
ם"אורן הרמב
התאחדות התעשיינים  

בישראל
מהם מנועי הצמיחה של 

?תעשיית מוצרי הבנייה





מנועי צמיחה לתעשיית הבנייה

אורן הרמבם

התאחדות התעשיינים בישראל, מנהל איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה



תעשיית מוצרי הבנייה

ח"מיליארד ש20-כ: מכירות •

15,000-כ: מועסקים •

יצרנים500-כ•



:אתגרים–תעשיית מוצרי הבנייה 

נמוךפיריון1.

מחסור בכוח אדם מקצועי2.

עודף רגולציה וגידול בעלויות3.

יבוא בהיצף וכניסת חברות בנייה זרות4.

(בעיקר אגרגטים)מחסור בחומר גלם 5.

היבטי הגנת הסביבה6.



נמוךפיריון



מחסור בכוח אדם מקצועי



רגולציה עודפת וגידול בעלויות



יבוא בתנאים לא הוגנים



כניסת חברות בנייה זרות



מחסור בחומר גלם  



הגנת הסביבה



מנועי צמיחה-תעשיית מוצרי הבנייה 

ייצור מתקדם ורובוטיקה1.

חומרים מתקדמים וממוחזרים2.

כלכלה מעגלית ובנייה ירוקה3.

מתועשת/בנייה מתקדמת4.

.5BIM



INDUSTRY 4.0–ייצור מתקדם 



INDUSTRY 4.0–ייצור מתקדם 



INDUSTRY 4.0–ייצור מתקדם 



חומרים מתקדמים

זכוכית ועוד, גומי, פלסטיק, פסולות בנייה–חומרים ממוחזרים •

קנאביס  ;הקינףצמח ;"בלוק מלח"-חומרים ומוצרים ירוקים •
ועוד

ננו טכנולוגיה•



כלכלה מעגלית ובנייה ירוקה

?החלטת ממשלה בקרוב–הכלכלה המעגלית צוברת תאוצה •

התאמה של כל שרשרת הערך של תעשיית מוצרי הבנייה  •
לכלכלה מעגלית

מחזור פסולת בניין  •

שימושים בחומרים ממוחזרים לבנייה•

סימביוזה תעשייתית•

בנייה מאופסת אנרגיה•



בנייה מתקדמת ומתועשת



BIM



תמיכהמסלולי,טכנולוגיותלפיתוחממשלתיותתמיכהתוכניות-ממשלתייםסיועכלי-

ההשקעותורשותהחדשנותרשותשלומענקים

מכוני מחקר מקצועיים-

וסטארטאפיםשיתופי פעולה עם יזמים -

קידום חדשנות בתעשיית הבנייה



נמר-ליברזוןאסתר 
סולל –שיכון ובינוי 

בונה
זירת המסחר הלאומית 

BuildDeal-לעודפי בנייה 



אסתר ליברזון  | פורטל העודפים הלאומי של ישראל 

10.09.2019, נמר





פורטל העודפים  

הלאומי של ישראל
קניה ומכירה של עודפי  , מסירה, מחזור

חומרים וציוד  

יכולות חיפוש מתקדמות והגדרת סוכן חכם

חסכון בזמן ההמתנה למשאבים בפרויקט  

פינוי פסולת ושמירה על איכות הסביבה

2018חסכון של מיליוני שקלים במהלך שנת 

-2019







!תודה רבה 



אסף דוד
קבוצת בני וצביקה  

GREENMIX

בטון ירוק















פרידברגרועי 
AURA

מערכת לניהול איכות  

אוויר



The World’s 

Smartest 

Air Purification 

System. 



The World’s 

Smartest 

Air Purification 

System. 



We spend 90% of our 

time indoors. 

Indoor air is 

5 TIMES 
more polluted than 

outdoor air.

Aura Air



3 key factors for an effective air 

management system

Aura Air

Purification 

Fresh air AC



All-In-One Air 

Solution 

Hang Aura on the

wall, or out-of-sight 

on the ceiling.



Detect 

Indoor and outdoor air quality is 

vigilantly monitored through an 

array of smart sensors.

Analyze

Data and user behavior is analyzed 

to provide practical analytics and 

actionable insights.

