
בשנה ולהכנסות בסדר גודל של מאות מיליוני ש''ח )על–פי הערכות 
משרד התיירות(, שיתמכו בהקמת המיזם. הרעיון ותרומתו האזורית 
יעוררו דעת קהל חיובית בקרב גורמים בין–לאומיים, כגון הבנק 
העולמי, האיחוד האירופי, האמירויות וגורמים המעורבים במאבק 

במשבר האקלים, והם עשויים לתרום להנעת המיזם ולאחזקתו.
)mitigation( והסתגלות  מודל זה, המשלב צעדי ִאפחּות 
)adaptation( בפני איומי משבר האקלים עם הפעלת מתקני 
ההתפלה באמצעות אנרגיה ממקורות מתחדשים, עשוי לעורר 
עניין רב מעבר למקרה המקומי. החייאת הירדן וגדותיו כבית 
גידול נחלי וכנהר בעל חשיבות למורשת העולמית, היא דוגמה 
לצעדי הגנה והתמודדות רב–תחומיים שנותנים מענה גם לשיקום 
המגוון הביולוגי וערכי המורשת שאבדו. ניתן לראותו כחלק ממגמת 
הִּביּור )rewilding( של מרחבים פגועים ומופרים, התופסת מקום 

רב במדיניות שמירת טבע בארצות המערב.
ניתוח המתווה מחייב ראייה רחבה מזו המצויה בניתוחי עלות—

תועלת רגילים, שתתייחס לייצוב היחסים בין מדינות האזור, למניעת 
התלקחויות ולחיסכון בחיי אדם ובציוד צבאי. המצב הגאופוליטי 
החדש שייווצר טומן בחובו תועלת סביבתית, תרבותית ואנושית, 
הגדולה מהשקעות הכסף והאנרגיה שיידרשו למימוש היוזמה. 
עם זאת המתווה מעלה סוגיות עומק הראויות לבחינה יסודית, 
כגון הנכונות והיכולת להשיב קולחים לים המלח והשפעתם עליו, 
התיאום בין הרחבת שדות אנרגיית השמש להרחבת ההתפלה, 

היקף המימון והדרכים לניהול ולתחזוקה של המערכות.

תודה לפרופ' נדב לנסקי על הערותיו המועילות למאמר דעה זה.

מקורות
[1] Bromberg G, Majdalani N, and Abu Taleb Y. 20202. A Green 

Blue Deal for the Middle East. Tel Aviv, Ramallah and Amman: 
Ecopeace Middle East.

 הדרך לבנייה ירוקה דור 4.0 — 
סביבות יצרניות ואיפוס פליטות פחמן
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 A.U.S: אדריכלות — סביבה — קיימות

noam@aus.co.il

מבנים וערים מתוכננים ונבנים כיום לפי עקרונות וטכנולוגיות 
שפותחו לפני כמאה שנים ויותר, בהסתמך על סדר יום רעיוני 
הנדסי–מדעי שדוגל בהשגת יעילות מרבית במחיר נמוך ככל הניתן. 
בפועל, המבנים והסביבות העירוניות שהאנושות יוצרת כיום גורמים 
להוצאה מיותרת של אנרגיה וכסף, יוצרים נזק סביבתי רב, ופוגעים 
בשלֹומּות )wellbeing( ובבריאות של בני האדם. בעשורים האחרונים 
גוברת ההבנה בקרב מתכננים וקובעי מדיניות שלאופן התכנון 
והבנייה של מבנים ושל הסביבה העירונית בכללותה יש השפעה רבה 
על איכות הסביבה הקרובה ועל הִמדָרך הסביבתי העולמי. למעשה 
ניתן לייחס למעלה מ–50% מההשפעות הסביבתיות השליליות, 
ובכלל זה את פליטות הפחמן שנובעות מפעילות אנוש, לאופן 
שערים ומבנים נבנים ומופעלים כיום. מאחר שרבים רוצים כיום 
לפעול למיתון השפעות שינוי האקלים ולהפחת הנזק הסביבתי 
הכרוך בפעילות האדם, הנושא, שזכה לכינוי 'בנייה ירוקה' או 

'אדריכלות אקולוגית', מקבל חשיבות יתר.
תחום זה אינו חדש, ולמעשה נמצא בשיח התכנוני כבר למעלה 
מחמישים שנה. הדור הראשון לעיסוק באדריכלות אקולוגית קם 

מתוך התנגדות למודרניזם הטכני–הנדסי ומתוך חזון של בניית 

מרחבי מגורים שמספקים את כל צורכי קיומם בעצמם ואפילו 

תורמים לאקולוגיה המקומית. דור חלוצים זה — שנחשבו אז 'מחבקי 

עצים' ו'ִהיִּפים הזויים' — החל בבניית מבני מגורים אלטרנטיביים כבר 
מסוף שנות ה–60 של המאה הקודמת במספר קהילות מבודדות 
בארה“ב ובאירופה. במבט לאחור המבנים אומנם נראים נאיביים, אך 
ניתן למצוא בהם את שורשיהם של כל הרעיונות שמופיעים כיום 
בקנה מידה נרחב במיזמי הבנייה המתקדמים והירוקים ביותר. עם 
ההתבגרות וההתמסדות של תחום האדריכלות האקולוגית והבנייה 
הירוקה קם הדור השני של העוסקים בתחום, שפעל להקמת ארגוני 
מתכננים ופעילי סביבה שעסקו ב'חינוך שוק' ובהפצת ידע מקצועי 

