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אנרגיה1
חלל ייבוש1.1.5

דרישות להיתר בנייה

, תוכנית הבניין המראה את מיקומם של מסתורי הכביסה
במקרה של חללי ייבוש . מיקום חבלי הכביסה ואמצעי האחיזה

פרטים ומיקום כניסת האוורור: פנימיים

 מערכות הבניין1.2פרק - אנרגיה 

חימום  מים1.2.2

אנרגיות מתחדשות באתר1.2.3

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון4דרישות לטופס 
אוורור ומיזוג אוויר, מערכות לחימום1.2.4

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון4דרישות לטופס 
אמצעים משניים למדידה ובקרה של אנרגיה1.25

מערכות לניהול אנרגיה בבניין1.26

דוח ביקורת באתר4דרישות לטופס 

מעליות1.2.7

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון4דרישות לטופס 

ניקוד בונוס לבנייה ירוקה

3.2

7.95

דרישות להיתר בנייה

דרישות להיתר בנייה

הערות

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון4דרישות לטופס 

1

טבלת סיכום הכוללת את רשימת המערכות ואמצעי המדידה 
מסמכי תכנון עבור כל מערכת הכוללים פירוט הסוג , המתאים

והמיקום של כל אמצעי מדידה 

מסמכים טכניים ומפרטי ייצרן של המערכות המותקנות 
וחישובים המראים את תפוקת האנרגיה של המערכת 

יש להציג סכמה של אחוז השטחים מסך שטחי הבנין הממוזג 
.ידי מזגנים-על

2.4

צילומים המאשרים את מיקום ותיווי של כל אמצעי מדידה 
בקרת הבניין' או של מער, משני בנפרד

הצגת חישוב של אחוז הדירות המקבלות מים חמים מהמערכת 
הסולארית או ממערכת הגיבוי כולל חישוב המפרט את 

מסמכי תכנון המראים את . החלוקה בין סוגי המערכות השונות
מפרטי המערכת . חיבור הדירות למערכות המים השונות

להפחתת הצטברות אבנית בצנרת

התקנת צנרת המים החמים הכוללות את : תוכניות לביצוע
מערכות חימום המים

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

3.6

מסמכי תכנון המאשרים את מאפייני מערכת ניהול האנרגיה 

בבניין
0.8

דרישות להיתר בנייה

דוח תכנון המפרט את הניתוח שבוצע על ידי צוות התכנון 

לבחירת המערכת המוצעת

דרישות להיתר בנייה

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

מירב 
הנקודות 
למאפיין

הפרקים ומאפייני כל פרק פרק' מס
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קרקע2

תופעת אי החום העירוני2.4

:של חומרי הגמר (α)הצגת נתוני היצרן לגבי מקדם הבליעה 
וגם תיעוד המראים כי לחומרים שנבחרו מקדם /מפרטים או

עבור גגות (גוון בהיר) α ≤ 0.35בליעה 

:של חומרי הגמר (α)הצגת נתוני היצרן לגבי מקדם הבליעה 
וגם תיעוד המראים כי לחומרים שנבחרו מקדם /מפרטים או

עבור משטחים  (גוון מתון) α ≥ 0.35 וגם α ≥ 0.55ליעה ב
(מעטפת)אנכיים 

הצהרה מטעם אדריכל הפרויקט לגבי הזנת הנתונים

:של חומרי הגמר (α)הצגת נתוני היצרן לגבי מקדם הבליעה 
וגם תיעוד המראים כי לחומרים שנבחרו מקדם /מפרטים או

אינם בוהקים וש (גוון מתון) α ≥ 0.35 וגם α ≥ 0.55בליעה 
לכיוון משתמש כלשהו

: מסמכים המאשרים את תכונות החומרים שנבחרו
;(לרבות כמות)קבלת רכישה של מוצר הגמר הנבחר 

: מסמכים המאשרים את תכונות החומרים שנבחרו
אישור מעבדה לגבי מקדם הבליעה של מוצר הגמר הנבחר

