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 בנייה ירוקה

 תקציר

 החליטה הממשלה2003בשנת 
1

פיתוח , קיימה� כי תפעל לקידומו של פיתוח בר
המתחשב בצורכי הדורות הבאי�
2

. ותשלב את עקרונותיו במדיניותה לאור חשיבותו, 
על כ� נעשו . קיימה�לעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספרה השפעה על פיתוח בר

, בי� השאר, לאומיות להפחתת פליטת גזי החממה�עשורי� האחרוני� פעולות בי�ב
התייעלות אנרגטית במבני� באמצעות בנייה . באמצעות צמצו� צריכת האנרגיה

היא כלי עיקרי בהתמודדות ע� בעיות אלו)  בנייה ירוקה�להל� ( בסביבה המתחשבת
3

. 

והיא , במי� ואפשרות למחזר פסולתובכלל זה חיסכו� , לבנייה ירוקה יתרונות נוספי�
עשויי� להיות לה . שמה דגש על בריאות האד� ועל ניצול יעיל של משאבי הטבע

יתרונות כלכליי� ה� בשל העלויות הנמוכות של תפעול המבנה וה� בשל היתרונות 
 .הגלומי� בפיתוח טכנולוגיות וידע חדשניי� ובאפשרות לייצא� בעתיד

הוטל על מספר משרדי ממשלה , 2003שראל משנת על פי החלטתה של ממשלת י
במסגרת זו הוטל על שר הפני� לבחו� את האפשרות . קיימה�להכי� תכנית לפיתוח בר

והוטל על , �1965ה"התשכ, לשלב את עקרונות הבנייה הירוקה בחוק התכנו� והבניה
 .שר הבינוי והשיכו� לפעול לקידומה בבנייה הציבורית

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את יישו� החלטת 2010אוקטובר �2009י� יולי בחודש
, ) המשרד�להל� (הבדיקה נעשתה במשרד להגנת הסביבה . הממשלה הנזכרת לעיל
במשרד התשתיות , במשרד הבריאות, ) משרד השיכו��להל� (במשרד הבינוי והשיכו� 

במינהל , נו'במשרד החי, במשרד הפני�, ) משרד התשתיות�להל� (הלאומיות 
במכו� , ברשות המסי�, במינהל הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר, מקרקעי ישראל

יבנה וראשו� , רעננה, ובעיריות כפר סבא)  מכו� התקני��להל� (התקני� הישראלי 
 .לציו�

 

__________________ 

 .�14.5.03 שהתקבלה ב246החלטת ממשלה  1

 . 343�351' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ראו  2
3 �פוטנציאל הפחתת פליטות גזי "לאומית מקינזי בדוח �בהתא! למסקנותיה של חברת הייעו� הבי

שהוכ� לבקשת המשרד להגנת הסביבה , " עקומת עלות הפחתת גזי חממה בישראל�חממה בישראל 
 . 2009ופורס! בנובמבר 
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 עיקרי הממצאי�

 לאומית בעניי� הבנייה הירוקה �קביעת מדיניות סביבתית�אי

י .1 נ פ ה ד  ר ש מ ל  ש ה  ל ו ע פ ר  ד ע י ה ו כ י ש ה ד  ר ש מ ו  בהמלצותיו :� 
� ציי ארגו ה2003משנת 

4OECDלייש� על , בי השאר,  כי את הבנייה ירוקה נית
נדרשי� שיתו� פעולה בי , בנוס�. לאומית מקיפה�ידי גיבוש מדיניות סביבתית

המלצות אלו נכונות . משרדי הממשלה ומעורבות של המגזר הפרטי והמגזר השלישי
 .בנייה הישראלי ובתחו� חדשני כבנייה הירוקהבענ� מורכב כענ� ה

 שני � לא פעלו כנדרש משרד הפני� ומשרד השיכו 2009הביקורת העלתה כי עד שנת 
אשר , משרדי הממשלה המרכזיי� שמופקדי� על נושאי� שנוגעי� לענ� הבנייה

 .2003עליה� הטילה הממשלה את האחריות לקידו� הבנייה הירוקה בשנת 

נ .2 ג ה ל ד  ר ש מ הה ק ו ר י ה ה  י י נ ב ה   ק ת ו ה  ב י ב ס ה המשרד היה  :ת 
בראש , ומעורבותו זו באה לידי ביטוי, זה שפעל באופ נמר" לקידו� הבנייה הירוקה

בידי מכו ) 5281י "ת(בהשתתפותו במימו הכנתו של תק ישראלי , ובראשונה
 �להל ") (בנייני� ירוקי�("שהוא תק בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה , התקני�

מאפשר לסווג מבנה כמבנה , 2005שאושר בספטמבר , תק זה). ק הבנייה הירוקהת
א) הוא תק וולונטרי שאיננו מחייב, ירוק

5
. 

שהתחומי� שהוא עוסק בה� נכללי� בתחו� , תק הבנייה הירוקה הוא תק חדשני
לכ היה על . הפעילות של משרדי ממשלה שביד� הידע המקצועי בתחו� התק

בוריות הפועלות ליד מכו התקני�הוועדות הצי
6

 . לפעול עמ� בשיתו� פעולה

הנציגה ששלח משרד הפני� לדיוני� של הוועדה הטכנית לא השתתפה ברוב 
מכו התקני� לא הציע לוועדה המרכזית שמשרד השיכו ישתת� בהכנת ; הישיבות

 שני� כשלוש, 2005רק ביוני . והוועדה לא זימנה את משרד השיכו לעשות כ, התק
לטענת� , קיבלו נציגי משרד השיכו, וחצי לאחר שהחלו נציגי המכו בהכנת התק

הביעו את התנגדות� לכתוב בה וטענו כי יש , את טיוטת התק, בפע� הראשונה
 .הנה כי כ מדובר בהלי) לא תקי של שיתו� פעולה. לשנותו מ היסוד

בשיתו� פעולה על מנת מכו התקני� ומשרדי הממשלה אמורי� לפעול בתיאו� ו
שתהא התאמה בי דרישות התק שמעובד בוועדות הציבוריות ובי הוראות החקיקה 

ואול� בתק הבנייה הירוקה כלולות . ועמדת המשרד הממשלתי המופקד על התחו�
תק : לדוגמה. הנחיות שאינ עולות בקנה אחד ע� עמדת חלק ממשרדי הממשלה

__________________ 

4 Organization for Economic Cooperation & Development � המאגד את המדינות �ארגו 
כלכליי , המתקדמות בעול המנהלות כלכלת שוק חופשי ומשמש ג מקור לנתוני סטטיסטיי

נתוני אלו ה סטנדרדי למעצבי המדיניות לקביעת . וחברתיי הנחשבי למהימני ולחשובי
 ).Best Practices(ה נקבעי קווי מנחי לפעולות הטובות ביותר ולפי, )Benchmarks(נקודות ציו� 

 את חלק הכינו מוסדות ציבוריי שהממשל מכיר �יצוי� כי תקני לבנייה ירוקה נקבעו במדינות שונות  5
; תקני אלו אינ מחייבי בדר� כלל, בדומה לתק� הישראלי. את השאר הכינו ארגוני פרטיי; בה

 את התק� המועד� עליה� כדי להטמיע באמצעותו את הבנייה הירוקה בתחו השיפוט ממשלות בוחרות
 . של המדינה

6  והוועדה הטכנית לאישור התק� )  הוועדה המרכזית�להל� (הוועדה המרכזית שליד מכו� התקני
 . בכפו� לכללי מכו� התקני, מופקדות על הכנת תק�)  הוועדה הטכנית�להל� (לבנייה ירוקה 
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ת להפרדת מי� אפורי�הבנייה הירוקה מעודד הכנת תשתי
7

בניגוד לעמדת משרד , 
 .ובידיו ידע מקצועי רב בנושא, הבריאות שמופקד לפי החוק על איכות המי�

עוד נמצא כי מכו התקני� ומשרד החינו) קבעו באותה עת עקרונות ותק בעניי בנייה 
רק בעקבות הביקורת . ירוקה של מוסדות חינו) מבלי לדעת זה על פעולתו של זה

קש משרד החינו) ממכו התקני� כי נציגיו ישותפו בהלי) הכנת תק בנייה ירוקה בי
 .של מוסדות חינו)

3.  � י נ ב מ ב ת  י ט ג ר נ א ת  ו ל ע י י ת ה   ק ת �ת ו י ת ש ת ה ד  ר ש מ  
� י ס מ ה ת  ו ש ר משרד התשתיות ורשות המסי� קידמו משיקולי� של  :ו

 ש� אשר, )5282י "ת(התייעלות אנרגטית את תק ההתייעלות האנרגטית במבני� 
ובבנייני מגורי� הוא רק חלק מתק הבנייה , דגש על צריכת האנרגיה של המבנה בלבד

הירוקה
8

 .תק הבנייה הירוקה לעומת זאת כולל תחומי� נוספי� כגו מי� ופסולת; 

,  אנרגטית במבני� יהיו מחייבי�תמשרד התשתיות פועל כדי שחלקי� מתק התייעלו
מסקנתה העיקרית היא לאמ" את תק ש, וברשות המסי� מתבצעת עבודת מטה

, ייתכ אפוא שבגי חיוב הציבור. ההתייעלות האנרגטית במבני� כתק רשמי מחייב
הוא יתעל� משאר , לעמוד בתק התייעלות אנרגטית במבני�, בפרט ציבור היזמי�

הבהירות �דבר זה ממחיש את אי.  תק הבנייה הירוקה�דרישות התק הוולונטרי 
 .לתית בכל הנוגע לבנייה ירוקהבפעילות הממש

י .4 מ ו ק מ ה   ו ט ל ש ה ת  ו ל ו ע משרדי הממשלה הרלוונטיי� לא , כאמור :פ
חלוקי� בדעותיה� לגבי איכותו של התק , גיבשו מדיניות לעידוד הבנייה הירוקה

כמה רשויות מקומיות חייבו . לבנייה ירוקה ופועלי� להכנת תק חדש לבנייה כזאת
אול� ה לא היו ערות ; ט לפי תק הבנייה הירוקהיזמי� לבנות בתחומי שיפו

 לביקורת של משרדי הממשלה על תק זה ולא ידעו כי הוא עתיד להשתנות באופ
 .מהותי

ה .5 ק ו ר י ה ה  י י נ ב ה ד  ו ד י ע ל ה  נ י ד מ ה ת  ו ל ו ע י:פ א י�  ו צ י  מ
ל א י צ נ ט ו פ מעורבות פעילה של , 2003 בשנת �OECD בהתא� להמלצות ארגו ה:ה

כדוגמת הבנייה הירוקה יכולה לסייע לקידומה ה " התעשייה צעיר"המדינה ב
באמצעות מת תמריצי� כלכליי� וה באמצעות ניצול מעמדה של המדינה כצרכ בעל 

, לש� כ) נדרשת היערכות של משרדי הממשלה מבעוד מועד. השפעה בתחו� זה
אול� עד סיו� הביקורת טר� גיבשו משרדי הממשלה מדיניות כאמור
9

וממשלת , 
 לא ניצלה את כוח הקנייה שלה בשוק הבנייה כדי להטמיע סטנדרדי� חדשי� ישראל

 .של בנייה ירוקה

 

__________________ 

במדיחי הכלי או , במכונות הכביסה, במקלחות, י שעשו בה שימוש ראשוני בכיורי הרחצהמ  7
 .בדר� כלל לצורכי השקיה, במזגני ונית� לעשות בה שימוש חוזר מקומי

8   לא היה קיי במועד אישור תק� הבנייה )  בנייני משרדי� 2חלק (תק� התייעלות אנרגטית במבני
 . שהייתה תקפה בעת הביקורתו כלול בתק� בגרסתו ולכ� הוא איננ, הירוקה

9
 

החליטה ממשלת ישראל לגבש תכנית לאומית , לאחר מועד סיו הביקורת, 2010בסו� נובמבר  
ולהטיל על השר להגנת הסביבה לעדכ� את תק� הבנייה הירוקה עד יולי , להפחתת פליטת גזי חממה

2011שר השיכו� החליטה להטיל ועל ,  ולבצע פרויקט חלו% לשילוב בנייה ירוקה במבני חדשי
 ). 2508החלטה  (2011לקיי פרויקט חלו% של התייעלות אנרגטית במבני קיימי לא יאוחר מיוני 
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 מספר המבני� ע� תו ירוק 

הבנייה הירוקה מפותחת למדי , ב ובאירופה"בעיקר בארה, בעוד שבמדינות אחדות
בישראל עד מועד סיו� הביקורת לא , בעקבות פעולותיה של ממשלותיה להטמעתה

 .וא� לא אחד מה� הוא מבנה מגורי�, שישה מבני� ירוקי�נבנו אלא 

 

 שילוב עמותה בהפעלת תק� הבנייה הירוקה

ליישו� תק הבנייה הירוקה התקשר מכו התקני� ע� עמותה שהייתה בי יוזמי 
תפקידה העיקרי היה לשלוח בודקי� ).  העמותה�להל (הבנייה הירוקה בישראל 

מת� של מבני� לדרישות התק ובהתא� לכ) שיבחנו מטע� המכו את מידת התא
להמלי" למינהלת התו הירוק

10
 על מת תו ירוק

11
, בעניי זה היו כמה ליקויי�. 

