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משק האנרגיה הישראלי עומד בפני אתגרים מורכבים שישפיעו על עצמאותו וחוסנו העתידי. במהלך 32 השנים האחרונות אוכלוסיית 

ישראל הכפילה את עצמה ויותר, מ־4.1 מיליון תושבים בשנת 1984 ל־8.5 מיליון תושבים בשנת 2016. צריכת החשמל של המשק הישראלי 

הכפילה את עצמה פי 5 מאז שנות ה-80, מ- 10 מיליארד קוט"ש בשנה לכ- 50 מיליארד קוט"ש בשנה. עם העלייה באיכות החיים עלתה 

בהתמדה צריכת האנרגיה של האזרח הישראלי הממוצע, וכיום 30% מסך הצריכה של המשק הישראלי מקורה בצריכה הביתית1. 

החלק המרכזי בצריכת האנרגיה במשק הבית נובע מהצורך לאקלם את הדירה לטמפרטורה נוחה. הצרכן הישראלי הממוצע משתמש ב- 

7,363 קוט"ש בשנה, בעוד חלקם של המזגנים בצריכה זו הוא 2,569 קוט"ש בשנה, המרכיב הגדול ביותר בין כלל סוגי הצריכה של משק הבית.

הערכת מרכיבי השימוש בחשמל במשקי הבית2 

בנוסף, נצפתה עלייה מהותית בגודל הדירות בישראל. בשנת 1980 היה השטח הממוצע ליחידת דיור חדשה בישראל 115 מ"ר ברוטו )כולל 

שטחים משותפים(, בשנת 2000 היה השטח 155 מ"ר ברוטו  וכיום כ-190 מ"ר ברוטו. יחידות דיור גדולות יותר דורשות אנרגיה רבה יותר 

לצרכי אקלום, לכן, ככל ששטח הדירה עולה כך גדל הצורך באנרגיה על מנת ליצור נוחות תרמית לדיירים. 

הנתונים שהובאו לעיל מדגישים את החשיבות שיש לייחס לנושא שימור האנרגיה במבנים בישראל. בעניין זה, שימור אנרגיה, חיסכון 

באנרגיה, התייעלות אנרגטית – אלה מושגים נפוצים בימינו בתחום הבנייה, והמודעות לנושא והרגולציה שהולכת ומתפתחת סביב בנייה 

ירוקה הופכים את נושא שימור האנרגיה בבניינים למרכזי מבין הנושאים בתחום.

למעשה, בנייה משמרת אנרגיה עיקרה נקיטת פעולות ואמצעים שמטרתם להביא להתייעלות ולהקטנת הצריכה של אנרגיה בבניינים, ועל 

ידי כך לצמצם את השימוש באנרגיה ממקורות מתכלים ולהקטין את הנזקים הנובעים משימוש זה.

'דין וחשבון סטטיסטי', חברת החשמל לישראל, 2011  1
עיבוד על פי דו"ח וועדת שני, משרד האוצר, 2011  2

מבוא
מהו תקן?

תקן הוא מסמך בו מפורטות הדרישות החלות על מוצר, שירות או מלאכה על מנת שיתאימו לייעודם. תקן מגדיר מונחים, שיטות בדיקה, 

סימון מידות ודרישות רלוונטיות אחרות. התקנים משמשים כלי עזר חשוב לשמירת ולבחינת איכות וכן לשמירת אחידות במידות, במשקלות, 

בסמלים, במונחים ועוד. בתקנים מובאות הנחיות ודרישות לביצוע מלאכות שונות. נעזרים בהם כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות ענף 

הבנייה, המגזר התעשייתי, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים3. 

ככלל, התקנים מסווגים לתקנים וולונטאריים ולתקנים מחייבים. תקן וולונטארי הינו תקן ישראלי או תקן זר שאין חובה לעשות בו שימוש 

וכל שימוש בו הינו וולונטארי בלבד. תקן ישראלי או תקן זר הופך למחייב על ידי אזכור בחוקים או בתקנות שמפורסמים בידי משרדי 

ממשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות או גורמים רלוונטיים אחרים, וכן בחוזים, במפרטי ביצוע וכד'. במקרה כזה, אי עמידה 

בדרישות התקן מהווה עבירה.

חשיבות התקנים 
תקן מיושם כאשר הגורמים הנדרשים לעמוד בדרישות אינם עושים זאת, אם מחוסר מודעות ואם בגלל שעמידה בדרישות גורמת להוצאה 

כלכלית. התקן מחייב עמידה בדרישות איכות בסיסיות, ומאפשר לציבור הצרכנים ליהנות משירות, מלאכה או מוצר ברמה גבוהה יותר 

בהשוואה לזה הקיים בשוק החופשי. לתקן חשיבות נוספת בכך שהוא מספק מסגרת של מידע המאפשר לציבור הצרכנים להשוות בין 

מוצרים, מלאכות או שירותים שונים. כמו כן הוא מאפשר ליצרנים ויזמים המעוניינים לייצר מוצרים איכותיים יותר או לבנות מבנים טובים 

יותר לקבל הערכה על כך ולגבות עבורם פרמיה.

תקנים מרכזיים העוסקים בשימור אנרגיה בבניינים
ת"י 1045 – בידוד תרמי של בניינים – תקן מחייב המוזכר בחוק התכנון והבניה. התקן עוסק בבידוד מעטפות בניינים בעלי יעודים שונים - 
מגורים, מבני חינוך, משרדים, בתי מלון ובתי חולים. התקן סוקר את כל מרכיבי המעטפת ומציב סטנדרט בידוד תרמי שיבטיח את שימור 

האנרגיה הנצרכת בבניין לצורך אקלומו. הערכים המוזכרים בתקן מותאמים לתנאי האקלים בארבעת אזורי האקלים בארץ.

ת"י 5282 – דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה – התקן דן בשיטות לדירוג אנרגטי של בנינים בעלי יעודים שונים )מגורים, משרדים ומוסדות 
חינוך( לפי צריכת האנרגיה לאקלום חללי הבניינים וצריכת האנרגיה לתאורה. התקן איננו עוסק בחישובים תרמיים ובבידוד המעטפת, 

אלא משתמש בנתונים שחושבו במסגרת ת"י 1045.

ת"י 5280 – אנרגיה בבניינים – כולל דרישות לצמצום צריכת האנרגיה במבנים ומורכב מארבעה חלקים הדנים - במעטפת הבניין, במערכות 
התאורה, במערכות האקלום )חימום, אוורור ומיזוג אוויר( ובמערכות האלקטרו-מכאניות ובהן חימום מים, חשמל, משאבות ומעליות. חשוב 

לציין כי חלקו הראשון של התקן )ת"י 5280-1(, בדומה לת"י 1045 על חלקיו, עוסק בניתוח תרמי של מעטפת בניין. מסיבה זו נערכה בשנת 

2016 רוויזיה בת"י 1045 שכללה הפניה לת"י 5280-1 לצורך חישוב חלק מהערכים הנדרשים.

שילוב תקנים אלו בתקן לבנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( – ת"י 5281
חשוב לציין כי שלושת התקנים הנ"ל משחקים תפקיד חשוב בתקן אחר – התקן לבנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( ת"י 5281. תקן זה עוסק 
בהערכת בניינים בני-קיימה ובדירוגם לפי מידת ההשפעה שלהם על הסביבה בנושאים שונים כגון אנרגיה, מים, קרקע, פסולת ועוד. פרק 
האנרגיה הינו הפרק בעל המשקל הרב ביותר בתקן. תקן 5281 הינו וולונטארי אמנם ואין חובה ליישם אותו, אך רשויות מקומיות רבות 
בישראל, ובהן כל הרשויות המקומיות החברות בפורום ה-15, אימצו אותו כתקן מחייב בתחומן. בנוסף תפוצתו של התקן הולכת וגדלה 

גם ברשויות נוספות, דבר אשר הופך את יישום התקנים האנרגטיים לנפוץ הרבה יותר מבעבר.

ת"י 5281 עבר רביזיה מקיפה שפורסמה בשנת 2016. בתקן החדש, עמידה בת"י 1045 מהווה תנאי סף שבלעדיו לא ניתן לעמוד בתקן. כחלק 
מהדרישות בפרק האנרגיה של התקן, בנושא הדירוג האנרגטי )סעיף 1.1.4(, נדרש להגיש דו"ח המוכיח עמידה בתקן 1045. יש לציין כי 
בעבר הניח תקן 5281 שבניינים מתוכננים ונבנים בהתאם לתקן 1045 שהינו מחייב על פי חוק, אך כיום קיימת דרישה מפורשת להוכיח זאת.

 ,)+A -ל C באותו סעיף, הדירוג האנרגטי של הבניין נקבע לפי דרישות תקן 5282. ככל שהדירוג האנרגטי של הבניין גבוה יותר )בדירוג שבין
כך מתקבל ניקוד גבוה יותר. יש לציין כי המשקל שמוענק לסעיף 1.1.4 בתקן לבנייה בת קיימה משמעותי ביותר וניתן להשיג בו עד 18.5 

נקודות – המשקל הרב ביותר הניתן בכל סעיפי התקן.

 /https://portal.sii.org.il/heb/standardization/israelistandards :3  אתר מכון התקנים

אחוז הצריכה של המוצר צריכת קוט"ש בשנה של המוצרמוצר חשמלי ביתי
מסך חשבון החשמל השנתי

1,29918%מקררים
2,56935%מזגנים

6479%מכונות כביסה
1973%מייבשים
1162%תנורים

6299%טלוויזיות
831%מדיחי כלים

5668%תאורה
84812%חימום מים

מצב המתנה של מכשירים 
שלא נעשה בהם שימוש

4096%

2523%אחר

7,363100% קוט"ש בשנהסה"כ
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תקן 1045 פורסם לראשונה בשנת 1979 והיה התקן הראשון בישראל שהתייחס לתחום הבידוד במבנים. התקן קבע דרישות מינימליות 

עבור רמת בידוד תרמי של מעטפת בניין ובתחילה התייחס לבנייני מגורים בלבד. מאז הוא עבר שינויים רבים ונוסחו לו חלקים נוספים עם 

דרישות עבור בנייני משרדים, בתי חולים, מוסדות חינוך ובתי מלון. סדרת התקנים 1045 )מלבד בתי מלון( מאוזכרת בחוק התכנון והבנייה, 

דבר אשר הופך את התקנים למחייבים על פי חוק. התחומים אותם מגדיר התקן כוללים תיאור התכונות התרמיות של חומרי בנייה שונים, 

שיטות לחישוב התנגדות תרמית, סקירת ערכי התנגדות תרמית אופיינית לסוגי מעטפות בניין שונות ועוד. מחקר שנערך על ידי המועצה 

הישראלית לבנייה ירוקה בשנת 2014 מצא כי יישום גורף של ת"י 1045 בכל מבני המגורים בישראל )בנייה חדשה ושיפוץ מבנים ישנים( 

יביא לחסכון במשק של כ-585 מיליון ₪ בשנה בהוצאות החשמל4.

