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 תוכן
מפרש  מי? 

מפרשים מתי? 

מתבצעת פרשנות  איך? 

הפרשנויות  היכן? 

פרשנויות יש איזה? 



 ?מפרש  מי

 (סמכות ראשונה)אגף תקינה 

 (אחרתלפרש רשאית כל מעבדה )מעבדת הבדיקה 



 ?מפרשים  מתי

בתקןבהירות חוסר /לאקונה 

 פנימית בתקןסתירה 

סתירה מול רגולציה 

אי ישימות 

 

 ייחודילמצב התאמה 

 

 



 הסעיף מטרתעל שמירה  : 

 (?כוונת הכותבים)תקינה אגף / טקסט 

 העמקה/ התייעצות: 

  גרסאות מאוחרות / תקנים נלווים 

 מומחיםהתייעצות עם  : 

 מומחיםועדת או /מקצועית וועדה 

 (או ועדה)אישור מנהל 

 לפי שלביםראיות + קביעת קריטריונים 

 תיעוד! 

 ?מתבצעת פרשנות  איך



 ?מתבצעת פרשנות  איך
 הסעיף מטרתעל שמירה  : 

 (?כוונת הכותבים)תקינה אגף / טקסט 

 העמקה/ התייעצות: 

  גרסאות מאוחרות / תקנים נלווים 

 מומחיםהתייעצות עם  : 

 מומחיםועדת או /מקצועית וועדה 

 (או ועדה)אישור מנהל 

 לפי שלביםראיות + קביעת קריטריונים 

תיעוד ופרסום 



 ?מתבצעת פרשנות  איך
שאילתה 



 ?מתבצעת פרשנות  איך
טופס-שאילתה 



 ?מתבצעת פרשנות  איך
טופס-שאילתה 



 ?מתבצעת פרשנות  איך
טופס-שאילתה 



 ?מתבצעת פרשנות  איך
דוגמא-שאילתה 



י/חלק גרסה
ם  

רלווטי
 ים/

י/מאפיין
 ם

תאריך   הערות תשובה שאלה נושא
ההחלט

 ה

 5.12 הכל 2011
 (מגורים)

5.15 

קרינה 
אלקטרומגנט

ית וקרינה 
-מיקרו

 מגנטית

האם ניתן לקבל  
לפני  ' אישור לשלב ב

ללא בדיקת  , אכלוס
 ?קרינה

 
בדיקות קרינה אלקטרו  )

מגנטית ומיקרו מגנטית  
בפרוייקטים בהם נדרש  

לטופס  ' אישור שלב ב
4). 

מתבצעת רק ( שהינה תנאי סף)בדיקת הקרינה , כן
אך במספר רשויות . לאחר איכלוס הפרוייקט

על . נדרש לפני האכלוס' מקומיות האישור לשלב ב
 :הוחלט על הנוהל הבאכן 

 
לפרוייקט מבלי  ' להוציא אישור שלב בניתן 

 (.5.12/5.15)שהשלים קריטריון זה 
יתלווה מכתב המציין כי  ' למכתב אישור שלב ב

השלמת הראיות ובדיקת קרינה תקינה בהתאם  
לדרישות התקן הינה תנאי לקיום דיון בועדה  

 .המקצועית

16.02.16 

 ?מתבצעת פרשנות  איך
פרסום 



 ?הפרשנויות היכן 
עמוד שאלות ותשובות –י "אתר מת 
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 ?הפרשנויות היכן 
 (פתרון זמני)*טבלת גוגל דוקס 
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 ?הפרשנויות היכן 
 

ניוזלטר 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ?פרשנויות יש איזה

פרשנויות שפורסמו 100-כ 

פרשנויות נוספות בעבודה 

 פרשנויות לקריטריון ספציפי/כלליותפרשנויות 

מענה ל  : 

אי  , ('ביחס לרגולציה וכד, פנימית בתקן)סתירה , לאקונה

 ישימות

פוטנציאל רלוונטיות לפרוייקטים נוספים 



הכל 2011: גירסה וחלקים רלוונטיים 

קייםאזור בינוי  -בחירת האתר ' א 2.1: מאפיין ונושא 

מה נחשב אזור בינוי קיים: שאלה? 

