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 הקדמה  .1
 .בכלל בשל יתרונותיו הסביבתיים עבור המבנה בפרט והסביבה " בנייה הירוקה"גג ירוק הינו נדבך במכלול מושג ה

גג על הגג ובכך נוצר  גדילת צמחיה מתאפשרתבות נוספות ושכ מוגנת מים ממבראנהבתוספת אשר מסורתית הנדסית מערכת גג  -ההגדרת גג ירוק הינ
 .מגונןבמלואו או  בניין אשר בחלקו

בגרמניה ומאז מתפשטת  30שנה  -תופעת הגג הירוק התעוררה שוב לפני כ. הגג הירוק נראה עוד מימי הבניינים באירופה עד שהוחלף בגגות הרעפים
 .לעיר ולעולם כולו, לגג הירוק יתרונות רבים הן פרטיים עבור המבנה ודייריו והן ציבוריים לשכונה. ב"קנדה ובארה, במערב אירופה

 .חקר המקומי עוד בחיתוליואך המ ,תרונותיוליאל הוקמו מספר גגות ירוקים וחלה עלייה במודעות גם בישר
האם יתרונות . מיםהישראל בעלת מזג אוויר חם מאוד וחסרת משאב . האם יתרונותיו הרבים באים לידי ביטוי גם בישראל, את נושא הגג הירוקמעניין לבחון 

צורך בשימוש רב במשאב ה ,בישראלבעיקר מתוכם וש ,טמונים בושגוברות על החסרונות תרבותית וכלכלית , תיתחבר, סביבתיתהגג הירוק הן מבחינה 
 .אשר חסר באופן משווע בארצנו הקטנטונתמשאב  ,המים עבור קיומו

 מבוא .2
  -גגות ירוקיםההיסטורית    2.1

 הויקינגית וימי הביניים, הפרהיסטוריתהתקופה ניתן להבחין בתחילת תופעת הגגות הירוקים עוד מ
 אוניברסאלייםהיו אלו גגות  .SOD ROOFS)(בתקופות אלו גגות הבתים כוסו באדמות עשב  .בסקנדינביה

 .19 -רעפים במהלך המאה ההגגות ב הוחלפוו 18 -באיזורים כפריים עד תחילת המאה ה
באדמת עשב במספר שכבות בשיפוע קל  המכוסה, עץ מקונסטרוקצייתבנוי המכוסה באדמת עשב גג מבנה  

זו  ת עשבאדמ. באקלים קר מצויןמהווה בידוד ו לעמידותו ברוח ,תורם לקונסטרוקציית הבניין מעץ זהכיסוי . 
השכבה הראשונה מונחת עם הדשא כלפי מטה כאשר , מ"ס 7.5x33xנחתכת לחתיכות ריבועיות בגודל של 

עבור ייצוב פני מונחת עם הדשא כלפי מעלה  השנייהכבה השו על קונסטרוקציה הגג ובכך מספקת הגנה
 . מחברים את שתי השכבות יחד לשכבה מקשית אחת, שורשי הדשא תהליךבסופו של . השטח

הערכה היא כי כיום  .1960-המודרני החל עם פיתוח הגגות הירוקים בגרמניה ב החזרה לגג ירוק בעולם
גם בשאר ארצות אירופה , בשנים האחרונות התרחב השימוש בהםכאשר , בגרמניה ירוקיםמהגגות  10%

המכירים , בזכות תמריצים הניתנים ממוסדות השלטון המקומימתאפשרת התפתחותם  .ב"ובארה
 . ביתרונותיהם

  -מבנה גג ירוק   2.2

  :י הוספת שכבות המאפשרות גדילת צמחים על מערכת גג מסורתית"גג ירוק נוצר ע
 :שכבות הגג הירוק הינם

מחסום , בידוד תרמי ,יריעת איטום, בטון שיפועים, גג בטון הכולל מסורתיהמבנה הגג  •
  .'וכו אדים

ומונעת פגיעה בגג  שורשים הדוחה חדירת מיםמפני שכבת הגנה על הגג  -מחסום שורשים •
  .הבטון ואיטומו

 . אגירת מים יזורא הכוללת שכבת מנקזת •
את קליטת השורשים ומצד שני מונעת מצד אחר , שכבה זו  -כפילטרשכבת בד המשמשת  •

  .בד גאוטכני, כדוגמת, מיםהחדירת את מאפשרת 

, חצץ, חול, מבוססת על מינרליםשכבה זו . היצמחגידול השכבה המאפשרת  -מצע שתילה •
 .חומרים אורגנים לדישון ואדמה, חתיכות לבנים

 .למקום בהתאמהמטרה אותה היא משרתת לבחירת צמחיה ספציפית  -צמחייה •

 -סוגי גגות ירוקים  2.3
 נגיש ועלות הקמתו ותחזוקתו נמוכההוא איננו לרב , לרוב דשא או פרחים עונתיים, גדלה עליו גינת גן שטחיתגג אשר  -גג אקטנסיבי

עובי  כאשר חומרים אורגנים לדישון וקצת אדמה, חתיכות לבנים, חצץ, חול, מצע השתילה עשוי ממיקס המבוסס על מינרלים .יחסית
 מושקת ומדושנת עד שהיא מתבססתהצמחייה  ,מבחינת תחזוקה. נמוךהגדל בו מגוון הצמחייה ולכן  מ"ס 5-15נע בין שלו המצע 

עישוב וביקורת על  עבורפעמיים בשנה כדרוש ביקור של , אחר מכןל .תתחזוקה מתמד נדרשת  במהלך השנה הראשונה, בנוסףו
 . הממבראנה

שכבת השתילה  .סביבו האוכלוסייהאת  תהוא לרב נגיש ומשר, עונתיים ואף עצים-עליו גידולים רבגג אשר גדלים  -גג אינטנסיבי

מגוונת יותר וכוללת עצים  יועל הלילשת הניתנתמגוון הצמחייה , כתוצאה מעובי זה, מ"ס 20-60על אדמה ונעה בעובי של מבוססת 

 . מאפשרת מערכת אקולוגית מפותחת יותרו

 . עלותו הגבוהה הן בהקמתו והן בתחזוקה השוטפתכאשר  השקיהבעיקר  הכוללת ,חסרונו העיקרי הוא תחזוקתו הגבוהה
 
 

 חתך גג טיפוסי עם אדמת עשב -1איור 

 שכבות הגג הירוק -2איור 

 שכבות גג אקסנסיבי ואינטנסיבי -3איור 
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ניתן לראות את ההשוואה בין  4איור ב -השוואת גגות אקטנסיביים ואינטנסיבים
 .שני סוגי גגות אלו במדדים שונים

 -יתרונות גגות ירוקים   2.4

ב "קנדה וארה, בעיקר באירופה, הגגות הירוקים נבחנו ונחקרו בשנים האחרונות
הבניין עליו הגג הירוק מוקם , ונמצאו להם יתרונות רבים הן  עבור המגזר הפרטי

 יויתרונות .למדינה ולעולם כולו, מהשכונה הקרובה, ולהודייריו והן לסביבה כ
 .של הגג הירוקפרטיים ה

השילוב בין מצע השתילה והצמחייה  -טיתחסכון ויעילות אנרג -בידוד תרמי
קירור , בידוד תרמי יעיל, מסה תרמיתלגג המבנה מספקת הנשתלת על הגג 

 ותרומהבקיץ  אידוי צונן מהצמחיםוצללה ישירה הכתוצאה מהגג  ממבראנת
מקטין את הגג הירוק , הגנה וקירור גג המבנהמהכתוצאה  .דיות -דוייבתהליך הא

בכך מפחית את צריכת האנרגיה , דרישת קירור האוויר בקומה שמתחת לגג
אוויר בהוצאות החשמל למיזוג  20%-לחסכון של כגורמת  הנדרשת לקירור הבניין

מונעת  אשר והצמחייהמצע השתילה של תוספת הבידוד כתוצאה מ, בחורף. בקיץ
וכתוצאה מכך קטנה כמות  ,התקררות הגגנמנעת , מגע ישיר עם האוויר הקר

קירור הגג והפחתת , בראייה סביבתית כוללת. האנרגיה הנדרשת לחימום הבניין
פחתת רווח הב םתור, י הקטנת הצורך בשימוש במזגנים"צריכת האנרגיה ע

 . והפחתת אפקט איי החום העירוניים קירור הסביבה ,החום
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

