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1        . 

  

   מבוא
  

להלן: בנייה ירוקה או וחסכוני בטווח הארוך (בסביבה  המשתלבמקיים, תכנון מבנה המאפיינים של 
על מערכת הדרישות המורכבת  )ממגוון תחומים(ודרישות  לא מעט עוד פים), מוסי"משתלבת"בנייה 

  גם כך הנדרשת בתכנון של מבנה.

יקטים ) מורכבים, גדושים ומתאמים לפרוLEEDו  BREEM, 5281התקנים המקובלים (ת"י בעוד 
בשל התשומות שיש להשקיע במגוון  -רלוונטיים לבנייה כפרית כמעט לא , הם גדולים ומוקפדים

צר נו ,יננה ירוקה במהותהה צמודת קרקע אישבניאם מוסיפים לכך  .ועלות ההסמכה של מבנה, היועצים
מוקמים באזורי הספר שבכל זאת ואותם מבנים  לדיון בצורה ראויהמעלים את הנושא לא  שבומצב 

  .הצדקה םשו איןבטח שולזה  – של ממש יםאקולוגי יםהופכים למפגע

שזה כמובן  ,קט של בנייה משתלבתל פרויפוערוצה להוציא לכן מי שכבר אלו מביאים למצב שבו כל 
 חסר את הכלים ש מראש להוצאות יותר גדולות, הוא נדרכך מעבר ל ,הכפרית לסביבה  וטבעי מתבקש

בפנותו אל המתכננים, הוא צריך  .שהשוק מציע "האפשרויות הירוקותמגוון " ביןלתעדף ולהבחין 
למגוון של בנייה ירוקה מתרגמים את הרעיונות ננים הקבוצה רחבה של מתכ אחד מתוךמתכנן/ת לבחור 

 יםקוראלו . כל מוצעהמבנה של ה הבנייה לאזור תוטיונרלו, חלקן סותרות וחלקן לא עשיר של דוגמאות
טיפים , הצעות ואף פתרונותשל עשיר עולם בתוך  תייאמ מתוך רשעות כמובן, אלא בעיקר מבלבוללא 

   מקיימת.ירוקה ובנייה ל
המכוונת , פשוטה ונגישהלהציע שיטה  מצד שני,  ותשתיתמצד אחד  צורךא שיש אני מוצ, בתוך כך

ל ידי ע – הסביבבפחות ים עוגפויותר  הנהנים  -  גם אם הם קטנים - עודדת הקמה של בתיםומ
  .תמשתלבההבנייה של  המשמעותיים, החשובים והבלתי הפיכים המאפייניםהטמעה של 

של  המורכבותהדרישות בהנחה שלפני שישראל נכנסת לתקופת בנייה אינטנסיבית, ורגע אולי ו...
ביותר והפשוטים מימוש העקרונות הבסיסיים אי ולכן גם (צם לאימומהוות חסם התקנים הנוכחיים 

גם  -  זהב בנושאשביל אפשר שמסמך זה מציע ולכן  )בסביבהלהשתלב על מנת  מבניםמהנדרשים 
   .כלי בחינה פשוטים יחסית לאלו הנדרשים בתקניםכאן  יםעצומשבהנחה , יותר גדוליםיקטים לפרו

ואבחן  "בנייה משתלבת"ל ככל שמצאתי לנכון, ,רשימת מאפיינים מקיפה כדוגמאבמסמך זה אציג 
 :) יהיו השגות, שאלות אוקורא/ה לך (הלא אתפלא אם יחד עם זאת,  אולי מנקודת מבט חדשה. -  האות

  יתקבלו בברכה.אלו  - רעיונות לשיפור

  

  משתלבתהבנייה ה מאפיינילהגדרת מתווה 

  

לכתוב באישי  סיוןינו( וגופים שוניםאזוריות  מועצותבנייה ירוקה של ני גדואוהישראלי  לימוד התקןלאחר 
גידי עם יחד צוות ההיגוי לבנייה ירוקה של מועצה אזורית משגב התנדבות בבמסגרת  שכזהאוגדן 
, אני מוצא לנכון מבנים משתלביםהמצטבר בלתכנן ולהציע סיון יהנו )5281ות.י.  LEEDמוסמך  ,אהרוני

מתווה רלוונטי  יכולה להוותאשר  בפשטות, תאפיינתהמ -  שניתן להציע מערכת בקרה אלטרנטיבית
על הנדרשים ביותר והפשוטים העקרונות הבסיסיים המטמיעים את והקמה של בתים ומבנים לתכנון 

