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 2014ינואר 



 מטרת הדיון

  15 -הצבעה על אימוץ החלטת פורום ה

 לשימוש בתקן הישראלי לבנייה ירוקה
 

 



 ?מהי בניה ירוקה

 .לבנייה ולתפעול של הבתים, גישה מערכתית כוללת לתכנון

 

 .חשיבה לטווח ארוך תוך התייחסות מקומית

 

מניעת השלכות הרסניות אפשריות לבריאות ולאיכות החיים    -מתכנון ועד לשימוש במבנים  
 .והסביבה

 

 .  פגיעה בסביבה שמתחילה בתקופת הבנייה ונמשכת לאורך כל תקופת השימוש במבנה

 

מפגיעה  , ככל האפשר, עבודה בריאה ונוחה תוך הימנעות/יצירת סביבת מגורים -המטרה 
 .במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה

 

השפעה הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם על ידי הקטנת  
 . הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים

 



 15-פורום ה, הרקע לקבלת החלטת ראשי הערים

 תוצאות סקרי פליטות גזי החממה בערי האמנה   15 -חתימה על אמנת האקלים של פורום ה

   2007ממוצע 
 

 מפליטות גזי חממה מקורם במבנים 72%-כ

 30%ביתי 

 11%פסולת תושבים 

 17%תחבורה 

 15%תעשייתי 
 27%מסחרי 

 הקמת הפורום העירוני לבניה ירוקה

,  זיהוי חסמים והסרתם, לקידום מדיניות בנייה ירוקה

 .  איגום ורישות מידע
 

 .  נציגי מהנדסי העיר של עיריות האמנה

 



 קידום מדיניות בנייה ירוקה בערי האמנה

 בסיס סטטוטורי למדיניות בנייה ירוקה 

 העריםראשי מתן תוקף להחלטת  החלטת ראשי הערים הראשונה  

 עירייה  

מתן תוקף להחלטה  

 בוועדה המקומית

 אשדוד

   אשקלון

 שבע באר

   ים-בת

 גבעתיים

 הרצליה

 חדרה

 חולון

 חיפה

 ירושלים

 סבא כפר

 נתניה

 תקווה-פתח

 לציון ראשון

 רחובות

 גן-רמת

 רעננה

 יפו-אביב תל

 כן  

 
 לא

 
 התקיים דיון

 לא התקבלה החלטה  

 

 



 קידום מדיניות בנייה ירוקה בערי האמנה
 2011-2012 –מיפוי מדיניות בנייה ירוקה 

 אוגדן עירוני  
הנחיות בנייה ירוקה 

 לתוכניות ספציפיות

 ללא מדיניות מתלבטים  

 עיריות 3 עיריות   5

 עיריות   2 עיריות   2

הנחיות  \אוגדן

 בתהליכי הכנה

 עיריות   3

 5281 י"לתהפנייה 

 עיריות   3



 5281י "ת -התקן הישראלי לבנייה ירוקה 

 .LEED, BREEAM, Green Star :בעולם תקינה•

 

 ,פרטי סקטור ,אקדמיה) מישראל מומחים עשרות י"ע נכתב 5281 י"ת•

   .בתחום בינלאומיים מומחים ובסיוע (תכנון אנשי ,ממשלה משרדי

 

   .(השנייה הרוויזיה של בעיצומה כיום) לשנתיים אחת רוויזיה•

 

 .סף דרישות + מצרפי מצטבר ניקוד שיטת•

 

