
  מכון התקנים הישראלי    
The Standards Institution of Israel  

    

   www.sii.org.il,  03-6412762' פקס, 03-6465154' טל, 69977אביב -תל, 42ם לבנון חיי' רח
 

 

 SI 5281 part 2  2 חלק 5281י "תקן ישראלי ת

 July 2011  2011 יולי –א "תמוז התשע

 ICS CODE: 13.020.20 

    

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  דרישות לבנייני מגורים): בנייה ירוקה(קיימה -בנייה בת

 
Sustainable building (Green building): Requirements for residential buildings 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

 

  :בהרכב זה, בנייני מגורים: קיימה-  בנייה בת-  120409מומחים התקן זה הוכן על ידי ועדת 

   ,)ר"יו(שלומי חסון , קרלוס דרינברג, אביגיל דולב, ענת אלנר, יהודה אולנדר

  דוד רודיק  ,אברהם יזיאורו

  

  :בהכנת התקן השתתפו

  :מומחים אלהיועצים . א

Chris Scott, Chloe Murphy  - חברת BRE ,בריטניה.  

  

  :חברי ועדות המומחים האלה. ב

  :בהרכב זה , אנרגיה:קיימה- בנייה בת -  120403מומחים הועדת 

  , אביגיל דולב, רחל בקר, )ר"יו(אדי בית הזבדי , יוחנן בורשטיין, אביתר אראל

  עדנה שביב, יפתח הררי

  

  :בהרכב זה, ורהקרקע ותחב: קיימה- בנייה בת - 120404מומחים הועדת 

  , )ר"יו(קרלוס דרינברג , פוספלד- תמר דראל, יעל דורי,  אביגיל דולב,רם אלמוג

  מוקי שפר, עפר סבר

  

  :בהרכב זה, שפכים וניקוז, מים: קיימה- יה בת בני-  120405מומחים הועדת 

  , אדי יונתן, )ר"יו(דוד ויינברג , גדעון הרטמן, דודי בורנובסקי, נצן איל, גדעון אורון

  ליאור לוינגר

  

  :בהרכב זה, חומרי בנייה ופסולת: קיימה-  בת בנייה-  120406מומחים הועדת 

  , שלומי רוזנברג, )ר"יו( אלי כהן , אורי טל, צביקה דוד,גור- ירוחם איש, נצן איל

  מן'יהודה תורג

  

, בריאות ורווחה - איכות פנים הבניין : קיימה- בנייה בת -  120407מומחים הועדת 

  :בהרכב זה

   ,רם רותםעמי, שרון ראובני, יוסף סוקר, רון לשם, )ר"יו( אלון יצחקי ,אביגיל דולב

  קרן שווץ

  

 , ניהול הבנייה לרבות מחזור ורעש: קיימה-  בנייה בת-  120408מומחים הועדת 

  :בהרכב זה

  , אילן ספיר, חנה סטריק, יוסף סוקר ,דורי הרשגל, )ר"יו(אורלי אינדיצקי , נצן איל

  יליאור עינ

  

 ,שפנייר- גל סורקין, ורניק- מיכל נאור ,נתן חילו, יהונתן אלעזר: כמו כן תרמו להכנת התקן

  .אמיר שישה, גדי קפלוטו ,ערן קפטן ,מיכל קנטור



 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

 

  :בהרכב זה,  בנייה ידידותית לסביבה-  1204תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 

  אילן ספיר -   איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

  שלומי רוזנברג -   כות המסחראיגוד לש

  יהודה אולנדר -   היחידה האזורית לאיכות הסביבה 

  )ר"יו(גלית כהן  -   המשרד להגנת הסביבה

  אורלי אינדיצקי -   התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

  אבי גורדון -   התאחדות התעשיינים בישראל

  הדס וסרמן -   לשכת המהנדסים והאדריכלים

  נצן איל -    אגף איכות והסמכה– מכון התקנים הישראלי

  רפי רייש -   משרד הפנים

  אדי בית הזבדי -   משרד התשתיות הלאומיות

  אבן- דפנה הר -   רשות ההסתדרות לצרכנות

  

  .רואימי ריכזו את עבודת הכנת התקן- סיגל רוזנפלד והילה טור, לימור ארגמן

 

 



 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

 

                                                                            הודעה על רוויזיה 
  :ן זה והתקנים הישראליים האלה תק

  1 חלק 5281י "ת

  3 חלק 5281י "ת

  4 חלק 5281י "ת

  5 חלק 5281י "ת

  6 חלק 5281י "ת

  7 חלק 5281י "ת

  8 חלק 5281י "ת

  2005 מנובמבר 5281י " במקום התקן הישראלי תיםבא

  

  :מילות מפתח

  .שימור אנרגייה, ביצועים, )קיימות(חיים , ניהול סביבתי, קיימות, בניינים, מבנה, מתקנים ביתיים

Descriptors: 

domestic facilities, construction, buildings, sustainability, environmental management, 

 life (durability), performance, energy conservation. 

  

  עדכניות התקן

כדי להתאימם להתפתחות המדע , ולפחות אחת לחמש שנים, ם עומדים לבדיקה מזמן לזמןהתקנים הישראליי

  .והטכנולוגיה

  .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו

  .יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן, מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון

  

   התקןתוקף

  .תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות

) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים

  נכנסים לתוקף

  .אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף,  יום מפרסום ההודעה ברשומות60

  

  ירוקסימון בתו 

  ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

  :קוירלסמנו בתו , לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, רשאי

  

 זכויות יוצרים

ללא רשות מראש ובכתב ממכון , תקן זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם,  אין לצלם

   .התקנים הישראלי
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  הקדמה

 דירוגל את המאפיינים והקובעים )בנייה ירוקה(קיימה - בנייה בת מסדרת תקנים החלים על  חלק הוא זה תקן

  . שהשפעתם על הסביבה פחותהבניינים

  :חלקי הסדרה הם אלה

  דרישות כלליות :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 1 חלק 5281י "ת

  מגורים לבנייני דרישות :)ה ירוקהבניי( קיימה- בנייה בת – 2 חלק 5281י "ת

  דרישות לבנייני משרדים :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 3 חלק 5281י "ת

  חינוךמוסדות דרישות לבנייני  :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 4 חלק 5281י "ת

  אכסון תיירותידרישות לבנייני  :)הק ירוהבניי( קיימה-  בנייה בת– 5 חלק 5281י "ת

  בריאותמוסדות דרישות לבנייני  :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 6 חלק 5281י "ת

  דרישות לבנייני מסחר :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 7 חלק 5281י "ת

  יתציבורהתקהלות דרישות לבנייני  :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 8 חלק 5281י "ת

  )1(הידרישות לבנייני תעשי :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 9 חלק 5281י "ת

  )1(דרישות לשכונות מגורים :)ה ירוקהבניי( קיימה-  בנייה בת– 10 חלק 5281י "ת

, דרישות כלליות :)בנייה ירוקה(קיימה - בנייה בת – 1 חלק 5281י "תהתקן הישראלי יחד עם בתקן זה יש לעיין 

  .הניקודושיטת ההערכה , סדרת התקניםקע ל הריםשבו מובא
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  תחום התקן

   :הכולליםקיימה - תקן זה קובע את המאפיינים שלפיהם נקבע דירוג של בנייני מגורים בני

  ;דירות מגורים  .א

 ;גבוהה להשכלה ובמוסדות בפנימיות מעונותכגון , מגורי תלמידים  .ב

 ;)6 חלק 5281י "שחל עליהן ת, ותלמעט מחלקות סיעודי(בתי אבות   .ג

 .מוגן לדיור בניינים  .ד

  :תקן זה מפורטים להלן בתחום יםהנכללשימושי הבניין 
 

  ;דירות הכוללות את כל הפונקציות הנדרשות לחיים עצמאיים

  ;נפרדיםחדרי שינה 

   ; להכנה והגשה של מזון במקום–אזורי מטבח והגשה 

  ;חדרי קריאה, ניםסלו,  טרקלינים–אזורים משותפים כלליים 

  ; מחשבחדרי מנהלה וחדרי שרתי –משרדים אזורי 

  ;חדרי דיון,  חדרי הדרכה–חדרי ישיבות 

  ;מספרות, חדרי טיפולים, חדרי כושר,  חדרי התעמלות–אזורי פנאי 

  ;חדרי טיפולים, עזרה ראשונה/חדרי רפואה,  חדרי ייעוץ– שירותים רפואייםאזורי 

  ;ייבושחדרי כביסה משותפת ואזורי 

  .אזורי מלאכה, קיוסקים,  חנויות פנימיות קטנות–חללים אחרים 

  

 הכוונה לשטח המשמש לייעודו העיקרי של הבניין שתקן זה ,"שטח לשימוש עיקרי"בכל מקום בתקן שבו מוזכר 

  .חל עליו

 

  .ר" מ60- ששטחם גדול  מ בבניינים אך ורק דןהתקן 

 

  :קן זה מפורטים להלןשל ת נכללים בתחום שאינם הבנייןשימושי 

 אכסניות נוער, מלוניות, מלונות; 

  ארעייםמגורים. 
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  אזכורים

  :) מהדורתם האחרונה היא הקובעת–תקנים ומסמכים לא מתוארכים ( בתקן זה המוזכרים ומסמכים תקנים

  תקנים ישראליים

  מים למים חמים ולזור, שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור  -   1 חלק 401י "ת

    נוהל מקוצר: בטמפרטורה גבוהה חום- מעבירי

  למים חמים ולזורמים , שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור  -   2 חלק 401י "ת

    נוהל מורחב: בטמפרטורה גבוהה חום- מעבירי

  מערכות סולאריות לחימום מים  -    על חלקיו579י "ת

     במוצרי בנייהביים טבעייםיתכולת יסודות רדיואקט  -   5098י "ת

  דרישות כלליות"): בנייה ירוקה("בנייה בת קיימה   -   1 חלק 5281י "ת

  בנייני מגורים: דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה  -   1 חלק 5282י "ת

  תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים  -   8995י "ת

  הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים  -   10000י "ת

  דרישות והנחיות לשימוש, ביבתימערכות ניהול ס  -   14001י "ת

   דרישות–מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה   -   18001י "ת

  דרישות כלליות: מוליכי  לרכב חשמלי- בחיבור- מערכת טעינה  -   1 חלק 61851י "ת

  

  מסמכים ישראליםתקנות ו, חוקים

  על עדכוניהם ,תקנותיוו 1965- ה"תשכה ,היחוק התכנון והבני

  על עדכוניהן ,2004- ה"התשס, )סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים, יעילות אנרגטית(רגייה תקנות מקורות אנ

  1995 - ה "התשנ, )תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה(תקנות בריאות העם 

  איגום והחדרה -  תוכנית מתאר ארצית למשק המים -  4/ב/34א "תמ

  ולשימורלפיתוח ,  משולבת לבנייה תוכנית מתאר ארצית– 35א "תמ

  

  לאומיים- בין תקנים

ISO 14021 - Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims 

(Type II environmental labelling)  

  אירופיים תקנים

EN 12464-2 - Lighting of work places: Outdoor work places 

  יםלאומיתקנים 

ASHRAE 62.2 - Ventilation and acceptable indoor air-quality in low-rise residential buildings 

BS 8555 - Environmental management systems – Guide to the phased implementation of an  

environmental management system including the use of environmental performance 

evaluation  
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  סמכים זריםמ

AA 1000 - Accountability principles standard 

SA 8000 - Social Accountability 

RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

  

  דירוג וניקוד

ייה חדשה  בנ–קיימה -  דירוג בניינים בני-  1טבלה [ 1 חלק 5281י "לפי התקן הישראלי ת לצורך דירוג בניינים

 8-1יצבור הבניין ניקוד לפי כל אחד מהפרקים  ,)]שיפוץ( בנייה קיימת –קיימה -   דירוג בניינים בני-   2וטבלה 

  . שלהלן9ניתן לצבור נקודות גם מפרק . שלהלן

  .שלהלן 8 – 1בפרקים תנאי הסף המפורטים  שלהלן וב1 בטבלה 1ניקוד המינימלי לפי פרק יעמוד בחדש בניין 

 :הערה
  ).משופץ( אינם תנאי סף לבניין קיים שלהלן 8 עד 1בפרקים תנאי הסף המפורטים  ו1ניקוד המינימלי שבטבלה ה
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  אנרגייה  .1

 צורך דירוג הבניין ל בתחום האנרגייהניקוד מינימלי – 1טבלה 

  

   :הערה

   . נקודות37 וא ההמרביבפרק זה הניקוד 

  

  
  ניקוד מינימלי לצורך דירוג הבניין

  
  
  

    המאפיין
ירוק 
כוכב 
  אחד
  

  
ירוק שני 
  כוכבים

  
ירוק 
ה שלוש

  כוכבים

  
ירוק 

ארבעה 
  כוכבים

  
ירוק 

חמישה 
  כוכבים

    ביצועים אנרגטיים של .1.1

  הבניין        

  

9.96  13.28  15.77  18.26  20.75  

       כגון (בניין ה מערכות .1.2

חימום ; תאורה חשמלית

  )וקירור

  

4.80  5.60  6.40  7.20  8.0  

 דירוג אנרגטי לבניין .1.1.3

חדש לפי התקן 

 5282י "תהישראלי 

  1חלק 

  

C  B  A  A+  A+  
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הניקוד   המאפיין

  המרבי

 ישהאם 

  ?סף תנאי

    ביצועים אנרגטיים של הבניין   1.1

  כן 25   לכלל הבנייןמערכות משותפות 

  כן 29  דירתיות - מערכות עצמאיות

הניקוד   המאפיין

  המרבי

יש האם 

  ?תנאי סף

  כן 4.98   ים חימום וקירור פסיבי–אקלימי - תכנון ביו  1.1.1

  מטרה

 קירורלות לחימום ועל ידי שימוש במערכ בבניינים ייהבנצילות אנרגלעודד תכנון התומך 

   .פסיביים

   ניקוד  קריטריונים להערכה

  : להבטחת תנאי הנוחות התרמיתתכנוןהאסטרטגיית   .א

 מיקום הבניין ל בהתאם) יחסיתטמפרטורה ולחות  (תנאי האקלים יוצגו

  ;אקלימי- במשך השנה בתרשים ביו

  אסטרטגיית התכנון המתאימה תיקבע, אקלימי- הביובהתאם לתרשים 

 ;ביותר עבור הפרויקט

   הבטחת אוורור טבעי לופסיבי קירור ל , פסיבימערכות לחימוםה יוצגו

שכל שטח הבניין לו  לאתרותת התכנון המתאימו בהתאם לאסטרטגי,בנייןב

 .לפי נספח א, מערכת משרתת

  :מערכות פסיביותניקוד   .ב

מערכת  .בנייןב ייה האנרגאלה לנצילותהניקוד ייקבע בהתאם לתרומת מערכות 

היא שמספר האסטרטגיות ל תהיה שקולה, אשר משרתת יותר מאסטרטגיה אחת

 שימושיו לפחות חלק משטח הבניין המיועד לתשרתכל מערכת  .משרתת

  : להלןפורטכמ ,עיקרייםה

 15% 

 30% 

 

  )תנאי סף( 0

 

תנאי  (0.83

 )סף

תנאי ( 0.83

 )סף

 

 

  

 

1.30  

 

2.0 
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 45% 

 60% 

כמפורט  ות האקוסטיהבניין יעמוד בדרישות, עשה שימוש באוורור טבעינאם 

 .5.9 סעיףב

2.49 

3.32 

 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 אקלימי - ים ביו תרשדוח הכולל

ומסמכי תכנון המציגים את המערכות 

 ;תו משרתשהן השטחאת המוצעות  ו

 או

  מבוססות על התוצאות המודלים

 בהתאם רלוונטיתכנה ותשימוש ב

מוצעים לכל הלתנאי ייחוס ותנאים 

ובהתאם לשטח שהיא מערכת 

 .משרתת

את יישום  טופס ביקור באתר המאשר

 . המערכות המוצעות בבניין

 

  

  רות הע

   : מאושריםתוכנה וכלי תכנון ידניים

 ייעשו באמצעות כלי תכנון האקלימית- התכנון הביו וקביעת אסטרטגיית תנאי האקליםהצגת 

  .ידניים או תוכנות מתאימות ומוכרות

   .תיאורית/ גישה מרשמית– סולרי פסיבי מערכות לחימום: 1  חלק– א נספח: ראו

  - אוורור נוחות המבוססות על , בקיץיבי של הבניין לקירור פסמערכות : 2  חלק– א נספח

  .תיאורית/ מרשמית  גישה

 .בתיאום עם המעריך, מערכות לקירור פסיבי אשר אינן כלולות בנספח א, לפי תקן זה, ניתן להעריך
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 6.31   צל שמש ו–אקלימי - תכנון ביו  1.1.2

  מטרה

  . של הבניין המתוכנן ושל בניינים ושטחים פתוחים סמוכיםזכויות השמש לשמור על

  ניקוד  קריטריונים להערכה

בדיקת ההצללה מבניינים ומאובייקטים צמודים בכל צד של הבניין תוך . א

המדגימים את , רישומים או הדמיות אלקטרוניות, שימוש בתרשימי הצללה

 החשיפה הנדרשת מידתבל את לקכדי  החשיפה של הפרויקט המתוכנן לשמש

  . נספח בלפי ,בכל עונות השנה

  :לפי נספח ב, המוצע התכנון לפי החשיפה הנדרשת מידת תתקבל .ב

 בדצמבר 21- יהיה חשוף לשמש בש לפחות משטח הגג 50%של    – 1- ב

  למשך

את דבר שיבטיח , 15:00 - ל 9:00לפחות בין השעות   שעות4 

ם וקולטי יולטאיו- פוטותאים (חשיפת המתקנים הסולאריים 

  ; )שמש

גזרה דרומית  (מערכות הזיגוג הנדרשות לחימום פסיבישל    – 2- ב

  ;)בלבד

  ;)בחודשי החורף (העיקרילשימוש  משותףההשטח הפתוח של    – 3- ב

אמצעי הצללה קבועים או דינמיים המהווים על ידי התקנת    – 4- ב

  : להלן כמפורטהעיקרי לשימוש  מהשטח הפתוח 20%

באופן המוצללים באזורים ימוקמו מצעי הצללה קבועים א - 

  קבוע   

   ;בחודשי החורף  

באזורים שאינם מקבלים ימוקמו אמצעי הצללה דינמיים  - 

   .בחודשי החורףקבועה הצללה 

תוך שימוש ) בדיקת המצב הקיים לעומת המצב המוצע(ת הצללה ובדיק  .ג 

המראים שהבניין , ממוחשבותרישומים או הדמיות , בתרשימי הצללה

שטחים של השמש של בניינים סמוכים וזכויות המתוכנן שומר על 

     . נספח בלפי לבניין המתוכנן הצמודיםפתוחים 

תנאי  ( 0.5

  )סף

 

  

 

1.25 

  

  
1.24  

 

0.42 

0.41 

 

 

  

  

 )תנאי סף (0
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  :בניינים סמוכיםשל רמת החשיפה הנדרשת  תתקבל  .ד

) ם וקולטי שמשיוולטאי- תאים פוטו(ריים אמתקנים הסולהשל    – 1- ד

  . סמוכיםבניינים גגותהנמצאים על 

 שעות 4 בדצמבר למשך 21- קנים אלה יהיו חשופים לשמש במת

 ו ייחשבהבניינים הסמוכים. 15:00 - ל 9:00לפחות בין השעות 

 יהיה חשוף ות לפחות משטח הגג50% לשמש כאשר פיםחשו

  ;לשמש

  ;נספח בלפי חימום פסיבי ל רשותנדמערכות זיגוג השל    – 2- ד

  :נספח בלפי  העיקריהמשותף לשימוש השטח הפתוח של    – 3- ד

האזור שייבחן יכלול את גבולות מגרש הפרויקט ואת כל  

, כך לענוסף  .שטחים הפתוחים הגובלים במגרשההבניינים ו

יים מגובה הבניין הגבוה ביותר במגרש נ פי שהגדולשטח ברדיוס 

 . ייכלל בחישוב

  

0.83 

  

  

  

  
  

0.83 
  
  

0.83 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנון בין התאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 מסמכי תכנוןו כניותות הכולל דוח 

ֵרביים כדי לטהנדסיים סכמ את החשיפה  ָמ

 לשמש ואסטרטגיות הצללה 

 כנהות על מבוססות מודלים תוצאות 

כלי תכנון ידניים המראים על מאושרת או 

 ברמות הנדרשות לחשיפה כי התכנון עומד

הן עבור הבניינים , לקרני השמש

    סמוכיםבנייניםהמתוכננים והן עבור 

הבניין נבנה   המאשר כיטופס ביקור באתר

הצללה ה והגיע לרמות ,בהתאם לדוח התכנון

 רמות החשיפה לשמשל והמתוכננות

  המתוכננות

  

  הערות 

תוכנה ות המפורטות בנספח ב או כנותניים וכלי תכנון יד :כנה וכלי תכנון ידניים מאושריםות

  .מתאימה ומוכרת

  . שמש בתכנון עירוניזכויות -  ב נספח :ראו
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הניקוד    מאפייןה
  המרבי

 ישהאם 
  ?תנאי סף

  כן 20.75  1 חלק 5282י " תלפי אנרגטי דירוג  1.1.3

  מטרה

 .הבנייןאקלום אנרגייה הנדרשת עבור הבצריכת סכון יח

  ניקוד  קריטריונים להערכה

, 1 חלק 5282י "תהדירוג האנרגטי של הבניין יתאים לדרישות התקן הישראלי 

  :יוערך הבניין כמפורט להלן, ובהתאם לדירוג

  Cדרגה 

  B דרגה

  Aדרגה 

  +Aדרגה 

  

סכון באנרגייה באמצעים פסיביים בהשוואה לבניין י חיקיים פסיבי משופרבניין 

  :ENERGY_Ui   התוכנשימוש בתוך  1חלק  5282י "הייחוס בת

 ג-  וב, א עבור אזורי אקלים 60%

  ד עבור אזור אקלים 50%

כמו כן . 1.1.1 לפי פרק המשנה מערכת אחת של חימום פסיבי ויציג לכל הפחות

או  1.1.1 לפי פרק המשנהמערכת אחת של קירור פסיבי הוא יציג לכל הפחות 

  .5.2 ההמשנ לפי פרק נוחות רכיוצ למוגבראוורור טבעי אסטרטגיה ל

  

תנאי  (5.0

  )סף

8.30  

12.45  

16.60  

  

20.75  
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, 1 חלק 5282י "תיתאים לדרישות התקן הישראלי ) משופץ(הדירוג האנרגטי של בניין קיים 

  :יוערך הבניין כמפורט להלן, ובהתאם לדירוג

  )משופץ(בניין קיים 

   D  4.15דרגה 

  C  8.30דרגה 

  B   12.45דרגה

  A  16.60דרגה 

  A+  20.75דרגה 

  

  
 

   הביצוע לתכנון ביןהתאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 חלק 5282י " ת חישוב צריכת האנרגייה לפידוח

סעיפי מפרט , מסמכי תכנון לרבות ,1

  ודירוג האנרגייה המתקבלרלוונטיים

  לרבות חתך ,ומפרטיםלביצוע תוכניות 

י "עמידה בדרישות ת המוכיחים ,קיר

 1 חלק 5282

 חתך הקיר את ה המראלמת עדות מצו

 המבוצע בפועל

  הערות

תוכנה מתאימה  או 1 חלק 5282י "ות המפורטות בתקן הישראלי תכנות :מאושרתכנה ות

   .ומוכרת
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 1    פנימייםם משותפיםשטחיבתאורה טבעית    1.1.4

  מטרה

  .דומהגרמי מדרגות וכ,  מבואותבאנרגייה לצורך הארת  את השימושצמצםל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 

גרמי , למעט שטחי אחסון(ציבוריים הפנימיים השטחים מה 75%לפחות   .א

   :שלהלןדרישה לפי ה ת טבעיתאורהיקבלו ) מדרגות חירום

  ; משטח הרצפה באזורים אלה3%שטח החלונות יהיה בשיעור של 

   או 

 75%- ב, בכל נקודה שהיאלפחות   לוקס150תהיה טבעית ההארה הרמת   .ב

  .מ מפני הרצפה" ס20הנמדדת בגובה , מהשטח המשותף

1 

  

  

  
 

  ראיות נדרשות

  הביצוע לתכנוןבין  התאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 את רלוונטיים המראים בבירורמסמכי תכנון 

  :המפורט להלן

  הצגת החישוב של אחוז שטח החלונות

 ;משטח הרצפה

 ת הזיגוג מערכמפרט. 

  או 

 להשגת רמת ההארה ן תכנויתהצגת אסטרטגי

  הנדרשת

נבחר אם  (כניות לביצוע ועדות מצולמתות

  )קריטריון א

  או 

אם נבחר  (תוצאות מדידה של רמת ההארה

 )קריטריון ב
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 1   חלל ייבוש 1.1.5

  מטרה

  .ייבוש כביסהל נרגייההא בצריכת סכוןילחלספק אמצעים 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

חבלי  שניתן להתקין בוחלל חיצוני בטוח והולם יסופק בכל יחידות הדיור 

  .כביסה כמפורט להלן

 .לפחות'  מ1.70לפחות ואורכו יהיה '  מ1עומק מסתור הכביסה יהיה 

ר  כדי להבטיח אוורו5.1החלל יתוכנן בהתאם לניתוח הרוחות באתר בסעיף 

  .הולם ומבוקר

 אפשר שיהיו חללים , כגון מעונות,בבתי אבות או במגורי תלמידים, בדיור מוגן

 .אוורור הולם ומבוקרוהם יהיו בעלי , פנימיים לצורך עמידה בדרישה שלעיל

1 

 

 

 

  ראיות נדרשות

  הביצוע לתכנוןבין  התאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

התכנון רלוונטיים בשלב מסמכי תכנון 

  : את המפורט להלןהמראים בבירור

  אמצעי חבלי הכביסה והמיקום של

 ;האחיזה

 מיקום של האוורור המסופק  ופרטים

 .)עבור חללים פנימיים בלבד(

 

 חבלים קבלות של /עותקים של הזמנות רכש

   פנימיים או חיצונייםואמצעי אחיזה

  או

ביצוע התכנון לכל את  ת המאשרעדות מצולמת

 יחידת דיור

  הערות

 . התקן קבועיהיהאמצעי האחיזה 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

    הבנייןמערכות    1.2

  כן 12   לכלל הבנייןמערכות משותפות 

  כן 8  דירתיות - מערכות עצמאיות

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן  4   ביצועים אנרגטיים של תאורה  1.2.1

  מטרה

  .ת הבנייןלצורכי תאורבצריכת האנרגייה סכון יח

  ניקוד  קריטריונים להערכה

י " לפי התקן הישראלי ת תהיה מהשטחים המשותפים90%- ברמת ההארה   .א

 ;יםמשותפ בהתייחסותו לשטחים ה8995

, 8995י "כמוגדר בתקן הישראלי ת, ית של גופי התאורהאורהנצילות ה  .ב

  :כמפורט להלן, 55%-  משווה או גדולה תהיה

 המשותפיםשטחים  לפחות מה50% - ב;  

 לפחות מהשטחים המשותפים 90%- ב. 

 :או

 תחול הדרישה בבתי אבות ובבניינים לדיור מוגן , במגורי תלמידים

  . בבנייןהשטחיםסך כל  מ90% - ב שלעיל

חשמלית בשטחים אנרגייה בתאורה ה צריכת  את המפחיתיםאמצעי בקרה  .ג

  :יוערכו כמפורט להלן, משותפים

 לפחות מהשטחים המשותפים90% -  בלמצב כיבוי ותנוכח חיישן ;  

 ניהול תאורה מרכזי; 

 לפחות מהשטחים המשותפים50% - ב  אורחיישן .  

תנאי  (0.8

  )סף

 

  

0.84  

1.60   

  

1.60 

  

0.8  
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אם יתקיימו ,  יוערכות חוץ המפחיתים צריכת אנרגייה בתאוראמצעי בקרה  .ד

  :שניים מן האמצעים האלה לפחות

 שעון אוטומטי; 

  תנועהחיישן; 

  שעות היום למנוע הפעלה בכדיחיישן אור יום.   

  :הערה

  . מפסקבעזרתביטול חיישן אור יום במעגל תאורה אפשרות של  להוסיף ניתן

0.8  

 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנון ביןהתאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  מסמכי תכנון הכוללים סימון גופי

 ים וכדומהחיישנ, אמצעי בקרה, התאורה

 נורות וחיישנים,  גופי תאורהמפרט  

 חישובי מתכנן התאורה 

  קבלות רכישה של פריטי התאורה לרבות

 כמויות

  יצרן לנתוני נצילות אור של גופי האישור

 התאורה

  יצרן לנתונים של החיישנים האישור 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 3.6  חימום מים   1.2.2

  מטרה

   .אנרגייה הנדרשת לחימום מיםה בצריכת כוןחיס

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  :וגם אנרגיות חלופיות/ אותות סולאריוחימום מים באמצעות מערכ  .א

, בבניינים שעבורם קיימת דרישה מחייבת בתקנות התכנון והבנייה

ובתנאי ; משאבות חום/ם"יתקבל ניקוד אם יש מערכת גיבוי בגפ

 ובמכל האגירה קיימים אמצעי גיבוי , סגורהשמערכת זו היא מערכת

ה אחר כגון מערכות קיטור או אמצעי חימום חשמלי יממקור אנרגי

  להבטחת טמפרטורת מי צריכה של, אחר

הדרישה למערכת סגורה אינה חלה על בניינים צמודי  .לפחות'  צ°55

 .קרקע

בתקנות התכנון  דרישה מחייבת ןעבור שאין דירות מגוריםעבור 

 579י "תלפי התקן הישראלי במערכת סולארית משתמשות וש, ייהוהבנ

  : )על חלקיו(

 25%  

 50%  

 75%  

 100% 

 דרישה מחייבת עבורםשאין בתי אבות ובניינים לדיור מוגן , עבור מעונות

לפי התקן במערכת סולארית משתמשים וש, בתקנות התכנון והבנייה

  : )על חלקיו (579י "תהישראלי 

  :כמפורט להלן, שיעורי צריכת המים החמים היה לפי תהספקת מים חמים

 25%  

 50%  

 

 

 

 

  

  

  

0.8 

1.6  

2.4  

3.2 

 

 

 

1.6 

2.4  
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 75%  

  : זהפרק משנה ביקוד לקבל נכדי

 21-  בדרישות לחשיפה לשמש של מתקנים סולאריים בתהיה עמידה .1

 .15:00 - ל 9:00שעות בין ה שעות לפחות 4בדצמבר במשך 

 .' מ35- יהיה גדול מלא חמים מים הקצה להמרחק בין הקולט ונקודות  .2

 .)על חלקיו (579י "תיבודדו לפי התקן הישראלי  צינורות מים חמים  .3

הבניין של או ההפניה  שטח הגגרק אם ייעשה  במערכות אחרות השימוש

  . נוספותתו סולאריאינם מאפשרים התקנה של מערכות

  :  באנרגיות חלופיותת חימום מיםומערכ  

  . חוםותבאמצעות משאבייעשה מים החימום 

  :או

  .ם"גפתהיה בום מים מערכת חימ

 מערכות המיועדות להפחתת הצטברות אבנית בצנרת בכניסה לבניין יותקנו  .ב

 .ולמניעת נזקי אבנית

  . למי שתייה מערכות אלה יעמדו בדרישות משרד הבריאות:הערה  

3.2  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנון ביןתאמהה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  הצגת חישוב של אחוז הדירות

המקבלות מערכת חימום מים 

רית או אבאמצעות מערכת סול

חישוב לרבות  ,יה חלופיתיאנרג

המפרט את החלוקה בין סוגי 

  המערכות השונות  

 חיבור אתהמראים  מסמכי תכנון 

 מיםת חימום הומערכהדירות ל

 תוהמוצע

 כניות לביצועות  

 כמויותלרבותה קבלות רכיש   

 התקנת   אתת המאשרעדות מצולמת

 המוצעת  המיםמערכת חימום

  הערות 

  .2-  ו1חלקים , 401י "תהתקן הישראלי דרישות ל תתאיםדים ודוה נצילות



 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

18 

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 3.2   אנרגייה מתחדשת באתר  1.2.3

  מטרה

  . ההולך וגדל הביקוש לאנרגייהכדי לענות על יםדשבמקורות אנרגייה מתח שימושאת הלעודד 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

באחוזים מסך צריכת , מקורות אנרגייה מתחדשים יהיו האמצעים שלהלן

  :האנרגייה הכוללת של הבניין

  ;וולטאית- מערכת פוטו  .א

  ;טורבינות רוח  .ב

  ;תסולארי- ומערכת מיזוג אוויר תרמ  .ג

 COP)( עם מקדם יעילות אותרמיותאו ג) GSHP( משאבות חום קרקעיות  .ד

≤ 5.  

