
ועדכונים בתקן הישראלי לבנייה חידושים 
 ירוקה וביישומו בעיריות

 

 20.2.17 –הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא מפגש 

 
 

 15-פורום ה, מאיה קרבטרי



 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



 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


 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



 התעדה –ממשק רישוי 
 (2014-2016)מתווה ישן 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן בתיק  

 המידע

 ' אישור שלב א

 "(מקוצר' שלב א"או )

 'אישור שלב ב

 אישור מנהלת התו הירוק* 

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשר להיתר

 4בקשה לטופס 

 אישור אכלוס* 



   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



 101תיקון 

 שינוי בשלבי הרישוי•

 לוחות זמנים מחייבים•

 תכנון מוקדם•

 הנחיות מרחביות•



 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 +



אישור הנחייה מרחבית בנושא בנייה ירוקה



 התעדה –ממשק רישוי 
 101תיקון , (-2016)חדש 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 התעדה –ממשק רישוי 
 (2014-2016)מתווה ישן 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן בתיק  

 המידע

 ' אישור שלב א

 "(מקוצר' שלב א"או )

 'אישור שלב ב

 אישור מנהלת התו הירוק* 

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשר להיתר

 4בקשה לטופס 

 אישור אכלוס* 



 101 –הטמעה במערכת הרישוי 

 .מרחביות הנחיות אישור

  ממכון "'מקדמי אישור" הגשת הדרישה הכנסת

   .התעדה

  ממכון "'א שלב אישור" להגשת דרישה הוספת

 .התעדה

קבלת אישור בדבר הגשת המבנה למנהלת התו 

 (.אופציונלי)אישור אכלוס הירוק לצורך קבלת 

 הנחיות מרחביות

 תעודת גמר

 אישור התחלת עבודות

 פתיחת תיק במערכת הרישוי

? 

  ממכון "'ב שלב אישור" להגשת דרישה הוספת

 .התעדה



 סוגיות שעלו מהשטח  
 החדשבמתווה 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 :פתרון
 תיקון זמני של הדרישות לקבלת אישור מקדמי

לא כתנאי   5281 י"לת 1.1.3' לפי סתרמי ח "החיוב בהגשת דו, 2017במהלך 

במקרים , Cעמידה בדירוג אנרגטי על יוחלף בהצהרה , לקבלת אישור מקדמי

 :  הבא בלבד
 . ברישוי 101לוועדות מקומיות שהטמיעו את תיקון המבנה מוגש       .1
 .  ייעוד המבנה הוא למגורים      .2
 . 5282י "פ ת"ע" C"המבנה מתוכנן לעמוד ברמת הדירוג המינימאלית       .3

 
   :הערות חשובות

יש להגיש  ', לצורך אישור שלב א. בלבד מקדמיבקבלת אישור מדובר •

 . ח כרגיל"לבדיקה דו
 .  31.12.17-כלומר עד ה, זו תקפה עד סוף שנה זוהחלטה •
  -או שאינם מבני מגורים , המתוכננים לעמוד בדירוג גבוה יותרמבנים •

 .  האישורמ לקבל את "ח תרמי ע"יידרשו להגיש דו



 סוגיות שעלו מהשטח  
 החדשבמתווה 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 :פתרון
 תיקון הדרישות במסגרת הרביזיה



 סוגיות שעלו מהשטח  
 101במתווה שלפני תיקון 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בתיק המידע

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 אישור מנהלת התו הירוק* 

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשר להיתר

 4בקשה לטופס 

 אישור אכלוס* 



 :פתרון
אפשרות זמנית לדרוש אישור מקדמי במקום  

 לשיקול דעת העירייה –' אישור שלב א



סקר שנתי למעקב אחר יישום   - תזכורת
 5281י "אימוץ ת

 .22.2.17עד ליום בבקשה להשלים את מילוי הטופס ואת שליחתו  
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ההחלטה אשרור 

 בוועדה המקומית

  תכניות

חדשות  

 בלבד

מתווה  

 חלקי

 
הטמעת ההחלטה  

תכניות  בתקנוני 

 חדשות  

תכניות  

חדשות  

 בלבד

  

 
הטמעת ההחלטה  

   "  תיק המידע"ב

 
התאמת מערכת  

 המחשוב  
 בהקמה

 
  

 
מינוי מחלקה אחראית  

לבדיקת הימצאות  

לצורך  ' אישור שלב ב

   4קבלת טופס 

  

 
הוקם מוסד  \תוכנן

חינוכי אחד לפחות  

 פ התקן"ע

ללא  

 התעדה
 בתכנון

  פי-על

  מפרט

 ירוק

   בתכנון

אימוץ  הערים על החלטת ראשי יישום 
 101מצב לפני תיקון תמונות  -התקן 

 טרם בוצע בוצע

 

 

 

 בוצע חלקית   חסר מידע

 על בסיס הנתונים האחרונים שהתקבלו מהעיריות* 



 עברו לשיטת הרישוי החדשה

 חולון  •

 נתניה•

 ראשון לציון•

•? 



 תודה


