
Israel's Green Building 
Innovation
So, how do you build a market 

for green buildings anyway?

Ronny Daniel  ronny@ilgbc.org

mailto:ronny@ilgbc.org


Ronny Daniel

הילה בייניש





Half of new US commercial and public buildings 
now designed green

4

2005 2008 2010 2016

= Nonresidential
Market

$172 
billion

$3 billion
2% of 

market

$60B
41%

$212B

= Green Market

$153B

$240
billion

$25B
12%
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$47B
31% 

2011 2013

$60B
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$115B–
$132B 
48%-55% 
of market

$142B$147B

2012

Source: Green Market Size: McGraw-Hill Construction, 2012; base value of construction market from McGraw-Hill Construction Market Forecasting Service, as of September 2012



The Israeli market
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26%
Decrease CO2 per capita

17%

Renewable electricity

17%

Decrease of electricity 
consumption

20%
Decrease of vehicle 

pollution 

2030



The Israeli market

How did we help?



Creating a platform for collaboration



business

NGO’s

Education
Government



Making connections among our 

members (280 organizations)

http://new.tau.ac.il/


Finding the gaps in knowledgeR&D



Creating competitions



Founding a green buildings

School (Training 2,000 professionals in 2015)

בית

הספר



High profile yearly conference
(from 30 people in 2008 to 1,300 in 2015)



Round table discussion on hot 

topics



Promotion 



Making sure:
People 
Professionals
And Decision makers
understand the problem



Buildings consume 40% of total energy consumption



טון של פסולת  4,000,000בכל שנה נוצרת בישראל 

.טון של עודפי אפר7,500,000בניין ו 



בשנה כתוצאה מזיהום אוויראיש מתים בישראל2,500
ח"מיליארד ש7.5מעריך את נזקי זיהום האוויר השנתיים בישראל ב OECDה 



Every fourth tree is cut down for the building industry



מבנייני המשרדים החדשים 30%-ב

בישראל מתלוננים העובדים על תסמיני 

(המוסד לבטיחות ולגהות)הבניין החולה  

.זיהום אוויר תוך ביתי•

תאורה לקויה  •

תכנון לקוי של מערכת האוורור

.אקוסטיקה לקויה•

.ארגונומיה לקויה•

.כאבי ראש•

.האף או הגרון, גירוי של העיניים•

.עור יבש או מגרד; שיעול יבש•

.קשיי ריכוז•

.עייפות או תשישות•

.רגישות לריחות•

רגישות יתר למחלות מדבקות ונגיפים•



Respecting the past



לא חדש

Saint-Etienne Metropole’s Zenith (by Foster and Partner)

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/


פרס העתיקה

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/




Respecting the past,

And promoting the future



חדש

20-30%



חדש

Thermal Analysis



Cultivate change makers





14-Year-Old Proves U.S. Can Save 

$370 Million by Changing Fonts



Make it beautiful



Why everything looks the same?

NetanyaNes Ziona

פלמןברק : תמונות



City Bank Tel Aviv



Measure the 

benefits



חיסכון מדיד



Office renovation

שבועות6: משך השיפוץ, ר"מ100, תמי הירש אדריכלים

הפרדת פסולת באתר(זלצרנויה : צילום)



Office renovation

חלל אחד גדול ומואר(זלצרנויה : צילום)



Office renovation

לפני ואחרי השיפוץ-התפלגות צריכת החשמל 

(זלצרנויה : צילום)



Measure the real 

costs



בנייה ירוקה

קבוצת חנן מור, נס ציונה304בניין -מקרה מבחן שיכון ובינוי, נתניה1Pureבניין -מקרה מבחן



בנייה ירוקה

עלות הבנייה הירוקה בישראל

4.1%-2.1%

How much does the green costs?

מעלות בניית הבניין

Not only costs but ROI as well



בנייה ירוקה

ניתוח השוואתי

1בניין 304בניין נושא

סך עלות ההשקעה הנוספת לעומת בניין  

(אופציה א)הייחוס 
685,991  ₪

(לדירה₪ 26,384)

918,366  ₪

(לדירה₪ 12,084)

ח"מיליון ש45ח"מיליון ש17.5עלות הבניין

שיעור ההשקעה הנוספת כאחוז מעלות 

4.1%2.1%הבניין

סעיפי ההשקעה המשמעותיים מתוך סך 

העלות הנוספת

(126,363₪)18.4%קירות חיצוניים 

(86,828₪)12.7%זיגוג               

קירות חיצוניים כולל  ( 152,000₪)16.6%פיקוד מרכזי לתאורה ומיזוג  

(121,544₪)13.2%ד    "ממ

(106,400₪)11.6%מאווררי תיקרה                  

:  5281לפי תקן ( וכאחוז מעלות הבניין)חלקם היחסי של רכיבים שונים בעלות ההשקעה הנוספת 

