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מבוא.1

מפרט זה עוסק בבעיות האקוסטיות העקרוניות העולות מתכנונו של המבנה ובפתרונות 1.1
טריונים התכנוניים. ילשם עמידה בקרהאקוסטיים הנדרשים

ל תכניות אדריכלות לעיון אשר הועברו למשרדנו.ההנחיות במפרט זה מתבססות ע1.2

הנחיות בנושא טיפול במערכות מ"א ואינסטלציה תסופקנה לאחר קבלת תכניות ממתכניי 1.3
המערכות הנ"ל.

קריטריונים אקוסטיים.2

על מנת להבטיח את האקלים האקוסטי הנדרש בחללי הפרוייקט יש להבטיח כי מפלסי 2.1
ו השונים לא יעלו על הנדרש.רעש הרקע בחללי

רעש הרקע מורכב  מהרעשים הנגרמים על ידי גורמים סביבתיים חיצוניים (תחבורה וכד') 2.2
ופעולתן של מערכות אלקטרומכניות בתוך המבנה (מ"א וכד').

.  הערכים אשר NRהקריטריונים האקוסטיים המומלצים לבחינת איכות הקול הינן עקומות 2.3
], בפועל, הינם מפלסי הרעש ביחידות Leqחינת מפלסי הרעש שווי הערך [ישמשו לב

dB(A).

פרוט מפלס רעשי הרקע הנדרשים בחללי המבנה :-Aטבלה 2.4

NRעקומת שימוש
מומלצת

מפלס קול מומלץ
dB(A)

35-4040-45/ חדרי מחשב כיתות 
30-3535-40אולמות

40-4545-50מבואות 
35-4040-45מימנהל אקד

35-4040-45משרדים
40-4545-50מעברים

30-3535-40חדרי דיונים / ישיבות
30-3535-40ספריה

45-5050-55שרותים
40-4545-50חדרי מורים

35-4040-45מרחבי למידה
30-3535-40פינות מנוחה
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מעטפת המבנה .3

ערכו ע"י משרדנו נמדדו מפלסי הרעש הבאים :על בסיס מדידות אקוסטיות אשר נ3.1

מפלס קולמקור הקולמיקום המדידה
Leq dB(A)

65.8תחבורה שד' בגיןקו בניין מזרחי
66.8תחבורה שד' בגיןצפון- קו בניין מזרחי
67.0תחבורה שד' בגיןדרום- קו בניין מזרחי

12:00–11:00המדידות נערכו בין השעות 

, על מנת 125-200Hzבתחום תדרים 32dBעד הינווד האקוסטי הנדרש שיעור הביד
טובים בכיתות הלימוד.ומובנות דיבור לספק תנאי ריכוז 

מעטפת המבנה3.2

חלונות המבנה:3.2.1

חלונות לפתיחה ייבוצעו באמצעות פרופילי אלומינום בעלי פתיחה מטיפוס "קיפ" או "דריי 
או ש"ע אקוסטי.של קליל 4750קיפ" כדוגמת 

יש לבטן משקופים עוורים.3.2.2

יש להקפיד על איטום מלא בין המשקופים העוורים לבין פרופילי האלומיניום.3.2.3

עבודות האלומיניום תבוצענה עפ"י הנחיותיו ופרטיו של יועץ האלוניום של הפרוייקט .   3.2.4
פרטי תכנון יועברו לאישורנו.

ניתן לבצע באחת מן האפשרויות הבאות:נותאת זיגוג החלו3.3

זכוכית "בידודית" :
]mmזיגוג [[mm]אוויר]mmזיגוג [
8126

זכוכית רבודה
]mmזיגוג mm[PVB[mm]]זיגוג [
40.765

במידה וייתוכננו קירות מסך החולפים על פני חללים בעלי רגישות אקוסטית ייסופקו פרטי 3.4
בין R`w= 50 dBאנכיים ואופקיים אשר ייספקו בידוד מינימלי בשיעור של בידוד אקוסטי

החללים.
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1מס' ןגליו–קירות הפרדה .4

ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתבססות על מידת הבידוד האקוסטי הנדרש בין חללי 4.1
המבנה.

