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. 1הקדמה:
השלב הראשון בתהליך התכנון והבנייה של כל בית ,שכונה ,עיר או תשתיות .הוא הכרת השטח
ונתוני הדמוגרפיים ,האקלימיים והסביבתיים .יש לבצע סקר מקדים ולהכין ניתוח אקלימי וסביבתי
ולגבש קונספט תכנוני ולבנות ע"פ דרישות הפרוגראמה.
צריך לבחון את הערך הסביבתי של האתר ,להגדיר למה מיועד ,ולהשתדל להבטיח את האיזון
הסביבתי.
להפחית את ההשפעה של המבנה על המקום ככל הניתן.
הבנייה הירוקה מחייבת גישה מערכתית כוללת ,שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון .
השלבים הראשוניים של התהליך פשוטים ובד"כ הופכים לבעייתיים יותר עם התפתחות התהליך.
 10דברים על בנייה ירוקה:
* הבניה הירוקה מאפשרת יצירת סביבת מגורים בריאה ונוחה.
* שימוש בבידוד תרמי שומר על טמפ' מאוזנת של הבניין וחוסך באנרגיה לצורך החימום
* אבזור החדרים במאווררי תקרה מעודד הפחתת השימוש במיזוג אוויר.
* ניתן לעשות שימוש בחומרי בנייה בעלי תוחלת חיים ארוכה ,חומרים מתכלים וחומרים הניתנים
למחזור.
* בישראל ניתן תו תקן מיוחד לבניינים ירוקים שפגיעתם בסביבה פחותה.
* חברת שיכון ובינוי היא חברת הנדל"ן הראשונה שקיבלה תן תקן ירוק בפרויקטים בכרכור ובנתניה.
* בישראל פועלת העמותה לייזום בנייה ירוקה ובת קיימא במטרה להפוך את הבניה הירוקה לנורמת
מקובלת בישראל.
* הבנייה הירוקה מיושמת במדינות רבות בעולם בהן צרפת ,גרמניה ,ניו זילנד ,קנדה וארה"ב.
* בניה ירוקה מסייעת להקטנת הוצאות התפעול של הבניין.
 .2מיקום הבית
ביחס לשטח מתוך מחשבה על כיווני השמש במהלך כל עונות השנה:
מיקום הבית ביחס לשטח מתוך מחשבה על כיווני השמש במהלך כל העונות השנה.
העמדת הבית כך שחזיתותיו הארוכות תפנינה לצפון ולדרום ,מאפשרות ניצול פסיבי של אנרגית השמש,
להקטנת הצריכה של אנרגיה לחימום ולתאורה.
יש להימנע ככל האפשר מפגיעה בצמחיה ובעצים קיימים.
לתכנן העמדת הבית ומפלס הרצפה בפני שטח קטן שיקטנו כמויות החפירה ומילוי כך תיהנה פגיעה
מזערית
בפני השטח.
בבנייה פרטית מומלץ בית קטן ונמוך .באזורים חמים ומדבריים ,מרובי סופות חול ואבק ורוחות חזקות,
עדיף מבחינה אקלימית להקטין ככל האפשר את שטח הקירות החיצוני ,לצמצם את גודל החלונות
ולמזער את החשיפה לקרינה.
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 .3בידוד תרמי :
מעטפת בידוד התרמי – נותנת חיסכון באנרגיה )מבודדת ,אוטמת ,נושמת ,חוסכת  22-49%אנרגיה,
שימוש פנים וחוץ ,נוחות תרמית ,ובעלת תקנים( .יש צורך לבודד את החלל הפנימי – כדי להקל על
שמירת טמפ' נעימה בפנים .כמעטפת אינה מושלמת יכנס חום /קור מבחוץ דרך מעברים.
מעברים קיימים בפתחים ובשלד המבנה ,את פתחי החלונות חובה לבודד ע"י שימוש בזיגוג כפול ,את
