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 יכות הסביבה למכרזא טופס - 1נספח 
 
 

 חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור :שם המכרז 
 7/2015חש   מס' המכרז הנוכחי  
 :תאריך יעד לחידוש מכרז_____________________________ 
 :10/2016חש/ מס' מכרז חדש  
 29.11.15 – תאריך מילוי הטופס  

 :ש.מ.מ מהנדסים יועצים וע.נ.א בע"מ שם היועץ המקצועי למכרז 

  נושאי סביבה וקיימות שמקבלים התייחסות במסגרת המכרז .1

 המוצעת הפעילות ה להשגהמטר **הנושא  מס'

 
1 

 חסכון באנרגיה אנרגיה
 

שולבו מרכיבים  במכרז
 להתייעלות אנרגטית כגון: 

וולים אופטיים לתאורה שר
, נורות לד,  ' t5, נורות טבעית 

גלאי תנועה, בקר מזגנים, גלאי 
משנקים תאורה , מזגני אינוורטר, 

אלקטרוניים ועוד. למעשה שולבו 
במכרז המפרטים שנכללו במכרז 

ההתייעלות האנרגטית של 
שהוחלט שנכון משכ"ל, לאחר 

  .במכרז שיפוצים םיותר להטמיע
גם נכללים מכרז ב בנוסף,

מרכיבים המשפרים את תפקודו 
האנגטי של המבנה כגון עבודות 

איטום חלונות, שימוש בחומרים 
 מבודדים וכדומה.

 

 
2 

 פסולת 
 

 פינוי מוסדר של פסולת
 
 
 
 

הנחיה מפורשת במכרז ישנה 
המסגרת לפנות פסולת לאתרים 
מורשים בלבד, עפ"י כל דין וע"י 

 קבלן מורשה. 

 
3 

הנחיות לאבק  פירוט במכרז ישנו פירוק והריסה של מוצרי אסבסט  פסולת
מזיק בעניין עבודות בניה, פירוק 

צמנט  -והריסה של מוצרי אסבסט
 במבנים

הנחיות מניעת רעש ישנן במכרז  מניעת רעש בזמן העבודה באתר רעש 5
מציוד הבניה , הפעלת ציוד מכני 

 07:00-20:00 באתר בין השעות 
בלבד, בימי שישי / ערבי חג 
תופסק העבודה עם כניסת 

בהתאם לחוק, אין  –השבת/החג 
להפעיל מערכות כריזה באתר 

 למעט צרכי חירום. 
משולבים במכרז אמצעים  בנוסף,

י להגנה אקוסטית כגון, אמצע
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בידוד אקוסטי למרכיבים 
שעלולים לייצר רעש. תקרות 

אקוסטיות, שטיחים מונעי רעש, 
 חלונות מבודדי רעש וכדומה.

הקבלן לא יפגע לא יעקור ולא  הגנה על עצים וצמחיה  צמחיה 6
 ,יכרות עצים או צמחיה טבעית

אלא אם כן נתקבל אישור מפקיד 
היערות וגם אז רק אם המפקח 

התיר לו בכתב ומראש. בכל 
מקרה ההנחיה הינה להעתקת 

 עצים ולא לכריתתם.
 ניקוז מי גשם ניקוז 7

 

התקנת אמצעי זהירות למניעת 
תקלות והפרעות לרבות סילוק מי 

 גשם ושאיבת מים.
המכרז מאפשר בניה   בנוסף

משמרת מים בהתאם לתכנון, 
כגון: ניקוז מזגנים, החדרת מי 

 תהום.
הנחיות מפורשות במכרז ישנן  סילוק מפגעים מניעת מפגעים 8

למזעור מטרדים סביבתיים באתר  
 –כגון בזמן ההתארגנות באתר 

סימון גדר האתר, מיקום 
השירותים הכימיים מיקום שער 

', שעות הכניסה, המחסנים וכו
הפעילות, שרוולי העברת פסולת 

בניה,  כיסוי פיגומים, הרטבת 
המסעות בשטח )למניעת אבק(, 
מניעת היקוות מים, הסרת כל 

המפגעים, סילוק מטרדים וניקוי 
השטח טרם מסירת העבודה 

 לרשות וכו'
חוזר, מערכות -שימוש באל

)הרשות  לטיהור אויר במקלטים
המקומיות היא המחליטה על 
מירוב  השימוש במקלטים גם 

  .לצרכים אחרים(
הנחייה לשמור גם על ניקיונו ישנה  ניקיוןשמירה על ה ניקיון 9

ושלמותו של השטח הסמוך לאתר 
 הבניה.

