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ת"י 5282 לדירוג אנרגטי של בניינים פורסם לראשונה בשנת 2005 ביוזמת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כאחד האמצעים 

להטמעת נושא שימור האנרגיה במשק הישראלי. דירוג אנרגטי הוא למעשה ציון שמקבל בניין או חלק ממנו בהתאם ליעילות האנרגטית 

שלו. בדומה לשימוש הרווח בכלי לדירוג אנרגטי בתחום מכשירי החשמל, הדירוג האנרגטי מאפשר לקבל תמונת מצב ברורה וניתנת 

להשוואה גם לגבי היעילות האנרגטית של יחידות תכנון בבניין ושל בניינים.

הדירוג האנרגטי של יחידת התכנון מבטא את רמת התכנון של אלמנטי המעטפת ומאפיינים שונים במבנה, לפי האזור האקלימי בו הוא 

נמצא. ככל שצריכת האנרגיה הנדרשת ליחידת התכנון קטנה יותר, הדירוג של היחידה גבוה יותר. הדרגה הנמוכה ביותר הינה F, עבור 

יחידה שאינה עומדת בדרגת הבסיס והדרגה הגבוהה ביותר הינה +A, לפי סולם הדרגות הבא:  

 

מבוא

חלקי התקן

ת"י 5282 חלק 1 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני מגורים. תקן זה דן בשיטות לדירוג יחידות דיור ובנייני מגורים לפי צריכת 
האנרגיה הנדרשת לאקלום דירה.

ת"י 5282 חלק 2 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני משרדים. תקן זה דן בשיטות לדירוג משרדים וחלקי בניינים שייעודם משרדים 
לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלום הבניין ולהארתו.

שני חלקי התקן עודכנו ברוויזיה שפורסמה בשנת 2011. לאחרונה פורסמה גרסה מעודכנת לחלק 1 של התקן )בנייני מגורים( - גרסת 2017.

מה בין ת"י 5282 והתקן לבנייה ירוקה ת"י 5281?

ת"י 5281 הוא תקן וולונטרי לבנייה בת קיימה )בנייה ירוקה(. הוא פורסם לראשונה בשנת 2005 ומאז עבר כמה שינויים מהותייים עד לגרסתו 

הנוכחית )גרסת 2016(. התקן מגדיר עבור ייעודים שונים של בניינים  דרישות מינימום בתחומים הרלוונטים לבנייה בת-קיימה )אנרגיה, 

קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר וחדשנות( לצורך קבלת דירוג כבניין ירוק. דירוג הבניין הירוק מותנה 

במספר הנקודות שנצברו ובעמידה בתנאי סף, ונע בין כוכב אחד לחמישה כוכבים.

עמידה בת"י 5282 לדירוג אנרגטי מהווה תנאי סף בת"י 5281 לבנייה ירוקה. כדי שבניין חדש יוכל להיות מדורג כבניין ירוק לפי ת"י 5281, 

הוא חייב לעמוד בדרגה C לפחות בת"י 5282 )פרט לייעודים מסויימים המפורטים בתקן(1.  סעיף 1.1.4 בת"י 5281 )גרסת 2016( קובע את 

הדרישה לדירוג אנרגטי ואת הניקוד המתאים. ככל שהדרגה לפי ת"י 5282 גבוהה יותר, מקבל הבניין ניקוד גבוה יותר בסעיף זה. כמו כן, 

קובע התקן דירוג אנרגטי מזערי מחייב עבור כל אחת מהדרגות2. בטבלה להלן מוצגים תנאי הסף לדירוג בניין חדש כבניין ירוק בת"י 5281, 

ודוגמאות למדרג הניקוד המוענק בבנייני מגורים ובנייני משרדים חדשים: 

ת"י 5281 מאפשר הערכה של בניינים בשלושה מסלולים: בניין חדש, שיפוץ או תוספת3. פרוייקט שיפוץ פטור מעמידה בתנאי סף ולכן 

שיפוץ ירוק אינו מחוייב לעמידה בדרגה C. גם מדרג הניקוד בסעיף 1.1.4 עבור שיפוץ שונה מזה של בניין חדש, ומאפשר קבלת ניקוד 

.D החל מדרגה

מכון התקנים הישראלי )2016(. ת"י 5281 חלק 1.  עמ' 18-21     1
מכון התקנים הישראלי )2016(. ת"י 5281 חלק 2.  עמ' 6, 15-16     2

מכון התקנים הישראלי )2016(. ת"י 5281 חלק 0.  עמ' 5     3

מטרת התקן: קביעת שיטות לדירוג בניינים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלום יחידות דיור או לאקלום 
והארה של משרדים.      

מעמד התקן: התקן וולונטרי ואינו מחויב בחוק. יחד עם זאת, לצורך קבלת דירוג כבניין ירוק לפי התקן לבנייה 
ירוקה, ת"י 5281, נדרש מכל בניין חדש )למעט אלו המפורטים בתקן( לעמוד בדירוג אנרגטי לפי ת"י 5282 בדרגה 

C לפחות. ת"י 5281 אומץ על ידי חלק מהרשויות המקומיות בישראל כדרישה מחייבת לבניינים חדשים1, ולכן 

ברשויות אלו ת"י 5282 עשוי להפוך בפועל למחייב.

הדרגה מהווה תנאי סף לדירוג בניין הדרגה לפי ת"י 5282
חדש

לפי ת"י 5281

ניקוד לפי סעיף 1.1.4
בת"י 5281-2

לבניין מגורים חדש

ניקוד לפי סעיף 1.1.4
בת"י 5281-1

לבניין משרדים חדש

C 81.5תנאי סף לבניין ירוק 1-2 כוכביםדרגה

B 103תנאי סף לבניין ירוק 3 כוכביםדרגה

A 126תנאי סף לבניין ירוק 4 כוכביםדרגה

A+ 159תנאי סף לבניין ירוק 5 כוכביםדרגה
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שיטות לדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה על פי ת"י 5282
ת"י 5282 מאפשר לקבוע את הדירוג האנרגטי של הבניין באמצעות שלוש שיטות: השיטה המרשמית, השיטה התיאורית )למשרדים בלבד( 

והשיטה התפקודית. המשתמש רשאי לבחור באחת משיטות הדירוג, פרט לבניינים שהתקן קובע בפירוש שיש לדרג בשיטה התפקודית, 

כגון מבנה קל. 

בשיטה המרשמית נקבע דירוג הבניין עפ"י רשימת דרישות תכנון שיש לעמוד בהן. גם בשיטה התיאורית נקבע הדירוג לפי רשימת דרישות, 

אך תוך שימוש בגרפים המאפשרים בחינה של פתרונות חלופיים מתוך מגוון פתרונות אפשריים. השיטה התפקודית לעומתן מאפשרת 

גמישות מירבית למתכנן, על-ידי קביעת  הדירוג האנרגטי של יחידת התכנון כמכלול, ללא דרישות מוקדמות מעבר לנדרש בחוקים ובתקנים 

מחייבים. הדירוג בשיטה זו נקבע ע"י בדיקת התפקוד האנרגטי הצפוי של הבניין המתוכנן. 

בכל השיטות, הדירוג הכולל של בניין נקבע בהתאם לחישוב הדירוג הממוצע של כל היחידות הכלולות בו, בשקלול השטח היחסי שלהן. 

בבניין מגורים חדש כל יחידות הדיור נדרשות לעמוד לכל הפחות בדרגת הבסיס. 

השיטה המרשמית 

בשיטה המרשמית התקן מציע למתכנן מרשם - רשימת דרישות מחייבות ליחידת התכנון בהתאם לדרגה הרצויה. שיטה זו מאפשרת 

לדרג את היחידה המתוכננת בהתאם למאפייניה, מתוך הנחה שמאפיינים מסוימים צפויים לאפשר חיסכון בצריכת האנרגיה. הדרישות 

נועדו לעודד תכנון המתייחס לנושאים אקלימיים כגון הפניה סולרית, שטח מעטפת מצומצם, שטח זיגוג אופטימלי, בידוד תרמי, הצללה, 

אוורור וכדומה. המטרה היא שהפרמטרים המרכיבים את הפתרון התכנוני יהיו ברמה גבוהה מהרמה הבסיסית הנדרשת בתקנים הקיימים. 

השיטה המרשמית פשוטה ליישום ומתאימה לבניינים שמאפייני התכנון שלהם הינם במסגרת הסטנדרט המקובל. היא יכולה לשמש ככלי 

תכנון כבר לשלב התכנון הראשוני, שכן ישנם מאפיינים חשובים בבניין שנקבעים בתחילת תהליך התכנון אשר קשה, ולעיתים אף לא ניתן, 

לשנותם בשלב מתקדם של התכנון, לדוגמה קביעת ההפניה של החזיתות. כמו כן ניתן להשתמש בשיטה המרשמית גם ככלי לבדיקת 

התכנון, שכן רשימת הדרישות עשויה לסייע למתכנן להבין באילו מאפיינים נדרש שיפור. מצד שני, מאחר שכל הדרישות בה מחייבות, 

השיטה המרשמית היא נוקשה ומגבילה את החופש התכנוני. ישנם בניינים אשר לא ניתן לעמוד בהם בחלק מהדרישות מטעמים תכנוניים 

שונים, למשל בניינים עם קירות מסך גדולים או שטח מעטפת גדול, חזיתות זכוכית גלויות ללא תריס וכדומה. אם לא ניתן לעמוד בכל 

הדרישות, כדאי לבחור בשיטה התפקודית.  

השיטה התיאורית 

השיטה התיאורית מבוססת גם היא על רשימת דרישות המנוסחת כמרשם. לצד המרשם הבסיסי מצורפים גרפים המציגים חלופות לכל 

אחד מהמאפיינים במרשם הבסיסי. השימוש בשיטה זו מאפשר למתכננים לבדוק את רגישות הפתרון למשתני התכנון ולבחור את הפתרון 

המועדף. השיטה התיאורית מעניקה מידה של גמישות בתכנון ביחס לשיטה המרשמית. שיטה זו זמינה לבנייני משרדים בלבד.

השיטה התפקודית

בשיטה התפקודית דירוג היחידות נקבע בהתאם לשיפור בצריכת האנרגיה הצפויה ביחידה הנבדקת ביחס לזו של יחידת ייחוס. הדירוג 

האנרגטי לבנייני מגורים לפי הגישה התפקודית בת"י 5282 חלק 1 מתקבל על ידי השוואת צריכת האנרגיה השנתית הצפויה של יחידת 

הדיור הנבדקת לזו של דירת ייחוס תיאורטית שמאפייניה מוגדרים בתקן, וקביעת השיפור בצריכת האנרגיה באחוזים. באופן דומה מתקבל 

הדירוג האנרגטי לבנייני משרדים לפי הגישה התפקודית בת"י 5282 חלק 2. ככל שהיעילות האנרגטית של היחידה הנבדקת ביחס ליחידת 

 ,C ואילו שיפורים משמעותיים יותר ידורגו בדרגת כסף ,D  או E הייחוס עולה, כך עולה גם הדירוג האנרגטי שלה: שיפור קל יתאים לדרגות

דרגת זהב B, דרגת פלטינה A ועד לדרגה הגבוהה ביותר - דרגת יהלום A+. הדירוג נקבע בהתאם לאחוז השיפור ובהתאם לאזור האקלימי 

בו מתוכנן הפרויקט, כפי שמפורט בטבלאות בתקן.

דרגת היעילות האנרגטית של יחידת דיור בבנייני מגורים4 

בשיטה התפקודית אין דרישת מינימום לכל פרמטר אלא נדרשת הוכחה שבשקלול כלל הפרמטרים יחידת התכנון תגיע לביצועים מסויימים 

מבחינה אנרגטית. השיטה התפקודית מעניקה למתכנן חופש רב יותר בתכנון ומאפשרת לו להציע שילובים שונים של פרמטרים ולבדוק 

את התפקוד של המכלול המתקבל.

ליישום השיטה התפקודית יש צורך בשימוש בתוכנת מחשב לביצוע הדמיות וחישובי אנרגיה. צריכת האנרגיה מחושבת לפי תנאים סבירים 

של שימוש ביחידת הדיור או המשרד ובמערכות הצורכות אנרגיה. החישובים של צריכת האנרגיה השנתית הצפויה לבניין המתוכנן ולבניין 

הייחוס יהיו עבור שנה אקלימית שהיא טיפוסית למקום שהבניין נמצא בו, ויבוצעו באמצעות מודל הדמיה דינמי שעתי. בתקן מפורטים 

המודלים המאושרים לשימוש, כמו גם האפשרות להשתמש בתוכנה 5ENERGYui, אשר פותחה על ידי צוות מחקר ופיתוח בפקולטה 

לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. ENERGYui  היא ממשק משתמש גרפי המהווה כלי לדירוג אנרגטי של בניינים בישראל על בסיס חיזוי 

צריכת האנרגיה, תוך שימוש בתוכנה EnergyPlus  כמנוע סימולציה לביצוע החישובים האנרגטיים. מאחר שהתוכנה ENERGYui מותאמת 

לשיטה התפקודית בתקן, אין צורך למדל בה את יחידת הייחוס וחישוב הדירוג האנרגטי נעשה בה באופן אוטומטי. מאפייני דירת הייחוס 

ומשרד הייחוס המפורטים בתקן מאפשרים שימוש בתוכנות מאושרות אחרות אשר בהן נדרש למדל גם את יחידת הייחוס. אין בפירוט 

המאפיינים האלו משום הכוונה לפתרון מסוים והם אינם אמורים להגביל את חופש התכנון של המתכנן6.  חישוב צריכת האנרגיה של יחידת 

הייחוס נעשה לפי הממוצע של צריכת האנרגיה ביחידות זהות הפונות לכל אחד מארבעת כיווני השמיים העיקריים. תנאי הפנים הנדרשים 

)כגון טמפרטורה בקיץ ובחורף(, העומסים הנובעים מתאורה ומציוד ודפוסי האכלוס של היחידה מוגדרים בתקן. 

מדריך זה יתמקד בגישה המרשמית מתוך כוונה לתת מענה לשאלות המתעוררות במהלך השימוש בה.

המדריך אינו כולל הסברים לגבי השיטה התפקודית על אף שהשימוש בה הינו השימוש הרווח ביותר, זאת מכיוון שבשיטה התפקודית 

ניתן לעשות שימוש במספר רב של תוכנות אשר לכל אחת מאפיינים שונים ומגוון אפשרויות. תוכנות אלו מתפתחות בקצב מהיר ונוספות 

להן פונקציות חדשות, עובדה המקשה על העברת מידע מלא, אמין ועדכני לגביהן. כמו כן לרוב התוכנות יש מערך לומדה ואתר אינטרנט 

המספקים מענה לצרכי המשתמש.   

מכון התקנים הישראלי )2017(. ת"י 5282 חלק 1.  עמ' 13   4
www.energyui.com  :אתר אינטרנט  5

אראל א. )2015(. שימור אנרגיה בבנייני מגורים בישראל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.  6

שיפור היעילות האנרגטית )באחוזים( לפי אזורי אקליםציון הדרגהדירוג יחידת דיור
אזור ד'אזור ג'אזור ב'אזור א'

A+535≥35≥40≥29≥
A430≥30≥34≥26≥
B325≥25≥27≥23≥
C220≥20≥20≥20≥
D110≥10≥10≥10≥
E010<10<10<10<

F-10<0<0<0<
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דרישות התקן לבנייני מגורים ולבנייני משרדים על פי השיטה המרשמית

בשיטה המרשמית בבנייני מגורים, הדירוג האנרגטי של יחידת דיור נקבע על פי מאפייני הבניין המשפיעים על צריכת האנרגיה לאיקלום: 

גורם הקומפקטיות, מאפייני מערכות הזיגוג )חדירת אוויר, זיגוג כפול, שטח מערכות הזיגוג(, תריס חיצוני, אוורור לילה, מסה תרמית 

ומאפייני המעטפת החיצונית )בידוד תרמי, גוון(7. דרישות התקן לבנייני מגורים נקבעות לפי אזור אקלימי ולפי הדרגה הרצויה.

