
מבני מגורים לשיפוץ    הנחיות בנייה ירוקה חולון     

1940דירות קיימות שנבנו משנת  64,207בעיר חולון   
2013מקור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   



היתרים במבנים לשיפוץבדיקה ואישור בנייה ירוקה  ל  



 הטמעת הבנייה הירוקה בעיר חולון        -רקע 

   

 אימצהעיריית חולון 

 ההנחיות העירוניות לבנייה ירוקה את

 06.05.2012בתאריך 

 

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 15-עמידה בייעדי אמנת פורום ה

 2020עד  20%הפחתת אנרגיה 

 התהליך כלל הכשרת מנהל הנדסה

 מחלקת רישוי  

 ועורכי בקשות ובעלי עניין

 בודק חיצוני –בדיקת התכניות ואישורן 

 היתרים 75-נבדקו כ

 



 המשך -הטמעת הבנייה הירוקה בעיר חולון         -רקע 

   

 תוספת להנחיות בנייה ירוקה

 :חוברות הנחיות חדשות 2הכנת 

 אישור הבנייה הירוקה   –תנאי להיתר 

 מבנים מגורים צמודי קרקע

 

 

 שיפוץ מבנים  

 

 

 

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

   5281י "אימוץ ת

 כתקן מחייב למבנים חדשים

 של התקן' וב' שלב א –תנאי להיתר ואכלוס 



 :סוגי העבודות
 תוספת על הקרקע•

 תוספות אגפים למבנה•

 תוספות בקומות•

 תוספת על גגות•

 תוספת מרחבים מוגנים•

 ע"ד מתוקף תב"תוספת יח•

 א"תוספת בנייה מתוקף תמ•

 רשימה של העבודות לשיפוץ הנכללות בהנחיות

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

הוראות הבנייה הירוקה למבנים קיימים  

 :כגון, לשיפוץ 

תוספות לבניין קיים 

עיצוב מחדש של הבניין הקיים 

הסבה של אלמנטים כגון שלד הבניין ופתחים 

  וכל עבודה שיפוץ שאינה נכללת בעבודות הפתורות

 מהיתר



 :וכך זה נראה בחוברת ההנחיות

 טבלה המפרטת את סוגי עבודות השיפוץ  

 (5281י "זהים לפרקי ת)הפרק הרלוונטי •

 והסעיפים הרלוונטיים לפי סוג העבודה•

 

 

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 רשימה של העבודות לשיפוץ הנכללות בהנחיות



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

                              הנחיותלכל פרויקט בעיר מצורפת בתיק מידע חוברת 

:כיצד נראית חוברת נספח בנייה בת קיימא –מבוא  5281י "זהים לפרקי ת  -הפרקים    



 כתיבת  מסמך ההנחיות –הטמעת הבנייה הירוקה 

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 חלקים 3 -מחולקים ל חלקי החוברת 

 5281י  "פרקים   זהים לפרקי ת 8-ול



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 מצורפת חוברת ההנחיות בתיק המידע -לכל פרויקט בעיר  

את הבנייה הירוקה בפרויקטים בעיר  על בסיס  להטמיע

 לבנייה בת קיימה 5281י "ת

 
 בתחום לעורכי הבקשה והמתכננים  לספק גישה למידע 

 
פשוטה ונגישה להוכחת הטמעת   לספק פלטפורמה

 :הדרישות בתכנון לקבלת היתר

oבגרמושקה 

o  חניה, פיתוח, סניטרי – בנספחים 

o בחוברתA4 -  הכוללנספח בנייה ירוקה: 
חשיבת  )והסברים על האסטרטגיות , נתוחים אקלימיים•

