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יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה 



תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

שיעורים חשובים מתרבויות בניה קדומות

פסיבייםוחימוםקירורעקרונות•

בניהבמסורותמושרשים

תכנוןטכניקותשבהםקדומות

רוחארובות,טרמיתמסהכגון

אמצעיהיוואדמהמחופתובניה

באזורינוחותלהשגתבסיסי

.שוניםאקלים

מעברהורנקולריתהבניה•

מבטאתבניהלטכנולוגיית

לתנאיחייםדרךהתאמת

.מינימלייםבאמצעיםהאקלים

היאעכשויתלבניהבניגוד•

סביבתיתכנוןתהליךכוללת

תחושתלחיזוקהמסייעהרמוני

.זמניותוהעלהקהילה

“... the amazing skill shown by primitive and
peasant builders in dealing with climatic 
problems, and their ability to use minimum 
resources for maximum comfort”.

Amos Rapoport “House Form and Culture” (1969 p83)

Vernacular architecture of Taos Pueblo, New Mexico, Owen Geiger
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באנרגיהמחסורשלהנוכחיתבמציאות•

,הסביבהלאיכותגוברתומודעות

מחודשלענייןזוכיםהפסיבייםהעקרונות

נוחותלספקבביכולתםהכרהמתוך

באנרגיההשימושצמצוםתוךסבירה

.מתכלהבלתי

אתמנצלותהפאסיביהקירורטכניקות•

לביןבבנייןזוביןהטמפרטורההפרשי

(ואווירשמים,אדמה)'סביבתייםאגנים'

.החללקירוראפקטיצירתלצורך

הפאסיביהסולריהחימוםטכניקות•

לחימוםהשמשבאנרגיתמשתמשות

קליטתי"עהמתבצעתהליך;המבנה

.בחללופיזורהאגירתה,האנרגיה

עקרונות התכנון הפאסיבי

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

CAVE HOME Festus, Missouri. by Curt and Deborah Sleeper
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Dubai Bastakia Wind Tower, Jerome Ryan

פסיביקירור 

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

קירור באידוי. 1

כאגןבאווירשימושעקרון•

והלחותהחוםלספיגתהסביבתי

.המבנהבחללהעודפים

אידויי"ענוצרהקירוראפקט•

האויראלישירבאופןמים

.לבניןהמסופק

יבשחוץאווירדורשתהטכניקה•

המיםאדיאתלספוחשיוכל

רלוונטיתולכןאותושמצננים

.מדבריאוויבשחםבאקלים
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Torrent Research Centre , Abhikram

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

יישום מודרני

Malta Stock Exchange , source: Brian Ford

קירור באידוי. 1

פסיביקירור 

(פאסיבי)ישירבאידויקירור•

מגדלי"עביעילותמתבצע

גבוההאטריוםאוקירור

האוויר-מיםמותזיםשבראשם

מטהשזורםוהרוויהמקורר

.הקירוראפקטיוצר

מאופייןשלבידואועקיףאידוי•

אלקטרומכניותמערכותבשילוב

השיטהיישוםהמאפשרות

.שוניםאקליםבתנאי
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הסביבתיכאגןבאדמהשימוש•

בחללהעודףהחוםלספיגת

.המבנה

שלבעומקהאדמהטמפרטורת•

עונותבכליציבהמטרים10כ

הטמפרטורהסביבונעההשנה

.נתוןבאזורהשנתיתהממוצעת

הולכתי"ענוצרהקירוראפקט•

מעטפתפנישטחבמגעהחום

.האדמהעםהמבנה

Mesa Verda, Colorado Andreas F. Brochert, Wikipedia.

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

בניה מחופת אדמה. 2

פסיביקירור 

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה 



Solar XXI, Lisbon Portugal. 

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

בניה מחופת אדמה. 2

GROUND COOLING–יישום מודרני 

פסיביקירור 

שלהקירורפוטנציאלרתימת•

חפוריםצנורותי"עהאדמה

.למבנהאווירמוזרםשדרכם

החוץלאווירפתוחהמערכתי"ע•

מוזרםהאווירשבהסגורהאו

לתנאימותאם)בסירקולציה

.(קיצונייםאקלים
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Traditional Malay House, Studio 505, Ramadan Mahdzir

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

אוורור טבעי ואוורור לילה. 3

פסיביקירור 

–מטרותמספרהמבנהלאוורור•

צחאוויראספקת.א

המבנהקירור.ב

אווירזרימת)נוחותאוורור.ג

לאידויהמשתמשיםעלישירה

(הזיעה

המבנהבחללהקירוראפקט•

אלהאנרגיהאיבודי"עמושג

האווירהסעתי"עהחוץחלל

שהטמפרטורהבמקרה

.הפנימיתמזונמוכההחיצונית

בעקרוןמשתמשלילהאוורור•

החוץביןהטמפרטורותהפרשי

לקירורהקיץבלילותלפנים

יוםלקראתהמבנהמסת

.המחרת
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תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

