
לאמץ את התקן הישראלי   15-פורום ההחלטת 
 ירוקהלבנייה 

 הרקע להחלטה ואופן יישומה בעיריות
 2015אוקטובר  -עיריית חדרה 

 

 15-פורום ה, מאיה קרבטרי



 15-הפורום 
 סקירה  

מאגד העיריות  15-פורום ה•
 .העצמאיות בישראל

 

המספקות  ערי מטרופולין •
  80%-שירותים לכ

 .  מאוכלוסיית ישראל

 

ערים המהוות מרכזים  •
אזוריים ולאומיים לחינוך 

, מסחר ותעסוקה, ותרבות
 .ומשפטרפואה , מדע



  

 אשדוד
 תושבים   220,000  

 חולון
 תושבים 190,000

 באר שבע

200,000  

 תושבים

 גבעתיים
 תושבים 60,000

 הרצליה
 תושבים 90,000

 חדרה  
 תושבים 90,000

 חיפה
 תושבים 280,000  

 נתניה  
 תושבים 200,000

 יפו-תל אביב
 תושבים 426,000

 כפר סבא
 תושבים 94,000

 רעננה
 תושבים 70,000

 רמת גן  
 תושבים 150,000

 פתח תקווה  
 תושבים 225,000

 ראשון לציון
 תושבים 240,000  

 רחובות  
 תושבים 129,000



 הרקע להחלטה
 



 מדיניותאבולוציה של 
     15-ירוקה בפורום הבנייה 

 העולם   תפיסת
 15-פורום השל 

  2008פברואר 
חתימה על אמנת 

 האקלים

   2010ינואר 
ניתוח תוצאות סקרי  
 הפליטה העירוניים

 מפליטות גזי החממה מקורן בצריכת אנרגיה במבנים 72%-כ

  2010אפריל 
הקמת הפורום 
העירוני לבנייה  

 ירוקה



 מדיניותאבולוציה של 
     15-ירוקה בפורום הבנייה 

        2011יולי 
החלטת ראשי הערים  

 הראשונה

:  מדיניות אחידה
מדוע התקן  

הישראלי לבנייה  
 ?ירוקה

 !? 



 מיפוי מדיניות בנייה ירוקה
2010-2011 

 אוגדן עירוני  
הנחיות בנייה ירוקה  
 לתוכניות ספציפיות

 ללא מדיניות מתלבטים  

 עיריות 3 עיריות   5

 עיריות   2 עיריות   2

הנחיות \אוגדן
 בתהליכי הכנה

 עיריות   3

 5281 י"לתהפנייה 

 עיריות   3



 ?מדוע לאמץ את התקן

  באופן הנחיות ולהתאים להתמודד הצורך את עירייה לכל חוסך•
  .עצמאי

 .העניין בעלי כלל בשיתוף נכתב אשר מקצועי תקן•
   .עירייה במשאבי תלוי שאינו חיצוני התעדה תהליך•
   .תקופתי בקרה תהליך•
  המתכננים מול ההתנהלות על תקל וברורה אחידה מדיניות•

 .השוק והוזלת לייעול תוביל ואף והיזמים

 בהחלטההפתרונות שהוטמעו 

 הדרגתיות זהירה•
 הבחנה בין סוגי מבנים•
 ועדת מעקב ובקרה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים•
 :המשך פעילות להסרת חסמים מול משרדי הממשלה•

oהסדרת תהליך ההתעדה 
oמדיניות תומכת של רשויות התכנון 
oתקצוב בניית מוסדות חינוך 



 !? 

