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?איך ראוי לתכנן מערכות מים חמים לבנייני מגורים 

נקודת מבט של יזם

אביעד שר שלום

מתכנן קיימות ובניה ירוקה

aviad_s@shikunbibui.com 058-4466704

mailto:aviad_s@shikunbibui.com
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ערך לדייר

עלות

ניקוד

?כמה ניקוד קיבלנו •

?כמה עלה לנו •

?כדאי לנו •

?5281שיקולים בבחירת סעיפי תקן 

5281שיכון ובינוי מיישמת הלכה למעשה את תקן 1.

כחלק מתפיסת הקיימות בחברה, 2008כבר משנת 

מטרת הבניה הירוקה בחברה עסקית היא לתת  2.

נוחות  , לדיירים ערך גבוה המתבטא בהחזר כספי

.בריאות ואיכות בניה מתקדמת, בדירה

נצבר בחברה  , השנים בהן מיושם התקן10במהלך 3.

ידע וניסיון רב

אינה תואמת  , תפיסת הלקוחות את הבניה הירוקה,אולם

את המאמץ שהושקע
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ערך לדייר

ערך
כמותי  ישיר

7-10
נובע מאלמנטים ירוקים המביאים לתרומה  
ברמת הדירה וניתנת למדידה בחסכון כספי 

מערכות לחימום מים סולארי•
1חלק 5282י "דירוג אנרגטי לפי ת•
ברזים ומקלחים–חיסכון במים •
מערכות להפחתת הצטברות אבנית•

4-6ערך איכותי
נובע מאלמנטים ירוקים לשיפור חוויית  
המשתמש ברמת הדירה  שאינה ניתנת  

למדידה בחסכון כספי

מעבר רעש-איכות אקוסטית•
שטחים פתוחים לרווחת המשתמשים•

4-6ערך כמותי עקיף
נובע מאלמנטים ירוקים המביאים  

לתרומה ברמת הבניין והשטח  המביאים
הציבורי וניתנת למדידה בחסכון כספי 

תאורת חוץ: אמצעי בקרה•
חסכון במים שפירים להשקיה בגינון  •

1-3ערך סביבתי

נובע מאלמנטים הממזערים פגיעה 
בסביבה ואינה מורגשת על ידי המשתמש  

כחסכון כספי או כשיפור בחוויית  
*.המשתמש

ניקוז והחדרה של מי גשם•
פסולת בניין המפונה למיחזור•
מיקור אחראי וניהול אתר•

סקרים סביבתיים בשלב התכנון0ללא ערך
הדמיית הצללה•
ניתוח רוחות•
סקר אקולוגי•

אמנם יתכן שיש ערך מיתוגי כלל אירגוני*
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פתח תקווה–חלומות כפר גנים 



סולארימיםלחימוםמערכות
₪171,600,וחלופיים

,1חלק5282י"תלפיאנרגטידירוג
₪134,200

₪,גשםמישלוהחדרהניקוז
120,000

שלובקרהלמדידהמשנייםאמצעים
₪110,000,אנרגיה

₪,חוץשטחי:בקרהאמצעי
63,300

₪50,000,ומיגוןקרינהאיתור

₪50,000,ירוקהבניהיועץ

הצטברותלהפחתתמערכות
₪46,200,אבנית

1.1%

עלות הבנייה
77,000,000 ₪

עלות הבניה הירוקה
852,000 ₪

סעיפים בתקן  52מתוך 17
מהווים תוספת עלות

ציון ערך לדיירתוספת עלותניקודד"יח

11079852,0007.1



ציון ערך  דרישות

לדייר

תוספת% (ח"ש)ת עלו

356.1560,0000.7%כוכב אחד 

406.9680,0000.9%כוכבים2

517.1680,0000.9%כוכבים3

תנאי סף כוכב אחד

55*
65**

75***

"  הכי איכותי"

