם לא ניתן להבין את חיוניותן.שלא ניתן לש

לא רק לאמצעים הננקטים לעמידה  יתייחסלצורך הגברת היעילות, מומלץ כי ניקוד התקן "הירוק" 

 את הציונים גם בהתאם למרכיבי העלות. ידרג בדרישות, אלא 

לל ובבתי בבתי הספר בכ ייעודייםלצורך אומדן אמין יותר של התועלות, יש להציב מדי מים וחשמל 

הספר ה'ירוקים' בפרט. הנתונים הקיימים כיום ברמת הממוצע הארצי לא משקפים  את התנאים 

של כל בית ספר. בנוסף, רצוי לעקוב אחר התנהלות בפועל בהיבטים של נוחות תרמית, נוחות  הייחודיים

 בבנייןכות , הוצאות התחזוקה ובחינה מעמיקה באשר לצורך להחליף או לשדרג מער’ירוק’העיצוב ה

 לאחר תקופת שימוש מסוימת. 
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 המלצות להמשך מחקר .8

ספר בלבד שהוסמכו עד כה לתקן בניה -המחקר הנוכחי בוצע תחת מסגרת מוגבלת של שלושה בתי

הספר פעילים זמן מועט של בין -. בנוסף לכך הנתונים לגבי התועלות מוגבלים מאוד מכיוון שבתי’ירוקה‘

ולכן אותרו נתונים ברמת הממוצע הארצי לגבי חיסכון בחשמל, מים ומניעת  ,שנתיים לארבע שנים

 פליטות בלבד. 

, ראוי לעדכן את בבנייןלאור הדינאמיות הגבוהה של הטכנולוגיות, הן של הבניה והן של המערכות 

מנת לבחון את התוצאות על מדגם גדול יותר -הממצאים מדי תקופה ולהמשיך במחקר רציף של הנושא על

שיוסמכו בעתיד הקרוב, הן ברמת ניתוח העלויות הנוספות והן בבחינת התועלות  ’ירוקים‘ספר -של בתי

לאורך זמן. עפ"י ממצאים של מחקרים דומים בחו"ל, הכדאיות הכלכלית צפויה לגדול עם התפתחות 

 הענף, לאור הירידה הצפויה בעלויות ועליה בזיהוי תועלות.

 מחקר בארבעה אפיקים מרכזיים.בהתאם לכך מומלץ להרחיב את ה

 ’ירוקה’מבוסס שאלונים, לצורך בחינת תרומת הבנייה ה, הוא ביצוע מחקר כמותי האפיק הראשון

ישמשו כתשתית למחקר בעלי עניין שספר. מומלץ לבצע מחקר מבוסס ראיונות והעברת שאלונים ל-בבתי

חיצוניות של מבני חינוך בבניה  בינוני, בטרם הופעת נתונים בפועל לגבי תועלות-בטווח זמן קצר

 . ’ירוקה‘

ספר לכמות גדולה יותר, -הוא ביצוע מחקר במתודולוגיה הנוכחית המרחיב את מספר בתיהאפיק השני 

ספר בתקן -מספר בתי נבניםספר בשנים הקרובות. כבר כיום -בבתי ’ירוקה’בהתאם לתחזית הבניה ה

ברחבי הארץ. הרחבת המחקר תאפשר הכללת נתונים נוספים לגבי העלויות. בנוסף לכך  ’ירוקה‘בניה 

במסגרת חלק זה  הספר הקיימים יורחבו בהתאם לכמות השנים בהן הם פעילים.-נתוני התועלות של בתי

יש צורך לבחון את הצורך והעלויות של שדרוג מערכות )בעיקר מזוג אוויר( אחרי תקופת שימוש 

 מסוימת. 