(1.18%)58%(2.24%)57%סך עלות רכיבי אנרגיה

(0%)-1%(0.12%)3%כ עלות רכיבי קרקע "סה

(0%)0%(0.17%)4%כ עלות רכיבי המים"סה

כ עלות נושאים סביבתיים אחרים  "סה

5%(0.21%)13%(0.26%)

כ עלות רכיבי התרשמות מעריך  "סה

23%(0.89%)23%(0.46%)

(0.15%)7%(0.29%)8%כ עלות רכיבים נוספים  "סה

(:וכאחוז מעלות הבניין)חלקם היחסי של רכיבים פאסיביים ומערכות בעלות ההשקעה הנוספת 

(  כולל גינה)כ עלות רכיבים פאסיביים "סה

61%(2.40%)48%(0.99%)

(0.73%)36%(1.23%)31%כ עלות מערכות  "סה

(0.32%)16%(0.29%)8%כ עלות רכיבים אחרים  "סה

ההשקעות המשמעותיות ברכיבים פאסיביים  

(מתוך סך ההשקעות ברכיבים פאסיביים)

31%חיצונייםקירות

21%זיגוג

26%ד "קירות חיצוניים כולל ממ

11%ליווי יועצים ירוקים            

10%זיגוג                              

2010%ו 19פרגולות בקומות 

מתוך  )ההשקעות המשמעותיות במערכות 

(סך ההשקעות במערכות

25%מערכת סולארית                       

22%פיקוד מרכזי והכנה לבית חכם     

14%שימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה 

46%פיקוד מרכזי לתאורה ומיזוג 

33%מאווררי תיקרה                 



Promote and show 

attractive examples for 

every scale



Give examples for every scale



Give examples for every scale



Give examples for every scale

גידולי שדה  , כרם ענבים, בוסתןתיכננואדריכליות הנוף . חצר בית הספר הירוק בכפר סבא

(אביטןליאור : צילום)והדרים





רמה הולכת ועולה

(אלעד גונן, צילום)בית ספר רקפת 

אנרגיה מתחדשת 

מערכת לניטור האנרגיה

.טמפרטורה וצריכת האנרגיה, הכוללת חיישני לחות



רמה הולכת ועולה



הכפר הירוק', קינג סולומון'בית ספר 

רמה הולכת ועולה



solar decathlon



solar decathlon



Give examples for every scale

© Shai Epstein



ישים בישראל

© Shai Epstein



Give examples for every scale



Ecotower





Building the future,

Not waiting for it



The future is what you make of it, 

So make it a good one
Doc Brown





Application of Zero energy housing in Israel



Initiating Energy rating for 
buildings in Israel





Always look for new ideas



“Israel is too small – nothing that we do matters”



Size is a matter of perspective



Opprtunities



Special Tel Avir discount
(210 nis instead of 350 nis)



Innovation in buildings Hackaton



Ronny Daniel

Ronny@ilgbc.org



Where does our energy comes from?



How we build and create as a society



How we build and create as a society



רשתות
Kalundborg industrial park

(Industrial Ecology)
רשתות

How we build and create as a society



If the national government wont play along,

Work with the local government



בנייה ירוקה

תרבות ואקלים, כלכלה, כלים מותאמים למיקום



בנייה ירוקה

לבנייה ירוקה5281תקן 



Create knowledge 

centers



ידע ומשאבים ללמוד מהם



ידע ומשאבים ללמוד מהם



ה





קידום הבנייה הירוקה דרך עולם החומרים והטכנולוגיות



מוצרים וטכנולוגיות , מקיף ומקצועי אודות חלופות חומרים, מוקד ידע מהימן 

.אשר יסייע בקידום תחום הבנייה הירוקה בישראל, תומכות בנייה ירוקה

האתגר שלנו

נגיש בבחירת חומרים וטכנולוגיות ידידותיות לסביבה עבור מתכנניםככלי אפקטיביפיתוח הקטלוג  

עידוד שקיפות ומצוינות סביבתית בקרב יצרנים ויבואנים

שמירה על מהימנות ואיכות מידע

חזון הקטלוג



שירותי הקטלוג

...ובקרוב



כרטיס מוצר לדוגמה



כרטיס מוצר לדוגמה



השוואת מוצרים



לוח פרויקטים

תרמוקיר



תודות לכל השותפים לדרך

חברים מייסדים

,סבג יפית-מישורי, אבנרלבציון, המאירי יונתן, אדםגולעד, ביניש הילה( : ב-לפי א)ועדת היגוי 

...שרון אביגדור ועוד רבים, קרןשווץ, רז לילך, קליין דורון, ריאןקלארק 