אופטימיזציה
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האתגר

 למצוא פתרון הנדסי אמין למערכת שמספקת מים חמים לשימוש ביתי לחלק גדול ככל הניתן -האתגר
.במחיר הכלכלי ביותר, מהדירות

 בפרויקט צוקי השמורה  4בדיקה מובנית של מערכות חדשניות יישומיות לחימום מים חמים בבניין -השיטה
.במתחם עיר ימים בנתניה

פרמטרים להשוואה בין הפתרונות

שנה  20-כ עלות חימום מים לכל הבניין ל"סה)שנה 20במשך סך כל עלות צפויה לחימום מים לדירה לשנה
מחולק במספר הדירות [ השלמה באמצעות חשמל נרכש מהרשת+ גריטה /תיקון/תפעול/תחזוקה+ הקמה ]

(.20בבניין מחולק ב 

שנה על פי נתוני 20-כ האנרגיה הנדרשת לחימום מים במבנה ל "מתוך סהאחוז האנרגיה המתחדשת
.התכנון

שמקנה המערכת בתקן מספר הנקודותLEED v.4 5281י"ובת  .

אתגר חימום מים סולארי בבניינים רבי קומות
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 סימולציה אנרגטית שבוצעה בתוכנתPolysun ,T*SOL או תוכנה אחרת המאושרת על ידיASHRAE 140)

לרבות ציון , כתב כמויות ומפרט טכני למרכיבי המערכת השוניםCOPבמידה וקיימת במערכת משאבת חום.

חישוב הפסדי הסחרור במערכת.

טמפרטורת הסחרור במערכת סגורה.

פרמטרים איכותניים להשוואה בין הפתרונות

ורמת תחזוקה ושירותהאינטגרטוראמינות : הערכה החברה

רמת הבשלות של הטכנולוגיות: הערכת המוצר.

העדפה תינתן . שילוב המערכת והטמעתה בתכנון הבניין:מינימום התערבות בתכנון הפרויקט וחימום ישיר
.לפתרונות שיציגו יתרונות נוספים

אישורים רגולטוריים וכל מסמך רשמי המהווה אסמכתא לאישור השימוש וההתקנה של המערכת, אישורי תקנים  .

הצעת מחיר להתקנת מערכת שלמה כולל תחזוקה לשנה.

אחריות למערכת כולה ואחריות למרכיבים.
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צוקי השמורה נתניה–קול קורא 

קומה+הקרקעמעלקומות31,ד"יח120-

טכנית

דיירים4דירהבכל-

השנהכלבמשך20צ"מרשתמיטמפרטורת-

ימים7במשךחמיםמיםאספקתנדרשת-

בשנהימים365,בשבוע

הבוקרבשעותבעיקרחמיםמיםצריכת-

והערב

ליוםחמיםמיםליטר55צורךדיירכל-
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תוצאות הקול קורא

התקבלו עשרות הצעות של טכנולוגיות בשלבים שונים של פיתוח

 טכנולוגיות שונות למערכת אמינה עם אחריותהמתכללמתקין –מאינטגרטוריםלא התקבלו הצעות

 הכמתוניתשני מציעים צלחו את הפרמטרים האיכותניים ועלו לשלב ההערכה

 מערכת חימום מים חשמלית –הצעה אחת אינה מתאימה לתקנות החדשותon demand יעילה מאוד



11

לפי מתודולוגיית הקול הקוראהערכות לתקנות החדשות 

2206יש לספק מערכת ליצור אנרגיה בעלת יכולת הפקה של :בניין שאינו רב קומותkwhX  מספר הדירות
בבניין

76,744יש לספק מערכת ליצור אנרגיה בעלת יכולת הפקה של : בניין רב קומות kwh בשנה בלי קשר
. למספר הדירות

דירות35. קומות9:בניין הגבול בין בניין גבוה לבניין רב קומות.

