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מטרת המדריך
תחום ה Well being )בעברית רווחה נפשית( הינו אחד התחומים 

המתפתחים בעולם הצרכנות כיום. הטמעתו מתבטאת במוצרים מענפי 
הבריאות, המזון אורגני, התיירות וכו’. כמו כן הוא מוצב כיעד של ערים, 

ממשלות וארגונים בינלאומיים ובמסגרת זו עוסק בנגישות לשירותים 
בסיסיים ומתקדמים, שירותי בריאות, חשיפה לזיהומים וכן השכלה 

ותעסוקה. גם בעולם התכנון והבנייה מקבל תחום זה ביטוי הולך וגובר 
בשנים האחרונות. אנשים מבלים כ 90% מזמנם בחללים סגורים, בתוך 
מבנים או בדרכם אליהם. מטרת מסמך זה היא לערוך היכרות עם ענף 

הבנייה והממשק שלו למוצרים הנוגעים ברווחה, הן בהיבטי בריאות 
והן בהיבטי נוחות, וכן להציג דוגמאות וכיוונים אפשריים עבור חברות 

בישראל המעוניינות לפתח את התחום במוצריהם. 

ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה 
תלויות לא רק בשיטות הבנייה והתכנון אלא 

גם במוצרים בהם נעשה שימוש. הטמעת 
צמצום ההשפעות הסביבתיות כשיטת 

חשיבה בניהול ופיתוח מוצרי בנייה, תייצר 
יתרון תחרותי לחברות ישראליות בעולם 

ותקדם את שוק הבנייה הירוקה המקומי. 
במסגרת המיזם המשותף בין המשרד 
להגנת הסביבה והמועצה הישראלית 

לבנייה ירוקה פותחה מעטפת ידע לעידוד 
תהליכים חדשניים בייצור ובשימוש במוצרים 

ולהטמעה חשיבה סביבתית. סדרת 
המדריכים למנהלי מוצר מספקים השראה, 

מקורות ידע והנחיות לתהליכי חשיבה.

ליווי והיגוי: רן אברהם, יעל מרום, קרן שווץ | עיצוב: שירלי רחל רוכמן

כתב וערך: רוני דניאל, 2018
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ניתן לחלק את התחום ל-2 נושאים עיקריים1:

היבטים בריאותיים – האופן בו מוצרים וחללים 
משפיעים על בריאותם של המשתמשים במבנה. 

כאבי ראש, מאמץ בעיניים, גירוי עור, עייפות, בעיות 
נשימה ועוד, הן רק דוגמאות חלקיות לנזקים 

בריאותיים היכולים להיגרם מתאורה לא נכונה, 
חלונות סגורים, אויר לא נקי, ארגונומיה לקויה, 

מוצרים שהשימוש בהם שגוי ומזיק, פליטות של 
דבקים ועוד. 

היבטים תפיסתיים – האופן בו אנשים מרגישים 
או חווים את המרחב סביבם. בריאות פסיכולוגית, 
פרודקטיביות, תרבות ארגונית, מצוקה, השראה. 
אלו הן דוגמאות לגורמים המושפעים מהמגע של 

המשתמשים במבנים ובמוצריהם.

 well being מה זה
במוצרים לענף הבנייה?

אנו  בהם  העבודה  מקומות  הבינוי:  סוגי  לכל  רלוונטיים  אלו  היבטים 
ויצירתנו, בתי הספר בהם ילדנו מקובצים יחדיו  משקיעים את זמננו 
תעשיית  ואוהבים.  אוכלים  ישנים,  חיים,  אנו  בהן  הדירות  בכיתות, 
הבריאות נמצאת בצמיחה מתמדת וצרכנים מקפידים על תזונה נכונה, 
ההתייחסות  ויטמינים.  ונטילת  רופאים  ביקורי  ספורטיבית,  פעילות 
לרווחה ולבריאות במבנים בהם מתבצעים כל הפעולות הללו, לחומרי 

הבנייה והריהוט היא הך טבעית.
ע"פ המשרד האמריקאי לאיכות הסביבה רמת מזהמי האוויר הפנים-
מבניים מגיעים לפי 5-2, ולעתים אף יותר מפי 100 מרמת הזיהום בחוץ. 
פנים-מבני  אויר  לזיהום  לבריאותנו מחשיפה  לכן הסיכונים הנשקפים 
עשויים להיות גדולים יותר מאלה הנשקפים מזיהום אויר בחוץ. עובדה 
זו קשורה לתופעה המכונה "תסמונת הבניין “החולה”, אשר מתייחסת 
בריאותיות  השפעות  חווים  במבנים  השוכנים  אנשים  בהם  למצבים 
שליליות הנגרמות בעיקר עקב תנאי איכות סביבה פנים-מבנית לקויה. 
גורמים שונים עלולים להשפיע על החרפת התופעה כגון: אוורור לקוי 
והעדר אוויר צח, נוכחות של אדי תרכובות אורגניות נדיפות ומזהמי אויר 
אחרים, העדר אור טבעי, תנאים תרמיים לא נוחים, סנוור, העדר תחושת 
זמן הנובעת מהעדר מבט אל החוץ ועוד. תנאים בלתי רצויים אלו גורמים 
לירידה בתפקוד ולתחלואה. המחלות יכולות להיות נקודתיות בעקבות 
מחלות  ממושכת.  חשיפה  לאחר  כרוניות  או  לגורם  מיידית  חשיפה 
הקשורות לתסמינים אלו כוללות בעיקר מחלות נשימתית כגון שפעת, 
התסמינים  בנוסף,  ואסטמה.  נשימה  קוצר  ריאות,  דלקת  ברונכיטיס, 

יכולים לגרום לאלרגיות עור, למיגרנות ולנזק לראייה.

חוקי ה 90%
ישנו מקבץ מהותי של סטטיסטיקות המראות מובהקות משמעותיות 

הנוגעת ל well being במבנים:

•  מרבית האנשים שוהים כ 90% מזמנם בחללים סגורים. כלומר מרבית 
זמננו מושקע באינטראקציה עם חפצים ומרכיבים בתוך מרחב בנוי. 

שלהם  העבודה  חללי  שאיכות  כך  על  מעידים  מהעובדים   90%  •
העבודה.  במקום  ומחשבה  מאמץ  להשקיע  נכונותם  על  משפיעה 
מרחבי עבודה שאינם משקיעים ב well being בריאותי ו/או תפיסתי 

יהיו יעילים פחות.2 

שלהם  מההוצאות   90% משקיעים  המשרדיים  הארגונים  •  מרבית 
על כוח האדם. 9% על תפעול ושכירת חלל ו 1% להוצאות אנרגיה. 

האנרגיה האנושית היא המנוע לאיכותו של הארגון.3

 .1
Occupational 
safety and 
health admin�
istration. OSHA 
technical man�
ual. Washington 
DC. Department 
of Labor, 1999.

