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נתוני האקלים נצלו את 
הטופוגרפיה המקומי ואת 

כקווים מנחים   בעיתטה
 למזעור הצורך בחימום וקירור

 .להשתלבות בנוףו

  מבוא
ין הכרח שהפיתוח יפגע בסביבה מהווה גישה הגורסת כי א, ובתוכו הבנייה הירוקה, קיימא-פיתוח בר

גישה זו , יתר על כן. במקרה של סביבות מופרות ממילא -במיוחד ואולי  -גם , אף עשוי לשפרההוא ו
, יצרני יותרהוא פורה ו, בהן הוא חש נוח יותר, מאפשרת לייצר סביבות בריאות יותר עבור האדם

  ).'אנרגיה וכו, מים(ורך לשם כך פחות משאבים צו
  

בעיקר זו של הבית , מתמקדת ברמת הבניין הבודד, מיועדת למשתכנים באזור רמת הנגבו חוברת ז
מעשיים לקבלת החלטות בשלבי התכנון השונים לקראת תכנון ובנייה ובכוונתה לספק כלים , הפרטי

תוך מתן דגש , מדריך זה מבוסס על חומר רב אשר הצטבר במהלך השנים .1" ירוקים"של בניינים 
מסוכם בשני פרסומים הזמינים חומר זה  .ובישראל בכלל, כגון רמת הנגב, ורים מדברייםלבנייה באז

כלים ידע ובאינטרנט והעשויים לשמש רקע תיאורטי ופרקטי נרחב עבור אלה הרוצים לרכוש לעצמם 
- מדריך לבנייה ביוה"ו, 2 "היבטים אנרגטיים בתכנון באזורים מדבריים: "נוספים ומפורטים יותר

  .3 "בישראל אקלימית
  

ואילו השני מהווה , הראשון מכיל הסבר קצר אודות הרציונל של כל סעיף. מדריך זה בנוי משני חלקים
, את המסמכים הנדרשים להערכת העמידה בדרישות אלה, את הדרישות התכנוניותשכוללת מפה 

התכנוני יש לזכור כי בעוד שהחלק . ואת החלק היחסי של כל סעיף בסך כל ההערכה של הבניין
בבנייה  –מותנה בביצוע בפועל  השונים המבחן האמיתי של עמידת בניין בדרישות התקנים, חשוב

  .וטמון בהפעלה של הבניין על ידי המשתמש –עצמה על פרטיה וחלקיה השונים 
  

  אתר. 1
 – 'באזור האקלימי המוגדר גרוב אזורי רמת הנגב נמצאים 

ימי בחמים ויבשים  בתנאיםאזור זה מאופיין . 4אזור ההר 
בשל הריחוק . קיץ ובדרישה משמעותית להסקה בחורףה

בעיקר ו ,בלילה מהחוף והגובה מפני הים טמפרטורת האוויר
ברוב אזורי . לרוב נמוכות מאלה בשפלה ,הלחות היחסית

רמת הנגב ניתן להיעזר בתנאי האקלים כדי לשפר את 
טורה זה בזכות הפרשי טמפר. התפקוד האקלימי של הבניין

של לחות יחסית שכיחות ו, גדולים בין יום ולילה בחודשי הקיץ
וכן ימים רבים שטופי שמש בחודשי ; בשעות החוםנמוכה 
מהירותה מגיעה לשיא  קיץבו, בחלק ניכר מימות השנהמערבי -כיוון הרוח השלטת הנו צפון. החורף

ת עונות מעבר ושעות הבוקר מאפיינו, ובעיקר דרום ומזרח, רוחות מכיוונים שונים. בשעות הערב
ואילו , במקרה הראשון הנן חזקות וחמות ונושאות כמויות אבק ולפעמים גם חול. המוקדמות מאוד

על ידי ניצול של קרינת חופשי השיג חימום לבשל נתונים אלה ניתן  .5 במקרה השני הנן לרוב חלשות
וכן קירור באידוי ) האוויר נמוכה דיה בהן טמפרטורתשבשעות (וקירור קיצי על ידי אוורור לילי , השמש

  .בשעות החמות והיבשות
  

יש לזכור כי אירועים חריגים עלולים להסית את , עם זאת
לרבות , הטמפרטורות הרבה מעל או מתחת לממוצעות לעונה

ומקרים בהם חום גבוה מלווה גם , אירועי שלג וקרה בחורף
  . בלחות גבוהה

                                                
  .מכון התקנים הישראלי: תל אביב"). בניינים ירוקים("בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה  5281י "ת) 2005(י "מת 1
, משרד התשתיות הלאומיות, מדינת ישראל : ירושלים. ים בתכנון באזורים מדברייםהיבטים אנרגטי) 1990(פיימן . ד, עציון. י, .מאיר י 2

  .פ"אגף מו
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/EnergyConservation/ECexpert/ECPlansDesert.htm 

משרד , מדינת ישראל: ירושלים. אקלימית בישראל- המדריך לבנייה ביו) 2010(רופא . י, עציון. י, מאיר. י, אראל. א, .פרלמוטר ד 3
  .פ"אגף מו, התשתיות הלאומיות

http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook/bioclimatic_design_manual_2010.pdf 
http://www.mni.gov.il/mni/he-l/Energy/EnergyConservation/ECexpert/ECProfessionalBioclimatic.htm 

 .סיווג יישובים לפי אזורי אקלים 10חלק ; כללי. מכון התקנים הישראלי: תל אביב. בידוד תרמי של בניינים 1045י "ת) 2003(י "מת 4
) השירות המטאורולוגי(משרד התחבורה , אוניברסיטת תל אביב. אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל) 1994(רובין . ש, .ביתן א 5

  .הוצאת רמות: תל אביב). פ"אגף מו(ומשרד התשתיות 
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/EnergyConservation/ECexpert/ECProffesionalAtlas.htm 



חשפו הבניין לשמש חורפית 
והגנו משמש קיץ , נמוכה
חשפו חלונות לאוורור . גבוהה

, לכיוון רוחות לילה קיציות
והגנו מכיוון הסופות ורוחות 

  .החורף

צמחייה חיונית אך עליה להיות 
  .מותאמת יובש ומליחות קרקע

ים בפנות שונה שטחים פתוח
מספקים תאנים נוחים לשעות 

  .ועונות שונות
פתוח הגינה עשוי לעודד 

חלחול מים וצמצם את הצורך 
  .בהשקיה

  בחירה ותכנון 1.1
החורפית יש העדפה לחשיפת האתר לגזרה  לשם ניצול השמש

לשם  .גובה נמוכותבזוויות הדרומית בה נמצאת השמש בחורף 
יש צ והלילה בקיץ "ניצול הרוח לאוורור הבניין בשעות אחה

בעוד שמסלול . צורך בחשיפת האתר לכוון הרוח השלטת
ביניהם , מושפע מגורמים שונים כוון הרוח, השמש קבוע וידוע

נייה קיימת חורשות ופרמטרים נוספים במעלה ב, טופוגרפיה
אם , רצוי בעונות שונות, ועל כן יש צורך בתצפיות בשטח, הרוח

אם נתוני האתר אינם מיטביים הרי שעל  .הדבר אפשרי
בין היתר , המתכנן לתכנן את הבניין כך שהוא יפצה על החסר

  .גובהו והפניות פתחיו, על ידי מיקום הבניין באתר
  
  

  

  

  תוח וגינוןפ 1.2
לטיפול בשטח סביב 
הבניין חשיבות 
מכרעת בתפקוד 

בעוד . הבניין עצמו
שהרצון לחסוך 
במים דורש הפחתה 

קיומה של , בצמחיה
זו עשויה להוריד את 
טמפרטורת אוויר 

זה קורה בשל בליעת חלק מקרינת השמש על ידי הצמחייה . סביב הבניין ובתוכו באופן משמעותי
והצללת הצמחייה את הקרקע כך שפוחתת כמות האנרגיה הנבלעת ונאגרת  ,בתהליך הפוטוסינתזה

 קרינה, יובש(חיוני כי הצמחייה תבחר כך שתותאם לעקות הסביבתיות , עם זאת. בקרקע
מיקום . כדי לצמצם את הטיפול בה ואת כמויות המים הדרושות לקיומה )מליחה קרקע, אינטנסיבית