  מצריכת האנרגייה הכוללת של 1%שימוש באמצעים שלעיל עבור 
  הבניין 

  מצריכת האנרגייה הכוללת של 3%שימוש באמצעים שלעיל עבור 
 הבניין 

  

  

  

  

  

  

  

1.6  

  

3.2 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנון ביןהתאמה  – בשלב    תכנון הבניין–שלב א 

 המפורט ים את המאשרמסמכי תכנון 

  : להלן

  מוצעתהמתחדשת האנרגייה המערכת   

   נתונים טכניים ופרטי היצרן  

  האנרגייהחישובים המפרטים את תפוקת 

  של המערכת

 כניות לביצועות  

 קבלות רכישה  

 ה שלהתקנה  אתת המאשרעדות מצולמת 

 מערכת אנרגייה מתחדשת
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  מאפייןה

   אוויר מיזוגלאוורור ול, חימוםלמערכות  1.2.4

באחד  לפחות משטח הבניין ימוזג במערכות המתוארות 50%אם יינתנו נקודות , עבור מערכות מיזוג אוויר

  . 1.2.4.3- ו 1.2.4.2, 1.2.4.1 מפרקי המשנה

, גילוי פתיחהלכל החלונות לפתיחה מפסק חיישן יכללו , מסופקת יחד עם הבנייןהאוויר  מיזוגכאשר מערכת 

 . אנרגייההפסד כדי למנועכאשר החלונות פתוחים לסגירה אוטומטית של המערכת  ,גהמיזוהמחובר ליחידת 

  . נקודות0.8הניקוד עבור עמידה בדרישה זו הוא . דרישה זו אינה חלה על דירות מגורים

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 2.4   מערכות מיזוג אוויר מרכזיות 1.2.4.1

 :הערה

 .בתי אבות ובניינים לדיור מוגן בלבד, מגורי תלמידים  חל עלפרק המשנה

  מטרה

  .מרכזיות מיזוג אוויר מערכותגבוהה בפעולתן של  ייהאנרגלהבטיח נצילות 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

-  הן על אזורים משותפים והן על אזורים לאהקריטריונים שלהלן חלים
  .משותפים

אנרגייה בהתאם נצילות  על פי דרגות הניקוד עבור יחידות מיזוג אוויר יינתן

  :לפי הפירוט שלהלן Euroventלדרישות ההתעדה של  

  C דירוג  -

  B ירוגד -

  A ירוגד -

  :ניתן לקבל ניקוד נוסף כאשר

,  צריכת החשמל המשולבת בעומס שיא של מדחסיםמסך כל 50%-  מיותר. 1

 וסתללים ם הכומנועיעל ידי מערכות בעלות  מבוקרים ומאווררים ותמשאב

 .)VSD(מהירות 

דירתית המאפשרת שליטה עצמאית בחלקים מערכת בקרת אקלים קיימת . 2

  .השונים בדירה

  

 

  

 

0.40 

0.80 

1.60  

  

0.4  

  

  

0.8  
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)  או ויסות כיוון קבועי המערכתבכיוון (דיירים עצמאית ת בקריאפשרוהבקרים 

לפחות מהתכונות שלוש תכונות יהיו בעלי וכן , בכל האזורים בתוך הבניין

  :האלה

 לפי ים הנקבעים משתנקבועי מערכת(ל מים מקוררים ויסות אוטומטי ש 

 ;) תנאי מזג אווירוגם/אודרישה 

  משנייםוגם/אובקרת זרימה משתנה במעגלים ראשיים ; 

  במתקן הקירורמנועי מווסת מהירותבקרת רצף או ;  

 בקרת טמפרטורה נפרדת במעגלים משניים; 

 בקרת אנתלפיה. 

  

  נדרשותראיות 

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –  בשלב   תכנון הבניין– אשלב 

  מסמכי התכנון של מערכת המיזוג  

  מפרט דגמי המזגנים תוך הדגשת

 יה יסכון באנרגיההיבטים הרלוונטיים לח

 ה של המערכתיתווית האנרגי  

  

 כנית לביצוע ות  

 קבלת רכישה של המערכת  

 את  או צילומים המאשרים תעודות

ל בקרים הניתנים להפעלה ההתקנה ש

 יצגיםיבחללים מאוכלסים מ

  הערות

נגישים החלק מסוים של הבניין  או קירור עבור אזור/בקרי חימום :עצמאיתבקרת דיירים 

הבקרים ימוקמו בתוך  .להפעלה בידי אנשים המאכלסים את אותו האזור או חלק מן הבניין

  .החלק שהם מבקרים או בקרבתםבתוך האזור או 

  :ה בקרים בנושאמסמכ
1UK Enhanced Capital Allowances scheme   

  :ייהנצילות אנרג מסמכים בנושא
1/com.certification-eurovent.www://http   
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא  2.4   )עבור דירות(מרכזיות - מערכות מיזוג אוויר מיני  1.2.4.2

  מטרה

  .מרכזיות- מיני מיזוג אוויר מערכותגבוהה של  ייהאנרגלהבטיח נצילות 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  .משותפים- סעיף חל הן על אזורים משותפים והן על אזורים לאה

 18בעלות תפוקה של עד עבור יחידות מיזוג אוויר הניקוד  :נצילות אנרגייה

בהתאם לתקנות מקורות , קילווט יינתן לפי דרגות נצילות האנרגייה שלהלן

- ה"התשס, )סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים, יעילות אנרגטית(אנרגייה 

  . על עדכוניהן, 2004

בהתאם אנרגייה ה דרגות נצילות  הניקוד לפייינתן, עבור מערכות גדולות יותר

 : Euroventלדרישות ההתעדה של 

  C דרגה -

   B דרגה -

  A דרגה -

  

דירתית  טמפרטורהמערכת בקרת  כאשר מותקנת ניתן לקבל ניקוד נוסף

 150ות שגודלן מעל בדיר, המאפשרת שליטה עצמאית בחלקים השונים בדירה

 . מיחידות הדיור5%- ר וב"מ

 

  

  

 

0.4  

0.8 

1.2  

  

1.2  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנון ביןהתאמה –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  מסמכי התכנון של מערכת המיזוג  

  מפרט דגמי המזגנים תוך הדגשת

  ה יסכון באנרגייההיבטים הרלוונטיים לח

 תה של המערכיתווית האנרגי  

  

 כנית לביצוע ות  

 קבלת רכישה של המערכת  

 את  או צילומים המאשרים תעודות

ההתקנה של בקרים הניתנים להפעלה 

 יצגיםיבחללים מאוכלסים מ

  :הערות

נגישים להפעלה החלק מסוים של הבניין  או קירור עבור אזור/בקרי חימום :דירתית טמפרטורהבקרת 

בתוך הבקרים ימוקמו בתוך האזור או  .חלק מן הבנייןבידי אנשים המאכלסים את אותו האזור או 

  .החלק שהם מבקרים או בקרבתם

  :הבקרמסמכים בנושא 

1ces schemeUK Enhanced Capital Allowan   

  :ייהנצילות אנרגבנושא  מסמכים

1/com.certification-eurovent.www://http   

  :הערה

  .ת שבתוקףוהכתובהן  אלהת ו תקן זה כתובפרסוםבעת 
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא  2.4  בודד מזגן  1.2.4.3

  מטרה

  . כפתרון למיזוג דירתימזגן בודד של ה גבוההיילהבטיח נצילות אנרג

  ניקוד  קריטריונים להערכה

-  הן על אזורים משותפים והן על אזורים לאים חלהקריטריונים שלהלן

  .משותפים

 יינתן לפי דרגות נצילות מזגנים בודדיםהניקוד עבור  :נצילות אנרגייה

סימון אנרגטי , יעילות אנרגטית(מקורות אנרגייה לפי תקנות  ,שלהלן ייההאנרג

  :על עדכוניהן, 2004- ה"התשס, )ודירוג אנרגטי במזגנים

  C הדרג -

  B הדרג -

  A הדרג -

 

  
  
  
  
  
 

0.8 

1.6 

2.4 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  מסמכי התכנון של מערכת המיזוג  

 ם תוך הדגשת מפרט דגמי המזגני

  יה יסכון באנרגיההיבטים הרלוונטיים לח

 היתווית האנרגי  

  

 כנית לביצוע ות  

 קבלת רכישה של המזגן  

  

  
  :הערות

  :ייה נצילות אנרגמסמכים בנושא

1/com.certification-eurovent.www://http   

  
 :הערה

  . כתובות אלה הן הכתובות שבתוקףבעת פרסום תקן זה
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 1.6   מרכזיתהסקהמערכת   1.2.4.4

  :הערה

  . אינו חל על דירות מגוריםפרק המשנה

  מטרה

  . מרכזיותהסקהמערכות  לנצילות אנרגייה גבוהה שלהבטיח 

ת מיזוג ו מערכעבורולא  (ום בלבדחיממאפיין זה רלוונטי אך ורק עבור מערכות המספקות 

  .)חימוםגם ת ומספקהאוויר 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  COP) ≥ 4(מקדם יעילות  בעלותמשאבות חום 

   עם השבת חום COP ≤ 3)( יחידת קירור בעלת מקדם יעילות או

 בתוך המשתמשים על ידיאפשר בקרה תתוכנן כך שתמערכת החימום  :בקרים

מזער ימערכת באופן ש קבועי הו אתווסתיהבקרים . חדרל אזורים מוגדרים בכ

של ,  עומס תפעולם שונים שלתנאיבאת צריכת האנרגייה של מערכת החימום 

   .טמפרטורות סביבהשל מזג אוויר ו

1.6 

 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 יםמסמכי התכנון של מערכת ההסקה הכולל

  את  פירוט מקדם היעילות

 רכישה תעודות  

  את התקנת המערכת צילומים המאשרים

התקנה של בקרים הניתנים להפעלה ו

  יצגיםיבחללים מאוכלסים מ
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

יש האם 

  ?תנאי סף

  לא 1.6    וחשמלקור ,חום אגירת  1.2.4.5

  :הערה

 .תפות בלבדבניינים שבהם קיימות מערכות משועל  המשנה חל פרק

  מטרה

  .הסטת צריכת החשמל משעות השיא לשעות השפל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 להעביר עומסים משעות שיא כדי עבור מיזוג אוויר תנדרש  -  קור אגירת  .א

  .לשעות שפל

  . לפחות מהצריכה הכוללת של קירור אוויר בבניין%15 תהווהאגירת קור 

 חום ותם נעשה שימוש במשאבבהש במקרים ת נדרש-  חום אגירת  .ב

   במערכות חימום מרכזיות 

   -  חשמל אגירת  .ג

   :תהווהאגירת חשמל 

 %5לפחות מהצריכה הכוללת ;  

 %15לפחות מהצריכה הכוללת .  

 

0.8 

  

  

0.8 

  

  

0.8 

1.6 

 

  ראיות נדרשות

  הביצוע לתכנוןהתאמה בין  – בשלב    תכנון הבניין–שלב א 

וחישובי מסמכי תכנון של מערכות האגירה 

  החיסכון שישיגו

תעודות או צילומים המאשרים את התקנת 

  המערכות
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 1.6  אנרגייה  ה ובקרה שלמדידל ם משנייםאמצעי  1.2.5

  :הערה

  .כאחד פרטיים ועל אזורים משותפים אזוריםחל על פרק משנה זה 

  מטרה

  .אנרגייהה צריכת ה על בקריםרגייה משניים המאפשר מדידת אנאמצעיבלעודד שימוש 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 הצרכן את מציינת הבעלי תווית, נפרדיםנגישים   אנרגייה משנייםתאמצעי מדיד

  ):קיימותהן אם (האלה יסופקו עבור המערכות , הסופי של האנרגייה

  ;וקירור חימום ,מיזוגמערכות   .א

  ;וש ביתילשיממים חמים מערכות   .ב

  ;תאורהמערכות   .ג

   .מערכות צורכות אנרגייה אחרות  .ד

וזאת , כל קומה נפרדתבמאוד  לשלב את המדידה עבור תאורה ומתח נמוך ניתן

  .  מותקן בכל קומהשאמצעי מדידה משניבתנאי 

  .חדר הבקרהכגון  נגישיםבמקומות יותקנו  האמצעי מדיד

  :כמפורט להלן, צרכן סופיניתן לקבל ניקוד עבור התקנת המערכות לכל 

  מערכות 2עבור 

  מערכות4עבור  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

0.8  

1.6  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 : המפורט להלן המאשרים אתמסמכי תכנון

  טבלת סיכום הכוללת את רשימת

 ;המערכות ואמצעי המדידה המתאים

 הכולליםרכת  עבור כל מעמסמכי תכנון 

אמצעי מיקום של כל הסוג והפירוט 

 ;מדידה

 היקף מערכת בקרת הבניין , אם רלוונטי

)BMS (ויכולתה לניטור אנרגייה. 

 מיקום ה צילומים המאשרים את

 אמצעי מדידה משניתפקיד של כל /ויתיוהו

  ת בקרת הבניין ובנפרד או של מערכ

  לרבותקבלות רכישה של אמצעי המדידה 

 כמויות
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הניקוד    ייןמאפה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא BEMS(  0.8 (בנייןמערכת ניהול אנרגייה ב  1.2.6

  מטרה

  .בבנייןלנטר ולנהל את השימוש באנרגייה , לבקר

  קריטריונים להערכה
  ניקוד

 תכונות 3(אלה  את התכונות התכלול בנייןהתקנת מערכת ניהול אנרגייה ב
  :)לפחות

 ; וחשמל חמים צריכת מים יעדים שלה שלמדידה וקביע .1

פעולת המתקן והבקרים גם במקרה של את מאפשר  :תפעול עצמאי .2

 ;כשל בעמדת המפעיל

כל של מאפשרים למפעיל להכין רישומי פעילות  :רישומי מגמות .3

 ;בקר

 ;יוםב פעמים 4 עד ניםכיבוי של מתק/מאפשרת הפעלה :בקרת זמן .4

על וטומטי רצף הפעולות באופן אאת לקבוע מאפשרת  :בקרת רצף .5

 ; ניטור עומסים והתאמת המתקן להםידי

כנה המחשבת זמני ות :הפסק אופטימלי/פיקוד הפעלאמצעי  .6

החימום ,  אופטימליים עבור מערכות המיזוגההפסק/ההפעל

 ;והקירור בהתאם לתנאי אכלוס ותנאים חיצוניים

;של אותות פיקוד לווסת הדודכיבוי /מאפשר הפעלה :דיםוניהול דו .7

כיבוי של אותות פיקוד לווסת /מאפשר הפעלה :ני מיםניהול מצנ .8

 ;הדוד

, מערכת המבקרת את השימוש באנרגייה באתר : עומסיםהפחתת .9

 ;חוזה ביקושי שיא ומשילה את העומסים באופן אוטומטי

אם קיימת מערכת חימום מים מרכזית שאינה מערכת סולארית  .10

, מיםבקרת טמפרטורת המים הח: מרכזית עם אוגרי מים דירתיים

 ;בקרה על לחץ המים וספיקה, בקרה על תפקוד משאבות סחרור

מד טמפרטורה של : מערכות סולאריות מרכזיות עם אוגר דירתי .11

 .המים בדוד

0.8 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

מערכת  תכנון  המאשרים אתמסמכי תכנון

 בבנייןאנרגייה הניהול 

אתר ה/בנייןה המעריך לאחר ביקורת דוח

ניהול התקנת מערכת  וצילומים המאשרים את

 בנייןאנרגייה בה
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.80   מעליות  1.2.7

  מטרה

 .לעודד תכנון של מערכות שינוע בעלות נצילות אנרגייה גבוהה

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 ת בעלת מערכת לוויסות מהירות  מעלית חשמליתותקן 

 :או 

 מערכת להשבת אנרגייהבעלת מעלית תותקן  

0.80 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 על  את הניתוח שבוצע  המפרטןדוח תכנו

ידי צוות התכנון לבחירת המערכת 

  המוצעת

  של הסעיפים הרלוונטיים מתוך עותק

 מעליתמפרט ה

 קבלות רכישה של המערכת  

  עדות מצולמת המאשרת את התקנת

 המערכת
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  קרקע  .2

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 4  בחירת האתר  2.1

  מטרה

 ולמנוע שימוש בקרקעות לא ,באזור בנוי קייםלעודד שימוש בקרקעות שכבר פותחו בסביבה 

  .פיתוח ותשתיות, רכי בנייהומפותחות לצ

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  .מוקם בתוך אזור בנוי קייםיהפיתוח   )א

  . וטיפולשיקום דורשהמוקם באתר יהפיתוח   )ב

כלכלי של -  לפי המדד החברתי-  4-1 באשכול  בנויאזורבמוקם יהפיתוח   )ג

   .ס"הלמ

2. 3 

0.9 

0.8  

  
  

  )משופץ(בניין קיים 

  . ותוספות בנייהשיפוץפרק המשנה רלוונטי ל
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  ות נדרשותראי

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  :סעיף אל

 א או עדות מצולמת המאשרים את "תצ

  האתר במרחב בנוי קיים   שלמיקומו

 תקנון(ע מאושרת של המתחם "תב +

  ) תשריט

  :סעיף בל

  סקירת השימושים של הקרקע לאורך

הקודמים של  יםייעוד הלרבותהשנים 

  הקרקע

 השימוש היה  מהרשות שמפרט מה אישור

  של האתר בעבר

 עדות מצולמת של האתר  

  :סעיף גל

 ס המוכיח כי "צילום מתוך מסמך הלמ

  1-4היישוב נמצא באשכולות 

  :לכל הסעיפים

 מקום ומתווה  מוצעת המראהאתר כנית ות

  של הפיתוח המוצע

 

כי המקום והמתווה של כנית היתר המראה ות

מוצע בשלב א השטח המפותח לא שונו ביחס ל

  תכנון הבניין–

 

  

  :הערות

 ,אינם בשימוש או שהשימוש בהם מופחתש,  נכסים שננטשו:)brownfield (אתר הדורש שיקום וטיפול

כאלה מ או קיימים סביבתיים גורמי סיכון באופן ניכר מיםושבהם ההרחבה או הפיתוח מחדש מושפע

  .תשתיות לקויותמ וגם/או התאו מהתיישנוהסביבה הבנויה דרדרות ימה, כךהנתפסים 

  .4 עד 1לסטטיסטיקה עבור אשכולות  המרכזית הגדרת הלשכהראו 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן  1.5   יםמזוהמואתרים קרקעות   2.2

  מטרה

 וכך ,)לרבות אתרים שקיימים בהם מצבורי פסולת(ואתרים מזוהמים לעודד שיקום של קרקעות 

   .פיתוח ותשתיות, רכי בנייהו על קרקעות לא מפותחות לצעומס הלהקטין את

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  :הכולל לפחותסקר היסטורי  .1

 .תיעוד הייעודים והשימושים הקודמים של המגרש

  

  

  

  

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה  דוח יוצג : מזהמי קרקעסקר .2

 :פורט להלן לפחות את המ הכולל ומזההוגם היחידות הסביבתיות/או

 אם עדיין קיים ההערכה ( הזיהום ומצב  זיהוםסוגי,  זיהוםמקורות

 ;)סיכון לזיהום עתידי

 של כנית לביצוע טיהור וניטור ופירוט חלופות לשיקום קרקעות והצעת ת

 . הנדרשלפיהקרקע 

אישור שהמזהמים הוסרו מהאתר בהתאם  :טיהור הקרקעאישור  .3

אישור של וכן  ,ןית הביצוע שלהכנושיקום הקרקעות ותחלופות ל

 .הרשויות המוסמכות כי העבודה הושלמה ואושרה

תנאי  (0.5

  )סף

ניקוד יינתן (

 אם לארק 

נדרש סקר 

כנית ובת

 /מפורטתה

 או המקומית

   )כתנאי להיתר

0.5  

ניקוד יינתן (

רק בתנאים 

   )שלעיל

  

  

  

  

0.5 

ניקוד יינתן (

רק בתנאים 

  )שלעיל
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  דוח היסטורי

  : המפורט להלןדוח זיהום הקרקע המאשר את

 ומקורות  הזיהום סוג, מידת הזיהום

 הזיהום

 ות זיהום רלוונטישרשראות 

 ת מזהמים באתר או טיפול  להסרחלופות

 לרבות לוחות זמנים, בהם

 את  המראותהקיים של המצבכניות ות/כניתות

  :המפורט להלן

  המקומות של שטחים מזוהמים שיעברו

 שיקום ביחס לכל פיתוח מוצע

קבלן השיקום ממהקבלן הראשי או הצהרה 

  : המפורט להלן אתתהמאשר

 אסטרטגיית השיקום של האתר; 

 היישוםכנית וריכוז פרטי ת. 

  :הכוללדוח 

 תיאור עבודות השיקום שבוצעו; 

 הזיהום שרשראותתיאור אופן הטיפול ב 

 ;ותלוונטיהר

  עבודות שאישור הרשות הרלוונטית

 .השיקום הושלמו

 

   :הערות

   .il.gov.sviva.www:  המשרד להגנת הסביבהבאתררשימת המזהמים ראו 

 יש הנושאים ובתפריט, "ודלקים מזוהמות קרקעות" באפשרות לבחור יש "סביבתיים נושאים "ברשימה(

  ."בקרקעות למזהמים סף ערכי"  ורלבח
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 4   צפיפות הבנייה והפיתוח  2.3

  מטרה

בנייה , רכי פיתוחו של קרקעות זמינות לצמיטבי  ניצולצפיפות המאפשרתובנייה בלעודד תכנון 

   . על קרקעות לא מפותחותעומסוכך להקטין את ה, ותשתיות

  ניקוד  נים להערכהקריטריו

  בתוקף שאושרה לפני אישורתמתאר מקומיכנית ועבור אתרים שבמסגרת ת. א

  35א " תמ    

כנית המפורטת וצפיפות הממוצעת של התל שצפיפות הפרויקט שווה יוצג

, לבנייה משולבת ארצית מתאר כניתו ת-  35א "שבתוקף לפני אישור תמ

   ,ולשימור לפיתוח

 .ממנה או גדולה

  שאושרה אחרי אישורמתאר מקומית כנית ור אתרים שבמסגרת תעבו. ב

   35א " תמ

 גדולה בהשוואה לדרישות הצפיפות המינימליות שצפיפות הפרויקט יוצג  .1

   .35א "שנקבעו בתמ

 שנקבעו משתווה לדרישות הצפיפות המקסימליות שצפיפות הפרויקט יוצג  .2

  .35א "בתמ

  

 

4 

  

 

 

2  

 
  
4  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 תקנון ותשריט(ע מאושרת "תב(  

  דיור המספר יחידות את היתר שמראה

  ה בפועל בפרויקטילבני

 ע המציין את מספר יחידות "תקנון התב

  הדיור בפרויקט

 א לאותו אזור"טבלת צפיפויות של התמ  

  ה יהיתר סופי שאושר בוועדה לתכנון ובני
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 2  עירוני החום התופעת אי   2.4

  מטרה

 פיתוח בעקבות את תופעת אי החום העירוני  הנגרמת צמצםליישם אסטרטגיות שמטרתן ל

  .עירוני

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 בניין. א

, להפחתת ספיגת החוםטכניקות בחומרים וב, שימוש באסטרטגיותה יוצג

  : עבור לפחות, להלןכמפורט

 50%מעטפת הכללית של הבנייןשטח ה מ 

 75%  המעטפת הכללית של הבנייןמשטח 

 פיתוח. ב

, להפחתת ספיגת חוםטכניקות בחומרים וב, שימוש באסטרטגיותה יוצג

   : עבור לפחות,כמפורט להלן

 50%הבנייןתכסיתכ שטח המגרש מחוץ ל" מסה  

 75%ן הבנייתכסיתכ שטח המגרש מחוץ ל" מסה 

 

 

1 

1.2  

 

  

0.5  

0.8  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  בניין

  שטח מטופל +חישוב שטח כולל

 :באסטרטגיות להפחתת חום

o כ שטח מעטפת הבניין"סה +

 ;שטח הגג

o כ שטח המטופל בכל "סה

שילוב של אסטרטגיות 

 ;הפחתה

o  חישוב האחוז המטופל

עטפת בהתאם לרכיבי מ

 . והגגהבניין

  הצהרה מטעם אדריכל הפרויקט לגבי

  הזנת הנתונים

  הצגת נתוני היצרן לגבי מקדם הבליעה של

 :חומרי הגמר

o  תיעוד המראים וגם/ואמפרטים 

כי לחומרים שנבחרו מקדם 

) בהירגוון  (α  ≥0.35  בליעה

  ;עבור גגות

o  תיעוד המראים וגם/ואמפרטים 

כי לחומרים שנבחרו מקדם 

גוון  (α ≥ 0.35 ≥ 0.55 בליעה

 עבור משטחים אנכיים) מתון

 . )מעטפת(

  

  

  

  בניין

  כי המאשריםעם סימון שטחים צילומים 

ת ההפחתה יושמו בהתאם אסטרטגיו

 לאחוזים שנקבעו בתכנון

  החומרים תכונות מסמכים המאשרים את

  : שנבחרו

o  קבלת רכישה של מוצר הגמר הנבחר

  ;)לרבות כמות(

o  אישור מעבדה לגבי מקדם הבליעה

  .של מוצר הגמר הנבחר

  פיתוח

 כי המאשריםעם סימון שטחים ילומים צ 

אסטרטגיות ההפחתה יושמו בהתאם 

 נקבעו בתכנוןלאחוזים ש

  החומרים תכונות מסמכים המאשרים את

  : שנבחרו

o  קבלת רכישה של מוצר הגמר הנבחר

  ;)לרבות כמות(

o  אישור מעבדה לגבי מקדם הבליעה

  .של מוצר הגמר הנבחר
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  פיתוח

  שטח מטופל +חישוב שטח כולל

 :באסטרטגיות להפחתת חום

o כ שטח האתר המיועד "סה

 ;לפיתוח

o כ שטח האתר המטופל "סה

בכל שילוב של אסטרטגיות 

 ;הפחתה

o ל חישוב האחוז המטופ

 למעט שטח המגרש כ"המס

 .שטח תכסית הבניין

 הרה מטעם אדריכל הפרויקט לגבי הצ

  הזנת הנתונים

  הצגת נתוני היצרן לגבי מקדם הבליעה של

 חומרי הגמר

  תיעוד המראים וגם/אומפרטים 

  לחומרים שנבחרו מקדם בליעה ש

  0.35 ≥ α ≥ 0.55) ושאינם) גוון מתון 

 בוהקים לכיוון משתמש כלשהו

  

   :הערות

  ).תלוי בגוון( מקדם הבליעה של קרינת השמש על משטח –) α(מקדם הבליעה 

  . או קטנה יותר0.35שווה ) α(כאשר  –) אלבדו גבוה(בוהק /גוון בהיר

  .0.55-  אך קטנה מ0.35- גדולה מ) α( כאשר –מתון /גוון בינוני

  . או גדולה יותר0.55שווה ) α( כאשר - גוון כהה 
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   ת ספיגת חוםתאסטרטגיות להפח

 אסטרטגיות עבור גגות

  : את המפורט להלן כוללים בהםניתן להשתמששהחומרים והטכניקות 

  ;) אלבדו גבוה–גוון בוהק  (α ≥ 0.35 מקדם בליעה בעלירי גג השימוש בחומ  .א

 וגם/יה אויתכסית עם צמח, םיוולטאי- עם תאים פוטו  כגון פרגולות או כיפות,מבני הצללה  .ב

 ;)גוון מתון (α ≥ 0.55 ≤ 0.35 מקדם בליעה בעלימשטחים 

 ומבני הצללה )גגות ירוקים(גגות מגוננים , בהם שילוב של אלבדו גבוהשיש התקנת משטחים   .ג

 .כמתואר לעיל

 אסטרטגיות עבור המשטחים האנכיים של מעטפת הבניין 

  בליעה בחומרים בעלי מקדם השימוש את כולליםבהם ניתן להשתמש שהחומרים והטכניקות 

 0.35 ≥ α ≥ 0.55) גוון מתון(. 

