
תועלות דירוג  

אנרגטי למשתמש

גל מרום אדריכלים



מטרת העבודה

של התועלת לדייר המושגת מבנייה ירוקה בפרויקטים למגוריםכימות מדעי ומדיד 

.  גיבוש מתודולוגיה ליישום בפרויקטים•

.מיקוד באלמנטים אטרקטיביים לקונים פוטנציאלים•

.ת כמקרה מבחן"פ" חלומות פארק גנים"שימוש בפרויקט •

גל מרום אדריכלים



תיאור הפרויקט

רחוב ויטנברג פתח תקווה•

ר"מ5000: 2004-2005שטח מגרשים •

 110:מספר יחידות דיור•

בוצע תכנון ירוק מוקדם בפרויקט•

Aדירוג אנרגטי •

5281כוכבים לפי 3-הפרויקט הוסמך ל•
בוצעה בשיתוף הדס פאר5281-ההסמכה ל



:  שגובש על פיBaselineהוגדר 

תקנים מחייבים  1.

(.תקנות התכנון והבנייה, 1045)

:סטנדרט קיים בפרויקטים דומים הכולל2.

זיגוג והצללות, מאפייני מעטפת•

אוריינטציה וגדלי פתחים•

תאורה ומאפייני שימוש בחשמל•

שימוש במים•

אנרגיה מתחדשת•

Baselineהגדרת 

אתר שיכון ובינוי



Baseline בניין טיפוסי-אנרגיה

מידלנו קומת בניין טיפוסי לניתוח צרכני אנרגיה ראשיים



Baseline בניין טיפוסי-אנרגיה

מידלנו קומת בניין טיפוסי לניתוח צרכני אנרגיה ראשיים

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

(K
W

h
) 

ת
תי

שנ
ה 

גי
ר
אנ

ת 
יכ

ר
16%צ

32%

25%

9%

18%

ENERGY USE
BY TYPE



5281תועלות ירוקות על פי סעיפי 

5281י "פרקי ת



הגדרת תועלות-מיפוי אלמנטים ירוקים

תועלת עקיפה

תועלת ישירה

תועלת סביבתית

נובעת מאלמנטים ירוקים המביאים לתרומה ברמת הדירה•

בחסכון כספי או בשיפור חוויית המשתמשלמדידהוניתנת •

נובעת מאלמנטים ירוקים המביאים לתרומה ברמת הבניין  •

והשטח הציבורי

בחסכון כספיניתנת למדידה או תועלת שאינה•

נובעת מאלמנטים הממזערים פגיעה בסביבה•

ואינה מורגשת על ידי המשתמש כחסכון כספי או כשיפור  •

בחוויית המשתמש  



5282לפי Aדירוג אנרגטי 

נותחה ונבחנה  , לשם בחינת התרומה הישירה לחיסכון במים ואנרגיה

,  Baseline-תועלתם של כל אחד מהאלמנטים שהינם משודרגים ביחס ל

ומיושמים בפרויקט



הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג  

:אנרגטי בכל פרויקט 

אוריינטציה  •

אוורור פסיבי•

הצללות•

מסה תרמית•

מעטפת•

זיגוג•

גודל פתחים•

5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 

והביאה  , שאפשרה שיפור באלמנטים המסומנים, בוצעה עבודת תכנון מוקדם בשלב התכנון הקונספטואלי" פארק גנים"בפרויקט 

.Aדירוג אנרגטי לכך שהבניין עומד על 



אזור מרחבי של הפרויקט-ניתוח אקלים

בוצע , לצורך הגעה לגודל פתחים אופטימלי

מערב  -צפון-מערב: כיוון רוח דומיננטי. CFDניתוח 

(WNW) ,שניה\'מ3.8: מהירות רוח ממוצעת.