חשוב  .יח הצללה בעונה החמה וחשיפה לשמש בעונה הקרההצמחייה ביחס לבניין חשוב ויש להבט
חשוב , כמו כן .גם כאשר היא בנשירה מוחלטת) ענפים, גזע(לזכור כי צמחייה נשירה מטילה צל 

  .6 שהצמחייה לא תחסום רוחות הדרושות לאוורור וכן תחסום סופות
  

פתוח שטח עשוי לאפשר קיום נוח של הצמחייה אם יש 
זה . י גשם ונגר ולאפשר חלחולם לקרקעבאפשרותו לאגור מ

מותנה בהיות הקרקע מתאימה לכך ונדרש יעוץ מקצועי טרם 
קרקעות כגון לס טופחות עם ההרטבה ועלולות לגרום (הפעולה 

קרקעות כגון חוור הופכות לחלקות ועלולות , נזקים לבנייה
כיסוי הקרקע המושכל מונע נשיאת אבק מפני ). לגרום לתנועה

חייה מצ. ומצמצם את האידוי ממנהעל הקרקע  מצל, השטח
כך גם חומרי . 7עשויה לסייע בכך ) בשרנית ודומות(משתרעת 

במיוחד כאשר הם מוצלים , נקבוביים ומחלחלים, ריצוף שונים
  .ומצומצמים בשטחם

  

                                                
6 Gómez-Muñoz V.M., M.A. Porta-Gándara, J.L. Fernández (2010) Effects of tree shades in urban planning in hot-
arid climatic regions. Landscape and Urban Planning 94: 149-157. 
Holzberlein T. (1979) Don't let the trees make a monkey of your. Proc. 4th Passive Solar Conf. Kansas City, MI, Oct. 
3-5, 1979, pp.416-419. 
McPherson E.G., J.R. Simpson, M. Livingston (1989) Effects of three landscape treatments on residential energy and 
water use in Tucson, Arizona. Energy and Buildings 13: 127-138. 

 ארצי עיון מיום עזר וחומר תקצירי הרצאות :רחוב עצי גידול (1999) הלר. א, גבריאל .ח, יפה .י ,ערן .ד ,חמליאל. ד ,ראו-הל .י,.י גלון 7
 .הכפר ופיתוח החקלאות משרד ,להנדסת הצומח המחלקה :ירושלים .ותכונותיהם רחוב רשימות עצי בתוספת



תחמו את האתר ומנעו הפצת 
ופיזור , יצירת רעש, אבק

  .פסולת במהלך הבנייה

ודעו כי בניינים ועצים אינם 
, מצלים בחורף את שטח הבניין

  .ניםוכי הבניין אינו מצל על שכ
מקמו חדרי שינה ומגורים 

וחללים המפיקים , לכיוון דרום
) חדרי אמבטיה, מטבחים(חום 

  .לכיוון הרוח

 כמערכת ביעילות תפעל שהחצר כדי .השונות בעונות השונים על תכנון החצר להתייחס לצרכים
 בהתאם נכונה הפניה :האלה הדרישות על לענות חייבת היא ,אקלים-המיקרו תנאי את המשפרת

 .רצויות לא רוחות מפני והגנה לאוורור פוטנציאל ,דינאמית הצללה ,השימוש לזמן
  

  ניהול במהלך הבנייה 1.3
בו מתבצעות העבודות השונות במהלך סעיף זה מתייחס לאופן 

, הבנייה עצמה, םקידוחי, מתחילת עבודות העפר, הבנייה
הבנייה מטרד אתר בשלבים אלה מהווה . והפיתוח הסופי

מזעור , תיחום האתר. רעש ופסולת, לסביבתו בשל הפצת אבק
למניעת רעש (עבודה בשעות סבירות , היקף הפרת פני השטח

וניהול מושכל של הפסולת מהווים מרכיב מחייב ) רעש 6.3ראו גם סעיף   –ובכלל  בשעות המנוחה
  .טיפול בפסולת מחויב בחוק וכולל פינוי לאתר מורשה תוך ניהול רישום וקבלות. בנייה הירוקהשל ה

  הבניין. 2
מורכבת  המבונההטבעית התאמת התכנון לנתוני הסביבה 

אך בראש ובראשונה מעצם מיקומו של , ממרכיבים שונים
באתר ביחס לבניינים השכנים כך שתובטח לו חשיפה הבניין 

מתייחס סעיף זה , כמו כן. ולרוחות ליליות בקיץ לשמש חורפית
השטח לתנאי הדרך בה הוא מתאים עצמו , לאופי הבניין

יתר  .בשאיפה למזער עבודות עפר ושינוי פני הקרקע הטבעיים
. מיקום החללים השונים בתוך הבניין חשוב לתפקודם, כן על
חדר , חדר כביסה, מטבח(חללים המפיקים חום , למשל, כך

עשויים להועיל ממיקומם בחלק הצפוני של הבניין ) אמבטיה
ואילו חדרי שינה וילדים עדיף למקם בצד , )הקר בחורף(

ומוגן יחסית משמש קיצית , הדרומי החשוף לשמש חורפית
האגפים הבעיתיים יותר של בניין באזור זה הנם . גבוההבזוית 

בבוקר חזקה זאת בשל חשיפתם לקרינה , המזרחי והמערבי
, התכנון המפורט של כל חלל בבניין, בכל מקרה. בקיץ צ"ואחה

מהווה חלק אינטגראלי , לרבות מיקום פתחיו והטיפול בהם
האזור (התאמת תכנון הבניין הן לנתוני הסביבה הרחבה יותר מ

, מגרש(והן לאלה של הסביבה המיידית ) על אילוציו האקלימיים
  ).צמחיה ומאפייני הנוף הקרוב, בניינים שכנים

  אנרגיה .3
אך גם , אנרגיה הנה אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר מבחינת ההשפעה הסביבתית של הבנייה

זו הנצרכת : חלק אנרגיה זו לשלוש רמות שונותלניתן . מבחינת עלויות הפעלתו ותחזוקתו של בניין
ור תאורה זו הנצרכת במשך חיי הבניין לחימום קיר, בהפקת חומרי הגלם ויצור חומרי ומוצרי הבנייה

או לפירוק לרכיבים /ולבסוף זו הנצרכת בסיום חייו של הבניין להריסה ו, ויתר פעולות הפעלתו
, ורעפיםאבנים  ,בלוקים ,וביניהם לבנים, במדינות שונות ניתן לרכוש חומרים ורכיבים יד שנייה(

תר הנה האמצעית בין שלוש רמות אלה המשמעותית ביו). 'כלים סניטריים וברזים וכו, חלונות ודלתות
 35-40%במדינות מתועשות אנרגיה זו מגיעה לכדי . זו של צריכת אנרגיה במשך חייו של הבניין –

בישראל . ובכך מהווה צרכן גדול יותר מאשר תעשייה או תחבורה, בשוק מסך כל האנרגיה הנצרכת
ה זו עולה אך צריכ) 2006לפי נתוני (מסך כל צריכת החשמל  31%צורך סקטור המגורים לכדי 

בין היתר בשל גידול האוכלוסייה וריבוי הולך , מושגים יחסיים והן במושגים מוחלטיםבהן , בהתמדה
  .פרטיים וגדל של מערכות מיזוג האוויר בבתים

  
התאמת הבניין לתנאי הסובב לשם ניצול אנרגיות טבעיות הנה דרך יעילה ביותר לצמצום צריכת 

חיוני להבין כי אין מרכיב אחד ויחיד המסוגל  .תאורה בשעות היוםואף זו ל, האנרגיה לחימום וקירור
והן , חתכיו ומבנהו, הן תכנית הבניין, המיקום באתרהן . לשפר את תפקודו של הבניין באורך פלא

  .החומרים ומיקומם היחסי משפיעים על תפקוד הבניין
  

 לא חוץ מתנאי נובעים אשר םמשמעותיי תרמיים לעומסים קרובות לעיתים נתון הבניין ,ץהאר בתנאי
 אלה דינמיים מצבים. הלעונ עונה ובין ולילה יום בין רחבות טמפרטורה תנודות שקיימות בעוד – נוחים



