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על השינויים שנכנסים לתוקף, 
ההשלכות, חובות, זכויות ומועדים

 • התוספת לחוק המכר 
 • תקנות מקורות אנרגיה וחובת השימוש במערכת והתווית

 • חובת הדירוג מטעם התקנה לבניה בת קיימה 
 • שלוש תקנות משלימות

 • דירוג אנרגיה ליחידות דיור – שלבים ודגשים

  • מועדים מחייבים 



צו מכר דירות



תקנות מקורות
אנרגיה



תקנות מקורות
אנרגיה



תקנות מקורות
אנרגיה

 מתוך תקן 5282.1:

כללי תכן לדירוג אנרגטי של הבניין השלם  .2.2.4

תנאי סף לדירוג האנרגטי של בניין שלם חדש הוא שכל יחידות התכנון בו 
עומדות בכל דרישות החובה לפי סעיף 2.2.1 ודורגו בדרגה D לפחות (כלומר, 

.(F או E שום יחידת תכנון בבניין לא דורגה בדרגות

ניתן לדרג את יחידות התכנון בבניין לפי המסלול התפקודי או לפי המסלול 
המרשמי, ואין הכרח שכל היחידות ידורגו לפי אותו מסלול.



תקנות מקורות
אנרגיה



תקנות התכנון
והבנייה



חובת בנייה
בת קיימה



חובת בנייה
בת קיימה



בנייה בת
קיימה



שלושת התקנות
משתלבות

במידה ובוצע דירוג
חוק המכר מחייב להציגו לרוכש

דירה בבניין 
ירוק מגיעה 

עם תוית 
דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה למבני מגורים
מחוייב במסגרת התקנה לבנייה 

בת קיימה והתקן לבניה ירוקה

דירוג אנרגיה ליחידות דיור
מחויב ע"י תקן 5282 כתנאי לדירוג 

המבנה כחלק מתקנות מקורות אנרגיה. 
התקנות מחייבות גם הפקת תוויות 
באמצעות מערכת משרד האנרגיה



דירוג אנרגיה
ליחידות דיור

מועדים , שלבים ודגשים



הוצאת תווית דירוג אנרגיה ליחידות דיור 5282 חלק 1 על בסיס:

שלבים בביצוע דירוג 
אנרגיה ליחידות דיור

גבא
תכניות ומפרטים

בבניין חדש
בדיקת הביצוע

בבניין חדש

כיום וולונטריוולונטרי

בדיקת הביצוע
בבניין קיים

* משמעות השינוי - במידה ובוצע דירוג אנרגיה, חובה להעביר תווית לרוכש דירה חדשה. תוויות ניתן להפיק רק באמצעות מערכת משרד האנרגיה.



אופציה א‘ על בסיס תכניות 
ומפרטים בבניין חדש

1

2

3

4

5

6

התקשרות עם מעבדה

הגשת תכניות ומפרטים בהתאם
לתקן למערכת משרד האנרגיה

בדיקה על ידי מעבדה

הגשת תיקונים בהתאם לדרישות מעבדה

קבלת תוויות דירוג אנרגיה על בסיס 
תכנית לכל יחידת דיור שדורגה.

דירוג מבנה מחייב דירוג כל יחידות הדיור. 

חלה חובת הצגת התווית בכל מכירת 
דירה חדשה כחלק ממפרט המכר



אופציה ב‘ על בסיס בדיקת
הביצוע בבניין חדש

1
2
3
4

5

התקשרות עם מעבדה

הגשת תכניות ומפרטים בהתאם 
לתקן למערכת משרד האנרגיה

בדיקה על ידי מעבדה

הגשת תיקונים בהתאם 
לדרישות מעבדה

קבלת תוויות דירוג אנרגיה על 
בסיס תכנית לכל יחידת דיור שדורגה 
טרם העלייה על הקרקע (אישור מכון 

בקרה לבניה)

6
7
8
9

10

חלה חובת הצגת התווית בכל מכירת דירה 
חדשה כחלק ממפרט המכר

בדיקות שוטפות בתיאום עם המעבדה בשלבי 
הקמת המבנה 

אימות המעבדה לביצוע אל מול התכנון 

בסיום הבניה – הנפקת תוויות דירוג אנרגיה 
בהתאם לביצוע בפועל

חובת הצגת התוויות העדכניות בכל מכירת דירה 
חדשה. בנוסף חובת העברת מפרט מכר מעודכן 

לרוכשים שדירוג יחידת הדיור שנמכרה להם השתנה.



