מערכות פסיביות
לחימום ולקירור מבנים
ומיקרו אקלים עירוני
הנחיות להערכת תפקוד
זכויות שמש בתכנון ,חימום פסיבי והצללות ,אוורור
נוחות ,אוורור לילה ורוחות בשטחים פתוחים

www.sviva.gov.il

כתבו
פרק  – 1מקור :פרופ’ עדנה שביב ,עדכן :ברק פלמן
פרק  – 2מקור :פרופ’ עדנה שביב ,עדכן :ברק פלמן
פרק  – 3מקור :פרופ’ עדנה שביב עדכן :ברק פלמן
פרק  – 4ברק פלמן
פרק  - 5ברק פלמן

עריכה לשונית
חגית דורון

עריכה גרפית
סטודיו אלמנט

הפקה
אגף פרסום מידע ואינטרנט ,המשרד להגנת הסביבה

תודה לכל מי שתרם להכנת מסמך זה
רן אברהם ,פרופ’ עדנה שביב ,פרופ’ גדי קפלוטו ,פרופ’ אברהם יזיאורו,
יקיר למדן ,ויורם טורק

3

הקדמה

בשנים האחרונות גוברת הדרישה בקרב מתכננים ואדריכלים לקביעה של שיטות חישוב וקריטריונים
סטנדרטיים .זאת לצורך הערכת תפקודן של מערכות חימום וקירור פסיביות בבניינים ,ולהערכת תנאי
מיקרו אקלים בסביבות בנויות .דרישה זו היא תולדה של מודעות גוברת להיבטים הסביבתיים שבתכנון
ובייחוד לת”י ( 5281התקן הישראלי לבנייה ירוקה) ,שתפס מקום מרכזי בשיח האדריכלי והתכנוני בישראל.
ת”י  5281בגרסת  2011כלל נספחים אשר ענו על צורך זה .בשנת  2014החל תהליך עדכון התקן לקראת
פרסומו בגרסתו השלישית בשנת  ,2016והתעורר הצורך בעדכון הנספחים ,אשר יבטא את הלקחים
שהצטברו מהשימוש בהם לאורך השנים ויוסיף במקומות שהתגלו חוסרים.
מטרת המסמך אפוא היא לענות על צורך זה ולייצר קריטריונים אחידים ושיטות חישוב ,שיבטאו בין היתר
עדכוני תקינה ,שיפורים ביכולת המחשוב ,ושינויים בפרקטיקות תכנוניות.
המסמך מיועד בעיקר לאדריכלים ,למתכננים ולסטודנטים בתחומים אלה ,אולם נגיש גם למתעניינים
מתחומים אחרים .מומלץ להרחיב את הקריאה במקורות מתוך הרשימה הביבליוגרפית ולקבל הבנה
מעמיקה יותר של התהליכים הביו-אקלימיים שעליהם מבוססות שיטות החישוב.

נכתב עבור המשרד להגנת הסביבה
מהדורה  | 1מרץ 2016
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פרק 1
יעדי חשיפה לשמש לצורך חימום פסיבי של בניינים
ושטחים פתוחים

חימום סולארי פסיבי מתקיים כאשר נעשה שימוש באנרגיית השמש לחימום חללי המבנה .הצורה הפשוטה
והיעילה ביותר לחימום בניינים בחורף היא לאפשר לקרינת השמש הישירה לחדור לתוך הבניין .מכיוון שבישראל
הכמות היומית של קרינה סולארית ,המצטברת על חזיתות דרומיות בחורף ,היא הגבוהה ביותר בהשוואה
לחזיתות אחרות ,ההמלצה היא שהחלונות של מערכת החימום הפסיבי יפנו לכיוון זה .1יחד עם זאת ,כמות
הקרינה הסולארית הצפויה להתקבל על חזית זו או אחרת תלויה לא רק באוריינטציה של מערכת הזיגוג כי אם
גם בסביבה הבנויה בו היא מצויה .הסיבה לך היא ההצללות הנגרמות ממבנים ועצמים סמוכים העלולות להפחית
את כמות הקרינה המצטברת על החזית.
מעבר להקטנת פוטנציאל החימום הפסיבי של חללי פנים בבניינים ,הצללה ממבנים שכנים עלולה גם להפחית
את יעילות החימום הסולארי של מים על-ידי המתקנים התרמו-סולאריים שעל הגג (דודי השמש) ,ועל-ידי כך
להגדיל את צריכת האנרגיה לחימומם .בנוסף ,הצללה ממבנים עלולה להפחית את החשיפה לשמש של שטחים
פתוחים ובכך לפגוע בנוחות התרמית של הולכי הרגל בעונת החורף.
בפרק זה ,יוגדרו יעדי החשיפה לשמש למערכות זיגוג לצורך חימום סולארי פסיבי ,הן של הבניין המוערך והן של
הבניינים הסובבים אותו ,לצורך חיסכון באנרגיה .בנוסף ,יוגדרו יעדי חשיפה לשמש של קולטני השמש במערכות
חימום מים תרמו-סולאריים ושל שטחים פתוחים כגון :שטחים מגוננים (ציבוריים ופרטיים) כיכרות עירוניות
ורחובות רחבים המכילים פעילות עירונית משמעותית .כל יעדי החשיפה לשמש מתייחסים ליום הקצר בשנה.
1לעתים ניתן גם לחמם בעזרת קרינה סולארית בעזרת מערכות זיגוג הפונות לדרום מזרח או דרום מערב.

