
 
 

 מקיימתבניה   
 

 החברה למשק וכלכלה  



 הישגים של תחום בינוי



 הפרויקט הראשון הארץ שקיבל את 
 1החדש כוכב  5281תקן הבנייה הירוקה 
 

 קאופמן פרלהי האדריכלית "תוכנן ע

 יפתח הררי אדריכלים   –ייעוץ בנייה ירוקה 



המבנה כולל את כל  

האלמנטים המרכיבים  

 הירוקהאת הבניה 

 סימולציות אקלימיות







התאורה הטבעית מהחזית  מקסום 
 הצפונית בחללים המשותפים

שליטה אוטומטית בתאורה ובמיזוג על 
ידי חישניי נוכחות וחישני תאורה  

 טבעית

מקסום התאורה הטבעית החללים  
י ישום פתחי "המשותפים ע

 "צוהר עליון"



הרצליה, מעון יום בנייה ירוקה  

 הפרויקט הראשון הארץ שקיבל את 
 כוכבים  החדש לרמה של שני  5281תקן הבנייה הירוקה 

 



 :  יתרונות המפרט של החברה למשק וכלכלה

 מוצר ברור על המדף –דרישות גופים מתקצבים , התקנות, קיבוץ מכלול החוקים

 מקיימים/העשרת מפרט סטנדרטי באלמנטים ירוקים

                     –נותן מענה לדרישות תכנוניות ותפקודיות מעבר למפרט הבסיסי בסגירה פאושלית מראש 
 ודאותחוסר מצמצם 

 

 קל לבנות ירוק זה  -ל "באמצעות משכ



 אתגרי העתיד

 מובילים חדשנות ומייצרים מציאות 



1 
 מבנים משלד פלדה  

 דקת דופן
 



 קינג סולומון בכפר הירוקבית ספר בניית 

 יהושע שושני       : אדריכל •

 יפתח הררי: יועץ לבניה ירוקה •

 2014ספטמבר 

 נגן וידיאו

 שלד פלדה דקת דופן

https://www.youtube.com/watch?v=6H5yUDfY640


2 
 אולמות רב תכליתיים

 



 : יתרונות האולמות הרב תכליתיים 

 ניצול מיטבי של משאבי קרקע

 מאפשר מגוון שימושים למבנה על ידי התאמות מינימליות מראש

 מבנה אחד מגוון אפשרויות   –מאפשר חיסכון במשאבים 
 ('בידור וכו/התכנסויות תרבות+ ספורט )

 אולמות רב תכליתיים





3 
 בתי ספר חכמים

 



מערכות מחשוב פדגוגיות  

 וניהוליות מתקדמות

שליטה וניטור של  , מערכות בקרה

 מבנה בית הספר   

 בעולם הדיגיטלי החדש  למידההקניית מיומנויות. 

התאמת דרכי הוראה לשונות התלמידים. 

משוב בזמן אמת בין המורה לתלמידים. 

לבית הבית בין הקשר וחיזוק ובבית בכיתה למידה רצף  

 .הספר

אדמיניסטרציה הנשענת ונתמכת על טכנולוגיית המידע. 

שיתוף ועבודת צוות בין התלמידים וצוות  , תקשורת

 .ההוראה

י צוות  "שימוש בתכנים דיגיטליים ופיתוח תכנים דיגיטליים ע

 .ההוראה

פיתוח מקצועי וחיזוק מעמדם של צוות ההוראה. 

 

אנרגטית ויעיל ירוק מבנה . 

ומיזוג תאורה מערכות על וניטור שליטה ,בקרה. 

דיגיטלי יעיל אדמניסטרטיבי ניהול . 

40% כ עד בחשמל וחיסכון אנרגטית יעילות 

חשמל צריכת של נתונים והצגת ניתוח , שמירה. 

נזילות וזיהוי בניין המים מערכת של ובקרה ניטור  

  .בקו

30% כ עד של בשיעור המים צריכת צמצום. 

והמצלמות האזעקה מערכות כל על ושליטה בקרה . 

מורכבים תרחישים הפעלת הכוללת אש כיבוי בקרת  

 . עשן שחרור מערכות עם
 

 