הקבלן יהיה אחראי לשמירת  ניקיון וחזות הנוףשמירה על ה ניקיון  10
יום מבנה חדר המפקח ולניקיונו ה

יומי, בגמר העבודה יסולק המבנה 
 והשטח יוחזר לקדמותו.

מניעת לכלוך בבוץ ומעופו של חומר  ניקיון 11
 מועמס על משאיות

כל תנועה בכבישי האספלט תבוצע 
אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי 

אשר  ,גלגלים פניאומאטיים נקיים
יובטח כי החומר המועמס עליהם 

 .לא יתפזר בשעת הנסיעה
הקבלן יהיה אחראי לשלמותם  ניקיון ושלמות השלטים חזות הנוף 12

וניקיונם של השלטים לחידושם 
והחלפתם אם ניזוקו ובסיום 

 העבודה לסילוקם 
הדרכים העוברות  באתר העבודה אויר, רעש ופליטות זיהום צמצום  זיהום אויר, רעש וגזי   13
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הציבוריים יהיו והשטחים  ע"י מניעת פקקים והפרעה לתנועה חממה
פתוחים לשימוש הרשות, הקבלן 

לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד  
ולא ישפוך עליהם פסולת 

 כלשהיא.
דרישה מהקבלן לעמוד בכל  העסקת עובדים הולמת הוגנות חברתית 14

ההתחייבויות החוקיות אל מול 
עובדיו וכן להבטיח תנאי בטיחות, 
תנאים לשמירת בריאותם  
ורווחתם, לדאוג להם לסידורי 
נוחיות ומקומות אכילה באתר 
העבודה, לשביעות רצונו של 

 המפקח ועוד. 
על תנאי בטיחות  ההקפד ישנה

וגיהות במיוחד מול חומרי 
  אסבסט.

שיפור נוסף בביצועים הסביבתיים  שונות 15
 של המבנה לאחר שיפוצו

כוללים מגוון במכרז המפרטים 
מרכיבים סביבתיים כמו חסכמים 
ואחרים לאפשר שיפור ביצועיו 
הסביבתיים  של המבנה לאחר 

 .שיפוצו
 

אנרגיה, חזית חמישית  17
 ועוד

בידוד, חסכון באנרגיה, חזית חמישית 
 וכו'