 | 1הגדרת כיוונים וגזרות
תרשים  1.1הגדרת כיוונים

 | 2הגדרת אזורי אקלים
אזורי האקלים נקבעו לפי ת״י  1045חלק .10

 | 3הגדרת זמני הבדיקה
כל הבדיקות ייעשו ליום הקצר בשנה ( 21בדצמבר)
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 | 4הגדרת אזור הבדיקה
האזור שייבחן יכלול את כל הבניינים והשטחים הפתוחים במגרש המוערך .נוסף על כך ייכללו בחישוב כל
הבניינים הקיימים בפועל ואלה המופיעים בנספחי הבינוי של תכניות בינוי ערים (תב”ע) נקודתיות מאושרות,
אשר מצלים על הבניין בין השעות .15:00 - 09:00

 | 5יעדי החשיפה לשמש של מערכות זיגוג בגזרות שונות
רמות החשיפה נקבעו לפי צפיפות הנטו 2המושגת בפרויקט:
עבור מגרשים בצפיפות העולה על ( 100%להלן :צפיפות גבוהה) נקבעו יעדי חשיפה נמוכים ,ואילו עבור
מגרשים בצפיפות נמוכה מ( 100%-להלן צפיפות נמוכה) נקבעו יעדי חשיפה גבוהים יותר.
ניתן להראות עמידה ביעדי החשיפה המצוינים בטבלה  1.3-1.1על-ידי הדמיית הקרינה הסולארית
המצטברת על מערכות הזיגוג בגזרה הרלוונטית ביום הקצר בשנה ,או על-ידי הדמיית הצל המתקבל על
מערכות הזיגוג בשעות השונות .כדי להעריך את כמות הקרינה הסולארית המצטברת על מערכות הזיגוג
ניתן גם להשתמש בטבלאות  6.2.3-6.2.1בפרק  .6הקריטריונים בטבלאות נלקחו ממקור [.]5
יעדי חשיפה לשמש של גגות בכל האזורים 4 :שעות בין  09:00ל.15:00-

2צפיפות נטו מוגדרת על-ידי חלוקה של השטחים הכוללים (עיקרי ושירות) המותרים לבנייה מעל פני הקרקע בשטח המגרש.

טבלה  :1.1יעדי חשיפה לשמש של מערכות זיגוג הפונות לכיוון דרום
אזור אקלימי

שעות חשיפה לשמש

קוט”ש למ”ר
צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

א

1.26

1.76

14:00-10:30

14:00-10:00

ב

1.42

1.81

14:00-10:00

15:00-10:00

ג

1.68

2.07

14:30-10:00

15:00-09:00

טבלה  :1.2יעדי חשיפה לשמש של חזיתות הפונות לכיוון דרום מערב
אזור אקלימי

שעות חשיפה לשמש

קוט”ש למ”ר
צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

א

0.84

1.26

13:00-10:00

14:00-10:00

ב

0.87

1.16

13:30-10:00

14:30-10:30

ג

1.07

1.36

14:00-09:00

15:00-10:00

טבלה  :1.3יעדי חשיפה לשמש של חזיתות הפונות לכיוון דרום מזרח
אזור אקלימי

שעות חשיפה לשמש

קוט”ש למ”ר
צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

צפיפות גבוהה

צפיפות נמוכה

א

0.7

1.06

14:00-11:00

14:00-10:00

ב

0.81

1.09

15:00-11:00

14:30-10:00

ג

1.0

1.27

15:00-10:30

14:00-09:30
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 | 6יעדי חשיפת שטחים פתוחים

3

שטח פתוח ייחשב “חשוף לשמש״ אם יקבל קרינת שמש ישירה לפחות  30%מהזמן בין השעות .4 15:00-09:00
לחלופין ,כמות הקרינה הסולארית שתצטבר בו במשך היום הקצר בשנה תהיה גדולה מ 0.9-קוט”ש למ”ר (ראו
דוגמה בתרשים .)1.2

תרשים  1.2דוגמה להצעת עמידה ביעדי חשיפת שטחים מגוננים .הדימוי התחתון כולל הדמיה
של חשיפת השטח הפתוח לשמש ביום הקצר בשנה .האזורים הצבועים בצהוב מייצגים שטחים
המקבלים יותר מ 0.9-קוט״ש למ״ר מצטבר ביום.

3כגון :שצ״פים ,שפ״פים ,מדרכות אשר רוחבן מעל  5מ׳ ,כיכרות עירוניות וכיוצ״ב ,למעט אזורי שירות כגון חניות ומתקנים הנדסיים.
4אין דרישה לרציפות בזמני החשיפה לשמש.