בשונה מבנייני מגורים, בבנייני משרדים יש לתאורה המלאכותית משקל רב בצריכת האנרגיה של המשרד. לכן דרישות התקן למשרדים 

נוגעות לא רק למאפיינים המשפיעים על איקלום המבנה אלא גם על התאורה. תכנון המאפשר שימוש יעיל בתאורה טבעית עשוי להביא 

להפחתה בשימוש בתאורה מלאכותית ולתת רווח כפול – ראשית  בהפחתת צריכת אנרגיה לתאורה ושנית בהקטנת עומסי החום הפנימיים 

שמקורם בגופי תאורה והפחתת צריכת האנרגיה לקירור. דרישות התקן עבור משרדים נקבעות איפוא לא רק לפי אזור אקלימי ולפי הדרגה 

הרצויה, אלא גם לפי עומק המשרד ביחס לחזית החיצונית עם החלונות. התקן מתייחס לשתי דרגות של עומק משרד המאפשרות שימוש 

בתאורה טבעית: עד 5 מ' מהחלון או עד 8.2 מ' מהחלון.  בשיטה המרשמית בבנייני משרדים נקבע הדירוג האנרגטי של המשרדים על 

פי מאפייני הבניין המשפיעים על צריכת האנרגיה לאיקלום והארה: מערכת בקרת תאורה, הצללות קבועות ודינמיות, סוג הזיגוג ושטחו, 

מאפייני המעטפת החיצונית )בידוד תרמי, גוון ומסה תרמית(, חדירת אוויר ואוורור לילה8. 

בפרקים הבאים תוצג ותודגם השיטה המרשמית בת"י 5282 חלק 1 – דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני מגורים.

7  מכון התקנים הישראלי )2017(. ת"י 5282 חלק 1. 
8  מכון התקנים הישראלי )2011(. ת"י 5282 חלק 2. 
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דירוג אנרגטי ניתן לקבל עבור יחידות דיור בודדות ועבור הבניין כולו או חלק ממנו. הדירוג האנרגטי הבסיסי הוא דירוג של יחידת דיור 

אחת, והוא נקבע לפי רמת התכנון של אלמנטי המעטפת שלה. על מנת לקבל דירוג אנרגטי לבניין עם כמה יחידות דיור, יש לדרג תחילה 

כל אחת מיחידות הדיור בנפרד ורק לאחר מכן לקבל דירוג כולל לבניין ע"י שקלול הציונים שלהן בהתאם לשטחן. 

התקן בשיטה המרשמית כולל רשימה של דרישות חובה עבור כל אחת מהדרגות. הדרישות מתייחסות למספר פרמטרים המרכיבים את 

הפתרון התכנוני, כשהמטרה היא לעודד תכנון של מבנים עם מאפיינים ברמה גבוהה יותר מהרמה הבסיסית הנדרשת בתקנים המחייבים. 

לצורך קבלת דירוג אנרגטי עבור יחידת דיור בשיטה המרשמית, יש להוכיח עמידה בכל דרישות ת"י 5282-1 המתאימות לדרגה המבוקשת. 

לשם הנוחות, מוצג תהליך הבדיקה של יחידת הדיור במדריך זה בשלושה פרקים לפי נושאים: יחידת הדיור, מערכות הזיגוג והמעטפת 
האטומה. כל פרק כולל בתחילתו את המונחים הרלוונטים ואת הנתונים והחישובים הנדרשים עבור הבדיקות, ובהמשכו מוצגות הדרישות 
ודרך הבדיקה. בסיכום התהליך יש לרכז את תוצאות כל הבדיקות על מנת לקבוע את הדירוג האנרגטי הסופי של יחידת הדיור ו/או הבניין. 

שלבי תהליך הבדיקה:

פרק א' - יחידת הדיור

דרישה 1: גורם הקומפקטיות

פרק ב' - מערכות הזיגוג

דרישה 2: סוג מערכות הזיגוג

דרישה 3: זיגוג כפול 

דרישה 4: תריס חיצוני

דרישה 5: אוורור לילה

דרישה 6: שטח מערכות הזיגוג

פרק ג' - המעטפת האטומה

דרישה 7: מסה תרמית אפקטיבית

דרישה 8: העברות תרמית כוללת 

דרישה 9: גוון המעטפת

סיכום הדירוג האנרגטי

הערות לשימוש במדריך: 

בכל מקום במדריך שבו מופיע המונח "התקן" ללא ציון מספר תקן אחר, הכוונה היא לת"י 5282 חלק 1 - דירוג בניינים לפי צריכת 	 

אנרגיה: בנייני מגורים )גרסת 2017(. 

המדריך נועד לשמש כלי עזר בלבד ואינו כולל את כל הפרטים והדרישות המופיעים בת"י 5282. שימוש במדריך אינו מהווה חלופה 	 

לעיון מעמיק בתקנים עצמם שבהם נמצא הנוסח המחייב. 

התקנים הישראליים מתעדכנים מפעם לפעם וחשוב לעקוב אחר העידכונים המתפרסמים בגיליונות תיקון ובגרסאות מעודכנות בעקבות 	 

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

פרק א' – יחידת הדיור 
פרק זה עוסק במאפיינים הקשורים ליחידת הדיור כולה: אזור אקלימי, כיווני חזיתות, שטח המעטפת וכו'. המאפיינים שנגדיר בשלב זה 

הם מאפיינים כלליים שישמשו אותנו לאורך כל תהליך הבדיקה, גם בפרקים הבאים. 

הנתונים שיש לרכז בפרק זה:

קביעת אזור האקלים: 	 

יש לקבוע את אזור האקלים אליו שייך היישוב בו נמצאת יחידת הדיור על פי טבלה 1 בת"י 1045 חלק 10. הטבלה מציגה את סיווג 

היישובים בארץ לארבעה אזורי האקלים: 

אזור א' - רצועת החוף

אזור ב' - מישור החוף והשפלה, הנגב )פרט להר הנגב(, העמקים הצפוניים ומקומות נוספים.

אזור ג' - ההר

אזור ד' - בקעת הירדן והערבה

במרבית המאפיינים בתקן יש דרישות שונות לאזורי אקלים שונים, ויש לבחור את הדרישה המתאימה לאזור האקלים של יחידת 

הדיור הנבדקת. 

קביעת כיווני החזיתות: 	 

יש לקבוע את כיווני החזיתות של יחידת הדיור מתוך שמונת הכיוונים המוגדרים בסעיף 2.4 ובציור 1 בתקן. כל אחד מהכיוונים 

הראשיים והמשניים מתפרס על גזרה בת 45°.

חישוב שטחים:	 

א. יש לחשב את שטח הרצפה של יחידת הדיור לפי מידות מציר לציר, וללא שטחי מרפסת שירות ושטחים משותפים מחוץ 

לדירה )כמפורט בסעיף 3.2.3(.

ב. יש לחשב את שטח המעטפת האנכית של יחידת הדיור )קירות החוץ והחלונות( לפי מידות מציר לציר )כמפורט בסעיף 3.2.2(.

ג. יש לחשב את גורם הקומפקטיות של יחידת הדיור כיחס באחוזים בין שטח המעטפת האנכית לשטח הרצפה שחושבו לעיל 

)כמפורט בסעיף 3.2.4(. 

יישום תקן 5282 חלק 1 במבני מגורים בישראל
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בפרק זה יש דרישה אחת בלבד, גורם הקומפקטיות, שהבדיקה שלה מבוססת על השטחים שחושבו לעיל:

דרישה 1: גורם הקומפקטיות
בסעיף 3.3.1 וטבלה 2 בתקן מוצג גורם הקומפקטיות המקסימלי המותר עבור כל דרגה. מטרת הדרישה היא דרישה בתקן:

לצמצם את הפסדי האנרגיה לסביבה ע"י הגבלת שטח המעטפת. הדרישות מותאמות לסוג יחידת הדיור - 

גורם הקומפקטיות שנקבע עבור דירות מגורים בבניינים למשל, מחמיר יותר מזה שנקבע עבור מבני מגורים 

צמודי קרקע. 

יש לאתר את הדרישה המתאימה לפי סוג יחידת הדיור ולפי הדרגה הרצויה. 

ישנם מקרים מסויימים שבהם אין דרישה לגורם קומפקטיות, לדוגמה: במקרה של בניין קיים, במקרה של 

יחידת דיור בדרגה E ובמקרים שונים הנוגעים לאלמנטי המעטפת ולמערכות הזיגוג. כל המקרים הפוטרים 

מדרישה זו מפורטים בהערות לטבלה 2 בתקן. התנאים האלו מאפשרים לדרג במסלול המרשמי גם דירות 

שהמעטפת שלהן אינה קומפקטית אך מאפייניהן האחרים טובים.

יש להוכיח שגורם הקומפקטיות המחושב אינו גדול מהדרישה המתאימה בתקן.בדיקה:

לחילופין, אפשר להוכיח שיחידת הדיור מתאימה לאחד המקרים המפורטים בהערות לטבלה ועומדת בתנאים 

אשר עבורם אין דרישה לגורם קומפקטיות.

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

פרק ב' - מערכות הזיגוג
פרק זה כולל דרישות בנוגע למאפיינים שונים של מערכות הזיגוג ביחידת הדיור. לפי הגדרות התקן )הגדרה 1.3.21(, מערכת הזיגוג כוללת 

לא רק את יחידת הזיגוג, אלא גם את המסגרת ופרופילי החלוקה וכן את אמצעי ההצללה האינטגרלי )כגון תריס ונציאני כלוא במרווח 

בזכוכית בידודית(. 

מטרת דרישות התקן בנושא מערכות הזיגוג היא לעודד תכנון פתחים המתייחס להפחתת רווחי חום לא-רצויים בעונה החמה מצד אחד, 

ומצד שני מאפשר חשיפה לשמש וצמצום הפסדי אנרגיה בחורף. ההתייחסות בדרישות היא לאמצעים להפחתת חדירת אוויר לא מבוקרת, 

בידוד תרמי, הצללה, אוורור טבעי והגבלת שטח הזיגוג. 

הנתונים שיש לרכז בפרק זה: 

מאפייני מערכות הזיגוג: 	 

עבור כל מערכת זיגוג ביחידת הדיור נדרשים הפרטים הבאים -

א. מיקום ביחידה

ב. כיוון החזית

ג. סוג מערכת הזיגוג וכינויה לפי ת"י 1068-1 )למעט חלונות בחדרי שירות(

ד. האם יש זיגוג כפול? )לחלונות בשטח גדול מ-1 מ"ר בלבד(

ה. האם יש תריס חיצוני ומה מידת הפתיחה שלו? )לחלונות בשטח גדול מ-0.3 מ"ר בלבד(

ו.  שטח מערכת הזיגוג

יש לחשב את השטח היחסי של מערכות הזיגוג לפי סעיף 3.2.5  בתקן: השטח היחסי הכולל של כל מערכות הזיגוג ביחידת 

הדיור, וכן השטח היחסי של מערכות הזיגוג לכל כיוון. השטח היחסי יחושב כיחס באחוזים בין שטח מערכות הזיגוג הנבדקות 

לשטח הרצפה של יחידת הדיור.

קביעת החזית העיקרית:	 

לפי הגדרות התקן )סעיף 1.3(, חזית עיקרית היא החזית שבה שטח מערכת הזיגוג הוא הגדול ביותר ביחידת הדיור. חלונות בשטחי 

שירות לא יכללו בחישוב שטח זה. זיהוי החזית העיקרית ביחידה נדרש עבור תנאים מסויימים בטבלה 2 )גורם הקומפקטיות( 

ובטבלה 4 )זיגוג כפול(.
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פרק זה כולל חמש דרישות, בהן נעשה שימוש בנתונים שלעיל:

דרישה 2: סוג מערכות הזיגוג
בסעיף 3.3.2 וטבלה 3 בתקן מצויין סוג מערכת הזיגוג הנדרש עבור כל דרגה, מיוצג ע"י כינוי המערכת לפי דרישה בתקן:

ת"י 1068 חלק 1 - "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה". 

בת"י 1068-1 נקבע סיווג וכינוי של החלונות לפי לחץ הרוח הצפוי לפעול עליהם ולפי תפקודם. לכל מערכת 

זיגוג ניתן כינוי לפי עמידתה בלחץ רוח, לדוגמה: למערכת זיגוג העומדת בלחץ רוח במצב שירות שערכו 750 

נ' למ"ר נקבע הכינוי A, למערכת זיגוג העומדת בלחץ רוח במצב שירות שערכו 1000 נ' למ"ר נקבע הכינוי 

B, וכך הלאה הכינויים בסדר עולה: G, F, E, D, C  עבור חלונות העומדים בלחצי רוח הולכים וגדלים, הכל 

כמפורט בת"י 1068-1 9. מטרת הדרישה לסוג מערכת הזיגוג היא הפחתה של חדירת אוויר לא מבוקרת. לכן 

תנאי מחייב לעמידה בת"י 5282-1 בגישה המרשמית הוא שכל מערכות הזיגוג )למעט בחדרי שירות( יהיו לכל 

הפחות בעלות כינוי B לפי ת"י 1068-1. עבור דירוג אנרגטי גבוה, דרגות A או B בת"י 5282-1, ידרשו מערכות 

זיגוג אטומות יותר - לכל הפחות בעלות כינוי D לפי ת"י 1068-1. 

יש לאתר את הדרישה המתאימה לפי הדרגה הרצויה.

* הערה: יש לשים לב להבדל בין סולם הדרגות בת"י 5282, המסומן באותיות בסדר הולך ויורד )מהדרגה 

הגבוהה ביותר +A ועד לדרגה הנמוכה ביותר F( לעומת הכינויים של מערכות הזיגוג לפי ת"י 1068-1, המסומנים 

גם הם באותיות אולם בסדר הולך ועולה )מהמערכת העומדת בלחץ הנמוך ביותר המכונה A, ועד למערכת 

 .)G העומדת בלחץ הרוח הגבוה ביותר המכונה

יש להציג את הכינוי של כל מערכת זיגוג )למעט בחדרי שירות( לפי ת"י 1068-1. בדיקה:

את הכינוי המתאים למערכת הזיגוג, מ- A עד G, יש לקבל מיצרן מערכת הזיגוג.

יש להוכיח שכל מערכות הזיגוג, למעט חדרי שירות, עומדות בדרישה המתאימה בתקן.

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

דרישה 3: זיגוג כפול
בסעיף 3.3.2 וטבלה 4 בתקן מצויין עבור כל דרגה באילו חזיתות נדרש זיגוג כפול. דרישה בתקן:

לפי הגדרה 1.3.15 בתקן, זיגוג כפול הוא מערכת זיגוג שתכונותיה מתאימות לסיווג G1 בת"י 5280-1.1.

