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 לליכ

 קומות 2. היא מיועדת לבנייה של מרכז מסחרי בעל 9 דקל מבצעבפתח תקווה ברחוב  הבקשה להיתר הינה

וחניון כורכר. בשטח סביב התוכנית קיימים מבני מגורים, מוסדות חינוך ופארקים ציבוריים, כאשר התוכנית 

 בשטח התוכנית מגרש חניה. כיום נמצאמיועדת להיות צמודת דופן לשלושה מבני מגורים. 

 

 תיאור של מצב קיים בסביבת התכנית .1

 שימושים בסביבת התוכנית 1.1

 

 )מ'( מרחק פירוט מיקום

 צפון
 432 ספורטן פתח תקווה

 Five Park 375גן משחקים 

 מזרח

 830 מצפון מזרח מתחם תעשיה

דרום מזרח חטיבת ביניים אחד 

 העם

344 

 535 דרום מזרח פארק יד לבנים

 

 

 מערב

 צמוד דופן מבני מגורים 

 117 פארק עירוני בלינסון

 540 מפעל תדביק בע"מ

 385 הקניון הגדול

 412 משפט השלום פ"תבית 

 692 תחנת דלק + מוסך לקסוס

 402 בית חולים נווה יעקב
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 דרום

 288 בי"ס קפלן

 217 דרום מערב בי"ח בלינסון

דרום מערב מרכז לבריאות הנפש 

 גהה

513 

 
גן ילדים תמנע +ספריה עירונית 

 מנגינות

 צמוד דופן

 

 תוכניות מאושרות בסביבת התוכנית 1.2

 

 מערב

 410-0411132 –  מ' 383 –תעסוקה ומסחר 

 /מ' 116 –שטחים פתוחים  – 2000פת/מק 

 מזרחי

 /מ' 950 –מסחר ומשרדים  – 2000פת 

 /מ' 720 -מגורים  – 9/1002פת 

 דרום

 410-0491563 –  מ' 178 –תעסוקה ומוסדות ציבור מגורים 

 צפון 

 /מ' 355 – מגורים – 2000פת 

 תאור התוכנית .2
 9קומת קרקע וקומה ראשונה ברחוב מבצע דקל  בןמתוכנן מבנה מסחרי 

 6366גוש: 

 189 חלקה:
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 פירוט קומה

 קרקע

  מסחר 

  מחסן  

 לובי קומתי 

 חדר אשפה 

 ממ"מ 

 קומת ביניים
 ממ"מ 

 שירותים ציבוריים + שירותי נכים 

 1קומה 

 שב"צ 

  לובי קומתי 

  ממ"מ 

  מרפסת  

 קיר תקשורת וחשמל 

 גג טכני  קומת גג

 

 שטחיםסיכום  2.1

 עיקרי קומה

 קומת קרקע

 

 מ"ר למסחר 500

 

 קומת ביניים

 
 מ"ר שטח ציבורי 37.31

 מ"ר שטח ציבורי 421.77 1קומה 

 סה"כ
 מ"ר למסחר 500 -

 מ"ר לשטחי ציבור 459.08 -
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 היבטי איכות סביבה בתוכנית  .3

 -איכות אוויר 3.1

 בפרויקטלא מתוכנן גנראטור  .א

בשטח התוכנית יאושרו עסקים בהם מטבח עם בישול קל בלבד כמו הכנת חביתות, –מתוכנן מסחר  .ב

עפ"י מדיניות האגף לאיכות  לא ניתן לבצע פעולות צלייה או טיגון בבית העסק. , מרק, פסטות וכו'

וויר כתוצאה מפעילות וזיהום א ריחותאמצעים לצמצום מפגעי יש צורך לשלב סביבה 

. מתוכננים פירים עד גג המבנה כהכנה להעברת ארובות וכדומה בשטחי המסחר בישול/אפייה

 .ממטבחים במידה ויהיו

מנדף עם עוצרי שומנים שיחוברו למערכת לסינון , עמדות הבישול קים יתקינו מעל כלבעלי העס

 ירייה. ופליטות )מערכת לטיפול באוויר( שתאושר על ידי האגף לאיכות הסביבה בע תריחו

 האלמנטים הבאים:לטיפול באוויר יכללו את ת ומערכ

 .60% -ו 40%מסנן שמן ומסננים מיקרוניים  .1

( 90% -/ מסנן שקים )יעילות כ(95-98%-)יעילות כ מסנן עשן מסוג משקע אלקטרוסטטי .2

 .גרילרבהתאם לסוג הבישולים, או ממיר מחמצן ל

 מק"ש אויר מטופל(. 1000ק"ג פחם לכל  17.5מסנני ריחות מסוג פחם פעיל ) .3

כמות הפחם הפיל הינה בגדר המינימום, במידהו יהיו תלונות משכנים תידרש הגדלת  -

 כמות הפחם הפעיל לפי שיקול דעתו של נציג האגף לאיכות הסביבה בעירייה. 

 מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות. .4

 אפייה וכדומה בעסק., מערכת זו תחובר למנדף שימוקם מעל כל עמדות הבישול

   ת."האגף לאיכות סביבה פ מולעסק הינו תאום פתח ארובת המנדפים בגג המבנה  ןלרישיותנאי  .ג

 :רשים של מערכת הסינון לדוגמהת

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

וקה שוטפת גבוהה ותחז העסקים עם מטבחים מבשלים מערכת באיכות יידרשובשל הקרבה למגורים 

 הה.בובתדירות ג
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 תרשים מרחק ממבנה מגורים

 נגר 3.2

 שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום  – 1ע"פ תמ"א  .א

 אין הגבלה של רדיוסי מגן ג' –לא קיימים בשטח התוכנית קידוחי הפקת מי שתיה  .ב

 החדרה לתת הקרקע בתחומי המגרשים. מגגות מבנים כבישים, חניות וכו' יאספו לצורך -מי נגר נקיים .ג

 ם )מערכת ניקוז( למערכת הביוב. תישמר הפרדה מלאה בין נגר גש .ד

 ממערכת השפכים.מערכת הניקוז תהיה מופרדת לחלוטין  .ה

כך שיוכלו לשמש לקליטה, השהייה לפחות משטח המגרש,  15%בהיקף של יתוכננו רצועות גינון  .ו

והחדרת מי נגר מתחומם, השטחים הקולטים יהיו נמוכים מסביבתם ובלבד שלא יהוו מפגע בטיחותי. 

חילחול מים בקרקע שטחי חניה יגוננו וירוצפו בריצוף אבן משתלבת או בחצץ או כל חומר אחר שיאפשר 

 ויקטין את כמויות הנגר העילי.

 -שפכים  3.3

 מקורות זיהום בפרויקט 3.3.1

 תשטיפים מאזור אצירת פסולת

 אמצעים למניעת זיהום מים 3.3.2

 ישמר עקרון הפרדת הזרמים. זרם ממקור "תהליכי" לא יחובר לזרם ממקור סניטרי. .א

 בטכנולוגיה מיטבית למניעת זיהום תת קרקעי. מערכת הולכת השפכים תבוצע .ב
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מי עיבוי מזגנים יופנו למערכת הביוב )אין לאפשר זרימה חופשית( ו/או לשימוש חוזר )במידה וימצא  .ג

 שימוש מתאים(.

  –קרינה אל"מ  3.4

 לא מתוכננים חדרי שנאים בתחום התוכנית. 

  -פסולת  3.5

מקדמי פסולת  שטח עיקרי 

 ליום

סה"כ פסולת 

 ליום 

סה"כ פסולת 

 ימים 3 -ל

 ליטר 15,000 ליטר 5,000 ליטר למ"ר 10 מ"ר 500 מסחר

 ליטר 2,700 ליטר 900 ליטר למ"ר 2 מ"ר 459 משרדים

 ליטר 17,700   מ"ר 959 סה"כ

 

 סוגי הפסולת העיקריים 3.5.1

 פסולת אריזות )פלסטיק(  .א

 קרטון ונייר .ב

 פסולת מעורבת .ג

 שאריות שמן בישול משומש .ד

 להלן (50%)קרטון (, ו30%( ויבשה: אריזות וכו' )20%) מעורבת –מערך הפרדה ואצירת פסולת ייעודית  .א

 

 (50%) קרטונים (30%) יבשה (20%מעורבת ) 

 ליטר 8,500 ליטר 5,100 ליטר 3,540 כמות

 טון 30מכבש קרטונים  קוב 1.1עגלות של  5 קוב 1.1עגלות של  3 מתקן מוצע לטיפול

 מ"ר 1 -שטח עגלה כ המתקןמידות 

 

 מ' 2אורך: 

 מ'2רוחב: 

 מ'  3גובה:

 

 ויתוכנן סופרמרקט יש לעדכן את אומדני הפסולת במידה

 מומלץ להעמיד בנוסף כלוב לאריזות בקבוקים מפלסטיק ומיכלים לבקבוקי זכוכית

 תכנון חדרי פסולת 3.5.2

 חדרי האשפה יהיו מנוקזים לביוב דרך מפריד שומן. .א

 סגור ומשולב בקו הבניין חדר האשפה הינו .ב

דרך הגישה תופרד לגמרי מדרך הכניסה הראשית למבנה ותוצנע ככל האפשר בעיצובה כך שתשתלב עם  .ג

 חומרי הגמר בחזית

  .עם חומרי הגמר בחזיתמשולבת בנפרד מהכניסה הראשית למבנה  לחדר האשפה מתוכננתדלת הכניסה  .ד

 בעיריית פתח תקווה.תכנון, תיאום ואישור חדרי פסולת מול אגף אשפה  .ה

 ימוזגו או יאווררו.  החדרים –מניעת ריח, חדרי פסולת אורגנית )מעורבת(  .ו
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  –רעש  3.6

 מקורות רעש פוטנציאלים:  3.6.1

מתקנים אלקטרומכניים כמו: יחידות מיזוג אוויר על גג המבנה, גנראטור חרום, משאבות למאגרי  .א

 מים וכד'

 המבנה.לא תהיה השמעת מוזיקה ברחבות החוץ של  .ב

 אזורי פריקה וטעינה הכוללים פינויי אשפה ממתקני אשפה .ג

 מפלסי הרעש המותרים 3.6.2

, בניין באזור שהמקרקעין בו למטרות מגורים ולאחד להלן מפלסי הרעש המותרים למבנה מסוג ג'

 או יותר מהשימושים הבאים: מסחר, מלאכה ובידור.

 dB(A)-מפלס הרעש ב משך הרעש 

 לילה יום

  55 שעות 9 עולה על 1

  60 שעות 9שעות אך אינו עולה על  3עולה על  2

  65 שעות 3עולה על שעה אך אינו עולה על  3

 40  דק' 30עולה על  4

  70 דקות אך אינו עולה על שעה 15עולה על  5

 45  דקות 30דקות אך אינו עולה על  10עולה על  6

  75 דקות 15דקות אך אינו עולה על  5עולה על  7

  80 דקות 5דקות אך אינו עולה על  2עולה על  8

 50  דקות 10אינו עולה על  9

  85 דקות 2אינו עולה על  10

 

 אמצעים להפחתת השפעות רעש 3.6.3

 1990מפלסי הרעש לא יחרגו מהערך הקבוע בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן  .א

  בגבול המגרש וחוק העזר העירוני.