חיוני לבודד את הפן החיצוני 
של מעטפת הבניין באופן 

  .רציף
גג הבניין חייב בבידוד מסיבי 

  .מזה של הקירות

 התנגדות בעל קיר נדרש ,אחד מצד: מנוגדות תכונות שתי בעלי המעטפת )ותקרות( קירות מחייבים
 יכולת בעל להיות הקיר על ,שני מצד. רצוי בלתי חום מעבר לסכל כדי, )בידוד תרמי( גבוהה תרמית
 "טבעית אנרגיה" של וניצול התנודות של מיתון שתאפשר ,)מסה תרמית( גבוהה תרמית אגירה

   .וקירור לחימום

  בידוד 3.1
הוא  –חומר קל יחסית בעל מוליכות תרמית נמוכה  –בידוד 
בניין מבודדת היטב מעטפת . הראשי לחסכון באנרגיההכלי 
ילופי החום הבלתי רצויים בין פנים לחוץ ת את חממצמצ

זו בין אם , ומאפשרת לשמר את האנרגיה שהושקעה בבניין
כושר . בין אם על ידי ציוד חימום או קירור, ממקור טבעי

ומיקומו היחסי ברכיב ) עוביו של מוצר בידוד מסוים(הבידוד 
. המעטפת הנם מהותיים בהתנהגותו התרמית של הבניין

יש , 8 1045י "מוגדר בת המינימלי דודבעוד שמקדם הבי
על כן מומלץ להשתמש , לזכור כי התקן קובע ערכים מזעריים
  .בערכי בידוד גבוהים מאלה של התקן

  
המיקום היחסי של הבידוד ברכיבי המעטפת הנו קריטי 

למקרה של בתי מגורים ההמלצה . בתפקודו התרמי של הבניין
הגג  .הקיר והגג משמעית היא למקמו בפן החיצוני של- החד

בעוד . הקיצוניים ביותרלתנאים הוא חלק המעטפת החשוף 
 7.5-כ(שבימי קיץ הוא חשוף לקרינה בעוצמה גבוהה ביותר 

כן הוא עלול להחדיר אל פנים הבניין ועל ) ר ליום"ש למ"קווט
לילות הוא חשוף לשמים נקיים רוב הב. כמויות חום גדולות

דבר ויכול להקרין אליהם מעננים וזיהום המאפיינים את המ
, על כן. )דבר שלא  רצוי בחורף( כמויות אנרגיה גדולות מאוד

בידוד הגג בהיקף משמעותי הנו קריטי להשגת בניין נוח 
  .9 אקלימית וחוסך אנרגיה

  
צמר , מותפח ומושחל/חומרי בידוד כוללים פוליסטירן מוקצף

ד מהם לכל אח. בטון תאי ועוד, טיח תרמי, סלעים או זכוכית
ועל כן , לרבות התנגדות תרמית ליחידת עובי –תכונות משלו 

. המסוים בבנייןומיקומו נדרש חישוב לקביעת עובי המוצר 
, אזור רמת הנגב', באופן כללי מוזכר כי עבור אזור אקלים ג

י "ההתנגדות התרמית המזערית של אלמנטי מעטפת על פי ת
 1.10-וץ ועבור קיר ח ]וואט\צ"מ*ר"מ[ 0.85הנם  1045

עבור אלמנטים סופגים , עבור תקרה עליונה] וואט\צ"מ*ר"מ[
הערכים המומלצים . ר"מ\ג"ק 200-300בעלי מסה תרמית 

 2.80-ו] וואט\צ"מ*ר"מ[ 1.40יהיו  5282י "בהתאם לת
  .10בהתאמה ] וואט\צ"מ*ר"מ[

  
הפסקה ברציפות הבידוד החיצוני יוצרת גשרים תרמיים 

תי מבוקרים בין פנים הבניין המאפשרים חילופי חום בל
, גשרים כלה עלולים לגרום לעיבוי בפנים במיוחד בלילות חורף. על כן יש להימנע מהם, לסביבתו

עיבוי זה מעודד צמיחה של . אך גם בחדרי שינה מחוממים, בעיקר במטבחים ובחדרי אמבטיה
 .הגורמות לתופעות אלרגיות אצל דיירי הבית, פטריות ואצות

                                                
 .בתי מגורים: בידוד תרמי של בניינים 1חלק . נים הישראלימכון התק: תל אביב. בידוד תרמי של בניינים 1045י "ת) 2003(י "מת 8
הרי , יש לזכור כי גם אם יש יתרונות לגגות הירוקים. היינו גגות עליהם יש גינון, לאחרונה יש התעניינות גוברת בנושא הגגות הירוקים 9

, ובמיוחד בבתים פרטיים, שילוב גגות כאלה בניינים, על כן. בדיוק כמו גינות, שבאזור הנדון סביר כי גגות כאלה ידרשו השקיה גם בחורף
 .ובהתחשב בעובדה כי הגג שתחת השכבה הירוקה יצטרך בכל מקרה להיות מבודד, חייב להישקל היטב לאור האילוצים השונים

 דירוג - 2 חלק ;מגורים בבנייני דירות :אנרגיה צריכת לפי בניינים דירוג – 1 חלק .בניינים של אנרגטי סימון 5282 י"ת (2005) י"מת 10
  .הישראלי התקנים מכון :אביב-תל .משרדים בנייני :אנרגיה צריכת לפי בניינים

 



תנאי האזור מתאימים לבנייה 
  .מסיבית ולא לבנייה קלה

צורך להפריז אין , עם זאת
דוגמת קירות , במסה עודפת
במסה העולה , אבן או אדמה

מ "על שווה ערל לכעשרה ס
  .בטון

  מסה 3.2
ודת הטמפרטורה היומית הגדולה האופיינית לאזור יוצרת הזדמנות למזג את הבניין באופן טבעי תנ

ואגירתה בפנים ) רוח קרירה בלילות קיץ  ,שמש בימי חורף(תוך לכידת האנרגיה כאשר היא זמינה 
קום היינו מי, זאת ניתן להשיג על ידי מסה תרמית פנימית. כדי שהיא תהיה זמינה לכשנדרשת, הבניין

הבנייה השכיחה בישראל הנה . מפנים לבידוד –בעלי משקל סגולי גבוה  –חומרי הבניין הכבדים 
חומרים . וטיח צמנטי, טרצו על מוצריו וקרמיקה, בלוקי בטון, המורכבת מבטון, ממילא בנייה מסיבית

די כ. הנם בעלי קיבול חום גבוה ומאפשרים אגירה משמעותית של אנרגיה )בהתאם לעובי( אלה
להיות  –התקרות והרצפות , על הקירות –עליהם  ,שיוכלו לשפר את תפקודו התרמי של הבניין

וכן חשופים לרוחות החודרות אל פנים , חשופים לקרינת שמש החודרת מבעד לחלונות בימי חורף
  .בניין דרך החלונות בלילות קיץ

  
גיה אשר תמתן את פנים השאיפה הנה לאגור אנר. התשובה היא חיובית? האם תתכן מסת יתר

בהתחשב . מ בטון"ס 10-לשם כך מספיק עובי שווה ערך לכ. הבניין במהלך יממה או מספר ימים
וכי קירות המעטפת נבנים בבלוקי בטון שאינם , בעובדה כי רצפות ותקרות מקשיות הנן עבות יותר

יש , עם זאת. הניתן לקבוע כי הבנייה המקובלת מספקת מסה תרמית סביר, מ"ס 15-20-פחות מ
, בלוקי אדמה(שימוש בלבנים או בלוקים מסיביים , )או מאדמה(לזכור כי בנייה בקירות יצוקים מבטון 

. עלולים להגדיל את המסה הכוללת מעבר לרצוי', וכו) למשל
במקרה כזה יתכן כי מסת הבניין תתקרר אל מתחת 

לאחר מספר ימים (לטמפרטורה המזערית הרצויה בחורף 
עד כדי יצירת ) או בעקבות מספר ימי היעדרות מהביתמעוננים 

מצב אשר ידרוש תוספת חימום מלאכותית כדי , חוסר נוחות
מצב דומה . להחזיר את המסה לרמה המאפשרת תפעול יומי

בהן , עלול להתפתח לאחר מספר יממות חמות במיוחד
טמפרטורת החוץ המזערית אינה נמוכה דיה לקירור מסת 