פרק 2
חימום פסיבי ובקרה סולארית

הגישה הפשוטה ביותר לחימום סולארי פסיבי של חללים היא גישת “הקליטה הישירה” ,שפירושה :חימום
ישיר של משטחי פנים החלל על-ידי קרינת שמש ישירה ,החודרת דרך מערכת הזיגוג .לעומת גישה זו,
כאשר לא ניתן לחשוף את חללי המבנה הנדרשים לגזרה הדרומית ,אפשר להשתמש בטכניקות אחרות
שנועדו להעביר אל החללים הפנימיים את קרינת השמש שנקלטה בחזית הדרומית או את החום המופק
5
ממנה .טכניקות אלה נקראות “טכניקות לקליטה עקיפה”.
לצורך חישוב שטח הזיגוג הנדרש לחימום חלל בגישת “הקליטה הישירה” ניתן להשתמש בטבלאות ,2.1
ו ,2.2-ובתנאי שיעדי החשיפה לשמש של מערכת הזיגוג הושגו בהתאם לפרק  .1הנתונים בטבלה מציינים
את ערכי המינימום והמקסימום של שטח החלון הפונה לכיוון דרום כאחוז משטח רצפת החלל שהוא אמור
לחמם ,ומציינים את מקדם רווח החום הסולארי הנדרש מהזגוגית (ככלל ,אין דרישה לחמם בצורה פסיבית
חללים באזור ד’).
לחלופין ,כאשר גודל החלון נתון ,ניתן להשתמש בטבלאות גם לצורך חישוב השטח המושפע ממערכת
החימום הפסיבי .למשל ,בחדר מגורים ששטחו  10מ”ר בירושלים ,שבו קירות הבנויים מבלוקים ובידוד
חיצוני וחלונות דרומיים בשטח של  1מ”ר בלבד ,ניתן להביא בחשבון  5מ”ר “מחוממים פסיביים” ( 1מ”ר
חלקי .)0.2
כדי למנוע מצב של חימום יתר בקיץ ,על מערכות הזיגוג לכלול מערכת הצללה לפי המתואר בטבלה .2.3
5תכנון מערכות “קליטה עקיפה” הוא מורכב ודורש תכנון קפדני וחישובים מורכבים ,שאינם מכוסם בפרק זה .ניתן לתכנן ולהעריך
את תפקודן של מערכות אלה על-ידי שימוש בחלק  1של נספח א’ בת”י  5281גרסת 2011
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טבלה  – 2.1גודלי החלונות הפונים לכיוון דרום בחללים עם מערכת מכאנית לאספקת אוויר
צח מבוטאים כאחוזים משטח החלל המחומם
ייעוד/אזור

א

ב

ג

משרדים בעומס קל ,6מבני
ציבור ,חדרי אשפוז ומרפאות

ל.ר.

ל.ר.

35-10

משרדים בעומס כבד ,7מבני
מסחר ,חללי ייצור בתעשייה

ל.ר

ל.ר.

30-5

חללי לימוד והדרכה

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

אולמות ספורט

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

מקדם רווח חום
סולארי

0.4-0.7

ל.ר.

הערות לטבלה:
בייעודים :משרדים ,מרפאות ,חדרי אשפוז וחללי לימוד ואולמות ייצור ,יש לתכנן את מערכות הקליטה
הישירה בשילוב עם אמצעים למניעת סנוור
ל.ר – אין צורך בחימום החלל על-ידי קרינה סולארית

6עומס קל :עומס חום פנימי יומי של כ 30-וט למ”ר ומטה (כולל אנשים בפעילות נמוכה ,ציוד חשמלי קבוע ולא קבוע)
7עומס כבד :עומס חום פנימי יומי של יותר מ 30-וט למ”ר ומטה (כולל אנשים בפעילות נמוכה ,ציוד חשמלי קבוע ולא קבוע)

טבלה  – 2.2גודלי החלונות הפונים לכיוון דרום בחללים ללא מערכת מכנית לאספקת אוויר צח
מבוטאים כאחוזים משטח החלל המחומם
א

ב

ג

מקדם רווח חום
סולארי

ייעוד/אזור

20-8

20-8

25-15

0.8-0.5

20-10

20-15

25-20

0.8-0.5

20-9

20-11

25-15

0.8-0.5

משרדים בעומס קל ,10מבני
ציבור ,חדרי אשפוז ומרפאות

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

משרדים בעומס כבד ,11מבני
מסחר ,חללי ייצור בתעשייה

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

חללי לימוד והדרכה

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

אולמות ספורט

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

מגורים

8

קירות ״קלים״

מגורים

קירות ״כבדים
או חצי כבדים״

9

יחידות דיור במתקני אכסון
תיירותי

טבלה  2.3דרישות להצללה על חלונות מערכת קרינה ישירה
מיקום ההצללה

תקופת ההצללה

ייעוד
מגורים ויחידות אירוח
במלונות

חיצוני

הצללה מלאה מ21-
באפריל ועד 21
באוגוסט

משרדים ,מבני ציבור,
חדרי אשפוז ומרפאות

חיצוני או בין זגוגיות

חללי לימוד

חיצוני או בין זגוגיות
12
או פנימי
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הצללה מלאה
מ 21-במרס ועד 21
בספטמבר
הצללה מלאה
מ 21-במרס ועד 21
בספטמבר

אופי הצללה
קבועה או דינמית
המאפשרת
לפחות 80%
חשיפה ביום
הקצר בשנה.
קבועה או דינמית
המאפשרת
לפחות 80%
חשיפה ביום
הקצר בשנה.
קבועה או דינמית
המאפשרת
לפחות 80%
חשיפה ביום
הקצר בשנה.

