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 חשון תשפ"ב ו"ט חמישי יום
21/2010/21 

 2021 עדכון – נספח לאישור תוספת  לבנייה ירוקה במבני חינוך

 אבני הדרך הבאות, בשיעורים ובתנאים המפורטים להלן:ל בהתאם יתבצעו תשלוםתקצוב ו
 

 
 :הבהרות

התאמת התכנון והביצוע  המאמתת את 5281ת"י  מעבדה מאושרת לבדיקתהינם אישורים הניתנים ע"י  -האישורים : מקדמי, שלב א', שלב ב' 

. על הרשות להתקשר עם מעבדה לצורך כאןמשרד הכלכלה ורשימתם מופיע ע"י מאושרות  המעבדות(, 5281לדרישות התקן לבנייה ירוקה )

 קבלת האישורים.

  .( לצורכי רישויבנייה בת קיימהמחייב בהתאם לתקנות תכן הבנייה )*  אישור מקדמי 

 לאחר המצאת אישור שלב א'.נתן רק לבנייה ירוקה, תיתוספת תקצוב ה 5281 "ילצורך המשך תכנון מפורט תואם ת

i  משרד להגנת הסביבהנותני השירות לרשימת היועצים ב הנכללהתקצוב כפוף להתקשרות הרשות עם יועץ. 
                                                           

 תשלוםלתקצוב/לפירוט התנאים  אבן דרך 

 בהם יעמוד מגיש הבקשה

שיעורי תשלום 
מקסימאליים מסך 
התמיכה שאושרה 

 למבקש

ת משרד להגנה
 הסביבה

 משרד החינוך

1.  

אישור 
בתנאים על 

הגדלת 
התקציב 

לבנייה 
 ירוקה

  אישור יישום הפרוגרמה .1

 1:100הגשת תכנון  .2

 *  אישור מקדמימסירת  .3
 (מאושרתשל מעבדה ) 5281לת"י 

 למשרד החינוך

 לא רלוונטי

ב המשרד יתקצ
 בנייה ירוקהליועץ 

עבור הרשות 
 iהמקומית

אישור מקדמי יינתן על 
בסיס תכנית מאושרת של 

 משרד החינוך

2.  

תקצוב 
התוספת 

לבניה ירוקה 
ע"ב תכנון 

מפורט 
 לביצוע

)הגדלת 
 הרשאה(

 .  מסירת היתר בנייה1

  אישור שלב א'.  מסירת 2

 (של מעבדה מאושרת) 5281לת"י 

 . צו תחילת עבודות3

אישור עקרוני לתקצוב 
התוספת לבניה ירוקה 

 %5עד 

 

 יועץזימון 
 המשרד:

להשתתפות בסיור 
 שלד

 

 תוספת ל עקרוני   אישור
להרשאת  5%עד   תקציבית

עבור  הבסיסית הבנייה
עבור  5281עמידה בתקן 

 .בנייה ירוקה

מקומית תכלול רשות 
כרז  אישור בתוצאות המ

 ממעבדה מאושרתשלב א' 

3.  
תשלום 

 טרום סופי

  5281לת"י  אישור שלב ב'מסירת  .1
למשרד   של מעבדה מאושרת()

 החינוך
 השלמת עבודות פיתוח חצרות + .2

 מערכות
 הזמנה לסיור מסכם .3

 ומעלה 95%שלום ת

 יועץזימון 
 המשרד:

השתתפות בסיור 
 גמרים

תצרף רשות מקומית 
התשלום אישור דרישת ל

 ממעבדה מאושרתשלב ב' 
משרד החינוך  ובהתאם

 את  יאשר תשלום הכולל
עבור  תקציביתהתוספת ה

ת להרשאעמידה בתקן 
 הבנייה

4.  
לאחר חשבון 

 סופי

 התקנת אמצעי מדידה וניטור .1
לאחר אכלוס המבנה ולמשך שנה 

התחייבות חתומה של הרשות  או
המקומית על מתן רשות להגה"ס 
להתקנת מכשירי הניטור במבנה 

 לאחר אכלוסו למשך שנה.

 סגירת תשלום

רשות מקומית 
ר התחייבות ומסת

חתומה למשרד 
על  להגנת הסביבה

התקנת אמצעי 
 ניטור

ימסר אישור המשרד י
 להגנת הסביבה

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/standards-approved-labs?skip=0&limit=15&info=5281
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/gazette-official?skip=0&FolderType=3&BookletNum=8733&BookletYear=88