 ניתן לספק אותה כמעט לכל בניין , כנדרש על ידי התקנותטרמוסולאריתאם ניתן לספק למבנה כזה מערכת
(.תלוי אדריכלות והצללת שכנים)נמוך ממנו 

ליטר  55כל דייר צורך :הנחנו צריכה לפי הגדרות הקול הקורא, כדי להבין את הערך לדייר ממערכת כזאת
הנחות מחמירות מאלה שעומדות מאחורי כנראה)לפי החלוקה הבאה , צ ליום"מ55מים בטמפרטורה של 

(:התקנה

*מתוכם מים חמים(ליטר)כ צריכה "סה(שניות)זמן שימוש מספר שימושיםדקה/ סוג אביזר     ליטר
(צ"מ40ממוצע )9.514807630מקלחת 

(צ"מ32ממוצע )8.34603311ברז מטבח
(צ"מ32ממוצע )8.35604114ברז שירותים

ליטר 15055כ"סה
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ר  "מ72

מערכת  

קולטי  

שמש  

מרכזית

ק  "מ5

מיכל מים  

מרכזי  

במערכת  

סגורה  

לאגירת  

חום

חימום גיבוי בגז  

On Demand

מניית אנרגיה 

דירתיתומים 

אספקת מים חמים לדירה

מניית צריכת גז של הבניין

בנין גבוה
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.  אנרגיה סולארית78%. מ״ר גג150. מ״ר קולטים72. דירות34. קומות9

Total annual field yield 77,094 kWh

76,744 kwhדרישות התקנה
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Professional Report
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Vela Solaris AG, their suppliers and distribution partners do not accept any liability for the correctness of the specifications and the results.

Collector

Daily maximum temperature [ °C]

Energy flow diagram (annual balance)

.  אנרגיה סולארית78%. מ״ר גג150. מ״ר קולטים20. דירות34. קומות9



15

. אנרגיה סולארית48.6%. מ״ר גג150. מ״ר קולטים72. דירות106. קומות29

Total annual field yield 83,973.4 kWh

76,744 kwhדרישות התקנה
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צריכה שנתית של משאבות סחרור
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. אנרגיה סולארית72.3%. מ״ר גג250. מ״ר קולטים122. דירות106. קומות29

Total annual field yield 128,927.9 kWh 76,744 kwhדרישות התקנה

Gas consumption of the back-up boiler 5,665 m³ כולל תחזוקה. לדירה לשנה₪ 1300כ 
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מסקנות

עבורם  , ר קולטים"מ72הנדרש בתקנות עם בהספקטרמוסולאריתניתן להתקין מערכת " בניין הגבול"ב
מצריכת האנרגיה לחימום  78%מערכת כזאת תספק . לא נדרשות מערכות נוספות. ר גג"מ150נדרש כ 

המים של הבניין מאנרגיית השמש

 אבדני  , אנרגיה לסחרור, נתוני אמת)את אחוז ניצול השמש ראוי לבדוק בעזרת סימולציה כוללנית
ראוי שהנחות צריכת המים החמים יהיו . ולא להספק בנתוני יצרן על תפוקה מיטבית( 'וכיובאנרגיה 
שקופות

בראיית פני עתיד  . כיוון שהניצול שלה נמוך, את היתרה ראוי לספק במערכת זולה להתקנה ולתחזוקה
המערכת המתאימה ביותר לגיבוי היא חימום בעזרת גז טבעי

 ועל ידי כך להקטין את עלות הקמת המערכת ועלות התחזוקה לדיירהדירתיראוי לנסות להיפטר מהדוד

 לבניןועל ידי כך להקטין את עלות ההקמה והתחזוקה הבנייניראוי להיפטר מצובר הגז

גם מים וגם אנרגיה. ר"כדי לזקוף ערך לדייר יש לחייב את הדירה בגין צריכה ולא מ

בבניינים רבי קומות יש חברות ניהול  . מערכת מרכזית נכונה יותר הנדסית וכלכלית ממערכות דירתיות
שמנהלות מערכות מורכבות
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Thank you