  15-בנייה ירוקה בפורום ה –אבולוציה של מדיניות 

   2013יוני 
החלטת ראשי  

הערים על אימוץ  
 התקן

        2011יולי 
החלטת ראשי הערים  

 על בסיס סטטוטורי

:  מדיניות אחידה
מדוע התקן  

הישראלי לבנייה  
 ?ירוקה

קידום מדיניות  
תכנון עירונית  

 מקיימת  



 אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה
 תהליך העבודה לגיבוש ההמלצה

 הקמת צוות עבודה  

 הסביבה להגנת המשרד•
   הפנים משרד•
 עיריות נציגי•
 ירוקה לבנייה הישראלית המועצה•
   התקנים מכון•
•IQC 
 15-ה פורום•

 ובהתייחסות וזהיר הדרגתי אימוץ•
 מבנה סוג לכל נפרדת

 ,קדימה שנים שלוש של הסתכלות•
   והלאה 2014-מ החל

 ובקרה מעקב צוות הקמת•
 ,העיריות בין פתוח ערוץ מיסוד•

 הירוק התו ומנהלת הקבלנים
   מקצועיות בעיות לפתרון

 הנחות היסוד



 קריטריונים לגיבוש ההמלצה

 המבנה/הפרויקט סוג•
 הבעלות סוג•
 משלימה תקינה מול קונפליקטים•
  בתקן חסרים•
 (פרטית/ציבורית) השקעה החזר•
  ותהודה ציבורית נראות•
   15-ה פורום בעיריות ליישום רלוונטיות•



דיונים בפורום העירוני  
 לתכנון ובנייה  

 קיימא-בני

 מפגש מהנדסי ערים  

הפצה לקבלת הערות  
 הציבור 

אישור ההחלטה  
במליאת ראשי  

 הערים

התייחסות בעלי  
: תפקידים בעיריות
,  יועצים משפטיים

מהנדסי  , לים"מנכ
 ערים



 השחקנים העיקריים בתהליך ההתעדה

 יזם/ קבלן 
 מלווה בנייה ירוקה

 מכון התעדה העירייה



 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 

2014 2015 2016 
 

 
 ומעלה קומות 15 של מגורים מבני

 

 סטודנטים מעונות/מוגן דיור

 

 עירייה מבני

 

 ר"מ 5000 מעל  משרדים מבני

 

 ר"מ 1000 מעל תיירותי אכסון מבני

 

 חולים בתי מבני

 

 ציבורית התקהלות בנייני

 

 גבוהה השכלה מוסדות מבני

 

  קביעת פ"ע) עירוניים וגנים ספר בתי

  בשנה אחד ספר בית ולפחות העירייה

 (הראשונה

 

 

 

 (קרקע צמודי למעט) המגורים מבני כל

 (אחרון מרבעון החל)

 

  חינוך מבנה - עירוניים וגנים ספר בתי

 (ספר בית או ילדים גן) בשנה אחד

 
 ר"מ 20,000  מעל של משרדים מבני

 ברוטו
 

 
 

 
 

 

 ר"מ 2500  מעל מסחר מבני

 

   קומות 15  מעל מגורים מבני

 

   ר"מ 6000 מעל מלון בתי



 מגורים

 כוכבים מינימאלי לפי שנת יישום  מספר

2014 2015 2016 

 - - - צמוד קרקע

  - ד"יח 4מעל 
 (2015הרביעי של  רבעוןמה החל)

 

  - (קומות 4-8)בניין גבוה 
 (2015הרביעי של  רבעוןמה החל)

 

  - (קומות 9-14)רבי קומות 
 (2015הרביעי של  רבעוןמה החל)

 

    (קומות 15-30)רבי קומות 

    קומות+ 30

    מעונות סטודנטים/ דיור מוגן

 .קרקע לצמודי גורף פטור•

  גרעין מסוג למבנים פטור•

  עד (Core & Shell) ומעטפת

  באמצעות הנושא להסדרת

   .תקינה

עירוב  "במקרים של מבנים עם  •

השימוש העיקרי  , "שימושים

בעל השטח הגדול יותר הוא  

 .שיקבע את תחולת ההוראות

מומלץ לפרסם חוברת הנחיות  •

לשיפוצים בקרב תושבים  

לעידוד יישום וולונטרי של  

 .  שיפוצים ירוקים

ימשיך להפיץ   15 -פורום ה•

בקרב העיריות דוגמאות  

למפרטי שיפוצים ככל שיתגבשו  

 .על ידי גופים שונים

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



  משרדים

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

    משרדי עירייה  

 משרדים  

    ר"מ 5,000מעל 

 משרדים  

    ר"מ 20,000מעל 

 
 