   )מחוץ למעטפת הבניין(אסטרטגיות פיתוח האתר 

  : את המפורט להלןכולליםבהם  ניתן להשתמששהחומרים והטכניקות 

 תכנון על ידיאספקת צל מצמרת העצים הקיימים או אספקת כיפת הצללה משמעותית   .א

 ; שנים לכל היותר ממועד השלמת עבודות הפיתוח5ם שיספקו צל לאחר נטיעות עצי

תכסית עם , םיוולטאי-  כיפות עם תאים פוטו,כגון פרגולות[מבני הצללה לשימוש משותף   .ב

 ;])גוון מתון (α ≥ 0.55 ≤ 0.35 מקדם בליעה בעלישטחים  מ,היצמחי

 להגביר את שיעור החזר כדי) גוון מתון (α ≥ 0.55 ≤ 0.35 מקדם בליעה בעליחומרי סלילה   .ג

השתמש במרקם מומלץ ל .נהגים ובגובה הולכי הרגלההאור ולמנוע סנוור בגובה 

 ; המתאיםהבליעהגרנולארי בעל מקדם /מחוספס

גוון בהיר יותר בעל ב לקבל משטח כדים ופיגמנטים אינטגרליים באספלט השימוש בציפויי  .ד

 ;)גוון מתון (α ≥ 0.55 ≤ 0.35מקדם בליעה 

 60% הצמחייה מכסה שבהן( שימוש במערכות ריצוף נקבוביות וגם/אויה ישטחים עם צמח  .ה

פתרונות להפחתת דרישות  . השימוש במים מזעריםבהש )אבני דשא כגון ,מהשטחלפחות 

 מיניהשימוש באת , מקומיים/ צמחים טבעייםמיניהשימוש באת קיה יכולים לכלול להש

מי  איסוף, צמחים שצריכת המים שלהם נמוכה והם בעלי עמידות טובה בתנאי בצורת

 .דומה וכיה המים של מצע הצמחיאצירתהגברת תכונות , מזגניםמהעיבוי 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 1.5   ב השימוש בקרקעמירו  2.5

  מטרה

עצי , היצמחילצורכי  בין תכסית הבניין לגבולות המגרשששטחים הפתוחים שימוש בלָמֵרב את ה

  .הדייריםנוחות לתשתיות ושירותים , עילי נגר ניהול, צל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

מי מחוץ להיטל הבניין ובתחו השטחים הפתוחים מרבאת יכלול תכנון הפרויקט 

ויותיר שטח פתוח בתחום המגרש לטובת שימושי חוץ התומכים , המגרש

פיתוח חוץ לטובת , טיפול בנגר עילי, עצים בוגרים, בקיימות כגון צמחייה

  :מפורט להלןכסך כל השטח הפתוח יוערך באחוזים . הדיירים

 50%לפחות  

 65%לפחות  

 80%לפחות  

  .  בוגרים לפחות יוקצה לעצים10%) מתוך האחוזים(ומתוכם 

  

 

 

 

0.8 

1.3 

1.5 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  תכסיתחישובים המראים את היחס בין 

חישוב תכסית ; הבניין לבין השטח הפתוח

ר ושטח פנוי "המראה שטח בנוי במ

  ר בגבולות המגרש"לפיתוח במ

 ל חישוב באחוזים של השטח הפנוי שטופ

מגרש (מכלל שטח המגרש הפנוי לפיתוח 

  )פחות תכסית בינוי

 המיקום של את  ה המראבנייןהכנית ות

, חדרי אשפה, חניות (שירותים נלווים

  ) חדרים טכניים, מחסנים

 המראה פיתוח/תוכנית אדריכלות נוף 

, עצי צל, היהמיקום של צמחיאת 

תשתיות ושירותים , טיפול בנגר עילי

  .מהדונוחות הציבור וכל

 עדות מצולמת של השטח הפתוח   

  

 כנית וטופס סיור בשטח לאימות הת

חתימת מלווה הפרויקט והמוצהרת 

  והמעריך

  

  :הערות

  :השטח הפתוח

 לרבות אלה שבכיסאות גלגלים,  נגיש לכל משתמש פוטנציאלי של הבנייןיהיה; 

 שאינו חשוף למפגעי רעש, ספק חלל פרטי או פרטי למחצהי; 

 ה ואזורים למפגשים חברתייםספק אזורי ישיבי. 

  אסטרטגיות עבור גגות

 .ית הגגייש למזער את צריכת המים בהשקיית צמח :)גגות ירוקים(מגוננים  ותהתקנת גג

, מקומיים/ צמחים טבעייםמינישימוש באת ההשקיה יכולים לכלול לפתרונות להפחתת דרישות 

, לי עמידות טובה בתנאי בצורת צמחים שצריכת המים שלהם נמוכה והם בעמינישימוש באת ה

המים  .דומה וכהיי המים של מצע הצמחאצירתהגברת תכונות , מזגניםממי העיבוי ב שימוש

  .3 פרק הגינון מהשימוש במים להשקיה לפי יחושבו כחלק מגונןשבשימוש בגג 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.5  חוזר קרקע מקומית לשימושאדמת חישוף ו ימורש  2.6

  מטרה

 40בכל שטח המגרש עד לעומק של וקרקע מקומית ) אדמת חישוף(ימור קרקע עליונה לעודד ש

  . לפחות לשימוש חוזר בשטחי הפיתוחמ"ס

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 שהקרקע נשמרה באתר או הוחזרה לאתר לאחר השלמת עבודות הבנייה יוכח

  .ה באתרי צמחיליבעמ לפחות באזורים " ס40לעומק של 

  . מאפיין זהקבל ניקוד עללא ניתן ל, בהם נקבע כי הקרקע מזוהמתשבמקומות 

0.5 

  
  

  )משופץ(בניין קיים

ה י צמחיבעלישמור על הקרקע הקיימת באזורים ישיפוץ בניין ללא בנייה חדשה 

עבור משאיות ועובדי הבנייה ועבור עבודה הלי ואמצעי שימור כוללים נ .באתר

  .מרים וכן מחסומים פיזיים חווןאחס
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  תוכנית האתר המראה היכן תאוחסן

  באתר בתקופת הבנייהאדמת החישוף 

 בהם ש אזורים התוכנית האתר המרא

  ה יקיימת צמחי

 ר "שטח במהכנית פיתוח המציינת את ות

  ןשל האזור המגונן המתוכנ

  אישור מהקבלן על כמות הקרקע המוחזרת

  לאתר 

  הקרקע לא הוחזרה לאתר יש להמציא אם

אישורים למסירת הגאופיטים לרשות 

  הטבע והגנים או לשימוש באתר אחר

  אם  ,המאשר את מקור האדמהמסמך

  לרבות ציון כמויות, מחוץ לאתר מקורה

  

  שיש הוכחה –חישוב שטח האדמה לגינון 

  מ לפחות" ס40 שגובהה גינון תאדמ

  אישור על כמות האדמה שהוצאה מהאתר

  והוחזרה לאתר

 אם מקור האדמה את  תקבלות המאשר

  מקורה מחוץ לאתר
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 2.6   אקולוגיית האתר  2.7

  מטרה

ייה  באתר בזמן הכנת האתר לעבודות הבנםאקולוגי הקייאיזון הלזהות ולהפחית את הנזק ל

 ישפרו את הערך האקולוגי של וגם/אומרו  ולעודד פעילות ופתרונות שיַש ,ובזמן עבודות הבנייה

  .ובמהלכוהפיתוח בעקבות האתר 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  : האלהקריטריוני ההערכה ייושמו במקרים 

 והתשתיות כבר קיימות ,בוצעוכבר כאשר עבודות עפר להכנת האתר   .א

 ; פיתוח כלליתתוכניתבאתר כחלק מ

 .רכי פיתוחוכאשר האתר לא הוכן בעבר לצ  .ב

מקרה א והן ברלוונטי הן (זיהוי האקולוגיה של האתר והסביבה הקרובה  .1

  )לעילשמקרה ב ב

 מאפייניםלרבות ,  את אקולוגיית האתר הקיימתים נתונים המתעדיסופקו

 רךתועו) דומהבעלי חיים וכ, חרקים, עצים בוגרים( ערך אקולוגי םהשיש ל

  . האקולוגיה הכללית של האזורשל חשיבות האתר בהקשר 

  :וכן

 על משאבים ים בסביבה הקרובה המסתמכים אקולוגייזוהו מאפיינים

קרקעות התומכות במערכת שורשים , כגון נגר עילי( להתקיים כדיבאתר 

  ).מתפשטת

מידע זה יוגש בדוח מסכם הכולל הערכה של פיתוח אקולוגיית האתר 

  .  המלצותבצירוף, ובהוהסביבה הקר

 תרלוונטי( באתר והסביבה הקרובה קיימים ים אקולוגירכיביםהגנת  .2

 ) לעילשרה ב מקב

קיימת שהיא  שלעילבדוח ושזוהה  שכל תכונה שיש בה ערך אקולוגי יוכח

 מוגנת באופן סביר מנזק בתקופות ,בגבולות המגרש ובסביבה הקרובה

 .נייהתהליך הבבזמן הכנת האתר ובזמן , החישוף

 

 

 

תנאי  (0.9

 )סף

 

 

 

 

 

 

 

1 
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  :וכן

בתכנון  ותכלול  שהתכונות האקולוגיות של האתר וסביבתו הקרובהיוכח

שומרו ובפיתוח באופן שבתי הגידול והערך האקולוגי שלהם יישמרו וי

   .ה קיימ- בצורה הולמת ובת

מקרה א והן ברלוונטי הן (הקרובה והסביבה שיפור אקולוגיית האתר  .3

 ) לעילשמקרה ב ב

תכנון לשיפור אקולוגיית האתר בהקשר של של ה ועקרונות מטרות יוצגו

   .הפיתוח

  :וכן

 ישפרו את הערך האקולוגי של ,ושמוי שהאמצעים והפתרונות שייוכח

 מערכת של הקיימותהטווח הקצר והארוך עבור ללרבות מטרות , האתר

 . באתרתהאקולוגי

  

  

  

0.7  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –  שלב ב  הבניין תכנון – שלב א

  הקרובה וסביבתו האתר אקולוגיית זיהוי

 בעל ם קיירכיבח הכולל פרטים על כל וד 

 ערך אקולוגי באתר ובסביבתו הקרובה

 טיפול בכל העצים הבוגרים:  

o חוות דעת בנושא טיפול בעצים  

o  אישור מהרשות הרלוונטית שכל

אופן  זוהו ושהבוגריםהעצים 

  ל בהם מאושרהטיפו

  הגנת אקולוגיית האתר וסביבתו הקרובה

 כנית פיתוח המציגה את הפעולות להגנת ות

 אקולוגיית האתר 

 בעל ערך רכיב שכל הצהרת הקבלן המאשר 

אמצעי  בתוספת תיאור ,וגןיאקולוגי 

  ההגנה

  הקרובה וסביבתו שיפור אקולוגיית האתר

  דוח הכולל המלצות לשיפור ערכים

  אקולוגיים

 ה יישום השיפורים מת האתר המדגיתוכני

  בדוח האקולוגיהמומלצים 

 הקבלן המאשר שכל ההמלצות הצהרת 

 ייושמו

  או

ולא ניתן לזהות , יזם בדיקהאם נעשתה על ידי ה

זם יצהיר הי, גבי האקולוגיה של האתרממצאים ל

  .על עובדה זו

  הקרובה וסביבתו הגנת אקולוגיית האתר

 טופס ביקור באתר  

 הרכיבים שכל תמאשר העדות מצולמת 

פיתוח ב שולבו וואקולוגי הוגנהערך ה יבעל

  האתר

  הקרובה וסביבתו שיפור אקולוגיית האתר

 טופס ביקור באתר  

  יישום את  תהמאשרעדות מצולמת

  הדוחההמלצות של 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.5   התאמת הבניין לתבליט הטבעי ולתוואי של השטח  2.8

  טרהמ

  .לעודד התאמה של הבניין ושל פיתוח המגרש לתבליט הטבעי ולתוואי של השטח

 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 או הפרש הגובה בין 15%- בהם שיפוע הקרקע הטבעי גדול משבאתרים 

גובה הקירות התומכים  -  ' מ6- בהם גובל המגרש גדול משמגרשים ה/הכבישים

  .' מ4- יהיה גדול מבתחום המגרש לא 

0.5  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

מפלסים ופרטי , תוכנית פיתוח לרבות חתכים

 קירות תומכים
  התאמה ות המאשרלביצועתוכניות 

  לתוכניות הפיתוח

  עדות מצולמת מהאתר למיקום

  בתוואי השטחבנייןה

  

  :הערות

  . משרד הבינוי והשיכון- על עדכוניו , רפיה משופעתמדריך טיפוסי בינוי בטופוג: ראו
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  מטרה

, משתמשים שוניםלהיענות לצרכים של  דירות וגדלים שונים של כדי לאפשר ,לספק תמהיל דירות מגוון בבניין

  .רו לטווח ארוךלהבטיח את שמישות הנכס ושימוכך ו

  

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  . גדלים שונים לפי מספר חדרים3- בבנייני מגורים יסופקו דירות ב

כ " סה שיהוו חדרים3או חדרים  2דירות בנות יהיו , מתוך הדירות שיסופקו

  .בבנייןהדיור  מסך יחידות 10%

0.4  

  

  ראיות נדרשות

  הביצוע לתכנון התאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  חישוב המציג את תמהיל הדירות

  המוצע

  מסמכי תכנון הכוללים את תמהיל

הדירות כפי שאושר על ידי הרשות 

 המקומית

החישוב את ות המאשרלביצוע תוכניות 

  שהוצג 

 בשלב א

  
  
  
  

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.4   תמהיל דירות  2.9
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   מים  .3

  . או יותרפרקי משנה נקודות לפחות בשלושה 5 הבניין יצבור  

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישם הא

  ?תנאי סף

  לא 5.4   מים שפירים בבנייןב בשימוש סכוןיח  3.1

  מטרה

באבזרים  ושרברבותקבועות  עידוד השימוש בעל ידי בניין בצריכת מים שפירים סכון ביח

  .את השימוש במיםצמצמים המ

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 יותקנו קבועות שרברבות ואבזרים המצמצמים את השימוש במים שפירים

בעלי תו תקן ישראלי או בעלי היתר לסימון בתו , מעבר לנדרש בחוקבבניין 

, ברזים בעלי פתיחה וסגירה אוטומטיותוברזים אלקטרוניים : למשל, כחול

  :כמפורט להלן

 מהמקלחים בבניין90% -ב ;  

 מהברזים בבניין50% -ב .  

  

מוש  את השיצמצמים המבאבזרים השימוש יוכח, )משופצים(בבניינים קיימים 

  :כמפורט להלן , שפיריםבמים

 לרבות מכלי ההדחה, מהאסלות90% -ב ;  

 מהמקלחים 90% -ב;  

 מהברזים 90% -ב.  

אבזרים המצמצמים את ) משופצים(יותקנו בבניינים קיימים , ונוסף על כך

בעלי תו תקן ישראלי או בעלי , מעבר לנדרש בחוקהשימוש במים שפירים בבניין 

ברזים בעלי פתיחה ו ברזים אלקטרוניים :שללמ, היתר לסימון בתו כחול

  . מהכמות הכוללת של האבזרים הנזכרים לעיל70%- ב ,וסגירה אוטומטית

 

  

  

  

3.4  

2  

  

  
  
  

1.8  

1.8  

1.8  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  : הכולליםחישובים

 הצגת סך כל הברזים והמקלחים המתוכננים 

 אבזרים נוספים בעליישוב כמות המקלחים ח 

הצגת תו כחול של האבזרים , סכון במיםילח

סכון יומפרטים של האבזרים המיועדים לח

 קבלת הזמנה לרבות ציון הכמות, במים

  חישוב כמות הברזים החוסכים שהותקנו

 קבלת הזמנה לרבות ציון הכמות, ומפרטיהם

 ציון לרבותהצגת קבלות רכישה של האבזרים 

  כמות
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 3.5  מים -  בקרהאמצעי ו משניים מדידה אמצעי  3.2

  מטרה

ולספק אמצעי מדידה ,  בנסיבות רגילותשאינן מאותרות את השפעתן של דליפות גדולות לצמצם

  .אשר מטרתם למנוע בזבוז מים

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 המסוגלת לגלות איתור דליפות/ניטורערכת  מתותקן על המונה הראשי  .א

 .יתר במים ולהתריע על כך- ספקה או שימושאדליפות גדולות במערכת ה

כל הצינורות הראשיים של מערכת דליפות ב תוכל לאתרהמערכת 

  .ספקה בתוך הבניין ובין הבניין לבין גבול המגרשאה

 .גינוןהעבור ובקר השקיה  נפרד מד מים נויותק  .ב

 . מיחידות הדיור100%- ם דירתי בתוך הדירה ביותקן בקר מי  .ג

1.3  

  

  

1.3  

0.9 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – שלב ב   תכנון הבניין–שלב א 

  מערכת איתור דליפות

  ביצועי מערכת את הסעיף במפרט המאשר

  איתור הדליפות/ניטור

  :וגם/או        

 את המפרט ת היצרן המאשרהצהרת

  הטכני של המערכת

 עותק מסעיף המפרט המאשר את:  

  ניתוקה שסתומימפרט; 

  הניתוקשסתומיהבקרים של . 

 התקנת מיקום  תוכנית המראה את   

 המערכת

  הצהרה על טיב המערכת ויתרונותיה

 סכון במיםילח

  גינוןהשקיה עבור בקר 

  ביצועי מערכת את הסעיף במפרט המאשר

  הבקר

  :וגם/או        

ט  את המפרת היצרן המאשרהצהרת

  הטכני של המערכת

 התקנת מיקום  תוכנית המראה את

 המערכת

  הצהרה על טיב המערכת ויתרונותיה

 סכון במיםילח

 

  ניטור דליפות/מערכת איתור

  קבלת רכישה של המערכת  

  מצולמת טופס ביקור באתר ועדות

   את התקנת המערכתיםהמאשר

  ערך מערכת שנקבע מראש המפעיל הצגת

גמישות שניתנת לדיירי ה ו,את האזעקה

 הבניין לשנות אותו

  בקרים

 קבלת רכישה של המערכת  

 מצולמתתר ועדות טופס ביקור בא 

   את התקנת המערכתיםהמאשר

  ערך מערכת שנקבע מראש המפעיל הצגת

גמישות שניתנת לדיירי ה ו,את האזעקה

 הבניין לשנות אותו
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  בקר דירתי

  ביצועי מערכת את הסעיף במפרט המאשר

  .הבקר

  :וגם/או       

 את המפרט ת היצרן המאשרהצהרת

  הטכני של המערכת

 התקנת מיקום  תוכנית המראה את

 המערכת

  המערכת ויתרונותיה הצהרה על טיב

  סכון במיםילח

  

  :הערות

 כדייהיה צורך להתקין מד זרימה נפרד שייתכן , כאשר מותקן מד מים של רשות המים בגבול המגרש

על שהוא איתור דליפות מכל סוג /ניטורכימה להתקין מכשיר רשות המים מסאם אולם ו. לאתר דליפות

  . אף הואפתרון זה יהיה מקובל, המונה שלה
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 2.7   בגינון להשקיה שפירים במים חיסכון  3.3

  מטרה

  . הבניין בתוךשאינםשפירים בתוך גבולות המגרש עבור שימושים המים הצריכת את להפחית 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

שימוש באמצעים שבכללותם מפחיתים את השימוש במים בתוך גבולות ה יוכח

בהשוואה לנתון ) למעט אלה שבתוך הבניין(המגרש עבור שימושים שונים 

  :בשיעור של, לפי נספח ג ,ייחוס

 10% 

 30% 

 50% 

 %75 

  

  

 

  )תנאי סף(0 

1.2  

1.8 

2.7 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  והאסטרטגיות החישוביםהצגת 

המראים כיצד תושג ההפחתה בצריכת 

  המים

 מראיםתוכניות מסומנות ומפרטים ה 

 יראהמידע זה  .את התשתית שתותקן

מערכות האיסוף (כיצד התשתית 

 המתאים הוגדרה בגודל) והטיפול

  רכי הבנייןולצ

את  המאשרים מתקיןה/היצרן של פרטים

הטכני של תכולת מערכת ההשקיה  המפרט

  טעויצמחים שנה את מיניו, המותקנת
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  :הערות

  :שלהלןאמצעים ה יישום בעזרתניתן להשיג את החיסכון במים שפירים לגינון 

  ;והם בעלי עמידות טובה בתנאי בצורתשצריכת המים שלהם נמוכה  מיני צמחיםנטיעת   )א

    מים ממזגנים בהתאם להערות איסוףהתקנת מערכת (מזגנים  של עיבויה מיב שימוש      )ב

  .)שלהלן

 את המפורט  לכלוליםרכי השקיה וגינון יכולולצושימוש בהם מי עיבוי ממזגנים  איסוף של

  :להלן

 השקיה ישירות מקו איסוף מי העיבוי;  

  וקו גלישה לביוב בזמן ) רעם מרווח אווי(מכל איסוף שיוזרמו אליו גם מי רשת להשלמת חוסרים   

  ;תקלה        

  ללא קיום מערכות השקיה ישירה ממי רשת (המערכת תספק מים בלעדית לחלקה מסוימת  

 .עשה בטפטוף בלבדיההשקיה ת). באותה חלקה        

המופיעה גם באתר רשות ( הרשימה של משרד החקלאות ראו –צמחים חסכנים במים לגבי 

  ).המים

  .גינת ייחוס -  ג נספחראו 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 5.4   ניקוזו עילי נגרניהול מי   3.4

  מטרה

  .מי נגרשל  ניהול ושימור עודדל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

שהפיתוח המוצע ישפר את מערכות הניקוז הטבעיות הקיימות או יספק יודגם 

  . שנים5  לתקופת חזרה שלחלופה לניקוז

  

  :האלהמי גשם הנופלים על המגרש יטופלו באחוזים 

 15% 

 25% 

 50% 

 100% 

 

  

 

1.8 

2.7 

4 

5.4 

  

 ובהתאם לרדיוסי  בתיאום עם רשויות הניקוז הארציות4/ב/34א "מערכת הניקוז תותקן בהתאם להוראות תמ

  .1995 –ה "התשנ, )תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה(המגן המפורטים בתקנות בריאות העם 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 כנית הפיתוח והאסטרטגיה והצגת ת

  לניהול מי נגר

 את המפורט להלןחישובים המראים :  

 השטח הלא בנוי של האתר  

 תכונות הקרקע 

 הצפויהכמות הגשם  

 ספיקת הנגר 

 לקרקעחלחולמהירות ה  

  נגר התקנת אמצעים לצמצום התיעוד

העומדים בדרישות האיגור לתקופת 

  שנים5 של חזרה

 שינויים ומכתב מהקבלן המאשר שלא חל 

  מאז שלב א

  

   :הערות

  . שנים יתבססו על פרסומי השירות המטאורולוגי5 של חזרהערכי נגר מקסימליים עבור תקופת 

 ,הסביבה משרד החקלאות ומשרד איכותבשיתוף , משרד הבינוי והשיכון - מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי : ראו

 .2004אוקטובר 
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  חומרים  .4

  :תו כלליותהער

  .הכוונה לבנייה ולפיתוח כאחד, בכל מקום בפרק שיש בו התייחסות לחומרים

  .שקי חומרים, כגון בלוקים,  לאתרים מגיעהםבו ש בהתאם למצב ים בפרק זה מוגדריםהחומר או המוצר המופיע

 

הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן  3.5    תו ירוקבעלי ומוצרים חומרים  4.1

  מטרה

להם השפעה סביבתית יש  תו ירוק או תו שווה ערך ש בעלי חומרים ומוצריםבחירתלעודד 

  .ייצור והתקנה ,הפקה מחומר גלם/כרייהשל ת יופעילובעקבות , נמוכה יחסית

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 הרכיבים באחוזים מכלל הרכיבים שנעשה בהם שימוש יוצג ערכם הכמותי של

בקטגוריות של הבניין המפורטות , במוצרים בעלי תו ירוק או תו שווה ערך

  :להלן

 חומרי שלד; 

 חומרי גמר; 

 חומרי פיתוח המגרש; 

 תעלות מיזוג אוויר, חומרים למערכות כגון חומרי אינסטלציה. 

, לפי נפח או משקל, ניין לפחות מכל חומר מחומרי הב10%- יוצג שימוש ב

  .ובתנאי שייבחרו שני חומרים מקטגוריות שונות

  :אלהההערכים  פיהנקודות יוענקו על 

>15% 

>30% 

>70%  

  )תנאי סף (0

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5  

2.5  

3.5  
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  )משופץ( בניין קיים 

, )כגון קירות חיצוניים( הקיימים נשמרים רכיביםבהם השבפרויקטים של שיפוץ או השבחה 

  .חישוביםב  לשימורשטח בפועל של החומריםוסיף את הלה ניתן

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – שלב ב   תכנון הבניין–שלב א 

  רכיבשל כל ) ר"במ(השטח 

  בניין ה רכיביחישובים המראים את אחוז

שווה ערך בשטח תו  התו הירוק או בעלי

 בפועל

 תוך ציון רכיב מפורט של כל דף מוצר 

שווה תו  התו הירוק או בעליים המוצר

קיומו של תו את וכן תעודה המוכיחה , ערך

  ירוק או תו שווה ערך

רכישת המוצרים את קבלות המאשרות 

 כתבי לרבות ,עליהם הוצהר בשלב התכנוןש

  כמויות

  

  

  :הערות

  .OECD-  תו של ארגון מוכר במדינות ה–תו שווה ערך 
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?ףתנאי ס

  לא 1.5   חומרים ממוחזרים  4.2

  מטרה

ממוחזרים שימוש בחומרים על ידי  ממקורות טבעייםלהפחית את הביקוש לחומרי בנייה 

על ידי  וגם/העומדים בדרישות תקן ישראלי אומוצרים בעלי תכולת חומר ממוחזר וגם ב/או

  .בשימוש חוזרשימוש ברכיבים 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

חת מן הקטגוריות המפורטות בטבלה נעשה שימוש בחומרים כי בא יוצג

   .)במשקל או בנפח(ממוחזרים 

  :החישוב יכלול

 חומרים בשימוש חוזר;  

 תקנים ישראליים או התקן  בדרישותיםעומדה ים ממוחזריםחומר 

 המשרד על ידימאושר ה במפעל יםמיוצרהאו  ISO 14021 לאומי- הבין

 .להגנת הסביבה

1.5 

  
 

חומרים  
 מערכותל

חומרי 
 פיתוח

 חומרי שלד חומרי גמר

 <5%  0.75  0.75  0.75  0.75  

 <10% 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

  )משופץ (בניין קיים

 כגון ,הפנים רכיביבהם יש רק שיפוץ בהיקף קטן בשים בניינרכי הערכת ולצ

 ים אלה בחישוברכיביש להתחשב אך ורק ב, מחיצות וצבע, גימורי רצפות

  .הניקוד
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  נדרשותראיות 

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – בשלב    תכנון הבניין– שלב א

  הצהרת כוונות מצוות התכנון או מהקבלן

תכולת החומרים הממוחזרים  המאשרת את

 ביחס לסך כל) לפי משקל או נפח(באחוזים 

  בקטגוריהחומרי הבנייה

 רור את יכתב כמויות בסיסי המגדיר בב

 בעלישהם כמות המוצרים המפורטים 

   באופן מלא או חלקיתכולה ממוחזרת

 ת הממוחזרהתכולה המאשר את דף המוצר 

פק הוכחה הולמת המאשרת וסת .בכל מוצר

 התקנים שהמוצר עומד בדרישות

 ISO לאומי- הישראליים או התקן הבין

14021  

  ה תכולשהם בעלירשימת המוצרים 

   מלא או חלקיבאופן ממוחזרת 

 כמות רור אתיכתב כמויות סופי המגדיר בב 

 המפורטים שהם בעלי תכולה המוצרים

 באופן מלא או חלקי ממוחזרת

יש , שלא הוצגו בשלב א מוצרים אם נבחרו

 : את המפורט להלןלספק

 החדש המאשר את תכולתו דף המוצר 

 ;הממוחזרת

  שנבחרנפח החומר; 

 יצרן המוצרתצהרה . 

  

   :הערות

  ISO 14021 - ל מוגדרת בהתאם –תכולה ממוחזרת 

ערך , צרכן-  עבור מוצרים שמקורם מוצר טרום–חלקי באופן  ממוחזרת ה תכולבעלים מוצרי

נפח הכולל של המשקל או ה ךסמחישוב אחוז התכולה הממוחזרת בהתכולה הממוחזרת נקבע 

  . המוצר

 כגון מעליות ,חשמליים וסניטריים וכן פריטים מיוחדים, נייםכ מרכיבים – לא כלולים רכיבים

  .יכללו בחישובי  לא,וציוד טכני
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.5  חומרים ומוצרים מקומיים  4.3

  מטרה

 בחירת על ידי ם והובלתים בנייה מיובאי חומרשינועלמזער השפעות סביבתיות הנגרמות מ

   . כתחליף מקומייםחומרים ומוצרים

  ניקוד  קריטריונים להערכה

, בניין החומרים או המוצרים שנעשה בהם שימוש בתוצג רשימה מפורטת של כל

  . לפחות יוצרו בישראל75%ומתוך רשימה זו 

0.5 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

הצהרת כוונות מצוות התכנון או מהקבלן 

  : המפורט להלןהמאשרת את

  מתוך שנבחרואחוז החומרים המקומיים 

משקל של כל חומרי ה/נפח הסך כל

 בנייןהבנייה ב

 מרחק של מקור הפרטים על המקום ו

 החומרים

 

 

  הצהרת כוונות מצוות התכנון או

האחוז בפועל  מהקבלן המאשרת את

 שנבחרושל החומרים המקומיים 

משקל של כל / הנפחסך כלמתוך 

 בנייןחומרי הבנייה ב

  הצהרת יצרן המוצר עבור כל פריט

 את אשרתממקורות מקומיים המ

  :המפורט להלן

o הפקה מחומר גלם /כרייה

וייצור מקומיים של 

  ;המוצרים

o משקל סופי של החומרים /נפח

 .שסופקו

 כל חומרי הבנייה תוך כתב כמויות של 

השונים רכיבי הבניין זיהוי ברור של 

   החומרים המקומייםשלגביהם פורטו
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

יש האם 

  ?תנאי סף

  לא 0.5  אחראי מקור חומרים מ  4.4

  מטרה

וגם מיצרנים בעלי /בעלי מערכת לניהול סביבתי אויצרנים וספקים חומרים מ עודד רכישתל

וגם מיצרנים בעלי מערכת לניהול בטיחות וגיהות /מערכת לניהול אחריות חברתית או

  .בתעסוקה

  קריטריונים להערכה
  ניקוד

, מאושרת על ידי גוף שלישי ,יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת לניהול סביבתי

  .14001י " תלפי התקן הישראלי

  וגם/או

מאושרת על ידי גוף , יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת לניהול אחריות חברתית

  SA 8000או בדרישות, 10000י " ת התקן הישראלי בדרישותהעומדת, שלישי

  ."מעלה " מדדדרישותב או AA 1000  בדרישותאו

  וגם/או

מאושרת  , היצרנית יש מערכת לניהול בטיחות וגיהות בתעסוקהיוכח שלחברה

  .18001י " תלפי התקן הישראלי, על ידי גוף שלישי

 בעלי מגיעים מספקים בנייןהחומרים והמוצרים בכמות מלפחות  10% -  שיוכח

קריטריון זה חל על רכיבי הבניין העיקריים  .אסמכתאות למיקור אחראי

   :האלה

 חומרי שלד; 

 מרחומרי ג; 

 חומרי פיתוח המגרש; 

 תעלות מיזוג אווירחומרי , חומרים למערכות כגון חומרי אינסטלציה.  

  :חומרים שיוערכו יכללו 

  לרבות אריחי חרסית וקרמיקה(לבנים(; 

  טיח צמנט , מלט, בלוקים, לרבות בטון יצוק באתר ובטון טרומי(בטון

 ;)ומהוכד

 ם כגון יריעות איטום ואספלטיחומרים ביטומני. 

