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המשרד להגנת הסביבה, 2019מסמך עתודות בנייה ירוק בישראל : מתוך





קיימה-בתלבנייההישראליהתקןאימוץ-מאמציםמה1.
(5281י"ת)

בסוגילהחלהמדורגמתווהאימוץ-מאמציםאיפה2.
.שוניםמבנים

.הרישויבמערכתליישוםמתווהאימוץ-מאמציםאיך3.

15-מרכיבי המדיניות של פורום ה



:כללי

.ב"התועיגון הדרישה לבנייה ירוקה בתקנות ארציות מכוח חוק 

.2023וספטמבר 2022מרץ -מועדים חדשים 

LEED+ 5281: מה מאמצים. 1

.  קביעת דרישות מינימליות–תחולה במבנים שונים ? איפה מאמצים. 2

.ניתן לדרוש דרישות מתקדמות יותר

אך צמצום  , התקנה מבוסס על המתווה של הפורום: איך מאמצים. 3

.  שלבים2-שלבים ל3-המתווה מ

.משמעותייםלא נדרשות לשינויים 15פורום ה עיריות 

היערכות לתקנות ארציות



שנתי ליישום-תלתמתווה 
לפי שימושי המבנה

201420152016



ומעלהקומות15שלמגוריםמבני

סטודנטיםמעונות/מוגןדיור

עירייהמבני

ר"מ5000מעלמשרדיםמבני

ר"מ1000מעלתיירותיאכסוןמבני

חוליםבתימבני

ציבוריתהתקהלותבנייני

גבוהההשכלהמוסדותמבני

אחדלפחות)עירונייםוגניםספרבתי

(בשנה



(קרקעצמודילמעט)המגוריםמבניכל

חינוךמבנה-עירונייםוגניםספרבתי

(ספרביתאוילדיםגן)בשנהאחד



ברוטור"מ20,000מעלמשרדיםמבני



ר"מ6000מעלמלוןבתי



תקנות ארציות
תחולה לפי שימושי קרקע



מגורים

כוכבים מינימאלי לפי שנת יישום מספר

201420152016

---צמוד קרקע

-(קומות4-8)בניין גבוה 


רבעוןמההחל)

(2015הרביעי של 



9-14)רבי קומות 

(קומות
-



רבעוןמההחל)

