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חסכון במים שפירים בבניין3.1
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חומרי בניין4
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מרכיב , קירות חיצוניים

.נוסף

חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק  4.1

חישובים המראים את . של כל רכיב (ר"במ)השטח 
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מיזעור השפעות אתר הבנייה8.3

(ד" יח24מעל )חברת ניהול לבנייה רוויה 8.6

העתק של החוזים החתומים4דרישות לטופס 
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יישום הקריטריונים להערכה לאורך כל תהליך 
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שבו , ההתקשרות בין הקבלן לדייר/חוזה הרכישהדרישות להיתר בנייה
.מצוין סעיף המחייב התקשרות עם חברת ניהול
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להבטיח ניהול 
ותחזוקה נאותה של 

הבניין ותפעול 
מערכותיו

יש להגיש תכנית 
התארגנות לפני 

י "תחילת הבנייה עפ
. דרישות הוועדה
5' בצרוף נספח מס
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