0.5  
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  )שיפוץ(בניין קיים

אין לכלול  . רק חומרים חדשים שפורטו ליישוםיוערכו, בפרויקטים של שיפוץ

  .בהערכה חומרים שכבר נמצאים באתר

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  על הצהרת כוונות מהיזם או מהקבלן

יכולים שעם ספקים להתקשר כוונתו 

ת ניהול ולהציג תעודות על קיום מערכ

  כמפורט לעיל

  מפרטי החומרים שיוערכו הכלולים

  ברכיבים העיקריים של הבניין

 רכיבים כמות החומרים המרכיבים את ה

 העיקריים המפורטים שייושמו

  

 מאושרות על ידי גוף שלישי, תעודות ,

  .למערכות הניהול המפורטות לעיל

 להציג ניתן,  בהיקף קטןעבור ספקים

של מערכת לניהול סביבתי אישור שה

 BS 8555 2003 בדרישות תהחברה עומד

  .בדרישות שוות ערךאו 

  חישובים המאשרים את הכמות הסופית

 בהם שימוש השל החומרים שנעש

 בפרויקט
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  בריאות ורווחה  .5

הניקוד   מאפייןה

  המרבי

  ישהאם

  ?תנאי סף

  כן 1.33   רוח–אקלימי - תכנון ביו 5.1

  מטרה

פתוחים השטחים הבניין ושל ה המתוכנן כדי לאמוד את החשיפה של אתר משטר הרוחות בניתוח

  .רוחות בלתי רצויותולהפחית השפעת  והסמוכים ל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

ויתייחס לשטחים במפלס הולכי  ,את גבולות המגרשרק  הנבדק יכלול השטח
  .הרגל בלבד

לרבות ,  ארבע עונות השנהשךרוחות וניתוח משטר הרוחות במהת  שושניוצגו  .א

  . יות לפי נספח דבלתי רצוה ותרוחה וכיווני ות הרצויותכיווני הרוח

לבניין הפתרונות הפיזיים המתאימים יוצגו  ,משטר הרוחותעל פי ניתוח   .ב

   :ולשטחים הפתוחים בגבולות המגרש

  ; רצויותמפני רוחות בלתילהגנה פתרונות פיזיים  .1- ב

  .2 חלק -  לפי נספח א אוורור  לאפשרכדיפתרונות פיזיים  .2- ב

והפתרונות הפיזיים המתאימים לבניין ולשטחים משטר הרוחות ניתוח   .ג

ת או באמצעות וממוחשבהדמיות באמצעות הפתוחים הסמוכים לו יוצגו 

  .לפי נספח ד, מנהרת רוח

 הבנייןסביב שוחים פתה שטחים בצפויותרוח ההיוצג שמהירויות ,  כמו כן

   אינן 

רמות ת למתאימוהן וש,  הרוח המרביות המותרותמהירויות מ חורגות

  הפעילות   

  .לפי נספח ד, שטחים הפתוחים האופייניות ב

יים נפי שהשטח הנבדק בסעיף ג שלעיל יימדד ממרכז הבניין ברדיוס הגדול 

 .אך לא פחות מגבולות המגרש, מגובה הבניין

 תנאי סףהדמיות ממוחשבות או באמצעות מנהרת רוח הוא הניתוח באמצעות 

  :עבור הבניינים שלהלן

או '  מ150הממוקמים ו, ' מ45 - מגדול או גובהם '  מ90 - גדול משאורכם בניינים 

  .מ מהים" ק2- הקטן  ממעל גובה פני הים או במרחק יותר 

  

 )תנאי סף (0

 

 

0.66 

0.22 

0.45   

  

  

  

  

  

  

 )תנאי סף(
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  תראיות נדרשו

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב   תכנון הבניין –שלב א 

  ניתוח משטר , שושנת רוחותדוח הכולל

הרוחות ומסמכי תכנון המציגים את 

  הפתרונות הפיזיים המוצעים

 הדמיה תוצאות המודלים באמצעות 

אם ממוחשבת או באמצעות מנהרת רוח 

 .יידרש

 כניות לביצוע המפרטות את יישום ות

  הפיזייםהפתרונות

 המאשרות , מדידות מהירויות רוח

ת הרוח בשטחים פתוחים סביב יושמהירו

 ממהירות אינן חורגות המתוכנן הבניין

  שהוגדרהמרביתהרוח ה

  

  :הערות

   : מאושריםתוכנה וכלי תכנון ידניים

ימות ניתוח משטר הרוחות והצגת הפתרונות הפיזיים ייעשו באמצעות כלי תכנון ידניים או תוכנות מתא

  . ומוכרות

   רוחות רצויות ובלתי רצויות-  ראו נספח ד
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

יש האם 

  ?תנאי סף

  לא 1.33   אוורור נוחות 5.2

  מטרה

  .טבעי אוורור באמצעות אוויר מיזוג מערכות ללא תרמית נוחות השגת

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  :2 חלק - בי לפי נספח א פסי נוחות לאוורור אדריכליים פתרונותיוצגו 

  על בסיס חישובים להגברת אוורור נוחות בבניין  .א

  :או

  ממוחשבת הדמיה באמצעות  .ב

1.33  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב   תכנון הבניין –שלב א 

, חזיתות, חתכים, תוכניות( תכנון מסמכי

דרישות תפקוד חישובים ו, )מפרטים, פרטים

ת הפתרונות לאוורור נוחות מציגים אה

  :המביאים בחשבון את המפורט להלן לפחות

 שיעור האוויר הצח שנקבע לגבי כל חלל; 

 אסטרטגיית אוורור בכל חלל מאוכלס; 

 עומק החדר; 

  שטח רצפה פנימי ברוטו של כל חלל

 ;מאוכלס

 השטח  וסוג החלון, מיקום החלון

 ;לפתיחה

 האוורורמיקום פתחי ; 

 בקרת משתמשהמאפיינים של אמצעי ; 

  ) רלוונטיכאשר(וכן 

באמצעות הדמיה  ים המודלתוצאות

 .ממוחשבת

  בניין מאוורר באופן טבעיעבור  - 

מכתב הצהרה רשמי מצוות התכנון או 

הבניין שמאשר ה, הקבלן הראשימ

דרישות עומד בונבנה בהתאם לתכנון 

 5282 י"תתקן הישראלי בש התפקוד

   1חלק 

 דוח -  כני בניין המאוורר באופן מעבור 

הושגו שביקורת ביצועים המאשר 

  שיעורי האוויר הצח הנדרשים

  פתחי האוורור שצילומים המאשרים

והבקרים הותקנו בהתאם לראיות 

  המתאימות משלב התכנון

  שינויים מאז בו נערכו שמקום עבור

, לביצועתוכניות  יוצגו שלב התכנון

מאשרים את המפרטים וחישובים 

  דרישות התפקוד

  

   :תהערו

      גישה - אוורור נוחות המבוססות על , בקיץלקירור פסיבי של הבניין מערכות : 2 חלק – א נספחראו 

  תיאורית/ מרשמית         
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 1   יר צח ממקור נקיואספקת או 5.3

  מטרה

תוך צמצום השפעות רעלנים ומחלות  ,יר פנימי בבנייןו רמות מינימליות של איכות אוהבטיחל

  .חריפות וכרוניות פוטנציאליות

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 המרחק בין פתחי יניקה ויציאה בעלי מערכות אוורור מאולצותבניינים ב .1

 קביעת.  לצמצם סחרור אווירכדי ,' מ10 - יהיה גדול מויר בבניין ושל א

וחות ואת טבלת האתרים  בחשבון את משטר הרתביאמיקום פתחי היניקה 

 . המזהמים שפורסמה על ידי המשרד להגנת הסביבה

בהתאם אוויר סינון מערכת האוורור  ביהיה, מקור זיהום חיצוני קיים אם

  .  ASHRAE 62.2לדרישות

 המשרד להגנת שפרסםטבלת המזהמים בהתאם לכמו כן יהיה סינון האוויר 

  .הסביבה

פתחי היניקה של אוויר צח לבניין  :ותמאולצאוורור מערכות בבניינים בעלי  .2

'  מ15- הגדול ממעל לפני הקרקע ובמרחק '  מ10 - הגדול מימוקמו בגובה 

 .מאוויר מזוהם

האוויר פליטת , מופעלת מערכת אוורור מאולץ כאשר :קרקעית- ה תתיחניב .3

  :גובהיעשה מת, המרתפיםמ

 15רד בשילוב מערכת סינון בהתאם למדדי איכות האוויר של המש ' מ

 להגנת הסביבה

 הבניין שלעליוןהגג ה .  

 )תנאי סף( 0

 

 

 

 

0.3 

  

  

  

0.3  

  

 

0.7  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  : את המפורט להלןתוכנית מסומנת המדגישה

 והוצאת אווירת אווירמיקום פתחי יניק  ,

 מאווררים, חלונות לפתיחה

 יצוני קיימים או מוצעיםמקורות זיהום ח 

ות את כניות לביצוע ועדות מצולמת המאשרות

   :המפורט להלן

 חלונות , מיקום פתחי יניקה והוצאת אוויר

 מאווררים, לפתיחה

 מקורות מ של האמורים לעיל המרחק

 כלשהם זיהום חיצוני
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 1   כות אוורור מאולצות בעל מערבניין בתוך האוויר איכות 5.4

  מטרה

  .נייןבפנים הבת איכות אוויר משופרת לקבוע רמ

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  .-ASHRAE 62.2 דרישותב עמדוי :שיעורי אוויר צח בבניין .1

 בכל החללים המאוכלסים איכות האוויר מדדי :סינון אווירפתרונות ל .2

  יוגברו

ן תקהפי ל נדרשים הלייםמינימ הםשיעורימה לפחות יותר 20% -ב

  .ASHRAE 62.2האמריקני 

מכשירי שחרור (חללים מאוכלסים של הבניינים יתוכננו עם יוניזטורים  .3

  .ערכות שחרור אוזוןעם מוכן ) יונים

במקומות (אוויר צח המשולבים במערכת אספקת חמצני - פחמן דוחיישני  .4

   .ASHRAE 62.2 יתאימו לתקן האמריקני )נדרשיםהם  שבהם

  )תנאי סף (0

0.33  

 

0.33 

  

0.34 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  : את המפורט להלןתוכנית מסומנת המדגישה

  הדו הפחמןחיישניהיוניזטורים ומיקום  -

 ;חמצני

  חישובי שיעור אוויר צח בכל חלל

ופתרונות לסינון האוויר בהתאם לתקן 

 .ונטיהרלו

 כניות לביצוע ו מצולמות ותעדויות

 את התקנת המערכות בהתאם ותהמאשר

  למוצהר בשלב א

 חיישניקבלות רכישה של היוניזטורים ו 

 חמצני-  הדוהפחמן
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.89  וסנוור בוהק,  תאורה טבעית– ברמת המשתמש שליטה 5.5

  מטרה

  .יםנאותשליטה  יורות לסנוור באזורים מאוכלסים באמצעלצמצם בעיות הקש

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 ,דלתות מזוגגות, ת על גבי החלונותוהמותקנ, ת הצללה בשליטת הדיירומערכ

  :בכל שטחי הבניין הרלוונטיים  וכדומהחלונות גג

 מערכות הצללה פנימיות  .א

 מערכות הצללה חיצוניות  .ב

 

0.22 

0.67 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 לרבות כנית המראה מיקום פתחיםות 

 כיוונים

 שיותקנושליטהסוג מערכות ההצללה וה  

 

  קבלות רכישה 

 עדות מצולמת 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 0.89   טמפרטורה –  שליטה ברמת המשתמש 5.6

  מטרה

  .במבנים בעלי מערכות אקלום מרכזיות לכל הבניין  בטמפרטורה משתמששליטת לאפשר

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  .דיורימוקם בכניסה לכל יחידת  לכיבוי מעגלי מיזוג האווירמתג מרכזי  .1

של אזורים מוגדרים בקרת טמפרטורה דיירים ל תאפשר האקלוםמערכת  .2

  . שטחים המאוכלסיםב

  . לבקרה על מערכת מיזוג האווירתנוכחו חיישןיהיה  .3

 )תנאי סף( 0

0.44  

0.45 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 של מערכת הסעיפים הרלוונטיים של המפרט 

  מתגים, האקלום

 לעילשמערכות ב ים המשתמשאופן שליטת 

 תאי השטח  ,כלומר, תחום השליטה

 המוגדרים

 המראות את  מסומנות שמלתוכניות ח

 מעגלי החשמל

 תהצהרת היזם על התקנת מערכות שליט 

    בכל חלל מאוכלסיםמשתמש

 שליטתמערכת התקנת  צילומים המאשרים את 

  בכל חלל מאוכלסיםמשתמש

  

  

  :הערות

קבלת /  אולמות כניסה;חלל התכנסות/ אטריום :טמפרטורת החללאת  לבקר שבהם לא נדרשאזורים 

  . תנועה וחדרי אחסוןאזורי; פנים
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.89  תאורה טבעית ונוחות ויזואלית 5.7

  מטרה

  .ה לתאורהי ולהפחית את השימוש באנרגילהעניק למשתמשים גישה מספקת לאור טבעי

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  : חללי המגורים יעמדו בדרישה שלהלן

כאשר בכל חלון תתאפשר ,  שני חלונות בשני קירות שוניםבמעטפת החדר יוצגו

  .הצללה לפי כיוון השמש

  :תוצג תוכנית החדרים שבהם מתקיימת הדרישה שלעיל

  חדר מגורים .1

  מטבח .2

  עבודה/ חדר שינה  .3

 חדר נוסף .4

  

  

  

0.45  

0.22  

0.22  

0.22 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – בשלב    תכנון הבניין–שלב א 

 חתכים ורשימות , כנית הדירהות

 הפתחים

 מפרט אמצעי ההצללה לחלונות  

הבניין נבנה כניות לביצוע המאשרות כי ות

 בהתאם לדוח התכנון
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.44   חיצונית/תאורה פנימיתמ הנובעסנוור  5.8

  מטרה

 ומזיהום אור  הנגרמות מסנוורמשהמשת ה שלרווחהבריאות ועל ה השפעות שליליותלצמצם 
  .לילי

  נקודות  קריטריונים להערכה

  היה דירוג אחיד של הסנוור המטריד י הפנימייםהמשותפיםבכל השטחים . א

    (Unified glare rating– UGR)   הערך המופיע בתקן הישראלי מ גבוהשאינו 

  .8995 י"ת     

גרש בגופי תאורת חוץ ים בגבולות הממשותפיוצג שימוש בשטחי חוץ . ב

או נורות מסוג משופרות ) ג"נל(גבוה  לחץבנתרן אדי  מסוג  נורותהכוללים

 OFF CUT- ומערכת אופטית מסוג  אורית גבוהה תפוקה בעלות, הלידי מתכת

  .וגם  מערכת אופטית החוסמת זיהום אור/וגם אבזרים למניעת סנוור או/או

0.11  

  

  

0.33 

  

  ראיות נדרשות

   התאמה בין הביצוע לתכנון–שלב ב   נון הבניין תכ–שלב א 

  ציג עמידה המתאורה המפרט

  בדרישות מניעת סנוור

  ציג עמידה הממפרט התאורה

  בדרישות למניעת זיהום אור לילי

 

 כי התאורה העדות מצולמת המעיד 

  מתאימה למפרט המתוכנן

  המראות עמידה הדמיהתוצאות 

  בדרישות מניעת סנוור

 פי התאורה קבלות רכישה של גו

  והמערכת האופטית
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.44    רמת רעש מרבית- איכות אקוסטית  5.9

  מטרה

  . יעודוי בהתאם לנדרש מאופי החלל ו-  שיפור האיכות האקוסטית של חללי המבנה

    ניקוד  קריטריונים להערכה

 :תאימו למפורט להלןירמות רעש סביבתי פנימי כשהחלונות סגורים 

  - ת ברמת רעש סביבתי מרבי  שימושה

dB (A) LAeq )למשך שעה אחת(  

  37  חדר שינה

  40  סלון או חדר עבודה

  

0.44 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב   תכנון הבניין –שלב א 

 לכל קומה של המבנה כשכל מסמכי תכנון 

  אזור מסומן בבירור/חדר

 אתים המאשרם או תחשיביסעיף המפרט  

  :המפורט להלן

  סביבתי הפנימי בכל הרמות הרעש

 ;חדר או שטח רלוונטי

  לפיהם מתבצעים שהתקנים

התקנים מדידות או ה/החישובים

 .שיש לעמוד בהם

 או מכתב רשמי מצוות  במפרט הסעיף

תוכנית לבחינה ה את התכנון המאשר

 גמר- אקוסטית קדם

 תוצאות בדיקת שטח אקוסטית /דוח

  :את המפורט להלן יםהמאשר

  רמות הביצועים הנדרשות הושגו לכל

 ;אזור של הבניין הגמור/חדר

 עבודה / על פעולהדיווח, כאשר רלוונטי

מתקנת נדרשת כדי לעמוד בתקני 

 .הביצועים

  מכתב רשמי מטעם צוות התכנון או הקבלן

כל עבודה מתקנת  הראשי המאשר כי

  נדרשת בוצעה בהתאם להמלצות



 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

77 

הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.45   מעבר רעש- איכות אקוסטית  5.10

  מטרה

  .הבטיח שביצועים אקוסטיים בחללים עומדים בתקנים המתאימים בהתאם לאופי החלליםל

  ניקוד  קריטריונים להערכה

  : כמפורט להלןבנייןב) רצפות( מעבר רעש מבעד לקירות ותקרות יימנע

  

 החישוב (בדציבלים

  )בפסי טרצה

   מעבר רעש

53) DnT,W(  בידוד מפני רעש נישא באוויר  .א  

60) L’nT,W(  בין קומותבידוד מפני קול הולם  .ב   

 

0.45 

 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 כשכל בנייןה של קומה לכל התוכנית 

  בבירור מסומן אזור/חדר

  להשגת רמת הצגת אסטרטגיה

  האקוסטיקה הנדרשת

 את יםהמאשר םתחשיבי או המפרט סעיף 

בידוד מפני רעש הנישא באוויר הרמות 

  וקול הולם

  ת אקוסטיתוצאות בדיקה
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

תרכובות  ,)VOC( תרכובות אורגניות נדיפות ה שלהגבל 5.11

   קרינה רדיואקטיבית ו)(BFR ברום

  לא 0.45

  מטרה

, מחשיפה לתרכובות אורגניות נדיפותהנגרמים כתוצאה בריאותיים הנזקים האת לצמצם 

  .לתרכובות ברום ולקרינה רדיואקטיבית

  ניקוד  קריטריונים להערכה

חומרי בנייה לשימוש פנימי יעמדו בדרישות המפורטות עבור רמות פליטה 

  :כמפורט להלןבמסמכים 

  ;קיים אם,  רלוונטיישראליתקן  .1

המפרט הירוק דרישות  בו יעמדיםהחומר, תקן ישראלי רלוונטיבהעדר  .2

  ;הרלוונטי של מכון התקנים הישראלי

 דו יעמיםהחומר, מפרט ירוק רלוונטיתקן ישראלי רלוונטי או בהעדר  .3

- מסמכים בין, OECD- של ארגון מוכר במדינות ה של מסמכיםדרישות ב

  ;יםניאמריקמכים מסים או יאירופמסמכים , לאומיים

   ;5098י " תהתקן הישראלי .4

   .RoHS יהיו לפי הדירקטיבה האירופית  BFRרמות  .5

0.45 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – בשלב    תכנון הבניין – אשלב 

- תכולת השסעיף המפרט הרלוונטי המאשר 

VOC של סוגי מוצר מסוימים תתאים לתקנים 

 המפורטים לעיל

מכתב רשמי או הנחיות , וצר רלוונטילכל מ

  :מטעם היצרן המאשרים את המפורט להלן

 את התקנים שעל פיהם בוחנים את המוצר 

 את פליטות ה -VOCשנמדדו  

 שפליטות ה -VOCעומדות ברמה הנדרשת  

 שרמות פליטות ה -VOC ייבחנו לאחר 

שהבניין ירוהט או לאחר השלמת חומרי 

 הגימור אם הריהוט אינו מסופק

 אישור מעבדה מוסמכתוכן 
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן  0.66   מגנטית - קרינה אלקטרומגנטית וקרינה מיקרו 5.12

  מטרה

- לספק הגנה מפני הנזקים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ומיקרו

  .מגנטית בעוצמות גבוהות

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 וגם/או הולכהממקורות של מתקני שנאים ומרכזי נה המסווגת יוכח שהקרי

אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד להגנת , בתוך הבניין, תמסורת חשמל

  .הסביבה

  .קיימה- בנירית בבניינים אלא תותר התקנת אנטנה סלול

בניין לאיתור קרינה מסווגת ממקורות של מתקני שנאים תוך ה בדיקה בתיערך

הקרינה אינה גבוהה כי  תקבל אישוריו, תמסורת חשמל  וגם/או ההולכומרכזי 

   .מהמותר לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה

תנאי  (0.66

 )סף

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

מסמכי תכנון אשר יסומנו בהם מקורות 

וגם תמסורת /מתקני שנאים ומרכזי הולכה או

 שמל בבניין ובסביבתוהח

נערכה בדיקה בבניין לאיתור תוצג הצהרה ש

קרינה מסווגת ממקורות של מתקני שנאים 

 כשהתוצאה , ותמסורת חשמלהולכהומרכזי 

שהתקבלה היא שהקרינה אינה גבוהה 

  .מהמותר לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

יש האם 

  ?תנאי סף

 בשל חומרי  )GWP( חממות גלובליתפוטנציאל הת 5.13

  קירור

  כן  0

  מטרה

 פוטנציאל גבוה בעליהשימוש בחומרי קירור בעקבות  ם אקליישינוי לע ההשפעה את להקטין

  .לגרום התחממות גלובלית

  ניקוד  קריטריונים להערכה

סופקת רשימה המבהתאם ל ידידותיים לסביבה יהיוכל הגזים שבשימוש  .1

   .הגנת הסביבהעל ידי המשרד ל

  :וגם

  .5-  מהקטן GWP היהלחומרי הקירור שבשימוש במסגרת שירותי הבניין י .2

 )תנאי סף (0

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין – בשלב    תכנון הבניין–שלב א 

  היעדר חומר קירור בפרויקט הצהרה על 

 או

 סוג חומר הקירור שבשימוש 

  :וכן

 ה מידע של היצרן המאשר את -GWP של 

 כל חומר קירור

  וג חומר הקירור את ס תהיזם המאשרהצהרת

  בשימושש

  :וכן

 ה מידע של היצרן המאשר את  -GWP של 

 כל חומר קירור
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא  NOX(  0.23(חנקן  תחמוצות פליטת 5.14

  מטרה

מוצות חנקן ולפיכך מצמצמות  הממזערות את פליטות תחהסקההשימוש במערכות את לעודד 

  .זיהום הסביבהאת 

  ניקוד  קריטריונים להערכה

 חימום תיבהספקת אנרגי שמקורה חנקן תחמוצות של היבשה הפליטה שיעור

 ).0% בשיעור של O2בעודף (ש "טקו לג" מ100 ≤  יהיהחללים

0.23 

 

  

  ראיות נדרשות

  כנון הביצוע לתהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין –שלב א 

תקנת  המוהסקהסוג מערכת המפרט 

 המפרט את שיעור הפליטה

  קבלות רכישה של המערכת
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  פסולת  .6

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  כן 4   )מוצקה/פסולת מעורבת(ניהול הפסולת הביתית   6.1

  מטרה

  .הפסולת המסולקת למטמנותהנפח והמשקל של  לצמצם את

  קוד ני  קריטריונים להערכה

 של הפסולת  השוניםםזרמיה וגם/או םסוגיה יאפשר הפרדת בנייןתכנון ה

 ,פסולת לאצירת  ומתויגיםמתאימים מתקנים או אצירהבאמצעות תכנון חדרי 

  :מפורט להלןכ

 אחד מרכיב ִמחזור  

 יבש ורטוב( שני מרכיבים והפרדת זרמים ִמחזור(  

 יבש ורטוב( שלושה מרכיבים והפרדת זרמים ִמחזור(  

  

 

  )תנאי סף( 0

2 

4 

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב   תכנון הבניין –שלב א 

 של גודל המיקום והכנית המראה את ות

חלל האצירה לרבות חלוקה למרכיבי 

 ִמחזור

 ִמחזור מתקני הויתיאור תיו  

  :  המפורט להלןצילומים המאשרים את

 גודלו וקיבולתו של פתרון , מיקומו

 האחסון

 ִמחזור מתקני הוייות 

  

  :הערות

לפי , על כל תקנותיו, יהי חוק התכנון והבנלפי יתוכנןהפרדת פסולת לִמחזור ואו חדר אצירה לכל מתקן 

  .תקנות בריאות הציבורלפי חוק רישוי עסקים ו

רשות מוסמכת מהרשות המקומית או ן רק מהממוחזרים אך וים מרכיבניתן לקבל אישור למספר ה

   ).האישור המתאיםשל  מסמך וה שלף להצגבכפו(אחרת 

 לרבות(וגם המתקנים ומיקומם /או לקבל הנחיות לגבי גודל שטח האחסון כדי הבנייה ראו תקנות תכנון

   .ולגבי הפרדת פסולת) מכלי ִמחזור פנימיים

ם  לקבל הנחיות להכנת מפרטיכדיהבנייה ו ראו תקנות התכנון, צורךבהן יש ש במקום - אשפה מצנחות 
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מומלץ להקצות שטח בתוך הבניין בהתאם ,  אשפהמצנחתבהם אין צורך בשבמצבים  . אשפהמצנחותשל 

  .הבנייהו בתקנות התכנוןלמידע המצוי 

  .רקובה מתייחס לפסולת אורגנית " רטובםזר"המונח 

  .זכוכית ומתכת, פלסטיק, זרמים יבשים כוללים נייר וקרטון
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  תחבורה  .7

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישאם ה

  ?תנאי סף

  לא 1   חלופית נגישות לתחבורה    7.1

  מטרה

  .לעודד שימוש במערכות תחבורה חלופיות

  נקודות  קריטריונים להערכה

שעומדת  ) mode 3(תסופק הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי 

  .1 חלק 61851" בדרישות התקן הישראלי ת

  :כמפורט להלן, יוריוצג מענה עבור חיבור אחד ליחידת ד

 ≤ 5%מיחידות הדיור   

 ≤ 10%מיחידות הדיור    

 ≤ 15%מיחידות הדיור   

 

  

  
 

0.25 

0.5 

1  

  

  ראיות נדרשות

   התאמה בין הביצוע לתכנון–שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

  מסמכי תכנון המציגים את תכנון מערכת

  הטעינה

  פירוט מעגלי החשמל לטעינהעל הצהרה  

   טופס ביקור באתר
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הניקוד   מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.6   אופניים ל מתקנים וחנייה 7.2

  מטרה

 וכך לצמצם את , אספקת מתקנים וחנייה הולמים ונגישיםעל ידי על אופניים רכיבהלעודד 

  .אווירהזיהום  את שימוש בכלי רכב פרטיים ולהפחיתה

  ניקוד   קריטריונים להערכה

דרישה זו אינה חלה על  .חניית אופניים לכל יחידת דיורל מותומק 1.2 יסופקו

  .מגורי תלמידים

  .EN 12464-2   האירופיתקןל איםתאורה תתה

   :האלה התכונות יהיולמתקני אחסון אופניים 

  הגשםפני להגן עליהם מכדי מקורים יהיו הם; 

  יאפשרו ו,מקובעים למבנה קבועיהיו השטח המקורה ומעמדי האופניים 

 למסגרת והן לגלגל של האופניים להינעל בצורה מאובטחת או שיהיו הן

 ;השגחת מצלמות במעגל סגורב

 ין מקומות חנייה במעמדי האופניים ב' מ0.8 של מינימלי מרחק יהיה; 

  לראותו מהבנייןיהיה אפשרבמקום בולט ויימצא אזור אחסון האופניים ; 

  הכניסה לבניין מ' מ150- מוקם לא יותר מיאזור אחסון האופניים.  

 

0.6 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 וגם/אורטוט ס, אתר מסומנת/היתוכנית בני

 : המפורט להלן אתיםמפרט המאשר

 מספר משתמשי הבניין ודייריו;  

 מיקום מתקני אחסון האופניים; 

 מספר מקומות החנייה עבור אופניים;  

 ופריסה של מתקנים לחניית תמידו, סוג 

 ;אופניים

 האופנייםמתקן לאחסוןתאורה ב . 