 

 

 

 

מרפאות שאינן כוללות ציוד   לרבות•

כגון מרפאות בריאות  , רפואי

.  או טיפולים אלטרנטיביים, הנפש

בכפוף להעברת הנחיות מעודכנות  

י  "בנושא לאחר בחינתו מחדש ע

צוות העבודה המקצועי לבחינת 

 .  ההמלצה

  ומעטפת גרעין מסוג למבנים פטור•

(Core & Shell) להסדרת עד  

   .תקינה באמצעות הנושא

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 

 

 מוסדות חינוך

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

    גני ילדים
 ללא התעדה

 
ללא התעדה

 

    ספר   בתי

    גבוהה   השכלה

,  הוחלט כי כל עירייה( 16%-10%ייקור של )לאור העלויות הגבוהות •

תקבע את אחוז בתי הספר וגני הילדים אשר ייבנו  , בהתאם ליכולתה

ס אחד  "לא פחות מבי, בכל שנה בעיר על פי התקן ובכל מקרה

בטווח של שנה עד שנתיים ראשונות ליישום התקן ולא פחות  

 (.בית ספר או גן ילדים בשנות היישום הבאות) ממוסד חינוך אחד

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 

 

 מבני אכסון תיירותי

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

 - - - *צימרים 

    ר"מ 1,000אכסניות מעל 

    ר"מ 1,000בתי מלון מעל 

    **ר "מ 6,000בתי מלון מעל 

 לצימריםפטור * 

 חיובים בשיפוצים על פי התקן** 

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 

 

 מוסדות בריאות

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

    *בתי חולים 

  -  -  - ** מרפאות

 חיוב על פי התקן -ר "מ 2000בשיפוצים של מעל * 

כגון  , למעט מרפאות שאינן כוללות מכשור רפואי)פטור למרפאות ** 

מרפאות אלה ייחשבו  . או טיפולים אלטרנטיביים, מרפאות בריאות הנפש

 (.לצורך החלטה זו, כמשרדים

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 

 

 בנייני מסחר

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

  - - ר"מ 2,500מעל  בנייני מסחר

  10,000בנייני מסחר מעל 
  - - ר"מ

.  5281לתקן  5282פטור מעמידה בתקן בשל חוסר התאמה בין תקן •

יישום ההמלצה בשנה השלישית ייבחן לאור עדכון התקן ומתן מענה  

 .לסוגיה

עד להסדרת  (Core & Shell) למבנים מסוג גרעין ומעטפת פטור •

  .הנושא באמצעות תקינה

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 

 

 בנייני התקהלות ציבורית

 לפי שנת יישום   מינימליכוכבים  מספר

2014 2015 2016 

    מרכזים קהילתיים  

      בתי תפילה

    (פנאי מתקני, מוזיאונים)אחר 

 .ר"מ 500פטור למבנים מתחת •

 .פטור לאולמות ספורט עד להשלמת ההנחיות בנושא זה•

 .חיוב על פי התקן -ר "מ 500בשיפוצים למבנים של מעל •

סים ומבני התקהלות  "מומלץ להחיל את ההמלצה תחילה על מתנ•

 .  עירוניים

 החלטת ראשי הערים 
 (כללי)מתווה הדרגתי ליישום 



 15-בערי פורום ה 5281י "אימוץ ת –החלטת ראשי ערים 

2014 2015 2016 

 קומות 8מגורים עד 

  9-15מגורים 
 קומות

משרדים מעל 
 ר"מ 5,000

משרדים מעל 
 ר"מ 20,000

מבנה התקהלות  
 ציבורית

 בית חולים

 בית 
+  ספר 

 גן ילדים

מבנה מסחר מעל  
 ר "מ 2,500

  6,000מלון מעל 
 ר"מ

 בניין העירייה

 מעל אכסנייה
 ר"מ 1,000  

 קרקע  צמודי

  15מגורים 
 קומות ומעלה



 החלטת ראשי הערים 
 הוראות מיוחדות

  אינו עוד כל התקן לאימוץ אחר מתווה לקבוע רשאית עירייה1.
  .בהחלטה המנויות הדרישות מן מפחית

 
 רשאית ,בעירייה מאושרת ירוקה בנייה מדיניות קיימת בו מקום2.