מתוכננים משתיקים על המפוחים ובולמי זעזועים למעבי המזגנים. עפ"י הדוח האקוסטי נמצא כי  .ב

 לא צ[ויה חריגה במפלסי הרעש הנדרשים במבני המגורים הסמוכים. 

 מכאניים לצורך הסתרה חזותית. -מתוכנן קירוי מעל המתקנים האלקטרו .ג

 חניון  3.7

החניון תהיה על מצה מהודק על מנת למנוע מפגעי חניון התוכנית עשוי כורכר, יש לדאוג כי רצפת 

 .אבק
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 הוראות לתקופת הבנייה 3.8

 הנחיות כלליות 3.8.1

 בימי שישי .בלבד 19:00 עד 07:00 השעות בין חול, בימי תהיה הבנייה הבניה באתר פעילות .א

 באתר לבצע עבודות אין וחגים החג, בשבתות או/ו השבת כניסת עם העבודה תפסק חג או/ו

 .הבניה

 מטרדים ופגיעה למניעת הנדרשים האמצעים בכל לנקוט העבודה את המבצע הקבלן על .ב

 בסביבה 

 .שלב הבניה אורך לכל האתר בשטח שפכים או/ו מים של היקוות לחסל או/ו למנוע יש .ג

 הבניה. באתר הגובל השטח של ושלמותו יישמר ניקיונו .ד

 מ'  3תחום אזור העבודות יוקף בגדר איסכורית או שוו"ע בגובה  .ה

במהלך העבודה במתחם גנרטור יעבור תחזוקה שותפת כולל מניעת עשן וריחות מפעילות  .ו

 הגנרטור. 

 יש להרחיק את הגנרטור ככל הניתן מפתחי בתי מגורים סמוכים.  .ז

 הבניין בפסולת טיפול 3.8.2

הבנייה. מכולה לריכוז פסולת הבניין תוצב  באתר ומחזור מיון ,פסולת לאצירת שטח יוקצה .א

 לי ממבני מגורים קיימים.בריחוק מקסימא

 באשר ל"תופרד ותופנה לאתר לטיפול בפסולת בניה. כנ מחזור ברת אחרת או/ו בניין פסולת .ב

 .המקורי ייעודם את עוד משמשים בניין שאינם לחומרי

 י"ע והטמנתה יבוצעו מחזורה גריסתה, הובלתה, לרבות הבניין לפסולת הנוגעות העבודות כל .ג

 תותר עבודתם  , 1996– עסקים רישוי בצו 'ב 5.1 סעיף פי על מתאים עסק רישיון בעלי עסקים

 .כדין עסק רישיון קבלת לאחר רק

 בתום עבודות הבניה יפונו כלי העבודה וכל פסולות ושרידים מפעולות הבניה. .ד

 

 

 מניעת מפגעי אבק 3.8.3

וחלקיקים משאיות שיוצאות מהאתר ונושאות פסולת בנין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק  .א

 לסביבה, יהיו מכוסות ובמידת הצורך תתבצע שטיפה של גלגלי המשאיות.

ערימות עפר וחומרי בניין חלקיקיים ירוכזו במערומים אשר יורטבו לפי הצורך למניעת פיזור אבק,  .ב

 למעט בימי גשם או מס' ימים לאחר מכן. 

תשונע פסולת מהמבנה אל נקודת יותקנו שרוולי העברת פסולת החל מהקומה השנייה לבניין דרכם  .ג

 האצירה.

 פעולות ההריסה.ובמהלך תשתיות/מבנים המיועדים להריסה יורטבו לפני  .ד

מסעות בשטח האתר יורטבו במים בלבד )לא יהיה שימוש בשמנים, דלקים או מלחים למטרה זו(,  .ה

 כולל דרכי הגישה. ההרטבה תהיה בהתאם לצורך, ע"פ עומס התנועה.

יות באתר יורטב באופן המונע פיזור אבק, למעט בימי גשם או מס' ימים לאחר החומר המובל במשא .ו

מכן. המשאיות יהיו מכוסות בצאתם מהאתר אם הן טעונות בפסולת ו/או בחומר בניין אחרים 

 העלולים לגרום לפיזור חלקיקים ו/או אבק.

יידית הפעילות בכל מקרה של תקלה בציוד למניעת פליטת אבק, אשר גורמת למפגע אבק תופסק מ .ז

 באתר, עד לתיקון התקלה או נקיטת אמצעים שווי ערך למניעת מפגע אבק.
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גנראטורים באתר העבודה יוצבו במיקום רחוק ככל האפשר מבנייני מגורים ו/או מבני ציבור  .ח

רגישים הסמוכים לאתר העבודה, פליטת עשן וגזים מהגנראטור יופנה לכיוון הרחוב ולא בכיוון 

 הבניינים.

 עת מטרדי רעשמני 3.8.4

כל הציוד המכאני שיפעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר  .א

 .1979  –מציוד בניה( התשל"ט 

בכל מקרה, מפלס הרעש מאתר הבניה לא יעלה על המוגדר בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי  .ב

 חוץ לחדר החשוף לרעש., כאשר המדידה מתבצעת מdB  20, בתוספת1990-סביר( התש"ן

במידת הצורך ועל פי בדיקה אקוסטית שתבוצע עם תחילת העבודות, יתוכנן שימוש באמצעים  .ג

אקוסטיים להנחתת מפלסי הרעש המוקרנים לסביבה כמו הקמת גדר זמנית אטומה מבלוקים 

 בסמיכות למקורות הרעש.

 קשיח )יוצר מטרדי רעש(.שרוולי פינוי פסולת הריסה, יהיו מסוג רציף וגמיש ולא פלסטיק  .ד

 מניעת זיהום קרקע 3.8.5

 כל מיכל דלק/ שמן באזור העבודה יצוייד במאצרה ויעמוד בהנחיות כדלקמן:

 לפחות מנפח המיכל הגדול שבתוכו. 110%נפח המאצרה יהיה  .א

 המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק. .ב

 בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף. .ג

 נורמאלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד.המגוף יישאר במצב  .ד

 שעות. 24במקרה של שפך במאצרה, הוא יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  .ה

 שמירת ניקיון האתר 3.8.6

תתבצע מניעה של היקוות מים ו/או שפכים בשטח האתר לאורך כל משך העבודות. במידה ומים  .א

 נקוו באתר, היקוות המים תחוסל.

 תר הבניה ולא יונחו בשטח ציבורי סמוך. כל הכלים יאוחסנו בתחומי א .ב

ניקיונו ושלמותו של השטח הסמוך לאתר הבניה, כולל דרכי גישה ישמרו נקיים ושלמים. בסיום  .ג

 העבודה, יבוצע טאטוא במטאטא מכני בהתאם לבקשת הרשות.

 יוקמו שירותים כימיים באתר. .ד

 .בסיום העבודות יפונו כל הפסולות משטחי המגרש ויישמר ניקיונו .ה
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 פתח תקווה, 9מבצע דקל   – מרכז מסחרי  עבור הוצאת היתר בנייה
  

 פרטים נושא

 עיריית פתח תקווה  שם היזם:

 טל נחומי אדר'   :פרטי עורך התוכנית / היתר הבנייה

 מהנדס לירן רז  :פרטי עורך המסמך האקוסטי 

 פתח תקווה   :שם הרשות המקומית

 פתח תקווה ועדה מקומית   :רישוי שם ועדה מקומית / רשות 

 15589  :מס' תיק בניין 

 N2004\1\5\פת  :מס' תוכנית / מס' תוכנית שמכוחה מוגש היתר הבנייה

 2000\פת

 פתח תקווה , 9מבצע דקל  : יקום הפרויקטמ

 

   189חלקה  6366גוש   :מס' גוש/ים וחלקות

 401 :מגרש מספר: .... מכוח תוכנית מס'

 20210401  :למידע להיתר / מס' בקשה להיתרמס' בקשה 

מסחר בקומת  –קומות  2בניין חדש בן  :ייעוד הקרקע המבוקש / שימוש מבוקש
 קרקע ושטח ציבורי בקומה ראשונה. 

 מ"ר.  1246 שטח מגרש:

 19/01/22 תאריך הוצאת הדו"ח:

 18.01.2022 – 3 גירסא סוג מהדורה/גירסא/ עידכון
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 512526278עוסק מורשה: מס' 
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 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

נים  י כן עני  תו

 3 ..................................................................................................................................... פרק מבוא  –פרק ראשון  

 3 .............................................................................................................................................. מטרת המסמך 

 4 .................................................................... החוקים, התקנות, הוראות וההמלצות עליהן מבוססת חוות דעת זאת:

 5 ................................................................................................................................ תיאור כללי של הפרויקט: 

 5 ............................................................................. מכאניות במבנה המתוכנן ומיקומם: -ות האלקטרומערכ  תיאור ה

 6 ..................................................... תיאור כללי של כלל מקורות הקול מחוץ לפרויקט העשויים להשפיע על הפרויקט: 

 6 ........................................................................................ תיאור כללי של כלל מקורות הקול המתוכננים בפרויקט 

 7 ........................................................................................................................... הנתונים הסביבתיים   –פרק שני 

 7 .................................................................................................................................... תשריט אזור הפרויקט 

 7 ................................................................. פרוט המבנים הסמוכים ביותר לפרויקט המתוכנן )קולטי רעש אפשריים( 

 8 ............................................................................................. תמונת המבנים הסמוכים לפרויקט המתוכנן )תצ"א( 

 9 ................................................................................................................ רעש רקע אורבאני בפרויקט המתוכנן 

 11 ................................................................................................. דרישות וקריטריונים לרעש המותר:  –פרק שלישי 