 .2
 Performance

 index. The U.S
 workplace

 survey, 2006.
 The Gensler

Design

.3
 Knoll workplace
 reserch. Moving
 from wellness to
 well being. Kate

.Lister. 2014
 International

 Well Building
.Institute. 2015



] 6 [    סדרת מדריכים למנהלי מוצר |  Well Being במוצרים בענף הבנייה  Well Being במוצרים בענף הבנייה  | סדרת מדריכים למנהלי מוצר    ] 7 [

אז הבנתי מה זה, אבל מהם התחומים 
בהם נכנס ה well being למבנים?

איכות האוויר: )מחומרים – ממקורות חיצוניים(
של  הבריאותיים  והיתרונות  תקינה  אנושית  לפעילות  יסוד  הוא  חמצן 
ידועים ומבוססים. איכות האוויר מושפעת לא רק מאוויר  איכות אוויר 
הנכנס למבנה אלא גם מהמוצרים הנמצאים בחלל הפנים כגון: רהיטים, 
טפטים ושטיחים הפולטים בהדרגה חומרים לחלל. איכות האוויר יכולה 
דו  פחמן  הסופחים  מוצרים  מסננים,  טבעי,  אוורור  ידי  על  להשתפר 
 ,VOC4 חמצני, מוצרים המייצרים ריח נעים, מוצרים אשר אינם פולטים
עופרת או דבקים, מערכות המשפיעות על רמת הלחות וכו’. כמו כן ניתן 
להתייחס לאתגר זה לא רק מתוך צורך לטהר את האוויר אלא לייצר 

מראש מוצרים אשר אינם פולטים חומרים מזיקים.
התועלות הנוגעות לאיכות האוויר מוכחות. כך למשל, שיפורים של 
8-11% בפרודוקטיביות אינם נדירים כתוצאה מאיכות אוויר טובה יותר5.
נתונים של המוסד לבטיחות וגהות בישראל )2007( מעידים כי כ 
30% ממבני המשרדים בישראל סובלים מתסמונת הבנייה החולה. 
המושפעים  ילדים,  עבור  במיוחד  חשובה  ונקייה  בריאה  נשימה 
בקלות מתכנון לקוי ואיכות אוויר נמוכה6.ממצאים מראים שהיעדר 
את  מעלים  בשעה  אוויר  החלפות  של  נמוך  ומספר  צח  אוויר 
בדק  נוסף7  מחקר  אחוזים.  במאות  נשימה  מבעיות  לסבול  הסיכוי 
)כפי   10-12 בגילאים  תלמידים  הלימודיים של  הביצועים  איכות  את 
שהם משתקפים בציוני מבחנים( והוכיח כי ככל שיש החלפת אוויר 
התלמידים  של  הביצועים  איכות  נקי(  )אוויר  יותר  גבוה  בתדירות 
איכותי להפחתת  אוורור  בין  מראה את הקשר  נוסף8  עולה. מחקר 

תחלואת אסתמה בקרב ילדים ונוער.

נוחות תרמית
את  מכירים  כולנו  במהותו,  סובייקטיבי  נושא  היא  תרמית  נוחות 
לא  אחד  לאדם  שנוח  ומה  במשרדים  הנפוצות  המזגן  מלחמות 
על  מבוססים  בנושא  קלאסיים  מחקרים  אחר.  לאדם  נוח  בהכרח 
נוחות תרמית של גבר במשקל ממוצע בגיל ממוצע הלובש את בגדי 
נשים  לילדים,  רלוונטי  אינו  ולכן  ה-50,  בשנות  הנהוגים  העבודה 
יחד עם  לתיוג שצוין.  נכנס  מי שאינו  כל  ולמעשה  מבוגרים  בהריון, 
שונים,   לאנשים  מתאימות  שונות  שטמפרטורות  ההנחה  ועם  זאת, 
על  משמעותית  השפעה  יש  תרמית  לנוחות  כי  מראים  המחקרים 
הנוחות  על  להשפיע  היכולים  פתרונות  מגוון  ישנם  רצון.  שביעות 
מערכות  )ע”י  הטמפרטורה  ברמת  אישית  שליטה  יצירת  התרמית: 
אישיות או כאלו המחוברות לסמארטפונים(, ביגוד חכם המנטר נתוני 

גוף, פעילויות פיזיות ועוד.

תאורה ואור טבעי
תאורה טובה היא חיונית. הראייה היא חוש דומיננטי לא רק לצורך 
פענוח הסביבה אלא גם לבריאותו של האדם. את האור הטבעי ניתן 
להחדיר לחללי הפנים על ידי קרבה לחלונות וכן באמצעות באמצעות 
צינורות אור. כמו כן ניתן לשלוט בוויסות התאורה המלאכותית והעדפת 
תאורה טבעית באמצעות מערכות שונות. בכמות האור ובוהק האור 
)מידת הסנוור(. עיצוב ריהוט חכם יתחשב בתאורה ובאופן שבו היא 
משתקפת ממנו. הדבר מוביל לחקר חומרים, טקסטורות, החזרת אור, 
בליעת אור, מראות ועוד. כלומר על התכנון להתחשב לא רק באספקת 

מקור אור איכותי אלא גם באופן שבו הוא מתממשק עם סביבתו.
מחקרים מראים כי היעדר חשיפה לאור טבעי מעכבת את ההפרשה 
של הורמון הקורטיזול, החיוני ליכולת ריכוז. הדבר משמעותי במיוחד 
במשרדים ובתי ספר9 שחלקם נבנו במתכוון על מנת לצמצם תאורה 
טבעית או במטרה להסתמך על תאורת נאון. כמו כן חשיפה מופחתת 
לאור טבעי לאורך שעות היום יוצרת אי סדירות באיכות ובכמות שעות 
השינה. יש לזכור כי שינה איכותית חיונית וקריטית להתפתחות תקינה 
בגילאי ההתבגרות. מחקר אחר10 השווה בין איכות התאורה בחללים 
כי היכן שישנה הסתמכות על תאורה טבעית עובדים  והסיק  שונים 

פועלים ביעילות ותלמידים מפיקים תוצאות לימוד גבוהות יותר. 