אופציה ג‘ על בסיס בדיקת
הביצוע בבניין קיים

1

2

3

4

5

התקשרות עם מעבדה

הגשת תכניות ומפרטים בהתאם 
לתקן למערכת משרד האנרגיה

אימות המעבדה להתאמת המצב 
הקיים לתכניות שהוגשו

הנפקת תוויות דירוג אנרגיה בהתאם 
לביצוע בפועל 

העברת התוויות לרשות בעלי הדירות



שלבים בביצוע דירוג אנרגיה ליחידות 
דיור בראי התקן לבניה ירוקה - 5281 

א. במסגרת שלב מקדמי ע"פ 5281

שלב מקדמי וולונטרי
במידה והיזם מעוניין בדירוג בניין בדרגה גבוהה מדרגה B הוא נדרש לבצע 

ולתעד דירוג אנרגיה כבר בשלב זה (אם לא בוצע דירוג מלא בשלב זה, 
הבניין ידורג C מקסימום)

1. הגשת תכניות ומפרטים בהתאם 
לתקן 5282.1 למערכת משרד האנרגיה

2. בדיקה על ידי מעבדה
3. הגשת תיקונים בהתאם לדרישות מעבדה

4. קבלת תוויות דירוג אנרגיה על בסיס תכנית 
לכל יחידת דיור שדורגה ודירוג למבנה המבוסס על התוויות שהונפקו

5. הגשת שלב מקדמי 5281 
(העברת אישור מטעם מעבדה מוסמכת לרשות הרישוי)

6. חלה חובת הצגת התווית בכל מכירת דירה חדשה כחלק ממפרט המכר

.b או a ב. הגשת בקשה להיתר בניה למבנים החייבים בתקן 5281  בהתאם למסמכי השלב המקדמי ע"פ אופציות

ג. קבלת היתר בניה



שלבים בביצוע דירוג אנרגיה ליחידות 
דיור בראי התקן לבניה ירוקה - 5281 

א. במסגרת שלב מקדמי ע"פ 5281

שלב מקדמי וולונטרי
במידה והיזם מעוניין בדירוג בניין בדרגה גבוהה מדרגה B הוא נדרש לבצע 

ולתעד דירוג אנרגיה כבר בשלב זה (אם לא בוצע דירוג מלא בשלב זה, 
הבניין ידורג C מקסימום)

1. הגשת תכניות ומפרטים בהתאם 
לתקן 5282.1 למערכת משרד האנרגיה

2. בדיקה על ידי מעבדה
3. הגשת תיקונים בהתאם לדרישות מעבדה

4. קבלת תוויות דירוג אנרגיה על בסיס תכנית 
לכל יחידת דיור שדורגה ודירוג למבנה המבוסס על התוויות שהונפקו

5. הגשת שלב מקדמי 5281 
(העברת אישור מטעם מעבדה מוסמכת לרשות הרישוי)

6. חלה חובת הצגת התווית בכל מכירת דירה חדשה כחלק ממפרט המכר

שלב מקדמי פשוט
 C-במידה ומעוניינים בדירוג אנרגיה שאינו גבוה מ

עבור המבנה
1. ניתן להגיש מסמכי שלב מקדמי של 5281 ללא 

ביצוע דירוג אנרגיה מלא לכל יחידות הדיור (אין 
שינוי מהמצב הקיים היום)

2. אין חובת הצגת דירוג היות ולא נעשה

אחרת

.b או a ב. הגשת בקשה להיתר בניה למבנים החייבים בתקן 5281  בהתאם למסמכי השלב המקדמי ע"פ אופציות

ג. קבלת היתר בניה



1. הגשת תכניות ומפרטים בהתאם לתקן 5282.1 למערכת משרד האנרגיה 
2. בדיקה על ידי מעבדה

3. הגשת תיקונים בהתאם לדרישות מעבדה
4. קבלת תוויות דירוג אנרגיה על בסיס תכנית לכל יחידת דיור שדורגה 