מירוב השימוש בקרקע2.5

שימור אדמת חישוף לשימוש חוזר2.6

התאמת הבניין לתבליט הטבעי2.8
דרישות להיתר בנייה

מפלסים ופרטי קירות תומכים, תוכנית פיתוח לרבות חתכים

תוכנית הבניין המראה את המיקום של שירותים נלווים 
תכנית  (חדרים טכניים, מחסנים, חדרי אשפה, חניות)

, עצי צל, פיתוח המראה את המיקום של צמחייה/אדריכלות נוף
. תשתיות ושירותים לנוחות הציבור וכדומה, טיפול בנגר עילי

1.5

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון

דרישות להיתר בנייה

הוכחה שיש אדמת גינון שעומקה – חישוב שטח האדמה לגינון 
אישור על כמות האדמה שהוצאה מהאתר . מ לפחות" ס40

קבלות המאשרת את מקור האדמה אם מקורה .והוחזרה לאתר
מחוץ לאתר 

תוכנית האתר המראה היכן תאוחסן אדמת החישוף באתר 
תוכנית .                                                              בתקופת הבנייה

תוכנית .             האתר המראה אזורים שבהם קיימת צמחייה
.    ר של האזור המגונן המתוכנן"פיתוח המציינת את השטח במ

                                                                     אישור מהקבלן על 
כמות הקרקע המוחזרת לאתר או

אם הקרקע לא הוחזרה לאתר יש להמציא אישורים למסירת 
.        הגאופיטים לרשות הטבע והגנים או לשימוש באתר אחר

, אם מקורה מחוץ לאתר, מסמך המאשר את מקור האדמה
.לרבות ציון כמויות

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

0.5

0.5

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה 
פיתוח' סעיף ב

דרישות להיתר בנייה  
בניין' סעיף א

4דרישות לטופס 

2
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חומרי בניין4

חומרים ממוחזרים4.2

חומריים מקומיים4.3

0.5

4מרכיב 
תעלות , חומרים למערכות

מרכיב , צנרת, מיזוג אוויר
נוסף

3מרכיב 
, חומרי פיתוח המגרש

, גדרות, סככות, ריצוף
מרכיב , ריהוט גן, מצעים

.נוסף

הצהרת כוונות מצוות התכנון או מהקבלן המאשרת את  אחוז 
המשקל של /החומרים המקומיים שנבחרו מתוך סך כל הנפח

הצהרת כוונות מצוות התכנון או . כל חומרי הבנייה בבניין
מהקבלן המאשרת  פרטים על המקום והמרחק של מקור 

החומרים

רשימת המוצרים שהם בעלי תכולה ממוחזרת באופן מלא או 
כתב כמויות סופי המגדיר בבירור את כמות המוצרים .  חלקי 

המפורטים שהם בעלי תכולה ממוחזרת באופן מלא או 
יש לספק את , אם נבחרו מוצרים שלא הוצגו בשלב א.חלקי

:המפורט להלן
דף המוצר החדש המאשר את תכולתו הממוחזרת< 
נפח החומר שנבחר<  
הצהרת יצרן המוצר<  

הצהרת כוונות מצוות התכנון או מהקבלן המאשרת את האחוז 
בפועל של החומרים המקומיים שנבחרו מתוך סך כל 

הצהרת יצרן המוצר . משקל של כל חומרי הבנייה בבניין/הנפח
:עבור כל פריט ממקורות מקומיים המאשרת את המפורט להלן

;הפקה מחומר גלם וייצור מקומיים של המוצרים/כרייה
כתב כמויות של כל . משקל סופי של החומרים שסופקו/נפח

חומרי הבנייה תוך זיהוי ברור של רכיבי הבניין השונים 
שלגביהם פורטו החומרים המקומיים

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

הצהרת כוונות מצוות התכנון או מהקבלן המאשרת את תכולת 
ביחס לסך  (לפי משקל או נפח)החומרים הממוחזרים באחוזים 

