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50%-תעשיית הבנייה אחראית לכ

-מהמשאבים הנלקחים מהסביבה ולכ
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פרק חומרים2016גרסת 5281

ניקוד מרבי          מאפיין

לא מגורים מגורים

3 3 חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק 4.1

2 1.5 חומרים ממוחזרים 4.2

2 1 חומרים ומוצרים מקומיים 4.3

1 0.5 חומרים ממקור אחראי  4.4

2 1.5 הערכת מחזור חיים 4.5

1 1 חומרים בשימוש חוזר 4.6

3 3 חיפוי וריצוף הבניין שלא באבן טבעית 4.7

14 10.5 כ ניקוד מקסימלי בפרק"סה



התחומים שבהם עוסק תקן הבנייה הירוקה

אנרגיה

בריאות

מים

חומרים

תחבורה

פסולת

ניהול  

סביבתי

חדשנות

קרקע

אוורור טבעי

קרינה

תאורה טבעית

רעש

ניהול סביבתי

מדריך למשתמש  

בבניין

כלכלה התנהגותית

כל חשיבה חדשנית  

שתשפר את הביצועים  
הסביבתיים בבניין ובעולם

תחבורה מקיימת, הליכתיות

בית ספר מוטה תחבורה  

מקיימת 

מעבדת תיקון לאופניים 

,  טבע, שיקום קרקע

, מזון, אקולוגיה

שימור  , ביופליה

ערכים היסטוריים  
וערכי טבע

,  ממטרד למשאב

,  כלכלה מעגלית

,  הפחתה במקור

זרמי  , מחזור
הפסולת

בחומרים  : עידוד השימוש

,  ממקור אחראי, ממוחזרים

בעלי פגיעה מופחתת  

,  חומרים מקומיים, בסביבה

,  ניתוח מחזור חיים, עבודת יד
שימוש חוזר

, שימור וטיפול במי נגר

,  ייצור מים, חסכון במים

מחזור מים

ייצור  , התייעלות אנרגטית

,  אנרגיות מתחדשות, אנרגיה

מערכות  , תאורה חסכנית
אנרגיה חסכניות



מקיף ומקצועי אודות חלופות מוצרים ושירותים תומכי בנייה  , מוקד ידע מהימן 

.אשר יסייע בקידום תחום הבנייה הירוקה בישראל, ירוקה

האתגר שלנו

נגיש בבחירת מוצרים ושירותים בבנייה ירוקהככלי אפקטיביפיתוח הקטלוג  

עידוד שקיפות ומצוינות סביבתית בקרב יצרנים ויבואנים

שמירה על מהימנות ואיכות מידע

חזון הקטלוג



מההשפעות הסביבתיות נקבעות בתהליך העיצוב80%מעל 



?איך מתכננים יכולים להשפיע



בחירת חומרים ומוצרים בעלי טווח חיים ארוך



בחירת חומרים ומוצרים מודולריים הניתנים לפירוק ומאפשרים מחזור איכותי

Interface



עיצוב אופטימלי בחומר וצורה



בחירת חומרים ללא רעלים



FoamGlasבחירת חומרים ממוחזרים



העדפת חומרים מקומיים



חשיבת מחזור חיים



NFRC

Skylights-דלתות ו, מועצה המודדת ומדרגת ביצועים אנרגטיים של חלונות

דליפת אוויר

מודד כמה אוויר נכנס מבעד 

,  ככל שהמספר נמוך יותר. לזגוגית

כך קטן הפוטנציאל לכניסת רוח 

.פרצים מבעד לזגוגית

(SHGC)מקדם רווח חום סולארי 

מודד את כמות החום החיצוני אשר 

ככל . יכול להיכנס לתוך המבנה

כך יורד הסיכוי , שהערך נמוך יותר

.לאיבוד אנרגיית קירור מתוך המבנה

(U factor)מוליכות תרמית 

מודד את כמות החום שיכול להימלט 

, ככל שהמספר נמוך יותר. מן המבנה

כך יורד הסיכוי לאיבוד חום מן 

.  המבנה החוצה

יכולת העברת אור

מודד כמה אור טבעי חודר  

ככל שהמספר . מבעד לזגוגית

גבוה יותר כך אחוזי האור  

הטבעי המועברים דרך הזגוגית  

.גבוהים יותר
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Eco-Labelsירוקות תיווימסגרות 



סוגי תווים ירוקים



כרטיס מוצר לדוגמה

לוגו חברה



כרטיס מוצר לדוגמה

לוגו חברה



פילוח והנגשה על פי תוויות

רשימה לקבלנים

עבור קבלנים המרכזת את  PDF-רשימת אקסל ו

המוצרים המיוצגים בקטלוג ואת הסעיפים בהם  

לחיצה על שם המוצר מובילה  . 5281י "עומדים בת

לחצו לרשימה המלאה. לכרטיס המוצר המלא

רשימת ספקים

רשימת כל חברות המוצרים המיוצגות  

לחיצה על לוגו חברה מוביל לכל  . בקטלוג

.  כרטיסי המוצר המיוצגים בקטלוג

לחצו לרשימת הספקים

http://ilgbcatalog.org/material-list-for-contractors/
http://ilgbcatalog.org/catalog-suppliers/




מאגר השירותים

מאגר השירותים לבנייה ירוקה מאגד מידע אודות שירותים מגוונים בעלי ניסיון בתחום הבנייה  

חברות וארגונים אשר התמחו והתנסו בהיבטים , אנשי מקצוע100במאגר זה מוצגים מעל . הירוקה

. שונים הקשורים לבנייה ירוקה





בלוג הגולשים



חדשות ופיתוחים בקטלוג

לאפשר את הצגת  bimmatchשיתוף פעולה עם חברת •

.BIMהנתונים בפלטפורמת 

הנגשת המידע לציבור הרחב•

שיפור הקטלוג בדגש על מערכת המאפשרת השוואה בין •

חומרים

הרחבת מסד הנתונים•

https://www.bimmatch.com/bimmatch-ilgbc