חלקי התקן
התקן מחולק ל- 7 חלקים: חלק 0 הינו חלק כללי\מבוא. חלקים 1 עד 5 מגדירים דרישות מינימאליות לסוגי בניינים שונים )מגורים, מוסדות 

חינוך, משרדים בתי מלון ובתי חולים(. חלק 10 של התקן מסווג ישובים על פי אזור האקלים בהם הם נמצאים. לחלק זה השפעה גדולה, 

שכן תקנים ומדריכים רבים מתייחסים לחלוקה הנ"ל ומתבססים עליה. ת"י 1045 מכיר בהבדלי האקלים בין האזורים השונים בישראל 

ומתייחס לכל אחד מהם באופן ספציפי.

חלק 0 

בחלק זה מפורטות ההגדרות, הנוסחאות ושלבי החישוב של כל המשתנים לגביהם התקן קובע דרישות בחלקים השונים. כמו כן מוצגים 

נושאים כלליים הקשורים לדרישות וניתן מידע כללי על חומרי בנייה ושיטות חישוב.

חלק 1 – בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים

חלק זה של התקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של חלקי המעטפת בבנייני מגורים כפי שהוגדרו בחלק 0. תחום החלק הזה בתקן כולל 

בנוסף לבנייני מגורים גם בתי אבות, בתי הארחה, מלונות דירות, דיור מוגן, מעונות, פנימיות ומוסדות לאסירים.

התקן מתעדכן מפעם לפעם. כך למשל, בין השנים 2014-2016 פורסמו חמישה עדכונים. בפברואר 2015 נערך עדכון לתקן אשר כלל שינוי 

משמעותי שעיקרו החלפה של הדרישה לערך מקסימלי של ההעברות התרמית הנפחית של דירה )מסומן כערך G בת"י 1045(. ערך זה הינו 

ערך מספרי שמשכלל את איבודי החום\קור בדירה דרך המעטפת. החל מפברואר 2015 ת"י 1045 מפנה לחישוב של ערך הפסדים ליחידת 

שטח רצפה )מסומן כערך H( בת"י 5280.

ארבעת העדכונים האחרים עסקו בעיקר בהקלות מסוימות שתוקפן קצוב בזמן. מומלץ להתעדכן מעת לעת באתר מכון התקנים לגבי 

פרסום גיליונות עדכון נוספים. בעת ביצוע חישובים תרמיים לבניין מגורים, חשוב לבדוק האם קיימות הקלות לתקן בתוקף, ואם כן, ליישמן 

בחישובים.

http://assets.ilgbc.org/files/Insulation.pdf :2014 ,4    רוני דניאל ויאיר שוורץ, 'בידוד בנייני מגורים בישראל, חסמים, הזדמנויות והמלצות ליישום', המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

חלק -2 בידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוך

חלק זה של התקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של חלקי המעטפת במוסדות חינוך כפי שהוגדרו בחלק 0. העדכון האחרון של התקן 

פורסם בשנת 2003. תחום החלק הזה בתקן כולל התייחסות לכל סוגי מוסדות החינוך לילדים מתחת ובגיל בית ספר, וכן מוסדות חינוך 

למבוגרים כגון אוניברסיטאות, מכללות, ישיבות וסמינרים.

חלק 3 - בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים

חלק זה של התקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של  חלקי המעטפת בבנייני משרדים כפי שהוגדרו בחלק 0. העדכון האחרון של התקן 

פורסם בשנת 2005. תחום החלק הזה בתקן כולל את הדרישות הספציפיות לבידוד תרמי של חלקי המעטפת של בנייני משרדים ומפעלי 

טכנולוגיה עילית )היי טק(.

חלק 4 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מלון

חלק זה של התקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של  חלקי המעטפת בבתי מלון כפי שהוגדרו בחלק 0. העדכון האחרון של התקן 

פורסם בשנת 2005. 

חלק 5 - בידוד תרמי של בניינים: בתי חולים

חלק זה של התקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של חלקי המעטפת בבתי חולים כפי שהוגדרו בחלק 0. העדכון האחרון של התקן 

פורסם בשנת 2005. תחום החלק הזה בתקן כולל את הדרישות לבידוד תרמי של  חלקי המעטפת של בתי חולים.

חלק 10: חלוקה לאזורי אקלים

תכנון מיטבי של הבניין חייב להתבצע בהתחשב בתנאי האקלים האופייניים לאזור. תכנון כזה יאפשר קיום תנאי נוחות בדירות בהשקעה 

קטנה ככל האפשר של אנרגיה לאקלום ותאורה. למרות שמדינת ישראל קטנה בשטחה, תנאי האקלים שונים מאד בין חלקי הארץ. מסיבה 

זו סווגו הישובים בישראל לארבע אזורי אקלים אשר בכל אחד מהם שוררים תנאי אקלים דומים )רשימה מפורטת של הישובים על פי 

שיוכם לאזורי אקלים מצויה בגוף התקן(. 

החלוקה לאזורי אקלים נעשתה לפי ניתוח נתונים אקלימיים רב שנתיים של תחנות מטאורולוגיות ברחבי הארץ. נעשה מאמץ למנוע פיצול 

של ישובים ליותר מאזור אקלימי אחד אולם במספר מקרים, כגון חיפה וטבריה, לא ניתן היה להימנע מחלוקת הישוב לשני אזורי אקלים. 

החלוקה אשר התקבלה יוצרת ארבע רצועות המקבילות בקירוב לחוף הים התיכון ולגב ההר, למעט האזורים אשר בהם האזור ההררי 

אינו רציף )כגון בגליל התחתון(. 

כאשר נעשה הסיווג לאזורי אקלים עם הכנת המהדורה הראשונה של התקן בשנת 1979, הוחלט כי באזורים א', ב' וג'  הקריטריון שיקבע 

את דרישת המינימום להתנגדות תרמית של אלמנטי המעטפת הוא מניעת עיבוי על המשטחים הפנימיים בחורף. לעומת זאת באזור ד' 

)הבקעה והערבה(, שם סכנת העיבוי קטנה יותר, הקריטריון הקובע הוא הקטנת השפעתה של קרינה מהמשטחים בעונה החמה. כאשר 

נעשתה בחינה מחודשת של אזורי האקלים בשנת 2002, סיווג הישובים נעשה על פי הטמפרטורה היומית הממוצעת בחורף ובקיץ. הקריטריון 

אשר הפריד בין האזור החם ביותר )בקעת הירדן והערבה( לבין שאר האזורים הייתה הטמפרטורה היומית הממוצעת בחודשי יולי-אוגוסט. 

הקריטריון אשר שימש להגדרת האזור הקר ביותר )אזור ההר( היה הטמפרטורה היומית הממוצעת בחורף, בחודשים ינואר-פברואר5. 

להלן תיאור קצר של התנאים האופייניים לכל אחד מאזורי האקלים:

אזור א': אזור רצועת החוף ברוחב של כק"מ המושפעת מהקרבה הישירה לים. הבדלי הטמפרטורה בין יום ללילה מתונים, הלחות גבוהה, 

ועומס החום בקיץ גבוה בשל הלחות.

אזור ב': אזור מישור החוף והשפלה, הנגב למעט הר הנגב, עמקי הצפון ומקומות נוספים. אזור זה כולל את כל חלקי הארץ אשר גובהם 

מתחת ל-430 מטר לא כולל רצועת החוף הצרה ואזורי הבקעה והערבה. התנאים השוררים בו אינם אחידים )למשל בין הגליל התחתון 

5     אביתר אראל, 'שימור אנרגיה בבנייני מגורים בישראל', משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 2016, עמ' 24-26 

ת"י 1045: בידוד תרמי של בניינים

מטרת התקן: התקן קובע דרישות מינימליות לבידוד תרמי של המעטפת החיצונית כגון: קירות, גגות, רצפות 
ומערכת זיגוג, על מנת להשיג תנאי נוחות בסיסיים ולמנוע עיבוי על גבי מעטפת הבניין.

מעמד חוקי: מחויב על ידי חוק התכנון והבנייה.
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לבאר שבע(. הגורם העיקרי המעצב את האקלים באזור זה הוא המרחק מהים הגורם לכך שהטמפרטורות ביום גבוהות מאלו שלאורך 

רצועת החוף ונמוכות יותר בלילה, בעוד שהלחות באוויר פחותה בהשוואה לאזורים שליד הים.

אזור ג': אזור ההר, מאופיין בתנאים נוחים יחסית בקיץ ובדרישה משמעותית לאקלום בחורף. בשל הריחוק מהים והגובה הטופוגרפי, 

טמפרטורת האוויר ומידת הלחות לרוב נמוכות יותר מבאזורים א' וב' כך שעומס החום בקיץ אינו גבוה.

אזור ד': אזור בקעת הירדן והערבה. החלק הדרומי של אזור זה, בין ים המלח לאילת, מאופיין באקלים מדברי חם ויבש, שמיים בהירים 

כמעט כל השנה וכמות משקעים נמוכה. בקיץ שורר עומס חום גבוה ובחורף הטמפרטורות נוחות. בחלק הצפוני של אזור זה, כמות 

המשקעים עולה בהדרגה מים המלח עד הכינרת. הטמפרטורות בקיץ גבוהות כמעט כמו בחלק הדרומי ובחורף מעט נמוכות ממנו. הלחות 

גבוהה מעט יותר. 

חשוב לציין כי החלוקה לאזורי אקלים הסתמכה בעיקר על טמפרטורת האוויר על אף שגורמים נוספים כגון הלחות וקרינת השמש הינם 

חשובים אף הם. חשיפה לקרינת השמש, ביחוד לקרינה ישירה, עשויה להוות מקור לחום בעונת החורף. בעונת הקיץ שטח המדינה 

מאופיין לרוב בשמיים בהירים )למעט ערפילי בוקר באזור החוף( ואין כמעט הבדלים בין האזורים השונים. בניגוד לכך, בחורף כמות 

העננים פוחתת מצפון לדרום וממערב לאזור גב ההר, וכמות הקרינה אותה ניתן לנצל משתנה בהתאם. לדוגמא: על אף שהטמפרטורות 

האופייניות לירושלים ולמצפה רמון דומות במהלך השנה ושתיהן סווגו לאזור ג', הרי שהפוטנציאל לחימום פסיבי בחורף על ידי קרינה 

במצפה רמון גבוה הרבה יותר. ללחות באוויר ישנה השפעה רבה על הנוחות התרמית בקיץ. עלייה בלחות גורמת להכבדה בעומס החום 

גם כאשר הטמפרטורה אינה משתנה. החלוקה לאזורי אקלים אינה מביאה בחשבון הבדלים בלחות הנגרמים בעיקר כתוצאה מהריחוק 

מהים. כך למשל בעוד שבבית דגן הלחות היחסית בשעה שתיים בחודש יולי הינה 54%, הרי שבבאר שבע הלחות היחסית באותה שעה 

הינה 32% בלבד. למרות זאת, שתי הערים סווגו באותו אזור אקלימי )אזור ב'(6.