ביופיליה
 11Edward O Wilson את המושג ‘ביופיליה’ תבע הפסיכולוג האמריקאי
במהלך שנות ה-80, כאשר צפה כי עלייה בשיעורי האורבניזציה מובילה 
לניתוק מהעולם ‘הטבעי’. מכאן, שעם הגידול במעבר לערים, הביופיליה 
הבנויה.  בסביבה   -  Well being ול  לבריאות  מפתח  למרכיב  הופכת 
תכנון ביופילי משלב אלמנטים טבעיים או כאלו היוצרים תחושה טבעית 
בבתים, דירות, משרדים, חנויות וחללים ציבוריים, כדי לעזור למשתמשים 

במבנה להפחית לחצים ולייצר נינוחות.
דוגמאות לשימוש בביופיליה הם שילוב צמחייה באופן אורגני בחלל, 
תאורה המשתנה לאורך שעות היום ומאזנת את השעון הביולוגי, שילוב 
מים בחלל להנאה ויזואלית וכן שילוב צלילים כגון קולות שכשוך, ציוצי 
ציפורים, רוח ורשרוש עלים. היבט נוסף הוא שילוב חומרים המשדרים 
טבעיות, חספוס, רכות או כל מגע שנמנע מתחושה סינטטית, חיקוי 
צורני של הטבע באופן אותנטי ועוד. החיבור לטבע מוכח מחקרית12 

כמשפיע ישירות על בריאות הנפש ותחושת הרווחה.

 .4
ראשי תיבות של 
 Volatile organic
 . compounds
תרכובות אורגניות 
נדיפות, לקן 
מסוכנות לבריאות 
האדםועלולות 
לגרום לנזקים 
סביבתיים חמורים. 
לדוגמא : בנזן, 
מתילן כלוריד 
ופורמאלדהיד, 
הידועים 
כמסרטנים.
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next chapter for 
green buildings. 
2015. The world 
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council.
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.11
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wiki/E._O._Wilson

12. 
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2003; Lack�
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רעש 
ראויה.  לב  תשומת  מקבלים  שאינם  חשובים  היותר  מהנושאים 
אקוסטיקה עשויה להוות את ההבדל בין יכולות להתרכז ולבצע מטלה 
ופרודוקטיביות לקויה. בבתי ספר  לבין אי שביעות רצון, חוסר מנוחה 
ועלול  להתרכז  יתקשה  המורים  את  שומע  אינו  אשר  תלמיד  למשל 
לולאה מתמשכת  תיווצר  וכך  בצעקות  יגיבו  בתורם  המורים  להפריע, 
של רעש הדדי אשר עשוי היה להימנע באמצעות תכנון חלל מותאם 
אקוסטית. במשרדים מודרניים, המבוססים על העברת ידע בין עובדים, 
למנוחה,  מצפים  הדיירים  בהן  בדירות,  קריטי..  הינו  אקוסטיקה  נושא 
לרעש מהשכנים או מהרחוב ישנה השפעה מהותית על איכות החיים. 
הרעש עשוי להיות רעש רקע או רטט, עשוי לחדור לפרטיות ולהפריע 

לריכוז בכל היבט.
ההתמודדות מול רעש יכולה להיות על ידי יישום בידוד בקירות, על 
ידי ציפויים שונים על הקיר, וכן מתקנים שונים המעמעמים את הרעש. 
בשנים האחרונות אף נפוצים מנטרלי רעש אקטיביים היוצרים צליל נגדי 

הסותר את הרעש המטריד.
Soci-  הנושא כאמור הוא קריטי, במיוחד במבני חינוך. במחקר של ה
ety of America Acoustical משנת 2009 נמצא קשר ישיר בין איכות 
לימוד  ביצועי  ועל  שפה  של  ולהבנה  לפיתוח  בכיתות  האקוסטיקה 
מפחיתה  להתרכז,  ליכולת  קשורה  להקשיב  היכולת  תלמידים.  של 
בכיתות בעלות  כן,  כמו  בכיתות.  ומפחיתה את ההמולה  כאבי ראש 
אקוסטיקה איכותית קל יותר למורים ללמד. המחקר מראה כי בכיתות 
 10% כ  לשמוע  מסוגלים  אינם  תלמידים  נמוכה,  אקוסטיקה  בעלות 
מסך החומר הנלמד. מחקרים נוספים13 תומכים בממצאים אלו. מחקר 
איכותית  אקוסטיקה  בעלות  כיתות  בין  השווה  בדנמרק14  שנעשה 
לכיתות בעלות אקוסטיקה נמוכה והראה את השפעת האקוסטיקה 
על זיכרון התלמידים לטווח קצר, פיתוח כישורי שפה ואיכות הקשר 

בין מורים לתלמידים.

עידוד פעילות גופנית
הבריאות  את  ולשפר  לשמור  כדי  גופנית  לפעילות  זקוק  האדם  גוף 
הפיזית והנפשית, וכן את היכולת השכלית. בעידן בו הישיבה העודפת 
נתוני  פי  על  הכרח.  אלא  מותרות  אינה  גופנית  פעילות  מגפה,  היא 
משרד הבריאות רק שליש מאתנו פעילים15 באופן הרצוי לנו. הפתרון 
לכך יכול להיות בתכנון מבנים המעודדים גישה לשירותים ומתקנים 
להיות  עשויים  שחלקם  ירוק,  וחלל  אופניים  אחסון  כושר,  חדרי  כגון 
בתוך הבניין או בסביבה המקומית, אך גם במוצרים כגון אפליקציות 
המעודדות פעילות, טכנולוגיות המנטרות מצבי גוף, שולחנות עמידה, 

שעוני מדידת צעדים ועוד. 
כאשר  אליהם  להתייחס  שניתן  נוספים  היבטים  מספר  ישנם 

מדברים על רווחה, כגון:

ארגונומיה: תחום העוסק עוסקת במבנה גוף האדם, תפקודו, ותגובתו 
לעומס פיזיולוגי ולמגע עם הסביבה. בתחום הזה יש לשקול את האופן 
שבו אנו מחזיקים אובייקטים )מוצרים, כלי עבודה, מגע עם ממשקים(, 
האופן שבו הגוף מגיב לחפצים )ישיבה על כיסאות, עלייה במדרגות וכו’(.

יצירת  למשל  להרגיש.  לנו  גורם  החלל  בו  האופן  ומראות:  תחושות 
יצירת  נעימים,  ומרקמים  ומנוחה, שימוש בצבעים, צורה  אזורי מסתור 

הזדמנויות לאינטראקציה חברתית ועוד. 
יש להבין לאיזה לקוח או חלל מתכננים מאחר ועיצוב עשוי להיות 
סובייקטיבי ונחווה באופן אחר ע”י אנשים בגיל, מין ותרבויות שונות.

ההזדמנות המונחת בפני מנהלי מוצרים היא כפולה: 
1(  להבין מהי השפעת המוצרים אותם הם מספקים, בין אם המוצר 

פיזי או שירותי. 
נזק ל  2(  לזהות לא רק מהם השיפורים שניתן לבצע על מנת למנוע 
Well being של המשתמשים במבנה או במוצר אלא גם להבין כיצד 

ניתן להעצים את התחושות והביצועים של המשתמשים. 
הן  בתוכו  המכיל   –  Well being ה  נושא  של  ההבטחה  טמונה  כאן 
מכן  ולאחר  נזק  מיצירת  להימנע  ובראשונה  גזרים. בראש  והן  מקלות 

להעצים תועלות.