 11 .............................................. מכאניות: -מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שממקורו ממערכות מבניות מכאניות ואלקטרו

 12 .................................................................... מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שמקורו ממערכות מיזוג האוויר ומפוחים

 15 ................................................................................................................................... ; סיכום:  –פרק רביעי 

 16 ............................................................................. מיקום מבנה ומערכות, דפי נתונים ועוד  –נספחים  – פרק חמישי 

 16 ........................................................................................................................................... מיקום הפרויקט 

 17 ................................................................................................................ מיקום מערכות מיזוג אוויר בפרויקט

 18 ................................................................................................................ מפלס הרעש המותר בחזית המבנה 
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ
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 לכבוד: 

 אגף רישוי בנייה 

 פתח תקווה עיריית 

 

תוכנית בניין   - פתח תקווהיעוץ אקוסטיקה עבור מכון הרישוי העירוני  -הנדון: התייחסות ראשונית 
 -''ד אקוסטית סביבתית לשם מתן היתר בנייה חו -703מגרש  פתח תקווהב ומבנה ציבור מסחר

 189חלקה  6366גוש  -פרויקט בנייה חדשה

 

 פרק מבוא   – פרק ראשון  

 מטרת המסמך 

מטרת המסמך הינה לסקור את סביבת הפרויקט ומקורות הרעש הסביבתיים והמבניים, בכדי למנוע מצב  
במבנה הנ"ל יחשפו לרעש בעוצמה גבוהה, בו האנשים הנמצאים בסביבה הקיימת או הדיירים החדשים 

היות שלחשיפה ממושכת לרעש מעבר למותר בחוק, יש השפעה מזיקה מבחינה בריאותית, פסיכולוגית  
 והיא מהווה פגיעה באיכות החיים. 

 

לשם ההגנה על בני האדם והסביבה במדינת ישראל נחקקו חוקים, ונכתבו תקנים ותקנות שנועדו  
בסביבה וכן אומצו פתרונות למניעה שניתן לשלב כבר בשלב התכנון. לצורך  להסדיר את נושא הרעש 

שמירה על איכות החיים הבריאות והשקט בהתאם לחוקים ולתקנים יש צורך להכין חוות דעת אקוסטית  
במסגרת הליכי תכנון ובנייה ולקבל את אישור היחידה לאיכות הסביבה או המשרד להגנת הסביבה תוך  

 רשות המקומית בתחום האקוסטיקה.עמידה בדרישות ה

 

מכאניות אשר   -סקר זה יסקור את כלל מקורות הרעש ומפלסי הקול האפשריים וכן המערכות האלקטרו
מיועדות על פי התכנון להיות במבנה, הסקר יכלול הערכות וחישובים שיעריכו את השפעת כלל  

צמו, ובמידה וצפויה חריגה יומלצו  המערכות במבנה על המבנים בסביבת הפרויקט ועל מבנה הפרויקט ע
בדו"ח זה הדרכים המתאימות למיסוך והפחתת הרעש בכדי לעמוד בדרישות החוק והתקנות  

 הרלוונטיים. 
  

mailto:Info@Razore.co.il
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 החוקים, התקנות, הוראות וההמלצות עליהן מבוססת חוות דעת זאת: 

 לאותה עת. וונטיותאו התקנות הרל 2טבלה ו 1990-פירוט תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן •

 .  1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג •

 . 1979-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט •

מתאריך   23הנחיות המשרד להגנת הסביבה לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בנייה על פי חוזר המנהל הכללי  •

 . 2003אפריל 

 / נספח אקוסטי הוראות תב"ע •

 הנחיות לבנייה בקרבת מקורות רעש תחבורה, מטוסים ורכבות.  •

 הנחיות נוספות של הרשות המקומית שיתכן שקיימות לגבי סוג מבנה זה או אזור זה. •

 חוות דעת זו מבוססת על תוכניות הבקשה וכן המידע שהתקבל ממנהלי הפרויקט והיועצים השונים.  •

  

mailto:Info@Razore.co.il
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 הפרויקט: תיאור כללי של  

  2בניין חדש בן . בתכנון, פתח תקווהאשר מתוכנן בסביבה אורבאנית בעיר  מסחרמדובר בפרויקט 
 מסחר בקומת קרקע ושטח ציבורי בקומה ראשונה. –קומות 

 

 מכאניות במבנה המתוכנן ומיקומם: - מערכות האלקטרו  תיאור ה 

  

 תיאור המערכת  קומה  מספר 

 צנרת מים וביוב  , קומה א קרקע קומת 1 .1

 , מפוחי מנדפיםמעבי מזגנים גג טכני 2 .2

mailto:Info@Razore.co.il
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 תיאור כללי של כלל מקורות הקול מחוץ לפרויקט העשויים להשפיע על הפרויקט: 

 

חוות דעת אקוסטית זו תפרט להלן את מקורות הרעש הקיימים או פוטנציאליים מהסביבה של מיקום 
ם הנדרשים להפחתת הרעש רעש חיצוני  הפרויקט, מפלסי הרעש החזויים והנחיות לאמצעים האקוסטיי

ושאר ההנחיות והתקנים   1990בהתאם לדרישת התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש''ן 
 במדינה ישראל וברשות המקומית

 כבישים. •

 רכבות/ תחבורה. •

 מערכות מכאניות במבנים סמוכים. •

 מבני תעשייה \מבנים מסחריים •

 להשפיע מבחינת תרומה שלילית למפלס הרעש במבנה המתוכנן. כל מקור נוסף בסביבה שעלול  •

 

חוות הדעת הינה נכונה ליום הוצאתה ובהתאם לחומרים שהתקבלו והיא מבוססת על תוכנית הבקשה  
ומידע שהתקבלה מהיועצים השונים בפרויקט ודפי הנתונים של היצרנים השונים, מפות ומערכות מידע  

 לים לביצוע חישובים והערכות. נגיש לציבור בהתאם לכללים המקוב

 

 תיאור כללי של כלל מקורות הקול המתוכננים בפרויקט 

 

יש לקבל את הנתונים של המערכות הבאות וכן את המיקומים המוצעים שלהם בכדי לבחון את מקורות  
הרעש הפוטנציאליים, מפלסי הרעש החזויים והנחיות לאמצעים האקוסטיים הנדרשים להפחתת הרעש 

 מכאניות ועוד המתוכננות בפרויקט: -האלקטרו מהמערכות

 מרכזיים-מערכות מיזוג אוויר/ מעבים של מזגנים מפוצלים ומיני •

 צינורות המים / חדרי שירותים / ביוב  •

 כל מקור נוסף שעלול להשפיע מבחינת תרומה שלילית למפלס הרעש בסביבה כתוצאה מהקמת מבנה זה. •
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 הסביבתיים הנתונים    – פרק שני  

 

 אזור הפרויקט   תשריט 

 

 של עיריית פתח תקווה  gisהתמונות באדיבות אתר 

 פרוט המבנים הסמוכים ביותר לפרויקט המתוכנן )קולטי רעש אפשריים( 

 המרחק הוא עבור מעבי המזגן על הגג 

 מרחק שימוש  כיוון 

 מ'  20 11בניין מגורים ברחוב מבצע דקל  צפון 

 מ'  47 1ברחוב דנקנר מאיר בניין מגורים  דרום 

 מ'  33 2בניין מגורים ברחוב מבצע דקל  מזרח

 מ'  21 7בניין מגורים ברחוב מבצע דקל  מערב 
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 )תצ"א(   תמונת המבנים הסמוכים לפרויקט המתוכנן 

 

 של עיריית פתח תקווה  gisהתמונות באדיבות אתר 
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 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 

 רעש רקע אורבאני בפרויקט המתוכנן 

 

 

 

 באדיבות אתר מפות ישראל התמונה 

 

 .הסמוך אחיה השילונירחוב ברעש הרקע האורבאני האופייני לאזור זה מקורו בעיקר מכלי תחבורה הנוסעים 

מעבר לנדרש  אין צורך במיגון מיוחד. לכן dB(A) 60מפלס הרעש הצפוי בחזית המבנה המתוכנן הינו עד 

 . 1004בת"י לבנייה 
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

מטרד לשכנים בשעות המנוחה אין לאפשר תנועת משאיות לפריקה וטעינה עם זאת, על מנת למנוע 

. וכן אין להתעכב יתר על 14.00-16.00ו   23.00-07.00בשעות המנוחה כהגדרתן בתקנות כלומר: 

 הנדרש כאשר המנוע פועל. 
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 דרישות וקריטריונים לרעש המותר:   – פרק שלישי  

 מכאניות: - ממערכות מבניות מכאניות ואלקטרו מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שממקורו  

  , מוגדר מהו רעש בלתי סביר שמקורו בבניין1990 –בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 
 מכאניות במבנה המתוכנן.-וכיצד יש לפעול למניעת רעש ממערכות מכאניות ואלקטרו

ובכללם מערכות מיזוג אוויר, גנרטור לייצור חשמל,  המערכות שיש דרישה לטפל בהן הינן כלל המערכות 
 מערכות אוורור כגון מפוחי אוורור חניון וכן כל מערכת אשר במהלך פעולתה נוצר רעש כלשהו. 

 

אזור ההתייחסות לרעש הינו המבנים והדיירים השכנים, כך שבכל מצב פעולה מפלס הרעש יהיה נמוך מהסף  
 רעיש. ומפלס הרעש שהוגדר על ידי החוק כמ

סף מפלס הרעש המותר על פי החוק נקבע כ"עוצמת הרעש" בתוך המבנה בפנים החדרים עם חלונות פתוחים  
ומשך השהייה וכן בסוגי שימושי הקרקע השונים, ומשך הזמן הכולל  מאזורמחד וסגורים מאידך כתלות ישירה 

 של חשיפה לרעש ביממה שלמה, במהלך שעות היום ובפרט במשך הלילה.

הותקנו תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, המצורפים   1990-תקנות למניעת מפגעים התש"ןלפי ה
שבנספח ובו מפורטים הרעש המותר, השעה ומשך הזמן בהתאם לסוג המבנים הקיימים המפורטים  בטבלה 

 להלן:

 המבנים הקיימים הם אלו: 

 ת אבות או בית ספר.בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה, בי -מבנה א'

 בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה. -מבנה ב' 

בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים הבאים:    -מבנה ג' 
 מסחר, מלאכה, בידור.

 תעשייה, מסחר או מלאכה.דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות  -מבנה ד' 

בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה,  -מבנה ה' 
 מסחר או מלאכה. 

