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מצב קיים

5281י "כאשר מבנה מגורים חדש נבדק לעמידה בדרישות תקן בניה ירוקה ת  ,

הינו עבור כל  -הדירוג האנרגטי המופיע באישור , דירוג אנרגטי5282י "נבדק גם ת

.המבנה

.הדירוג ברמת בנין הינו פועל יוצא מחישוב דירוג אנרגטי ממוצע של כלל הדירות במבנה

-החידוש 

דרישה להפקת תווית דירוג אנרגטי לכל יחידת דיור חדשה.

וגם אלו שאינם נדרשים עדיין לעמידה 5281י "ל הן למבנים שנבדקים במסגרת ת"הנ

(.תהא חובה על כלל מבני המגורים בכל הארץ2023' בספט. )בתקן בניה ירוקה



?אז איך מתחילים
נציג היזם/ יזם ? מי מגיש

בשלבי התכנון כאשר עוד ניתן לערוך שינויים בשלד המבנה? מתי מגישים

דרך המערכת המקוונת של משרד האנרגיה? איך מגישים

בדיקת עמידה בדירוג אנרגטי למבנה ולדירות  

5281י "במסגרת עמידה בתקן בניה ירוקה ת

במסגרת שלאהפקת תוויות דירוג אנרגטי 

5281י "עמידה בתקן בניה ירוקה ת

הגשה של כל המסמכים הדרושים דרך הטופס  

.המקוון של משרד האנרגיה בלבד

ותוית5282י "התקשרות עם מעבדה לבדיקת ת

דירוג אנרגטי לדירות

הפקת תוויות דירוג אנרגטי

הרחבת התקשרות גם לבדיקה של תווית  

5282י "דירוג אנרגטי לדירות לפי ת

מילוי טופס מקוון עם  

החומרים המאושרים



לדירותאנרגטידירוגתוויתהפקת

תכנוןבסיסעל

או

לדירותאנרגטידירוגתוויתהפקת

ביצועהבסיסעל



 התרמי והאנרגטייועץ בניה ירוקה שמבצע גם את התכנון / התקשרות עם יועץ תרמי

 נכון של המבנה כבר בראשית הפרויקט  תרמי ואנרגטי תכנון

  התקשרות עם מעבדה מאושרת לבדיקת התכנון

לבדיקת המעבדה לצורך הפקת תוויות דירוג  להגשה 5282י "ת, 1045י"בתחות עמידה "הפקת דו

אנרגטי

דרך המערכת של משרד האנרגיהחות "הגשת התכנון והדו

בדיקת המעבדה

 דחייה לטובת תיקונים/ אישור המוגש

 המבנההפקת תוויות דירוג אנרגטי לדירות

תהליך העבודה לצורך הפקת תווית
(על בסיס התכנון בלבד)

תהליך העבודה לצורך הפקת תווית
(על בסיס ביצוע)

הרחבת ההתקשרות עבור ביצוע סיורים באתר ובדיקת התאמת התכנון לביצוע בפועל

 המבנההפקת תוויות דירוג אנרגטי לדירות



דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה5282י "ת

קביעת שיטות לדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה הנדרשת לאקלום  : מטרת התקן

(מגורים בלבד–לעניין התקנה )יחידות דיור או לאקלום והארה של משרדים 

שיטה 

מרשמית 

שיטה תיאורית
(משרדים בלבד)

שיטה 

תפקודית

דירוג באמצעות תוכנות  קביעת 

מידול
י מרשם "דירוג עפקביעת 

מראשנתונים מוגדרים 

למגוריםרלוונטית אינה 



?כיצד נקבע דירוג אנרגטי לבנין

מבנה

גיאומטריה

תכונות  
חומרים

פתחים

העמדה
הגדרות  
אוורור

תאורה  
ובקרת  
תאורה

הגדרות  
מיזוג אוויר

הגורמים העיקריים המשפיעים על הדירוג



תהליך הבדיקה

?מה אנחנו בודקים בעצם

אשר על מנת לקבל דירוג יש  DBהמבנה בתכנת מודל ממוחשב של 

5282י"בתי הגדרותיו "להשוות למבנה יחוס עפ



תהליך הבדיקה

?מה אנחנו בודקים בעצם

אשר נכתבה במיוחד  ENERGY UIהמבנה בתכנת מודל ממוחשב של 

ולכן כוללת את הגדרות מבנה היחוס בתוכה5282י "עבור ת



טיפים להצלחת הפרויקט

התכנוןבתחילתשילוב יועץ תרמי 

בפרטים לביצועשילוב הנחיות תרמיות 

קשר רציףמול יועץ תרמי ושמירה על שינוייםאישור

:במידה והתוויות על בסיס ביצוע

!תיעוד! תיעוד! תיעוד

עובי אלמנטים עם ייחוס  , יישום נרחב, להקפיד להדגים את השייכות לפרויקט

בו ניתן לראות כמה שיותר פרטיי בידוד בבניין, זימון לסיור שלד בזמן מתאים זמן



הצצה אל מסכי המערכת

"  טופס דירוג אנרגטי ליחידות דיור"–נכנסים לאתר משרד האנרגיה 

https://energysavingapp.energydmz.org/EnergyRating/

https://energysavingapp.energydmz.org/EnergyRating/


פרטי המוכר. 1סעיף 



פרטי המעבדה. 2סעיף 



פרטי ממלא הטופס. 3סעיף 



ישוב בוחרים מתוך רשימה

פרטי המבנה. 4סעיף 



פרטי המבנה. 5סעיף 



צרופות. 6סעיף 



(בנייה ירוקה)בנייה בת קיימה –5281י''ת. 7סעיף 



פרטי דירה. 8סעיף 



!סוף

?שאלות

check@gch.co.il| 054-2257009|רעות הלפרין
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