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 22 ץרמב 14

 : אשונב תעד תווח

 תוינוציח תוללצה לש ןתובישח

 למרכ אבמ הישעת קראפ לש הקוריה הינבה תויחנהב רומאל םאתהב

 

 יוניבה תויחנהב םילצומ ךסמ תוריק ןונכתל תמייקה השירדה .1

 

 .התמקהמ רבכ 'קורי' הישעת םחתמ םיקהל הנוצר לע הזירכה 'למרכ אבמ' קראפ תלהנמ

 תותיזח לש ילכירדא ןונכתל תויחנהה תא ,ראשה ןיב ,םירידגמש הקורי הינבו יוניב יחפסנו יוניב תוינכות ונכוה ךכ םשל

 ,תיכוכזמ ךסמ תוריק תעפשהו םינבמ דוקפת לע םינש תורשע ךשמב רבצנש עדיל םאתהבו ,ולא תויחנה יפ לע  .םינבמ

  .ולאכ ךסמ תוריק ןונכתל תולבגמהו תויורשפאה ועבקנ

 דחא ףאב .תילמינימ שמשה תעפשה ןהבש ,תוינופצ תותיזחב הלבגה אלל ךסמ תוריק םיקהל תורשפא שי תויחנהה יפ לע

 םיילנוגותרוא םניא םהלש שרגמה יווק םא םג ,תוינופצ תותיזח רוציש הזכ יוניב ןנכתל םילכירדאל העינמ ןיא םישרגמהמ

  .תויחנהל םאתהב ,ולאכ תוריקל תינוציח הללצהל גואדל ךא ךסמ תוריק םיקהל תורשפא שי ,ןכ ומכ .םורד/ןופצל

 

 םיינופצ םניאש םינבמב ךסמ תוריקל תינוציחה הללצה תובישח .2

 

 ךסמ תוריק ,לכל עודיכ .תיטגרנא הניחבמ םיליעי םתויה איה ,םיקורי םינבמ ןונכתל היחנהה לש תוירקיעה תונווכה תחא

 םיווהמ ךסמה תוריק ,ןכ ומכ .הנבמה לש ימרתה דודיבה תניחבמ הפרות תדוקנ םה )תיתבכש וד וא דח( תיטרדנטס תיכוכזמ

  .'הממחה טקפא' בקע םגו הרישי הנירק י"ע םג ימינפה ללחה תא תממחמה ,שמש תנירק רידחמש ךוות

 ,םחה םילקאב .הנבמה לש יראלוס םומיחל ןורתי שי הנשה תיברמב םהבש תורק תוינופצ תוצראב ךסמה תוריק לש םרוקמ

 גוזימ תואצוהב ןוכסיחו תיטגרנא תוליעי תגשהל רתויב םיבושחה םיעצמאה דחא ,הנשה תומי תיברמב למרכ אבמב ררושה

  .ךסמה ריקל תינוציח הללצה ידי לע תאז .הנבמב 'הממח' יאנת תוחתפתהו שמש לש הרידח תעינמ איה ריווא

 

 ,םירקמה ברב ,תאז םע .היעבה תא רתופ ההכ ןווג לעב גוגיז וא E owL 1 גוגיזב שומיש יכ העדה הצופנ תונורחאה םינשב

 תכירצ תניחבמ הזכ גוגיזל יתועמשמ ןורתי תוארמ אל ןחבמ ינבמב םיעוציב רקחו )תויצלומיס( םייטרואית םירקחמ תואצות

  .הנבמב ימרתה סמועהו היגרנאה

 

 

  

 
1 ELow  תויביסמא תיחפמש גוגיז אוה ותועמשמש )missivityE(, הרשי שמש תנירק חרכהב ןנסמ וניא ךא םוח תוחפ ריבעמ רמולכ 
  .תקפסמ הדימב
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  ןולחל סחיב תוללצה םוקימ .3

 