 ,  (המתכננים כיצד ליישם ואלו פתרונות ורכיבים הוטמעו בתכנון

 ח תרמי  "דו•

 ח אקוסטי"דו•



 נושא פרק

 אלמנטים פאסיביים אנרגיה. 1

 מערכות אקטיביות

 ;  צמצום אי החום העירוני; ניצול המגרש לשטחים פתוחים• קרקע. 2

 .זיהום הקרקע; שימור הקרקע ושתילה•

 ,השבת מים, חיסכון במים בבניין; חיסכון במים במגרש• מים. 3

 מי נגר וניקוז•

 חומרים עם תכולה ממוחזרת, חומרים בעלי תו ירוק• חומרים. 4

בריאות . 5

 ורווחה

 קרינה; רעש; אוורור מרתפים וחדרים טכניים•

 תשתית לעמידה בדרישות עירוניות קיימות• פסולת. 6

 חנית אופניים  ; גישה לתחבורה ציבורית• תחבורה. 7

ניהול  . 8

 אתר בנייה

 פסולת בניין•

 ניהול סביבתי של מהלך הבנייה•

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 נספח לבנייה בת קיימא  בפרקי ההנחיות  



 פרויקטים בבנייה ירוקה בעיר חולון

 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 
 

 לחוק 101על פי תיקון  –פעולות לאישור התכנית 
        

 

 הטמעת הבנייה הירוקה בתכנון –פעולות תכנוניות 

 

 

 מילוי הדרישות להוצאת היתר –חוברת הנספח 

 

 :סדר פעולות בתחום הבנייה הירוקה לקבלת היתר



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 לרשות רישוימסמכים 

 חוברת נספח בנייה ירוקה. 2     אישורים" +הנחיות"החוברת . 1  

 ..(אינסטלציה, פיתוח, במידה ויש תנועה)נספחים + גרמושקה . 3  



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 :רכיבי הבנייה הירוקה צריכים לבוא לידי ביטוי ולהיכלל בכל מסמכי ההגשה

 חוברת נספח בנייה ירוקה. 2     אישורים" +הנחיות"החוברת . 1  

 ניתוח והסברים•

 רכיבים נבחרים•
 

 מסתורים, סוג זיגוג, הצללות, חלונות, פתחיםהעמדה  גרמושקה . 3  



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 3+  2+  1 –מסמכי בנייה ירוקה להיתר 

 חוברת נספח בנייה ירוקה. 2   גרמושקה ונספחים. 3  

חוברת ההנחיות עם מילוי החלקים הרלוונטיים כולל מילוי + 

 תקציר הפרויקט 3חלק 

   –תכנון אקלימי מצב קיים  1.1

     -תכנון אקלימי של הבניין 1.2

           -אמצעים פסיביים  1.3

 -תאורה טבעית  1.6

 – איתור הקולטים 1.10

כי לכל הדירות קולטי ( אפ'כגון סקצ)יש להוכיח בתכנת תלת מימד 

לדצמבר בין  21שעות ב 4שמש עם חשיפה לקרינה לפחות 

           .9:00-15:00השעות 

   הצהרת יזם –חומרי בניין  4.1

  הצהרת יזם  –חומרי בניין  4.2

  הצהרת יזם  –חומרי בניין  4.3

  הצהרת האדריכל  5.1

  הצהרת היזם  8.2

  הצהרת היזם  8.3

 מטרת הצהרה  

 +  שהיזם 

 מתכננים

יכירו את הדרישות  

 ויטמיעו בתכנון

  –תנאים לייבוש כביסה  1.9

     .קיים פתרון לתלייה לכל הדירות על פי דרישה 

 מירוב השימוש בקרקע  2.1

 מי נגר וניקוז 3.1

  איכות האוויר ואוורור  5.1

 חנית אופניים 7.2



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 
 

רשות הרישוי בודקת ומאשרת 

 רשות רישוי      מסמכי הגשה

 גרמושקה•

 חוברת הנספח•

 חניה,פתוח, נספחים סניטרי•

 

בדיקת הטמעת עקרונות הבנייה  •

הסברים על אסטרטגיות   – הירוקה

 .בתחומי האנרגיה קרקע ומים

 

להגיע לפתרונות תכנוניים פסיביים  •

,  מעטפת המבנה, בתחום האנרגיה

 ,פתרונות אוורור, פתחים והצללות

בתחום המים במבנה ובמגרש       

 ובתחום ניצול הקרקע

 :סדר פעולות בתחום הבנייה הירוקה לקבלת היתר



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 
 

       

 הטמעת הבנייה הירוקה בתכנון –פעולות תכנוניות 

 

 :סדר פעולות בתחום הבנייה הירוקה לקבלת היתר

 גורם אחראי נושא מסמכי הגשה  

 גרמושקה•

 