קירות גבס4.2

4-10מס' נותבגליוטים איתור ושיוך פרטי קירות לחללי הפרוייקט מפור4.2.1

למפרט זה.1.1קירות גבס חד קרומיים יבוצעו עפ"י נספח 4.2.2

למפרט זה.1.2קירות גבס דו קרומיים יבוצעו עפ"י נספח 4.2.3

למפרט זה.1.3קירות גבס תלת קרומיים יבוצעו עפ"י נספח 4.2.4

מפרט זה.ל1.4פרט חיבור בין קירות ניצבים יבוצעו עפ"י נספח 4.2.5

.1.5חיבור קיר הפרדה בין כיתות לעמוד חיצוני ייבוצע עפ"י פרט 4.2.6

(ק. קרקע) לבין פרופילי אלומיניום של הפרדה מגבס, בין משרדי מנהלה ותחיבור קיר4.2.7
.1.6קירות המעטפת, ייבוצעו עפ"י פרט 

מזוגגים יבוצעו עפ"י אחת מן האפשרויות הבאות:פניםקירות 4.3

12באמצעות פרופילי אלומיניום קבועים; זיגוגם יבוצע באמצעות זכוכית מונוליטית בעובי 4.3.1
לפחות.מ"מ 

המשווקת Hoyezשל חב' H9באמצעות מחיצות אלומיניום מזוגגות, מודולריות כדוגמת 4.3.2
בע"מ או ש"ע אקוסטי מאושר.Credoע"י 

R`wבידוד אקוסטי בתנאי מדידה באתר :  = 40dB.

1.7איטום הפלנום מעל המחיצות המודולריות יבוצע באמצעות סינר גבס כמפורט בנספח 
למפרט זה. 

בכל כיתות הממ"מ ייבוצע חיפוי גבס פנימי (בתחום הממ"מ), על גבי קיר ההפרדה 4.4
שרותים.עם ההמשותף 

.5075לוחות גבס וייבוצע עפ"י תקן 2החיפוי ייבוצע באמצעות 
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הערות כלליות4.5

הקירות יבוצעו ממפלס הריצוף ועד לתקרה הקונסטרוקטיבית של המבנה.4.5.1

לא ייתוכנן חיבור של קיר גבס אל משטח מזוגג (חלון).4.5.2

על מנת למנוע קצרים אקוסטיים יש להמנע מתכנון קופסאות חשמל האחת מול השניה.4.5.3

שר בידודם האקוסטי של קירות ההפרדה בין החללים השונים על מנת למנוע פגיעה בכו4.5.4
.1.8של המבנה יש לאטום את נקודות חדירת תעלות מזוג האוויר עפ"י פרט 

ק"ג למ"ק 150איטום מעבר מסילות כבילה ייבוצע באמצעות לוחות צמר סלעים בצפיפות 
זה.למפרט 1.9, כדוגמת איטום מעברי אש, כמפורט בנספחים KBSומריחת 

.ס"מ10קירות פירי מערכות ייבוצעו כקירות בנויים  בעובי 4.6

ק"ג למ"ק 670במשקל באוטוקלאב בטון תאי מאושפר העשוי בבלוק ניתן לבצע שימוש 
.מ"מ15כולל טיח גבס בעובי 

קירות הפרדה המשותפים לחדרי המורים ולקפיטריות הקומתיות ייתוכננו כבנויים וכפולים 4.7
.1.10"י פרט עפ

Open Space–מחיצות הפרדה חללי למידה : 4.8

תכלולנה אלמנטים המורכבים מסגרות מתכת הכוללת שכבות צמר זכוכית.

על גבי מסגרות המתכת ימתח אריג "נושם" אשר דפנותיו יודבקו למסגרת המתכת.