(2015הרביעי של 



15-30)רבי קומות 

(קומות

קומות+ 30

מעונות  / דיור מוגן

סטודנטים

:ארציותתקנות

אחדכוכב

קומותרבי–2022מרץ

,קומות2)רוויהבנייה–2023ספטמבר

(ד"יח6מעל

יישום לפי סוגי מבנים

:15-הפורוםשלהעבודהצוותהמלצת

כוכבים2-קומותרבי

אחדכוכב–המגוריםמבנישאר

במקום)התקנותלפיהנמוךהסףעדכון+

רוויהבנייהכל–'מ13

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

קומות4-5/'מ13-מהמגוריםמבניכל

כוכבשלברמהירוקהבבנייהמחויבים

אחד



משרדים

לפי שנת יישום  מינימליכוכבים מספר

201420152016

משרדי עירייה  

משרדים  

ר"מ5,000מעל 

משרדים  

ר"מ20,000מעל 

כגון מרפאות בריאות  , מרפאות שאינן כוללות ציוד רפואילרבות•

בכפוף להעברת הנחיות מעודכנות  . או טיפולים אלטרנטיביים, הנפש

י צוות העבודה המקצועי לבחינת "בנושא לאחר בחינתו מחדש ע

.  ההמלצה

Core)ומעטפתגרעיןמסוגלמבניםפטור• & Shell)להסדרתעד

.(בתכנון-הפורוםבמדיניותשולבטרם,הושלם)בתקןהנושא

יישום לפי סוגי מבנים

:ארציותתקנות

אחדכוכב

ר"מ5000-מ–2022מרץ

ר"מ1000-מ–2023ספטמבר

ומעטפתגרעיןחיוב*

LEEDבחלופתהכרה*

:15-הפורוםשלהעבודהצוותהמלצת

שני,ר"מ1000-מאחדכוכב–2022מרץ

ר"מ10,000-מכוכבים

ומעטפתגרעיןחיוב*

*LEEDלהסדרהבכפוף

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

אחדכוכב–ר"מ5000-ממשרדים

כוכביםשני–ר"מ20,000-ממשרדים

ומעטפתגרעיןללא*

בינלאומילתקןאפשרותללא*



מוסדות חינוך

לפי שנת יישום  מינימליכוכבים מספר

201420152016

גני ילדים

ללא התעדה



ללא התעדה


ספר  בתי

גבוהה  השכלה

של הערכות  )נכון למועד קבלת ההחלטהלאור העלויות הגבוהות 

תקבע את אחוז  , בהתאם ליכולתה, הוחלט כי כל עירייה( 16%-10%

בתי הספר וגני הילדים אשר ייבנו בכל שנה בעיר על פי התקן ובכל  

.  בשנהס אחד "לא פחות מבי, מקרה

הרחבת המתווה תלויה במחקר עלויות עדכני ובהשלמת פרק למבני  

.5282י"בתחינוך 

מתווה ליישום

:ארציותתקנות

1000-מחינוךמבני–2022מרץ

נקודות40,ר"מ

-הפורוםשלהעבודהצוותהמלצת

15:

1000-מ,חינוךמבני–2022מרץ

אחדכוכב,ר"מ

לפי,פיילוטיםקידום–ילדיםגני

בשרוןהאזוריתהיחידהשלמתווה

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

אחדספרבית–הראשונהבשנה

.לפחות

אחדחינוךמבנה-השנייהמהשנה

בשנה



מבני אכסון תיירותי

לפי שנת יישום  מינימליכוכבים מספר

201420152016

---*צימרים 

ר"מ1,000אכסניות מעל 

ר"מ1,000בתי מלון מעל 

**ר "מ6,000בתי מלון מעל 

תקנות ארציות

כוכב אחד

ר"מ5,000מעל -2022מרץ 

ר"מ1,200מעל –2023ספטמבר 

LEEDחלופת 

מתווה ליישום

:15-המלצת צוות העבודה של פורום ה

,  ר"מ1200מעל אחד כוכב -2022ממרץ 

ר"מ5000-שני כוכבים מ

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

כוכב אחד–ר "מ1000מעל 

שני כוכבים-ר  "מ6,000מעל 



מוסדות בריאות

לפי שנת יישום  מינימליכוכבים מספר

201420152016

*בתי חולים 

---**מרפאות

חיוב על פי התקן-ר "מ2000מעל בשיפוצים * 

,  למעט מרפאות שאינן כוללות מכשור רפואי)פטור למרפאות ** 

מרפאות  . או טיפולים אלטרנטיביים, כגון מרפאות בריאות הנפש

(.לצורך החלטה זו, כמשרדיםאלה ייחשבו 

מתווה ליישום

תקנות ארציות  

2022מרץ 

כוכב אחד 

ר  "מ3000-בתי חולים מ

ר"מ1000-מרפאות מ

:15-צוות העבודה של פורום ההמלצת 

יישור קו עם התקנות

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

אחדכוכב–(תוספותכולל)חוליםבתי

פטורות-רפואיציודעםמרפאות

אחדכוכב–רפואיציודללאמרפאות



בנייני מסחר

לפי שנת  מינימליכוכבים מספר

יישום  

201420152016

מעל  בנייני מסחר

ר"מ2,500
---

בנייני מסחר מעל  
---ר"מ10,000

במסגרת העמידה  5282י"לתמפנה 5281י "ת•

אינו  5282י "אולם ת. בדרישות הקשורות לאנרגיה

.כולל פרק המתייחס למבני מסחר

. (Core & Shell)ומעטפת למבנים מסוג גרעין פטור •

מתווה ליישום

:  תקנות ארציות

ר"מ5,000כוכב אחד מעל -2022מרץ 

ר"מ1,000כוכב אחד מעל –2023ספטמבר 

LEEDחלופת 

:  15-המלצת צוות העבודה של פורום ה

ליישר קו לפי התקנות

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

פרקלהשלמתעד,פטורים–מסחרמבני

רלוונטי



בנייני התקהלות ציבורית

לפי שנת יישום  מינימליכוכבים מספר

201420152016

מרכזים קהילתיים  

בתי תפילה

,  מוזיאונים)אחר 
(פנאימתקני

.ר"מ500פטור למבנים מתחת •

.פטור לאולמות ספורט עד להשלמת ההנחיות בנושא זה•

.חיוב על פי התקן-ר "מ500מעל בשיפוצים למבנים •

סים ומבני התקהלות "מומלץ להחיל את ההמלצה תחילה על מתנ•

.  עירוניים

מתווה ליישום

:ארציותתקנות

40,ר"מ1000-מאחדכוכב–2022מרץ

LEEDחלופת,נקודות

:  15-המלצת צוות העבודה של פורום ה

בלי שינוי במדיניות הקיימת

לפי התקנותLEEDהוספת חלופת  

בחינה מחדש של מבנים ספציפיים בהתאם  

לעדכונים בתקן

:הפורוםשלהנוכחיתהמדיניות

–ר "מ500מבני התקהלות ציבורית מעל 

.  פטור לאולמות ספורט.כוכב אחד



גם התקנות  , כיום לא מחייבים–מבני תעשייה •

.הארציות

אנרגטי מינימלי דירוג , אנרגיהמאופסי-אנרגיה •

לרבות  . ייצור אנרגיה בעיר, (לדירה/לבניין)

.קרקעלצמודיפתרונות 

.בהתאם להתפתחויות בתקן–שיפוצים ירוקים •

.חובת דיווח לגבי מפרט ירוק–שקיפות •

.  PV-הכנה ל•

כיוונים נוספים



:אימצו

, יפו–אביב -תל, חולון, אשקלון, גבעתיים, באר שבע, אשדוד
, יםבת , חיפה, נתניה, לציוןראשון , רעננה, הרצליה, כפר סבא

.רחובות, תקוהפתח , רמת גן, חדרה

נס ציונה  , ירושלים: בתהליך אימוץ

לוד, אילת: בבחינה

מדיניות הפורום בעיריותאימוץ 
מצבתמונת 



הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

1
2

אישור ההחלטה בוועדה המקומית לתכנון 
מדיניות ועדה/ הנחיות מרחביות + ובנייה 

:  עות"בתבהוספת סעיף בנייה ירוקה 
תכניות חדשות הטמעת דרישה בתקנוני 

מדיניות הבנייה הירוקה  יישום 
:  צעדים3-ב15-של פורום ה

3



המקומית לתכנון  בוועדה אישור 
ובנייה   1

בתכניות–ההחלטהחלות•
.בנייהובהיתריחדשות

העריםראשילהחלטתהפנייה•
לבנייההישראליהתקןלאימוץ
באתרשמופיעהכפי,ירוקה

או15-הפורוםשלהאינטרנט
המקומיתהועדהלהחלטת

.ובנייהלתכנון

סביבתיותדרישותעםסנכרון•
.קיימות



אישור בוועדה המקומית  
ובנייהלתכנון 

1.

עיריית כפר סבא–דוגמא 



אישור בוועדה המקומית  
ובנייהלתכנון 

חיפהעיריית –דוגמא 

1.



הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה בהנחיות  
המרחביות 1 .

חולוןעיריית –דוגמא 



הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה בהנחיות  
המרחביות

עיריית  –דוגמא 
רעננה

1.



הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה בהנחיות  
המרחביות

עיריית  –דוגמא 
נתניה

1 .



הטמעה בתקנוני תכניות חדשות
דוגמאות 2

שיוסמךאחרגוףכלאו,התקניםמכוןאישור–בניההיתרלקבלתתנאי"
שיחליףאחררשמיתקןלכלאו5281לתקןהתכנוןלהתאמת,בחוקלכך

.אותו

הרצליהעיריית 

הבניה תהיה לפי עקרונות בניה ירוקה בהתאם למדיניות כפי  : ירוקהבניה "
."שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובניה

עיריית חיפה

לתקנות  הבניה תהיה לפי עקרונות בניה ירוקה בהתאם : ירוקהבניה "
שאושרה בוועדה  ולמדיניות העירונית כפי , א"תשפ-2020התכנון והבנייה 

."המקומית לתכנון ובניה

נוסח מותאם לקראת )כבר עתה עות"בתבטיוטת נוסח מוצע לשילוב 
(כניסה לתוקף של התקנות הארציות



הטמעת הדרישה במערכת  
הרישוי והמידע

התעדה
חיוב העמידה בתקן

אישור מקדמי

'אישור שלב א

'אישור שלב ב

רישוי
מידע להיתר

בקשה לבקרה מרחבית  
(היתר בנייה)

