
 :להצגתיום עיון 

 
 2016גרסת : 5281י "ת

 אלעזר יהונתן 'אדר

 ירוקה בניה תחום מנהל

 הישראלי התקנים מכון

 2016יום עיון גרסת  28.9.16



 :נוסח מאוחד

 דרישות כלליות: 0חלק 

 דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים: 1חלק 

 דרישות לבנייני מגורים: 2חלק 

 בנייני משרדים-דרישות לבנייני גרעין ומעטפת : 3חלק 

 דרישות לבנייני תעשיה: 9.1חלק 

 דרישות למתחמי תעשיה קיימים: 9.2חלק 

 

 מבנה



 שינויים עיקריים

 נוסח מאוחד

 הפשטה/ הבהרה 

 לא ריאליים קריטריונים מחיקת

 וקריטריונים מדרגים איחוד

 (ניקוד)+ תנאי סף צמצום 

 הוספת אפשרויות ניקוד



 שינויים עיקריים

 קל

 בינוני

 קשה

פרקים  

1 ,5 

 איזון ניקודשמירה על 

 

 ...שברי נקודותביטול 

 מחדש ארגון/מאפיינים איחוד

 חדשנות

בהנחיות  נספח א החלפת 

 חדשות



 נוסח מאוחד



 נוסח מאוחד



 נוסח מאוחד

 dB 40 מגורים
י  "עמידה בת

 3חלק  1004
י  "עמידה בת

 4חלק  1004
37 d 

 משרדים
  dB 40 –משרד 

Open space – 50 dB 

 dB 45 –מנהל ' ח

י  "עמידה בת
חלק   1004
3 

 ר"ל ר"ל

 מסחר
 dB 58 –בית קפה 

 35 –אולם הרצאות
dB 

י  "עמידה בת
 3חלק  1004

 ר"ל ר"ל

 מעטפת הבניין

 0.5: מגורים•

 1: משרדים•

 4: מסחר•

 מעליות

 0.5: מגורים•

 0.5: משרדים•

 0.5: מסחר•

רעש ממתקני  
 תברואה

 0.5: מגורים•

 רמת רעש פנימי

 1: מגורים•

 :יתרון לגרסה בבדיקת מבנים עם עירוב שימושים



 הפשטה/ הבהרה 

 מירוב השימוש בקרקע: דוגמה

 ניהול הפסולת המוצקה: דוגמה



 הוספת אפשרויות ניקוד

 אספקת פח מפריד מתחת לכיור המטבח: דוגמה

 מניעת שימוש בחיפוי אבן: דוגמה



 לא ריאליים קריטריונים

 התאמה/ מחיקה 

2011 

2016 

2011 



 איחוד קריטריונים

 דירוגים אחידים



 כלליות דרישות: 0חלק  -התמקדות 

 :  חלות

 תוספת : חדש •

 (38/3)+  38/1א "החרגת תמ •

 עירוב שימושים

 איחוד קריטריונים ומדרגים

 הוספת אפשרויות ניקוד

 שמירה על איזון ניקוד



 חלות

   2017עד נובמבר , 2011במקביל לגרסת 

 מבנים חדשים

 *מבנים בשיפוץ 

 *תוספת למבנה 

 

 

 מתחמים
 38/3 -ו 38/1א "למעט תמ* 



 חלות

 גרעין ומעטפת



 עירוב ייעודים

 אפשרויות לבדיקה 3



 עירוב ייעודים

 (המשך)אפשרויות לבדיקה  3

אופס

... 



 מסלולים

 אפשרויות לבדיקה 3



 מבנים ביחד' בדיקה של מס

 :תנאים לבדיקה ביחד



 חדשנות

 לעמידה בנוסףניקוד רק 

 "כפל מבצעים"יש 

 :עבור( א"כ) נק 0.5



 ?שאלות

 .תודה על ההקשבה
 

 

 

 

 

 

 יהונתן אלעזר' אדר

 מנהל תחום בניה ירוקה

מכון התקנים  –אגף איכות והסמכה 

 הישראלי

 050-6237608 :  נייד

 yelazar@sii.org.il : ל"דוא