הן לקרינה ישירה לחום הגג חשופה  ממבראנת -הגג ממבראנתהגנה והארכת חיי 
יוצרת , גבוההתנודתיות טמפרטורה יומית  .טמפרטורה בין היום ללילההלשינויי והן 

לאורך זמן ועל היכולת להגן על שלה ומשפיעה על הביצועים  הממבראנהעל לחץ תרמי 
ובנוסף מונע את החשיפה  ומיתהגג הירוק ממתן את התנודתיות הי. הבניין מחדירת מים

הגג עד כדי  ממבראנתכל זאת מאריכים את אורך חיי . קרינהלהישירה של הגג לחום ו
פסולת הבניין , להפחית את תדירות חידוש הגגהכפלת חיי גג ירוק לעומת גג מסורתי ובכך ניתן 

  .הכספיתוהעלות 
 
 
 

הצמחים חוסמים כאשר  חוסמת תדירויות נמוכות של קול מצע השתילהשכבת  - בידוד אקוסטי
ככל שהמצע עמוק יותר יכולות הבידוד התרמי והאקוסטי , כתוצאה מכך. הגבוהות התדירויותאת 

 . גדולות יותר
 

אפקט איי החום העירוניים הינו  – הפחתת אפקט איי החום העירוניים : יתרונות ציבוריים
גורם אפקט איי החום . הטבעיתעירוניים לעומת סביבתם ה אזוריםההתחממות אפקט בו נגרמת 

את  המגדילה במיזוג ישנה עלייה בשימוש מכךכתוצאה וחשמל אנרגיה ורמת השימוש ב להעלאת
סופג את  הגג כה. היוצרים זיהום ופוגעים בשכבת האוזוןוהכימיקאלים  ,פליטת הגזים

ובכך מגביר את אפקט איי החום  וופולט חום רב חזרה לסביבת םקרינת השמש מתחמ
 .בעיר חוםועליית ה היוצרותאת את הקרינה הסולרית ומונע  סופג, שטחים ירוקים עירונייםבדומה ל ,ירוקה גגה, ולעומת .העירונים

 
 
 
 

 .של גג מגנונן וגג לא מגונן ממוצעת 'טמפ המראה גרף -5איור 
.Research Roof Green for Canter State Penn Source: 

 השואה בין גג אקסנסיבי לאינטנסיבי -4איור 

 בין גג מגונן ללא מגונן' תמונת חום המשוואה טמפ -6איור 
-http://www.scribd.com/doc/221402753/Technical Source:

 

 הגגמעבר הקול ביחס לעובי שכבת המילוי על גרף המתאר את ה -7איור 
-http://www.acoustics.org/press/155th/renterghem.htm Source:
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נמדדה , במדידות שנערכו בגג המגונן של עיריית שיקאגו בצהרי חודש אוגוסט
 .oc 75 -כ סמוך נמדדה טמפרטורה של בעוד שעל גג שחור, oc 37.7 טמפרטורה של 

 במיזוגהצורך בשימוש גורמת להפחתת מעלת פרנהייט   1כי כל הורדה של  נמדד
 .  1.2% -צריכת האנרגיה לקירור ב  מפחיתה אתו

במצע  שומרת עליהםהיא  ,מחוץ לגג מי הגשם מונעת את זרימת הצמחייה של הגג הירוק -עילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז השהיית מי נגר

 20-40גג בעל מצע שתילה של בין . חלחול ועובי מצע השתילההשמירה על מי הנגר תלויה ביכולת  .ומשחררת את העודפים למערכת ניקוז הגג השתילה

משהה את הזרימה החזקה של מי הנגר אל התכנון חכם של גגות ירוקים , בהתבוננות מערכתית כוללת. מ"ס 10-15בין מ יכול להחזיק מים בגובה "ס

עודד את התקנת הגגות הירוקים לטובת העיר כולה ומערכות הניקוז לכן יש ל .חיסכון כלכלי אדירמהווה , הצפתם מונע אתמערכות הניקוז העירונית ובכך 

 . הללומערכות החכמות הבאמצעות תמריצים ישירים ובלתי ישירים של הממשלות והעיריות לעודד את התקנת  ניתן .שלה

נלכדים בצמחים והגשם שוטף אותם לתוך החלקיקים . גג ירוק משמש כפילטר המסנן חלקיקים הנישאים באוויר העוברים מעל הצמחים – טיהור האוויר

 10-15%כ ברחובות עירוניים מעוירים בעלי שיעור נמוך יותר  יש הטוענים כי. הצמחים קולטים גזים מזהמים ומפרקים אותם בעליהם, בנוסף. מצע השתילה

 . העצים נטוליחלקיקי אבק מהרחובות 

אשר , בתי גידול בגגות ירוקיםבאירופה ישנם שני סוגים של  – יצירת בתי גידול טבעיים

קרש  1. :הוגדרו ויושמו כחלק ממערכת רחבה יותר של מסדרונות טבע באיזורים עירוניים

אי    2..השניממבודדים אחד הבתי גידול  באוויר בית גידול המקשר -)Stepping stone( קפיצה

)Island( - רו צמחים שזרעיהם לבית גידול זה יבח. בתי גידול הנשארים מבודדים אחד מהשני

של ניתן לתכנן גם גגות ירוקים אשר מחקים בתי גידול ,  בנוסף. אינן נישאים באוויר ולא למרחק

גגות אקטנסיבים שבהם אין התערבות של בני . שנמצאים בסכנת הכחדהצמחים וחרקים שונים 

הליכת בני  ולכן יכולים להיות בית לצמחים רגישים שנפגעים בקלות על ידי יותר שמורים ,אדם

 . אדם

 ,םדודי לאחסוןכיום רב הגגות משמשים כמקום . הגג מהווה חזית חמישית למבנה -אסטטיקה
מנוף  ליהנותוניתן , כאשר הגג הירוק יכול לעשות מהפכה בחשיבה זו. מעבים ועוד ,קולטי שמש

במיוחד במקומות בעלי טופוגרפיה בהם נראות , נשקף כיוםהרבה יותר מהלעין ירוק הנעים 
 .גגות המבנים גבוהה

 
ופארקים עירוניים הינם גורמי גנים ציבוריים , גינות פרטיות -שטחים עירוניים ירוקים ופתוחים

שמירה על סביבה בריאה וביצירת שטחי פנאי וחוץ לציבור , מפתח בהבטחת איכות החיים
גדלות המגבלות הקיימות בשטחים , העירונית ההאוכלוסייבהתחשב בגידול  .בסביבה העירונית

גינת הגג  .רגינון תכסית הגג הינו פתרון מוצלח לתוספת שטחים מגוננים לעי. פתוחים בערים
בו תתקיים פעילות חברתית בדומה לזו המתקיימת כיום במפלס  ,כמקום מפגש ופעילות

המאפשרת נגישות לאוכלוסייה העירונית לאדמה  חקלאות עירוניתבגג ב שלניתן ל .חוברה
השפעות החיוביות של החקלאות העירונית על ה .מגינון וגידול תוצרת חקלאית ליהנותוליכולת 

קירוב מקום  ,של משאב הקרקעניצול חכם , מקומות תעסוקה חדשים בעיר: העיר כוללות
התפתחות שווקים מקומיים  .ל לצרכן ובכך הגדלת בטיחות המזוןהגידו

יכול , כל גג קטן. חדשים ושיטות שיווק שעוקפות את הרשתות הגדולות
ההשפעות כאשר ברור כי . מיידי וזול, להפוך למקור מזון איכותי

 .את המגמה להזניק היכולתאלו  הכלכליות הן
 

יש להבחין בעלות הקמה בין גגות  -יתרונות כלכליים של הגג הירוק
  $85 -טנסיבי הינה כסירוק אקהקמת גג  .אקסטנסיביים ואינטנסיביים

, לעומתו. השוטפת קטנה וותחזוקת )ב"נתונים מגרמניה וארה(ר "למ
בנוסף אך , ר"למ $340-הוא כגג ירוק אינטנסיבי עלות הקמתו של 

תועלת עירונית  הוא מביא עימו, לעלות תחזוקתו השוטפת הגבוהה
 .בתוכו פארקים וגנים ציבורייםכגון יצירת גבוהה 

תועלת  –ערך ניתוח עלות ) הכללי האמריקאי ארגון החשב( -GSA -ה
 גג ו, גג רגיל –השוו שני גגות ניתוח בו , של גג ירוק לעומת גג שחור