13. 
Berg 1996; 
Crandell & 
Smaldino, 1995; 
Knecht et al. 
2002

14.
Klatte et al, 2011

15. 
www.health.gov.
il/Publications�
Files/2020� 
sport�final�pub�
lic.pdf 
 עידוד פעילות גופנית
 כמקדמת בריאות,
.משרד הבריאות

דגשים לישיבה בריאה
קו עליון של המסך בגובה העיניים

עכבר קרוב 
למקלדת

ירכיים מונחות 
לכל רוחב 

המושב

כתפיים 
רפויות 

ומרפקים 
קרובים לגוף

ידיים 
מקבילות 

לקרקע

משענת הכסא 
תומכת בגב 

תחתון

זווית של 
כ-105 מעלות 

בין המושב 
למשענת 

הכיסא

זווית בין 
הירך 
לשוק 
 90-100
מעלות

כף הרגל מונחת על הרצפה או על הדום רגליים

50-70 ס”מ

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/2020- sport-final-public.pdf  
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/2020- sport-final-public.pdf  
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/2020- sport-final-public.pdf  
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/2020- sport-final-public.pdf  
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/2020- sport-final-public.pdf  
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Well being בתהליך הייצור 
ניתן  לא  אך  הקצה  צרכני  עם  בממשקים  התמקד  המדריך  כה  עד 
להתייחס ל well being ללא מבט בכלל שרשרת הערך של המוצר. 
 LCA –( חיים  מחזור  ניתוח  תפיסת  התפתחה  האחרונות  בשנים 
Life Cycle Assessment( כאמצעי לייצור אחראי יותר ומזיק פחות. 
מרבית השיח אודות מחזור חיים של מוצר עוסק באנרגיה גלומה או 
Sima- או GaBi  בפליטות פחמן דו חמצני בתהליך הייצור. תוכנות כגון
Pro, לצד עלייה בכמות ובאיכות אנשי מקצוע מנוסים בתחום, הפכה 
זאת,  יחד עם  נדרשת בתקינה.  ואף  ברורה  לפרקטיקה   LCA את ה
חשוב להשתמש בתפיסת ה LCA גם עבור נושא ה Well being של 
הפועלים,  המשנעים,  הכורים,   - בשרשרת  השונים  התפקידים  בעלי 
המתכננים – אשר חלקם עובדים באזורים אשר בהם ההקפדה על 

רווחה ואיכות חיים נמוכה יותר. 
מוצר אשר מתיימר לספק well being לצרכן קצה בעודו יוצר קשיים 
לבני האדם המשתתפים בהפקתו וביצורו, הן ברמה הבריאותית והן 
בתנאי עבודה ושכר נאותים, חוטא בהצהרות בעייתיות ולא מבוססות. 
לאורך  ובריאותיים  סביבתיים  נזקים  בהם  קודמים,  מעידנים  להבדיל 
החלקים הסמויים של שרשרת הייצור היו כנעלמים במשוואה, כיום 
הצרכן סקרן ואף רואה בידיעה זו את זכותו הצרכנית. שוק שלם של 
מוצרים בעלי תווים כגון Fair trade למוצרי מזון או סימן הארנב למוצרי 
קוסמטיקה, מתבססים על כך והם מוצאים קהל צרכני קשוב לנושא 

שאף מחפש מוצרים אלו.
כמו כן, בעידן גלובאלי, המחובר בכל נים, הכותרות נודדות, לעיתים 

באופן בלתי צפוי.
בשנים  צפו  אשר  המותגים(  שמות  ציון  )ללא  דוגמאות  להלן 

האחרונות מהתקשורת לעניין הציבורי:
•  תשלום נצלני של סנטים בודדים ליום עבודה בן 12 שעות או יותר 

במפעלים המספקים מותגים מובלים.
• איסור לעובדים ללכת לשירותים יותר מפעם ביום במהלך העבודה.
•  חיוב העובדים לחתום בכל שבוע על דוח שעות נוספות לפיו הם 
עבדו פחות שעות מכפי שהיה בפועל, במטרה להונות את ארגוני 

אכיפת חוקי העבודה.
• מגבלות גובה, משקל וגיל בלתי סבירים.

• חשיפת העובדים לחומרים מסוכנים ומסרטנים.
• איסור העסקת נשים הרות לא נשואות. 

• הלנות שכר חמורות. 
מקרים אלו ואחרים פורסמו בעיתונות הישראלית והעולמית וגרמו 
לנזקים מסחריים בעלי משקל. דוגמאות אלו הן טיפה בים מן העוולות 
אחראי  מוצר  תכנון  כיום,  אך  העולמי  התעסוקה  בשוק  המתבצעות 
יכול להסתפק רק בממשק הסופי. אמון הציבור שברירי ותכנון  אינו 
לאחור,  להביט  חייב  עליון,  כערך  והרווחה  מוצר השם את הבריאות 

ולאורך כלל השרשרת, על מנת להיות כנה במשמעות שהוא מעוניין 
לספק ללקוחותיו.

well being גודל השוק
תחום ה Well being מתפתח במהירות. מדובר בשוק שגודלו העולמי 
בשנת 2015 היה 3.7 טריליון16 דולר. לפי הערכות17 השוק גדל בקצב של 
6% בשנה. כמות המחקרים בתחום עלתה באופן משמעותי והיכולת 
בעבר  מאשר  יותר  קלה   well being ל  אוריינטציה  עם  מוצר  לנהל 
מעבר  בריאים.  מוצרים  לפתח  והאמצעים  המתודולוגיות  ריבוי  לאור 
לכך, ההיבטים הכלכליים אינם מסתכמים בגודל שוק אלא גם בנזקים 
כי  היא  שלילי. ההנחה  נפשי  בריאותי/  ערך  בעלי  ממוצרים  הנגרמים 
למשק  עולה  הצרכנים  של   well being ב  ישירות  הפוגעים  מוצרים 
העולמי כ 43 מיליארד דולר בשנה בפרודוקטיביות נמוכה, ימי מחלה, 

מורל נמוך ועוד.
סקר של חברת Deloitte מעיד כי בכל שנה חודרים לשוק העולמי 
עשרות אלפי מוצרים שמטרתם לקדם well being וכי השוק רק צפוי 
העולמית  החיים  בתוחלת  העלייה  לאור  היתר  בין  ולהתפתח  לגדול 
והעלייה המקבילה ברמת החיים, ולצד אלו, המודעות ההולכת וגדלה 
לבעיות השמנה, חשיפה לזיהום, רווחה נפשית, פציעות, מקרי מוות 

מסיבות עקיפות ועוד.
הפוטנציאל הכלכלי אינו נקודתי למוצרי צריכה בלבד אלא גם לנדל”ן. 
דירות  עבור  לשלם  הנכונות הצרכנית   McGraw Hill18 של  לפי סקר 
בריאות יותר הינה גבוהה מאחר והצרכן מבין את נושא הבריאות )אף 
מעבר להבנת נושא הבנייה הירוקה – המכיל תכנים שהציבור הרחב 
אינו בהכרח בקי בהם(. בקרב גילאי ה 40-49, 58% יהיו מוכנים לשלם 
יסכימו לשלם  יותר עבור דירה בריאה. בקרב הגילאים 60-69 20% 

10% או יותר עבור דירה בריאה.      