 יםועדות מצולמת המאשרטופס ביקור באתר 

עמידתם את ההתקנה של המתקנים ואת 

  בדרישות
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הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

  לא 0.4   מסלולים בטוחים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים  7.3

  מטרה

בטוחים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים במסגרת פיתוח ושים יקה של מסלולים נגלעודד אספ

  .המגרש

  ניקוד   קריטריונים להערכה

  :שלהלן התנאים יקוימו

 בהתאם לכללי המקצוע יתוכננו וייבנו אופניים ושבילי הולכי רגל שבילי 

 ;הטובים

 אתר בת אופניים גישה ישירה לכל מתקני חניייספקו אופניים שבילי; 

 אופניים ושבילי הולכי רגל יעמדו בהנחיות משרד הבינוי והשיכוןשבילי , 

 .בדרכים עבור שבילי הולכי רגל ואופניים בטיחותמשרד התחבורה וה

0.4 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 םשביליהכנית פיתוח הכוללת את ות

ל המוצעים לרבות הולכי הרגלאופניים ול

 ן מידות השבילים ופנסי תאורהוסימ

 ועדויות מצולמות טופס ביקור באתר

  המאשרים עמידה בדרישות
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   הבנייהאתר ניהול  .8

הניקוד    מאפייןה

  המרבי

 ישהאם 

  ?תנאי סף

פסולת בניין הניתנת הפרדה ואחסון באתר הבנייה של   8.1

  או לשימוש חוזר ִמחזורל

  לא 0.4

  מטרה

  . באתר הבנייה לצורך העברתה לִמחזור או לשימוש חוזר פסולת ן והפרדה שלמיו

  

  ניקוד   קריטריונים להערכה

 שלכל הפחות תזהה את החומרים ,ניהול פסולת בנייןל תוכנית תפותח ותיושם

תגדיר יעדים לכמויות הפסולת שיש להסיט ותקבע , שיש להסיט ממטמנות

  .ההיווצרות של פסולת בנייןבי לגדיווח למדידה ול, ניטורל םנהלי

  :וכן

 ה שלהפרדו  מיון לאפשרכדינגישות הולמים ב פתרון אחסון בגודל ויסופק

   :ִמחזורפסולת בניין משמעותית הניתנת ל

 )בלוקים/קרמיקה/בטון, מתכות (  סוגים2- ל  .א

  סוגים4- ל  .ב

 סוגים 6- ל  .ג

 

  

  

 

  

0.25   

0.3 

0.4 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –ב שלב    תכנון הבניין–שלב א 

  תוכנית ניהול פסולת בניין הכוללת

   מטרות ונהלים מתאימים, התחייבויות

  הכוללת שטחי  מסומנתאתרתוכנית 

   :התארגנות

o  מיקומו המוגדר של שטח האחסון

  ִמחזורל הניתנתשל הפסולת 

o קיבולת פתרון האחסון 

 ויויתיאור הת 

 טופס ביקור באתר

 :  המפורט להלן אתת המאשרעדות מצולמת

 גודלו וקיבולתו של פתרון , מיקומו

  ִמחזורל הניתנתהאחסון של פסולת 

 ִמחזור מתקני הויוית 
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 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  כן 2.4    ועודפי עפרבניין פסולת וסילוק חוזר שימוש, ִמחזור  8.2

  מטרה

 באתר בחומרים חוזרה שימושה קידום דיי עלועודפי העפר  בנייןה פסולת כמות  את לצמצם

  .מורשיםלאתרים  םסילוקובאתרים אחרים ולעודד את  הבנייה

  ניקוד   קריטריונים להערכה

 באתר שקיבל הרשאה על ידי ִמחזורפסולת הבניין מפונה ומסולקת לש יוצג

נמדדת כאחוז מתוך סך כל כשהיא , או לשימוש חוזר,  הסביבהלהגנתמשרד ה

   :וצרה באתרנש) משקלבנפח או ב (כמות הפסולת

   של סך כל כמות פסולת הבניין35%> 

   של סך כל כמות פסולת הבניין55%> 

   של סך כל כמות פסולת הבניין70%> 

   של סך כל כמות פסולת הבניין90%> 

   נעשה שימוש חוזר בפסולת בניין באתרש יוצג

   :) כמות הפסולת המוערכתמתוך סך כלהנמדד כאחוז (

   של סך כל כמות פסולת הבניין10%> 

    של סך כל כמות פסולת הבניין20%> 

 :וכן

רכיבי  והרכיבים המבניים של 80%-  שכמות פסולת הבניין צומצמה ביוצג

כמות של מעטפת הבניין באמצעות שימוש בתבניות תעשייתיות ובהפחתה 

  .האריזה

 על עקביות  יש לשמוראבל, ניתן לחשב את כמות הפסולת במונחי נפח או משקל

  .בסיס החישוב לכל אורכו

  

  

  

 

 

  )אי סףתנ (0

0.4 

0.6 

0.9 

 

 

0.3 

0.6 

  
  
 

0.4 
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  :וכן

אישור מהגורם שקיבל אתר  לועבריםמוגם /או טופלים מעודפי העפר כי יוכח

) נפח או משקל (עודפי העפר כאחוז מתוך סך כל כמות יםנמדדו, הרלוונטי

   . באתרווצרנש

  עודפי העפר של סך כל כמות 50%> 

  עודפי העפר של סך כל כמות 90%> 

  

  

  

0.4  

0.6 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 תחשיבים המראים את כמות וגם/ אומפרטים 

צפויה להיווצר ה  ועודפי העפרפסולת הבניין

  :וכמה מתוכה

 או באתרים יהיה בשימוש חוזר באתר  . א

  ;אחרים

) הטמנה או אחסון ביניים(יסולק   . ב

  .באתרים מורשים

 הכמות המינימלית של הפסולת לרבות

 בטונות ןהמיועדת להטמנה לפי סוג הבניי

ר בהתאם להנחיות המשרד להגנת "למ

  הסביבה

 מורשית על ִמחזורעם תחנת  הסכם התקשרות

ידי המשרד להגנת הסביבה או אישור של מנהל 

  האתר

 את כמות פסולת הבניין רישומים המציגים

  אתרים מורשיםל ה שסולקכמותשיוצרה וה
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 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  כן 0   הבנייה אתר השפעות מזעור  8.3

  מטרה

ר על ו ולשמצריכת אנרגייה וניצול משאבים,  זיהוםמנוע אתרי בנייה המנוהלים כהלכה לעודדל

   .רווחתם של התושבים בסביבת האתר

  ניקוד   ריטריונים להערכהק

 .ימונה אחראי על ההיבטים הסביבתיים בפרויקט

 :  תוצג תוכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייה שתכלול נושאים כגון

 ; שערים ושילוטלרבות ' מ2גדר היקפית בגובה הקמת  .1

 ;צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנותלהפחתת  שילוב אמצעים .2

 וכן, ות של חומרי אבק הגורמים לגירוי באתר ההיווצראמצעים להפחתת .3

 ;בדרכי גישה בתוך תחומי האתר

 ; מתוך האתר אל הסביבה מניעת  סנוור .4

 ;משאיות היוצאות מהאתרהכיסוי של כל הוידוא  .5

 להיווצר בתקופת עלוליםלגבי הפרעות או מטרדים ש דיירי השכונהיידוע  .6

 ;הבנייה

 .ץ לאתרמניעת תשטיפים מתוך האתר אל הסביבה שמחו .7

  :המציגה את המיקום של של האתר הקיים) או תוכניות(תוכנית וכן תוצג 

 משרדי האתר 

  כימייםשימושבתי / שימושבתי  

 מקום המיועד לאכילהה 

 מכלים לאחסון פסולת בניין 

 פחי אשפה 

 נקודות תדלוק 

 צרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקעאמ 

  י רכבכלל, להולכי רגל(דרכי גישה לאתר( 

 גובלים ציבורייםיםבנייני מגורים ובניינ  

 שטחי ההתארגנות ודרכי גישה 

 חומרי הגלם באתר  

 )תנאי סף (0
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  ראיות נדרשות

  לתכנון הביצוע התאמה בין – ב שלב  הבניין תכנון – א שלב

  כמפורט בקריטריונים ניהול תוכנית  

  הקריטריונים יישוםאת דוח המגדיר 

  ך הבנייהלהערכה לאורך כל תהלי

 

  הנחיות הביצוע  לעחתימת הקבלן

  הסביבתיות לניהול האתר

 דוח המאשרים /רשומות

שהקריטריונים להערכה יושמו לאורך 

 כל תהליך הבנייה
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 הניקוד  המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

 המערכות של) commissioning (בדיקות לפני מסירה  8.4

   בבניין

  לא 0.6

  מטרה

   . בהתאם לתכנוןהותקנושהוצגו מתאימות לדרישות תקן זה ניין  הבמערכותלוודא ש

  ניקוד   קריטריונים להערכה

 

  אותויסקור,  את תהליך הבדיקות שלפני מסירההיזם ימנה אדם שיוביל .1

 .וויפקח על השלמת

 כדי בנייןמסמכי התכנון של האת סקור את דרישות המזמין וי הממונה .2

 . ברורים ומלאיםהםלוודא כי 

 .עבודהתוך מסמכי הב הן ישולבוו לבדיקות לפני מסירה דרישות עויקבי .3

 .לבדיקות לפני מסירה תוכנית  ותיושםיקבעת .4

 עומדות הן כדי לוודא ש,נבדקות הגשות הקבלן עבור המערכות הייבדקו .5

 .מזמיןהבסיס התכנון של שהן מתאימות ל ובנייןבדרישות ה

 .מסירה ל ההתקנה והביצועים של המערכות המיועדותיאומתו .6

 .ים וסופיים רבעוני,מיםמסכ דוחות -   בדיקות לפני מסירה ות דוחימולאו .7

0.6 
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 של  מינוי יםמכתב או מסמך המאשר

  תהליךהאדם להובלת 

 המראים שדרישות עבודהמסמכי ה 

  כלולות בהםהבדיקות לפני המסירה 

  את היקף ת המאשרהתהליךתוכנית 

  המשימות

  תהליך הבדיקות לפני לוח הזמנים של

משימות ההמאשר את היקף המסירה 

דוחות הסקירה ת התקופתיותבדיקוהו

  השבוצע

 

 של הבדיקות רבעוני וסופי מסכם דוח

  שלפני המסירה

 



 )2011 (2 חלק 5281י "ת
 

97 

 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  לא 0.3   בנייןב למשתמש מדריך  8.5

  מטרה

  ביעילותתפעל אותו את ביתם ולכיר כך שיהיו מסוגלים לה,להבטיח שמסופקת הדרכה לדיירים

  .בהתאם לעקרונות התכנון שהוטמעו בבניין על פי תקן זה

  ניקוד   קריטריונים להערכה

  :יוצג מדריך למשתמש בבניין שיכלול את הנושאים האלה לפחות

, קירור, חימום:  כגוןבבניין אנרגייה הצורכות מערכות של ותחזוקה לתפעול הנחיות .1

  ;מתחדשת אנרגייה מערכות, מים חימום, תאורה, ותקשורת חשמל מערכות, אוורור

  ;הבניין/הנחיות תפעול ותחזוקה של מערכות פסיביות לאקלום הדירה .2

 ;דרכי מדידה ובקרה על מערכות הבניין לרבות אופני קריאת המונים .3

   ;בזריםהנחיות תפעול מתקנים וא .4

   ;מתקני טעינה לרכב חשמלי, מתקני אופניים, מתקני חנייה:  כגוןמתקני תחבורה .5

  ;מידע והוראות תחזוקה:  ומוצריםחומרים .6

  ;)קומפוסטציה(הדשנה מידע לגבי אפשרויות הפרדה ו: פסולת .7

  .דירתי-הנחיות לשינויים במרחב הפנים .8

0.3 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןאמה ביןהת –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 את הדרישה לפתח מדריך ת המאשרהצהרה

  בניין ואת היקף תוכן המדריךבלמשתמש 

  בנייןבמדריך למשתמש ה
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 הניקוד   המאפיין

  המרבי

יש  האם

  ?סף תנאי

  לא 0.3  רוויה לבנייה חברת ניהול  8.6

  מטרה

  .ניהול ותחזוקה נאותה של הבניין ותפעול מערכותיולהבטיח 

  ניקוד   ריונים להערכהקריט

שחובה על הדיירים ליצור התקשרות עם חברת , יובטח הרישום בחוזה הרכישה

  .ניהול לשם ניהול הבניין

0.3 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

ההתקשרות בין הקבלן לדייר / חוזה הרכישה

 חברת בו מצוין סעיף המחייב התקשרות עםש

  ניהול

  :או

על הכנסת סעיף המחייב  היזם הצהרת

  התקשרות עם חברת ניהול בחוזה

   החוזההעתק של 
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  חדשנות  .9

 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  לא 0.5   חדשניות בנייה בשיטות שימוש  9.1

  מטרה

בנייה ולשפר להאיץ את מהירות ה, ת עלויותילהפחכדי לעודד שימוש בשיטות בנייה חדשניות 

  .את דיוקה

  ניקוד   קריטריונים להערכה

יש לקבל את האישור של המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון בחיפה לשימוש 

  .בשיטות בנייה חלופיות

0.5 

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 ומפרטים של הבניין מתווים, תוכניות

  שייעשה בה שימוש שיטת הבנייה המציגים את

את שיטת רות  ועדות מצולמת המאשתוכניות

  שיושמההבנייה 
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 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  לא 1   הבניין של הסתגלות כושר  9.2

 .סעיף זה אינו חל על דירות מגורים

  מטרה

  .ים ועתידיים לשינויים בצרכים של דיירים קיימשקל להתאימםלעודד פיתוח בניינים 

  ניקוד   קריטריונים להערכה

 1   .וגמישות במערכות יוכח שהתכנון מאפשר גמישות בחלוקת החלל

  

  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 הבניין של ומפרטים  מתווים,כניותות

  אופני הגמישות לשינויים בבניין את המציגים

 ים ועדות מצולמת המאשרתרטופס ביקור בא

שהוצעו אכן והמפרטים  מתווים ה,כניותוהתש

  ושמוי
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 הניקוד   המאפיין

  המרבי

 יש האם

  ?סף תנאי

  לא 1.5   חדשנות  9.3

  מטרה

תקן זה ביצועים מעולים מעבר לדרישות וכיח לספק לצוותי תכנון ולפרויקטים הזדמנות לה

  .בתקן זה במפורש נונידו שלא קטגוריות ביצועים חדשניים בוגם/או

  ניקוד   קריטריונים להערכה

הדרישה המוצעת לעמידה ,  מטרת מאפיין החדשנות המוצעיזוהו ויתועדו

אסטרטגיות  ו עמידה בקריטריוניםותההגשות המוצעות המוכיח, בקריטריונים

  . לעמוד בדרישותכדיהתכנון שניתן ליישם 

  .ריךהמע לאישור ותהיו כפופיבקשות למאפייני חדשנות 

   :ת להערכה במסגרת סעיף זהו לחדשנות הניתנאותדוגמ

  ;הליך שיתוף הקהילה בתכנוןת

 .)IDP( של הפרויקט תכנון אינטגרטיבי

1.5  
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  ראיות נדרשות

   הביצוע לתכנוןהתאמה בין –שלב ב    תכנון הבניין–שלב א 

 הצהרה מילולית על מטרת המאפיין 

  הצהרה מילולית המתארת את הדרישות

  ניקודעניק לה

  מידע הניתן הכוללתיאור מפורט 

למדידה המתאר את הדרך שבה 

 הפרויקט ישיג את המאפיין המוצע

 ותמצג,  בנייהתוכניות, תוכניות האתר 

 את הדרך הממחישים צילומים וגם/או

  הניקודשבה הפרויקט יקבל את 

  משאבים רלוונטיים כדי לבסס את

  וטענותיההחדשנותמטרת 

מאפיין  השיג את בניין האשר כיהמתיעוד 

 לפי הכמויות שנקבעוהחדשנות כמתואר ו

  ןבשלב התכנו

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ד- אנספחים
  )נורמטיביים(

  

  
  

  : מומחים אלה על ידינו הוכשלהלןנספחים ה

  עדנה שביב -  2חלק  ו1חלק , נספח א

  עדנה שביב -  נספח ב

  עדנה שביב, דפנה דרורי -  נספח ג

  עדנה שביב, אברהם יזיאורו -  נספח ד

  
  



1 

  

  תיאורית/  גישה מרשמית– מערכות פסיביות -נספח א 

  )נורמטיבי(



  

  

  

 

2  

  תיאורית/   גישה מרשמית-בי ילחימום סולרי פסמערכות  - 1חלק



  

  
 

  מבוא

הצורה הפשוטה והיעילה ביותר לחימום בניינים בחורף היא לאפשר לקרינת השמש 

 קרינה זו חזקה ביותר בחורף על קיר הפונה לכיוון דרום . הישירה לחדור לתוך הבניין

 ,שחדרה לבנייןקרינה את ה, )מסה תרמית(בדה ניתן לאגור במסת הבניין הכ). 1.1איור (

המערכת . החימום בבניין נדרששבהן  לשעות הלילה, בהן השמש זורחתש, משעות היום

מתעורר הצורך , לעתים. לחימום פסיבי היעילה והזולה ביותר היא מערכת קרינה ישירה

ת אלה מערכו.  קרינה ישירה מערכתשאינן, אחרותליישם מערכות סולריות פסיביות 

 )ינטציהיאור(הפניות ות הבניין עם יכאשר אין אפשרות לתכנן את כל פונקצ, נבחרות

 בניינים ועצמים על ידיאו כאשר הגזרה הדרומית של הבניין מוצללת , לגזרה הדרומית

 מערכת הקרינה הישירה  שליישוםה-אי). בשיפוץ אנרגטי של בניין קיים , הלדוגמ(שכנים 

 במוסדות :ה לדוגמ מטרדהוותעלול ל ( ובוהק סנוור:כגון, נותיהחסרו מלנבוע  גםיכול 

הפרשי טמפרטורה גדולים , ) בחדרי מגוריםבעיה(דהייה של רהיטים , ) ומשרדיםחינוך

 מסה תרמית בכמות מספיקה עקב עומסים על יצוראם אין אפשרות ל(בין יום ללילה 

מחייב , ירה הוא מורכבקרינה ישמערכת מערכות שאינן  יישום של. ומהוכד) המבנה

 במידת, לכן. תכנון מתוחכם ועלותו גבוהה יותר מתכנון של מערכת קרינה ישירה

  .  הבעיות שצוינו לעילתוך פתרון ,  מערכות של קרינה ישירהיישםרצוי ל, אפשרה

שבהם קיימים הסברים רחבים ] 1,2,3[  הביבליוגרפייםנספח זה מבוסס על המקורות

  .נספח זהב שתומצתו היותר מאל

   שטף קרינה גלובלי לישראל למישורים שונים– 1.1יור צ

3  



  

4  

  הגורמים המשפיעים על יעילות המערכות לחימום סולרי פסיבי

  : כולליםהגורמים אל

 אוריינטציה (הפניית הבניין(.  

 גזרה הדרומית להשטח הזיגוג הפונ.   

 לשמש בחורףזיגוג הדרומיחשיפת ה .  

 מסה תרמית לאגירה.  

  )אוריינטציה (הפניית הבניין

מעטפת ב פוגעתעל כמות הקרינה הסולרית ההפניית הבניין משפיעה באופן משמעותי 

היא ההפניה , הפניית החזית הראשית של הבניין לכיוון דרום). 1.1איור (הבניין בחורף 

,  קרינת שמש ישירה דרך החלונותה שלהפניה זו מאפשרת חדיר). 1.2איור (המועדפת 

אחר מ, עם זאת. מישור הפונה לדרוםבהקרינה הרבה ביותר פוגעת , בחורףשמאחר 

 בלתיניתן לחסום בקלות את הקרינה ה,  השמש בכיוון דרום נמצאת גבוה יותר,בקיץש

  .זו רצויה בתקופה

   

   אזור אקלים ג- ה י השפעת הפניית הבניין על צריכת האנרגי– 1.2איור 

Orientation (Sc 30309090)
Middle Floor
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Orientation (Sc 30309090)
Upper Floor 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

N
N

 

N
E

 

E
E

 

S
E

 

S
S

 

S
W

 

W
W

 

N
W

 

kWh/sqm



  

  מערכות חימום סולרי פסיבי

  ):1.3איור  (אלמנטים עיקרייםמערכות סולריות פסיביות כוללות ארבעה 

  .ה סולרית מקסימליתיהמאפשר קליטת אנרגי,  זיגוג לכיוון דרום–קולט  .1

: כגון, מחומר כבדוגם קירות /אורצפות  רך כלל בד–) מסה תרמית( אגירה מסת .2

 מבודדת כלפי תהיההמסה התרמית . או מים במכלים, לבניםבלוקי בטון ו, בטון

 .חוץ

 . קרינה או הסעהל ידי ע–פיזור החום בחלל  .3

  .הי להפחתת הפסדי האנרגי–המעטפתבידוד ואיטום  .4

  

  

 יחסית ,בהתאם למיקום הקולט, לשלושה סוגיםניתן לחלק את המערכות הסולריות 

  :כמפורט להלן ,ה ובהתאם למיקום מסת האגירה עצמהלמסת האגירו לחלל המחומם

 מערכת קרינה ישירה;  

  קיר קולט עם או ללא אגירה-מערכת קרינה לא ישירה  ; 

  

5  

  .  חממה-מערכת קרינה לא ישירה

  עקרונות חימום סולרי פסיבי-  1.3איור



  

  מערכת קרינה ישירה

הן כוללות זיגוג גדול יחסית לכיוון . ות הפשוטות ביותרמערכות קרינה ישירה הן המערכ

אגירה ,  קליטה: ומשתמשות בחללים הפעילים של הבניין לכל פונקציות המערכת,דרום

 באמצעות מושגתהאגירה , הקליטה נעשית באמצעות החלונות הדרומיים. ופיזור החום

מידת ההשתתפות . סעה קרינה והל ידי ופיזור החום נעשה ע, רצפות החללוגם/אוקירות 

המשטחים בולעים חלק מן . ה תלויה בצבעםישל המשטחים השונים באגירת האנרגי

חלקה נבלע , הקרינה המוחזרת פוגעת במשטחים אחרים. ומחזירים חלק אחר, הקרינה

, יבלע בויכך חלק גדול יותר של הקרינה , ככל שצבע המשטח כהה יותר. והשאר מוחזר

הרצפה יכולה , לכן. הייהיה האלמנט העיקרי שיאגור את האנרגימשטח זה . ופחות יוחזר

אפשר חימום טוב ת חללתחתון של הה בחלק אנרגייההשאגירת ן וכיומ, להיות כהה יותר

רבים יותר משטחים ך ש רצוי שיהיו בהירים כ, הקירות. קרינה והסעהל ידישל החלל ע

של ככל האפשר אחידה  החלוקליצור ה וכדי יבחלל יוכלו להשתתף באגירת האנרגי

  .התאורה בחלל

  :תכלולמערכת קרינה ישירה 

שטח החלונות יהיה , באזור אקלים ג: הלדוגמ –חלונות גדולים הפונים לדרום  .1

רצוי שלחללים נפרדים יהיו חלונות דרומיים .  משטח הדירה16% - גדול מבדירות 

  .כדי לספק קרינה ישירה לכל חלל, נפרדים

  חלון עליון–  מערכת קרינה ישירה -1.5איור .חלונותל  בצמודהממוקמיםחללי פעילות  .2
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 מערכת קרינה ישירה– 1.4איור
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המסה התרמית  להיות חשופה לקרינת השמש על  –מסה תרמית בחללי הפעילות  .3

, ישמשו כמסה התרמית, בבנייה כבדה.  החודרת דרך החלונות ומבודדת כלפי חוץ

חומרים המתאימים לשימוש כמסה  .והרצפות הרגילים של בניין כבדהקירות 

 יש בבנייה קלה. או שילובים שלהםמים , בלוקים, לבנים, בטון:  אלהתרמית הם

מים במכלים שקיבול : כגון, כמסה תרמיתהמשמשים  אלמנטים מיוחדיםב צורך 

אפשרות אחרת . מקבלים בקיר בטוןהחום שלהם ביחס למשקלם גדול יותר מאשר 

, שבהם אגירת החום ושחרורו, הזחומרים משני פב טובה יותר היא שימוש

 המסה התרמית נועדה . הנדרש לשינוי הפזה החום הכמוסעל ידיגם  יםמתבצע

בשל כך . ולכן היא חשובה ביותר, להקטנת תנודות הטמפרטורה בין היום ללילה

 .רצוי גם לפזר אותה בין החללים ובתוך החלל עצמו

הגדולים  הצללת החלונות –בקיץ ת הקרינה הישירה השפע צמצוםאמצעים ל .4

אמצעי אפשרי נוסף הוא . יה בקיץרצובלתי  למניעת חדירת קרינת שמש הכרחית

 .ללח החם מהאוויר להוצאת האוורורפתחי שילוב 

 לחלונות מבודדיםהרגילים בתריסים תריסים ה החלפת –בידוד לילה לחלונות  .5

 תוספת זו משפרת את .הלילהמאפשרת הקטנת המוליכות התרמית שלהם בשעות 

 . לחימוםאנרגייההחיסכון בצריכת ה

, )1.4איור ( שימוש בחלונות שקופים רגילים ל ידיכולה להתקבל עמערכת קרינה ישירה י

 ניתן להשתמש  בחלונות עם זכוכית .)1.5איור  (clerestory – מעל גובה העיןאו גבוהים 

לקבלת קרינה ) מדף תאורה(או בחלונות שקופים עם אמצעי החזרה ) 1.6איור (מפזרת 

  מערכת קרינה ישירה עם אמצעי החזרה–.1.7איור

 מערכת קרינה ישירה מפזרת– 1.6איור 
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,  גם באמצעות חממהנוצרתשירה מערכת קרינה י). 1.7איור (מפוזרת בעומק החדר 

  ). 1.16איור בהמשך ראו (כאשר משתמשים בה כחלל פונקציונלי 



  

  :יתרונות מערכת הקרינה הישירה

 המערכת פשוטה וניתנת ליישום בכל מבנה.  

  החוץ ותאורה טבעיתאל מבטהמערכת מאפשרת . 

 רוב מרכיבי המערכת זמינים ואינם יקרים. 
  

  :החסרונות מערכת הקרינה הישיר

 או להצליל את החלונות בצורה ילונותולהשתמש בובבניין  םהדבר עלול לגרום למשתמשי. וכן לאיבוד הפרטיות, שטח זיגוג גדול עלול לגרום לסנוור ובוהק 

שתפקידו , בידקורטיילון ווילון שחור מתחת לו התקנתאפשרות פתרון לבעיה זו היא  להדוגמ.  כמות הקרינה שתחדורלהקטין את, ובעקבות כך, אחרת

  . בצורה בלתי ישירהאנרגייהלקלוט את ה

 רהיטיםה בלאי מואץ, שטח הפעילות מקבל קרינה ישירהשמאחר . תמונות וחומרים אחרים, קרינת שמש גורמת לדהייה של אריגים. 

  במשך היום מתקבל חום כי  יבה לכך היאהס. )שיעור התנודה תלוי בכמות המסה( תנודות יומיות בטמפרטורה נוצרות,  קרינה ישירהעל ידיבחלל המחומם

  .המסה התרמית בלבד בהשפעת  והחלל מתחמם,ה גדולים דרך שטח הזיגוגי הפסדי אנרגימתקיימים בלילה .רב מהחלונות ישירות לחלל

 להקפיד על גודל מערכת הזיגוג לכן יש,  היוםשעות שך במ פתיחת חלונותעל ידי )באמצעות אוורור (עודף זיגוג עלול לגרום לחימום יתר ולצורך בקירור 

 .1.1 הבהתאם לטבל

  בלבד, )או שניתן לפתוח בהם חלונות עליונים לדרום, חללים הפונים לדרום(ניתן לפתוח בהם פתחים לדרום  בהםשניתן ליישם את המערכת  בחללים.  
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  : סימון מערכת קרינה ישירה

  

  . DG האותיות על ידי תקבל י:מערכתסימון ה

  2 –כפול  ,     1  -  יחיד :סוג הזיגוג

  L –קל  ,     H  -   כבד :סוג המבנה

שהוא או , יר בתוך שלבי התריסואוהוח ומרמילוי על ידי חומר מבודד ב קייםבתנאי ש,  להיות תריס גלילה או אחרעשוי i       :תוספת בידוד לילהסימון 

 במקרה זה בידוד הלילה עשוי לשמש גם . המומלץ למעטפת האטומהUות כמו ערך  של הזיגוג והבידוד יהיו לפחUשערך כך כולו עשוי מחומר מבודד 

  .להצללה בקיץ

  .מערכת קרינה ישירה חייבת לכלול תריס להגנה מהתחממות בקיץ: הערה

  

  : לסימון סוג המערכתדוגמאות

 .גוגמבנה קל ותוספת בידוד לילה לזי, זיגוג יחיד, קרינה ישירה מציין מערכת של -Li1 DG הסימון  .א

 .ללא תוספת בידוד לילה לזיגוג, מבנה כבד,  עם תריס רגיל להצללהזיגוג כפול, מציין מערכת של קרינה ישירה -DG2H הסימון    .ב

  

  

   בהתאם לטיפוס המערכתקרינה ישירהגודל נדרש למערכת 

  .  הזיגוג לשטח הרצפה של חלל הפנים שהמערכת מיועדת לחמםשטח ומגדיר את היחס בין %  -הגודל מצוין ב .  ישירההקרינה ה מציגה את גודל מערכת 1.1 הטבל
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 י"תהתאמת הדרישה של .  באזורי האקלים בישראל, עבור מערכת קרינה ישירה,  נדרשזיגוג דרומי שטח ל5282 י" הישראלי תתקןההטבלה הוכנה בהסתמך על דרישות

 . ]1[ישראל באקלים הוהותאמה לתנאי הבנייה בארץ ולתנאי , ]3 [ שפותחה בלוס אלמוסLCRחס לשיטת י נעשתה בהתי, עבור מערכות פסיביות שונות לחימום5282
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 -)  ביחס לשטח הרצפה שהמערכת מיועדת לחמםהמערכתשטח זיגוג (% גודל מערכת קרינה ישירה הנדרשת בהתאם לטיפוס המערכת : 1.1 הטבל

   נורמטיבי

אזור אקלים א ב ג אזור אקלים א ב ג
זיגוג יחיד זיגוג כפול

DG1H 14 15 16 DG2Hi 14 15 16

DG1Hi 13 13 14 DG2Hi 13 14 15
DG1L 17 19 20 DG2L 17 19 20

DG1Li 15 15 16 DG2Li 15 16 17  

  .אין דרישה לחימום סולרי פסיבי) בקעת הירדן(' אזור דב, 5282 י" הישראלי תבהתאם למצוין בתקן: 1הערה 

   מאפשר זאת5282 י"תשזיגוג יחיד אפשרי רק במקרים : 2הערה 

שטח ,  אם מערכת הזיגוג אינה פונה לדרום הנקי.שטח הזיגוג נקבע לפי שטח ההשלכה של זיגוג המערכת על מישור ורטיקלי הפונה לדרום הנקי: 3הערה 

  . גדול יותרידרש יהיהיהמערכת ש



  

 

  ללא אגירהקולט עם או  קיר –קרינה לא ישירה 

האגירה ופיזור החום באלמנט אחד של , מערכות קרינה לא ישירה משלבות את הקליטה

אך , גם הן מתבססות על שטח זיגוג דרומי גדול. הגובל בחלל הפעילות, מעטפת הבניין

הקיר . גירה קיר זה הוא כבדבמערכת של קיר א.  קירעל ידיהוא מופרד מחלל הפעילות 

. הסעה וקרינת ארוכת גל, מתחמם ומעביר את החום לחלל הגובל בו באמצעות הולכה

שאר חלקי מעטפת הבניין צריכים להיות . המסה התרמית מרוכזת באלמנט אחד, כלומר

  ).1.8איור  (ה קלהיויכולים להיות בבני, מבודדים היטב

  :יכללומערכות קרינה לא ישירה 

זיגוג  קיימת אפשרות ל - יגוג דרומי גדול לקליטת הקרינה הסולריתשטח ז .1

   .באמצעות בידוד שקוף

, מהזיגוג רחקאו במ, עשוי להיות צמוד לזיגוג מאחור - מסה תרמיתאלמנט של  .2

ויר החם ומוזרם הא, או הסעה מלאכותית, כאשר באמצעות הסעה טבעית

תושג  המסה התרמית .למסה התרמית ,כלומר, אזור הקליטה לאזור האגירהמ

ניתן להשתמש בציפוי . בלוקים או מים, לבנים, אבן, טוןב: האלהמרים ובח

והפולט , סלקטיבי לקיר המאפשר קליטת קרינה סולרית קצרת גל בשיעור גבוה

 .  להגדיל את יעילות הקיר כמערכת סולריתכדי, קרינה ארוכת גל בשיעור נמוך

 .מעטפת בניין מבודדת היטב .3
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 קיר אגירה - נה לא ישירה  מערכת קרי– 1.8איור



  

האגירה היא בסמוך לזכוכית שדרכה שמכיוון . רצוי מאוד  – לזיגוג בידוד לילה .4

.  בידוד לילהבזיגוגחשוב להתקין , ה הגדולים ביותרינגרמים הפסדי האנרגי

 אנרגייה האפשרות אחרת להקטנת הפסדי.  גם בימים מעונניםועילבידוד זה י

שמש גם  בידוד זה יכול ל.כמוזכר לעיל, היא להשתמש בציפוי שחור סלקטיבי

 .להצללה בקיץ

כלפי וורור נת ההתחממות בקיץ והוספת פתחי אאמצעים כגון תריסים להקט .5

  .  החםאווירלהוצאת החוץ 

 זה מזה באופן פיזור החום נבדליםהסוגים השונים של מערכות קרינה לא ישירה 

  : ממנו עשוי קיר האגירהשובחומר , בחלל

 VTW –Vented Tromb Wall– עם פתחי אורור לתוך החדר קולט אוגר קיר  .1

על שם פליקס טרומב שפיתח את המערכת לראשונה " טרומב"נקרא גם קיר 

העליון  םפתחיה דרך החום נעשה באמצעות הסעה טבעית פיזור. בצרפת

עקב התחממות , הולכה של הקיר ועל ידי קרינה ארוכת גל, והתחתון שבקיר

נעשה בקיר זה . ההקיר לטמפרטורה שהיא גבוהה יותר מטמפרטורת הסביב

בין הזיגוג שהאוויר החם במרווח : פיזור החום בעיקר על ידי הסעה טבעית

יר החם ואת מקום האו. חודר לחלל הפעילות ומחמם אותו, עולה למעלה, לקיר

עולה  ,מתחמםשגם הוא , ויר קר שמגיע מתחתית החדרו אסשהיה בחלל תופ

האגירה .  יחסית קצרהמעכב במעבר החום הוא, לכן. וחוזר חלילהלמעלה 

   ).1.9איור ( אליו מוזרם החוםשיכולה להתקבל בחלקים הפנימיים של החדר 
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VTW קיר אגירה  עם פתחי אוורור – 1.9איור



  

  

  UTW – Unvented Tromb Wall - ללא פתחי אוורור  קולט אוגרקיר  .2

 הולכה וקרינה על ידינעשה רק פיזור החום ולכן , במערכת זו אין פתחים בקיר

 ).1.10איור (  לחדר הוא ארוך החוםרהמעכב במעב,  מכךכתוצאה. ארוכת גל

  

 VIW –Vented Insulated Wall–עם פתחי אורורמבודד קולט  קיר .3

אלא שהקיר עשוי , )VTW ( אגירה עם פתחי אוורורלקירדומה מערכת זו 

מאפשרים פיזור חום באמצעות הסעה , פתחי האוורור. מחומר קל מבודד

ויר החם והא.  טבעית הסעהעל ידיפיזור החום נעשה במערכת זו רק . טבעית

ורם לכניסת תו  לחלל הפעילותחודר, בין הזיגוג לקיר עולה למעלהשבמרווח 

 חייבתהאגירה . מעכב במעבר החוםאין כל .  קריר יותר מהחלל למרווחאוויר

 יכולה אוויר הזרמת ה.אליו מוזרם החוםשלהיות בחלקים הפנימיים של החדר 

 חדרים צפונייםבכמו ,  הקולטירם לחללי המבנה שאינם צמודים לקלהיות ג

  ).1.11איור (

 UTW קיר אגירה ללא פתחי אוורור  - 1.10איור  

 VLW –Vented Light Wall–אגירה עם פתחי אורור קולט קל ללא קיר .4

 ךא, אלא שהקיר הוא קל, דומה לקיר קולט מבודד עם פתחי אורורמערכת זו 

 עשויה ויטרינה המפרידה בין חדר מגורים למרפסת חממה.   בהכרח מבודדאינו

  .הקל שכז להוות קיר קולט
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 VIWר קולט ללא אגירה  עם פתחי אוורור   קי–1.11איור
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  WW – Water Wall  –קיר מים   .5

היתרון של מים .  במים כאשר חומר האגירה הוא, קיר קולט אוגראהוקיר מים 

 חימום המים גורם להסעה של :לאגירה הוא האופי האיזותרמי שלהם

אין כמעט , עקב תופעה זו.  להשוות את הטמפרטורהכדי בתוך המים אנרגייהה

למעשה כל עובי קיר . האחרקיר לצידו עיכוב במעבר החום מצד אחד של ה

 ,מ עובי קיר" ס40- שמעבר ל,לעומת קיר מסיבי מבטון, המים משתתף באגירה

 )1.12איור ( יורדת מאוד יעילות הקיר לאגירה

  

  :עם או בלי אגירהקולט יתרונות קיר 

 הי תופעות של סנוור ודהימניעת.  