 יכולת הגג הירוק להשהות את מי הנגרגרף המתאר את  -8איור 
buildinggreen.comhttp://www. Source: 

אילוסטרציה על של בירות לפני ואחרי השמת  -9איור 
 גגות ירוקים

buildinggreen.comhttp://www. Source: 

 GSA -תועלת של גג ירוק מול שחור של ה -ניתוח עלות -10איור 
GSA Green roof benefits Peck, S., Kuhn, M. (2000).  Source:
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אם . דולר לרגל מרובע לשנה 2.7חיובי של ) ערך נוכחי נקי -NPV )Net present valueמראות כי מתקיים  ניתוחהתוצאות .מ"ס 7.5 -15ירוק בעובי 

 .נייהם הבלבדיקה רק לאחר כמה שנים מסיוערך שניתן , $ 120חיובי של  NPVמוסיפים לכך את עליית ערך הנכס מגיעים ל
 .שנים 6.2תוך ניתן לראות בגג ירוק ה השקעה החזראת 

 

  ירוקיםהגגות חסרונות ה  2.5
יש לבחון . אך ישנם גם חסרונות להקמת גג ירוק. משפיעים על הציבור כולוהמיתרונות פרטיים ועד ליתרונות , ניתן להבחין ביתרונות רבים לגגות הירוקים

 . האם היתרונות גוברים על החסרונות או שמא להפך, לית שלהםלולהשוות את היתרונות והחסרונות ולערוך מאזן כדי להבין את התועלת הכ
 :חסרונות הגג הירוק הינם

, מזו של גג אקסטנסיבי 4עלות גג אינטנסיבי גבוהה פי . מגג בטון רגיל 2טנסיבי גבוהה פי סאק עלות הקמה של גג( עלויות גבוהות להקמה ותחזוקה •
 .השקיהלתחזוקה היא עבור  העיקריתההוצאה , חסרת המים, בישראל .אחזקת שכבות הניקוז והאיטום ,המצע, צמחיה, השקיהעלות תחזוקה עבור 

). ניתן לביצוע ברב הבניינים הקיימים(ר "ג למ"ק 80 -כטנסיבי סגג אקמשקל . קל הגגהתקנת גג ירוק מגדילה את מש -תוספת עומסים גבוהה •
  .ר"ג למ"ק 300 -משקל גג אינטנסיבי כ, לעומתו

 .לקוי מאוורורלחות וטחב , חדירת שורשים, מים ה והצטברותלפגוע בגג עצמו כתוצאה מחדיר יכולה לקויההתקנה ותחזוקה  -סכנת פגיעה בגג המבנה •

 תמריצים 2.6
על העיריות . להביא את תרומתם לידיעת הציבורולעודד הקמת גגות ירוקים  על מנת

לשפר את איכות להקמתם כדי לרתום ולתמרץ את התושבים , הממשלות להכיר ביתרונותיהםו
 . החיים בעיר ובמדינה כולה

הירוקים מת הגגות קניתן לראות עיריות וממשלות המיישמות תמריצים שונים כדי לעודד את ה
 :תמריצים כגון, במחוזם

• Uהגדלת זכויות בנייה והענקת הקלות בהליכים מנהלייםU :  הגדלת אחוזי בנייה המותרים
עם גג  לפרויקטיםהעדפה במתן אישורי בנייה , למגרש בתמורה להתקנת גג ירוק

חקיקה פרטנית בנושא גגות , הקלות במיסים למבנים הכוללים גגות ירוקים, ירוק
 .תקניםבמתן תוספת ניקוד ו עבור חישוב עליות טיפול במי נגר עיליירוקים 

• Uחיוב התקנת גגות ירוקיםU : וי על פגיעה בסביבהצפיו  מבני ציבור, מבנים חדשים. 

 –מחקר  -גגות ירוקים .3
Thermal performance of green roofs through field evaluation- Canada 

 –הקימה מתקן ניסיוני בקמפוס באוטווה) (NRC National Research Council -ה
FRF(Field Roof Facility) הגגות של ת ויטכנולוגהטבות הכימות ה מחקר שמטרתו עבור

 לצורך, חלקים זהים 2 -ל חולקש, ר"מ 72 -כ הגגשטח  .בקנדה האקליםבתנאי , הירוקים
 צוידוהגגות  .טנסיבי וגג בטון מסורתי בהירסגג ירוק אק ביןהביצועים התרמיים  תהשווא
לחות  ,החזרה אופטית של הגג, האוויר בהזרימת  ,מערכת הגג 'טמפ מדידתל רובמכש

הנתונים המיקרו אקלימיים מנוטרים  .גשמים העוברים דרך המערכתוה מיקרו אקלים ,האדמה
 . מהאתר' מ 50 -חציצה ותחנה נוספת הממוקמת כמרכז הי תחנת מזג האוויר ב"ע
 

 GSA -תועלת של גג ירוק מול שחור של ה -ניתוח עלות -1 טבלה
GSA Green roof benefits Peck, S., Kuhn, M. (2000).  Source:

 

 תמריצים שונים שניתנים עבור הקמת גג ירוק בעולם -2 טבלה
 בישראל והדרכים להשגתןתועלת הגגות הירוקים ).2012.(ת, אהרוני :מקור

מראה כי הגג . 16.07.01 -הגג בבמערכת ' פרופיל טמפ -11איור 
 .הירוק מוריד את תנודתיות הטמפרטורה במערכת הגג
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 .כי הגג הירוק יכול להוריד את משרע הטמפרטורות היומיות באופן משמעותי בעיקר בחודשים החמים הניסויניתן לראות מתוצאות  – תוצאות וממצאים
Uפרופיל הטמפרטורהU -  הגג  תממבראנמספר הימים בהם טמפרטורת  בהשוואת .°22  -אחר ולעומתו הגג הירוק לכ °70 -לכ בצהרי יום קיציגג הבטון מגיע

  .בלבד 3%  –גג ירוק  זו ולעומתו ה טמפרטורהמעל , השנה מימי 10% חווה בטוןהגג  ,30 °עולה מעל 

Uתנודת טמפרטורהU-  בזמן שגג הבטון עוקב אחרי תנודתיות הטמפרטורות  ,באביב ובקיץ ,חווה שהממבראנההגג הירוק ממתן את התנודתיות היומית
 .בזמן אגירת השלג התנודתיות השתוותה בין הגגות, זאתלעומת  .בגג הירוק בלבד 6 °- לעומת כ °45-אותה חווה גג הבטון כ טמפרטורהמשרע ה. היומית

 
 
 

Uהחום הזורם דרך מעטפת הבניין-U  עזיבת חום את הגג -זרימת חום שליליתו מייצגת כניסת חום לגג -ום חיוביתזרימת ח באופן בוזרימת אוויר חם  מדידת. 
הגג הירוק ממתן משמעותית , לעומתו. יוצרת זרימת אוויר חם אחר הצהרים וזרימה שלילית בערב ומוקדם בבוקר, של גג הבטון הממבראנה לפי התוצאות

היעילות האנרגטית של גג  .הבניין נובעת מזרימת אוויר בגג סיכום הדרישה האנרגטית למיזוג חללי. בניין לסביבתו דרך מערכת הגגאת זרימת החום בין ה
  .ירוק משמעותית טובה יותר מגג הבטון מכיוון שהגג הירוק משמש כשכבת בידוד

 
 
 

Uיעילות אנרגטיתU- ערכי , אידוי צונן מהצמחים, הצללה ישירהמ כתוצאההגג קרה  ממבראנת על שומרת הצמחייה. הגג הירוק אפקטיבי בקירור הבניין בקיץ
 . ואפקט המסה התרמית שנובע מהמצע והצמחים, י מצע השתילה"והן ע מהצמחייהבידוד נוספים הן 

 . שוויוןנקודת מצטמצם הפער בין היעילות האנרגטית בין שני בגגות עד , בידודומספקת  בחורף ככל ששכבת השלג גדלה ונעשתה אחידה יותרלעומת זאת 

 . 16.07.01 -במערכת הגג ב טמפרטורהפרופיל  -12איור 
 .מראה כי הגג הירוק מוריד את הטמפרטורה במערכת הגג

         
  

 תנודתיות הטמפרטורה היומית בממבראנת הגג -13איור 
 .הגג  הירוק מוריד את תנודתיות הטמפרטורה משמעותית

          
 