  .הבניין

  זיגוגות וחלונ 3.3
תפקידים . אוורור וקשר עין עם החוץ, קליטת קרינת שמש, חלונות הבניין מאפשרים תאורה טבעית
מחקרים רבים מראים כי קשר עין עם החוץ . לרווחת דייריוואלה חיוניים לתפקודו התקין של הבניין 

ף מהחלון ושיפור זה משמעותי יותר כאשר נשק, משפר את ההרגשה והתפקוד של השוהים בבניין
עליו לאפשר שימוש  ,וכדי שהחלון לא יהפוך לנטל, יחד עם זאת .שכולל מבט אל השמיםבמיוחד , נוף

  .גודלו ומרכיביו, תוך לקיחה בחשבון את מיקומו ופנותו, משתנה ומגוון
  

אשר יתכן כי לעתים אינו , צריך החלון את החלק המזוגג השקוף, כדי לאפשר תאורה וקליטת שמש
). 'לבני זכוכית וכו, לכך ניתן לשלב זכוכית חלבית(זאת לשם השגת פרטיות , קשר עיןשר לאפחייב 

כושר בידוד . על כן על החלון לבודד, יש צורך שהאנרגיה הנקלטת תשמר בפנים הבניין, יחד עם זאת
" דיתבידו"זכוכית (זה ניתן על ידי יצירת זיגוג כפול בעל מרווח אוויר אטום בין שתי שכבות הזכוכית 

, חשיפת הזכוכית לשמש בימי קיץ הנה בעיתית כי מחדירה אנרגיה עודפת לפנים הבניין). ודומותיה
ולשם , חיוני למנוע מצב כזה). מיזוג אוויר(אותה צריך להוציא במאמץ ותוך השקעה באנרגיה נוספת 

 ציאניים חיצונייםתריסי רפפות או תריסים וונ, כגון תריסי גלילה, אמצעי הצללה חיצונייםכך דרושים 
חשוב שתריסים אלה יאפשרו תפעול משתנה כדי לעודד תאורה טבעית תוך מניעת התחממו  .11

בהם סגירתם יוצרת שכבת הגנה נוספת על החלון ובכך , חורףקיומם חשוב גם בליליות . ובוהק
   .מעקבת עיבוד חום

  
, עשויים לספק הצללה טובה אמצעי הצללה קבועים

תנועת השמש ברקיע משתנה , ראשית .במספר הסתייגויות
בעוד שהשמש נמצאת בחורף : בעונות השנה השונות

בקיץ היא חגה מצפון מזרח , בגזרה הדרומית בגובה נמוך
מעלות  83-בגובה של כ(לדרום לקראת הצהרים , בבוקר

בהיות השמש בגזרות . צ"וצפון מערב אחה, )מעל האופק
יא בגובה יחסית ומדרום לצפון מערב ה, מצפון מזרח לדרום

אמצעי הצללה קבועים לפתחים בגזרות אלה , ועל כן - נמוך 
                                                

אך אינם עוזרים במיוחד במה שנוגע להתחממות , ומונעים בוהק, אמצעי הצללה פנימיים מאפשרים בעיקר פיזור האור בתוך החדר 11
 .ה הגדול לחוםמאחר שהקרינה החודרת מבעד לזכוכית הופכת בחלק, החלל



אין לוותר על תריסים חיצוניים 
  .ניידים

אמצעי הצללה קבועים שונים 
אופקיים  –בפנות שנונה 

אנכיים בכיוונים , בדרום
  .השונים

רשתות זבובים חיוניות אך 
מצמצמות את כמות הקרינה 

  .ויר החודרים דרכןוהאו

ועל כן אמצעי הצללה , בגזרה הדרומית תהיה שמש הקיץ גבוהה. יהיו אנכיים, לרבות פתחים צפוניים
אך לא , יש לזכור כי מצלים כאלה יצלו מפני קרינה ישירה, עם זאת. קבוע לפתח דרומי יהיה אופקי

, המגיע מן הקרקע הבהירה(וזו המוחזרת ) המגיעה מכל כיפת הרקיע(נה המפוזרת מפני רוב הקרי
הדרך היחידה להתגונן מפני מרכיבי קרינה אלה הנה על ידי אמצעי ). 'מכוניות וכו, בניינים שכנים
  .תריסים –הצללה ניידים 

  
פרופילים ככל שה, ראשית. הנה מרכיב מהותי בתפקודו של החלון מבחינות רבות מסגרת החלון

, זה נשמע לא משמעותי על פניו. המרכיבים את המסגרת רחבים יותר כך מצמצמים את שטח הזיגוג
עלולים לכלול עד ") יוקרתיים"המוגדרים על ידי יצרני החלונות (אך בחלונות בעלי פרופילים רחבים 

מיניום מהווים אמנם פרופילי אלו. פן אחר הוא זה של החומר. פרופיל אטום משטחם הכולל 40%כדי 
כמעט , אחידות בייצור(ויש להם יתרונות שונים , את המסה העיקרית של שוק פרופילי החלונות בארץ

כמו (רבה  אך אלומיניום הנו חומר המוליך חום ביעילות ,)העדר צורך בטיפול במהלך חייו של החלון
נות הופכות לגשרים תרמיים מסגרות החלו, על כן. )גם ברזל ממנו עשויים הפרופילים המכונים בלגיים

במקרה אחרון זה אף נוצר עיבוי על הפן . יעילים ביותר המוליכים חום פנימה בקיץ והחוצה בחורף
בשל ירידת טמפרטורת המשטח אל מתחת לטמפרטורת האוויר , בתוך החדר, הפנימי של המסגרת

ל פלסטי המתווך בין המורכבת מפרופי" הפסקה תרמית"ישנם פרופילי אלומיניום בעלי  .של החדר
  .פרופיל חוץ לפרופיל פנים

  
גם אלה בעיתיות , ובכל זאת. חומר מבודד יחסית, לבעיה זו הנו שימוש במסגרות עץ אחד פתרון

, פגיעות בפני מזיקים כגון טרמיטים, ביניהן עוות וסדיקה בשל היובש האופייני לאזור, מסיבות שונות
לון יגרום לאימה לקויה ולהפסדי אנרגיה על ידי הסתננות עוות מסגרת הח. וצורך באחזקה תקופתית

שילוב זה . ועץ פנימי, מזה מספר שנים ישנם חלונות מורכבים מפרופילי אלומיניום חיצוניים. אוויר
ישנן , כמו כן. הפסקה תרמית על ידי שילוב העץ בפנים –ובידוד למסגרת , נותן עמידות לתנאי חוץ
הקיים שלהם בתנאי האזור צריך להיבדק . יחסית המבודדות היטב – PVC –מסגרות מחומר סינתטי 

  .מול היבואנים
  

) קיפ- דריי, אנכי, אופקי(ניתן לומר כי חלונות על ציר . החלון הנו חשוב לתפקודו הכללי אופן פתיחת
, אלה הראשונים נסגרים בלחץ. בשל כמה מאפיינים טכניים יהיו יותר אטומים מחלונות גרירה

אלה האחרונים קשים יותר לאיטום הן בשל חופש התנועה . להם מושג על ידי גומיותוהאיטום ש
ים בגרירה חחלונות הנפת. והן בשל איטומם באמצעות מברשות, הנדרש מהם בשל המבנה שלהם

משפיע על  ומבנה הכיס, )נדרש פרופיל איטום מיוחד( אל תוך כיס הנם בעייתיים מבחינת אטימה
ללא פתרון הולם לבעיות האיטום , יש להימנע מחלונות כאלה. של הקירהיכולת לבודד חלק זה 

  .והבידוד
  

רשת ו הנה שקשה להגזים בחשיבותף של החלון נוסמרכיב 
להשאיר שילובה קריטית במתן האפשרות . זבובים ויתושים

יש לזכור כי , עם זאת. חלונות פתוחים בלילות קיץ לשם אוורור
מצב , מעבר האוויר ת את מעבר האור ואתמהרשת מצמצ

  .המחמיר ככל שהרשת צפופה יותר ומאובקת יותר
  

בכל הנוגע למאפיינים האנרגטיים הרצויים של חלונות שונים 
סימון בתווית -מערכות זיגוג בבניינים 5068י "ניתן לפנות לת