בת"י 5280 חלק 1.1 - "אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים" מסווגות מערכות הזיגוג לפי תכונותיהן 

התרמיות והאופטיות ל-7 סוגים המסומנים G עד G6.  לכל סיווג מפורטות התכונות הנדרשות: העברות אור 

נראה מזערית )LT(, מקדם רווח חום סולרי מירבי )SHGC( והעברות תרמית מירבית של מערכת הזיגוג כולה 

.10)U( ושל יחידת הזיגוג עצמה

בת"י 5282-1 ניתן לראות שעבור הדרגות הגבוהות, A  או B, נדרש זיגוג כפול בכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול 

מ-1 מ"ר. עבור דרגות C או D ישנם בחלק מאזורי האקלים תנאים מקלים בהתאם לכיוון החזית העיקרית. 

עבור דרגה E אין דרישה. 

יש לאתר את הדרישה המתאימה לפי אזור האקלים ולפי הדרגה הרצויה. 

יש לציין עבור כל מערכת זיגוג ששטחה מעל 1 מ"ר האם יש לה זיגוג כפול )סיווג G1(בדיקה:

יש להוכיח שכל מערכות הזיגוג ששטחן מעל 1 מ"ר עומדות בדרישה המתאימה בתקן.

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

מכון התקנים הישראלי )1994(. ת"י 1068 חלק 1 )לרבות גיליונות תיקון מס' 1-6(.  9
מכון התקנים הישראלי  )2013(. ת"י 5280 חלק 1.1, נספח ד'.  10

דרישה 4: תריס חיצוני
בסעיף 3.3.3 וטבלה 5 בתקן מצויינת עבור כל דרגה הדרישה לתריס חיצוני )ראה הגדרה 1.3.23 בתקן(.דרישה בתקן:

תריס חיצוני סגור מאפשר הצללת הפתחים בעונה החמה ובידוד לילה בחורף. פתיחה של התריס, חלקית 

או מלאה, מאפשרת חשיפה לשמש של מערכות הזיגוג בחורף לצורך חימום פסיבי. 

ניתן לראות שעבור כל הדרגות יש דרישה מחייבת לתריס חיצוני בכל מערכת זיגוג ששטחה גדול מ-0.3 מ"ר. 

התריס צריך לאפשר חצי פתיחה לפחות )לדוגמה תריס רפפה הזזה כנף על כנף(. עבור דרגה A הדרישה 

מחמירה יותר באזורים בהם יש דרישה לחימום )אזורי אקלים א', ב', ג'(, שם נדרשת פתיחה מלאה. 

יש לאתר את הדרישה המתאימה לפי אזור האקלים ולפי הדרגה הרצויה. 

יש לציין עבור כל מערכת זיגוג ששטחה מעל 0.3 מ"ר האם יש לה תריס חיצוני ומה מידת הפתיחה המקסימלית בדיקה:

שהוא מאפשר. 

יש להוכיח שלכל מערכת זיגוג ששטחה מעל 0.3 מ"ר יש תריס חיצוני מתאים לדרישה. 

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

דרישה 5: אוורור לילה
בסעיף 2.7 בתקן מפורטת הדרישה לאוורור לילה. הדרישה לאוורור לילה היא אחידה ומחייבת עבור כל דרישה בתקן:

הדרגות ובכל אזורי האקלים. 

אוורור לילה יכול להיות טבעי או מכני, לפי התנאים המפורטים בתקן.

באוורור מכני יש להציג שהמערכת מספקת 3 תחלופות אוויר בשעה. 	 

באוורור טבעי יש להציג מערכות זיגוג בשני קירות חוץ לפחות. התקן קובע את הזווית המינימלית בין 	 

מערכות הזיגוג ואת השטח הנפתח המינימלי, וזאת על מנת להבטיח אפשרות לאוורור מפולש. לצורך 

הוכחת אוורור לילה טבעי אין צורך להתייחס לחלוקה הפנימית של הדירה. 

יש להציג מערכת אוורור מכנית העונה לדרישת התקן או מערכות זיגוג העומדות בדרישות התקן לאוורור בדיקה:

טבעי מבחינת המיקומים שלהן ושטח הפתיחה.

Aיש לקבוע אם יחידת הדיור עומדת בדרישה )דרישה מחייבת לכל הדרגות(
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דרישה 6: שטח מערכות הזיגוג
בסעיף  3.2.1  וטבלאות   א-2, א-4, א-6, א-8 שבנספח א' בתקן מפורטות הדרישות לשטח מערכות זיגוג עבור דרישה בתקן:

כל דרגה ולפי אזורי אקלים. הדרישה קובעת מגבלה לשטח הזיגוג היחסי ביחידת הדיור על מנת לצמצם את 

הפסדי האנרגיה בחורף ולהקטין את רווחי החום בעונה החמה. 

השטח היחסי של מערכות הזיגוג הוא היחס באחוזים בין שטח המערכות לשטח הרצפה. בנושא זה יש 

לעמוד בשתי דרישות:

דרישה מחייבת עבור כל הדרגות: עמידה בשטח יחסי מקסימלי כולל של כל מערכות הזיגוג ביחידת 	 
הדיור. באזורי אקלים א', ב', ד' ההגבלה היא ל-20% משטח הרצפה  ובאזור אקלים ג' ל-25%.  

דרישות מותאמות לכיוון החזית ולדרגה: עמידה בשטח יחסי מקסימלי של מערכות הזיגוג בכיוון מסויים. 	 
ההגבלות האלו קיימות רק לדרגות הגבוהות -  C, B, A. בהערות לטבלה מצויינים עבור כל אזור אקלים 

מקרים מסויימים המאפשרים בונוס של דרגה אחת. זאת כאשר מערכות הזיגוג הן בעלות שטח זיגוג 

מסויים בהפניה מועדפת העשוי לשפר את תפקוד יחידת הדיור מבחינת חשיפה לשמש. 

יש לאתר את הדרישות המתאימות לפי אזור האקלים ולפי הדרגה הרצויה.

יש לחשב את השטח היחסי הכולל של כל מערכות הזיגוג ביחידת הדיור. בדיקה:

יש לחשב את השטח היחסי של מערכות הזיגוג עבור הכיוונים הרלוונטיים. 

יש להוכיח שהשטחים היחסיים שחושבו עומדים בדרישות המתאימות בתקן. 

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

פרק ג' – המעטפת האטומה
פרק זה כולל דרישות בנוגע לאלמנטי הבניין במעטפת האטומה של יחידת הדיור: רצפה, תקרה וקיר חוץ )לא כולל את מערכות הזיגוג 

במעטפת, אשר נדונו בפרק הקודם(. הדרישות מתייחסות למאפיינים של מסה תרמית, בידוד תרמי של אלמנטי המעטפת וגוון המעטפת. 

חשוב להדגיש בהקשר זה כי עמידה בדרישות ת"י 5282 אינה מבטיחה עמידה בתנאי התקן המחייב לבידוד תרמי, ת"י 1045, ואינה מהווה לו 

תחליף. ת"י 1045 הוא התקן המחייב לבידוד תרמי לפי חוק, והוא כולל דרישות מפורטות ומחייבות. ת"י 5282 הינו תקן וולונטרי והדרישות 

שבו אינן מכילות את כל הנדרש בת"י 1045. לכן, גם אם יחידת דיור עומדת בכל דרישות התקן ת"י 5282, חובה על המתכנן לבדוק בנפרד 

עמידה של יחידת הדיור בכל אחת מדרישות ת"י 1045.

מונחים בסיסייים בפרק זה:

מסה תרמית אפקטיבית 

ההתייחסות לנושא של מסה תרמית מופיעה במספר סעיפים בתקן: 

לפי הגדרה 1.3.20 מסה תרמית אפקטיבית היא המסה הכוללת של הקיר בחתך אופייני )ק"ג למ"ר(, המחושבת לצורך קביעת הדירוג 

האנרגטי של יחידת דיור ולצורך קביעת הבידוד התרמי הנדרש עבור אלמנטי המעטפת. הגדרות נוספות  )1.3.2-1.3.4( מסווגות את אלמנטי 

הבניין )קיר חוץ, תקרה או רצפה( לשלוש דרגות לפי המסה התרמית האפקטיבית שלהם: אלמנט כבד, אלמנט חצי-כבד ואלמנט קל. 

ניתן לסכם את ההגדרות כך:

 

 

אולם לא בכל המקרים נחשבת כל המסה ליחידת שטח כמסה התרמית האפקטיבית של האלמנט. בסעיפים 3.2.6-3.2.7 בתקן מפורטות 

הנחיות לגבי אופן חישוב המסה התרמית האפקטיבית במקרים מסויימים:    

בחישוב המסה התרמית האפקטיבית של יחידת דיור, יובא בחשבון רק חצי מהמסה של אלמנט המשותף בין שתי יחידות דיור )כגון 	 

קיר משותף או תקרת ביניים(.

אם מותקנת תקרה תותבת או רצפה צפה, יובא בחשבון רק רבע מהמסה הכוללת של התקרה או הרצפה.	 

מסה תרמית אפקטיבית ליחידת שטח של אלמנט מעטפת העשוי כמה שכבות בעלות תכונות פיזיקליות שונות תחושב כסכום המסה 	 

ליחידת שטח של השכבות הנמצאות בצידה הפנימי של שכבת הבידוד, בתוספת חצי מהמסה של השכבות הנמצאות בצידה החיצוני 

של שכבת הבידוד. לפי הגדרות התקן,  שכבת בידוד היא שכבה באלמנט בניין רב שכבתי העשויה חומר שבו r < 0.5  מ"ר·ק' לוט. 

מסה תרמית אפקטיבית ליחידת שטח של אלמנט מעטפת ללא שכבות בידוד )לא כלפי פנים ולא כלפי חוץ( תחושב כחצי מהמסה 	 

התרמית הכוללת של האלמנט.

נוסף לסיווג האלמנטים לפי מסה תרמית אפקטיבית, קובעות הגדרות התקן גם מהו מבנה כבד, מבנה חצי-כבד ומבנה קל )הגדרות 

1.3.17-1.3.19(. המונח מבנה בתקן מתייחס לכל אלמנטי המעטפת וההפרדה של היחידה למעט קיר חוץ, דהיינו: רצפות, תקרות והקירות 

המפרידים בין יחידות דיור ובינן לבין חדר המדרגות. 

מבנה כבד הוא מבנה שבו הרצפות, התקרות והקירות המפרידים הם כבדים. מבנה חצי-כבד הוא שילוב של אלמנטים כבדים עם אלמנטים 
חצי-כבדים או קלים לפי אחת מהאפשרויות המפורטות בהגדרה: מבנה שבו הרצפות והתקרות הן אלמנטים כבדים והקירות המפרידים 

הם אלמנטים כלשהם, או מבנה שבו הרצפות או התקרות הן אלמנטים קלים או חצי-כבדים )לא שניהם יחד( והקירות המפרידים הם 

אלמנטים חצי-כבדים או כבדים. כל יתר המבנים יחשבו מבנה קל. 

חשוב להדגיש שלא ניתן לדרג מבנה קל בשיטה המרשמית אלא רק בשיטה התפקודית, לכן מומלץ לבדוק את סוג המבנה בשלבים 

ראשונים של התהליך.  

)U value( העברות תרמית כוללת

העברות תרמית מייצגת את היכולת של אלמנט בניין להעביר חום. העברות תרמית כוללת ]וט ל)מ"ר·ק'([ היא קצב מעבר חום ליחידת 

1°K של ההפרש בין טמפרטורת האוויר בצידו החיצוני של האלמנט לזו  שטח דרך חתך אופייני של אלמנט מעטפת שעוביו נתון, לכל

שבצידו הפנימי )ראה הגדרה 1.3.13(.

ההעברות התרמית הכוללת היא ההופכי של ההתנגדות התרמית הכוללת: 

U = 1/ R

U = ההעברות התרמית הכוללת ]וט ל)מ"ר·ק'([

R = ההתנגדות התרמית הכוללת ]מ"ר·ק' לוט[

ההתנגדות התרמית הכוללת R מחושבת  כסכום ההתנגדויות התרמיות האופייניות של שכבות החומרים השונים מהם מורכב החתך של 

אלמנט המעטפת, בתוספת ההתנגדות התרמית הפנית משני צידיו. שיטת החישוב של ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנטים וטבלת 

ערכי ההתנגדות התרמית הפנית של אלמנטי מעטפת מובאות בנספחים לת"י 1045 חלק 0. 

הדרישות לבידוד תרמי בת"י 5282 מוגדרות הן בערכי U מקסימליים )העברות תרמית כוללת(, והן בערכי r מינימליים )התנגדות תרמית 

אופיינית(.

הנתונים שיש לרכז בפרק זה: 

פירוט אלמנטי הבניין:   	

יש לרכז נתונים של כל אחד מאלמנטי הבניין - קירות חוץ, גגות, רצפות, קירות מפרידים בין יחידות דיור ובינן לבין חדר מדרגות, 

תקרות ביניים. עבור כל אלמנט:

1. יש לחשב את המסה התרמית האפקטיבית 

2. יש לקבוע האם האלמנט הוא כבד, חצי-כבד או קל 

מסה תרמית אפקטיבית
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3. יש לחשב את ההעברות התרמית הכוללת U )עבור קיר חוץ, גג ורצפה מעל חלל פתוח בלבד(.

גוון הגג:  	

יש לקבוע אם גוון הגג הוא בהיר, בינוני או כהה. 

סיווג הגוונים נעשה לפי מקדם הבליעה של קרינת השמש על משטח )α(, כמפורט בסעיף 2.5 בתקן:

α ≥ 0.35 גוון בהיר, כאשר -  

0.35 > α > 0.55 גוון בינוני, כאשר - 

α ≥ 0.55 גוון כהה, כאשר - 

בעזרת נתונים אלו ניתן לבדוק את הדרישות בפרק זה:

דרישה 7: מסה תרמית אפקטיבית
בסעיף 3.3.4 וטבלה 6 בתקן מפורטת הדרישה למסה תרמית אפקטיבית מינימלית. הדרישה למסה תרמית דרישה בתקן:

היא אחידה ומחייבת עבור כל הדרגות ובכל אזורי האקלים. 

יחידת הדיור צריכה לעמוד באחת משתי האפשרויות הבאות:

1. המבנה הוא מבנה כבד 

2. המבנה הוא חצי-כבד ובנוסף קיר החוץ הוא אלמנט כבד או חצי-כבד, אך לא קל.

להמחשת האפשרויות ניתן להעזר באיור בעמוד הבא.
יש לבדוק את המסה התרמית האפקטיבית של הרצפות, התקרות והקירות המפרידים, ולקבוע האם המבנה בדיקה:

עומד בהגדרה של מבנה כבד או מבנה חצי-כבד. 

אם המבנה כבד - יחידת הדיור עומדת בדרישה.   	

אם המבנה חצי-כבד – יש לבדוק את המסה התרמית האפקטיבית של קיר החוץ, ולקבוע אם הוא אלמנט   	

כבד/חצי-כבד. אם כן, אז יחידת הדיור עומדת בדרישה.

אם המבנה אינו כבד ואינו חצי-כבד הוא ייחשב מבנה קל ויחידת הדיור אינה עומדת  בדרישה. יחידת   	

דיור במבנה קל תדורג בשיטה התפקודית.

Aיש לקבוע אם יחידת הדיור עומדת בדרישה )דרישה מחייבת לכל הדרגות(

דרישה 8: העברות תרמית כוללת
בסעיף 3.2.1 וטבלאות א-1, א-3, א-5, א-7 בנספח א' בתקן מפורטות הדרישות להעברות תרמית כוללת דרישה בתקן:

מרבית של אלמנטי מעטפת עבור כל דרגה ולפי אזורי אקלים. 

הדרישות מתייחסות לאלמנטי המעטפת הבאים: קיר חוץ, גג ורצפה מעל חלל פתוח. הדרישות מחמירות 

יותר עבור אלמנטים קלים. 

