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 תושב/ת יקר/ה שלום,

 

איכות הסביבה, בנייה ירוקה, הפרדת פסולת וכל  בתחום מקדמת  פעילות  העיר קריית גת
 הקשור בקיימות והתחדשות עירונית.

תכנון ביו אקלימי, בדיקות ' בדיקות היקפיות ותכנון כולל של ביצעה מס וועדה לתכנון ובנייהה
 קרקע, ניהול מי נגר עילי וניקוז, תכנון מסלולים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

 85.12מס' נקודות העומד על קנו לכל תושב כבר בתחילת התכנון אלו ה היקפיות בדיקות
 נקודות. 11היתר בנייה הוא אישור לכשהמינימום לקבלת 

של בתים  תפעולול בנייה, לתכנוןשבנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת ליש לציין 
, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים חומרי גלםו מים ,אנרגיהבמטרה לחסוך 

 בבית.

ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר,  מטרת הבנייה הירוקה
וי בשימוש . בנייה ירוקה באה לידי ביטאיכות הסביבהמפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים וב

ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי  ממוחזריםובחומרים  סביבהבחומרים ידידותיים ל
 באנרגיה.

גישה זו נועדה להשפיע הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם, 
     לכן מומלץ לצבור יותר  על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים

 ור להיתר בנייה.נקודות הנדרשות לקבלת איש 11מ 
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 הקדמה

על  "(הנספח)להלן "על כל מגיש בקשה להיתר לבניין מגורים לצרף לבקשתו נספח בניה ירוקה 

" או התקן)להלן " מגורים לבנייני דרישות - 5221בסיס הת"י לבניה בת קיימא )"בניה ירוקה"( 

 "(, המפרט את האמצעים שננקטו לעמידה בתקן, ושילובם בתכנון ובביצוע הבניינים. 1825ת"י "

מיועד ליזמים, אדריכלים ומהנדסים , והוא הינו קובץ הנחיות להכנת הנספח זה דריךמ

 .בשכונה העוסקים בתכנון מבנים ובקשות להיתר

לקבלת תו ירוק לבחור במסלול התעדה  היזםלועדה המוקומית רשאי  נספחכחלופה להגשת 

. מסלול זה מחייב להציג בפני העיריה את האישורים של מכון מוסמךמכון התעדה בהשגחת 

 לדרישות העיריה.  המסמכים הרלוונטיים המקביליםואישור ההתעדה על הגשת 

  מהי בניה ירוקה

לבניה המקובלת היום יש השלכות הרסניות עלינו ועל הסביבה, מבנים צורכים אנרגיה, מים 

ומשאבים טבעיים בכמויות גדולות, מייצרים אשפה, פולטים אוויר ומים מזוהמים, משנים את 

בלתי ובחי ויוצרים שינוי  צמחייהפוגעים ב ,פני הקרקע, כולאים חללים מזוהמים בתוך מבנים

בניה יוצרת "טביעת רגל" הרסנית על הי שנים. דבמערכות שהגיעו לאיזון במשך מיליאר הפיך

 בריאותנו, על עתידנו, עתיד ילדינו ועל גורל של המין האנושי כולו. הסביבה, על 

, והמנעות מפגיעה בה שם כולל שניתן לבניה הנעשית בהרמוניה עם הסביבהבניה ירוקה היא 

ההשפעה  מצמצמת אתומעניקה לשוכנים במרחב הבנוי איכות חיים ובריאות טובים יותר 

 ניתן לסכם את יעדי הבניה הירוקה כלהלן:. בנההשימוש במושל  הבניה הסביבתית של תהליך

  והמגוון הביולוגי. חומרי  גלם, קרקע, מים,  אנרגיה - טבעהשימור משאבי 

 התנאים לבריאותו בתוך החלל הבנוי.שיפור ו שמירה על רווחת האדם 

 הקטנת הפגיעה בסביבה. 

