
ואדריכלות  הירוקה  והבניה  ויזמים בתחום  לאדריכלים  מומחה  ייעוץ  שירותי  ירוקה,  ואדריכלות  קיימא  בר  תכנון   - WAWA
תקנים  לפי  ירוקה  בניה  לליווי  שהוסמכו  מקצוע  ואנשי  מהנדסים מקצועיים,  כולל אדריכלים,  שלנו  הצוות  מקיימת. 
ירוקים,  לבניינים  להסמכה  פרויקטים  ליווי  ירוקה,  אדריכלות  כוללים  (5281)  ובינלאומיים (LEED) .שירותינו  מקומיים 
קיימא  בר  בתכנון  התומכים  וצל  רוח  וניתוחי  טבעית,  תאורה  אנרגיה,  לניתוחי  מתקדמות  סימולציות  אנרגתית,  התייעלות 
מוסדיים אחרים. הביטחון ולקוחות  משלתיים, משרד  היזמים, אדריכלים,  גופים  עבור  הבנייה,  לכל סוגי   (sustainability) 

"סומייל צפון"
משה צור- אדריכלים

ל-WAWA ניסיון אדריכלי וטכנולוגי עשיר, המתאפיין בראיה 
בניה  כ-”מלווי  הסמכה  בעלי  אנו  ועמוקה.  רחבה  תכנונית 
ירוקה” מטעם מכון התקנים הישראלי וה-LEED הבינלאומי, 
המובילים את כל תהליך החשיבה וההתייחסות לתכנון הנכון 
ונכונה.  כלכלית,  אופטימלית,  בצורה  ירוק  פרויקט  כל   של 

של  עמוקה  והכרה  ניסיון  בעל  שלנו  הטכנולוגי  הצוות 
בהקשרים  והעולמי  הישראלי  והקלינטק  ההיי-טק  פתרונות 
טכנולוגיים  יישומים  אנרגטית,  להתייעלות  פתרונות  של 
שימוש  הירוקה.  בבניה  הנדרשים  וחדשים  חכמים  ומוצרים 
מתחילת  אינטגרטיבי,  ותכנון  אלו  באמצעים  מושכל 
הינם  התכנון,  צוות  עם  הניתן,  ככל  ומוקדם  הדרך 
בפרט. הירוק”  ול”תכנון  בכלל  נכון”  ל”תכנון   חיוניים 

אשדר,  תדהר,  ובינוי,  שיכון  נמנים:  שלנו  הלקוחות  בין 
מור  יסקי  מובילים:  אדריכלים  לצד  אחרים,  חג’ג’ ורבים 
אדריכלים,  ישר  כסיף,  לויצקי  ברעלי  צור,  משה  סיון, 
ואחרים.. בראז  קיקה  זיס,  פיבקו, רני   , אוריין  בר  פייגין, 

הנסיון שלנו  להסמכת פרויקטים לבניה ירוקה הינו למעלה 
מ- 150 פרויקטים בכ- 800,000 מ”ר, והוא מאפשר ליישם 
תכנון בר קיימא בעמידה בלוחות הזמנים, חיסכון בעלויות הן 
ארוך. ותחזוקה בטווח  בעלויות תפעול  והן  הקצר  בטווח 

לניתוח  מתקדמות  שיטות  במגוון  שימוש  עושים  אנו 
המבנה  של  המרכיבים  למכלול  המתייחס  המבנה  תכנון 
וכו’,  וסביבתו – אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, איכות אויר 
ופתרונות  פאסיביים  אדריכליים  פתרונות  משלבים  אנו 
הטופוגרפיים  האקלימיים,  לתנאים  המותאמים  טכנולוגיים 
שהוא:  מבנה  ליצירת  לפרויקט  ספציפית  והסביבתיים 
- משפר את רמת  יותר  “בריא”    יותר   •  ויעיל”  “נכון 
משמעותית  • ירידה  הדיירים   של  החיים  ואיכות  התפקוד 
 בצריכת אנרגיה •  ניראות, תדמית וערך כלכלי גבוה יותר.



       אדריכלות ירוקה

יעילות אנרגטית ואנרגייה מתחדשת: שימוש במערכות מיזוג אוויר ותאורה יעילות וחסכניות, ויישום מערכות לייצור 
אנרגיה ממקורות מתחדשים שמש, רוח , קרקע.

מערכות "smart grid"- מערכות בקרה ממוחשבות לתאורה, מיזוג-אוויר ומים. 

סיוע או הכוונה בבחירת אתר הפרויקט )אם מתאפשר( . 

הקניית כללים ודרכים לפי התפיסה הירוקה בניהול אתר הבניה - הגנה על הסובב, ומיחזור חומרים.