6   אביתר אראל, 'שימור אנרגיה בבנייני מגורים בישראל', משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 2016, עמ' 24-26 

תפקידיו של הבידוד בבניין
מטרת הבידוד הינה לשמור על טמפרטורה יציבה בחללים מאוקלמים בבניין על ידי הגבלת קצב מעבר החום בין חללי הפנים לבין החוץ דרך 

מעטפת הבניין. שמירת טמפרטורה יציבה בחללי הפנים על ידי בידוד מעטפת הבניין יכולה להביא לחיסכון בצריכת האנרגיה ולהפחתה 

בהוצאות לאקלום ובמניעת עיבוי. 

שמירה על טמפרטורת פנים יציבה ונוחה

ככלל, מעבר של חום או קור דרך מעטפת בניין יכול להתבצע ב- 3 דרכים: הולכה, הסעה וקרינה:

הולכה: מעבר חום בהולכה מתבצע על ידי התנגשויות בין אטומים בחומר ובעקבות תנועה מהירה של אלקטרונים בהם. חומרים בעלי 
צפיפות ומבנה אטומי מסוים )מתכות למיניהן( מאפשרים הולכת חום באופן טוב יותר. לעומת זאת חומרים אחרים בהם האלקטרונים קשורים 

ואינם יכולים לנוע בחופשיות הם מוליכי חום גרועים וכך החום או הקור מתפשטים באטיות. חומרים אלה משמשים כחומרי בידוד תרמי. 

ריק )ואקום(, למשל, אידיאלי לבידוד מעבר חום בהולכה שכן אין בו אטומים המסוגלים להוליך חום. מסיבה זו, גזים בעלי פיזור רחב של 

אטומים יכולים להיות גם הם מבודדים טובים, והם אכן נמצאים בשימוש בבידוד חלונות בעלי זיגוג כפול, למשל. 

מוליכות תרמית היא המדד העיקרי והבסיסי ביותר של בידוד בהולכה. היכולת של אלמנט מעטפת )קיר, רצפה או תקרה( להוליך חום 

תלויה בשלושה גורמים: הפרש הטמפרטורה משני צדיו, המוליכות התרמית של האלמנט וגודל שטח הפנים שלו7. 

הסעה: ישנו קשר ישיר בין בידוד ואיטום מעטפת הבניין להבטחת שמירת תנאי הנוחות בתוך הבניין. אויר שנע ממקום למקום יכול להעביר 
חום בהסעה, על כן ישנה חשיבות רבה לאטימות המבנה בעת בידודו. היעדר איטום של מעטפת בניין מאפשרת מעבר של אוויר דרך 

סדקים וחרכים )בעיקר סביב פתחים חלונות ודלתות( ויכול להביא לכשל במערכת הבידוד של המעטפת.

שיכונים רבים שתוכננו ונבנו בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, כללו אלמנטים כקופסאות תריסים, פריקאסטים ועוד. אלמנטים אלה 

לעיתים אינם אטומים ומאפשרים זרימת אוויר מהחוץ לפנים. בחודשי החורף )בעיקר( מתלוננים דיירי בניינים אלה על רוחות פרצים 

שחודרות לתוך הדירות דרך האלמנטים הללו, כך שלאיכות בידוד המעטפת השפעה שולית מאחר ותנאי מזג האוויר "זורמים" לתוך הבניין 

דרך הסדקים. המחשה לתופעה ניתן לראות בחתך הבניין שלהלן:

,
7    דוד פרלמוטר ואחרים, 'המדריך לבנייה ביו-אקלימית בישראל', אוניברסיטת בן גוריון, 2010 

אזורי האקלים בישראל. מקור: דוד פרלמוטר ואחרים, 'המדריך לבנייה ביו-אקלימית בישראל', 
אוניברסיטת בן גוריון, 2010
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קרינה: הדרך השלישית למעבר חום היא באמצעות קרינה. להבדיל מהולכה והסעה, קרינה איננה תלויה בתווך חומרי והיא עוברת ממקור 
החום, השמש לדוגמא, גם בריק. ברוב המבנים הנבנים כיום עובר חום בהולכה )דרך מעטפת המבנה(, אולם גם להסעה ולקרינה יש תפקיד 

משמעותי בתפקוד התרמי של בניינים בעיקר בגלל ריבוי הפתחים, קירות המסך ומערכות הזיגוג בבניה עכשווית.

מניעת עיבוי על קירות הפנים

מטרה נוספת של הבידוד הוא מניעת עיבוי )condensation( על פני קירות. עיבוי מתרחש כאשר אוויר חם ולח )רווי באדי מים( נפגש 

במשטח קר המביא לירידה של טמפרטורת האוויר. ירידת הטמפרטורה מביאה לכך שמולקולות האוויר מתקרבות האחת לשנייה כך שהן 

מסוגלות לשאת פחות ופחות אדי מים. בנקודה בה האוויר רווי לחלוטין )נקודת העיבוי( – טיפות מים יחלו להופיע על גבי משטח קר. 

בתי מגורים הם חללים בעלי אוויר חמים ולח )הן כתוצאה מתהליך הנשימה של המשתמשים, והן מפעולות שונות כגון בישול, רחצה וכו'(. 

בעונת החורף, קירות מעטפת לא מבודדת עלולות להתקרר במהירות גדולה יחסית, ולהגדיל את הסיכון לעיבוי בחלקן הפנימי8. 

גשר תרמי: נקודות התורפה במעטפת בהן קיים חשש להיווצרות עיבוי הם ה'גשרים התרמיים' )או 'גשרי קור', כפי שנהוג לכנותם לעיתים(, 
כלומר אזורים באלמנטים במעטפת הבניין שהחתך שלהם שונה מהחתך האופייני, ובעיקר אינם כוללים שכבת בידוד תרמי מלאה. 

גשרים תרמיים נוצרים בין אלמנטים מבודדים, כלומר כאשר בידוד של אלמנט אחד )למשל הקיר( לא נפגש או מתחבר לבידוד של אלמנט 

אחר )למשל הרצפה(, המרווח בין מערכות הבידוד מכונה 'גשר תרמי'.

התקן מתייחס לאופן הטיפול בגשרים תרמיים, ואף מתיר שיהיו גשרים תרמיים במעטפת בניין, אולם תחת תנאים מאד מחמירים. אי עמידה 

בתנאים אלה מבטלת את האפשרות שיהיו גשרים תרמיים במעטפת, ומחייבת טיפול בהם, כלומר בידודם.

דוגמא נפוצה להיווצרות גשרים תרמיים בבניין מתרחשת בבניינים בעלי מעטפת בטון עם בידוד פנימי, כדוגמת בניינים הנבנים בשיטת 

ברנוביץ'. שיטת הבידוד הנפוצה בשיטת ברנוביץ' היא פנימית )בתוך המבנה(, והבידוד מיושם מהרצפה ועד התקרה. יחד עם זאת, כפי 

שניתן לראות באיור, לעיתים קרובות הבידוד נפסק ברצפה שבין הקומות.

הפרט נערך על יד אינג' מאירה בית אל

רוני דניאל ויאיר שוורץ, 'בידוד בנייני מגורים בישראל: חסמים, הזדמנויות והמלצות ליישום', המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 2015  8

שיטת הטיפול המקובלת בגשרים תרמיים הנוצרים ברצפות בשיטת ברנוביץ' כוללת הוספת שכבת בידוד מעל הרצפה )מתחת לריצוף( 

ושכבה מתחת לרצפה )משולבת ביציקת הרצפה(, כפי שניתן לראות באיור הבא. רוחב או עומק שכבת בידוד הגשר התרמי מפני הקיר 

תלויים באזור האקלים בו ממוקם הבניין, על מנת ליצור שכבת בטון )רצפה( שמגיעה להתנגדות התרמית האופיינית הנדרשת בתקן.

הפרט נערך על יד אינג' מאירה בית אל

בתמונה להלן חדר מגורים בדירה הממוקמת באזור אקלים א' - רצועת החוף. בדירה נוצר עובש על גבי קירות החוץ באזורים מסוימים 

כתוצאה מעיבוי שהצטבר על גבי הקירות ויצר תנאים מושלמים להתפתחות העובש. העובש נוצר באזורים שאינם כוללים בידוד תרמי. 

במקרה זה מדובר באלמנטי בטון אשר מתפקדים כ'גשרים תרמיים' )רצועת העובש התפשטה על גבי עמוד הבטון(.

מקובל לחשוב שטיפול בגשרים תרמיים קריטי באזורי אקלים בעלי תנאים קיצוניים כגון אזור ג' )אזור ההר וירושלים(. אולם כפי שניתן 

לראות בתמונה, בעיות עיבוי יכולות להתעורר גם באזור א' בו תנאי האקלים מתונים.
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מושגים וחישובים בסיסיים
מעטפת בניין 

כוללת את כל האלמנטים המפרידים בין פנים הבניין )החללים המאוקלמים( לחוץ. אלמנטי מעטפת כוללים קירות, רצפות וגגות. מעטפת 

בניין כוללת שני סוגים של אלמנטים להם התייחסות נפרדת בתקן: )1( אלמנטי חוץ ו-)2( אלמנטי הפרדה.

)1( אלמנטי חוץ: אלמנטים המפרידים בין תנאי האקלים בתוך המבנה המאוקלם, ותנאי האקלים בחוץ.

)2( אלמנטי הפרדה: אלמנטים המפרידים בין תנאי האקלים בתוך המבנה המאוקלם לבין חללים סמוכים שאינם מאוקלמים, כגון חדרי 

מדרגות, פירי מעליות, מחסנים, מרתפי חנייה, חדרי שירות וכדומה.

דרישות ת"י 1045 עבור אלמנטי חוץ שונות וגבוהות מדרישות התקן עבור אלמנטי ההפרדה.

)K Value,λValue( מוליכות תרמית

מוליכות תרמית היא המידה המבטאת את הקצב בו חום מועבר דרך חומר בעובי 1.0 מ' לכל מעלה אחת. כיוון שעיקר מעבר החום דרך 

מעטפת הבניין מתרחש בהולכה, המוליכות התרמית הכוללת של האלמנט המבני )קיר, רצפה או תקרה( היא זו הקובעת את קצב מעבר 

החום. המוליכות התרמית הכוללת של האלמנט המבני מושפעת מהמוליכות התרמית של כל מרכיב בו. למשל: המוליכות התרמית של 

קיר המורכב משכבות של: טיח חוץ – בטון – שכבת בידוד – גבס – טיח פנים, תהיה תלויה במוליכות התרמית של כל שכבה או כל חומר 

המרכיב את הקיר.

