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 כללי

 והשיכון הבינוי במשרד" שכונות שיקום" פרויקט בשיתוף( ר"ע) לאנרגיה הישראלי הפורום

" אנרגטי שיפוץ" ,בישראל לראשונה, 2015-2016בשנת  ביצעוובתמיכת הקרן הקיימת לישראל, 

(Retrofit )דהיינו, שיפוץ המשפר את המדדים האנרגטיים )צריכת חשמל למיזוג,  – מגורים בניין של

עיר ב, (414) 6 נון בן הרב' ברח הממוקם מבנה שיכוןב בוצע הפרויקט. לתאורה, וכד'( של המבנה

קומות. הוא  שלוש טיפוסי בן , כמבנה שיכון ציבורי1960-הבניין ברחוב בן נון נבנה בשנות ה. שדרות

 יועד הבניין .העיר מוותיקי הם ברובם ותושביו, שדרות של הוותיקות יהמשכונות ממוקם באחת

 ,והשיכון הבינוי משרד מטעם" שכונות שיקום" פרויקט במסגרת סטנדרטי שיפוץ עבורלמלכתחילה 

 מצויות( 2 איור) ולאחריו( 1 איור) השיפוץ לפני המבנה תמונת .כתוספת שולב האנרגטי והשיפוץ

 .על השער הקדמי מצויה, והדמיית הפרויקט בטרם ביצועו הבא בעמוד

 מסמך זהתוכן ו ת הפרויקטומטר

 הדירות את פר את תפקודו התרמי של המבנה ולהפוך)א( לש :ביניהן תומטרלפרויקט מספר 

)ב(  בקיץ; מרובה בחורף או לקירור לצמצם את צריכת החשמל לחימום ,ובפרט יותר, לנעימות

בעיית התאורה את  בכלל זה לפתור, בו ניצב המבנה המגורים והמבנן )ה"בלוק"(סביבת את שדרג ל

האסתטי; )ג( לבצע מחקר אודות התרומה של השיפוץ ערך לתרום לו המשותפת בחדרי המדרגות

ניטור הטמפרטורה וצריכת החשמל בדירות המגורים לתפקודו האנרגטי של המבנה, זאת באמצעות 

; )ד( לבחון את מכלול ההיבטים הכלכליים של השיפוץ ואחריול השיפוץ, במהלכו לפני במבנה

 .בארץברחבי  דומיםפרויקטים וכמודל לביצוע מחקר  כמקרה

תודות למענק שהתקבל מקרן העזבונות. המסמך מתאר כחלק מפרויקט שבוצע מסמך זה נכתב 

שומו, במטרה וממחיש באמצעות שימוש בתמונות ובפרטים אדריכליים את שלבי הפרויקט ודרכי יי

לאפשר לגופים ולרשויות שונים לממש מודל זה. המסמך סוקר בקצרה את מצב המבנה בטרם 

השיפוץ, מתאר את האמצעים שיושמו בתהליך השיפוץ, ומשלים באמצעות תיעוד מצולם של שלבי 

 הביצוע.

המקור לתמונות ולפרטים האדריכליים שבמסמך הוא בצילומים שביצעו הפורום הישראלי 

 שיף אדריכלות.-לאנרגיה ובתכנית שהוכנו על ידי משרד גלעד
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אינה . בצילום ניתן לראות כי חזית המבנה 2015 ינואר, השיפוץ טרם המבנה תמונת: : 1 איור
 .מורכבת מחלקים שהוקמו בשיטות בניה שונותאחידה וכי היא 

 

. בצילום ניתן לראות בברור את 2016 אפריל, האנרגטי השיפוץ השלמת עם המבנה תמונת: 2 איור
ההצללות )בצהוב( שהותקנו על חלונות החזית המערבית, את בידוד המעטפת המעניק לחזית 

מסתיר את המערכות ושהותקן בראש המבנה  מעקה הגגואת  אחידהאסתטית והמבנה חזות 
 .ים()דודי השמש והמזגנ שעל הגגהטכניות 
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 התפקוד האנרגטי של המבנה