הקמת גגות ירוקים המכרז מאפשר 
לוחות  כולל כל המערכות, היריעות,

 ניקוז וכו'.  
ס"מ, יצוקים  15קירות בטון בעובי  בידוד משופר בידוד 18

הכוללים" קלקר  ESBבתבניות 
 7ס"מ, בלוק עובי  15, בטון 6.5בעובי 

 ס"מ, בידוד תרמי של קירות וגגות
 כפול, מחוסמת, בידודית,  -זיגוג

 דלת מחוסמת
, מזרמי אסלה ברזים אלקטרונים חסכון במים מים 19

 אלקטרונים
הקבלן לנהוג דרישה מבנוסף קיימת 

בחסכון במים ולהקפיד לא להשאיר 
מוקדי אספקת מים פתוחים או 

וזלים. הקבלן ינחה גם את עובדיו נ
לנהוג בחסכון במים בעת ביצוע 

וינחה את עובדיו לנהוג  העבודות
    בחסכון במים בביצוע העבודות

שימוש בחומרים ידידותיים   חומרים מסוכנים 20
 לסביבה

 צבעים ידידותיים לסביבה

 מערכת אויר צח אויר צח במבנים איכות אויר 21
 

22 
 רכש ירוק

הכוונה למוצרים בעלי תו 
או  ירוק )אתר מת"י(

לאלטרנטיבה ירוקה יותר 
במכרז, גם אם אינה 

כרוכה בתקן )למשל כזאת 
שמייצרת פחות פסולת, 
בעלת נצילות אנרגטית 

 גבוהה וכדומה(

 סמן :   יש    /     אין
עזר בסימון מיוחד לפריטי רכש יניתן לה

 ירוקים במפרט המכרז
 

קיימים לא מסומנים בסימון  פירוט:
 .מיוחד

לבחור  המכרז מציע אפשרות
 במוצרים סביבתיים כמפורט:

צבעים , רובה ודבקים בעלי  .1
 ת"י ירוק

אגרגטים ממוחזרים  .2
 למצעים נחותים

נורות בעלות יעילות  .3
 אנרגטית גבוהה

מזגנים ומכשירים  .4
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, יסביבת-זיהום אוויר, זיהום קרקע, רעש, קרינה, צדק חברתימים, פסולת, שפכים, : לדוגמא ,ימותינושאי סביבה וק

 .וגזי חממה , אקלים שימור משאבים

 

 דרישות דין = חוק, תקנה ותקנים רשימת .2

 .+ צירוף הרשימה לטופס רענון רשימת דרישות הדין בהתאמה לשינויי חקיקה בתחום המכרז
 

 מצ"ב

 איסור רעש, ריח וזיהום אוויר -( 1961 -התשכ"אחוק למניעת מפגעים ) .1

 טיפול באשפה -( 1965 -חוק התכנון והבנייה )התשכ"ה .2

 מניעת רעש -( 1966 -תקנות למניעת מפגעים )התשכ"ו .3

 שמירה על איכות סביבה -( 1968 -חוק רישוי עסקים )התשכ"ח .4

 השלכת פסולת -( 1984 -חוק שמירת הניקיון )התשמ"ד .5

 1979-מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"טתקנות למניעת  .6

 1984תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק( התשמ"ד  .7

 2011-חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א .8

 .2012התשע"ב  -( 5חוק לתיקון פקודת היערות )מס'  .9

 1978-חוק העתיקות, התשל"ח .10

 1989-העתיקות, התשמ"ט חוק רשות .11

 1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט .12

 2002-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )הוראת שעה(, התשס"ב .13

 2007-(, התשס"ז2תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס'  .14

 2008-התשס"חסמכויות פקחים(,  -חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  .15

 2008 -חוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, התשס"ח .16

 2011-חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א .17

 1993-תקנות בריאות העם )מניעת מפגעים( )פינוי יריעות פלסטיק(, התשנ"ג .18

 2002-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )הוראת שעה(, התשס"ב .19

 . היטל הטמנה על פסולת מוצקה2007-(, התשס"ז9חוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  .20

 1990-תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א .21

 1984-תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד .22

 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה .23

חשמליים אחרים בעלי 
 יעילות אנרגטית גבוהה

 בקרי אנרגיה .5

חומרי איטום חיצוניים  .6
 המשפרים בידוד
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 2003-ניה )תסקירי השפעה על הסביבה(, התשס"גתקנות התכנון והב .24

 1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל .25

  1970פקודות הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  .26

הרחבת השעות בהן חל איסור על  - 2011 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( )תיקון(, התשע"א  .27

 ים רעש, לרבות מפעילות בניה באזורי מגוריםשימוש במקורות שונים הגורמ

 2008תקנות להגנת מבנים מפני חדירת גז ראדון, התשס"ט  .28

 . 2008–שמירה על עצים בוגרים(, התשס"ט  – 89חוק התכנון והבניה )תיקון מס'  .29

 .2014התשע"ד  –( 101חוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  .30

 .2015התשע"ה  –תקנות התכנון והבניה )תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות(  .31
 
 
 פיקוח .3

 
 ייעודית לפיקוח בנושאים סביבתיים:פרט דגשים והכוונה 

קיים בעיקר בבניה חדשה וטרם נמצא בשימוש עבור  לניסוי התוכנה שבה המפקח מדווח הפיילוט
 פרויקטים של שיפוצים. 