 .'נק 55 של מינימום - תקן•

 כוכבים' מס   ניקוד

55 - 64  

65 – 74    

75 - 82  

83 – 89    

90 +   



 5281י "ת -התקן הישראלי לבנייה ירוקה 

 דרישות כלליות 1

 מגורים 2

 משרדים 3

 מוסדות חינוך 4

 אכסון תיירותי 5

 מוסדות בריאות  6

 מסחר   7

 מבני התקהלות ציבורית   8

 פרקי התקן  

 אנרגיה  

 קרקע  

 מים

 חומרים

 בריאות ורווחה 

 פסולת תחבורה

 ניהול אתר הבנייה  

 חדשנות

 נושאים המטופלים במסגרת התקן  

 חסר -תעשייה  9



 אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

   תקופתית בקרה ועובר  העניין בעלי כלל בשיתוף נכתב אשר מקצועי תקן•

 העירייה במשאבי תלוי שאינו חיצוני התעדה תהליך•

 עצמאי באופן הנחיות ולהתאים להתמודד הצורך את עירייה לכל חוסך•

 .השוק ולהוזלת ולייעול ויזמים מתכננים מול קלה להתנהלות וברורה אחידה מדיניות•

 יתרונות  

 מחייבת ממשלתית מדיניות העדר•

 הדיור מחירי מעליית חשש•

 חינוך מבני לבניית תקציבי חסר•

 בתקן מקצועיים חסרים•

   היזם על נוספת בירוקרטיה מהעמסת חשש•

 חסמים



 אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה
 תהליך העבודה לגיבוש ההמלצה

 הקמת צוות עבודה 

 הסביבה להגנת המשרד•

   הפנים משרד•

 יפו-אביב תל עיריית•

 ירוקה לבנייה הישראלית המועצה•

   התקנים מכון•

•IQC 

 15-ה פורום•

 מבנה סוג לכל נפרדת ובהתייחסות וזהיר הדרגתי אימוץ•

   והלאה 2014-מ החל ,קדימה שנים שלוש של הסתכלות•

 ובקרה מעקב צוות הקמת•

  מקצועיות בעיות לפתרון הירוק התו ומנהלת קבלנים ,עיריות בין פתוח ערוץ•

 הנחות היסוד

 קריטריונים לגיבוש ההמלצה

 המבנה/הפרויקט סוג•

 הבעלות סוג•

 משלימה תקינה מול קונפליקטים•

   בתקן חסרים•

 (פרטית/ציבורית) השקעה החזר•

  ותהודה ציבורית נראות•

   15-ה פורום בעיריות ליישום רלוונטיות•



 דיונים בפורום העירוני לבנייה ירוקה 

 מפגש מהנדסי ערים  

 הפצה לקבלת הערות הציבור 

 אישור ההחלטה במליאת ראשי הערים

יועצים  : התייחסות בעלי תפקידים בעיריות

 ע"מה, לים"מנכ, משפטיים



 החלטת ראשי הערים 
 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

 

 ר"מ 2500 מעל מסחר בנייני

 

   

 ר"מ 20,000  מעל של משרדים מבני

 ברוטו

 

 

 

   

   קומות 15  מעל מגורים מבני
 

 ר"מ 6000 מעל מלון בתי
 

 ר"מ 2500  מעל מסחר מבני

   

 פטורים מעמידה בתקן
   , (core & shell) ומעטפת גרעין מסוג משרדים מבני   ,מסחר מבני  ,מרפאות  , קרקע צמודי מגורים מבני      

 חינוך מבני



 .  עירייה רשאית לקבוע מתווה אחר לאימוץ התקן כל עוד אינו מפחית מהדרישות בהחלטה1.
 

ניתן להמשיך ולהחיל את המדיניות עד  –מקום בו קיימת מדיניות בנייה ירוקה מאושרת 2.

 .להחלתו של התקן על פי ההחלטה והמועדים הנקובים בה
 

עירייה המעוניינת לחייב עמידה בדרישות מסוימות של בנייה ירוקה שאינן בתקן או שבתקן  3.