 ,קומות שלוש טיפוסי בן , כמבנה שיכון ציבורי1960-בשנות הכאמור נבנה  ,הבניין ברחוב בן נון

להן  (כניסה בכל דירות 6)מגורים  דירות 18-ו כניסות 3לבניין  .פתוחה עמודים קומת מעלהמצויות 

 האנרגטי תפקודו וביצוע השיפוץ, נותחתחילה טרם . צורפו בשנים האחרונות חדרי מיגון )ממ"ד(

. תוצאות הניתוח מלמדים (EnergyUIממוחשבת ) באמצעות מערכת סימולציהודירותיו  הבניין של

 .1(5282)ת"י הנוכחי עומדים בדרישות המינימום של תקן הבניה הירוקה כי המבנה ודירותיו אינם 

שכן  ה תרמית מטמפרטורת הסביבהיריו הגנמשמעות הדבר היא שקירות המבנה אינם מעניקים לדי

המבנה  של הקדמית חזיתומאחר ובנוסף,  .הם אינם מבודדים די הצורך מפני החום והקור החיצוני

 בעונת הקיץ, היום. לאורך מרבית שעות ישירה שמשקרינת  סופגת היא, מערב-דרום לכיווןפונה 

 לחוסר או( במזגן משתמשיםבאותן דירות בהן ) אוויר למיזוג גבוהה אנרגיה לצריכתהדבר  גורם

 הדירוג האנרגטי של המבנה ודירותיו ניתוחמציגה את להלן  1 טבלה .לשוהים בדירות גבוהה נוחות

 (.4 איור) A( לדרוג 3 איור) Eמדרוג המבנה עם השלמת השיפוץ, עבר . בטרם השיפוץ

 דרוג הבניין הקיים דירה קומה

 אינה עומדת בדרוג הבסיסהדירה  1 קרקע

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 E 

1 7 E 

8 D 

9 D 

10 C 

11 D 

12 E 

 הדירה אינה עומדת בדרוג הבסיס 13 2

 הדירה אינה עומדת בדרוג הבסיס 14

 הדירה אינה עומדת בדרוג הבסיס 15

 הדירה אינה עומדת בדרוג הבסיס 16

 בדרוג הבסיסהדירה אינה עומדת  17

 הדירה אינה עומדת בדרוג הבסיס 18

 E דרוג הבניין כולו

  .EnergyUI בתוכנת, על בסיס ניתוח נתוניו כולו והבניין הבניין דירות של אנרגטיה דירוג: ה1 טבלה
 .אל-בית מאירה' אנג: מקור

                                                           
 המבנה. השלמת הקמתו של יצוין כי תקן הבניה הירוקה פותח רק לאחר 1
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 .אל-בית מאירה' אינג: מקור. השיפוץ לפני - האנרגטי הדירוג מדבקת : 3 איור

 

 .אל-בית מאירה' אינג: מקור. השיפוץ השלמת לאחר- האנרגטי הדירוג מדבקת  :4 איור
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 ושילובה עם "שיקום שכונות" תכנית השיפוץ

טיפול , המרכזי ביובהחלפת מערכת ה :בסיסי/תפקודי במבנה שיפוץ ביצע" שכונות שיקום" פרויקט

, החלפת צנרת המים ושעוני המים, והחלפת ריצוף שבור בקומת העמודים בריצוף חשמלבמערכות ה

טיפול בגג )א(  :מרכזיים אמצעים חמישה כלל מבנההאנרגטי של ה שיפוץהואילו . 2,3משתלב

זרחית( המבנה )למעט החזית הממעטפת טיפול ב ; )ג(העמודיםקומת טיפול בתקרת )ב(  ;המבנה

טיפול )ה( -ו ;מערביתהחזית ה חלונותעל  הצללות התקנת )ד(באמצעות הוספת מערכת בידוד; 

הפעולות שבוצעו במבנה מפורטות  .התקנת תאורה סולארית, בכלל זה בכניסות ובחדרי המדרגות

 .להלן 2 טבלהב

: חמש בבניין מהדירות שמונהלניטור צריכת החשמל בהותקנו מכשירים כחלק מביצוע הפרויקט 

העובר שיפוץ ושלוש בבניין הסמוך )לצורך בקרה(. בחמש דירות הותקנו גם מדים למדידת 

את לאורך זמן יכת החשמל ולמדוד לקבל מידע על צרנים מאפשר טמפרטורת הפנים. איסוף הנתו

