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ירוקה  בנייה  בחינת התקנות החדשות המחייבות 
שהונהגו  הבנייה  מחוקי  שונות  אינן  שהן  מגלה 
שנה,  כארבעים  לפני  בעולם  אחרים  במקומות 
בטכנולוגיית  הן  רבים,  שינויים  חלו  שמאז  למרות 
הבנייה והן באפשרויות לבסס אקלום חכם המותאם 
מה  מכך,  וחמור  המשתנים.  למצבים  און-ליין 
שהיה עד להמצאת המזגן תנאי בסיסי באדריכלות 
נכונה, נשכח, וקהות החושים התכנונית שהוא יצר 
האדריכלי  התכנון  של  משקלו  כובד  את  העבירה 

בעיקר לפסים חזותיים. 

לכל מי שבקיא בתחום ברור שחיסכון באנרגיה אינו 
מותנה בתוספת מאולצת של שכבת קלקר דקה 

לשיפור ההתנגדות התרמית של המעטפת, אלא 
בהטמעה מחודשת של עקרונות התכנון המסורתי 
נהוגה  שהייתה  אקלים,  מודעת  אדריכלות  של 

במשך שנים בטרם המצאת המזגן. 

הבעיה היא שזניחתם מתרחשת במידה לא מועטה 
יצירתית״  בעידוד תוכניות הלימוד שבהן ״חשיבה 
תשומת  מקבלת  מחשב,  בהדמיות  טוב  שניראית 
בין  ההרסנית  ההבדלה  מיסוד  תוך  מועדפת,  לב 
הבלעדית  לנחלתם  שהפכה  ירוקה״,  ״אדריכלות 
השורה  מן  אדריכלים  לבין  לדבר״,  ״משוגעים  של 
החשים שהם פטורים מעיסוק ב״גחמות ירוקות״. 

תקנות ותיקונים   החלת החובה על בנייה ירוקה 
  חומר למחשבה
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השאלה היא: האם כוונת הרשויות לעודד בנייה בלתי 
ייצור חשמל באמצעות  בוץ״,  ״בתי  רלוונטית של 
פוטו-וולטאים  תאים  של  מוגזמות  מערכות 
או  פרימיטיביות,  בשיטות  דלוחים  מים  ומיחזור 
שעדיף להשיב לאדריכלות את שפיותה הבסיסית 
משכבר הימים, כאשר המודעות לאקלים ולסביבה 
ולא  שבשיגרה,  כעניין  התכנון  בתהליך  מוטמעים 
כגון  בינלאומיים  בתקנים  להתקשט  צורך  מתוך 
תקן LEED האמריקאי, המתייחס לחמש קטגוריות 
קיימא;  בני  אתרים  השונים:  הבנייה  בתחומי 
ומשאבים;  חומרים  אנרגיה;  במיםן;  יעיל  שימוש 

ואיכות הסביבה.

רלוונטיים לצרכים  היות שלא כל הנושאים האלה 
אזורי האקלים השונים בתכלית,  בכל  הסביבתיים 
ניסיונות לעבוד על פיו בארץ אינה מוצדקת, ולעתים 
קרובות מוליכת שולל. כך למשל, בעוד שבאזורים 
בפני  להתגונן  היכולת  ואלסקה,  סיביר  כמו  קרים 
בעוד  זאת  החיים.  מציאות  את  מכתיבה  הקור 
בפני  התגוננות  היא  בישראל  העיקרית  שהבעיה 
)באזורים מסוימים(   וקור קיצוני  יום קיצוני בקיץ, 

בחורף. 

להתמקד  יש  בתקן  הנדרש  השינוי  את  ליצור  כדי 
טרנספורמציה  עיקריים:  תחומים  בשלושה 

אנרגטית; טרנספורמציה חומרית, וטרנספורמציה 
חברתית.