השלד ניתן לבודד בשימוש בפרטי בנין נכונים .גג המבנה –יש לטפל בהקפדה יתרה כחלק שמקבל
קרינה מכסימלית.
מסה תרמית של הבית – כמות החום שהבית אוגר בעצמו  ,ישנם מקומות שנעדיף את הבית במסה
תרמית מנמלית
ומקומות בהם נשאף להגדיל אותה למקסימום.
דוגמא :במדבר קירות עבים אוגרים את החום ביום ופולטים אותו בלילה.
 . 4מבואת כניסה לבית .
בבית פרטי – תא הוא מעין מבואת כניסה המופרדת מהחוץ בדלת ומופרדת מהפנים בדלת נוספת ,וכך
מתקבלת חציצה בין החוץ לפנים .תא זה יעיל מאוד בחסכון אנרגיה בשל העובדה שזהו חלל חוצץ בעל
שתי דלתות כך שאדם הנכנס לתא סוגר אחריו את דלת הראשונה ורק לאחר מכן פותח את השנייה
ונכנס לפנים הדירה ,לעומת זאת עם נתכנן דלת אחת בין החוץ לפנים כל הקור או החום מבחוץ יכנס
ישירות לדירה ויפגע בטמפ' .מיקום של תא שה הינו חשוב מאוד ,עליו להיות בתוך שטח הריבוע ולא
נספח אליו )ריבוע אליו מוצמד עוד ריבוע קטן( כלומר שלושה קירות של התא מפרידים בין פנים הדירה
ורק קיר אחד מפריד את החוץ
בדוגמא לשימוש באירופה הקרה
 .5תכנון וחלוקת הבית ע"פ אזורי יום ואזורי לילה:
התכנון הוא היבט פונקציונאלי של מבנה ניצול אור יום וניצול של רוחות שולטות לאוורור הבית ,ואזורי
לילה.
תכנון קומפקטי מתוך מטרה להקטין את שטח מעטפת המבנה שהשפעת האוויר החיצוני יקטן על פני
הבית.
אוורור לילי :בעונת הקיץ החלונות נפתחים בשעה  20:00בערב ועד השעה  9:00בבוקר.
נוצרת תחלופת אוויר בשיעור של  6חילופי אוויר לשעה .בחורף החלונות לא נפתחים .ללא אוורור:
החלונות לא נפתחים כלל.
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 . 6היקף שטחי קירות:
יש לצמצם את שטחי קירות החוץ ושטחי הפתחים במבנה כדוגמת דלתות וחלונות .הצורה הטובה
ביותר
הוא תכנון בצורת עיגול או בעת כיפות ומשטחים כדוריים ,בשל העובדה שהיחס בין היקף לשטח הוא
גדול יותר.
עם זאת יש קושי בתכנון הפנימי של המבנה והתאמת ריהוט פנימי.
 .7מידות ומיקום פתחים במבנה:
גודל הפתחים ,מיקומם וסוגם משפיע על כמות אור יום שנכנס לבית ,על האוורור של הבית ,מידת
חדירת
חום לתוכו ע"י קרינה ועל המראה הנשקף דרך החלונות.
הפנייה דרומית :דלתות זכוכית גדולות )שטח זיגוג =  12.5מ"ר ,מקדם העברה =  (85%ממוקמות
בחזית הדרומית .בשאר החזיתות חלונות קטנים ) 0.5מ"ר( בלבד .הפנייה מערבית :דלתות הזכוכית
הגדולות ממוקמות בחזית המערבית .בשאר החזיתות חלונות קטנים ) 0.5מ"ר( בלבד.
 .8החלונות שפונים לכיוון השמש יהיו צרים  +מגני שמש למניעת קרינה ישירה :
חלון שמטרתו הכנסת אור יום רצוי שיהיה בחלקו העליון של קיר כך שנכנס אור יום פנימה יותר לתוך
הבית.
וחלונות פונים למערב מאפשרים כניסת קרינה ישירה של שמש לתוך הבית בשעות אחה"צ  ,שעות
