
 

 

 סדנה ייעודית לסגלי הוראה – ENERGYuiסדנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERGYui -  5282תוכנה המקובלת לדירוג אנרגטי לתקן ה עלמעשית סדנה 

שיקולי אקלים  הטמעתשלכם לארגז הכלים  מעוניינים להרחיב אתאתם בתחום הקשור לענף הבנייה, ו מרציםאם אתם 

 מיועדת עבורכם.   ENERGYuiשל באההסדנה ה - ואנרגיה בתכנון

את העריך ה ניתן לבאמצעות, בישראל תוכנה לדירוג אנרגטי של בניינים - ENERGYuiהכיר מקרוב את תאפשר לכם ל

תקן הישראלי ה התיפקודית בשיטהיישום שמשת למ. התוכנה מתוך השוואה לבניין ייחוסבניין יעילות האנרגטית של רמת ה

 . 5282ת"י  – הדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיל

של מודלים ממוחשבים  סקירה דירוג אנרגטי של בניינים והגורמים המשפיעים עליו,על רקע תאורטי הסדנה תכלול 

התייחסות  וכן מעשית מודרכתהתנסות ו ENERGYui בתוכנה דרך העבודההדגמה של , בתחום האנרגיהמקובלים 

 לאפשרויות שילוב של התוכנה בתכניות הלימוד. 

 

 חלק מהמיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד האנרגיה נההסדנה הי

 

 היא ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראשההשתתפות , הסדנה מיועדת לסגלי הוראה בלבד

הסדנה יישלח למשתתפים לינק להורדת התוכנה, נא הורידו אותו לפני יש להגיע לסדנה עם מחשב נייד, לפני 

 לסדנה. געתכםה

 הרחבת הידע בנושאלהמשך  ומאמרים מקורותמשתתפי הסדנה יקבלו מקבץ 



 

 

 :הסדנהות על מרצ

מטעם  5281ה ירוקה לפי ת"י יאדריכלית, תואר שני בארכיטקטורה ירוקה מטעם הטכניון ומלווה בני - אדר' גנית קאופמן

 , ENERGYui מכון התקנים. עוסקת במחקר במעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה בטכניון, במתן שרותי תמיכה לתוכנה

 יה ירוקהיבהוראה וביעוץ לבנ

במדעי איכות הסביבה  Msc אדריכלות ירוקה בע"מ. בעלת WAWA יה ירוקה ואיכות סביבה בחברתייועצת לבנ - חגית יקיר

 .ית בירושליםמהאוניברסיטה העבר

 , DesignBuilder , Ecotect , Grasshopper :מומחית בתוכנות למידול וסימולצית מבנים כגון

Urbawind ו ENERGYui .. 

 

 .ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר 16/11הסדנה תתקיים ב

 תוכנית הסדנה:

 מרצה נושא שעות

13:10-13:00  רוני דניאלאדר'  הצגת הפעילות שבוצעה עם האקדמיות השונות 

05:13-01:13  רקע  

 ומיקומו בעולם הבנייה הירוקה חשיבותו נושא שימור האנרגיה, -

מהו הדירוג האנרגטי? הצגת הנושאים והתקנים הרלוונטים )בידוד, מסה,  -

 זיגוג(

 גנית קאופמןאדר' 

14:40-05:13  5282ת"י  

 תפקודיתוההמרשמית  ותהצגת שיטות הדירוג, הדרישות והקשר בין הגיש -

 והתוצר, הדגמת אפשרויות השימוש ENERGYui הצגת התוכנה -

 גנית קאופמןאדר' 

15:00-14:40  הפסקה 

04:15-15:00  כלים ממוחשבים לשילוב שיקולי אקלים ואנרגיה בתכנון 

 מטרותיהן, הבדלים, יתרונות וחסרונות שונות בתחום,סקירת תוכנות 

 חגית יקיר

16:40-04:15  ENERGYui 

 בנייה, הרצה, שיפור - לימוד והדגמה של שיטת העבודה צעד אחר צעד -

 ספריית החומרים -

 התוכנה בתכניות לימודים שונותלימוד אפשרויות שילוב של  -

אדר' גנית קאופמן 

 חגית יקיר



 

 

17:00-16:40  הפסקה 

17:20-17:00  ENERGYui  

 בין משרדים למגורים יםהדגמת ההבדל

קאופמן אדר' גנית 

 חגית יקיר

18:40-02:17  ENERGYui  

 שיפור, הרצה ותרגול: התנסות מעשית בבנייה של פרוייקט לדוגמה

אדר' גנית קאופמן 

 חגית יקיר

19:00-18:40  גנית קאופמן סקירה מהירה של החומרים הזמינים להמשך לימוד מרצים + שאלות ותשובות 