שהקטנת  להסיק  כדי  מדען  להיות  צורך  אין 
השימוש במזגנים ובתנורי חימום עשויה להפחית 
ופליטות מיותרות  ניכר את בזבוז האנרגיה  באופן 
הקיומית  המסקנה  אולם,  חממה.  גזי  של 
רחבי  בכל  האקלים  תנאי  מהקצנת  המתבקשת 
את  מוחלט  באופן  לפסול  שבמקום  היא,  העולם 
המצאת  ספק  ללא  )שהם  במזגנים  השימוש 
המאה העשרים(, צריך פשוט לצמצם את הצריכה 
לרענן  וכדי  נכון.  אקלימי  תכנון  באמצעות  שלהם 
את זיכרונם של אלה שהמזגן העביר אותם לעולם 
בשישה  הכל  בסך  מדובר  כפתור׳,  ׳לחיצת  שכולו 
עקרונות בסיסיים, שהקשר ביניהם הדוק: הצללה, 
ותאורה  המבנה  הפניית  איוורור,  איטום,  בידוד, 

טבעית.

הבודד,  הבניין  בתפקיד  מדי  רבה  התעמקות 
בזבוז  בהקטנת  הסביבה  של  חלקה  את  מחמיצה 
)כושלים  ניסיונות  למשל  כמו  הטבע,  משאבי 
ויקרים( למחזר מים דלוחים בבתי מגורים, כאשר 
לאיבוד  הולכות  ואנרגיה  מים  של  אדירות  כמויות 
ברמה  מטופלים  בלתי  משיטפונות  כתוצאה 
האזורית. יתירה מכך, גם נושא ההצללה המתעלם 

השלב הראשון בתקנות המחייבות בנייה ירוקה בהתאם לתקנים 5281 ו-1045 נכנס לתוקפו בתחילת 
חודש מרס. מדובר בהיבטים השונים של הבניין, התורמים לחיסכון באנרגיה, החשובים בהם: הצללה, 
איוורור, איטום, בידוד, והכנסת אור טבעי. התגובה הראשונית היא שמדובר במעט מדי, מאוחר מדי 
ובעצם - מיותר לחלוטין. פרט להכבדה נוספת על כמויות הרגולציה המושתות על האדריכלים בכלל 
ועל תהליכי הרישוי בפרט, הסיכוי שהדבר יגרום לחיסכון משמעותי באנרגיה שואף לאפס. בירוקרטיה 

מוגברת אינה תורמת לפישוט תהליכי התכנון, ומן הסתם מעוררת אנטגוניזם מיותר. 

ישראל מגיעה היום לשלב התקינה הסביבתית בזמן שבמדינות אחרות כבר מתחילים לאמץ את הדור 
יותר מאשר בכמות האנרגיה המושקעת בבנייה,  הבא של התקנים, תוך התמקדות בבריאות האדם 
מתוך הנחה שעקרונות הבנייה הירוקה חייבים להיות מוטמעים בכל מעשה אדריכלי כחלק מתהליך 
התכנון. סעיפים בת״י 5281, המתייחסים למשל, לסקר מזהמים בקרקע, אמצעים מיושנים לחיסכון 
לזלזול  לגרום  עשויים  אוטובוס,  לתחנת  המגוחכת  הקירבה  נושא  ובמיוחד  גידול,  בתי  סקירת  במים, 

בכוונת התקינה, וחבל.

Right page: The Earthship at Stanmer Park, Brighton, UK, 
overloaded with ecological means of a self-sustainable house.
left page: Eco Villa - The 'Mud House' project, at the 
Krishnanager Village, Swaraj Dweep (Havelock Island). 

בעמוד הימני: ׳בית הבוץ׳ בפארק סטנמר, ברייטון, בריטניה, עמוס לעייפה 
באמצעים "אקולוגיים" של בית האמור לתחזק את עצמו.

בעמוד זה: ׳אקו וילה׳ - פרויקט בית הבוץ, בסווארג׳ דוויפ )האי האוולוק( 
בכפר קרישנאנגר, סוואראג' דוויפ )האי האוולוק(.
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 - עירונית  באדריכלות  קרדינליים  מנושאים 
החדשות,  בתקנות  לחלוטין  מוזנחים  מרביתם 
קולקטיבית  חום  אגירת  הדדית,  הסתרה  כגון: 
ביתן  אריה  הגיאוגרף  )כפי שמראים מחקרים של 
מההשפעה  והתעלמות  השמונים(,  בשנות  כבר 
הסביבתית של נקבות-רוח בלתי נשלטות בסביבת 

בניינים גבוהים.