יש לאתר את הדרישות המתאימות לפי אזור האקלים, לפי המסה התרמית האפקטיבית של האלמנט ולפי 

הדרגה הרצויה.

יש להוכיח עבור כל אלמנט מעטפת )קיר חוץ, גג ורצפה מעל חלל פתוח בלבד( שההעברות התרמית בדיקה:

המחושבת שלו קטנה או שווה לדרישה בתקן.  

EDCBAיש לקבוע מה הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל במאפיין זה

מסה תרמית אפקטיבית: חתכים סכמטיים להמחשת האפשרויות לעמידה בדרישות למבנה ולקיר חוץ

דרישה 9: גוון המעטפת
בסעיף 3.2.1 וטבלאות א-1, א-3, א-5, א-7 בנספח א' בתקן מפורטות הדרישות  לגוון קיר חוץ וגוון גג לפי דרישה בתקן:

אזורי אקלים. הדרישה אחידה לכל הדרגות. 

קיר חוץ - בכל אזורי האקלים אין הגבלה לגוון קירות חוץ.   	
גג - התקן מגביל את גוון הגג על מנת להפחית את מעבר החום מחזית זו. בהערות לטבלה מופיעים   	

תנאים שבהם ניתן לחרוג מהגוון הנדרש ע"י שיפור ההעברות התרמית של האלמנט. 

יש לאתר את הדרישה המתאימה לפי אזור האקלים.

אין צורך לבדוק את גוון קיר חוץ )מאחר שאין הגבלה(בדיקה:  	

יש להוכיח שגוון הגג המתוכנן ביחידת הדיור עומד בדרישה המתאימה בתקן.  	

Aיש לקבוע אם יחידת הדיור עומדת בדרישה )דרישה מחייבת לכל הדרגות(
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סיכום הדירוג האנרגטי 
קביעת הדירוג האנרגטי של יחידת הדיור ושל הבניין כולו נעשית לפי ההנחיות בפרק ב' של התקן. 

סיכום הדירוג האנרגטי ליחידת דיור:   	

עבור כל אחת מיחידות הדיור נקבע דירוג בהתאם למאפיינים שלה. 

יש לרכז את הדרגה המירבית שיכולה יחידת הדיור לקבל בכל אחת מדרישות התקן. הדירוג המסכם של יחידת הדיור יקבע לפי 

הדרגה הנמוכה ביותר שהתקבלה בדרישות השונות. 

סיכום הדירוג האנרגטי לבניין:  	

הדירוג הכולל של בניין המגורים הוא הדירוג הממוצע של כל יחידות הדיור בשקלול השטח היחסי שלהן.

לצורך חישוב הממוצע יש להמיר את הדרגות שקיבלו יחידות הדיור לציונים מספריים. לכל אחת מהדרגות יש ציון מספרי מתאים 

כפי שניתן לראות בטבלה 1 בתקן, מדרגת הבסיס )0( ועד לדרגה הגבוהה ביותר )5(, כאשר יחידה שלא עומדת בדרגת בסיס 

מקבלת ציון שלילי )1-(.   

יש לחשב את הציון הכולל של הבניין )GB( לפי נוסחה 1 בסעיף 2.1.2 בתקן. הממוצע המשוקלל יחושב כסכום המכפלות )שטח 

X ציון( של כל יחידות הדיור, מחולק בסכום שטחיהן. לממוצע זה תתווסף הטבה לדירוג  אם יחידות הדיור בבניין מאפשרות 

אוורור טבעי לפי התנאים המפורטים בסעיף 2.6 בתקן. ההטבה היא תוספת של 0.1-0.15 נקודות לדירוג הבניין, ומותנית בכך 

שבכל החלונות יהיה מתג המפסיק את פעולת המזגן בעת פתיחת החלון, ובכך שלפחות 75% מיח"ד יעמדו בדרישות לאוורור 

טבעי מבחינת שטח החלונות ומיקומם כפי שמפורט בסעיף.

יש לקבוע את דרגת הבניין ע"י המרת הציון המחושב כשהוא מעוגל למספר שלם הקרוב ביותר. 

התקן מקל בדירוג בניין קיים ביחס לדירוג בניין חדש. אם בבניין קיים יש דירה שאינה עומדת בדרגת הבסיס )כלומר הדרגה שלה 

היא F(, הציון שלה לצורך חישוב הממוצע יהיה 1- כלומר היא מפחיתה מהציון הכולל של הבניין. לעומת זאת בבניין חדש, אם 

דירה אינה עומדת בדרגת הבסיס אז כל הבניין יהיה בדרגה F. לכן מומלץ לדאוג לפתרונות עבור כל אחת מיחידות הדיור בבניין 

.E כך שיוכלו לעמוד לפחות בדרגה

בחלק הבא של המדריך יודגם תהליך הבדיקה של עמידה בתקן 5282 חלק 1 בשיטה המרשמית על שני מקרי מבחן: הראשון בית צמוד 

קרקע, והשני בניין מגורים בבנייה רוויה. בכל דוגמה יוצגו כל השלבים בתהליך הבדיקה, כשהם מלווים בהערות והסברים מפורטים לגבי 

שיקולי התכנון. דרישות התקן המופיעות בדוגמאות נבחרו מתוך כלל דרישות התקן בהתאמה למקרה הנדון, לפי סוג יחידת הדיור, אזור 

האקלים, הדרגה הרצויה וכו'.

ציוןדרגהכינוי הדרגה
A+5יהלום

A4פלטינה

B3זהב

C2כסף

D1ארד

E0דרגת בסיס

F-1לא עומד בדרגת בסיס
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הפרוייקט הנבדק הוא בית צמוד קרקע המתוכנן בצפת. זהו בית בודד במגרש, בן קומה אחת. הבית מקורה כולו בגג רעפים כאשר בחלל 

המרכזי התקרה משופעת וגבוהה, ובאזור הכניסה והחדרים יש תקרת בטון ומעליה חלל גג סגור. 

.)B או A( היעד הרצוי: דירוג אנרגטי ברמה גבוהה

 חדר מגורים

 ד"ממ 1חדר שינה  מטבח

 2חדר שינה 

 4חדר שינה  3חדר שינה 

מקרה מבחן א': תכנית הבית )ללא קנ"מ(

פרק א' – יחידת הדיור
ריכוז הנתונים לפרק זה: 

קביעת אזור אקלים:  	

לפי טבלה 1 בת"י 1045 חלק 10 צפת שייכת לאזור אקלים ג'.

קביעת כיווני החזיתות:   	

לפי תכנית ההעמדה, חזית המבנה פונה 12° מזרחה מהצפון. 

לפי ציור 1 בת"י 5282-1, כיווני החזיתות של יחידת הדיור הם: 

צפון, דרום, מזרח ומערב. 

חישוב שטחים:  	

חישוב שטח רצפה:  

)10.55 x 16.55( - )2.20 x 3.45( - )1.70 x 3.525( - )0.05 x 3.35( = 160.85 מ"ר

 

חישוב אורך קיר חוץ: 

)10.55 + 16.55( x 2 + )2.20 +1.70( x 2 = 62 מ"א

חישוב שטח קיר חוץ כולל חלונות: )גובה קיר חוץ: 3.10 מ"ר( 

62 x 3.10 = 192.2 מ"ר

חישוב גורם הקומפקטיות:  

192.2 / 160.85 x 100 = 119%

 דרישה 1: גורם הקומפקטיות
לפי התקן )סעיף 3.3.1  וטבלה 2( דרישה בתקן:

B או A עבור דרגה

הדרישה לבית חד משפחתי היא גורם קומפקטיות מקסימלי 120%

השוואת גורם הקומפקטיות שחושב לעיל עם גורם הקומפקטיות שבדרישה המתאימה:בדיקה:

119% > 120%

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

גורם הקומפקטיות מחושב לפי מידות מציר לציר.

במקרה הנדון התקן מאפשר גורם קומפקטיות גדול יחסית, מאחר שמדובר בבית בודד במגרש, שכן כל המעטפת של יחידת הדיור היא 

חיצונית מעצם הגדרתו. 

יש לשים לב להערות לטבלה 2 בתקן הפוטרות מהדרישה לגורם קומפקטיות במקרים מסויימים. אם גורם הקומפקטיות שחושב לא היה 

עומד בדרישה של 120% ניתן היה לבדוק האם היחידה הנבדקת מתאימה לאחד המקרים המפורטים בהערות. לדוגמה, אפשר היה לבדוק 

בהמשך אם החזית העיקרית פונה לגזרה הדרומית )כלומר לדרום-מזרח, דרום או דרום-מערב( ואם שטח מערכות הזיגוג שבה מתאים 

לדרגה A )בתכנון הנתון נמצא שהחזית העיקרית היא החזית המערבית לכן במקרה זה הדרישה לקומפקטיות היא כן מחייבת(. 

מקרה מבחן א': בית צמוד קרקע
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פרק ב' - מערכות הזיגוג
ריכוז הנתונים לפרק זה: 

ריכוז מאפייני מערכות הזיגוג: בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים הנדרשים לבדיקות בפרק זה.	 

קביעת החזית העיקרית: מחישוב השטחים בטבלה נובע שהחזית העיקרית היא החזית המערבית, שבה שטח מערכת הזיגוג הוא 	 
הגדול ביותר )לא כולל חלונות בשטחי השירות(.

מקרה מבחן א': ריכוז נתוני מערכות הזיגוג של יחידת הדיור

בדיקת עמידה בדרישות התקן בפרק זה:

דרישה 2: סוג מערכות הזיגוג
לפי התקן )סעיף 3.3.2. וטבלה 3(דרישה בתקן:

B או A עבור דרגה

.E או D נדרש שכל מערכות הזיגוג )למעט בחדרי שירות( יהיו מכינוי

לפי נתוני יצרן האלומיניום כל הדגמים של מערכות הזיגוג בתכנון )למעט בחדרי שירות( הם מכינוי E.  בדיקה:

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

ביחידה הנבדקת כל מערכות הזיגוג הן חלונות אלומיניום הזזה כנף על כנף, פרט לחלונות חדרי שירות שאינם נכללים בבדיקה זו וחלון 

ממ"ד. יש לצרף מפרטי חלונות ואישור מכון התקנים כולל כינוי לפי ת"י 1068 חלק 1. 

יש לציין שהדגם הראשוני שנבחר לחלונות ההזזה ביחידת הדיור היה דגם אחר, בעל פרופילציה דקה יותר. בדיקה של נתוני הדגם המקורי 

הראתה שכינויו לפי ת"י 1068-1 הוא A. רמה זו אינה עומדת בדרישות של ת"י 5282-1 אפילו לדרגות הנמוכות. הוחלט להמליץ למתכנן 

לשדרג את דגם החלונות לדגם הזזה משופר, הזהה לדגם שתוכנן במקור עבור הויטרינה הגדולה בלבד.

דרישה 3: זיגוג כפול
לפי התקן )סעיף 3.3.2. וטבלה 4(דרישה בתקן:

עבור דרגה A או B באזור אקלים ג' 

.)G1 נדרש שכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ-1 מ"ר יהיו בעלות זיגוג כפול )סיווג

בכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ-1 מ"ר יש זיגוג כפול )סיווג G1(.בדיקה:

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

כל החלונות תוכננו מראש עם זכוכית בידודית, כסטנדרט מקובל לאזור ההר בשל האקלים הקר. לכן עמידה בדרגה גבוהה בדרישה זו 

אינה כרוכה בהשקעה כספית נוספת מעבר לתכנון המקורי. מערכת עם זיגוג כפול היא מערכת שתכונותיה תואמות את הנדרש ממערכת 

זיגוג מסיווג G1 לפי ת"י 5280-1.1. הערכים המייצגים תכונות אלו )העברות אור נראה LT, מקדם רווח חום סולארי SHGC והעברות תרמית 

כוללת של מערכת הזיגוג ושל יחידת הזיגוג U( יחושבו לפי ת"י 5068 או יתקבלו מהיצרן. יש לצרף מפרטי חלונות. 

דרישה 4: תריס חיצוני
לפי התקן )סעיף 3.3.3 וטבלה 5( דרישה בתקן:

עבור כל הדרגות נדרש שכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ- 0.3 מ"ר יהיו בעלות תריס חיצוני. עבור דרגה 

A התריס צריך לאפשר פתיחה מלאה.

בכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ- 0.3 מ"ר יש תריס חיצוני המאפשר פתיחה מלאה.  בדיקה:

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

ביחידת הדיור מתוכננים לחלונות תריסי גלילה חשמליים מאלומיניום משוך. חלונות חדרי שירות הם ללא תריס, אולם שטחם 0.3 מ"ר.

כיוון מיקוםמס'
חזית

דגם 
וכינוי לפי ת"י 1068

* למעט חדרי שירות

זיגוג 
כפול

יש/אין
* לחלונות 

בשטח גדול 
מ-1 מ"ר

תריס חיצוני

שטח פתיחה
* לחלונות בשטח  

גדול מ-0.3 מ"ר

רוחב  

)מ'(

גובה

 
)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל של  
מערכות 
הזיגוג 
)מ"ר(

שטח 
יחסי של 
מערכת 
הזיגוג 

)%(

2.201.252.755.823.6%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןמטבח1
)0.30(0.500.60)=0.3()>1()חדר שירות(צפוןחדר אמבטיה2
)0.30(0.500.60)=0.3()>1()חדר שירות(צפוןחדר אמבטיה3
1.001.001.00)ממ"ד()ממ"ד(ציר ממ"ד כינוי  Fצפוןממ"ד4
1.401.051.47פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר שינה 1 5
1.401.051.473.242.0%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר שינה 61
1.401.051.47פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר שינה 72
)0.30(0.500.60)=0.3()>1()חדר שירות(מזרחשרותים 8

1.601.051.687.624.7%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה 93
1.601.051.68פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה 4 10
)0.30(0.500.60)=0.3()>1()חדר שירות(דרוםשרותים 11
2.201.803.96פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר מגורים12
2.201.803.9610.776.7%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר מגורים13

החזית 
העיקרית

2.202.305.06פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבפינת אוכל14
1.401.251.75פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבמטבח15

27.4517.0%שטח יחידת הדיור: 160.85 מ"ר                                                                                              סה"כ:
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דרישה 5: אוורור לילה
לפי התקן )סעיף 2.7(דרישה בתקן:

יש דרישה מחייבת לאוורור לילה לכל אזורי האקלים ועבור כל הדרגות.

לאוורור לילה טבעי נדרשות מערכות זיגוג נפתחות בשני קירות חוץ לפחות, 
הזוית בין החלונות תהיה 90° לפחות, 

שטח הפתיחה יהיה לפחות 1% משטח הרצפה ולא פחות מ- 0.8 מ"ר.

חלונות 12, 13 ביחידת הדיור עונים על הדרישה:בדיקה:

מערכות זיגוג נפתחות בשני קירות חוץ

הזוית בין החלונות 90° )12 – דרום, 13 – מערב(

שטח הפתיחה של המערכת הקטנה - 1.98 מ"ר. 1% משטח הרצפה - 1.6 מ"ר.

1.60 > 1.98 מ"ר  

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

מאחר שמדובר בבית צמוד קרקע בודד במגרש, יש ליחידת הדיור ארבעה כיווני אוויר ואין כל קושי לעמוד בתנאים שמציב התקן לאוורור 

לילה טבעי. שטח הפתיחה של מערכות הזיגוג תלוי בסוג החלון וצורת הפתיחה. בחלונות ההזזה שבדוגמה למשל, שטח הפתיחה הוא 

חצי משטח החלון בשל אופן הפתיחה כנף על כנף.

