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היכרות עם מבנה 

 5281י "ת



הינו כלי מדידה   5281י "ת

להערכת השפעתם של בנינים על  

 הסביבה

כמו גם על רווחתם ובריאותם של  

 משתמשי הבניין





5291תקן / תקינה וכלי מדידה  

לבנייה ירוקה  5281תקן   

הוא  ( בנייה ירוקה)בנייה בת קיימה  - 5281תקן 

המתייחס לרוב סוגי המבנים , תקן וולונטרי 

,  חינוך, מסחר, משרדים, מגורים)בישראל 

בבנייה חדשה ומבנים לשיפוץ  ( 'בריאות וכד
, משמעותי \ 

למגורים ומשרדים  ) 2005התקן הושק בשנת 

הושק התקן  2011ביולי (. בבנייה חדשה בלבד
.בגרסה חדשה ומורחבת  

 
.הופצה גרסתו החדשה 2016ביוני   

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/Standard_5281.aspx 



 5291תקן / תקינה וכלי מדידה

 נגישות לתקן   –לבנייה ירוקה  5281תקן 

http://www.sii.org.il/2927-he/SII.aspx 
 

http://www.sii.org.il/2927-he/SII.aspx
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 (2005-2011)מבנים שניתן להעריך 



 הרוויזיהמבנה לאחר  –מבנים שניתן להעריך 



 מבנים שניתן להעריך



 מבנים שניתן להעריך



המסומנות  , פי חמש קטגוריות איכות-התקן מדרג את הבניינים על

 "כוכבים"ידי -על

 דירוג בניינים



 בריאות ורווחה חומרים מים קרקע אנרגיה

ניהול אתר  תחבורה פסולת

 הבנייה

 חדשנות

 פרקי התקן



 פרקי התקן



 מבנה מאפיין



 מבנה מאפיין



 מבנה מאפיין



 מאפייני התקן

 אנרגיה

 1.1  



 מאפייני התקן

 אנרגיה

 1.2  



 מאפייני התקן

 קרקע



 מאפייני התקן

 מים



 מאפייני התקן

 חומרים



 מאפייני התקן  

 בריאות ורווחה



 מאפייני התקן  

 פסולת



 מאפייני התקן  

 תחבורה



 מאפייני התקן  

 ניהול



 תנאי סף ודרישות מחייבות

 :שני סוגים של תנאי סף

 

 תנאים המופיעים בתוך המאפיינים1.

 

 דרישות מינימום מחייבות בפרק האנרגיה2.



 תנאי סף ודרישות מחייבות

 :דרישות מינימום מחייבות בפרק האנרגיה

 

 י  "דירוג אנרגטי לפי ת 1.1.4מאפיין 1.

 

 

 

 

 

 תכנון ביו אקלימי 1.1ניקוד מינימלי בפרק . 2

 

 מערכות 1.2ניקוד מינימלי בפרק . 3

 



 תנאי סף ודרישות מחייבות

 בנייני מגורים



 תנאי סף ודרישות מחייבות

 בניינים שאינם מגורים



 תנאי סף

 בנייני מגורים



 תנאי סף

 בניינים שאינם מגורים



 בנק ניקוד



 נספחים

 

 מסמך הנחיות

 

 

 

 

 

 

 

 גינת ייחוס –' נספח ג

 אנרגיה

 מים



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 סיכום עיקרי השינויים בין 

 ( 2011) 5281י "ת

 לבין

 (2016) 5281י "ת



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 

 נוסח אחיד ומאוחד1.

 שינויים במבנה הניקוד2.



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 נוסח מאוחד 



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 נוסח מאוחד 

 הפיכת התקן לקריא ופשוט  : מטרה

אימוץ נוסח אחיד בין הדרישות המופיעות בחלקי התקן : אמצעי

 ( שימושי קרקע)השונים 

אפשרות להשוואה , תקן מאוחד לבניינים שאינם למגורים: תוצרים

 בין ייעודי הקרקע השונים

 



 מהות השינויים  

 (2016) 5281 י"בת

 נוסח מאוחד 



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 שינויים במבנה הניקוד 



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 שינויים במבנה הניקוד 

 הענקת חופש תכנוני וגמישות רבה בהרכבת אסטרטגית הניקוד: מטרה

 לכל פרק להגדלת הגמישות" בנק ניקוד"יצירת : אמצעי

 

 הפיכת שיטת החישוב לקלה ואינטואיטיבית: מטרה

 נקודות 0.5ניקוד מינימלי של : אמצעי

 



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 פתרון בתוכן פתרון במבנה בעיה 

וביאור  , על הגדרות עבודה נוסח אחיד סרבול בקריאת התקן

 ניסוחים שנמצאו בעיתיים

חדש לניקוד המעניק   מבנה בחופש תכנוני חוסר

יותר חופש ביצירת 

 אסטרטגיית הניקוד

צבירת חלקי ניקוד 

 עשרוניים

 אין ניקוד נמוך מחצי נקודה

 (וכדומה 1,1.5,2)