יעילות תרמית: ניתוח יעילות גיאומטרית המבנה, והבנת דרישות המעטפת לבידוד אנרגטי יעיל.
הפעילויות שלנו כוללות:

ניתוחים אקלימים: ניתוח באמצעות מערכות מומחה להבנת התנאים האקלימיים שניתן לנצל לטובת המבנה.

הירוקה  הבניה  תקני  הם   BREAM,  LEED  ,5281
 WAWA-ב משמשים  והם  ובעולם  בארץ  הנדרשים 
ירוק  כבניין  פרויקט  לתכנון  הבסיסית  המוצא  כנקודת 
הירוקה”  ה”אדריכלות  זאת,  לעומת  )בר-קיימא(, 
האלו  התקנים  למסגרת  מעבר  הפרויקט  את  תופסת 
יותר  וגבוהים  משמעותיים  להישגים  אותו  להביא  כדי 
בהוצאות  חיסכון  אנרגטית,  יעילות  של  בהיבטים 
בריאה  ועבודה  מגורים  סביבת  ותחזוקה,  תפעול 
יותר. גבוהה  גבוהה  ויצרנות  חיוניות  המאפשרת  יותר 

מרכז תרבות
גרטנר אדריכלים

אוורור ותאורה טבעיים- מבנה משרדים, תל-אביב



LEED-יעוץ וליווי לבניה ירוקה והסמכה ל-5281 ו      

ניתוחים וסימולציות: ביצוע הניתוחים הנדרשים להבנת הרלוונטיות הכלכלית של יישומים שונים ע”י ביצוע ניתוחים 
אקלימיים, הצללות, רוחות , אנרגיה קרינה ועוד.

סקרים ובדיקות: עריכה ושימוש בסקרים ובדיקות, הנערכות על ידי גורמים אחרים, ניתוח הממצאים ואישורם.

הסמכה לתקן בניה ירוקה: הכנה והגשת נספח בניה ירוקה למכון התקנים, לרבות פירוט שיטות בניה ואקלום, 
חישובים נדרשים להוכחת השגת היעדים, מרכיבי המאפיינים, הסברים, דירוג הבניין ומסמך הצהרה חתום 

לעמידה בתנאי בניה ירוקה וטיפול בקבלת אישור מכון התקנים והרשויות בכל הנוגע לבניה הירוקה עד קבלת 
טופס 4.

הגדרת ההישגים הירוקים בפרויקט: ניתוח הפרויקט, הכנת ניתוח היתכנות מוקדם ובניית אסטרטגיה להשגת 
היעדים הירוקים הרלוונטיים לפרויקט המתארת את הדרישות, הפעולות והאמצעים הדרושים לקבלת אישור בניה 

ירוקה והצעה מוקדמת עם המלצות. תוך איזון בין היישומים ובין ההיתכנות והכלכליות שלהם.

ניהול התכנון הירוק: בירור הפרוגרמה עם היזם, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם מתכנן 
המבנה. קבלת התייחסות המתכננים השונים בהתאם להנחיות שקיבלו, בדיקת התאמת התכניות שלהם לדרישות.

ירוקה בפרויקט דורש בחינת פתרונות  יישום מוצלח  של בניה 
את  המשלב  הבניין  של  האספקטים  בכל  שונות  וגישות  שונים 
וניהול התכנון הירוק מול כל המתכננים בפרויקט, כבר  הייעוץ, 
בתחילת התכנון עם תחילת עבודתו של האדריכל ואפילו לפניה. 

"רביעיית פלורנטין"- פיבקו אדריכלים

תעודת הסמכה LEED CI -w  - פלטינום, סיטי בנק, תל-אביב

בית ספר למדעי המחשב- אונ' תל אביב, קימל אדריכלים

הפעילויות שלנו כוללות:



      סימולציות אקלימיות וניתוחי אנרגיה

סימולציות וניתוחי הצללות

LEED הסמכות לתקני

סימולציות תאורה טבעית ומלאכותית במבנה.

פתרונות אנרגיה מתחדשת: PV, רוח, גיאותרמי ועוד
ניתוחים סביבתיים לתב”ע

סימולציות מתקדמות לניתוחי אנרגיה, וניתוח תרמי של המעטפת 

שירותינו כוללים:

סימולציות  CFD וניתוחים נומריים של משטר רוחות . 