2004

2004

ניתוח רוחות מרחבי מציג  

התאמה בין כיוון ומהירות  

הרוחות בתחנת המדידה  

והכיוון והמהירות  

המשפיעים על פאות  

.הבניין

ניתוח כיווני ומהירות הרוח באזור המרחבי של הפרויקט רוחות אופייניות לאזור

CFD-5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 



קומה טיפוסית בבנייני הפרויקט-ניתוח אקלים

הדירות המערביות והצפוניות  3

מתאפיינות בזרימת רוח במהירות  

שניה\'מ0.5-גבוהה מ

ביצענו  , לשם תיקוף התכנון שבוצע בראשית הפרויקט

CFDהבדיקה מראה כי מתקיימת עמידה  . לחללי הפנים

הדירות בקומה טיפוסית  4מתוך 3-בתנאי אוורור פסיבי ב

.  בפרויקט

תוצאות האנליזה שולבו בסימולציה האנרגטית , בהמשך

.המלאה לבחינת תרומת האוורור הפסיבי לחיסכון השנתי
m/s

2004ניתוח כיווני ומהירות הרוח בקומה טיפוסית בבניין 

CFD-5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 



דירה טיפוסית בבנייני הפרויקט-ניתוח אקלים

.משטח הדירה בפרויקט50%-מסקנות האנליזה שבוצעה מציגות קיום תנאי אוורור פסיבי ביותר מ

m/s

2004ניתוח כיווני ומהירות הרוח בדירה טיפוסית בבניין 

CFD-5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 



מוקדםבשלבהאדריכליםמולתכנוןעבודתבוצעה

תוך,הפתחיםגודלשלאופטימליתקביעהלצורך

.CFDבתוכנתשימוש

רוחבמהירותהמתבטאפסיביאוורורקיוםהוכח

אשרהדירהבחללישניה\'מ0.5-מהגדולהממוצעת

.התרמיתהנוחותטווחאתמגדילה

:שהושגותועלות

.רחבטמפרטורותבמנעדתרמיתנוחותאפשור✓

.הדירהבחלליאווירלמיזוגהאנרגיהצריכתהקטנת✓

אוורור פסיבי בחללי הדירה

27ºC-טמפרטורת סביבה

שניה/'מ0.5-מהירות תנועת האוויר

נוחות תרמית בדירה← 

27ºC-טמפרטורת סביבה

שניה/'מ0.1-מהירות תנועת האוויר

מחוץ לטווח הנוחות התרמית← 

עומס החום המורגש בחדר

אזור הנוחות התרמית

CFD-5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 
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5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 

בוצעה עבודה להעמדה מיטבית של המבנים במרחב  

מכאן התאפשרה  . כתלות במאפייני האקלים באזור

.2004העמדה מיטבית של בניין 

:תועלות שהושגו

הקטנת צריכת האנרגיה למיזוג אוויר✓

הקטנת צריכת האנרגיה לתאורה✓

מתן תחושת נוחות תרמית מוגברת✓

מתן תחושת נוחות ויזואלית✓

אוריינטציה מיטבית

צריכת האנרגיה השנתית בקומה בבניין  

נמוכה מצריכת האנרגיה בבניין  2004

2005
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(במעלות)הפניית הבניין 

-2004מגרש 
העמדה מייטבית

חיסכון3%

-2005מגרש 
העמדה לא מייטבית



5282י "לפי תAדירוג אנרגטי 

בוצעה הוספה של בידוד תרמי לצורך 

.שיפור הנוחות התרמית

מ צמר סלעים  "ס2.5בידוד תרמי נוסף של 

מצריכת האנרגיה 5%תורם לחיסכון של 

Baseline-לקירור לעומת ה

:תועלות מושגות

הקטנת צריכת האנרגיה למיזוג אוויר✓

מתן תחושת נוחות תרמית מוגברת✓

בידוד תרמי

B
as

el
in

e

2
0

0
4

-2
0

0
5

0

500

1000

1500

2000

2500

00.511.522.533.5

A
n

n
u

al
 S

p
ac

e 
C

o
o

lin
g 

(k
W

h
)

Wall U-Factor (W/m2K)Wall U-Factor (W/m2K)