 מאפשר פרטיות. 

 קטנות יותרתנודות הטמפרטורה בתוך חלל הפעילות . 

 יתרון בשימוש ליליעשוי לשמש אנרגייהעיכוב במעבר ה . 

  בתנאי שמותקנים ,  יכול לשמש בקיץ כארובה תרמית לשיפור האוורורקולטקיר

יר החם במרווח ו האו,במקרה זה.  הפונים כלפי חוץבזיגוג פתחי אוורור עליונים

. החלל למרווח חם פחות מאווירוגורם לכניסת , יוצא החוצה, שעולה למעלה

 WW - קיר מים - מערכת קרינה לא ישירה –1.12איור 

  לחימום פסיבי) או בלי אגירה, עם(של קיר קולט מערכת  -בחורף  –.1 13איור 
 לאוורור נוחוכארובה תרמית יכול לשמש -  על ידי תוספת פתחי אוורור החוצה –יץ 

  
  ת בק

 אקלימי-כנון ביו  למערכת שמשרתת שתי אסטרטגיות תהדוגמ



  

.  נעים יותר לחללאוויריאפשרו חדירת , פתחים בחדר הפונים לאזור מוצל

 ). 1.13איור (רצוי שהקיר המפריד יהיה קיר מבודד  , באקלים חם

  :קולטחסרונות קיר 

  גדולים יותר דרך הזכוכיתאנרגייהדבר הגורם להפסדי , חם מאודאוגר -הקולטצידו החיצוני של הקיר  .  

 עלולים להיות יקרים- פתחי אוורור , אמצעים להפחתת הקרינה בקיץ, ציפוי הקיר,  בידוד לילה–כת חלקי המער  . 

  ומקטין את שטח הפעילות, יהי הבנעלויותהדבר מגדיל את .  זיגוג ומסה תרמית–יש צורך בשני קירות. 

 ותאורה טבעית החוץר עם למרות שטח הזיגוג הגדול אינה מאפשרת קש, קרינה ישירהמערכת בניגוד ל ,מערכת זו. 

 עונת החימום ובסופהוורור החוצה עלולים לגרום לחימום יתר בתחילת קירות ללא פתחי א. 
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 .נצילות המערכתלשמירה על ,  ניקוי הזיגוג והמרווחלאפשר רצוי –בעיית תחזוקה



  

  סיכום:  עם או בלי אגירהקיר קולטהמבוססות על ת ומערכה

   UTW – Unvented Tromb Wall -ור   ללא פתחי אוורקולט אוגרקיר  .1

 VTW –Vented Tromb Wall– עם פתחי אורור לתוך החדר קולט אוגרקיר  .2

 VIW –Vented Insulated Wall–קיר קולט מבודד ללא אגירה עם פתחי אורור .3

 VLW –Vented Light Wall–קיר קולט קל ללא אגירה עם פתחי אורור .4

  WW – Water Wall  –קיר מים   .5

  

  ים נוספיםאפיונ

  ;2 –כפול  ,     1  -יחיד   :סוג הזיגוג

  ;s –  צבע שחור סלקטיבי :גמר הקיר

  ;)יכול לשמש גם להצללה בקיץ (i      - בין הקיר לזיגוגתוספת בידוד

  

  ,  המגדירה את סוג הזיגוג2 או 1  הספרה: אותיות המגדירות את המערכת3 על ידי תקבל י :סימון המערכת

   . תוספת בידודמתמציינת שקייה iוהאות , צבע סלקטיבימציינת ה sהאות 

  : הלדוגמ

  .ובידוד, זיגוג יחיד,  מציין מערכת של קיר קולט אוגר ללא פתחי אוורור- i1 UTW הסימון. א

 .)1.14ר איו(זיגוג יחיד  ו פתחי אוורורעם, מבודד עם צבע סלקטיבי ללא אגירה מציין מערכת של קיר קולט -s1 VIW הסימוןהסימון . ב 
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 מציין מערכת של קיר - S1 VIW – 1.14איור
מבודד עם צבע סלקטיבי ללא אגירה קולט 
  זיגוג יחיד ו פתחי אוורורעם



  

   גודל נדרש לקיר קולט בהתאם לטיפוס המערכת

  . חלל הפנים שהמערכת מיועדת לחמםשל  התאם לשטח הזיגוג ביחס לשטח הרצפה ב % -ן ב הגודל מצוי . קולט מציגה את גודל  מערכות קיר 1.2 טבלה

י "תהתאמת הדרישה של .  באזורי האקלים בישראל,  עבור מערכת קרינה ישירה, לגודל נדרש לזיגוג דרומי5282י "התקן הישראלי תהטבלה הוכנה בהסתמך על דרישות 

  . ]1 [ישראלבאקלים השפותחה בלוס אלמוס והותאמה לתנאי הבנייה בארץ ולתנאי ] LCR ]3שיטת ליחס י עבור מערכות פסיביות שונות לחימום נעשתה בהת5282

 

  נורמטיבי- )שטח הזיגוג ביחס לשטח הרצפה שהמערכת מיועדת לחמם(% מערכת שטח מערכת קיר הקולט הנדרש בהתאם לטיפוס ה: 1.2 טבלה

      

אזור אקלים א ב ג אזור אקלים א ב ג
יחיד זיגוג  זיגוג כפול

UTW1 19 22 24 UTW2 16 18 19
UTW1i 15 16 17 UTW2i 14 15 16
UTW1s 14 14 16 UTW2s 14 15 16

VTW1 18 20 22 VTW2 16 17 18
VTW1i 14 15 16 VTW2i 14 14 15

VTW1s 14 14 15 VTW2s 14 14 15
VIW1 16 17 19 VIW2 15 16 18

VIW1s 14 14 16 VIW2s 14 15 16
VLW1 19 21 23 VLW2 18 20 21

VLW1i 16 17 19 VLW2i 15 16 18
VLW1s 15 17 18 VLW2s 15 16 17

WW1 16 18 20 WW2 14 15 16
WW1i 13 13 14 WW2i 13 13 14

WW1s 13 13 14 WW2s 13 13 15

  .אין דרישה לחימום סולרי פסיבי) בקעת הירדן(' באזור ד, 5282 י"בתבהתאם למצוין : 1 הערה
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שטח ,  הזיגוג אינה פונה לדרום הנקי אם מערכת.שטח הזיגוג נקבע לפי שטח ההשלכה של זיגוג המערכת על מישור ורטיקלי הפונה לדרום הנקי: 2הערה

  .דרש יהיה גדול יותריהמערכת שי



  

  

    חממה–קרינה לא ישירה 

  SS -   Sun Space   -נקראת גם חלל שמש  

. )1.15איור  (בצד הדרומי של הבנייןשנמצא  סגור מזוגג  חללחלל שמש הוא

או  אגירה לכלויכולה להיא . יקלית בדומה לקיר קולטזממה פועלת מבחינה פיחה

א שחלל וה, ההבדל העקרוני בין מערכת קיר קולט למערכת חממה. ללא אגירה

קיר מערכת של ב. גידול צמחיםלשהייה או הוא פונקציונלי ומשמש להחממה 

 אין , בו המרחק בין הקיר המצופה לבין הזיגוג קטן ואינו מאפשר שימושש ,קולט

 , החלל בשימוששמאחר , בחממה . ויותרצ" מ40 -מניעה שהטמפרטורה בו תגיע ל

 לחללים אנרגייההמספקת את החממה ב.  הטמפרטורהבבקרת יש צורך

 י בחללההרצוי וז מ גדול יותרתנודתיות הטמפרטורה בטווח  תתאפשר, הסמוכים

ר בהתאם מבוק,  האחד:מתקיים בניין שבו שני אזורי אקלים, כלומר. הבניין

מבוקר בגבולות של , חלל החממה, ני והשנוחות רצויה אופטימליתטמפרטורה לל

אם החממה מתקררת מעבר לתחום , בשעות הערב. נוחות תרמית סבילה בלבד

במקרה . ן הפונים לחממה ולא להשתמש בהיניתן לסגור את פתחי הבני, הנוחות

. ה מהבניין לסביבה הקרהימונע הפסדי אנרגיה משמשת החממה אזורחיץ ,זה

  : זה מזה מהותיתונים של חממות הש שני סוגים קיימים

 

. 1  ;חממת קרינה ישירה

. 2   .חממה המופרדת מחלל הבניין
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 ניו מקסיקו, בית בלקומב0  חממה - מערכת סולרית פסיבית  – 1.15איור



  

. 1   חממת קרינה ישירה

מערכת זו מתפקדת . חממה זו מהווה המשך רציף לחלל המגורים הצמוד לה

חייבת במסה , מערכת קרינה ישירהל בדומה, מערכת זו .כמערכת קרינה ישירה

בדומה .  אליהצמודרה בתוכה ובחלל ההטמפרטואמפליטודת תרמית שתמתן את 

  ).1.16איור (  למערכת קרינה ישירה

  

   חממה המופרדת מחלל הבניין. 1

. )1.17איור  (אותו היא מחממתשהמערכת השנייה היא זו המופרדת מחלל הבניין 

כמו חלון , או קל, קיר מפריד כבדבאמצעות , בדומה לקיר קולט, תושגהפרדה זו 

 מעבר החום .מבודדאו קיר קל ו, ם הפונה למרפסת חממהויטרינה בחדר מגורי

 על ידיוכן , או מלאכותית, הסעה טבעית  על ידי לבניין מתבצע בעיקר החממהמ

אם החממה היא ללא מסה  .)1.17איור ( פליטת קרינה ארוכת גל על ידיאו הולכה 

 ,ויקשה לשהות בה, בדומה לקיר קולט,  בלבדמהווה קולט היא למעשה, תרמית

מבחינה  .אלא אם יש בה פתחי אוורור המאפשרים הזרמת חום מהירה לחלל החדר

או , בולטת באופן חלקי, החממה יכולה להיות תוספת חיצונית לבניין, צורנית

ולהוות חלל , החזית הדרומית לכל רוחב ספרתהיא יכולה לה. פנימית לחלוטין

יש צורך בנטרול , מקרהבכל . אנרגייהלהקטנת הפסדי ה, ביניים בין הפנים לחוץ

 החם אוויר המאפשרים ל פתחי אוורורוגם/או הצללה על ידי, החממה בקיץ

יש , אם מתוכננת חממת צמחים.  בידוד לילהה תוספת של רצוי.  להיפלט החוצה

  . בלחות הנוצרתבשליטהצורך 
  חממה עם פתחי אוורור בינה לחלל הבניין – 1.17איור  
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  חממה כחלק מהחלל–  מערכת קרינה ישירה –1.16איור



  

  :החממה כוללתמערכות 

  .נפרד מחללי הפעילותהשטח זיגוג דרומי  .1

 .ו מרוכזתמסה תרמית מפוזרת א .2

 .מעטפת בניין מבודדת .3

 חסימת מעבר וגם/או,  הצללת הקולטעל ידי –אמצעים להפחתת ההשפעה בקיץ  .4

 נטרול החממה באמצעות פתחים הפונים על ידיאו ,  החם מהקולט לחללאווירה

 . החם לחוץאווירכדי לשחרר את ה, ץ ונפתחים בקיץולח

 הסעה על ידיכול להיעשות י, מעבר החום מהחממה לחלקי הבניין הגובלים בה .5

 פתחים הממוקמים בחלק הגבוה והנמוך של הקיר המפריד בין על ידיטבעית 

אין צורך בפתחים ,  דלתבאמצעותאם קיים מעבר . )1.17איור  (החממה לחדר

 הקר אווירוה,  החם יזרום מהחממה לחדר בחלק הגבוה של הפתחאווירה. האל

 יש אפשרות .)1.18איור (  הפתחיחזור מהחדר לחממה דרך חלקו הנמוך של

לט לחדר או  החם בין הקואווירהמאולצת ומבוקרת של ה  להסעמפוחלהוסיף  

או מיום עם שמש ליום , משמשת לאגירת החום מהיום ללילההתרמית הלמסה 

, החממה יכולה להיות מרוחקת מהחלל המתחמם על ידה, במקרה זה. ללא שמש

לחדרים הנמצאים , ה הנמצאת על הגג חם מחממאווירלהזרים ניתן , כלומר

 אווירלהזרים או , )1.19איור  ( בניינים שכניםעל ידיומוצללים , בקומה תחתונה

אם החדרים . ין הנמצאים בכיוון צפוןילחדרים בבנ, חם מחממה הנמצאת בדרום

. )טרמוסיפונית(תתקיים זרימה טבעית , הצפוניים נמצאים קומה אחת מעל

 .אווירבמפוח להזרמה מאולצת של הצורך ה  יתבטל, מכאן

 הםי  חממה עם קיר מפריד קל בין החממה לחדר ופתח למעבר בינ–1.18איור 
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 חם מחממה על הגג לקומה הראשונה אוויר הזרמת – 1.19איור
 )ישראל(ל ידי הבניין השכן המוצללת ע



  

  :יתרונות החממה

 חלל מהווה החממה שון וכימ, מהבניין לחוץ אנרגייההקטנת הפסדי ה
  .חיץ

  בחללי הפעילות) דהייה(הפחתה בנזקי קרינה סולרית. 

 תנודות טמפרטורה נמוכות יותר מאשר במערכות , בחלל הפעילות
 .קרינה ישירה

 יימים בקלות לבניינים קנת להוספה נית. 

 ב עם מערכות סולריות פסיביות אחרותולילשנת נית. 

  חממת צמחים: כגון–ניתן להשתמש גם למטרות לא אנרגטיות . 

 תנאי שהמרפסת ב, מרפסת בבניין רב קומותהשתלב כהחממה יכולה ל

 ,בקיץ.  כנפיים מזכוכיתעל ידי וניתנת לסגירה פונה לגזרה הדרומית

 וגם/או, )2/3 פתיחה של הרצוי(וח ם במצב פתיניתן להשאיר את הכנפי

 . )רצוי ביותר( תריס על ידילהצלילם 

  

  :חסרונות החממה

 עלולה לגרום לחימום יתר בקיץ.  
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 מתאימה אינהולכן ,  החממהטמפרטורה גדולות מאוד בפניםהתנודות

 .שעות היוםכחלל מגורים בכל לשמש 



  

   טיפוסי מערכות חממה

  )1.20 איור (. בין החממה לחלל הבנייןהמפרידתכונות הקיר וכן לפי , ותכונות גמלוני החממה הקולט יתיגיאומטרטיפוסי החממות נקבעים לפי 

  

  SS יתקבל על ידי האותיות  :סימון המערכת

 -ג החממה נטוי ב זיגו- 3SS , 500 - זיגוג החממה נטוי ב- 5SS :  והמספר המציין את נטיית הזיגוגSSיתקבל על ידי האותיות  :זיגוג החממהית יגיאומטר

  ;אנכי זיגוג החממה -  9SS , מעל חלק אנכי 300

 ;קיר משותף עם חלל הבניין -  c –  common,  אטוםo – opaque,  זכוכיתg –  glazed :גמלוני החממה

  ;קיר קל - L –  Light wall,   קיר כבדm –  Thermal Mass :הקיר המפריד בין החממה לחללי הבניין

  ;2 –כפול  ,     1  - יחיד  :סוג הזיגוג

  

  : הלדוגמ

והקיר המפריד בין החממה לחלל הבניין הוא , גמלון החממה הוא זכוכית , 500 - זיגוג החממה נטוי ב- חממה שבה מציין מערכת של -  gL15SS הסימון. א

  .הזיגוג של החממה הוא יחיד.  קיר קל

והקיר המפריד בין החממה לחלל , גמלון החממה משותף עם חלל הבניין ,900 - מה נטוי ב זיגוג החמ- חממה שבה  מציין מערכת של- cm29SS הסימון . ב

  )1.20איור ( הזיגוג של החממה הוא כפול .  הבניין הוא קיר כבד
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   טיפוסי מערכות החממה-  1.20איור            

  
  

24  



  

25  

   בהתאם לטיפוס המערכתלמערכת חממהגודל נדרש 

  . בהתאם לשטח הזיגוג ביחס לשטח הרצפה של חלל הפנים שהמערכת מיועדת לחמם %  - הגודל מצוין ב .  החממה מציגה את גודל מערכות 1.3 הטבל

י "תשל התאמת הדרישה .  באזורי האקלים בישראל, עבור מערכת קרינה ישירה,  לגודל נדרש לזיגוג דרומי5282 י" הישראלי תתקןהדרישות סמך הטבלה הוכנה על 

'  פרופעל ידיוהותאמה לתנאי הבנייה בארץ ולתנאי אקלים ישראל , ]3 [ שפותחה בלוס אלמוסLCRשיטת לחס י עבור מערכות פסיביות שונות לחימום נעשתה בהתי5282

  . ]1 [שביב

  

  בי נורמטי– )רכת מיועדת לחמםביחס לשטח הרצפה שהמעבחממה שטח הזיגוג (%  בהתאם לטיפוס המערכת ת הנדרשהחממה מערכת גודל: 1.3 טבלה

אזור אקלים א ב ג אזור אקלים א ב ג
יחיד זיגוג  זיגוג כפול

SS5om1 16 17 18 SS5om2 15 15 16
SS5oL1 17 18 19 SS5oL2 16 16 18
SS5gm1 17 18 20 SS5gm2 15 16 17

SS5gL1 19 21 23 SS5gL2 17 18 19
SS5om1 17 19 20 SS5om2 16 17 18

SS5oL1 19 21 23 SS5oL2 18 19 20
SS5gm1 18 20 22 SS5gm2 16 17 19

SS5gL1 21 24 26 SS5gL2 18 20 22
SS9cm1 16 17 19 SS9cm2 15 16 18

SS9cL1 19 21 23 SS9cL2 18 20 21
SS5cm1 14 14 16 SS5cm2 14 14 15

SS5cL1 15 16 17 SS5cL2 14 15 16
SS3cm1 15 16 17 SS3cm2 14 14 16

SS3cL1 17 18 20 SS3cL2 16 17 18  
  .אין דרישה לחימום סולרי פסיבי) בקעת הירדן(' באזור ד, 5282 י" הישראלי תבהתאם למצוין בתקן: 1 הערה



  

ח שט,  אם מערכת הזיגוג אינה פונה לדרום הנקי.שטח הזיגוג נקבע לפי שטח ההשלכה של זיגוג המערכת על מישור ורטיקלי הפונה לדרום הנקי: 2הערה 

  .דרש יהיה גדול יותריהמערכת שי

   מערכות קרינה נפרדת–קרינה לא ישירה 

.  מערכות קרינה נפרדת מפרידות בין מערכת הקליטה לבין האגירה וחלל הפעילות

נעשה באמצעות הסעה , מעבר החום בין הקולט לבין החלל המחומם או מסת האגירה

זרת בחלל הפעילות או מרוכזת במערכות אלה המסה התרמית מפו). טבעית או מאולצת(

  איור,1.21איור  ( החם המוסע מהקולטאוויר העל ידיומתחממת , במקום אחד מבודד

1.22(.  

   :יכללומערכות קרינה נפרדת 

  .שטח זיגוג דרומי נפרד מחללי הפעילות .1

 .אך לא ליד הקולט, מסה תרמית מפוזרת או מרוכזת .2

 .מעטפת בניין מבודדת .3

 .או החלל המחומם למסת האגירה/ם בין הקולט ו החאווירמערכת להסעת ה .4

 על ידיאו הסעה מאולצת ) תרמוסיפונית(ההסעה יכולה להיות הסעה טבעית 

 .מפוח 

 אווירסימת מעבר הח על ידינטרול הקולט –אמצעים להפחתת ההשפעה בקיץ  .5

עדיפה פעולת נטרול  ךא, הצללת הקולטלהשתמש ב ניתן. החם מהקולט לחלל

  .הקולט
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  מערכת תרמוסיפונית–  מערכת קרינה נפרדת - .1 21איור



  

השטח הנדרש .  שונות זו מזו מבחינה מיקום וצורת הקולט,ת קרינה נפרדתמערכו

  .VIW–רורוקיר קולט מבודד עם פתחי או  יכול להיקבע לפי  מערכת  הלמערכות אל

  קיר קליטה מבודד 

 המתייחס בפרק ,הוצג במסגרת קיר קולט ללא אגירה) 1.22איור (קיר קליטה מבודד 

 קיר מסוגקליטה המערכת ל מערכת זו דומה ).1.11 איור ורא(  קירות קולטיםל

 החם מוסע דרך פתחים אווירה.  אוגראינוהקיר מבודד ו, במערכת זואך , "טרומב"

קרינה בדומה למערכת  המסה התרמית מפוזרת בתוך החלל המחומם. לחלל המחומם

 תימנעכך . ולסוגרם בקיץהפונים לחלל הבניין  ניתן לשלוט בפתחים .ישירה

 למנוע זרימה חוזרת כדי ,חורףלילות הב ניתן לעשות כך גם.  בקיץהבנייןהתחממות 

הסעה זו  . הסעה טרמוסיפונית כלפי מטהעל ידילחוץ דרך הזכוכית  אנרגייהוהפסדי 

 סאת מקומו תופ. מתקרר ויורד למטה,  הצמוד לזכוכיתאוויר שבלילה המכךנגרמת 

 זה יחדור למרווח שבין אוויר, ראם הפתח איננו סגו.  חם הנמצא בצמוד לתקרהאוויר

  .הוחוזר חליל, יתקרר וירד, הקיר לזכוכית

 

  קונסטנטיני -בארה

 אוויראך ה,  מערכת קליטה כמו קיר קליטה מבודד–) 1.23איור (קונסטנטיני -בארה

ומחמם את , מחוץ לחלל המחומםאל  החם מוסע אווירה. אינו מוזרם ישירות לחלל

חללים אפשרות לחמם רונה של המערכת הוא בית. המסה התרמית המקיפה אותו

  .אוויר ה הסעתבאמצעותבצורה דומה צפוניים 

–  קונסטנטיני- בארה1.23איור קרינה נפרדת  מערכת–
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   – מערכת קרינה נפרדת –.1 22איור
 VIW–רורוקיר קולט מבודד עם פתחי או



  

28  

 מערכת תרמוסיפונית 

  

  

  

  

בה הקולט נמצא נמוך יותר מהחלל ש מערכת –) 1.24איור (מערכת תרמוסיפונית 

המסה התרמית יכולה להיות .  החם מוסע באופן טבעי כלפי מעלהאווירה .המחומם

יתרונה של מערכת זו הוא . אווירכחלק ממערכת הסעת ה, רמרוכזת ברצפה או בקי

  .שהיא מנתקת לחלוטין את החזית הדרומית של החלל המחומם ממערכת החימום

  .המערכת ניתנת לנטרול בקיץ בצורה קלה

  מערכת תרמוסיפונית–  מערכת קרינה נפרדת - 1. 24איור 



  

  

  תיאורית/   גישה מרשמית-אוורור נוחות המבוססות על , בקיץלקירור פסיבי של הבניין מערכות  - 2חלק 
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  מבוא

או , וירוגורמי התכנון השונים המאפשרים השגת תנאי נוחות תרמית בקיץ ללא מיזוג א

בנייה כבדה עם , רורואו:  הם בעיקר,שבאמצעותם ניתן לחסוך באנרגייה הדרושה לקירור

  ).2.1איור ( פרמטרי התכנון החשובים ביותר באקלים חם אלו הם. אוורור לילה והצללה

מחושבים בצורה מדויקת על , ם אוורור לילה וכן נושא ההצללהנושא הבנייה הכבדה ע

 י" הישראלי תתקןהלפי  על השגת דירוג גבוה לבניין יםמשפיעו, ידי מודל סימולציה שעתי

 של 1.1.3בסעיף  ים נכלל אלא5281 י"ת של 1.1.1סעיף ב נכלליםלכן הם אינם  .5282

והן , בלבדמשולבות בבניין ה נוחות אוורור כולל מערכות 1.1.1התקן סעיף  .התקן

  . איכותית בנספח זהתפורטנה

שבהם קיימים הסברים רחבים יותר מאלה ] 1,2,3[נספח זה מבוסס על המקורות 

  .שתומצתו לנספח זה

  

   אוורורמטרות ה

  : שלוש מטרות עיקריות לאוורור

   ;בוויר הבלתי טרי שנוצר ו לבניין במקום האצחויר ו להכנסת א-" אוורור איכות) "א

ויר לילה קר ולקירור ויר הבניין החם באו להחלפת או- " אוורור לקירור המבנה) "ב

      ;המסה התרמית

הגברת תהליך האיוד וקירור הגוף שם יר לו להגדלת תנועת האו-" אוורור נוחות) "ג

   .כתוצאה מכך
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            .  מפה ביואקלימית הכוללת אסטרטגיות תכנון– 2.1איור
 .ורשים אוורור נוחותשבו תנאי האקלים דתחום   מוצג ה –בירוק 
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השונות דורשות סוגים שונים של פתחים מבחינת גודלם ומיקומם האוורור מטרות 

יר טרי וכדי להחדיר או, ויר בשעהו החלפות א1 עד 0.5 - אוורור איכות דורש כ. נהבמב

ללא ריחות רעים וללא גזים רעילים וכדי לסלק את הרטיבות העודפת , עשיר בחמצן

 הלחות היחסית בחוץ אם(ויר חוץ יבש יותר וויר הלח באובבניין על ידי החלפת הא

 החלפות אוויר 30 עד 5 -ר המבנה דורש כלקירו אוורור). נמוכה מזו שבתוך הבניין

 ואילו ,כדי לקרר את אלמנטי המבנה הכבדים במשך שעות הערב והלילה, בשעה

כדי לקבל רוח במהירות ,  החלפות אוויר בשעה100 עד 30 -אוורור נוחות דורש כ

 לקבוע תחילה מהן מטרות נדרש. מספקת לשיפור הרגשת הנוחות התרמית של האדם

  . הפתחים בבניין שלמיקוםהגודל והאם לכך לתכנן את האוורור ובהת

   

אחד מגורמי התכנון החשובים ביותר וא שה,  באוורור נוחותדןחלק זה של נספח א 

 ובמערכות פסיביות ובעיקר באקלים חם ולח, להשגת נוחות תרמית באקלים חם

  .היוצרות את הגברת האוורור הנדרש להשגת אוורור נוחות

  

וחות היא לסלק את האוויר הרווי באדי מים שליד גוף האדם מטרת אוורור הנ

. ורמת לקירור הגוףת נידוף הזיעה הגרום להגברת  כדי ל,ולהחליפו באוויר שאינו רווי

תופעת איוד הזיעה . בצורה זו יכול האדם להמשיך להזיע ולקרר את הגוף על ידי איוד

 חשוב. ת בגובה גוף האדםמספיקה ונמצא) מהירות הרוח( אם תנועת האוויר תתרחש 

אוורור . בו נמצאים אנשים בחדרשלהקפיד שתיווצר תנועת אוויר כזו במקום ובגובה 

אוורור הנוחות דרוש על כן . נוחות דרוש כאשר הטמפרטורה והלחות היחסית גבוהות

  . הטמפרטורה גבוההאם ,  גם בלילהובמקרים רבים, ביום

  השפעת מהירות הרוח על הרגשת הנוחות בתוך החדר2.1טבלה

מהירות 
הרוח 

(מ'\שניה) 

הורדת טמפרטורת האויר השפעה על האדם סימנים מזהים 
צ') כאשר °הלח (

 °30טמפרטורת החדר 

צ')  °הורדת טמפרטורת האויר היבש (
 צ'): °כאשר טמפרטורת החדר (

    15 20 25 30 

אין  0.10
 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0הרגשה של אויר עומד 

אין מרגישים בתנועה אלא עשן סיגריות נע  0.25
בטמפרטורה נמוכה 

 

0.7 2.0 1.3 0.8 0.5 

הרגשת אוורור טובה בקיץ להבת נר נעה  0.50
הרגשת רוח פרצים בחורף 

 

1.2 4.0 2.7 1.7 1.0 

הרגשה טובה בקיץ ניירות קלים עפים  1.00
הרגשה לא טובה בחורף 

 

2.2 6.7 4.5 2.8 1.7 

ניירות עפים  1.50
(מהירות הליכה) 

מהירות מקסימאלית מותרת 
לפעילות בחדר בקיץ 

 

3.3 8.5 5.7 3.5 2.0 

(מהירות הליכה  2.00
מהירה) 

אפשרי רק באקלים חם ולח 
כאשר אין אמצעים אחרים 

להקלת עומס החום 

4.2 10.0 6.7 4.0 2.3 

  
 :  השפעת מהירות הרוח על הרגשת הנוחות בתוך החדר2טבלה 

 



  