 על התקן של להחלתו עד המדיניות את ולהחיל להמשיך העירייה
 .בה הנקובים והמועדים ההחלטה פי

 
  בנייה של מסוימות בדרישות עמידה לחייב המעוניינת עירייה3.

 מהוות לא אך בתקן שכלולות או בתקן כלולות שאינן ירוקה
 הוראות במסגרת זאת לעשות יכולה ,מחייבות סף דרישות
  מומלץ ,בתקן שקיימות בדרישות מדובר בהם מקרים .עיר מהנדס
   .בתקן הרלוונטית להוראה ישירות להפנות



 יישום ההחלטה
 



 הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  אישור ההחלטה 

 הטמעת ההחלטה בתקנוני תכניות חדשות 

 :  צעדים       -יישום ההחלטה  ב



 אישור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  

 

 : מתווה מומלץ

  הערים ראשי להחלטת הפנייה•
 לבנייה הישראלי התקן לאימוץ
  באתר שמופיעה כפי ,ירוקה

  או 15-ה פורום של האינטרנט
  המקומית הועדה להחלטת

 ובנייה לתכנון

  סביבתיות דרישות עם סנכרון•
 קיימות

  בתוכניות – ההחלטה חלות•
 בנייה ובהיתרי חדשות



 יפו-עיריית תל אביב

 ובנייהאישור בוועדה המקומית לתכנון 
 דוגמא

http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/VideoItem.aspx?ID=10
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/VideoItem.aspx?ID=10
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/VideoItem.aspx?ID=10


   101תיקון  -שינויים בהטעמה בשלב התכנון 

  ב"התולחוק   101תיקון •
צפוי  ( בתחום הרישוי)

להיכנס לתוקף בינואר  
2016 

 –הטמעת בנייה ירוקה •
הנחיות במסגרת 

 מרחביות

נשאר   –תהליך הרישוי •
 שהוצגלמתווה בהתאם 

ימשיך לבחון   15-פורום ה•
את הנושא ולעדכן את  
 העיריות בהתפתחויות

 נספח הנחיות מרחביות 
 "דגשים מרכזיים בחוק התכנון והבנייה"מתוך חוברת 

 מנהל התכנון



 הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  אישור ההחלטה 

 הטמעת ההחלטה בתקנוני תכניות חדשות 

 :  צעדים       -יישום ההחלטה  ב

  מרחביות כהנחיות הירוקה הבנייה דרישות קביעת +



 חדשותהטמעה בתקנוני תכניות 
 דוגמאות

 ,בחוק לכך שיוסמך אחר גוף כל או ,התקנים מכון אישור – בניה היתר לקבלת תנאי"
 "אותו שיחליף אחר רשמי תקן לכל או 5281 לתקן התכנון להתאמת

 עיריית הרצליה

 יפו-עיריית  תל אביב

  בת בנייה של בנושאים הנחיות תכלולנה זו תכנית מתוקף בנייה להיתר בקשות
 תאורה ,המעטפת בידוד ,הצללה מרכיבי באמצעות) אנרגיה שימור :לרבות קיימא
  בזה וכיוצא בנייה חומרי ,וקרקע מים וחסכון שימור ,פסולת מחזור ,('וכד ,אוורור ,טבעית

  .העיר מהנדס הנחיות פ"ע
 

  והנדסיים אדריכליים פתרונות הצגת יהיה זו תכנית מתוקף בנייה היתר למתן תנאי
  מי או העיר מהנדס י"ע ואישורם המקומית הועדה הנחיות פ"ע קיימא בת בנייה לנושא

  .העת לאותה התקפות העירייה ומדיניות להנחיות בהתאם מטעמו



 הטמעה במערכת הרישוי

פתיחת תיק לצורך קבלת  

 היתר בנייה  
 בתיק 5281 י"ת חיוב על להחלטה התייחסות

 המידע

  אישור) "'א שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  ,הממוחשבת למערכת התעדה ממכון (תכנון על