מוכנים לשלם יותר עבור דירה 
בריאה לפי חתך גילאים

39%עד 3% 27% 19% 20% 13%
16% 20% 14% 25% 17%
8% 7% 7% 5% 10%
8% 4% 2% 20% 17%

4%-6%

7%-9%

10% ועוד

.16
 Global Wellness

 Economy
Monitor , ינואר 

 Global ,2017
 wellnsss
institute

.17
 Technavio,

 Global Health
 and Wellness
Market 2016�

2020
 The Consumer 

 Goods
 Forum,Health

 & Wellness
 Progress

 Report, 2015,
 Deloitte

.18
 Bernstein,

 Harvey M. The
 drive towards

 heathier
 buildigs. The

 marker drivers
 and impact
 of building
 dsign and

 construction
 on occupants

health. Well�
 being and

 productuvuty.
 2014.

 McGraw Hill
.Construction
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דוגמאות 
 למוצרי

Well Being
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VOC צבעים נטולי
הינן   )Volatile Organic Compounds( המלא  בשמו  או   VOC
העולמי20  הבריאות  ארגון  נתוני  פי  על  נדיפות.  אורגניות  תרכובות 
פנים  בחללי  אוויר  מזיהום  כתוצאה  מתים  בשנה  איש  מיליון  כ-7 
אשר נפלט מצבעים, חומרים לשימור עץ, חומרי ניקיון, מעכבי בעירה 
במבנה.  למשתמש  נראה  בלתי  הינו  זה  זיהום  זאת,  עם  יחד  ועוד. 
את  ולחנך  ליידע  אתגר  בכך  ראו  צבעים  לייצור  מתקדמות  חברות 
המעוניינות  אימהות  ספציפית  כי  מראים  מחקרים  הלקוחות.  קהל 
לצבוע חדרי ילדים יקפידו במיוחד על צבעים בריאים יותר. קל יותר 
מאי פעם למצוא צבעים המציינים כי הם נטולים או דלים ב VOC )על 
מנת שצבע יוכל לכנות את עצמו כנטול VOC עליו להכיל פחות מ 5 

גרם תרכובות אורגניות נדיפות לליטר של צבע(.

אפליקציות לסינון תאורה כחולה
אינטגרציה של טכנולוגיות חדשות בחיי היומיום מספקות הזדמנויות 
רבות לשיפור איכות החיים אך גם נזקים פוטנציאלים בלתי צפויים. 
 ,LED דוגמא מובהקת לכך היא החשיפה לאור הכחול הנפלט ממסכי
בהם אנו מקיפים את עצמנו בחדרי השינה דרך מסכי הסמארטפון, 
במנגנונים  מתעתעת  הכחולה  התאורה  הנייד.  והמחשב  הטאבלט 
האבולוציוניים המניחים שאור כחול מעיד על כך שאנו עדיין נמצאים 
תחת אור השמש, באמצע היום ולא טרום שינה. תעתוע זה מעכב את 
הפרשתו של "הורמון השינה" מלטונין21. עיכוב ההפרשה של מלטונין 
הכרחי בשעות היום, אך עלול לעכב שינה בלילה ואף לפגוע ביכולתו 
של הגוף לתקן את עצמו במהלך השינה וביעילות המערכת החיסונית. 

העולמות בהם ניתן לשלב רגישות הנוגעת ל well being מגוונים 
ורחבים. החל ממוצרים בקנה מידה זעיר ועד קנה מידה של בניין 

)ומעבר לכך, אף בקנה מידה עירוני – מעבר להיקפו של מדריך זה(. 
 Well ,הדוגמאות להלן חושפות את המגוון וגם את גודל ההזדמנות

being נוגע בכל אורך שרשרת המוצר – תכנון ראשוני, עיצוב, בחירת 
חומרים, הנגשה, ממשק עם הצרכן, סיום מחזור חיים ועוד. הדוגמאות 

נוגעות בערך מיידי הניתן לצרכן אך גם בערך מתמשך ומצטבר. 
ההזדמנות המונחת לפתחם של מנהלי מוצר ושיווק היא לדעת 

להנכיח את התועלות של ה well being לצרכן כך שיבין את הערך 
המוסף ואף יחפוץ לחפש אותו.

ישנם מחקרים הקושרים את עיכוב הפרשות המלטונין במחלות סרטן.
יחד עם זאת, זוהי דוגמא לאופן הפשוט שבו המעטפת הטכנולוגיות 
שבה אנו מקיפים את עצמנו יכולה לספק פתרון באמצעים מינוריים. ישנן 
אפליקציות רבות המסננות את התאורה הכחולה ממסכי הסמרטפונים 
לשעון  מהם  הנפלטת  התאורה  את  ומתאימים  הניידים,  והמחשבים 

הביולוגי האנושי. מרביתן חינמיות וניתנות להתקנה באופן מיידי. 

20. 
WHO (2014) 
“WHO | 7 Million 
Premature 
Deaths 
Annually Linked 
to Air Pollution.” 
2014, March. 
World Health 
Organization. 

21. 
 ד“ר גנץ ליאת,
 מדעי הראייה
 והאופטומטריה,
 מכללה אקדמית
.הדסה, 2014

 ישיבה ממושכת - 
כיסאות ארגונימים ועבודה בעמידה 

ישיבה ממושכת ידועה כאחת המגפות של העידן בו אנו חיים. ישיבה 
השומנים  ברמות  להפרעות  להשמנת-יתר,  כגורמת  נמצאה  ממושכת 
והסוכר בדם; ובטווח הארוך לסיכון למחלות לב ולסוכרת. ע"פ ד"ר יוהנה 
"ישיבה ממושכת  וגהות:  גייגר, ארגונומית ארצית של המוסד לבטיחות 
במשרד או ברכב מעבירה עומס מוגבר למפרקי הגב, לרבות הדיסקים 
הבין־חולייתיים, הרצועות והשרירים, ומהווה גורם סיכון ידוע להיחלשות 

השרירים ולפגיעות גב".

