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 לכבוד
 (5281לחיוב התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י  15-העיריות החברות במדיניות פורום ה

 
 שלום רב,

 

  יה ירוקהיבנעדכוני  הנדון:
 2021מאי 

 
, שרלוונטיים בתחומי הבנייה הירוקה מהתקופה באחרונהנבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים ומסמכים 

 ., וגם לעיריות שבתהליך15-החברות במדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה לעיריות
 

 
 5282"י ת - הירוקה הבנייה תקןעדכונים ופרשנויות ל .1

 
  2021  -שלישית לתקן  רביזיה .1.1

. ההכנות וההיערכות לרביזיה כבר 5281 יבוצע עדכון שלישי )"רביזיה"( לת"י 2021במהלך שנת 
יצאו לדרך, ובחודשים הקרובים יתחילו לפעול ועדות מומחים בהתאם לפרקים השונים בתקן, 
ויתקיימו אירועי התייעצות עם אנשי מקצוע ובעלי עניין בנושאים שונים שהתקן עוסק בהם. פורום 

ציגים מטעם העיריות בוועדות מעורב ומלווה את התהליך, לרבות בכל הנוגע לשילוב נ 15-ה
 המומחים. אנו מזמינות נציגי עיריות המעוניינים להשתלב בתהליך לפנות אלינו בהקדם. 

עבר עדכון מקיף לפני כחצי שנה ואנו ממליצות לקרוא אותו לתקן  0נזכיר כי פרק בהזדמנות זו, 
בתקן ומספק מענה לשאלות קצר יחסית, שמסדיר ומסביר את אופן השימוש  פרקולהכיר אותו. זהו 

 רבות שעולות מהשטח.
 

 5281גיליון פרשנויות לת"י  .1.2
להזכירכם, לצורך יישום מדיניות הבנייה לעדכנכם בנוגע  לגיליון הפרשנויות שנלווה לתקן. נבקש 

, כל עוד אין הכרח שאנשי המקצוע בעירייה יתמצאו בכל פרטי ונבכי התקן, 15-הירוקה של פורום ה
בכל  5281בלת האישורים הנדרשים והמתאימים ממעבדה מאושרת ומוסכמת לת"י מקפידים על ק

חשוב לצד זאת, (. בקישור כאןהתעדה של הפורום )ניתן לעיין -שלב ברישוי, בהתאם לממשק רישוי
מענה מתן לכם ב , שעשוי לסייע(בקישור כאן) "מתעדכן גיליון פרשנויות"בגם שהתקן מלווה לדעת 
 לשאלות מהשטח.אחיד 

הגובר של בנייה ירוקה סוגיות שצצו ועלו מהיישום לאור העלייה בהיקף ה הצורך בפרשנויות נבע
הבנייה לפי התקן(. במטרה שהפרשנות לסוגיות לחיוב  15-הבעקבות מדיניות פורום )בין היתר 

המקצועיות העולות בשלבי התכנון והבדיקה של העמידה בתקן תהיה אחידה ושקופה, הוקם 
 בניה ירוקה בישראלשל נציגי המעבדות העוסקות בבדיקת בהובלת המשרד להגנת הסביבה פורום 

של ומתקיים תהליך של ליבונן ויות מקצועיות פרשנונדונות סוגיות  פורום "פומב"י", במסגרתו –
כאמור בגיליון הפרשנויות שהינו ניסוח פרשנויות קבועות ואחידות.  הפרשנויות הללו מרוכזות 

 . כאןבקישור ניתן לעיין בו מסמך מתעדכן. 

  

http://www.forum15.org.il/Category.aspx?id=197
http://www.forum15.org.il/Category.aspx?id=197
https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building
https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building
https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building
https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building
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 ליישום התקןעדכונים בנוגע  .2
 

 לעיון הציבור ללא עלות  5281פרסום ת"י  .2.1
קיימה(, שיחייבו את העמידה בתקן בכלל -)בנייה בת לקראת כניסתן לתוקף של תקנות התו"ב

מול המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים לחידוש ההנגשה התקן בחינם.  15-המדינה,  פעל פורום ה
דרישות   - 0ואכן, בתחילת השנה פרסם מכון התקנים חלקים מהתקן לעיון הציבור ללא עלות: פרק 

 הקישורדרישות לבנייני מגורים. להלן  -2למגורים  ופרק  דרישות לבניינים שאינם - 1כלליות, פרק 
 לפרקים אלו לשימושכם. 