דרישה 6: שטח מערכות הזיגוג
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-6( דרישה בתקן:

יש שתי דרישות לאזור אקלים ג':

דרישה מחייבת לכל הדרגות: שטח הזיגוג הכולל יהיה קטן מ-25% משטח הרצפה.. 1

דרישה עבור דרגה A: שטח זיגוג יחסי לכל אחד מהכיוונים צפון, מזרח ומערב מוגבל עד 10% משטח . 2

הרצפה. לכיוון דרום אין הגבלה.

בדיקת הערכים שחושבו בטבלת ריכוז מאפייני מערכות הזיגוג שלעיל:בדיקה:

השטח הכולל של מערכות הזיגוג הוא 17% משטח הרצפה:  .1

 17% > 25%      

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
השטח היחסי של מערכות הזיגוג בכל החזיתות קטן מ-10%:  .2

      בכיוון צפון 3.6%, בכיוון מזרח 2%, בכיווון מערב 6.7%.  

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

ניתן לראות שיחידת הדיור הנבדקת עונה בקלות על הדרישה לשטח זיגוג מקסימלי של עד 25% וזאת מאחר שמערכות הזיגוג שבה 

מתוכננות כחלונות בגדלים סטנדרטיים, עם ויטרינת יציאה אחת, שאף היא ברוחב 2.20 מ' בלבד. עבור יחידות דיור המתוכננות עם קירות 

מסך גדולים או ויטרינות גדולות העמידה בדרישה זו קשה יותר. מאחר שדרישה זו היא תנאי סף מחייב מומלץ לעשות הערכה של 

היתכנות לעמוד בה בשלב מוקדם של תהליך הבדיקה, לפני כניסה לבדיקות מפורטות יותר. יחידות דיור שאינן עומדות בדרישה זו 
ניתן לדרג באמצעות השיטה התפקודית.

פרק ג' - המעטפת האטומה
ריכוז הנתונים לפרק זה: 

גוון הגג:  	

 .11)α=0.70 :גג רעפים חרסית אדומה בגוון כהה )מקדם בליעה

פירוט אלמנטי הבניין:  	

בעמודים הבאים מוצגים אלמנטי הבניין ביחידה הנבדקת: שני חתכים של קיר חוץ, שני חתכים אופייניים של הגג וחתך של 

הרצפה. עבור כל אלמנט רוכזו בטבלה הנתונים הרלוונטים של השכבות המרכיבות אותו לצורך חישוב המסה התרמית האפקטיבית 

 .)U( וחישוב ההעברות התרמית הכוללת

ככלל, המסה התרמית מחושבת כמכפלת המסה המרחבית של החומר בעובי האלמנט, אולם לכל שכבה באלמנט יש לבדוק האם 

כל המסה שלו נחשבת כמסה תרמית אפקטיבית או רק חלק ממנה, לפי המפורט בסעיפים 3.2.6-3.2.7 בתקן. 

פרט 1: קיר חוץ בלוק מבודד
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.13שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.250.155001251.67בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב 

0.0251.402000500.02טיח צמנטי

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט חצי כבד101=202/2מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.71סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.88ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.53ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

בפרוייקט זה נקבע שהחתך האופייני למעטפת יהיה מבלוק מבודד בעובי 25 ס"מ. עובי כזה מאפשר מתן מענה לגשרים התרמיים הצפויים 

להיווצר באלמנטים הקונסטרוקטיביים מבטון. אלמנטים אלו הם בעובי 20 ס"מ, כך שניתן להוסיף עליהם בידוד בעובי 5 ס"מ מבלי לחרוג 

מקו המעטפת הכללי )ראה פרט 2(.

פרט 1: קיר חוץ בלוק מבודד

11  מכון התקנים הישראלי )2016(. ת"י 5281 חלק 2. עמ' 53

 חוץ פנים

 טיח פנים

 טיח חוץ

 בלוק בטון תאי  
 באוטוקלבמאושפר

 מ"ס25בעובי 
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פרט 2: קיר חוץ בממ"ד ואלמנטים קונסטרוקטיביים
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות 
תרמית אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.13שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.202.1024004800.10 ומעלהבטון

F-30 0.050.04301.51.25לוח פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר מגרגירים

0.0251.40200050/20.02טיח צמנטי

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד534מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.39סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.56ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.64ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

פרט 2: קיר חוץ בממ"ד ואלמנטים קונסטרוקטיביים

פרט 3: תקרת גג עליונה  
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית

r 
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.10שכבת גבול פנימית

0.0160.2190014.40.08לוח גבס

0.140.04101.43.50מזרן בידוד לבן 1400

 OSB 0.0170.135008.5/20.13לוח

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט קל20מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

3.71סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של התקרה r ]מ"ר·ק' לוט[  

3.85ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.26ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

בחלק זה של הבית קורות הגג חשופות לחלל הפנימי. הבידוד התרמי מיושם בין הקורות, ובנוסף מתוכננת יריעה רפלקטיבית נפרדת 

עם מרווח אוויר מתחת לרעפים. מרווח האוויר אינו סגור. הבידוד התרמי המתקבל הוא בעל Uvalue  נמוך מאד, על מנת לעמוד בדרישת 

התקן עבור גג בגוון כהה כפי שיפורט בהמשך.

פרט 3: תקרת גג עליונה

 חוץ פנים

 טיח פנים

 טיח חוץ

 מ"ס20קיר בטון 

לוח פוליסטירן מוקצף
F-30 מ"ס5בעובי 

 פנים

 חוץ

 קורת עץ

 רעפי חרס

 מרישים

 לטה ניצבת בכיוון השיפוע

 יריעה רפלקטיבית ואיטום

 מ  "מ OSB 17 לוח

 מ"ס 14מזרן בידוד לבן 

 לוח גבס
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פרט 4: תקרה מתחת לחללי גג  
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.10שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.202.1024004800.10בטון

0.140.04101.43.50מזרן בידוד לבן 1400

rin 0.10שכבת גבול פנימית

אלמנט כבד507מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

3.62סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של התקרה r ]מ"ר·ק' לוט[  

3.82ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.26ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

בחלק זה של הבית גג הרעפים מתוכנן עם תקרת בטון מתחתיו. לפי ת"י 1045 בחישוב ההתנגדות התרמית האופיינית של תקרה מתחת 

לחללי גג אין לכלול את כיסוי הגג12. מותר לכלול את ההתנגדות של חלל הגג במקרה שרדיד האלומיניום היה פונה אליו. בפרט 4 אין צורך 

בתוספת זו כיוון שהבידוד התרמי של המזרן מספק.

פרט 4: תקרה מתחת לחללי גג

12  מכון התקנים הישראלי )2011(. ת"י 1045 חלק 0. עמ' 7

פרט 5: רצפה צמודה לקרקע
עוביהשכבה

d
]מ'[

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

0.015200030אריחים קרמיים 

0.02200040טיט צמנטי

0.101600160חול

0.202400480בטון

אלמנט כבד710מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

מאחר שהרצפה צמודה לקרקע אין עבורה דרישה בתקן להעברות תרמית כוללת מירבית, אולם יש לקבוע מה המסה התרמית האפקטיבית 

שלה. 

בדיקת עמידה בדרישות התקן בפרק זה:

דרישה 7: מסה תרמית אפקטיבית
לפי התקן )סעיף 3.3.4 וטבלה 6( דרישה בתקן:

עבור כל הדרגות נדרש שהמבנה יעמוד באחת משתי האפשרויות הבאות: 

מבנה כבד  או  מבנה חצי-כבד שקיר החוץ שלו כבד או חצי-כבד, אך לא קיר קל.

בדיקה האם המבנה הוא כבד / חצי-כבד / קל:בדיקה:  	

תקרה פרט 3 - אלמנט קל

תקרה פרט 4 - אלמנט כבד

רצפה פרט 5 - אלמנט כבד 

קיר הפרדה - לא רלוונטי

מסקנה: המבנה חצי-כבד, מאחר שהרצפה שלו כבדה והתקרה קלה.

בדיקה האם קיר החוץ הוא כבד / חצי-כבד / קל:  	

קיר חוץ פרט 1 - אלמנט חצי-כבד

קיר חוץ פרט 2 - אלמנט כבד

מסקנה: קיר החוץ חצי-כבד

סיכום: יחידת הדיור היא מבנה חצי-כבד עם קיר חוץ חצי-כבד.   	

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

חלל הגג –פנים   

 חוץ

 קורת עץ

 רעפי חרס

 מרישים

 לטה ניצבת בכיוון השיפוע

 יריעה רפלקטיבית ואיטום

 מ  "מ OSB 17 לוח

 מ"ס 14מזרן בידוד לבן 

 מ"ס20תקרת בטון 

 טיח פנים
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דרישה 8: העברות תרמית כוללת
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-5( באזור אקלים ג'דרישה בתקן:

עבור דרגה A נדרש: U=0.5  לקיר חוץ כבד / חצי-כבד

עבור דרגה B נדרש: U=0.7  לקיר חוץ כבד / חצי-כבד

לפי ההערות לטבלה א-5, כאשר גוון הגג כהה, 

עבור דרגה A או B נדרש: U=0.3 לגג

עומד בדרגהU מחושבמסה תרמיתאלמנטבדיקה:
0.53Bחצי-כבדקיר חוץ פרט 1

0.64Bכבדקיר חוץ פרט 2

0.26Aקלגג פרט 3

0.26Aכבדגג פרט 4

Bסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                  

בידוד קירות: דרישות הבידוד עבור דרגה A הן מחמירות. על אף הבחירה בקיר מבלוק מבודד ההעברות התרמית שהתקבלה גדולה מזו 
המותרת על פי הדרישה לדרגה A           , אולם הקיר עומד בדרישה לדרגה B           . עם קיר עבה יותר או שיטת בניה אחרת ניתן 

היה להגיע לרמת הבידוד הנדרשת אולם מתוך שיקולים תיכנוניים נוספים הוחלט להשאיר את הקיר בעובי 25 ס"מ כפי שתוכנן במקור.

את הקיר החיצוני של הממ"ד תוכנן לבודד עם טיח תרמי פנימי וחיצוני. מחישוב ראשוני עלה שההעברות התרמית המתקבלת בחתך 

המתוכנן אינה מספיקה עבור הדרגות הגבוהות. לכן הוחלט להמיר את הטיח התרמי ללוח קלקר חיצוני בעובי 5 ס"מ.  

בידוד גגות: הגוון שנבחר עבור גג הרעפים הוא גוון כהה. על אף דרישת התקן לגוון גג בהיר עד בינוני, בהערות לטבלה א-5 מפורט תנאי 
המאפשר חריגה ממגבלה זו ותכנון גג כהה. לשם כך יש להציג בידוד תרמי משופר  לגג, מעבר לערכים המופיעים בטבלה. החלפה של 

גוון הרעפים לגוון בהיר היתה יכולה לאפשר שימוש בחומר בידוד דק יותר בגג, אולם בשל שיקולים עיצוביים הוחלט להישאר עם התכנון 

המקורי של רעפים בגוון כהה ולפצות על כך בבידוד תרמי מתאים.  

דרישה 9: גוון המעטפת
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-5( דרישה בתקן:

באזור אקלים ג' עבור כל הדרגות:

אין הגבלה לגוון קירות החוץ   	

גוון הגג צריך להיות בהיר עד בינוני, או גוון כהה המותנה בבידוד תרמי משופר.  	

גוון קיר חוץ לא נבדק )אין הגבלה(בדיקה:  	

 .)α<0.55( כלומר גוון כהה α=0.70 גוון הגג: רעפים חרסית אדומה  	

U>0.3 בשל גוון הגג הכהה הוגדר לגג בידוד תרמי משופר      

 יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

סיכום הדירוג האנרגטי 
ריכוז הדירוג האפשרי לפי כל אחת מהדרישות שלעיל וקביעה של הדירוג הכולל ליחידת הדיור:

עומד בדרגהדרישהנושא
1A. גורם הקומפקטיותפרק א' - יחידת הדיור

2A. סוג מערכות הזיגוגפרק ב' - מערכות הזיגוג

3A. זיגוג כפול

4A. תריס חיצוני 

5A. אוורור לילה

6A. שטח מערכות הזיגוג

7A. מסה תרמית אפקטיביתפרק ג' - המעטפת האטומה

8B. העברות תרמית כוללת

9A. גוון המעטפת 

Bדירוג אנרגטי של יחידת הדיור:

.B הדירוג האנרגטי שהתקבל עבור יחידת הדיור הוא

 )U=0.5(  )U=0.7( 



3435  מדריך לתקן ת"י 5282 חלק 1 |  |  מדריך לתקן ת"י 5282 חלק 1

הפרוייקט הנבדק הוא בניין מגורים מתוכנן בפתח תקוה. 

הבניין בן 6 קומות מעל קומת עמודים, וכולל 9 יחידות דיור לפי הפירוט הבא:

דירה טיפוסית דרומית – יח"ד 1, 3, 5, 7 בקומות 1-4

דירה טיפוסית צפונית – יח"ד 2, 4, 6 בקומות 1-3 

דירת דופלקס צפונית -  יח"ד 8 בקומות 4-5

דירת דופלקס דרומית – יח"ד 9 בקומות 5-6

היעד: קבלת דירוג אנרגטי כולל לבניין בדרגה C לפחות, על מנת לאפשר עמידה בתנאי סף של ת"י 5281.

מקרה מבחן ב': תכניות הקומות בבניין )ללא קנ"מ(

מקרה מבחן ב': מגורים בבנייה רוויה

2דירה 
4דירה 
 6דירה 

1דירה 
3דירה 
 5דירה 

 7דירה 

 8דירה 

 8דירה 

 9דירה  9דירה 

 גג טכני

תכנית קומה 6תכנית קומה 5תכנית קומה 4תכנית קומה טיפוסית 1-3
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פרק א' – יחידת הדיור 

ריכוז הנתונים לפרק זה: 

קביעת אזור אקלים:   	

לפי טבלה 1 בת"י 1045 חלק 10 פתח תקוה שייכת לאזור אקלים ב'. 

קביעת כיווני החזיתות:   	

לפי תכנית ההעמדה, חזית המבנה פונה 15° מערבה מהצפון. 

לפי ציור 1 בת"י 5282-1, כיווני החזיתות של יחידות הדיור הם: 

צפון, דרום, מזרח ומערב. 

חישוב שטחים:   	

עבור כל אחת מיחידות הדיור הטיפוסיות יש לחשב את שטח הרצפה ושטח קירות החוץ )כולל חלונות(.לפי שני נתונים אלו יש 

לקבוע את גורם הקומפקטיות. 

            דוגמה לחישובים בדירה מס' 1:

מקרה מבחן ב': תכנית דירה טיפוסית דרומית )ללא קנ"מ(

חישוב שטח רצפה: 

)7.78 x 5.35( + )9.28 x 2.58( + )3.07 x 3.43( + )1.98 x 1.94( + )5.23 x 4.16( = 101.7 מ"ר

חישוב אורך קיר חוץ: 

מ"א 30.32 = 3.07 + 0.65 + 5.23 + 4.16 + 2.58 + 5.35 + 1.50 + 7.78

חישוב שטח קיר חוץ כולל חלונות: )גובה קיר חוץ: 3.06 מ"ר( 

30.32 x 3.06 =  92.78 מ"ר

חישוב גורם הקומפקטיות:

92.78 / 101.7 x 100 = 91%

גורם הקומפקטיות מחושב כיחס באחוזים בין שטח המעטפת האנכית לשטח הרצפה.