  . סביבהמ ווייהנשישתלבו מנת 

  :ההצעהמתווה 

  .מוכרים תקניםאוגדנים ומקובל בההנושאים שמירה על מתווה    -

 רלוונטיאצבע  כלללשמר עדיף מתוך הנחה ש המאפיינים ופשטות בחינתם אוטנטיותהקפדה על    -
  ים.בכוסמבוססת חישובים מה "הערכה מדויקת"לדרוש מאשר 

  .והבלתי הפיכים בנייה משתלבת בסביבה, בדגש על האלמנטים החשוביםולקדם לעודד מהות ההצעה    -

  .ו/או רבה תמיותרעבודה הם ללהוסיף שלא  -  התחשבות במתכננים וועדות הבקרהלגלות יש    -
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  משתלבתבנייה ב וציון, הערכה לעידודבולטים מאפיינים  :הצעה

  
(קלים  יישומייםו (ברוח אוגדנים ותקנים מקבילים) מאפיינים רלוונטיים שנמצאו מקיפיםת רשימהצעה ללהלן 

  .בנייה משתלבת מעודדיםוהמעידים ) להצבעה ובקרה

אומדן מורכבות בליווי ו ם/חשיבותיםאופימילה אחת אודות בליווי רשומים בתמצית, מאפיינים הבשלב זה 
  .  ברור שהדברים דורשים פירוט נוסף.וסבר בהמשךיכל אלו על פי הבנתי את הפרויקט ומקצת אף  – תםהערכ

  .להתעלם מהקטלוגניתן אזי  –אפשר שהקטגוריות יראו שרירותיות לקורא/ת  :המאפיינים ממוינים בקטגוריות

  בהמשך.במפתח שיוצג שורות המאפיינים נצבעו בצבעים 
  

  

  מורכבות הערכה      אופי    להערכה מאפיינים

       אנרגיה  1    

  לפי אזורן – הועדות יכולות לתת במסגרת מידע תכנוני      מקומי   ................אסטרטגיה אקלימית   1.1 

  מהותי   .עש"ר  העמדת המבנה -הפנייה   1.2 
  ליישום ובקרה יחסית קלכלי חישובי בעזרת הערכה     לא הפיךו         

  מהותי  ...................... מעטפת תרמית  1.3 
  + פתיחות לחדשים בהקשר לאסט' האקלימיתדוגמאות     לא הפיךו           

  (נתק תרמי) תיעודדרישה ופשוט ל      חשוב  ..............פתחים משקופי ו זיגוג  1.4 

  1.2סעיף מכלי הבעזרת הערכה        חשוב   .................................. הצללה  1.5 

  חשוב  ...................... תאורה טבעית   1.6 
   נוסחה פשוטהבעזרת הערכה    ומובנה            

  (דלת ומיקום חבלים) תיעודפשוט ל      מתבקש  ......................... יבוש כביסהי  1.7 

  פשוט לתיעוד (תכנית החשמל) לא מקובל  ...................מפסקים ראשיים   1.8 

  פשוט לתיעוד         ראוי  ......קולטי שמש ופנלים סולריים   1.9 

  )וחשמל חכם פשוט לתיעוד (תכנית החשמל לא מקובל  .מוניטור צריכה, מערבל מים וכד'  1.10

    מים  2    

  דוגמאות, יש להיזהר מיצירת  הועדות יכולות לעבוד עם      חשוב  ...................... צמחיה והשקיה  2.1 
  מגבלה מיותרת או מהטיית משווקים                 

  במסגרת מידע תכנונילהטמיע הנחיות ועדה שימסרו       מתבקש  .......................... מי נגר וניקוז  2.2 

  אפשר לעודד שימוש באלמנטים נוספים –בחסכמים       מיושם   הקטנת השימוש במים שפירים..  2.3 

    בראש המערכת)אלמנט (פשוט לתיעוד       תוספת  ........ הקטנת נזקי אבנית המים  2.4 

    שיש למעשה מגוון פתרונות בעייתי  לא מקובל  ................. מחזור מים אפורים  2.5 

    רי בנייה וזיהוםמחו  3    

  דלת מטבח ומיקום ה"מעכלת")של (פשוט לתיעוד       חשוב  פסולת רטובה ................ניצול    3.1 

    (סימון שטח אחסון בגודל מינימאלי)פשוט לתיעוד       מתבקש  ............... ומחזוריבשה פסולת   3.2 

    "אזורים בנוכחות נמוכה")(יש להגדיר פשוט לתיעוד    לא הפיך  .......................מלוחות  קרינה  3.3 

