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 מעונות מחקר  –אוניברסיטת בן גוריון 

 ?5281מהו תקן 
 

אבל נמצא כדרישה מחייבת כחלק מפרוגרמת  ,  התקן הינו תקן לא מחייב לבניה ירוקה

 .  האוניברסיטה

דרישות אחרות הן לבחירה  , דרישות מסוימות בתקן הינן תנאי סף וחובה לעמוד בהן

 . והן מתוגמלות בניקוד, מתוך מגוון סעיפים 

 נקודות 55עמידה בתקן מחייבת הגעה לניקוד מינימאלי של, 

חומרים ובריאות הדיירים, קרקע, מים,  אנרגיה: התקן מטפל בנושאים הבאים. 

 

 עמידה בתקן מורכבת משני שלבי אישור מול מכון התקנים: 

בשלב זה יש להגיש ראיות והוכחות עבור כל  . מהווה אישור בניה ירוקה לתכנון: 'שלב א 

 .    והוא מקביל לשלב התכנון המפורט והכנת המכרזים, סעיף

בשלב זה נערכים שני סיורים בשטח עם בודק  . מהווה אישור בניה ירוקה לביצוע: 'שלב ב

 .      בסיום שלב זה הבניין מוסמך כבניין ירוק. יש להגיש הוכחות ביצוע, המכון

 



 מפה א"תצ

 תאור פרויקט מעונות המחקר באוניברסיטת בן גוריון
 

  129בשני המבנים יחד מתוכננות . הקמת שני מבנים בני חמש קומות כל אחד לרבות מרתף למערכות
 .   יחידות דיור
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שמש   –אקלימי -תכנון ביו  1.1.2

 וצל  

בדיקת הצללה סכימתית מבניינים 

 4.66 ואובייקטים סמוכים

 אנרגיה 1פרק 
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פרויקט המעונות ממוקם מצפון לבניינים  
לכן  . הסמוכים אליו ומרוחק מהם מספיק

לא מוצל על ידי הבניינים שמדרום לו ולא  
 .  מצל על אף אחד מהבניינים



שמש   –אקלימי -תכנון ביו  1.1.2

 וצל  

לדצמבר במשך  21-חשיפת גג לשמש 

 4.66 שעות לפחות 4

 אנרגיה 1פרק 

10:00 

14:00 
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שמש   –אקלימי -תכנון ביו  1.1.2

 וצל  

השטח הפתוח המשותף לשימוש  

י הדרישות  "עיקרי חשוף לשמש עפ

 'בנספח ב

4.66 

 אנרגיה 1פרק 
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שמירה על זכויות שמש בשטחים הפתוחים  
–  

הפרויקט מצל על השטחים הפתוחים שלו  
 הן בין המבנים עצמם והן מסביבם, עצמו

על הכביש והמדרכה שמצויים מצפון   -
 .ומצפון מזרח לפרויקט

15:00 

14:00 



י  "דירוג אנרגטי לפי ת 1.1.3

 1חלק  5282

י "דוח חישוב צריכת האנרגיה לפי ת

 12.45 1045י מחייב "ות 1חלק  5282

 אנרגיה 1פרק 

 . 1045י מחייב "כל הפרטים והחישובים מותאמים גם לת
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י  "דירוג אנרגטי לפי ת 1.1.3

 1חלק  5282

 12.45 קירות טיפוסיים חתכי

 אנרגיה 1פרק 
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י  "דירוג אנרגטי לפי ת 1.1.3

 1חלק  5282

 זיגוג

 A 12.45דירוג אנרגטי 

 אנרגיה 1פרק 

בכל   6/6-12/5זכוכית חלונות יהיה זיגוג כפול 
 שמשות בהירות, ד ושירותים"החלונות פרט לממ
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ביצועים   1.2.1

