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 ישראל CIE –מאור הנדסת הטור הוועדה הישראלית ל

 )יפורסם בגיליון הבא של "חשמל ואנשים"(
 

מאבדים את מקומם לשוליים ומקורות האור הקונבנציונליים נדחקים  עולם התאורה עובר מהפך וטלטלה.

אנרגיה לטובת פתרונות מעולם חצאי המוליכים. טכנולוגיות חדשניות בתחום הבקרה מאפשרים חסכון ב

מידע  בטור הוועדה נביא מידי ירחון מחקרים ותקינות עדכניות משנים תפיסות תכנון ועוד.ה", "מקצה לקצ

הקוראים  במטרה לעדכן ולשתף את ובכלל זה סקירות ספרים ופרסומים שיצאו לאור וידיעות אקטואליות

 בכלל וחברי הוועדה בפרט בכל האמור לעיל.

 SOCIETY O F LIGHT AND LIGHTING ,ים שהן אגודת המאור הבריטיתאני שמח לעדכן את קהל הקורא

(SLL)  הפועלת במסגרת האיגוד הבריטי למערכות במבניםCIBSE המכון הבריטי להנדסת תאורה  והן

נתנו את הסכמתם לציטוט ופרסום  INSTITUTION OF LIGHTING PROFESSIONALS (ILP) מקצוענית,

 מים על ידם בירחונים המקצועיים המופיעים לאור אחת לחודש בבריטניה.מאמרים/מחקרים המפורס

מאפשר עיון בירחונים שכוללים מידע  CIBSEאתר בנוסף,  המאמרים/מחקרים עצמם יופיעו באתר הוועדה.

 רב הן בתחום התאורה והן בתחומי המערכות האחרות במבנים.

 שני נושאים על הפרק:והפעם, 

 דרכים:במאור סוגיית התקינה ל – א

עמדה של הוועדה הישראלית הנייר  הוועדה הישראלית למאור פרסמה נייר עמדה המופיע באתר הוועדה.

בעניין אימוץ התקן משרדית -ביןדרכים, מתייחס למחלוקת בגיית התקינה למאור מאור בסוהנדסת הל

 6963ת"י  –הישן ברקע עדיין משמש התקן הישראלי ש, כ6ובעיקר פרק מספר  62336ת"י  – "החדש"

 דרכים.בלתכנון מאור ויעת אמות מידה קבלכבסיס 

לבין באנרגיה  חסכוןלצורך המחלוקת בין משרד האנרגיה הדוגל בהנמכת רמות התאורה בכבישים בארץ 

של  התייחסותחייבה  – ועל מניעת תאונות דרכים בשעות הלילה בטיחותמשרד התחבורה השם דגש על 

דרכים לפתרון על  והכנת שורת המלצותמאור, הנדסת , היינו הוועדה הישראלית לתלוי-הגוף היציג והבלתי

 הסוגיה.

 

 

http://www.cibsejournal.com/archive/
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 ( המתקנים האולימפיים בלונדון:(Sustainabilityבנושא תאורה וקיימות  תצרור כתבו – ב

ק מפתרונות התרשם לא ר אין ספק שכל מי שנכח ושמע את המהנדס מייק סימפסון מרצה בכנס באילת

שימת הדגש על נושא הקיימות מאלא גם  ,התאורה היצירתיים שמצאו את ביטויים במתקני האולימפיאדה

היבטים: התייעלות אנרגטית )ניצול מתוחכם של התאורה הטבעית, שימוש במקורות אור יעילים,  כמהב

מתן דגש במשחקים השפעה מזערית על הסביבה ועתיד המתקנים בתום ה ועוד(, חדשנית בקרת התאורה

איכויות התאורה בהתחשב  היהנושא נוסף שהועלה בהרצאות  על שימוש חוזר באתרים אחרים בבריטניה.

 רשויות השידור )שידורי טלוויזיה(. המחמירות של בדרישות

מורשת המתקנים האולימפיים  משמשת מושא למאמרים רבים בעיתונות המקצועית בבריטניה ולא רק 

ן להציג באתר הוועדה מעט מהעושר המקצועי המלווה אירוע רב גווני זה )בין המאמרים שם. מצאנו  לנכו

 גם ראיון עם מייק סימפסון בארץ שהתפרסם בעברית(. –ים מהמתפרס

לאלו המרבים לגלוש באתרי האינטרנט הרבים, מומלץ גם לאתר מאמרים ופרסומים בנושא אספקת חשמל 

 בהצלחה.למתקנים השונים, הגיבויים וכיו"ב. 

חבר המעוניין לפרסם מידע שיש בו עניין לציבור המקצועי,  לסיכום עוד משפט אחד: הטור פתוח לכולם. כל

 מוזמן לפנות לחתום מטה.

 בברכת חברים,

 ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר

 

 

 (LJשילוב של חדשנות וקיימות )המקור:  –תאורת האיצטדיון  האולימפי בלונדון 