.                        ע"יכולה לעשות זאת במסגרת הוראות מה, אך אינן דרישות סף מחייבות

 .  מומלץ להפנות להוראה הרלוונטית בתקן, אם מדובר בדרישות שקיימות בתקן

 החלטת ראשי הערים 
 הוראות מיוחדות

 :התקן לפי בשיפוצים חיוב
 

   .מהמעטפת 70%  לפחות של שיפוץ המבצעים משרדים•

 .ר"מ 6000 מעל מלון תיב•

 .ר"מ 2000 מעל של בשיפוצים בריאות מוסדות•

 .ר"מ 500 מעל של למבנים בשיפוצים ציבורית התקהלות בנייני•

 

 :התקן לפי לשיפוצים המלצה
 

 .תושבים בקרב לשיפוצים הנחיות חוברת לפרסם ממליצים  - מגורים•

 התקן בסיס על ירוקים לשיפוצים דרישות להטמיע ממליצים - חינוך ומוסדות עירייה מבני•

 .(ביצוע+תכנון) ציבור מבני לשיפוץ המכרזים במפרטי

 



 הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

 ובנייה  בוועדה המקומית לתכנון אישור ההחלטה 

 חדשות   תוכניותהטמעת ההחלטה בתקנוני 

 :  ההמלצהיישום 



 שימוש

 קרקע

 מספר כוכבים לפי שנת יישום  
 מנגנוני פטור דרישה לשיפוצים

 

  15-תוספת להחלטת פורום ה

 2016 2015 2014 בכפר סבא

 מגורים

חלק )

2) 

 צמוד קרקע
- - - 

מומלץ לפרסם חוברת  

הנחיות לשיפוצים בקרב  

תושבים לעידוד יישום  

 .וולונטרי של שיפוצים ירוקים

 

  

פטור גורף לצמודי  

 קרקע

פ  "המשך חיוב באוגדן למבנים ע

 .60/תכנית כס

 קומות 4עד 
- * * 

 

 -עמידה באוגדן עד ה

1.6.2014. 

 

  -עמידה בתקן החל מה

1.6.2014 

 בניין גבוה  

 * * - קומות 5-8

 רבי קומות  

 * * - קומות 9-14

 רבי קומות  

 ** * קומות 15-30

 קומות+ 30
* * ** 

/  דיור מוגן

מעונות  

 סטודנטים
* * * 

 :בנוסף להוראות התקן יאומצו הסעיפים הבאים מתוך האוגדן כמחייבים

מאחר והעיר מעוניינת לקדם את השימוש באופניים חובה להקים בכל בית משותף חדר עגלות ואופניים לטובת כלל  –חדר עגלות ואופניים  הקמת•

 .מחסן דירתי לא יהווה תחליף לחדר זה. ר לכל יחידת דיור"מ 0.5 -דיירי המבנה בשטח שלא יפחת מ

מאחר ובעיר קיים מנגנון כמעט מלא להפרדת פסולת במקור כל חדר אשפה יכלול   –התקנת חדר אשפה בהתאם להנחיות היחידה לאיכות הסביבה •

 .י היחידה לאיכות הסביבה"את כל המתקנים הנדרשים ע

 .שוט אשפהבמגדלים רבי קומות תחויב הקמת •

 

 

 הצעת החלטה כפר סבא

 .38א "פ תמ"לא תחול דרישת עמידה בתקן הישראלי לבניה ירוקה למבנים העוברים חיזוק ע

 .ידרשו לעמוד בתקן כמפורט בטבלה למבני מגורים 38א "מבנים בבניה חדשה לפי תמ



 שימוש

 קרקע

מספר כוכבים לפי שנת 

 יישום  
 מנגנוני פטור דרישה לשיפוצים

 

 

  15-תוספת להחלטת פורום ה

 בכפר סבא
2014 2015 2016 

  1  משרדים

 (3חלק )

 מבני עירייה

* * * 

מומלץ להטמיע דרישות  

לשיפוצים ירוקים על בסיס  

התקן במפרטי המכרזים  

+  תכנון)לשיפוץ מבני ציבור 

 (.ביצוע

למבנים מסוג  פטור   2

 גרעין ומעטפת

 (Core & Shell)  . 

