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 | אוה כ-7,700 מ"ר וב  יונבה  חטשהו  תומוק , ןב 10  ןיינבה  .םידימלת  תרשמה 660  וגקישב , רפס  תיב   - GEMS Lower Schoo
bKL Architecture תובידאב  . Darris Lee © Wayne Cable .Harris םוליצ :

ינפ לע  םיבושיי  תוסרפתה  הרשפִא  םינשה  ךרואל  היינבה  תוינידמ  .תולבגומ  עקרק  תודותע  םע  הפופצו  הנטק  הנידמ  איה  לארשי 
תיצרא ראתמ  תינכת  "א 35 , מת הלבקתה  תע  תנשב 2005  הנתשה  רבדה  .עקרק  יבאשמב  זרפומ  שומיש  ךות  םיבר  םיחטש 

.עקרקה תודותע  לע  הרימש  ךות  החותיפו , הנידמה  תיינב  יכרוצל  הנעמ  תתל  הדעונש 

, םירוגמ ינבמ  לש  תוחפל ) תומוק  שש  ינב  םינבמ   ) הבוגל היינב  אוה  עקרק  יבאשמ  לע  הרימשלו  הייסולכואה  ףופיצל  םילכה  דחא 
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השענ רבכש  יפכ  תומוק , - יבר םיניינבב  םידלי ) ינגו  רפס  יתב   ) ךוניח תודסומ  םיקהל  עצוה  הנורחאל  .תוינק  יזכרמו  םידרשמ 
וא תומוק  - יברכ םינבנ  םניא  רפס  יתב  היפלש  תמייקה , תוינידמב  יוניש  םיעצבמו  ץראב  וז  המגמ  םיצמאמש  ינפל  .םלועב 

.תויטנוולרה תיתואירבה  תויגוסה  תא  ןוחבל  בושח  םהב , םימקוממ 

ינבמ - ךות ריווא  םוהיז 

תנומסתב םיקולה  . sick building syndrome") " )" הלוחה ןיינבה  תנומסת  םורגל ל" הלולע  םימיוסמ  םינבמב  ןמז  ךרואל  הייהש 
ריווא םוהיזל  וז  תנומסת  סחייל  גוהנ  רועו  . םייניע  יוריגו  שאר  יבאכ  ןוגכ  םינוש , םימוטפמיסמ  ןיינבב  םתייהש  תעב  םילבוס 

הברהב תוהובג  תומרל  עיגהל  לולע  ינבמ  - ךות ריווא  םוהיז  תואנ  . רורווא  רדעיהבו  םייגולויבו , םיימיכ  םימרוגב  ורוקמש  ינבמ , - ךות
דיהדלמרופ לשמל   ) ינבמ - ץוחה םזוכירמ  יפ 50  דע  הובג  ינבמ  - ךותה םזוכירש  םימהזמ  םימייק  ינבמ : - ץוח ריווא  םוהיז  רשאמ 

. ( םרופורולכו

תואירבה ןוגרא  תואיר  . ןטרסלו  םד  ילכו  בל  תולחמל  המישנה , יכרדב  תולחמל  איבהל  הלולע  ינבמ  - ךות ריווא  םוהיזל  הפישח 
המתסא ילוחו  םידליש  ןיוצי  .ינבמ  - ץוח ריווא  םוהיזמ  התומת  ירקמ  רתוי  יפל 14  יארחא  ינבמ  - ךות ריווא  םוהיזש  חוויד  ימלועה 

. םיאירב  םירגובמ  רשאמ  ינבמ ) - ךותו ינבמ  - ץוח  ) ריווא םוהיזל  רתוי  םישיגר 

: ינבמ - ךות ריווא  םוהיזל  םייתועמשמ  םימרוג  רפסמ  ןלהל 

ירמוחב אוה  הנירקהו  םיזגה  רוקמ  הביבסל  . תיביטקאוידר  הנירקו  םיליער  םיזג  םיטלופ  םישדח , רקיעב  םינבמ ,
הפישחו םיפתרמב , רקיעב  רבטצמה  ןודר , זג  היינבה ; תיישעתל  םלג  רמוח  שמשמה  םחפ , רפא  המגודל : היינבה ,

. תואיר  ןטרסל  םורגל  הלולע  וילא 
םיררחשמה דירולכ ) , - ליניו - ילופ  ( יס - יו - יפ יחטשמב  ללכ  ךרדב  הפוצמ  תוירפס , תיב  תודבעמב  רקיעב  הפצר ,

, יס - יו - יפב התפוצ  םרדח  תפצרש  םידלי  יכ  וארה  םירקחמ  תינירקודנא .) תוליעפ  םישבשמה  םילקימיכ   ) םיטאלתפ
הלולע חווט  תכורא  הפישחו  שאר , יבאכ  םורגל  הלולע  רמוחל  חווט  תרצק  הפישח  המתסאב  . רתוי  תולחל  וטנ 

.ןטרסו דבכל  קזנ  םורגל 
. תופידנ  תוינגרוא  תובוכרת  טולפל  םילולע  ןמש  סיסב  לע  םיעבצב  םיעובצה  םיחטשמ 

- דח ןמחפ   ) םינכוסמ םירמוח  תטילפל  םימרוג  תוירפס ) תיב  תודבעמב  םייוסינמ  המגודל   ) לושיבו הקילד  ירצות 
. ינצמח ) - וד וא  ינצמח 

. ( תוירטפו םיקדייח  םיסוריו ,  ) םייגולויב םימוהיזל  רוקמ  םג  תווהל  תולולע  רורוואה  תוכרעמ 