הרוח בתוך הבניין על הרגשת הנוחות  נמצא שהשפעת מהירות ,מבדיקות שבוצעו

יתה מתקבלת אילו ישקולה להרגשה שה, באקלים חם ולח, התרמית של האדם

טבלה (תה נמוכה במעלה אחת ועד אפילו שלוש מעלות יהטמפרטורה בתוך הבניין הי

שקולה להורדת טמפרטורת ' שנ/' מ0.5 באקלים חם ולח מהירות רוח של :ה לדוגמ.)2.1

שקולה להורדת הטמפרטורת ' שנ/' מ1צ ואילו מהירות רוח של "   מ1.2 -החדר בקיץ ב

 1כאשר מהירות הרוח בחדר היא , צ" מ28בטמפרטורה של , כלומר. צ" מ3 - בחדר ב

  .צ ולכן נרגיש בנוח" מ25נרגיש כמו בטמפרטורה של ', שנ/'מ

 אוורור( נייםאאו באמצעים מכ) אוורור טבעי( על ידי פעולה טבעית יושגאוורור נוחות 

 כוחות רוח היוצרים הפרש לחצים בין אזורים על ידי טבעי מתקבל אוורור). מאולץ

נוצר ,  מכךכתוצאה. כתוצאה מהפרש צפיפויות,  ריבוד תרמיעל ידיאו , שונים בבניין

אוורור נוחות ניתן .  הלחצים שהתקבלמשב רוח במהירות מסוימת התלויה בהפרש

  :להשגה במספר צורות

  ; מפולשאוורור.  1

   ;אוורור שאינו מפולש.  2

  ;ארובת רוח. 4

. 3  ;ריבוד תרמי

   ;ארובה תרמית.  5

  ;ה ורושןי משרבי- קיר להחדרת רוח  /אלמנטי חלון. 6

  .או מאוורר שולחן, אוורור מאולץ באמצעות מאוורר תקרה. 7
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הוא מובא בחישוב האנרגטי שהיות , אוורור מאולץאינו מתייחס  ל 1.1.1סעיף . לעיל 6 עד 1המפורטות בסעיפים  מתייחס לכל מערכות האוורור הטבעי 1.1.1סעיף

  .  של תקן זה1.1.3בסעיף   גבוה יותרלניקודמכך וכתוצאה , 5282 י "התקן הישראלי תלפי משפיע על השגת דירוג גבוה לבניין ו, בצורה מדויקת
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  מערכות לקבלת אוורור נוחות

  אוורור מפולש. 1

נוצר על ידי הפרשי לחצים ומתקבל האוורור המפולש . היעיל ביותר הואאוורור מפולש 

קצב האוורור המפולש המושג על ידי רוח . על ידי פתחים הנמצאים על קירות שונים

  : נתון על ידי,הנושבת במהירות נתונה והחודרת לבניין דרך פתח בגודל מסוים

    Q = c x A x V                       

  ,כאשר
  Q = שנ ל ק"מ(אוורור קצב ה'(;  

  A =  ר"מ(שטח פתח הכניסה או היציאה בהתאם לערך הקטן יותר(;  

  V =  שנל 'מ(מהירות הרוח בהתאם לנתונים מטאורולוגיים'(.  

  c = מקדם אפקטיביות של הפתח וערכו נתון על ידי:  

  ; מעלות מכיוון זה30 כאשר הפתח ניצב לכיוון הרוח ועד סטייה של 0.65-0.50  

.  מעלות מכיוון הרוח65עד סטייה של ,  כאשר הרוח מגיעה באלכסון0.35-0.25  

פתח היציאה יכול . רצוי למקם את פתח כניסת הרוח על קיר הנמצא בניצב לרוח השלטת

  .על הגג או בצידי כיוון הרוח השלטת, להיות ממוקם בצד הנגדי של פתח הכניסה

כאשר . סה שווה לפתח היציאהזרימת האוויר הטובה ביותר מתקבלת כאשר פתח הכני

  את שטח הפתח הקטן יותר ולהגדיל את Aיש להציב עבור , הפתחים אינם באותו הגודל

כאשר פתח הכניסה והיציאה מראה כי  חישוב זה .2.2איור לפי ערך כמות האוורור 

, היציאה מתקבל קצב אוורור זהה אם פתח הכניסה גדול יותר מפתח , שונים בגודלם

יחס בין פתח כניסה ליציאה או להיפך 

ם 
זי
חו
א
ב

ר 
רו
אוו
ה

ב 
קצ

ת 
דל
הג

 הגדלת קצב האוורור הנובע מהגדלת פתח כניסה או יציאה- 2.2איור 
 ביחס לפתח השני 
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נעדיף פתח כניסה גדול על פתח , כאשר הפתחים שונים בגודלם, למרות זאת. להפךואם 

  ).2.3איור (בחדר מתקבלת מהירות זרימת רוח אחידה יותר שכיוון מ, יציאה גדול

  

מצאות יבמקום ובגובה ה, דורש מהירות רוח גבוהה בתוך המבנה, אוורור נוחות

 אלא גם , הבניין ביחס לסביבהלכן הוא מחייב לא רק תכנון נכון של . האנשים בחדר

. חלוקה נכונה של מחיצות הפנים וקביעה מדויקת של מיקום החלונות במעטפת הבניין

לכן . מאדמה חשופה כהה ומחול, בצד של פתחי הכניסה יש להימנע מריצופים כהים

 רצוי לשתול צמחים שאינם צורכים השקיה מרובה שמגבירה את הלחות ולהצליל את

יש לציין ששיפור רמת הנוחות . אך בצורה שלא תיחסם הרוח, עציםהאדמה על ידי 

הישירה יהיה קטן בצורה הנובעת מזרימת האוויר באזורים שאינם בתחום הזרימה 

תוספת מחיצות בבניין בתווך שבין שני הפתחים יכולה להפחית את . משמעותית

  .מהירות הרוח

  

כדי לקבל אוורור נוחות יש . חדרגובה פתח הכניסה קובע את גובה זרימת הרוח בתוך ה

). 2.4איור (פתח היציאה יכול להיות בגובה רצוי כלשהו ; להקפיד על פתח כניסה נמוך

   .כגון שוברי שמש,  פרטים שוניםעל ידיניתן לשנות את גובה זרימת הרוח בחדר 

  

או על ידי מודל ממוחשב של , 2.15או הגרף באיור , יש להראות לפי הנוסחה בסעיף זה

CFD , מחללי הבניין הקשורים למערכת זו 50%שמהירות הרוח המתקבלת בלפחות 

  . החלפות אוויר בשעה לפחות50ת בחלל החדר  ושמתקבל, או לחלופין', שנ/' מ0.5היא 

  

  ה ויציאה בגדלים שונים השפעת תכנון פתח כניס-  2.3איור 

חדרעל זרימת האוויר ב, ןי השפעת מיקום פתחי הכניסה והיציאה בחתך הבני-  2.4איור 



  

  

   אוורור שאיננו מפולש. 2

 מאוורור מפולש ומתקבל על ידי פתחים הנמצאים על מסוג זה הוא יעיל פחות אוורור 

, רביםהאוורור המושג במקרים . זה לזה או על שני קירות סמוכים ובקרבה ,אותו הקיר

כדי . הפרש הלחצים על הפתחים דומהמפני ש" אוורור נוחות" אינו מאפשר השגת 

להגביר את הפרש הלחצים ניתן להוסיף בליטות אנכיות למבנה או לתכנן פרטים 

, נציין.  כלפי החלונותהיוצרת מצב דומה של הבלטות, כמו גומחה לארון, מיוחדים

אם לא ניתן . שבאקלים חם ולח רצוי להימנע ממצב שבו כל הפתחים פונים לאותו כיוון

ניתן לשפר את אוורור הנוחות לפי , להפנות את הפתחים בחלל לכיוונים שונים

   .2.5הפתרונות המוצעים באיור 
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-2.5איור



  

   ארובת רוח .3

שורים בחלל משותף לפתח ארובת רוח מתקבלת על ידי פתחים הנמצאים גבוה וק

ליניקת אוויר מתוך " אפקט הארובה". "אפקט הארובה"תחתון בצורה היוצרת את 

שנוצר )  והאוויר שמחוצה לובנייןבין האוויר בתוך ה(נובע מהפרש לחצים , הבניין

בפנים הבניין האוויר עומד או נמצא בתנועה . בנייןמהאנרגייה של תנועת הרוח מחוץ ל

אם האוויר נמצא , לעומת זאת. ידרוסטטי של אוויר זה הוא גבוההלחץ הה. איטית

. הופך חלק מהלחץ ההידרוסטטי לאנרגייה של תנועה, כתוצאה מרוח,  מהירההתנועב

, העומד קטן יותר מזה של האוויר בתנועה מהירההאוויר  לכן הלחץ ההידרוסטטי של

 והאוויר ,וצרת יניקהנמתקיים הפרש לחצים וכתוצאה מכך . או הנמצא בתנועה איטית

תופעה זו גורמת לאוורור . מתוך הבניין נשאב החוצה ואת מקומו תופס אוויר טרי

  )2.10 איור( המבנה

  

 בארובה מהירות רוח מתקבלת, ככל שהארובה מכוונת יותר לכיוון הרוח השלטת

הזורמת דרכה תגדל מהירות הרוח , ככל שהארובה גבוהה יותר, כמו כן. גדולה יותר

תגבר פעולת היניקה ועמה מהירות מכך כתוצאה . דל הפרש הלחצים ההידרוסטטיויג

   .  ניתן בצורה זו לקבל אוורור נוחות.זרימת האוויר בתוך הבניין

  

כמו שניתן , יש הפונות לכל הכיוונים. קיימות שתי צורות עיקריות של ארובות רוח

כננות כאשר לא קיימת רוח  ארובות מסוג זה מתו.)2.11 איור( באירןרך כלל למצוא בד

מטרת ארובה זו היא ;  כשהרוחות יכולות להגיע מכל כיוון-כלומר , שלטת במקום

הורדת האוויר לבניין . לקלוט את הרוח שתבוא מכל כיוון אפשרי ולהורידה לתוך הבניין

 )אירן( ארובת רוח המאפשרת קליטת רוח בכל הכיוונים – 2.11איור  שוקע והוא , נעשה כבד מסביבתו,  מכךשכתוצאה, מתבצעת על ידי קירור האוויר
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  )ישראל ( ארובת רוח ליצירת תנועת אוויר כתוצאה מהפרש לחצים– 2.10איור



  

, )מסה תרמית(פנות ארובת הרוח ו ממגע בדמתבצע כתוצאהאוויר קירור ה. למטה

ועל ידי פעולת אידוי הנגרם על ידי לחלוחית , שהתקררה בלילה ומקררת את האוויר

 ,קירור על ידי מסה תרמית שקוררה בלילה). פנות הארובה שאליהן חלחלו מי תהוםוד

ויש , תאים לאקלים חם ולחאולם קירור על ידי אידוי אינו מ, אקלים חם ולחב טוב הוא

  . להימנע מתכנון שכזה

ניתן למצוא , פקיסטן-כגון בגבול אירן, בהם ישנה רוח שלטת אופייניתשבמקומות 

-שיוצרות את הארכיטקטורה הביוהשלטת ארובות רוח המכוונות לקליטת הרוח 

  ). 2.12איור (אקלימית המסורתית 

  

4  .
 

  ריבוד תרמי

 כתוצאה.  שאוויר חם מתפשט ונעשה קל יותר מאוויר קרהריבוד התרמי נוצר מהסיבה

הצורה הפשוטה ביותר לנצל את הריבוד . אוויר חם יתרומם ואוויר קר ישקע, מכך

במקרה זה יתרכז . התרמי באקלים חם היא על ידי תכנון חללים בעלי תקרה גבוהה

את צריך לזכור שאוויר חם זה יחמם . האוויר החם מעל גובה הימצאות האנשים

לכן .  ועל כן היא תקרין קרינה ארוכת גל על האנשים שבחדר ותגרום לחימומם,התקרה

כאשר מודגש כי . רצוי להוסיף מתחת לתקרה חלונות המאפשרים סילוק אוויר חם זה

 בשיעור קטן יותר מאשר תקרה אדםהיא תקרין קרינה ארוכת גל על ה, התקרה גבוהה

וע המרחק שבין הגוף המקרין לזה המקבל את שיעור זה קטן עם ריבשכיוון מ, נמוכה

 לתכנון כיפות מעל חללים גבוהים עם פתחי אוורור עליונים טובותדוגמאות . הקרינה

כפי שאפשר לראות בכיפה של , מזרחית מסורתיתניתן למצוא בארכיטקטורה 

  ).2.13איור (בגרנדה , האלהמברה

  )אלהמברה גרנדה(י חלל גבוה וכיפה עם פתחי אוורור " ריבוד תרמי ע- 2.13 איור
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 )פקיסטן( ארובת רוח לקליטת רוח שלטת בכיוון אחד – 2.12איור
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) "טרומב"קיר  (כההקיר אגירה צורה אחרת לניצול תופעת הריבוד התרמי היא תכנון 

 ונפלטת הכהההקרינה החודרת דרך הזכוכית נבלעת בקיר ). 2.14איור (כארובה תרמית 

עולה ויוצא ,  והזכוכית מתחמםהכההעל ידי כך האוויר בין הקיר . כקרינת ארוכת גל

  .נוצרת תנועת אוויר מואצת בתוך הבניין כאילו הופעל מפוח לשאיבת אוויר. החוצה

  

   :נוסחהבנתון ) 'שנ ל ק"מ (Qקצב האוורור . וד תרמי יוצר תנועת רוחריב

  

וככל שהפרש , ככל שההפרש בין פתח הכניסה לפתח היציאה גדול יותר: כלומר

ואיתו , קצב האוורור יגדל, הטמפרטורות בין פתח היציאה לפתח הכניסה גדול יותר

כפונקציה של הפרש בגובה בין  מציג גרף של קצב האוורור 2.15איור . מהירות הרוח

קרון של ארובה תרמית מבוסס על יהע. והפרש בין הטמפרטורות שלהם, הפתחים

  .אפקט זה

יש צורך  ', שנ/' מ0.5שכדי לקבל מהירות רוח של ,  ניתן לראות2.15בהתאם לאיור 

אם הפרש ('  מ6יהיה לפחות , שהפרש הגובה בין פתח הכניסה לבין פתח היציאה

:כאשר

h
ti

to

h
ti

to

פקטיבית או מהירות הרוח הא, )ק לשנייה"מ (Qקצב האוורור  - 2.15איור 
  .ר" מ1עבור פתח כניסה בגודל , כתוצאה מכוחות תרמיים) 'שנ/'מ(

 )VTW  (תרמית מאוורר  המשמש כארובהרומבט קיר–2.14איור



  

יש לתכנן פתחים : כלומר). צ" מ2.5 - הוא של כה בין פתחים אלהטמפרטורות

  .  קומות2הנמצאים בהפרש גובה של 

אם קיים הפרש טמפרטורה של , אפשר להסתפק בהפרש גובה של קומה אחת, לחלופין

פתרון שכזה מתקיים בקיר קולט עם פתחי .  צ בין פתח הכניסה לפתח היציאה" מ5

   )1.13 איור :1 גם חלק ורא, 2.14איור ) (VTW(אוורור 

  

 3 - בחדר באקלים חם ולח בהשקולה להורדת הטמפרטור' שנ/' מ1מהירות רוח של 

'        מ9זאת ניתן להשיג כאשר הפרש הגובה בין פתח הכניסה ליציאה הוא של .  צ"מ

כדי להשיג הפרש .  צ" מ7 הוא של הוהפרש הטמפרטורות בין פתחים אל)  קומות3(

 נקראת ארובה אתמערכת שכז. יש צורך לחמם את פתח היציאה, טמפרטורה שכזה

  ).2.16איור (תרמית 
 )ישראל( ארובה תרמית ליצירת תנועת אוויר כתוצאה מהפרש צפיפויות – 2.16איור 

  

   ארובה תרמית. 5

. ארובה תרמית מתקבלת על ידי פתחים הנמצאים בגובה שונה ובטמפרטורה שונה

ורם לאוויר החם להתפשט הפרש הטמפרטורות בין האוויר בתוך הבניין והאוויר בחוץ ג

נוצר הפרש צפיפויות הגורם להפרש לחצים ולהיווצרות אוורור בתוך . ולעלות למעלה

קצב האוורור המושג על ידי הפרש צפיפויות תלוי בהפרש הטמפרטורות . המבנה

כמו כן תלוי בשטח ). 2.17איור (ובהפרש הגבהים בין פתח הכניסה לפתח יציאת האוויר 

  . ציאהפתחי הכניסה והי

  

 

39  

 ) אנגליהBRE(ית בבית משרדים מ ארובה תר– 2.17איור



  

כמובן , נוכל לעשות זאת, אם נרצה להגביר את קצב האוורור הנובע מהפרשי הצפיפויות

אולם תוצאות טובות יותר ניתן לקבל על ידי מיקום פתחים , על ידי הגדלת הפתחים

כמו כן ניתן להגביר את האוורור הנובע מהפרש . בבניין בהפרש גבהים גדול ככל האפשר

בצורה זו נקבל הפרש ). 2.17איור ( אזור פתח היציאה צפיפויות על ידי חימום

  . טמפרטורות גדול עוד יותר

  

 כאשר חלון החממה פונה ,ניתן לקבל אפקט של ארובה תרמית גם על ידי חלונות חממה

ניתן להציב את הכנפיים של החלון ). 2.18איור (לדרום והוא בעל כנפיים נגררות אנכית 

). 2.18 חתך באיור ורא(נוצרים פתח עליון ופתח תחתון החיצוני במרכז הפתח באופן ש

האוויר החם עולה ; הקרינה שחודרת דרך הזכוכית מחממת את האוויר שמאחוריה

תנועת האוויר בתוך חלון החממה גורמת . למעלה ונוצר תהליך של הסעה טבעית

ם דבר המביא ליניקת אוויר מפתחי, )אפקט ברנולי(להורדת לחץ האוויר במקום זה 

כי הוא מוצלל במשך רוב , רך כללהקריר יותר בד, )צד צפון(הפונים לצד השני של הבית 

-2.18  .שעות היום
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 )ישראל(י חלון חממה " ארובה תרמית ע
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   ורושןמשרבייה - להחדרת רוח  קיר /אלמנטי חלון. 6

המשרבייה . יה וברושןיאלמנט מסורתי ליצירת אוורור טוב בבניין ניתן למצוא במשרב

ו הרושן התפתח במקומות בעלי אקלים ואיל, התפתחה במקומות בעלי אקלים חם ויבש

  . ידה שבערב הסעודית'כגון ג, חם ולח

. מופרדת מהחוץ על ידי סבכת עץ מחומר קשהה,  גומחה בקיר חיצוניהיאה יהמשרבי

, כד החרס מכיל נימים קטנים. היעם מי השתי" ארות'ג"בגומחה נהגו לשים את ה

למעשה הכד נמצא במצב של . ייםו חודרים המים שבתוך הכד אל פני הכד החיצונכשדר

המים מתקררים ומכאן ,  מכךוכתוצאה, טיפות המים על פני הכד מתאדות". הזעה"

היות ". מקום לשתות בו"השם משרבייה בא ממילה שפירושה בערבית .  השם

הרוח עוברת דרך כדי החרס שוהיות , המשרבייה מאפשרת לרוח לעבור דרכהש

וגם לחה , מגיעה גם קרה יותר,  לחלל הבנייןתנסהרי שהרוח שנכ, המזיעים והקרים

  .)2.18איור ( מצב שהוא רצוי מאוד באקלים חם ויבש –יותר 

 ברוחב שאדם רך כללהוא מתוכנן בד.  תפקיד פונקציונליויש לו יחידת חלון הואהרושן 

הטמפרטורה כמעט אינה יורדת , באקלים חם ולח. אחד או שניים יוכלו לישון בו

פרטי הרושן עשויים כך .  יש צורך במקומות רבים באוורור נוחות גם בלילהולכן, בלילה

, בדומה למשרבייה,  הרושן).2.19איור ( אפילו מהרצפה, שרוח יכולה לחדור מכל כיוון

המאפשרת לאור המפוזר לחדור דרכו בצורה של תאורה , מופרד מהחוץ על ידי סבכת עץ

הוא מאפשר את מעבר הרוח לחללי ,  על כךנוסף. מפוזרת ללא יצירת בוהק בחדר

מתקבל . הרושן עשוי מעץ רך שסופג חלק מלחות האוויר, לעומת המשרבייה. הפנים

 מצב שהוא רצוי מאוד באקלים חם –שהרוח שנכנסת לחלל הבניין היא יבשה יותר מצב 

 ) ערב הסעודית(גם לשינה המשמשת , יחידת חלון להחדרת רוח ולהצללה:  רושן– 2.19  . ולח

 משרביה: אלמנט חלון להחדרת רוח ולהצללה (מצרים -  אקלים חם ויבש)– 2.18 
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  אוורור נוחות ת על  המבוססובקיץרור פסיבי של הבניין ילק להצגת המערכות 1.1.1סיכום ודרישות פרק 

  

  סיכום

 כדי להגביר את נידוף הזיעה הגורמת לקירור הגוף, מטרת אוורור הנוחות היא לסלק את האוויר הרווי באדי מים שליד גוף האדם ולהחליפו באוויר שאינו רווי .  

 משטח חלל החדר50%- בלפחות ' ש/' מ0.5 של או השגת מהירות רוח,  החלפות אוויר בשעה100  עד50 -אוורור נוחות דורש כ .   

  מהירות הרוח  מספיקה ותנועת האוויר נמצאת בגובה גוף האדםכאשראוורור נוחות מתקיים  רק  .  

 מפחיתה את ךא,  אפשרית600ה של עד יסטי.  מכיוון זה300ה של יבאוורור מפולש רצוי למקם את פתח כניסת הרוח על קיר הנמצא בניצב לרוח השלטת ועד סטי 

  .על הגג או בצידי כיוון הרוח השלטת, פתח היציאה יכול להיות ממוקם בצד הנגדי של פתח הכניסה. 50% - ח שתתקבל במהירות הרו

 אלא גם חלוקה נכונה של מחיצות הפנים ביחס למיקום החלונות, אוורור נוחות מחייב לא רק תכנון נכון של פתחי הבניין ביחס לכיוון הרוח השלטת.  

  שקולה ' שנ/' מ1 ואילו מהירות רוח של .צ" מ1.2 -צ ובאקלים חם ולח ב" מ1-שקולה להורדת טמפרטורת החדר בקיץ באקלים חם ב' שנ/' מ0.5של מהירות רוח

 . צ" מ3 - בחדר באקלים חם ולח ב הלהורדת הטמפרטור

  

  )נורמטיבי(דרישות 

  5סעיף חובה בפרק  (5.1ניתוח משטר הרוחות במקום הפרויקט בהתאם לסעיף ייעשה.(  

 מפרטים וכדומה, פרטים, חזיתות, חתך,  בתוכנית מערכת האוורור הטבעי שנבחרה תוצג.  

 כנית ובחתך מסלול הרוח אל חללי הבניין הקשורים למערכת זוו באמצעות חיצים בתיוצג , החללים הקשורים למערכת האוורור הטבעי שתוכננה בפרויקטיוצגו, 

  .בו נמצאים האנשים בחדרש מתבצעת בגובה ראוויתנועת הש להראותיש . ין שטחם הכוללוציו

  מודל ממוחשב של  או על ידי, 2.15הגרף באיורלפי  או ,1יש להראות לפי הנוסחה בסעיףCFD , מחללי הבניין הקשורים 50%שמהירות הרוח המתקבלת בלפחות 

  .חותלפ  החלפות אוויר בשעה50ת בחלל החדר  ושמתקבל, או לחלופין', שנ/' מ0.5למערכת זו היא 



  

   זכויות שמש בתכנון עירוני-נספח ב 

(  )נורמטיבי

  מבוא

 םהבניין והן עבור שטחישטחים בתוך  הן עבור בעונת החורף יכולה להיות יעילהחשיפה לשמש ה

ה ייכולה להפחית באופן משמעותי את צריכת האנרגילשמש ין י חשיפת חלונות הבנ:שמחוצה לו

בהם תרמית הנוחות ה תנאי משפרת אתומדרכות  שטחים פתוחיםחשיפת ו , לחימוםהנדרשת 

  . בעונת החורף

אמצעי הצללה דינמיים  ב-  ם פתוחיםושטחי, קיץ ניתן להצליל חלונות באמצעות תריסיםעונת הב

  . כגון שמשיות או עצים נשירים

  . חשיפת השטחים הפתוחיםבוהבניין  חזיתות של) חשיפה: להלן(ה לשמש חשיפדן בנספח זה 

שבו קיימים הסברים רחבים יותר מאלה שתומצתו ] 1[ על המקור הביבליוגרפי הנספח מבוסס

רמת החשיפה לשמש החורפית הנדרשת בהתאם להפניות שונות ובהתאם לארבעת . בנספח זה

בהתאם לבדיקות שנעשו על ידי סימולציה שעתית המתייחסת נקבעה , אזורי האקלים בישראל

  ].2 [אקלים של המקום בחורףלתנאי האקלים של המקום בקיץ ולתנאי ה

  כללי. 1-ב

  הגדרת כיוונים   .1.1-ב

  : שלהלן1-בהגדרת הכיוונים תהיה כמפורט בציור 

  

  

  1-בציור 

  הגדרת אזורי האקלים. 1.2-ב

   1045י "תקן הישראלי תנקבע לפי ה) ג או ד, ב, א(אזור האקלים של הבניין בתקן זה 

  .10חלק 

  חשיפה לפי צפיפותהרמות . 1.3-ב

  : יהיו כמפורט להלןצפיפות נטולפי ה  החשיפהמותר

 ; מרכז- ) ויותר60%( גבוהה עבור אזורים בעלי צפיפות - רמת חשיפה נמוכה: 1רמה 

  . פריפריה- )60% - קטנה מ(  עבור אזורים בעלי צפיפות נמוכה-גבוהה רמת חשיפה : 2רמה 
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  :הערה

  .הצפיפות מוגדרת כשטח רצפה בנוייה חלקי שטח המגרש

  דרישות החשיפה. 2-ב

  חשיפת חזיתות הבניין. 2.1-ב

  :) לעיל1-בראה ציור (חשיפת חזיתות הבניין נדרשת בכיוונים 

  .(W) ומערב (SW)דמע , (S)דרום , (SE)דמז , (E)מזרח 

  חשיפת השטחים הפתוחים. 2.2-ב

מהשטח הפתוח לשמש לפחות  30%  תהיה חשיפה של- רמת חשיפה נמוכה – 1 ברמה

 .החורפית

מהשטח הפתוח לשמש לפחות  40%  תהיה חשיפה של- רמת חשיפה גבוהה – 2ה רמב

  .החורפית

 חשיפת מדרכות. 2.3-ב
 . מהמדרכה לשמש החורפית לפחות'מ 1 תהיה חשיפה של  -רמת חשיפה נמוכה  - 1ה ברמ

 .מהמדרכה לשמש החורפיתלפחות ' מ 2תהיה חשיפה של   - רמת חשיפה גבוהה – 2ברמה 

   חישוב שיטות .3-ב

  כללי. 3.1-ב

  :  שלוש שיטות חישוב לבדיקת זכויות השמשלהלן

להשגת כמות הקרינה כמות הקרינה מידת החשיפה הנדרשת לפי  –) תפקודית(שיטה א 

   ; בחורףהנדרשת על חזיתות הבניין

שעות החשיפה לשמש להשגת כמות מידת החשיפה הנדרשת לפי  –) תפקודית(שיטה ב 

  ;נייןחזיתות הבהקרינה על 

 להשגת כמות קווי המעטפת הסולאריתמידת החשיפה הנדרשת לפי  –) תיאורית(שיטה ג 

  . לפי שעות החשיפה לשמשהשטחים הפתוחים והמדרכות, הקרינה על החלונות

  :הערה

  .שבו זווית השמש היא הקטנה ביותר, היום הקצר ביותר בשנה,  בדצמבר21-עורכים את החישובים עבור ה
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 החזיתותעל  כמות הקרינה חישוב מידת החשיפה הנדרשת לפי  - )תפקודית (שיטה א. 3.2-ב

  בחורף

,  )1.2-לפי סעיף ב(באזור האקלים , )1.1-לפי סעיף ב (ןאחוז חשיפת החלונות לשמש החורפית בכיוו

 לפי כמות הקרינה  על , שלהלן1- נקבע כמפורט בטבלה ב)1.3-לפי סעיף ב(וברמת החשיפה 

  .תמידת החשיפה הנדרששיטה זו נדרשת הוכחת המתכנן לגבי השגת ב.  בחורףהחזיתות

  :הערה

  . שיטה זו מתאימה לחשיפת חזיתות בניינים בלבד ולא עבור השטחים הפתוחים

  

   לפי כמות הקרינה )ר"ש למ"באחוזים ובקוט(החשיפה הנדרשת מידת  - 1-טבלה ב

  אזורה  נדרשת החשיפה ה  מע  מז  דמז  ד  דמע

  2רמה  1רמה   2רמה   1ה רמ  2רמה   1רמה   2רמה   1רמה   2רמה   1רמה  

  א  )ר"ש למ"קוט( קרינה כ"סה  0.78  2.09  2.51  1.76  0.68

  (%) חשיפה  50  30  60  40  70  50  60  40  50  30

  )ר"ש למ"קוט (נדרש  0.39  0.24  1.26  0.84  1.76  1.26  1.06  0.70  0.34  0.20

  0.82  1.94  2.59  1.81  0.7  )ר"ש למ"קוט( קרינה כ"סה

 

  ב

  (%)חשיפה  50  40  60  45  70  55  60  45  50  40

  )ר"ש למ"קוט (נדרש  0.41  0.33  1.16  0.87  1.81  1.42  1.09  0.81  0.35  0.28

  0.82  1.94  2.59  1.81  0.7  )ר"ש למ"קוט( קרינה כ"סה

 

  ג

  (%)חשיפה  50  40  70  55  80  65  70  55  50  40

  )ר"ש למ"קוט (נדרש  0.41  0.33  1.36  1.07  2.07  1.68  1.27  0.99  0.35  0.28

  0.78  1.84  2.47  1.74  0.68  )ר"ש למ"קוט( קרינה כ"סה

 

  ד

  (%)חשיפה  50  30  50  30  50  30  50  30  50  30

  0.39  0.23  0.92  0.55  1.24  0.74  0.87  0.52  0.34  0.204  )ר"ש למ"קוט (נדרש
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   החשיפה לשמש שעות חישוב מידת החשיפה לפי -  )תפקודית(שיטה ב . 3.3-ב

לפי סעיף (אזור האקלים ב, )1.1-לפי סעיף ב(בכיוון  ת לשמש החורפית הנדרשהחזיתותמידת החשיפה של 

נקבעת לפי שעות נתונות ,  שלהלן5- עד ב2-כמפורט בטבלות ב) 1.3-לפי סעיף ב( וברמת החשיפה , )1.2-ב

   . שלעיל1-בשהן השעות הנדרשות להשגת כמות הקרינה כפי שנקבעה בטבלה , רציפות

  . ומדרכות שיטה זו מתאימה לחשיפה של חזיתות בניינים וכן לחשיפה של שטחים פתוחים :הערה

  .בשיטה זו נדרשת הוכחת המתכנן לגבי שעות החשיפה לשמש
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  :5- עד ב2-ות במקרא לטבל

  השעחלק מ

  שעה שלמה

  

  )ר"ש למ"קוט(לפי שעות נתונות  , באזור אהנדרשת החשיפה מידת - 2-טבלה ב

השעות   מע  מז  דמז  ד  דמע

  הנתונות
רמה  

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה 

2  

  רמה

 1  

  רמה

 2  

רמה 

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה

2  

6:00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7:00 0.04  0.04  0.05  0.05  0.03  0.03  0  0  0  0  