ס"מ.160גובה מחיצה מומלץ : 
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2מס' גליון–דלתות .5

בין חללי המבנה.ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתבססות על שיעור הבידוד הנדרש5.1

אפיון דלתות5.2

Rwבידוד אקוסטי של דלת עץ: 5.2.1 =35dB

עם שתי דרגות אטימה, ו/או חתך מסיבי אחר,,כנף עץ מלאהתבוצענה כדלתות הכוללות 
.2.1עפ"י פרט תחתון אקטיביוסףגמישים PVCאטמי 2

Rwבידוד אקוסטי של דלת עץ: 5.2.2 =30dB

A.  כדוגמת טיפוס 2.2עפ"י פרט תחתון אקטיביוסףגמיש PVCםהכוללת אטכנף עץ 
של האחים שהרבני או ש"ע אקוסטי מאושר.

Rwבידוד אקוסטי של דלת עץ: 5.2.3 =25dB

PVCם, אטאוקל או פוליאוריתןי מילו100%עם כנף עץ תבוצענה כדלתות הכוללות 
.אטימה תחתונהומברשת 

ISO10140-2נתוני בידוד יבוססו על מדידות בידוד אקוסטי תקניות אשר יבוצעו עפ"י תקן 5.2.4
וייסופקו ע"י היצרן.

פלדהדלתות 5.3

Rwבידוד אקוסטי של 5.3.1 =35dB

Zeroשל רינגל כולל אטם היקפי מטיפוס 2215כדוגמת  צוני וסף תחתון אקטיבי חי140
.2.3לפי פרט או ש"ע אקוסטי מאושר

Rwבידוד אקוסטי של 5.3.2 =38dB

של 2309כדוגמת Rw=38dBאקוסטית בעלת כושר בידוד אקוסטי של תבוצע כדלת פח
.2.4לפי פרט או ש"ע אקוסטי מאושררינגל א. 

גבי עמידת הדלתות בדרגות הבידוד על ספקי הדלתות לספק נתוני בדיקה אקוסטית ל5.4
הנדרשות ואת פרוט התנאים בהן בוצעה מדידת כושר בידודה האקוסטי של הדלת. נתוני 

.ISO10140-2בידוד יבוססו על מדידות תקניות, אשר יבוצעו עפ"י תקן 

PVCגישה ושרות לפירי מערכות תכלולנה כנפיים מבודדות מעץ או מתכת, אטמי דלתות5.5
ן נעילה מהדק.ומנגנו



9

Bטבלה –אפיון דלתות 5.6

בידוד נדרששימוש
Rw,dB

30/ חדרי מחשב כיתות 
35אולמות

25משרדים
35חדרי דיונים / ישיבות

30ספריה
30חדר משאבות 

38חדר גנרטור
35חדר תקשורת

, חדרי דיונים), תהוונה 3דלתות אשר תשולבנה במערכת קירות מודולריים מזוגגים (קומה 5.7
.Rw = 35dBחלק מן המערכת ותספקנה בידוד אקוסטי אשר לא ייפחת מ 

פרטי הדלתות המפורטים בנספח זה הינם אינפורמטיבים בלבד!5.8

3גליון מס' –בידוד רעידות.6

צפה מערכות מזוג האוויר המתוכננות בתחום הגג טכני של המבנה תוצבנה על גבי רצפה 6.1
המשווק ע"י קשת CDM Montע"י שימוש בקפיצים מטיפוס Jack Up Systemמטיפוס 

המשווק ע"י חב' אינסופקו או פתרון ש"ע אקוסטי מאושר, FSNטכנולוגיות או בולמי 
למפרט זה.3.1כמפורט בנספח 

למפרט זה.3.2הגנרטור יוצב על גבי בסיס צף, כמפורט בנספח 6.2

שאבות המתוכננת במפלס הגג העליון של המבנה תבוצע כרצפה צפה רצפת חדר המ6.3
. 3.3עפ"י פרט 

י ", עפלמניעת העברת רעידות אל שלד המבנה, יוצבו שנאים ייבשים על גבי בולמי רעידות6.4
.3.4פרט 
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אקוסטיקת חללים .7

ומו, הנחוץ לכל ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתבססות על כמות שטח הבליעה ומיק7.1
אחד מחללי הפרוייקט כך שתנאי מובנות הדיבור והפרטיות יענו על הקריטריונים 

התכנוניים.