קיימא  בת  בנייה  של  הבסיסיים  העקרונות  אחד 
היא שימוש בחומרים מתכלים הניתנים למיחזור, 
במניעת  חשוב  כמרכיב  והן  השימוש  מבחינת  הן 
פגיעה ארוכת טווח בסביבה הטבעית. הכוונה היא 
במעטפת  )בעיקר  הבנייה  חומרי  את  להתאים 

הבניין( לתנאי המקום. 

היות  המשתמש.  בריאות  הוא  אחר  חשוב  נושא 
סגורים,  בחללים  מבלים  אדם  בני  הזמן  שמרבית 
חברות הצבעים נאלצות לשנות את הרכב הצבעים 
הפולטות   VOC תרכובות  המכילים  המסורתיים 
אקולוגיים  פנים  לצבעי  ולעבור  רעילים  גזים 
המבוססים על גרפן, המונע פעילות פוטו-כימית 

ועומד בתקנים סביבתיים מחמירים. 

עיקריים  נושאים  שני  בין  להבדיל  חשוב  כאן 
פונקציות  שתי   - ואיטום  בידוד   - באדריכלות 

חשובות, שהקשר ביניהן מוחמץ לעתים קרובות. 

לעתים קרובות, דווקא חומרים המצטיינים ביכולת 
לוקים  פלסטיק(,  יריעת  )דוגמת  גבוהה  איטום 

בהתנגדות תרמית השואפת לאפס.

חומרים  האחרונים  בעשורים  פותחו  זה  לצורך 
כלל  בדרך  המכילים  שכבתיים,  רב   - מרוכבים 
כמות גדולה של תוצרי עץ ממוחזר ואחוז קטן של 
פולימרים, כדי להשיג מספר פרמטרים מבוקשים, 

כגון איטום, בידוד ועמידות.

ההתנגדות התרמית של חומר נקבעת על פי משך 
על  להשפיע  חיצונית  לטמפרטורה  הדרוש  הזמן 
שרמת  היות  ולהפך.  המבנה,  בתוך  הטמפרטורה 
נמדדת  הבניין  מעטפת  של  האפקטיבית  הבידוד 
של  הפיזיקליות  התכונות  כל  סך  באמצעות 
לשיפור  ניתנת  היא  אותה,  המרכיבים  החומרים 
באמצעים שונים, כגון טיח, חיפויים שונים ואמצעי 
בידוד אחרים )ראה מאמר בהמשך בנושא חיפויים 

וציפויים(.

השימוש  שאלת  קרובות  לעתים  עולה  כך  בתוך 
בעץ בארץ, המהווה מצד אחד חומר בנייה אידיאלי 
מבטון,  ארבעה  פי  גבוהה  תרמית  התנגדות  בעל 
 126 ופי  מפלדה,   24 פי  מפלסטיק,  שישה  פי 
מאלומיניום. אולם, בשל התלות המוחלטת ביבוא 
גם  )כמו  בארץ  נחשב  בעץ  השימוש  לבנייה,  עץ 
במקומות אחרים בעולם( לטאבו, בין היתר משום 
קיצוניים,  אוויר  מזג  בתנאי  עמיד  פחות  שהוא 
המחמירות  והמיגון  האש  לתקנות  מתאים  ואינו 
זה  בנושא  שגם  לציין  חשוב  השטח.  תנאי  בשל 
כמעט  להתעלמות  גורמות  קדומות  ודעות  בורות 
מוחלטת מהאפשרות לייבא לארץ בתי עץ מוכנים, 
תוך התאמתם לתקנות הבנייה המקומיות וחיסכון 
לאור  במיוחד  הרסנית,  בניין  פסולת  בייצור  עצום 

העובדה שהבנייה בבטון בלאו הכי מחייבת שימוש 
מאמר  )ראה  היציקה  תבניות  לצורכי  בעץ  נרחב 

נרחב בנושא בגיליון 127(.