 רעש וקרינה.שפכים, פסולתם, ת גזיופליט מזעור , 

  ושיפור הכלכליות של מבנים לאורך מסלול חייהם.ם איכות תפקודהעלאת 

 ומחזור מחדש שימושתוך , במשאבים השימוש וייעול חסכוןהיבטים של  כוללת ירוקה בנייה

, ערכיים מרכיבים לצד וזאת, וטכנולוגיותמערכות מעטפת, תכנון ה ,ת המבנההעמד קיים,ה

 במבנה המשתמשים של החיים ואיכות הבריאות על לשמירה חתירהכמו  יםותרבותי חברתיים

 . הבאים דורותדאגה לוכיום 
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 ? 1825ירוקה   לבנייה הישראלי התקןמהו 

 דרישות המציג מקיף תקן הינו ה"(,ירוק בנייה") קיימה בת לבנייה 5221 הישראלי התקן

 בדרישות העומדים בניינים .על הסביבה הבנייניםלהפחית את השפעת  במטרה לבנייניםאיכות 

 . "ירוקים בניינים"כ מוכרים התקן,

חלקים שהראשון בהם מפרט את הדרישות הכלליות, החלק השני עוסק בבנייני  11תקן ל

 .הרביעי במוסדות חינוך וכן הלאה ,מגורים, השלישי בבנייני משרדים

כמו כן  . עודו חומריםקרקע,  ,מים אנרגיה,  שונים:  בנושאים נקודות צבירת על התקן מבוסס

 ותחזוקה לתפעול יסודות מניח ו הבנייה בתקופת האתר ניהול דרך על ניקודהתקן  מעניק

 את להכיר שיוכלו מנת על המבנה לדיירי הדרכה חוברות, כמו למשל המבנה חיי לאורךיעילים 

 . וחסכני יעיל שימוש בהם ולעשות בו שהוטמעו המערכות ואתהבניין 

חלק מהמאפיינים נקבע כי  סביבתיות,  דרישות של במינימום מדוע בנייןה כי להבטיח מנת לע

כדי להיות מוכר כבניין ירוק על הבניין לעמוד בכל תנאי . שעל הבניין לעמוד בהם סף תנאיהם 

)עד חמישה גבוה יותר  דירוג לקבל ניתן. אפשריות( 111)מתוך  נקודות 55 לפחותלצבור הסף וכן 

  נקודות. 55אם צוברים יותר מ כוכבים( 

 עליכולים לבחור מאפיינים כרצונם צבירת הניקוד היא בהתאם לבחירת הלקוח וצוות התכנון ה

 מכסת נקודות מירבית שניתן לצבור בו. ישלכל פרק מנת לעמוד בדרישות הניקוד של התקן. 
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 התקן פרקי

 .פרקים 9  ל מחולק התקן

 . 
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 :ותכנים כלהלןכל אחד מהפרקים עוסק בנושאים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדוגמה מאפיינים נושא פרק' מס

 אנרגיה  5 פרק

 אקלימי, חימום ביו תכנון : הבניין של אנרגטיים ביצועים 5.5
 .טבעית תאורה הבניין,  של אנרגטי דירוג פסיביים,  וקירור

 מיזוג מים,  חימום מתחדשות,  אנרגיות תאורה,  : מערכות 5.8
 צריכה בקרת מעליות,  אוויר, 

 הבנייה צפיפות מזוהמים,  ואתרים קרקעות האתר,  בחירת קרקע 8פרק 
 האתר אקולוגית העירוני,  החום אי תופעת והפיתוח, 

 בגינון,  בקרת להשקיה במים חסכון בבניין,  שפירים במים חסכון םמי 8פרק 
 וניקוז נגר מי ניהול צריכה, 

מקומיים,   חומרים ממוחזרים,  חומרים ירוק,  תו בעלי חומרים ומריםח 4פרק 
 וחברתי בטיחותי סביבתי,  לניהול תעודות בעלי ספקים

 בריאות 1פרק 
 ורווחה

 תרמית,  נוחות צח,  אוויר ויזואלית,  נוחות הבניין,  בקרבת רוחות
 אקוסטיקה נדיפות,  אורגניות תרכובות

 במקור והפרדה הביתית הפסולת ניהול פסולת 6פרק 

 לאופניים ומתקנים חנייה חלופית,  תחבורה תחבורה 7פרק 

 הבניין ניהול הבנייה,  אתר ניהול ניהול 2פרק 

 טכנולוגיות ושיטות חדשות לייעול הבניה והשימוש בבניין חדשנות 9פרק 
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 בתקןבניינים ההניקוד ודירוג שיטת 