אנרגטיים  

של 

 תאורה 

מהשטחים הציבוריים המשותפים יתוכננו לפי התקן   90% -1

כן הנצילות האורית של גופי התאורה  -כמו. 8995י "הישראלי ת

 .מהשטחים המשותפים לפחות 90%-ל ב"לפי התקן הנ

 .שעון אוטומטי לכיבוי והדלקת תאורת חוץ -2

שעון אוטומטי בלובי  , חיישן נוכחות לכיבוי תאורה בחניונים  -3

 .קומת כניסה

מהשטחים הציבוריים המשותפים יתוכננו לפי התקן  90% 4 - 

כן הנצילות האורית של גופי התאורה  -כמו. 8995י "הישראלי ת

 .מהשטחים המשותפים לפחות 90%-ל ב"לפי התקן הנ

4 

 אנרגיה 1פרק 
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סולארי מעבר לנדרש  מים  חימום חימום מים 1.2.2

 3.2 לנדרש בחוק

 אנרגיה 1פרק 
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 A   2.4דרוג אנרגטי  מערכות מיזוג אויר 1.2.4

 אנרגיה 1פרק 

 מעונות מחקר –אוניבריסטת בן גוריון 



מעלית בעלת מערכת לויסות מהירויות   מעליות 1.2.7

 0.80 בבקרת תדר

 אנרגיה 1פרק 
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 2.3 בתוך אזור בנוי קיים אתר   בחירת 2.1

 קרקע 2פרק 
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 0.50 סקר היסטורי קרקעות ואתרים מזוהמים   2.2

 קרקע 2פרק 

 .בוצע סקר היסטורי הכולל את תיעוד הייעודים והשימושים הקודמים של המגרש 
 .לא התגלו זיהומי קרקע 

 
 :היסטוריית האזור

האוניברסיטה הוקמה  . המבנה המוצע ממוקם בשטחה של אוניברסיטת בן גוריון בעיר באר שבע
אושרה   1983ובשנת " שטח לתכנון עתידי"השטח הנידון היה ביעוד , בתכניות קודמות. 1969בשנת 

כיום קיים במגרש מבנה המשמש  ". שטח מבנה ציבור"שיעדה את המגרש ל 92/108/03/5תכנית 
ניתן  . המבנה לא נמצא בקרבת אתרים מזהמים. המיועד להריסה, לשירות פסיכולוגי חינוכי

 .זיהום לקרקע המגרשסכנת להסיק כי לא נשקפת 
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 צפיפות בנייה ופיתוח 2.3

צפיפות הפרוייקט שווה לערך  

תכנית מתאר  המקסימלי בהגדרות

 המקומית
4.00 



 תופעת אי החום העירוני   2.4

 לפיתוח
 משטחי הפיתוח מטופלים למניעת 50%

 0.5 תופעת אי החום העירוני  

 קרקע 2פרק 
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עצי צל בוגרים וכן שטח פנימי מגונן  מירוב השימוש בקרקע 2.5

 0.8 . ומוצל לרווחת הדיירים

 קרקע 2פרק 

 מעונות מחקר –אוניבריסטת בן גוריון 



 0.9 סקר אקולוגי נמצא בהכנה  אקולוגיית האתר 2.7

 קרקע 2פרק 
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3.1 
חסכון בשימוש במים 

 שפירים בבניין

חסכוניות  קבועות שרברבות 100%

 חסכמים לברזים ולמקלחים –במים 
5.40 

 מים 3פרק 
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אמצעי מדידה משניים   3.2

 ואמצעי בקרה
 1.3 השקיה לגינון מד מים ובקר



חיסכון במים שפירים   3.3

 להשקיה בגינון  

בהשקיית  10% -מוצג חיסכון של כ

 . הגינות לעומת גינת הייחוס

חיסכון זה מהווה עמידה בתנאי סף 

 .בלבד

0 

 מים 3פרק 

 :הוגשו 
  –תכנית גינון עם הרכב צמחייה  -
 מהצמחים מתוך הרשימה של      80%-כ  
 .הצמחים החסכוניים במים   
 .צנרת וראשי מערכת –תכנית השקיה  -
 חישוב ספיקת וצריכת    –חישוב השקיה  -

 .המים בכל הפרויקט    
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חומרים ומוצרים בעלי תו   4.1

 תקן ירוק  

או מוצרים  /חומרי בניה ו 15שימוש ב ייעשה

י או תו ירוק ממדינות  "בעלי תו ירוק של מת
OECD. 

