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 חינוך להתייעלות אנרגטית 

 מבני חינוך

 של מבני חינוך רטרופיטו
 וההזדמנויות  ההקשרים , זיהוי השחקנים

 הפניםאל מהחוץ 



 דרוש מידע

 על התפקוד

 והדירוג האנרגטי  
 של כל מבנה



 דוגמא לתעודת תפקוד אנרגטי למבנה

 רכיבים  –זיהוי השחקנים    2 האנרגיה הערכת עלויות    1

 המלצות לשיפור   3

 יצור חשמל בשמש/ חימום מים 

 CO 2פליטות  צמצום   4

 טון 1.2בית כמו שלך פולט     4

 תפעול המבנה טון 1.1-תצמצם    ב –בביתך     



 דוגמא לתעודת תפקוד אנרגטי למבנה

 שנים 3-מחיר האנרגיה ל

 הערכת עלויות האנרגיה

 תאורה•
 חימום•
 חימום מים•

 דירוג היעילות האנרגטית



 דוגמא לתעודת תפקוד אנרגטי למבנה

 C/Bדירוג היעילות האנרגטית  82%

 B/Aפוטנציאל שיפור               95%

 סיכום התפקוד האנרגטי של הרכיבים     

 קירות•

 גגות•

 חלונות•

 איקלום•

 חימום מים•

 תאורה•

 אטימות אויר•

 2COאין במבנה זה רכיבים בעלי פליטת     

 אפסית או מזערית    

 



 בארץ 

 אירופה ובעולם

 אוסטרליה ב"ארה
 ישראל

     DIRECTIVE 2010/31/EU  
        OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010  

on the energy performance of buildings   

oצמצום הצריכה הגדלה במבנים 

oשימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים 
oהגדלת מספר מבנים השואפים ל-ZE 



 בארץ 
 יעד הפחתת  

 2020 20%צריכת חשמל 

 האנרגיה והמים, מנהל אגף שימור האנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, מצגת אדי בית הזבדי –מקור 

 מבצעים, מתקצבים, יוזמים

משרדים ממשלתיים 

15-פורום ה 

המועצה לבנייה ירוקה 

רשויות מקומיות 

 

 

 

 ישראל



 בארץ 

 ובעולם

 אירופה

 ב"ארה

  

 ישראל

 הבנייה הירוקה  כמנוף להתייעלות אנרגטית
 USGBC –מקור 



 USGBC –מקור 



 15-פורום ה

 מבני חינוך

 בארץ 
 הבנייה הירוקה כמנוף להתייעלות אנרגטית

 15-פורום ה



 אורית גלעדי –מתכנן  תפנית  תכנון ובינוי ערים –מתכנן  רוני טולדנו אדריכלים  -מתכנן  Z2Hמתכנן  איילת עומר  ' אדר –מתכנן 

 בניין הנהלה –לאומי 

 מגדל הנהלה–הבינלאומי

 משפטית' מח–דיסקונט

 מפעל –נעם טרה 

 בניין משרדים –נעם טרה 

 משרדים–מכון גאולוגי

 מגורים –יבנה גרין ואלי 

 מגורים –חלומות רחובות 

 מגורים –נתניה צוקי השמורה 

 בריאות –מזכרת בתיה

 יסודיס "בי –דוריאנוב 

 מתחם   – דים"הבהעיר 

 מזרחי טפחות לוד

מצטיין 

מצטיין 

LEED BREEAM  

 קייזר לקנר אדריכלים –מתכנן 

 ניר קוץ אדריכלים –מתכנן 

 מדנס אדריכלים –מתכנן 

 מדנס אדריכלים –מתכנן 

 'ברק ציפור אדר -מתכנן 

 ברק ציפור אדריכלים –מתכנן 

 מגורים –קידר על הפארק

 ן"שיכון ובינוי נדל.מתכנן  כנען שנהב 

 Z2H –מתכנן 

 מרפאת כללית –תל מונד 

 אורנת שפירא אדריכלים –מתכנן 

 קולקר& קולקר  -מתכנן 

     
 הסמכה לתקני בנייה ירוקה -בבנייה ירוקה פרויקטים 
                 

 תעסוקה, מסחר, מגורים -דוגמא להטמעת הבנייה הירוקה 



 15-פורום ה בארץ 
 הבנייה הירוקה כמנוף להתייעלות אנרגטית



 הסמכה לתקני בנייה ירוקה/ עקרונות תכנון  –בתי ספר בבנייה ירוקה    

                