 16.07.01. גרפים המתארים את זרימת החום שעוברת הגג -14איור 
 .הירוק מוריד משמעותית את זרימת החוםהגג 
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לגג הפסד החום ביחס  26% -את רווח החום ו ב 95% -הגג הירוק הפחית ב .הגג הירוק בעל יעילות אנרגטית טובה בהרבה מגג הבטון באביב ובקיץ
 . הגג הירוק אפקטיבי יותר בהפחתת רווח חום מהפסד חוםמכאן ניתן להסיק כי . 47%הפחתה כללית של . הבטון

 .75%הפחתה של  – kWh/day 1.5לפחות מ   kWh/day 6-7.5ממוצע דרישת האנרגיה היומית במיזוג חלל כתוצאה מזרימת אוויר חם בגג הופחתה מ

 

 
 גגות ירוקים בישראל  .4

מחקרים , עם זאת. בעיקר באזורי אקלים קר המאפשר את שגשוג הצמחייה על הגג, בעולם שהתבצעו ברחבייתרונות הגג הירוק נחקרו והוכחו במחקרים 
 תשאחזק, מכאן, במשך כל עונות השנהמועטה אזורי אקלים זה מתאפיינים בירידת משקעים . שבחנו את יתרונות הגג הירוק תחת תנאי אקלים חם מעטים

 .הקיים באזורים אלו ובעליות הכספיות הגבוהות הנדרשות לכךבעייתית בהתחשב במחסור במים  בהשקיהכרוכה הגג ירוק 

 :כלי הקמה של גגות ירוקים בישראל  4.1
U 5281י "ת –תקן ישראלי לבנייה ירוקהU- כמו ב-LEED  בסעיף העוסק , קיימת התייחסות בפרק האנרגיה .גגות ירוקיםהלנושא ספציפית לא קיימת קטגוריה

בעת שימוש . י הגגות באמצעות התקנת גגות ירוקים"הינה הפחתת ספיגת חום ע המומלצותאחת מאסטרטגיות הפעולה : בתופעת איי החום העירוניים
מומלץ לבצע איסוף מי עיבוי המזגנים , בנוסף בעלת עמידות טובה לתנאי בצורת מומלץ לשתול צמחייה שצריכת המים שלה נמוכה והיא, באסטרטגיה זו

 .מצע הגידוללהגדלת תכונת אגירת המים של 

 :בנושא גגות ירוקים בישראל חקיקה  4.2
הנחה בארנונה לדיירי בניין משותף אשר יתקינו גג ירוק על  הצעת חוק זו מציעה.  U"הצעת חוק לעידוד בנייה בת קיימא"U: הוגשה הצעת חוק בשם 2009-ב

 .נפלה זו הצעה -משטח הגג והשקייתם באמצעות מים מושבים 60%לפחות 
Uהקמה ותחזוקה של גינות על גגות וחזיתות בירושליםמסמך מדיניות ל:U  עיריית ירושלים היא הרשות הראשונה בישראל שיזמה תכנית עירונית לעידוד הקמת

 :הינם המלצות הועדה מקומית . )2008" (מסמך מדיניות מנחה להקמה גגות ירוקים בעיר" -גגות ירוקים
 . ה לחייב הקמת גגות ירוקים בבנייה חדשהקביעת תמריצים והמלצ, עיגון הנושא בהליכי רישוי

 .במרכזי ערים ותוספת שטחים פתוחים טמפרטורההפחתת , הצורך במיתון מי גשם: מתאפיינת בבעיות כגוןהבירושלים  :מסקנות המסמך
הסביבתי לפי סדר עדיפות לקראת קביעת ההמלצות יהיה צורך לאפיין את הצרכים העירוניים בהקשר , ליישום גג ירוק בשלב זה לא זוהה מניע עיקרי

 .ניסיון ניתן לעבור לחוקק חוקים בנושא זה שייצברלהתחיל קודם כל בפעולות וולונטריות מבחינת העירייה לעידוד גגות ירוקים ואחרי  הומלץ .לטיפול
אשר עושה הבחנה בין משטחים ) טיפול במי הגשמים(התמריץ העיקרי שזוהה כמתאים ליישום בארץ בכלל ובירושלים בפרט הוא הפחתת היטל התיעול 

 .וקובע תעריף מופחת משמעותית למשטחים החדירים, מבונים ואטומים למים לבין משטחים חדירים למים
Uהתייחסות לגגות ירוקים בתכנית המתאר המקומית של תל אביב : 

  ."יש לכלול תכנון המאפשר גג מגונן כחלופה לבידוד הגג" -וחות תרמיתנ  אנרגיההפרק ב".אים לתכנון ויישום בנייה ירוקהקובץ הנחיות ותנ" פורסם 2004-ב
 )ד"יח 300מעל (מתחמי מגורים , ציבור, תעסוקה ,ההנחיות מחייבות מידית מבני משרדים :הנחיות ותנאים לתכנון ויישום בנייה ירוקהניתנו  -2012 -ב

 ):קומות 12מעל (ומגדלי מגורים 
  .העדכני 5281י "בניה על פי ת רלהיתאימוץ הדרישות כתנאי . א
היתרי בניה מעל (מבני ציבור , )'מ 27מעל (מבני מגורים רבי קומות  :5281י "בת -נקודות  55 – המינימאליותלעמוד בדרישות  יחויבו הללוסוגי המבנים . ב

 .ר"מ 500שאר ייעודי הקרקע מעל ,)ר"מ 100
  .ר"מ +10,000מבני מסחר , קומות 30+בנייני מגורים , קומות 20+בנייני משרדים : )5281י "פ ת"עת נקודו 6-(בסטנדרט גבוה יותר  יחויבוהמבנים הבאים 

 
Uהתייחסות לגגות ירוקים בכפר סבא :U תקן . על תקן בנייה ירוקה חדש 21.01.14עיריית כפר סבא החליטה בישיבת הוועדה לתכנון ובנייה שנערכה בתאריך

הוחלט כי יזמים שיבקשו , 01/14 -מ, במסגרת אוגדן חדש לבנייה ירוקה. לעיר הראשונה המחייבת יזמים להפוך את גגות המבנים לירוקים התוא יהפוךזה 
מגג המבנה לטובת הקמת פאנלים סולאריים או לחלופין להסבת הגג  50%תעשייה או משרדים חדשים בעיר יחויבו להקצות לפחות , להקים מבני מסחר

 . שכן בתים רבים עדיין נבנים עם גגות רעפים שאינם מאפשרים הקמת גינות, המגורים לא יחויב בגגות ירוקים מבני, לעומת זאת. וקהלגינה יר

 30.9.02 -22.11.00  וצע זרימת החום היומיתגרפים המתאר את ממ -15איור 
מדידת זרימת החום מראה כי צריכת האנרגיה היומית בגג הירוק נמוכה משמעותית באביב 
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 מחקר  -גגות ירוקים בישראל  4.3
, תמר אהרוני' אדר, תועלת הגגות הירוקים והדרכים להשגתם בישראל

 :הטכניון, עיצוב תעשייתי
 .של גגות ירוקים בישראל במזג אוויר חם ויבש לותםיהמחקר עוסק בבחינת יע

 :כל השנהבמשך  הירוק בגג הנדרשיםתהליכים ה נבחנו
UאידויU:  בעונות  השקיה(בעל אחיזת מים ואוויר טובה , מצע לחנדרש

 ).בעונות היבשות השקיה(צמחייה ירוקה כל השנה נדרשת  :UדיותU).היבשות
UהצללהU:  ספת הצללות בנויותותבעלווה צפופה בעלת , צמחייה גבוההנדרשת. 
Uקיבוע פחמן דו חמצניU :קיום מצע לח וצמחייה ירוקה כל השנה. Uאצירת מי נגרU :

 .סופח ואוחז מים, מ ומעלה"ס 15, מצע עבה
Uבבחינת גגות ירוקים באזורי אקלים חם ויבש, היעדים אליהם ניתן לשאוף:U  

1.U הקטנת איי החום העירוניים- U אידוי והחזר קרינת שמש-ותדינדרש קיום. 
U2. האוויר בקיץ בחללים שמתחת לגג' צינון טמפ-U הגדלת , דיות, נדרש אידוי

 3.בידוד תרמי של הגג והחזר קרינת שמש
.Uהרחבת מגוון ביולוגי- Uהזנה והגנה, נדרשת הצללה. 