 סרבול בהליכי תכנון
של סעיפים   איחוד וחלוקה

תוך התחשבות במבנה  

צוות התכנון ובתהליך 

 התכנוני
בתוך   סתירות בדרישות

 חלקי התקן

סתירות וביטול  זיהוי

 סעיפים חופפים

וטיפול בבעיות  זיהוי בעיות בשיטות חישוב

חישוביות שנמצאו בפרק  

בריאות  , חומרים, אנרגיה

 ועוד

 עדכוני תקינה  לתקינה מיושנת הפניות

 מאפייני התקן בכלטיפול  בעיות שונות



 (2016) 5281 י"בתמהות השינויים 

 מאפיינים חדשים 
 פירוט שם מאפיין .מאפיין מס פרק

 מערכות לאקלום 1.2.4 אנרגיה
אוחדו המאפיינים המעריכים מערכות  

 מיזוג אוויר

 קרקע

 הוספת עירוב שימושים תמהיל דירות ועירוב שימושים בבניין 2.6

 לטובת חסכון בקרקע עידוד או תשתיות שימוש משותף במתקנים 2.7

2.10 
התאמת הבניין לתבליט הטבעי של  

 השטח ותכנון המעודד שימוש ברחוב
 הקשר בין הבניין לרחוב

 הרחבה ליעודים נוספים שימוש במים אפורים 3.5 מים

 חומרים
 ניתוח מחזור חיים 4.5

 חיפוי וריצוף הבניין שלא באבן טבעית 4.7

 8.6 ניהול
אחריות חברתית וסביבתית של חברת  

 הבנייה

 14001 תי

 AA 1000או  SA 8000או  10000 תי

 18001 תי

 לניהול סביבתיתמערכת  - 14001י "ת
 ניהול אחריות חברתיתמערכת  – 1000AAאו  8000SAאו  10000י "ת

 בתעסוקה וגיהותלניהול בטיחות מערכת  – 18001י "ת



כל מה שרצית לדעת 

  9חלק  5281על 

 והתביישת לשאול



 9.1חלק 

 תקן 5281 למבני 

 תעשייה חלק 9.1



 9.1חלק 

 תקן 5281 למבני 

 תעשייה חלק 9.1



 9.1חלק 

 9.1חלק 

תקנים 

 בינלאומיים

 מוזמני הוועדה

 BREארגון 

מפרט  

מתחמי 

 תעשייה

 5281תקן 

 למשרדים

התאחדות  

 התעשיינים



 9.1חלק 

 דוגמאות למאפיינים ייחודיים



 9.1חלק 



 9.1חלק 



 9.1חלק 

















 9.2חלק 

 מתחמי תעשייה קיימים



 על התקן –" מבט על"

 מבט ממוקד על פרק התפעול

 :תוכן העניינים להרצאה

 



 תפעול   מתחם מבנה

 על התקן –" מבט על"

 



 מבנה

 על התקן –" מבט על"

 בנייני תעשייה: לבניה ירוקה  9.1 5281תואם לתקן 
תקן זה קובע את המאפיינים שלפיהם יקבע הדירוג של בנייני  

לבניין שמתקיימת בו  , קיימה עבור בניין חדש או קיים-תעשייה בני

ושהשימוש העיקרי בו הוא ייצור  , פעילות תעשייתית ידועה מראש

.מלאכה או שילובם, אחסון, תעשייתי  



 מתחם

 על התקן –" מבט על"

 :שיתוף משאבים בין המבנים
 חום שיורי•

 מים שפירים•

 ...שימוש חוזר בפסולת ועוד•

 

 :התייחסות ברמת המתחם ולא רק ברמת המבנה
 שטחים בין מבנים•

 מערכות משותפות•

 תחבורה בכלל המתחם•

 מהשטח הבנוי הרלוונטי במתחם 100%-60%כל מאפיין מתייחס ל•

 ...ועוד

 

 



 תפעול

 מבט ממוקד על פרק התפעול

 5281פרק חדש בתקן  – 10פרק 

 

 

נבנה מתוך תפיסה שמתחם ירוק צריך להמשיך ולתפעל  

 כבניין ירוק גם בתפעולו השוטף

 

 

* 

, פסולת, תחבורה, מים, פרקים נוספים העוסקים באנרגיה 9בתקן קיימים 

 .5281פרקים אלו מופיעים בכל תקני . ' חדשנות וכו, בריאות ורווחה

* 

 



 תפעול

 מבט ממוקד על פרק התפעול

 '  נק 16מתוך ' נק 10הניקוד המרבי הוא 

 

 מאפיינים 11

 

 ('נק 3.5מסתכמים יחד ב )מתוכם חובה  3

 

 

 



 תפעול

 מבט ממוקד על פרק התפעול

 



 סוגי המאפיינים לתפעול

 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 רכש יעיל אנרגטית

 

 רכש ממקור אחראי

 

 רכש מקומי

  

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 ניהול תחזוקת בניינים
 

 בדיקות שוטפות למערכות 
 המבנים במתחם

 