אם הוא עונה על אחד " איזור בנוי קיים"פרוייקט יחשב כבנוי ב: תשובה
 :  מהקריטריונים הבאים

פינוי , כגון התחדשות עירונית)קיים הריסה ובנייה מחדש או תוספת לבינוי . 1
 .  או המגרש הינו אתר מופר(  38א "תמ, עיבוי בינוי או עיבוי , בינוי 

מכמות המגרשים הגובלים למגרש בנויים  75%, בעת קבלת היתר הבניה. 2
 .  ומאוכלסים

שירותי ציבור שונות במרחק עד   5קיימות לפחות , בעת קבלת היתר הבניה.3
,  מסחר, ציבוריתתחבורה כגון )לבנייןהראשית מסלול הליכה מהכניסה ' מ 500

 .(  'וכד, גינה ציבורית, בית ספר, מרפאה, מכולת

2016י הכתוב בתקן גירסת "פרשנות עפ, 20.6.16: הערות ותאריך ההחלטה 

 

 פרשנויות קיימות



 פרשנויות קיימות
הכל:  גירסה וחלקים רלוונטיים 

מקומייםחומרים ומוצרים  4.3:  מאפיין ונושא 

מקומימוצר הינו " תו ירוק"מוצר שקיבל האם :   שאלה? 

לפי ארץ ייצור  או " בישראלמיוצר "תו בעל חומר מקומי יהיה /מוצר:   תשובה

 .הצהרה עצמית מטעם היצרןאו , טוביןפ צו סימון "ע

הערות ותאריך ההחלטה   :-   



 פרשנויות קיימות
הכל 2011 : גירסה וחלקים רלוונטיים 

הגבלה של תרכובות אורגניות נדיפות   5.14/5.15(/מגורים) 5.11:  מאפיין ונושא

(VOC) 

שעונה לדרישות לתכולת  הינו מוצר " תו ירוק"האם מוצר שקיבל : שאלה

 ?(VOC)תרכובות אורגניות נדיפות 

ניתן להסיק שבחומר  " תו ירוק"הרלוונטי מוצר /אם יש לחומר, כן:   תשובה

 .נמוכה (VOC)נדיפות תכולת תרכובות אורגניות 

בחומרים . לכל קטגוריית חומרים בתו ירוק יש מפרט על פיו היא נבדקת

המפרט מכיל דרישה להגבלה  ( צבעים, איטום, דבקים) VOCהעלולים להכיל 

 .נדיפותשל תרכובות אורגניות 

16.02.2016:   הערות ותאריך ההחלטה 

 של תו ירוקירוק ומפרטים תו תשובה התקבלה על סמך מידע ממנהלת 

 



 פרשנויות קיימות
הכל, 2014ת "ג:  גירסה וחלקים רלוונטיים 

מקומייםחומרים ומוצרים  4.3:  מאפיין ונושא 

האםכדי לקבל ניקוד :   שאלה 

 צריך לעמוד בכמות      

 השורהבכל החומרים     

 ?של הטבלה    

 

נדרש לעמוד באחת משורות הטבלה בהתאם לניקוד המוגדר , כן:   תשובה
 .  לכל אחת מהשורות

  10יש להוכיח שיש בפרוייקט ' נק 1על מנת לקבל , בתקן מגורים: לדוגמה
חומרי מערכות שהינם  12חומרי פיתוח וכן  10, חומרי גמר 20, חומרי שלד

 .מקומיים

23.5.16:  הערות ותאריך ההחלטה 



 פרשנויות קיימות
הכל: גירסה וחלקים רלוונטיים 

אחדמספר מבנים באוגדן הגשת , כללי:  מאפיין ונושא 

באיזה מקרים ניתן להגיש מספר מבנים באוגדן אחד: שאלה? 