 ס"ב אונים כ"חט

 א"ס בלוך ת"בי

   בצלאל

 א"ס בלפור ת"בי

 חולון -אולם ספורט נאות שושנים 

 תיכון אביב רעננה

  –בית ספר דביר חולון 

 א"ת גרץס "בי

 יסודיס "בי –דוריאנוב 

 ס"כ –' ב 80ס יסודי "בי

 דורבניסקילוואי  –מתכנן 

 מילוסלובסקי –מתכנן 

 וניר קוץ SANAA–מתכנן 

 מתכנן יואב מסר
 פובזינר –מתכנן 

 מתכנן  שוהם פוגל

 ארדיטי גולדשמיטמתכנן 

 מתכנן  שוהם פוגל אורנת שפירא אדריכלים –מתכנן 

 דורבניסקילוואי  –מתכנן 

 ס דתי רמת הנגב"בי שני גרנק' אדר, ערן טמיר' אדר אדריכליםתמי הירש  –מתכנן 

 חינוךמבני  -הטמעת הבנייה הירוקה 



1 

תכנון לקיימות בהנחיות תכנון  
 בצוע

 הנחיות לתכנון עירוניות

 הבנייה הירוקה כמנוף להתייעלות אנרגטית

 א יפו אגף מבני ציבור"ת  -חוברות פרטים סטנדרטיים למבני ציבור  
 2014פורסם ספטמבר  –גנים וככרות , למרחב הפתוח ולרחובות

 תמי הירש אדריכלים –תכנון ועריכה 



תכנון לקיימות בהנחיות תכנון  
 בצוע

 2 הנחיות פרוגרמתיות למגרש ולמבנה

תכנון לקיימות בהנחיות תכנון  
 בצוע

הטמעת העקרונות בהנחיות תכנון  
 בצוע

 א יפו"ת  -חוברות פרטים סטנדרטיים למבני ציבור  
 2014פורסם ספטמבר  –גנים וככרות , למרחב הפתוח ולרחובות

 הבנייה הירוקה כמנוף להתייעלות אנרגטית



 3 דוגמא -הנחיות תכנון מיקרו אקלימי 

תכנון לקיימות בהנחיות תכנון  
 בצוע

תכנון לקיימות בהנחיות תכנון  
 בצוע

הטמעת העקרונות בהנחיות תכנון  
 בצוע

 א יפו"ת  -חוברות פרטים סטנדרטיים למבני ציבור  
 2014פורסם ספטמבר  –גנים וככרות , למרחב הפתוח ולרחובות

 הבנייה הירוקה כמנוף להתייעלות אנרגטית



חיסכון באנרגיה  בהנחיות תכנון  
 בצוע

דוגמא לתכנון פרטים לרכיבי המבנה  
 דוגמא

4 

 א יפו"ת  -חוברות פרטים סטנדרטיים למבני ציבור  
 2014פורסם ספטמבר  –גנים וככרות , למרחב הפתוח ולרחובות

 קירותבידוד 

 בידוד גגות קלים



 תכנון מערכות בקרה בכתה ובמבנה
 מקרה מבחן ס בלפור"הרחבת בי

Retrofit       מבנה לשימור  

 כיתות 8

 ר"מ 1200 -שטח מבנה 

 קומות 3

 ר"מ  1200   –שטח חצר 
 

 

 אדריכליםיואב מסר  -תכנון ושימור המבנה  13בלפור מזאה בית ספר 



 ס בלפור"הרחבת בי הנושאים
Retrofit       מבנה לשימור  

 מתוך אוסף מוזיאון ארץ ישראל בצילום אברהם סוסקין 40הבניין בשנות ה

 רקע



 מיקרו אקלים בנייה ירוקה בבתי ספר

 העמדה

 הפניות

 הסביבה הבנויה

 

 שמש

 /קרינה ישירה

 מניעת קרינה

 תאורה טבעית

 

 

 רוחות  

 אוורור טבעי

 

 

 טמפרטורה

 בקרת מעברי

 חום

 

 

 הנושאים
 

 תכנון פסיבי
 

 תשתיות  

 ומערכות
 

 בריאות

 

 חינוך
 

 תאורה

 תאורת חוץ

 חימום

 קירור חללים

 משאבות

 אוורור מאולץ

 מים חמים

 הרכיב

 ציוד מעורב

 חימום חלל

? ח "כ לבניין  ש"סה  

:חיזוי  רכיב פסיבי אקטיבי  

לוחות     כהצללה יישום   PV  



 מיקרו אקלים בנייה ירוקה בבתי ספר

 העמדה 

 הפניות

 הסביבה הבנויה

 

 שמש                  

 /קרינה ישירה

 מניעת קרינה

 תאורה טבעית

 

 

 רוחות                  

 אוורור טבעי

 

