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סביבת  יוצרת  יתרונות:  הרבה  טבעית  לתאורה  כידוע, 
ועבודה בעלת איכות גבוהה, תורמת לנוחות בני  מגורים 
ומביאה  התפקוד  רמת  את  משפרת  ולבריאותם,  האדם 

לחסכון רב באנרגיה.

היא  טבעי  אור  של  והחשובות  הבולטות  התכונות  אחת 
היום  במהלך  ובכיוונו  בעצמתו  המתמדת  ההשתנות 
ישיר  באופן  משפיעה  זו  תכונה  השנה.  תקופות  ולאורך 
והיא מקנה להם התמצאות  וחיובי על בני האדם מאחר 

בזמן ובתקופות השנה.

מחקרים רבים מראים שיעילות העובדים במשרדים עם 
ללא  במשרדים  עובדים  של  מזו  גבוהה  טבעית,  תאורה 
תלמידים  של  במבחנים  שתוצאות  וכן  טבעית  תאורה 
מאלה  ומעלה  ב15%  טובות  טבעית,  תאורה  עם  בכיתות 

של תלמידים בכיתות ללא תאורה טבעית. 

מכאן נובעת החשיבות הרבה של תכנון טוב של תאורה 
על  הבניין,  של  הראשונים  התכנון  משלבי  כבר  טבעית. 
מנת להשיג תאורה מפוזרת ואחידה בכל החלל ויחד עם 
זאת, למנוע חימום יתר של החלל על ידי קרינת השמש 

בארץ חמה כמו שלנו.

האור החודר פנימה דרך החלונות פוגע בקירות, ברצפה 
תלוי  החדירה  עומק  החדר.  לעומק  מהן  ומוחזר  ובתקרה 
במספר גורמים כמו גודל החלון, גובה החלל, צבע התקרה 

והקירות.

היא  ולכן  הקרינה  את  מחזירה  בהירה  תקרה  לדוגמה, 
מדי  בהירה  ריצפה  כהה.  תקרה  לעומת  מצוינת  בחירה 

יכולה לגרום לסנוור. 

חלון ממוקם קרוב לתקרה יחדיר פחות אור לאזור הקרוב 
לחלון עצמו, אך יחדיר הרבה יותר אור לעומק החלל. חלון 
קרוב לרצפה יגביר את עוצמת האור בקרבתו אך יחדיר 

פחות לעומק החלל.

לכן, חשוב לתכנן את גודל ומיקום החלונות לפי השימוש 
העתידי של החלל.

מפוזר,  אור  מחדירים  צפוניים  חלונות  נוסף:  מעניין  נתון 
המתאים במיוחד לחדרי לימוד ולספריות. חלונות דרומיים 
להוסיף להם  וכדאי  גבוהה מאד  בעוצמה  אור  מחדירים 
מערביים  חלונות  העוצמה.  את  וירככו  שיקטינו  וילונות 
וחום גבוה,  ומזרחיים מחדירים פנימה בקיץ אור מסנוור 

לכן רצוי לצמצם במידת האפשר חלונות בכיוונים אלה. 

את  להשלים  ניתן  מספיק,  מואר  אינו  והחלל  במידה 
חשמלית.  תאורה  של  חכם  תכנון  עם  הטבעית  התאורה 
היום, השימוש בנורות לדים מאפשר לייצר תחושה וצבע 

מאד דומים לאלה של תאורה טבעית. 

לשיפור  יתרום  בהירים  וכתומים  צהובים  בגוונים  שימוש 
תחושת אור טבעית בתוך חדר חשוך. 

מאד משמח לדעת שהיום קיימים פתרונות גם לחדרים 
ללא חלונות כלל, כמו למשל שרוול אופטי  שמחדיר אור 

מהגג דרך שרוול שיכול להגיע לאורך של ששה מטר! 

מומלץ  לכן  מורכב,  מאד  תאורה,  תכנון  של  הנושא 
להתייעץ עם יועץ תאורה שידע למצוא הפתרון המתאים 

לכל מקרה.
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