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  תאור הנושא, קריטריונים ומטרות  –מבוא  1

. הטיפול ותרבניין הקיים בשדחלק מתוך בלמידה הקמת מרכז שיפוץ ומדובר על 

ברור  מ"ר. 310-האקוסטי מוגבל לשטח שנערכים בו שינויים אדריכליים שהוא כ

שהתוצאות האקוסטיות יהיו מוגבלות, מאחר שכל חלל מושפע מסביבתו; במיוחד 

 .הכשמדובר באזורי הישיב

חדרי קבוצות  2עיון, אולם עיון, אזור ישיבה וספריה, מרכז הלמידה יכלול : אולם 

וחדרי למידה פרטנית; בחלק אחר של המרכז מתוכננת סדנא עם מכונות מסוימות 

 וחדר שרות.

-קדמו לחוות דעת זאת מייל שלי עם סימון הערות לתכניות אדריכלות ראשוניות )ב

ודכנות לסדנא, שיש להן עם שאלות והצעות לתכניות מע 9.5.21 -( וכן מייל ב19.4.21

כלפי פנים וכלפי הספריה ולחדרים אחרים בספריה; השלכות על ההשפעה מהסדנא 

כן, -מוכ אתייחס לכך בהמשך )נכון לעת כתיבת דוח זה לא קיבלתי תגובה לשאלות(.

 .23.6.21 –אויר מ -תכניות והסברים של מזוג
 

 

 בחללים המטופלים בלבד.דעת זאת מתייחסת לאספקטים אקוסטיים פנימיים -חוות

 ;ג הפרדה אקוסטית ומניעת הפרדה בין החדריםמטרת ההמלצות העיקרית היא להשי

 . כן, מזעור רעש מערכת מ.א-כמו

 

 שיג כאן הם:מבקש לההקריטריונים שאני 

  RT שניות = 0.6-0.5 ספריה הוא  חדריל המירבי המומלץ ממוצעה דהודהזמן ה -

 לכל היותר.

  ;(יותר)רצוי פחות אבל העלות גבוהה  dB(A)-Leq = 40 45ממוצע  רקערעש  -

 .   ויר והדהודזה נוגע בעיקר למערכת מיזוג א

 dB(A) ≥STC 40 חדרים סמוכים וכלפי החללים המרכזיים בידוד מחיצות בין -

 .בהתאם, ההמלצות הצורך לשקטכן דומה ומאחר שהשימוש בכל החדרים 

 

תכניות מ.א. וכן  ;    –מ האחרונות דעת זאת מבוססת על התכניות האדריכלות -חוות

  .      מתאריך

 מצ"ב ההמלצות בצירוף לתרשימים ופרטים סכימטיים .
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 אולם עיון 2

 כללי 2.1

יכך לפו החלל הזה מכיל מספר שימושים ללא מחיצות או הפרדה אקוסטית ביניהם

 על התקרה ועל הקירות ככל האפשר. –קול בחלל זה -נדרש ריבוי חומרים בולעי

קול, חשוב להוסיף מערכת -ברתבמידה שיש כוונה לעשות פעילות עם מערכת הג הערה:

 כזאת כחלק בלתי נפרד בתכנון הנוכחי, עם מספר רמקולים מסביב לקירות.

 אבקש לקבל נתונים בנושא זה לאישורי.

 תקרה 2.2

במרכז בליעה גבוה; גם -קול עם מקדם-ת בולעותמפלטולפי התכנון רוב התקרה יהיה 

 .גבס מחורר, למשל קול-תקרה נדרש חומר בולע

 קול על קירות -ציפוי בולע 2.3

מעל עמדות המחשבים או  –הציפוי המומלץ הוא על שטחי קירות הפנויים מריהוט וכד' 

 ספריה וכד'.

צמר  2"- 1ס"מ עם " 3-5החומר האפשרי הוא גבס מחורר, הוא יחובר  על מסילות 

 ק"ג/מ"ק בחלל.     24זכוכית 

-ו ש"ע, שהן "אנטיקול, כדוגמת "הרקליט" א-כן, קיימות פלטות קשות בולעות-כמו

 יד . -וונדליות" ומתאימות למקומות עם מגע

 ריצוף 2.4

מתוכננת רצפת פרקט. היות שצפויות כאן פעולות גרירה ונקישה ברצפה, מומלץ   

"אקוסטיקל"   שהתשתית  תהיה שכבה אלסטית יותר עבה מהסטנדרד לפרקט, כדוגמת 

 מ"מ.      6של "פלציב" , או ש"ע בעובי

 חדרי קבוצות  3

 לליכ 3.1

יצירת תנאים להבנת  -הדרישות הכלליות הן לבידוד בין החדרים  וסביבתם ובנוסף 

מבלי לפגוע  -קול בין הדוברים -להולכת Speech-Intelligibility)המילה המדוברת )

 זה נעשה ע"י אפיון הבליעה בתקרה ותוספת ציפוי בולע על הקירות.  ;ביתר הדרישות 

 .    dB(A) 30ות עם אינדקס בידוד של לפחות מחיצות בין החדרים צריכות להי
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 מחיצה אקוסטית ניידת       3.2

תבוצע מפנלים אקוסטיים ניידים נגררים, הנינעלים באופן טלסקופי .המחיצה 1

 קונסטרוקטיבית ואקוסטית.