 .12 אנרגיה

  אוורור 3.4
 – באופן מכוון אוויר חוץ אל תוך הבנייןהזרמת  –אוורור 

האוויר הפנימי  החלפת, להבטיח הספקת חמצןחיוני כדי 
וכן כדי לקרר את הבניין , והריחות אדים על המזהמים

לשם יציבותו התרמית , ובמיוחד את מסתו( בלילות קיץ
הדרישות לשתי המטרות הראשונות שונות . )לאורך זמן

להספקת אוויר חוץ ופליטת . מאלה לקירור באוורור
, קרת וקטנה יחסיתריחות ניתן להסתפק הפתיחה מבו
                                                

 .מכון התקנים הישראלי: תל אביב. סימון בתווית אנרגיה - מערכות זיגוג בבניינים 5068י "ת) 2009(י "מת 12
 



הפנו חלונות לכיוון רוחות 
  .הלילה הקיציות

י שני "אוורור יעיל יובטח ע
רצוי בכיוון , חלונות בכל חדר
  .הרוח ובגב הרוח

ודעו כי בניית החלונות 
והתקנתם מבטיחים אטמה 

  .טובה

ובכך גם מסייעת הסתננות האוויר הבלתי , )דוגמת וונטות מטבחים(או באביזרים מכניים קטנים 
עובדה , )ואף דרך סדקים במעטפת האטומה, בין כנף לכנף, סביב החלונות והדלתות(מבוקרת 

נפח אוויר  בניינים הבנויים באיכות בינונית עלולים להגיע להחלפת כל. הגורמת להפסדי אנרגיה
זאת רק בשל הסתננות בלתי , )ACH –חילופי אוויר לשעה (לשעה  0.5-2הפנים שלהם בהיקף של 

  .מבוקרת
  

לעיתים אוורור עשוי לשפר את הרגשת הנוחות התרמית על ידי 
. טמפרטורת האוויר יחסית גבוההגם אם , הגברת אידוי הזיעה

 –מכניים  המקרים כאלה יש לשקול את האפשרות להפעיל אמצעים
כדי למנוע התחממות מסת הבניין על ידי החדרת אוויר  –מאווררים 

ישנם מספר משתנים , באשר לקירור באוורור לילי. חם מן החוץ
דרושים פתח כניסה במעלה הרוח ופתח , ראשית. הדורשים התייחסות

חדרים בעלי חלון יחיד ואף שני חלונות באותה . יציאה בגב הרוח
ניתן שלפר את הפוטנציאל שלהם על ידי . רור לקויהחזית יסבלו מאוו

כך  –גובה רגיל ומתחת לתקרה  –מיקום חלונות בגבהים שונים 
מבין . שהפרשי הטמפרטורה בתוך החדר יתרמו בפליטת אוויר החוצה

זה הקובע את , פתח כניסה ופתח יציאה, שני הפתחים הדרושים
ב לכיוון הרוח צמהני °45יכולה להגיע עד כדי פנות חלון הכניסה . טנציאל האוורור הנו הקטןפו

ניתן אף לשלב כנפיים . השלטת בשעות המתאימות לאוורור
  .בצד הפתח אשר מטרתם תהיה לכוון את הרוח פנימה

  
ככל שהוא עביר  .פנים הבניין משפיע על האפשרות לאווררו

לשם כך ניתן לתכנן . יותר כך תהיה זרימה טובה יותר דרכו
). פימת אוכל וחדר מגורים, מטבח, לדוגמה(ם חללים פתוחי
וכן חדרי השינה וחדרי עבודה יכולים לשלב , חדרי אחסון

בדלתותיהם תריסים המאפשרים מעבר רוח תוך הבטחת 
  .פרטיות

   תאורה 3.5
 Dייצור ויטמין (סיבות בריאותיות , ביניהן איכות האור, תאורה טבעית חשובה לסיבות רבות

וכמובן צמצום בצריכת , )קטילת חיידקים(ותברואתיות ) פה לקרינת שמשהמתאפשר על ידי חשי
באזור הנגב לא רק שניתן להגיע לתאורה טבעית מספקת ברוב טיפוסי . חשמל לתאורה מלאכותית

אלא שבחלק ניכר משעות היום יש קרינה בעוצמה גבוהה בהרבה , הבניינים כמעט כל ימות השנה
יש , שבניינים ירוקים ישאפו לזיגוג רב בדרום לרווחים סולריים בהתחשב בעובדה. ממה שנחשב לנוח

עומדים לכך כמה . לתכנן את מערכות החלונות כך שהאור החודר אל תוך הבניין לא יהווה מטרד
  :פתרונות טכניים

  
 חלוקת הזיגוג ליחידות ייעודיות  
 ציפויים שונים לסינון הקרינה  
  יאניים וכותריסים וונצ, מדפים –אמצעי פיזור הקרינה'  
 מערכות זיגוג סלקטיביות  
 מערכות זיגוג משתנות  

  
ולעתים , המופיעים לעיתים בשל החומרים או תהליכי הייצור(באופן כוללני ניתן לומר כי פיגמנטים 

על כן גם , בזכוכית משנים את איכות האור וגורמים לבליעה של חלק מהקרינה) מוספים בכוונה
מערכות מורכבות . לקטיביים עלולים להפוך למטרד בסביבת הבנייןציפויים רפ. להתחממות הזכוכית

כגון ציפוי המקנה (הבנויות משתי שכבות זכוכית עם ציפויים סלקטיביים במשטחים שונים , יותר
  .13עשויים לענות על צרכים שונים ) סגולית-או סינון קרינת אולטרה, לזכוכית אמיסיביות נמוכה

  

                                                
הקורא . חומרי הזיגוג השונים והמערכות המתפתחות הנו מן המורכבים ונמצא בתהליך פיתוח מתמיד בשנים האחרונות, נושא החלונות 13
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בחרו מערכות חלונות 
המאפשרות לווסת את כמות 

, זיגוג סלקטיווי(האור החודר 
תריסים וונציאניים , רמדפי או
  ).פנימיים

תאורה מלאכותית צריכה 
להתבסס על נורות חסכניות 

, פלואורניות קומפקטיות(
שפופרות  פלואורסצנטיות עם 

  ).משנק אלקטרוני

 Bבחרו מזגנים בעלי דרוג 
  .רצוי עם אינוורטר, לפחות

מצננים מדבריים מתאימים 
  .לקירור באזור

כולל מאווררי , מאווררים
מאפשרים להשיג  ,תקרה

נוחות תרמית מבלי לקרר את 
הם מתאימים לאקלים . אוויר

  .האזור והנם חסכוניים

בשנים האחרונות לכמעט  נושא התאורה המלאכותית מגיע
רשויות רבות מעודדות את החלפת נורות . קונסנזוס בישראל

בעל צריכה , קומפקטיות פלואורניותהליבון וההלוגן בנורות 
יש לזכור כי נורות אלה חוסכות לא רק . נמוכה ויעילות גבוהה

אלא גם בשל הקטנת עומסי הקירור , בשל יעילותן הגבוהה
ד נורות ליבון הנן בעלות יעילות אורית בעו, לדוגמה. הפנימיים

נורות פלואורניות קומפקטיות נעות בין ,  לוואט\לומן 15של עד 
צנטיות עם משנק סראוואילו שפופרות פלו, וואט\לומן 45-75

ככל שהיעילות . וואט\לומן 70-100אלקטרוני מגיעות ליעילות  
 כמו בנורות ליבון(האורית נמוכה כך גדל יחס החום המופק 

אותו צריך להוציא מהבניין בקיץ באמצעות מערכות , )והלוגן
  .קירור

  תמערכות מכניו 3.6
ובמידה , עיקר המערכות המכניות הקשורות לבניינים קטנים יחסית כוללות מאווררים ומזגדנים

  .מערכות הסקה, פחותה
  

המגדיר את היעילות , כיום ישנו דירוג אנרגטי של מזגנים – מזגנים
או  Gואילו דרגה , בעל יעילות גבוההמגדירה מזגן  A דרגה. שלהם

F יש לזכור כי מזגנים משמשים גם לחימום . מציינות יעילות נמוכה
דרגות אלה נקבעו . וכי יעילותם בחימום שונה מזו בקירור, בחורף

היינו כמה אנרגיה ניתן , )COP(על פי מקדם היעילות של המערכת 
כך , ככל שיחס זה גבוהה יותר. להפיק מכל יחידת אנרגיה שנצרכת