שטח הרצפה מחושב לפי המידות מציר לציר, ואינו כולל שטחים משותפים מחוץ ליחידת הדיור ושטחי מרפסת שירות. בדוגמה שלעיל 

סומן שטח הרצפה המחושב, וניתן לראות כי מרפסת השירות אינה כלולה. לפי ההגדרה של המונח מרפסת בת"י 5280-1.1  "אנרגיה במבנים: 

מעטפת הבניין - בנייני מגורים", ניתן ללמוד כי "מרפסת סגורה" היא חלק בניין מחוץ למעטפת יחידת התכנון הכולל בנוסף לרצפה ומעקה 

גם תקרה וקירות, ולפחות מחצית משטח הקיר החיצוני שלו הוא פתח הסגור ע"י תריס או חלון. בהגדרה זו נקבע גם כי הקירות והתקרות 

החיצוניים של המרפסת הסגורה אינם נחשבים "אלמנטי מעטפת" ולא חלות עליהם דרישות בנושא בידוד תרמי, וכן שהקירות והתקרות 

בין המרפסת הסגורה ליחידת הדיור נחשבים "אלמנטי הפרדה"13.  מרפסות השירות של הדירות הטיפוסיות בבניין המתוכנן עונות להגדרה 

זו שכן הן סגורות בחלון המשתרע על כל רוחב החזית, מגובה 1.10 מ' ועד התקרה, ללא תריס.

סיכום חישובי שטחים לכל יחידות הדיור בבניין:

אורך יחידות דיורדגם

קיר חוץ )מ'(

גובה 

קיר חוץ )מ'(

שטח 

קיר חוץ )מ"ר(

שטח רצפה 

)מ"ר(

גורם קומפקטיות

130.323.0692.78101.7091%, 3, 5, 7דירה טיפוסית דרומית 
231.403.0696.0897.1399%, 4, 6דירה טיפוסית צפונית
833.043.06101.1088.50 )קומה 4(דירת דופלקס צפונית

116%
826.743.0681.8268.87 )קומה 5(

8182.93157.37 - סה"כ:
931.473.0696.3089.98 )קומה 5(דירת דופלקס דרומית

124%
935.643.06109.0676.27 )קומה 6(

9205.36166.25 - סה"כ:

13  מכון התקנים הישראלי )2013(. ת"י 5280 חלק 1.1. עמ' 5

1' דירה מס
 )דירה טיפוסית דרומית(

 חדר שינה חדר שינה

 חדר מגורים

 ד"ממ מטבח

 גרעין

מרפסת
 שירות
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בדיקת עמידה בדרישת התקן בפרק זה:

דרישה 1: גורם הקומפקטיות
לפי התקן )סעיף 3.3.1 וטבלה 2( דרישה בתקן:

עבור דרגה C, נדרש שגורם הקומפקטיות המקסימלי יהיה:

בדירה הטיפוסית הצפונית, ששטחה עד 100 מ"ר - 110%   	

בדירה הטיפוסית הדרומית ובדירות הדופלקס, ששטחן גדול מ 100 מ"ר - 90%   	

השוואת גורם הקומפקטיות שחושב עבור כל יח"ד בטבלה שלעיל, עם גורם הקומפקטיות שבדרישה המתאימה:  בדיקה:

הדירה הטיפוסית הצפונית:                                                                                         110% < 99%

C יחידת הדיור עומדת בדרישה לדרגה                                                                                      

הדירה הטיפוסית הדרומית:                                                                                         90% > 91%

C יחידת הדיור לא עומדת בדרישה לדרגה x                                                                                 

דירת הדופלקס הצפונית:                                                                                           90% > 116%

C יחידת הדיור לא עומדת בדרישה לדרגה x                                                                                 

 דירת הדופלקס הדרומית:                                                                                         90% > 124%

C יחידת הדיור לא עומדת בדרישה לדרגה x                                                                                 

לפי ההערות לטבלה 2 בתקן, במקרים מסויימים אין דרישה לגורם קומפקטיות מקסימלי, ביניהם שני המקרים דרישה בתקן:

הבאים:

אין דרישה עבור יח"ד באזור אקלים ב', שהחזית העיקרית שלה היא בגזרה הדרומית וששטח מערכות   	

הזיגוג בחזית זו הוא לפי דרגה A. לפי טבלה א-4 בתקן נמצא שעבור דרגה A לחזית בכיוון דרום אין 

מגבלה לשטח מערכות הזיגוג.

E אין דרישה עבור יח"ד בדרגה  	

ביחידות דיור אלו אין דרישה עבור גורם הקומפקטיות בדיקה: כל הדירות הדרומיות: 

                                      מאחר שהן מתאימות למקרה הראשון בדרישה שלעיל: 

                                      כיוון החזית העיקרית ביחידות דיור אלו הוא דרום )ראה בטבלת נתוני הזיגוג                 

                                       המופיעה בפרק ב' בהמשך(. כמו כן לדרגה A אין מגבלה לשטח מערכות הזיגוג 

                                      בחזית זו.

דירת הדופלקס הצפונית:   ביחידת דיור זו אין דרישה עבור גורם הקומפקטיות 

 .E בתנאי שהדרגה שלה תהיה                                     

סיכום הדרגה המירבית לכל יחידת דיור במאפיין זה:

Aדירה טיפוסית דרומית )יח"ד 1, 3, 5, 7(

Cדירה טיפוסית צפונית )יח"ד 2, 4, 6(

Eדירת דופלקס צפונית )יח"ד 8(

Aדירת דופלקס דרומית )יח"ד 9(

הבניין הנבדק הוא מטיפוס בעל שתי יח"ד בקומה בלבד, כשלכל יחידה שלוש חזיתות לפחות. כמו כן יחידות הדיור העליונות הן דירות 

בעלות שני מפלסים. לכן שטח המעטפת של היחידות גדול יחסית וגורם הקומפקטיות שלהן גדול גם כן בהשוואה לדוגמה לבניין H. ניתן 

לראות שלמרות שגודלן של הדירות הטיפוסיות הצפוניות והדרומיות דומה, הקריטריון שעל פיו הן נבדקות אינו זהה. דירות ששטחן מעל 

100 מ"ר נבחנות לפי קריטריון מחמיר יותר מאשר דירות ששטחן קטן מ-100 מ"ר. הדירה הטיפוסית הצפונית, ששטחה קטן מ-100 מ"ר 

עומדת בגורם הקומפקטיות המקסימלי המתאים )110%(. לעומת זאת, הדירה הטיפוסית הדרומית וכן דירות הדופלקס הגדולות אינן עומדות 

בדרישה המתאימה להן שהיא מחמירה יותר )90%(. 

גם אם במבט ראשון נראה כי רוב יחידות הדיור לא עומדות בדרישה הראשונה של התקן, במבט מעמיק יותר נמצא כי ניתן לעבור את המשוכה 

הזו בעזרת אפשרויות המופיעות בהערות לטבלה 2 בתקן. ניתן לראות למשל שבכל מקרה שיחידת דיור אינה עומדת בגורם הקומפקטיות 

היא בכל זאת יכולה לקבל דירוג אנרגטי בסיסי - דרגה E. זו אמנם דרגה נמוכה אך עדיין מאפשרת קבלת דירוג טוב לבניין כמכלול, אם 

בציון המשוקלל שלו כלולות גם יחידות דיור שדרגותיהן גבוהות יותר. בפרוייקט הנבדק, על מנת להתגבר על הדרישה לגורם קומפקטיות 

נעשה שימוש באפשרות נוספת מתוך ההערות לטבלה, וזאת במקרים שהחזית העיקרית של יחידת הדיור פונה לכיוון מועדף ובעלת שטח 

זיגוג אידיאלי. כל הדירות הדרומיות בפרוייקט אמנם לא עומדות בגורם הקומפקטיות הנדרש אולם הן עם חזית עיקרית הפונה לדרום. 

סעיף אחר בהערות מבטל את הדרישה לגורם קומפקטיות מקסימלי עבור יחידת דיור שהבידוד התרמי של אלמנטי המעטפת שלה הוא 

 .E בדרגה אחת גבוה יותר מדירוג היחידה. ניתן לבדוק בהמשך אם אפשר יהיה ליישם את התנאי הזה עבור יח"ד 8 שכרגע מוגבלת לדרגה

חלק מהתנאים הפוטרים מהדרישה לגורם קומפקטיות מקסימלי מצריכים נתונים מבדיקות מפורטות אליהן מגיעים בד"כ רק בהמשך המרשם. 
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פרק ב' - מערכות הזיגוג
ריכוז הנתונים לפרק זה: 

ריכוז מאפייני מערכות הזיגוג: ארבע הטבלאות בעמודים הבאים מרכזות את נתוני מערכות הזיגוג הנדרשים לבדיקות בפרק זה   	 
עבור כל אחת מיחידות הדיור. יש להציג מפרטי ביצוע ואישורי מכון התקנים להוכחת מאפייני מערכות הזיגוג שנלקחו בחשבון.

קביעת החזית העיקרית: בטבלאות נתוני מערכות הזיגוג נקבעה "החזית העיקרית" עבור כל אחת מיחידות הדיור - החזית שבה 	 
שטח מערכות הזיגוג הוא הגדול ביותר )לא כולל חלונות בשטחי השירות(.

 

מקרה מבחן ב': ריכוז נתוני מערכות הזיגוג - דירה טיפוסית דרומית )יח"ד 1, 3, 5, 7(

כיוון מיקוםמס'
חזית

דגם 
וכינוי לפי ת"י 1068

* למעט חדרי שירות

זיגוג 
כפול

יש/אין
* לחלונות 

בשטח גדול 
מ-1 מ"ר

תריס חיצוני
שטח פתיחה

* לחלונות בשטח  
גדול מ-0.3 מ"ר

רוחב  

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל של  
מערכות 
הזיגוג 
)מ"ר(

שטח יחסי 
של מערכת 

הזיגוג 

)%(

3.800.903.424.244.17%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחמטבח1

0.352.350.82פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר מגורים2

4.952.3511.6315.2114.95%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר מגורים3
חזית 
עיקרית

2.351.102.59פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה4

0.901.100.99פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה5

1.851.102.043.413.35%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה6

)0.38(0.500.75פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(מערבשרותים7

1.001.001.00)ממ"ד()ממ"ד(ציר ממ"ד כינוי  Fמערבממ"ד8

22.8722.48%שטח יחידת הדיור: 101.70 מ"ר                                                                                       סה"כ

מקרה מבחן ב': ריכוז נתוני מערכות הזיגוג - דירה טיפוסית צפונית )יח"ד 2 ,4 ,6(

כיוון מיקוםמס'
חזית

דגם 
וכינוי לפי ת"י 1068

* למעט חדרי שירות

זיגוג כפול
יש/אין

* לחלונות 
בשטח גדול 

מ-1 מ"ר

תריס חיצוני
שטח פתיחה

* לחלונות בשטח  
גדול מ-0.3 מ"ר

רוחב  

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל 
של  

מערכות 
הזיגוג 
)מ"ר(

שטח יחסי 
של מערכת 

הזיגוג 

)%(

0.602.351.411.411.45%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה1

0.602.351.412.852.93%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר שינה2

1.001.001.00)ממ"ד()ממ"ד(ציר ממ"ד כינוי  Fצפוןממ"ד3

0.401.100.44פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר שינה4

1.001.101.102.912.99%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 5

)0.38(0.500.75פתיחה מלאה)>1()חדר שרות(מערבשרותים6

1.301.101.43פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבמטבח7

11.43% חזית 4.502.3510.5811.10פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר מגורים8

עיקרית )0.53(0.700.75פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(מזרחשרותים9

18.2718.8%שטח יחידת הדיור: 97.13 מ"ר                                                                                            סה"כ
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מקרה מבחן ב': ריכוז נתוני מערכות הזיגוג - דירת דופלקס צפונית )יח"ד 8(

כיוון מיקוםמס'
חזית

דגם 
וכינוי לפי ת"י 1068

* למעט חדרי שירות

זיגוג כפול
יש/אין

* לחלונות 
בשטח גדול 

מ-1 מ"ר

תריס חיצוני
שטח פתיחה

* לחלונות בשטח  
גדול מ-0.3 מ"ר

רוחב  

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל של  
מערכות 
הזיגוג 

)מ"ר(

שטח 
יחסי 
של 

מערכת 
הזיגוג 

)%(

1.102.753.038.665.5%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר מגורים1

0.652.751.79פתיחה מלאהישציר דגם ___ כינוי Dמזרחמעבר2

1.102.202.42פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרחחדר שינה 10

0.652.201.43פתיחה מלאהישציר דגם ___ כינוי Dמזרחמעבר11

7.7% 3.402.759.3512.11פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר מגורים3

חזית 

עיקרית

1.001.001.00)ממ"ד()ממ"ד(ציר ממ"ד כינוי  Fצפוןממ"ד4

0.401.100.44פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר שינה 5

0.602.201.32פתיחה מלאהישציר דגם ___ כינוי Dצפוןחדר שינה 12

1.001.101.107.104.51%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 6

)0.38(0.500.75פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(מערבשרותים7

1.301.101.43פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבפינת אוכל8

1.301.101.43פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבמטבח9

)0.38(0.500.75פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(מערבשרותים13

1.451.652.39פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 14

0.551.650.910.910.58%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה 15

28.7818.29%שטח יחידת הדיור: 157.37 מ"ר                                                                                                סה"כ

מקרה מבחן ב': ריכוז נתוני מערכות הזיגוג - דירת דופלקס דרומית )יח"ד 9(

כיוון מיקוםמס'
חזית

דגם 
וכינוי לפי ת"י 1068

* למעט חדרי שירות

זיגוג 
כפול

יש/אין

* לחלונות 
בשטח גדול 

מ-1 מ"ר

תריס חיצוני
שטח פתיחה

* לחלונות בשטח  
גדול מ-0.3 מ"ר

רוחב  

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל 
של  

מערכות 
הזיגוג 

)מ"ר(

שטח 
יחסי של 
מערכת 
הזיגוג 

)%(

3.800.903.428.084.86%פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרח מטבח1

0.352.750.96פתיחה מלאה)>1(הזזה דגם ___ כינוי Eמזרח חדר מגורים2

0.452.000.90פתיחה מלאה)>1(ציר דגם ___ כינוי Dמזרח חדר שינה 10

2.151.302.80פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמזרח חדר שינה 11

12.69% 5.352.7514.7121.09פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר מגורים3

חזית 

עיקרית

2.102.204.62פתיחה מלאהישציר דגם ___ כינוי Dדרוםמעבר4

0.901.100.99פתיחה מלאה)>1(הזזה דגם ___ כינוי Eדרוםחדר שינה 5

)0.77(0.701.10פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(דרוםשירותים12

0.352.750.967.954.78%פתיחה מלאה)>1(הזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר מגורים6

0.301.100.33פתיחה מלאה)>1(הזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 7

)2.04(1.851.10פתיחה מלאהיש)חדר שירות(מערבשירותים8

1.001.101.10)ממ"ד()ממ"ד(ציר ממ"ד כינוי  Fמערבממ"ד9

1.851.102.04פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 13

1.351.101.49פתיחה מלאהישהזזה דגם ___ כינוי Eמערבחדר שינה 14

0.451.100.501.020.61%פתיחה מלאה)>1(הזזה דגם ___ כינוי Eצפוןחדר שינה 15

)0.53(0.700.75פתיחה מלאה)>1()חדר שירות(צפוןשירותים16

38.1422.94%שטח יחידת הדיור: 166.25 מ"ר                                                                                                סה"כ
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דרישה 2: סוג מערכות הזיגוג
לפי התקן )סעיף 3.3.2  וטבלה 3(דרישה בתקן:

.E או D נדרש שכל מערכות הזיגוג )למעט בחדרי שירות( יהיו מכינוי B או A עבור דרגה

בדיקה לפי נתוני מערכות הזיגוג המופיעים בטבלאות שלעיל:בדיקה:

בכל יחידות הדיור מערכות הזיגוג הרלוונטיות הן מכינוי D ומעלה. 