ודירוג למבנה המבוסס על התוויות שהונפקו (במידה וחלו שינויים 
מהותיים)

5. חלה חובת הצגת התווית בכל מכירת דירה חדשה כחלק ממפרט המכר
6. הגשת שלב א ע"פ 5281 למכון בקרה לבניה וקבלת אישור המכון לטובת 

צו תחילת עבודות
7. הגשת בקשה לצו תחילת עבודות

שלבים בביצוע דירוג אנרגיה ליחידות 
דיור בראי התקן לבניה ירוקה - 5281 

ד. במסגרת שלב א' לתקן הבניה הירוקה - 5281

ה. קבלת צו תחילת עבודות - תחילת הביצוע



במידה והיזם מעוניין בתוויות דירוג ליחידות 
דיור על בסיס ביצוע בפועל

1. התקשרות עם מעבדה מוסמכת לטובת הנושא טרם תחילת הביצוע.
2. בדיקות שוטפות בתיאום עם המעבדה בשלבי הקמת המבנה 

3. אימות המעבדה לביצוע אל מול התכנון 
4. בסיום הבניה – הנפקת תוויות דירוג אנרגיה בהתאם לביצוע בפועל

5. חובת הצגת התוויות העדכניות בכל מכירת דירה חדשה. בנוסף חובת 
העברת מפרט מכר מעודכן לרוכשים שדירוג יחידת הדיור שנמכרה 

להם השתנה.
6. קבלת אישור שלב ב' על פי תקן 5281 בהתאם לדירוג יחידות הדיור 

והמבנה בהתאם ביצוע בפועל

שלבים בביצוע דירוג אנרגיה ליחידות 
דיור בראי התקן לבניה ירוקה - 5281 

ו. במסגרת שלב ב תקן 5281 

ז. קבלת תעודת גמר

* משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים יפעלו להדגשת חשיבות דירוג אשר בוצע בהתאם 
לביצוע בפועל ואמינותו הגבוהה מדירוג אשר בוצע בהתאם למפרט ותוכניות.



במידה והיזם מעוניין בתוויות דירוג ליחידות 
דיור על בסיס ביצוע בפועל

במידה והיזם מעוניין להישאר עם תוויות דירוג 
אנרגיה על בסיס מפרטים ותכניות בלבד

1. התקשרות עם מעבדה מוסמכת לטובת הנושא טרם תחילת הביצוע.
2. בדיקות שוטפות בתיאום עם המעבדה בשלבי הקמת המבנה 

3. אימות המעבדה לביצוע אל מול התכנון 
4. בסיום הבניה – הנפקת תוויות דירוג אנרגיה בהתאם לביצוע בפועל

5. חובת הצגת התוויות העדכניות בכל מכירת דירה חדשה. בנוסף חובת 
העברת מפרט מכר מעודכן לרוכשים שדירוג יחידת הדיור שנמכרה 

להם השתנה.
6. קבלת אישור שלב ב' על פי תקן 5281 בהתאם לדירוג יחידות הדיור 

והמבנה בהתאם ביצוע בפועל

1. בשלב הגשת מסמכי שלב ב' ע"פ תקן 5281 המעבדה המסמיכה תבחן את 
התאמת המפרט שבוצע בפועל למפרט שעל בסיסו הונפקו תוויות. 

2. במידה ונמצאה רמת התאמה הולמת – ניתן להשלים את ההסמכה ע"פ שלב 
ב' בהתאם לדירוג המקורי

3. במידה ונמצאו שינויים משמעותיים המעלים ספק בנודע לתקפות דירוג 
האנרגיה של המבנה ויחידות הדיור המעבדה תדרוש מהמבקש ביצוע דירוג 

בהתאם לתכניות והמפרט החדש ושלב ב' יושלם על בסיס הדירוג העדכני.
4. במידה ובוצע דירוג חדש – מחויב המוכר לעדכן את מפרט המכר של יחידות 

דיור שדירוגן השתנה.
5. קבלת אישור שלב ב' על פי תקן 5281 בהתאם לדירוג יחידות הדיור בתוויות 

שהופקו בהתאם למפרט ותכניות.