בדרישות הקריטריונים שנקבעו ם שונים ולעמוד מאפייניב לבחור המתכנן או היזם יכולים

מסתכם לניקוד הפרק  פרקכל  מאפיינישל  נקודותסיכום ההכולל.  לניקוד להגיע דיבמאפיין כ

 הדירוג הסופי של הבנין.קובע את וסה"כ ניקוד הפרקים 

 דלעמו עליו "ירוק בניין"כ וגדרכדי שבניין י בהם.  לעמוד שחובה סף תנאיבתקן  ישנםכמו כן, 

 .סףי הנאוהן בכל תהניקוד המינימלי  בדרישותהן 

נקודות, או שלא עמד בתנאי סף כלשהו, אינו עומד בדרישות  55בניין אשר לא צבר לפחות 

 התקן.

, אילוצים שוניםהתקן קובע כי כאשר ישנם סעיפים או מאפיינים שלא ניתן לעמוד בהם בשל 

 ניתן לפזר את ניקוד הסעיפים בין שאר סעיפי הפרק. 

 הבניינים בשכונת כרמי גתניקוד 

מתאימים לכל המבנים בשכונת  נים,ויפים שמספר סעהמופיעים בתקן, בחלק מהקריטריונים 

פיכך לתנאי אקלים, תנאים אקולוגיים וכד'. ל ים הדברים בכל הקשורי גת. במיוחד אמור כרמ

אנרגיה,  - 1החליטה הועדה המקומית לטפל בסעיפים אלה באופן מרוכז. לדוגמא: בפרק 

אקלימי של האזור ולקבוע אסטרטגיה -, בסעיף עולה דרישה להכין תרשים ביו1.1.1במאפיין 

במרוכז עבור אקלימית. אלו דרישות סף. הועדה המקומית הכינה את התרשים הביו אקלימי 

מזכה את המגיש בניקוד על ידי הועדה רטגיה אקלימית. מילוי דרישה זו וקבעה אסטהיזמים ו

 לסעיף א' האמור. 

יכול המגיש להתחיל את מילוי  לכןעוד כמה מסעיפי התקן. כך לגבי נהגה המקומית הועדה 

הדרישות כאשר כמה מהסעיפים )ביניהם תנאי סף שונים( כבר מולאו ובידו צבר נקודות ראשוני 

 בטבלאות שעליו למלא, כמפורט להלן. ותו כבר ימצאא

כמו כן, מאחר והתקן קובע כי כאשר לא ניתן לעמוד בסעיף מסוים בשל אילוצים שונים, ניתן 

לפזר את ניקוד הסעיף בין שאר סעיפי הפרק, בוטלו מספר סעיפים שאינם רלוונטיים )במיוחד 

בטבלה הנוגעת לצמודי קרקע( והניקוד שניתן היה להשיג בסעיפים אלה, הועבר לסעיפים 

 ניתן להשגה.וק, כך שס"ה הנקודות בפרק נשאר בעינו אחרים באותו  פר

יש לעקוב אחר ההנחיות המפורטות בפרק  ,יחודיות לקרית גתההנחיות כדי להבין ולפעול ע"פ ה

נים ילתקן המצוי בהתאם לכל הנספחים, המדריכים והטפסים הנלוויםלפעול הניקוד שלהלן ו

  .בסוף המדריך

 הוראות התקן כלשונן.  במקום שלא צוין אחרת יש לפעול אחר
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 אפשרות חלופית להגשת הנספח

. לשם כך על מגיש למסלול התעדה ותו ירוקלהגשת נספח להיתר היא פניה  אפשרות חלופית

לפנות למכון התעדה לקבלת כל האישורים הנדרשים להתעדת הבנין וקבלת תו  הבקשה להיתר

 ירוק.

 

 

להעמקת הידע לביצוע דרישות התקן ניתן להשתמש במדריכים לבניה ירוקה שהוכנו במאמץ 

משותף של המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים והמועצה לבניה ירוקה.  את המדריכים ניתן 

 למצוא באתר מכון התקנים, באתר המשרד להגנת הסביבה ובאתר המועצה לבניה ירוקה. 

 /https://portal.sii.org.il/heb/green/whatisgreenarch:        מכון התקנים הישראלי לאתר

https://portal.sii.org.il/heb/green/whatisgreenarch/