על שיטות תכנון וטכנולוגיות בנושא. הצלחת פעולה שיווקית–

מבנה חינוך וקהילה יצרני — Positive-Energy | באדיבות A.U.S: אדריכלות 
— סביבה — קיימות
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חינוכית זו ברחבי העולם המפותח העלתה את כמות הפרויקטים 
שטענו להיותם 'ירוקים', אך לא תמיד היה ברור מה מידת האמת 
בפרסום. מתוך כך נולד צורך בתהליכי הערכה מוסדרים ובאסדרה של 
תחום הבנייה הירוקה. מתחילת המאה ה–21 ועד היום עוסק הדור 
השלישי בתחום ביצירת תהליכי הערכה ודירוג ל'פעולות ירוקות' 

בתחום התכנון והבנייה על פי אמות מידה מוסכמות וכמותיות.

כיום מקובלים ברחבי העולם מספר כלי הערכה ודירוג, כגון 
LEED ו–BREAM, ובישראל מיושם מזה מספר שנים התקן לבנייה 

ירוקה ת“י 5281. מערכות דירוג אלה מבוססות על הענקת ניקוד 
לכל 'פעולה ירוקה' שהמתכננים והיזמים בחרו לשלב במבנה. סך 
הנקודות שמגיעים אליו קובע את ה'ציון' הירוק של המבנה. בחלק 
ניכר ממדינות העולם, וגם בישראל עד כה, העמידה בדרישות הבנייה 
הירוקה היא רשות, ויזמים בוחרים בה מסיבות תדמיתיות וכדי 
להעלות את הערך הכלכלי של הנכס. בישראל חלה דרישה לבנייה 
ירוקה כחובה בערים רבות כבר למעלה מעשור, והתחום עובר 
התמסדות, התבגרות ונרמול כחלק משגרת התכנון. לאור זאת, 
ִמנהל התכנון אישר לאחרונה תקנה, שעל פיה מעתה כמעט כל 
מבנה שייבנה בשנים הבאות בישראל יהיה מחויב לעמוד במינימום 
מסוים של דרישות ת“י 5281 לבנייה ירוקה ולעבור תהליך הערכה 
על–ידי גורם מאשר חיצוני. תקנה זו מתקנת את המצב הקיים, וכעת 
לא רק ערים עשירות ופרויקטים לאוכלוסייה חזקה ייהנו משיפורי 

האיכות שגלומים בדרישות תקני הבנייה הירוקה.

כחלק מהתבגרות התחום צומח כיום דור חדש של יזמים ושל 
חברות מקומיות וגלובליות ששואפים לשפר את תפקוד המבנים 
וסביבתם העירונית הרבה מעבר לחובת המינימום שדורשת 
האסדרה. רבים מבינים ששינוי האקלים כבר כאן, והתמודדות עם 
אירועי קיצון כגון מגפות, שיטפונות וגלי חום היא חלק מחיינו 
במאה ה–21. יזמים, רשויות מקומיות וגורמי ממשל בכל העולם 
הציבו לעצמם יעדים מרחיקי לכת, כגון בניית מבנים מאופסי אנרגיה 
והפחתה רדיקלית של פליטות פחמן תוך כדי יצירת ערים חסונות 

ועמידות למצבי אקלים קיצוניים.
הדור הרביעי של תחום הבנייה הירוקה, שצומח בשנים 

האחרונות, עובר מהערכת התכנון והבנייה לפני אכלוס מבנה )כחלק 

מתהליך רגולטורי(, להערכה ולדירוג ביצועי מבנה לאחר הבנייה 

ולאורך כל שנות חיי הפרויקט. יזמים מתקדמים — גורמים פרטיים 

וכן גופים עירוניים וממשלתיים — מבינים שניהול המבנה ואחריות 
על תפקוד המבנה לאורך כל חייו יכולים להגדיל את שורת הרווח 
הכולל שלהם ממנו ולספק להם הכנסה קבועה במשך שנים. גישה 
זו משנה לחלוטין לא רק את שיטות התכנון והבנייה של מבנים, 
אלא גם את המודלים הכלכליים–תפעוליים שלהם. עד כה יזמים 
שמכרו את הנכסים לאחרים, שאפו לבנות במחיר הזול ביותר תוך 
עמידה במינימום החוקי. במודלים החדשים של היזמות, מאחר 
שהיזם ממשיך להחזיק בנכס ולהיות אחראי לו )כגורם תפעול/