U4. הקטנת זיהום האוויר- Uנדרש דיות וקיבוע פחמן דו חמצני.  
נדרש קליטת -הקטנת עומסי מי נגר עילית והאטת זרימתם למערכת הניקוז .5

 .י הצמחייה ואמירתם במצע הגידול"מי נגר ע
, אריזונה, מקרי בוחן של גגות ירוקים באוסטרליה לפי  :מסקנות המחקר

 .ותשונ מסיבות, אקלים חם ויבשלחלק מהיעדים שהוצבו רק מתקיימים  ,וישראל
הנותנים מענה למגבלת , ם המומלצים לגגות ירוקים בישראלהמרכיבים הפיזיי

 : האקלים והמחסור המים להשקיה
, חיפוי, שמירה על לחות הקרקע באמצעות עובי מצע בעל תאחיזת מים טובה

עמידה , ירוקה כל השנה צמחייה .צמחיה עמידה ואיסוף ואגירת מים, הצללה
, מתאימת לגדול במצעים דקים, נמוכות השקיהבעלת דרישות ו, לתנאי קיצון

שטח פנים גדול , בעלת עלווה מפותחת ורבה, משתרעת לכיסוי מלא של הגג
 .גבוהה ומטילת צל על הגג, של העלה

 משתמשים, שטח גג גדול וקומה נמוך : מבנה אופטימאלי להתקנת גג ירוק
 .גג בשיפוע מתאים ואיטום נכון, ומס משקל הגג הירוקיכולת נשיאה בע, של הגג תנצפו, גישה נוחה למפלס הגג, במבנה רבים

יה גבוהה שתילת צמחי, חיפוי של הקרקע, עת המצבשילוב שכבה אוגרת מים בשכ,מצע עם תאחיזת מים טובה :אחזקת גג ירוק בתנאים של חיסכון במים
, לצורך השקייה, י גשם במיכלי קציראגירת מ,דרושה לצמחאם לכמות המינימאלית ההשקיה בהת,שתילת צמחייה חסכונית במים,ושילוב אמצעי הצללה בגג

 .שימוש במערכת השקיה ממוחשבות,באמצעות מים אפורים מטופלים השקיה,ואגירתם במיכלים השקיהאיסוף שאריות מי ,השקייהלאיסוף מי מזגנים 

 למימוש הקמת גגות ירוקים בישראל הזדמנויות  4.4
, תמריצים באמצעות בישראל נושא גגות ירוקיםהרשות המקומית היא הגורם המתאים ביותר לקידום 

עיריית  .הנחות במס וחיוב בהקמת גג ירוק כתנאי לקבלת היתר, זירוז הליכי רישוי, תוספות בנייה
 . והשקיה תחזוקה, הקמההחשש בהיבט עליות  קייםגגות ירוקים אך בעידוד  החלו א"ותירושלים 

  הטכניון, עיצוב תעשייתי, תמר אהרוני' אדר, 38א "בחינת שילובם בתמ –מדיניות של גגות ירוקים 
, על ידי מתן הטבות חוקיות כמו מענקים, 38 א''מחקר מציג כיצד ניתן לעודד הקמת גגות ירוקים בתמה

היתרון העיקרי . 'תוספת בינוי וכד, אחוזי הבנייה תהגדל, לת אישורי בנייהעדיפות בקב, הלוואות
לכלול הקמת גג , שניתן תוך כדי חיזוק המבנה מבחינה הנדסית וקבלת תוספות הבנייה הוא 38א ''בתמ

 . דיירי המבנההמרחב הציבורי המשותף של  ידרגשתוך כדי חדש וירוק על גג המבנה המחודש 

 
 :אביתר אראל' ופרופ, ל מהמחלקה לבוטניקה"יואב וייזל ז' בהנחיית הפרופ, אוניברסיטת תל אביב , אורנה שוייצר, התאמת צמחים בגגות ירוקים

נבחרו ארבעה צמחים שמותאמים . בישראל ירוקים השפעת הגגות הירוקים על טמפרטורת הבית וסוגי הצמחים המתאימים ביותר לגגות מחקר בוחן אתה
 Sesuvium(ססוביום ,)Aptenia cordifolia(אפטניה לבובה  ,)Pennisetum clandestinum, מין של דשא נפוץ(עשב הקיקויו : לתנאי האקלים של ישראל

verucosum(, מלוחית הרגלה)Halimione portulacoides .( 
תרמו עשב הקיקויו משטחי  .תהליכי התפתחותם ועמידותם למלח, וכן תצרוכת המים שלהם, נמדדו שינויי הטמפרטורות שהצמחים יוצרים בחורף ובקיץ

א הי: מתאימה יותר לגידול על גגות בניינים ברוב אזורי הארץ האפטניה". זולל מים"אלא שצמח זה , לקירור החלל הפנימי את התרומה הגבוהה ביותר
, לעומתם. רק פחותה במעט מתרומתו של עשב הקיקויו הייתהזקוקה למעט אחזקה ותרומתה להורדת הטמפרטורה של הבניין , חסכנית במים יחסית

 . הצליחו להתמודד בהמלחה של המצעהססוביום והמלוחית רק 
עם . °3 -הצמחייה הביאה להורדת הטמפרטורות בצהריים בכתוספת  .שגג מגונן תורם לקירור הבית יותר מגג מכוסה באדמה לחה, המסקנה המסכמת היא

 .שום הבדל בטמפרטורה, גג הירוקבוגם בחורף לא נמדד , הפרש הטמפרטורות שנמדד היה אפסי, בשעות הערב והלילה, זאת
משום שהיא , בידוד תרמי עדיפה תוספת .בשקלול היתרונות והחסרונות בישראל מוטב לבחור בבידוד יעיל במקום הגגות הירוקים" :אראל' לטענת פרופ

להנאת מי שמחזיק או , תפקוד הגג הירוק כגינה: יתרונות הגג הירוק בישראל .ואינה צורכת מים יקרים, משפרת את תפקוד הגג לא רק בקיץ אלא גם בחורף
אי 'גגות ירוקים יכולים להפחית מעט את עוצמת . ומועיל למגוון הביולוגי, קיומם של הצמחים תורם לסביבה בגלל ספיחת הפחמן הדו חמצני ,משתמש בנכס
גגות   .הולכת ופוחתת, וררים במפלס הרחובהשפעת הגג על התנאים הש, המהווים חלק ניכר בבנייה החדשה, בבניינים רבי קומות, אך. 'החום העירוני

צמחים אשר  גידול תועובי הקרקע מאפשרן מחופה אדמה הבניירב או כאשר , על גגות של חניונים: הם משמשים כשטח ציבורי פתוח בעירשירוקים רצויים כ
 ."אינם דורשים השקיה כלל

-חישוב כמות מי גשם שנתית לאיסוף בעונת חורף ממוצעת במרכז. 16איור  

 .חתכים עקרוניים המציעים תוספת גינון לבניין מגורים -17איור 
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 יישום  -גגות ירוקים בישראל  4.5
ערך מוסף של חינוך ולמידה של  שטומנת בתוכהפונקציה , רובם בתי ספר בערים מרכזיות. ישנם כמה מבנים בודדים בעלי גג ירוק שבוצעו עד היום בישראל

 . לא נמצאו ממצאים או מספרים עבור מדידת יעילותם האנרגטית או קירור החלל מתחת ובסביבת הגג ירוק. ערך הגג הירוק

 :אדריכלים OKA,  האחים עזורי, רונן עזורי, לקהילת עסקים ירוקהגג ירוק : אקוטאואר
. בו אנשים נמצאים רוב היום ולתרום למרחב העירוני ,באה מהשאיפה לייצר סביבה נעימה במרחב המשרדיש, ירוק במרכז תל אביבמשרדים הקמת בניין 

 -גגות ירוקים ישנן שניבמבנה , עבר לפתרונות מגוונים לייעול אנרגטימ .LEED GOLDבישראל בעל תקן  -1המשרדים האקולוגי הזה הינו מגדל מגדל 
 .השימוש בגג אקולוגי מהווה בסיס לאתנחתא איכותית לדיירי הבניין ומרחב משותף :21 -והשני בקומה ה 5 -האחד בקומה ה

מערכת הגג חסכונית במים הן בגלל . ערכת מים מושביםבחשבון ניתוח מצבי אור וצל בקיץ ונעשה שימוש במ וחנלק, הנדסית,תכנון הגג הירוק נעשה מראש
שתהווה , בימים אלה נפתחת בגג האקולוגי מסעדה. שאוגרת מים' תבנית הביצים'ובגלל תשתית הניקוז של , שאוחז הרבה מים, השימוש בפרלייט