בלתי  במקומות  עצים  לטעת  שונים  ניסיונות 
כשלו,  פוליטיות(  מסיבות  )בעיקר  מתאימים 
ברישול  נעשית  הנכונים  במקומות  ונטיעתם 
ובחוסר הבנה מספקת תוך גרימת נזקים לצמחייה 

המקומית.

ראוי להדגיש שכדור הארץ הוא מערכת אקולוגית 
ביערות  הנפלט  דו-חמצני  פחמן  שבה  סגורה, 
אירופה שמיועדים לתעשיית הבנייה, עלול  בצפון 
להוציא מהמחזור עצים בוגרים במקומות אחרים, 
אלא אם כן מקפידים על איזון מושכל בין צמיחת 
העצים החדשים וכריתת העצים הבוגרים, במגמה 

ליצור ׳יער בר-קיימא׳.

כולל  לבנייה,  בעץ  שהשימוש  מראים  מחקרים 
והתחזוקה,  השינוע  לייצור,  הדרושים  המשאבים 
או  פלדה  מבטון,  הבנייה  על  הבחינות  מכל  עדיף 
המתחייב  שהשימוש  משום  בעיקר  אלומיניום, 
מוקצף  ופוליסטירן  בפוליאוריטן  בידוד  לצורכי 

)קלקר(, מבוססים על נפט.

מודעת  סביבה  או  מבנה  לתכנן  כדי  בעיקרון, 
והיגיון  ניסיון  מעט  בסיסי,  ידע  מספיק  אקלים, 
בריא. למוח האנושי הפועל על אינטואיציה, רגשות 
המחשב  על  גדולים  יתרונות  )עדיין(  יש  ורצונות 
ואין חשש שהוא יחליף אותנו בקרוב. אולם, כאשר 

Above: Modern style timber house, 
Amboise, France.
Right page: Timber frame  house 
made durable with light insulated  
cladding.

בעמוד זה: מבנה בעל שלד עץ המשפר את עמידותו 
באמצעות חיפוי קשיח מבודד.

בעמוד השמאלי: בית עץ בעל חזות מודרניסטית, 
אמבויס, צרפת.
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בעמוד זה: שימוש במשרביות להכנסת אור טבעי 
מסונן למרכז לצעירים ברמת נגב. 

אדריכל: אודי מנדלסון. 
בעמוד הימני: בית ספר פרטי במתחם הכפר הירוק 

- מרחב חינוכי פתוח ומוצלל הכולל גינת צמחי תבלין 
ועצי פרי, לחיזוק הקשר עם הטבע, תוך שיפור הנוחות 

התרמית ותמיכה בהיבטי בריאות הגוף והנפש.

תכנון המבנה ואדריכלות הנוף: 
איל יוסינגר אדריכלים 

מערכות החיים הולכות ומסתבכות, ניתן לגייס גם 
את עזרת המחשב ליצירת פתרונות יעילים יותר, 
בנתוני  התחשבות  תוך  המבנים,  ביצועי  לשיפור 

הסביבה המשתנים במהירות.

הצללה פסיבית היא שימוש בצורת המבנה ובפרטי 
לעונות  לכיוון,  בהתאם  מחושב  באופן  הבנייה 
השנה ולמיקום המבנה. הצללה שכזאת מאפשרת 
התאמה מדויקת יותר לצרכים המשתנים במהלך 
היום או במשך השנה, ובמיוחד כיום כאשר מערכות 
הבית החכם מאפשרות שליטה ממוחשבת, בעיקר 
זווית  בשל  בעיה  המהוות  המערביות  בחזיתות 
הקרינה הנמוכה בשעות אחר הצהריים של הקיץ. 