שהקיף יש בהן דרישה רבה למ"א  ,לכן רצוי שהחלונות המבנה היו קטנות.
באזורי קרינת שמש מרובה מייצרים חלונות כהות.
תריסים ניידים :בכל הפתחים המזוגגים מותקנים תריסים מבודדים )שלבים בצבע לבן ,מלאים בקצף
בידוד בעובי של  1ס"מ( .בקיץ  -התריסים סגורים בכל שעות היום וחוסמים את קרינת השמש; בשעות
הלילה הם פתוחים .בחורף  -התריסים פתוחים בשעות היום והחלונות חשופים לקרינת השמש; בשעות
הלילה הם סגורים.
שיטת זיגוג הפיכה -במרכז מסגרת החלון נראה ההתקן שיש בו זכוכית כפולה ,מוטה בזוית של 45
מעלות על צירו .למעלה ולמטה  -פתחי אוורור .אחרי כיוון המתקן בהתאמה לחורף או לקיץ ,ננעל החלון
בעזרת מנעול המצוי בצד שמאל )החלון בנוי משני לוחות זכוכית המצויים בסמיכות זה לזה .האחד הוא
זכוכית רגילה בעוד שהשני קולט אור שמש ומתחמם .החלון החם מקורר בהסעה ע"י זרם אוויר שנע בין
שני הלוחות .בקיץ ,מסובבים את ציר החלון כך שהלוח הקולט חום פונה החוצה .כך ,אנרגיית השמש
נקלטת על-ידי הלוח החיצוני והחום משוחרר אל הסביבה ע"י זרם האוויר דרך החלל שבין הלוחות.
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 .9אזורים מוצלים)פטיו מרפסות וכו'(:
לכל אזור על פני כדור הארץ יש טבלת שמש המתאימה לו ,התחשבות בטבלה זו היא גורם מכריע
כמות הקרינה הנכנסת למבנה .בישראל השמש נמצאת לאורך כל היום בדרום ותכנון חזיתות דרומיות
מצריכות טיפול מיוחד בכל הנושא שקשור לקרינה אולטרה סגולה.
תכנון של הצללה על חלונות יבטיח מניעת חימום יתר בבית עקב חדירה ישירה של קרינת השמש בקיץ,
אך יבטיח חימום הבית בחורץ ע"י קרינת השמש.
על-ידי הצללה יעילה של הבית ,הגג החדש הקטין ב 50 %-את השימוש במיזוג אוויר.
תכנון של צמחייה מסביב ונטיעת עצים נשירים יבטחו הצללה על קירות הבית בתקופת הקיץ ויבטחו
קליטת קרינה של השמש בחורף בעת הנשירה.
חצר פנימית – פטיו – חלונות בתוך מבנה אחראיים ל  15-30אחוזים מאובדן האנרגיה  ,יצירת פטיו
מקורה אומנם מגדילה את שטחי הקירות החיצוניים אך קרינת השמש הנכנסת לפטיו היא פסיבית תכנון
של צמחייה מסביב ונטיעת עצים נשירים יבטחו הצללה על קירות הבית בתקופת הקיץ ויבטחו קליטת
קרינה של השמש בחורף בעת הנשירה.
חצר פנימית – פטיו – חלונות בתוך מבנה אחראיים ל  15-30אחוזים מאובדן האנרגיה  ,יצירת פטיו
מקורה אומנם מגדילה את שטחי הקירות החיצוניים אך קרינת השמש הנכנסת לפטיו היא פסיבית.
 .10חנייה מוצלת  +קיר חיצוני בכיוון השמש:
אנו יכולים לקבוע אלמנטים כך שייצלו על הקיר או החלל רק בשעות מסוימות או רק בחודשיים מסוימים
בשנה ,כך שנקבל בשמחה שמש בוקר בחורף ונחסום את רוב הקרינה בקיץ.
אפשר להרכיב אלמנטים ניידים בכמות רמות ) ידניים /חשמליים( המאפשרים שליטה מלאה בצל
המתקבל
לדוגמא – פרגולה עולה ויורדת.

