מנהל פיתוח – משרד החינוך

אגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה
יום רביעי א' שבט תשע"ח
17/01/2018

נספח לאישור תוספת לבנייה ירוקה במבני חינוך
תקצוב ותשלום יתבצעו בהתאם לאבני הדרך הבאות ,בשיעורים ובתנאים המפורטים להלן:

פירוט התנאים לתקצוב/לתשלום
אבן דרך
בהם יעמוד מגיש הבקשה

.1

.2

אישור
בתנאים על
הגדלת
התקציב
לבנייה
ירוקה

תקצוב
התוספת
לבניה ירוקה
ע"ב תכנון
מפורט
לביצוע

.1
.2
.3

אישור יישום הפרוגרמה
הגשת תכנון 1:100
מסירת אישור מקדמי
לת"י ( 5281ממכון בדיקה)*

 .1מסירת היתר בנייה.
 .2מסירת אישור שלב א'
לת"י ( 5281ממכון בדיקה)
 .3צו תחילת עבודות

שיעורי
תשלום
מקסימאליים
מסך התמיכה
שאושרה
למבקש

לא רלוונטי

אישור עקרוני
לתקצוב
התוספת
לבניה ירוקה
עד 7%

 .1מסירת אישור שלב ב' לת"י ( 5281ממכון בדיקה)
.3

תשלום
טרום סופי

.4

לאחר חשבון
סופי

 .2השלמת עבודות פיתוח חצרות  +מערכות

תשלום 95%
ומעלה

המשרד להגנת
הסביבה

המשרד יתקצב יועץ
לבנייה ירוקה עבור
הרשות המקומית

זימון נציג המשרד:

.1

.2

מקדמי
אישור
יינתן על בסיס
תכנית מאושרת
של משרד החינוך

הרשאה
אישור
תקציבית לבניית
המוסד החינוכי.

להשתתפות בסיור
שלד

מקומית
רשות
תכלול בתוצאות
אישור
המכרז
שלב א' ממכון
בדיקה

זימון נציג המשרד:

מקומית
רשות
לדרישת
תצרף
התשלום אישור
שלב ב' ממכון
בדיקה

השתתפות בסיור
גמרים

 .3הזמנה לסיור מסכם של גורם בדיקה
התקנת אמצעי מדידה וניטור לאחר אכלוס
המבנה ולמשך שנה או התחייבות חתומה של
הרשות המקומית על מתן רשות להגה"ס
להתקנת מכשירי הניטור במבנה לאחר אכלוסו
למשך שנה.
מסירת אישור לתו ירוק או התחייבות חתומה
של הרשות המקומית להמציא אישור מתאים
עד לחצי שנה לאחר אכלוס המבנה.

משרד החינוך

רשות מקומית תמסור
חתומה
התחייבות
להגנת
למשרד
הסביבה על התקנת
אמצעי ניטור ועל
מסירת אישור לתו
ירוק

הבהרות:
האישורים  :מקדמי ,שלב א' ,שלב ב'  -הינם אישורים הניתנים ע"י גופי בדיקה לת"י  5281המאמתים התאמת התכנון והביצוע לדרישות התקן
לבנייה ירוקה ( ,)5281גופי הבדיקה יאושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
* אישור מקדמי הינו אופציונאלי וניתן להגישו לצורך המשך תכנון מפורט תואם תקן  , 5281באופן המאפשר וודאות בהיבטי תקצוב התוספת
(בכל מצב ,האישור לתוספת לבנייה ירוקה ,יינתן רק לאחר המצאת אישור שלב א').