כסילותה של התקנה  לגנות את  ראוי  זה  בהקשר 
הכללת  את  היום  עד  המחייבת  תוקנה(  )שטרם 
שטח הכרכובים שרוחבם עולה על חמישים ס"מ, 

בחישוב שטחי הבנייה!

בניגוד לטעות הנפוצה כאילו הצללה נכונה תלויה 
במרכיבים פסיביים של הבניין בלבד, שימוש )נכון( 
בצמחייה )בעיקר עונתית( עשוי לשפר באופן ניכר 
את הנוחות התרמית של כל מבנה, בתנאי שהיא 

נעשית באופן נכון.

This page: Using lattice to increase natural light 
penetration to the new Youth Center in Ramat 
Negev.
Architect: Udi Mendelson.

Right page: Green walls provide shading and 
penetration of natural light to the classroom of a 
private school at the Kfar Hayarok campus. 
Architecture, design and landscaping:
Eyal Yossinger Architects.

https://www.verticalfield.com/
https://www.verticalfield.com/
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ההתנגדות התרמית של קירות המעטפת במבנים 
מבטון חשוף, יפים ככל שיהיו, אינה עומדת בדרישות 

התקן המחייב 1045.
למטה: Casa deLunna, סנטיאגו, מקסיקו.

.Eduardo Reims :אדריכל
 Casa Oyamel, Ubicación :בעמוד השמאלי

Santiago de Querétaro, מקסיקו.
אדריכל: רפאל פארדו.

לעומת זאת, צמחייה שאינה ממוקמת במקומות 
האנרגיה  צריכת  את  להגדיל  אף  עשויה  הנכונים 
לשימוש במזגנים, בין אם מדובר בקירור או חימום. 
)כגון  נוף  חסרי  גבוהים  עצים  נטיעת  למשל,  כך, 
ברושים( דרומית למבנה עלולה לחסום את השמש 
את  מונעים  אינם  שהם  בעוד  הנמוכה,  החורפית 
קרינת השמש הקיצית הגבוהה. לעומת זה, עצים 
בעלי נוף עתיר עלים הממוקמים מערבית לבניין, 
קרינת  את  לסנן  ואף  המבנה  על  להצל  עשויים 

השמש הנמוכה בשעות אחר הצהריים.  

לאור זה, התקנות המתיימרות להקטין את צריכת 
רלוונטיים  בלתי  פרמטרים  באמצעות  האנרגיה 
שיצאה  הרגולציה  עודפי  על  להכביד  רק  עלולים 
של  שולל  מוליך  גיוס  תוך  מדעתה,  הכי  בלאו 
עשרות  למערכת  יעלה  שמימונם  ׳פונקציונרים׳, 
המודעות  לשיפור  הדרוש  המימון  מעל  מונים 
וכלה  לאדריכלות,  הספר  מבתי  החל  האקלימית 
מימד  שבהן  בשטח,  האדריכליות  בהתרחשויות 

הנראות עדיין שולט בכיפה. 

באות  ביותר  הבולטות  שהדוגמאות  לציין  מעניין 
המציבים   בנייה  בסגנונות  דווקא  ביטוי  לידי 
בקדמת  הפונקציונלי  המימד  את  עין(  )למראית 
הבמה ובראשם  אדריכלות הבטון החשוף, שסברה 
בזמנה שהשימוש )החסכוני( בחומר שממנו עשוי 

המבנה, פונקציונלי, ועל כן גם יפה למראה. 

האדריכלות  את  להזכיר  ראוי  זה  רקע  על 
הברוטליסטית שמצאה את ביטויה המוחשי ביותר 
העולם,  מלחמת  חורבות  של  השיקום  בפרויקטי 

לגיטימיות  )בטעות(  לה  שהקנה  קיומי  כצורך 
אדריכלית, למעשה עד היום.

מדובר בבניינים ׳מינימליסטיים׳, המותירים באופן 
הצגתם  תוך  חשופים,  השלד  חומרי  את  יומרני 
בצבען  המחקות  גיאומטריות  מניירות  באמצעות 
זה  ודי להזכיר בעניין  המונוכרומי חומרים אחרים. 
סמיתסון,  ופיטר  אליסון  כגון  שם  ידועי  אדריכלים 
לצד  החדש,  לברוטליזם  לגיטימיות  שהעניקו 
לודוויג  ידועי שם כמו לה-קורבוזיה,  מודרניסטיים 

מיס ון דה רוהה, ולואי קאן.