 : כמפורט להל

� י נ י י נ ע ד  ו ג י אול� בפועל מעורבי� בפעילותה , בעמותה מאות חברי�.  1   :נ
רק כמה חברי מוסדותיה

12
 ומספר מועט של חברי� מרכזיי� אשר מנהלי� אותה 

לכה למעשהה
13 

)  ). חברי� מרכזיי� בעמותה�להל

שאחראי לתחו� הבנייה הירוקה , משרד מבקר המדינה מצא כי עובד מכו התקני�
, ) מרכז איכות הסביבה�להל (במכו ומשמש כאיש הקשר של המכו ע� העמותה 
המכו לא דרש מהעובד לדווח . הוא ג� חבר מרכזי בעמותה ולכ פועל בניגוד ענייני�

. פה ולא קבע הסדר למניעתו�אלא הסתפק בדיווח בעל, בכתב על ניגוד הענייני� שלו
 �נמצא כי מרכז איכות הסביבה אישר דרישות תשלו� של העמותה מ המכו על א

 .היותו חבר בה

נמצא כי מכו התקני� שילב בתהלי) בחינת התאמת� של מבני� לתק הבנייה  .2
באותה עת רכשו חברות פרטיות מחברי� . מותההירוקה כמה מהחברי� המרכזיי� בע

ולאחר מכ ה פנו ,  ייעו" בנושא בנייה ירוקה� תמורת תשלו� �מרכזיי� בעמותה 
הנה כי כ נוצר חשש לניגוד . למכו התקני� בבקשה שיסמי) את מבניה� כירוקי�

 .ענייני�

  מסלול המיועד לחברות המבקשות�" עמית עסקי"לעמותה מסלול הקרוי  .3
ג� בכ) נוצר חשש לניגוד . להצטר� לעמותה תמורת תשלו� של אלפי שקלי� בשנה

שכ נמצא שחברי� מרכזיי� בעמותה ה� אלה שבדקו מבנה של חברה , ענייני�
על א� האמור לעיל לא . והמליצו לתת לו תו ירוק" עמית עסקי"המשתתפת במסלול 

וג זה ולהסדרת ניגוד נמצא כי מכו התקני� קבע מנגנו לפיקוח על מקרי� מס
 .הענייני�

 

__________________ 

 .ועדה ציבורית הפועלת במסגרת מכו� התקני ובסמכותה לאשר מת� תו ירוק  10

 . אישור רשמי מטע מכו� התקני כי המבנה עומד בדרישות תק� הבנייה הירוקה  11

 . ברי עמותה המשמשי כחברי ועד העמותה או כחברי ועדת הביקורת של העמותהח  12

המידע על חברי העמותה מבוסס על נתוני מדיוניה ומאתר האינטרנט שלה ולא על נתוני שבפנקס   13
 . מכיוו� שפנקס זה אינו נמצא בידי רש העמותות, החברי שלה
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 סיכו� והמלצות 

מותנית בהחלת מדיניות , בפרט בתחו� הבנייה הירוקה, הטמעת מדיניות סביבתית
. משרדית אחידה ובשיתו� פעולה בי משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר�ממשלתית בי

 במועד סיו� הביקורת היו; השינוי הנדרש בתחו� הבנייה הירוקה בישראל מתמהמה
א� שכבר , וא� לא אחד מה� הוא מבנה מגורי�, במדינה רק שישה מבני� ירוקי�

 אושר 2005 הכירה הממשלה בחשיבות הבנייה הירוקה וכבר בספטמבר 2003בשנת 
 .תק הבנייה הירוקה

, בראש ובראשונה המשרד להגנת הסביבה, כמה משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
אול� בהיעדר מדיניות סביבתית מוסכמת לא . ניסו לקד� עקרונות של בנייה ירוקה

כל משרד פעל בכיוו שונה , היו משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר מתואמי� זה ע� זה
 .שפעמי� א� היה מנוגד לפעילות משרד אחר או לפעילותה של רשות מקומית

וא� נמצאו , משרדי ממשלה מרכזיי� לא שותפו בהלי) הכנתו של תק הבנייה הירוקה
 מכו התקני� התקשר ע� עמותה אשר אמורה הייתה לבצע �� ביישו� התק ליקויי

 חברי העמותה היו מעורבי� בכל �א) לא פיקח על פעולותיה כנדרש , את הבדיקות
א� שאחדי� , שלבי התהלי) שבאמצעותו קבע מכו התקני� א� מבנה זכאי לתו ירוק

דחתה בקשה למת תו ירוק מינהלת התו הירוק אישרה או ; מה� היו בניגוד ענייני�
 .למבני� מסוימי� לכאורה עקב אינטרסי� של העמותה או של מישהו מחבריה

ראוי כי הנהלת מכו התקני� תפעל בהקד� להסדרת , לדעת משרד מבקר המדינה
 . ניגודי הענייני� שצוינו בדוח זה ולמניעת הישנות�

 

♦ 
 

 מבוא

אשר אימצו מדיניות של שימוש , מדינות רבותאיכות הסביבה תופסת מקו� מרכזי בסדר היו� של 
מושכל וחסכני במשאבי הטבע במטרה להקטי� ולמנוע השפעות מזיקות של מעשי האד� על הטבע 

 לנקוט מדיניות 14 החליטה הממשלה2003בשנת ).  מדיניות סביבתית�להל� (ועל בני אד� אחרי� 
ולשלב , ב בצורכי הדורות הבאי�פיתוח המתחש, קיימה�סביבתית שתתבסס על עקרונות פיתוח בר

הגורמי� להחלטתה ה� היותה של מדיניות כזאת , על פי דברי ההסבר להחלטה. אות� במדיניותה
מדיניות זו יכולה למצב את ישראל בקרב אומות העול� כמדינה מתקדמת , נוס# על כ". צו השעה

טה מפרטת ג� את ההחל. ולהביא לפיתוח טכנולוגיות וידע חדשניי� שתוכל לייצא� בעתיד
 .15המטלות שייכללו בתכניות אסטרטגיות שיכינו משרדי הממשלה

קיימה ותופס מקו� מרכזי בסדר היו� �אחד הנושאי� המרכזיי� אשר יש לה� השפעה על פיתוח בר
�בעשורי� האחרוני� נעשו פעולות בי�. הוא העלייה בריכוז גזי החממה שבאטמוספרה, העולמי

, בי� השאר, 16את פליטת גזי החממה ולמנוע את ההתחממות הגלובליתלאומיות שמטרת� להפחית 
__________________ 

14.5.03 שהתקבלה ב246החלטת ממשלה   14. 
351343' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 או ר  15 . 
את ; שאת חלק$ אשררה מדינת ישראל, אומות העול� חתמו על אמנות לצמצו� פליטת גזי החממה  16

 ,1997פרוטוקול קיוטו התקבל בקיוטו שביפ$ בשנת . 2004פרוטוקול קיוטו אשררה הממשלה בפברואר 
 ומטיל על המדינות המפותחות מכסות 1992� משנת "האווהוא משמש תוספת לאמנת המסגרת של 

דוח מיוחד של מבקר , ‰Ï‡¯˘È· ‰ÓÓÁ ÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ· ÏÂÙÈËראו ג� . להפחתת הפליטה של גזי החממה
 ). 2009(המדינה 
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דוח בנושא . באמצעות צמצו� צריכת האנרגיה במבני� הידועי� כצרכני האנרגיה הגדולי� ביותר
קבע כי , 200917הפחתת פליטת גזי חממה בישראל שהוכ� לבקשת המשרד להגנת הסביבה בנובמבר 

 .תצרוכת החשמל בישראל מ�60% היא כ18צריכת האנרגיה במבני�

אשר יכולה לצמצ� , ) בנייה ירוקה�להל� (מדינות רבות בעול� מעודדות בנייה המתחשבת בסביבה 
בידוד תרמי יעיל וניצול אנרגיה (אקלימי � באמצעות תכנו� סביבתי19את צריכת האנרגיה במבני�

זור פסולת וחיסכו� הבנייה הירוקה מעודדת ג� מח. ושימוש בחומרי� ידידותיי� לסביבה) קיימת
ושמה דגש על בריאות האד� ועל ניצול יעיל של משאבי )  ואביזרי� חוסכי מי�20מי� אפורי�(במי� 
עשויי� להיות לה יתרונות כלכליי� ה� בשל העלויות הנמוכות של תפעול המבנה וה� בשל . הטבע

בניי� "בישראל . דהיתרונות הגלומי� בפיתוח טכנולוגיות וידע חדשניי� והאפשרות לייצא� בעתי
 תק� בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה � 5281י "תק� ישראלי ת"הוא בניי� שעומד בתנאי " ירוק

 .תק� זה איננו מחייב. 21) תק� הבנייה הירוקה�להל� ")" (בנייני� ירוקי�("

 הטילה הממשלה על כל משרד ממשלתי להכי� תכנית אסטרטגית לפיתוח 2003בהחלטתה משנת 
 ובמסגרת זו הטילה על שר הפני� לבחו� את האפשרות לשילוב עקרונות הבנייה הירוקה ,קיימה�בר

על שר הבינוי והשיכו� היא ).  חוק התכנו� והבנייה�להל�  (�1965ה"התשכ, בחוק התכנו� והבניה
 .הטילה לפעול לקידו� וליישו� עקרונות של בנייה ירוקה בבנייה הציבורית

 בדק משרד מבקר המדינה את היישו� של החלטת הממשלה 2010אוקטובר �2009בחודשי� יולי 
במשרד הבינוי והשיכו� , ) המשרד�להל� (הבדיקה נעשתה במשרד להגנת הסביבה . 2003משנת 

, ) משרד התשתיות�להל� (במשרד התשתיות הלאומיות , במשרד הבריאות, ) משרד השיכו��להל� (
במינהל הדיור הממשלתי שבמשרד , שראלבמינהל מקרקעי י, במשרד החינו", במשרד הפני�

, רעננה, ובעיריות כפר סבא)  מכו� התקני��להל� (במכו� התקני� הישראלי , ברשות המסי�, האוצר
 .יבנה וראשו� לציו�

 

 

 לאומית �קביעת מדיניות סביבתית�אי

 בעניי� הבנייה הירוקה 

המגזר , משרדי הממשלהעל מנת לממש מדיניות סביבתית נדרשי� שיתו# פעולה ומעורבות של 
מכיוו� שהליכי הקמת מבנה , הדברי� אמורי� ג� ביישו� בנייה ירוקה. הפרטי והמגזר השלישי

בישראל ממושכי� וכוללי� מעורבות של יזמי� מהמגזר העסקי ושל נציגי השלטו� המקומי 
 .והמרכזי

__________________ 

הוכ$ "  עקומת עלות הפחתת גזי חממה בישראלפוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל "הדוח   17
בהתא� לבקשת המשרד להגנת הסביבה לקראת , "מקינזי"לאומית הייעו+ הבי$ בידי חברת 3.11.09ב

 .2009ועידת קופנהג$ בדצמבר 
 . מבני ציבור, בנייני� מסחריי�, מבני מגורי�  18
בכלל� , הוצגו כמה דרכי� עיקריות להפחתת פליטת גזי חממה במבני�" מקינזי"בדוח שחיברה חברת   19

 מ$ הכמות 38%במבני� אלה אפשר להפחית (ת הבנייה הירוקה מבני� חדשי� שנבנו לפי עקרונו
בייחוד טכניקות לשיפור , וכ$ טכניקות מתקדמות לשיפור מבני� שכבר הוקמו) שתופחת בכל המבני�
 ).  מ$ ההפחתה בכל המבני�28%ההפחתה האפשרית באלה היא (הבידוד והאיטו� בה� 

במדיחי הכלי� או , במכונות הכביסה, קלחותבמ, מי� שעשו בה� שימוש ראשוני בכיורי הרחצה  20
 . בדר. כלל לצורכי השקיה, במזגני� ונית$ לעשות בה� שימוש חוזר מקומי

התק$ אושר . מכו$ התקני� הישראלי והוועדות הציבוריות שלידו הכינו את תק$ הבנייה הירוקה  21
 . 2005בספטמבר 
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 של יז� פרטי מנקודת מבטו: הטמעת הבנייה הירוקה בענ# הבנייה ללא מעורבות ממשלתית קשה
; 22בנייה בהתא� לסטנדרדי� של בנייה ירוקה כרוכה בתוספת עלות אשר עשויה להקטי� את רווחיו

, לבנייה הירוקה תועלת עקיפה והשפעות חיצוניות חיוביות על המשק בכללותו, אול� כאמור
ומנקודת מבטו של הרוכש יכולה הבנייה הירוקה להוזיל את ההוצאות השוטפות על תחזוקת 

ג� הקושי בהטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה חדשניות בענ# שמרני מיסודו יכול להפריע . מבנהה
 .להטמעת בנייה ירוקה

והיא , היא המשווקת קרקע, הקובע הוראות ותקנות) הרגולטור(בענ# הבנייה המדינה היא המאסדר 
לה לסייע להטמעתה אשר על כ� המדינה יכו. 23א# רוכשת שירותי בנייה מיזמי� לצרכי� ציבוריי�

היא יכולה לאמ- סטנדרדי� של בנייה ירוקה במסגרת , למשל. של הבנייה הירוקה במגוו� אמצעי�
מכרזיה להתקשרות ע� נותני שירותי בנייה וכ" להביא להפנמת עקרונות הבנייה הירוקה בכל שוק 

 .א� לסטנדרדי� אלולבנות בהת, באמצעות הוראות ותקנות, כמו כ� היא יכולה לחייב יזמי�; הבנייה

מלמד כי אכ� קשה להתגבר על חסמי שוק , �OECD24ובפרט מדינות ה, הניסיו� של מדינות אחרות
ולמדיניות הממשלתית תפקיד חשוב בצמצו� , הבנייה הירוקה באמצעות כוחות השוק בלבד

 כי כל מדינה תקבע לעצמה -OECDעל כ� המלי- ארגו� ה. 25השפעות שוק הבנייה על הסביבה
ובמסגרתה יוגדרו הדרכי� להתייעלות האנרגטית של המבני� ולצמצו� השפעת� , יניות ברורהמד

על המדיניות לכלול מטרות כמותיות ולוח . בי� השאר על ידי יצירת תקני� מחייבי�, על הסביבה
משרדי והליכי בקרה �עקרונות לתיאו� בי�; הגדרות מפורטות למתכנני המדיניות; זמני� לביצוע�

 .כדי לשדרג את התקני� מעת לעת ולייעל את הליכי יישו� המדיניות, והערכה

 

 

 היעדר פעולה של משרד השיכו� ומשרד הפני� 

משרד הפני� הוא הגור� המקצועי . למשרד הפני� ולמשרד השיכו� תפקידי� מרכזיי� בענ# הבנייה
גורי� בישראל ועל ומשרד השיכו� מופקד על הבנייה הציבורית למ, הבכיר בתחו� התכנו� והבנייה
 .מת� פתרונות דיור לאוכלוסיה

 הטילה ממשלת ישראל על שר השיכו� לקד� ולייש� עקרונות 2003בהחלטתה משנת , כאמור .1
 לבחו� שילוב עקרונות של בנייה ירוקה בחוק �ועל שר הפני� , של בנייה ירוקה בבנייה הציבורית

� והוועדות הציבוריות שלידו את התק�  אישרו מכו� התקני2005בספטמבר . התכנו� והבנייה
 . תק� הבנייה הירוקה�הישראלי לבנייה ירוקה 

עידוד בנייה "כי יפעל ל, 2006בהתא� לכ" קבע משרד השיכו� בתכנית האסטרטגית שפרס� בשנת 
אחת ממטרותיו של משרד השיכו� הייתה , על פי תכנית זו". שכונה ועיר, ירוקה ברמת הבית הבודד

 .ני� העומדי� בתק� הבנייה הירוקהבנייה של מב

__________________ 

 בח$ מחקרי� שוני� על עלויות הבנייה  אשר2005דוח של המועצה הקנדית לבנייה ירוקה משנת   22
ראו .  מכלל עלויות הבנייה8%סיכ� כי תוספת העלות הממוצעת של הבנייה הירוקה היא עד , הירוקה

Lucuik Mark, Report - A Business Case for Green Buildings in Canada (2005).  