המבנים : תשובה- 

  זהים 

 ביחד באותם שלבים  נבנים 

 מתחםאותו על 

 .בנפרדייבחנו המבנים ...( הצללות, רוחות, הפניות)הבדלים בין המבנים בהם יש בנושאים * 

 16.02.2016: ההחלטההערות ותאריך 



 פרשנויות קיימות
מגורים 2011 :גירסה וחלקים רלוונטיים 

העירוניתופעת אי החום  2.4: מאפיין ונושא 

כיצד יש לחשב שטחים של גינות פרטיות: שאלה? 

תשובה  : 

  100%= מגרש פחות תכסית בינוי ( = לרבות גינות פרטיות)' פתוחשטח '

 .  בשטחים המבוצעים בפועל באחריות היזםרק  -טיפול להפחתת אי החום 

 .  ניתןלא , פרטיות שהפיתוח שלהן יבוצע על ידי הדייריםגינת 

20.6.16: הערות ותאריך ההחלטה 



 פרשנויות קיימות
מגורים 2011 :גירסה וחלקים רלוונטיים 

נגרניהול מי  3.4: מאפיין ונושא 
האם ניתן למקם בורות חלחול בגינות פרטיות בשטח המגרש: שאלה? 

תשובה  : 

 .  בשטחים ציבוריים משותפיםיש למקם . לא

שטח הגינות הפרטיות כן יכלל בחישוב סך כל השטח הפתוח שיש לתת  , עם זאת)
 (. עבורו פתרונות לניהול מי נגר

 
שמוקמו  חילחול בורות  -שנרשמו לפני מועד פרסום פרשנות זו פרוייקטים *

הגינות הפרטיות אינו פוגע ביכולת  פיתוח יש להוכיח כי , גינה פרטיתבשטח 
 .החילחולהתפקוד של בורות 

 20.6.16: הערות ותאריך ההחלטה



 פרשנויות קיימות
מגורים 2011: גירסה וחלקים רלוונטיים 

נוחותאוורור  5.2 :מאפיין ונושא 

האם ניתן לאוורר חלל דרך חללי שירות כגון שירותים ומרפסות  : שאלה
 ?  שירות

תשובה  : 

 (.דינם כדין חלל פרטי. )לא יחשב -אמבטיה /שירותיםדרך חדר איוורור 

 שהמרפסת  בתנאי יחשב אוורור טבעי  -שירותדרך מרפסות איוורור
מסתור כביסה בצמוד למרפסת  קיום . בדירהציבורי נפתחת ישירות לחלל 

 .השירות לא יפסול קיום אוורור טבעי

16.02.2016 :הערות ותאריך ההחלטה 

 לשאלהעל תשובה של עדנה שביב ואברהם יזיאורו מבוסס 

 

 



 פרשנויות קיימות
מגורים, 2014ת "ג: גירסה וחלקים רלוונטיים 

סטודנטיםמעונות  -וחניה לאופנים מתקנים  7.2: מאפיין ונושא 

בתקן . מהדיירים 50%= תנאי הסף  -מתקני אופניים עבור מעונות : שאלה

 .  מהדיירים 10%= תנאי סף  2016

האם ניתן להקל על הדרישה הכמותית   2014הנבדקים לפי תקן בפרוייקטים 

 ?2016לתנאי הסף ולהתאימה להנחיות 

2016לתקן בהתאם ( אך לא לקבל ניקוד)ניתן לעמוד בתנאי הסף . כן: תשובה  .

זאת מכיוון שתנאי הסף תואם את המינימום שנדרש בתקנות התכנון והבניה  

 10%+ מהדיירים  10%כלומר תנאי הסף יהיה (. 50%ולפני כן היה  10%היום )