הפנלים יבוצעו ממסגרות פלדה, ויכללו פרופילי מסגרת צורתיים  .2

י נאופרן בהיקף, ותגמירים מאלומיניום, חומרי בידוד אקוסטי, אטמ

 דקורטיביים רחיצים ואנטי ואנדליים.

 dB51 -מ"מ. כושר הבידוד האקוסטי המיזערי  100לפחות  -רוחב הפנלים  .3

בתנאי אתר, לאחר  dB45 -עפ"י נתוני היצרן )לפי בדיקות בתנאי מעבדה(, ו

 ההרכבה.

מזמין שור הטעונים אי -המירקם, הצבע, אופן החלוקה לפנלים והמיקום  .4

   .והאדריכל

 וכית, שאליו תלחץ המחיצה בניידת במצב סגור.חלוקה בקיר הזכ.     יש לבצע 5

משני הצדדים בשני  הסגור, לפי פרטי היצרן, .     מעל המחיצה יהיה מסבך 6

 .לוחות גבס עם מילוי צמר כמו במחיצות הגבס

            

 מחיצות גבס       3.3

 צמר זכוכית 2ס"מ עם " 7-10על מסילות ברוחב  ותקרומי-דויהיו מחיצות גבס קטעי 

 ק"ג/מ"ק בחלל.  24 

 המחיצות יהיו מהרצפה עד לתקרת הבטון. 

 גב" אלא בהזזה-אל-משני הצדדים של  הקיר לא יהיו "גב קיר-שחיבורייש לשים לב 

 ך שיופרדו ע"י ניצב מתכת.כ

 במקומות שהמחיצה "עוטפת" עמוד, יהיו אותן מסילות משני צידי הקיר.

   

 ויטרינות אלומיניום וזכוכית   2.4
 לפי רשימת אלומיניום, מתוכננות מחיצות מדולריות עם זיגוג כפול.  

 )רצוי שני אטמים(.   ואטם בחריץ במשקוףכנף הדלת תהיה עם מסגרת אלומיניום 

 יהיה כזה שלא ייצור רעש נקישה בעת מגע עם הכנף.    מעצור ברצפה

 ;הכנסת אויר חוזר או אויר צח תהיה דרך תעלות מבודדות )ראה פירוט בהמשך( 

 בשום אופן אין להשאיר חריץ בתחתית הכנף לצורך זה.    
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 קול על קירות -ציפוי בולע 3.4

מעל עמדות המחשבים או  –ירות הפנויים מריהוט וכד' הציפוי המומלץ הוא על שטחי ק

 ספריה וכד'.

צמר  2"- 1ס"מ עם " 3-5החומר האפשרי הוא גבס מחורר, הוא יחובר  על מסילות 

 ק"ג/מ"ק בחלל.     24זכוכית 

-קול, כדוגמת "הרקליט" או ש"ע, שהן "אנטי-כן, קיימות פלטות קשות בולעות-כמו

 יד . -ת עם מגעוונדליות" ומתאימות למקומו
 

 תקרה  3.5

יש להוסיף מתוכננת תקרה עם פלטות מינראליות במרכז התקרה וגבס חלק בהיקף. 

 .המכונותקול מעל -חומר בולע

 

 י למידה פרטניתחדר 4

 כללי   .4.1

זה תלוי בתכונות המחיצות והקטנת  ;נדרש בעיקר בידוד מרעש פעילות מהחלל המרכזי 

  הדהוד ע"י כמות חומרי הבליעה.   

 מחיצות גבס .4.2

 הפירוט כמו בחדרי קבוצות. 

 ויטרינות אלומיניום וזכוכית .4.3

 הפירוט כמו בחדרי קבוצות.  

  תקרה .4.4

 הפירוט כמו בחדרי קבוצות.

 קול על קירות -ציפוי בולע .4.5

לפחות על הקיר מול  -קירות ניצבים; במידה שלא מתאפשר  2הציפוי המומלץ הוא על 

 המרצה.  

צמר  2"- 1ס"מ עם " 3-5החומר האפשרי הוא גבס מחורר, הוא יחובר  על מסילות 

 ק"ג/מ"ק בחלל.     24זכוכית 
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 מיניום וזכוכיתויטרינות אלו .4.6

 מ"מ עם 64+קטע זכוכית יהיו מסוג זכוכית "שכבות" )"טריפלקס"( בעובי  

 או ש"ע. PVB≥מ"מ  0.76 

 עם מבנה כמו המחיצות עד תקרת הבטון.   סינור גבסמעל הזכוכית יהיה 

קול -קול, כמפורט למעלה, לפיכך התקרה צריכה להיות עם בליעת-חשובה הולכת

 נמוכה.