 . משלהמינהל הדיור הממשלתי אשר שוכר משרדי� עבור משרדי מ, למשל  23

24  Organization for Economic Cooperation & Development  ארגו$ המאגד את המדינות 
כלכליי� , המתקדמות בעול� המנהלות כלכלת שוק חופשי ומשמש ג� מקור לנתוני� סטטיסטיי�

נתוני� אלו ה� סטנדרדי� למעצבי המדיניות לקביעת . וחברתיי� הנחשבי� למהימני� ולחשובי�
 ). Best Practices(ולפיה� נקבעי� קווי� מנחי� לפעולות הטובות ביותר , )Benchmarks(ציו$ נקודות 

 פרס� ארגו$ ה2003בשנת   25OECDדוח  :Environmentally Sustainable Buildings: Challenges 
and Policies ,על הסביבה �של המבני �על מידת השפעת �המלמדי �עוד הוצגו . ובו הוצגו נתוני

 . בדוח קווי� מנחי� לקביעת מדיניות בנושא הבנייה הירוקה
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על , משרד מבקר המדינה מעיר כי מ� הראוי שמשרדי� אלה יגבשו הצעת החלטה שתוגש לממשלה
הצעת החלטה זו יכולה להתבסס על המלצות . מנת לייש� את מחויבותה לקד� את הבנייה הירוקה

 .לוחות זמני� וסדרי תיאו� ובקרה,  ולכלול יעדי� לביצוע�OECDה

לא פעלו משרד הפני� , כחמש שני� לאחר החלטת הממשלה שצוינה לעיל, 2009א כי עד שנת נמצ
הבנייה הירוקה לא הייתה יעד בתוכניות , למשל. ומשרד השיכו� לייש� את עקרונות הבנייה הירוקה

וה� לא תקצבו , 2008העבודה של המשרדי� הללו שהוגשו למשרד ראש הממשלה החל משנת 
 נקבע 2003לש� השוואה יצוי� שבהחלטת הממשלה משנת . 2004�2009שני� פעולות לקידומה ב

משרד זה פעל ; כי משרד התשתיות נדרש לפעול לשיפור היעילות והנצילות של מקורות האנרגיה
 ).ראו להל�(לייש� את ההחלטה ובפרט לקד� את ההתייעלות האנרגטית 

נית� לעשות זאת ". מבנה ירוק "ליישו� עקרונות הבנייה הירוקה יש לקבוע ראשית מהו .2
. אשר יכיל את המאפייני� של מבנה ירוק ואת הדר" לסווגו כ", באמצעות הכנת תק� לבנייה ירוקה

תק� זה יכול לשמש עבור משרדי הממשלה קנה מידה מוסכ� שיוכלו להשתמש בו ככלי לעידוד 
למכו� התקני� בבקשה נית� היה לצפות שמשרד הפני� או משרד השיכו� יפנו . הבנייה הירוקה

 .להכי� תק� לבנייה ירוקה וא# יעודדו את השימוש בו לאחר אישורו

. נמצא כי משרד הפני� לא יז� פנייה למכו� התקני� בבקשה להכי� תק� לבנייה ירוקה של מבני�
הנציגה ששלח משרד , כאשר מכו� התקני� הזמינ/ להשתת# בהלי" הכנתו של התק�, יתרה מזו

והוא הקי� את ,  חל שינוי במדיניות משרד הפני�2009בשנת .  במרבית הדיוני�הפני� לא נכחה
שמטרתו לבחו� את הדרכי� לקידו� הבנייה הירוקה , הפורו� הארצי לקידו� קיימות ובנייה ירוקה

משרד השיכו� ומכו� התקני� משתפי� פעולה , משרד הפני�,  נציגי המשרד2010משנת . בישראל
אשר תחלי# , י" הרצוי ליישו� הבנייה הירוקה והתקינה הנדרשת לש� כ"על מנת לקבוע את התהל

 ).ראו להל�(את תק� הבנייה הירוקה הנוכחי 

לאחר ; ג� משרד השיכו� בדומה למשרד הפני� לא יז� את הכנתו של התק� לבנייה ירוקה .3
 .לא פעל משרד השיכו� להטמעתו במכרזיו השוני�, 2005שאושר התק� בספטמבר 

להשלי� , בהתייעצות ע� משרד הפני�,  הטילה ממשלת ישראל על משרד השיכו�2007ת בשנ .4
 וקבעה כי עליו 26אשר ירכז את כל המידע החקיקתי על הבנייה בישראל, הכנת קוד בנייה מחייב

  .2007�200927להשלי� זאת בשני� 

פרק העוסק �ל תתוהוא יכלו, 28אחד מפרקי הקוד אמור לעסוק בתפקוד הבניי�, על פי משרד השיכו�
, לרבות היבטי� אנרגטיי� במבני�, ובו יידונו נושאי� הקשורי� לבנייה ירוקה, קיימה�בפיתוח בר

משרד מבקר המדינה מצא כי משרד השיכו� מבקש . טיפול בפסולת מוצקה וִמחזור חומרי בנייה
ושל� לכשת, קיימה הכלול בקוד הבנייה�לשלב את עקרונות הבנייה הירוקה בפרק פיתוח בר

 .קיימה בראשיתה�נמצא כי במועד סיו� הביקורת הייתה כתיבת הפרק בעניי� פיתוח בר. כתיבתו

‰ÈÈ�·‰ ˙¯„Ò‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È�˘ , ˙‡ Ì„˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈË‰ Ì‰ÈÏÚÂ
 ˙�˘· „ÂÚ ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰2003 , ˙‡ ˘¯„�Î ÚÈÓË‰ÏÂ Ì„˜Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ ‡ÂÙ‡ ÂÏÚÙ ‡Ï

‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ˙Â�Â¯˜Ú. 

__________________ 

 של ועדת חקירה ממלכתית לעניי$ בטיחות מבני� ומקומות המשמשי� 2001בהתא� להמלצתה ממאי   26
 .בירושלי�" ורסאי"שהוקמה בעקבות התמוטטות אול� , ציבור בראשות השופט בדימוס ורדימוס זיילר

 . 2007 מפברואר 1169החלטה  ו2006 מסו0 דצמבר 964החלטה   27

, בריאות, יציבות המבנה, כ. שיענה על צרכי� כגו$ בטיחות אש, הכוונה לאופ$ בו יתוכנ$ וייבנה המבנה  28
 .ב"איכות אוויר וכיוצ, נגישות
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 כי מאחר שהוא מפתח את השכונות והערי� ויכול 2010 טמשרד השיכו� ציי� בתשובתו מאוגוס
 דהיינו במישור העיר �קיימה בקנה מידה עירוני נרחב �הוא התמקד בפיתוח בר, להשפיע בתחו� זה

קידו� יזמת תקינה נקודתית כגו� בנייה , מכל מקו�.  ולאו דווקא במישור הבניי� היחיד�והשכונה 
�עמימות ואי, מנציחי� את המצב של עוד# חקיקה, בד בבד ע� קידו� כולל של קוד הבנייה, וקהיר

 כי הוא מבסס את פעילותו על ערכי� של 2010משרד הפני� ציי� בתשובתו מספטמבר . בהירות
 .והוא יוז� ומקד� מדיניות תכנונית מתקדמת בהיבטי קיימות, קיימה�פיתוח בר

ÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ¯· ÁÂ˙ÈÙ ‡˘Â�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ Ô-˙Â·Â˘Á ‰ÓÈÈ˜ , ÌÏÂ‡
 ˙�˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰2003‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ˙‡ Ì„˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰  . ‰È‰ ÛÈ„Ú Ì�Ó‡

‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ô˜˙‰ Ì‚ Ú·˜ÈÈ ‰ÈÈ�·‰ „Â˜ ˙¯‚ÒÓ·˘ , ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ÌÏÂ‡
‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÂÓ‡ ·ÏÂ˘Ó ‰ÈÈ�· „Â˜ ˙�Î‰˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,È˙Ò‰Ï ˙�˘· ÌÈ2009, 

„Â˜‰ ˙·È˙Î· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â , ‰ÈÈ�· Ô˜˙ ˙�Î‰ Ì„˜Ï Ô˙È�
‰ÈÈ�·‰ „Â˜ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚÈ˘ ‰˜Â¯È. 

 

 

 המשרד להגנת הסביבה ותק	 הבנייה הירוקה

היה המשרד , כתוצאה מ� העובדה שמשרד השיכו� ומשרד הפני� לא קידמו את הבנייה הירוקה
, 1999משנת , בראש ובראשונה. המרכזי אשר עשה זאת בכלי� ובאמצעי� שעמדו לרשותוהגו# 

והוא ,  הוא שמימ� את עלות הכנת תק� הבנייה הירוקה�הוא קיד� את הכנת תק� הבנייה הירוקה 
נציגיו השתתפו בעבר ובמועד סיו� הביקורת עדיי� השתתפו . מממ� כיו� את הכנת התק� החדש

 .ייה הירוקה החדשבהכנתו של תק� הבנ

 

 ") בנייני ירוקי("תק	 הבנייה הירוקה 

מסדיר את התקינה בישראל וקובע כי רק מכו� התקני� רשאי לקבוע , �1953ג"התשי, חוק התקני�
התק� . כתק� ישראלי, לרבות הגדרות טכניות, מפרט של מצר" או כללי� טכניי� של תהלי" עבודה

להל� (המסחר והתעסוקה , קבל תוק# מחייב א� שר התעשייהאול� הוא יכול ל, הישראלי וולונטרי
. יכריז עליו כתק� ישראלי רשמי מכוח סמכותו לפי החוק או מכוח אזכורו בחיקוק) ת" שר התמ�

מעבדה "אישר כי הוא  29ת" על התקינה במשרד התמהממונהגור� שהמכו� וכל , נוס# על כ"
 .תק�לבדוק את מידת התאמתו של מצר" ל� רשאי" מאושרת

מסדירי� הכנת , )30 כללי התקני��להל�  (�1991א"התשנ, )עיבוד תקני� ישראליי�(כללי התקני� 
 אשר יופקדו 31כללי התקני� קובעי� כי במסגרת מכו� התקני� יפעלו ועדות ציבוריות. תק� ישראלי

בסמכותה ; מופקדת על תחו� התק�" הוועדה המרכזית של המכו�: "על הכנתו ואישורו של התק�
ועדה טכנית מוסמכת למנות ". ועדה טכנית"ולמנות להכנת� ועדה הקרויה , לאשר נושאי� לתקני�

בתחו� פעולתה ועדת מומחי� המורכבת מאנשי מקצוע בעלי ניסיו� בתחו� התק� המוצע ולהטיל 
הצעת התק� תישלח לגורמי� המעונייני� באר- ובמכו� לצורכי עיו� וביקורת . עליה לעבד הצעת תק�

__________________ 

, בהתא� לחוק התקני�, הגור� הממנה אותו; לאכיפת התקני� הישראליי�, בי$ השאר, הגו0 האחראי  29
 . ת"הוא שר התמ, 1953ג"התשי

 .1997ונוסח� האחרו$ פורס� בשנת , 1953ג"התשי,  לחוק התקני�7כללי� אלו נוסחו מכוח סעי0   30

מארגוני הצרכני� ומרשויות , משתתפי� בוועדות אלו נציגי� מארגוני היצרני�, בהתא� לתחו� התק$  31
 . המדינה הנוגעות בדבר
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, א� תמצא לנכו�, הערות הציבור יובאו בפני ועדת המומחי� ולפיה� תכי�).  הערות הציבור�� להל(
הצעת התק� שעובדה כאמור בידי ועדת המומחי� תועבר לוועדה . נוסח מתוק� של הצעת התק�

הוועדה הטכנית תאשר את הצעת התק� כתק� כפי שהוגשה לה בידי ועדת המומחי� או . הטכנית
מנהל המכו� רשאי להעיר את הערותיו לתק� . ותעביר אותה למנהל המכו�, נויי� בהלאחר הכנסת שי

עוד קובעי� כללי התקני� כי תק� ייבח� . ולהחזירו לוועדה הטכנית וזו תחליט א� לקבל� או לדחות�
מכו� התקני� מעורב באופ� שוט# בפעילות� של ).  רוויזיה�להל� (מחדש חמש שני� לאחר אישורו 

קביעת מועדי (והמכו� מסייע לה� בניהול עבודת� , נציגיו משתתפי� בישיבות הוועדות: ועדות אלו
 ).'הכנת המצע לדיו� וכו, הדיוני�

 הדר" לסווג מבנה כמבנה ירוק לעומת מבנה שאינו כזה או לעומת מבנה המתיימר להיות כזה 

)Green Wash ( ה בדרישות התק�  תעודה שהיא אסמכתה לעמידת המבנ�" תו ירוק"היא באמצעות
אישרה )  הוועדה המרכזית�להל� (הוועדה המרכזית לתקני איכות הסביבה . המקומי לבנייה ירוקה

 את הצור" בהכנת תק� הבנייה הירוקה וקבעה את הרכב הוועדה הטכנית לבנייה 2001בשנת 
 2001הוועדה הטכנית התכנסה לראשונה בסו# שנת ).  הוועדה הטכנית�להל� (ידידותית לסביבה 

תק� ).  ועדת המומחי��להל� (ומינתה את חברי ועדת המומחי� לקביעת תק� הבנייה הירוקה 
 ונית� ליישמו בבנייני� ובמערכות בבנייני מגורי� 2005הבנייה הירוקה אושר כאמור בספטמבר 

א� הוא עומד בכל הדרישות הנקובות בחוק " בניי� ירוק"התק� קובע כי בניי� יסווג כ. 32ומשרדי�
 ועמד בתנאי הס# של כל 33תכנו� והבנייה על תקנותיו ועדכוניה� וא� צבר את הציו� הנדרש בתק�ה

ובהתא� , מכו� התקני� קובע א� המבנה עומד בדרישות תק� הבנייה הירוקה. 34אחד מפרקי התק�
 ".תו ירוק" א� המבנה זכאי לקבל �לכ" 

‰ � È ˜ ˙ ‰  Í È Ï ‰ ·  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  È ˜ Ï Á  Û Â ˙ È ירוקה תק� הבנייה ה :˘
האחריות למרבית התחומי� שהתק� . הוא תק� חדשני ועשויה להיות לו השפעה רבה על שוק הבנייה

ולכ� שילוב של נציגי , נוגע אליה� מוטלת על משרדי ממשלה שצברו ידע מקצועי רב בענ# הבנייה
 .משרדי הממשלה יכול היה לסייע להכנת תק� בנייה ירוקה מיטבי

היא מבקשת מרשויות , מכו� מאשרת את הצור" בהכנת תק� חדשכאשר הוועדה המרכזית של ה
המשרד הרלוונטי הוא המוסמ" . המדינה הרלוונטיות לשלוח נציגי� מטעמ� לדיוני הוועדה הטכנית

א� נציג של משרד ממשלתי משתת# בוועדה . איזה נציג ישתת# בדיוני�, בהתא� לשיקוליו, לקבוע
די על התק� שהרי הוועדה הטכנית ממנה את ועדת לאותו משרד יש השפעה רבה למ, הטכנית