 .  מאנשי צוות התחזוקה

13.9.16: הערות ותאריך ההחלטה 



 פרשנויות קיימות
מגורים, 2014ת "ג: גירסה וחלקים רלוונטיים 

סטודנטיםמעונות  -וחניה לאופנים מתקנים  7.2: מאפיין ונושא 

אין הנחיות עבור מעונות אלא רק ' אופנייםלתכנון תנועת תדריך 'ב: שאלה

מפאת השוני של פרוייקטי מעונות מפרוייקטי מגורים . עבור מבני מגורים

ניתן במעונות להקצות מקומות חנייה שאינם בהכרח במקום סגור האם 

או מתקנים בפיתוח  /למשל מתקן קשירה פתוח בקומת מרתף ראשונה ו. ונעול

 ?המגרש

במקומות שבהם מופקד שומר"לפי התדריך לתכנון תנועת אופניים : תשובה  ,

כלומר ." נכון להתקין את חניית האופניים קרוב לשומר ותחת פיקוחו הישיר

אם החניות תחת  , אין מניע למצוא פתרונות אחרים מלבד מקום סגור ונעול

 .תלוי בפרויקט ובתנאים -פיקוח ושמירה 

 .מסך מתקני הקשירה הנדרשים בפיתוח 10%בכל מקרה ניתן להקצות עד 

13.9.16: הערות ותאריך ההחלטה 



 פרשנויות קיימות
מגורים, 2014ת "ג: גירסה וחלקים רלוונטיים 

סטודנטיםמעונות  -וחניה לאופנים מתקנים  7.2: מאפיין ונושא 

 

מה נדרש להגיש עבור חניית אופניים במחסן דירתי: שאלה? 

 

נושאים 2-בהגשה יש להתייחס ל: תשובה: 

 נגישות ממפלס הרחוב ולמחסן הדירתי - 

 . נעילה/מתקן התלייה- 

 16.2.16: הערות ותאריך ההחלטה



 פרשנויות קיימות
הכל, 2014ת "ג: גירסה וחלקים רלוונטיים 

קמפוס -וחניה לאופנים מתקנים  7.2: מאפיין ונושא 

 

כיצד יש לחשב מספר חניות אופניים במתחם עם מספר סוגי ייעודים  : שאלה

 ?המשמשים את אותם המשתמשים העוברים ממבנה למבנה

ותוך התחשבות בסך)ניתן לקבוע את מספר החניות עבור ייעוד אחד  :תשובה-

.  ייעוד/לא ידרש חישוב מצטבר עבור כל מבנה(. כל המשתמשים במתחם

 .מתקני החנייה יפוזרו בסמוך למבנים הנבדקים ובאופן הגיוני במתחם
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 פרשנות חדשה
מאוחר, 2016 גירסה וחלקים רלוונטיים 

5282י "דירוג אנרגטי לפי ת 1.1.4: מאפיין ונושא 



 פרשנויות קיימות
מגורים 2011: גירסה וחלקים רלוונטיים 

חימום מים 1.2.2 :מאפיין ונושא 

מערכת , בנוסף על למערכות הסולאריות, ניתן לקבל ניקוד אם מתקיניםהאם : שאלה
 ?חימום מים בגז דירתית

עבור, פ הדירוג המופיע במאפיין"ניתן עהניקוד . כן:  תשובה: 
 :ניקוד אםיתקבל , חוקיתכאשר יש חובה . 1

משאבות /ם"מערכת גיבוי בגפ"הותקנה  וגםמים הותקנה מערכת סולארית לחימום 
 (.יש לשים לב להתניות בנושא המופיעות שם" )חום
 -או 

 :יתקבל ניקוד אם, חוקיתכאשר אין חובה . 2
שטח הגג או  "כי הוכח  או(. למרות שאין חובה כזו)נעשה שימוש במערכות סולאריות 

והותקנו  , ."ההפניה של הבנין אינם מאפשרים התקנה של מערכות סולאריות נוספות
 .ם"מערכות לחימום מים באמצעות משאבות חום או גפ

16.2.16: הערות ותאריך ההחלטה 



 פרשנויות קיימות
מגורים 2011: גירסה וחלקים רלוונטיים 

חימום מים 1.2.2 :מאפיין ונושא 

בדרישותכיצד מחשבים את כמות הדירות העומדות : שאלה? 

כל הדירות בפרוייקט=  100%: תשובה . 