 .אלטרנטיבה נעימה למסעדות ברחוב
 .בהוצאות השוכר 7%בסופו של יום רווח של  ייתןבחשמל ומים  החיסכון. חיר השוקמעל למ 5% -ר כ"למרות שהעלות למ :חסכון מול עלותבחישוב 

 

 

  2010בית ספר אור תורה בירושלים 
המתמחה , נוי-ביחד עם חברת רבו ,אריה קוץ, תוכניות הפיתוח לגג הועברו לאדריכל. ובשיתוף התלמידים, תוכנן בשיתוף הנהלת בית הספרבית הספר גג 

הוא מספק . ומבוסס על פשרות כמו השקיה ושימוש בחומרי דשן כימיים, הגג צנוע בהיקפו.הוקם הגג הירוק הראשון בבתי הספר של ירושלים, בהקמת גגות
 . ידים למעורבים יותר בפעילות סביבתיתהקמתו הפכה את התלמכאשר  .שכבת בידוד ירוקה לבניין

 

 2011הוד השרון , קנפו כלמור אדריכלים,בית הספר הירוק 
. ר"מ 420בשטח כולל של  בפרויקטשלוש חצרות פנימיות ושני גגות ירוקים  ישנן. עם השטחים הירוקיםבית הספר וחצרותיו התמזגות  הוא הפרויקטרעיון 

תוחלף בגינת תבלינים שתתפקד כמשטח קטן של עבודה , לאחר תקופת הרצהוהצמחייה מתבססת על פרחים עונתיים , פעילות הגג הירוק תבתחיל
מי המזגנים מנוצלים . גינת פרפרים ובריכה אקולוגית לפעילות חינוכית, הצמחייה בחצר הגדולה כוללת שטחים חקלאיים קטנים .חקלאית לתלמידים

 משטחי עשב הקיקויו  .Kikuyu -18איור 

 

 האפטניה  .Aptenia   .-19איור 

 

 

הדמית אקוטאואר עם שני  -20איור 
 הגגות הירוקים שלו

 

 .הגג הירוק באקוטאור-21איור 

 

 

 ).שמאל(ומבט מתוך הגינה ) מימין(מבט על, םבירושליהגג הירוק בבית הספר אור תורה  -22איור 
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ומעניין , באנרגיהישנם פתרונות מגוונים לחסכון  ).ס סטנדרטי"ח לבי"מיליון ש 15.5(ח "מיליון ש 20-עלות הפרויקט נאמדת בכ. להשקיית הגגות הירוקים
 .ן את החזר עלות ההקמה לאורך זמןיהיה בחו

 

 

 ר יוסי קורי וחן אדריכלים "ד, ר יאשה גרובמן"ד, גרובמן אדריכלים-אקסלרוד,2013, תל אביב, ש פורטר"גג בית הספר ללימודי הסביבה ע
, מונעת התקררות בחורף והתחממות בקיץצמחייה זו , שמספקת למבנה בידוד תרמי יעיל בכל עונות השנה, מכוסים בצמחייההמבנה משטח הגג  50% -כ

הגג הירוק משמש כמעבדת מחקר וככיתה פתוחה לסטודנטים . גם ללא שימוש במערכת מיזוג האוויר, טמפרטורה נוחה בכל עת בשמירתומסייעת 
אלו הם , המורכב ממקור טבעי, על מצעהצמחייה גדלה . צמחים בשרניים וקקטוסים–גינת הגג הירוק מורכבת מצמחים מקומיים וחסכוניים במים .ולציבור

הצמחים מושקים במים . שאינן מאפשרות לשורשי הצמחים לחדור ולגרום לנזילה, שכבה לניקוז מים ויריעות איטום עמידות ,סוגי טוף בגדלים שונים
ואין צורך לזפת , יה מתבצעת באמצעות טפטפותההשק, הצמחים קטנים ואינם זקוקים לגיזום: הגג הירוק כמעט ואינו מצריך תחזוקה. מטוהרים מגן הבניין

. כך שהמים אינם יורדים במרזבים ואינם יוצרים הצפות במערכת הביוב, גם כשמדובר בסופה עזה, הגג הירוק סופג את מי הגשמים, בנוסף. ולסייד את הגג
 . עודפי המים מנוקזים באופן מבוקר מהגג אל מערכת הביוב העירונית

 
 
 

 סיכום    .5
  .לארץ ולעולם כולו, למדינה, עירל, ונהכשל, מרמת הפרטונפרשת  רחבהם השפעת .ועד היום הבנייניםמימי עוד הגגות הירוקים התפתחו  תומערכ

, הפחתת אפקט איי החום, העלאת ערך הנכס, בידוד תרמי ואקוסטי, הגנה על מערכת הגג, חסכון ויעילות אנרגטית: כגון רבים מערכת הגג הירוקיתרונות 
 .ועוד הוספת שטחים ירוקים ופתוחים ,אסטטיקה, יצירת בתי גידול טבעיים, השהיית מי הנגר העילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז

, גבוהההעלות ההקמה והתחזוקה  תוספת העומס על הגג ובעיקר, יהחסרונותעל עולים  המערכת יתרונות לא בטוח כי, פרטנית לטווח הקרובבהסתכלות 
 כשמוסיפים אתבעיקר , יהחסרונותמ רבים יתרונות מערכת הגג הירוקבהסתכלות רחבה וארוכת טווח , אך .המחזירה את עצמה רק לאחר כמה שנים

בבחינת כל  .אך השפעתם גבוהה ,והעלאת ערך הנכס) חינוך ועוד, טיהור האוויר(הטבות ציבוריות : כמוכספי טהור  היתרונות שלא תמיד ניתנים לכימות
 . בטווח הרחוקהספציפי מקום להשפעתו ותרומתו  ומה היא מידתאותו על פי התאמתו למקום  לבחוןפתרון יש 

 
חוסר  מבחינת ,חמיר את המצב הקיים כבר היום בעריםמהדבר  ,ניכר אופןבאחוז תושבי העיר גדל נמצאים באמצע תהליך הולך ומתגבר בו  אנו, כיום

 .לחקלאות ועוד ,חוסר הקרבה לטבע, זיהום האוויר בעיר, אפקט איי החום העירונייםהתגברות , ים ופתוחיםישטחים ציבורוחוסר בלבנייה  בשטחים
את  בוודאותניתן לראות  ,עבודה זובשהובאו כדוגמא , בעולםשהתבצעו  שוניםלפי מחקרים  .פתרון הגגות הירוקים נותן תשובה לכל אחת מבעיות העיר

בצריכת האנרגיה  הפחתה ,המסורתי הגגשכבות תחזוקת ירידה בצורך ל, האווירזיהום הפחתת , הגג המשפיעה ישירות על חום הסביבה טמפרטורתירידת 
 .חורףה ופחות בימיבחדשי הקיץ נמדדת התרומה העיקרית  .ועוד

 
מורכבת משני תהליכים , צריכת אנרגיה 0 -המתקרבת ל, השואף לצריכת אנרגיה מינימאלית,  NZEB (Net Zoro Energy Building(למבנה  השאיפה
, עלינו.  השילוב בניהם יביא לבניין יעיל אנרגטיתכאשר  ,מערכות מייצרות אנרגיה מהתקנת, ויעיל אנרגטית השנימבנה חסכוני  תכנון ,האחד. מקבילים

האנרגיה  הפרשלנסות לייצר את  ,התכנוןשל  בשלב השנירק ו, אשר צורך מינימום אנרגיהחסכוני בניין תכנון לשאוף תחילה למוטלת האחריות , כנניםהמת
את פעילות  לייעלשיכולים  הפאסיבייםפתרונות המערכת הגג הירוק היא חלק מתוך מכלול . מערכות שמייצרות אנרגיה על המבנהלהוסיף דרושה וה
מפחיתה היא , ון באנרגיה במבנה עצמו ומחוצה לובעלת פוטנציאל רב לחיסכוהמותקנת על הבניין זוהי מערכת , ת אנרגיהרמייצההיא איננה שיטה . מבנהה