חשוב לציין כי המוליכות התרמית המדויקת של חומרי בנייה זהים עלולה להשתנות, בין השאר כתלות בהבדלים בשיטות הייצור )צפיפות 

חומר שונה, קצב התיישנות שונה, ריכוז הלחות באוויר ועוד(. כמו כן, חייבת להיות אחידות בטמפרטורה בה נמדדת המוליכות התרמית. 

בתקן מוגדרת טמפרטורה של 10 מעלות צלזיוס. יש לוודא נתון זה כשבוחנים את הנתונים של החומר כפי שנמסרים על ידי היצרן. נספח 

ב' בחלק 0 של התקן כולל טבלה המפרטת ערכי מוליכות תרמית של סוגי חומרים רבים. חומרים שאינם מופיעים בטבלה, או שהערכים 

בטבלה בנספח ב' אינם מעודכנים עבורם, יעברו בדיקת מעבדה בהתאם לדרישות ת"י 5450.

)r Value( התנגדות תרמית אופיינית

ערך המכמת את היכולת של חומר להתנגד למעבר של חום. רמת התנגדות החומר תלויה בקצב בו החומר מוליך חום וכן בעוביו של החומר. 

בהנחה שהרכב החומר הומוגני, r-Value יחושב לפי הנוסחה:  r = d/ λ כאשר:

]m²K/W] r   = התנגדות תרמית

 d ]m] = עובי החומר

]W/mK] λ   = מוליכות תרמית

ההתנגדות התרמית של אלמנט מעטפת או הפרדה )קיר, רצפה או גג( הכולל יותר משכבה אחת היא סכום ההתנגדויות של כל השכבות 

המרכיבות את האלמנט.

R התנגדות תרמית כוללת

בנוסף ליכולת של החומר עצמו להתנגד למעבר חום, האוויר הנמצא במגע ישיר עם פני השטח שלו מתנגד גם הוא להולכת חום. ערכי 

התנגדות פני שטח של חומר הפונה לפנים הבניין שונים מאלו של פני שטח הפונים החוצה, זאת בשל תנאי הסביבה )הסעת אוויר על פני 

השטח, קרינה עליו וכו'(. ערכי ההתנגדות של פני השטח של חומרים שונים נקבעו ע"י ניסוייים, וכיום לצורך חישוב R-Value  כללי של 

חומר, ניתן להשתמש בערכי התנגדות סטנדרטיים המוגדרים בחלק 0 של התקן בטבלה בנספח ב'.

)U Value( תרמית כוללת )העברות )מוליכות

היכולת של אלמנט מבני להעביר חום. ה- U Value מוגדר כקצב מעבר של חום )וואט( דרך שטח של אלמנט מעטפת או הפרדה, כאשר 

הפרש הטמפרטורות בין שני צדי האלמנט הוא מעלה אחת קלווין או צלזיוס.

U = 1/ R :מחושב כך U Value

כאשר:

]W/m²K] U   = העברות )מוליכות( תרמית

]m²K/W] R  = התנגדות תרמית כללית

 )Um,t( והעברות תרמית כוללת שקילה של מערכת זיגוג )Um( העברות תרמית כוללת שקילה

אלמנט במעטפת של בניין, לעיתים קרובות יכלול אלמנטים בעלי העברות תרמית כוללת שונה. לדוגמה, קיר בלוקים כולל אלמנטים מבטון 

)קורות עמודים, חגורות וכו'(. ההעברות התרמית של חתך הבלוקים ושל חתך הבטון שונים. לכן מחשבים את ההעברות התרמית של 

כל הקירות במעטפת תוך שיקלול ההעברות של כל אלמנט על פי שטחו במעטפת. במערכות זיגוג השיקלול כולל הזכוכית, פרופילים, 

מסגרות ואמצעי הצללה אינטגרליים.

לדוגמא, בקיר מבלוקים מבודדים הכולל אלמנטים מבטון יש להוסיף שכבת בידוד על אלמנטי הבטון כמתואר בחתך הבא:

הפרט נערך על יד אינג' מאירה בית אל

בבחירת הבלוקים יש לקחת בחשבון את שכבת הבידוד על גבי הבטון. כך לדוגמא, באזורים א' ו ב' מקובל להוסיף שכבת בידוד בעובי 2.0 

ס"מ לקיר הכולל אלמנטים מבטון בעובי 20.0 ס"מ. לכן, עובי הבלוקים בקיר כזה יהיה 22.0 ס"מ.

אופן הביצוע של כל החישובים הנדרשים ופירוט של מושגים נוספים ניתן למצוא בחלק 0 של התקן.

פניםחוץ

]m] d
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תהליך הבדיקה של עמידת בית או בניין בדרישות ת"י 1045-1 מורכב מכמה שלבים:

תיאור הפרויקט. 1

איתור אזור האקלים של הישוב בו יבנה הבית. אזור האקלים חשוב מאחר והדרישות בתקן משתנות בין אזורי האקלים. כך זה למשל . 2

לגבי ההגדרות בטבלה מס' 1 - ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r(, ההגדרות בטבלה מס' 3 – ערכי התנגדות תרמית אופיינית 

מינימלית בבניה קלה )r(, וכן ההגדרות בטבלה מספר 2 אשר עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר התרמי המותר.

ניתוח הדירות הטיפוסיות בבניין. דירות שונות וכן דירות דומות במיקומים שונים בבניין:. 3

 קומת ביניים או קרקע	 

 קומה מעל חלל פתוח או סגור	 

קומה עליונה	 

ניתוח מרכיבי המעטפת החיצונית של הבניין ובכלל זה:. 4

בחינת התכנון הפיזי של הבניין כולל:        א( 

הפניות וכיוון החזיתות. 	 

בחינת מספר הקומות בבניין כולל זיהוי קומות טיפוסיות ודירות טיפוסיות לחישוב. נדרש חישוב נפרד לכל דירה טיפוסית בבניין.	 

סימון קירות חוץ וקירות הפרדה.	 

הגדרת רצפת המבנה – מעל הקרקע, מעל חלל סגור או מעל חלל פתוח.	 

איתור החלונות והפתחים במעטפת.	 

     ב( בחינת חומרי הבניין שהאדריכל בחר והתאמתם לדרישות התקן:

קירות בלוקים – בחירת בלוק מבודד שמתאים לדרישות.	 

קירות בטון – בחירת מיקום מערכות הבידוד של קירות החוץ על ידי האדריכל: מחוץ למבנה או בתוכו. בידוד חיצוני של המעטפת 	 

מונע היווצרות גשרים תרמיים ואת הצורך בטיפולם. בידוד פנימי דורש התייחסות לגשרים תרמיים בתכנון הבידוד התרמי של 

המעטפת.

     ג( הכנת פרטים גרפיים המתארים את החתכים האופיניים לבניין עבור האדריכל לצורך הטמעת מערכות הבידוד בתכנון.

חישוב ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r( של חתכי אלמנטי מעטפת הבניין, והשוואתם לדרישות התקן.. 5

בחינת מערכות הזיגוג בבניין – על פי דרישות ת"י 5280.. 6

בחינת מערכות ההצללה על החלונות –פנימית או חיצונית, מלאה או חלקית, ניידת או קבועה.. 7

חישובי שטחי האלמנטים של המעטפת:. 8

שטח קירות החוץ.	 

שטח קירות ההפרדה בין הדירה לחלל סגור כגון לובי, מחסן או חדר שירות.	 

שטח רצפה עבור דירות קרקע או דירות בהן יש רצפות חשופות. אין צורך בבידוד תרמי של רצפה המפרידה בין דירות.	 

שטח תקרה/גג עליון – הדירות בקומה עליונה של בניין.	 

שטח החלונות.	 

השלמת החישובית התרמיים על  פי דרישות ת"י 5280.. 9

החלק הבא של המדריך מלווה שלושה מקרי מבחן במטרה להבהיר כיצד, הלכה למעשה, מותאמים פתרונות תרמיים לפרויקט במטרה 

לוודא את עמידתו בדרישות ת"י 1045.

אחריות גורמי המקצוע

חשוב לציין כי החישובים התרמיים וההנחיות הנובעות מהם מבוססים על התוכניות האדריכליות של הבניין. אדריכל הפרויקט הוא הגורם 

האחראי להטמעת ההנחיות בתוכניות האדריכליות ובפרטים האדריכלים. בנוסף, מהנדס הקונסטרוקציה הוא הגורם האחראי על התאמת 

הדרישות התרמיות לגבי גשרים תרמיים בקירות החיצוניים ובתקרות בתכניות. הקבלן הוא הגורם האחראי כמובן לביצוע העבודה ע"פ 

הדרישות וההנחיות התרמיות.

שלב 1 – תיאור הפרויקט
מגדל בן 43 קומות מעל קומת לובי בקרקע ומרתפי חניה. יש לבדוק את התוכניות לגבי קומות טיפוסיות של הבניין. אפיון קומות המגדל 

מפורט בטבלה:

שלב 2 - איתור אזור האקלים של הישוב בו יבנה הפרויקט
על פי ת"י 1045-10, "בידוד תרמי של בניינים: סיווג יישובים לפי אזורי אקלים", העיר תל-אביב שייכת לאזור א', רצועת החוף. מהגדרה 

זו יש לגזור את הדרישות המחייבות לגבי ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r( וכן ההגדרות אשר עוסקות ברוחב מקסימלי של 

הגשר התרמי המותר. את ערכי ההתנגדות התרמית נמצא בטבלה מס' 1 - ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r(, ואת ההגדרות 

אשר עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר התרמי המותר נמצא בטבלה מספר 2.

שלב 3 - ניתוח מרכיבי המעטפת החיצונית של הבניין
יש לקבל את כל הפרטים אודות מרכיבי המעטפת החיצונית של הבניין. במקרה זה, הפרויקט ייבנה בשיטת בניה קונבנציונאלית הכוללת 

קונסטרוקציה מבטון וקירות מעטפת מבטון בשילוב קירות מסך. בהמשך יש לחשב את ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r( של 

חתכי אלמנטי מעטפת הבניין ולהשוות אותם לדרישות התקן.

מקרה מבחן א': מגדל מגורים בן 43 קומות בתל אביביישום תקן 1045 במבנים בישראל

גובה קומה )מ'(מספר דירות לקומהקומה
5-14123.25
15-2410-123.25
25-2683.25
27-28103.25

2983.25

30-31103.25
32-3893.25
39-4183.40
42-4463.40
45-4653.40
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א. קירות

קיר חוץ מבטון )פרט מס' 1(: יבודד בשכבת בידוד פנימית של צמר זכוכית בצפיפות מינימלית 24.0 ק"ג/מ"ק בעובי 2.5 ס"מ בחיפוי לוחות 

גבס. רצפות הבטון מהוות גשרים תרמיים אשר יטופלו כמתואר בסעיף בנושא בהמשך וכמתואר בפרטים התרמיים בסוף הדו"ח.