ולענייננו, השוואה פשוטה בין ההתנגדות התרמית 
של קיר בטון בעובי 20 ס"מ היא 0.1, כלומר, נמוכה 
פי 7 מהמינימום הנדרש בתקן 1045, שוללת מכל 
וכל את זכות קיומה של אדריכלות הבטון החשוף. 
ולצורך השוואה: ההתנגדות התרמית של קיר בטון 
בעובי  קלקר  שכבת  של  לזו  שווה  ס"מ   20 בעובי 
של 2 ס"מ, בעוד שההתנגדות התרמית של צמר 
1.4 כלומר - פי שניים  סלעים בעובי 5 ס"מ היא 

מהמינימום המתחייב בתקן.

שהטעות  העובדה  מפתיעה  פחות  לא 
)הפונקציונלית(, של השבת הבטון החשוב לקדמת 
)בדרך  ידי אדריכלים עכשוויים  הבמה, נעשית על 
אדריכלית(,  השכלה  חסרי  אוטודידקטים  כלל 
מאבות  לכמה  שבדומה  היפני,  אנדו  טדאו  כגון 
מה  להם  שאין  סברו  המודרניסטית  האדריכלות 

ללמוד. 

וכאן בישראל - שיכוני שנות החמישים והשישים 

Beautiful as they may be, bare concrete 
structures do not meet obligatory green 
standards.

This page: Casa deLunna, Ubicación 
Santiago de Querétaro, México 
Arquitecto a Cargo Eduardo Reims
Photo: Ricardo Janet.
Left page: Casa Oyamel, Xalapa, Veracruz, 
México. 
Architect: Rafael Pardo Arquitectos.
Photo: Naser Nader Ibrahim. 
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הזרועים בכל הארץ - באוניברסיטת הנגב כסגנון 
לסביבה הצחיחה״,  )לכאורה(  ״המתאים  אדריכלי 
יומרניות  ובווילות  אביב,  בתל  המרכזית  בתחנה 
לב,  לתשומת  המשחרות  כפטריות  הפזורות 
שעדיין צצות באירוניה מתריסה לנוכח תקן 1045 
)ודומיהם ברחבי העולם(, כאשר ערכי ההתנגדות 
עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  שלהם  התרמית 
בין  חום  מעבר  למניעת  המינימליות  הדרישות 
ממוזגים  חללים  בין  גם  כמו  לסביבתו,  המבנה 

וכאלה שאינם ממוזגים - כגון חדרי מדרגות.

בבתי  הוא  מחדש״  ״החינוך  של  מקומו  לסיכום: 
הספר לאדריכלות תוך הטמעה מחדש של עקרונות 
התכנון,  תהליך  בכל  והאקטיבי  הפסיבי  האקלום 
ולא באמצעות רגולציות מיושנות המציבות תנאים 

בלתי רלוונטיים.

ויפה שנה אחת קודם.

דיקן   - גרובמן  יאשה  לפרופ׳  מיוחדת  תודה 
איל  ולאדריכל  בטכניון,  לאדריכלות  הפקולטה 

יוסינגר על תרומתם המקצועית למאמר. 

בית עץ אקולוגי בפרברי אמסטרדם
שלד העץ מצופה בלוחות עץ מטופלים בשעווה; 

הקירות, הגג והרצפה מבודדים באמצעות חומרים 
טבעיים; ופאנלים פוטו-וולטאים על הגג הדרומי 

מספקים חשמל לצריכה הפרטית, לאיוורור ולמשאבת 
החום. החלונות הפונים לדרום בקומת הקרקע 

ממוקמים מתחת לקירות הקומה העליונה המוטים 
לקבלת הצללה עצמית בקיץ, והחדרת שמש נמוכה 

בחורף. חלונות הגג החשמליים מאפשרים שליטה 
אוטומטית באמצעות חיישנים להגנה בפני הגשם 

ושחרור מבוקר של אוויר חם בקיץ, תוך שאיבת אוויר 
קר דרך המרפסת המוצלת, ורפפות נפתחות בחזית 

הצפונית. 