 גם לשאר מאפשרתהגג הירוק מערכת . התסביבלנוספות  מטהרת את האוויר ומפזרת הטבות חיוביות, מקלה על מערכות הניקוז, את איי החום העירוניים
  . PV  כפנל, סביבה מתאימה יותר למערכות ייצור האנרגיה ויצירת, הפחתת השימוש במיזוג אוויר :יותר כמו ניחסכ לפעול באופןהמערכות 

 ).שמאל(ומבט מתוך הגינה ) מימין(, הדמיה, מבט על, הגג הירוק בבית הספר הירוק בהוד השרון -23איור 

 

 ).שמאל(והדמיית חוץ ) מימין(, תכנון הגן על הגג, הירוק בבית הספר ללימודי הסביבה בתל אביב הגג -24איור 
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 :  NZEBהשיטות השונות לבדיקת מבנה שהוא  את מתבוננים ובוחניםאם 

• SOURCE ENERGY -שיטת ויעילות הפקת מהי , מהו מקור האנרגיה. צריכת האנרגיה המתייחסת למקור ולשיטת ייצור האנרגיה מדידת
 .האנרגיה באותה תחנה המספקת את האנרגיה למבנה הנבחן

•  SITE ENERGY- צריכת האנרגיה המתייחסת לגבולות האתר והבניין עצמו בלבד מדידת. 
•  ENERGY COST- צריכת האנרגיה המתייחסת לעלות האנרגיה מבחינה כלכלית בלבד מדידת . 
• ENERGY EMISSIONS- שהמבנה ישאף למינימום פגיעה סביבתית, מדידת צריכת האנרגיה המתייחסת להשפעה הסביבתית . 

 
גג הירוק יפחית את צריכת האנרגיה ה. מתוך ארבעת השיטות המוזכרים מעלה שלושמבחינת  יםהאנרגטיהוא משפר את הביצועים , בחינת הגג הירוקמ

עלות צריכת האנרגיה  ואיתו תקטןהשימוש במיזוג אוויר את צריכת האנרגיה יפחית  כתוצאה מהפחתת, )SITE ENERGY(הנדרשת בתוך האתר 
)ENERGY COST( , עצמו ולסביבתו לוכמובן מבחינה סביבתית הוא לא יפגע אלא יתרום תרומות רבות)ENERGY EMISSIONS.(  יעילות ההגדלת
 .אנרגטית הנמדדת בשלושת השיטות מראה כמה מערכת זו משתלמת ליישוםה

התשובה לכך . או שמא להפך האנרגטיחיסכון מההאם עלות ההקמה והתחזוקה גבוהה  ,למקוםאת התועלת הכלכלית מבחינה כלכלית יש לבחון ספציפית 
האם  ,ועלות האנרגיה באותה המדינה, לאותה מדינה המשפיעה על עלות ההקמה והתחזוקה הזמיניםבמשאבים  והיא תלויהתשתנה ממקום למקום 

, בארץ המועטלפי המחקר , אך. ב כי בטווח הארוך ישנה כדאיות כלכלית לגג הירוק"ניתן להסיק מהדוגמאות באירופה וארה. עולה על ההשקעה החיסכון
יתכן ויש להמשיך לחקור כיצד ניתן ליעלם . מטה את המשוואה נגד הגגות הירוקים, וזמינותם המועטה הגבוהים נראה כי המשוואה קצת שונה ומחירי המים

 .כמו עליית ערך הנכס ותועלות חברתיות ציבוריות שלא ניתן לכמתם כספיתשתרומתם רבה בארץ ויש לקחת בחשבון את התועלת הכלכלית  יימצאאם 
 

ת ורבה שלעיתים לא משתלמ ותגם יישום טכנולוגי ,מעבר לתכנון יעיל דורשתמכיוון שעובדה זו , אנרגיה מועטים 0הניסיונות לתכנון ולבנות מבנים הצורכים 
. RETROFIT ן מבניבעיקר שבאים לתכנ ,NZEB(Net Zero Energy Building)אנרגיה   0-לנון מבנים השואפים תכ, יתכן כי השאיפה צריכה להיות. כלכלית

ושיפוץ בניינים  בשדרוגאך רב הבנייה היא בערים קיימות ושם רב הבנייה היא  ,האנרגטית היעילות אתאמנם ישנה בנייה חדשה שיש לשים דגש בתכנונה 
מכיוון שהם  לשמרםהינה מבני המגורים הנטייה הראשונית ב .תיטליעילים אנרג הקיימיםהבניינים אותם  תלשדרג אניתן לכן חשוב להבין כיצד . קיימים

דבר , מצריכת האנרגיה של הבניין 30% -מעטפת הבניין יכולה לצמצם כ ,בנוסף. לעיתים יכולים להכיל חומרי בנייה מסוכנים שיש בעיה לפנותםו, מיושבים
ת משמעותית ומגבירה את העובדה כי כדי ליעל אנרגטית מבנה קיים חשוב לטפל בשדרוג המעטפת שלו כשהגג מהווה חלק ההופך את ההריסה לפחו

 RETROFITבפרויקטים של . אנרגיה והשאיפה ההגיונית יותר היא לשאוף הכי קרוב שניתן לשם 0-לבפרויקטים מסוג זה קטנה היכולה להגיע  .ממנה
בניין חדש מתאים לסוג כזה של ל שמתאיםלא כל מערכת ותכנון אקלימי  ,אסטטית ואקלימית, מבחינה הנדסית לשדרגו יםושואפהמתערבים בבניין קיים 

טנסיבי שניתן להקימו על כמעט כל גג קיים מכיוון שעובי מצע סבעיקר גג ירוק אק, RETROFITגג ירוק ניתן ליישום יחסית בקלות בפרויקטים של . פרויקטים
 . ניתן גם כמובן להתקין גג אינטנסיבי אך במקרה זה יהיה צורך בהתערבות הנדסית. לכן לא דורש שינוי הנדסי רב, י הצמחייה יחסית קטןהשתילה שלו ועוב

 
 אך. הנחת הבסיס היא שככל שבניין מבודד יותר הוא צורך פחות אנרגיה. אחת הנקודות החשובות ביותר והתורמות לחיסכון בצריכה באנרגיה הוא הבידוד

המיקום הנכון ביותר למיקום הבידוד הוא חיצונית לבניין מכיוון שבאופן זה נשמרת המסה . בידוד יתר יכול לגרום לחוסר אוורור החשוב בעיקר בחורף ובלילה
. ות מבנה מגוריםהדירה הזקוקה לשימת לב מוגברת בנושא הבידוד היא דירת הגג בעלת שטח פנים הגדול יותר משאר דיר, בנוסף. התרמית בתוך הבניין

, מספקת בידוד למבנה, מערכת הגג הירוק הכוללת בחלקה אדמה. וגם מאפשרת לאוויר לעבור דרכה, היא גם מהווה מסה מבודדת, אדמה היא מבודד מצוין
התרומה . ומתאדים דרכה הנאגרים בה, בנוסף מערכת זו מכילה את המים הזורמים דרכה. תלוי בעובי המצע סוג הצמחייה וצפיפות הצמחייה הגדלה עליו

 .הגבוהה ביותר של בידוד זה הוא עבור דירה הגג שנהנית ישירות מהבידוד שנוסף לה חיצונית לבניין
 

הינה אינטגרציה בין , הגישה העכשווית ליחס בין הבניין למערכות הפאסיביות והאקטיביות שפועלות בו על מנת לצמצם ולייצר את צריכת האנרגיה שלו
כאשר רב , רב המערכות הינן מערכות טכנולוגיות גרידא שאין בהם שום אלמנטים מבניים וקשה לשלבם בתוך אדריכלות המבנה . כות השונותהבניין למער

מערכת שאין , היא איננה מערכת טכנולוגית המונחת על הבניין, מערכת הגג הירוק הינה מערכת כל כך טבעית ומבנית. ההתעסקות היא כיצד להסתירם
היא מביאה את הטבע אל , מערכת הגג הירוק הינה ההפך הגמור. ח או צמחייה להתקרב אליו מכיוון שהוא פולט גזים וחום לסביבתו"בע, אף אדםרצון ל
ח "ובע גם הצמחייה המתאימה תרצה לגדול בהכך , ומאוורר ירצה להגיע אליה וליהנות ממנה, גבוה, כל תושב שתהייה לו גישה לאיזור ירוק. העיר
מערכת הגג הירוק משתלבת בצורה מושלמת עם הבניין עצמו ואף יוצרת חזית חמישית יפה ונעימה . ירצו לשהות בה אוכל ומחייה, פשים מקורות מיםהמח