קיר חוץ בממ"ד )פרט מס' 2( - טיח תרמי 400 ק"ג/מ"ק בעובי 4.0 ס"מ. רצפות הממ"דים מהוות גשרים תרמיים אשר יטופלו כמתואר 

בסעיף בנושא בהמשך. גם הקירות הניצבים בממ"ד לקירות חוץ מהווים גשר תרמי ויטופלו כמתואר בהמשך.

קיר חוץ מבטון + טיפול בגשר תרמי פרט 1

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.01

0.19

0.64

0.06

2.2

40.0

2.5

1.3

אבן

קיר בטון

צמר זכוכית 24 ק"ג/מ"ק

לוח גבס

0.90 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.07 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.93 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

קיר חוץ בממ"ד + טיפול בגשר תרמי פרט 2

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.35

0.19

4.0

40.0

טיח תרמי 400 ק"ג/מ"ק

קיר בטון

0.54 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

0.71 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

1.41 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל



1819  מדריך לתקן ת"י 1045 |  |  מדריך לתקן ת"י 1045

קירות ההפרדה בין דירה ובין חללים סגורים )פרט מס' 3( שאינם ממוזגים או מחוממים )בין דירה למסדרון, פירים, חדרי אשפה, מחסנים 

וכו'( יבודדו באחת מהחלופות הבאות:

חלופה א' - צמר זכוכית במשקל מרחבי של 24.0 ק"ג/מ"ק בעובי 2.5 ס"מ בחיפוי לוח גבס.

חלופה ב' - טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק:

קירות בעובי 20.0 ס"מ – שכבת בידוד בעובי 3.0 ס"מ  	

קירות בעובי 35.0 ס"מ – שכבת בידוד בעובי 2.0 ס"מ   	

טיפול בגשרים תרמיים 

תקרות הביניים בין הקומות, גם בממ"דים, מהוות גשרים תרמיים. הטיפול בגשרים התרמיים יהיה באמצעות לוחות בידוד כדוגמת 	 

פוליאש או סלנית מתחת לתקרה ובלוחות פוליסטירן מוקצף קשיח F30 בעובי 2 ס"מ וברוחב של 1.0 מ' מפני קיר החוץ ומעל התקרה 

)מתחת לריצוף( בשכבת בידוד ברוחב 1.0 מ' של פוליסטירן מוקצף בעובי 2.0 ס"מ או בשכבה כפולה של פוליאתילן מוקצף )פלציב(, 

כמתואר בפרטים 1 ו- 2.

קירות בטון ניצבים לקירות חוץ )פרט 4(, בעיקר בממ"דים, יבודדו בשכבת טיח תרמי 400 ק"ג/מ"ק בעובי 2.0 ס"מ בתוך הממ"ד ובצידו 	 

השני של הקיר )מחוץ לממ"ד( בלוח גבס עם שכבת צמר זכוכית 24 ק"ג/מ"ק בעובי 2.5 ס"מ.

יש לציין כי אין צורך לבצע חישובים כלשהם. התרשים שלהלן )פרט 4( נועד להראות את אופן הטיפול בגשרים התרמיים בקיר הניצב 	 

לקיר החוץ.
קיר הפרדה בין דירה לחלל סגור שאיננו מחומם או ממוזג פרט 3

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.02

0.10

0.64

0.06

1.5

20.0

2.5

1.3

טיח

קיר בטון 

צמר זכוכית 24 ק"ג/מ"ק 

לוח גבס

0.82 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.08 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.93 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הערות: חלופת בידוד: טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק בעובי 2.0-3.0 ס"מ

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

טיפול בגשרים תרמיים – קירות בטון ניצבים לקיר חוץ

חתך מבט על
פרט 4

הפרט נערך על יד אינג' מאירה בית אל
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רצפה מעל חללים סגורים שאינם ממוזגים או מחוממים )פרט מס' 5( – רצפה קומה 1 מעל קומת הלובי, תבודד בשכבת לוחות פוליסטירן 
מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 ק"ג/מ"ק בעובי 2.0 ס"מ.

גגות הבניין )פרט מס' 6( - גגות מרוצפים והגג העליון יבודדו בשכבת לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 ק"ג/מ"ק בעובי 
5.0 ס"מ.

רצפה מעל חלל סגור שאיננו מחומם או מקורר פרט 5

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.081

0.06

0.12

0.02

13.0

2.0

25.0

2.0

ריצוף+טיט+חול

בידוד - לוחות פולסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 

ק"ג/מ"ק

תקרת בטון

טיח חוץ

0.85 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.19 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.84 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

גג מרוצף מעל דירה / גג מרוצף פרט 6

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.03

0.05

1.56

0.12

0.02

0.5

5.0

5.0

25.0

2.0

יריעות ביטומניות

בטון שיפועים 

לוחות פולסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 ק"ג/מ"ק

תקרת בטון

טיח פנים

1.78 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.92 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.52 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל
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שלב 4  - בחינת מערכת הזיגוג
בכל חלונות הבניין נבחר זיגוג בידודי הכולל שכבת סינון קרינה. שכבת הסינון תשולב בזכוכית הפנימית לפי התכונות הבאות ובתאום 

עם יועץ האלומיניום:

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

Window חישוב ערכי זיגוג באמצעות התוכנה

יש לחשב את ערכי הזיגוג באמצעות התוכנה הנ"ל אליה מפנה התקן. השימוש בתוכנה הוא ללא עלות.

שלב 5 – בחינת מערכות ההצללות
חלונות הבניין כוללים תריסים כלואים בין שכבות הזיגוג. תנאי להכרה בתריסים הוא זיגוג כפול בידוד הכולל שכבת סינון קרינה. שכבת 

הסינון משולבת בזכוכית הפנימית. בנוסף, הבניין הסמוך מודל על מנת לדמות את ההצללה שלו על בניין זה.

U מוליכות תרמית מירבית

]OC X וואט/מ"ר[
סולארי  חום  מרווח  מקדם 

SHGC
Tvis העברות אור

%

2.10.6159זכוכית

2.60.6252מערכת זיגוג
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שלב 6 - חישובי שטחי האלמנטים של המעטפת
יש לחשב את המוליכות התרמית U והמסה של אלמנטי המעטפת.

קירות

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

רצפות

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

גגות

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

λd )m( rקיר חוץ מבטון + טיפול בגשר תרמי
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2.30.0220.0131חיפוי חיצוני - אבן

2.10.400.19480קיר בטון

0.0390.0250.641צמר זכוכית בצפיפות 24 ק"ג/מ"ק לפחות

12  0.210.0130.06לוח גבס 

0.901.070.93518 סה"כ

λd )m( rקיר חוץ בממ"ד + טיפול בגשר תרמי
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2.10.400.19480קיר בטון

16  0.1150.040.35טיח תרמי 400

0.540.711.41496 סה"כ

λd )m( rקיר הפרדה בין דירה לחלל סגור שאינו מחומם או ממוזג
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

6  0.210.0130.06לוח גבס 

0.0390.0250.641צמר זכוכית בצפיפות 24 ק"ג/מ"ק לפחות

2.10.200.10480קיר בטון

36  1.140.020.02טיח 

0.821.080.93522 סה"כ

λd )m( rרצפה מעל לחלל סגור שאיננו מחומם או מקורר
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

10.010.0114ריצוף

1.40.020.0114טיט

1.40.080.0656חול

0.0320.020.631לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 ק"ג/מ"ק

300 2.10.250.12בטון

18 0.870.020.02טיח פנים

0.851.190.84403  סה"כ

λd )m( rגג מרוצף מעל דירה / גג מרוצף
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

0.170.0050.033יריעות איטום

1.000.050.0540בטון שיפועים

0.0320.051.562לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול 30 ק"ג/מ"ק

600 2.10.200.10בטון

36 0.870.020.02טיח פנים

1.781.920.52681  סה"כ
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שלב 7 - השוואת ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנטי המעטפת החיצונית של המבנה לפי התכנון, 
להתנגדות התרמית האופיינית המינימאלית לפי התקן

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 8 - השלמת החישובית התרמיים על  פי דרישות ת"י 5280
זהו השלב האחרון בבחינת העמידה של הפרויקט בתקן 1045. בשלב זה יש להשוות את ההפסדים ליחידת שטח רצפה )H( של יחידת 

התכנון, לערך המרבי בבנייני מגורים בבניה רגילה, לפי ת"י 5280 חלק 1 "אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין – בנייני מגורים" טבלה 4 )בהתאם 

לשטח הדירה(.

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

האלמנט
מסה ליחי' שטח

ק"ג/מ"ר

 )r( ערכי ההתנגדות התרמית

מ"ר c° X/וואט
עמידה בתקן

ערך מתוכנןתאור הפרטמס' פרט
דרישת ת"י 

 1045-1

עומד בתקן5180.900.60קיר חוץ מבטון פרט 1

עומד בתקן5430.540.40קיר חוץ בממ"דפרט 2

פרט 3
קיר הפרדה בין דירה לחלל סגור 

שאיננו מחומם או ממוזג
עומד בתקן5220.820.45

פרט 5
רצפה מעל חללים סגורים שאינם 

מחוממים או מקוררים
עומד בתקן4030.850.45

עומד בתקן6811.781.50גג עליון/מרוצף מעל דירהפרט 6

מוליכות תרמית נפחית מקס' )H( – שטח רצפהטיפוסקומה
]וואט למ"ר ל Oק[ לפי:

עמידה בתקן
דרישות התקןחישוב לתכנון

לאזור אקלים א'

עומד בתקןA51002.643.0מעל חלל סגור

עומד בתקןA51001.782.3ביניים

עומד בתקןA4902.653.0מעל חלל סגור

עומד בתקןA4901.792.3ביניים

עומד בתקןA2502.453.0מעל חלל סגור

עומד בתקןA2501.592.3ביניים

עומד בתקןB4752.743.0מעל חלל סגור

עומד בתקןB4751.882.3ביניים

עומד בתקןD3802.333.0מעל חלל סגור

עומד בתקןD3801.472.3ביניים

עומד בתקןC31151.052.1ביניים

עומד בתקןC51251.742.1ביניים

עומד בתקןM4702.742.3ביניים

עומד בתקןB3671.542.3ביניים

עומד בתקןM51452.182.3גג

עומד בתקןM51451.652.1ביניים

עומד בתקןD51351.602.1ביניים

עומד בתקןA61901.622.1ביניים

עומד בתקןHF1352.262.3גג

עומד בתקןHF1351.742.1ביניים

עומד בתקןTOP2502.32.3גג

עומד בתקןTOP2501.812.1ביניים
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שלב 1 – תיאור הפרויקט
הפרויקט כולל שני בתים צמודי קרקע. בית 1 בן 2 קומות מגורים מעל מרתף, ובית 2 בן קומה אחת מעל מרתף. לשני הבתים ארבע חזיתות. 