השכרה/BOT(, הקטנת צריכת משאבים הופכת להיות אינטרס כלכלי 

Vertical Harvest החממה ההידרופונית האנכית בג'קסון הול )וויומינג(, הראשונה מסוגה בארה"ב. דוגמה למבנה המייצר מזון וקהילה | באדיבות
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של היזם, והוא ישקיע יותר בתכנון ובבנייה, ובכלל זה בסטנדרטים 
שנכללים בקטגוריית בנייה ירוקה. גם גורמים עסקיים ציניים, שאינם 
מונעים מ'אהבת טבע' או מסדר יום רעיוני חברתי–מוסרי, מאמצים 
כיום גישות כאלה, ולו רק משום שהם מעוניינים לגדר סיכונים 
ולהיערך לאסדרה סביבתית ולדרישות שוק שהולכות ומשתכללות.
הצורך בהתמודדות עם אתגרי העתיד עומד מולנו חי וברור, 

וכמאמר הפתגם — “הצורך הוא אבי ההמצאה“. אזרחים מן השורה, 
יזמים, תאגידים וקובעי מדיניות ברשויות מבינים כיום שמבנים וערים 
שמתוכננים לשימוש מזערי במשאבים ולייצור עצמי של אנרגיה 
ומים, שהם בעלי 'כושר ספיגה' בעת מצבי קיצון אקלימיים, ושיש 
בהם מרחב אקולוגי חי לפעילות אנוש ומיקרו–אקלים נוח לבני אדם 

— הם אלה שיאפשרו לבני האדם לשרוד בתהפוכות המאה ה–21.

 זה הזמן להפסיק לדבר 
 ולכתוב מסמכי מדיניות — 
זה הזמן לעשות!

 פרופ' עדי וולפסון ]1[*, פרופ' אופירה אילון ]2, 3[ 
ויוני ספיר ]4, 5[
 — SCE ,1[ המחלקה להנדסה כימית[ 

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון 

]2[ מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון

 ]3[ החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, 

אוניברסיטת חיפה

]4[ עמותת שומרי הבית

]5[ הפורום לאנרגיה נקיה

adiw@sce.ac.il *

בשנת 2021 אישרה הממשלה תוכנית לכלכלה דלת–פחמן ובה 
יעדים מגזריים ]9[. להלן נסקור את הפעולות הנדרשות ליישום 
במגזרים השונים ואת הסוגים השונים של התועלת הישירה 

והעקיפה מיישומן.

חשמל ואנרגיה

ייצור חשמל הוא הגורם המרכזי לזיהום האוויר ולפליטות גזי חממה 
בישראל. לכן, שימור אנרגיה וייעול השימוש בה צריכים להיות 
בבסיס תכנון משק החשמל והאנרגיה. מהלך כזה יתרום להפחתת 
פליטות גזי חממה, להפחתת זיהום האוויר, הקרקע והמים, לחיסכון 
בעלויות, לשיפור איכות החיים, להפחתת הנטל הכלכלי והתלות 
ביבוא אנרגיה ולהגברת העצמאות האנרגטית. נוסף על כך, ייצור 
חשמל מאנרגיות ממקורות מתחדשים, ובעיקר מאנרגיית שמש 
בדו–שימוש של שטחים מבונים וחקלאיים, לצד אגירה, יפחיתו 
פליטות גזי חממה. כמו כן, ייצור כזה יניב תועלת ישירה ועקיפה 
מסוגים שונים, כגון הפחתת זיהום אוויר ותוספת מקומות עבודה, 
ולכן יוכל להביא לעלייה ממשית בתמ"ג וברווחה החברתית ]5[ )ראו 

עוד בנושא בעמ' 50—56 בגיליון זה(.

תחבורה

התחבורה אחראית לכ–40% מצריכת האנרגיה בישראל, ורובה ככולה 
מבוססת על דלקים מזהמים ]6[. הפחתת נסועה פרטית על–ידי 
קידום תחבורה ציבורית, שבילי אופניים והליכה, כמו גם מנגנונים 
לשיתוף ושותפות נסיעה, לצד מעבר לתחבורה המונעת בחשמל או 
במימן ירוק ותכנון עירוני המותאם להליכתיות ולתנועתיות — יובילו 
להפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר. השקעה 
בתחבורה ציבורית וחלופית תגדיל גם את הנגישות והניידות במשק 
ואת השוויון בתעסוקה. התועלת מיישום תוכניות קיימות בתחום 
זה )הפחתה של זיהום האוויר, תאונות הדרכים, אובדן הזמן בפקקים 

ועוד( עולה עשרות מונים על עלותן ]1[.

מזון ופסולת

אין כיום בישראל יעדים להפחתת פליטות במגזר החקלאות, 
לא מהגידול הצמחי ולא מגידול בעלי חיים. נוסף על כך, הטמנת 
פסולת תורמת כ–7% מסך פליטות גזי חממה בישראל. אובדן 
המזון בישראל עומד על כשליש מהמזון המיוצר, כלומר, שליש 
מהמשאבים שהושקעו בייצור המזון אובדים. כמו כן, אין בישראל 
תוכנית לאומית לצמצום הצריכה או לצמצום בזבוז מזון. לכן מימוש 
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