 .11שימוש בצבעים :
יש להשתמש בצבעים ובדבקים על בסיס מים המכילים כמות מעטה ביותר של מסיסים אורגניים נדיפים
כדי שלא יגרמו לבעיות בריאות  ,בדרכי הנשימה התפתחות אלרגיות וצריבה בעיניים כי בהם נמצא
רעלים ,בתוך הבית יש ריכוז בשיעור גבוהה.
חומר גמר  -צבע כהה :מעטפת הבניין ,לרבות קירות חיצוניים ותקרה עליונה ,בעלת גימור חיצוני בגוון
חום )מקדם בליעה =  .(0.8צבע בהיר :מעטפת הבניין ,לרבות קירות חיצוניים ותקרה עליונה ,בעלת
גימור חיצוני בגוון לבן )מקדם בליעה = .(0.2
* עדיפות לצבוע בצבעים בהירים – בגלל חום המדבר.
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 .12גגות קרים ,גגות ירוקים:
בניה ירוקה של גגות משמעותה  :שימור משאבים טבעיים ,הקטנת הפגיעה בסביבה ,הגדלת היעילות
האנרגטית של הבית ,שיפור איכות האוויר )בתוך הבית ומחוצה לו(?
"גגות קרים" הם גגות העשויים מחומרים בעלי רמת קרינה החזרה גבוהה מאוד של קרינה.
בד"כ הם עשויים מחומרים בעלי גוון לבן בוהק ופתחו לאחרונה חומרים מגוונים כהים לגגות משופעים.
מאפשר להם להקרין לחלל האוויר אנרגית חום שמצטברת בגג כקרינה אינפרא אדומה.
הגגות הקרים יכולים להפחית את טמפ' הגג עד כדי  37צלסיוס בהשוואה לגג בצבע שחור ובכך להקטין
בשיעור ניכר את כמות החום החודרת לתוך הבית .הטמפ' נותנת משך חיים ארוך יותר לגג.
היתרונות:
א .חסכון בהוצאות על חשמל למ"א בקיץ –  20%חסכון.
ב .חסכון בהוצאות אחזקה שוטפת של הגג.
ג .הפחתת צריכה החשמל בשעות השיא ) בהן מחיר החשמל יקר יותר(
ד .הפחתת זיהום האוויר.
ה .הקטנת האפקט איי חום באזורים מאוכלסים עירונים צפופים.
"גגות ירוקים" פותחו בגרמניה כבר לפני  30שנה ,אך בשנים באחרונות התרחב השימוש בהם גם
בארצות
אירופה האחרות ובארה"ב.
ה"גגות הירוקים" הם גגות שטוחים בדומה לרוב הגגות בבניה העירונית בארץ המאפשרים ע"י יישום
מערכות איטום וניקוז מיוחדות גינון של שטח הגג ,לרבות יצירת מדשאה וערוגות צמחים שונים ,ניתן
ליישם "גגות ירוקים" גם על גגות משופעים .
היתרונות:
א .שיפור איכות האוויר בסביבה עירונית ,כתוצאה מספיחת דו -תחמוצת הפחמן ופליטת חמצן לאוויר ע"י
הצמחיה.
ב .שיפור תנאי הנוחות האקלימית בתוך הבית.
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 .13תכנון מערכות הבניין
א .מערכת תברואה –
 .1התקנת מקטיני זרימה בכניסה לסוללות רחצה וראשי מקלחת ,עשויה להקטין את צריכת
המים ב – 40%
מבלי שמשתמשים ירגישו בכך.
 .2הקפדה על בידוד תרמי יעל של צנרת המים החמים תמנע איבוד אנרגיה רב ותקטין את
ההוצאות חימום המים.
 .3שימש במערכת חימום ע"פ דרישה  ,המבוססת על חימום בגז  ,מביאה לחסכון רב בהוצאות
לחימום המים ובצריכת המים עצמה ,מאחר שאין איבוד חום מדוד אגירת מים
)שאין בן צורך במערכת זו(
ואין צורך להמתין עד שיגיעו מים בדרגת החום הרצויה לנקודת הצריכה .
 .4התקנת מערכת דלוחין נפרדת )מים אפורים( כולל מיכל אגירה ומשאבה עבורם תאפשר ניצול
להשקיית הדשא והגינה ותביא לחסכון רב במים.
 .5התקנת מסננים לכלור בכניסה לראשי המקלחות תמנע חדירת כלור לעור הגוף.