בבית 1 רוב הגג הוא גג רעפים ושאר הגג הוא גג בטון שטוח. לבית 2 גג רעפים. שני המבנים מתוכננים להבנות בשיטת בניה קונבנציונלית 

הכוללת קונסטרוקציה מבטון מזוין וקירות בלוקים ובטון.

שלב 2 - איתור אזור האקלים של הישוב בו יבנה הפרויקט
על פי ת"י 1045-10, "בידוד תרמי של בניינים: סיווג יישובים לפי אזורי אקלים", העיר הרצליה שייכת לאזור א', רצועת החוף. מהגדרה זו יש 

לגזור את הדרישות המחייבות לגבי ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r( וכן ההגדרות אשר עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר 

התרמי המותר. את ערכי ההתנגדות התרמית נמצא בטבלה מס' 1 - ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r(, ואת ההגדרות אשר 

עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר התרמי המותר נמצא בטבלה מספר 2.

שלב 3 - ניתוח מרכיבי המעטפת החיצונית של הבניין
יש לקבל את כל הפרטים אודות מרכיבי המעטפת החיצונית של הפרויקט. במקרה זה, הפרויקט ייבנה בשיטת בניה קונבנציונאלית 

הכוללת קונסטרוקציה מבטון וקירות מעטפת מבטון בשילוב קירות מסך. בהמשך יש לחשב את ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית 

)r( של חתכי אלמנטי מעטפת הבניין ולהשוות אותם לדרישות התקן.

קיר חיצוני )פרט מס' 1(: קיר בנוי מבלוקים מבודדים בעובי 37.0 ס"מ וטיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ. חלופות לבלוק מבודד בעובי 37.0 ס"מ: בטון 
קל חפף כדוגמת פומיס זהב רב חורי סימן תרמי 1.40 או בטון תאי משופר באוטוקלב כדוגמת איטונג 045 יחד עם טיח פנים בעובי 2.0 ס"מ.

מקרה מבחן ב': שני בתים צמודי קרקע בהרצליה

קיר חוץ מבלוקים  פרט 1

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.01

2.47

0.02

2.0

37.0

2.0

טיח חוץ

בלוק בטון תושפר באוטוקלב כדוגמת איטונג

טיח פנים 

2.49 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

2.66 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.38 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל
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אלמנטי בטון בקיר חוץ )פרט מס' 2(: גשרים תרמיים בין קירות הבלוקים כגון - רצפה, חגורות, קורות, עמודים רצפה וכו': טיח חוץ בכדי לעמוד בדרישות ת"י 1045 יש להוסיף שכבת בידוד על אלמנטי הבטון כמתואר בחתך הבא:
בעובי 2.0 ס"מ. 

בידוד: לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול, כדוגמת פוליפאן בעובי 2.0 ס"מ. קיר בטון בעובי 35.0 ס"מ וטיח פנים בעובי 2.0 ס"מ.

פנים חוץ

אלמנטי בטון בקיר חוץ בלוקים )רצפה, קורות, עמודים, 
חגורות(

פרט 2

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.00

0.67

0.17

0.02

1.0

2.0

35.0

1.5

חיפוי חיצוני - אלומיניום

לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול כדוגמת פוליפאן 

קיר בטון 

טיח פנים 

0.86 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.03 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.97 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל
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קיר חוץ מבטון )פרט מס' 3(: קיר ההפרדה בין הבתים ברובו חשוף ולכן חייב לקבל שכבת בידוד בדומה לכל קיר חוץ. קיר ההפרדה בין 
בית 1 לבית השכן בחלקה הצמודה: קיר בטון בעובי 20.0 ס"מ וטיח תרמי 200ק"ג/מ"ק בעובי 5.0 ס"מ.

על פי הנחיית התקן, יש להמשיך את שכבת הבידוד לעומק של 2 מטרים מפני האדמה. לכן, קירות החוץ במרתף יבודדו בשכבת לוחות 

פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול כדוגמת פוליפאן בעובי 2.0 ס"מ, עד לעומק מינימלי של 2.0 מ' מפני הקרקע )בעיקר במרפסות 

אנגליות(. את שכבת הבידוד יש לשלב בפרט האיטום של קירות המרתף.

גג: גג הבית מתחלק לשני סוגים: גג רעפים וגג בטון שטוח. 

גג רעפים: בידוד - צמר זכוכית בכיסוי רדיד אלומיניום משוריין בעל משקל מרחבי מוצהר של 25 ק"ג/מ"ק לפחות בעובי 10.0 ס"מ, לוח 

גבס בעובי 1.3 ס"מ או עץ.

גג בטון שטוח )פרט מס' 4(: יריעות איטום בעובי 0.5 ס"מ, שכבת בטון קל 3.0 ס"מ, בידוד - לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח כדוגמת פוליפאן 

בעובי 5.0 ס"מ, שכבת בטון שיפועים בעובי מינימלי של 3.0 ס"מ, תקרת בטון בעובי 25.0 ס"מ, טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ. 

קיר חוץ מבטון )קיר ההפרדה בין הבתים( פרט 3

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.75

0.10

0.01

5.0

20.0

2.0

טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק

קיר בטון 

טיח 

0.86 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.03 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.97 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

גג בטון שטוח פרט 4

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.03

0.05

1.67

0.12

0.02

0.5

5.0

5.0

25.0

1.5

יריעת איטום ביטומנית

בטון שיפועים

לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול – כדוגמת 

פוליפאן

תקרת בטון

טיח פנים

1.89 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

2.03 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

0.49 ]C0 X וואט/מ"ר[ U המוליכות התרמית

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל
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שלב 4 – בחינת מערכת הזיגוג
מערכות זיגוג מורכבת מאלומיניום, ברזל או עץ. לאור ריבוי החלונות ומאחר ושטח הזיגוג מהווה אחוז ניכר משטח המעטפת, ועל מנת 

להבטיח כי הבית יעמוד בתקן, הזיגוג בכל חלונות הבית, עם או בלי תריסים יהיה לפי סיווג G4 לפחות )בהתאם להגדרות ת"י 5280, ת"י 

5068( ובעלי התכונות הבאות לפחות:

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שטחי חלונות בבית לפי חזיתות

בית 1:

*שטח הרצפה התחתונה, ללא רצפות ביניים.

בית 2

*שטח הרצפה התחתונה, ללא רצפות ביניים.

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 5 – בחינת מערכות ההצללות
כל חלונות הבית כוללים הצללה חיצונית, ניידת או קבועה.

שלב 6 - חישובי שטחי האלמנטים של המעטפת
יש לחשב את המוליכות התרמית U והמסה של אלמנטי המעטפת.

אלמנט
המוליכות התרמית הכוללת 

U למע' זיגוג
ואט/מ"ר/צ0

מקדם מרווח חום סולארי 
SHGCmax מקסימאליTvis העברות אור הזיגוג

2.30.500.50זכוכית

אחוז משטח רצפת הבית*אחוז משטח החזיתשטח חלונות ]מ"ר[חזית
11.9136מערב

70.33233צפון

25.852912מזרח

13.066דרום

121.120סה"כ

אחוז משטח רצפת הבית*אחוז משטח החזיתשטח חלונות ]מ"ר[חזית
5.882111מערב

8.962717צפון

4.48168מזרח

3.36106דרום

22.681942סה"כ

λd )m( rקיר חוץ מבלוקים
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

1.40.020.0130טיח חוץ

0.20.372.47175בלוק בטון מאושפר באוטוקלב כדוגמת איטונג

0.870.020.0227טיח פנים

2.492.660.38233 סה"כ

אלמנטי בטון בקיר חוץ מבלוקים )רצפה, קורות, עמודים, 
חגורות(

λd )m( r
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

1.40.020.0120טיח חוץ

לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול 25 ק"ג/מ"ק 

כדוגמת פוליפאן

0.030.020.671

2.10.200.17480קיר בטון

0.870.020.0236טיח פנים

0.861.030.97537 סה"כ

m( r( λdקיר חוץ מבטון )קיר הפרדה בין הבתים(
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

1.40.020.0120טיח חוץ

2.10.200.10240קיר בטון

0.0650.050.758טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק

0.861.030.97268 סה"כ
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החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 7 - השוואת ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנטי המעטפת החיצונית של המבנה לפי התכנון, 
להתנגדות התרמית האופיינית המינימאלית לפי התקן

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 8 - השלמת החישובית התרמיים על  פי דרישות ת"י 5280
זהו השלב האחרון בבחינת העמידה של הפרויקט בתקן 1045. בשלב זה יש להשוות את ההפסדים ליחידת שטח רצפה )H( של יחידת 

התכנון, לערך המרבי בבנייני מגורים בבניה רגילה, לפי ת"י 5280 חלק 1 "אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין – בנייני מגורים" טבלה 4.

בית 1

H נתונים לחישוב

הבית לחישוב - Sf= 216 מ"ר  	

U=2.3 תכונות זיגוג לחישוב – זיגוג בידודי משופר  	

בית 2

H נתונים לחישוב

הבית לחישוב - Sf= 54 מ"ר  	

U=2.3 תכונות זיגוג לחישוב – זיגוג בידודי משופר  	

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

λd )m( rגג בטון שטוח
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

3  0.170.0050.03יריעות ביטומניות

15 0.620.050.05בטון שיפועים

0.030.051.671לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול 25 ק"ג/מ"ק

2.10.250.12600בטון

36  0.870.0150.02טיח פנים

1.892.030.49655  סה"כ

λd )m( rגג רעפים
מחושב

 R
מחושב

 U
מחושב

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2  0.0360.102.78צמר זכוכית 24 ק"ג/מ"ק

12  0.210.01280.06טיח פנים

2.842.980.3414  סה"כ

האלמנט
מסה ליחי' שטח

ק"ג/מ"ר

 )r( ערכי ההתנגדות התרמית

מ"ר c° X/וואט
עמידה בתקן

ערך מתוכנןתאור הפרטמס' פרט
דרישת ת"י 

 1045-1

עומד בתקן2332.490.73קיר חוץ מבלוקים פרט 1

פרט 2
אלמנטי בטון בקיר חוץ בלוקים 

)רצפה, קורות, עמודים, חגורות(
עומד בתקן5370.860.60

עומד בתקן2500.860.70קיר חוץ מבטון )בין הבתים(פרט 3

עומד בתקן6551.891.50גג בטון שטוחפרט 4

עומד בתקן2.841.50גג רעפים

הפסדים ליחידת שטח רצפה )H( - )וואט למ"ר ל ק0( לפי:

תכנון

דרישות

	 דירה בבית צמוד קרקע

	 מסה ליחידת שטח של קירות החוץ <100 [ק"ג/מ"ק[

	 אזור אקלים א'