NarrativA architecten אדריכל: שי ון פלייימן
צלומים: מרטין הייל.

Ecological timber house on the 
outskirts of Amsterdam
Coated with wooden panels treated with 
wax, the wooden skeleton - walls, roof and 
floor - are isolated by natural materials. On 
the southern roof are photovoltaic panels 
providing electricity for private consumption, 
ventilation and the heat pump. Placed below 
the shadowing slanted walls of the upper 
floor, windows on the ground floor allow 
penetration of low sunlight in the winter, 
while preventing the high sunlight during 
the summer. Electric roof windows enable 
automatic protection from rain and release of 
hot air in the summer, with cold air pumping 
through the shady balcony and shutters on 
the northern facade.

Architect: Shai van Vlijmen - 
NarrativA architecten
Photos: Martijn Heil
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למעלה: מעטפת ייחודית מקנה לבית טרומי במרילנד 
אופי חד-פעמי.

בעמוד הימני: בית שנבנה במפעל על פי תכנון מוקדם 
של אדריכל בהתאם לנתוני האתר, מניב חיסכון של 

כ-50% בעלות הבנייה ו70% אחוז בזמן הבנייה.

Above: Face recognition cameras, long used in public spaces 
around the world, threaten the privacy of innocent passers-by.
Below: The operation system of face recognition cameras.
Right page: Computerized fingerprint scanning has long been 
used to unlock mobile phones, computers and doors. 

תוספת אגף מעץ למבנה מלבנים
תוספת המבוססת על שלד עץ, מצופה בפאנלים 

העשויים משכבת בידוד ועליה שכבת הגנה קשיחה. 
התאמת המבנה בהתאם לשימושים החדשים, הניבה 

שיפור ניכר של הנוחות התרמית, תוך הצפת חלל 
המגורים באור צפוני מסונן באמצעות פתחים רחבים 

וחלונות גג חשמליים.

NarrativA architecten אדריכל: שי ון פלייימן
Pim Geerts :צילומים

Wooden wing addition to 
existing brick house
Coated with protective, insulated panels 
the timber skeleton enabled a redesigned  
layout, according to the new uses, yielding 
a significant improvement of the thermal 
comfort. The living space is flooded with 
northern filtered light by wide openings and 
electric roof windows.

Architect: Shai van Vlijmen - 
NarrativA architecten
Photos: Pim Geerts
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מודעות אקלימית אינה צריכה להתבטא כיום בתוספות 
מלאכותיות של שכבות קלקר, אלא בניצול טכנולוגיות 

חכמות להצללה אקטיבית המבוססת על חיישנים.

בעמוד הימני למעלה: בית ׳מיקה׳ - בניין משרדים 
ברחוב אלי הורביץ בפארק העסקים, רחובות. מעטפת 
הבניין מחופה בקירות מסך עם זכוכית מסננת קרינה 

בחזיתות הצפונית והמערבית, וקירות בחיפוי פח 
וחלונות בחזיתות הדרומית והמזרחית.

בעמוד הימני למטה: מתחם ׳השופטים׳ לתעסוקה 
ומסחר בפתח תקווה, כולל מתחם יוצרים בחצר 

פנימית מוגנת ומוצללת.

א. פריאון ברודנר אדריכלים

Climate-aware planning may utilize today smart 
technologies of sensor-based active shading 
devices.

Right page top: U.V. protected glass walls on the north 
and western facades, and sensor-based windows on 
the southern and eastern facades, ensure a massive 
reduction of air-conditioning use in Mika office building at 
the Business Park, Rehovot.  
Right page below: Hashoftim commercial complex 
in Petach Tikva, includes an artists' compound in a 
protected and shaded inner courtyard.