 :תחשב לצורך קבלת ניקוד בסעיף בשני מצביםדירה 
 :תחשב אםהדירה , סולאריותכאשר חלה על דירה חובה חוקית להתקנת מערכות . 1

 מיםהותקנה מערכת סולארית לחימום 
 ".משאבות חום/ם"מערכת גיבוי בגפ"הותקנה  וגם

 
 :הדירה תחשב אם, סולאריותכאשר לא חלה חובה חוקית להתקנת מערכות . 2

 (.למרות שאין חובה כזו)נעשה שימוש במערכות סולאריות 
שטח הגג או ההפניה של הבנין אינם מאפשרים התקנה של מערכות "כי הוכח  או

 .ם"חום או גפמשאבות והותקנו מערכות , ."סולאריות נוספות

16.2.16: הערות ותאריך ההחלטה 

1 

2 

100% 



 תודה



 פרשנויות נפוצות

ים  /חלק גרסה

 ים/רלווטי

מאפיין

 ים/

תאריך  הערות תשובה שאלה נושא

 ההחלטה
דירוג   1.1.3 מגורים 2011

 אנרגטי
באילו תנאים ניתן  

לסמן איוורור נוחות  
 ?במודל האנרגיה

ולא  )שבו מאווררי תקרה מסופקים ומותקנים על ידי היזם  בפרוייקט
  איוורור'ניתן במודל האנרגיה לבחור באפשרות של ( הכנות בלבד

במסגרת הדירוג   התיקרהובכך לקבל קרדיט עבור מאווררי ' נוחות
 .האנרגטי

 
 -קובע( 32' עמ) 2חלק  -נספח א 

היות שהוא מובא  , מאולץ לאיוורוראינו מתייחס  1.1.1סעיף ... '
ומשפיע על השגת דירוג גבוה  , מדוייקתבחישוב האנרגטי בצורה 

וכתוצאה מכך לניקוד גבוה יותר  , 5282לבניין לפי התקן הישראלי 
 ' .של תקן זה 1.1.3בסעיף 

20.6.16 

2011   +
 ת"ג

דירוג   1.1.3 מגורים
 אנרגטי

האם ניתן להציג דירוג  
אנרגטי המתבסס על  

עירוב של השיטות  
, מירשמית)השונות 
 ?(תפקודית

 

דירוג אנרגטי יחושב לכל חללי הפרוייקט הרלוונטיים בשיטות  . לא
הסיבה לכך היא שהפרמטרים בין  . תפקודית/חישוב אחת מירשמית

 .השיטות משתנים ולא ניתן לחלק את הדירוג לגורמים

:  לתשומת לבכם
שיטות שונות  

מביאות  
,  לתוצאה שונה

וזה אמור להיות  
 ...כך

24.8.16 

תאורה   1.1.4 מגורים 2011
טבעית  

בשטחים  
 משותפים

האם איזור החניה  
'  איזור ציבורי'מהווה 

העונה לדרישות הסעיף  
  -ויכול להיחשב חלק מ

שטחים   75%
הציבוריים הנדרשים  

 ?ל"בסעיף הנ

אזורי חניה הינם שטחים משותפים לא פחות ממבואות באזורים  , כן
לאור המעמד התפקודי של החללים המשמשים תדיר  . אחרים בבניין

 .ככניסה הראשית של המבנה

16.02.201
6 

ביצועים   1.2.1 כולם
אנרגטיים  
 של תאורה

מה כולל שטחים  
האם כולל  )משותפים 

 ?(חניון

שטחים משותפים לחישוב בסעיף זה כוללים שטחים כגון חדרי  
כולל  )לובאיים ומבואות קומתיות וכן חניונים תת קרקעיים , מדרגות

 (.מקומות חנייה פרטיים

16.02.201
6 

ביצועים   א 1.2.1 כולם 2011
אנרגטיים  

של תאורה  
נצילות   -

אורית של  
 גוף תאורה

מהי נצילות אורית של  
 ?גוף תאורה

כיצד ניתן להשיג את  
 ?הנתון הזה

היא היחס בין שטף האור המוקרן  " נצילות אורית של גוף תאורה"
הנפלטת  ( כמות הלומנים)מגוף התאורה לבין שטף האור הכולל 

 .מהנורות
נתון זה יש לקבל מייצרן גוף   ( LOR ) Light Output Ratio -באנגלית 
 .  התאורה