Act

Aura filters and disinfects air through 

a unique 4 stages and tells you 

what’s going on with your air, while 

purifying it. 

https://www.kickstarter.com/projects/782203745/aura-air-the-worlds-first-total-air-solution/posts/2413900
https://www.kickstarter.com/projects/782203745/aura-air-the-worlds-first-total-air-solution/posts/2413900


Suitable Everywhere

Schools

Hospitals 
Co-

working 

spaces

Hotels Large buildings

Retirement & Nursing 

homes

Residential 

complex



Energy efficient

Productive Forecast and alert

Green branding

Health

Increase property value

Source: European Commission, 2015. Dodge Data & Analytics, 2016Techdata, 2019

The green brand community 

associates with environmental 

conservation and sustainable 

business practices. 

Employees in the clean air 

environment performed 61% better 

on cognitive tasks than in the 

standard office conditions.

Aura monitors real-time 

activity and sends push alert 

to let you know what's going 

on in and outdoors.

Green buildings command a 7% 

increase in asset value over 

traditional buildings. The more 

points awarded, the more 

construction permit benefits 

received. 

Join us in the goal to reduce the 

amount of energy required to 

provide products and services to 

your market and consumers. 

Large spaces lack an air 

purification system which reduces 

the spreading of bacteria and virus 

particles in spaces which consume 

large numbers of people.



•Because breathing shouldn’t 
require a second thought.

Roei@auraair.io

054-7303838

Thank you

For more information:



אמאראיוסף 
בוץ חומרים טבעיים

טבעיים 100%צבע קיר 
לראשונה  –ובריאים 

בישראל



אורי גרינברג
קנה קש

חיפוי חדש של במבוק על  

תשתיות אלומיניום של  
mosoחברת 



MOSO 
Booming Bamboo

The (re)discovery of a sustainable material

with endless possibilities



22-9-2019

Bamboo
The rapidly renewable building material of 
the future





How it is made:

Bamboo UltraDensity®







3. Crushing the strips











8. Profiling the bamboo product



22-9-2019

http://www.moso.eu/ultradensity
http://www.moso.eu/ultradensity




Moso Bamboo UltraDensity®
The origin comes from the biggest French Railway stations project in PARIS: 42 

billions project for the next 10 years!







































Israel is the first country 
in the world for Bamboo
X-treme use as decking: 
representing more than

5% of the decking
installed in 2018.