אוורור טבעי ואוורור לילה. 3

יישום מודרני

Commerzbank Headquarters , Frankfurt, Germany. Foster & Partners

פסיביקירור 

"אטומים"ההמבניםתופעתלצד•

גוברמכאניתבצורההפועלים

אוורוראסתרטגיותשלהשילוב

וביישוםמודרניםבמבניםטבעי

.חכמותבמעטפות

והיעילותהקירורלפוטנציאלבנוסף•

היתרונותמצטרפיםהאנרגטית

ואיכותהנוחותאוורור–האיכותיים

משמעותיתמשפריםהצחהאוויר

.במבנההנוחותרמתאת
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Mashrabiya at the house of Ahmad Katkhuda al Razzaz,Cairo

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

סינון והצללה-הגנה סולרית . 4

Malta Stock Exchange , Brian Ford

Window shutters on old house Croatia © Petr Jilek

פסיביקירור 

המעטפתפתיחתביןהאיזון•

אוורור,תאורהלקבלתלחוץ

מפניהגנהלביןלנוףוחשיפה

מחייבעודףוחוםישירהקרינה

.ודינמייעילשמשסינוןתכנון

ונציאניםתריסים,משרביות•

יצרווסינוןהצללהאלמנטיושאר

עיצוביתשפההשניםעם

מהסגנוןאינטגרליחלקהמהווה

.האדריכלי
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Masdar Zero carbon city, Foster and Partners

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

סינון והצללה-הגנה סולרית . 4

משרביה מודרנית–יישום עכשווי 

Burj Doha, Jean Novel

פסיביקירור 

העכשוויתהאדריכליתהשפה•

אתמבטאתויותרויותרמשתנה

סולרילסינוןהמעטפתתפקידי

.החשיפהלצמצוםפתיחהביןואיזון

מקבליםהמסורתייםהאלמנטים•

שימושי"עחדשהפרשנות

פרמטריויישוםמתקדמיםבחומרים

.וההפניההשמשלזויותבהתאם
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Mesa Verda Colorado, After CyArk.org

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

מסה טרמית +חימום סולרי פסיבי. 1

2010', פרלמוטר וחב:  מקור 

פסיביחימום

חומריםשלהפיזיקליתהיכולת•

גבוההטרמיתמסהבעלי

בהפרשיחוםולשחררלאגור

לייצובנרתמהזמן

מבניםבחלליהטמפרטורה

.קדומותבניהבמסורות

הנאגריםהחוםעודפי,בקיץ•

ומשוחרריםהטרמיתבמסה

בסיועהערבבשעותהחוצה

כךי"עמקררים,הלילהאוורור

.החללאת

י"עהנאגרהחום,בחורף•

שמשלקרניהמסהחשיפת

לחללמשוחררהיוםבשעות

מקטיןכךי"ועהלילהבשעות

.החימוםאנרגיתצריכתאת
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תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

מסה טרמית +חימום סולרי פסיבי. 1

בטון חשוף כמסה טרמית–יישום מודרני 

San Francisco Federal Building, Morphosis , Credit – After Nic Lehoux

פסיביחימום

כמסהלתפקדהחשוףהבטוןיכולת•

כמרכיבכיוםמשמשיעילהטרמית

סולריחימוםבמערכתנפוץאגירה

.פאסיבי

מתוכנניםהחשוףהבטוןמשטחי•

דרומההפוניםגדוליםחלונותכנגד

.החורפיתהשמשאנרגיתלקליטת
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תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

בידוד. 2

איזון בין איבוד לקליטת חום

שיקולי אקלים חם 

שיקולי אקלים קר

גשרי קור 
airtightness–איטום 

Los Cristianos Straw house – 1909

ארכיטקטורה מדברית ורנקולרית                           

פסיביחימום

מאזשימשהמבנהבידוד•

הדרכיםכאחתומתמיד

מעבראתלמתןהבסיסיות

המבנהביןרצויהלאהאנרגיה

.לסביבה

הבידודמיקום,הרכב,כמות•

ביחסהמבנהאיטוםורמת

בתנאיתלוייםלסביבתו

ותנאיהבניהמסורת,האקלים

.האכלוס

גשרים'למנועצריךנכוןתכנון•

כמוהמבנהבמעטפת'תרמיים

גבולותאתבחשבוןלקחתגם

.האפקטיבייםהבידוד
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תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