 בשיפור האקלום בדירות לפני/לאחר השיפוץ. מערכת הבידודהצלחת 

 ומינוי ועד.ת דיירים אספהמבנה, בכלל זה  דייריהשיפוץ כולו לווה בעבודה שוטפת מול תהליך 

 פירוט סוג הטיפול מרכיב

גג 

 המבנה

 בטקליריעות ביטומניות +  איטום

 מוקצף פוליאוריטן בידוד

 פרוק והחלפת כל דודי השמש והקולטים במערכות חדשות החלפת מערכות

ס"מ בחזית המבנה המערבית לצורך  120הקמת חומה בגובה  בניית מסתור

הסתרת המערכות, וכן חומה נמוכה יותר בשתי חזיתות 

 נוספות

 חלונות

המערבית, הכוללים התקנת הצללות בחלונות החזית  הצללות

קונסטרוקציית פלדה דקת דופן שהותקנה באתר על ידי 

 הקבלן עליה הוצבו לוחות צמנטבורד

 חזיתות

חיפוי )מערכת 

 תרמית(

חיפוי חזיתות המבנה )למעט זו המזרחית( במערכת 

תרמהאוס של חברת גולמט הכוללת לוחות צמר סלעים בעובי 

בהתאם לתנאי ס"מ )הותקנו כמה שכבות  15ס"מ עד  5של 

למעטפת ( המעוגן המבנה על מנת ליצור שכבה אחידה קירות

 ייעודיים עוגניםבאמצעות 

 העלאת היחידות החיצוניות של המזגנים מחזית המבנה לגג פרוק מזגנים

התקנת תעלות וחללי גבס לצורך הסתרת כבלים וחיווט  הסדרת צנרת

 חיצוני

 חלונות החזיתות פירוק וצביעה של סורגי טיפול בסורגים

                                                           
פעולות נוספות שבוצעו על ידי אגף שיקום שכונות: החלפת ריצוף בחזית הבניין, התקנת מעקות בשלוש חזיתות,  2

 יצירת שיפוע בחזית צד למי גשם, גינון בחזית.
 בגג ביטומניות יריעות, וצבע נוספים המבוצעים בשגרה על ידי "שיקום שכונות" )דוגמת טיח בסיסיים אלמנטים 3

 לבניין( שולבו בשיפוץ האנרגטי. הכניסות ושיפוץ
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התקנת טיח לשלוש חזיתות המבנה, וצביעתן בשליכט  צבע

 צבעוני, בכלל זה להצללות שהותקנו על החלונות

חדרי 

 מדרגות

 כניסה מספר כולל מוארים כניסה שלטי התקנת שלטי כניסה

בכניסה לחדר המדרגות ומסביב לתאורת הכניסה ולמספר  משקוף אלומיניום

 הכניסה

המדרגות כולל  יחדר לתאורת תוסולארי תומערכ 9 התקנת תאורה

יחידה חיצונית )פאנל סולארי( ויחידת תאורה פנימית + 

 מפסק

 ןיבשבחזית המערבית של חדר המדרגות  חרכיםב טיפול אוורור

והגנה על המערכת  ירואוה רימתשיפור זל, לקומה קומה

 התרמית שהותקנה על המעטפת

קומת 

 עמודים

תקרת קומת העמודים )שהיא גם רצפת הקומה  חיפוי ובידודאיטום 

 הכוללת גולמט חברת של תרמהאוס במערכתהראשונה( 

לתקרה  המעוגנים מ"ס 2.5 של בעובי סלעים צמרלוחות 

 ייעודיים עוגניםאמצעות ב

 תיקוני טיח וקירות קומת העמודים טיח

 צבעוני אקרילי בכל קומת העמודים ובתקרה שליכט

 : פירוט מרכיבי השיפוץ האנרגטי.2 טבלה

 עלויותניתוח 

אחת ממטרות הפרויקט היא ניתוח כלכלי של העלויות העודפות הכרוכות בשיפוץ "אנרגטי" של 

תבצע על ידי אגף "שיקום שכונות". זאת, אל מול התועלות ביחס לשיפוץ הסטנדרטי המ ,המבנה