  לא אופייני  ???   .................................... רעש  3.4 

  הצעת מגוון פתרונות + פתיחות לחדשים  במרתפים  ..................................... רדון  3.5 

  דורש הגדרה פשוטה, ברורה ופתוחה      מגוון  ...... בריאים גמר חומרישימוש ב  3.6 

  בדרישות קיימות      מיושם   ...פינוי מבנים קיימים לפני בנייה   3.7 

   )הרחבה תוך שמירה על קירות חוץ(גמישות תכנונית       לא הפיך  ............הקטנת פסולת עתידית   3.8 

    ניהול  4    

   :( כפייתיכרוך בתיעוד ו לדרושכנראה שקשה       חשוב  .................. ארגון אתר הבנייה  4.1 

  בדרישות קיימות      מיושם   .................. בנייה פינוי פסולת  4.2 

  "אסטרטגיה אקלימית" שהועדות יספקופרק משלים ל  התנהגותי  ....ידע בהפעלת מבנה משתלב   4.3 
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  המוצעים משתלבתהבנייה ה מאפיינימיון 

  
אך  ,) :אולי לא למי שמכיר את התקנים ( מורכבת ואארוכה להראות ה ל עשוי"הנהמאפיינים רשימת 

ואפשר  ,במורכבותם או חדשנותם ל אינם אחידים"ניתן לראות שהמאפיינים הנשוב ם נבחן אותה א
  :שנכון וראוי לבחון אותם לפי המיון הבא

  )X4 (בכחולהנחיות שיש להטמיע כ מאפיינים

בעוד התקנים דורשים מהמתכננים לחקור מחקרים שונים ולהציע פתרונות בהתאם, חלק מאותם 
  ... למשל:עבודה מיותרתהוועדות וכדרישה ובכך לחסוך מהמתכננים ספק הועדות יכולות ל מחקרים

אודות מאפייני האקלים האזוריים ולבנות אסטרטגיה בעוד התקנים דורשים מהמתכננים לחקור 
ביואקלימית תואמת, ניתן להניח שהדרישות מהמבנים השונים באותה מועצה יהיו זהות, ולכן המועצה 

משוכפלת  ) כדרישה תכנוניתשוביהיבכל י זההשתהיה כנראה (יכולה לספק את האסטרטגיה התכנונית 
צפות ולא ל(אשר יהיו לה ביטויים בבחינת הפניית המבנה, גדלי המצללות, מערכת הקיר המוצעת וכד') 

  (למעשה חינוך המתכננים) .לקבל אותה מהמתכננים...

דין דומה בנוגע לצמחייה מתאימה ומועדפת, כמו גם להבאת הידע של שימוש נכון בפני הדייר, אשר 
  מעלה...ולמעשה: חינוך הדייריםכמוזכר  –ימית עליו מבוסס המבנה נגזר מהאסטרטגיה הביואקל

מעורבות שכזו מצד הוועדות עשויה להקטין טעיות מתכננים (מה שיחסוך גם  לוועדה ביקורת מיותרת) 
   .נוסףמאמץ ממנה רש דיי, וכל זאת מבלי שמשרתת את הציבור טוב יותרתוך שהיא 

  )X4(בסגול  נדרשים בכל מקרהמאפיינים 

שנדרשים במסגרת החוק הקיים ורק צריך לוודא שיבוצעו, כמו הדרישה לבידוד מספק, פינוי מאפיינים 
  . וכד' פסולת בניין

  )X8 (באדוםמאפיינים מהותיים 

מאפיינים משמעותיים שחשוב להטמיע אך התקנים דורשים ומאפיינים פשוטים בעלי משמעות רבה 
  שניתן לתרגם לכללי אצבעחישובים מסובכים והצלבות מורכבות 

 האחרים משמעותיים יותר ודורשיםשלושת מתוך מאפינים אלו שייכים לקבוצה הראשונה, אך  4
  ת בתקנים הנוכחיים למשוואות וטבלאות פשוטות.המרה של הדרישות המורכבות במופיעולמעשה 

 .צללה נכונהובהכלים לבחינת הפנייה במסגרת דיון מול מנהל תכנון ועדה מחוזית צפון אני מפתח 
  להערכתי ניתן לפתח כלים דומים לבחינת תאורה טבעית. 