כתב כמויות בסיסי המגדיר . כל חומרי הבנייה בקטגוריה
בבירור את כמות המוצרים המפורטים שהם בעלי תכולה 

דף המוצר המאשר את התכולה .ממוחזרת באופן מלא או חלקי
תסופק הוכחה הולמת המאשרת . הממוחזרת בכל מוצר

-שהמוצר עומד בדרישות התקנים הישראליים או התקן הבין
ISO 14021לאומי 

דרישות להיתר בנייה
1מרכיב 

, בלוקים, בטון, חומרי שלד
, קירות חיצוניים, עץ, ברזל

מרכיב נוסף

2מרכיב 
חיפוי , צבעים, חומרי גמר

, גבס, טיח, אריחים, עץ
, חומרי בידוד ואיטום

מרכיב , תשתית לריצוף
.נוסף 1.5

4דרישות לטופס 
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מיקור אחראי4.4

בריאות ורווחה5

אוורור נוחות5.2

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

0.5

דרישות להיתר בנייה

2.33

1מרכיב 
, בלוקים, בטון, חומרי שלד

, קירות חיצוניים, עץ, ברזל
מרכיב נוסף

2מרכיב 
חיפוי , צבעים, חומרי גמר

, גבס, טיח, אריחים, עץ
, חומרי בידוד ואיטום

מרכיב , תשתית לריצוף
.נוסף

3מרכיב 
, חומרי פיתוח המגרש

, גדרות, סככות, ריצוף
מרכיב , ריהוט גן, מצעים

.נוסף

4מרכיב 
תעלות , חומרים למערכות

מרכיב , צנרת, מיזוג אוויר
נוסף

 5.2מאפיין 
.                                           חישובים להגברת אוורור נוחות

, (מפרטים, פרטים, חזיתות, חתכים, תוכניות)מסמכי תכנון 
חישובים ודרישות תפקוד המציגים את הפתרונות לאוורור 

:נוחות המביאים בחשבון את המפורט להלן לפחות

;שיעור האוויר הצח שנקבע לגבי כל חלל<
;אסטרטגיית אוורור בכל חלל מאוכלס<
;עומק החדר<
;שטח רצפה פנימי ברוטו של כל חלל מאוכלס<
;סוג החלון והשטח לפתיחה, מיקום החלון<
;מיקום פתחי האוורור<
תוצאות המודלים . המאפיינים של אמצעי בקרת משתמש<

באמצעות הדמיה ממוחשבת

הצהרת כוונות מהיזם או מהקבלן על כוונתו להתקשר עם 
ספקים שיכולים להציג תעודות על קיום מערכות ניהול 

מפרטי החומרים שיוערכו הכלולים ברכיבים . כמפורט לעיל
כמות החומרים המרכיבים את הרכיבים . העיקריים של הבניין

העיקריים המפורטים שייושמו

למערכות הניהול , מאושרות על ידי גוף שלישי, תעודות
ניתן להציג אישור , עבור ספקים בהיקף קטן. המפורטות לעיל

 BSשהמערכת לניהול סביבתי של החברה עומדת בדרישות 
חישובים המאשרים את .  או בדרישות שוות ערך2003 8555

.הכמות הסופית של החומרים שנעשה בהם שימוש בפרויקט
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בוהק וסנוור, תאורה טבעית- שליטה ברמת המשתמש5.5

.הצהרה על אימות פרטים שהוגשו בשלב התכנון4דרישות לטופס 
'טמפ- שליטה ברמת המשתמש5.6

תאורה טיבעית ונוחות ויזואלית5.7

4דרישות לטופס 

תוכניות לביצוע המאשרות כי הבניין נבנה בהתאם לדוח התכנון
מעבר רעש מירבית-איכות אקוסטית 5.9