  

מבנים מסוג   -עד לתיקון התקן 

 & Core)גרעין ומעטפת 

Shell)  מלווה  יגישו באמצעות

את סעיפי התקן  בנייה ירוקה 

  הרלוונטיים של משרדים

לבדיקת היחידה האזורית  

לאיכות הסביבה בהתאם  

 .להנחיות מהנדס העיר

 

 

משטח הגג יתוכנן   50%לפחות 

תכנון הגג יכול לכלול  . כגג ירוק

  וולטאייםמתקנים פוטו , גינון

 .פ הנחיות מהנדס העיר"ע' וכו

משרדים  

פרטיים מעל  

ר "מ 5,000

 ברוטו

* * * 

משרדים המבצעים שיפוץ  

מהמעטפת   70%של לפחות 

 .ידרשו בעמידה בתקן

משרדים  

פרטיים מעל  

20,000  

 ר ברוטו"מ

* ** ** 

 

 

 .או טיפולים אלטרנטיביים, כגון מרפאות בריאות הנפש, לרבות מרפאות שאינן כוללות ציוד רפואי 1
 .  לכשיושלם המסמך ייבחנו ההמלצות לגופן ותעודכן ההמלצה בהתאם. בימים אלה נכתב מסמך הנחיות בנושא 2



 שימוש

 קרקע

 מספר כוכבים לפי שנת יישום  
 מנגנוני פטור דרישה לשיפוצים

 

  15-תוספת להחלטת פורום ה

 בכפר סבא
2014 2015 2016 

מוסדות  

 חינוך

 (4חלק )

 גני ילדים  

ראו מנגנוני  )

 (פטור
 

*  

 

*  

 

* 

מומלץ להטמיע דרישות  

לשיפוצים ירוקים על בסיס  

התקן במפרטי המכרזים  

 .  לשיפוץ מבני ציבור

,  מומלץ שכל עירייה

,  בהתאם ליכולתה

תקבע את אחוז בתי  

הספר וגני הילדים  

העירוניים אשר ייבנו  

בכל שנה בעיר על פי  

ולא פחות , התקן

ס אחד בשנה  "מבי

 ספר-בתי .  הראשונה

ראו מנגנוני  )

 (פטור

* * * 

השכלה  

 גבוהה  

  -המבנה )

לא כולל  

 (הקמפוס

* * * 

מבנים מסוג   -עד לתיקון התקן 

 & Core)גרעין ומעטפת 

Shell)  מלווה  באמצעות יגישו

את סעיפי התקן   בנייה ירוקה

של משרדים  הרלוונטיים 

היחידה האזורית  לבדיקת 

לאיכות הסביבה בהתאם  

 .להנחיות מהנדס העיר

 

משטח הגג יתוכנן   50%לפחות 

תכנון הגג יכול לכלול  . כגג ירוק

  וולטאייםמתקנים פוטו , גינון

 .פ הנחיות מהנדס העיר"ע' וכו



 שימוש

 קרקע

מספר כוכבים לפי שנת 

 מנגנוני פטור דרישה לשיפוצים יישום  

 

בכפר   15-תוספת להחלטת פורום ה

 2016 2015 2014 סבא

מבני אכסון  

 תיירותי

 (5חלק )

 פטור לצימרים - - - צימרים  

 אכסניות  

 ר "מ 1,000מעל 
* * * 

 בתי מלון  

 ר"מ 1,000מעל 
* * * 

 בתי מלון  

 ר"מ 6,000מעל 
* * ** 

חיוב בשיפוצים על פי  

 .התקן

מוסדות  

 בריאות

 (6חלק )

 בתי חולים  

* * * 

בשיפוצים של מעל  

ר חיוב על פי "מ 2000

 .התקן

   1מרפאות 

 
- - - 

 פטור למרפאות

בנייני  

 מסחר

 (7חלק )

 

 ר"מ 2,500מעל 

 

- * ** 

פטור מעמידה בתקן  

בשנה הראשונה  

ליישום ההמלצה  

בשל חוסר התאמה  

לתקן   5282בין תקן 

יישום  . 5281

ההמלצה בשנה  

השנייה ייבחן לאור  

עדכון התקן ומתן  

 .  מענה לסוגיה

מבנים מסוג גרעין   -עד לתיקון התקן 

יגישו   (Core & Shell)ומעטפת 

את   מלווה בנייה ירוקהבאמצעות 

סעיפי התקן הרלוונטיים של 

מסחר לבדיקת היחידה  /משרדים

האזורית לאיכות הסביבה בהתאם  

 .להנחיות מהנדס העיר

 