תועלות נוספות, שבעת באמידת הוא ביצוע מחקר במתודולוגיה הנוכחית תוך התמקדות  האפיק השלישי,

יים זמינים עבורן. תועלות אלו ניתן לכמת בהתאם נביצוע המחקר הנוכחי לא היו נתונים כמות

 למתודולוגיה הבאה:

  ל חשבונות חשמל חסכון בפועל שאמידת  -חשמל ומים באופן מדויק  -אומדן תועלות בסקטורים

 .ומים במבני חינוך ע"י הצבת מדי מים וחשמל פרטניים בבתי ספר הירוקים

  בחינת השינוי היחסי במספר ימי מחלה צוות/מורים/תלמידים  -אומדן תועלות בריאותיות

 ותרגומו למונחים של עלות למשק.

  לת ניבוי גבוהה מכיוון שלהישגי המיצ"ב יש קשר חזק ויכו –פריון תלמידים באומדן תועלות

עתידי בין בתי ספר  בפריוןלגבי הישגים בעתיד, ניתן להשתמש בנתוני המיצ"ב לאמידת הבדלים 

 . 'רגילים'ל 'ירוקים'
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  בהתאם לשביעות  הערכת הסיכויים לשימור המורים –אומדן תועלות כתוצאה משימור מורים

הרצון שיביעו מביה"ס באופן כללי ומהאלמנטים 'הירוקים' של בית הספר בתוצאות מבחני 

 המיצ"ב בביה"ס 'הירוקים' בהשוואה לביה"ס הרגילים. 

  בעלויות נמוכות יותר של תפעול  תועלותאמידת  –אומדן תועלות כתוצאה מתפעול ואחזקה

בנוסף, ניתן לאמוד ידות וחסינות גבוהות יותר. ואחזקה, כתוצאה משימוש בחומרים בעלי עמ

השוואתית את העלויות של החלפת מערכות בתדירות גבוהה/נמוכה יותר בבניה ירוקה לעומת 

 בניה רגילה.

 Option Valueניתוח באמצעות   ליישםתועלת, כדאי  –בהמשך לשיטת ניתוח עלות  :האפיק הרביעי

שעוסק בזיהוי התפתחויות של משתני אי ודאות אשר מהווים מרכיבים משמעותיים בניתוח כדאיות 

בהתאם לממצאי המחקר הנוכחי כרבע מהתועלות של בניה 'ירוקה' הן  הפרויקטים של בניה 'ירוקה'.

 הבניה לקידוםבת קיימא תועלות חיצוניות שאינן מופנמות על ידי השווקים ולכן דרושה מדיניות 

לבחון, בין היתר,  את ההחלטות לגבי אימוץ ניתן  Option Value ה'ירוקה'. באמצעות מתודולוגיית  

 ואילו סוגי מדיניות יוכלו להאיץ את אימוץ הטכנולוגיות.  הטכנולוגיות של בניה ירוקה
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 סיכום .9

מתודולוגיה ספר, תוך מימוש -במסגרת המחקר, בוצעה בחינת כדאיות חברתית של בנייה 'ירוקה' בבתי

מחקרית השוואתית להערכת הכדאיות הכלכלית של בנייה 'ירוקה' וביצוע בדיקת רגישות לתוצאות 

הסופיות של הפרמטרים המרכזיים וכן להנחות העבודה בהם השתמש המחקר. נמצא כי העלויות הנוספות 

של בתי ספר בישראל כיום, עומדת על כשבעה אחוזים בממוצע מעלות הבנייה.  ’ירוקה’בגין הבניה ה

בהתחשב בתועלות הישירות והחיצוניות הזמינות )בחלקן( בעת זו, נמצא בתרחיש הבסיסי, כי תוך כעשור 

 . ’ירוקה’מתקבל החזר לכל ההשקעה בגין הבניה ה

 . 2016במחירי ₪ עומדת על כמיליון  לחברההמהוונת  הנקייההתועלת 

המחקר הינו מחקר חדשני בתחומו, מכיוון שעד היום בוצעו מספר מחקרים בנושא עלות בנייה 'ירוקה' 

בישראל של מבני מגורים ומשרדים ולא נמצאו עבודות מחקריות הבוחנות את היבטי הכדאיות של בניה 

 'ירוקה' של מבני חינוך. 