 .המומחי� ולאחר מכ� קובעת א� לאשר את הצעת התק�

מכו� התקני� מציע את משרדי , כשהוועדה המרכזית קובעת הרכב של ועדה טכנית, ככלל .1
, בהתא� להצעתו. הממשלה והגופי� העיקריי� שלדעתו צריכי� להשתת# בהלי" הכנת התק�

 המרכזית את נציג משרד הפני� להשתת# בדיוני הוועדה הטכנית שמונתה להכנת הזמינה הוועדה
 .הזמינה הוועדה המרכזית את נציג המשרד, כמו כ�. תק� הבנייה הירוקה

התברר כי הנציגה ששלח משרד הפני� לישיבות בנושא הלי" הכנתו של תק� הבנייה הירוקה לא 
המשרד שלח מנהל בכיר כנציגו , עומת זאתל; השתתפה במרבית ישיבותיה של הוועדה הטכנית

ג� מנהלי� אחרי� מהמשרד היו מעורבי� בהלי" . ונציג זה השתת# ברוב הישיבות, בוועדה הטכנית
 .הכנתו של תק� הבנייה הירוקה

עוד נמצא כי מכו� התקני� לא הציע לוועדה המרכזית שנציג של משרד השיכו� ישתת# בדיוני  .2
א# שמטבע ,  המרכזית לא הזמינה נציג של משרד השיכו� לדיוני� הללווהוועדה, הוועדה הטכנית

__________________ 

 .חדרי אשפה וחניו$, בניי$ או מערכת בנייני� והמתקני� הקשורי� אליה� כגו$ גינה  32

 ".בניי$ ירוק מצטיי$" נקודות ומעלה ל75ו, "בניי$ ירוק" נקודות ל74 עד 55  33

,  נקודות בפרק האנרגיה14 לפחות  נקודות א. איננו עומד בתנאי הס0 60בניי$ מגורי� שצבר : לדוגמה  34
 .לא יזכה בתו ירוק
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לפני שהתכנסה הוועדה , 2005רק ביוני . הדברי� למשרד זה ידע וניסיו� מקצועי רב בתחו� הבנייה
את , לטענת� בפע� הראשונה, קיבלו נציגי משרד השיכו�, הטכנית לדיו� מכריע באישורו של התק�

החליט מכו� , ח טענת� כי התק� המוצע שגוי ויש לשנותו מ� היסודלנוכ. טיוטת התק� המוצע
עקב כ" פעלו יחדיו נציגי המשרד ומשרד השיכו� לצד . התקני� לשת# את משרד השיכו� בהכנתו

הוועדה הטכנית אישרה את תק� הבנייה . מכו� התקני� 3ועדותיו השונות לשפר את נוסח התק�
 .2005הירוקה במתכונתו החדשה בספטמבר 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ�· ‰¯È·Ò ‰˙ÈÈ‰ Ô˜˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ . ÌÚ
˙‡Ê , „¯˘Ó Ï˘ Â·ÂÏÈ˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏÚÙÈ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

Ô˜˙‰ ˙·È˙Î ÍÈÏ‰˙· ÔÂÎÈ˘‰ , ÌÂÁ˙· ‰Ê „¯˘Ó· ¯·ˆ�˘ ·¯‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰ ÁÎÂ�Ï
‰ÈÈ�·‰. 

 Ì È ¯ Â Ù ‡  Ì È Ó ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰  „ Â „ È Ú-È � ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ „ Ó Ú Ï  „ Â ‚: 
נושא זה שנוי במחלוקת . אחד מעקרונות הבנייה הירוקה הוא עידוד השימוש במי� אפורי�, כאמור

, א" יש בכ" משו� סכנה לבריאות הציבור, השימוש במי� אפורי� מביא לחיסכו� במי�,  אמנ��
בליעת כמות מועטה של ודי ב, 35משו� שמי� אלו מכילי� ריכוז גבוה של נגיפי� הגורמי� לתחלואה

טכנולוגיית הטיפול במי� מורכבת מהבחינה ההנדסית ודורשת תחזוקה שוטפת של . מי� כדי לחלות
 .שבלעדיה עלולי� מי� מזוהמי� להיכנס לצנרת מי השתייה, הצנרת ובקרה צמודה

קובעות כי שימוש במי� , �1974ד"התשל, )שתיה�איכות� התברואתית של מי(תקנות בריאות הע� 
�ל"התש, הוראות למתקני תברואה; הפסולי� כמי שתייה מחייב אישור מיוחד ממשרד הבריאות

 3436א "והוראות תמ, אוסרות על הפרדת מי� הפסולי� לשמש כמי שתייה מהשפכי�, 1970
 .מחייבות הוצאת שפכי� מעיר למתק� טיפול רחוק

עוד . 37ית להפרדת מי� אפורי�תק� הבנייה הירוקה קובע כי ליז� יוענק ניקוד א� יש בבניי� תשת
קובע התק� כי בכפו# לאישור משרד הבריאות יוענק ליז� ניקוד א� בבניי� תופעל מערכת להפרדת 

 .מי� אפורי� ולטיהור� שתאפשר להשתמש בה� להשקיה או להפעלת מכלי הדחה

 הסכנה לבריאות הציבור גדולה א# יותר בהכנת מערכת, יצוי� כי לפי עמדת משרד הבריאות
מכיוו� שיכולת הפיקוח שלו על הפרדה מוחלטת בי� הצנרת , להפרדת מי� אפורי� בבתי� פרטיי�

 .של המי� האפורי� לזו של מי השתייה קטנה מאוד

התאמה בי� �מכו� התקני� ומשרדי הממשלה אמורי� לפעול בתיאו� ובשיתו# פעולה כדי למנוע אי
, יתרה מזאת. ממשלתי המופקד על התחו�דרישות התק� ובי� הוראות חיקוק או עמדת המשרד ה

היה , בגלל רגישות הנושא והעובדה שמרבית הידע המקצועי בתחו� זה נמצא בידי משרד הבריאות
על הוועדה הטכנית ומכו� התקני� לשלב את נציג משרד הבריאות לפחות בדיוני ועדת המומחי� 

 . שעסקו בתחו� המי� האפורי�

כו� התקני� לא הזמינו את נציג משרד הבריאות לדיוני ועדת ואול� התברר שהוועדה הטכנית ומ
הביע משרד , ע� פרסומה לראשונה של הצעת התק� להערות הציבור, 2002בשנת . המומחי�

וכ" , הבריאות את התנגדותו לקביעה בדבר המי� האפורי� ופנה למכו� התקני� בבקשה לבטלה
 �2008אלא שג� בקשותיו בשני� ,  נענולא זו בלבד ששתי בקשות אלו לא. 2003עשה ג� בשנת 

 ממכו� התקני� להשתת# בדיוני ועדת המומחי� על מנת להציג את עמדתו בעניי� ואת הסכנות 2009
 .התברואתיות הכרוכות בו לא נענו

__________________ 

 . מיקרואורגניזמי� פתוגניי�  35

 .  ביוב למשק המי� תכנית מתאר ארצית  36

 . מכיורי� ועוד, ממקלחות, כלומר התקנת צנרת להפרדת מי� מאמבטיות  37



 ב61דוח שנתי  852

. נמצא כי תק� הבנייה הירוקה מאפשר הקמת תשתית להפרדת מי� אפורי� וא# נות� ניקוד עבורה
א" ,  הקמת תשתית להפרדת מי� אפורי� באמצעות תק� הבנייה הירוקהמכו� התקני� מעודד אפוא

כי יש בהפעלת התשתית , פעולתו אינה מתיישבת ע� הוראות החוק וע� עמדת משרד הבריאות
ולא זו בלבד אלא שנבצר ממשרד הבריאות לקחת חלק בקבלת , משו� סכנה לבריאות הציבור

 .ההחלטות בעת גיבוש התק�

È ‡-È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  Û Â ˙ È ˘‰ ˜ Â ¯ È ‰  ‰ È È � · ‰  Ô ˜ ˙  ˙ � Î ‰ ·  Í Â במדינת ישראל  :�
משרד החינו" ; ) כיתות�1,600כ(ר של מוסדות חינו" מדי שנה בשנה " מ�200,000בוני� בממוצע כ

הוא המאשר את התכניות , הוא האחראי לאפיונ� ולקביעת הסטנדרדי� הנדרשי� לבניית�
 .האדריכליות שלה� והוא מממ� את בניית�

וכבר , ה ועדת המומחי� מחדש כדי לדו� ברוויזיה של תק� הבנייה הירוקה התכנס2009באפריל 
 .בדיו� זה סיכמו חבריה כי יש להרחיב את התק� ולהחילו ג� על מוסדות חינו"

לא דאגו הוועדה הטכנית , א# שלמשרד החינו" תפקיד חשוב בכל הנוגע לבניית מוסדות חינו"
, ציגי משרד החינו" א# לא היו ערי� לקיו� דיוני� אלונ. ומכו� התקני� לצר# לדיוניה� נציג מטעמו

התברר שמשרד החינו" עצמו . 2009אלא לאחר שמשרד מבקר המדינה עדכ� אות� בנושא בנובמבר 
החל לבחו� את עקרונות הבנייה הירוקה של מוסדות חינו" ולהכי� לש� כ" רשימת עקרונות 

 .בנייה ירוקה של מוסדות חינו"ל, שני במספר, וקריטריוני� שה� למעשה בבחינת תק�

 ËÒÂ‚Â‡Ó ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙·2010 ¯·Ó·Â�· ÈÎ ¯Ó‡� 2009 - È�ÂÈ„· ÔÎ„ÂÚ˘ ¯Á‡Ï 
 ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰ÈÊÈÂÂ¯‰- Â�ÓÂÊÈ ÂÈ‚Èˆ� ÈÎ ‰˘˜·· ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÏ ‰�Ù ‡Â‰ 

ÍÎ Í¯ÂˆÏ ÂÓÚËÓ Ò„�‰ÓÂ ÏÎÈ¯„‡ ‰�ÈÓ Û‡Â ÂÏ‡ ÌÈ�ÂÈ„Ï .‡Â‰ ÈÎ ÔÈÈˆ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó 
ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï ‰˜ÈÊ Ì‰Ï ˘È ¯˘‡ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ó . „ÚÂÓ·

 Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰ÈÊÈÂÂ¯‰ È�ÂÈ„· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÏÎÈ¯„‡‰ Û˙˙˘‰ ÔÎ‡ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ. 

 

 

  משרד התשתיות ורשות המסי� �תק� התייעלות אנרגטית במבני� 

אחת הדרכי� . מקורות אנרגיה מספקי� למשק הישראלימשרד התשתיות מופקד על הבטחת  .1
מאחר שצריכת ).  התייעלות אנרגטית�להל� (למימוש מטרה זו היא שימוש חסכוני ויעיל בחשמל 

, יכולה ההתייעלות האנרגטית להפחית את השימוש בחשמל, 38חשמל בישראל גדלה בכל שנה
 .39הו� האווירלצמצ� את הצור" בהקמת תחנות כוח נוספות ולהפחית את זי

משרד התשתיות קיד� ,  ולתמורות שחלו בשוק האנרגיה2003בהתא� להחלטת הממשלה משנת 
 שתי החלטות העוסקות בהתייעלות האנרגטית ופעל לצמצו� צריכת החשמל בשיעור 2008בשנת 

עוד פעל משרד התשתיות באמצעות מכו� . 202040 מצריכת החשמל הצפויה במשק לשנת 20%של 

__________________ 

צריכת החשמל הפרטית והציבורית הסתכמה , 2010על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת   38
 . ש" מיליוני קוט15,729  עלתה הצריכה ל2009ואילו בשנת , ש" מיליוני קוט11,873 ב2000בשנת 

12181197' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2009 לעניי$ זה ראו   39 . 
 .2008 מספטמבר 4095 והחלטה 2008 ממרס 3261החלטה   40
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 �להל� (המדרג את הצריכה האנרגטית של בנייני מגורי� ומשרדי� ) 5282י "ת(נת תק� התקני� להכ
 .41)תק� התייעלות אנרגטית במבני�

על מנת לעמוד בדרישות . הפרק המרכזי בתק� הבנייה הירוקה הוא הפרק העוסק באנרגיה במבני�
 או 42טית במבני�על בניי� המגורי� לעמוד בתנאיו של תק� התייעלות אנרג, שנקבעו בפרק זה

 .43לחלופי� לעמוד בתנאי� שנקבעו בתק� אמריקני העוסק בעניי� זה

ל משרד התשתיות "לי� בראשות מנכ"מונתה ועדת מנכ, 2008בהתא� להחלטות הממשלה משנת 
. להכנת תכנית עבודה להשגת יעדי ההתייעלות האנרגטית של המשק) לי�" ועדת המנכ�להל� (

, ה להשתמש בתק� התייעלות אנרגטית במבני� כמדד לתמרי- כלכליבדיוני הוועדה המליצו חברי
 .ולהגדירו כתק� מחייב, מדידה�מכיוו� שהוא בר

ÍÎÏ Ì‡˙‰· , ¯·ÓËÙÒ· ‰˙ËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯È„‚‰2008Î ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ˙‡ " ‰ÈÈ�·
‰È‚¯�‡ ˙Ú„ÂÓ" ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÁ�‰ ˘·‚Ï ˘¯„ÈÈ ÔÂÎÈ˘‰ ¯˘ ÈÎ Ú·˜�Â. 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ,Ú ˙ÒÒ·˙Ó‰Î�Ó‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú Ï" Ï˘ ÈË‚¯�‡‰ Ë·È‰· ˜¯ ˙„˜Ó˙Ó ÌÈÏ
 Ô˜˙· ÌÈ‚ˆÂÓ˘ ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈË�ÓÏ‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó ‰�È‡Â ‰�·Ó‰

ÔÈÈ�· ˙ÏÂÒÙÂ ˙È˙È· ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÓ ÔÂ‚Î ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ . ˙ÂÁÂ„· ÔÈÈˆ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
È‡ ÔÈ‚· Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ˘ ˜Ê�‰ ˙‡ ÌÈÓ„Â˜-ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰Ï‡ 44. 