האם  היאבמילים אחרות, השאלה הנשאלת כלכליות ואחרות.  האנרגטי,הצפויות מביצוע השיפוץ 

והצמצום  של דיירי המבנה, בשל שיפור תפקודו האנרגטי אנרגיההיקף החיסכון בעלויות ה

, שקול לעלות השיפוץ האנרגטי. ניתוח צד ההוצאות, כמפורט בנספח לדו"ח זה, בהוצאות האקלום

ל עהתווספו  שרא ,₪ 900,000-רגטי בפרויקט, נאמדת בכמלמד כי העלות הכוללת של המרכיב האנ

שהושקעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, כחלק מפרויקט שיקום שכונות, ₪  450,000-סכום של כ

יש להדגיש כי ניתן )וכיוב' טיפול במערכות המים והביוב, טיפוח סביבתי וטיפול בחדר המדרגות ב

פוץ במספר גודל, כלומר ביצוע שיהבאמצעות יתרון  לצמצם משמעותית את עלות השדרוג האנרגטי

 מבנים סמוכים בו זמנית(.

 שנים 25לדירה, ובפריסה על פני ₪  50,000 -על עלות של כלפיכך ניתוח העלות ליחידת דיור, מלמד 

במקביל, ההוצאה על חשמל בדירה ממוצעת בבניין נמוכה לשנה לדירה. ₪  2,000 -, כ)ללא היוון(

לשנה(. זאת, בשל העוני האנרגטי ממנו סובלים ₪  2,400לחודש )₪  150-200 -ת כל כביותר, ועומד

הדיירים, אשר לחלקם הגדול אין כלל אמצעי אקלום, או שנעשה באמצעים אלו שימוש מועט, בשל 

מצוקה כלכלית. לאור נתונים אלו, ברי כי אין בחסכון בהוצאות האנרגיה די למימון הוצאות 

 השיפוץ האנרגטי.
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התקציב המוקצה  כוללהמפורטות בנספח, בפרויקט השיפוץ הירוק בשדרות, פילוח ההוצאות 

 התאם לששת, בוצע בשכונות לשיפור מערכות המבנה על משרד השיכון במסגרת פרויקט שיקום

 :שלהלן סעיפיםה

בחלקם גם בעלי תרומה פונקציונאלית. לדוגמה, המעקה אשר הוקם על  :מרכיבים אסתטיים .1

הגג, המסתיר את המערכות הטכניות )דודי שמש, מזגנים( ותורם לאסתטיקה ולחזות האחידה 

 שכבות הבידוד;לשל המבנה. למעקה תפקוד פונקציונאלי בשל הצורך בהגבהה 

ת באמצעות מערכת תרמוהאוס . לדוגמה, בידוד המעטפחסכון באנרגיה שייעודםמרכיבים  .2

 )צמר סלעים( וההצללות שנבנו על החלונות;

מערכות ניטור. עלויות אלו צפויות  ,ותקונסטרוקטור, אדריכל לדוגמה, :עלויות פרויקטאליות .3

לרדת בצורה משמעותית תודות ליתרון לגודל, כאשר פרויקט מסוג זה מבוצע על ידי חברה 

 יקטים דומים;פרועת ובעונה אחת עם קבלנית או ב

לדוגמה, מזגנים חדשים ויעילים, החלפה של דודי  "(:פרוייקטים כלכלייםמרכיבים כלכליים )" .4

תודות ליעילות באנרגיה הצפוי וקולטי שמש, התאורה הסולארית. במרכיבים אלו החיסכון 

 תוך פרק זמן קצר;במחזיר את ההשקעה המערכת 

גם  ,לבצע במסגרת שיפוץ המבנהממילא ם יש לדוגמה, טיח, צבע, שליכט, אות :תכללי תשתית .5

 המרכיב האנרגטי;ללא ביצוע 

 לדוגמה, תעלות תשתית בחזיתות, הנדרשות בשל השיפוץ האנרגטי. :לחסכוןקשורה ת תשתי .6

 

 : פילוח ההוצאה בפרוייקט השיפוץ לפי תחומים1 גרף
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לעיל. בגרף ניתן לראות כי עלות המרכיב  1 גרףב תוצאות פילוח ההוצאות על פי סעיפים אלו מתואר

הנוגע בחיסכון באנרגיה היא כשליש מהוצאות הפרויקט, ועלויות התשתית נאמדות אף הן במעט 

 יותר משליש מההוצאות.