אזור ההתייחסות לרעש הינו המבנים והדיירים השכנים, כך שבכל מצב פעולה מפלס הרעש יהיה נמוך מהסף  
 ומפלס הרעש שהוגדר על ידי החוק כמרעיש. 

סף מפלס הרעש המותר על פי החוק נקבע כ"עוצמת הרעש" בתוך המבנה בפנים החדרים עם חלונות פתוחים  
ומשך השהייה וכן בסוגי שימושי הקרקע השונים, ומשך הזמן הכולל  מאזורמחד וסגורים מאידך כתלות ישירה 

 של חשיפה לרעש ביממה שלמה, במהלך שעות היום ובפרט במשך הלילה.

 

בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון   מעורבשזהו האפיון לבניין באזור  –' גכסוג מבנה   יםמוגדר סביבתו בניין זה ו
 והבנייה.

 ולכן סף מפלסי הרעש המותרים בתוך חדר מגורים בהתפלגות על פי שעות היממה הינם:

 שעות .  9כאשר משך הרעש עולה מעל  dB(A) 55(:  22:00עד  06:00) ביום •

 דקות.  30כאשר משך הרעש עולה מעל  dB(A) 40(: 06:00עד  22:00) בלילה •
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 ומפוחים   מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שמקורו ממערכות מיזוג האוויר 

יצה אקוסטית חעם מ על הגגויותקנו  ,או ש"ע של חברת תדיראן vrfמערכות מיזוג האוויר הינם מסוג של 

  ייעודית כשנדרש.

 . dB(A) 60ממעבה בודד תהיה עד רמת הרעש 

בנוסף, צפויים להיות על הגג מפוחי מנדפים עבור שטחי המסחר בקומת קרקע. ייעוד המסחר ייקבע בהמשך 

 על ידי בעלי העסקים. 

 . dB 20המפוחים יכללו משתיק להנחתה של לפחות מ'.  1ממרחק   dB(A) 80רעש אופייני למנדף הינו עד 

, מוגדר כי אסור שמפלס הרעש בזמן פעילות 1990 –בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

המזגנים, יעלה על סף הערכים המוגדרים בתקנות למניעת מפגעים כרעש בלתי סביר, ולכן יש לוודא כי  

  dB(A) 40 ותר מבחזית כל מבנה מגורים סמוך במהלך היום וי  dB(A) 50 העוצמה לא תהייה גבוהה יותר מ

על מנת למנוע העברת    ייעודיים בסיסי המעבים יוצבו על הרצפה ולא הקיר ויונחו על גבי בולמי זעזועים   •

 סון(. ישל חברת מי Super W.padsרעידות למבנה )בולמי ניאופרן של ש"ע של כל חברה כדוגמת בולמי 

 ואופי השימוש. למפוחים יתוכננו משתיקים ייעודיים לפי נתוני המפוח  •

 לא צפויים לפעול בשעות הלילה ) רוב המזגנים 

  7עבור מבצע דקל   בדרום הגגמזגנים  12וכ  לאחר השתקה(  dB(A) 60) השקלול יהיה של מפוחים

 . מזגנים ומפוחים 8עבור  11של הגג עבור מבצע דקל  המערבי צפוני , וכן בצד (dB(A) 70)רעש משוקלל 

 לבניין מגורים סמוך: ממעבי המזגנים חישוב עקרוני של התפלגות הרעש 

 

מפלס  תיאור
 רעש  

[dB(A)] 

מרחק 
יחוס  
 ]מ'[

 

 

 

מרחק 
עד 

דירה  
קולטת 

 ]מ'[

 

 

 

הפחתת  
רעש  

במרחק  
[dB(A)] 

 

הפחתת  
רעש ע"י  

מיסוך  
תקרות  

ודלת 
[dB(A)] 

הפחתת  
רעש ע"י  
ש.זוית 

[dB(A)] 

 

הפחתת  
רעש ע"י  
משתיק 

[dB(A)] 

 

הפחתת  
רעש ע"י  
דלתות/ 
חלונות  

[dB(A)] 

מפלס 
רעש  
צפוי  

בחדר  
[dB(A)] 

  מעבי מזגן ומפוחים
משוקלל   )כולל משתיק(
 7הדקל 

 38עד  5 - - - 27 22 1 71

מעבי מזגן ומפוחים  
 11משוקלל הדקל 

 40עד  5 - - - 25 18 1 70
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 תקין וכי מערכות המיזוג יעמדו בדרישות הרעש.יהיה כרגע נראה כי המרחקים מהמבנים הסמוכים 

לאחר יישום הנ"ל, מפלסי הרעש החזויים בחדרים בבתי השכנים, עם חלונות פתוחים, אינם חורגים  

לרעש המותר ע"פ התקנות בכל שעות היממה ולכן לא צפוי מטרד רעש בלתי   dB(A  40מקריטריון )

 סביר מפעילות המעבים לשכנים.

 

 

על פי ההנחיות של מחלקת איכות הסביבה יש לתכנן חצר אקוסטית סגורה ומקורה מכל הצדדים עבור  

טי בצד פנימי למניעת ס"מ לפחות ומטויח בטיח אקוס 20כל חוות מזגנים בפני עצמה. עובי הקירות יהיה 

  לפחות.   dB 20רפלקטיביות. בפתחי פליטת האוויר יהיו תריסים אקוסטיים להשתקה של 
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 

 מפוח אוורור שירותים: 

 בקומת ביניים יהיה מפוח לאוורור שירותים ופתח הפליטה בצד מערב.

 מ'.  3ממרחק  dB(A) 50רעש אופייני למפוח כזה הינו 

 ייעודיים על פתח הפליטה. יש להרכיב משתיקים 

 חיזוי רעש לבניין מערבי: 

 

 

 

 

 

 

  בגנרטור מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שמקורו  

 על פי מידע שהתקבל מהמתכננים, בפרויקט אין דרישה לגנרטור. 

 

  במשאבות מיסוך ובידוד אקוסטי לרעש שמקורו  

 על פי מידע שהתקבל מהמתכננים, בפרויקט אין דרישה למשאבות. 

מפלס  תיאור
 רעש  

[dB(A)] 

מרחק 
יחוס  
 ]מ'[

 

 

 

מרחק 
עד 

דירה  
קולטת 

 ]מ'[

 

 

 

הפחתת  
רעש  

במרחק  
[dB(A)] 

 

הפחתת  
רעש ע"י  

מיסוך  
תקרות  

ודלת 
[dB(A)] 

הפחתת  
רעש ע"י  
ש.זוית 

[dB(A)] 

 

הפחתת  
רעש ע"י  
משתיק 

[dB(A)] 

 

הפחתת  
ע"י  רעש 

דלתות/ 
חלונות  

[dB(A)] 

מפלס 
רעש  
צפוי  

בחדר  
[dB(A)] 

מפוח שירותים עבור  
 7הדקל 

 21עד  5 10 - - 14 15 3 50
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 סיכום:   – פרק רביעי  

 

אנו היועצים המלווים לפרויקט זה במסגרת הליכי תכנון ובנייה לשם עמידה בדרישות החוקים, התקנות,  
 .בתחום האקוסטיקההוראות וההמלצות כולל דרישות הרשות המקומית 

 

בכדי לבדוק את פוטנציאל רמות רעש לסביבה מפעילות מתקני המערכות המכאניות והאלקטרומכניות  
 המתוכננות וכן רמת הרקע מתחבורה באזור המבנה הקיים. 

 

 

מטרד רעש יכול להיות קבוע או ִמשתנה, קצר או ממושך, נדיר או תדיר. ככל שעוצמת הרעש גוברת כן  
פגיעתו. בסביבה, בחוות דעת אקוסטית זאת נסקרה סביבת הפרויקט ומקורות הרעש הסביבתיים גדלה 

והמבניים, בכדי למנוע מצב בו האנשים הנמצאים בסביבה הקיימת או הדיירים החדשים במבנה הנ"ל  
 יחשפו לרעש בעוצמה גבוהה.

 

דרישות החוקים, התקנות,  חוות דעת אקוסטית זו בוצעה במסגרת הליכי תכנון ובנייה לשם עמידה ב
 .הוראות וההמלצות כולל דרישות הרשות המקומית בתחום האקוסטיקה

 

לאחר שנבדקו פוטנציאל רמות רעש לסביבה מפעילות מתקני המערכות המכאניות והאלקטרומכניות  
המתוכננות וכן רמת הרקע מתחבורה באזור המבנה הקיים, נמצא כי לא צפוי מטרד רעש בלתי סביר 

 . לחוק והתקנות לשכנים וכן לדיירי המבנה הנ" הע"פ 

 

יש להקפיד לביצוע כל ההנחיות המפורטות בחוות דעת זו, במידה ויש שינויים יש לקבל אישור בכתב  
 .מהחתום מטה

 

מבנה עומד בכל הדרישות וראוי לקבל היתר בנייה לתוכנית הנ"ל,  ה אישור ליווי ויעוץ תקינות אקוסטית:
 ת המפורטות בדו"ח זה.  בכפוף לביצוע ההמלצו

 

 ,בכבוד רב
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 מיקום מבנה ומערכות, דפי נתונים ועוד   – נספחים    – פרק חמישי  

 מיקום הפרויקט 
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 

 יועצי קרינה ואקוסטיקה  www.Razore.co.ilאתר:  6022210-03משרד:  Info@Razore.co.ilדוא"ל: 

 פרויקט ב מיקום מערכות מיזוג אוויר  
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 רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 7019801, קריית שדה התעופה לוד, 1028ת.ד. 

 512526278עוסק מורשה: מס' 

 SO21001913| מס' דוח:  י"ז שבט תשפ"ב 19/01/22תאריך: 
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 מ"ר עיקרי   959סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@greengineering.co.il


 

 www.greengineering.co.ilכפר סבא |  11| עמרמי  5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 

P
ag

e3
 

 מיצוב המבנה .1.1

 חזיתות עיקריות דרום ומזרח –העמדת המבנה  .1.1.1
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 ב. ניתוח אקלימי: 

  .מוצגות אסטרטגיות התכנון להבטחת תנאי הנוחות התרמיתבחלק זה 

 

 
 

 

 נתוני תחנת אקלים בית דגן. –)איזור אקלימי ב'(  נתונים אקלימי של האזור המתוכנן .1

 והאטלס האקלימי.  http://www.ims.gov.ilמתוך אתר השירות המטאורולוגי הישראלי 

 

 

 איזור התחנה ומיקומה 

 קילומטר מחוף הים התיכון.   4.5- התחנה ממוקנת במכון המטאורולוגי המרכזי בבית דגן, במרכז מישור החוף, במרחק כ
 מישור החוף כולל את רצועת החוף הצמודה לים ומישור החוף הפנימי שמזרחה לה, עד לשפלה שלמרגלות ההרים.  