עמידה מדרישות התקן

עומד בדרישות התקן3.3<3.3

הפסדים ליחידת שטח רצפה )H( - )וואט למ"ר ל ק0( לפי:

תכנון

דרישות

	 דירה בבית צמוד קרקע

	 מסה ליחידת שטח של קירות החוץ <100 [ק"ג/מ"ק[

	 אזור אקלים א'

עמידה מדרישות התקן

עומד בדרישות התקן3.3<2.6

54=Sf

2.3=U

2.3=U

216=Sf
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שלב 1 – תיאור הפרויקט
מבנן שכולל כמה טיפוסי בניינים. טיפוסים A B C ו D כוללים בנייני דירות בנות סה"כ שלוש קומות מעל מרתף. טיפוסים E ו F הם בתים 

דו או תלת משפחתיים בני שתי קומות כל אחד. חלקם מעל מרתף וחלקם מעל הקרקע. להלן פירוט טיפוסי הבניינים בפרויקט:

תכנית הפרויקט

שלב 2 - איתור אזור האקלים של הישוב בו יבנה הפרויקט
על פי ת"י 1045-10, "בידוד תרמי של בניינים: סיווג יישובים לפי אזורי אקלים", העיר ירושלים שייכת לאזור ג', אזור ההר. מהגדרה זו יש 

לגזור את הדרישות המחייבות לגבי ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r( וכן ההגדרות אשר עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר 

התרמי המותר. את ערכי ההתנגדות התרמית נמצא בטבלה מס' 1 - ערכי התנגדות תרמית אופיינית מינימלית )r(, ואת ההגדרות אשר 

עוסקות ברוחב מקסימלי של הגשר התרמי המותר נמצא בטבלה מספר 2.

שלב 3 - ניתוח מרכיבי המעטפת החיצונית של הבניין
יש לקבל את כל הפרטים אודות מרכיבי המעטפת החיצונית של הפרויקט. במקרה זה, הפרויקט ייבנה בשיטת בניה קונבנציונלית הכוללת 

קירות בטון יצוקים באתר עם חיפוי אבן בשיטה 'רטובה' בשילוב שכבת בידוד חיצונית. בהמשך יש לחשב את ערכי התנגדות תרמית 

אופיינית מינימלית )r( של חתכי אלמנטי מעטפת הבניין ולהשוות אותם לדרישות התקן.

קירות חיצוניים

קיר חוץ טיפוסי )פרט מס' 1(: חיפוי אבן בעובי 4.0 ס"מ, שכבת מלט בעובי 5.0 ס"מ, לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול )כדוגמת 

פוליפאן( בעובי 3.0 ס"מ, קיר בטון בעובי 17.0 ס"מ, בלוק בטון בעובי 4.0 ס"מ, טיח גבס בעובי 2.0 ס"מ.

מקרה מבחן ג': מבנן במוצא

גובה קומה טיפוסי )מ'(סה"כ דירותמספר דירת לבנייןמספר בנייניםטיפוס

A32612

3.12

A44624

B7642

C7642

D2612

E6212

F133

קיר חוץ טיפוסי  פרט 1

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.02

0.04

0.94

0.08

0.03

0.29

4.0

5.0

3.0

17.0

4.0

2.0

חיפוי אבן 

מלט 

לוחות פוליסטירן קשיח מיוצר בחישול כדוגמת "פוליפאן"

קיר בטון 

בלוק

טיח גבס

1.39 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.56 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

חוץפנים
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קיר חוץ בממ"ד ללא כיס גרירה )פרט מס' 2א(: חיפוי אבן בעובי 4.0 ס"מ, שכבת מלט בעובי 5.0 ס"מ, לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח 

מיוצר בחישול )כדוגמת פוליפאן( בעובי 3.0 ס"מ, קיר בטון בעובי 25.0 ס"מ וטיח תרמי 400 ק"ג/מ"ק 4.0 ס"מ.

קיר חוץ בממ"ד עם כיס גרירה )פרט מס' 2ב(: קיר בטון בעובי 30.0 ס"מ )באזור הכיס העובי 20.0 ס"מ, עובי לחישוב(, צמר זכוכית בצפיפות 

מוצהרת 24.0 ק"ג/מ"ק לפחות בעובי 2.5 ס"מ ולוח גבס.

על פי הנחיית התקן, יש להמשיך את שכבת הבידוד לעומק של 2 מטרים מפני האדמה. לכן, קירות החוץ במרתף יבודדו בשכבת לוחות 

פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול כדוגמת פוליפאן בעובי 2 ס"מ, עד לעומק מינימלי של 2 מ' מפני הקרקע )גם במרפסות אנגליות(. 

את שכבת הבידוד יש לשלב בפרט האיטום של קירות המרתף.

קיר חוץ )ללא כיס גרירה( בממ"ד פרט 2א

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.02

0.04

0.94

0.12

0.35

4.0

5.0

3.0

25.0

4.0

חיפוי אבן 

מלט 

לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול כדוגמת "פוליפאן"

קיר בטון 

טיח תרמי 400

1.46 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.63 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הערות: בקירות הפרדה בין ממ"ד לחלל אחר, הפרט ללא השכבות החיצוניות.

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

קיר חוץ )עם כיס גרירה( בממ"ד פרט 2ב

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.10

0.63

0.06

20.0

2.5

1.27

קיר בטון 

בידוד - צמר זכוכית בצפיפות מוצהרת 24 ק"ג/מ"ק לפחות

לוח גבס

0.78 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

0.95 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

פנים

חוץ
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קירות הפרדה בין חללים שאינם מחוממים או ממוזגים לדירות:

קיר הפרדה בין הגרעין )חדרי מדרגות( ודירה )פרט מס' 3(: 

קירות ההפרדה מבטון בעובי 20 ס"מ, בין חדרי מדרגות לדירה, יבודדו בבידוד פנימי בצמר זכוכית במשקל מרחבי של 24.0 ק"ג/מ"ק 	 

לפחות בעובי 2.5 ס"מ בחיפוי לוח גבס. כחלופה לקיר גבס + צמר זכוכית, ניתן לבחור בבלוקי גבס בעובי 7.0 ס"מ + שכבת טיח תרמי 

200 ק"ג/מ"ק בעובי 3.0 ס"מ.

קירות הפרדה בין פירי מעלית לדירה – הבידוד האקוסטי ישמש גם כבידוד תרמי ובלבד שיעמוד בדרישות הנ"ל.	 

קירות הפרדה מבלוקים יהיו מבלוקי בטון תאי משופר באוטוקלאב בעל מסה מרחבית 450 ק"ג/מ"ק בעובי 20 ס"מ כדוגמת איטונג 	 

045 או בלוקי בטון עם אגרגט קל חפף בעובי 20 ס"מ כדוגמת "פומיס" בעלי כינוי תרמי 080 לפחות.

רצפה מעל חלל פתוח/סגור שאיננו מחומם או מקורר )פרט מס' 4(:

רצפה מעל חלל סגור שאיננו מחומם או ממוזג )רצפת הדירות בקומת הקרקע, מעל לחניון(, תבודד בלוחות פוליסטירן מוקצף קשיח 

כדוגמת פוליפאן בעובי 2.0 ס"מ מעל רצפת הבטון.

קיר הפרדה מבטון בין גרעין )חדרי מדרגות( וממ"ד  פרט 3

חלופה 1 - קיר הפרדה מבטון, בידוד תרמי בפוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול )פוליפאן(

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.02

0.10

0.63

0.06

2.0

20.0

2.5

1.27

טיח

קיר בטון 

צמר זכוכית בצפיפות מוצהרת 24 ק"ג/מ"ק לפחות

לוח גבס

0.81 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.07 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הערות: פרט חלופי ללוח גבס+צמר זכוכית, ניתן לישם בידוד בבלוקי גבס בעובי 7.0 ס"מ+ טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק בעובי 3.0 ס"מ.

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

פנים חוץ

רצפה מעל חלל פתוח/סגור שאיננו מחומם או מקורר פרט 4

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.01

0.01

0.06

0.67

0.10

0.01

2.0

2.0

8.0

2.0

20.0

2.0

ריצוף

טיט

חול

בידוד - לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח כדוגמת פוליפאן

תקרת בטון

טיח 

0.85 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

1.19 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

פנים

חוץ
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גג מרוצף מעל דירה פרט 6

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.02

0.03

0.08

1.67

0.10

0.02

3.0

0.5

5.0

5.0

20.0

2.0

ריצוף + טיט

איטום - יריעות ביטומניות 

בטון שיפועים קל - 1200

לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בחישול כדוגמת  פוליפאן

תקרת בטון

טיח פנים

1.92 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

2.06 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

תקרות עליונות

גג עליון )פרט מס' 5(:

גג עליון או רצפת מרפסת עם חיפוי דק עץ יבודדו בתוספת לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול כדוגמת פוליפאן בעובי 5.0 

ס"מ מעל תקרת הבטון.

גג מרוצף מעל דירה )פרט מס' 6(:

גג מרוצף מעל דירה יבודד בתוספת לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול כדוגמת פוליפאן בעובי 5.0 ס"מ מעל תקרת הבטון. 

במידה ונעשה בידוד אקוסטי, הוא ישמש גם לבידוד התרמי ובלבד שיעמוד בדרישות הנ"ל.

גג עליון פרט 5

 )r( ערכי התנגדות תרמית
ע"פ התכנון

)מ"ר c° X/וואט(

עובי 

)ס"מ(
השכבות

0.03

0.08

1.67

0.10

0.02

0.5

5.0

5.0

20.0

2.0

איטום - יריעות ביטומניות 

בטון שיפועים קל - 1200

בידוד  - לוחות פולסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול כדוגמת 

פוליפאן

תקרת בטון

טיח פנים

1.89 )r( סה"כ ההתנגדות התרמית

2.03 )R( סה"כ ההתנגדות התרמית הכוללת

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

ריצוף+טיט
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גשרים תרמיים

יציאה למרפסות – גשר תרמי שנוצר ביציאה למרפסות קונזוליות יבודד בתוספת לוח בידוד כדוגמת  פוליאש בעובי 3.0 ס"מ וברוחב 1.0 

מתחת ושכבת פוליסטירן מוקצף בעובי 2.0 ס"מ באותו רוחב מעל הבטון. בנוסף, יש להוסיף שכבת פוליסטירן מוקצף בעובי 2.0 ס"מ על 

סף הדלת, בין רצפת הבטון )הזיזית( ופני הריצוף, כמתואר בפרט מספר 7.

יש לציין כי אין צורך לבצע חישובים כלשהם. התרשים שלהלן )פרט 7( נועד להראות את אופן הטיפול בגשרים התרמיים באמצעות 

תוספת לוחות פוליסטירן.

ארגזי תריסים – יבודדו בשכבת בידוד בצמר זכוכית בצפיפות מוצהרת 24.0 ק"ג/מ"ק בעובי 2.5 ס"מ.	 

