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סיכום השינויים העיקריים ברמת התקן

מאפייןפרקתקן

:להסבר על שינויים ברמת הפרק והמאפיין

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/5281_Revision.aspx

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/5281_Revision.aspx


?מה נכלל בתהליך



חלק מהתהליך כבר אושר והופץ

נעשו למעשה  הרוויזיהחלק מהשינויים הכלולים בהצעת •

2014במסגרת גיליונות התיקון שהופצו באמצע 

או המאפיינים שעברו ללא שינויי למעט  /להלן הפרקים ו•

:שינוי ניקוד

(7.2מאפיין )ופרק תחבורה , פרק הפסולת, פרק חומרים



עקרי השיפורים

פתרון בתוכןפתרון במבנהבעיה

וביאור  , על הגדרותעבודהנוסח אחידסרבול בקריאת התקן

ניסוחים שנמצאו בעיתיים

חדש לניקוד המעניק  מבנהבחופש תכנוניחוסר

יותר חופש ביצירת 

אסטרטגיית הניקוד

צבירת חלקי ניקוד 

עשרוניים

אין ניקוד נמוך מחצי נקודה

(וכדומה1,1.5,2)

סרבול בהליכי תכנון
של סעיפים  איחוד וחלוקה

תוך התחשבות במבנה  

צוות התכנון ובתהליך 

התכנוני
בתוך  סתירות בדרישות

חלקי התקן

סתירות וביטול זיהוי

סעיפים חופפים

בלקונותוטיפול זיהויבעיות בשיטות חישוב

חישוביות שנמצאו בפרק  

,  החומרים, האנרגיה

בריאות ועוד

עדכוני תקינה לתקינה מיושנתהפניות

מאפייני התקןבכלטיפול בעיות שונות



גרסה זו טובה מקודמתה

חורים "הכלנסגרו לא

"בפאזל

נסגרו , טופלוכן

והודקו הרבה חורים



?נכלל בתהליךלאמה 

ד-לא נעשו שינויים בנספחים א•

למעט חינוך אשר אושר כבר  )ההפניות נשארו אותו דבר –5282•

(במסגרת גיליונות התיקון

(מבני תעשייה)9חלק •

:  ישנם סוגיות שעדיין לא נפתרו לדוגמא•

VOCמדידות של •

אי החום העירוני•

זיהום אורי•



נוסח מאוחד

קריטריוןמאפייןפרקתקן



פישוט קריאת התקן והשוואה בין ייעודי הקרקע השונים: מטרה

אימוץ נוסח אחיד בין הדרישות המופיעות החלקי התקן  : אמצעי

( שימושי קרקע)השונים 

פרקתקן קריטריוןמאפייןפרקתקן

נוסח מאוחד| שינויים מבניים 



נוסח מאוחד| שינויים מבניים 

דוגמה מתוך משרדים

מאפייןפרקתקן



נוסח מאוחד| שינויים מבניים 
דוגמה מתוך  

מוסדות בריאות

6

3

3

מאפייןפרקתקן



נוסח מאוחד| שינויים מבניים 

.  ישנם קריטריונים מיוחדים ליעודים מסוימים בתוך המאפייןלעיתים

משרדיםדוגמה מתוך 

מאפייןפרקתקן



שינויים במבנה הניקוד

קריטריוןמאפייןפרקתקן



מבנה ניקוד חדש| שינויים מבניים 

לחזק את רכיב החדשנות: 1מטרה 

הגדלת הניקוד המוענק לחדשנות  : אמצעי

הענקת חופש תכנוני וגמישות רבה בהרכבת אסטרטגית הניקוד: 2מטרה 

"בנק ניקוד"יצירת : אמצעי

מאפייןפרקתקן



מבנה ניקוד חדש| שינויים מבניים 

בריאות  חומריםמיםקרקעאנרגיה

ורווחה

חדשנותניהולתחבורהפסולת

ניקוד  

קיים
54.44151514112354

ניקוד  

'מקס
3715158112354

מצב קיים–משרדים 3חלק 5281