 בתי ספר חכמים 



שליטה ובקרה של מנהל 
אדמיניסטרטיבי          

 נייד או מחשבמטלפון 
 מחשב שרת בית ספרי

 שליטה של אב הבית

 או מחשב מטלפון נייד

 רכזות שליטה

בקרת מצלמות  
 ואזעקה

 בקרת חשמל בקרת מיזוג אוויר בקרת מים וכיבוי אש

 בתי ספר חכמים 



 מערכת מתקדמת לבקרה שליטה וניטור של מערכות הבניין 

מקרן ולוח חכם עם אפשרויות סנכרון לציוד הקצה של התלמידים 

 טעינהמחשבים ניידים למורים הכוללים תחנות 

מעבדות מחשבים מתקדמות 

 דיגיטליתמערכת תכני לימוד 

 ניהולית דיגיטליתמערכת אדמיניסטרציה 

 אופטיתשתית מחשבים מתקדמת הכוללת שרת בית ספרי ואינטרנט אלחוטי מהיר בסיב 

 תלמידים 1:3ביחס של  טאבלטמחשבי 

 תלמידים 1:5מחשבים ניידים ביחס של 

שרת מחשב ייעודי בית ספרי 

 בתי ספר חכמים 



4 
 מבני חינוך וציבור  

 מאופסי אנרגיה
 



 מבנה מאוזן אנרגטית  –מבנה מאופס אנרגיה 

 מצריכת האנרגיה הנצרכת לתפעול המבנה( או חלק גדול)מבנה אשר מספק את כל 

   -בניה אקלימית 
התאמת המבנה לניצול מקסימאלי של  

 קרינה סולארית ורוח –נתוני האקלים 

    -בניה אנרגטית 
חיסכון מקסימאלי בצריכת האנרגיה של  

 המבנה
   -מערכות שליטה ובקרה 

 באנרגיהחיסכון 

   -יצור אנרגיה נקיה 
ייצור עצמי של אנרגיה נקיה על ידי 

 (בדרך כלל) וולטאים-פוטוקולטים 

 מאופסי אנרגיה



 קרינה סולארית ורוח –האקלים התאמת המבנה לניצול מקסימאלי של נתוני   -בניה אקלימית 

oניצול פסיבי של אנרגיה סולארית 
oמקסום התאורה טבעית 
oשחרור פסיבי של אוויר חם 
oאוורור מפולש 

 
 

 בניין מאופס אנרגיה 

 מאופסי אנרגיה



 חיסכון מקסימאלי בצריכת האנרגיה של המבנה  -בניה אנרגטית 

oמקסום הבידוד התרמי של המעטפת 
o גבוההמערכות אקלום בעלות נצילות 
oמערכות תאורה חסכוניות באנרגיה 
oתכנון תאורה אופטימאלי 
oתכנון מערכות בין כלאיים לאוורור 

 
 
 

 מבנה מאופס אנרגיה 

 מאופסי אנרגיה



oי חיישנים"מערכות שליטה ע 
oיישום מערכת ניהול אנרגיה ממוחשבת 
oשליטה במערכות האקלום 
oשליטה במערכות התאורה המלאכותית 

 

 

 

 מערכות שליטה ובקרה   
   

 מבנה מאופס אנרגיה 

 מאופסי אנרגיה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmIvShrTJAhWDUBQKHT3zCOUQjRwIBw&url=http://aggregate.tibbo.com/solutions/building_automation/home_automation.html&psig=AFQjCNGv68aiUb70g_SO7CSlEq0zXpYiSg&ust=1448831950937262


 מבנה מאופס אנרגיה 

 ייצור עצמי של אנרגיה נקיה  -יצור אנרגיה נקיה 

oיצור אנרגיה מקרינה סולארית 
oיצור אנרגיה מפסולת אורגנית 
o גאותרמיתיצור אנרגיה 
oיצור אנרגיה מהרוח 

 

 

 מאופסי אנרגיה



5 
 הדור הבא של בנייה מקיימת  

 "בריאים –מבנים "
 

WELLBEING 
 



 מבנים בריאים



 מבנים בריאים



 מבנים בריאים



6 
 תאורה דינאמית

Dynamic Lighting 
 

Bringing the beneficial effects 
of daylight indoors 

 
 
 



• Dynamic Lighting brings the dynamics of daylight indoors.  

• With seamless changes in brightness and warmth it 
creates a stimulating ‘natural’ light that enhances our 
sense of well-being.  

• A flexible solution that can be adapted to different needs 
and moods, enhancing lives with light. 

• Our bodies are affected by the rhythm of night and day. 
The dynamics of daylight sets our biological clock and 
influences our sense of well-being.  Dynamic Lighting 
makes us feel good by bringing those dynamics indoors. 

What is Dynamic Lighting? 

 תאורה דינאמית



How does it work? 

• The change of colour temperature and light intensity is 
achieved by mixing the light output of two different 
lamps using dedicated optic technology.  

• One lamp has a color temperature of 2600 K (warm 
white) and the other 5600 K (cool white). Changing the 
light output of the lamps means the color temperature 
can vary seamlessly between these two values. 

 

 תאורה דינאמית



 תאורה דינאמית



 תאורה דינאמית



 תאורה דינאמית



 תאורה דינאמית



“We notice an increase in concentration and tranquility in the classroom. That 
makes us optimistic about the impact of the School Vision solution.” – 

  
Jane van der Heijden, School Director, Veldvest primary school: 

 

 תאורה דינאמית



 המפרטים שלנו
 

 

 ספר ירוק בית 

 כוכב אחד

 

 ירוק בית ספר 

 שני כוכבים

 

 ספר בתי 

 חכמים

 

 מבני חינוך

 מאופסי אנרגיה  

 

 חינוך מבני 

 בריאים

 

 תאורה 

 דינאמית

1 2 3 4 5 6 



 .תודה
 