The average in Europe is
around 0,5%













Booming Bamboo

The (re)discovery of a sustainable material with
endless possibilities

• Written by Pablo van der Lugt

MOSO Sustainable Director

• Published by Materia

• Supported by MOSO International BV

• www.boomingbamboo.com

http://www.boomingbamboo.com/


'לבקוביץמשה 
אלקטרה מיזוג אוויר  

ואקלים
Aמזגנים עם דירוג 

ותרומתם לבנייה ירוקה















תודה



עוזי זהרוני
אל סורג

ציפוי החלונות להצללה 

ולחיסכון באנרגיה



התייעלות וחיסכון באנרגיה  
באמצעות ציפויים לשמשות

עוזי זהרוני                
מנהל תחום ציפוים  

סורג-אל



מוצר מרכזי לקירוי מעטפת הבניין המודרני-הזכוכית 



השימוש בזכוכית

נגרמת , מצבירת החום במבנה30%מעל 

המשפיעה בצורה  . מחדירת קרינת שמש

.דרמטית על צריכת המיזוג

הזיגוג הוא אלמנט חשוב במעטפת המבנה 

,  והוא גם החוליה החלשה בבידוד המבנה

.ולכן יש לייחס חשיבות לבחירתו ולטיפול בו



עומסי חום וסנוור–השפעת קרינת השמש על המבנה 



פתרונות הצללה מאולתרים



ציפוי חלונות להפחתת קרינת שמש

יריעות הציפוי מותקנות ישירות על 
החלונות הקיימים במבנה  

ומשפרות את תכונות הזכוכית  
מבחינת הצללה ודחיית חום

מעלות                 ℃15-5מפחית חום 
95%-15%מפחית סנוור 
U.V-99%מסנן קרינת 



ניסויים להוכחת כדאיות השקעה בפרויקטביצוע

זכוכית ללא ציפוי זכוכית עם ציפוי



מגוון פרויקטים מסחריים

קניון  

עזריאלי

מודיעין  

מלון רויאל

ים המלח

לובי ירושלים של זהב  



תקרות זכוכית  -מגוון פרויקטים 

דיזיין סנטר איכילוב



Uzi@al-sorag.co.il

.מעלות בחלל המבנה15-5ציפוי חלונות מפחית •

.מקטין סנוור ומשפר נוחות עובדים ותפוקות•

.חוסך בחשבונות החשמל ומצמצם פליטות גזי חממה•

.מקטין בלאי ונזק לרכוש, מונע דהייה•

סיכום

http://ilgbcatalog.org/
http://ilgbcatalog.org/


הדס וסרמן

פוליבידקבוצת 

תבניות יציקה  –אייקונקס

מבודדות קבועות



פשוט לבנות ירוק–אייקונקס

מהנדסת הדס וסרמן: מרצה



.2000-2002באילת נבנה בשנים  מהות השיטה

מגוון עוביים של תבניות

רכיבים משלימים לנוחות  

:ביצוע

סוגר חלון אופקי

סוגר חלון אנכי

רכיב הגבהה להשלמה ובידוד

תמיכות מקצועיות

טיח ייעודי



.2000-2002באילת נבנה בשנים  היבטים סביבתיים

התנגדות תרמית גבוהה יותר מכל שיטת בנייה  -באנרגיה מקסימליחסכון 

מעלת צלסיוס לוואט*ר"מ3.91

DB56התנגדות אקוסטית מעבר לדרישה המקסימאלית בתקן 

כמות אפסית של פחת ושיירים באתר הבנייה

–בזכות משקל קל במיוחד , ידידותי ונוח למבצע
אין צורך באמצעי שינוע גוזלי אנרגיה

אוויר 98%, חומר2%–חומר בסיס 

בפוליסטירן מוקצף

עונה על תקני הבנייה הירוקה למוצרי בנייה



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

אין חכם כבעל ניסיון



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

קומות7בניין בן –67הירקון , תל אביב



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

7/19בימים אלו –מזרח ירושלים 



בית אל–תוספת קומות בבניין הממשל

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

וילה מפוארת–הרצליה 



צמודי קרקע–שדה נחמיה 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל



צמוד קרקע–הגושרים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

דירות כל אחד  3מבנים בני 3–אילת 

(2000-2002ניסיון רב שנים )



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

בתים בהרחבה–ף"הריכפר 



.2000-2002באילת נבנה בשנים 

-פוסט שפורסם ב

הגיע כבר 31/5/18

.אנשים1897-ל

אייקונקסשמות ממליצים על שיטת 

(1996)ף"הרידייר הרחבה במושב כפר -סיטוןרוני 

(2017)דיירת בקיבוץ מעלה גלבוע –הילה שפר 

קבלן ודייר הרחבה בקיבוץ שדה נחמיה–מיכאל שלום 

קבלן ודייר ראש העין–ערן בן דוד 

08-6408512לקבלת מספרי טלפון יש לפנות למלי בטלפון 

8:00-17:00בימי חול בין השעות 



תודה על ההקשבה

שכונה ללא מזגנים-מדרשת שדה בוקר 

של פוליבידפוליפלוסמעטפת הבתים בשיטת 



אלהעדיטל
אינוביישנסקריאטרה

מ"בע
–קריאטרהסדרת אריחי 

, מפגש ייחודי של טבע

טכנולוגיה ועיצוב





































גיא ברנס
גרין וול ישראל

Green Well next 
generation – IOT Active 

Biofilter



GW next generation –
IOT Active Biofilter















INDOOR



אוויר ננשף אוויר נשאף   מרכיב

78% 78%
חנקן

17% 21%
חמצן

3% 0.03% CO2

0.97%2%גזים נוספים       



אוויר ננשף אוויר נשאף   מרכיב

78% 78%
חנקן

17% 21%
חמצן

3% 0.03% CO2

0.97%2%גזים נוספים       



אוויר ננשף אוויר נשאף   מרכיב

78% 78%
חנקן

17% 21%
חמצן

3% 0.03% CO2

0.97%2%גזים נוספים       







WIN WIN
CO2עודף /כשיש זיהום

הצמח משתמש בו
  משגשג
פחות תחזוקה
 הצמחHAPPY
מייצר חמצן טבעי



ר של קיר ירוק "מ10
CO2כמות זהה של " מחסל"