8מסה אפקטיבית ליחידת שטח של קירות החוץ קטנה מ 100-ק”ג למ”ר (ראה הרחבה בת”י  .)5282למשל קירות בבנייה קלה מתועשת.
9מסה אפקטיבית ליחידת שטח של קירות גדולה מ 100-ק”ג למ”ר .למשל קירות בלוקים או בטון עם בידוד חיצוני ,או קירות עם
בלוקים מבודדים ללא בידוד נוסף.
10ראה הערה בעמוד קודם
11ראה הערה בעמוד קודם
12בתנאי שמקדם החזרת האור ( )LRVאו האלבידו הוא גבוה מ65%-
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פרק 3
אוורור נוחות

אוורור נוחות היא טכניקה המשתמשת בתנועת האוויר לצורך קירור גוף האדם ,על-ידי הגברת יעילות
תהליך ההזעה ועל-ידי הגברת יעילות העברת החום בהולכה בין העור ובין האוויר .בבניינים ,ניתן להעריך
את יעילות הטכניקה על-ידי חישוב מספר החלפות אוויר בשעה בחללים המאווררים.
המתודולוגיה להערכת יעילות מערכות של אוורור נוחות המפורטת בפרק זה מבוססת ברובה על נוהל
הערכת מערכות לאוורור נוחות בת”י  5281שנכתב על-ידי פרופ׳ עדנה שביב (לא פורסם) ,נספח ד׳ בת״י
 5281גרסת  2011ומקורות [ ]4ו.]8[-

 | 1הגדרת מערכת האוורור
הגדרת מערכת אוורור מפולשת – על המערכת לעמוד בתנאים האלה:
א 1-מערכת האוורור יכולה לכלול חלל אחד או כמה חללים .כאשר המערכת מתקיימת בחלל אחד יהיו לו
לפחות פתח כניסת אוויר ופתח יציאת אוויר .כאשר המערכת מורכבת מכמה חללים יהיה אפשר לאוורר
חללים “פרטיים” דרך חללים “ציבוריים” ,שלהם חלונות הפונים החוצה וניתנים לשליטה על-ידי משתמשי
המערכת (ראה תרשים  13 .)3.1לא יהיה אפשר לאוורר חללים ציבוריים דרך חללים פרטיים.

13חלל ״פרטי״ מוגדר חלל שהשליטה בחלונותיו לא ניתנת לכל אחד ,אלא רק למשתמשים הישירים של החלל .חלל ״ציבורי״
מוגדר כזה שהשליטה בחלונותיו ניתנת לכל אחד .בדירות מגורים למשל ,חדר המגורים יוגדר חלל ״ציבורי״ וחדרי השינה –חללים
״פרטיים״ .בנוסף ,חדרי השירותים והאמבטיה יוגדרו חללים פרטיים ,אולם חדרי השירות –חללים ציבוריים .במבני חינוך אולמות
הלובי והמסדרונות ייחשבו לחללים ״ציבוריים״ וכיתות הלימוד – לחללים ״פרטיים״ וכן הלאה.

תרשים  3.1דוגמות למערכות אוורור נוחות מפולשות שונות שבהן השטחים המסומנים בכחול
ייחשבו למאווררים פסיבית
מערכת אוורור מפולש
מרובת חללים

כיוון הרוח השלטת

מערכת אוורור מפולש
של חלל אחד

מערכת אוורור מפולש
של חלל אחד

א 2-פתחי הכניסה של המערכת חייבים להיות בתחום הזוויות  60-0מעלות מכיוון הרוח השלטת או
המשנית במועד הבדיקה.
גם כשמדובר במערכת הכוללת חלל אחד וגם כשמדובר ביותר מאחד ,הזווית בין פתחי כניסת האוויר לפתחי
יציאתו תהיה  90מעלות לכל היותר .הזווית תוגדר כך :כאשר פתחי הכניסה ופתחי היציאה נמצאים על אותו
הקיר הזווית היא  180מעלות (ולכן מקרה זה לא ייחשב למערכת אוורור מפולש); כאשר פתחי כניסת האוויר
ממוקמים מול פתחי יציאת האוויר הזווית ביניהם מוגדרת  0מעלות.

תרשים  3.2תיאור הזווית בין מישורי החלונות
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א 3-כאשר המערכת כוללת חלל אחד בלבד עם חלונות בקירות ניצבים ,הקו המחבר בין הקצוות המרוחקים
של החלונות צריך לכלוא שטח הגדול מ 30%-משטח החלל (ראה תרשים .)3.3

תרשים  3.3מרחק בין חלונות ניצבים במערכת אוורור נוחות בחלל אחד

א 4-כדי לאפשר פתיחת חלונות לאוורור בלי לסבול ממטרדי יתושים ,עד הקומה העשירית פתחי כניסת
האוויר ויציאתו יהיו מאובזרים ברשתות הגנה מפני יתושים.
מערכת אוורור לא מפולשת – מערכת אוורור זו מתייחסת רק לחלל אחד ,שבו פתחי הכניסה ופתחי
היציאה נמצאים בזווית גדולה מ 90-מעלות .סוג זה של מערכת אוורור כולל חללים המאווררים דרך חזית
אחת .זאת אומרת שפתחי הכניסה ופתחי היציאה של האוויר ממוקמים על אותה החזית.
במסמך זה נעסוק רק במתודולוגיה להערכת מערכות אוורור נוחות מפולשות.

 | 2יעדי אוורור למערכת האוורור המפולש
יעדי אוורור נוחות נתונים במהירות הרוח או במספר החלפות אוויר בשעה במערכת ,ומצוינים בטבלה .3.1

טבלה  - 3.1מהירויות רוח ומספר החלפות אוויר בשעה מותרים לצורך אוורור נוחות לפי
שימוש
שימוש
מגורים ואכסון תיירותי

משרדים ,מבני חינוך
מוסדות בריאות ,מבני מסחר,
מבני ציבור ,מבני תעשייה

מהירות (מטר לשנייה)

החלפות אוויר בשעה

1.5-0.5

100-50

1-0.5

75-50

אם ניתן לשלוט בפתח כניסת האוויר (למשל בחלונות הזזה) ניתן להתעלם מהגבול העליון למהירויות רוח
ומספר החלפות אוויר בשעה בטבלה זו.

 | 3חישוב מספר החלפות אוויר בשעה
(ראו גם כלי עזר בפרק )6

לצורך חישוב מספר החלפות האוויר בשעה במערכת האוורור ניתן להשתמש בנוסחות  4.3 – 4.1להלן.
אולם אפשר גם להשתמש בחישובים ובהדמיות ממוחשבות.