הנקודות הקריטיות מבחינת . יותר –וחסכונית  –המערכת יעילה 
. ושיא הקור בחורף, הפעלת מזגן הנן שעות שיא החום בקיץ

ירידה זו נובעת מעצם הפעולה של . במצבים אלה היעילות יורדת
בצהרי קיץ הוא מנסה להוציא חום מתוך הבניין אל סביבה . המזגן

, )בעיקר כאשר יחידת החוץ חשופה לקרינת שמש(מיוחד חמה ב
ואילו בלילות חורף הוא מנסה להכניס חום מאוויר החוץ אל תוך 

בשל הורדת טמפרטורת האוויר הבא במגע עם , ובכך, הבניין
דרך יעילה לענות על בעיות אלה . עלולה זו לקפוא, יחידת החוץ

ץ אלא עם הנה לבצע את חילופי האנרגיה לא עם אוויר החו
מערכות כאלה עשויות להגיע למקדם יעילות . הקרקע בעומקה

הן עדיין לא ). עד כדי כפול מזה של משאבות חום(גבוה ביותר 
אך יש להניח כי תהפוכנה ליותר , שכיחות בפרויקטים קטנים

  .שכיחות בשנים הקרובות
  

מערכות כאלה היו שכיחות ביותר באזורים  – מצנן מדברי
הן מורכבות . )אך לא רק, הערבה ואילת(אל היבשים של ישר

. משטח רטוב דרכו מוזרם אוויר יבש על ידי הפעלת מאוורר
מערכות כאלה חייבות לפעול , על כן. אידוי המים מוריד את טמפרטורת האוויר ומעלה את הלחות בו

, החוצהאך הוא נפלט , בחללים פתוחים בהם האוויר המקורר משמש לקירור מסת הבניין וגוף האדם
ניתן להשתמש במצנן מדברי בשעות החמות של היום בהן . כך שאין הצטברות לחות בתוך הבניין

יש לזכור כי . עלות הפעלתו נמוכה מזו של מזגן בשל צריכת אנרגיה נמוכה. הלחות היחסית נמוכה
ות יעיל) או באירועים אקלימיים חריגים, כגון בשעות לאחר השקיעה(ככל שהלחות עולה באוויר 

  .המערכת קטנה והתנאים הנוצרים מתרחקים מהמיטביים
  

מאווררים אינם מקררים את האוויר כי אם  –מאווררים 
אוויר על ה בכך הם מחישים את זרימת. מסחררים אותו
בשעות בהן טמפרטורות האוויר נמוכה . פני עור הגוף

מטמפרטורת פני העור השימוש במאוורר מחיש את 
בשעות בהן טמפרטורת האוויר גבוהה אך . קירור הגוף

הלחות נמוכה מוחש תהליך אידוי הזיעה ובכך קירור גוף 
מאווררים הנם . מאווררי תקרה הנם יעילים מאוד. האדם



מערכות ההסקה צריכות 
לפעול על דלקים שאינם 

, גז(פולטים רעילים וחלקיקים 
  ).חשמל

  .חובה להתקין חסכמים

ניתן לעקב מי גשם בגגות 
וגינות בכפוף להנחיות 
  .הקיימות ולדוחות קרקע

כזה איטום הבניין  במקרה
-חלקים תת, יסודות, גגות(

דורש התייחסות ) קרקעיים
  .מיוחדת

ולעתים קרובות עשויים לספק תנאי נוחות במשך השעות הקריטיות עד , ולהפעלה זולים לקנייה
  .לירידת טמפרטורת החוץ לרמה שכדאי לפתוח את הבניין ולאווררו

  
ישנם ימים לא מעטים ובעיקר לילות , כאמור – מערכות הסקה

כאשר קרינת השמש לא מספקת . בהם עלול להידרש חימום
. ישה להפעלת מערכות גיבויאת האנרגיה הדרושה תתכן דר

, בחירתן של אלה חייב להיעשות על פי צרכי הדייר ואורח חייו
בשנים האחרונות מתפרסמות . ועל פי יעילותן של המערכות

באשר . מערכות מרכזיות לרבות כאלה לחימום תת רצפתי
באופן  הראשונה קשורה במזג האוויר המקומי המשתנה. לאלה האחרונות חשוב לזכור שתי נקודות

מערכת כזו צריכה לחמם את מסת הרצפה בטרם זו האחרונה תחמם את האוויר הבא במגע . מהיר
ירידת (הדורש פרק זמן מסוים בין היווצרות הצורך בחימום , זהו תהליך יחסית ארוך. איתה

. לבין תחילת קרינת החום מהרצפה, )טמפרטורת אוויר הפנים מתחת לתחום הנוחות התרמית
בו אין צורך , שטוף שמש, אף שעד שתהליך זה מגיע להיקפו המלא התחיל יום חדש לעתים יתכן

נקודה נוספת להתייחסות היא עצם . ויתכן שיידרש אוורור לפליטת האוויר החם מדי, בגיבוי חימום
אבק זה עלול להתרומם . חלקו בגודל גרגר נשים, חימום האוויר על פני הרצפה במרחב עתיר אבק

  .מפני הרצפה יחד עם האוויר החם ולהשפיע על מערכת הנשימה של השוהים בבניין באותה העת

  מים. 4
הצריכה השנתית הממוצעת . קשה להגזים בחשיבות בחסכון במים

אנו צורכים . ונמצאת בעליה מתמדת ק"מ 310לנפש מגיע לכדי 
אמנם . 14טבעי  יותר מים ממה שניתן להחזיר למאגרים באופן

בשנים האחרונות ישנה פעילות נרחבת בטיפול בשפכים והחזרתם 
אך , וכן בהתפלת מי ים ומים מליחים, )מים מושאבים( להשקיה

 עלועל כן אינן נטולות השפעה , פעולות אלה צורכות אנרגיה
זה תלוי בהתקנים . נדרש בראש ובראשונה חסכון, על כן .הסביבה

במקביל להתאמה ) 'חסכמים בברזים וכו, םכמותיי-מיכלי הדחה דו(
  .התנהגותית תוך שינוי הרגלים

  
כמות . שטיפת ידייםלחלק ניכר מכמות זו הנם מים להדחת אסלות ו

את המים . נוספת לא מבוטלת באה ממקלחות וממכונות כביסה
, כיורים(המים האפורים  - במערכת הביוב ניתן לחלק לשניים 

, והמים השחורים, נים גם דלוחיםהמכו) מכונת כביסה, מקלחות
שפכים , וכן מכיורי מטבח ומדיחי כלים, )צואים(אלה מאסלות 

  .המכילים שומנים

  מי גשם 4.1
מצב זה . ובות מרוכז במספר קטן של אירועיםלעתים קר, הגשם במרחב הנדון יורד באופן לא אחיד

הנחיות . שה על תכנון לניצול המיםעובדה זו מק. מביא לכמויות מים גדולות יחסית בפרקי זמן קצרים
חדשות של משרד הבינוי והשיכון מעודדות את עיקוב מי הגשם בגגות ובגינות כדי לאפשר חלחול למי 

. ולהקטין את העומס ממערכות הניקוש העירוניות, התהום
וכן , איגום מים על גג הבניין דורש תכנון קונסטרוקטיבי מתאים

באשר לאיגום . רת מיםהבטחת איטום מרבית למניעת חדי
למניעת , יש להתייחס לנושא בכפוף לייעוץ קרקע, המים בגינה

תכנון נכון חייב , בכל מקרה. 'תזוזה וכו, חדירת מים, שקיעה
להתייחס לאפשרות לנקז ביעילות ובמהירות מים כאלה 
למערכת ניקוז יישובית או שכונתית במקרה של תקלה או 

  .שקעיםאירועים חריגים מבחינת כמות המ
  
  
  

                                                
14 Portnov A.B., I. Meir (2008) Urban water consumption in Israel: convergence or divergence? Environmental 
Science Policy 11: 347-358. 



