
"בניין ירוק" 
במדבר

21 ביולי, תחזית מזג האוויר: 
חם ויבש, טמפרטורת 

המקסימום ביום: 39 מעלות, 
טמפרטורת המינימום 

בלילה: 19 מעלות. עם מזג 
אוויר שכזה לא נותר לנו אלא 
להדליק מזגנים ולהתעלם מן 

האקלים החיצוני. זוהי דרך 
חשיבתם של אנשים רבים 

אשר הוצאות חשבון החשמל 
לקירור ביתם בחודשי 

הקיץ ולחימומו בחודשי 
החורף, נוגסות בנתח נכבד 

ממשכורתם... אבל זוהי 
איננה הדרך היחידה. מסתבר 

שיש מוצא
משחר ההיסטוריה ידעו בני האדם כיצד 
להתמודד עם קשיי האקלים ללא שימוש 
בחשמל, בסולר או בגז אז מדוע לא נוכל 
לעשות זאת גם היום? הסוד הוא לעבוד 
האקלים  מאפייני  עם   פעולה  בשיתוף 

המקומי ולא נגדם. 
שיטה זו נקראת בימינו בנייה אקלימית 
ידידותית  בנייה  והיא  ירוקה  בניה  או 
לאדם ולסביבה העושה שימוש מצומצם 
ואוזלים  ההולכים  אנרגיה  במקורות 
מתחדשות  באנרגיות  מרבי  ושימוש 

ונקיות.
תכונות  מספר  המדברי  לאקלים 
בולטות: משרעת טמפרטורות גדולה בין 
בחורף  גבוהה  שמש  קרינת  ליום,  לילה 
על החזיתות הפונות דרומה, רוחות צפון 

מערביות בשעות הערב הקיציות.

כאידיאלי  אותו  מגדירות  אלה  תכונות 
לתכנון אקלימי.

בהשקעה מינימאלית ניתן לבנות בניין 
בעל צריכת אנרגיה מלאכותית השואפת 
לאפס, ומכאן- חיסכון משמעותי בחשבון 

החשמל. 
נוכל לחמם את הבית בחורף באמצעות 
חימום סולרי פסיבי, ולהשאיר את החום 
בחוץ בקיץ תוך שימוש בקירות מבודדים 
ובעלי מסה טרמית גבוהה )חומרים כמו 
אבן, בטון, אדמה או חומרים קראמיים, 
מתכת(   או  עץ  כמו  לחומרים  בניגוד 
הרוחות  של  ניצול  תוך  אותו  ולקרר 

הנושבות. 
הפסיבי של המבנה מתאפשר  החימום 
באמצעות תכנון חלונות בעלי שטח גדול 
החורפית  השמש  דרום.  לכיוון  הפונים 
הנמוכה חודרת דרך חלונות אלו, מחממת 
הטרמית.  המסה  ע"י  ונספגת  הבית  את 
כשהטמפרטורה   – הערב  בשעות 
הטרמית  המסה   - יורדת  החיצונית 
מתחילה לפלוט אל תוך הבית את החום 
שצברה במשך היום וכך שומרת על תנאי 
נוחות. זאת בתנאי שהבית מבודד היטב 

מבחוץ. 
בקיץ לעומת זאת, הקרינה על משטחים 
השמש  וזווית  יחסית  נמוכה  דרומיים 
חודרות  לא  השמש  קרני  לכן  גבוהה, 
של   הרחב  הפנים  ושטח  הבית  תוך  אל 
מומלץ  יתר.  התחממות  מונע  החלונות 
מפני  להגנה  חיצונית  הצללה  לתכנן 
קרינת השמש. נוסף לכך, הקירות אוגרים 
חום במהלך היום ופולטים אותו בשעות 
כשהטמפרטורה  המאוחרות  הצהריים 

החיצונית יורדת, ואפשר לקרר את הבית 
הנושבות  הקרירות  הרוחות  באמצעות 

מכיוון צפון.
יקר:  בניין  משמעותו  אין  ירוק  בניין 
שלבי  מתחילת  בחשבון  מביאים  כאשר 
ותנאי  האקלים  את  הראשוניים  התכנון 
לייצר  אפשר  הבניין,  יוצב  בו  הסביבה 

בניין נעים, ירוק וחסכוני שעלות בנייתו 
לא תהיה גבוהה יותר מעלות בנייה של 

כל בניין אחר.
דבי שור אליאסי

הכותבת הינה אדריכלית ובעלת משרד 
המתמחה בבנייה ירוקה.
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