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החורף מתקרב ובא גם בארצינו החמה.  כמה נעים לדמיין 
חם  משקה  עם  ונעים  חמים  בסלון  יושבים  עצמנו  את 
ומרענן. אך לעיתים המציאות שונה: הבתים לא מחוממים 
ולא מבודדים מספיק וכדי לחוות את ההרגשה המפנקת 

הזאת עלינו להשקיע לא מעט בחימום הבית.

ניתן לשפר את רמת הבידוד גם  הנה החדשות הטובות! 
בדירה או בית קיימים. 

מגוון  שיפוץ  של  בתהליך  נמצאים  אנחנו  כאשר  אמנם 
יש  מה  אולם   יותר,   רחב  בפנינו  האפשרויות העומדות 
לעשות גם כאשר אנחנו לא מתכוונים לשפץ את הדירה 

במיידי.

להלן מספר פתרונות אפשריים:

שיפור בידוד הקירות מהצד החיצוני
 -  אם מדובר בבית פרטי מטוייח )לא מצופה באבן( ניתן 

להוסיף בידוד מבחוץ.
זאת האופציה הטובה ביותר שנותנת רמת בידוד מצוינת. 

הבידוד עוטף את כל קירות הבית ללא גשרי קור/חום.
האפשרויות הקיימות בשוק הם:

- הדבקה של חומר בידודי על הקיר הקיים 
דיבלים  עם  רשת  מצמידים  הבידוד,  הדבקת  לאחר 

ומטייחים מחדש

-טיח תרמי
הפתרונות שונים ביחס לסוג הקיר הקיים ולמיקום הבית 
בארץ. כדי לקבוע את עובי השכבה ואת סוג הטיח כדאי 

להתייעץ עם איש מקצוע. 

שיפור בידוד הקירות מהצד הפנימי של הקיר

להוסיף  אפשר  מבחוץ,  לפעול  באפשרותנו  ואין  במידה 
בידוד מבפנים. 

הקודמת,  מהאופציה  שלהבדיל  בחשבון  לקחת  צריך 
היא  ובנוסף,  תרמיים  גשרים  מונעת  אינה  זאת  אפשרות 

מקטינה את שטח החדרים ולכן היא לא תמיד מתאימה.

את  לחפות  ואפשר  לפנים  המיועד  תרמי  טיח  קיים   -  
הצד הפנימי של הקירות החיצוניים של הדירה.

אפשרות נוספת היא  הוספת שכבה של בידוד תרמי כמו 
למשל SNOWHITE  או קלקר על פרופיל ברזל, סגירה עם 

לוח גבס ואז צביעה.

שיפור בידוד הגג
במידה והדירה ממוקמת בקומה העליונה ישירות מתחת 
לגג, סביר להניח שבדירה חם מאד בקיץ וקר מאד בחורף.

כשקר בחוץ
וחם בפנים...

קיימות שתי אופציות לשיפור המצב: 
בידוד  של  שכבה  להוסיף  ניתן  שטוח,  בגג  מדובר  אם 
תרמי מבחוץ )אני ממליצה  על 8  או 10 מ"מ של קלקר( 
ומעליו שכבה של חצץ. לפני הנחת הבידוד מומלץ מאד 
לתקן  הצורך  ובמידת  תקין  הגג   שאיטום  ולוודא  לבדוק 

את האיטום. 
במידה ומדובר בבניין רב קומתי, והשכנים לא מתלהבים 
מתחת  תרמי  טיח  של  שכבה  להוסיף  אפשר  מהרעיון, 

לתקרה. 

חשוב לציין כי אופציה זו מקטינה את גובה החדר ב 4 או 
5 ס"מ  לפחות ולכן היא מתאימה רק לדירות עם תקרה 
גבוהה .בנוסף מכיוון שהטיח התרמי הוא כבד יחסית, יש 
המשקל  את  לשאת  יכולה  הקיימת  התקרה  אם  לבדוק 
ולהוסיף  מגבס  הנמכה  לבנות  הוא  נוסף  פתרון  החדש. 

בידוד מהסוג  SNOWHITE מעל התקרה המונמכת.

התקרה  מעל  הבידוד  את  להוסיף  ניתן  משופע  הגג  אם 
המפרידה בין הדירה לחלל הגג.

שיפור בידוד החלונות

ערך  בעל  יהיה  לא  הקירות  בבידוד  שהשקענו  מה  כל 
החלון  מבודדים.  חלונות  להרכיב  נדאג  לא  אם  רב 
פנימה  חום  מוליך  מאלומיניום,  העשוי  הנפוץ,  הישראלי 
פרופילים  ניתן למצוא בשוק  כיום  בחורף.  והחוצה  בקיץ 
עם  ופיברגלס  פי.וי.סי.  כמו  מבודדים  העשויים מחומרים 
קיים  בנוסף,  מאד.  גבוהה  ברמה  כפולה  בידודית  זכוכית 
היום זיגוג מיוחד בשם Low-E  המונע את כניסתה של 
הקרינה המחממת אל תוך הבית. זיגוג זה מתאים במיוחד 

לחזיתות המערבית והמזרחית שהן החמות ביותר.

לסיכום, השקעה חד פעמית בשיפור בידוד הדירה חוסכת 
בעלויות חימום וקירור, הופכת את החיים בבית לנעימים 
בתוך  מרגישים  ההשקעה  על  ההחזר  את  יותר.  ונוחים 

מספר שנים.  
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