.מטר15בדומה לעץ בגובה 



30= ר "מ300גודל פרוייקט 
מטר בתוך 15עצים בגובה של 

= מבנה בלי לתפוס מקום 
פארק בתוך מבנה בלי 

לתפוס מקום



צמח
פוטוסינטזה

CO2

תאורה
עוצמה וצבע, מיקום

+ השקייה 

דישון

הגברת יעילות פוטו סינטטית

בעזרת מערכת בקרה ניתן  

לווסת ולשלוט בערכים של  

ההשקיה והתאורה בהתאם  
.CO2-לערך הגבוה של ה



.10האפקטיביות של הצמחים עם מערכת ממוחשבת הינה עד פי •

בנייה  -אלמנט חשוב לחיבור והשלמה למערכות מיזוג וטיהור אוויר  •

ירוקה





פרומברגמשה 
מ"בעפרומברגמילא 

מערכת לחסכון בחשמל  

4משרדים ותמי , למגורים





טלי חדד
חסין אש

בלוק –בלוקים לבנייה 

קרמי







בדיקת 

התנגדות

אקוסטית

IZFגרמניה

דרישה לבלוק אקוסטי  : הערה
בהפרדה בין קירות 

48dBעומד על 

51 dB

תו ירוק



1045תקן ישראלי לבידוד 
:ר קיר ולא לבלוק בודד בהתאמה לסעיפים הבאים"הדרישה לבידוד לפי התקן היא למ

(.אצלנו קיר חוץ)היכן הקיר ממוקם בבית .  א

(.ר"ג למ"ק)השטח ' המסה ליח.   ב

.ד,ג,ב,א: אזורים בארץ4-האזור התרמי.   ג

הדרישה לבידוד לבלוק אזור תרמי

קרמי

הבידוד הקיים  

לתקןביחס

2.17פי 0.744א

1.91פי 0.844ב

1.71פי 0.944ג

1.66פי 0.972ד

.ההשוואה מתבצעת לפי קיר מטויח

1.62התנגדות תרמית של 22לבלוק הקרמי ברוחב 
מהדרישה2ועד פי 1.6ולכן הבידוד הקיים בבלוק הקרמי הינו פי 

2019אוגוסט 



12.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

מכון התקנים הישראלי  
חוזק לחיצה לפי תו תקן שפורסם

פ"מג

מינימום* 

. פ"מג5-ל2.5בלוקים אחרים בארץ הינם בין * 

2019אוגוסט 



יקיר למדן
AES  מערכות מתקדמות

לאנרגיה
מערכת –במקום אחד הכל

תקן  להתעדתמקוונת 

5281ישראלי 



כל המסמכים במקום אחד 

–ה"מענ
(מקוונת)מערכת
והסמכה  ניהול 

5281י "ת



מי אנחנו
י"מתפיתוח כלי בדיקה עבור 

י"מתוניהול תקשורת מול צוות מחשוב של אתר 2011אתר התעדה לתקן איפיון

לחישוב ולבדיקה  אקסלים

2010-בודקים מטעם מכון התקנים מ-5281י "בודקים מוסמכים לת

ליווי מקצועי לצוות הבודקים-ריכוז צוות בודקים 

ועדות תקינה

5281י "לת2016לרויזייתלרבות עריכת הערות הציבור , השתתפות בוועדות לכתיבת תקנים

5281י "ניהול פרשנויות לת

2008-מLEED-ו5281י "לפי תייעוץ וליווי פרוייקטים להסמכה לבנייה ירוקה 

ניסיון מקצועי רב תחומי

שנה של חברת 35-החטיבה נסמכת על ניסיון של למעלה מAES  ומיזוג אוויר  איקלוםבתחום תכנון מערכות

.  עובדים20-החברה מונה כ. 1980-עמוס חלפון ב' י אנג"החברה הוקמה ע. תוך התייחסות סביבתית