המערבי של פנים מישור החוף. השנויים הקלימיים בתוך אזור זה קטנים יחסית, למעט  התחנה בבית דגן מייצגת את אקלים חלקו 
 טמפרטורת המינימום שהשתנותה המרחבית גדולה בגלל ההבדלים הטופוגרפיים שבתוך האזור. 
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 טמפרטורה 

 

 
 

 מעלות צלזיוס.  27 - הטמפרטורה היומית הממוצעת היא כבעונת הקיץ, 
מעלות   39.3מעלות צלזיוס. טמפרטורות השיא בחודשי הקיץ לא עלו על  31.6 - כ המקסימום היומית הממוצעת היא טמפרטורת 

 שרב.  בעת אירועי  ,המעבר  בעונות  נמדדו  מעלות צלזיוס  -40 מ גבוהות שיא  צלזיוס.  טמפרטורות
   מעלות צלזיוס.  22.3-22.8טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת של עונת הקיץ בין  

 
מעלות צלזיוס. טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת נעה   12-14נעה הטמפרטורה היומית הממוצעת בין בעונת החורף, 

 מעלות צלזיוס.  6.5-8מעלות צלזיוס. המינימום היומי הממוצע בתחום  18-19.5בתחום 
( בגלל המרחק מהים נמוכים ערכי המינימום  -0.9( ומרץ )- 2(, ינואר )-2.2מעלות צלזיוס נמדדו בדצמבר ) 0 -טמפרטורות נמוכות מ 

ארועי קרה בממוצע לשנה.   2. מאלה של רצועת החוף. ליד הקרקע הטמפרטורות נמוכות יותר, ויש בתחנת בית דגן כ 2 -בכ
 מקרים בממוצע בשנה, ובשטחים מסוימים אף יותר.  8בשטחים נמוכים ואגניים באזור עולה מספר ארועי הקרה ל  
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 לחות 

 

חלקו המערבי של פנים מישור החוף, בו מצויה התחנה, הוא אחד האזורים הלחים בארץ. "הגל הכפול" במהלך השנתי של הלחות היחסית  

 היומית הממוצעת, האופייני לאזורים רבים בישראל, כמעט ואינו ניכר בבית דגן.  

 בכל ימות השנה, בגלל ההתקררות הגדולה יותר. 10%-5%החוף ב הלחות היחסית בשעות הלילה באזור בית דגן גבוהה מזו של רצועת 
מזו של   10%-5%בשעות הצהריים של עונת החורף דומה הלחות היחסית בשני האזורים, אך בעונת הקיץ נמוכה הלחות היחסית בבית דגן ב 

ופחות חלים בעיקר בשרבי האביב   15% . ערכי מינימום של100%-95%כמעט בכל חודשי השנה מגיעה הלחות היחסית המקסימלית ל  .החוף

  והסתיו. 
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  רוחות
 להלן מהלך הרוחות בעונות השנה:

מזרחית. בשעות היום מתחזקות מעט הרוחות. בשעות לפני הצהרים שכיחות  -בשעות הערב הלילה והבוקר שולטות רוחות מהגזרה הדרום  –חורף  
קמ"ש    45מערבית. מעטים המקרים בהם עולה מהירות הרוח על  -רוחות מהגזרה הדרוםרוחות מהגזרה הדרומית ובשעות הצהרים ואחר הצהרים  

 קמ"ש.  50ונדירות רוחות שמהירותן מגיעה ל 
 

בשעות הלילה שולטות רוחות חלשות מהגזרה הדרום מזרחית. בשעות הבוקר והצהרים הרוחות השכיחות נושבות    –עונות המעבר )אביב וסתיו(  
(, בשעות אחר הצהררים והערב  75%-65%ם מתחזקות בדרך כלל הרוחות ושולטות רוחות מערביות וצפון מערביות )מהגזרה המערבית. בצהריי

קמ"ש. באביב הרוחות חזקות יותר, אך    30חגה הרוח לצפון. מהירות הרוח בסתיו בדרך כלל נמוכה, ורק במקרים מעטים עולה מהירותה על  
 ש. קמ"  35מעטים המקרים בהם עולה מהירותן על 

 
מזרח. בשעות הבוקר ולפני הצהריים חגה הרוח לכוון  -בשעות הלילה שולטות רוחות דרומיות חלשות ובשכיחות נמוכה יותר גם מכוון דרום    -קיץ  
(. לקראת ערב נחלשות  90%מערב ומערב ומהירותה גדלה. בשעות הצהריים ואחר הצהריים שולטות רוחות מערביות וצפון מערביות )עד  -דרום

 ת. הרוחו
 קמ"ש.  30יבשה בשלוב עם אפיק המפרץ הפרסי. מהירות הרוח בדרך כלל נמוכה מ -משטר זה אופייני לבריזת ים
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 נוחות אקלימית  -תרשים ביו אקלימי  .2
 הקלימוגרמה המופיעה מטה מייצגת את אזור בית דגן.

 

 

 בגרסתה העדכנית. Climate Consultantיצירת התרשים התבצעה בעזרת תכנת  ❖

 

התרשים מציג את סט הפתרונות הפסיביים לאספקת נוחות תרמית, פתרונות אלה הינם הפתרונות הרלוונטיים והייחודיים לאתר  

 :בהתאם לתנאים האקלימיים השוררים בו

 )הצללת חלונות )גרף סגול  
 )מפולש. )גרף ירוק אוורור טבעי  

 )חימום פסיבי המתווסף לחלל ע"י עומס פנימי הנוצר כתוצאה מתאורה, אנשים וציודים שונים. )גרף כתום  

 (.חימום פסיבי של מסת הרצפה והקירות ע"י השמש )גרף כתום כהה 

 
  .פיפותן מייצגת את שכיחותן הנקודות בגרף מייצגות את מדידות הטמפרטורה והלחות היחסית היומית במשך השנה , כאשר צ

 .נקודות ירוקות מייצגות את אזור הנוחות התרמית
 .נקודות אדומות מייצגות את האזור בו אין נוחות תרמית

 

 מסקנות: 
על פי תוצאות התרשים הפסיכרומטרי, האסטרטגיות הפאסיביות היעילות ביותר לקירור בעונת הקיץ / מעבר הנן )בסדר  

 יורד(: 

 הצללת החלונות   •

 אוורור נוחות  •

 
 האסטרטגיות הפאסיביות היעילות ביותר לחימום בעונת החורף / מעבר )בסדר יורד(: 

 חימום פסיבי סולארי בקרינה ישירה דרך מערכות הזיגוג  •

 בידוד תרמי  •
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 הקשר עם הסביבה  .1.1.2
 

 9:00-15:00בין השעות    21.12. נכון ליום  ןהמתוכנ ההמבנ גג בדיקת הצללות על   

 

   

 
    

 
 .שעות חשיפה לשמש 3:48גג המבנה המתוכנן מקבל   15:00  – 09:00בין השעות  21.12בתאריך   
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 נוחות תרמית  .1.2

 תכנון תרמי משופר של מעטפת המבנה  .1.2.1
 

הועדה המקומית    לדרישות בהתאם  תרמית   נוחיות בנושא ירוקה  לבניה והנחיות דעת חוות : הנדון

 3חלק    1045לעמידה בדרישות תקן  פתח תקווהלתכנון ובניה  
 

   מרכז מסחרי נווה דקל

 , פתח תקווה 9מבצע דקל  
 

 

 

 

 

 . ' באזור אקלים   , תקווהפתח   – שה בניה חד ,מסחר ומשרדים מבנה 

   189: חלקה, 6366:גוש 

 
 אביעד בראון מהנדס : עורך המסמך:

 ץ בנייה ירוקה ותכנון אנרגטי למבנים עוי
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 הקדמה 

לידי נועדו כדי לספק את הפתרונות התרמיים  .  חוות הדעת התרמית מבוססת על תכניות המבנה שהועברו  מסקנות חוות הדעת 

 . 3חלק  1045הנדרשים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי על תיאום אדריכלי ושילוב פרטי הבניין הרצופים 

 . מהנדס הקונסטרוקציה אחראי על התאמת התוכניות לדרישות התרמיות וכלה לגבי טיפול בגשרי הקור בקירות החיצוניים ובתקרות 

 . העבודה אחראי על ביצוע התוכניות ולאיכות העבודהקבלן 

 

 : חוות הדעת וההנחיות המצורפות מתייחסות לדרישות כפי שהן מופיעות ב

 . 1.2פרק  2012באוגדן הסביבתי מהדורת   .1

 בנייני מגורים מעטפת הבניין  –  1.1חלק  5280ת"י  .2

 :  1045ת"י  .3

 כללי  - , בידוד תרמי של בניינים 0פרק  .3.1

 . בנייני משרדים   –, בידוד תרמי של בניינים 3פרק  .3.2

 . סיווג ישובים לפי אזורי אקלים  –, בידוד תרמי של בניינים 10פרק  .3.3

 

 : חוות הדעת וההנחיות לפרויקט בנייה פרטית מתבססת על

 תכניות אדריכליות של הפרויקט.  .1

רן לגבי המערכות המכאניות המתוכננות מידע תכנוני לגבי חומרי הבניה כפי שמופיע בתוכנית ההגשה )גרמושקה( ונתוני יצ .2

 בפרויקט. 

 . שנתיים, מקורות אנרגיה, כיווני קרינת השמש, ניסיון וידע נרכש  - נתונים סביבתיים של נתוני אקלים רב .3

 

 : ונבחנה התאמה לדרישות התקן, בנייני משרדים –בידוד תרמי של בניינים , 3פרק   1045י "י ת" החישובים בוצעו ונבחנו עפ 

 ( של רכיבי המבנה. rהתנגדות התרמית האופיינית ) .1

 . 1068בחינת אטימות הפתחים לפי ת"י  .2

 . הצללת מערכות הזיגוג .3

 . ( SHGCmaxמקדם רווח חום סולארי מקסימלי של מערכת הזיגוג ) .4

 
 

 755וסיווג אש  921התייחסות לתקני אש 

אסמכתא לעמידה מוחלטת בתקני אש ונושא זה הינו באחריות  הנחיות מסמך זה לבחירת חומרי בידוד וחתך קיר אינו מהווה  

 יועצי בטיחות/אש ומהנדס הבניין.