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

מתג מרכזי לכיבוי , 1סעיף 
מיזוג אוויר בכניסה . מעגלי

ד'לכל יח

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

0.89

0.89

דרישות להיתר בנייה

0.89

חדר , מטבח, חדר מגורים
חדר נוסף, עבודה/שינה

0.44

אקלום עם ' מע, 2סעיף 
של אזורים ' בקרת טמפ

.מוגדרים בשטחים

חיישן נוכחות , 3סעיף 
מיזוג אוויר' לבקרה על מע

מפרט אמצעי .חתכים ורשימות הפתחים, תוכנית הדירה
ההצללה לחלונות

אזור מסומן /מסמכי תכנון לכל קומה של המבנה כשכל חדר
בבירור 

:סעיף המפרט או תחשיבים המאשרים את המפורט להלן
סעיף . רמות הרעש הסביבתי הפנימי בכל חדר או שטח רלוונטי

:המפרט או תחשיבים המאשרים את המפורט להלן
המדידות או התקנים /התקנים שלפיהם מתבצעים החישובים

הסעיף במפרט או מכתב רשמי מצוות התכנון .שיש לעמוד בהם
גמר-המאשר את התוכנית לבחינה אקוסטית קדם

תוצאות בדיקת שטח אקוסטית המאשרים כי רמות /דוח
אזור של הבניין /הביצועים הנדרשות הושגו לכל חדר

תוצאות בדיקת שטח אקוסטית המאשרים כי רמות /דוח.הגמור
. אזור של הבניין הגמור/הביצועים הנדרשות הושגו לכל חדר

מכתב רשמי מטעם צוות התכנון או הקבלן הראשי המאשר כי 
.כל עבודה מתקנת נדרשת בוצעה בהתאם להמלצות

הצהרת היזם על התקנת מערכות שליטת משתמשים בכל חלל 
צילומים המאשרים את התקנת מערכת שליטת . מאוכלס

משתמשים בכל חלל מאוכלס

, הסעיפים הרלוונטיים של המפרט של מערכת האקלום
תחום .אופן שליטת המשתמשים במערכות שלעיל.מתגים

תוכניות חשמל . תאי השטח המוגדרים, כלומר, השליטה
.מסומנות המראות את מעגלי החשמל

מכתב הצהרה - עבור בניין מאוורר באופן טבעי . 5.2מאפיין 
המאשר שהבניין נבנה , רשמי מצוות התכנון או מהקבלן הראשי

י "בהתאם לתכנון ועומד בדרישות התפקוד שבתקן הישראלי ת
 1 חלק 5282

או
דוח ביקורת ביצועים - עבור בניין המאוורר באופן מכני 

צילומים . המאשר שהושגו שיעורי האוויר הצח הנדרשים
המאשרים שפתחי האוורור והבקרים הותקנו בהתאם לראיות 

עבור מקום שנערכו בו שינויים מאז . המתאימות משלב התכנון
מפרטים וחישובים , שלב התכנון יוצגו תוכניות לביצוע

המאשרים את דרישות התפקוד

סוג מערכות .  לרבות כיווניםתוכנית המראה מיקום פתחים
ההצללה והשליטה שיותקנו
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5.1Oמעבר רעש- איכות אקוסטית

עדות מצולמת4דרישות לטופס 
הגבלה של תרכובות אורגניות נדיפות וקרינה רדיואקטיבית5.11

פליטת תחמוצות חנקן5.14

.קבלות רכישה של המערכת4דרישות לטופס 

ניהול8

הפרדה ואחסון של פסולת בניין באתר הבנייה8.1

בדיקות לפני מסירה של המערכות בבניין8.4

דוח מסכם רבעוני וסופי של הבדיקות שלפני המסירה4דרישות לטופס 

מדריך למשתמש בבניין8.5

0.3ה צגת המדריך למשתמש במשרדי הוועדה4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