 .6התקנת מסננים לחלקיקים קטינים תקטין זיהום המים.
ב .מערכת חשמל –
 .1שימוש במערכות אנרגיה נקיה כמו דוד שמש ,קולטי ותאורה סולרית יכולים להקטין
את צריכת החשמל באופן משמעותי ,התקנת תאים סולאריים ליצור חשמל יכולה את חשבון
לאפס ,ואפילו להביא למכירת
חשמל עודף לחברת החשמל .שימוש במערכות אנרגיה חליפית כמו גז לחימום
ובישול יקטין את הזיהום
שפולט הבית.
 .2נורות פלואורסצנטיות קומפקטיות צורכות כ –  1/4מצריכת החשמל של נורות רגילות
)נורות ליבון(
עבור אותה עוצמת אור ואורך חייהן גדול בהרבה ,עד פי שמונה מזה של נורית ליבון.
מומלץ להתקינן בחדרים בהם התאורה מופעלת ברציפות ,ולא בחדרי שירותים בהם תאורה
עובדת לסירוגין.
 .3התקנת מערכת בקרת תאורה  ,המבוססת על חיישנים המפעילים את התאורה רק שיש נוכחות
אנשים בחדר )אך לא בחדרי שירותים( .מערכת זו יעילה גם לתאורת חוץ.
 .4בית חכם מאפשר ניהול חשמל מתקדם ע"י אוטומציה ושליטה מרחוק.
בית חכם מתחבר אל תקני החשמל כמו תאורת ,תריסים ,מזגן או דוד ומקשרת בינם
לבין המשתמש באופן ידודתי.
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ג .מערכת אוורור ומיזוג אוויר–
 .1התקנת מערכת אוורור תקרתי בבית יוצרת תנועת אוויר בבית ,בהתאם לעונת השנה .בקיץ היא
שואבת
אוויר קריר מהחוץ ומוציאה את האוויר החם דרך חלל הגג החוצה .בחורף התנועה בכיוון הנגדי ,
הכנסת אוויר
חם מחלל הגג פנימה לתוך הבת והוצאת האוויר הקר החוצה.
 .2התקנת מאווררים לסילור האוויר החם מחלל הגג בכמות של  1מ"ר לכל  150מ"ר של גג ,תקטין
במידה רבה
את חיממו בקיץ ,ותשפר את הנוחות התרמית בקומה שמתחתיו.
 .3התקנת מערכת סילוק אדים ועשן מעל התנור והכיריים במטבח תשפר את איכות האוויר בבית,
ותקטין את החם והלחות בו.
 .4מומלץ להתקין מסנני חלקיקים בעלי יעילות גבוהה )מסניני HEPA),בכניסת האוויר החוזר
של מערכת מיזוג האוויר ,מסננים אלה מפחיתים את כמות חלקיקי המיקרו באוויר הגורמים
למחלות בדרכי הנשימה בכ – .90%
 .5העברת מובילי האוורור )"תעלות"( בתוך החלל הממוזג תקטין את מידת איבוד האנרגיה במובלים.
 .6הקפדה על איטם הפתחים סביב מעברי מובילי האוורור ,תקטין את איבוד האנרגיה ותביא לחסכון
בהוצאות
התפעול של מערכת מיזוג האוויר.
 .7התקנת מערכת מיזוג האוויר בעלת יעילות גבוהה )מספר SEERגדול מ ,(3-אשר מנצלת גז קירור
ידודתי לסביבה )ללא )HCFCתביא לחסכון באנרגיה ותמנע זיהום האוויר בגז הפוגע בשכבת
האוזון.
ד .מערכת הסקה-
 .1שימוש בעץ  -התקנת תנורי חימום סגורים שיעלותם גבוהה וזיהום האוויר קטן
הימנעו משימוש באח הפועלת על עץ הגורמת לזיהום אוויר ויעלותה האנרגטית מועטה.
 .2מערכת חימום רצפתית )מערכת הידרונית( ,המבוססת על הזרמת מים חמים בצנרת העוברת
בתוך
רצפת הבטון ,היא מהיעילות ביותר ומקנה הרגשת נוחות מרבית לדיירי הבית ,מאחר שהיא
מחממת
את האוויר באזור בו החימום נדרש )בגובה האנשים(.
 .3להשתמש במתקני הסקה על גז בעלת ניצול מרבי ) 90%ומעלה( .מתקנים בעלי ניצולת כזו גורמים
לזיהום אוויר מופחת וצורכים כמות מועטה יותר של דלק ,מאשר מתקנים רגילים.