 מונע מעבר אש בעת התלקחות חיפוי אבן חיצוני יעשה בשיטת תלייה רטובה.  .1

דים  חיצוני על הבטון, ייעשה עם לוחות לדוגמא: לוח פוליסילבר או פוליפלוס של פוליביד. שניהם עומ   30Fשימוש בלוח קלקר   .2

 . 931לפי שיטת בדיקה   921בתקן 

 במידה ושיטת תליית החיפוי תהיה שיטה יבשה, ניתן יהיה להשתמש בלוח פוליאש של פוליביד.  .3

 

 
 : המבנה הנדון

 . 1045י "לפי ת  ' באזור אקלים   , פתח תקווה – בניה חדשה  ,מסחר ומשרדים מבנה 

קומת מרתף, ממ"מ, פרגולה להצללת הרחוב ופרגולה להסתרת  הקמת מבנה מסחרי דו קומתי כולל: : מתוך הבקשה להיתר

 מערכות על גג המבנה. 

 

 ר "מ 959 – שטח בנייה מוצע 

 ר " מ1,246  – שטח מגרש 

 
 תכנו
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 הפרויקט וסביבתו:  .1

  : רמי משופר של המבנהת

 : כיוונים 

 מזרח מערב – חזיתות עיקרית 

 צפון דרום   –חזיתות משניות 
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 התנגדות תרמית למעטפת המבנה –  rחישוב אלמנט  .2

 

 : מרכיבי האלמנטים החיצוניים של המבנה
 

 מזרח ו חזיתות דרום   –קיר מסך  –  1סוג  –קיר חיצוני   .1

 r = 0.057 – ס"מ  1.2לוח גבס בעובי  .1.1

 r = 1.25 –  ס"מ, סגור בלוח גבס   5ק"ג/מ"ק בעובי   24צמר זכוכית בעל צפיפות  .1.2

 r = 0.095 – ס"מ  20בטון  .1.3

 U<=1.6))  -ס"מ   Low-e 0.28זכוכית  .1.4

 לאישור יועץ בטיחות   •

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה   1ראה פרט  •

 

 

 

 

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m3]W  [Kg/m2]r [m2 x ˚C/Watt]

1.20.21900110.057לוח גבס

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

202.12,4004800.095בטון

Low-e 0.281.01,20031.000זכוכית

26.484952.40סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.40r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.57R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.39U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2

495.41W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.65r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי
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 קיר מסך –  1סוג  –קיר חיצוני  –  1פרט מס' 
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 בלוק קיר  –  2סוג  –קיר חיצוני   .2

 r = 0.017  – ס"מ   1.5טיח פנימי בעובי  .2.1

 r = 1.91 –   ס"מ 22בלוק איטונג  .2.2

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל  •

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה   2ראה פרט  •

 

 

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.50.871,800270.017טיח

220.109400881.910בלוק איטונג

23.51151.93סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.93r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.10R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.48U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2115.00W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט חצי כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 בלוקקיר  – 2סוג  – קיר חיצוני  - 2פרט מס' 
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 הנ"ל גשר תרמי בקיר חיצוני  .3

  r =0.017 – ס"מ  1.5טיח פנימי  .3.1

 r = 0.095  –ס"מ  20בטון בעובי  .3.2

 r = 0.58 – ס"מ  2בעובי  F 30לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  .3.3

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל   .3.4

 

)קלקר אדקס(    F 30יש להדביק על גשרים תרמיים )עמודים, חגורות, קורות, תקרות( לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  הסבר:   •

 ס"מ.  2ס"מ, הבלוק בולט החוצה   20ס"מ. עובי עמודי בטון  2בעובי 

 ר' פרט מצורף **הערה: בקירות בלוק יש לטפל חיצונית בגשרים תרמיים בעמודים וקורות רצפה תקרה 

 מ"מ   4-6נגד אש עובי  -  PB100 ,170 PL**כאשר חיפוי החוץ בתליה יבשה יש להוסיף 

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   3ראה פרט  •

 
 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.50.871,800270.017טיח

202.12,4004800.095בטון

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

20.0353010.580

23.55080.69סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.69r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt0.86R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C1.16U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2507.60W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.65r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 . עמודי בטון גשר תרמיטיפול ב    –  3פרט מס' 
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 יר ממ"ד חיצוני ק .4

 r = 0.057 – לוח גבס  .4.1

 r = 1.250 – ס"מ, סגור בלוח גבס    5ק"ג/מ"ק בעובי   24צמר זכוכית בעל צפיפות  .4.2

 r = 0.167 – ס"מ  30בטון  .4.3

 r = 0.58 – ס"מ  2בעובי  F 30לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  .4.4

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל   .4.5

 

)קלקר אדקס(    F 30יש להדביק על גשרים תרמיים )עמודים, חגורות, קורות, תקרות( לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  הסבר:   •

 ס"מ.  2ס"מ, הבלוק בולט החוצה   20ס"מ. עובי עמודי בטון  2בעובי 

 ר' פרט מצורף חיצונית בגשרים תרמיים בעמודים וקורות רצפה תקרה **הערה: בקירות בלוק יש לטפל 

 מ"מ   4-6נגד אש עובי  -  PB100 ,170 PL**כאשר חיפוי החוץ בתליה יבשה יש להוסיף 
 

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   4אה פרט ר •

 

 
 

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

00.871,80000.000חיפוי חיצוני

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

20.0353010.580

302.12,4007200.143בטון

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

1.20.21900110.057לוח גבס

38.27332.03סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.03r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.20R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.45U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2732.65W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.60r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ ממ"ד-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 קיר ממ"ד - 4פרט מס 
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 ן  עליו   גג .5

 שכבות פוליגג   2 – צבע לבן  .5.1

 לפי מפרט איטום  –שכבת איטום  .5.2

 r = 0.05 – ס"מ ממוצע   5בטון קל )שיפועים( בעובי  – במידה ונדרש  .5.3

 = r  2 - ס"מ 7 בעובי  F 30פולסיטרן מוקצף קלקר  .5.4

 r = 0.095   -  ס"מ   20 בעובי מינימלי  בטון  .5.5

 r = 0.011 – ס"מ  1בעובי טיח פנימי  .5.6

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   5ראה פרט  •

 

 

 ס"מ.  5, לבצע שכבה של פוליאוריתן מותז בעובי F30במקום קלקר  –חלופה נוספת לבידוד גג עליון  •

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

512,3001150.050ריצוף/בטון שיפועים

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

70.0353022.029

202.12,4004800.095בטון

10.871,800180.011טיח

336152.19סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.19r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.33R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.43U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2615.10W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של תקרה עליונה-אזור א' ב' ג'

חתך תקרה אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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  גג עליון - 5פרט מס 
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 מרפסת מעל חלל ממוזג )קומה א'(  .6

 לבחירת האדריכל   –ריצוף  .6.1

 ס"מ   3טיט בעובי  .6.2

 ס"מ   10חצץ סומסום בעובי  .6.3

 לפי מפרט איטום  –שכבת איטום  .6.4

 ס"מ ממוצע    7בטון קל )שיפועים( בעובי  – במידה ונדרש  .6.5

  = r  1.449 - ס"מ 5 בעובי  F 30פולסיטרן מוקצף קלקר  .6.6

 r = 0.095   -  ס"מ   20 בעובי מינימלי  בטון  .6.7

 r = 0.011 – ס"מ  1בעובי טיח פנימי  .6.8

 

 בסוף מסמך זה. בנספח פרטים   6ראה פרט  •

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

112,300230.010ריצוף קרמי

21.41,600320.014טיט

51.392,2001100.036חצץ סומסום

0.003--0.050.17יריעות איטום ביטומניות

0.179--70.39בטקל שיפועים

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

50.0353021.449

202.12,4004800.095בטון

10.871,800180.011טיח

41.055001.80סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.80r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt1.94R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.52U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2499.50W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

%119.91שיפור באחוזים לעומת דרישת התקן

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של תקרה עליונה-אזור א' ב' ג'

חתך תקרה אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי
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 מרפסת מעל חלל ממוזג  –  6פרט מס' 
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 האלמנטים הפנימיים של המבנה: מרכיבי .3

 קיר הפרדה בין חלל ממוזג לחלל לא ממוזג  .7

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.20.21900110.057לוח גבס

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

202.12,4004800.095בטון

26.24921.40סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.40r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt1.66R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.60U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2492.05W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.55r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר הפרדה-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי
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 קיר הפרדה –  7פרט מס' 
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 דרישות זיגוג  .4

   1068בחינת אטימות הפתחים לפי ת"י  .5

 . G, דוגמת פרופיל קליל או שווה ערך בסיווג 1068כל החלונות יעמדו בדרישות תקן 
 

 זיגוג  מכללי  של האופטיות  והתכונות התרמיות   התכונות .6

בסעיפים   1.1חלק  5280ת"י  התכונות התרמיות והתכונות האופטיות של מכלל הזיגוג יעמדו בדרישות המפורטות בתקן הישראלי
 מערכת זיגוג ללא תריס )בנייה רגילה בלבד(.   –  4.5.2הגנת מערכת הזיגוג מפני קרינת השמש, ו  –  4.5

 
 

 חלון ללא תריס חיצוני  .1.1

 מ"ר, תכלול:   0.5 -כל מערכת זיגוג ביחידת התכנון, ששטחה גדול מ   5.1.1

 תכונות תרמיות ואופטיות נדרשות:  5.1.1.1

 )קלווין X מ"ר)וט ל  Um =< 2.5  התרמית הכוללת השקילה של מערכת הזיגוג   ההעברות  5.1.1.2

 SHGC  => 0.4מקדם הרווח הסולארי של מערכת הזיגוג  5.1.1.3

 זכוכית שקופה למסחר  –מקדם מעבר אור  5.1.1.4

 . 4-6-4החלונות למעט שירותים ומקלחות, יהיו מסוג בידודית, עם עובי זכוכית ומרווח אוויר מינ'  פתחי כל  5.1.1.5

מ"ר יהיו מסוג בידודית, עם עובי זכוכית ומרווח אוויר   1.5כל פתחי החלונות כולל וויטרינות, בשטח מעל  5.1.1.6

 . 6-12-6מינ'  

 
 טריפלקס  –זיגוג לפי תקן  – בממד  5.2

 
 לסיכום:  