 
 התעדהתהליך  סדרתשיפורים בה .2.2

בשנתיים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בהיבט של הסדרת פעילותם של גורמי ה"התעדה" 
מורשות לעסוק  5281, רק מעבדות מאושרות ומוסמכות לת"י 2020לתקן. נזכיר שהחל מינואר 

בבדיקת העמידה בתקן, אנו ממליצות לרענן את המידע מול רשות הרישוי ולהעביר אליה את 
בקישור )דות המאושרות והמוסכמות באתר של הרשות להסמכת מעבדות הקישור לרשימת המעב

חשוב להזכיר כי נוסף על המעבדות . )5281יש להקליד בשורת החיפוש את מספר התקן  – כאן
המופיעות ברשימה, גם מכון התקנים מוגדר כמעבדה מוסמכת לעניין זה, מתוקף חוק התקנים )ולכן 

נוהל מסירת מידע "פורסם  2020לא מופיע ברשימה( וניתן לקבל אישורים מגוף זה. בנוסף, בדצמבר 
, המסדיר את האופן שבו המעבדות מדווחות על הפרויקטים שעוברים (בקישור כאן" )ממעבדות

בדיקה בהן. הנוהל מיועד גם הוא לסייע בקבלת סטטוס/מיפוי של תמונת המצב של הבנייה הירוקה 
 בישראל, ובפילוח לפי רשויות מקומיות. 

 
 לחיוב התקן 15-יניות המשותפת של פורום העדכונים ודגשים בעניין המד .3

 
 לחיוב התקן 15-המדיניות המשותפת של ערי פורום ה .3.1

לחיוב  15-המשותפת של פורום ההמדיניות בימים אלה השלמנו את גיבושו של נוסח המלצה לעדכון 
התקן. הנוסח יועבר להערות העיריות בתקופה הקרובה, וייעלה לדיון ואישור ב"ועדת המעקב 

לאימוץ התקן לבנייה ירוקה". הפרטים  15-רה אחר יישום החלטת ראשי הערים של פורום הוהבק
 והמועדים יועברו אליכם בהמשך. 

 
 בניה ירוקה של מוסדות חינוך .3.2

, עם 5281מדיניות הפורום מנחה לכל הפחות הקמת מבנה חינוך חדש אחד בשנה שיעמוד בתקן 
וגם כהיערכות ליישום התקנות המחייבות העתידות להיכנס זאת מבחינת "נאה דורש נאה מקיים" 

 למבנים 5281לתוקף, מומלץ להרחיב את ההתנסות של עירייתכם  ביישום הבנייה הירוקה לפי ת"י 
 מזכירות שלשימושכם עומד מסמך, אנו בעירייתכם . כדי לסייע לכם בקידום הענייןחינוך נוספים

, ניתן 6. בעמוד , שפרסמה המועצה הישראלית לבנייה ירוקהתועלות הבנייה הירוקה של בתי הספר
  ת את כלל התועלות.מסכלמצוא טבלה תמציתית המ

 

  

https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/7
https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/7
https://www.israc.gov.il/?NameOrMisLab=-1&AuthorizationStatus=&Technology=-1&SearchFree=5281&pg=searchLab&CategoryID=231&PostBack=1
https://www.israc.gov.il/?NameOrMisLab=-1&AuthorizationStatus=&Technology=-1&SearchFree=5281&pg=searchLab&CategoryID=231&PostBack=1
https://www.israc.gov.il/?NameOrMisLab=-1&AuthorizationStatus=&Technology=-1&SearchFree=5281&pg=searchLab&CategoryID=231&PostBack=1
https://www.gov.il/he/departments/policies/information_from_lab
https://www.gov.il/he/departments/policies/information_from_lab
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2019/03/%D7%AA%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-13.3.19.pdf


 

 3 
 

 מיפוי מבנים בבנייה ירוקה בישראל .4
למיפוי כל המבנים בישראל   GISמאגר מידע מקוון על בסיס  מתכנן להשיקהמשרד להגנת הסביבה  

"נוהל לבניה ירוקה, לרבות מבנים הנמצאים בתהליכים להסמכה לפי ההתקן.  5281העומדים בת"י 
מאגר המידע יהיה זמין בהעברת המידע למאגר.  לסייע צפוימסירת מידע ממעבדות" שהוזכר לעיל, 

 לצפייה באתר ממשלתי בתקופה הקרובה. 
שהמפה  ( הקיימת כבר. נחדד,בקישור כאן) מפת המבנים הירוקים בישראלברק לעת עתה, ניתן לעיין 