(K
W

h
ר (

רו
קי

ה ל
רגי

אנ
ת 

ריכ
צ

חיסכון5%



חימום מים סולארי

הוגדלה המערכת תרמו סולארית כך שתספק אנרגיה  

.פ חוק"מהדירות שאינן מחויבות ע50%-ל

תקנות התכנון והבנייה מחייבות התקנת מערכת סולארית  )

(.הקומות העליונות7-רק לדירות ה

:תועלות מושגות

הקטנת צריכת האנרגיה לחימום מים✓

מערכת תרמו סולארית
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וחסכמיםסולארית -מערכת תרמו



אמצעים משניים למדידה ובקרת אנרגיה

מערכות מונה ותצוגה חכמים של צריכת החשמל בבית

המערכת צפויה  . שולבה במפרט מערכת מונה חכם

מהצריכה ללא  5-15%-לצמצם את הצריכה בממוצע ב

(.   Darby, 2006)מערכת 

מיזוג אוויר ועוד, חימום מים, מדידת משנה לתאורה-

תצוגה חכמה-

:תועלות מושגות

הקטנת צריכת האנרגיה  ✓

Ifeelדוגמא למערכת מנייה ותצוגה של חברת 



אנליזת אור יום

החיסכון האנרגטי והנוחות המשופרת למשתמש כתוצאה  תיקוףמבוצעת לצורך 

מתאורה טבעית ברוב שעות היום ללא צורך בהפעלת תאורה מלאכותית



Daylightingאור יום אנליזת

0%

25%

50%

75%

100%

300אור יום טבעי העולה על 

75%-במעל ל, לוקס בממוצע

משעות היום ושהות  

משתמשי הדירה בדירה

בוצעה אנליזת אור יום  , לצורך תיקוף התכנון המוקדם שבוצע

Daylighting לשם בדיקת הזמן בו מתקיים מצב של אור טבעי

ללא  , בחללי דירה בפרויקט( לוקס300)מספיק לנוחות ויזואלית 

.  תוספת תאורה חשמלית

:יתרונות

הקטנת צריכת האנרגיה לתאורה✓

נוחות ויזואלית✓

חימום פסיבי בחורף✓

ניתוח חדירת אור יום

2004ניתוח אור יום בקומה טיפוסית בבניין 



סימולציית אנרגיה ומים
החיסכון האנרגטי והחיסכון במים שנובע מיישום  כימותמבוצעת לצורך 

כלל האלמנטים המשופרים בפרויקט פארק גנים בהתחשב באנליזות  

המקדימות שבוצעו



סימולציה אנרגטית



סימולציית אנרגטית
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26%

חיסכון  

באנרגיה

צמצום עצימות אנרגטית

:הסעיפים שנבחנו

הפניות מיטביות✓

מעטפת משופרת✓

אוורור פסיבי✓

חימום מים סולארי✓

מדידה והצגה חכמה✓

:בוצעה סימולציה אנרגטית מלאה, לצורך קביעת התרומה היחסית של כל אחד ממרכיבי ההתיעלות

מונה אנרגיהחימום מים סולאריאוורור פסיבימעטפת משופרתהפנייה מיטבית
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סימולציית מים

צמצום השימוש במים

התקנת וסתי ספיקה בכל ✓

הברזים והמקלחים בדירה
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Baseline-תוספת עלות ביחס ל
תוספת עלותפארק גנים

אקלימי  -ביותכנון
ודירוג אנרגטי

-2004הפניית מבנה הפניה

₪  * 1220מ צמר סלעים"ס5תרמיבידוד

-CFDאנליזה פ"עאוורור פסיבי

-תכניותפ"עזיגוג והצללה

פ תכניות"עתאורה טבעית
-

מערכות

₪  3000סולארית-מערכת תרמוחימום מים

₪  IFEEL5688מערכת מדידות משנה

מים
₪  26חסכמיםאמצעי חסכון

₪  9,934כ"סה

מ צמר סלעים"ס2.5-תוספת עלות ל*



כלכליניתוח

מ"חשמל כולל מעש"לקוטאגורות 53.33= עלות חשמל 

מ"ק כולל מע"מ\7.67₪= עלות מים 

ר"מ135= שטח דירה טיפוסית 

₪  9,934= תוספת עלות ראשונית לדירה 

הנחות עבודה

7253

26%

Baseline2004ויטנברג EUI
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כלכליניתוח