6 

 חומרים 4פרק 
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,  חומרים ממוחזרים 2בלפחות  ייעשה שימוש חומרים ממוחזרים   4.2

 2 .  כל אחד בקטגוריה שונה 

חומרים ומוצרים   4.3

 מקומיים

שימוש בחומרים המיוצרים בישראל   ייעשה

 :לפי המפתח הבא, וברשות הפלסטינית 

 חומרי שלד 5

 חומרי גמר 10

 חומרי פיתוח 5

 חומרים למערכות   6

0.50 

 ייעשה שימוש בחומרים אשר חומרים ממיקור אחראי 4.4

 יש מערכת לניהול סביבתי לחברה היצרנית

 או מערכת לניהול אחריות חברתית/ו
0.50 



ניתוח  , דוח הכולל שושנת רוחות רוח –אקלימי -תכנון ביו 5.1

  בחינת השפעת, משטר הרוחות

 .המבנה על משטר הרוחות

0 

 בריאות ורווחה 5פרק 
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שליטה ברמת המשתמש   5.5

בוהק  , תאורה טבעית -

 וסנוור

מערכות הצללה חיצוניות בשליטת 

הותקנו תריסים בפתיחה   -הדייר 

מלאה בכל החלונות ופתחי הדירה 

 .ושירותים למעט חדרי רחצה

0.67 

 בריאות ורווחה 5פרק 
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מניעת סינוור בתאורה  5.8

 מלאכותית

סינוור  כל גופי התאורה יעמדו ברמת

 . 8995לפי תקן  UGRמטריד 

 .תאורת חוץ לא תגרום לזיהום אור

0.44 



רמת  -איכות אקוסטית  5.9

 רעש מרבית 

בדיקה לקביעת רמת רעש  התבצעה

 סביבתי

רמות רעש סביבתי פנימי בשטחי 

, עבודה/חדרי השינה וחדרי המגורים

בתאימות עם , כשהחלונות סגורים

 .המפורט בתקן

0.44 

 בריאות ורווחה 5פרק 

מעבר  -איכות אקוסטית  5.10

 רעש

בדיקה לקביעת מעבר  התבצעה

 (רצפות)רעש מבעד לקירות ותקרות

 .בתאימות עם המפורט בתקן

0.45 

קרינה אלקטרומגנטית   5.12

 מגנטית  -וקרינה מיקרו

נערכו בדיקות בתוך הבניין לאיתור  

. 'רמות קרינה ממתקני שנאים וכיוב

 .ואחרי האיכלוסבטרום 
 בשטח הפרוייקט לא קיימות אנטנטת סלולריות

0.66 
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פסולת  )ניהול הפסולת  6.1

 (  מוצקה/מעורבת

הפרדה לשני תכנון המבנה יאפשר 

 .רטוב ויבש –זרמים 
בנוסף מיחזור של חומר אחד לפחות מהזרם  

 .היבש

2 

 פסולת 6פרק 
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מתקנים   –תחבורה  7.2

 וחניה לאופניים

 50%יסופקו מתקני חניה לאופניים ל

 .ממספר הדירות
ממספר   100%או  75%ניקוד עבור  ניתן לקבל

 .הדירות

0 

 פסולת 6פרק 
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 ד"יח 129בפרויקט 
 .יותקנו בחדרי האופנייםנוספים  17 , מקומות חניית אופניים סופקו בפיתוח 50



8.1 

8.2 

8.3 

 

הפרדה ואחסון באתר 

 .הבנייה של פסולת בנין

הפניית פסולת לאתר 

הפניית עודפי  , ממחזר

 .עפר לאתר מורשה

3.1 

 ניהול אתר 8פרק 

בשלב מאוחר יותר הפסולת נאספה  

 .במרוכז והופרדה באתר המיחזור
סוגים בשלבים  6הפרדת פסולת ל 

 .הראשונים לבנייה
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 כוכבים  1:    דרגה

 :ניקודסיכום 
 'נק 55 –ניקוד דרוש לדרגת כוכב אחד 

 .'נק 60.9 –ניקוד מצופה 
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 תודה על ההקשבה
 

 מיכל ויטל
 רוזנברג אדריכלים –ויטל 