נוסחה  – 4.1חישוב כמות האוויר המוחלפת במערכת (מטר מעוקב לשנייה)

Q=A•v•C
כאשר:
 – Qכמות האוויר המוחלפת במערכת (מטר מעוקב לשנייה)
 – Aשטח אפקטיבי של פתחי המערכת לחישוב (מ”ר)
 – vמהירות האוויר ליד פתחי הכניסה (מטר לשנייה)
 – Cמקדם האפקטיביות של פתחי כניסת האוויר (ללא יחידות)

נוסחה  – 4.2חישוב כמות החלפות אוויר לשעה

Q • 3600
V

= ACH

כאשר:
 – ACHמספר החלפות אוויר בשעה
 – Qכמות האוויר המוחלפת במערכת (מטר מעוקב לשנייה)
 – Vנפח המערכת (מטר מעוקב) .בחישוב נפח המערכת סוכמים את נפחי החללים שהאוויר עובר דרכם
מפתחי הכניסה לפתחי היציאה.

נוסחה  – 4.3תיקון קצב האוורור במצב שבו סכום שטחי הפתחים של כניסת האוויר אינו שווה לסכום
שטחי פתחי יציאת האוויר

ACHcor = ACH * IN
כאשר:

 - ACHcorמספר החלפות אוויר בשעה (מתוקן)
 – ACHמספר החלפות אוויר בשעה כפי שחושב בנוסחה 4.2
 – INמקדם הגברת קצב האוורור .את המקדם מחלצים מגרף  3.5למטה
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שלבי החישוב
שלבי החישוב מתואמים עם כלי העזר לחישוב המצורף בפרק .6
 | 1קביעת גודל חלון אפקטיבי ()A
בחישוב שטח פתחי האוורור יש להשתמש רק בפתח שאוויר יכול לזרום דרכו .פתח זה לא בהכרח זהה
לפתח האור .לדוגמה ,כאשר החלון נפתח בצורת “כנף על כנף” יהיה פתח האוויר שווה למחצית מפתח
הבנייה .אולם כאשר גודל הכנף שווה לכל שטח החלון ,יהיה פתח האוויר שווה לפתח הבנייה.
ניתן לסכום את שטחי החלונות הפונים לכיוון הרוח (פתחי כניסת אוויר) ואת פתחי החלונות הפונים לכיוון
יציאתה .לצורך החישוב יש להשתמש בסכום הקטן מבין השניים.
 | 2קביעת מהירות האוויר ליד פתחי כניסת האוויר ()v
כדי לקבוע את מהירות האוויר לשימוש יש להשתמש בנתוני תחנה מטאורולוגית 14או בטבלאות הרלוונטיות
15
לתחנה אקלימית קרובה ,הנמצאות באטלס האקלימי לתכנון סביבתי ופיזי בישראל.
נתוני התחנה המטאורולוגית לשימוש בחישוב הם מהירות הרוח השליטה או הרוח המשנית במועדים
האלה:

טבלה  - 3.2שעות וחודשים שבהם נדרשת בדיקת אוורור נוחות
שימוש

שעה בחודשים :אפריל ,אוקטובר

מגורים ,אכסון תיירותי ומבני מסחר

 17:00או 18:00

משרדים ,מבני חינוך ,מוסדות בריאות ,מבני
תעשייה ,מבני ציבור

 08:00או 09:00

http://data.gov.il/ims 14
http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyProffesionalAtlas.aspx 15

בד״כ נתוני התחנות מתוקנות לגובה של  10מ׳ מעל פני היבשה .אם נעשה שימוש באטלס האקלימי ,גובה חיישן המדידה מצוין
בטבלה  3באטלס .בטבלה זו גם מצוין אם נעשה תיקון נתונים לגובה  10מ׳ או לא.

בנוסף ,נדרש לבצע תיקון למהירות הרוח בכל מצב שמרכז פתח כניסת האוויר אינו בגובה  10מ’ מעל
הקרקע .תיקון מהירות הרוח נעשה בעזרת הנוסחה הזאת:

נוסחה  – 4.4תיקון מהירות הרוח בהתאם לגובה החלון
a

) (
H

Hmet

= VH

כאשר:
 – VHמהירות הרוח ליד פתחי הכניסה (מטר לשנייה)
 – Hmetגובה מרכז החלון במערכת האוורור (מטר)
 – Hmetגובה חיישן מהירות הרוח בתחנה המטאורולוגית (מטר)
 - aמקדם החספוס (ללא יחידות)
את מקדם החספוס ניתן לחלץ מהטבלה הזאת:

טבלה  – 3.3מקדמי חספוס
סוג השטח

תנאי השטח

מקדם החספוס

שטח פתוח

שטח פתוח חשוף לרוח הנעה בחופשיות

0.17

שטח כפרי

שטח פתוח בעל מכשולים מפוזרים שאינם
גבוהים מ 10-מ’