פלטות עיגון לתליית פרגולות – ברגי העיגון יוצרים גשרי תרמי בקירות החוץ עליהם תתלה פרגולה. אופן הטיפול בגשר התרמי מתואר 	 

בפרט מס' 8 – שכבת טיח תרמי 200 ק"ג/מ"ג על גבי האומים.

יציאה למרפסת )מתוך פרטי אדריכלות( – טיפול בגשר תרמי פרט 7

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

קיר חוץ– בידוד פלטת עיגון פרגולה פרט 8

הערות: כיסוי האום בפנים הדירה יהיה בטיח תרמי 200 ק"ג/מ"ק

הפרט והחישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל
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שלב 4  - בחינת מערכת הזיגוג
מערכות הזיגוג עשויות אלומיניום. הזיגוג בכל החלונות בדירות הפרויקט יהיו זיגוג שקוף בידודי, 6-10-6 מ"מ לפחות. משיקולים אקוסטיים 

יתכן ועובי אחת השמשות תהיה 5 מ"מ. שינוי זה זניח ואינו משפיע על החישובים התרמיים. כל החלונות יצוידו בתריסים מתכווננים 

חיצוניים המאפשרים פתיחה וסגירה מלאה.

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

נתוני מערכות הזיגוג מבוססים על חישובים תיאורטיים באמצעות תוכנת Window אליה מפנה ת"י 5068 – "מערכות זיגוג בבניינים – סימון 

בתווית אנרגיה".

במערכות זיגוג בהם מתקיימים תנאים מסוימים, התקן מחייב לשפר את היכולת של מערכת הזיגוג להגביל מעבר של קרינת שמש ולהגביל 

את מקדם רווח החום הסולארי )SHGCmax( המקסימלי. התנאים הם:

1. שטח מערכות הזיגוג בדירה גדול מ-30% משטח קירות חוץ בכיוון מזרח או מערב.

2. לא קיימת הצללה ניידת )כגון תריס( למישור הזכוכית הפנימית.

בחישוב שטחי מערכות הזיגוג בכיוונים מזרח ומערב בכל טיפוסי הדירות נמצא כי ישנן מערכות זיגוג ששטחן גדול מ-30% משטח הקיר, 

אולם, כל החלונות האלה מצוידים בהצללה ניידת ומתכווננת. היכולת לכוונן את התריסים משפרת את תפקוד החלון מאחר וניתן לכוונן 

את התריס כך שימנע חדירת קרני השמש, אך יאפשר חדירת אור. מכאן שניתן להשתמש בזכוכית שקופה בכל החלונות בפרויקט, ואין 

חובה בהגבלת מקדם רווח חום סולארי מקסימלי )SHGCmax( של מערכות הזיגוג בכיוונים אלה.

שלב 5 – בחינת מערכות ההצללות
כל החלונות יצוידו בתריסים חיצוניים מתכווננים המאפשרים פתיחה וסגירה מלאים.

עובי צבעזכוכית
)מ"מ(

מרווח 
אוויר 
)מ"מ(

מקדם מרווח חום סולארי 
SHGCmax מקסימאלי

העברות אור הזיגוג 
Tvis

מוליכות תרמית   
U כוללת

)ואט/מ"ר/Oצ(

6שקופהחיצונית
100.720.792.9

6שקופהפנימית
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שלב 6 - חישובי שטחי האלמנטים של המעטפת
יש לחשב את המוליכות התרמית U והמסה של אלמנטי המעטפת.

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

)λd )mקיר חוץ טיפוסי – פרט 1
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2.30.040.022,60052חיפוי חיצוני - אבן חול

1.40.050.042,00050טיט

לוחות פוליסטירן קשיח מיוצר בחישול כדוגמת 

פוליפאן
0.0320.030.94301

2.10.170.082,400408בטון

2,00080   0.03 1.40.04בלוק 4

1,40028   0.29 0.070.02בלוק גבס

619 0.64 1.56 1.39 0.35   סה"כ

)λd )mקיר חוץ בממ"ד ללא כיס גרירה - פרט 2א
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2,60052   0.02 2.30.04חיפוי חיצוני - אבן חול

2,00050   0.04 1.40.05טיט

לוחות פוליסטירן קשיח מיוצר בחישול כדוגמת 

פוליפאן
0.0320.03 0.94   301

2,400600   0.12 2.10.25קיר בטון

40016   0.35 0.1150.04טיח תרמי 400

719 0.61 1.63 1.46 0.41   סה"כ

)λd )mקיר חוץ בממ"ד עם כיס גרירה – פרט 2ב 
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

2,400240   0.10 2.10.2קיר בטון

250   0.63 0.040.025לוחות צמר זכוכית

90012   0.06 0.210.013לוח גבס

252 1.05 0.95 0.78 0.238   סה"כ

)λd )mקיר הפרדה מבטון בין גרעין וממד– פרט 3
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

1,80018   0.02 0.870.02טיח פנים

2,400240   0.10 2.10.2קיר בטון

251   0.63 0.040.025לוחות צמר זכוכית

90012   0.06 0.210.013לוח גבס

270 0.94 1.07 0.81 0.258   סה"כ

רצפה מעל חלל פתוח/ סגור שאיננו מחומם 
או מקורר – פרט 4

λd )m(
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

280056  0.01 3.50.02ריצוף

180036  0.01 1.40.02טיט

1400112  0.06 1.40.08חול

301  0.67 0.030.02לוחות פולסטירן מוקצף קשיח כדוגמת פוליפאן

2,400240  0.10 2.10.2בטון

1,20012  0.01 1.40.02טיח חוץ

0.360.851.190.84457סה"כ
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החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 7 - השוואת ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנטי המעטפת החיצונית של המבנה לפי התכנון, 
להתנגדות התרמית האופיינית המינימאלית לפי התקן

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

)λd )mגג עליון- פרט 5
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

12006  0.03 0.170.005יריעות ביטומניות

1,20060  0.08 0.620.05בטון שיפועים

302  1.67 0.030.05לוחות פולסטירן מוקצף קשיח כדוגמת פוליפאן

2,400480  0.10 2.10.2בטון

1,80027  0.02 0.70.015טיח פנים

575 2.030.49 1.89     סה"כ

)λd )mגג מרוצף מעל דירה – פרט 6
 r

מחושב
 R

מחושב
 U

מחושב
מסה מרחבית
)ק"ג למ"ק(

מסה ליח' שטח 
)ק"ג למ"ר(

10.010.0112ריצוף

1.40.020.0136טיט

12006  0.03 0.170.005יריעות ביטומניות

1,20060  0.08 0.620.05בטון שיפועים

302  1.67 0.030.05לוחות פולסטירן מוקצף קשיח כדוגמת פוליפאן

2,400480  0.10 2.10.2בטון

1,80027  0.02 0.70.015טיח פנים

623 2.060.49 1.92     סה"כ

האלמנט
מסה ליחי' שטח

ק"ג/מ"ר

 )r( ערכי ההתנגדות התרמית

מ"ר c° X/וואט
שיפור ביחס 

לדרישות התקן 

% ערך מתוכנןתאור הפרטמס' פרט
דרישת ת"י 

 1045-1

6191.390.8073%קיר חוץ טיפוסי פרט 1

7191.460.70108%קיר חוץ )ללא כיס גרירה( בממ"דפרט 2א

2520.780.753%קיר חוץ )עם כיס גרירה( בממ"דפרט 2ב

פרט 3
קיר הפרדה מבטון בין גרעין )חדרי 

מדרגות( וממ"ד
2700.810.755%

פרט 4
רצפה מעל חלל פתוח/ סגור שאיננו 

מחומם או ממוזג
4570.850.807%

5751.891.5026%גג עליוןפרט 5

6231.921.5028%גג מרוצף מעל דירהפרט 6
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החישובים נערכו על יד אינג' מאירה בית אל

שלב 8 - השלמת החישובית התרמיים על  פי דרישות ת"י 5280
השוואת הפסדים ליחידת שטח רצפה לפי התכנון, הפסדים ליחידת שטח רצפה מקסימלית של דירה )H(, לפי ההתקן הישראלי ת"י 5280 

חלק 1 "אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין - בתי מגורים".

טיפוס דירה
שטח הדירה

)מ"ר(

ההפסדים ליחידת שטח רצפה
 )H( – ]וואט למ"ר ל צ0[ לפי:

עמידה בתקן

דרישות התקןחישוב לתכנון
לאזור אקלים ג' 

D  טיפוס

עומד בתקן128.01.692.40קומת 0 צדדית

עומד בתקן121.01.522.40קומת 0 אמצעית

עומד בתקן128.01.271.90קומת 1 צדדית

עומד בתקן121.01.101.90קומת 1 אמצעית

עומד בתקן127.01.912.50קומת 2 מערבית

עומד בתקן124.01.802.50קומת 2 מזרחית

E  טיפוס

עומד בתקן872.872.90דירה מערבית

עומד בתקן872.302.90קומת 0 דרומית

עומד בתקן872.412.90קומת 1 צפונית

F  טיפוס

עומד בתקן85.52.502.90דירה מערבית

עומד בתקן81.52.312.90דירה אמצעית

עומד בתקן80.02.082.90דירה מזרחית

טיפוס דירה
שטח הדירה

)מ"ר(

ההפסדים ליחידת שטח רצפה
 )H( – ]וואט למ"ר ל צ0[ לפי:

עמידה בתקן

דרישות התקןחישוב לתכנון
לאזור אקלים ג' 

A3 טיפוס

עומד בתקן143.81.452.40קומת 0 מערבית

עומד בתקן140.21.402.40קומת 0 מזרחית

עומד בתקן141.31.471.90קומת 1 מערבית

עומד בתקן140.51.281.90קומת 1 מזרחית

עומד בתקן130.01.782.50קומת 2 מערבית

עומד בתקן131.01.572.50קומת 2 מזרחית

A4  טיפוס

עומד בתקן149.61.772.40קומת 0 מערבית

עומד בתקן141.21.631.90קומת 1 מערבית

עומד בתקן130.02.112.50קומת 2 מערבית

B  טיפוס

עומד בתקן143.51.662.40קומת 0 זוגית

עומד בתקן145.01.822.40קומת 0 בודדת

עומד בתקן143.51.251.90קומת 1 זוגית

עומד בתקן145.01.401.90קומת 1 בודדת

עומד בתקן135.01.862.50קומת 2 זוגית

עומד בתקן138.01.992.50קומת 2 בודדת

C  טיפוס

עומד בתקן140.01.952.40קומת 0 זוגית

עומד בתקן140.01.742.40קומת 0 בודדת

עומד בתקן140.01.531.90קומת 1 זוגית

עומד בתקן140.01.321.90קומת 1 בודדת

עומד בתקן141.01.872.50קומת 2 זוגית

עומד בתקן141.01.702.50קומת 2 בודדת
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