   בנייה היתר למתן דרישה / כתנאי

  אישור" הימצאות לבדיקת אחראית מחלקה הגדרת

  המבנה הגשת ואישור התעדה ממכון "'ב שלב

   הירוק התו למנהלת

 4טופס 

 אישור אכלוס  
קבלת אישור מנהלת התו הירוק לצורך קבלת  

 אישור אכלוס

 קבלת היתר בנייה



  5281י "התייחסות להחלטה על חיוב ת
 דוגמא -המידע בתיק 

עיריית תל  
 יפו-אביב 

 .  העדכני 5281י "בדיקת עמידת היתר הבניה בדרישות בניה ירוקה יהיה בהתאם לדרישות ת1)

  (.שולחן רישוי) בועדהאשר יהווה תנאי לדיון , לקבל אישור ראשוני ממכון התעדהיש 2)

 ממכון התעדה  ' למתן היתר בניה יהיה אישור שלב אתנאי 3)

 ממכון התעדה  ' יהיה אישור שלב ב 4למתן טופס תנאי 4)

  55)לעמוד בדרישות המינימליות  יחוייבוסוגי המבנים המפורטים להלן  - ההנחיותחלות 5)
 :   5281י "בת ( נקודות

 ד "יח 120ומבנים מעל ( קומות ומעלה 9ע "ש)' מ 29 מבנים מעל: מבני מגורים רבי קומות•
 ר "מ 100 היתרי בניה מעל : מבני ציבור•
  .ר"מ 500 היתר בניה מעל: שאר ייעודי הקרקע •
 (  שני כוכבים)נקודות  65' מינ 5281 י"בתבעמידה  יחוייבו :  קומות 20בנייני משרדים מעל •
 (  שני כוכבים)נקודות  65' מינ 5281 י"בתבעמידה  יחוייבו :  קומות 30בנייני מגורים מעל •
 .  של הריסה ובניה חדשה במקרה  38א "תמ•



עיריית  
 הרצליה

ממכון  " 'אישור שלב א"דרישה לקבלת 
 דוגמא -התעדה כתנאי למתן היתר בנייה 



ממכון  " 'אישור שלב א"דרישה לקבלת 
 דוגמאות -התעדה כתנאי למתן היתר בנייה 



הגדרת מחלקה אחראית לבדיקת הימצאות  
 דוגמאות -התעדה ממכון " אישור שלב ב"



 המקומית לתכנון ובנייה  אישרור ההחלטה בוועדה 

 הטמעת ההחלטה בתקנוני תוכניות חדשות  

 5281י "ההחלטה על אימוץ תיישום 

Check List 

 המידע בתיק 5281 י"ת חיוב על להחלטה התייחסות

  למערכת התעדה ממכון "'א שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת
   בנייה היתר למתן דרישה / כתנאי הממוחשבת

 התעדה ממכון "'ב שלב אישור" הימצאות לבדיקת אחראית מחלקה הגדרת



  –הטמעה במערכת הרישוי 
 (בבחינה)הצעה לתהליך חדש 

 בתיק 5281 י"ת חיוב על להחלטה התייחסות

 .המידע

  ממכון "'מקדמי אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  בוועדה לדיון כתנאי ,הממוחשבת למערכת התעדה

 .המקומית הרישוי רשות / המקומית

  אישור" הימצאות לבדיקת אחראית מחלקה הגדרת

  'ב שלב אישור" או "'ב שלב אישור"ו "'א שלב

 .התעדה ממכון (וקרינה רעש בבדיקות) "מותנה

קבלת אישור בדבר הגשת המבנה למנהלת התו 

 (.אופציונלי)אישור אכלוס הירוק לצורך קבלת 

פתיחת תיק לצורך קבלת  

 היתר בנייה  

 4טופס 

 קבלת היתר בנייה

דיון בוועדה המקומית לתכנון  

 רשות הרישוי המקומית/ ובנייה

 אישור אכלוס  

  את להגיש שיש המידע בתיק לציין מומלץ *

 .הניתן ככל מוקדם 'א שלב אישור



 !תודה