בידוד. 2

PASSIVE HOUSE–יישום עכשווי 
Super insulation                          

ISOVER SAINT GOBAIN–מקור PASSIVE HOUSEעקרונות ה 

פסיביחימום

קיימאבתלבניהמחמירגרמניתקן•

ואיטוםבידודעקרונותעלהמושתת

.מתקדמים

במיוחדגבוהיםסטנדרטיםמציג•

לתנאיבהתאמההמהונדסים

.הגרמנייםהאקלים
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תכנון פסיביותאינטגרציית שיטות

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

BEDZED, SUTTON UK

BEDZED-                מקור עקרונות התכנון הפסיבי–SUNTOOL.NET

חורף

קיץ

BEDZED מקור–SKYSCRAPERCITY

.הרמוניתבצורהפאסיבייםוקירורחימוםעקרונותהמיישםאינטגרטיבילתכנוןדוגמא•
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תכנון פסיבי לתאורה טבעית

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

YKK AP Luminance–מקור מדף תאורה פנימי     

CIBSE lighting 2005–מקור ערכי החזרת אור במבנה משרדים                      

פשוטותבטכניקותשימושי"ע•

ומיקוםהפניםמשטחיצבעיכגון

אתלשפרניתןתאורהמדפי

הטבעיתהתאורהאיכותורמת

.בחלל

לשיקולילהתייחסחשוב•

במקבילהטבעיתהתאורה

עודהתכנונייםהשיקוליםלשאר

.הראשוניהתכנוןבשלבי
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תכנון פסיבי לתאורה טבעית

תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 

Thomas Herzog and Partner–מקור מדף תאורה דינמי משולב                                              

יעיללהיותשעשוידינמיבאלמנטלשימושדוגמא•

לסינוורטבעיתתאורהשיקוליביןבגישורמאוד

.עודףוחום
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מטרת התרגיל

:לתרגילהנחיותדקות20משך התרגיל

ביחרו חלל ספציפי או בניין  ( 1

ביחנו את החלל ותארו את טכניקות החימום ( 2

הקירור והתאורה הפסיביים שלדעתכם מסייעים  

חלונות . )לשיפור הנוחות והיעילות האנרגטית

מסה טרמית , חלונות לאוורור, לקליטת אור ושמש

...('וכד...  

האם לדעתכם טכניקות אלה מיושמות באופן ( 4

?אפקטיבי

?  אם לא מדוע( 5

מה הייתם משפרים מוסיפים או גורעים מהעיצוב  ( 6

?על מנת למקסם את פוטנציאל התכנון הפסיבי

ציוד נדרש

חלל פנים מבנה עם חזיתות  ( 1

חוץ

תרגיל כיתה
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לקחים חשובים–תכנון פאסיבי 

למידה מהעבר1'  מס' נק•
האתגר הנוכחי  , העקרונות הפאסיביים העכשוויים יושמו כבר לפני שנים

.כולל שילובם של עקרונות אלה לצורת החיים והבנייה המודרנים

קירור פאסיבי2'  מס' נק•
איוורור יעיל ביום ובלילה יכול להוריד משמעותית את צריכת האנרגיה לשפר  

.את איכות האוויר במבנה ולתרום משמעותית לשיפור רמת הנוחות

חימום פאסיבי3'  מס' נק•
י חשיפה  "שימוש באנרגיה הסולרית לחימום המבנה מתבצע ביעילות ע

.י המסה הטרמית"לשמש מכיוון דרום בשילוב אגירת החום ע

תאורה טבעית4'  מס' נק•
באמצעים פשוטים ותכנון נכון ניתן להבטיח נוחות ויזואלית ורמה  

.מספקת של תאורה טבעית ללא פשרה בפרמטרים התכנוניים האחרים

יונתן נתניאן' אד: עורך היחידה תכנון אקלימי פאסיבי/ גישות בעיצוב ירוק 



שם היחידה/ שם המודולה 

סיום יחידה

לקריאה נוספת

מצגת הסבר על עקרונות התכנון הפאסיבי

http://www.slideshare.net/tboake/sustainable-design-part-three-the-
basic-principles-of-passive-design

PASSIVE HOUSEסרטון הסבר על עקרונות הבידוד ותקן ה 

http://www.youtube.com/watch?v=1pIRUGcFgvE

BEDZEDעלון הסבר מפורט על פרויקט 

http://www.arup.com/_assets/_download/download68.pdf

תמציתית ומאויירת של עקרונות התכנון הפאסיבי  , לינק להצגה ברורה

http://www.dennisrhollowayarchitect.com/simpledesignmethodology.html
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http://www.slideshare.net/tboake/sustainable-design-part-three-the-basic-principles-of-passive-design
http://www.youtube.com/watch?v=1pIRUGcFgvE
http://www.arup.com/_assets/_download/download68.pdf
http://www.dennisrhollowayarchitect.com/simpledesignmethodology.html