מתכוונת להקים מאגר מפקחים אשר יבצעו פיקוח באמצעות  המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה
נושא איכות  יכללמשכ"ל. במסגרת הקמת מאגר זה, המפקחים יוכשרו באמצעות קורסים אשר במסגרתם 

 הסביבה.
 

 (חובה לא השיווק לקידום רשותסעיף ) שיווק. 4

  של המכרז: פרט דגשים והכוונה ייעודית לשיווק היבטים סביבתיים
 
 

במסגרת כנסים של השלטון המקומי אחד הנושאים המועלים על ידי מרצה מהחברה הינו עידוד בנייה 
 .ירוקה 

 
על מיזם האקלים,  15-, ובהתאם לחתימת מקבלי ההחלטות בערי פורום ה15-לאור מדיניות פורום ה

במהלך השנה אנו פועלים באמצעות  .15-קו המפרטים הירוקים )גם של השיפוצים( בפני ערי פורום הישוו
  לקדם את הנושא. ןלעניי על מנת 15-רשויות פורום ה מול צוות הניהול
במסגרת פעילויות השיווק לרשויות, התחום מעדכן לבניה חדשה, אך  בעיקר הרלבנטינה אמקיים מיזם 

 .גם במכרז שיפוצים ירוקים אלמנטיםשניתן להכניס  םהרלבנטייעלי התפקידים באת 
והוא מציג ומקדם בפני ראשי  ,, רונן קט מונה לאחראי בניה ירוקה בתחוםבינוי סגן מנהל תחוםמו כן, כ

  בבינוי.הקיימים את המפרטים הירוקים  15-ה של פורום בני קיימאבניה תכנון והעירוני ל פורוםהערי 
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  הערות כלליות .4

 
  :כגוןנושאים,  פרט
  במסגרת מסמכי המכרזפעולות משלימות/בינתחומיות שאינן 

 ערכותיעתידי המחייבות ה מלצות לבחינה לשילובה 

  פריט חדש ששוקלים להכניס למכרז 

 רגולציה 'בצנרת' שחשוב להקפיד לבחון את השפעתה מידי שנה 
 

  ירוקים" שיפוציםוורה ארגון  שיפוציםביצוע עבודות אפשר מהמכרז". 

  ירוקים כללי מאוד ולא מתאים לכל סוגי  התקן לשיפוצים -שיפוצים ירוקים  4חלק  5281ת"י
המבנים ולא רלוונטי בחלק מהעבודות. לכן מכרז זה, עונה על דרישות התקן רק חלק מסוגי 

 המבנים. הוספו למחירון המכרז פריטים ירוקים הנדרשים לביצוע עפ"י דרישות התקן.
המדיניות שלו  במסגרת 15 -ואחר דרישות פורום האנו עוקבים אחר הרוויזיה לתקן הנ"ל 

 ונתאים את המכרז בהתאם. 
 
 

  קיימת יוזמה של משכ"ל מול המשרד להגנת הסביבה לבדיקת האפשרות שמפרטי משכ"ל ישמשו

בסיס למפרטי בניה ירוקה ללא כל צורך באישור של מכון התקנים. הנ"ל במטרה לתת 

רלבנטי בעיקר "ל הנ אלטרנטיבה ומענה לרשויות לבניה ירוקה ולאישור תקן ירוק בר ביצוע.

אלו גם במכרז שיפוצים מאחר והם  אלמנטים ירוקים לבצעאפשרות  נהישאך לבניה חדשה , 

בנייה  נכון להיום הנושא נמצא בבדיקה של רן אברהם, מנהל אגף המכרז. במחירון קיימים

 משרד להגנת הסביבה.ב ירוקה

 
 
 
 הטופס אישור .5

 
 מירב לזובר שם מנהל פרויקטים:

 חתימה: תאריך: 

 איל שורצמן שם מנהל התחום/סמנכ"ל:
 מאשר הטופס: תאריך: 

 

 