 בכל חלונות המבנה יש להתקין זכוכית בידודית לפי הערכים הנ"ל  •

 התקנת הצללה חיצונית קובעת את הערכים התרמיים ואופטיים המינ' והמקס' של החלון  •

 
 

  

mailto:office@greengineering.co.il


 

 www.greengineering.co.ilכפר סבא |  11| עמרמי  5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 

P
ag

e2
9

 
 שילוב הפרטים על גבי התכניות .7

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1פרט   

7פרט   

3,2פרט   

4פרט   

7פרט  7פרט    

7פרט  3,2פרט    

1פרט   
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3,2פרט   

7פרט   

3,2פרט   

7פרט   
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6פרט   

5פרט   

6פרט   
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 סיכוםל .8

כל סטייה או שימוש בחומרי בנייה  . ל "במידה וייבנה לפי הקריטריונים הנ  1045המבנה יעמוד בדרישות התרמיות של תקן 

 . ל" שונים מההגדרות בתחשיבים יגרמו להפרשים בתוצאות הנ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:office@greengineering.co.il
http://www.greengineering.co.il/


 

  www.greengineering.co.il, כפר סבא | 11| עמרמי  3968121-054 ,5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 
 P

ag
e3
3

 
 דיקת הצללות ב .1.3

 

 מרכז מסחרי נווה דקל פתח תקווה 

 שמש צלאקלימי -ביותכנון 

   צללותהדיקת הב- 1סעיף  

 15:00-9:00בין השעות    21.12ונבדקה לתאריך  SketchUp  2017בדיקת ההצללות נעשתה באמצעות תכנת  ❖

 .  De Luminaeבדיקת החשיפה לקרינת שמש ישירה וההדמיות נעשתה באמצעות ההרחבה  ❖

 

 בניין מתוכנן המניפת הצלל
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 מגדל מגורים  –בתחום מניפת הצל מבנה אחד 

 
 

mailto:office@greengineering.co.il
http://www.greengineering.co.il/


 

  www.greengineering.co.il, כפר סבא | 11| עמרמי  3968121-054 ,5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 
 P

ag
e3
5

 
 חשיפת גגות מבנים שכנים  -  2סעיף  

 

. על כן אין כלל פגיעה בגגות של מבנים  בהרבהכל המבנים בסביבת הפרויקט המתוכנן הינם מגדלי מגורים גבוהים 

 שכנים.

 

 

 

 חשיפת חזיתות דרום על המבנים השכנים   -  3סעיף  

 
 ר " ש למ" קוט 1.42בצפיפות גבוהה ' בדרישות התקן לאיזור 
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  קייםמצב 

 
 

 מצב מתוכנן

 
 

 

 נתונים בטבלה הבאה: 

 

 מפנה  מבנה  'מס
דרישת התקן  
 )קוט"ש למ"ר( 

 חשיפה 
 מינימלית 

מצב קיים  
 )קוט"ש למ"ר( 

עמידה  
בדרישת  

 התקן

  מינימלית חשיפה
  מתוכנןמצב  

 )קוט"ש למ"ר( 

עמידה  
בדרישת  

 התקן
 הערות 

נפגע מהמבנה דרומית לו ולא   לא  1.170 לא  1.168 1.42   דרום  1
 כתוצאה מהפרויקט המתוכנן 

mailto:office@greengineering.co.il
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 חשיפת שטחים פתוחים   –  4סעיף  

 

 לא קיימים שטחים פתוחים בקרבת הפרויקט המתוכנן  

 תאורה טבעית  .1.4
 

התאורה הטבעית בפרויקט זה מבוססת על כניסת אור מפתחי חלונות גדולים ומתוכננים בחזיתות המבנה במפנים 

 .השונים

 
 
 

 . מצורפים כנספחיםהצהרות מתכננים .1.5
 

 

 בניין ירוקים חומרי  –חתימות יזם  -
 ממוחזרים בניין חומרי  –חתימות יזם  -
 מקומיים בניין חומרי  –חתימות יזם  -
 אי ממקור אחרבניין חומרי  –חתימות יזם  -
 ניתוח מחזור חיים בניין חומרי  –חתימות יזם  -
 מניעת זיהום אור  –  יועץ חשמלחתימות  -
 גופי תאורה ובקרהטה על שלייעילות ו –  יועץ חשמלחתימות  -
 איכות רמת הארה    –  יועץ חשמלחתימות  -
 מניעת דליפות, הפחתת אבנית, בקר השקייה וגינון  –  אינסטלציהיועץ חתימות  -
 חסכון במים בקבועות שרברבות –  אינסטלציהיועץ חתימות  -
 על אוויר צח בקרה   – מיזוג אוויר יועץ חתימות  -
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27.1.22 

 

 

 

הועדה המקומית    לדרישות בהתאם  תרמית   נוחיות בנושא ירוקה  לבניה והנחיות דעת חוות : הנדון

 3חלק    1045לעמידה בדרישות תקן  פתח תקווהלתכנון ובניה  
 

   מרכז מסחרי נווה דקל

 פתח תקווה , 9מבצע דקל  
 

 

 

 

 

 . ' באזור אקלים   , פתח תקווה – שה בניה חד ,מסחר ומשרדים מבנה 

   189: חלקה, 6366:גוש 

 
 אביעד בראון מהנדס : עורך המסמך:

 ץ בנייה ירוקה ותכנון אנרגטי למבנים עוי

 

  

mailto:office@greengineering.co.il


 

 www.greengineering.co.ilכפר סבא |  11| עמרמי  5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 

P
ag

e2
 

 הקדמה 

לידי נועדו כדי לספק את הפתרונות התרמיים  .  חוות הדעת התרמית מבוססת על תכניות המבנה שהועברו  מסקנות חוות הדעת 

 . 3חלק  1045הנדרשים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי על תיאום אדריכלי ושילוב פרטי הבניין הרצופים 

 . מהנדס הקונסטרוקציה אחראי על התאמת התוכניות לדרישות התרמיות וכלה לגבי טיפול בגשרי הקור בקירות החיצוניים ובתקרות 

 . העבודה אחראי על ביצוע התוכניות ולאיכות העבודהקבלן 

 

 : חוות הדעת וההנחיות המצורפות מתייחסות לדרישות כפי שהן מופיעות ב

 . 1.2פרק  2012באוגדן הסביבתי מהדורת   .1

 בנייני מגורים מעטפת הבניין  –  1.1חלק  5280ת"י  .2

 :  1045ת"י  .3

 כללי  - , בידוד תרמי של בניינים 0פרק  .3.1

 . בנייני משרדים   –, בידוד תרמי של בניינים 3פרק  .3.2

 סיווג ישובים לפי אזורי אקלים.   –, בידוד תרמי של בניינים 10פרק  .3.3

 

 : חוות הדעת וההנחיות לפרויקט בנייה פרטית מתבססת על

 תכניות אדריכליות של הפרויקט.  .1

ונתוני יצרן לגבי המערכות המכאניות המתוכננות מידע תכנוני לגבי חומרי הבניה כפי שמופיע בתוכנית ההגשה )גרמושקה(  .2

 בפרויקט. 

 . שנתיים, מקורות אנרגיה, כיווני קרינת השמש, ניסיון וידע נרכש  - נתונים סביבתיים של נתוני אקלים רב .3

 

 : לדרישות התקןונבחנה התאמה  , בנייני משרדים –בידוד תרמי של בניינים , 3פרק   1045י "י ת" החישובים בוצעו ונבחנו עפ 

 ( של רכיבי המבנה. rהתנגדות התרמית האופיינית ) .1

 . 1068בחינת אטימות הפתחים לפי ת"י  .2

 . הצללת מערכות הזיגוג .3

 . ( SHGCmaxמקדם רווח חום סולארי מקסימלי של מערכת הזיגוג ) .4

 

 

 755וסיווג אש  921התייחסות לתקני אש 

הנחיות מסמך זה לבחירת חומרי בידוד וחתך קיר אינו מהווה אסמכתא לעמידה מוחלטת בתקני אש ונושא זה הינו באחריות  

 ומהנדס הבניין.יועצי בטיחות/אש 

 מונע מעבר אש בעת התלקחות חיפוי אבן חיצוני יעשה בשיטת תלייה רטובה.  .1

חיצוני על הבטון, ייעשה עם לוחות לדוגמא: לוח פוליסילבר או פוליפלוס של פוליביד. שניהם עומדים    30Fשימוש בלוח קלקר   .2

 . 931לפי שיטת בדיקה   921בתקן 

 יבשה, ניתן יהיה להשתמש בלוח פוליאש של פוליביד. במידה ושיטת תליית החיפוי תהיה שיטה  .3

 

 
 : המבנה הנדון

 . 1045י "לפי ת  ' באזור אקלים   , פתח תקווה – בניה חדשה  ,מסחר ומשרדים מבנה 

הקמת מבנה מסחרי דו קומתי כולל: קומת מרתף, ממ"מ, פרגולה להצללת הרחוב ופרגולה להסתרת  : מתוך הבקשה להיתר

 מערכות על גג המבנה. 