0.2

שטח בנוי

שטחים עירוניים פרבריים שיש בהם בניינים
של עד  7קומות

0.25

שטח עירוני אינטנסיבי

מרכזי ערים שבהם בניינים של יותר מ 7-קומות

0.33

 | 3קביעת מקדם האפקטיביות של פתחי כניסת האוויר ()C
אפקטיביות האוורור תהיה גבוהה יותר כאשר פתחי כניסת האוויר יהיו ממוקמים בניצב לכיוון הרוח .כאשר
הרוח מקבילה לחלון ,היא כמעט שלא תיכנס דרכו .מקדם האפקטיביות מייצג את התופעה הזאת בנוסחה.
קביעת המקדם תיעשה כך:
כאשר הרוח ניצבת למישור החלון או בסטייה של עד  30מעלות מהניצב למישור החלון ,יהיה מקדם
האפקטיביות  .0.6כאשר הרוח אלכסונית בזווית שנעה בין  30ל 60-מעלות ממישור החלון ,יהיה מקדם C
16
( .0.3ראו תרשים).

16ניתן גם לבצע אינטרפולציה לינארית המתחילה ב C=0.6-כאשר הרוח ניצבת למישור החלון ומסתיימת ב C=0-כאשר הרוח
מקבילה למישור החלון
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תרשים  3.4קביעת מקדם אפקטיביות של פתחי האוויר כתלות בזווית בין מישור החלון ובין כיוון הרוח

 | 4-5חישוב מספר החלפות האוויר בשעה במערכת אוורור הנוחות
עתה ניתן להשתמש בנוסחאות  4.1ו 4.2-לצורך חישוב מספר החלפות האוויר בשעה .אולם יש לזכור כי
חישוב זה נכון רק כאשר סכום שטחי פתחי כניסת האוויר שווה לסכום שטחי יציאת האוויר .אם המצב שונה,
יש לעבור לשלב .6
 | 6תיקון מספר החלפות האוויר במצב שסכום שטחי פתחי כניסת האוויר שונה מסכום שטחי
יציאת האוויר
במצב זה יש להכפיל את התוצאה המתקבלת מנוסחה  4.2ב”מקדם הגדלת קצב האוורור” .את המקדם
מחלצים מהגרף בתרשים .3.5

תרשים

 3.5מקדם הגדלת קצב האוורור .עיבוד מתוך Ashrea Fundamentals

1.4

1.2

1.1

6

5

3
4
יחס בין פתח גדול ופתח קטן

2

1

מקדם הגדלת קצב האוורור

1.3

1

 | 4חישוב השטחים המושפעים ממערכות אוורור נוחות
חישוב השטחים המושפעים ממערכת אוורור הנוחות יהיה כדלקמן:
 .1יש לסכום בנפרד את כל השטחים של החללים שעבורם התקבל אוורור נוחות בחודשים אפריל
ואוקטובר  -היינו החללים שנמצאו עומדים בקריטריונים שבטבלה .3.1
17
 .2סיכום השטחים צריך לכלול רק שטחים מאוקלמים.
 .3סיכום השטחים צריך לכלול רק שטחים אשר למשתמשיהם יש שליטה מלאה הן על פתחי כניסת
האוויר הן על פתחי היציאה .לדוגמה ,במצב שחדר שינה מאוורור דרך חלל מגורים ,יחושב השטח של
חדר השינה בלבד ,אף שחישוב מספר החלפות האוויר נעשה עבור כל המערכת (חדר השינה וחלל
המגורים).
 .4בבניין קומות שבו קומות טיפוסיות בתכנון חזרתי ,ניתן לחשב קומה טיפוסית שתייצג  5קומות .זאת
אומרת ,שבבניין של  15קומות חזרתיות יהיה ניתן לחשב את קומה מספר  1ולהניח כי התוצאות יהיו
דומות בקומות  .5-2תוצאות חישוב קומה  6יהיו דומות לקומות  10-7וכן הלאה.
 .5יחושב ממוצע של השטחים המאווררים בכל אחד מהזמנים הרלוונטיים לסוג המבנה לפי טבלה .3.2

17כלומר חללים אשר שוהים בהם אנשים דרך קבע ויש בהם דרישה לבקרת אקלים .בבנייני מגורים ,לדוגמה ,ניתן לכלול את כל
חללי המגורים (כולל את המרחב המוגן ובתנאי שמשמש חלל מגורים ולא אכסון) ,אולם לא יהיה אפשר לכלול את חדרי השירותים,
המקלחת ,המזווה ושטחי אכסון אחרים.
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פרק 4
אוורור לילה

אוורור לילה נועד לקרר את המסה התרמית בתוך החלל .אי לכך ,ניתן להשתמש בטכניקה זו רק במבנים
אשר הרצפות והתקרות בהם מוגדרים כבדים או חצי כבדים ,ו/או הקירות (הפנימיים והחיצוניים) מוגדרים
כבדים או חצי כבדים .ההגדרות הן בהתאם לת”י  5282אולם גם אלמנטים של בניין המחופים בחומרים
“משני מצב צבירה” ( )PCMיוכרו כאלמנטים כבדים.
בבנייני מגורים:
 .1כדי לאפשר פתיחת חלונות לאוורור בלי לסבול ממטרדי יתושים ,יתווסף תנאי להגדרת מערכות אוורור
לילה הממוקמות עד הקומה העשירית ,והוא כי פתחי כניסת האוויר ויציאתו יהיו מאובזרים ברשתות
הגנה מפני יתושים.
 .2לצורך הערכת פוטנציאל קירור פסיבי על-ידי אוורור לילה יש לקבוע תחילה את כיוון הרוח השלטת
שנמדדת בתחנה המטאורולוגית הקרובה בחודש יולי בשעה  22:00או ( 23:00בהתאם לזמינות
הנתונים) .לאחר מכן יש להעריך תחילה את מספר החלפות אוויר בשעה שנעשות במערכת האוורור