מאפייןפרקתקן



מצב קיים–משרדים 3חלק 5281

בריאות  חומריםמיםקרקעאנרגיה

ורווחה

חדשנותניהולתחבורהפסולת

ניקוד  

מוצע
55.522.522.513.516.534.511.5

ניקוד  

'מקס
371515911238

חופש  

בחירה  

%

5050505050505050

.  ניקוד לכל פרק תוך שמירה על הניקוד המקסימאלי50%של כ הוחלט על תוספת 

וחומריםבדומה לאשר כבר אושר בפרק אנרגיה 

...(הסבר למטה)ולוותר על פרק החדשנות 

מאפייןפרקתקן

מבנה ניקוד חדש| שינויים מבניים 



מצב קיים–משרדים 3חלק 5281

בריאות  חומריםמיםקרקעאנרגיה

ורווחה

חדשנותניהולתחבורהפסולת

ניקוד  

מוצע
55.522.522.513.516.534.511.5

ניקוד  

'מקס
371515911238

הפרש  

בניקוד
18.57.57.54.55.511.53.5

מאפייןפרקתקן

מבנה ניקוד חדש| שינויים מבניים 

!נקודות27כ –( משתנה בין חלק וחלק)כ תוספת ניקוד בהשוואה לתקן הקודם "סה

פרק האנרגיה ופרק חומריםלמעטנקודות אלה נוספו לכל הפרקים 



לחלוקת ניקודדוגמה–משרדים 3חלק 5281

בריאות  חומריםמיםקרקעאנרגיה

ורווחה

חדשנותניהולתחבורהפסולת

ניקוד  

מוצע
55.522.522.513.516.534.511.5

ניקוד  

'מקס
371515911238

18.57.57.54.55.511.53.5הפרש

תוספת

ניקוד  

למאפיין

17.5

(קיים)

5533102

תוספת  

ניקוד  

לחדשנות

כ  "סה12.52.51.52.501.51.5

חדשנות

13

ידי הוועדות  -חלוקת הניקוד בין מאפיין החדשנות הנוסף ובין הניקוד הנוסף בתוך המאפיינים נעשתה על

הייעודיות

מאפייןפרקתקן

מבנה ניקוד חדש| שינויים מבניים 



שינויים מבניים בפרק  
אנרגיה ובפרק בריאות  

ורווחה

קריטריוןמאפייןפרקתקן



מאפייןפרקתקן

פרק האנרגיה ופרק בריאות ורווחה| שינויים מבניים 

5פרק 

,  היום סובל מחוסר בקוהרנטיות•

בדרישות העומדות בסתירה  •

לדרישות בפרק האנרגיה

כולל דרישות אשר להם זיקה  •

חזקה לשימור אנרגיה 

:פתרון אסטרטגי

באיכות הסביבה  5מיקוד פרק •

הפנימית של הבניין ובמניעת  

תסמונת הבניין החולה

-איחוד פעולות אשר נעשות על•

יועץ אחד בכדי לפשט  / ידי מתכנן

וליעל את השימוש בתקן



מאפייןפרקתקן

פרק האנרגיה ופרק בריאות ורווחה| שינויים מבניים 



מאפייןפרקתקן

פרק האנרגיה ופרק בריאות ורווחה| שינויים מבניים 

חזרות או זיקה חזקה מאוד לדרישות  , במאפיינים האלו זוהו סתירות רבות

עכשוויות בפרק האנרגיה



מאפייןפרקתקן

פרק האנרגיה ופרק בריאות ורווחה| שינויים מבניים 

חזרות או זיקה חזקה מאוד לדרישות  , במאפיינים האלו זוהו סתירות רבות

עכשוויות בפרק האנרגיה

-אופן הפעולה 

5ביטול דרישות בפרק 1.

העומדות בסתירה עם דרישות  

האנרגיהבפרק 

איחוד מאפיינים העוסקים באותו  2.

נושא

העברת נושא הרוחות לפרק  3.

האנרגיה

-תאורה מלאכותית ומזגנים 4.

איחוד דרישות הנוגעות  

5בפרק " נוחות"ל

–תאורה מלאכותית ומזגנים 5.

איחוד דרישות הנוגעות לבקרה  

1בפרק 



סיכום השינויים העיקריים ברמת התקן

תודה