חזון

אחידה לבדיקת התקןפלטפורמה

ייעול תהליך העבודה וזירוז הבדיקה

שמירה על רמה מקצועית ואחידות בדרישות הבדיקה

מתן כלי עבודה ועזר מקצועיים לחוג המלווים

 גמישות
(.גרסאות, גיליונות תיקון)התאמת המערכת לשינויים בתקן >

כגון אוגדני  )אפשרות להשתמש במערכת להתעדה של תקנים נוספים >

(360שכונה , דירוג אנרגטי, בנייה ירוקה של רשויות מקומיות 



ZIPאני לא יכול לקבל 
תשלחי לי למייל  , טוב

....הפרטי

ה/מגיש

ת מכון/מנהל

ת/סוקר

הקישור של  ! אוי ווי
מבו מייל פג 'הג

אפשר לשלוח , תוקפו
?שוב

?  ת/מי הבודק

המצב הקיים

איך אני 
שולחת לכם 

?מידע

תמלאי את טבלת  
הניקוד

אתה פנוי לבדוק 
?פרוייקט

זוכר שיש לי שני  
דחופים פרוייקטים

.למחר

מוטי יהיה  
הנה  –הבודק 

המייל שלו

אני . עבר אליהפרוייקט! הי
ספר ... לא מוצא את החומר
?לי מה קורה בו

ח בדיקה "מצורף דו

.אחרון

הפרוייקט
?שולם

. לא שלום
אל תוציא  

ח ללא "דו
!תשלום

החומר מוכן  
אני . לבדיקה

משתמשת  
מצורף  בדרופבוקס

.הקישור

תעבירי  . לא

לי בבקשה  

.למייל

בקובץ אחד או 
?בכמה

, ניראה לי שיש באג באקסל
3לא נותן לי ניקוד בפרק 

המייל , זה כבד מידי
שולחת  . חוזר

..מבו'בג

החומר  
ששלחת זה  

חומר חדש או 
?ישן

ח  "שכחתי לצרף את הדו! אופס
כבר מעבירה , התרמי החדש

....לך

בפרויקט שלנו אי  
אפשר לעשות  

אבל נבקש , הצללות
.ניקוד בכל זאת

הגשתם על זה 
?שאילתה הבודקת הקודמת  

.אמרה שזה עובר

אתה מכיר סיכום 
עם הבודקת  

הקודמת שלא יהיו 
?הצללות

במכון השני נותנים  
.לנו

על סמך איזה 
?ראיות

איך אתם , רגע

מגישים את קומת 

?המסחר

ראית שיש על זה  

?פרשנות

אתה יודע אם 
האם ? שולםהפרוייקט

?כולל קומת מסחר

אפשר לקבל פרטי 
?קשר של הלקוח

יש לך פרטי קשר של 
?הלקוח

ראי , בנוסף. בבקשה

לאיזה סעיף .מסמך מצורף
שייכים הקבצים  

?ששלחת

השקייה
אין שם את החישוב  

תעזרי , הנה. הרלוונטי

.באקסל הזה

אבל זה לא 
מה הצפי לקבל  כתוב בתקן

!!!?תשובה

15min30min45min60 min75 min90 min
180 
min
240 
min

300 
min



נוח

מקצועי

מהיר



ממשק גראפי  
ידידותי לנוחות המגישים

:עזרים מקצועיים
תקנים מעודכנים-
מחשבונים  -
פרשנויות  -
שאילתות-

ממשקי ניהול ובקרה

קיצור זמני בדיקה

חיתוכי מידע לשיפור 
השירות והשיווק  

מאגר נתונים התמצאות מהירה  
בהיסטוריית הפרויקט  

מותאם לעבודה 
בצוות ותחלופת כח 

אדם 

ומקצועי, מהיר, נח: תכונות המערכת

שיפור התקשורת
מנהל-בודק-בין מגיש

תעדוף עבודה
והתראות אוטומתית

ריכוז כל מסמכי  
:  הפרויקט במקום אחד

סיכומי פגישה  -
חות סיור"דו-
אישורים-



:צרו קשר

yakir@aes.co.il/  054-632-1476יקיר למדן

sharon@aes.co.il/ 052-328-6855קרלינסקישרון 

http://5281.co.il/login
http://5281.co.il/login
mailto:yakir@aes.co.il
mailto:Sharon@aes.co.il