 הוועדה �להל� " (ירוק"משרדית למיסוי � הקימה רשות המסי� ועדה בי�2006בתחילת שנת  .2
. שמטרתה הייתה לגבש מדיניות העוסקת בהפחתת זיהו� האוויר שמקורו בתחבורה, )למיסוי ירוק

 .ובכלל� תמריצי מס, היא הייתה אמורה להמלי- על תמריצי� מסוגי� שוני� להקטנת זיהו� האוויר

) לי�"בשיתו# ועדת המנכ( נקבע כי על הוועדה למיסוי ירוק 2008בהחלטת הממשלה מספטמבר 
לרבות התייעלות , להגיש את המלצותיה לשימוש בכלי מיסוי להשגת ההתייעלות האנרגטית במשק

במועד סיו� הביקורת טר� הוגשו ההמלצות הסופיות של . 2009עד סו# מרס , אנרגטית במבני�
 .הוועדה

להמלי- על אמצעי " עולה כי בכוונת הוועדה 2010בות רשות המסי� מאוגוסט ומדצמבר מתשו
כלומר ההמלצה היא להתקי� תקנות על סמ" , רגולאטורי ולא מיסויי לעידוד בנייה חוסכת אנרגיה

לאחר שהרוויזיה בעניינ� תסתיי� , ..." המחודשי� על כל חלקיה��5282 ו5281תקני� ישראליי� 
 ).ראו להל�(

הוראת חיקוק שמחייבת לפעול על פי תק� מסוי� מקנה לו מעמד שדומה למעמדו של תק�  .3
 .רשמי מחייב

 את הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני 45 אישרה ועדת השרי� לענייני חקיקה2009בדצמבר 
ומתק� , ובה נקבע כי בניי� ציבורי ירוק יעמוד בדרישות התק� הישראלי לבנייה ירוקה, 46ציבור

__________________ 

,  הראשו$ עוסק בהתייעלות אנרגטית בבנייני מגורי�לתק$ התייעלות אנרגטית במבני� שני חלקי�   41
 . והשני עוסק בהתייעלות אנרגטית בבנייני משרדי�

לא היה קיי� במועד אישור תק$ הבנייה )  בנייני משרדי� 2חלק (תק$ התייעלות אנרגטית במבני�   42
 . ולכ$ הוא איננו כלול בתק$ בגרסתו שהייתה תקפה בעת הביקורת, הירוקה

43   2001 ASHRAE Handbook (SI Edition) - FUNDAMENTALS, Chapter 8 - "Thermal 
Comfort" הוא . טווח הטמפרטורות שבה$ יחוש האד� בנוח, נאי� של נוחות תרמית התק$ עוסק בת

 .  מעלות26 עד כובסביבה יבשה ,  מעלות בקי+ בסביבת לחות גבוהה24 מעלות בחור0 ל18נע בי$ כ

154150' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„42‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1992 ראו   44 ; È˙�˘ ÁÂ„58‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2008(, 
611589' עמ . 

 .2009שקיבלה תוק0 של החלטת ממשלה בדצמבר , 602/החלטה חק  45
 . פז ואורית זואר+אופיר פינס, ניצ$ הורובי+, שהגישו חברי הכנסת דב חני$, 804/18/הצעת חוק פ  46
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שבה� עוסק החלק השני של תק� (ורי יעמוד בדרישות תק� התייעלות אנרגטית במבני משרדי� ציב
, בבנייני מגורי�" בנייה מודעת אנרגיה" ל47משרד התשתיות פועל להתקנת תקנות, בהתא� לכ"). זה

בנפרד , לתקנה מחייבת, על שני חלקיו, ובמסגרתה להפו" את תק� ההתייעלות האנרגטית במבני�
 .משמע שרק פרק האנרגיה שבתק� הבנייה הירוקה יהפו" למחייב.  בתק� הבנייה הירוקהמהטיפול

·ÈÈÁÓ ‰È‰È ÌÈ�·Ó· ˙ÈË‚¯�‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ Ô˜˙ Ì‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙¯ÎÈ� ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÂÁ˙
‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ Ô˜˙ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ˜¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ· ,‰È‚¯�‡· ÔÂÎÒÈÁ· ˜ÒÂÚ‰ .ÌÏÂ‡ ,¯ÂÓ‡Î ,

Á¯ Ô˜˙ ‡Â‰ ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ Ô˜˙Ô„˘ Û˜È‰ · ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ¯ÂÓÈ˘· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ·
‰ÈÈ�·‰ È„Î ÍÂ˙ Ú˜¯˜‰ ,ÈÏÓÈ�ÈÓ ˙ÂÙÈÙˆ Ï˘ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ·Â ‰ÓÂ‰ÈÊ ˙ÚÈ�Ó·˙48 , Ï˘

¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÎÈ‡49˘Ú¯ ˙ÚÈ�Ó Ï˘Â 50 . Ì˙Â‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ Í¯„· ÂÏÚÙÈ ÌÈÓÊÈ ÍÎ ·˜Ú- ÈÙ ÏÚ 
 ÌÈ�·Ó· ˙ÈË‚¯�‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ Ô˜˙-¯„‰ ¯‡˘Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡Â  ÂÚ·˜�˘ ˙Â˘È

‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ Ï˘ È¯Ë�ÂÏÂÂ‰ Ô˜˙· .È‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï È„Î ÍÎ· ˘È- ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â¯È‰·‰
‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰. 

‰È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÏÂÚÙ ÔÎ Ì‡ ‰¯˘Ù‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ , Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ
Â˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ,˘‡¯Ó ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ,�È„Ó ‰˘·È‚ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÈ

‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰„ÈÁ‡ ; ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏÚ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ ÍÎ ·˜Ú
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ‰Ï‡ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÌÈÓÈÂÒÓ. 

 

 

 תק חדש לבנייה ירוקה

 החלה 2009באפריל . כללי התקני� קובעי� כי תק� ייבח� מחדש חמש שני� לאחר אישורו, כאמור
אמורה , אשר על פי דברי נציג מכו� התקני�, � הבנייה הירוקהועדת המומחי� לדו� ברוויזיה לתק
 .2010הייתה להסתיי� לקראת אמצע שנת 

 החליט השר להגנת הסביבה לבחו� מחדש את התקינה המעודכנת לאותה עת 2009בסו# שנת 
ל המשרד כי יש " קבע מנכ2010בתחילת שנת ; ובפרט את תק� הבנייה הירוקה, בנושא בנייה ירוקה

אשר יהיה מוסכ� על כל הגורמי� לא יאוחר מהרבעו� האחרו� של , � תק� בנייה ירוקה חדשלהכי
 אישר השר להגנת הסביבה את המתווה החדש לרוויזיה של תק� 2010באמצע שנת . 2010שנת 

 .לממ� ג� את הכנת התק� החדש, ל המשרד אישר"מנכ; הבנייה הירוקה ואת לוח הזמני� ליישומה

‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ¯˘‰ ¯·Î ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ˘ Ô˜˙‰ Ï˘ ‰ÈÊÈÂÂ¯· ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï˘ ‡ÂÙ‡ ËÈÏÁ‰ 
‰ÚÂˆÈ·· ÏÁ‰ ,˘„Á ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�· Ô˜˙ ÔÈÎ‰Ï ‡Ï‡. 

 ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÏÂÚÙ „ˆÏÂ ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ÌÂ„È˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ Ô‰·˘ ÌÈ�˘ ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ˜¯
ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÂÚˆÈ·˘ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ ÂÏÁ‰

�· Ô˜˙ÌÎÒÂÓÂ „ÈÁ‡ ‰˜Â¯È ‰ÈÈ. 

__________________ 

1989$"התש, במסגרת חוק מקורות אנרגיה  47. 

 .35'  בתכנית מתאר ארצית מס1בהתא� ללוח   48

, )È˙�˘ ÁÂ„43  ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)1993  ו492488' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„39Ó Ï˘  ‰�È„Ó‰ ¯˜·)1989 ראו   49
8775' עמ . 

135122' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„47  ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)1997 ראו   50 . 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó˘ ·Î¯ÂÓ ‡˘Â� ÌÂ„È˜Ï ÌÂ¯˙Ï ‰Ê ÍÏ‰Ó· ˘È
Â· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÌÈ„Á‡ ,¯Á‡ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ . ˙‡Ê ÌÚ-ÚˆÂÓ‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙÏ  ,

 ˙�˘· Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏ ‰È‰˙ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÓÏ˘‰2011 - ˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘ Ï˘ ·ÂÎÈÚ ÏÂÁÈ 
‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÂ˘ÈÈ·Ï‡¯˘È· ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·. 

 הוא ציי� כי המשרד החליט לקבל עליו את ההובלה 2010ל המשרד מאוגוסט "בתשובתו של מנכ
 .של הבנייה הירוקה ולפעול לקידומה בשיתו# פעולה ע� כל העוסקי� בענ#

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï‡¯˘È· ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÂ¯˙˙ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó .
˙ ‡È‰˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÏÂ‡È¯Ù ‡˘È , È„¯˘Ó Â·ÏÂ˘È ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú·˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-‰ÈÈ�·‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ¯˜ÈÚ Ì‰È„È· ¯˘‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ë¯Ù·Â  ,
˙Â·ÈÈÁÓ ˙Â‡¯Â‰Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ì‚¯Â˙˙ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó·Â. 

 

 

 פעולות השלטו המקומי

יה הירוקה וא# חלוקי� משרדי הממשלה הרלוונטיי� לא גיבשו מדיניות לעידוד הבני, כאמור
 . שהוא הנושא המרכזי שבו קודמה הבנייה הירוקה�בדעת� לגבי איכותו של התק� לבנייה ירוקה 

שלא היו , למשרד מבקר המדינה התברר כי כמה רשויות מקומיות 3ועדות מקומיות לתכנו� ולבנייה
, תנות באופ� מהותיולכ" שהתק� עתיד להש, מודעות לביקורת של משרדי הממשלה על איכות התק�

עודדו בנייה ירוקה בתחומ� וחייבו יזמי� הפועלי� בתחומ� לעמוד בדרישות תק� הבנייה הירוקה 
 את הטמעתו של תק� 2009מועצת העיר רעננה אישרה בשנת ,  למשל.לש� קבלת היתר בנייה

 .ולכ� כל בניי� חדש ברעננה יחויב לעמוד בו, הבנייה הירוקה כתק� מחייב

 צוי� כי כיוו� שעד אותו מועד טר� הצליחה 2010ל ראש עיריית רעננה מאוגוסט בתשובתו ש
מנסות , הממשלה לגבש מדיניות סביבתית כוללת בנושא הבנייה הירוקה והשאירה חלל בתחו�

רק למקרא טיוטת . ובכלל זה בנייה ירוקה, קיימה�רשויות מקומיות לקד� ערכי� של פיתוח בר
 .ר לעירייה כי השר להגנת הסביבה החליט לחולל שינוי יסודי בתק�הדוח של מבקר המדינה התבר

 

 

 פעולות המדינה לעידוד הבנייה הירוקה

אול� , 51 יותר מבניית מבנה אחר8%מחקרי� מלמדי� כי בניית מבנה ירוק עולה בממוצע עד  .1
הכס# הנחס" בהוצאות השוטפות של אחזקת המבנה מחזיר את ההשקעה בתו" שנתיי� עד עשר 

__________________ 

מחקר שהשווה , למשל. כמה מחקרי� אחרי� טועני� כי הבנייה הירוקה אינה יקרה מהבנייה הרגילה  51
 מבני� 93ובי$ ) LEED(תק$ האמריקאי המוביל לבנייה ירוקה  מבני� שתוכננו על פי כללי ה45בי$ 

 Lisa Fay Matthiessen & Peter Morris, Examining the cost ofראו , שאינ� עומדי� בדרישותיו
Green, http://www.davislangdon.com, (2004).,  כי תוספת העלות �הטועני �וכ$ מחקרי

 נמצא כי תוספת העלות הממוצעת לבנייה הירוקה היא למשל במחקר שלהל$; הממוצעת נמוכה יותר
2% Greg Kats, "The Costs and Financial Benefits of Green Buildings", Aראו , 6.5%

Report to California's Sustainable Building Task Force, (2003)  



 ב61דוח שנתי  856

 נקבע כי ההשקעה 52 על מכרזי מינהל הדיור הממשלתי2008בעבודה שהוכנה בשנת . שני�
נוס# על התועלת העקיפה , הראשונית הנדרשת לבניי� משרדי� ירוק מוחזרת בתו" כשנתיי� בלבד

הפחתת זיהו� (וההשפעות החיצוניות ) גידול בפריו� העובדי� בעקבות שיפור תנאי סביבת העבודה(
 .בנייה הירוקהשל ה) האוויר

,  עולה כי למעורבות הממשלתית חשיבות רבה בשוק הבנייה הירוקה�OECDמניסיונ� של מדינות ה
לכ� ממשלת . ובתמריצי� כלכליי� מסייע להטמעת עקרונותיה) רגולציה(והשימוש בכלי אסדרה 

 �עי� יכולה להטמיע את השינויי� הנדרשי� במגוו� אמצ, שהיא צרכ� בולט בשוק הבנייה, ישראל
למשל בהגדלת היצע הדירות הירוקות ובהקטנת עלות הבנייה הירוקה על ידי מת� תמריצי� 

היא יכולה לנצל את יתרו� הגודל שלה , ומאיד" גיסא, כלכליי� ליזמי� ולציבור הצרכני� מחד גיסא
 תכ" ג� תוכל ליהנו. לרכישת שירותי בנייה על מנת לאמ- סטנדרדי� של בנייה ירוקה במכרזיה

 .2008כפי שהוצגו בעבודה משנת , יתרונות הבנייה הירוקהמ

טר� השלי� משרד האוצר עבודת מטה כוללת לבחינת , 2010אוקטובר , עד מועד סיו� הביקורת
מעורבותה של המדינה בבנייה הירוקה לרבות בדיקת האפשרות להשתמש בתמריצי� כלכליי� 

 .לעידודה

 ˜Â¯È ÈÂÒÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰¯ÂÓ‡Î ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�· Ï˘ ÌÈË�ÓÏ‡ Ì„˜Ï ‰ÏÚÙ ,
‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ,ÌÈÈ¯ÂËÏÂ‚¯ ÌÈÚˆÓ‡·. 

 השיב אג# התקציבי� במשרד האוצר כי הבנייה הירוקה נבחנה במסגרת 2010בתשובתו מאוקטובר 
צוות משנה מטע� . 53ל משרד האוצר"לי� להפחתת פליטת גזי חממה בראשות מנכ"ועדת המנכ
א" לא מצא , עלויות והתועלת ביישו� מדיניות ממשלתית לבנייה ירוקהלי� בח� את ה"ועדת המנכ

בעיקר נוכח מיעוט המחקרי� שבנושא וחילוקי דעות בי� , כדאיות כלכלית ודאית ברמה המשקית
 .מומחי� שוני� בדבר המידע הקיי�

Î�Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰�˘Ó‰ ˙ÂÂˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Â‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ÌÈÏ
Û‚‡ ˙·Â˘˙·ÌÈ·Èˆ˜˙‰  , „¯˘ÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡

 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó2010 ,‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ˙‡ Ì„˜Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯‰·Â‰ ‰·˘ , ÏÏÎ·Â
‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï ˘„Á‰ Ô˜˙‰ ˙�Î‰ ‰Ê , Ò¯Ó „Ú2011 . ˙ÎÈÙ‰ ÔÁÂ· ‡Â‰˘ ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó‰

ÏÎ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ÔÁÂ· Û‡Â ÌÈ·ÈÈÁÓÏ Â�ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ „Â„ÈÚÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯·Óˆ„Ó ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙·Â˘˙Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ2010 ¯Á‡ ‰�˘Ó ˙ÂÂˆ˘ ‰ÏÂÚ - 
 ˜Â¯È ÈÂÒÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰- Ô˜˙Â ÌÈ�·Ó· ˙ÈË‚¯�‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ Ô˜˙ ıÂÓÈ‡ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó 

ÌÈ·ÈÈÁÓÎ ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ˙Â�Â˘‰ ˙Â·Â˘˙‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜· Í¯Â
‰È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�· ÔÈÈ�Ú· ˙È·˜Ú ˙È˙·È·Ò , ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÍÎ· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ‰˙ÏÁ‰·Â. 