WAWA סיפקה שירותי הסמכה מקומיים לפי תקן בניה ירוקה LEED ,5281  ושירותים נילווים אחרים 
)תב"ע, ניהול התנגדויות ועוד( למעל 150 פרויקטים בכ- 800,000 מ"ר, אנו מציעים כלים תומכי תכנון 

לצורך חיזוי והבנת תוצאות התכנון הצפיות :

Wind simulation - Residential complex

Wind analysis - neighbourhood

 Sun exposure & Shading analysis



       טכנולוגיות היי-טק וקלינטק – פתרונות משלימים להתייעלות אנרגטית 

הניסיון טכנולוגי שלנו משלב פיתוח ויישום מערכות טכנולוגיות מתקדמות להתייעלות אנרגטית בארגונים גדולים, 
וביישום וקידום פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום הבנייה החכמה. יחד עם זאת, יש לנו היכרות עמוקה ועדכנית עם שוק 

 האנרגיה והיישומים הטכנולוגיים המתאימים לבניה ירוקה ולהתייעלות אנרגטית.

יצירת שת”פ איטליה , ישראל לפתרונות ייצור 
אנרגיה מגלי ים  

בחינת היתכנות ליישום פתרונות גיאותרמיים – מרכז 
תרבות, אבו סנאן

פתרונות  ”Smart Grid” , ארה”ב 

פרויקטים בהם אנו שותפים:

חיזוי מוקדם לפוטנציאל ייצור חשמל תקופתי ממערך 
אנרגיה סולרית )PV(, איטליה.

יש לנו את הכלים לקחת תפקיד פעיל ומשמעותי באיתור פתרונות היי-טק חדשניים ורלונטיים ולהתאים אותם 
ספציפית לצרכי הפרויקט בהיבטים השונים שלו.



מהנדס  מייסד,  שותף  אלפסי:  סאם 
ויישום  בפיתוח  רב  ניסיון  בעל  מחשבים, 
להתייעלות  מתקדמות  טכנולוגיות  מערכות 
אחראי  סאם  גדולים,  בארגונים  אנרגטית 
מערך  ניהול  קיימא,  טכנולוגייםברי  פתרונות  לנושא 
ניסיון  בפרויקטים,לסאם  כלכליים  וניתוחים  הסימולציות 
בתחום  ופיתוח  למחקר  פרויקטים  וקידום  ביישום  בינלאומי 
  )Enel- Italy, הלקוחות  חכמה.בין  ובנייה  האנרגיה 
.EDF- France, AirTel - India, NYNEX – N.Y(  

      מי אנחנו

בעל  אדריכל,  מייסד,  שותף  אור:  שם  יובל 
הבנוי:  המרחב  מרכיבי  במכלול  עשיר  ניסיון 
בינוי ערים - תוכניות מפורטות, פיתוח אדריכלי 
וקומפלקסים  שכונות   - מגורים  תכנון  סביבתי, 
משרדים  מסחריים,  מרכזים  ונמוכה.  גבוהה  רוויה,  בבניה 
גדולים.  משרדים  מבני  של  פנים  אדריכלות  ומלונות.   תעשיה 
רשות  אל-על,  טכנולוגיות,   NESS  ,IBM הלקוחות:  בין 
לובינסקי-  לביטוח,  חברה  הראל  התעופה   שדות 
מבני  לאומי,   בנק   ,HOT מוטורולה,  פג’ו,  סיטרואן 
ועוד.  אפרידר  והשיכון,  הבינוי  משרד  תעשיה, 

קיימות,  מחלקת  צוות  ראש  חקאק:  נעה 
והסמיכה  ניהלה  נעה  תפקידה  במסגרת 
כמבנים  הבינוי  מגוון  מכל  רבים  פרויקטים 
במדעי  שני  תואר  לנעה  קיימא,   ברי 
ת”א אוניברסיטת   , הסביבה  למדעי  פורטר  בי”ס  הסביבה, 

מקיימת  אדריכלות  ריינר:  ברנשטיין  טל 
ניתוח  על  אחראית  טל  ירוקה,  בניה  וליווי 
פאסיביים,  לפתרונות  אדריכלי  ויישום 
לניתוחים  וסימולציות  מודלים  והרצת  ניהול 
לבניה  פרויקטים  הסמכת  כן  כמו  ואקלימיים  מיבניים  
 Bachelor( פנים  בעיצוב  ראשון  תואר  לטל  ירוקה. 
למינהל  המכללה  פנים,  לעיצוב  בי”ס   )Of Design

מכירות,וליווי  עיסקי,  פיתוח  ליפמן:  הילה 
הילה  פעילותה,  במסגרת  ירוקה:  בניה 
והפיתוח  המכירות  מערך  את  מנהלת 
הצוות  של  אינטגרלי  וכחלק  העיסקי, 
מנהלת  הילה   ,WAWAב המקצועי 
במדעי  שני  תואר  להילה  ירוקה.  לבניה  פרויקטים  ומלווה 
אוניברסיטת ת”א.  , פורטר למדעי הסביבה  בי”ס  הסביבה, 

שותפים עסקיים

גולד הנדסה )2010( יעוץ תרמי למבנים בע"מ

International real astate LEED experts