ישנן דוגמאות מגוונות למוצרים או שירותים העשויים לספק פתרונות 
למצב בלתי רצוי זה:

1. תכנון עמדת הישיבה על-פי עקרונות ארגונומיים הכוללים התאמה 
של הכיסא, השולחן והמסך לאופן הפעילות. ישנם כיסאות בעלי יכולת 
בעמוד  התומכת  דינמית  משענת  אישית,  מותאמות  לזוויות  של  כוונון 

השדרה ובגב התחתון,  מתקנים התומכים בכפות הרגליים ועוד.

תמונת מסך 
מאפליקציית 

 � Twilight
אפליקציה חינמית 

עבור מערכת 
הפעלת אנדרואיד 

(תמונה מתוך 
(Google play
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לגובה  התאמה  יכולת  בעלי  שולחנות   – בעמידה  עבודה  עמדות   .2
המשתמש, המאפשרים להישען עליהם ולעבוד תוך כדי עמידה. שולחנות 
אלו אמנם פותרים את הבעיות הבריאותיות של הישיבה הממושכת אך 
עשויים לגרום לעומס על כפות הרגליים. יחד עם זאת, אחד יתרונותיהם 
ביכולת לנוע, לצאת להפסקות לצורך תנועה באופן טבעי יותר, ולשנות 

תנוחה בקצב המוציא את הגוף מקיבעונו מול עמדת העבודה.

3. מערכות התראה ועידוד פעילות גופנית – מערכות אלו יכולות להיות 
כאפליקציות  או  ותנועה  נוכחות  כחיישני  העבודה,  בעמדת  מוטמעות 
בסמרטפונים. המערכות מתריעות במידה והעובד אינו בתנועה לפרק 
זמן ארוך מדי ומעודדת אותו לנוע, לבצע מתיחות או לצאת להפסקה 
לצורך פעילות. ניתן לשלב זאת עם מחשבוני פעילות גופנית )אפליקציות 
כושר(, המעריכים את הערך הקלורי לדקת פעילות נתונה )כלומר כמה 
לצריכה  ביחס  האדם  משקל  של  שקלול  על-ידי  “נשרפות”(,  קלוריות 

אנרגטית של פעילות גופנית ספציפית.

עמדות עבודה בעמידה

15ס”מ

משען 
למפרק 
פרק כף 

היד

מרווח 
לברך: 

10ס”מ
מרווח 
לרגל: 

10ס”מ
משען 
לרגל: 

20ס”מ

הנימוק השכיח 
ביותר להפסקת 
ישיבה ממושכת:

1  
שעות

1.5  
שעות

3  
שעות

7.5  
שעות

8  
שעות

מול אוכל
מחשב

צפייה תזוזה
וקריאה

עבודה 
בישיבה

שינה

3  
שעות

86% 

53% 

מהאמריקאים 
יושבים כמעט 

כל היום
מהאמריקאים 
יעדיפו לעמוד 
יותר בעבודה 

מאשר לעשות 
אימון אירובי 

חצי שעה ביום

הליכה 
לשירותים

www.omnicore�
agency.com/
best�ergonom�
/ic�office�chairs

ביופיליה – מבנה משרדים בטוקיו
כפי שתואר בתחילת המדריך, הנוכחות המוגברת של העירוניות, הבטון, 
מן  אותנו  מנתקת  בחיינו  והאלקטרוניקה  המסכים  המתכת,  הזכוכית, 
מן הטבע – כפי שהם  כי שילוב אלמנטים  הטבע. המחקרים מראים 
מתבטאים בחומר, תחושה, אוויר, אור, נוף, גישה לצמחייה ועוד – יוצר 
רווחה נפשית, מפחית לחצים ומעלה את שביעות הרצון. דוגמא מוצלחת 

לשילוב אלמנטים של ביופיליה ניתן לראות בבניין משרדים בלב טוקיו.
כ20  של  בשטח  קומות,   9 בן  שנה,   50 בן  למבנה  רטרופיט  זהו 
אלף מ”ר, ששולבו בו למעלה מ 200 זנים של צמחים, פירות, ירקות 
וקטניות. חזית הבניין משורגת בשיחי עגבניות. עובדי המשרד מגדלים 
המפוזרים  מיניאטוריים  ושדות  גידול  מעמדות  מזונם  את  וקוצרים 
יופי בלבד,  ברחבי המבנה. לא כל הצומח הינו אכיל וחלקו למטרות 
או  וצבעים  ריחות  ומספקים  השנה  לעונות  המגיבים  פרחים  כגון 

צמחים אשר נועדו לספוח רעלים. 
הבניין מעורר עניין בקרב הציבור, ומעודד שיחה על מהי הגדרתו  של 
מבנה משרדים. העובדים מעידים על שיפור בתנאי העבודה, בתחושה 
בתדירות  גופנית  פעילות  מבצעים  הם  העבודה.  ממקום  ובשביעות 
גבוהה יותר, ישיבות ושיחות מתבצעות בנינוחות רבה והעובדים אף  
תורמים מזמנם להדריך את הקהילה הסובבת את המבנה, ועל ידי כך 

מרחיבים את המעגלים החברתיים שלהם. 

צילומים שהבנתי 
שאין עליהם זכויות 

יוצרים ורוני הציע 
לעשות סרטוט? ?? 

 ? ? ?? ? ?? ? ? ? ??
?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?

http://www.omnicoreagency.com/best-ergonomic-office-chairs/
http://www.omnicoreagency.com/best-ergonomic-office-chairs/
http://www.omnicoreagency.com/best-ergonomic-office-chairs/
http://www.omnicoreagency.com/best-ergonomic-office-chairs/
http://www.omnicoreagency.com/best-ergonomic-office-chairs/
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מה אני צריך 
לעשות בשביל 

לפתח מוצר 
?well being

בנק בהונג קונג
החברה  מדינות.   160 מ  בלמעלה  סניפים  בעלת  בנקאות  חברת 
ושיפור  חדשים  מבנים  לתכנון  כבסיס   ,22WELLה תקן  את  אימצה 
מבנים קיימים. התקן מבוסס על ניטור תכונות של הסביבה הבנויה 
המים,  האוויר,  תחומי  דרך  ורווחתו,  האדם  בריאות  על  המשפיעות 
והנוחות  במבנה  המשתמשים  של  הכושר  התאורה,  התזונה, 
 Well המנטלית שלהם. התקן הוא חלק מהותי ממגמת התפתחות ה

being בענף הבנייה.
המבנה ממוקם בהונג קונג והוא מאכלס מעל ל- 3,000 משתמשים 
הנמצאים במגע יומי זה עם זה וכן 18 קומות משרדים בשטח של 300 

אלף מ”ר. הסמכת המבנה לתקן כללה בין היתר:
• בדיקות איכות אוויר וניטור רציף של איכותו.