 מערכת ניהול סביבתי

 

 התאמה לבעלי משפחות
וצרכי שגרה   
 

 חינוך סביבתי לעובדים

 

 

 רכש יעיל אנרגטית

 

 רכש ממקור אחראי

 

 רכש מקומי

  

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 ניהול תחזוקת בניינים
 

 בדיקות שוטפות למערכות 
 המבנים במתחם

 

 מערכת ניהול סביבתי

 

 התאמה לבעלי משפחות
וצרכי שגרה   
 

 חינוך סביבתי לעובדים

 

 

 תו ירוק למוצרים ושירותים
המופקים במתחם   
 

 שקיפות וקשר לקהילה
 

 ניהול וניטור פליטות גזי
חממה במתחם   

 

 רכש יעיל אנרגטית

 

 רכש ממקור אחראי

 

 רכש מקומי

  

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 חדשנות בתחום הניהול השוטף

  

 

 

 

 ניהול תחזוקת בניינים
 

 בדיקות שוטפות למערכות 
 המבנים במתחם

 

 מערכת ניהול סביבתי

 

 התאמה לבעלי משפחות
וצרכי שגרה   
 

 חינוך סביבתי לעובדים

 

 

 תו ירוק למוצרים ושירותים
המופקים במתחם   
 

 שקיפות וקשר לקהילה
 

 ניהול וניטור פליטות גזי
חממה במתחם   

 

 רכש יעיל אנרגטית

 

 רכש ממקור אחראי

 

 רכש מקומי

  

* 

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה נכנס למתחם

 רכש יעיל אנרגטית
 לעודד רכישת מוצרי חשמל ומכונות בעלי יעילות אנרגטית גבוהה

 (5280או דרישות  Bאו  A: יעילות אנרגטית)

 מפריד בין מכונות לשימוש מבנה למכונות לשימוש תעשייתי

 רכש ממקור אחראי

 או רכש שנעשה עליו ניתוח מחזור חיים/ו" חברתי"תעדוף רכש 

  
 רכש מקומי

 או יוצרו בישראל/על ידי בחירת מוצרים שעובדו ו, עידוד כלכלה מקומית

  

 * ההתייחסות היא לרכש הנוגע בתפקוד השוטף של המבנה או לתחזוקתו

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה מתרחש במתחם

 בדיקות שוטפות למערכות המבנים במתחם

.לוודא שמערכות הבניינים במתחם ממשיכות לתפקד לפי דרישות מפרט היצרן  
('סילוק פסולת וכו, ניהול בניין, תאורה, מערכות חימום וקירור המבנה)  

 התאמה לבעלי משפחות וצרכי שגרה
 ('בנק וכו, דואר, פעוטון) עירוב שימושים במתחם שיצמצם את נסועת עובדי מתחם

 ניהול תחזוקת בניינים
(1525תקן )י תחזוקת רכיבי מבנים ומערכות שירות "לעודד את הארכת חיי מבני המתחם ע  

 חינוך סביבתי לעובדים

הן לעובדים קבועים והן לעובדי קבלן, י העובדים"הדרכה קבועה לתפעול יעיל של המתחם ובנייניו ע  

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה מתרחש במתחם

 :מערכת ניהול סביבתי
  ISO 14001י "הארגון המנהל את המתחם עומד בדרישות ת

 
* 

הוא זה שמאפשר לוודא שכל בנייה   ISO 14001מנגנון הפיקוח של 

 לבנייה ירוקה 5281במתחם עומדת בדרישות תקן  חדשה

* 

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם

 תו ירוק למוצרים ושירותים המופקים במתחם

 עידוד תהליכי תכנון ויצור מוצרים ושירותים המפחיתים את הנזק לסביבה

או תו ירוק בינלאומי /ואו שירותים בעלי זכאות לקבלת תו ירוק ישראלי ו/המתחם מפיק מוצרים  

 שקיפות וקשר לקהילה

 .באופן נגיש לציבור הרחב( מעבר לדרישות החוק)שיקוף נתוני פליטות וצריכת אנרגיה •

 שיתוף מחזיקי עניין באופן שוטף ופתוח לציבור•
 

 ניהול וניטור פליטות גזי חממה במתחם
 של הערכת פליטות גזי חממה   וולנטרידיווח •

 הפרדה בין הפליטות הנובעות מתפקודי הבניינים במתחם לבין פליטות הנובעות מתהליכי הייצור•

 ביצוע קיזוז פליטות•

 

 



 מבט ממוקד על פרק התפעול

 מה יוצא מן המתחם מה מתרחש במתחם מה נכנס למתחם

 חדשנות בתחום הניהול השוטף

לספק הזדמנות להוכיח ביצועים מעולים במתחם מעבר  

 וגם ביצועים חדשניים/לדרישות תקן זה או

 

 :או בשפה פשוטה

האם ישנו פעילות או תהליך הנוגעים לתפעול שוטף מקיים  

  .שעליו לא חשבנו והוא מתקדם ויוצא דופן
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