בדרך זו :במערכות מפולשות 18 ,אשר להן חלונות הפונים לכיוון הרוח כאשר סך פתחי הכניסה או
יציאת האוויר במערכת גדול מ 2%-משטח המערכת ,יובאו בחשבון  20החלפות אוויר בשעה .במערכות
לא מפולשות ובמערכות אשר להן חלונות אשר לא פונים לכיוון הרוח ,ואשר סך פתחי הכניסה או יציאת
האוויר במערכת גדול מ 2%-משטח המערכת ,יובאו בחשבון  2החלפות אוויר בשעה.
 .3יש להציב את ערך תנודת הטמפרטורה היומית הממוצעת ( )Tswingשל חודש יולי או אוגוסט
בתרשים  4.1ולהעריך את ההפחתה המרבית של הטמפרטורה ( ,)Tmaxבהתחשב בכמות החלפות
האוויר בשעה שהוערכה .את ערך “תנודת הטמפרטורה היומית הממוצעת” ניתן להשיג מהאטלס
האקלימי בהתאם לתחנה האקלימית הרלוונטית20 .
בכל שאר הייעודים:
תיושם מערכת אוטומטית לאוורור לילה ותכלול הפעלה אוטומטית של מפוח או פתיחה אוטומטית של
החלונות הרלוונטיים .אם הותקן מפוח יובאו בחשבון  2החלפות אוויר בשעה.
בכל הייעודים:
אוורור לילה ייחשב לאפקטיבי אם תושג במערכת הפחתה של הטמפרטורה המרבית ביום קיצי ב 5-מעלות
לפחות לפי תרשים ( 4.1ראו דוגמה למטה).

תרשים  4.1הפחתת טמפרטורה קיצית מרבית (ציר  )Yכפונקציה של מספר החלפות אוויר בשעה
ומנעד הטמפרטורה בין יום ללילה (ציר  .)Xאחרי שביב ושותפים ]8[ 2001
)Tmax (DegC
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דוגמה :לצורך הדגמה נעריך את אוורור הלילה בקומת מגורים בבניין בירושלים .לפי האטלס האקלימי,
בתחנה המטאורולוגית בעטרות הורגשה רוח מכיוון מערב בשעה  23:00בחודש יולי.
אם כן ,התרשים הבא מתאר את החללים המפולשים והלא מפולשים.
18ראה הגדרה בפרק  3סעיף א’
19זאת אומרת שכיוון החלון חורג מ 30-מעלות מכיוון הרוח
http://www.ims.gov.il/IMS/CLIMATE/ClimaticAtlas/TempNormals.html 20
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תרשים  4.2השטחים המסומנים בוורוד מייצגים חללים מאווררים בצורה לא מפולשת .השטחים
המסומנים בתכלת מייצגים חללים מאווררים בצורה מפולשת
כיוון הרוח השלטת בירושלים
בשעה  23:00בחודש יולי

מתוך האטלס האקלימי נחלץ את תנודת הטמפרטורה היומית הממוצעת ( )Tswingבחודש יולי:

טמפרטורה (מ״צ)
חודש

ממוצעים אקלימיים
I

II

III

IV

V

TEMPERATURE (0C

CLIMATOLOGICAL AVERAGES

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

מקסימום
יומי ממוצע

13.4 18.9 25.2 27.9 28.9 28.9 27.9 25.4 20.9 16.2 13.5 11.8

ממוצע יומי

9.6 14.2 19.6 22.1 23.0 23.0 21.6 19.0 15.2 11.5 9.2 8.0

מינימום
יומי ממוצע

5.8 9.5 13.9 16.3 17.2 17.2 15.4 12.6 9.6 6.8 4.9 4.3

תנודה
יומית ממוצעת

7.5

8.6

9.4 11.3 11.6 11.7 11.7 12.5 12.8 11.3 9.4

7.6

Month
Average
daily maximum

Daily average

Average
daily minimum
Average
daily range

הצבה של תנודת הטמפרטורה היומית הממוצעת בתרשים  4.1מגלה כי תושג הפחתה של כמעט 8
מעלות כמעט מהטמפרטורה המרבית באותו היום בחללים מפולשים ,והפחתה של כ 5.5-מעלות מחללים
לא מפולשים .במצב כזה יחושבו גם השטחים המסומנים בכחול וגם אלה המסומנים בוורוד כמושפעים
ממערכת אוורור לילה.