שלבים בביצוע דירוג אנרגיה ליחידות 
דיור בראי התקן לבניה ירוקה - 5281 

ו. במסגרת שלב ב תקן 5281 

ז. קבלת תעודת גמר

* משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים יפעלו להדגשת חשיבות דירוג אשר בוצע בהתאם 
לביצוע בפועל ואמינותו הגבוהה מדירוג אשר בוצע בהתאם למפרט ותוכניות.

אחרת



דגשים בראי התקן 
לבניה ירוקה - 5281

במסגרת התקן לבניה ירוקה, בשלב מסירת 
המבנה תועבר גם רשימה עדכנית של דירוג 

האנרגיה לכלל יחידות הדיור. 

במסגרת התקן לבניה ירוקה, השלמת כל שלב 
תתעדכן באופן מידי במערכות המשרד להגנת 

הסביבה באופן נגיש לציבור. 
במידה והושלם שלב א' ע"פ 5281 תאריך השלמתו 
מהווה מועד מחייב להעברת תוויות דירוג אנרגיה 

לרוכשי הדירות.
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דגשים חשובים

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה חל איסור להציג 
תוויות דירוג אנרגיה או מידע לגבי דירוג האנרגיה של 
יחידת דיור שלא באמצעות תוויות דירוג אנרגיה אשר 

הופקו באמצעות מערכת התוויות של משרד האנרגיה.

בכל מועד רק תווית דירוג אנרגיה אחת תהיה בתוקף 
לכל יחידת דיור, תהיה זו התווית האחרונה שהופקה 

באמצעות מערכת משרד האנרגיה. 

בקרוב תעלה אפשרות לבחינת תוקף חוקי של 
דירוג אנרגיה ליחידת דיור

על פי חוק המכר, שינוי מהותי ביחידת הדיור דורש 
הפקת "טופס מכר" חדש. לפיכך, אם היה שינוי מהותי 
בדירוג קיימת חובה להעביר מפרט מכר חדש – אחרת 

צפוי היזם לעונשים הקבועים בחוק. 

1

2
3

4



דגשים חשובים

5

6

7

מעבדה המבצעת בדיקת התאמה לפי התקן לבניה ירוקה, תקבל את כל 
המידע והמפרטים אשר שימשו לקביעת דירוג האנרגיה של יחידות הדיור 

והמבנה (במידה והדירוג נקבע על ידי מעבדה אחרת, המידע יועבר 
ביניהן ישירות)

במהלך השלמת שלב ב' של התקן לבניה ירוקה תבדוק המעבדה לבניה 
ירוקה את התאמת הביצוע בפועל למפרט שעל בסיסו דורגו היחידות. 
במידה ונמצאה אי התאמה, תעביר המעבדה למזמין הבדיקה הודעה 

רשמית כי נמצא שינוי מהותי בין התכנון אשר שימש לדירוג האנרגיה לבין 
הביצוע בפועל ותציין כי נדרש דירוג מחדש. המעבדה לא תאשר התאמה 

לתקן לבניה ירוקה על בסיס דירוג שאינו תקף.

הפקת תוויות על סמך ביצוע דורשת הגעה לאתר הבניה וליווי הביצוע ע"י 
המעבדות בכל יחידת דיור מדורגת והתשומות בהתאם. כחלק ממדיניות 

המשרד ופרסומיו תודגש איכות וחשיבות בדיקה מסוג זה ויכולת הצרכן 
לדרוש אותה.



דגשים חשובים

8
9

10

ניתן להוציא תוויות על סמך ביצוע רק לחלק מיחידות הדיור (והיתר על 
סמך תכניות ומפרטים).

קמפיין פרסומי של משרד האנרגיה יסביר את החובות והזכויות של 
הרוכשים והיזמים. בין היתר זכות הרוכש לקבל תווית דירוג במסגרת חוק 

המכר והסעד המשפטי במידה ולא קיבל אותה.

רשויות מקומיות יבחנו מחדש את הדרישות הנוספות מטעמן לדירוג 
אנרגיה ליחידות דיור ולמבנים במסגרת הנחיות מרחביות, מסמכי 

מדיניות והנחיות ואחרות. בעיקר בראי הגרסה החדשה והמתקדמת של 
התקן לדירוג אנרגיה.



לפרטים ניתן לפנות לחטיבת אנרגיה מקיימת 
במשרד האנרגיה באמצעות כתובת הדוא"ל 

takanot@energy.gov.il