8:00 0.16  0.16  0.21  0.21  0.14  0.14  0  0  0  0  

9:00 0.23  0.23  0.36  0.36  0.28  0.28  0.01  0.01  0  0  

10:00 0.18  0.18  0.39  0.39  0.37  0.37  0.11  0.11  0  0  

11:00 0.07  0.07  0.33  0.33  0.4  0.4  0.22  0.22  0  0  

12:00 0  0  0.23  0.23  0.38  0.38  0.31  0.31  0.05  0.05  

13:00 0 0 0.14  0.14  0.33  0.33  0.37  0.37  0.14  0.14  

14:00 0 0 0.05  0.05  0.28  0.28  0.42  0.42  0.21  0.21  

15:00 0 0 0 0 0.2  0.2  0.39  0.39  0.22  0.22  

16:00 0 0 0 0 0.1  0.1  0.26  0.26  0.16  0.16  

17:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

18:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

19:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

כ נדרש "סה  0.40  0.19  1.22  0.83  1.8  1.3  1.1  0.7  0.37  0.16

 ש"בקוט(

  )ר"למ
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  )ר"ש למ"קוט(לפי שעות נתונות  , באזור בהנדרשת  החשיפהמידת - 3-טבלה ב

השעות   מע  מז  דמז  ד  דמע

  הנתונות
רמה  

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה 

2  

  רמה

 1  

  רמה

 2  

רמה 

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה

2  

6:00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7:00 0.05  0.05  0.05  0.05  0.03  0.03  0  0  0  0  

8:00 0.17  0.17  0.22  0.22  0.14  0.14  0  0  0  0  

9:00 0.23  0.23  0.37  0.37  0.29  0.29  0.04  0.04  0  0  

10:00 0.18  0.18  0.4  0.4  0.38  0.38  0.14  0.14  0  0  

11:00 0.07  0.07  0.34  0.34  0.42  0.42  0.24  0.24  0  0  

12:00 0  0  0.24  0.24  0.39  0.39  0.31  0.31  0.05  0.05  

13:00 0 0 0.14  0.14  0.34  0.34  0.35  0.35  0.15  0.15  

14:00 0 0 0.05  0.05  0.29  0.29  0.36  0.36  0.22  0.22  

15:00 0 0 0 0 0.21  0.21  0.31  0.31  0.23  0.23  

16:00 0 0 0 0 0.1  0.1  0.19  0.19  0.17  0.17  

17:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

18:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

19:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

כ נדרש "סה

ש "בקוט(

  )ר"למ

0.25  0.37  0.77  0.17  1.53  1.82  0.91  1.15  0.31  0.42  
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  )ר"ש למ"קוט(לפי שעות נתונות  ,  באזור גהנדרשת החשיפה מידת - 4-בטבלה 

השעות   מע  מז  דמז  ד  דמע

  הנתונות
רמה  

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה 

2  

  רמה

 1  

  רמה

 2  

רמה 

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה

2  

6:00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7:00 0.5  0.5  0.5  0.5  0.03  0.03  0  0  0  0  

8:00 0.17  0.17  0.22  0.22  0.14  0.14  0  0  0  0  

9:00 0.23  0.23  0.37  0.37  0.29  0.29  0.04  0.04  0  0  

10:00 0.18  0.18  0.4  0.4  0.38  0.38  0.14  0.14  0  0  

11:00 0.07  0.07  0.34  0.34  0.42  0.42  0.24  0.24  0  0  

12:00 0  0  0.24  0.24  0.39  0.39  0.31  0.31  0.05  0.05  

13:00 0 0 0.14  0.14  0.34  0.34  0.35  0.35  0.15  0.15  

14:00 0 0 0.05  0.05  0.29  0.29  0.36  0.36  0.22  0.22  

15:00 0 0 0 0 0.21  0.21  0.31  0.31  0.23  0.23  

16:00 0 0 0 0 0.1  0.1  0.19  0.19  0.17  0.17  

17:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

18:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

19:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

כ נדרש "סה

ש "בקוט(

  )ר"למ

0.25  0.37  0.97  1.30  0.68  2.11  1.08  1.40  0.31  0.42  
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  )ר"ש למ"קוט(לפי שעות נתונות  , באזור דהנדרשת החשיפה מידת - 5-בטבלה 

השעות   מע  מז  דמז  ד  דמע

  הנתונות
רמה  

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה 

2  

  רמה

 1  

  רמה

 2  

רמה 

1  

רמה 

2  

רמה 

1  

רמה

2  

6:00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7:00 0.04  0.04  0.05  0.05  0.03  0.03  0  0  0  0  

8:00 0.16  0.16  0.21  0.21  0.14  0.14  0  0  0  0  

9:00 0.23  0.23  0.36  0.36  0.28  0.28  0.03  0.03  0  0  

10:00 0.18  0.18  0.38  0.38  0.36  0.36  0.13  0.13  0  0  

11:00 0.07  0.07  0.33  0.33  0.39  0.39  0.23  0.23  0  0  

12:00 0  0  0.23  0.23  0.37  0.37  0.29  0.29  0.05  0.05  

13:00 0 0 0.13  0.13  0.33  0.33  0.33  0.33  0.14  0.14  

14:00 0 0 0.05  0.05  0.27  0.27  0.34  0.34  0.21  0.21  

15:00 0 0 0 0 0.2  0.2  0.3  0.3  0.22  0.22  

16:00 0 0 0 0 0.1  0.1  0.19  0.19  0.16  0.16  

17:00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  

18:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

19:00 0 0 0 0 0  0  0 0 0  0  

כ נדרש "סה

ש "בקוט(

  )ר"למ

0.16  0.37  0.56  0.88  0.76  1.27  0.52  0.92  0.25  0.4  
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 קווי המעטפת הסולארית חישוב מידת החשיפה לפי  - שיטה ג. 3.4-ב
- עד ב2-בציורים ב מוצג ,שותהשומרת על החשיפה לשמש בשעות הנדר, חתך המעטפת הסולארית

 חזיתות ה שלחשיפהשיטה זו עבור מיישמים  .קו אלכסוני המגביל את גובה הבניין שלהלן ב7

 . כמפורט להלןשטחים פתוחיםשל מדרכות ושל , הבניינים

  :הערה

  . מובאים כדוגמה בלבד7-  עד ב2- ציורים ב

  חזיתות בניינים ופתחים. 3.4.1-ב

). 3-ראו ציור ב(והרמה הנדרשת  החזית כיוון, םם לפי אזור האקלי את קו החתך המתאיבוחרים

, או של חדרי המלון, ממקמים את נקודת ההתחלה של הקו בבסיס הקומה הראשונה של המגורים

כמו כן יש להגן על חזיתות בנייני . או של כיתות במבני חינוך, או של חדרי אשפוז בבנייני בריאות

או קולטי שמש , ולטאים-וקמים על החזיתות תאים פוטואם ממ, מסחר ותעשיה, משרדים

 .אחרים

   מדרכות .3.4.2-ב

 את נקודת ההתחלה ממקמים.  החזיתם וכיוון את קו החתך המתאים לפי אזור האקליבוחרים

  ) 1.3-ב לפי סעיף 2 או 1(רמה החשיפה הנדרשת לפי  ,מבסיס הבניין' מ 2או ' מ 1של הקו במרחק 

 .)4- ב ציורורא(

   שטחים פתוחים .3.4.3-ב

כמפורט , בשלושה שלביםופועלים  , המתאיםםלפי אזור האקלי, דרום את קו החתך לבוחרים

 :להלן

 מהשטח הפתוח 40% או 30% וגודלש משולש בגזרה הצפונית של השטח הפתוח מגדירים  .א

כך שהצלע הארוכה שלו מקבילה לאלכסון , )1-3- לפי סעיף ב ( הנדרשתרמת החשיפהלפי 

 ).5-  ב ציור ורא(השטח 

נקודת הבסיס היא נקודת .  את מיקום נקודת הבסיס במרכז היתר של המשולשקובעים  .ב

 ).6 -ראו ציור ב(וי החתך הסולאריים וההתחלה של ק

וכן עבור ,  עבור הבניינים המתוכננים בגזרה הדרומיתדרום בקו החתך של המשתמשים  .ג

 ).7 -ב ציור ורא(הבניינים במזרח ובמערב 
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 רית לשמירה על זכויות שמשאיות המינימליות היוצרות את חתך המעטפת הסולו הזו– 2-ב יורצ

  

  

  

  :2- ב לציורותהער

, קו תחתוןבהשעה המצוינת . שיטה בהן השעות הדרושות לחשיפה לשמש החורפית לפי , השעות המצוינות ליד כל קו

  .שיטה גהיא השעה הקריטית הקובעת את שיפוע הקו ב

  .%- וין שיפוע הקו בליד כל קו מצ

באר : העיר המייצגת - אזור ב; א"ת: העיר המייצגת -אזור א: אזורי האקלים מיוצגים על ידי ערים כמפורט להלן

  .אילת:  העיר המייצגת- אזור ד; ירושלים:  העיר המייצגת- אזור ג; שבע

  .2 רמה –פריפריה ; 1 רמה –מרכז :  קרי1.3. רמת החשיפה כהגדרתה בסעיף ב
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    שימוש בקו החתך הסולארי לשמירה על חשיפת חזית דרומית של בניין שכן-3 -ור בצי

  

  :3- בהערה לציור

 .משמשת למגוריםבניין ההקומה הראשונה של ו ,'מ 12 צדי הרחוב הוא המרחק בין הבניינים משניבדוגמה זו 

  

  ש שימוש בקו החתך הסולארי לשמירה על חשיפת המדרכה הדרומית לשמ – 4-ציור ב

  

  :4-הערה לציור ב

מהמדרכה לשמש החורפית לפי הרמה '  מ2ויש לחשוף  ', מ12 צדי הרחוב הוא המרחק בין הבניינים משני בדוגמה זו

  .לפי הרמה הנדרשת למרכז'  מ1- ו, הנדרשת לפריפריה
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  א שלב – חשיפת שטחים פתוחים לשמש  –5-ביור צ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :5-הערה לציור ב

  . המתאים למרכז30% שטח של  מציגה ההדוגמ

  

  ב שלב –חשיפת שטחים פתוחים לשמש  – 6- ביורצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :6-הערה לציור ב

  . נקודת ההתחלה עבור כל בנייןשמשמשת, קביעת מיקום נקודת הבסיס במרכז היתר של המשולש

  בניינים במערב ובדרום  בניינים במזרח ובדרום

 

 בניינים במערב ובדרום  בניינים במזרח ובדרום
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   שלב ג–חשיפת שטחים פתוחים לשמש   – 7-ביור צ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :7-בהערה לציור 

.)הדוגמ (רית באמצעות העברת הזוויות של הדרום מנקודות הבסיס עד לבניינים המתוכנניםאיצירת המעטפת הסול
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  ייחוס גינת -ג  נספח

  )נורמטיבי(

  אזורי אקלים. 1-ג

 ואזורי דרוםלמצפון  -לפי אזורי משקעים , חמישה אזורי אקלים בישראלבנספח זה מוגדרים 

  ).מפת ישראל עם סימון אזורי האקלים לגינת ייחוס: 1- מפה גראו  ( ממערב למזרחתהתאדו

   :הערה

  .ד –מכונים באותיות א הו 10חלק  1045 י"תקן הישראלי ת בהמוגדרים אינם אזורי האקלים האזורים אל

  

  :  אלההם האקלים אזורי

  .צפון עד קו בנימינה בדרוםב מהגליל העליון ; במזרחרמת הגולןמערב עד במהים  –צפון 

  .דרוםבצפון עד קו אשקלון במקו בנימינה ; מערב עד העמקים המזרחיים במזרחבמהים  –רכז מ

צפון עד קו ירוחם ב מקו אשקלון ; במזרחהעמקים המזרחייםמערב עד במרצועת עזה  –דרום 

  .דרוםב

  .דרוםב יריחועד וצפון במהכנרת , רצועת העמקים המזרחיים –בקעת הירדן 

 ומקו ירוחם בצפון ועד אילת דרוםבצפון עד אילת ב מיריחו, זרחייםרצועת העמקים המ –הערבה 

  .בדרום

  

  הגדרות. 2-ג

  :הגדרות אלה כוחן יפה בנספח זה

המוצבת ,  במשך יממהAמ בגיגית תקנית סוג " שינוי גובה המים במ-התאדות מגיגית . 2.1-ג

משטח פתוח ומאדה מים חופשיים , בעמדות השירות המטאורולוגי באזורי הארץ השונים

  .לאטמוספרה

  

 הקשר הישיר בין התאדות מגיגית בכל -) מקדם התאדות: להלן(מקדם התאדות מגיגית . 2.2-ג

הצמח מאדה פחות (כלומר צריכת המים של הצמח , אזור בארץ לבין כמות המים שמאדה הצמח

  ).בשל מנגנונים פיזיולוגיים שונים

  

הקשר הישיר שבין   -מטיפוס מסוים משוקלל של קבוצת צמחים מקדם התאדות . 2.3-ג

;  מדשאות: קבוצות הצמחים האלה ותכמות המים שמאדבין התאדות מגיגית בכל אזור בארץ ל

  .פרחים וורדים ; עצים ושיחים

  

 50%, )0.45מקדם התאדות   (קה בינוניתוחזת דשא ב30%: כוללתגינה ה -  ייחוסגינת . 2.4-ג

 מקדם(  וורדים פרחים20% - ו, )0.3התאדות משוקלל  קדםמ(בצריכות מים שונות שיחים ועצים 

   . שלהלן1-ג ה צריכת המים של גינה זו מוצגת בטבל).0.55התאדות 

 
 על יםמבוסס, הנתונים לחישובים של גינת הייחוס. 2011, י דרורי ושביב"ע, הייחוס של גינת וההגדרה החישובים 

נתונים המשפיעים על השבפרסומים אלה מובאים  בנוסחאות .פרסומי שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות
מקדם צריכת המים שלהם לבהתאם להרכב הצמחים ו, )2002' אור ושות- הל(, )2009, גלון (צריכת המים של הגינה 

ממוצע של (נתוני המשקעים הממוצעים . )רשות המים(ם שלהם אזור האקליבובהתחשב בשטחם ו) 1996, קרמר וגלון(
למעט הנתונים של חוות נווה יער , ם על נתוני השירות המטאורולוגימבוססידות היומית הממוצעת ייוההתא)  שנים30

  .שמקורם הוא משרד החקלאות
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, )0.45התאדות  מקדם( קה בינוניתוחזת דשא ב20%: כוללת גינה ה-   גינה אינטנסיבית. 2.5-ג

 וורדים פרחים 20% -ו) 0.29התאדות משוקלל  מקדם(בצריכות מים שונות  שיחים ועצים 60%

  ).0.46מקדם התאדות משוקלל  (בצריכות מים שונות 

  , )0.45התאדות  מקדם( קה בינוניתוחזת דשא ב15%: כוללת גינה ה-  גינה אקסטנסיבית. 2.6 -ג

  וורדים פרחים15% - ו) * 0.21התאדות משוקלל  מקדם(ות ת מים שונוצריכב שיחים ועצים 70%

  ).0.43תאדות משוקלל ה מקדם(ות ת מים שונוצריכב

  .0.20 :באזור הערבה בלבדהתאדות משוקלל  מקדם)  *

 על פי היחס  קרקע משופרתגםכוללת ה  גינה אקסטנסיבית-   משופרת)אקסטנסיבית(גינה . 2.7-ג

 שיחים ועצים 70%, )0.34התאדות  מקדם( קה בינוניתוחזתבבחצי צל  דשא 15%: שלהלן

התאדות  מקדם(  וורדים פרחים15% -ו) **) 0.15משוקלל התאדות  מקדם(ות ת מים שונוצריכב

  .)0.35משוקלל 

  .0.14 :באזור הערבה בלבדהתאדות משוקלל  מקדם )**

  

 ריצוף 50%  גםכוללת גינה אקסטנסיבית משופרת ה- +משופרת ) אקסטנסיבית(גינה . 2.8-ג

  ).רצוי ריצוף מחלחל(

  

  : הערה

 ומבוססים על המקורות 2-  כל קבוצת צמחייה מובאים בטבלה גמקדמי התאדות ומקדמי התאדות משוקללת של

  .המובאים בביבליוגרפיה

  

  )ק לדונם לשנה"מב (הייחוסגינת מים של  ערכי צריכת  - 1-ג הטבל
  הערבה  הירדן בקעת  דרום  מרכז  צפון  אקליםה אזור

  1246  685  617  497  482  מים צריכת
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   הרכב הגינות - 2- גהטבל

  
  :הערה

  תאדות ומקדמי ההתאדות המשוקללת של קבוצת הצמחייה מצוינים בסוגרייםמקדמי הה
  

  הגינה
  

  מדשאות
  

  עצים ושיחים
  

  פרחים וורדים
  

  ייחוסגינת 
  לכל האזורים

קה וחזתמדשאה ב
 30%בינונית 

)0.45(  

שיחים 
  50%ועצים 

)0.30(  

 שיחים ועצים בצריכה 25%
  )0.35(בינונית 

 שיחים ועצים בצריכה 25%
  )0.25(נמוכה 

  20%פרחים 
)0.55(  

גינה 
  אינטנסיבית
  לכל האזורים

קה וחזתמדשאה ב
  20%בינונית 

)0.45(  

שיחים 
  60%ועצים 

)0.29(  
  

 עצי פרי בצריכה גבוהה 6%
)0.45(  

  )0.25( צמחי כיסוי 12%
 צמחים בצריכה בינונית 12%

)0.35(  
 צמחים בצריכה נמוכה 30%

)0.25(  

פרחים 
  20%וורדים 

)0.46(  

בצריכה  ורדים 5%
  )0.4(בינונית 

  )0.55( פרחים 5%
  )0.55( ירקות 5%
  )0.35( תבלינים 5%

גינה 
  אקסטנסיבית

 אזורים 4- ל
  ערבההלמעט 

קה וחזתמדשאה ב
  15%בינונית 

)0.45(  

שיחים 
  70%ועצים 

)0.21(  
  

עצי פרי בצריכה גבוהה  5%
)0.45(  

  )0.25( צמחי כיסוי 20%
  )0.1 (1 צמחים חסכניים 10%
  )0.2 (2 חסכניים   צמחים35%

פרחים 
  15%וורדים  

)0.43(  

 ורדים בצריכה 5%
  )0.4(בינונית 

  )0.55( פרחים 5%
  )0.35( תבלינים 5%

גינה 
  אקסטנסיבית

  ערבההלאזור 

קה וחזתמדשאה ב
  15%בינונית 

)0.45(  

שיחים 
   70% ועצים

)0.20(  

עצי פרי בצריכה גבוהה  5%
)0.45(  

  )0.25( צמחי כיסוי 14%
  )0.1 (1חסכניים  צמחים  14%
  )0.2 (2 חסכניים  צמחים 37%

פרחים 
  15%וורדים  

)0.43(  

 ורדים בצריכה 5%
  )0.4(בינונית 

  )0.55( פרחים 5%
  )0.35( תבלינים 5%

גינה 
 )אקסטנסיבית(

 4-משופרת ל
אזורים למעט 

  ערבהה
קרקע 

משופרת לכל 
  הגינה

קה וחזתמדשאה ב
בחצי בינונית  דשא 

  15% צל
)0.34(  

שיחים 
  עציםו

חיפוי קרקע 
 לעצי פרי

70%  
)0.15(  

 עצי פרי בצריכה גבוהה עם 5%
  )0.25(חיפוי קרקע 

  )0.2( צמחי כיסוי 15%
  )0.08 (1 צמחים חסכניים 20%
  )0.16 (2 צמחים חסכניים 30%

פרחים 
  15%וורדים 

)0.35(  

 ורדים בצריכה 5%
  )0.32(בינונית 

  )0.44( פרחים 5%
  )0.28( תבלינים 5%

גינה 
נסיבית אקסט
לאזור  משופרת
  ערבהה

קרקע 
משופרת לכל 

  הגינה

קה וחזתמדשאה ב
בחצי בינונית  דשא 

  15%צל 
)0.34(  

שיחים 
  ועצים

חיפוי קרקע 
 לעצי פרי

70%  
 )0.14(  

 עצי פרי בצריכה גבוהה עם 5%
  0.25חיפוי קרקע 

  )0.2( צמחי כיסוי 15%
  )0.08 (1 צמחים חסכניים 30%
  )0.16 (2 צמחים חסכניים 20%

פרחים 
  15%וורדים 

)0.35(  

 ורדים בצריכה 5%
  0.32בינונית 

  )0.44( פרחים 5%
  )0.28( תבלינים 5%
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  חיסכון בהשקיית גינות לפי אזורי אקלים. 3-ג

 , האקליםאזורי חמשת בכל גינות של) באחוזים( החיסכון את מציגותשלהלן  7- ג עד 3- גטבלות

  :)א(להלן כמפורט 

   אזור הצפון- 3-טבלה ג

  הגינה )ב( סכון ביחס לגינת הייחוסיח  ק לדונם לשנה"מ

   %-ב  ק"במ  חודשי השקיה  השקיה צריכת מים

  

  -  -  אוקטובר- אפריל   482  684  גינת הייחוס

  10>  53  אוקטובר- אפריל   429  618  אינטנסיבית

  30>  150  אוקטובר- אפריל   332  494 אקסטנסיבית

  50>  252  אוקטובר- אפריל   230  364  משופרת

  75>  367  אוקטובר- אפריל   115  182  +משופרת 

  :הערות לטבלה

 תהמאפשר)  2011, דרורי (,)Drori & Shaviv, 2011 ( דרורי ושביבשל שיטת החישוב הטבלות מבוססות על )א(

  .קתהוחזתהתייחסות לגורמי תכנון הגינה המשפיעים על צריכת המים הנדרשים ל

של הגינה ביחס לגינת הייחוס על ידי תכנון המביא בחשבון  ת המים המתוכננתניתן ליצור חיסכון נוסף בצריכ )ב(

  .כגון שמש ורוח ותוספת הצללות משתני אקלים ומיקרו אקלים

  

  מרכזה אזור - 4-ג טבלה

  סוג הגינה  סכון ביחס לגינת הייחוסיח  ק לדונם לשנה"מ

   %-ב  ק"במ  חודשי השקיה  השקיה צריכת מים

  -  -  אוקטובר- אפריל   497  707  גינת הייחוס

  10>  52  אוקטובר- אפריל   445  638  אינטנסיבית

  30>  150  אוקטובר- אפריל   347  510 אקסטנסיבית

  50>  252  אוקטובר- אפריל   245  376  משופרת

  75>  374  אוקטובר- אפריל   123  188  +משופרת 

  : לטבלהותהער

  . שלעיל3- ג לטבלה ותראו הער

  

  הדרום אזור- 5- גטבלה

  וג הגינהס  סכון ביחס לגינת הייחוסיח  ק לדונם לשנה"מ

   %-ב  ק"במ  חודשי השקיה  השקיה צריכת מים

  -  -  נובמבר- סמר  617  768  גינת הייחוס

  10>  67  נובמבר- סמר  550  694  אינטנסיבית

  30>  192  נובמבר- סמר  425  554 אקסטנסיבית

  50>  317  אוקטובר- אפריל   300  408  משופרת

  75>  467  אוקטובר- אפריל   150  204  +משופרת 

  : לטבלהותהער

  . שלעיל3- ג לטבלה ותראו הער
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   הירדן בקעת אזור - 6-ג טבלה

  סוג הגינה  סכון ביחס לגינת הייחוסיח  ק לדונם לשנה"מ

   %-ב  ק"במ  חודשי השקיה  השקיה צריכת מים

  -  -  נובמבר- סמר  685  872  גינת הייחוס

  10>  77  נובמבר- סמר  608  787  אינטנסיבית

  30>  210  אוקטובר- אפריל   475  629 אקסטנסיבית

  50>  344  אוקטובר- אפריל   341  464  משופרת

  75>  514  אוקטובר- אפריל   171  232  +משופרת 

  : לטבלהותהער

  . שלעיל3- ג לטבלה ותראו הער

  

   הערבה אזור - 7-ג טבלה

  סוג הגינה  סכון ביחס לגינת הייחוסיח  ק לדונם לשנה"מ

   %-ב  ק"במ  חודשי השקיה  השקיה ת מיםצריכ

  -  -  דצמבר-ינואר  1246  1274  גינת הייחוס

  10>  125  דצמבר-ינואר  1121  1150  אינטנסיבית

  30>  378  דצמבר-ינואר–  868  897 אקסטנסיבית

  50>  623  דצמבר-ינואר–  623  651  משופרת

  75>  935  דצמבר-ינואר–  311  326  +משופרת 

  : לטבלהותהער

  . שלעיל3- גלטבלה  ותראו הער

  



  

61  

   סמפת ישראל עם סימון אזורי האקלים לגינת ייחו –1-מפה ג
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  רוחות רצויות ובלתי רצויות – דנספח 

  )נורמטיבי(

  כללי. 1-ד

 הולכי במפלס תנועתרוח ואת מהירותה ההצגת כיווני את  יכלולהרוחות באתר משטר ניתוח 

  . ן ולתנאי הנוחות הרצוייםתוך בדיקת ההתאמה לסוג הפעילות המתוכנ, רגלה

ולהראות שהפרויקט המתוכנן איננו , הקיים ללא הפרויקט המוצעמשטר הרוחות יש לבדוק את 

  .מצב הקייםמשפיע לרעה על ה

הנתונים מוצגים באטלס האקלימי בשני . 1נתוני הרוחות נמדדים בתחנות שונות ברחבי הארץ

  : אופנים

 שעות בארבעה 8הנתונים מוצגים עבור . וצמות של רוחותטבלת כיוונים ועבגרף שושנת הרוחות וב

  ):1991, רובין, ביתן(שנה הארבע עונות את חודשים המייצגים 

 ; המייצג את החורף– חודש ינואר .1

 ; המייצג את האביב– חודש אפריל .2

 ; המייצג את הקיץ– חודש יולי .3

 . המייצג את הסתיו– חודש אוקטובר .4

  הרוחמהירויות . 2-ד

מהירות . ' מ10 בגובה , למהירויות הרוח בשטח פתוחבדרך כלל יםיות הרוח מתייחסמהירונתוני 

  :כמפורט בטבלות שלהלן ,לפי סוגו, פרופיל תנאי השטחב ו השטחהרוח תלויה בגובה

  

  תנאי השטחמהירות הרוח ביחס ל - 1-טבלה ד

מקדם מהירות רוח   תנאי שטח  השטחסוג 

)a( 
  0.17  ותחופשיב ההנעשטח פתוח חשוף לרוח  שטח פתוח

 שאינם מכשולים מפוזרים בעלשטח פתוח   שטח כפרי

  'מ10-גבוהים מ

0.20  

יערות ושטחים , פרברים, שטחים עירוניים  שטח בנוי

 7 עד  שיש בהם בניינים אחרים צפופים

  קומות

0.25  

שטח עירוני 

  אינטנסיבי

  0.33   קומות7בהם בניינים מעל שיש מרכזי ערים 

                                                 
ניתן להיעזר בנתונים של תחנות מדידה של ארגונים , לצורך קבלת נתוני רוחות של האתר ובסביבתו הקרובה 1

  . כגון איגוד ערים לאיכות הסביבה



  

למהירות הרוח במפלס   את מהירות הרוח שנמדדה בשטח פתוחלהתאיםיש ת בחישוב המהירויו

  .  שלהלן1נוסחה לפי יעשה י חישוב זה. לפרופיל מקום הפרויקטו תנועת  הולכי הרגל

  :1נוסחה 

a)(
metH
H

metV
HV

   

  

  :שבה

VH   -   מהירות הרוח בגובה הרצוי  

VMET   -   מהירות הרוח הנמדדת  

H   -   הגובה הרצוי 

HMET    -   ידהגובה תחנת המד  

a   -    1-דלפי טבלה , מהירות הרוחמקדם  

  

  התאמת מהירות הרוח לסוג הפעילות. 3-ד

 מדרג סולם זה). BRE ,1994( בופור סולם בהתאם לתיעשההתאמת מהירות הרוח לסוג הפעילות 

ת מהירות הרוח וכן מוגדר כמו). 2-ד טבלה ורא( דרגות עוצמה כמהאת מהירויות הרוח ל

 שווה , שמבחינה מכנית מהווה רוח מסוכנת,המרבית מהירות הרוח .ונותשההמומלצת לפעילויות 

  ).3- ד טבלה ורא(לכל סוגי הפעילויות 
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   השפעת מהירות הרוח לפי דירוג בופור- 2-טבלה ד

טווח מהירות 

הרוח 

הממוצעת 

טר במ(

) נייהשל

בגובה מפלס 

  הולכי הרגל

  השפעות  דירוג בופור   הרוחתיאור

B0 0-0.2  רגוע  -  

1 B 0.3-1.5  ללא רוח מורגשת  וירותנועת א  

B2  1.6-3.3  על הפניםמורגשת רוח ה  רוח קלה  

B3  3.4-5.4  יםופפדגלים מתנ  רוח נעימה  

B4  5.5-7.9  בגדים , פריעת שיער, אבק וניירות עפים  רוח בינונית

  םופפימתנ

B5  8.0-10.7  גבול הרוח הנסבלת  רוח ערה  

6B 10.8-13.8  התנגדות מורגשת , יהי במטרקושי בשימוש  רוח חזקה

  הרוח שורקת,  הגוףמול

7B 13.9-17.1  קושי בהליכה יציבה, חוסר נוחות בהליכה  סף סערה ,

  ףופשיער מתנ

8B  17.2-20.7  קושי בשליטה בהליכה, קושי בהתקדמות  סערה ,

  הרוחקושי רב בשמירה על יציבות בזמן משבי

9B 20.8-24.4   לא ניתן לעמוד , אדםמשבי רוח מעיפים בני  סערה חזקה

קושי , כאב ראש, כאב אוזניים, מול הרוח

ענפים ,  רעפים עפים–סביבה לנזקים , לנשום

  סכנה להולכי רגל, ומהנשברים וכד

10B 54.5-28.4  נזק , עצים נעקרים.  ביבשהמתכמעט לא קיי  סופה

   למבניםרב
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הערכים נתונים . ויות שונותלהלן מפרטת קריטריונים לנוחות ובטיחות בהתאם לפעילש 3- דטבלה

יש , בטמפרטורות נמוכות יותר. ' צ100 - הגבוהות מומתייחסים לטמפרטורות ,  בופורסולםב

  .גבול הסכנה זהה לכל הפעילויות. ' צ200להפחית יחידת בופור אחת לכל ירידה של 

  

  

  מהירויות הרוח המומלצות עבור פעילויות שונות- 3-דטבלה 
מקום   הפעילות

  הפעילות

השפעה 

  הרצוי

השפעה 

  תנסבל

השפעה 

  לא נעימה

השפעה 

  מסוכנת

  B5  B6  B7  B8  מדרכות  הליכה מהירה

, פארקים  טיול

 רחבות כניסה

B4  B5  B6  B8  

חשיפה 

  קצרה

, פארקים

  רחבות

B3  B4  B5  B8  ישיבה/עמידה 

חשיפה 

  ארוכה

, בתי קפה

אזורים של 

  מופעי חוצות

B2  B3  B4  B8  

 

 

סבירה כאשר היא מהירות רוח שניתן להניח .  משכיחות הרוחותהנוחות היחסית מושפעת גם

בדרגת  אירוע רוח ;מתרחש בשכיחות של פחות מפעם בשבוע' תנסבלהשפעה  'תאירוע רוח בדרג

' נתמסוכהשפעה 'בדרגת מתרחש בשכיחות של פחות מפעם בחודש ואירוע רוח ' מהלא נעיהשפעה '

.מתרחש בשכיחות של פחות מפעם בשנה
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