תכנון נכון של השטח יאפשר 
לנצל מי נגר לשם מזעור צרכי 

  .ההשקיה

מי העיבוי מן המזגנים עשויים 
לספק חלק קטן מהצריכה 

השקיה והדחס (היומית 
  ).אסלות

מערכות מים אפורים חיבות 
צמוד מתכנן מוסמך ופיקוח 

למניעת הפיכתן למפגע 
  .בריאותי וסביבתי

  מי נגר 4.2
מי נגר הנם המים הזורמים על פני הקרקע בעקבות אירועי 

, סוג הקרקע שכיח במרחבים דגולים של הנגב הוא לס. גשם
קרקע המעודדת היווצרות נגד בהפיכתה לבלתי חדירה 

עשויים להפחית את הצורך  הנגרמי . בעקבות הרטבתה
ים המגוננים בהשקיית גינות אם משכילים לתכנון את השטח

ניתן . מספר ימים לאחר הגשםלעד כדי כך שיקלטו ויאגמו נגר 
 –לראות ברחבי הנגב שני סוגים עיקריים של איגום מסוג זה 

ביזנטית - בחלקן הגדול שרידים מהתקופה הרומאית(טרסות 
בשני . ולימנים, )וסייה הבדווית עד היוםות את האוכלשהמשמ

, נגר משטח גדול יותר המקרים מתוכנן שטח תחום לקלוט מי
  .לאגור את המים ולאפשר להם לחלחל אל תוך הקרקע לאטם

  
כך גם כאן , כמו בסעיף הקודם. מספר הערות שכדאי לזכור

, יש להתייעץ בסוג הקרקע בטרם יתוכנן איסוף ואיגום הנגר
של  על מערכת קליטת נגר לאפשר ניקוז יעיל, בנוסף. זאת כדי למנוע פגיעה בבניין ובתשתיתו

ניקוז כזה ימנע פגיעה במערכת . עודפים הנוצרים באירועי גשם חריגים בהיקפם במשכן ובעוצמתם
וככל שהוא פוחת כך תתכן , יש לזכור כי הנגר שוטף את קרקעית הערוצים, כמו כן. עצמה ובבניין

ככל שפני הקרקע נאטמים על ידי  .המלחה של ערוצי הנחלים
ועלול להפוך למטרד ואף , גרכך גדל הנ, חומרים בלתי חדירים

מאחר שזרימתו על פני משטח חלק , להזיק לבניינים ולתשתיות
חשוב כי משטחי . יחסית תהיה מהירה מזו על פני קרקע מגוננן

  .ירוצפו בחומרים מחלחלים' מרפסות גן וכו, שבילים, חנייה

  עיבוי 4.3
היינו יכולתו , אל מתחת לנקודת הטלמקורר , או מטח הבא במגע אם אוויר, עיבוי נוצר כאשר אוויר

תופעה שכיחה היא פליטת מי עיבוי ממערכות . להכיל אדי מים קטנה ביחס לכמות האדים הכלולים בו
' גר 700היקף התופעה בנגב יכול להגיע לכדי . מיזוג אוויר בשל הורדת טמפרטורת האוויר המטופל

מים לשעה ' גר 40-ועוד כ) ר לשעה"צח למק אוויר "מ 1.5-בחישוב גס של כ(ר "מ 100- מים לשעה ל
ר בו מתגוררות "מ 100- בית של כ, אם כן. לאדם מאידוי הזיעה

 5נפשות יכול להפיק ממערכת מיזוג האוויר שלו במהלך  4
בתכנון נכון . ליטרים של מי עיבוי ויותר 4שעות הפעלה לכדי 

של מערכת מיזוג האוויר והצנרות שלה ניתן להפנות מים אלה 
במקרה אחרון זה כדאי . או לגינה, כלי הדחה של אסלותלמי

לזכור כי אלה מים מזוקקים ועל כן לא בהכרח טובים לצמחים 
  .בשימוש ישיר

  מים אפורים 4.4
ניתן , ראשית. את המים האפורים ניתן למחזר במספר דרכים

ניתן לטפל , שנית). משטיפת ידיים(להדיח אסלות במי כיורים 
באמצעות מערכות ביתיות המדמות אגנים בכל המים האפורים 

נערכות כאלה עשויות ). constructed wetlands(ירוקים 
. להביא את המים לרמת איכות המאפשרת להשקות בהם גינה

לאחרונה הוסרה ההתנגדות הגורפת של המשרד להגנת 
ויש לקוות כי בקרוב יפורסמו תקנים ופרוטוקולים , הסביבה

שחוב לזכור כי תחזוקה , זאתעם . להפעלת מערכות כאלה
לקויה של מערכות כאלה עלולה להיות בעלת השלכות שליליות 

מסבונים וחומרים אחרים (המלחת הקרקע  –במישורים שונים 
ואף הפצת מחלות , היווצרות מוקדי ריבוי יתושים, )שבמים

על כן חיוני כי הקמה של מערכות כאלה . וזהום מי התהום
שים מוסמכים וכי הפעלתן תהיה תחת תיעשה על ידי גופים ואנ

  .פיקוח



תכננו מראש מקום להפרדת 
פסולת . סוגי פסולת שונים

רקבובית ניתן להפוך 
  .לקומפוסט באמצעים פשוטים

  ביוב 4.5
דורשים טיפול ביולוגי אינטנסיבי וממילא , מכילים מזהמים ופתוגנים –הצואים  –המים השחורים 

 .ניתן להפריד בין שני סוגי צנרות הביוב, על כן. מופנים למתקנים ברמה העירונית או המרחבית
לים מהביוב מאחר שהיא מפחיתה את הנוזכנון והתייחסות מחייבת תהפרדה זו בין הצואים לדלוחים 

, הפתרון כולל תכנון שיפועים שונים. ועלולה להשאיר את המערכת עם עודפי מוצקים, ייישובה
  . ושטיפה תקופתית של המערכת

  רקבובית ואחרת –פסולת . 5
, תחילת הפתרון בהפחתה במקור, כמו במקרה של המים והאנרגיה

. שכל של חומרים ומשאבים אשר יצמצם את הפסולתהיינו בשימוש מו
את הפסולת הרקבובית . רקבובית ואחרת: את זו יש לחלק לשני סוגים

לכך יש לטפלה . ניתן להפוך לקומפוסט המהווה חומר דשן טבעי
בקומפוסטר הדורש שימוש מושכל כדי למנוע את הפיכתו למטרד 

פחית את נפח הפרדה של פסולת רקבובית במקור עשויה לה. ריחות
גזם יכול להיכלל בפסולת הרקבובית . הפסולת הביתית עד כדי מחצית

הוא יכול לשמש גם ככיסוי קרקע המונע נשיאת ). גריסה(בכפוף לטיפול 
הטיפול בגזם יכול להיעשות על . ומצמצם אידוי מפני הקרקע, אבק ברוח

  .אך לשם כך יש להפרידו מפסולת אחרת, ידי הרשות המקומית
  

חשמל , פלסטיק, קרטון, נייר, מתכות, סוללות: ת הפסולת האחרת יש להפריד לסוגים שוניםגם א
, כיום יש ביישובים רבים איסוף ופינוי של חלק גדול מסוגי פסולת אלה. פסולת רעילה, ואלקטרוניקה

הפרדת סוגי פסולת מוצקה ברמת הבניין מקלה על . והמועצה האזורית רמת הנגב מטפלת בנושא
  .או מכילים נפרדים, לשם כך נדרשים מיכלי הפרדה. ף והטיפולהאיסו

  
החוק מחייב . סוג מיוחד של פסולת מוצקה הנה פסולת בנייה

הפחתתה על ידי שימוש חוזר . לפנותה לאתרים מיועדים לכך
בנוסף להיבטים , בחומרים ורכיבים יקטין את עלות הפינוי

  .הסביבתיים החיובים שבעניין
  

  האיכות סביב. 6
כי הם , בתחום זה נכללים סעיפים שחלקם אינם בתחום טיפולו של מתכנן הבניין הבודד או הדייר

ובמיוחד במיקום היחסי בהקשר של הרוחות , תלויים במיקום הבניין ביחס לתשתיות ופונקציות שונות
וחשוב להיות מודעים , כגון רעש, ניתן להתגונן מפני חלק מההפרעות הסביבתיות. השלטות

  .שפעות של המקורות האחריםלה

  חומרים 6.1
כל הלבידים ולוחות , חלק גדול מחומרי הגמר והריהוט. חלקיקים וקרינה, חומרים שונים פולטים גזים

