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 הועידהכנית ת 

 מרצה נושא שעה

 והרשמההתכנסות  90:39 - 90:99

90:19 - 90:99 

 דברי פתיחה

המהנדסים  איגודר "יו, מהנדס דני מריאן
 לבנייה ולתשתיות

90:10 – 90:19 
התאחדות , המנהל הטכני, נתן חילו' אינג

 בוני הארץ

90:50 - 90:10 
סקירת  –תיעוש וחדשנות בבנייה "

 "מצב הידע

ראש התכנית , ח יגאל שוחט"פרופ.
, המחלקה להנדסת בניין, לניהול הבנייה

 גוריון-אוניברסיטת בן

19:10 - 90:50 
קטיביים בתרבות הקשיים האוביי"

עד היום  מונעיםההבנייה הישראלית 
 "ודרכים להסרתם - תיעוש

 דוד מהנדסים. י –ישראל דוד ' אינג

19:50 - 19:10 
משולחן המתכנן לפס : תיעוש הבנייה"

 "הייצור
  קדמור מהנדסים, רז מור מהנדס

 "יה בראי הרגולטוריעידוד תיעוש הבנ" 19:50 - 11:10
משרד הבינוי , שרמן-טלי הירש מהנדסת
 .והשיכון

10:99 – 11:10 
נתן ' אינג, מהנדס דני מריאן: בהשתתפות, ח יגאל שוחט/'פאנל בהנחיית פרופ

שמואל ' ואינג ישראל דוד' רז מור אינג מהנדסת, טלי הירש שרמן מהנדסת, חילו
 .אנגל

 ארוחת צהריים 10:99 - 10:50

13:10 - 10:50 
קידום תיעוש הבנייה באמצעות מודל "

 ”(BIM)מבנה 

היחידה להנדסת  ,רפאל זקס' פרופ
הפקולטה להנדסה , מבנים וניהול הבנייה

והמכון הלאומי לחקר , אזרחית וסביבתית
 .הטכניון, הבניה

13:50 - 13:10 
ניתוח : פתרונות חדשניים ותיעוש"

 "אירוע של פרויקט עתיר טכנולוגיה
ניהול  – דורון. י.ב.א, אורי דורון' אינג

 מ"פרויקטים הנדסיים בע

 "בנייה סביבתית וחדשנות, תיעוש" 13:50 - 15:10
 המועצה הישראליתלית "סמנכ, יעל מרום

  לבנייה ירוקה

 "תיעוש זה לא רק ברנוביץ" 15:10 - 15:50
אנגל מהנדסים . ש, שמואל אנגל' אינג

 ויועצים

 הפסקת קפה 15:50 – 10:10

10:50 – 10:10 

, שיטות בנייה מתועשות למעטפת"
לקיצור משך מחיצות וחיפוי החוץ ככלי 

שיפור האיכות ובטיחות  ,הביצוע
 "הבנייה

מהנדס חברה   – יצחק שייר מהנדס
אורבונד תעשיות  , ומנהל מחקר ופיתוח

  מ''גבס ומוצריו בע

11:10 - 10:50 
פיתוח תרבות תחקירים והפקת "

לקחים לאחר אירועי בטיחות בקרב 
 "קבלנים

, האגף הטכני, יעקב-מהנדסת חמוטל בן
 .הקבלניםהתאחדות 

11:50 – 11:10 
פתרונות בידוד תרמי בבנייה "

מעטפת  -חיפוי החוץ ו: מתועשת
 "הפנים

, לית שיווק"סמנכ – מהנדסת הדס וסרמן
 קבוצת פוליביד

16:45 – 17:15 
 –לא מה שחשבתם  –טפסות "

 "חידושים טכנולוגיים בתחום
 Doka –מנהל הנדסי , מהנדס עידו כפרי

 .תבניות