.
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 .14בידוד אקוסטי:
במדבר יש בידוד יתר הבידוד עצמו הופך לגורם המונע את התקררות המבנה במהירות מספקת
בשעות הערב.
הבידוד בגג הוא חלק האפקטיבי ביותר .הרכבת בידוד אקוסטי יוצר רעש נמוך.
יריעות לבידוד תרמו רפלקטיבי ,היריעות מתאימות לבידוד גגות רעפים ,תקרות רביץ ,צנרת
מיזוג אויר
וקירות חוץ חלולים .כל היריעות הינן ידידותיות לסביבה ובעלות איכויות אקוסטיות גבוהות.
להלן מוצרים :תרמו סיב – עשויה משכבת סיבי פוליאסטר המחופה משני צדדיה ברדיד אלומניום
איכותי
תרמו אייר עשויה מיריעת פוליאתילן המחופה משני צדדיה ברדיד אלומיניום איכותי.
יחודה של היריעה הינו בבועות האוויר הקלועות בתוך רדיד האלומיניום.
תרמו פויל עשויה מרדיד אלומיניום משוריין.
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 .15חומרי גימור המעטפת:
שימוש בחומרי גימור על בסיס צמנט )כגון טיח או אבן ציפוי מלאכותי( עדיף על פני שימוש
באבן טבעית,
אריחים קרמיים או לוחות אלומיניום .מאחר שייצורם צורך אנרגיה מועטה בלבד ,פגיעתם במשאבי
הטבע
מתכלים בקטנה ועלות המחזור חייהם נמוכה יחסית.
בטון ולבנים )בלוקים( ממלט משמשים בדרך כלל כמבנים אוצרי חום).יציבים תרמית( אך מסתבר
שניתן לייצר
מאסה תרמית מהאדמה עצמה .דרך דרמטית ביותר להשגת יציבות תרמית היא למקם בניינים
באופן חלקי או
שלם מתחת לאדמה ,שם הטמפרטורות יחסית קבועות .במבנה מוגן בקרקע ,שכבה דקה יחסית
של אדמה
המכסה בניין יכולה להשפיע על יציבות הטמפרטורה הפנימית.
בעומק של מטר אחד מתחת לפני הקרקע  ,למשל ,כמעט אין הבדל בין טמפרטורת היום והלילה
בית ניסיוני בצורת כיפה ,שכוסה כמעט כולו באדמה נבנה בקמפוס של המכון לחקר המדבר
בשדה בוקר.
מעקב אחר הטמפרטורות הראה שיציבות התרמית שספקה המסה של האדמה מאפשרת לבניין
כזה ,המכוסה
באדמה לשמור על טמפרטורה יציבה במשך שבוע ימים.
אדמה יכולה לשמש באופן ישיר כחומר בניין וכך לספק אלטרנטיבה לבלוקים סטנדרטים מבטון,
בתהליך
ייצור שהוא הרבה פחות עתיר אנרגיה .אך לשם הבטחת עמידות לאורך זמן יש לייצב את האדמה
המקומית
בעזרת תהליכים כימיים או מכניים .לבנים לבנאות המיוצרים בשיטות אלו שומרים על תכונות של
חוזק לחיצה
ועמידות למים אשר דומים ללבנים קונבנציונליות מבטון ,אך בהשוואה  -במחיר סביבתי זניח.
יחד עם חומרי בניין מתאימים ,הגיאומטריה של מעטפת הבניין היא גורם חשוב ביותר לעיצוב
רגיש לאקלים.
דוגמא  :בקמפוס שדה בוקר תוכנן בית אשר מקטין את שטח החשוף לשמש ,ומאפשר לכל מעטפת
כולל הגג
להיות מוצל מקרינה ישירה של שמש הקיץ.
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 .16פיתוח:
השימוש בטופוגרפיה מלאכותית פותר את בעיית פסולת הבניין )איזון בין מילוי לחפירה(
וגם יוצר חיץ טבעי בין השטחים פרטיים למשותפים מבלי להשתמש בגדרות.
מי הנגר עילי מוביל למערכת ניקוז וחלול המשולבת בפיתוח המאפשרת שימוש חוזר
לצרכי השקיה.
 .17תחבורה:
עידוד נסיעה באופניים ,הצגת מתקנים לאופניים ,פיתוח שבילים לאופניים.
אפשרות לשים גוטה גרדן -אריחי דשא מחומר טרמופלסטי ממוחזר .מיועד לחניונים וחניות
לרכבים פרטיים ,מתאים למעבר כלי רחב ,מאושר לרחבות כיבוי אש.
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בידוד טרמי – דרוג אנרגטי .
קיר אורטן בטון קל מתועש