בהתבסס  על הרכיבים הקשורים בהתייעלות וחיסכון בלבד ן החזר ההשקעהזמכעת ניתן לנתח את 

, בישראל משק ביתלעות ממוצ הוצאות איקלוםהנחה של בבניתוח זה, . סכון בעלויות אנרגיהיחעל ה

 כדאיות כלכלית בביצוע השיפוץ האנרגטי. כי אין לכאורה  נמצא

לחודש. ₪  76-נאמדת ב ,לא היוון(ל) השנ 25על פני  ההעלות החודשית של השיפוץ לכל דירה, פרוש

היה מושג חסכון קוט"ש בשנה(,  7,500-שעבור דירה בעלת צריכת חשמל ממוצעת במשק )כבעוד 

 לחודש.₪  56-הנאמד לכל היותר ב, וההצללות בידוד המעטפתבשיפור תודות ל ,בעלויות האנרגיה

 מהדרוש להחזר עלויות 74%-ככתוצאה מהחיסכון בהוצאות האנרגיה היה מהווה החזר הכלומר 

 (.3 טבלההשיפוץ )

 סך הוצאות הקשורות לחיסכון באנרגיה

 שח 341,748 חסכון באנרגיה

 שח 68,605 תשתית קשורה לחסכון

 שח 410,353 סה"כ

 שח 22,797 לדירה

 שח 76 שנים 25-לחודש, ל

   

     ניתוח צריכת החשמל

 קוט"ש 7,500 צריכת חשמל שנתית בדירה ממוצעת

 שח 3,750 שנתית עלות

 שח 313 בחודש

 שח 94 (30%) מתוך זה, לאיקלום

 שח 56 חיסכון( 60%מהשיפוץ )חיסכון כתוצאה 

 על אנרגיה אל מול מרכיב החסכון : ניתוח ההוצאות3 טבלה
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 תאור מצולם של מרכיבי השיפוץ

 המשכו של מסמך זה כולל תיאור מצולם של מרכיבי השיפוץ, בתוספת פרטים אדריכליים.

 גג המבנה

מפני  איטום הגגחידוש בידוד, שכבת מספר מרכיבים, בהם הוספת  כאמורהטיפול בגג המבנה כלל 

 ,, בניית מעקה, החלפת מערכות )דודי שמש ומזגנים(הגשם ויצירת שיפועים כדי למנוע הקוות מים

המים והשירות(. צנרותוטיפול בפירים )של 
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 .אדריכלות שיף-גלעד: מקור. במרכז הגג פירים שלושה וכן בשנים האחרונותהראשי למבנה  שנוספו ד"ממ חדריאת  לראות ניתן. המבנה גג תרשים: 5 איור
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טיפול בגג והוספת מעקה. המעקה משמש לצרכים אסתטיים דוגמת הסתרת דודי  -: פרט אדריכלי 6 איור
השמש והמערכות הטכניות, ויצירת חזית מבנה אחידה. הפרט כולל את בידוד הגג באמצעות לוחות 
ה פוליסטירן, ואיטומו ביריעות ביטומניות שעליהן בטון שיפועים )בטקל(. שכבת הבידוד על המעקה נועד