החזר השקעה

.דירה/1550₪-חיסכון שנתי של כ

.11%-ומים89%-המתפלג לעלויות חשמל

.  החזר השקעה פשוט עד סוף השנה השישית

ROI =7שנים



סקר שביעות רצון דיירים| חלומות פארק גנים

2018ינואר 

גל מרום אדריכלים



?האם הדירה הקודמת שלך היתה בנויה על פי תקני בניה ירוקה 



ה שהדירה החדשה יותר נוחה מבחינה תרמית  /ה חש/האם את
?מהדירה הקודמת שלך ( טמפרטורה ללא מיזוג)



האם העובדה שהדירה נבנתה על פי תקני בניה ירוקה היוותה שיקול  
?בהחלטתך לרכוש אותה 



ה את מיזוג האוויר יותר או פחות משהפעלת בדירה  /ה מפעיל/האם את
?הקודמת 



?מה מידת שביעות רצונך מתנאי האוורור הטבעי בדירה 



?מהי מידת שביעות רצונך מכמות התאורה הטבעית בדירה 



מהי מידת שביעות הרצון הכוללת שלך מתנאי הנוחות התרמית  
?בדירה ( טמפרטורה ללא מיזוג)



הדירה הנוכחית משפיעה לחיוב על הבריאות ותחושת הרווחה  
?האישית שלי 



סיכום-שביעות רצון
?  מהדירה הקודמת שלך ( טמפרטורה ללא מיזוג)ה שהדירה החדשה יותר נוחה מבחינה תרמית /ה חש/האם את•

.מרוצה מאד או מרוצה66%

.כן61%? האם העובדה שהדירה נבנתה על פי תקני בניה ירוקה היוותה שיקול בהחלטתך לרכוש אותה •

.הרבה פחות או פחות77.8%? ה את מיזוג האוויר יותר או פחות משהפעלת בדירה הקודמת /ה מפעיל/האם את•

.מרוצה מאד או מרוצה72.2%? מה מידת שביעות רצונך מתנאי האוורור הטבעי בדירה •

.מרוצה מאד או מרוצה88%? מהי מידת שביעות רצונך מכמות התאורה הטבעית בדירה •

?בדירה ( טמפרטורה ללא מיזוג)מהי מידת שביעות הרצון הכוללת שלך מתנאי הנוחות התרמית •

.מרוצה מאד או מרוצה66.7%

.מסכים מאד או מסכים45%? הדירה הנוכחית משפיעה לחיוב על הבריאות ותחושת הרווחה האישית שלי •



סיכום

מעלות הקמת  1.5%-המהווים כ₪ 9,900"= פארק גנים"עלות ביצוע האלמנטים בעלי תועלת ישירה לדייר בפרויקט ✓

.דירה בפרויקט

(.Baseline)חיסכון באנרגיה לעומת מקרה הייחוס 26%-לכהאלמנטים המיושמים בפרויקט מביאים ✓

.הוא משיג החזר השקעה בסוף השנה השישית, בהנחה שהדייר משלם עלות זו✓

או , אם בקניה מרוכזת במימון הדייר, באמצעות יישום אמצעי חיסכון נוספים44%-ניתן להגדיל את אחוז החיסכון ל✓

.כמהלך שיווקי במימון היזם

.בריאות וערך הדירה, הזדמנות לשיפור נוחות= שיפורי אנרגיה בבנין ✓

.כוכבים ומעלה3הוא המנוף העיקרי לדירות -Aדירוג אנרגטי ✓
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