• בדיקות איכות מים.
•  מעל 30% מעמדות העבודה מיועדות לעמידה. כל העמדות קיבלו 

שיפור ארגונומי.
• מרכז כושר עבור העובדים.

• בניית חדרי אוכל המקדמים מזון בריא ואכילה נכונה.
 Well Being יצירת משאבים מקוונים וזמינים לעובדים בנושא ה  •
להציע  יוכלו  אלא  השיפורים  את  יכירו  רק  שלא  כך  במבנה 

רעיונות משלהם.
על  המבוססת  חברה   – ברור  הינו  הבנק  עבור  ההשקעה  החזר 
מעבר ידע בין העובדים ועבודת צוות זקוקה לסביבת עבודה תומכת 
ומעצימה. כמו כן תחום הפיננסים עתיר מתחים ואתגרים יומיים עבור 
פיקוח  תחת  ונמצאים  משמעותיים  כסף  סכומי  המנהלים  עובדים 
תמידי, מבנה חולה יכול להגביר את ההשלכות השליליות של היבטים 

אלו לעומת מבנה בריא שיכול לסייע לנטרלם.

22.
International 
WELL Building 
Institute, התקן 
 נוסד בשנת 2013
 ומאז מתפשט
 ברחבי העולם
 כאמצעי מרכזי
 לניטור ושיפור
 מבנים בריאים.
 לתקן ממשקים
 לכלי מדידה
 ותקנים בעוסקים
 בבנייה ירוקה
  ו  LEED כגון
BREEAM. ישנן מספר תובנות מצטברות רלוונטיות

לכל מוצר / אלמנט / מבנה אשר ניתן 
 .well being ליישם על מנת לפתח תוצרי

ישנם עולמות ידע רבים אליהם ניתן 
לגשת על מנת לפתח מוצר בריא יותר 
ומזיק פחות. התובנות המפורטת הינן 
כלליות אך מעודדות את הקורא לבחון 

כיצד הן מתחברות ל DNA הארגוני שבו 
הוא והמוצר מתפקדים:
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פיתוח ראיית 
מחזור חיים

האם ישנן השלכות שליליות 
לשימוש מתמשך במוצר?

האם ישנו פוטנציאל לתחלואה 
כלשהי עקב שימוש ישיר או עקיף?

האם ניתן להימנע או להחליף חומר 
כלשהו בעל פוטנציאל להזיק?

האם יש היבט משמעותי שאנו לא 
יודעים אודות המוצר שלנו?

מה קורה למוצר לאחר השימוש בו?

שאלות אלו הן דוגמאות בלבד, 
אשר עשויות לעלות לאחר מיפוי 
כלל שרשרת הפקת המוצר. סוג 
השאלות ישתנה בהתאם לסוג 

המוצר - דינן של שאלות אודות 
שטיח אינן כדין שאלות אודות 

מערכת מיזוג או אפליקציה – אך 
ראיית העל זהה. היכולת להתרומם 

מעבר לטווח הקצר ולזהות 
אתגרים והזדמנויות.

נושא מחזור החיים מפורט במדריך 
ניתוח מחזור חיים בסדרה חוברות 

זו. הצעד הראשון הוא להעלות 
שאלות לא פשוטות אך חיוניות 

עבור כל מנהל מוצר המעניין לקדם 
מוצרים אחראיים יותר. שאלות כגון:

מהם חומרי הגלם שבהם אנו 
משתמשים? האם חלקם רעילים 

או מזיקים?

האם במהלך הפקת / שינוע / 
התקנת המוצר נפגעים עובדים 

בתהליך?

 כיצד אנשים משתמשים 
במוצר שלנו?

האם ישנו שימוש לא נכון אשר 
 עשוי להתבצע? כולל שימוש 

שעליו טרם חשבנו.

האם נפלטים חומרים כלשהם 
במהלך השימוש?
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אנו רואים כי חוסר ידע הינו מכשול משמעותי ליישום 
well being. לחברה המעוניינת להשיג את הידע החסר 

ישנם נתיבים רבים – חיבור למוסדות בריאות, מכוני 
מחקר, אוניברסיטאות, ארגונים ללא כוונות רווח, ארגונים 

המייצגים את רווחת הציבור, חוקרים, מדענים ועוד.  חברה 
יכולה לייצר שיתוף פעולה עם כל אחד מהגורמים הנ”ל. 

חיבורים אלו דורשים יצירת אמון הדדי וכנות, חילופי ידע 
ושיתוף אותנטיים. בעידן שבו המידע חשוף וזולג, במקרים 

רבים מוטב לנדב מידע ולייצר יתרון כתוצאה משיתוף 
פעולה מאשר להתמודד מול חשיפת המידע באופן בלתי 

מבוקר או צפוי. 

יצירת שיתופי 
פעולה מעבר 

לדיסציפלינות שונות
הבנת אופן 

השימוש במוצר
כפי שצוין בסעיף ראיית מחזור 
החיים – השימוש שבו עושים 

במוצר אינו בהכרח זה שתוכנן. אופן 
השימוש ומשך השימוש הינם שונים 

מאדם לאדם אך ע”י בדיקות פשוטות 
ניתן לזהות מגמות. ניתן לעקוב 

)בהסכמה( אחר המשתמשים ולזהות 
טעויות חוזרות, בעיות מצטברות 

ואתגרים לא צפויים. 
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 הגדרת
 Well being

רלוונטית
כאמור, מושג ה Well being הינו 
רחב. על מנהל המוצר להבין מהן 
ההגדרות רלוונטיות עבורו. האם 

פיזיות האם נפשיות?

האם שימוש בלתי מבוקר עשוי 
לגרום לדיכאון או ירידה בערך 
העצמי? האם שימוש כזה או 

אחר עשוי לגרום לחשיפה לחומר 
כלשהו? על מנהל המוצר להבין 

את פוטנציאל הנזק האפשרי 
ולהתמקד במשמעותי ביותר. ניתן 

לפתח מדדים הנוגעים לכך, בין 
אם הם מתייחסים לתהליך הייצור 

או לאופן השימוש במוצר.

לא פשוט למנהל מוצר להציע 
לעמיתיו את הסברה כי המוצר אותו 
הם מפתחים עלול להזיק ללקוחות. 

יש לוודא כי העלאת הנושא אינה 
מגיעה כהאשמה או איום אלא 
כהצגת הזדמנות עבור החברה 

להציע ערך נוסף ללקוחות.

שיתוף בני ברית 
בקרב החברה



] 26 [    סדרת מדריכים למנהלי מוצר |  Well Being במוצרים בענף הבנייה  Well Being במוצרים בענף הבנייה  | סדרת מדריכים למנהלי מוצר    ] 27 [

ישנן מספר השלכות להפקת מוצר 
בריא ואחראי יותר, להלן דוגמאות 
לשינויים אשר עשויים לנבוע מכך:

ביצוע התאמות ושינויים 
בתהליכי העיצוב, הייצור 

והניהול של המוצרים.