A.Prion-O.Brodner Architects
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The 'new' Israeli standards differ little from 
those adopted in Europe forty years ago, 
despite innovations and new options in 
construction technology. 

Moreover, unlike what can be understood 
by the new standards, climate aware 
design and building does not depend on 
additional layers of polystyrene foam. 
Simply put, a return to the basic principles 
of architectural design deployed before the 
widespread adoption of air-conditioning 
would achieve thermal comfort without 
reliance on clicking a button. 

Unfortunately, schools of architecture 
emphasize visible creativity creating a 
situation where the very few who are 
interested in green building, adhere to 
foreign standards such as the US LEED. 
Such standards are not always relevant to 
Israel.

In this respect, there is no need to 
categorically dismiss the use of air-
conditioning. Rather, every effort should 
be made to decrease their use through 
proper design and planning that can 
be summed up in six major interrelated 
aspects: shading, ventilation, insulation, 
sealing, proper exploitation of natural light 
and building positioning. 

food for thought 

green building standards
Dr. Ami Ran, Shai van Vlijmen

Worth mentioning here is the failure 
of the new standards to relate to the 
cumulative environmental impact of 
dense construction, which determines the 
micro-climate at the single building level.

No less critical today is the threat of 
flooding and other climate disasters that 
demand solutions on a regional scale, 
thus render ridiculous any costly efforts 
to purify grey water in the buildings 
themselves.

One of the most important elements 
in 'green building' lies in the distinction 
between sealing and insulation; there are 
materials that are highly waterproof, such 
as plastic sheet, with almost zero thermal 
resistance of the mantle to prevent 
transition of heat from the exterior of the 
building and vice versa. For this, there 
are composite materials which combine 
several characteristics relevant to their 
specific function (see Cladding & Coating 
article on page 30). 

In this respect, the question of timber 
building in Israel - expendable, easy to 
work with and with high thermal resistance 
- are not related to in the new standards, 
even though trees have a significant role 
in carbon dioxide reduction.

Updated Green Building Standards (5281 and 1045) came into force in 
March 2022 with the overall goal of reducing energy consumption in new 
construction in regard to building materials, shading, ventilation, sealing, 
insulation and natural light. Overall, the response of those in this already 
over-regulated industry was antagonistic: the new standards are insufficient, 
overdue, largely superfluous, and they contribute nothing to simplifying 
already complicated planning processes and procedures. 

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה:

המגוון הרחב ביותר 
של מוצרים ידידותיים 

לסביבה.

בידוד תרמי ואקוסטי 
ליעילות אנרגטית גבוהה 

במיוחד.

מוצרים עם הדירוג הגבוה 
ביותר לאיכות אוויר פנים 

מבנית.

טמבור אנשי מקצועwww.tambour.co.ilמוקד המומחים של טמבור 6477*

מעל 85 שנה טמבור מעצבת את הנוף הישראלי
ומובילה את מהפכת הבנייה הירוקה

בונים עתיד
ירוק יותר

One must also mention the millions of 
bare-concrete buildings that for 70 years 
have dominated the building industry 
due to their economic, functional (and 
therefore beautiful) characteristics, when 
a 20 cm concrete wall performs less than 
1/7 thermal resistance as the obligatory 
standard requires. 

Though the bare concrete building was 
developed during the 50s in order to 
resettle millions who had lost their homes 
during World War 2, for some reason, 
this style was adopted by prominent 
architects, most of whom had never 
attended school of architecture. Ironically, 
the return of this style was promoted by 
architects such as Tadao Ando who, like 
some of his predecessors, was also an 
autodidact.

The place of 're-education' for green 
building must be at the schools of 
architecture, and not through irrelevant 
standards and over-regulation practiced 
by those who never planned a building.

And the sooner the better (See also article 
about cladding on page 30).

Special thanks to architect Prof. Jacob 
(Yasha) Grobman - Dean of the Faculty 
of Architecture and Town Planning at 
the Technion, Haifa, and architect Eyal 
Yossinger, for their professional remarks.

https://tambour.co.il/

