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מס' היתרמס הסכם

12345123456

לכל מען דבעי,

הנדון: אישור מקדמי- בניה ירוקה לפי ת"י 5281 

ניצני ניצנים
654321

12
1

רחוב ניצן 11

A נק' ועמידה בתנאי הסף, לרבות דירוג אנרגטי      55אישור זה ניתן על בסיס ניקוד זמני בסך             
לפי ת"י 5282.

אין במסמך זה כדי  לאשר את עמידתו של המבנה הסופי בדרישות התקן.

אדר' ישראל ישראליבודק/ת:

אדר' לירון זקס
מנהלת תחום בניה ירוקה

מס'/שם בניין

ניצני ניצנים

ניצני ניצנים
מאיר ובניו

אישור זה נעשה בהתאם למופיע במסמך "דרישות לשלב מקדמי – ת"י 5281" של מכון התקנים הישראלי.

שם הפרויקט:
הבניין/ים הנבנה 
מס' / שם הבניין

זאת לאשר כי תכנון הבניין/ים הנ"ל עומד בדרישות מכון התקנים הישראלי עבור שלב מקדמי לצורך 
עמידה בת"י 5281:

כתובת/ות: 
רחוב, מס' (אם ידוע):

רשות:
כמות מבנים:

בגוש:

ירושלים
1

חלקה/ות:
מגרש/ים:
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מס' היתרמס הסכם

12345123456

לכל מען דבעי,

הנדון: אישור שלב א'- בניה ירוקה לפי ת"י 5281 

ניצני ניצנים
654321

12
1

רחוב ניצן 11

 נק'      55אישור זה ניתן על בסיס ניקוד זמני בסך             

אדר' ישראל ישראליבודק/ת:

אדר' לירון זקס
מנהלת תחום בניה ירוקה

אין במסמך זה כדי  לאשר את עמידתו של המבנה הסופי בדרישות התקן.

מס' / שם הבניין
בגוש:

חלקה/ות:
מגרש/ים:

כתובת/ות: 
רחוב, מס' (אם ידוע):

ירושליםרשות:
1כמות מבנים:

זאת לאשר כי תכנון הבניין/ים הנ"ל עומד בדרישות לשלב א' לפי תקן ישראלי 5281:

משמעות שלב א' היא אישור התכנון בלבד. במהלך ביצוע המבנה יערכו בדיקות נוספות לעמידתו בדרישות אלו. 
המבנה הסופי יאושר לאחר שיוכח כי הביצוע עמד בדרישות הסף של התקן וכן צבר את הניקוד המינימאלי הנדרש.

מס'/שם בניין

ניצני ניצנים

ניצני ניצניםשם הפרויקט:
מאיר ובניוהבניין/ים הנבנה ע"י:
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