 כל יחידות הדיור עומדות בדרישה
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

דרישה 3: זיגוג כפול
לפי התקן )סעיף 3.3.2 וטבלה 4(דרישה בתקן:

.)G1 נדרש שכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ-1 מ"ר יהיו בעלות זיגוג כפול )סיווג B או A עבור דרגה

בדיקה לפי נתוני מערכות הזיגוג המופיעים בטבלאות שלעיל:בדיקה:

.)G1 בכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ-1 מ"ר יש זיגוג כפול )סיווג

 כל יחידות הדיור עומדות בדרישה
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

דגמי חלונות האלומיניום שנבחרו ע"י המתכנן היו מלכתחילה בעלי רמת אטימות גבוהה לאוויר: חלונות הזזה מכינוי E וחלונות ציר מכינוי 

D )כנף צד או קיפ(. כמו כן כל החלונות תוכננו עם זיגוג כפול. מערכות אלו מתאימות לדרגה הגבוהה ביותר בדירוג האנרגטי, דרגה A, והן 

ברמה גבוהה יותר מהנדרש לצורך השגת היעד הרצוי בדירוג. ניתן היה להסתפק גם בדגם עם רמת אטימות נמוכה יותר או לוותר על זיגוג 

כפול בחלק מהחלונות. הסטנדרט הגבוה, שנקבע משיקולי תכנון אחרים, מאפשר לעמוד בדרגה גבוהה בדרישה זו ללא השקעה נוספת. 

מערכת עם זיגוג כפול היא מערכת שתכונותיה תואמות את הנדרש ממערכת זיגוג מסיווג G1 לפי ת"י 5280-1.1. הערכים המייצגים תכונות 

אלו )העברות אור נראה LT, מקדם רווח חום סולארי SHGC והעברות תרמית כוללת של מערכת הזיגוג ושל יחידת הזיגוג U( יחושבו לפי 

ת"י 5068 או יתקבלו מהיצרן. יש לצרף מפרטי חלונות.

דרישה 4: תריס חיצוני
לפי התקן )סעיף 3.3.3 וטבלה 5( דרישה בתקן:

עבור כל הדרגות נדרש שכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ- 0.3 מ"ר יהיו בעלות תריס חיצוני. עבור דרגה 

A התריס צריך לאפשר פתיחה מלאה. 

בדיקה לפי נתוני מערכות הזיגוג המופיעים בטבלאות שלעיל:בדיקה:

בכל מערכות הזיגוג ששטחן גדול מ- 0.3 מ"ר יש תריס חיצוני המאפשר פתיחה מלאה. 

 כל יחידות הדיור עומדות בדרישה
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:

הדרישה בתקן לתריס חיצוני היא דרישה מחייבת עבור כל הדרגות ועבור כל החלונות, פרט לחלונות קטנים ששטחם עד 0.3 מ"ר. כמעט 

בכל החלונות בבניין תוכננו תריסי גלילה מאלומיניום משוך, פרט לחלונות חדרי השירות )השירותים והרחצה( אשר אמורים היו להיות 

חלונות קיפ, ללא תריס. מאחר שגם חלונות חדרי השירות בבניין זה גדולים מ- 0.3 מ"ר, הדרישה לתריס מחייבת גם עבורם ומהווה תנאי 

סף לקבלת דירוג לבניין. הפתרון התכנוני שנבחר לחלונות אלו על מנת לעמוד בדרישה הוא שילוב של תריס ונציאני בהיר המותקן במרווח 

של הזיגוג הכפול. תריס כזה נחשב בתקן כתריס חיצוני.

דרישה 5: אוורור לילה
לפי התקן )סעיף 2.7(דרישה בתקן:

עבור כל הדרגות חובה לספק אוורור לילה טבעי או מכני.

לאוורור לילה טבעי דרושות מערכות זיגוג בשני קירות חוץ לפחות שהזוית ביניהן 90° לפחות, וששטח 
הפתיחה שלהן יהיה לפחות 1% משטח הרצפה ולפחות 0.8 מ"ר. 

חישוב שטח פתיחה מינימלי נדרש לכל יח"ד:

שטח רצפה 101.70 מ"ר. שטח פתיחה נדרש: 1 מ"רהדירה הטיפוסית הדרומית:

שטח רצפה 97.13 מ"ר. שטח פתיחה נדרש: 0.97 מ"רהדירה הטיפוסית הצפונית:

שטח רצפה 157.37 מ"ר. שטח פתיחה נדרש: 1.57 מ"רדירת הדופלקס הצפונית:

שטח רצפה 166.25 מ"ר. שטח פתיחה נדרש: 1.66 מ"רדירת הדופלקס הדרומית:

בדיקה לפי נתוני מערכות הזיגוג המופיעים בטבלאות שלעיל:בדיקה:

האם ביחידות הדיור ישנן מערכות זיגוג העומדות בדרישות לאוורור לילה טבעי? 

הדירה הטיפוסית הדרומית:     חלון 3 )דרום( וחלון 8 )מערב( - 90°

                                          שטח הפתיחה של מערכת הזיגוג הקטנה: 1                            1 = 1  מ"ר

                                        יחידת הדיור עומדת בדרישה 

הדירה הטיפוסית הצפונית:     חלון 8 )מזרח( וחלון 3 )צפון( - 90°

                                          שטח הפתיחה של מערכת הזיגוג הקטנה: 1 מ"ר                 0.97 >  1  מ"ר

        יחידת הדיור עומדת בדרישה 
דירת הדופלקס הצפונית:       חלון 3 )צפון( וחלונות 8, 9, 14 )מערב( - 90°

                                         שטח הפתיחה של מערכת הזיגוג הקטנה: 2.63 מ"ר            1.57 > 2.63 מ"ר

        יחידת הדיור עומדת בדרישה 
דירת הדופלקס הדרומית:      חלונות 10, 11 )מזרח( וחלונות 13, 14 )מערב( - 180°

                                        שטח הפתיחה של מערכת הזיגוג הקטנה: 1.76 מ"ר              1.66 > 1.76 מ"ר

        יחידת הדיור עומדת בדרישה 
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

לכל יחידת דיור בבניין יש לפחות שלושה כיווני אוויר ולכן בכולן מתקיים אוורור לילה טבעי כנדרש. עבור כל יחידת דיור נבחרו מספר 

חלונות העונים על דרישות התקן לגבי מיקום הפתחים ושטחם. 

בדרישה לאוורור לילה ההתייחסות היא לשטח הפתיחה שאינו תמיד שווה לשטח הזיגוג ותלוי בצורת הפתיחה של החלון. לדוגמה בחלון 

הזזה כנף על כנף שטח הפתיחה הוא רק מחצית משטח מערכת הזיגוג. בחלון ציר כנף אחת, כגון חלון דריי קיפ, שטח החלון כולו יחשב 

כשטח הפתיחה. 
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דרישה 6: שטח מערכות הזיגוג
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-4( יש שתי דרישות לאזור אקלים ב':דרישה בתקן:

דרישה מחייבת עבור כל הדרגות:   .1

השטח הכולל של מערכות הזיגוג ביח"ד יהיה קטן מ-20% משטח הרצפה

  :A דרישות עבור דרגה  .2

שטח מערכות הזיגוג לכיוון מזרח - עד  15% משטח הרצפה

שטח מערכות הזיגוג לכיוון מערב - עד 10% משטח הרצפה

שטח מערכות הזיגוג לכיוון צפון ודרום  - אין מגבלה

בדיקה לפי נתוני מערכות הזיגוג המופיעים בטבלאות שלעיל:בדיקה:

האם ביחידות הדיור שטח מערכות הזיגוג הכולל והשטח לכל כיוון עומדים בדרישות?

x  סה"כ שטח מערכות הזיגוג: הדירה הטיפוסית הדרומית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח: 

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב: 

יחידת הדיור לא עומדת בתנאי סף

22.48% < 20%

4.17% > 15%

3.35% > 10%

 סה"כ שטח מערכות הזיגוג:הדירה הטיפוסית הצפונית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב:

יחידת הדיור עומדת בדרישות 

18.8% > 20%

11.43% > 15%

2.99% > 10%

 סה"כ שטח מערכות הזיגוג:דירת הדופלקס הצפונית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב:

יחידת הדיור עומדת בדרישות

18.29% > 20%

5.5% > 15%

4.51% > 10%

x  סה"כ שטח מערכות הזיגוג:דירת הדופלקס הדרומית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב:

יחידת הדיור לא עומדת בתנאי סף

22.94% < 20%

4.86% > 15%

4.78% > 10%

על מנת שיחידות הדיור הדרומיות יוכלו לעמוד בדרישה המחייבת לשטח יחסי כולל של מערכות הזיגוג, מוצע 

להקטין בהן את שטח מערכות הזיגוג. בדיקה לאחר השינוי:

 סה"כ שטח מערכות הזיגוג:הדירה הטיפוסית הדרומית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב:

יחידת הדיור עומדת בדרישות 

19.98 > 20%

3.73% > 15%

3.35% > 10%

 סה"כ שטח זיגוג יחסי:דירת הדופלקס הדרומית:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מזרח:

 שטח מערכות זיגוג לכיוון מערב:

יחידת הדיור עומדת בדרישות

19.97 > 20%

4.7% > 15%

4.2% > 10%

סיכום הדרגה המירבית ליחידת הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

Aדירה טיפוסית דרומית )יח"ד 1, 3, 5, 7(
Aדירה טיפוסית צפונית )יח"ד 2, 4, 6(

Aדירת דופלקס צפונית )יח"ד 8(
Aדירת דופלקס דרומית )יח"ד 9(

בטבלאות נתוני מערכות הזיגוג שלעיל חושבו השטחים של כל מערכות הזיגוג, וכן השטח היחסי של מערכות הזיגוג לכל כיוון והשטח 

היחסי הכולל של כל מערכות הזיגוג ביחידה. מהבדיקה הראשונה עולה שבשני טיפוסי דירות השטח היחסי הכולל של מערכות הזיגוג 

המתוכננות עבר את הסף המותר של 20% משטח הרצפה. מאחר שדרישה זו היא תנאי מחייב בכל הדרגות, נדרש שינוי תכנוני על מנת 

לצמצם מעט את שטחי החלונות.

צמצום שטח מערכות הזיגוג: דירה טיפוסית דרומית

רוחב  כיוון חזיתמיקוםמס'

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל של  
מערכות 
הזיגוג 
)מ"ר(

שטח יחסי 
של מערכת 

הזיגוג 
)%(

3.300.903.153.793.73%מזרחמטבח1

0.352.350.82מזרחחדר מגורים2

4.302.3510.1113.1312.91%דרוםחדר מגורים3

חזית 

עיקרית

1.851.102.04דרוםחדר שינה4

0.901.100.99דרוםחדר שינה5

1.851.102.043.413.35%מערבחדר שינה6

0.500.750.38מערבשרותים7

1.001.001.00מערבממ"ד8

20.3319.98%שטח יחידת הדיור: 101.70 מ"ר                                                                                       סה"כ

צמצום שטח מערכות הזיגוג: דירת דופלקס דרומית

רוחב  כיוון חזיתמיקוםמס'

)מ'(

גובה
 

)מ'(

שטח 

)מ"ר(

שטח 
כולל של  
מערכות 
הזיגוג 
)מ"ר(

שטח יחסי 
של מערכת 

הזיגוג 
)%(

3.500.903.157.814.7%מזרח מטבח1

0.352.750.96מזרח חדר מגורים2

0.452.000.90מזרח חדר שינה 10

2.151.302.80מזרח חדר שינה 11

10.45% 4.802.7513.2017.38דרוםחדר מגורים3

חזית 

עיקרית

1.102.202.42דרוםמעבר4

0.901.100.99דרוםחדר שינה 5

0.701.100.77דרוםשירותים 12

6.994.2%בוטל6

0.301.100.33מערבחדר שינה 7

1.851.102.04מערבשירותים8

1.001.101.10מערבממ"ד9

1.851.102.04מערבחדר שינה 13

1.351.101.49מערבחדר שינה 14

0.451.100.501.020.61%צפוןחדר שינה 15

0.700.750.53צפוןשירותים16

33.1919.97%שטח יחידת הדיור: 166.25 מ"ר                                                                                       סה"כ
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פרק ג' - המעטפת האטומה
ריכוז הנתונים לפרק זה:

גוון הגג:  	

)α=0.27 :מרפסות גג - ריצוף אריחים לבנים )מקדם בליעה

)α=0.30 :גג טכני - יריעות ביטומניות עם ציפוי אגרגט בהיר והלבנה )מקדם בליעה

פירוט אלמנטי הבניין:  	

בעמודים הבאים מוצגים אלמנטי המעטפת ביחידות הדיור הנבדקות: שלושה חתכים של קיר חוץ, שני חתכים אופייניים של גג 

)גג טכני ומרפסת גג( ורצפה מעל חלל פתוח )קומה מפולשת(. עבור כל אלמנט רוכזו בטבלה הנתונים הרלוונטים של השכבות 

המרכיבות אותו לצורך חישוב המסה התרמית האפקטיבית וחישוב ההעברות התרמית הכוללת )U(. כמו כן מוצגים אלמנטים 

פנימיים כמו קירות הפרדה בין יחידות הדיור לגרעין הבניין ותקרות ביניים, וזאת לצורך חישובי המסה התרמית האפקטיבית. 

ככלל, המסה התרמית מחושבת כמכפלת המסה המרחבית של החומר בעובי האלמנט, אולם לכל שכבה באלמנט יש לבדוק האם 

כל המסה שלו נחשבת כמסה תרמית אפקטיבית או רק חלק ממנה, לפי המפורט בסעיפים 3.2.6-3.2.7 בתקן. 

פרט 1: קיר חוץ אופייני - בלוק בטון עם חיפוי אבן בתליה יבשה 
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.13שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.200.5314002800.38בלוק בטון 

0.040.03810041.05לוח בידוד מזכוכית מוקצפת

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד311מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.45סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.62ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.62ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

שיטת הבידוד שנבחרה היא בידוד חיצוני של לוחות זכוכית מוקצפת מתחת לחיפוי אבן בתליה יבשה. מאחר שמרווח האוויר בין האבן 

לחזית אינו סגור, שכבת האבן אינה נכללת בחישובי המסה וההתנגדות התרמית )לפי ת"י 1045 חלק 0(.

פרט 1: קיר חוץ - בלוק בטון עם בידוד חיצוני

פרט 2: קיר חוץ בממ"ד ואלמנטים קונסטרוקטיביים – בטון עם חיפוי אבן בתליה יבשה
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית

r 
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.13שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.202.1024004800.10 ומעלהבטון 

0.040.03810041.05לוח בידוד מזכוכית מוקצפת

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד511מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.17סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.34ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.75ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

בפרט 2 ניתן לראות שפתרון הבידוד התרמי אחיד לכל חלקי המעטפת: הן לשלד הבטון והן למילואה, במקרה זה בלוקי בטון שאינם 

מבודדים. פרט 3 מציג פתרון מקומי לקיר החלון בממ"ד, אשר מתוכנן עם כיס גרירה. גם במקרה זה, כיס הגרירה נחשב מרווח אוויר שאינו 

סגור ולכן בחישובי המסה וההתנגדות התרמית של הקיר הזה מתייחסים רק לשכבות שבצד הפנימי שלו )לפי ת"י 1045 חלק 0, סעיף 6.6(. 

