
1

2019יולי 

בית משפט חדרה

מקרה בוחן
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האתגר

מאופס אנרגיה כמעטתכנון וביצוע בניין 

שנים6עם החזר השקעה של 

מבנה בית משפט... וגם
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השיטה

, להשוות את הבניין למבנה ייחוס
,שקבע מזמין העבודה

שיפרנו אותו אנרגטיתעודולחשב בכמה 
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צמצום צריכת  
-אנרגיה תכנון ביו
אקלימי פסיבי

שימוש במערכות  
אנרגיה מתקדמות

אנרגיה  מתחדשת

האסטרטגיה

, להשוות את הבניין למבנה ייחוס
,שקבע מזמין העבודה

שיפרנו אותו אנרגטיתעודולחשב בכמה 
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צ

המגרש המיועד
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המגרש המיועד
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3חלופה 1חלופה 

4חלופה  2חלופה 

חלופות תכנון
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1חלופה 

2חלופה 

3חלופה 

4חלופה 

אקלימי פסיבי-תכנון ביו
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פאנלים אופקיים

שנה/ר"מ/ש"קוט245

פאנלים אנכיים

שנה/ר"מ/ש"קוט155

265kWp

254kWp

147kWp

296kWp

1חלופה 

2חלופה 

3חלופה 

4חלופה 

ניתוח יעילות אנרגיה מתחדשת  
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וולטאים על גג המבנה-פאנלים פוטו
מספקים את רוב צריכת החשמל 

כדי ליצר מבנה כמעט מאופס אנרגיה

קומה טכנית ופרגולה
ציוד טכני, פרגולה

PVקונסטרוקציה לתאי 

קומות שיפוט
לשכות שופטים| אולמות שיפוט

פינת הסבה לשופטים

קומות קהל תחתונות
סיוע| קפיטריה| מזכירויות

בית משפט לנוער| בטחון| ארכיב

פיתוח קומת הקרקע
בריכה אקולוגית| שימור עצים קיימים

חניון תת קרקעי
מחסנים| חניון שופטים

מעצרים

החלופה הנבחרת



11

:רכיבי הבנין

חלון מסך חזית פנימית•

חלון רפפות חזית צפונית•

קולונדה•

רחבת כניסה נגישה•

עמודי תמך•

חלון אנכי•

וולטאים-גג רחב עם תאים פוטו•

פרגולה•

החלופה הנבחרת
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התכנון המוצע



13



14



15



16



17

מבנה הייחוס ואופן החישוב
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השיפור המושג ביחס למבנה הייחוס
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השיפור המושג ביחס למבנה הייחוס
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הניתוח הכלכלי
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סיכום החזר וחסכון
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סיכום מאפייני האנרגיה
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החזר השקעה

(שנים)ROIפשוט 

חיסכון לעומת מבנה  

)%(ייחוס 

כ צריכת חשמל  "סה

ייצור מערכת  פחות

PV(שנה/ש"קוט)

PVייצור מערכת 
(שנה/ש"קוט)

צריכת חשמל מבנה  

(שנה/ש"קוט)מתוכנן 

צריכת חשמל מבנה  

(שנה/ש"קוט)ייחוס 
שלב תכנון

שנים5.1 88.5% 92,400 394,000 486,400 801,200 מוצע

מאזן האנרגיה
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החזר השקעה

(שנים)ROIפשוט 

חיסכון לעומת מבנה  

)%(ייחוס 

כ צריכת חשמל  "סה

ייצור מערכת  פחות

PV(שנה/ש"קוט)

PVייצור מערכת 
(שנה/ש"קוט)

צריכת חשמל מבנה  

(שנה/ש"קוט)מתוכנן 

צריכת חשמל מבנה  

(שנה/ש"קוט)ייחוס 
שלב תכנון

שנים5.1 88.5% 92,400 394,000 486,400 801,200 מוצע

שנים5.1 85.3% 122,000 394,000 516,000 830,800

תכנון נוכחי  

+  מוצע )

(הגדלת חניון

מאזן האנרגיה לאחר הגדלת החניון
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מה למדנו

!אשר הרימו את הכפפה–הדיור הממשלתי והנהלת בתי המשפט –כל הכבוד למזמין העבודה 1.

יש להמשיך ולתכנן מבנים חסכוניים באנרגיה ככל שניתן2.

אנרגיה כך יגדל השוק והטכנולוגיות שיכנסו לתוכו והעלויות יפחתומאופסיככל שיהיו יותר מבנים 3.

מבנה הייחוס לא צריך להיות במשוואה4.

עלות האלמנטים החסכוניים סובייקטיבי5.

אין מחויבות מצד משתמש הקצה לחסכון ולשימוש במתקן6.

רגולציה7.

!!!להמשיך ולעשות8.
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תודה על ההקשבה

Anat_b@shikunbinui.com

mailto:Anat_b@shikunbinui.com