__________________ 

  ,‡ ·ÈÈ�·Ï ˙Â�Â¯˜Ú ˙ÚÓË‰"‰˜Â¯È "¯· ÔÂ�Î˙Â-ÓÈÈ˜È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰ ÈÊ¯ÎÓ‰ , מ"פארטו הנדסה בע  52

 . העבודה הוזמנה על ידי המשרד ומינהל הדיור הממשלתי). 2008(

לי� בוחנת "ועדת המנכ. 2010 שהתקבלה במרס 1504לי� מונתה בעקבות החלטת ממשלה "ועדת המנכ  53
 . את הבנייה הירוקה רק בהקשר של התייעלות אנרגטית במבני�
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 לגבש תכנית 54החליטה ממשלת ישראל, לאחר מועד סיו� הביקורת, 2010בסו# נובמבר , ואכ�
להטיל על השר להגנת הסביבה לעדכ� את תק� הבנייה לאומית להפחתת פליטת גזי החממה ו

ועל שר השיכו� , 55 ולבצע פרויקט חלו- לשילוב בנייה ירוקה במבני� חדשי�2011הירוקה עד יולי 
 .2011החליטה להטיל לקיי� פרויקט חלו- של התייעלות אנרגטית במבני� קיימי� לא יאוחר מיוני 

, ובה� מינהל מקרקעי ישראל, ות כמה גופי�מדינת ישראל פועלת בשוק הבנייה באמצע .2
 56האחראי לניהול נכסי הדיור של משרדי הממשלה, ומינהל הדיור הממשלתי, המשווק קרקעות

 ובשכירת מבני� למשרדי 57ועוסק בתוק# תפקידו בתכנו� ובביצוע של מיזמי בינוי חדשי�
 .הממשלה

�ל תכנית אסטרטגית לפיתוח ברניסח מינהל מקרקעי ישרא, 2003בהתא� להחלטת הממשלה משנת 
עד מועד סיו� . שחלק ממשימותיה נוגעות להנחיות לבנייה ירוקה ולשימור קרקע וסביבה, קיימה

מינהל הדיור הממשלתי לא הטמיע את עקרונות הבנייה . הביקורת טר� שולבו הנחיות אלו במכרזיו
 .הירוקה במכרזיו

ˆÈ� Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ËÏÂ· ÔÎ¯ˆÎ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï
‰˜Â¯È ‰ÈÈ�· Ï˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„¯„�ËÒ Â· ÚÈÓË‰Ï È„Î ‰ÈÈ�·‰ ˜Â˘· . 

שכבר משמש ,  השיב מינהל הדיור הממשלתי כי למינהל מפרט ירוק חדש2010בתשובתו מנובמבר 
מתעדכ� באופ� שוט# בכל תחו� טכנולוגי לרבות הבנייה , בי� השאר, אותו בפעילותו השוטפת והוא

והחברות שהתחרו במכרזי� , עוד ציי� כי המפרט הירוק מיוש� בפרויקטי� שבשלבי ביצוע. ירוקהה
 . נדרשו להעסיק יועצי� לבנייה ירוקה ולקבל את אישור מכו� התקני�

 

 

 מספר המבני� ע� תו ירוק

בי� השאר בעקבות , הבנייה הירוקה מפותחת למדי, ב ובאירופה"בעיקר בארה, במדינות אחדות
ובכלל זה גידול שנתי במספר המבני� הירוקי� ובשיפור , ותיה� של ממשלותיה� להטמעתהפעול

 .ובעדכו� של התקני� הרלוונטיי� בהתא� לשינויי� הטכנולוגיי� ולצבירת הניסיו� המקצועי

‰�Â˘ ·ˆÓ‰ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· :˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,Ô˜˙‰ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ , Â�·�
 Â˙ ÈÏÚ· ÌÈ�·Ó ‰˘È˘ ˜¯ Ï˘ ÏÏÂÎ ÁË˘· ˜Â¯È70,000Ó " ¯- Â¯˘Â‡ ÌÈ�·Ó ‰˘ÂÏ˘ 

 ÌÈ�˘·2007 - 2008 ÌÈ¯Á‡‰ ‰˘ÂÏ˘‰Â - ˙�˘· 2010 . ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ Ô˜˙˘ Û‡
 ÌÈ¯Â‚Ó È�ÈÈ�·Ï Ì‚- Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ‰�Â·Ó‰ ÁË˘‰ ¯˜ÈÚ - ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· 

˜Â¯È Â˙ ÏÚ· „Á‡ ÌÈ¯Â‚Ó ‰�·Ó Ï‡¯˘È·. 

 

 

__________________ 
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 לת תק� הבנייה הירוקה שילוב עמותה בהפע

פעמי� רבות נושאי� של מדיניות סביבתית עולי� על סדר היו� הציבורי בעקבות יזמת� ומעורבות� 
ולעתי� אות� ארגוני� מעורבי� ג� בהפעלת , של ארגוני� שאינ� חלק מ� הסקטור הציבורי

 .ס הציבוריעל גורמי השלטו� לפקח על הארגוני� האלה כדי למנוע פגיעה באינטר. המדיניות

 על התקינה במשרד הממונהגור� שוכל מכו� התקני� , �1953ג"התשי, לפי חוק התקני�, כאמור
 או לבדוק את מידת התאמתו של מצר" לתק�� רשאי" מעבדה מאושרת"אישר כי הוא בגדר  ת"התמ

. לש� כ" נוהג מכו� התקני� להתקשר ע� גורמי� חיצוניי�. לתק� רשמי ולתת תעודה בדיקה על כ"
 ). העמותה�להל� (בכל הנוגע לתק� הבנייה הירוקה וליישו� עקרונותיה התקשר המכו� ע� עמותה 

 על מנת לקד� את נושאי איכות הסביבה והייתה בי� יוזמי הבנייה 2004העמותה הוקמה ביוני 
ע� החברי� בה נמני� גורמי� שיש לה� עניי� בתחו� הבנייה הירוקה הפועלי� ג� . הירוקה בישראל

 עמית �להל� " (עמית עסקי" וכ� גופי� עסקיי� הפועלי� במסגרת הנקראת 58מסגרת השוק הפרטיב
 ).עסקי

 בי� מייסדי העמותה למנהלי מכו� 2007בפגישה בתחילת שנת , לאחר אישור תק� הבנייה הירוקה
כמה מחברי העמותה השתתפו בוועדות , בהתא� לכ". סוכ� על שיתו# פעולה ביניה�, התקני�

חברי . ריות והיו מעורבי� במועד סיו� הביקורת בהליכי הרוויזיה של תק� הבנייה הירוקההציבו
". ְמַלווה בנייה ירוקה"המכשיר לתפקיד של , עמותה נוספי� היו מרצי� בקורס של מכו� התקני�

ותפקידה להמלי- על מידת התאמתו של מבנה לתק� , העמותה משמשת כבודק מטע� מכו� התקני�
המלצותיה� מועברות ג� . כמשמעותו בתק� זה" בניי� ירוק"קה לצור" סיווגו כהבנייה הירו

 59שחבריה נציגי ציבור וממשל,  ועדה הפועלת במסגרת מכו� התקני��למינהלת התו הירוק 

 .ר העמותה"ג� בה משתתפי� חלק מחברי העמותה ובה� יו; ובסמכותה לאשר מת� תו ירוק

; ולפיו העמותה תשמש כבודק מטע� המכו�, כו� התקני� נחת� הסכ� בי� העמותה למ2009בשנת 
מאותו מועד בדקה העמותה באמצעות אחד מחבריה את כל המבני� שיזמיה� פנו למכו� התקני� 

קוד� , 2007ע� זאת ראוי לציי� כי שלושה מששת המבני� אושרו בשנת . בבקשה לקבל תו ירוק
דית שארג� מכו� התקני� בהשתתפות� של מבני� אלו נדונו לראשונה בסדנה ייחו. שנחת� ההסכ�
בדקו בהמש" את שלושת , חלק מהחברי� המרכזיי� בעמותה שהשתתפו בסדנה. חברי העמותה

 ).ראו פרטי� בהמש" (2007המבני� והמליצו על מת� תו ירוק בשנת 

,  החליטו מכו� התקני� ומינהלת התו הירוק לפצל את מינהלת התו הירוק לשלוש ועדות2009בשנת 
הוחלט כי בסמכות הוועדה המקצועית לבנייה לאשר . אחת מה� היא הוועדה המקצועית לבנייהש

א� אחד מחברי , ע� זאת. ואי� צור" לדו� בבקשות אלו ג� במסגרת מינהלת התו הירוק, מת� תו ירוק
אזי הבקשה למת� תו ירוק , הוועדה המקצועית לבנייה או היז� שפנה למכו� התקני� יבקשו זאת

ר העמותה חבר במינהלת התו הירוק "יו. לדיו� במינהלת התו הירוק והיא תחליט בעניי�תעלה 
 .ובוועדה המקצועית לבנייה

להל� פרטי� על שילובה של העמותה בהפעלת תק� הבנייה הירוקה ועל דרכי הפיקוח והבקרה של 
 .המכו� עליה

 

 

__________________ 
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 859 המשרד להגנת הסביבה

 ניגוד ענייני�

, על פי כלל יסוד במינהל ציבורי תקי�; 60בוריעל מכו� התקני� חלות נורמות יסוד של המשפט הצי
ראוי כי מכו� התקני� , אשר על כ�. לעובד ציבור אסור להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני�

יקבע נהלי� פנימיי� בנושא ניגוד ענייני� והדרכי� למניעתו ויחיל� על עובדיו ועל הגופי� 
 .החיצוניי� הפועלי� מטעמו

גיבש מכו� התקני� נוהל שעניינו מניעת ניגוד , 2010אוקטובר , ו� הביקורתנמצא כי רק במועד סי
עד אותו מועד הוא לא דרש מעובדיו לדווח בכתב לממוני� עליה� או ; ענייני� והדרכי� להסדרתו

 .ליוע- המשפטי של המכו� על חשש לניגוד ענייני�

מעורבת בפעילות המכו� בכל היא , בהתא� לסיכו� מכו� התקני� ע� העמותה, 2007משנת , כאמור
א" בפועל מעורבי� בפעולותיה רק כמה מחברי , אמנ� בעמותה מאות חברי�. הנוגע לבנייה ירוקה

 61שה� אלה אשר מנהלי� אותה הלכה למעשה, מוסדות העמותה ומספר מועט של חברי� נוספי�
 ). חברי� מרכזיי� בעמותה�להל� (

· Ò ‰  ˙ Â Î È ‡  È ‡ ˘ Â �  Ê Î ¯ Ó  Ï ˘  Ì È � È È � Ú ‰  „ Â ‚ È �Ì È � ˜ ˙ ‰  Ô Â Î Ó ·  ‰ · È: 
 הוא נציג 62מרכז נושאי איכות הסביבה ואחריות חברתית באג# איכות והסמכה במכו� התקני�

מנחה , מרצה בקורס מלווי בנייה ירוקה, המכו� בדיוני ועדת המומחי� להכנת תק� הבנייה הירוקה
 �להל� (ני� של בודקי המבני� מטע� העמותה ושות# לדיוני מינהלת התו הירוק כנציג מכו� התק

לפקח על , ובי� השאר, הוא אמור ג� להיות איש קשר בי� העמותה למכו�). מרכז איכות הסביבה
 .פעולותיה

‰˙ÂÓÚ· ÈÊÎ¯Ó ¯·Á Ì‚ ‡Â‰ ÂÏ‡ ÂÈ„È˜Ù˙ ÏÚ ÛÒÂ� ÈÎ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Â‰ ÔÎÏÂ
Ú ÔÈ·Ï ˜Â¯È Â˙ ˙Ï‰�ÈÓ·Â ÔÂÎÓ· ÈÓ˘¯‰ Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓ� Â˜ÂÒÈ

‰˙ÂÓÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ÌÂÁ˙· . ÏÚ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÏ ·˙Î· ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
ÔÂÁ·Ï ÏÎÂÈ ÔÂÎÓ‰˘ È„Î ‰˙ÂÓÚ· Â˙Â¯·Á ,ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÂÈˆÚÂÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯‡˘‰ ÔÈ· , ˙‡

‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒ. 

ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ÏÚ ·˙Î· ÁÂÂ„Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÊÎ¯ÓÓ ˘¯„ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ÂÏ˘ ÌÈ�
ÏÚ· ÁÂÂÈ„· ˜Ù˙Ò‰Â-‰Ù .ÂÏ˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ Ú·˜ ‡Ï Û‡ ÔÂÎÓ‰. 

נמצא כי מרכז איכות הסביבה השתת# בתכיפות ובאופ� פעיל בישיבות הנהלת העמותה , לדוגמה
 .א# שהוא חבר בה, הוא א# אישר חשבונות של העמותה. ומוגדר לפי הפרוטוקולי� שלה כחבר בה

הוא ,  ציי� מרכז איכות הסביבה כי לא נשא בתפקיד רשמי בעמותה2010ט בתשובתו מאוגוס
עוד . השתת# בישיבות הנהלתה כמשקי# ללא זכות הצבעה ולא היה מעורב בקבלת החלטותיה

ותפקידו היחיד , הבהיר כי כמה גורמי� שאינ� קשורי� לעמותה ה� שאישרו את חשבונותיה

__________________ 

Û„ Â¯˜ÈÓ ' ˙¯·Á � 731/86צ "ראו בג; 11031096' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2008 ראו   60
Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰"Á‡Â Ó' ,$294/91א "ע; תקדי ˘Á‚ ‡˘È„˜ ‰¯·Á" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "� '

ÌÂ‡·�ËÒ˜ ,$תקדי . 