 הללצהה םוקימ רשאכ רוריקל היגרנאה תכירצ תתחפהו ימרתה ןורתיה תא קהבומ ןפואב וארה םלועבו ץראב םיבר םירקחמ

 תדדומתמ תימינפ הללצהש דועב ,תיכוכזב הרישיה שמשה תעיגפ תא תענומ תינוציח הללצה .ימינפ תמועל ןולחל ינוציח אוה

 הנבמל הרדח רבכ שמשה ךא ,)רוונס תעינמ( הנבמב םיהושה לש םייניעלו ףוגל העיגמה הרשיה שמשה תנירק ןוניס םע קר

  .וב ריוואה תא תממחמו

 תמועל תינוציח הללצה םע הנש ךרואל רוריקל השירדב הדיריהו יטגרנאה דוקפתב לדבהה תא הארמש היצלומיס תקידב ןלהל

 : תימינפ הללצה

 

 
 'ץילרטסוא-לט' תווצ י"ע הנכוהש היגרנא תכירצ תייצלומיס י"פע ,תרחבנ הללצה תופולח לש העפשה תקידב - 1 רויא

 

 םימחה םישדוחבש דועב ,יוצר שמש רוא רודחי תומיוסמ תועשו םימיוסמ םישדוחבש םג רשפאמ תוללצה לש ןוכנ ןונכת

 הראהה תלבגהל ,םהב טולשל ןתינש םיסירתו תונווכתמ תוללצה לש םיבר תונורתפ םויכ םימייק ,ףסונב .רודחת אל שמשה

 .יבטימ יטגרנא דוקפתו הנבמה ךותב

     
 הריגסה תדימו תיוזב טולשל ןתינ ןהב ,תוימאניד תוינוציח תוללצהל תואמגוד - 2 רויא
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 םידבוע תוחונל תובישח .4

 

 םג הללצהה ,ךכב .הרישי שמש סינכהל ילבמ הנבמל ןנוסמו הלועמ םוי רוא לש רבעמ קר רשפאת ןוכנ ןונכתב תינוציח הללצה

 רוא ףדוע לש םיבצמב תישונאה ןיעל םרגנש ילאוזיווה סמועה תא לקת םגו - תונולח תברקב דחוימב - ימרתה סמועה לע לקת

  .רוונסו םוי

 

 תמרות ילאוזיוו סמוע אלל תיעבטה הרואתה תוכיא רופישו ימרת סמוע תתחפה ,םירקמ לש לודג רפסמב ושענש תוקידבב

 םג סחייתמ 'הקורי הינב'  חנומה םויכ .םהלש ןוירפה תא הריבגמ ןכו םתדובע יאנתמ םידבוע לש ןוצרה תועיבשל תובר

 יאנת םיעבוק םג םימדקתמ הקורי הינב ינקת .םיבאשמו היגרנאב ןוכסיחו תוליעיל קר אלו הנבמב דבועה תוחונ לש םיטביהל

  .תילאוזיו תוחונו רוונס לש ולא םיאשונב ףס

 

 

  הביבסה לע ךסמ תוריק לש הנירקה טקפא .5

 

 ,הביבסה םומיחל םימרות םהש ךכב םתביבס לע תילילש העפשה םיגגוזמ ךסמ תוריקל ,הנבמה םינפ לע העפשהל ףסונב

 ענמיהל ,הז הרקמב םג ,לוכי תיכוכזה לש ergla(2( קהובה .םינכש םינבמל תילאוזיו תוחונ יא םירצויו בוחרה לע הנירק םיריבגמ

  .תינוציח הללצה תכרעמ תפסות ידי לע

 

 
 וביבס רוונס לע הנבמ תרוצ תעפשהל המגוד - 3 רויא

  

 
2 -ian-by-buildings-glass-from-glare-disturbing-and-dazzling-the-light-the-by-.com/features/opinion/blindedhttps://igsmag

ritchie/ 
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 םיללכושמ ךסמ תוריק .6

 