תרשים  4.3הדגמת בדיקת הפוטנציאל של הפחתת הטמפרטורה המרבית בחלל על-ידי אוורור מבנה
)Tmax (DegC
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פרק 5
הערכת רוחות באתר

פרק זה יעסוק בהערכת מטרדי רוח וברוחות רצויות בשטחים פתוחים.

 | 5.1הגנה מפני רוחות מטרידות בחורף וחשיפה
לרוחות רצויות בקיץ ובעונות המעבר
רוחות מטרידות מוגדרות רוחות שעוצמתן עולה על  6מ’/ש’.
רוחות רצויות בקיץ ובעונות המעבר מוגדרות כאלה העולות על  2.5מ’/ש’ אך קטנות מ 6-מ’/ש’.
לצורך בירור כיווני הרוח המטרידה או הרצויה ניתן לבחור באחת משתי שיטות אלה:
 .1יצירת שושנת רוח מתוך קובץ אקלימי על-ידי תוכנות מוכרות.
 .2שימוש באטלס האקלימי.
להלן שימוש בשושנות רוח המראות את כיוון הרוח המטרידה בחודשי החורף ואת כיוון הרוח הרצויה בחודשי
הקיץ

תרשים  5.1בתרשים העליון  -שושנת רוחות לחודשי החורף באזור באר שבע מתוך תוכנת Autodesk

 .Weather Toolניתן לראות כי שכיחות הרוחות העולות על  20קמ״ש ( 5.5מ׳/ש׳) גבוהה יותר מכיוון מזרח.
בתרשים התחתון  -שושנת רוחות לחודשי הקיץ באזור באר שבע מתוך תוכנת Autodesk Weather Tool
ניתן לראות כי שכיחות הרוחות בטווח שבין  10-20קמ”ש ( 2.5-5.5מ’/ש’) גבוהה יותר מכיוון צפון מערב
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אם משתמשים באטלס האקלימי יש להשתמש בחודש ינואר כדוגמה מייצגת של חודשי החורף ,בחודש יולי
כדוגמה מייצגת של חודשי הקיץ ובחודשים אוקטובר ואפריל כחודשים מייצגים של עונות המעבר .בחודש ינואר
נמצא את הכיוון שממנו שכיחות הרוחות העולות על  20קמ”ש היא הגבוהה ביותר בכל הזמנים ,ובחודשים יולי,
אוקטובר ואפריל נמצא את הכיוון או את הכיוונים שבהם עוצמת הרוח השליטה היא  20-10קמ”ש.

 | 5.2קריטריונים למהירויות רוח שקולות בשטחים פתוחים
לרוחות יש השפעה הן על התחושה התרמית של האדם הן על יכולתו המכנית לבצע פעולות שונות .בתכנון
שטחים פתוחים נהוג להתייחס להשפעת הרוח על הנוחות המכנית של אנשים ,מכיוון שהם יכולים להתמודד
עם השפעת הרוח על הנוחות התרמית באמצעות ביגוד.
הנוחות המכנית היא פונקציה של עוצמת הרוח וגם של עוצמת הטורבולנטיות ,ורוח המלווה בטורבולנטיות
שקולה בהשפעתה לרוח חזקה ממנה פי כמה ,שאינה מלווה בטורבולנטיות .המושג “רוח שקולה” מבטא
את השפעתן המשולבת של עוצמת הרוח ועוצמת הטורבולנטיות.
להסבר מפורט על אופן חישוב הרוח השקולה ,ראה מקור [.]2

קריטריון  - 1נוחות מכנית
טבלה  :1שיעור הזמן המותר לעוצמות הרוח באזורים עירוניים שונים
שיעור חריגה מותר
ממהירות  6מ/ש

שיעור חריגה מותר
ממהירות  9מ/ש

רחובות וחניות

20%

10%

אזור עסקים ומסחר

15%

10%

אזור מגורים וכניסות לבניינים

15%

10%

אזורי שהות בישיבה (מסעדות
פתוחות ,כיכרות עירוניות,
שטחים ציבוריים פתוחים)

10%

5%

אזור

קריטריון  - 2בטיחות הולכי רגל:
טבלה  :2קריטריון בטיחות הולכי רגל
אזור
כל אזור הבדיקה

שיעור חריגה מותר
ממהירות  15מ/ש

שיעור חריגה מותר
ממהירות  20מ/ש

1.5%

0.01%

פרק 6
עזרים

 | 6.1גיליון עזר לחישוב אוורור נוחות
גיליון חישוב אוורור נוחות  -דוגמה:

לינק לגיליון החישוב

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/
Standard_5281.aspx
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 | 6.2כלי עזר להערכת חשיפה סולארית של חזיתות בניינים
(מבוסס על מקור [)]7

טבלה  6.2.1כמות קרינה סולארית (קוט”ש למ”ר) לפי חזיתות ושעות ביום הקצר בשנה באזור א’
שעות

דרום-מזרח

דרום

דרום-מערב

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

0.21
0.36
0.39
0.33
0.23
0.14
0.05
0
0

0.14
0.28
0.37
0.4
0.38
0.33
0.28
0.2
0.1

0
0.01
0.11
0.22
0.31
0.37
0.42
0.39
0.26

טבלה  6.2.2כמות קרינה סולארית (קוט”ש למ”ר) לפי חזיתות ושעות ביום הקצר בשנה באזור ב’
שעות
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

דרום-מזרח
0.22
0.37
0.4
0.34
0.24
0.14
0.05
0
0

דרום
0.14
0.29
0.28
0.42
0.39
0.3
0.29
0.21
0.1

דרום-מערב
0
0.04
0.14
0.24
0.31
0.35
0.36
0.31
0.19

טבלה  6.2.3כמות קרינה סולארית (קוט”ש למ”ר) לפי חזיתות ושעות ביום הקצר בשנה באזור ג’
שעות
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

דרום-מזרח
0.22
0.37
0.4
0.34
0.24
0.14
0.05
0
0

דרום
0.14
0.29
0.38
0.42
0.39
0.34
0.29
0.21
0.1

דרום-מערב
0
0.04
0.14
0.24
0.31
0.35
0.36
0.31
0.19
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