ספר. דגש מיוחד יש לתת לפרק האנרגיה, -ת התקן לבניה ירוקה לבתיבהתאמרבה קיימת חשיבות 

המהווה פרק מרכזי בתקן, המתבסס על מבני מסחר ואינו מותאם בצורה טובה למבני חינוך. בנוסף לכך, 

התקן כולל כפילויות מרובות בנושאי אנרגיה ובריאות ומצד שני ניתן להגיע לניקוד מרבי גם בהשקעה 

 חלקי בלבד לתועלות סביבתיות.פחותה ומתן מענה 

ספר ולכן נדרש להגדיר כלי מדיניות -בבתי ’ירוקה‘, קיימת כדאיות כלכלית ברורה של בניה להערכתנו

רשויות ע"י הוהן הרלוונטיים משרדים הממשלתיים ע"י ההן  ,לעידוד הבנייה ה'ירוקה' בישראל

 המקומיות. 

עקב הדינמיות )עלויות ותועלות( בנייה ה'ירוקה' עם זאת, נדרש להמשיך בבחינה מתמדת של כדאיות ה

 ולבסס את הניתוח הכלכלי על מדגם מייצג רחב יותר. ,ובטכנולוגיות הזמינות הגבוהה בשווקים
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 ספרותרשימת  .10

כתב עת  -קיימא", אקולוגיה וסביבה –השגה ובר–דיור בר –, " בנייה ירוקה 2013אלעזר י., פלצור ג.,  .א

 .257-259עמ' , , אוקטובר3, גיליון 4הסביבה, כרך למדע ולמדיניות 

 . איכות אוויר תוך מבני ו"תסמונת הבניין החולה". מרכז המידע של הכנסת.2011בס ספקטור ש.,  .ב

 .25-26, 38. על בניה 'ירוקה' במוסדות חינוך בישראל, אדריכלות נוף, 2011דורי י.,  .ג

ת עמדה: כלי מדידה לשכונות ירוקות, המועצה הישראלי. נייר 2012המועצה הישראלית לבניה 'ירוקה',  .ד

 לבניה 'ירוקה' בתמיכת קרן ברכה.

המועצה הישראלית לבניה 'ירוקה', אתר האינטרנט של המועצה. מהי בניה 'ירוקה'?  .ה

http://assets.ilgbc.org/files/WhatIsGB.pdf 1.6.2015וחזר א. 

המשרד להגנת הסביבה, מבנים בבניה 'ירוקה' בישראל  .ו

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Pages/GreenConstructionIsrael.

aspx   23.06.2016אוחזר. 

. מצב הבניה ה'ירוקה' בישראל, המועצה הישראלית לבניה 'ירוקה' והמשרד 2013ילינק א. ואלעזר י.,  .ז

להגנת הסביבה   

-http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701

P0800/P0715.pdf    28.6.2015אוחזר. 

מכון התקנים הישראלי, אתר האינטרנט של המכון, בניה 'ירוקה'  .ח

eenhttps://portal.sii.org.il/heb/gr/   2.6.2015אוחזר. 

. סביבה וקיימות במכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, החברה למשק 2014, משכ"ל .ט

 ( 28.6.16)אוחזר  וכלכלה

http://www.mashcal.co.il/NewsAndPublications/Documents/hoveret%20yeruka.pd

f  

אביב: המכון למחקר ופיתוח -ספר: עקרונות והמלצות. תל-של בתי 'ירוקה'. בנייה 2000משרד החינוך,  .י

 .מוסדות חינוך ורווחה

, 15-, אימוץ התקן הישראלי לבנייה 'ירוקה' בעיריות פורום ה15-פורום ה .יא

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=163    28.6.2015אוחזר. 

. "עלויות בניה 'ירוקה' בבנייני מגורים בישראל", המועצה הישראלית לבניה 2013קוט ח., כ"ץ ד.,  .יב
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