ו בדיוני העמותה ובאתר האינטרנט שלה ולא על המידע על חברי העמותה מבוסס על נתוני� שעל  61
 . מכיוו$ שפנקס זה איננו נמצא בידי רש� העמותות, נתוני� שבפנקס החברי� שלה

, בטיחות, אג0 איכות והסמכה שבמכו$ התקני� מספק שירותי תיעוד למערכות ניהול בנושא איכות  62
במסגרת זו . פעול של מערכת תו תק$כמו כ$ מספק האג0 שירותי ת. סביבה ותחומי� ייחודיי� אחרי�

הוא מסווג מבני� כמבני� ירוקי� בהתא� לדרישות התק$ לבנייה ירוקה ובהתא� להחלטות מינהלת 
 .התו הירוק
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, מכו� התקני�.  העבודה שעבורה הוגש החשבו�היה לאמת את ביצוע" שרשרת אישורי� זו"ב
הסכי� ע� תשובתו של מרכז איכות הסביבה וא# ציי� כי הוא הציג את , 2010בתשובתו מספטמבר 

עוד ציי� המכו� כי מרכז . עובדת חברותו בעמותה לכל הגורמי� הרשמיי� והמנהלי� של המכו�
על כ� . ט אדריכלית לטיפול בתחו� זהאיכות הסביבה אינו מקיי� מגע ע� העמותה שכ� המכו� קל

 .הבעיה שציי� דוח הביקורת נפתרה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÚ· ÁÂÂÈ„· È„ ÔÈ‡-‰Ù ; ˙‡ ¯¯·Ï ÔÂÎÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡
Â˙Â‡ ‡Ù¯Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È�Ï ˘˘Á‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ , È„È·˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó˘ „ÂÚ ‰Ó

‡ ÊÎ¯Ó ÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰˙ÂÓÚ· ÈÊÎ¯Ó ¯·Á ‰È‰ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ , ·¯ÂÚÓ
‰È�ÂÈ„Ï Û˙Â˘Â ‰È˙ÂÏÈÚÙ· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ,ÈÓ˘¯ „È˜Ù˙· ‡˘� ‡Ï˘ Û‡ ; ˙ÓÈÂÒÓ ‰·È˘È·

‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ¯·Á Â¯Á·� ‰·˘ ,ÂÈ ‰È‰ ‡Â‰"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ¯ . ¯ÚÂÈ „ÂÚ
‰ ˙Â�Â·˘Á ÔÈÈ�Ú· ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÊÎ¯Ó Ï˘ Ì‰È¯·Ò‰· ÔÈ‡ ÈÎ È„Î ‰˙ÂÓÚ

ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙‡ ‡Ù¯Ï. 

‰ ˙ Â Ó Ú ·  Ì È È Ê Î ¯ Ó  Ì È ¯ · Á  Ï ˘  Ì È � È È � Ú ‰  „ Â ‚ È בהתא� להסכ� שנחת� .  1  :�
אחד מתפקידיה המרכזיי� הוא המלצה למכו� התקני� בעניי� , 2009בי� העמותה ובי� המכו� בשנת 

 .מידת התאמתו של מבנה לדרישות תק� הבנייה הירוקה

 ומת� אישור על עמידתו בדרישות תק� הבנייה הירוקה נחלק לשני סיווגו של בניי� כבניי� ירוק
מכו� . נדרש יז� הפרויקט להגיש למכו� התקני� את נתוני פרויקט הבנייה המתוכנ�' בשלב א. שלבי�

התקני� מעביר אות� לעמותה על מנת שתבח� א� הוא עומד בדרישות תק� הבנייה הירוקה ובהתא� 
ובו תבח� , יחל לקראת סיו� בניית המבנה' שלב ב. 'ר שלב אלכ" תחליט א� להמלי- על אישו

על בסיס האמור . את מידת ההתאמה בי� הנתוני� לבנייה בפועל, באמצעות אחד מחבריה, העמותה
 .והוא יועבר להחלטת מינהלת התו הירוק לקבלת החלטה, לעיל תגיש העמותה דוח מסכ�

תחייבה העמותה כי אי� בפעילותה במת�  ה2009בהסכ� שחת� מכו� התקני� ע� העמותה בשנת 
על כל מקרה שמעורר לדעתה חשש , ללא דיחוי, והיא תודיע למכו�, השירותי� כל ניגוד ענייני�

 .לניגוד ענייני�

תפקידו של יוע- . יזמי� מסתייעי� ביועצי� לבנייה ירוקה בהגשת בקשה למת� תו ירוק למבנה
� לתק� הבנייה הירוקה ולערו" את הבקשה לקבלת תו לבנייה ירוקה לסייע ליז� לבנות מבנה בהתא

הוא נדרש ; היוע- הוא איש הקשר של היז� ומייצגו כלפי המכו�. ירוק שתוגש למכו� התקני�
ולעתי� הוא א# מייצג את היז� , לעמוד בקשר ע� הבודק מטע� המכו� ולעבוד בהתא� להנחיותיו

 .במינהלת התו הירוק

 מהחברי� המרכזיי� בעמותה מעורבי� במיזמי בנייה שוני� משרד מבקר המדינה מצא כי חלק
ובמסגרת זו ה� פוני� בש� היזמי� למכו� בבקשה לקבל , כיועצי� ליזמי� בנושאי� של בנייה ירוקה

בהתבסס על המלצת הבודק שהוא חבר , של הפרויקט' בי� שמדובר בבקשה לאישור שלב א, תו ירוק
שהחלטה בעניינו מתקבלת במסגרת ישיבותיה של ', ב בובי� שמדובר בבקשה לאישור של, עמותה

חברי העמותה מעורבי� בכל אחד , כלומר. שמשתתפי� בה� נציגי העמותה, מינהלת התו הירוק
היועצי� לבנייה ירוקה בעניינ� של שלושה מיזמי בנייה , לדוגמה. משלבי ההלי" למת� תו ירוק

שג� הוא חבר ', ח� עבור המכו� אדריכל אואת המיזמי� ב, שאושרו ה� חברי� מרכזיי� בעמותה
וה� א# השתתפו , ג� חברי� מרכזיי� נוספי� בעמותה היו ערי� לנושא ומעורבי� בו. בעמותה

 .שבמסגרת� אושר מת� תו ירוק למבני�, בדיוני מינהלת התו הירוק

ולצור" כ" עליו לשל� דמי חבר , גו# עסקי יכול להצטר# לעמותה כעמית עסקי, כאמור .2
במסלול זה מעמידה העמותה לרשות עמיתיה את הצוות המקצועי שלה . נתיי� של אלפי שקלי�ש
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צוותה המקצועי של ,  א� עסק מסוי� מבקש לפנות למכו� התקני� לקבלת תו ירוק�למת� תו ירוק 
 .העמותה יסייע לו בהלי" זה

 עסקי של  חידשה חברה מסוימת את חברותה כעמית2010משרד מבקר המדינה מצא כי בשנת 
 אושר למשרדיה מת� תו ירוק על בסיס בדיקתו 2010ובדיו� של מינהלת התו הירוק במרס , העמותה

 .ר העמותה ומרכז איכות הסביבה"בדיו� השתתפו יו. שהוזכר לעיל' של אדריכל א

 ‰¯·Á Ï˘ ‰�·Ó‰ ˙‡ ‰˜„· ‰˙ÂÓÚ‰˘ ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ· ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
‰Ï˘ ˙È˜ÒÚ ‰˙ÈÓÚ ‡È‰˘ . ÍÎÏ ÏÚÙ ‡ÏÂ ‡˘Â�· ‰¯˜· ÔÂ�‚�Ó Ú·˜ ‡Ï Û‡ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ

 ‰˙ÂÓÚÏ ˙ÓÏ˘Ó‰ ‰¯·ÁÏ ˜Â¯È Â˙ Ô˙Ó· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚËÓ ˜„Â·˘
‰�˘· ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡ . È�ÂÈ„· ÌÈ¯Á‡ ‰˙ÂÓÚ È¯·Á Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰· Ì‚ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰
˜Â¯È‰ Â˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ,‰¯·Á‰ È„¯˘ÓÏ ˜Â¯È Â˙ Ô˙Ó ¯˘Â‡ Ì˙¯‚ÒÓ·˘. 

ציי� כי עשה כמיטב יכולתו להקמת חי- בי� הבודקי� ובי� , 2010בתשובתו מאוגוסט , ו� התקני�מכ
חברי מינהלת התו הירוק באמצעות הסכ� בי� המכו� לעמותה שלפיו נדרשה העמותה להימנע 

 .מניגוד ענייני�

ותה  כי אי� בפעילות העמ2010בא כוחה של העמותה ושל חלק מחבריה ציי� בתשובתו מאוגוסט 
ומרבית� ה� , מכיוו� שחברי העמותה אינ� מכירי� זה את זה הכרות אישית, שו� ניגוד ענייני�

עוד ציי� בא כוחה של העמותה כי רוב חברי הוועד של . עסקי�בגדר מתחרי� בסקטור הפרטי
אשר בדק מטע� העמותה א� הפרויקטי� מתיישבי� ע� ', העמותה אינ� מכירי� כלל את אדריכל א

וג� , יש להניח כי הבודק לא ידע שחברה ספציפית היא עמית עסקי, להערכתו. ייה הירוקהתק� הבנ
לסיכו� ציי� בא כוחה של העמותה כי . החברה לא ידעה שהעמותה היא שבודקת את הפרויקט שלה

ומעול� , לאות� חברי� מרכזיי� בעמותה אי� ולא הייתה השפעה על ההחלטה א� לאשר פרויקט
 .תה ליווה פרויקט מסוי� ואחר כ" קיבל החלטה בעניינולא קרה שחבר עמו

 כי בינו ובי� העמותה נחת� הסכ� בדבר העסקתו כבודק 2010הבהיר בתשובתו ביולי ' אדריכל א
בידיעה ברורה כי הוא חסר " מלווה בנייה ירוקה"והוא נחת� על סמ" הכשרתו כ, מטע� העמותה

ר העמותה יהיה "פועל הוא יהיה חני" ואילו יוולפיכ" נקבע בהסכ� כי ב, ניסיו� מעשי בתחו�
ר העמותה בצירו# העתק "עוד ציי� בתשובתו כי ממצאי כל בדיקה נשלחו לביקורתו של יו. החונ"

 .למרכז איכות הסביבה לפני שיגור� ליז�

וטע� כי הלה היה '  את דבריו של אדריכל א2010בא כוח העמותה הכחיש בתשובה נוספת מאוגוסט 
ר "ויו, ובהתא� לכ" עשה אותה ללא סיוע, יות לבצע את הבדיקה מטע� העמותהבעל המומח

שכ� היה הרפרנט מטע� העמותה , להעברת הבדיקה למינהלת התו הירוק" צינור"העמותה היה רק 
 .למכו�

 ÔÂÎÓ ˙·Â˘˙·Â ‰˙ÂÓÚ· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ¯·Á‰ ˙Â·Â˘˙· ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È�Ú‰ „Â‚È� ˙‡ ‡Ù¯Ï È„Î ÌÈ�˜˙‰ ÌÈ�È-ÌÈ˘�‡ Ï˘ ÚÂ·˜ ÔÈÚ¯‚· ¯·Â„Ó  , Ì˙Â·¯ÂÚÓ ¯˘‡

‰ÙÂÎ˙Â ˙È·ÈÒ�Ë�È‡ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ; ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯·Á Ï˘ ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï ıÚÂÈ˘ ÍÎ· È„
˙ÂÚÈ·˜· ˘‚Ù�Â ‰˙ÂÓÚ· ÈÊÎ¯Ó ¯·Á ˘Ó˘Ó ,‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â·È˘È ˙¯‚ÒÓ· , ‰˙ÂÓÚ ¯·Á ÌÚ

¯Á‡ .‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚËÓ ˜„Â·Î ˘Ó˘Ó ¯·Á Â˙Â‡ ,Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˜„Â· ÌÈÓÚÙÂ È˜ÒÚ ˙ÈÓÚ 
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˙¯˘‡Ó‰ ˜Â¯È‰ Â˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ· ¯·ÁÎ ˘Ó˘Ó Â‡ ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ . ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó·

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜. 
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 בדיקת מבני� למת� תו ירוק

 ומבוסס על בדיקת העמותה 200763ההלי" לקבלת תו ירוק מוסדר בנוהל של המכו� מאוגוסט 
 פוצלה מינהלת התו הירוק 2009בשנת , ורכאמ. והמלצתה וכ� על החלטת מינהלת התו הירוק

 .שאחת מה� היא הוועדה המקצועית לבנייה המוסמכת לאשר מת� תו ירוק, לשלוש ועדות

חברי המינהלה מתכנסי� . ר העמותה חבר במינהלת התו הירוק וג� בוועדה המקצועית לבנייה"יו
משמשי� ,  באופ� שוט#אשר עוסקי� בנושא, ר העמותה ומרכז איכות הסביבה"ויו, על פי צור"

דיו� המינהלה וההחלטה . העיקרי לגבי כל בניי� שבקשה בעניינו הוגשה למינהלה" צינור המידע"כ
 .הסופית אמורי� להיות נטולי פניות ולהתבסס על שיקולי� מקצועיי� גרידא

, בעת הכנת תק� הבנייה הירוקה הוא זכה לביקורת מצד אנשי אקדמיה ומשרדי ממשלה שוני�
אלא לקבוע מפרט , בטענה כי התק� אינו אמור לשפוט" התרשמות המערי""רה התמקד בסעי# ועיק

 .64דרישות שעל פיו נית� יהיה לבנות

לנוכח העובדה שהלי" בדיקת התאמתו של מבנה לתק� הבנייה הירוקה התבסס במידה רבה על 
שיבטיח כי הבדיקה ראוי כי מכו� התקני� יפעל להקי� מנגנו� , מטע� העמותה" התרשמות מערי""

 ובי� חברי מינהלת התו � חברי העמותה �תו" הקמת חי- ברור בי� הבודקי� , תהיה אובייקטיבית
להל� פרטי� על שני מקרי� המעלי� ספק . אשר אמורי� לשפוט א� מבנה זכאי לתו ירוק, הירוק

 :בדבר האובייקטיביות של הבדיקה

1. È ‡-È Ë � Â Â Ï ¯  Ú „ È Ó  ˙ ‚ ˆ בר בעמותה מיו� היווסדה והיה שהיה ח',  אדריכל ב:‰
הפסיק את חברותו בעמותה בעקבות סכסו" בינו ובי� חלק , מעורב בעבודת העמותה במכו� התקני�

.  והתלונ� על תפקודה של העמותה2008פנה לרש� העמותות בשנת , מהחברי� המרכזיי� בעמותה
 רק לאחר �2009 בשנת וההלי" הסתיי, בעקבות תלונותיו פתח רש� העמותות בחקירה נגד העמותה

ובעקבות כ" קיבלה מרש� העמותות אישור , שהעמותה הוכיחה כי ביצעה את השינויי� הנדרשי�
כיוע- לבנייה ירוקה עבור חברה מסוימת אשר ביקשה כי '  שימש אדריכל ב2009בשנת . ניהול תקי�

 .וביקשה ממנו לייצג אותה כלפי מכו� התקני�, אחד ממבניה יסווג כמבנה ירוק

ר "ובה� יו, ראוי היה כי חברי העמותה שעסקו בהלי" הבדיקה והשתתפו בדיוני מינהלת התו הירוק
על מנת למנוע חשש ' יחשפו למכו� ולמינהלת התו הירוק את דבר הסכסו" ע� אדריכל ב, העמותה