ת אם ידוע שטף האור מגוף התאורה ושטף  "ניתן לחשב את נצילות ג
 .האור של הנורות

 דוגמאות מהרשת לנושא כולל נוסחה לחישוב
https://www.osh.org.il/uploadfiles/b109_teura_2.pdf 

 
 /http://www.paulnulty.co.uk/light-output-ratio -הסבר מאוייר 

16.02.201
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ים  /חלק גרסה

 ים/רלווטי

מאפיין

 ים/

תאריך  הערות תשובה שאלה נושא

 ההחלטה
ביצועים אנרגטיים   א 1.2.1 כולם 2011

  -של תאורה 

נצילות אורית של  

 גוף תאורה

יעילות אורית של נורות  

ונצילות אורית של גופי  

כיצד  –(LED)תאורת לד 

ניתן לחשב ולהשוות  

 ?לקריטריון בתקן

 (LED)פעמים רבות המידע על נצילות עבור גופי תאורת לד 
 .מתקבל ביחדיות שונות מהמידע הנדרש בקריטריון

 :בדפי המוצר יופיע מידע על

וסך כל הצריכה  ( לומן)סך כל שטף האור הנפלט מגוף התאורה •

 (  וואט)

 או  

 (  וואט/ לומן )היחס ביניהם של גוף התאורה כולו •

 

על מנת שניתן יהיה להשוות גוף תאורה מסוג לד לדרישות ליעילות  

יש לפעול  , של הנורות ולנצילות של גוף התאורה כפי שנדרש בתקן

 :  לפי השלבים הבאים

 :וט/המרת דרישות התקן ללומן. 1

דרישה לנצילות גוף תאורה  ( * לומן לוואט)דרישת יעילות לנורות 

 (ביחידות לומן לוואט)קריטריון משולב לגוף התאורה )%( = 

לומן לוואט וגופי   60הקריטריון בתקן דורש נורות מעל : לדוגמא

 .70%תאורה בנצילות מעל 

 (לומן לוואט) 42=  70%( * לומן לוואט)60

 

 :לקריטריון המשולב LEDהשוואת גוף תאורת . 2

,  עבור גוף התאורה יש לקבל מידע על שטף האור הנפלט הכולל

יש לוודא שנתונים אלה מציגים  . לעומת האנרגיה הנצרכת הכוללת

ולא  )את שטף האור המתקבל בחלל לאחר כל ההפחתות של הגוף 

,  ומשקללים את הצריכה הכוללת של הגוף( בלבד LED-של נורת ה

בעזרת מידע זה מחשבים  . 'וכו, דרייבר/משנק+קרי צריכה לנורה 

 .נצילות בלומן לוואט

 :  לדוגמה

 -לומן 3200ופולט  40Wהצורך  LEDגוף תאורה 

 וואט/לומן 80=  3200/40

 .גוף תאורה זה עומד בקריטריון

 

רלוונטי גם  

 2016ל

24.7.16 



 פרשנויות נפוצות

 המשך

ים  /חלק גרסה
י/רלווטי

 ם

מאפיין
 ים/

תאריך   הערות תשובה שאלה נושא
 ההחלטה

ניהול פסולת   6.1 הכל
 ביתית/תפעולית

האם הניקוד בסעיף ניתן  
בגודל  )עבור חדר אצירה 

או שנדרש בנוסף  ( מספק
להציג לבודק פחים למיון  

 ?לזרמים השונים

כוונת הסעיף היא  . הדרישה היא לחדר אצירה מתאים
גם אם בהווה הרשות המקומית  , ליצור תשתית להפרדה

 .  איננה מפרידה ולכן אין דרישה בהכרח לפחים
כן נדרש להוכיח שחדר האצירה אכן מאפשר את ההפרדה  

 :  למספר הזרמים שהוצגו וזאת על ידי אחת החלופות
תחשיב של יועץ תברואה לכמויות האשפה הצפויה  . א

