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גן ילדים מאופס 
חן שליטא, אנרגיה, חדרה

מנכ”ל אלפא 
פרויקטים 

ירוקים בע”מ
הפרויקט הראשון בישראל שהשלים 3 שנים 

מלאות של מאזן אנרגיה חיובי במסגרתו 
הבניין מייצר יותר אנרגיה מהאנרגיה שהוא 

צורך. מטרה זו הושגה בזכות שילוב של 
אסטרטגיות פסיביות, מערכות חסכוניות, 

התקנה של מערכת לייצור אנרגיה מתחדשת 
ומעורבות פעילה של משתמשי הבניין - 

 ילדים וצוות חינוכי. הפרויקט הוסמך 
.Living Building Challange -ל

על הפרויקט
יזם, קבלן 
מבצע:

החברה הכלכלית חדרה

שכונת עין הים, חדרהמיקום:
חד קומתיגובה:

250 מ”רשטח:
מבנה מאופס אנרגיהדירוג:

שני גני ילדים לגילאי 2-5. 
המבנים משמשים כצהרון 

בין השעות 14:00 ל-17:00. 
הפרויקט הוסמך כבניין 

 מאופס אנרגיה לפי 
 .Living Building Challange-ה
מעבר להיותו המבנה המאופס 
אנרגיה הראשון בישראל, הינו 
גם גן הילדים מאופס האנרגיה 

הראשון בעולם.

צוות התכנון
ניהול תכנון, ותכנון 
מאופס אנרגיה: 

אלפא פרויקטים 
ירוקים בע”מ 

היידי ארדאדריכלות:
וישקין מיזוג: 

מהנדסים
בר עקיבאחשמל:
גלזר קונסטרוקציה:

קונסטרוקציה
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אתגרים והישגים מרכזיים

האתגר המרכזי היה תכנון של מבנה מאופס אנרגיה קרוב ככל הניתן לתקציב הסטנדרטי שניתן 
על ידי משרד החינוך, קרי תכנון וביצוע בניין מאופס אנרגיה בעלות הנמוכה ביותר האפשרית. 
הפרויקט הסופי הושג בעלות נוספת של 7-8% מתקציב הפרויקט. מטרה נוספת הייתה יצירת 

מרחב ביופילי אשר מאפשר אווירה מיטבית לפעילות חינוכית. 
זהו הפרויקט הראשון בישראל שמציג זה יותר משלוש שנים מאזן אנרגיה חיובי שתרם עד כה 
לרשת החשמל יותר מ-MW 7.5, וזאת למרות שחיבור מערכת האנרגיה המתחדשת התאפשר 
רק חצי שנה לאחר אכלוס הגנים. אולם חשוב מכך, בזכות הטכנולוגיה המתקדמת והתכנון 
החינוכי,  והצוות  הילדים  עבור  מאד  איכותית  למידה  סביבת  מתאפשרת  הפסיבי-סולארי, 

שהינה חשובה במיוחד במגזר החינוך.
בסך הכל שולבו כל המרכיבים האנרגטיים בפרויקט, תוך עמידה בתקציב ובלו”ז. היתה כוונה 

לבצע בידוד תרמי חיצוני- דבר שלא התאפשר בשל שיקולי תקציב.

מה היתה המוטיבציה לבנות ירוק?
ילדים  גני  של  חינוכי  פרויקט  לבצע  ובחרה  האנרגיה”  כ”עיר  עצמה  את  הגדירה  חדרה  העיר 
מאופסי אנרגיה. הצוות החינוכי של הגן נרתם למהלך כבר בשלב מוקדם, והילדים וההורים 

שותפים פעילים לנושאי הקיימות והחיסכון באנרגיה.

צילומים: שי אפשטיין



] 22 [ מבני חינוך ירוקים בישראל < פרויקטים מעוררי השראה < 2018

פרקטיקות ואלמנטים בבנייה ירוקה

אנרגיה

בידוד  הכולל התייחסות להעמדה של המבנים,  תוכננו בתכנון פסיבי-סולארי קלאסי  הגנים 
מוגבר, הצללות וגודל הפתחים. בנוסף מערכת המיזוג שהותקנה היא מסוג אינוורטר חסכונית 
במיוחד, מערכת התאורה היא LED ובמבנה הותקנה מערכת בקרה מתוחכמת. במבנה הותקנו 

בנוסף מאווררי תקרה וגלאי אור יום אשר מווסתים את התאורה המלאכותית. 
מערכת  עם  המשולבות  המבנה,  בגג  תרמיות  ארובות  של  מערכת  והותקנה  תוכננה  בנוסף, 
יניקת אוויר צח. הארובות )השחורות( מתחממות, ויונקות את האוויר מתוך הגנים. דמפרים 

נפתחים ומאפשרים כניסת אוויר צח דרך פתח יניקה בגג.
מאזן  יוצר  המבנה  כי  הוכיחה  המבנה  של  האנרגיה  ניטור  מערכת  באמצעות  שנערכה  בדיקה 
 MWh 11.1 אנרגיה חיובי על בסיס שנתי. צריכת האנרגיה של המבנה בשנת 2017 עמדה על
ואילו ייצור האנרגיה עמד על MWh 13.8. מכאן שהבניין ייצר כ-24% יותר אנרגיה משהוא צרך.

מים
הייתה  בגינון  ששולבה  הצמחייה  חסכוניים.  הדחה  ומכלי  בברזים  שימוש  נעשה  בפרויקט 

צמחיה מקומית.