 

 ר "מ 959 – שטח בנייה מוצע 

 ר " מ1,246  – שטח מגרש 

 

             תכנון 
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 הפרויקט וסביבתו:  .1

  : תרמי משופר של המבנה

 : כיוונים 

 מזרח מערב – חזיתות עיקרית 

 צפון דרום   –חזיתות משניות 
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 התנגדות תרמית למעטפת המבנה –  rחישוב אלמנט  .2

 

 : מרכיבי האלמנטים החיצוניים של המבנה
 

 מזרח ו חזיתות דרום   –קיר מסך  –  1סוג  –קיר חיצוני   .1

 r = 0.057 – ס"מ  1.2לוח גבס בעובי  .1

 r = 1.25 –  ס"מ, סגור בלוח גבס   5ק"ג/מ"ק בעובי   24צמר זכוכית בעל צפיפות  .2

 r = 0.095 – ס"מ  20בטון  .3

 U<=1.6))  -ס"מ   Low-e 0.28זכוכית  .4

 לאישור יועץ בטיחות   •

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה   1ראה פרט  •

 

 

 

 

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m3]W  [Kg/m2]r [m2 x ˚C/Watt]

1.20.21900110.057לוח גבס

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

202.12,4004800.095בטון

Low-e 0.281.01,20031.000זכוכית

26.484952.40סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.40r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.57R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.39U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2

495.41W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.65r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 קיר מסך –  1סוג  –קיר חיצוני  –  1פרט מס' 
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 בלוק קיר  –  2סוג  –קיר חיצוני   .2

 r = 0.017  – ס"מ   1.5טיח פנימי בעובי  .1

 r = 1.91 –   ס"מ 22בלוק איטונג  .2

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל  •

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה   2ראה פרט  •

 

 

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.50.871,800270.017טיח

220.109400881.910בלוק איטונג

23.51151.93סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.93r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.10R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.48U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2115.00W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט חצי כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il


 

 www.greengineering.co.ilכפר סבא |  11| עמרמי  5238375-054| טל:  office@greengineering.co.ilדוא"ל: 

P
ag

e8
 

 בלוקקיר  – 2סוג  – קיר חיצוני  - 2פרט מס' 
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 הנ"ל גשר תרמי בקיר חיצוני  .3

  r =0.017 – ס"מ  1.5טיח פנימי  .1

 r = 0.095  –ס"מ  20בטון בעובי  .2

 r = 0.58 – ס"מ  2בעובי  F 30לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  .3

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל   .4

 

)קלקר אדקס(    F 30יש להדביק על גשרים תרמיים )עמודים, חגורות, קורות, תקרות( לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  הסבר:   •

 ס"מ.  2בלוק בולט החוצה ס"מ, ה  20ס"מ. עובי עמודי בטון  2בעובי 

 ר' פרט מצורף **הערה: בקירות בלוק יש לטפל חיצונית בגשרים תרמיים בעמודים וקורות רצפה תקרה 

 מ"מ   4-6עובי   נגד אש -  PB100 ,170 PLכאשר חיפוי החוץ בתליה יבשה יש להוסיף **
 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   3אה פרט ר •

 
 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.50.871,800270.017טיח

202.12,4004800.095בטון

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

20.0353010.580

23.55080.69סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.69r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt0.86R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C1.16U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2507.60W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.65r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 . עמודי בטון גשר תרמיטיפול ב    –  3רט מס' פ
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 יר ממ"ד חיצוני ק .4

 r = 0.057 – לוח גבס  .1

 r = 1.250 – ס"מ, סגור בלוח גבס    5ק"ג/מ"ק בעובי   24צמר זכוכית בעל צפיפות  .2

 r = 0.167 – ס"מ  30בטון  .3

 r = 0.58 – ס"מ  2בעובי  F 30לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  .4

 חיפוי חיצוני לבחירת האדריכל   .5

 

)קלקר אדקס(    F 30יש להדביק על גשרים תרמיים )עמודים, חגורות, קורות, תקרות( לוח פוליסטרן מוקצף קשיח  הסבר:   •

 ס"מ.  2בלוק בולט החוצה ס"מ, ה  20ס"מ. עובי עמודי בטון  2בעובי 

 ר' פרט מצורף **הערה: בקירות בלוק יש לטפל חיצונית בגשרים תרמיים בעמודים וקורות רצפה תקרה 

 מ"מ   4-6עובי   נגד אש -  PB100 ,170 PLכאשר חיפוי החוץ בתליה יבשה יש להוסיף **
 

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   4אה פרט ר •

 

 
 

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 חלק 

)0

מסה סגולית 

מרחבית במצב יבש 

בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

00.871,80000.000חיפוי חיצוני

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

20.0353010.580

302.12,4007200.143בטון

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

1.20.21900110.057לוח גבס

38.27332.03סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.03r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.20R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.45U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2732.65W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.60r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר חוץ ממ"ד-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 קיר ממ"ד - 4פרט מס 
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 ן  עליו   גג .5

 שכבות פוליגג   2 – צבע לבן  .1

 לפי מפרט איטום  –שכבת איטום  .2

 r = 0.05 – ס"מ ממוצע   5בטון קל )שיפועים( בעובי  – במידה ונדרש  .3

 = r  2 - ס"מ 7 בעובי  F 30פולסיטרן מוקצף קלקר  .4

 r = 0.095   -  ס"מ   20 בעובי מינימלי  בטון  .5

 r = 0.011 – ס"מ  1בעובי טיח פנימי  .6

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   5ראה פרט  •

 

 

 ס"מ.  5, לבצע שכבה של פוליאוריתן מותז בעובי F30במקום קלקר  –חלופה נוספת לבידוד גג עליון  •

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

512,3001150.050ריצוף/בטון שיפועים

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

70.0353022.029

202.12,4004800.095בטון

10.871,800180.011טיח

336152.19סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt2.19r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt2.33R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.43U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2615.10W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של תקרה עליונה-אזור א' ב' ג'

חתך תקרה אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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  גג עליון - 5פרט מס 
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 מרפסת מעל חלל ממוזג )קומה א'(  .6

 לבחירת האדריכל   –ריצוף  .1

 ס"מ   3טיט בעובי  .2

 ס"מ   10חצץ סומסום בעובי  .3

 לפי מפרט איטום  –שכבת איטום  .4

 ס"מ ממוצע    7בטון קל )שיפועים( בעובי  – במידה ונדרש  .5

  = r  1.449 - ס"מ 5 בעובי  F 30פולסיטרן מוקצף קלקר  .6

 r = 0.095   -  ס"מ   20 בעובי מינימלי  בטון  .7

 r = 0.011 – ס"מ  1בעובי טיח פנימי  .8

 

 בנספח פרטים בסוף מסמך זה.   6ראה פרט  •

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

112,300230.010ריצוף קרמי

21.41,600320.014טיט

51.392,2001100.036חצץ סומסום

0.003--0.050.17יריעות איטום ביטומניות

0.179--70.39בטקל שיפועים

קלקר  F-30 )פוליסטירן 

מוקצף קשיח בעל דחיסות 

גבוהה(

50.0353021.449

202.12,4004800.095בטון

10.871,800180.011טיח

41.055001.80סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.80r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt1.94R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.52U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2499.50W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.50r=

%119.91שיפור באחוזים לעומת דרישת התקן

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של תקרה עליונה-אזור א' ב' ג'

חתך תקרה אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 מרפסת מעל חלל ממוזג  –  6פרט מס' 
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 האלמנטים הפנימיים של המבנה:  מרכיבי .3

 לחלל לא ממוזג קיר הפרדה בין חלל ממוזג   .7

 

 

  

תאור מרכיבי מערכת 

קיר החוץ
עובי השכבה

מוליכות תרמית 

חישובית

)לפי ת"י 1045 

חלק 0(

מסה סגולית 

מרחבית במצב 

יבש בתנור

 )לפי ת"י 1045 

חלק 0(

משקל אפקטיבי של 

מרכיב המערכת 

לצורך חישוב 

התנגדות תרמית 

למ"ר קיר

התנגדות תרמית 

אופיינית לרכיב 

d המערכת בעובי

d [cm]λ [Watt/)m x ˚C(]ρ [Kg/m
3
]W  [Kg/m

2
]r [m

2
 x ˚C/Watt]

1.20.21900110.057לוח גבס

50.042511.250צמר סלעים/ זכוכית

202.12,4004800.095בטון

26.24921.40סה"כ

סיכום התוצאות:
דירוג מסת קיר החוץ

m ההתנגדות התרמית האופיינת המתקבלת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt1.40r=

mההתנגדות התרמית הכוללת
2
x˚C/Watt1.66R=

Watt/m ערך U המתקבל לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C0.60U=

Kg/mמשקל אפקטיבי של מרכיבי מערכת הקיר
2492.05W=

m ההתנגדות התרמית האופיינת הנידרשת לחתך הקיר האופייני בפרוייקט
2
x˚C/Watt0.55r=

עונהמערכת הקיר לעיל 

חישוב תרמי של קיר הפרדה-אזור ב'

חתך קיר אופייני

אלמנט כבד

על דרישות ת"י 1045  

לבידוד תרמי

mailto:office@greengineering.co.il
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 קיר הפרדה –  7פרט מס' 
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 רישות זיגוג ד .4

   1068בחינת אטימות הפתחים לפי ת"י  .5

 . G, דוגמת פרופיל קליל או שווה ערך בסיווג 1068ל החלונות יעמדו בדרישות תקן כ

 

 זיגוג  מכללי של  האופטיות והתכונות התרמיות  התכונות .6

בסעיפים   1.1חלק  5280ת"י  תכונות התרמיות והתכונות האופטיות של מכלל הזיגוג יעמדו בדרישות המפורטות בתקן הישראליה
 מערכת זיגוג ללא תריס )בנייה רגילה בלבד(.   –  4.5.2הגנת מערכת הזיגוג מפני קרינת השמש, ו  –  4.5

 
 

a.  חלון ללא תריס חיצוני 

 תכלול: מ"ר,   0.5 -כל מערכת זיגוג ביחידת התכנון, ששטחה גדול מ   5.1.1

 תכונות תרמיות ואופטיות נדרשות:  5.1.1.1

 )קלווין X מ"ר )וט ל  Um =< 2.5  התרמית הכוללת השקילה של מערכת הזיגוג   ההעברות  5.1.1.2

 SHGC => 0.4מקדם הרווח הסולארי של מערכת הזיגוג  5.1.1.3

 שקופה למסחר זכוכית  –מקדם מעבר אור  5.1.1.4

 . 4-6-4החלונות למעט שירותים ומקלחות, יהיו מסוג בידודית, עם עובי זכוכית ומרווח אוויר מינ'  פתחי כל  5.1.1.5

מ"ר יהיו מסוג בידודית, עם עובי זכוכית ומרווח אוויר   1.5כל פתחי החלונות כולל וויטרינות, בשטח מעל  5.1.1.6

 . 6-12-6מינ'  

 
 טריפלקס  –זיגוג לפי תקן  – בממד  5.2

 

 לסיכום:  

 בכל חלונות המבנה יש להתקין זכוכית בידודית לפי הערכים הנ"ל  •

 עת את הערכים התרמיים ואופטיים המינ' והמקס' של החלון התקנת הצללה חיצונית קוב  •
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 שילוב הפרטים על גבי התכניות  .7

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1פרט   

7פרט   

3,2פרט   

4פרט   

7פרט  7פרט    

7פרט  3,2פרט    

1פרט   
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3,2פרט   

7פרט   

3,2פרט   

7פרט   
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6פרט   

5פרט   

6פרט   
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 סיכום ל

כל סטייה או שימוש בחומרי בנייה  . ל "במידה וייבנה לפי הקריטריונים הנ  1045המבנה יעמוד בדרישות התרמיות של תקן 

 . ל" שונים מההגדרות בתחשיבים יגרמו להפרשים בתוצאות הנ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:office@greengineering.co.il