לפרוייקט ולכמות זרמי ההפרדה לפיו תוכננו נפח  
 .  המיכלים וגודל החדר

העתק של הדרישה של הרשות המקומית לתכנון חדר  . ב
האצירה המתאים במידותיו לפרוייקט ולזרמים שימויינו  

 .  בו

16.02.2016 

ניהול פסולת   6.1 הכל
 ביתית/תפעולית

האם ניתן להחשיב זרמי  
פסולת למחזור שקיימים  

עבורם מתקני איסוף  
אך לא  )שכונה /ברחוב

תוכנן עבורם מקום בחדר  
 ?  (האשפה של הבניין

,  הליכה מהבניין מתקן הפרדה' מ 200אם קיים במרחק . כן
 .ייחשבו במניין הנקודות שניתן לצבור גם זרמים אלה

מבוסס על גרסת  
2016 

23.5.16 

בדיקות לפני   8.4 הכל 2011
 מסירה

מהן הדרישות למינוי אדם  
אשר יקיים בדיקות לפני  

 ?מסירה

תהליך המסירה יכלול פיקוח עליון ומסירה ויבוצע על ידי  
ים או גורם ממונה אחר אשר יסקרו  /יועץ, ים/מתכנן

 .  ויבצעו את מסירת מערכות הבניין
מטרת התהליך היא וידוא כי מערכות הרלוונטיות לנושאי  

בדיקת  )ופועלות , פ הגדרות היצרן"בנייה ירוקה הותקנו ע
.  בהתאם לערכים המופיעים בהגדרות אלו( הרצה בפועל

סוג המערכות שיש לבדוק מופיעות באופן מפורט במאפיין  
 .זה בתקן משרדים

מבוסס על גרסת  
2016 

מערכת  -חדשנות 9.3 הכל 2011
 פנאומטית

כמה ניקוד ניתן לקבל  
עבור מערכת אשפה  

 ?פנאומטית

 0.5עבור מערכת פנאומטית לפינוי פסולת ניתן לקבל 
החלטה זו  (. נקודות 1.5ולא .)נקודה תחת מאפיין החדשנות

אף אם  , תקפה גם עבור פרויקטים הנמצאים בבדיקה כעת
 .במלואו' הניקוד הוענק בשלב א

 
"  פירוק"הניקוד במאפיין החדשנות ניתן ל-חשוב לציין 

 .ויוענק בחלקים עבור אלמנטי חדשנות שונים

28.6.16 



 פרשנויות נפוצות

 אוכלוסיות מיוחדות-המשך-אופניים

ים  /חלק גרסה
י/רלווטי

 ם

מאפיין
 ים/

תאריך   הערות תשובה שאלה נושא
ההחלט

 ה
ת "ג

2014 
מתקנים וחניה   7.2 מגורים

 לאופנים
מהן הדרישות למתקני  
חנייה לאופניים בבתי  

 ?אבות ודיור מוגן

בבתי אבות ודיור מוגן יש לעדכן דרישות המאפיין  
 :באופן הבא
 :7.2.2קריטריון 

יסופקו חניות אופניים ביחס למספר יחידות הדיור  
 :לפי המדרג שלהלן, בבניין

 (תנאי סף)' נק0-ד "יח 10לכל  1
 'נק 2ד "יח 5לכל  1
המדרג לא רלוונטי לדיור   -' נק 4ד "יח 3לכל  1

 בית אבות/מוגן
 

 :  7.2.3קריטריון 
ללא ניקוד  )בנוסף יש לעמוד בדרישות קריטריון זה 

 (.נוסף

 :  נימוקים
יש לספק חניות  . 1

לאותם דיירים היכולים  
ומעוניינים להשתמש  

 . בהם
סביר להניח כי מספר  . 2

הדיירים המסוגלים  
להשתמש באופניים הוא  

 .  נמוך
יש לספק חניה  . 3

 .  לאורחי המקום
,  אוכלוסיית דיור מוגן. 4

אף שאינה בעלת  
מאפייני יכולת של  

 ברוב  (אף אינה , צעירים
מרותקת ) המקרים

למיטה בדומה לרוב  
 .אוכלוסיית בית חולים

16.02.201
6 