וחמרים ומוצרים דומים  PVCריצופי , )טפטים(ציפויי קיר , שטיחים סינתטיים, פורמייקה, הסיבית
 כגון(עובר חומרים מסוימים . זים וחלקיקים נשימיםמכילים דבקים וחומרים כימיים שונים הפולטים ג

ה עשר יורדת באופן חד עד כמחצית הנשה מייצור המוצר המכיל ישנה עקומת פליט )פורמלדהייד
חיוני לוודא כי מוצרים וחומרים כאלה יאוחסנו חצי שנה בשמוק מאוורר היטב לפני , על כן. אותם

, חומרים אחרים. ריהוט לחדרי ילדים וחדרי שינה הדבר חשוב במיוחד במקרה של. הכנסתם לבניין
  .עלולים לפלוט ראדון וקרינה, מלט ומוצריו, מחצביםהמכילים 

  
והנו כבר מן , הוא חסר צבע טעם וריח, גורם לסרטן הריעות, ראדון  הוא גז רדיואקטיבי הנוצר בקרקע

ריכוזו גבוה בסוגים מסוימים ראדון קיים בכל סוגי הקרקע אך . האוויר על כן שוקע למקומות נמוכים
תוחלת גבוהה " בעליכהצביע על שלושה אזורים המוגדרים  1998סקר ארצי שנערך בשנת . 15

כרמיאל , )כולל מעלה אדומים(ירושלים : 1998לפי סקר ראדון ארצי שבוצע בשנת ) ר"תג" (לראדון
מן הקרקע אל פנים הבניין  עבור בנייה במקומות אלה ישנן הנחיות בנייה למניעת חדירת ראדון. וערד

                                                
  :למידע כללי אודות הראדון ניתן לפנות לאתר המשרד להגנת הסביבה 15

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=radonfaq&
enZone=radonfaq#392 



השתמשו בחומרי בנייה וגמר 
  .שאינם מפיצים גזים וחלקיקים

רכשו חומרים וריהוט אשר 
אוכסנו במקום מאוורר במשך 

  .כחצי שנה
רים בעלי תו ירוק העדיפו חומ

  .של מכון התקנים
דאגו לאוורור נאות למניעת 

במיוחד , הצטברות ראדון
  . דים"במרתפים ובממ

תכננו את חדרי השינה כך 
שהמיטות מרוחקות בלוחות 
 –חשמל וקווי חשמל בקירות 

  .'מ 1 - לפחות ב
במנעו משימוש בחומרי בנייה 

שאין עליהם אישור של מכון 
לא  התקנים על עצם היותם

  .מקרינים

באופן כללי ניתן לומר כי יש ייתכנות גבוהה יותר לריכוז  .16
, הנו אוורורהאקטיבי הפתרון . דים"ראדון במרתפים ובממ

ובמקרה של חלקי בניין נמוכים יש צורך בבניית מערכת ניקוז 
פתרון פסיבי כולל אטימה של יסודות  .הראדון באמצעות מפוח

נקודות , סדקים, לרבות אטימה של חריצים, הבניין ורצפתו
  .'חדירת צנרת וכו

  
מקור נוסף ראדון הם חומרי הבניין הקונבנציונליים המכילים 

כגון (ותוספים שונים מחליפי מלט , אגרגטים ומלטמחצבים 
ועל , אינה מוגבלת בזמן) אמנציה(פליטת הראדון ). עפר פחם

הנושא . גון אלהכן חשוב אוורור החללים המורכבים מחורים כ
  .17 5098י "מטופל בין היתר על ידי ת

  קרינה 6.2
מכשירי רנטגן , קרינה מחומרים רדיואקטיביים(מייננת – קרינה מתחלקת לצורך דיון זה לשני סוגים

היינו קרינה , ובלתי מייננת, )ומאיצים שונים המשמשים מוסדות רפואיים ומחקריים ואת התעשייה
היא מסוכנת פחות מן הקרינה . ננת את האטומים שהיא עוברת דרכםאלקטרומגנטית שאינה מיי

ושכיחים יותר , אך היא איננה נטולת סיכונים ומקורותיה רבים יותר מאלה של המייננת, המייננת
לרבות מתקני חלוקה והספקה השנאה  מקורות אלה כוללים מתקני חשמל. במרחב הקרוב לנו

חלק , אדומה-קרינה אינפרה, האור הנראה, חוטית-אלמתקני תקשורת , ומיתוג) טרנספורמציה(
ובהתחשב הקטנת המרחק המזערי על , באשר למתקני החשמל .18לייזרים , סגול-מהתחום האולטרה

ולהעדיף הטמנתם כמתקנים , יש להקפיד על הרחקת מתקנים כאלה מבניינים, פי התקנות החדשות
יש להיוועץ , אנטנות סלולר ועוד, רלרבות תחנות ממס, באשר למתקנים אחרים. תת קרקעיים

פינות אוכל ועמדות , מיקום מיטותיש להקפיד על , מבחינת הבניין הבודד. במשרד להגנת הסביבה
מיטות יש ). תנור מיקרוגל, מקרר, לוח חשמל(עבודה לפחות מטר ממכשירים ואביזרים חשמליים 

, ל הנחת הצנרות לחיווט בקירותלמקם רחוק ככל האפשר מקווי חשמל על כן חשוב מיפוי מדויק ש
  .19ולפחות מטר מנקודות חשמל , תקרות  ורצפות

  
מקור נוסף לקרינה בלתי מייננת הנם חומרי בנייה שהינם או 

, פומיס ועוד, דולומיטים, ביניהם מלט וברון, מכילים מחצבים
  .5098י "חומרים אלה מטופלים על ידי ת. הפולטים קרינה

  
בין היתר בשל לקרינה מסוגים שונים  יש לזכור כי אנו חשופים

וכי , קרינה קוסמית ומקורות נוספים, שידורי רדיו וטלוויזיה
השימוש בטלפונים סלולרים חושף אותנו לרמות קרינה גבהות 

  .בהרבה ממקורות מזדמנים אחרים

  רעש 6.3
בתוך הבניין הם כוללים . מקורות הרעש הנם רבים ומגוונים

ובמיוחד , מיקרוגל תנורי, זורןמערבלי מ(מכשירים שונים 
אזורי , ומחוץ לא הם כוללים תחבורה, )מערכות שמע

רעש מהשכנים מאירועים מוסיקליים , תעשייה ומלאכה
חשיפה לרמות רעש גבוהות . ואירועי ספורט בקרבת הבניין

לרבות אובדן שמיעה , ולאורך זמן עלולה לפגוע בבריאות
, ש בקצב הלבשיבו, העלאת לחץ הדם, זמני או קבוע

, בנוסף לכך. עייפות, פגיעה בכליות, הגברת האדרנלין בדם
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הימנעו מהפניית חלונות 
  .למקורות רעש

הקימו מחסומי רעש בין הבניין 
או בין , לבין מקורות כאלה

חללים בבניין שהנם מקורות 
רעש לבין יתר הבניין והבניינים 

  .השכנים

פגיעה , התמוטטות עצבים, לחשיפה לרעש עלולות להיות השפעות פסיכולוגיות שונות כגון פחד
  .ומניעת מנוחה הגורמת לעייפות, בכושר הריכוז

  
רמה חזקה (בל דצי 60, )רמה שקטה(דציבל  30עד : ניתן לקבוע שלושה ספים של רמות רעש

כולל  1961-א"החוק למניעת מפגעים התשכ .20 )רמה מזיקה ובלתי סבירה(דציבל  80-ו, )ומפריעה 
לרבות עבודות , יש לזכור כי אחת הפעולות הרועשות הנה זו של בנייה על חלקיה. גם את הרעש

מערבלי (ופעלת ציוד באתר ובסביבתו , חציבה וחפירה, עפר
וחלק זה של מ ניעת רעש , )'יר וכופטישי אוו, בטון ומשאבות

  .ניהול במהלך הבנייה 1.3נכלל בפרק 
  

יש מספר תקנים המטפלים בנושא הבידוד האקוסטי מהיבטים 
קירות : מביניהם הרלוואנטיים לבניינים הקטנים הם. שונים

מכללי , 21) 1חלק  – 1004י "ת(תקרות בין דירות /ורצפות
בידוד אקוסטי בבניינים  ,22) 2חלק  – 1004י "ת(דלתות כניסה 

  .23שאינם מגורים 
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