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 קבלת  דרישות להגשה למכון בדיקה לצורךהנדון: 

 5281אישור מקדמי ע"פ ת"י 

 חלק מגורים

 שלום רב,

 

כל מאפיין בתקן בלעניין היקף וסוג הבדיקה הנדרשת   10.12.2019פורום גופי הבדיקה מיום הדיון בלהלן סיכום 

 .מקדמי אישור מתן  /קבלה  ךלצור )מגורים( 2חלק  5281

 

 יהיו למונחים "הצהרה" או "ראיות לפי שלב א' " המשמעות הבאה: כטבלה,המצורף במסמך 

 

 אישור מקדמי ניתן להגיש הצהרה של היועץ הרלבנטי. קבלת ל - הצהרה

 יש להשלים הגשת ראיות לפי שלב א' בשלב הגשת החומרים לאישור שלב א', על פי דרישת התקן.

 

 בתקן לשלב א'.  לנדרש בהתאםאישור מקדמי יש להגיש ראיות לסעיף  לקבלת - שלב א'פי ות לראי

 

 בברכה,

 אדר' רן אברהם

 מנהל תחום בנייה ירוקה
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 יה ירוקהיבנתחום 

 חלק מגורים - 5281קבלת אישור מקדמי ע"פ ת"י  דרישות להגשה למכון בדיקה לצורך

 אנרגיה – 1 פרק

מספר 
 מאפיין

 פי שלב א'ראיות ל 1.1.3, 1.1.2, 1.1.1

 H  חישוב למעטלפי שלב א'  ראיות (1045)עמידה בת"י  1 - 1.1.4

 : הצהרהBאו  Cעבור דרוג אנרגטי  (5282)דרוג אנרגטי לפי ת"י  1 – 1.1.4

 +: ראיות לפי שלב א'Aאו  Aעבור דרוג אנרגטי  (5282)דרוג אנרגטי לפי ת"י  1 – 1.1.4

 איות לפי שלב א'ר )בניין פסיבי משופר( 2 – 1.1.4

 ראיות לפי שלב א' 1.1.5

 הצהרה (1.2.7עד  1.2.1כל הסעיף ) – 1.2מאפיין 

 קרקע - 2 פרק

מספר 

 מאפיין

 ראיות לפי שלב א' 2.1

 הצהרה 2.2

 עצים לשימור 2.1הצהרה. למעט לתת סעיף  2.3

 יזםהצהרת  +תוגש תכנית ובה מיפוי עצים )לשימור/עקירה/העתקה(  עצים לשימור 2.1תת סעיף  – 2.3

 הצהרה 2.4

 ראיות לפי שלב א' 2.8, 2.7, 2.6, 2.5

 הצהרה 2.9

 ראיות לפי שלב א' 2.10

 מים - 3פרק 

מספר 

 מאפיין

 הצהרה 3.3, 3.2, 3.1

 הצהרה תנאי סף 15% – 3.4

 'ראיות לפי שלב א 100%, 50%, 30% – 3.4

 חומרים - 4פרק 

 הצהרה כל הפרק 

 בריאות ורווחה – 5פרק 

 הצהרה כל הפרק 

 פסולת - 6פרק 

 הצהרה כל הפרק 

 תחבורה - 7פרק 

מספר 

 מאפיין

 ראיות לפי שלב א' (1) 7.1

 הצהרה (2-5) 7.1

 ראיות לפי שלב א' 7.3, 7.2

 ניהול אתר בניה – 8פרק 

 הצהרה כל הפרק 

 נותחדש - 9פרק 

 ראיות לפי שלב א' כל הפרק 

 לקבלת אישור מקדמי ניתן להגיש הצהרה של היועץ הרלבנטי.  - הצהרה
 יש להשלים הגשת ראיות לפי שלב א' בשלב הגשת החומרים לאישור שלב א', על פי דרישת התקן.

 א'.  לקבלת אישור מקדמי יש להגיש ראיות לסעיף בהתאם לנדרש בתקן לשלב - ראיות לפי שלב א'