מכאן שיש לתת פתרון חלופי פנימי במקום לוח הבידוד החיצוני מזכוכית מוקצפת. הפתרון ¬שתוכנן הוא שכבת בידוד פנימית מצמר 

סלעים עם סגירת גבס.

פרט 3: קיר חוץ עם כיס גרירה בממ"דפרט 2: קיר חוץ באלמנטים קונס'

 מ"ס20בטוןבלוק

 חוץ פנים

 טיח פנים

 חיפוי אבן תליה יבשה

 מרווח אוויר

 לוח בידוד
 זכוכית מוקצפת

 מ"ס4עובי 
 פריימר

 מ"ס20בטוןאלמנט

 חוץ פנים

 טיח פנים

 חיפוי אבן תליה יבשה

 מרווח אוויר

 לוח בידוד
 זכוכית מוקצפת

 מ"ס4עובי 
 פריימר

 לוח גבס

 מחסום אדים

 מזרן צמר סלעים

 קיר בטון  
 מ"ס30

מרווח פתוח  
 כיס גרירה

 חוץ פנים
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פרט 3: קיר חוץ עם כיס גרירה בממ"ד 
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית

r 
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.13שכבת גבול פנימית

0.0130.21900120.06לוח גבס

0.050.0442411.14מזרן צמר סלעים 

0.302.102400720/20.14 בטון

--לוח בידוד מזכוכית מוקצפת

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד373מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.34סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.51ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.66ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

פרט 4: קיר הפרדה בין יחידת דיור לחלל לא מאוקלם
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.202.1024004800.10בטון 

0.060.115400240.52טיח תרמי 400

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

אלמנט כבד545מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

0.66סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הקיר r ]מ"ר·ק' לוט[  

פרט 5: תקרה עליונה  - גג שטוח
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות 
תרמית אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.10שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח פנים

0.202.1024004800.10בטון 

F-30 0.060.043021.50לוח פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר מגרגירים

0.040.62120048/20.06בטון קל

0.0050.1712006/20.03יריעה ביטומנית

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד536מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.71סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של התקרה r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.85ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.54ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

פרט 6: תקרה עליונה שמעליה מרפסת גג  
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות 
תרמית אופיינית 

r
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.10שכבת גבול פנימית

0.0150.871800270.02טיח סיד-צמנטי

0.202.1024004800.10בטון 

F-30 0.060.043021.50לוח פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר מגרגירים

0.040.62120048/20.06בטון קל

0.0050.1712006/20.03יריעה ביטומנית

0.051.40160080/20.04חול

0.021.40200040/20.01טיט צמנטי

0.011.0200020/20.01אריחים קרמיים 

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד606מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

1.77סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של התקרה r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.91ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.52ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

פרט 6: תקרה עליונה שמעליה מרפסת גג

פרט 5: תקרה עליונה – גג שטוח

 מ"ס20בטוןתקרת

 פנים

 חוץ

 טיח פנים

 איטום

 מ"ס6לוח פוליסטירן מוקצף 

 יריעה ביטומנית

 בטון שיפועים

 מ"ס20בטוןתקרת

 פנים

 חוץ

 טיח פנים

 איטום

 מ"ס6לוח פוליסטירן מוקצף 

 יריעה ביטומנית

 בטון שיפועים

 ריצוף

 מילוי חול וצמנט
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פרט 7: רצפה מעל חלל פתוח או לא מאוקלם
עוביהשכבה

d
]מ'[

מוליכות 
תרמית

λ
]וט ל)מ'·ק'([

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

התנגדות תרמית 
אופיינית

r 
]מ"ר·ק' לוט[

rin 0.17שכבת גבול פנימית

0.011.02000200.01אריחים קרמיים 

0.021.402000400.01טיט צמנטי

0.051.401600800.04חול

0.051.01600800.05מדה בטון 

0.020.0323010.63לוח פוליסטירן קשיח מיוצר בשיחול 

0.202.12400480/20.10בטון

0.0251.40200050/20.02טיח צמנטי

rout 0.04שכבת גבול חיצונית

אלמנט כבד486מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

0.86סה"כ ההתנגדות התרמית האופיינית של הרצפה r ]מ"ר·ק' לוט[  

1.07ההתנגדות התרמית הכוללת R ]מ"ר·ק' לוט[  

U=0.93ההעברות התרמית הכוללת U ]וט ל)מ"ר·ק'([ 

פרט 8: תקרת ביניים 
עוביהשכבה

d
]מ'[

מסה 
מרחבית

ρ
]ק"ג למ"ק[

מסה 
ליח' שטח

M
]ק"ג למ"ר[

0.01200020אריחים קרמיים 

0.02200040טיט צמנטי

0.071600112חול

0.202400480בטון

0.015180027טיח סיד-צמנטי

אלמנט כבד340=679/2מסה תרמית אפקטיבית ליח' שטח ]ק"ג למ"ר[

בפרט 8: בחישוב המסה האפקטיבית יש לקחת בחשבון רק חצי מהמסה של אלמנט משותף בין יחידות דיור, במקרה הזה - תקרת ביניים.  

לכן המסה האפקטיבית של תקרת הביניים לכל אחת מיחידות הדיור הצמודות לאלמנט זה תהיה מחצית מהסכום המחושב של השכבות.

בדיקת עמידה בדרישות התקן בפרק זה:

דרישה 7: מסה תרמית אפקטיבית
לפי התקן )סעיף 3.3.4 וטבלה 6(דרישה בתקן:

עבור כל הדרגות נדרש שהמבנה יעמוד באחת משתי האפשרויות הבאות: 

מבנה כבד  או  מבנה חצי כבד שקיר החוץ שלו כבד או חצי כבד, אך לא קיר קל.

בפרטי האלמנטים המופיעים לעיל מצויין עבור כל אלמנט האם הוא אלמנט קל, חצי-כבד או כבד, בהתאם בדיקה:

להגדרות התקן.  

בדיקה האם המבנה הוא כבד או חצי כבד או קל:

רצפות - אלמנט כבד )לפי פרטים 7, 8(

תקרות - אלמנט כבד )לפי פרטים 5, 6, 8(

קירות הפרדה - אלמנט כבד )לפי פרט 4(

סיכום: המבנה כבד מאחר שהרצפות, התקרות וקירות ההפרדה כבדים.

 כל יחידות הדיור עומדות בדרישה
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

במבנה כבד, כהגדרתו בתקן, אין הגבלה למסה תרמית של קיר החוץ, ולכן המשך הבדיקה אינו נדרש.

דרישה 8: העברות תרמית כוללת
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-3( באזור אקלים ב'דרישה בתקן:

עבור דרגה C נדרש שההעברות התרמית המקסימלית של אלמנטי המעטפת תהיה:
U=1.15  לקיר חוץ כבד 

U=1.05  לגג )יח"ד 6, 7, 8, 9 בלבד(
U=1.20 לרצפה מעל חלל פתוח )יח"ד 1, 2 ושטחי רצפה קטנים ביח"ד 8, 9(

עבור דרגה B נדרש שההעברות התרמית המקסימלית של אלמנטי המעטפת תהיה:
U=1.00  לקיר חוץ כבד  

U=0.60  לגג )יח"ד 6, 7, 8, 9 בלבד(
U=0.70 לרצפה מעל חלל פתוח )יח"ד 1, 2 ושטחי רצפה קטנים ביח"ד 8, 9(

השוואת ערכי ההעברות התרמית של אלמנטי המעטפת של כל יחידות הדיור בדיקה:

 :B -ו C עם ההעברות התרמית המקסימלית הנדרשת עבור דרגות

האם עומד בדרגה B?האם עומד בדרגה U value?Cאלמנט המעטפת

U=0.620.62 > 1.15   0.62 > 1.00   קיר חוץ כבד )פרט 1(

U=0.750.75 > 1.15   0.75 > 1.00   קיר חוץ כבד )פרט 2(

U=0.660.66 > 1.15   0.66 > 1.00   קיר חוץ כבד )פרט 3(

U=0.540.54 > 1.05   0.54 > 0.60   גג )פרט 5(

U=0.520.52 > 1.05   0.52 > 0.60   גג )פרט 6(

U=0.930.93 > 1.20   0.93 < 0.70   Xרצפה מעל חלל פתוח )פרט 7(

 סיכום:

.C יח"ד 1, 2  - מעטפת הכוללת קיר חוץ ורצפה מעל חלל פתוח – עומדת בדרגה

.B יח"ד 3, 4, 5 - מעטפת הכוללת קיר חוץ בלבד – עומדת בדרגה

.B יח"ד 6, 7  - מעטפת הכוללת קיר חוץ וגג – עומדת בדרגה

.C יח"ד 8, 9 - מעטפת הכוללת קיר חוץ, גג ורצפה מעל חלל פתוח - עומדת בדרגה

סיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

Cיח"ד 1, 2, 8, 9

Bיח"ד 3, 4, 5, 6, 7
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הבידוד שנבחר למעטפת האנכית של הבניין תוכנן בתאום עם הגמר הרצוי. הוחלט לחפות את הבניין בלוחות אבן בתלייה יבשה וליצור 

חזית מאווררת. שיטת הבידוד שנבחרה היא לוחות בידוד מזכוכית מוקצפת המתאימים מבחינה תפקודית לחזית מסוג זה. יישום הבידוד 

מחוץ למעטפת הבניין הכבדה הוא בעל יתרונות מבחינת הפחתת כמות הגשרים התרמיים במעטפת ומבחינת תפקוד המסה התרמית כלפי 

פנים החלל. מחישוב Uvalue של חתכי הקירות ניכר כי לוחות הבידוד מספקים בידוד מעל המינימום הנדרש עבור רמה C, וזאת משום 

שלוחות אלו מגיעים בעובי מינימלי של 4 ס"מ. ניתן היה לבחור בחומר בידוד אחר כדוגמת לוחות צמר סלעים המגיעים בעוביים דקים יותר 

ולקבל העברות תרמית גדולה יותר ובכך לחסוך בחומר ובהשקעה כספית. למרות זאת, משיקולי ביצוע ושיקולים נוספים הוחלט להשתמש 

בחומר המקורי שתוכנן - לוחות הזכוכית המוקצפת.

ביח"ד 8, 9 רוב שטח הדירה נמצא מעל יחידת דיור אחרת אולם יש שטחי רצפה קטנים שאינם חופפים לקומה שמתחת ולמעשה נמצאים 

מעל חלל פתוח. מאחר שהקירות והגגות הם בעלי Uvalue המתאים לדרגה B, ניתן  לשדרג את הדרגה בה עומדות שתי יח"ד אלו ע"י 

שיפור הבידוד בקטעי רצפה קטנים אלו. תוספת של 2 ס"מ למשל לעובי הבידוד שתוכנן בקטעים אלו, תאפשר שיפור ההעברות התרמית 

של הרצפה כך שיח"ד אלו יוכלו לעמוד בדרגה B בדרישה זו. יש לשים לב שהדרישה לעמידה בגורם קומפקטיות )דרישה 1( אינה חלה על 

יחידת דיור מדרגה C שההעברות התרמית הכוללת של אלמנטי המעטפת שלה היא לפי דרגה B. כלומר שיפור של הבידוד בקטע הרצפה 

 .C -ל E -ביח"ד 8 יכול להביא אף לשיפור הדירוג הכללי שלה מ

בפרוייקט הנדון היעד המרכזי היה בדיקת הדירוג של הבניין כולו ולא של כל יח"ד בנפרד. מבדיקה עולה שהשיפור המוצע לעיל בציון של 

יח"ד 8, 9 אינו צפוי לשנות את הציון הכללי של הבניין ולכן הוחלט שלא להוסיף בידוד ברצפה. 

דרישה 9: גוון המעטפת
לפי התקן )סעיף 3.2.1 וטבלה א-3(דרישה בתקן:

באזור אקלים ב' עבור כל הדרגות:

אין הגבלה לגוון קירות החוץ   	

גוון הגג צריך להיות בהיר  	

גוון קיר חוץ לא נבדק )אין הגבלה(בדיקה:  	

:)α>0.35( גמר בגוון בהיר בכל הגגות  	

 α=0.27 מרפסות גג - ריצוף אריחים לבנים             

 α=0.30 גג טכני - יריעות ביטומניות עם ציפוי אגרגט בהיר והלבנה             

 כל יחידות הדיור עומדות בדרישה
Aסיכום הדרגה המירבית לכל יחידות הדיור במאפיין זה:                                                                                                         

סיכום הדירוג האנרגטי 
ריכוז הדירוג האפשרי המירבי עבור כל אחת מיח"ד במקרה מבחן ב':

מס' יח"ד והדירוג עבור כל דרישה:דרישהנושא

123456789

1ACACACAEA. גורם הקומפקטיותפרק א' - יחידת הדיור

2AAAAAAAAA. אטימות מערכות הזיגוגפרק ב' - מערכות הזיגוג

3AAAAAAAAA. זיגוג כפול

4AAAAAAAAA. תריס חיצוני 

5AAAAAAAAA. אוורור לילה

6AAAAAAAAA. שטח מערכות הזיגוג

7AAAAAAAAA. מסה תרמית אפקטיביתפרק ג' - המעטפת האטומה

8CCBBBBBCC. העברות תרמית כוללת

9AAAAAAAAA. גוון המעטפת

CCBCBCBECדירוג מסכם של יחידות הדיור:

הדירוג המסכם עבור כל יחידה הוא הדרגה המירבית אותה הצליחה להשיג בכל הדרישות.

חישוב הדירוג הכולל של בניין המגורים לפי סעיף 2.1 בתקן:

מכפלת ציון בשטחשטחציוןדירוגמס' יחידת הדיור

1C2101.70203.4

2C297.38194.76

3B3101.70305.1

4C297.38194.76

5B3101.70305.1

6C297.38194.76

7B3101.70305.1

8E0157.370

9C2166.15332.5

1022.462033.98סה"כ
C1.99דירוג הבניין

הדירוג הכולל של בניין המגורים )GBׂ( הוא הדירוג הממוצע של כל יחידות הדיור בשקלול השטח היחסי שלהן:

יש לקבוע אם הבניין זכאי לקבל הטבה לדירוג שתתווסף לממוצע המשוקלל שחושב. ההטבה לדירוג )תוספת של עד 0.15 לדירוג הכולל( 

ניתנת במידה שיחידות הדיור מאפשרות אוורור טבעי ע"י פתיחת חלונות עפ"י התנאים המפורטים בסעיף 2.6 בתקן. אחד התנאים לקבלת 

ההטבה הוא שבכל החלונות של יחידות הדיור יותקן מתג להפסקת פעולת מערכת המיזוג בעת פתיחה. ביחידות הדיור בבניין הנבדק לא 

תותקן מערכת כזו, לכן הוא אינו עומד בתנאים לקבלת ההטבה.

דרגת הבניין נקבעת לפי הערך המחושב כשהוא מעוגל למספר השלם הקרוב ביותר. במקרה זה הציון הכולל שקיבל הבניין הוא 1.99 ולכן 

דירוג הבניין המתאים הוא C. למעשה כל תוצאה שהיתה מתקבלת מחישוב הממוצע המשוקלל וערכה בין 1.51 ועד 2.50, היתה שווה ערך 

 .C לדירוג

2033.98
1022.46

= 1.99GB =