 .להטיה בעת קבלת ההחלטות בעניי� פרויקט שבו הוא היה מעורב

ובכלל זה , את הקשיי� שהערי� בדרכו מכו� התקני�' יכל בבשיחה ע� צוות הביקורת פירט אדר
, הבודק מטע� המכו�. התמשכותה היתרה של בדיקת המבנה ודרישות לתיקוני� חוזרי� ונשני�

. א" מינהלת התו הירוק דחתה את המלצתו זו', המלי- להעניק למבנה אישור לשלב א', אדריכל א
 .ערעור בנושא שהגישה החברה לא התקבל

במהל" בדיקת ' ליווה את אדריכל א, שהיה ער לפרטי הסכסו",  כי מרכז איכות הסביבהיצוי�
והשתת# בשלושת הדיוני� שבה� נדו� , וע� נציגי החברה' עמד בקשר ישיר ע� אדריכל ב, המבנה
, השתת# בשניי� משלושת הדיוני� הללו', שעמו הסתכס" אדריכל ב, ר העמותה"ג� יו. הנושא

על . 'הלת התו הירוק שבו התקבלה ההחלטה הסופית שלא יינת� אישור לשלב אלרבות דיו� של מינ
ר "מרכז איכות הסביבה ויו, ובכלל� פרוטוקולי� של שלושת הדיוני�, פי המסמכי� שנאספו

 .העמותה לא העלו את דבר הסכסו" ולא פסלו את עצמ� מלהשתת# בבדיקת המבנה או בדיו�

__________________ 

 .2010הנוהל עודכ$ בפברואר . 004י "נוהל מת  63
 אחד  2007ביקורת דומה הושמעה ג� בדיו$ בוועדת הכלכלה של הכנסת שהתקיי� בדצמבר   64

מרבית המבני� שכבר נבנו יכולי� , פי� בדיו$ ציי$ כי על פי דרישותיו של התק$ לבנייה ירוקההמשתת
 .לקבל את התו הירוק בלי שיידרש לשנות בה� דבר
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·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÊÎ¯ÓÂ ¯Á‡Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈÂÈÂ ‰·È" Â˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ È¯·Á ˙‡ Â�Î„Ú ‡Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ¯
ÏÈÚÏ Â�ÈÂˆ˘ ˙Â·ÈÒ�· ˜Â¯È‰ ;Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ÂÏ ÈÎ Ú�Ó�‰ ÔÓ ‡Ï , ‡È‰
‰�Â˘ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó ‰˙ÈÈ‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÚ Ì‰ÈÒÁÈ ·ÈË ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈÈ�˘‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·
· ÏÎÈ¯„‡ 'ÈÈ�Ú· ÔÂ„ÏÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÏÂÒÙÏÂ·¯ÂÚÓ ‰È‰ Â·˘ Ô. 

2. Ì È „ ¯ ˘ Ó  ‰ � · Ó ·  ‰ Ó Â ˜  ¯ Â ˘ È התק� י6י� ",  לפי המבוא לתק� הבנייה הירוקה:‡
המיועדי� , או מערכת בנייני� חדשי� או בניי� שעבר שיפו- יסודי, לתכנו� של כל בניי� חדש

התק� לא חל על חלק , דהיינו". וג� למשרדי� לרבות בנייני� הכוללי� שטחי מסחר/למגורי� או
 .אלא על בניי� בשלמותו, דוגמת קומה או חניו�, י� של מבנהמסו

ותפקיד� של מנגנוני , בחינת יישו� התק� לצור" מת� תו ירוק מחייבת בדיקה פרטנית ומעמיקה
הלי" סיווגו של בניי� כבניי� ירוק אר" . הבקרה של מכו� התקני� להבטיח את האובייקטיביות שלה

 .בממוצע כשנה

שנבנה ללא אלמנטי� ייחודיי� של בנייה , קומות�ומה בבניי� משרדי� רבחברה מסוימת שכרה ק
אותה חברה פנתה ).  הקומה�להל� (משותפות ) חשמל ומי�, מיזוג אוויר(וכל מערכותיו , ירוקה

את הקומה בדקו חברי� .  בבקשה לסווג את הקומה כמבנה ירוק2007למכו� התקני� בתחילת יוני 
 . ימי� הגישו למינהלת התו הירוק את המלצת� להעניק לה תו ירוקולאחר כמה, מרכזיי� בעמותה

עשרה ימי� בלבד לאחר ,  אישרה מינהלת התו הירוק מת� תו ירוק לקומה2007נמצא כי בשנת 
 .שהוגשו לה תכניותיו האדריכליות

Ô˜˙‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ô˙È� ˜Â¯È Â˙‰ , ˜ÏÁÏ ‰ÊÎ Â˙ ˜È�Ú‰Ï ÔÈ‡ ÂÈÙÏ˘ ÌÂ˘Ó
ÔÈÈ�·Ó . È‡ˆÓÓ ÍÓÒ ÏÚ Â˙‰ Ô˙ÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ�Ó ¯·Ò‰ Ï·È˜ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈÊÂÙÁ ¯Â˘È‡Â ‰˜È„· , ˙Á‡ ‰„ÈÁÈÎ ‰�·�Â Ô�ÎÂ˙˘ ÔÈÈ�·· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï „ÂÁÈÈ·
˙ÂÙ˙Â˘Ó ÂÈ˙ÂÎ¯ÚÓÂ. 

 

 

 הכשרה מקצועית של חברי העמותה על חשבו� מכו� התקני�

 יז� ומימ� מכו� התקני� סדנה שמטרתה להכשיר את ,לפני שנקבע הנוהל למת� תו ירוק, 2007בשנת 
עשרת משתתפיה לבחו� א� מבנה עומד בדרישות תק� הבנייה הירוקה ולקבוע הלי" בדיקה אחיד 

את קביעת תכניה ואת בחירת , מכו� התקני� הותיר בידי העמותה את ארגו� הסדנה. למת� תו ירוק
 פנה לציבור המתכנני� בכללותו בהצעה המכו� לא. שרוב� היו חברי� בעמותה דאז, משתתפיה

 .להשתת# בסדנה

מרבית החברי� המרכזיי� בעמותה , יצוי� כי לפי הנתוני� המעודכני� במועד סיו� הביקורת
 .שהשתתפו בסדנה ה� יועצי� לבנייה ירוקה המתמחי� במגוו� נושאי� הקשורי� לתחו�

 בקשה לפטור ממכרז את 2009עוד העלתה הבדיקה כי לוועדת הרכש של המכו� הוגשה בשנת 
צוות הבודקי� של "אחד הנימוקי� היה ש. ההתקשרות בי� המכו� לעמותה לקבלת שירותי בדיקה

ולפיכ" ה� בעלי הניסיו� היחידי� ... העמותה היה חלק מסדנא ייחודית שבה הועבר ידע ייחודי
 ".באר- לעריכת בדיקות ההתאמה לדרישות התק�
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„È· ¯˙Â� ‰�„Ò‰ ÔÂ‚¯‡˘ ¯Á‡Ó‰˙ÂÓÚ‰ È , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Ì�ÈÁ ‰È¯·ÁÓ ˜ÏÁ ÂÎÊ
 ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ‰ÁÂ˙Ù ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ˙È„ÂÁÈÈ ‰˙ÈÈ‰˘- ÔÂ¯˙È Ì‰Ï ‰˜È�Ú‰Â 

ÈÚÂˆ˜Ó . ˙�˘· ÌÈ�·Ó ˙˜È„· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ Í˘Ó‰· ÏˆÂ� ‰Ê ÔÂ¯˙È2007)  ÌÏÈ˘ Ì¯Â·Ú Ì‚˘
‰˙ÂÓÚÏ ÔÂÎÓ‰( ,‰ÓÚ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á�˘ È�ÙÏ „ÂÚ .˘ÓÈ˘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î ‰˙Â‡ ‰

‰˙ÂÓÚÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ „Á‡Î ‰¯˘Î‰‰ . ‰˙ÂÓÚ‰ È¯·ÁÏ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰¯˘Î‰
ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ‰ˆÈÙ˜ ˘¯˜ ,‰ÈÈ�· ÈÓÊÈÓ· ‰˜Â¯È ‰ÈÈ�·Ï ÌÈˆÚÂÈÎÂ ÌÈÁÓÂÓÎ Â·ÏÂ˘ ‰˙ÂÎÊ·Â. 

כי הסדנה , 2010מכו� התקני� ובא כוח� של חברי העמותה טענו בתגובותיה� מאוגוסט ומספטמבר 
חברי . וחברי העמותה לא זכו ליתרו� מקצועי בגי� השתתפות� בה, "שרה מקצועיתהכ"לא הייתה 

ומומחי� אלו ,  היו באר- רק מעט מומחי� לבנייה ירוקה2007העמותה השתתפו בסדנה כי בשנת 
ה� נענו לבקשת מכו� התקני� והשתתפו בסדנה זו שלא במסגרת עבודת� אלא ; היו חברי העמותה

 .בשעות הפנאי שלה�

Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , Û˙˙˘‰Ï ‰Úˆ‰· ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ‰ÈÈ�Ù· Í¯Âˆ ‰È‰ ‰¯˜Ó ÏÎ·
‰�„Ò· , ‰‚ˆÂ‰ ‰�„Ò· ‰˙ÂÓÚ‰ È¯·Á ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó Ô�È‡ ‰Ï‡ ˙Â·Â‚˙Â

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ „Á‡Î ‰ÓÈÈ˜˙‰ ÂÊ˘ È¯Á‡ ÌÈÈ˙�˘. 

 

 

 שימור הידע המקצועי וֶחסיו� הנתוני�

 יקבע מנגנוני� שיבטיחו כי מידע הנוגע לבדיקת מבני� ירוקי� שהועבר ראוי היה כי המכו� .1
בפרט לנוכח העובדה כי חלק , ייחש# רק לאלה אשר עסקו בכ", לעמותה במסגרת ההסכ� שלה אתו

 .מהחברי� המרכזיי� בעמותה עסקו בייעו- לחברות מסחריות אחרות

נקבע כי , 2009י� ע� העמותה בשנת בהסכ� הנוגע לבדיקת מבני� למת� תו ירוק שחת� מכו� התקנ
, המכו� והעמותה ישמרו בסודיות את כל המסמכי� אשר הגיעו לידיה� ולא יעשו בה� כל שימוש

העמותה התחייבה להחתי� על כתב התחייבות . אלא לצור" מימוש התחייבויותיה� על פי ההסכ�
 .הלשמירת סודיות את עובדיה וכל מי שיהיה מעורב במת� השירותי� מטעמ

לא החתימ� מכו� התקני� על , נמצא כי על א# מעורבות� של כמה מחברי העמותה בהליכי הבדיקה
במועד סיו� הביקורת הייתה בידו רק הצהרה אחת החתומה בידי ; כתב התחייבות לשמירת הסודיות

 .ר העמותה"יו

 נושאי� נמצא כי בישיבות העמותה שהתקיימו בטר� חתימת ההסכ� דנו חבריה בכמה, זאת ועוד
 הציג 2007בישיבה של הנהלתה בשנת , לדוגמה. שאינ� בתחו� עיסוק� של כל המשתתפי� בה�

את הלי" סיווגו של מבנה של חברה מסוימת , ובה� מרכז איכות הסביבה, ר העמותה לחבריה"יו
בישיבה השתתפו שני חברי� בעמותה שלא נמנו ע� צוות הבודקי� של המבנה או ע� . כמבנה ירוק

 .ולכאורה לא היה הנושא בתחו� טיפול�,  מינהלת התו הירוקחברי

 ÔÂÎÓÏ ‰Ê ¯Â·Ú· ‰ÓÏÈ˘Â È¯Ë�ÂÏÂÂ Ô˜˙ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ‰˘˜È· ‰¯·Á ‰˙Â‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
ÌÈ�˜˙‰ ,È�ÂˆÈÁ ˜„Â·Ï ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‰ÊÂ . ‰Ê ¯˘˜‰· ‰¯·ÁÏ Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰˘ Ô‡ÎÓ

Û˘ÁÈ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ,‰¯·Á‰ ÈÏ‰�Ó ˙ÚÈ„È· ,ÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï„·Ï· ÌÈ . ÈÏ‰�Ó Ì‡ ˜ÙÒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ Ì‚ ÚÈ‚È ÂÊ Ì˙˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ ÂÈ‰ ‰¯·Á‰ , ‡ÏÏ

˜Â¯È Â˙ Ô˙Ó ¯·„· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰Ï ¯˘˜. 
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ÌÈÒ�¯Ù˙Ó ‰˙ÂÓÚ· ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯·Á ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰ÈÈ�· ÏÚ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÓ
˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·ÁÏ ‰˜Â¯È .˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ê ËÂ˜�Ï ˘È ÔÎÏ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈË¯Ù ˙ÙÈ˘Á Ì¯Ë 

Â˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ ¯Á‡ ÛÂ‚ Ï˘ ˙È˜ÂÂÈ˘Â ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ. 

שמכוחו שימשה העמותה כבודק , 2009בהסכ� שנחת� בי� מכו� התקני� לעמותה בשנת  .2
 על כ� .נקבע כי כל המסמכי� שנמסרו ממכו� התקני� לעמותה ה� קניינו של המכו�, מטע� המכו�

בקרה על פרויקטי� שבטיפול העמותה לש� שימור הידע המקצועי היה על מכו� התקני� לקיי� 
 .65הנצבר והשבחת פעולותיו כדי לאפשר ניהול תקי� ומקצועי של ההלי" כולו

המכו� לא דאג ; משרד מבקר המדינה מצא כי חלק מ� המידע של מכו� התקני� הוא בידי העמותה
הוא א# התקשה להמציא למשרד . הלשמור ולפקח על המידע המקצועי שצבר בתחו� הבנייה הירוק

 .מבקר המדינה מסמכי� שהתבקש למסור לו לצור" הביקורת

שהוא ,  שהממשלה מסרה מידע ממאגרי המידע הממשלתיי�66מבקר המדינה כבר הדגיש בעבר
לארגוני� מסוימי� באופ� בלעדי בלי שפיקחה ביעילות על מחיריה� ובלי , משאב השיי" למדינה
 .67תי� הכלכליי� והחברתיי� שפעולותיה אלה גורמותשנתנה דעתה על העיוו

 Ì˙Á�˘ ÌÎÒ‰· ‰˜Â¯È‰ ‰ÈÈ�·‰ ÌÂÁ˙· Ú„È‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ¯È„Ò‰ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ Ì�Ó‡
‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚ ,Â˘ÂÓÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰ ‡Ï Í‡ . ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï

 Ï˘ ‰ÎÓÒ‰‰Â ‰¯˘Î‰‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÎÓ‰"‰˜Â¯È ‰ÈÈ�· ‰ÂÂ«Ï¿Ó "ÂÁÈÈ ‡È‰‰Ï ‰ÈÈ�˘ ÔÈ‡Â ˙È„ ,
Û˜Â˙ ‰�˘Ó ÍÎÏ ˘È. 
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