פיתוח נופי
גינת ירק משולבת בפיתוח הנוף.
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בריאות
נעשה שימוש בחומרים ירוקים בעלי תכולה נמוכה של תרכובות אורגניות נדיפות )VOC(. כמו 
כן, במבנה הותקנו גלאי CO2 אשר מטרתם להזהיר כאשר ריכוזי הפחמן בחלל הפנים עולים. 

לטובת אוורור המבנה הותקנה מערכת אוורור המורכבת מארובות תרמיות. 

תחבורה
יותר,  מיקום הגנים מאפשר הגעה ברגל לתושבי שכונת עין הים. לילדים המתגוררים רחוק 

קיים מערך הסעות.

פדגוגיה ואקלים בית ספרי

היבטים חינוכיים
מוטמע  הירוק  הנושא  קיימא”.  ל”גני  אנרגיה  המאופס  הפרויקט  בעקבות  שונה  הגנים  שם 
להם  ומציגה  הילדים  עם  משוחחת  לוי-  מורן  הראשית  הגננת  הפדגוגיים.  בתכנים  לחלוטין 

את הנושא.

היבטים חברתיים ותחושתיים
להלן טקסט מקורי ששלחה הגננת הראשית מורן לוי )הטקסט נכתב בזמן חורף 2016(:

שלום לכולם, 

רציתי לשתף אותכם, 

בימים אלו מזג האוויר משתנה והגן נשאר מאוד 
חמים ונעים. 

אנחנו כבר בערך כחודש לא משתמשים במזגנים, 

לא על פעולת קירור וגם לא על חימום, לפעמים 

רק במאורר. יש אווירה נעימה, קרני השמש 

מחממות את הרצפה, הקירות והבידודים מונעים 

חדירה של קור.

הילדים אתמול והיום חלצו נעליים, והסתובבו כל 

היום עם גרביים. החלונות היו פתוחים לרווחה 

והמיזוג כבוי. כל אחד שנכנס לגן מיד שם לך לכך.

תודה לכם על החשיבה שמעבר לבניית הגן, 

הילדים שלי נהנים בזכותכם. 

מאחלת לכם חג חנוכה שמח, שתמיד ליבנו יהיו 
מואר. 

מורן לוי
גן קרן קיימא.



] 24 [ מבני חינוך ירוקים בישראל < פרויקטים מעוררי השראה < 2018

צינור הפונה מערבה 
לוכד את הרוח ומוביל 

אותה לחלל הפנימי

ארובה סולרית 
השואבת אויר חם 
מתוך החלל הפנימי

היבטים נוספים

הטמעת חדשנות בפרויקט

הפרויקט  חיובי.  אנרגיה  מאזן  של  שנה  השלים  אשר  בישראל  הראשון  הפרויקט  זהו 
התניע מעגלי השפעה רחבים הרבה יותר כמו מעורבות של העיריה, של מחלקת החינוך, 
אנשי  קבוצות  של  וסיורים  לביקורים  זוכה  הפרויקט  הילדים.  של  וכמובן  ההורים  של 
מאופסת  בנייה  של  נרחב  יישום  לקראת  חלוץ  בו  רואים  ואנו  ומחו”ל  מהארץ  מקצוע 

אנרגיה בישראל.
הנמצאים  מפוחים  מאולץ-  לאוורור  מערכת  גם  קיימת  הטבעית,  האוויר  למערכת  בנוסף 
כניסת אוויר צח מהחלונות.  יונקים אוויר מכל שטח הגנים ומאפשרים  בחדרי השירותים, 
בגנים קיימים גלאי CO2 המודדים את רמות הפחמן הדו-חמצני ומחוברים למערכת בקרה 
הפותחת דמפרים לכניסת אוויר צח. עובדה זו ראויה במיוחד לציון, היות ואין הנחייה גורפת 
השפעה  בעל  להיות  היכול  דבר  חינוך,  במבני  צח  אוויר  מערכות  לבצע  החינוך  משרד  של 

חיובית על בריאות תלמידים.

מערכת מיזוג טבעית
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תובנות ולקחים
התכנון האינטגרטיבי של הפרויקט הוא אשר אפשר מוצר ברמה גבוהה מאד מבחינת יעילות 

אנרגטית ובנייה ירוקה. האינטגרטורים של צוות התכנון היו יועצי הבנייה הירוקה.
ניתן להגיע לבניין מאופס אנרגיה במבנה חד-קומתי על-ידי תכנון אינטגרטיבי מוקדם ונכון, 

ובתוספת עלויות שלא עוברות את רף ה- 8% מעלות הבנייה הקונבנציונלית.
ייצור מתועש צפוי להוריד עלויות לרמה מקובלת של תוספת 3%-2% לעלות הבנייה.

השילוב של מבנה מאופס אנרגיה עם מבנה חינוך מספק הזדמנות לפעילות פדגוגית ענפה 
ולהשתתפות פעילה של הצוות החינוכי בתפעול הבניין.

התוצרים של היעילות האנרגטית ושילוב של עקרונות ביופיליים הם המרשם לבנייה המיטיבה 
עם המשתמשים ותפקודם במרחב. 

מבנה מאופס אנרגיה הוא יחסית פשוט לביצוע בתכנון מוקדם נכון. העלות הנוספת להשגתו- אינה 
גבוהה במידה וסטנדרט הבניה מראש הוא טוב, והנושאים הירוקים משולבים בתחילת העבודה.

מעבר לעובדה כי הגנים מתפקדים במאזן אנרגיה חיובי- קיים עוד פוטניצאל מחקר גדול מאד 
בגנים לגבי תפקוד בפועל של המערכות. יש להמשיך ולחקור את הנושא והשפעתו על יעילות 

המבנה ועל היבטים חינוכיים ותחושתיים המשפיעים על הילדים והצוות.