מבנים שקיבלו "תו ירוק" ממנהלת התו הירוק, אך ורק כוללת היא  –מציגה נתונים חלקיים  הקיימת
לא  ךא ה במעבדות פרטיותואינה כוללת מבנים נוספים שעברו תהליך "התעדה" )בדיקת מעבדה( מלא

  קבלת תו ירוק ממנהלת התו הירוק.המשיכו בתהליך 
 

 בניינים מאופסי אנרגיה .5
, המגדיר מהו הגדרות ושיטות חישוב -מבנים מאופסי אנרגיה פורסם מסמך רשמי בנושא  2020במאי 

שליוו את הגופים היה בין  15-פורום המבנה "מאופס אנרגיה" ומהו "מבנה כמעט מאופס אנרגיה". 
מתווה לקידום פורסם גם  2020אנו ממליצות לעיין במסמך ולהכירו. באוקטובר  כתיבתו ותרמו לטיובו.

אמצעים  תוף עם המועצה לבנייה ירוקה.ידי משרד האנרגיה, בשי-על בנייה מאופסת אנרגיה בישראל
 .15-ידי הממשלה, בהשתתפות פורום ה-וכלים נוספים לקידום הנושא נבחנים בימים אלה על

 
 קיימא-תכנון בר .6

 

", של °360פורסמה חוברת מקרי מבחן לתוכניות שנבדקו לפי כלי המדידה "שכונה  ":°360"שכונה  .6.1
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון. החוברת סוקרת חמש שכונות שתוכננו 
ביוזמת משרד הבינוי והשיכון, אשר נמצאות בשלבי תכנון מתקדמים אך טרם נדונו וטרם אושרו 
 במוסדות התכנון, ומתארת את השינויים שבוצעו בתכניות בעקבות הבדיקה לפי כלי המדידה. ניתן

 .בקישור כאןלעיין בחוברת 
 

, 2020נזכיר שביולי : שימוש בדו"ח רוח ככלי תכנוניל בנוגע למתכננים המלצות בנושא תתזכור .6.2
מסמך המלצות, שבו ריכוז דגשים שיכולים לסייע בידי אנשי תכנון, ובפרט אנשי  15-פרסם פורום ה

המקצוע בוועדה המקומית, בשימוש מיטבי בדו"חות הרוח המוגשים להם במסגרת הליכי תכנון 
מדובר במסמך מתעדכן ואנו מזמינות אתכם להעביר אלינו . בקישור כאןובנייה. ניתן לעיין במסמך 

ת פתרונות אפקטיביים ו/או הצעות, תובנות נוספות ודוגמאות רלוונטיות שעולות מהשטח, לרבו
יצירתיים שהוטמעו בעירכם ומעקב אחר יישומם, דוגמאות לסעיפים שהוטמעו בתכניות בנושא 

  .מניעת/צמצום רוח, וכיו"ב
 

כאן בשבילכם לכל שאלה והתלבטות, עוקב באופן צמוד אחר  15-נזכיר שהצוות המקצועי של פורום ה
בעיריות. אנו מזמינות אתכם/ן  יישום המדיניות המשותפתההתפתחויות בתחום ומלווה באופן שוטף את 

להעביר אלינו מידע מהשטח, קשיים, "ריג'קטים" וכיו"ב, כדי שנוכל להמשיך ולטייב את המדיניות 
 המשותפת ולפעול מול הגורמים המקצועיים השונים כדי לפתור בעיות וחסמים.

 
 שבוע טוב, המשךבברכת 

 
 קרבטרימאיה 

 15-סביבה ותכנון, פורום המנהלת מחלקת 

 הוד עידית
 15-יועצת סביבה וקיימות לפורום ה

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/guides/green_building_in_israel
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/zeb_definition_methodology.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/zeb_outline.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/zeb_outline.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/zeb_outline.pdf
https://trailer.web-view.net/Links/0X03FE044081F4C9D51B5AC81F82D1D5B84707189F6ECD57C8683D8733526AC603E0B6271D472C0EC0035952B9CCFC487715BEEE77D04669326D4D0C18D13635A3D52E62F30F168B65.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0X03FE044081F4C9D51B5AC81F82D1D5B84707189F6ECD57C8683D8733526AC603E0B6271D472C0EC0035952B9CCFC487715BEEE77D04669326D4D0C18D13635A3D52E62F30F168B65.htm
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%95%D7%97_%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94-15_-_%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99_2020.pdf
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%95%D7%97_%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94-15_-_%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99_2020.pdf