םילולעש םיכומס  םיללח  וא  תוריד  רתויב  םיאצמנ  םישנא  רתויש  ןוויכ  רתוי , ןכוסמו  יתועמשמ  תומוק  - יבר םינבמב  ריווא  םוהיז 
םילולע םימהזמש  ךכ  םיפגאו , תותיכ  םירדח , ןיב  רורווא  תוכרעמ  תדרפה  תמייק  אל  םילודג  םינבמב  .הזמ  הז  םיעפשומ  תויהל 

ךרדב רתוי  הובג  ריוואה  םוהיז  תומוק  - יבר םיניינבב  ךכ , לע  ףסונ  הנבמב  . הייסולכואה  ללכ  תא  ןכסלו  םיללחה  ןיב  טשפתהל 
, תוילעמב רידת  שומיש  השענ  הלאכ  םיניינבב  עוקשל  . םיטונו  ריוואהמ , םידבכ  םיבר  םימהזמ  ןכש  תוכומנה , תומוקב  ללכ 

.יוקלה רורוואהו  םתופיפצ  םיעסונה , תומכ  בקע  הדורי  תויהל  הלולע  ןהב  ריוואה  תוכיאש 

ינבמ    - ץוח ריווא  םוהיז 

ץיקב .םימהזמ  קוליסו  הרוטרפמט  תדרוה  תיבויחה : ןתעפשה  תא  םצמצלו  ןנוויכ  תא  תונשל  תוחור , םוסחל  םייושע  תומוק  - יבר
.הלא תויתביבס  תועפשה  םיצעמ  תומוק  - יבר ץבקמ  .םח  םינגזמ  ריווא  לש  תרבגומ  הטילפ  תמייק 

םיפסונ םייתוחיטבו  םייתואירב  םיטביה 

. רתוי  ךשוממ  םייאופר  םיתווצ  לש  העגהה  ןמז  תומוק , - בר ןיינבב  םיעגפנ  - בר עוריא  וא  ןוסא  הנואת , לש  הרקמב 
תוליעפה תא  םצמצלו  םיינבמ  - ץוחה םימחתמל  םידימלתה  תושיגנ  תא  םצמצל  םייושע  תומוק  - יבר םיניינבב  םידומיל 

העיגפלו םירמוח  ףוליח  תויעבל  םד , ילכ  תולחמל  ןוכיסה  תא  םילעמ  תוליעפ  רדעיהו  תכשוממ  הבישי  .תינפוגה 
ןימטיווב רוסחמל  איבהל  יושעו  שמשל , הפישח  ןיטקמ  ץוחב  הייהשה  ןמז  םוצמצ  ךכ , לע  ףסונ  .םיידומיל  םיגשיהב 

. ( שמש תופוטש  תונידמב  םג   ) ףוגב ןחרזה  ןזאמלו  ןדיס  תגיפסל  ינויחה  יד ,
ששח ררועתי  םהב , ומקומי  םיידוסי  רפס  יתבו  םידלי  ינג  םא  .תוילעמב  רידת  שומיש  השענ  תומוק  - יבר םיניינבב 

.םיריעצ םידלי  ןוכיסלו  תוחיטבה  יללכל  דוגינב  ןהב  שומישל 
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תוצלמה

חותיפל עקרק , יבאשמ  לע  הנגהל  םורתל  יושע  תומוק  - יבר ךוניח  תודסומ  דצל  םיהובג  םירוגמ  יתב  ללוכה  לכשומ  םירע  ןונכת 
, תאז םע  םיינפואב .) הביכרו  הכילה   ) תינפוגה תוליעפב  היילעלו  ךוניחה  תודסומל  םירוגמ  ירוזא  ןיב  קחרמה  םוצמצל  תוינוריעה ,

רקיעב האולחתב , היילעל  איבהל  לולעש  ינבמ , - ךותהו ינבמ  - ץוחה ריוואה  תוכיא  לע  הרימשב  ישוק  םייק  תומוק  - יבר םיניינבב 
. ריווא  םוהיזל  םירגובממ  רתוי  םישיגרה  םידלי , ברקב 

יברמ םוצמצל  תואבה  ויתוצלמה  תומייקתמ  דוע  לכ  תומוק , - יבר ךוניח  תודסומ  לש  המקהל  דגנתמ  אל  תואירבה  דרשמ 
: ינבמ - ךותהו ינבמ  - ץוחה ריוואה  םוהיז  לש 

.תוילעמו תודבעמ  ירדח  רורווא  תודרפנ , רורווא  תוכרעמ  לש  םייבטימ  הקוזחתו  ןונכת 
.רפסה תיב  תודבעממ  הֵפרש  ירצותו  םיליער  םיזג  תטילפ  תוכרעמו  םיימיכ  םיפדנמ  תמקה 

( יס - יו - יפ יחטשמ  ןמש , סיסב  לע  םיעבצ   ) םינכוסמ םירמוח  תטילפל  לאיצנטופ  םע  םירמוחב  שומישמ  תוענמיה 
.םהמו ךוניחה  תודסומ  לא  הליעי  תירוביצ  הרובחת  םודיק 

(. ליג 10 לעמ  םידלי  רובע  יטנוולר   ) תילעמב אלו  תוגרדמב  שומישה  דודיע 
דודיעו תוגגב , וא  ןיינבה  תוספרמב  הייחמצ  חופיט  ריווא  . םוהיז  תתחפהל  םימיאתמה  םיחישו  םיצע  תליתש 

.שמשל הפישחו  תינפוג  תוליעפ  עוציב  ינבמ , - ץוח םחתמב  הייהש 

תורוקמ
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