  יש לבחון בפורומים מעודדים וביקורתיים כאחד.כלים אלו כמובן ש

  )קבוצות? 2 האם יש כאן למעשה(

  )X6 (בירוק מאפיינים משפרים

 שניתן להטמיע מאוחר יותרשדורשים השקעה שאיננה ברורה מאליה או "תוספות טכנולוגיות" מאפיינים 
, כמו אלמנטים להקטנת שימוש במים שפירים, משפרי איכות מים עם השלמת הבנייה והוטמעו בפועל

  . ואלמנטים סולריים

  )?משקיעניםהאם צריך "לצ'פר" בונים (

   )X4 (בשחורמאפיינים לבחינה ופיתוח 

להם כלל אצבע שיצדיק את אלמנטים שעשויים להיות רלוונטיים רק במקרים מסוימים או שטרם מצאתי 
או ניהול אתר בנייה טיהור מים אפורים שאין תקן מעשי באופק,  , כמו התמודדות עם רעש,דרישתם

  המאפשר הפרדת חומרי פסולת ומיחזורם...

גם יש  –בחינה ופיתוח של אלו, כמו גם של אלמנטים אחרים שעשויים להיות רלוונטיים ולא הוזכרו כאן 
  דדים וביקורתיים כאחדלבחון בפורומים מעו
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  בינייםסיכום 
  

  :ניתן לזהות המאפיינים, 26של  - זו  בסקירה
  ),4.2, 3.7, 3.5, 1.3נדרשים במסגרת החוק בכל מקרה (ם מאפייני ארבעה   -
  מאפיינים הם הנחיות ישירות של הוועדה (וכל ועדה יכולה להחזיק אותן כ"סט הנחיות למתכנן") ארבעה   -
   )כשאחד כבר מוזכר לעיל – (סעיפי הניהול נוגעים כלל בבניין עצמואינם מאפיינים  שלושה   -
  )מחזור מים אפורים( טמעילהבטעות עשוי  שעוד בשל תקן לא יעילכנראה לא רלוונטי מאפיין אחד    -
  לשלוש:בדיקות חדשות, המתחלקות  16 - כרק אנו עוסקים בהטמעה של שלמעשה יוצא  ךכ   -

  לתיעוד ובקרה מאוד פשוטיםעשרה  •

ומיקום לוחות  תאורה טבעיתהמבנה, הפניית (   בהיותם פחות הפיכים ,מהותייםמאפיינים הם שלושה  •
   :בעיקר אם מנסים להשתמש בתקנים הנוכחיים כלשונם – מורכבתיותר הערכתם ) והחשמל

   כמתואר( הההצללדרישות בליווי מבנה הערכת הפניית ל פשוטכלי בחינה ניתן לייצר להערכתי . 1
  )www.baitv.co.il/pub :בנמצא  – "ומוטים על המגרש על שושנת הרוחותתכנון מבנים "מסמך ב    

  להערכת פוטנציאל ניצול התאורה כללי אצבע  על מבוססה פשוטכלי בחינה ניתן לייצר להערכתי . 2
  לבחינה. – הטבעית     

 ):  מסובכתטבלה זו בטח לא ( "אזורי נוכחות נמוכה"יש להגדיר הראשי  מיקום הלוחל. 3

, עוד לא )ושימוש בחומרים בריאיםשלושת המאפיינים האחרים (רעש, הקטנת פסולת עתידית  •
  .םהטמעתלפשט את ו לשקול ,שכלליש ללכן ווהפיכים יותר  יםפתור

  

 ) ולכן יישומית(לפתח ערכת בחינה פשוטה  אני מוצא שניתןלכך, אי 
  ,יזמים קטניםי "מוקמים עגם אם הם  ,מבנים לציון

 .קדם את הבנייה המשתלבתעודד ולשעשויה ל

 

  

  והתקדמות הצעות להמשך פיתוח

  

  .הכלי המורכב ביותר ברשימה זו – והערכה להעמדה עש"ר  (על שושנת הרוחות) ומוטהבחינת כלי מדידה . 1
  )www.baitv.co.il/pub :כתובתניתן למצוא ב טיוטה( נהל תכנוןשיתוף מבעומד על הפרק מהלך כזה כרגע   -     

  המוזכר  טהו(מלבד העמדה עש"ר ומהבנייה ממשתלבת,  מאפייניהערכה של לכלי לכדי זה  מסמךהשלמת . 2
  .מקובליםובחינתו מול מדדים  )הקודמת ההצעבכבר     

  השקעה הבמקביל לברור   -  יה במגזר הפרטידיון בפורום מקצועי להערכת ההשפעה של כלי כזה על הבני. 3
  .והטמעתו להשלמתו הנדרשת    

  

  

  

  העל תמיכ - ויותר מזה  לכל תגובהנודה על 

  

  בברכה,   
  הבית הטבעי  -אלון לוטן    

 