 שולש םע תוריק תונמל ןתינ ולא ללכב .לארשיב רבכ םויכ םימייקה םיללכושמו םימדקתמ ךסמ תוריק תמקה רשפאל ןתינ

 תונורתפו םוקאו תיכוכז םע וא/ו )א"ת )TOHA( א"הות הנבמב ונקתוהש ולא תמגודכ( םיאולכ םיימינפ תונוליוו גוגיז תובכש

  .שומיש השענ וב ברה גוגיזה תורמל ץיקב הנבמה ךותב תוכומנ תורוטרפמט לע רומשל םירשפאמ ולא .םירחא םיינשדח

 

 :)ץיק( ימינפ םוקאוו גוגיזו האולכ הללצה םע שמשל הפושח תיזחב תורוטרפמט תוחתפתה

 
 'ץילרטסוא-לט' תווצ י"ע הנכוהש םוח רבעמ תייצלומיס י"פע ,תיתבכש-בר תיזח ךתחב םוח תרידח תקידב - 4 רויא
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 :)ףרוח( ימינפ םוקאוו גוגיז םע ךסמ ריק ךרד םוח רבעמ
 

 
 NFRC םילבוקמ הקידב יאנת  יפל 'ץילרטסוא-לט' תווצ י"ע הנכוהש םוח רבעמ תייצלומיס י"פע ,תיתבכש-בר תיזח ךתחב םוח תרידח תקידב - 5 רויא

 
 ריקב אקווד ךסמ ריק תושעל והד ןאמל בושחו הדימב ךא ,תויטרדנטס ךסמ תותיזחמ תיתועמשמ םירקי ןבומכ ולא תונורתפ

 .ךכ תאז תושעל לכוי ,תינוציח הללצה אלל יברעמ

 

 :תוארהל ןנכתמה לע 'למרכ אבמ' הישעתה רוזאב תושירדל ךסמה ריק לש המאתה חיכוהל תנמ לע

 םדקמל השירד לולכיש הז ןקתל ןוכדע לכ וא השקבה תשגה תעב ףקתה 1045 ילארשי ןקתל םאתהב SCmax בושיח .1

 .השירדב דמוע ןנכותמה ךסמה ריק לש הללצהה םדקמ יכ הארמה ,SHGC יראלוס םוח חוור םדקמ וא SC – הללצה

 יכ הארמה ,הז ןקתל ןוכדע לכ וא השקבה תשגה תעב ףקתה 1045 ילארשי ןקתל םאתהב ולוכ הנבמל Umax בושיח .2

 .ןקתה תושירדב הדימע שי

 

 .םיליפורפ ` תרגסמ + תיגוגז – ולוכ גוגיזה לולכמב בשחתהב השעיי ל"נה םיכרעה בושיח :הרעה
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  תויבטנרטלא 'קטייה' תותיזח .7

 

 אלל גוגיזב ךסמ תוריק תותיזח רשפאל השקבב ,הישעתה רוזא תלהנמל הנורחאל ונפ םילכירדאו םימזי רפסמ יכ רבתסמ

 לחה ,תובר םירעב םידרשמ ינבמב תולבוקמ ןכא תיכוכז תותיזח .'קטייה' הארמבו תוינכדע תותיזח ולא יכ הנעטב ,הללצה

 .םויכ םגו תמדוקה האמה לש םיעבראה תונשמ

 תורבחה בטימ תא םישמשמה םינבמ לש תויוושכע תותיזח לש תובר תויורשפא הארמ רופס ןיא תורוקמ לש הרצק הריקס

  .תיתועמשמ תינוציח הללצהב שומיש תושוע וא ךסמ תוריקב תוגגוזמ חרכהב םניא רשאו םלועב

 

 .הארשה תוררועמ ץוח תוללצה תויורשפא רופס ןיא לש המגדה ץבקמ ןלהל
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 ,הכרבב
 לכירדא - ץילרטסוא םענ
 'ץילרטסוא-לט' תווצו

 