אישור תחילת עבודות

תעודת גמר

3



התעדה-ממשק רישוי
15-מתווה פורום ה

התעדה
חיוב העמידה בתקן

אישור מקדמי

'אישור שלב א

'אישור שלב ב

רישוי
מידע להיתר

בקשה לבקרה מרחבית  
(היתר בנייה)

אישור תחילת עבודות

תעודת גמר



התעדה-ממשק רישוי
תקנות ארציות

התעדה
חיוב העמידה בתקן

אישור מקדמי

'אישור שלב א

יהיה אך לא יוגש

'אישור שלב ב

רישוי
מידע להיתר

בקשה לבקרה מרחבית  
(היתר בנייה)

אישור תחילת עבודות

תעודת גמר



התעדה-ממשק רישוי
ארציותתקנות 

עדיין בשלבי גיבושLEEDהמתווה עבור 

התעדה לפי  
5281י "ת

חיוב העמידה בתקן

מקדמיאישור 

'אישור שלב א

יהיה אך לא יוגש

'בשלב אישור 

רישוי
מידע להיתר

בקשה לבקרה מרחבית  
(היתר בנייה)

אישור תחילת עבודות

תעודת גמר

התעדה לפי 
LEED- עדיין

בפיתוח

על תכנוןLEEDאישורי 

על ביצועLEEDאישורי 



.2022מרץ –כניסה לתוקף •

.דומה לפורום–מתווה הדרגתי •

שלבים  3-אך צמצום המתווה מ, מבוסס על המתווה של הפורום–רישוי •

.  שלבים2-ל

.רווייהבנייה : בשלב שני, בשלב ראשון רבי קומות–מגורים •

בשלבי –מתווה מורחב )נקודות 40-עמידה ב, ר"מ1000-מ–מבני חינוך •

(.15-החברה למשק וכלכלה ופורום ה, ס"פיתוח בשיתוף הגנ

בכפוף לגיבוש מתווה )משרדים ומבני ציבור , במסחר–LEEDחלופת •

(.להטמעה ברישוי

100לפחות )תוספת לבניין ירוק קיים טעונת היתר –שיפוצים /תוספות•

.ומעלה50%בתוספות של , ובמגורים גם בבניינים לא ירוקים( ר"מ

.משמעותייםלא נדרשות לשינויים 15עיריות פורום ה •

תקנות ארציות



השלמת אימוץ התקן בעיריות•

סיוע ביישום והטמעה ברישוי•

הכשרות והדרכות•

מעקב אחר התפתחויות בתקן ובשוק•

פתרון בעיות וסוגיות העולות מהשטח•

,  הפעלת צוות עבודה מקצועי וועדת מעקב ובקרה•
בהשתתפות מגוון אנשי מקצוע ובעלי העניין

למהלךנוספות חיבור ערים •

קיימא-הפעלת הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני•

15-פעילות פורום ה



15-דוגמאות לפעילות פורום ה
ריכוז מדריכים וכלי עזר–הנגשת מידע לשטח 



15-דוגמאות לפעילות פורום ה

מעבדות מוסמכות ומאושרות–הנגשת מידע לשטח 



15-פעילות פורום ה

ועדת המעקב והבקרה 
15-אחר יישום החלטת פורום ה

לאימוץ התקן הישראלי לבנייה 
ירוקה 

מליאה

15-ל פורום ה"מנכ:ר"יו
חברים קבועים
שותפים קבועים

צוות עבודה מקצועי

הפורום העירוני  
לתכנון ובנייה  

קיימא-בני

נציגי עיריות ונציגים  
נוספים

אנשי מקצוע 
בתחום

,  יועצים, אדריכלים
,  מלווי בנייה ירוקה

.ועוד, אקדמיה



השלמת אימוץ התקן בעיריות•

סיוע ביישום והטמעה ברישוי•

הכשרות והדרכות•

מעקב אחר התפתחויות בתקן ובשוק•

פתרון בעיות וסוגיות העולות מהשטח•

,  הפעלת צוות עבודה מקצועי וועדת מעקב ובקרה•

בהשתתפות מגוון אנשי מקצוע ובעלי העניין

15-פעילות פורום ה



!תודה
www.forum15.org.il

mayac@forum15.org.il