הפיכת המערכת העסקית למוטה 
יותר לצרכנים ולפרו-אקטיבית – 
מערכת שמגיבה לצרכי הלקוחות 
מהר וביעילות, לעיתים עוד לפני 
שהבעיה מתגלה על ידי הלקוח.

שינויים אלו מאיצים בספקים 
לשנות את המודל העסקי 

ולהציע שירותים מתקדמים 
יותר. שותפויות נוצרות עם 

יצרנים של מערכות מידע 
וטכנולוגיות תקשורת.

יצירת תשתית שתומכת במערך 
העסקי ב'שטח' בסמוך למקום בו 

פועלים הלקוחות באמצעות יצירת 
רשת של מרכזי שירות ותמיכה.

הרחבת 
האחריות 

שינוי במערכת היחסים עם 
ספקים או יצרני משנה על מנת 
להחליף חומר מסוים או לשנות 

את אופן הייצור.

שינויים בידע פנים - ארגוני או 
באופן העבודה, הכשרת צוות 

 עובדים להציג את נושא 
ה well being וגילוי גמישות 

לצרכי לקוחות העולים כתוצאה 
מכך. 

שימוש במידע ובטכנולוגיות 
מידע שמסייעות בידי החברה 
לנטר ולעקוב אחר הביצועים 

ומדדי ה well being שנבחרו 
למוצר ולתת מענה מהיר ללקוח 

במקרה הצורך.

מערכות ניטור ומידע מסייעות גם 
לבצע שיפורים בעיצוב המוצרים 
ובאופן השירות המוצע. שיפורים 
אלו מובילים למוצר איכותי יותר 

ולהפחתה בעלויות. 
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לצד הרחבת האחריות -  ישנן 
הזדמנויות עסקיות / כלכליות 

שחשוב לא להחמיץ. להלן מספר 
נקודות למחשבה:

האם ישנה הזדמנות למודל עסקי 
 well חדש? האם חשיבה ממוקדת
being יכולה לספק ללקוחות שלי 

ערך נוסף מהותי עליו יסכימו לשלם 
יותר? האם ע"י וויתור על חומר 

מסוים ניתן לחסוך בעלויות? האם 
ישנה הזדמנות למערכת יחסים 

חדשה עם ספק או לקוח?

האם ישנם שירותים משלימים בעלי 
ערך? חשבו אילו שירותים משלימים 

אתם יכולים להוסיף למוצר שלכם 
 ?well being כדי לתמוך בתחום ה

לדוגמה שירותי אחזקה, מדידת 
פליטות, בדיקת אופן שימוש תפעול, 
תיקונים, ניקיון, חלקי חילוף, בדיקות 

תקופתיות, החלפת מוצרים, וכד'. 

הרחבת 
ההזדמנויות 
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5

1

האם ישנן שירותים נוספים 
בתחומים שבהם הארגון לא עוסק 

כעת? חשבו גם כיצד להתרחב 
מעבר לשירותים תומכי מוצר 

לשירותים מגוונים יותר כגון חינוך, 
הכשרה מקצועית, עיצוב, שירותי 

התקנה ותפעול, ניטור מידע 
ושירותים פרו-אקטיביים נוספים.

האם ישנו ערך מוסף רגולטיבי? 
שאלו את עצמכם איזה ערך מוסף 
רגולטיבי, סביבתי או חברתי אתם 

יכולים להעניק באמצעות השירותים. 
למשל, האם השירות שלכם יכול 
לסייע ללקוח לעמוד בתקנים או 
בתקנות? האם הוא יכול לסייע 

ללקוחות לעמוד ביעדים של אחריות 
תאגידית? האם ניתן להשתמש 

במוצר על מנת להקדים רגולציה 
הצפויה להתבצע בשנים הקרובות?

כיצד הטמעת well being תמצב 
את החברה מול המתחרים? שאלו, 

בדקו, נתחו וחקרו – האם תהליך 
כזה יהפוך אתכם לתחרותיים יותר? 

האם הוא יעניק לכם יתרון על פני 
המתחרים המרכזיים? 
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 Health, wellbeing &
 productivity on offices.
 The next chapter for green
 buildings. 2015. The world
.green buildings council 
http://www.jll.com/Research/
Health_Wellbeing_Productivity.
pdf?1a56c1ad-7be7-4d6d-8f32-
74bb6e72fa3f

משרד הבריאות – תכנית אב 
למניעת חולי ולשיפור הבריאות 

 בישראל, משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/ 

PublicationsFiles/2020-sport-
final-public.pdf

 Design for Wellbeing
 :research publication list 
http://www.designforwellbeing.
org/?page_id=110
 WBDG – Whole Building
 Design Guide. A program
 of the national institute of
.building science

 Promote health and well
:being 
https://www.wbdg.org/design-
objectives/productive/promote-
health-well-being

מקורות מידע

Psychological value of space 
https://www.wbdg.org/
resources/psychosocial-value-
space

 תסמונת הבניין החולה, אקו-ויקי
https://ecowiki.org.il/תסמו־

נת_הבניין_החולה
 The Guardian, Cities of the

 future should be designed with
 wellbeing in mind, Elizabeth

.Burton, December 2012
https://www.theguardian.com/

sustainable-business/blog/
cities-future-wellbeing-design-

spaces
 Benefit Mindset, What

 is wellbeing and can we
 design for it?, Ash Buchanan,

.September 2016
https://medium.com/benefit-
mindset/what-is-wellbeing-

and-can-we-design-for-it-
4bd69cd95142

כאמור, עולם ה well being רחב ולא קיים מוצר או שירות בעל 
ממשק אנושי כלשהו שאין בו פוטנציאל נגיעה לתחום. המדריך 

התמקד ברובו בתחום המוצרים מענף הבנייה אך גם מיקוד זה הינו 
מולטי-דיסציפלנרי ועתיר הסתעפויות. אנו ממליצים לקורא להתייחס 

למדריך כדריסת רגל ראשונית לעולם זה ומשם להתמקד, לחפש 
 שיתופי פעולה, להרחיב ולייצר ידע.

להלן מס' מקורות אלקטרוניים נוספים לקראת צעדים אלו:

 מדריך זה הופק במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה 
והמועצה הישראלית לבניה ירוקה להרחבת הידע וקידום הבנייה הירוקה בישראל
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יישומים בענף הבנייה ובניהול מבנים

 ממודל עסקי לינארי למודל מעגלי: 
משמעויות ותועלות לחברות תעשייה

 הערכת מחזור חיים
LCA

ממכירת מוצרים למכירת שירותים: 
servitization בשרות התעשייה

Well Being  
במוצרים בענף הבנייה
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