כיום הגג משמש כמחסן למערכות השונות כאשר בעצם יש להסתכל עליו כפיסת אדמה ייחודית שניתנה לעיר מתנה ויש לתכננה באופן . לתושבי הסביבה
 . וליכולותיה המבניותהמתאים לסביבה 

 
כאשר יש לבחון בנפרד את שני סוגי , מחזירה את עצמההכספית תחזוקתה והזמן הלוקח עד שההשקעה , הבעיה העיקרית במערכת זו היא עלות הקמתה

הבעייתיות בטענה זו היא . ערך הנכס עולה NZEBיש הטוענים כי ברגע שנבנה בניין . שונההגג האקסטנסיבי והאינטנסיבי אשר שניהם בעלי עלות , הגגות
בתכנון וביצוע דרך הלכן בתחילת  .ולא כמדד בסיסי להשוואההעלות מדד כתוספת ל את תוספת עלות זולכן מכניסים . שהיא לא ניתנת למדידה ולהשוואה

הינה כי לא ניתן  הבעייתיות. נים גדולים יותר בהמשךמבני מחקר קטנים במטרה להשליך את התוצאות למב עלאנרגיה ניסו את הגישות השונות  0 בבנייני
לכל מבנה  בה, מצלים אחד על השניהיושבת בה מבנים שונים ומבודד ומנותק מסביבתו אל מבנה הממוקם בתוך עיר צפופה , לקחת כל מסקנה ממבנה קטן

בהסתכלות רחבה על יתרונות אל מול חסרונות חובה עלינו  .לחלוטין מקבלות משמעות אחרתשהתקבלו במבני המחקר הקטנים קומות וכל התוצאות  מספר
לכן עם הזמן נושא היעילות . לראות גם את ההשפעות על הציבור כולו והסביבה בה אנו חיים, המתכננים ובעלי התפקידים הלוקחים אחריות ציבורית

, השפעה כוללת על הציבור, ישנה אחריותבהם  םאלו מבני. ספר גני ילדים ובתי, האנרגטית בכלל והגגות הירוקים בפרט צבר תאוצה רבה במבני ציבור
האנרגטית  תמאותה סיבה הרבה בתי ספר חדשים מיישמים את רעיונות היעילו. ותמורה חינוכית בחשיפת הציבור ליכולת ולידע חדש שיוכלו להעביר הלאה

 .גם לדורות הבאיםרו אותו הלאה ייעבו יפתחו אותו ,תחום זהבו את ילמדו , םלמידים שמשתמשים במבנה יום יוהת. והגגות הירוקים
כאשר באים לבחון את מערכת זו , לכן .האקלים ומשאבי האזור הזמינים, לפי מיקומו הגיאוגרפי, יש לבחון את הקמת מערכת הגג הירוק כל מקרה לגופו

מכיוון שרובם , לבדוק מחדש את כל הממצאים מהמחקרים שבוצעו עד היוםיש , המים –מוגבל ביותר  ובעלת משאבחם מאוד  בעלת אקלים, בישראל
, בישראל החמה קיים צורך בהשקיה מרובה ושוטפת מכיוון שהאידוי מתרחש כאן במהרה. דבר המקטין את הצורך בהשקיה מרובה, התבצעו באזורים קרים

ברב המקרים התקנת , בישראלנדיר ויקר  משאבהינם  המיםמכיוון ש, חשש כילכן קיים ה. וגם כמות המשקעים השנתית הזמינה להשקיה הינה קטנה מאוד
 מצע השתילה ופתרון המים במערכת , חובה עלינו להתאים את הצמחייה, כדאיות המערכת בארץ צריכה להיבדק ביתר זהירות. המערכת לא תהייה כדאית

 .ורק אז לבחון את ההשפעות ויתרונות התקנת הגג הירוק בישראל
זקוקה למעט אחזקה , נית במיםוחסכ האפטניה. מתאים ביותר לארץהנותנת את פתרון האפטניה כי " תאמת צמחים בגגות ירוקיםה"במחקר לראות  ניתן

 .אך עדיין לא נרשם שינוי משמעותי בלילה או בחורף. תרומה משמעותית ביותר במדינה חמה כישראל, °3 -להורדת הטמפרטורות בצהריים בכותרמה 
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את  היטביש לפתח מערכת מים אשר יודעת לנהל . וגיה נוספת שחייבת להיות מותאמת ויעילה ביותר בהתקנת גג ירוק בארץ הינה מערכת המיםטכנול
י הצורך במשך פלאכסן אותם ולהשתמש בהם ל ,את המשקעים המועטים שיורדים בארץעל המערכת לדעת לקלוט . כמות המים המוקצבת והיקרה שיש לנו

כת רמעומידה ב. היכן שיש צורך ולשמור על קרירות המים שלא יתחממו בשמש הקופחת על הגג להשקיהלהשתמש במים מושבים , בנוסף. בשההי העונה
למערכת זו  ההתניותהיא האם עם כל מספיק לעומק השאלה שעדיין לא נבחנה . רבהבמידה יהיה יעיל יותר זה האפשרות כי גג ירוק  ,כזו ומותקנת על הגג

 .מה שלה גבוהה יותר מגג מבודד טוב וצבוע בצבע בהירוכמה התרעד כדאית כלכלית ו עד כמה היא, בארץ
 

מכל הנתונים הידועים לנו כיום מהמחקרים בעולם ובארץ כי יש צורך להמשיך לחקור את הנושא בארץ ולמצוא את הנוסחא הנכונה , ניתן להסיק, לדעתי
כרגע אין מספיק נתונים כדי להתחיל לחוקק חוקים המחייבים התקנת גגות כאלו . הן שהתרומה בעלת פוטנציאל גבווהמתאימה לאקלים הארץ ישראלי מכיוו

כדי להמשיך לחקור יש להתקין את . אך חובה עלינו לחקור במרץ לכיוון זה, בהם ההשקעה הכלכלית הפרטית גבוה יותר במיוחד לא במבני מגורים, בישראל
 . מבני חינוך ותעשייה, כמבני ציבור הנותנים ערך מוסף מעבר ליתרונות המדידיםהגגות הירוקים במבנים 

ם בכל ינהידע והטכנולוגיה להתק ברשותנוולכן חובה עלינו לעשות זאת כדי שבעתיד הקרוב יהיה  משתלם להתקין גגות ירוקיםאכן מקרים בהם  םישנ
 .המבנים הקיימים והחדשים באופן המתאים לישראל

 :הם יש להתחיל ולקדם מערכת זו הם המקומות שב
מכוון שמשאב האדמה כל כך יקר בעיר יש לעשות בו שימוש חכם ויצירתי כדי לספק את איכות החיים הגבוהה ביותר שניתן לתת  -בעיר .1

 .חשובים בעיראנרגטית ומספקים את השטחים הפתוחים הירוקים שכל כך , בריאותית, גגות ירוקים נותנים איכות חיים סביבתית. לתושביה
  .עצום יתרונו ,ניתן לכמתו אם לא גם... חקלאות, חינוך, שטח פתוח :הפרטניים ערך מוסף לציבור ליתרונותהמספקים בנוסף מבני ציבור  .2

 
י הספר בבתגם את צבירת הידע והניסיון הן בדור הצעיר , התקנת גגות ירוקים במבני ציבור תאפשר גם את קידום המחקר הדרוש לפיתוח הנושא בארץ

 . שתמיד שואף לשפר את חייו הן עבורו והן עבור ילדיו הוותיקוהן לדור , אותו כהכרח וסטנדרטי ום הזמן יראשיוכל להעביר אותו הלאה וע
 

את ביצועי המערכת הכוללת המשפרת רבות אחד נוסף מתוך מערכת הגג הירוק היא נדבך , אנרגיה 0השואף לצרוך  NZEBבסופו של יום כדי לתכנן בניין 
 .הן הקרובה והן הרחבה איכות החיים של סביבתוומשפרת את , סביבתית וכלכלית, מבחינת אנרגטית, בו הוא נבנה אתרבהבניין 

 .בו היא מותקנת ולצורך אותו היא משרתת ,םילקאל ,בהתאם למקום הגג הירוקמערכת יש להתאים את התקנת ושימוש  
 .בריא וטוב יותר ,ליעי ,חסכנינוכל ליצור עולם  םאתהב תונקסמה תאאם נמשיך לחקור וליישם  
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