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 כללי 01
 

  בת קיימא(  בנייהירוקה ) בנייהלבוע את ההנחיות והתנאים הנחיות מרחביות אלה נועדו לפרט ולק .1.1

  התשע"ד לחוק התכנון והבנייה. 101ד' בתיקון 145יפו כנדרש לפי סעיף -אביב-במגרשים בתל

את ת יהתחייבה במסגרת החתימה על האמנה להפח 15-יפו יחד עם ערי פורום ה-אביב-תלעריית  .1.2

 2020טות גזי החממה עד לשנת היעד ימפל 20%לצמצם ואקלים ן על היר ולהגואוהזיהום 

טות גזי חממה שבוצע בעיר מצביעות על כך י(. תוצאות סקר פל2000)בהתייחס לשנת הבסיס 

הגבוה ביותר פליטה אחוז , 67%-מתורגמת ל . צריכה זומבנים אחראים לצריכת אנרגיה גבוהההש

אחד המנופים  היאעל כן, ירוקה,  בנייה .יפו–אביב-למבין מקורות הפליטה העירוניים בת

יישום עקרונות . מעבר לצמצום צריכת אנרגיה ומים בעירהמשמעותיים ביותר להפחתת גזי חממה 

סכון תפעולי וסביבה בריאה יהירוקה משפרים את איכות החיים במבנים, מייצרים ח בנייהה

 יותר לדיירים. 

הוצאת את להתנות : 2013 משנת 15-הנחיות אלו תואמות את החלטת ראשי הערים של פורום ה .1.1

 בת קיימא. בנייהל 5281 ת"יתקן ישראל ירוקה על פי ה בנייההבעמידה בהנחיות  בנייהה יהיתר

 

 

 הגדרות  02

   
נושאים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים,  9-מחולק ל בת קיימא בנייהל 5281ת"י תקן ישראל   .2.1

 1נקודות =  55מות דרגות שונות כלהלן: פסולת, בריאות הדייר במבנה, ניהול וחדשנות. בתקן קיי

נקודות  95כוכבים,  4נקודות =  85כוכבים,  3נקודות =  75כוכבים,  2נקודות =  65כוכב ירוק, 

 55בביצוע צובר שמבנה בתכנון  ואלכל דרישה ניקוד מסוים. בניין ירוק הכוכבים.  5ומעלה = 

 נקודות.

צריכת של י של מבנים המשקף את רמת היעילות תקן לדירוג אנרגט הוא  5282ת"י תקן ישראל  .2.2

 . הםאנרגיה שלה

תקן ומוסמך להנפיק אסמכתאות להליכי רישוי עבור המספק שירותי התעדה הגוף  –מכון התעדה  .2.1

 .5281לבנייה ירוקה ת"י  יישראלה
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 בנייה ירוקה  בתקןמבנים הנדרשים לעמוד   01
 : בטבלה שלהלן חלה על המבנים כמפורט קיימאבת  בנייהל 5281 ת"י בתקן ישראללעמידה דרישה 

 

 התקן ל פידרישת מינימום ע )שטח ברוטו(גודל המבנה המבוקש  שימוש /ייעוד

 נקודות 55   מ"ר 500מעל  בנייההיתרי  תעסוקה

 ומעלה  קומות 20 למבנים בני בנייההיתרי 

 מ"ר  20,000מעל   בנייההיתרי 
 נקודות 65

  מ"ר 100 מעל בנייההיתרי  מבני ציבור
 נקודות 55

 נקודות 55  מ"ר 500מעל  בנייההיתרי  תיירותי אכסון

 נקודות 65 מ"ר  6000מעל  בנייההיתרי 

 נקודות 55  מ"ר 500מעל  בנייההיתרי  בנייני מסחר

 נקודות 65  מ"ר 10,000 מעל בנייההיתרי 

 נקודות 55   מ"ר 500 מעל בנייההיתרי  בנייני תעשייה

 מגורים

 

 מ' ומעלה( או/ו 13) גבוהים מבנים 

   ידות דיוריח 120מתחמי מגורים מעל 
 נקודות 55

 נקודות 65 ומעלה  קומות 10מבנים בני 

 נקודות 55 חדשה  בנייהבקשה להיתר הריסה ו 38תמ"א 

 (5281על פי ת"י )נקודות = שני כוכבים  65 ;ת = כוכב אחדונקוד 55* 

 

 ותהנחיות כללי  04

רוג אנרגטי יד – 5282לפחות על פי ת"י   Bרוג אנרגטייבדיש לעמוד  - יעילות אנרגטית  03.01

 קירות, הזיגוג והגג(.   -למבנים )שיפור בידוד מעטפת המבנה 

מ'( ובכל מבני  29מ"ר, במגורים )רבי קומות מעל  2,500במבני ציבור מעל  - סכון במיםיח 03.02

 להדחת אסלות.וים להשקיה  מי מזגניש למחזר  המשרדים ובתי המלון

 הליך אישור  05

את להגיש ויהיה אחראי )אדריכל או מהנדס( ילווה את תכנון הפרויקט  ירוקה בנייהיועץ  04.01

)אישור מקדמי, לצורך קבלת האישורים הרלבנטיים  "מכון התעדה"ל"הנדרשים המסמכים 

 אישור שלב א' ואישור שלב ב'(.

תנאי הוא האישור  בנייה.לפני הוצאת היתר  ון רישוי בנייהלמכמקדמי" אישור "יש להציג  04.02

  .()פתיחת תיק בקשה להיתר פתיחת בקשה לבקרה מרחביתל

כתנאי  בנייהפיקוח על ה לקתמח"אישור שלב א'" ממכון התעדה לאישור יש להגיש את  04.03

 .למתן טופס תחילת עבודות
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 ממכון התעדה  "שור שלב ב'אי" במכון הרישוי העירוני בנייהליחידה לאיכות היש להגיש  04.04

  .לאישור תעודת גמרתנאי כ

 , ()ברוטו מ"ר 600-קטן מהלא נדרש לקבל אישור ממכון התעדה עבור מבנה חינוך בשטח  04.05

 אדריכל העיר.לאישור  5281אלא להגיש את המסמכים הנדרשים על פי תקן ישראל 

 

 
 

 