אפיון חומרים אקוסטיים7.2

: / חדרי דיונים וישיבות/ אולמות / חללי למידה(כולל ממ"מ)כיתות7.2.1

צמר זכוכית / מגשיאריחי

.85.0Wמקדם בליעת קול הנדרש: 

המיוצרת ע"י חב' אקופון Focusכדוגמת 120x60cmאריחים אקוסטיים במידות 
ומשווקת ע"י חב' יהודה יצוא יבוא או ש"ע.

חיפוי קירות אחוריים באולמות .7.2.2

ס"מ מפני ריצוף.75ייתוכננו גופים אקוסטיים קיריים אשר ייבוצעו החל מגובה 

של חב' אקופון או Texona Wall Panelים אקוסטיים מטיפוס ניתן לבצע שימוש בגופ
ש"ע אקוסטי מאושר.

הבליעה הנדרשים :הבליעהלהלן 

αp Practical sound absorption coefficient

מגשי פח מחוררים:מעברים 7.2.3

.85.0Wליעת קול הנדרש: מקדם ב

חירור לפחות .26%ס"מ,  בעלי 4מ"מ, גובה דפנות 0.6המגשים יהיו מפח מגולוון עובי 

ק"ג / למ"ק עם גיזה 24ובצפיפות של 2בתוך מגשי הפח יונחו מזרני צמר זכוכית בעובי "
שחורה תחתונה.

או ש"ע אקוסטי מאושר.Soundtexאו Royalinגיזה תהייה מטיפוס 
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אזורי מנוחה7.2.4

של חברת אקופון Soloמתוכננים גופים אקוסטים בקטרים שונים.  הגופים יהיו מטיפוס 
או ש"ע אקוסטי מאושר.

להלן שטחי הבליעה הנדרשים מן הגופים כפונקציה של קוטרם ועומקה של מערכת
.התליה

— Ecophon Solo Circle Ø800 / 1000 mm o.d.s
— Ecophon Solo Circle Ø800 / 400 mm o.d.s.

···· Ecophon Solo Circle Ø800 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system

— Ecophon Solo Circle Ø1200 / 1000 mm o.d.s
— Ecophon Solo Circle Ø1200 / 400 mm o.d.s.

···· Ecophon Solo Circle Ø1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system

— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 1000 mm o.d.s
— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 400 mm o.d.s.

···· Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system
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מבואה מנהל אקדמיספריה / 7.2.5

.65.0Wליעת קול: מקדם ב,תקרת לוחות גבס מחוררים

המיובאות ע"י חב' אורבונד בע"מ.Knaufמתוצרת Inbauכדוגמת תקרות 

דרישות חירור מינימליות :

מ"מ ותוספת מזרן צמר זכוכית 0.2כולל ממברנה אקוסטית בעובי 8/18Rחרור עגול: 
ק"ג למ"ק עם גיזה שחורה.24ובצפיפות של 1בעובי "

מ"מ ותוספת מזרן צמר זכוכית 0.2כולל ממברנה אקוסטית בעובי 12/25Qמרובע חרור 
ק"ג למ"ק  עם גיזה שחורה.24ובצפיפות של 1בעובי "

.Royalinאו Soundtexהגיזה תהייה מטיפוס 

Open Space–חללי למידה : מחיצות הפרדה 7.2.6

מ"מ 16ת צמר זכוכית בעובי תכלולנה אלמנטים המורכבים מסגרות מתכת הכוללת שכב
בכל צד.

על גבי מסגרות המתכת ימתח אריג "נושם" אשר דפנותיו יודבקו למסגרת המתכת.

המיובאות ע"י קבוצת טקניון ישראל או ש"ע.T/O/Sהמחיצות תהיינה מטיפוס 
.65.0Wמקדם בליעת קול : 

ת בשטחי מבואת הכניסה הראשית אל המבנה בין היתר, חובה ליישם תקרות אקוסטיו7.3
ומעברים.(קומת קרקע), מבואות קומתיות (קפיטריות) , מבואות מעליות

.80.0Wמקדם בליעת קול הנדרש: 

.ISO 354כל נתוני הבליעה ייגובו בנתוני בדיקות מעבדה עפ"י תקן 7.4
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