200-WB

רוחב
טרמית
במ"מ
16
150
150
20
1
5
3

RF-200

רוחב
טרמית
במ"מ
12
50
180
130
50
1
5

פרוט מרכיבי הקיר
 -1לוח גבס חסין אש  16מ"מ .
 -2שלד פלדה מגולוון .
-3בטון מתועש קל אורטן  150מ"מ.
 -4טיח טרמי מיסטר פיקס  20מ"מ .
 -5רשת פלדה מגולוונת .
-6טיח סלע )אמריקאי (  5מ"מ.
-7חיפוי דקורטיבי צבעוני  3מ"מ

התנגדות
טרמית
סגולית
4.80
0.00
21.70
7.70
0.00
0.00
0.00

סיכום התנגדות קיר
גג שטוח בטון קל אורטן
פרוט מרכיבי הגג
 -1לוח גבס חסין אש  12מ"מ .
 -2בידוד צמר זכוכית  100מ"מ
 -3שלד פלדה מגולוון .
 -4בטון מתועש קל אורטן  150מ"מ.
 -5פוליסטרן  50 16-Fמ"מ .
 -6רשת פלדה מגולוונת .
 -7יריעה ביטומנית  5מ"מ חיפוי אגרגט

התנגדות
טרמית
סגולית
4.80
25.60
0.00
21.70
7.70
0.00
0.00

סיכום התנגדות גג שטוח
גג רעפי חרס שלד עץ מחוטא RF-300
פרוט מרכיבי הגג
 -1לוח גבס חסין אש  12מ"מ .
 -2בידוד צמר זכוכית  100מ"מ
 -3שלד פלדה מגולוון .
 -4חלל אויר בגובה ממוצע  1מטר )אומדן(
- 5יריעת פולינום בועות מתחת לרעפי חרס
 -6גג רעפי חרס על גבי של עץ מחוטא תקני

רוחב
טרמית
במ"מ
12
50
180
1000
4
80

התנגדות
טרמית
סגולית
4.80
25.6
0.00
1.00
625
0.00

התנגדות
טרמית
מחושבת
0.08
0.00
3.25
0.14
0.00
0.00
0.00

 3.64התנגדות
טרמית
מחושבת
0.06
1.28
0.00
2.82
0.35
0.00
0.00

4.51 -

התנגדות
טרמית
מחושבת
0.06
1.28
0.00
1.00
2.50
0.00

סיכום התנגדות גג רעפי חרס 4.84 -
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תקנים ישראלים .
בישראל קיימת מערכת תקנים מסודרת על פי נושאים
רשימת תקנים למגורים באופן כללי ולבניה ירוקה וקלה במפורט .

תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי

 – 1571עבודות בטון
 - 4466פלדה לזיון בטון
 - 1562חוקת הפלדה

תקן ישראלי
תקן ישראלי
תקן ישראלי

 - 412עומסים במבנים
 - 413עמידות ברעידות אדמה
 - 414עומס רוח

 – 2262בתי קבע מתועשים
 - 921תגובות בשריפה של חומרי בניה –דרישות
 -755תגובות בשריפה של חומרי בניה – שיטת בדיקה וסיווג
 -931עמידות באש .
 – 1045בידוד תרמי של בתי מגורים
 – 1004בידוד אקוסטי בבתי מגורים
 – 5282בניה ירוקה

14

בע"מ

בונה לך בית ...
תקן  , 755תקן  721תקן  - 931אורטן הנדסה

15

בע"מ

בונה לך בית ...
תקן  , 755תקן  721תקן  - 931אורטן הנדסה

16

בע"מ

בע"מ
בונה לך בית ...
חתך בית מגורים חד קומתי גג שטוח

 – 1סף שיש חברון עליון
 – 2יריעת איטום  +בטקל
 – 3גג בטון מתועש בטון לק מבודד
 – 4שלד פלדה מגולוון נשא קומה שניה
 – 5קיר חיצוני מסיבי בטון קל
 - 6טיח חיצוני  +חיפוי דקורטיבי צבעוני
 - 7לוח גבס פנימי חסין אש
 – 8תקרת גבס חסינת אש
 – 9שיפוע בטון  +איטום רולקה
 – 10רצפת בטון רגילה עובי  20ס"מ
 – 11ארגזי קלקר לבידוד והפרדה מהקרקע
 – 12יסודות )בד"כ קלונס קוטר  50ס"מ עומק  8מטר (

חברה קבלנית לבניית בתי מגורים
בניה משולבת )קלה(

בונה לך בית ...
חתך בית מגורים חד קומתי גג רעפים

 – 1גג רעפי חרס שלד עץ מחוטא
 – 2יריעת בידוד פולינום
 – 3שלד עץ מחוטא תקני
 – 4שלד פלדה מגולוון נושא קומה שניה
 – 5קיר חיצוני מסיבי בטון קל
 - 6טיח חיצוני  +חיפוי דקורטיבי צבעוני
 - 7לוח גבס פנימי חסין אש
 – 8תקרת גבס חסינת אש
 – 9שיפוע בטון  +איטום רולקה
 – 10רצפת בטון רגילה עובי  20ס"מ
 – 11ארגזי קלקר לבידוד והפרדה מהקרקע
 – 12יסודות )בד"כ קלונס קוטר  50ס"מ עומק  8מטר (

חברה קבלנית לבניית בתי מגורים
בניה משולבת )קלה(

17

דגמים אלו הינם חלק מחוברת דגמים נפרדת
מ  100מ"ר ועד  240מ"ר

18

חברה קבלנית לבניית בתי מגורים
בניה משולבת )קלה(

משפ' שניר בני דקלים 2015
משפ' דיין – ירוחם 2016

שמואלי  -משמר השרון 2014

משפ' דרור– קדרון 2015

משפ' פוני אלקנה 2016

19

חברה קבלנית לבניית בתי מגורים
בניה רגילה

משפ' חסין באר שבע 2014

משפ' וייזר משמר השרון

משפ' מנהיים באר שבע

משפ' דניאלי ניר דוד

משפ' מזרחי פטיש
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