  סדנא .3

 כללי    4.1

נדרש בעיקר בידוד מרעש הפעילות כלפי החלל המרכזי של מרכז הלמידה ויתר חלקי 

הבניין ; זה תלוי בתכונות המחיצות והקטנת הדהוד ע"י כמות חומרי הבליעה.   חסר לי 

 מידע על סוג הפעילות המתוכנן בסדנא. אני מצרף שאלות ששלחתי בנושא :

 ו מכונות ועבודות ידניות היוצרות רעש ?? איל השימושים המיועדים בסדנה.מה 1

יכול להיווצר רעש גבוה הדורש בידוד  –יצור ואוניברסיטאיות וכד'  -מניסיוני בהרבה סדנאות    

 בתוך המרכז

 וכלפי סביבתו.     

 ביוב מיוחד....(.-)לפעמים גם מחסום  שאיבה של אבק וכיו"ב \ייתכן גם צורך באיוורור      

כלפי חלל העיון; לאור השאלה למעלה גם לשקול  מבודדת-מבואהמקרה ליצור  . אני מציע בכל2

 מילוט-דלת

 כפולה )מבואה קטנה( כלפי המבנה.     

 .אפיון השימושים בחדר הצמוד לסדנה. בהמשך להנ"ל , אבקש לקבל את 3

 רועשת ?(. –רצוי לקבל תכניות מלאות של המבנה וסביבתו )שקטה      

 

 קיר כפול  4.2

ולכן  ()?כיתה החדר צמוד לחדר   הסבר שקיבלתי מאדריכלית ויוי אסטרינסקי,פי ל

שכבות גבס על מסילות המבודדות מהקיר  2הבא : , לפי הפירוט  קיר כפולנדרש לבצע 

 ב."המצ פרט עקרוניהקיים ומילוי צמר בחלל, לפי 
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 מחיצות גבס 4.3

 הפירוט כמו בחדרי קבוצות.

 ויטרינות אלומיניום וזכוכית 4.4

 :אבל יש חשיבות יתרה, בגלל הרעש הצפוי בחלל זה ,הפירוט כמו בחדרי קבוצות  

 מ"מ עם 4+6קטע זכוכית יהיו מסוג זכוכית "שכבות" )"טריפלקס"( בעובי 

 או ש"ע. PVB≥מ"מ  0.76 

 מבנה כמו המחיצות עד תקרת הבטון.  עם  סינור גבסמעל הזכוכית יהיה 

 

 ב."בתרשים המצראה  – , כדי לבודד מאולם העיון אקוסטית-מבואהאני מציע לעשות             

 תקרה  4.5

 הפירוט כמו בחדרי קבוצות.

 קול על קירות -ציפוי בולע 4.6

 .על שטחי קיר פנויים ככל שמתאפשר קירות ניצבים;  2הציפוי המומלץ הוא על 

צמר  2"- 1ס"מ עם " 3-5החומר האפשרי הוא גבס מחורר, הוא יחובר  על מסילות 

    ק"ג/מ"ק בחלל.     24זכוכית 

 חדר שרות סדנא 4.7

 בשימושים הפנימיים.תלוי  –ל "ר יהיו כנגמ-מריווחמחיצות 

 

 מיזוג אויר  .5

 קריטריונים ו כללי .5.1

 הוא הקבוצות  יחדרו הקריטריון לרעש רקע המומלץ לחדר קריאה 

NC = 35-40 dB.  

 

 רמהירויות אוי 

 מ'/שניה.  4עד  ובתעלות  מ'/שניה  1.5מהירויות אויר במפזרים יהיו עד  
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היחידות הפנימיות הן מתוצרת .  ציפוי בולע פנימייהיו עם  כולל אויר צחכל התעלות  

נעמוד בקריטריון עם בידוד פנימי מיצובישי עם מפלסי רעש נמוכים; בתוספת תעלות 

 הרעש הנ"ל.

  מעבים מיקום  .5.2

 דות יהיו על הגג.היחי

 אויר-תעלות שחרור .5.3

תעלת שחרור להוסיף יש בכדי למנוע חדירת רעש חיצוני ע"י פתיחת חלונות, 

 במקום חריץ מתחת לכנף הדלתות. - אויר בכל חדר

 . פרט תעלת שחרור אוירמצ"ב 

 במחיצותתעלות  חדירת  . 5.4 

 .ב"צהמלפי פרט עקרוני איטום מעבר תעלה יבוצע בכל 

 אויר-שאיבת     5.4

, ייתכן ושבביםהצוות, במידה שיה שימוש במכונות המייצרות אבק  -לתשומת

 .הצורך בתוספת מערכת לשאיבה 

 סיכום  .6

מיועדת לשלב והיא  שבידיותכניות ידע מדעת זאת ניתנו המלצות בהתאם ל-בחוות 

  מכרז.    

, (SD, פרטי ביצוע ) מעודכנות לביצועאדריכליות ומיזוג אויר אבקש לקבל תכניות  

 לצורך השלמת ההמלצות במידת הצורך.        ; מפרט וכתב כמויות לביקורת
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