 חוברת הנספח•

 ,תכנון אקלימי פסיבי

בניית אסטרטגיות בתחומי  

 ,האנרגיה

 עורך התכנית

יועץ בנייה  / 

 ירוקה

 הטמעת הנושאים –גרמושקה •

 –חוברת הנספח •

י "נספח העייריה מלא וחתום ע

 ,גורמי הרשות

 ,ניתוחים אקלימיים

 ח תרמי"דו

 ח אקוסטיקה"דו

  –נספחים •
 חניה, פיתוח, סניטרי

 

 

 ,  אינסטלציה•

 פיתוח•

 תנועה•

 קונסטרוקטור•

 תרמי•

 אקוסטיקה•

 חשמל•

 (זיהומי קרקע)סביבה •

 כל יועץ אחר הנדרש על פי הרשות•

 

 

יועצים  

 מקצועיים

התחייבויות לבצוע על פי הנחיות   הצהרות

  -בנספח 

 היזם



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 קרקע 2.0 –פרקי ההנחיות  2חלק 

 מספר 
 הסעיף

 בתוך הפרק

 נושא
 ותחום  

 הנספח
 והתחולה  

 מטלות 
 המתכנן

 הבודק
 בעירייה  





 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 המטרה נושא         פרק

 מירוב השימוש בקרקע 2.1 קרקע. 2

 דרישות עירוניות

 

 שימור הקרקע  2.2

 דרישות עירוניות

 

 שימור הקרקע 2.3

 

  ליצור תכסית קומפקטיות 

 ולנצל את שטחי המגרש לשטחים פתוחים

 

לפתח אסטרגיות  לצמצום אי החום העירוני 

 (מחופה/ שטח פתוח )על ידי קביעת טיב כיסוי הקרקע 

 

לפתח אסטרטגיה לכיסוי הקרקע 

 במטרה לצמצם את צריכת המים ולשמר עצים קיימים



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 גורם בודק תכולה שם הנספח         נושא  שם הסעיף        

 מירוב השימוש בקרקע 2.1

 דרישות עירוניות

 להגדרת מחלקת התנועה -

 חניה 

 ופיתוח

תכנית הגשה 

 תכנית פיתוח

 ותכנית תנועה

 

מילוי  

 הטבלה

מחלקת  

 תנועה

 סוג חניה

 עילית

 תת קרקעית

 מתקן אופניים במבנה

 מתקן אופניים במגרש

 שטח מספר
 % 
 מהמגרש



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 גורם בודק תכולה שם הנספח         נושא  שם הסעיף        

 שימור הקרקע 2.2

 דרישות עירוניות

 להגדרת מחלקת התנועה -

 תכנית הגשה פיתוח

 תכנית פיתוח

פירוט אסטרטגיות  

 לצמצום

 "  אי החום

 "העירוני

 

מילוי  

 הטבלה

 אגף  

 גנים ונוף

 שטח כיסוי הקרקע

 ריצוף מחלחל

 אספלט

 אחר

 שטח
 % 
 מהמגרש



 'שוהם אדר. פוגל א. א  –מתכננים            

 תמי הירש אדריכלים  –יעוץ בניה ירוקה  

 בתכנון  –סטטוס               



 בנייה היתר קבלת לצורך (ירוקה לבנייה) קיימא בת לבנייה נספח להכנת הנחיות   

 גורם בודק תכולה שם הנספח         נושא  שם הסעיף        

 תכנית הגשה פיתוח שימור הקרקע 2.3

 תכנית פיתוח 

 :עם פירוט

 תכנית השתילה•

 תכנית ההשקיה•

 

מילוי  

 הטבלה

 אגף

 גנים ונוף

 שטח כיסוי קרקע

 צמחייה חסכונית במים

'מספר הפריטים יח  

 שיקום עצים

 העתקת עצים

 שטח
 % 

 כ שטחי הצמחייה"מסה

 עצים בוגרים



 'שוהם אדר. פוגל א. א  –מתכננים            

 החברה הכלכלית חולון

 תמי הירש אדריכלים  –יעוץ בניה ירוקה  

 בתכנון  –סטטוס               