משטח הגג יתוכנן כגג   50%לפחות 

מתקנים  , תכנון הגג יכול לכלול גינון. ירוק

פ הנחיות מהנדס  "ע' וכו וולטאייםפוטו 

 .העיר

 

 ר"מ 10,000מעל 

- * ** 
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 שימוש

 קרקע

מספר כוכבים לפי שנת 

 מנגנוני פטור דרישה לשיפוצים יישום  

 

 הצעת החלטה בכפר סבא

2014 2015 2016 

בנייני  

התקהלות  

 ציבורית

 (8חלק )

 מרכזים קהילתיים

 * * * (.  'כו, מרכזי פיס, סים"מתנ)

בשיפוצים למבנים  

ר "מ 500של מעל 

 .חיוב על פי התקן

פטור למבנים  

 .ר"מ 500מתחת 

מומלץ להחיל את  

ההמלצה תחילה  

סים  "על מתנ

ומבני התקהלות  

 .  עירוניים

 אחר 

מתקני פנאי  , מוזיאונים)

מרכזי  , כגון אולמות קולנוע)

תיאטראות ואולמות  , ספורט

 (מופעים

* * * 

 בתי תפילה  
* * * 

מבני  

 תעשייה

 -9חלק )

 (בהכנה

 תעשייה קלה

סוגי מבנים אלו יידונו  

לכשיקבלו ביטוי בתקן  

 הישראלי לבנייה ירוקה

 תעשייה כבדה

מבנים מסוג גרעין   -עד לתיקון התקן  ידע-תעשייה עתירת

יגישו   (Core & Shell)ומעטפת 

את סעיפי   מלווה בנייה ירוקהבאמצעות 

מסחר  /התקן הרלוונטיים של משרדים

לבדיקת היחידה האזורית לאיכות  

 .הסביבה בהתאם להנחיות מהנדס העיר

 

.  משטח הגג יתוכנן כגג ירוק 50%לפחות 

מתקנים פוטו  , תכנון הגג יכול לכלול גינון

 .פ הנחיות מהנדס העיר"ע' וכו וולטאיים

 

פיתוח  

 תשתיות

אין  )

 (בתקן

 

 



 אישור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  

 חדשות בתוכניות – ההחלטה חלות       

 .המועצה מהחלטת החל בנייה ובהיתרי



 חדשות תוכניותהטמעה בתקנוני 

 .בניה היתר למתן תנאים תחת ,חדשות עיר בנין תוכניות בהוראות הנוסח הטמעת



 הטמעה במערכת הרישוי

פתיחת תיק לצורך קבלת  

 היתר בנייה  
 בתיק 5281 י"ת חיוב על להחלטה התייחסות

 המידע

  ממכון "'א שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  היתר למתן כתנאי הממוחשבת למערכת התעדה

  בנייה

  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



  :ייתכנו מקרים בהם לא יהיה ניתן לעמוד בדרישה לעמידה בתקן

 

 בעיות מקצועיות בתקן  •

 

 אי הלימה עם דרישות נוספות של העירייה•

 

העמדת ,               אי יכולת לעמידה בתנאי סף בשל בעיות טופוגרפיה•
 .  'מפנים וכו, הבניין

 

אישור מכון התעדה המפרט את                    –' במקום אישור שלב א
פירוט         + (בדרישות סף)הסיבה שמונעת את האפשרות לעמידה בתקן 

 .אלמנטים הניתנים לביצוע

 

  .'א בשלב שפורטו בדרישות עמידה על אישור – 'ב שלב אישור במקום

 

פתיחת תיק לצורך  

 קבלת היתר בנייה 

 קבלת היתר בנייה

 4טופס 

 אישור אכלוס  



 ...  בדקו את עצמכם