4דרישות לטופס 

0.8

דרישות להיתר בנייה

מכתב או מסמך המאשרים מינוי של אדם להובלת 

מסמכי העבודה המראים שדרישות הבדיקות לפני . התהליך

תוכנית התהליך המאשרת את היקף . המסירה כלולות בהם

לוח הזמנים של תהליך הבדיקות לפני המסירה . המשימות

דוחות . המאשר את היקף המשימות והבדיקות התקופתיות

.הסקירה שבוצעה

דרישות להיתר בנייה

0.6

הצהרה המאשרת את הדרישה לפתח מדריך למשתמש 

בבניין ואת היקף תוכן המדריך

דרישות להיתר בנייה
0.23

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

0.45

דרישות להיתר בנייה

0.99

מטרות , תוכנית ניהול פסולת בניין הכוללת התחייבויות

תוכנית אתר מסומנת הכוללת שטחי .  ונהלים מתאימים

: התארגנות

מיקומו המוגדר של שטח האחסון של הפסולת הניתנת <

למיחזור

תיאור תיווי מתקני המיחזור. קיבולת פתרון האחסון<

עדות מצולמת המאשרת את המפורט . טופס ביקור באתר

: להלן

גודלו וקיבולתו של פתרון האחסון של פסולת , מיקומו<

הניתנת למיחזור

תיווי מתקני המיחזור<

מכתב רשמי או הנחיות מטעם היצרן , לכל מוצר רלוונטי
:המאשרים את המפורט להלן

; את התקנים שעל פיהם בוחנים את המוצר
; שנמדדוVOC-את פליטות ה

; עומדות ברמה הנדרשתVOC-שפליטות ה
 ייבחנו לאחר שהבניין ירוהט או לאחר VOC-שרמות פליטות ה

;השלמת חומרי הגימור אם הריהוט אינו מסופק
.אישור מעבדה מוסמכת

מפרט סוג מערכת ההסקה המותקנת המפרט את שיעור 
.הפליטה

. אזור מסומן בבירור/התוכנית לכל קומה של הבניין כשכל חדר
סעיף המפרט או תחשיבים המאשרים את רמות הבידוד מפני 

.רעש הנישא באוויר וקול הולם

 של סוגי VOC-סעיף המפרט הרלוונטי המאשר שתכולת ה
רמות פליטות : מוצר מסוימים תתאים לתקנים המפורטים

VOCלפי תקן ישראלי או מפרט ישראלי או תקן מקביל  .
 לפי BFRרמות . 5098י "קרינה רדיואקטיבית לפי ת

.RoHSהדירקטיבה האירופאית 
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חדשנות9
שימוש בשיטות בנייה חדשניות9.1

4דרישות לטופס 

תוכניות ועדות מצולמת המאשרות את שיטת הבנייה שיושמה
כושר הסתגלות של הבניין9.2

חדשנות9.3

4דרישות לטופס 

9.3

דרישות להיתר בנייה

1

4דרישות לטופס 

דרישות להיתר בנייה

דרישות להיתר בנייה

0.5

47.56: כ ניקוד"                        סה

, טופס ביקור באתר ועדות מצולמת המאשרים שהתוכניות
.המתווים והמפרטים שהוצעו אכן יושמו

הצהרה מילולית . הצהרה מילולית על מטרת המאפיין
תיאור מפורט הכולל . המתארת את הדרישות להעניק ניקוד

מידע הניתן למדידה המתאר את הדרך שבה הפרויקט ישיג את 
וגם /מצגות או, תוכניות בנייה, תוכניות האתר. המאפיין המוצע

צילומים הממחישים את הדרך שבה הפרויקט יקבל את 
משאבים רלוונטיים כדי לבסס את מטרת החדשנות . הניקוד

.וטענותיה

תיעוד המאשר כי הבניין השיג את מאפיין החדשנות כמתואר 
.ולפי הכמויות שנקבעו בשלב התכנון

, תוכניות. תיאור שיטת הבנייה החדשנית במסגרת הפרויקט
מתווים ומפרטים של הבניין המציגים את שיטת הבנייה 

אישור המכון הלאומי לחקר הבנייה. שייעשה בה שימוש

מסמכים המוכיחים שהתכנון מאפשר גמישות בחלוקת החלל 
מתווים ומפרטים של הבניין , תוכניות. וגמישות במערכות

.המציגים את אופני הגמישות לשינויים בבניין