 

 טמפרטורה         

 בקרת מעברי

 חום

 

 

 פסיבי 



 מיקרו אקלים בנייה ירוקה בבתי ספר

 העמדה

 הפניות

 הסביבה הבנויה

 

 שמש
 /קרינה ישירה

 מניעת קרינה

 תאורה טבעית

 

 רוחות  
 אוורור טבעי

 

 טמפרטורה
 בקרת מעברי

 חום

 

 

 בריאות 

 מבטים, מלאכותית, ניתוח התאורה הטבעיתתכנון כיתה  



 מודלים לחיזוי בנייה ירוקה בבתי ספר

  –תפעול / חינוך  

ביטול יתרונות החזית  

 המיקרואקלימית



 זיהוי כשלים בנייה ירוקה בבתי ספר
 העמדה

 הפניות

 הסביבה הבנויה

 

 שמש
 /קרינה ישירה

 מניעת קרינה

 תאורה טבעית

 

 רוחות  
 אוורור טבעי

 

 

 טמפרטורה
 בקרת מעברי

 חום

 

 

 בריאות 

 תפעול/ חינוך  
 דורש החשכה - במקרן השימוש •

 ופניםחוץ  –דרישות בטיחות •

 

 וילונות האפלה 

 מ  "ס 10הגבלת פתיחה  



 ?הזדמנויות בנייה ירוקה בבתי ספר

 בידוד

 דרישות

 בטיחות

 בידוד

 ?  תפעול/ חינוך 

 תאום עם המשתמשים
 מועצה אזורית רמת הנגב –רמת הנגב ס דתי "בי שני גרנק' אדר, ערן טמיר' אדר אדריכליםתמי הירש  –מתכנן 

 חזית ביו אקלימית

 העמדה 

 הפניות

 הסביבה הבנויה

 

 שמש                  

 /קרינה ישירה

 מניעת קרינה

 תאורה טבעית

 

 

 רוחות                  

 אוורור טבעי

 

 

 טמפרטורה         

 בקרת מעברי

 חום

 

 

 פסיבי 



13זה "מא ס בלפור"הרחבת בי  

 

 רכיבי הבנייה הירוקה
⌂  הצללה על החלונות הדרומיים

⌂  חימום פסיבי

⌂   בידוד

⌂  תאורה טבעית

⌂  (תאורה ,HVAC)מערכות יעילות

⌂  חיסכון במים

⌂  חומרי בנייה עם תו ירוק

 

New 

extension:  

Staircase  

+ Bunker 

Preservation Building 

School 

Natural lighting- Ground floor Plan 

South view 

Solar radiation – South elevation   

Retrofit       מבנה לשימור  

 אדריכליםיואב מסר  -תכנון 13בלפור מזאה בית ספר 

 אדריכליםיואב מסר  -תכנון ושימור המבנה  13בלפור מזאה בית ספר 



אלמנטים פסיביים 1.1.1 –אנרגיה  – 01פרק  ס בלפור"הרחבת בי  

  –הצללה קיימת 

 חלונות דרומיים

 ניתוח הצללות

 תוספת לבניין הקיים -זיגוג 

 מבט מערבי

 מצחייה ותריס קיימים: פתרון הוספת רפפות : פתרון

Retrofit       מבנה לשימור  

 אדריכליםיואב מסר  -תכנון ושימור המבנה  13בלפור מזאה בית ספר 



 

י  "דרישות ת 1045 / 5282         :  
 זכוכית מבודדת או לוח אחד  – זיגוג

 מותאם למשקוף העץ

 דורש פרט מיוחד , פנימי –בידוד קירות 

 לאיטום החלונות

 הגבלת גובה )האם חיצוני  –בידוד הגג 

או פנימי( כרכוב  

 לא ניתן לדרג ללא  -דירוג אנרגטי  

 בקרי תאורת יום

 תאורת יום/ בקרי תאורה   

⌂ לא ניתן להשתמש בטייחים –חומרים   
⌂ HVAC & אוורור מלאכותי 

⌂ לא בוצע –איסוף עיבוי מי המזגנים   

⌂ שימוש בחומרי  –ניהול אתר הבנייה 

 הריסה באתר

 

 

 בידוד פתרונות
 

 

 

 

 גגות
 בידוד חיצוני

 

 

 

 

 

 פנימי -חיצוניים קירות 
 לוח גבס+ צמר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?מה למדנו         11זה "מא ס בלפור"הרחבת בי  

 אדריכליםיואב מסר  -תכנון ושימור המבנה  13בלפור מזאה בית ספר 



054-7405570 

Tami@tamihirsh.com 