 למנוע יצירת גשרי קור. 
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כיסוי טוב  מאפשר מוקצףה פוליאוריטןקר המופיעים בפרט האדריכלי(. הלכשכבת בידוד )מחליפים את לוחות הקף מוקצ פוליאוריטן שכבת הוספתמימין, : 7 איור
 .באמצעות הסרת ירעות איטום ישנות הגג חישוףמשמאל:  יותר של שטח פני הגג.
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 , המשמשת מסתור אסתטי למערכות הטכניות.מ"ס 120 בגובה :מימין, פתח היציאה של הפירים. משמאל, הקמת גדר המעקה על הגג8 איור
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 .והאיטום הבידוד שכבות תוספת את המדגים פירים בקצוות טיפול - אדריכלי פרט :9 איור
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. בשל מצבם הירוד של דודי השמש וכן נוספות ומערכות והקולטים הישנים השמש מדודי הגג פינוי : 10 איור
 לצורך הוספת שכבת הבידוד הוחלט על החלפת כל המערכות במערכות חדשות. הצורך להזיזם
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 .מים לחימום חדשותמערכות הסולאריות הה: תמונת הגג לאחר השלמת הבידוד והתקנת 11 איור
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 קומת העמודים

 

. הבידוד משפר את תפקודן האנרגטי של הדירות םהעמודי קומת לתקרת הבידוד לוחות עיגון :12 איור
בקומת הכניסה, שתקרת העמודים היא רצפתן.
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 הפונה לכיוון מערב חזית המבנה

 

חזית המבנה הפונה לכיוון מערב. ניתן להבחין בתוספת מערכות ההצללה לחלונות, בטיפול בכניסות למבנה וכן בבידוד קירות המעטפת  -: פרט אדריכלי 13 איור
 צעות הוספת מערכת בידוד חיצונית.צפון טופלו אף הן באמלכיוון דרום ופונות לכיוון חזיתות הה. באמצעות לוחות צמר סלעיםהחיצוניים 
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 הצללות

 

הצללה מעל חלונות החזית. ההצללות נבנו באמצעות לוחות צמנטבורד אשר  -: חתך אדריכלי 14 איור
 דופן.-הותקנו על מסגרות העשויות פלדה דקת
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עליה הותקנו לוחות צמנטבורד. המסגרות נבנו באתר  דופן-דקת מפלדה : מסגרת ההצללה הבנויה15 איור
 השיפוץ על ידי הקבלן המבצע.
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 .המערבית החזית חלונות בהצללות הפלדה מסגרת גבי על צמנטבורד לוח :16 איור
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 .וצבע טיח גמר לאחר המערבית החזית בחלונות הצללה: 17 איור
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 מעטפת המבנה

 

 .סלעים צמר בלוחות המבנה מעטפת חיפוי - אדריכלי פרט :18 איור

 

 .המערבית החזית על( תרמהאוס מערכת) סלעים מצמר בידוד לוחות התקנת: 19 איור
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באמצעות עוגנים ייעודיים. באזורים שונים בקיר )דוגמת  המבנה למעטפת הסלעים צמר לוחות עיגון: 20 איור
 הקיר שמתחת לחלון( נדרשה הוספת שכבה כפולה של לוחות צמר סלעים, על מנת ליצור מישור אחד בחזית.
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 בע., ועליה צהסלעים צמר לוחותרשת הפרוסה על  גבי על טיח שכבת הוספת -: גמר החזית 21 איור

 

( לצורך ביצוע צילום תרמי השוואתי בין הצד 2015)דצמבר  המעטפת במחצית הטיפול השלמת :22 איור
 המטופל לצד שטרם טופל.
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)בצד השמאלי(. ניתן לראות בצילום הפרש של  מחזיתו מחצית בידוד לאחר המבנה של תרמי צילום: 23 איור
 עד מעלה וחצי בין הצדדים.
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 ניטור

 

 (.OWL- ינשוף) החשמל בארונות החשמל צריכת לניטור מערכת התקנת: 24 איור
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 מערכת תאורה סולארית בחדרי המדרגות

 

 .המדרגות חדרי תאורתבחזית המבנה המזינים את  סולאריים פאנלים :25 איור

mailto:info@energia.org.il


30 
 

 6330437תל אביב,  35גאולה פורום ישראלי לאנרגיה, 
 6224777-03  6855327-03     info@energia.org.il 

 

 ריתאסול מערכת. כל יחידה מחוברת למפסק תכוללה המדרגות חדריהפנימית ב התאורה יחידת : 26 איור
  עצמאית הכוללת סוללה לאגירה.
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