
 

 .SP.Lתאורה בכיר  מערכות מתכנןקורס 
  13201ת"י ו 8995 ת"י   תקן יישום

 עסקי מסחרי ציבורי -גן תכנון מערכות תאורת פנים חוץ
  אינטגרציית מערכות-תאורה זיהוי נקודות כשל בתכנון מערכות

 

התורמת לנוחות בני האדם  ,ועיצוב תאורה נכון ומקצועי יוצר סביבת מגורים ועבודה בעלת איכות גבוההתכנון 
  ולבריאותם.

לצד  ותכנוןעיצוב אספקטים של דע בנושא תאורה חשמלית, רב תחומי, הדורש יהיום הינו מקצוע  הנדסת המאור
 ,חשמלי והאלקטרוני פעלהוציוד ה כולל לדים ,שוניםבמקורות אור יעיל שימוש  .היבטים הטכנייםה

  .הבאנרגי חיסכוןהיבטי ה ישוםיו  חישובי תאורהם לפרויקטים, עריכת תוכניות ומפרטי

  מטרת הקורס
בהתאם הבנת עקרונות התכנון תכנון ועיצוב מערכות תאורה, הבנת מקורות האור לסוגיהם / בהתמקדות 

 לחסכון ובינלאומייםמעשי באתר תוך הכרות עקרונות התכנון ותקנים ישראלים  היבטי פיקוחלתקנים, ולהנחיות 
 לטכנולוגיות מתקדמות בתחום. וחשיפהבאנרגיה, 

 קהל היעד 
 .ועצי תאורהויבנייה ותשתיות  ניחשמל/מהנדסים הנדסאים טכנאים קבלמעצבי פנים קבלני  אדריכלים,

  נושאי הלימוד

  צוות המרצים
 בכיר בענף  B.SCרכז מקצועי: מהנדס חשמל ומתכנן תאורה דוד תורג'מן 

 בחירת קונספט בכירה בענף מעצבת תאורה.אדריכלית ציפי פרנק: 
                        ד"ר רבקה ויטל:  ראש החוג לעיצוב ואדריכלות במכללת שנקר.                                                                       

 בבית חכם. מערכות אמיר ששון: תכנון ותאורה
 

  )ככר המדינה( 53  ויצמן-תל אביב

 מפגשים  16 –מסלול ערב 
 17:30-20:30ימי א' 

 maya@mishlav.co.il   -/  מייל 3952621-03  -  מאיהרכזת סניף תל אביב  

  8995/13201מבוא לתכנון מערכות תאורה עפ"י תקן 
 מכון התקנים  

 ,שיטות לחישובי עוצמת תאורה  מכשור למדידה

 מדידה  כיול שיטות 
 לתאורה )מקורות ציוד פנים חוץ( תקנים מחייבים 

  IEC ,CIE 

עקרונות לתכנון מתקן חשמלי, תכנון מערכות חשמל בית  מבוא לתאורה החשמלית

 בקרת תאורה/אינטגרציית מערכות חכם מערכות
 יה ציוד הפעלה ייעודי/בקרהתאורה נכונה לעומת תאורה לקו
 רת הצבע/רגישות לצבע/מדידהו*אור כקרינה אלקטרומגנטית/ת

 לאזורי עבודה שונים תכנון וחישובי תאורה

 בתהליך התכנון )מלאכותית( כולל חישוב מקדם אור היום לחלל

 מבניים תעשייתיים  בנינים משרדים, מרכזי קניות, -תאורת פנים רגישות העין, תהליך הראיהגורמים פיזיולוגים, עקום 

 מרכזיים רפואיים מוזיאוניים ועוד..
 כבישים ורחובות, מגרשי ספורט, שצ"פ ,תאורה  -תאורת חוץ  זווית מרחבית ועוצמת האור -עקרונות הפוטומטריה

 תאורת חרום, ועוד.. ,םגני אדריכלית כיכרות,
 .פונקציונאליים מול תכנון תאורה דקורטיבי תכנון תאורה

 כלים לניתוח ביצוע ותכנון  תאורה מקצועי

 תקני תאורה תשתיות ומערכות ,שיטות לחישוב עוצמת תאורה

 תקשורת
 ,תאורה צלנדרית ,תאורה אופקית לעומת תאורה אנכית
 לעומת דיפוזי( החזרים ממשטחים שונים)ספקיולרי

 תקנים לתכנון בטיחות חשמלית/מכאנית/פוטו ביולוגית

 קריאת תכנית ומפרטים טכניים/Agi 32 תוכנה לחישובי תאורה גופים לתאורת פנים, תאורת חוץ, מבנה הרפלקטור IPדרגות 

 דגשים בתכנון תאורה/אינטגרציית מערכות תאורה,הגדרת סמלים וסימנים מוסכמים בתכנון מערכות
 CRIמבנה ועקרון פעולה, ספקטרום, מקורות האור)נורות( 

  LEDנורות  נורות פריקה, נורות להט,
 בניית קונספט לפתרונות תכנון תאורה ,תכנית אדריכלית

 ציוד הדלקה התאמה של ציוד לנורות ציוד אלקטרוני מתקדם
 והיישום  בשטח.  LEDחסכון באנרגיה ולבקרה, 

 טרנדיים חולפים/מבנים ירוקים אפנתיות,שיקולי תכנון מגמות 
 מתקדמיםהקניית כלי עבודה  ,עיצוב תאורה

 LEDתכנון בקרה ותחזוקת מערכות  LED טכנולוגיית

 . LEDדימרים אופן ביצוע דימרים בנורות 
 שיקולים כלכליים, החזר השקעה במערכת התאורה

 סיווג אופטיקה מבנה וחומרים גופי תאורה

 פתרונות -שילובים  קיר, רצפה, תקרה, מטלטלת שיקולי הארה
 /פרויקט יישומימעבדת תאורה מכון התקנים  סיור מקצועי
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