
ל חברת אשקריט"מנכ, רועי וילנסקי



B.S.Cבעל תואר בהנדסת מכונות ✓

שנה בתחום תעשיית מוצרי הבטון  20-ניסיון של למעלה מ✓

בעברו שימש בתפקידים בכירים בחברות המובילות בתחום✓

בתחום יצור אלמנטים מתועשים מבטון 1963חברת אשקריט פועלת משנת 
:עיקר הפעילות של החברה. בכל ענפי הבנייה והתשתיות

.בתי ספר ואולמות ספורט, גני ילדים, צבא, מגורים, יצור חזיתות עבור בניינים1.

מבני מסחר ומרכזים , קורות ועמודים עבור מגדלי משרדים, דים"יצור לוח2.
.לוגיסטיים

.ל ועבור שירות בתי הסוהר"יצור מבנים מרחביים עבור בסיסי צה3.



: בניה מתועשת
הקטר של ענף הבנייה

הבנייה המתועשת מלווה את ענף הבנייה הישראלי מזה עשרות  ❑

. שנים

המתועשת לבנייה עברה בעשורים האחרוניםהטכנולוגיה ❑

.  מהפכה של ממש

היא הקטר שעומד מאחורי מגדלי  הבנייה המתועשת ❑

.משרדים בתל אביב ושכונות מגורים בכל רחבי הארץ

הבנייה המתועשת מובילה בבניית  , מלבד מגורים ומגדלי משרדים❑

מוסדות , ל"בסיסי צה, מרכזים לוגיסטיים, מתחמים מסחריים

קירות תמך וגדרות  , מנהור, גשרים)מבני ציבור ותשתיות , חינוך

(.אקוסטיים



לפתרוןמשמעותימרכיבהינובישראלהבנייהתיעושקידוםחשיבות

.בענףהפריוןרמתוהגדלתהבניהעלויותהקטנתתוך,הדיורמשבר

והגידולהישראליהמשקכלכלתעלהבנייהענףהשפעתלאור

מוצריבתעשייתטכנולוגיותוקידוםפיתוח,באוכלוסייההמתמיד

לאורךהבנייהובכמותבקצבמרכזינדבךמהווההבטוןאלמנטי

.השנים

:יובילהבנייהתיעושבנוסף

אתמשמעותיבאופןשתקצר,ובטיחותיתיעילהאיכותיתלבנייה

.הוודאותהאירמתואתהפרויקטחיימשך

.המגוריםלשוקחדירתהלהגבירחייבתמתועשתבנייה

:בנייה מתועשת

הפתרון למצוקת הדיור



השוואה בין שיטות 
הבנייה

אדריכליראשוניתכנוןעלמתבססת:מתועשתבנייה❑

אלמנטיםעלבהתבססהמבנהשלדאתהמאפייןוקונסטרוקטיבי

טכנולוגיות,שיטותשלרחבמגווןקיים.במפעלהמיוצריםומוצרים

התורמים,ובידעבציודאינטנסיבישימושנעשהשבהם,ואמצעים

הביצועמשךלקיצור,לבנייההדרושהאדםכוחתשומותלהקטנת

באלמנטיםשימושנעשהזובטכניקה.המוצראיכותולשיפור

השלמות,בריתוךנעשהביניהםשהחיבור,ומתועשיםגדולים

.ברגיםבעזרתאויציקה

כעתירתהידועהמסורתיתבנייהטכניקת:קונבנציונליתבנייה❑

עמודיםשלשלדעלבעיקרהמבניםמגווןבכלמתבססת.עבודה

שלמבלוקיםומחיצותחוץקירותעל,מזויןמבטוןמקשיותותקרות

.וריצוףטיחכולל,ופניםחוץקירותציפוי,בטון



.באתרביצועזמניקיצור✓

.החשיפההקטנתכוללבתקציבועמידההפרויקטמימוןהקטנת✓

.באתרתקורותצמצום✓

.הפרויקטחיישלהזמניםלוחותלגביודאותאיהקטנת✓

.עובדים,בטון,מערכותתיאום,אווירמזג,לוגיסטיקה:כמובגורמיםהתלותהקטנת✓

.בפועללניהולניהולייםמשאביםהקצאת✓

.ומיומןיותרקטןכ"בסדאדםכוח✓

,סף-אלמנט,טבעיתאבן,אדריכלי,חשוףבטון:הגמרוברמתבמגווןגמישות✓

.קרניזים

כמוומערכות,צנרת,בידוד,פלטקות:במוצראינטגרליותומערכותמסגרותשילוב✓

.משקופים,מנדוף,מיזוג,אינסטלציה,חשמל

.הבנייןפסולתוצמצוםירוקהבבנייהשימוש:הסביבהאיכותעלשמירה✓

יתרונות הבניה המתועשת בהשוואה לבנייה  
קונבנציונאלית  



."(לגו)"מדויקתשההרכבהכךזהיםהחיבורפרטי✓

בקרתכולל,גבוההבאיכותאלמנטיםקבלת-במפעלמתבצעתאיכותבקרת✓

.התקניםמכוןשלבקרהתחתוהכל,אבןעיגון

האלמנטיםתכנוןבסיסעלבאתרגבוהבטיחותלרמתלהגיעניתן-בטיחות✓

.מנופיםבעזרתהנעשיתוההרכבההפריקהושיטות

בנייניםבעשרות,חודש/בבנייןקומות3-אדירהינוהרכבההביצועכושר✓

.אחתובעונהבעתשונים

.עמודיםקורותשלחתכיםהקטנת✓

ישירהואספקהאחסוןיצורשלברורשרשורמייצרלאתרהמפעלביןתיאום✓

.לבנייןמהמשאית

המשך
יתרונות הבניה המתועשת בהשוואה לבנייה  

...המשך–קונבנציונאלית 



:בנייה מתועשת למגורים

חסמים עיקריים

חוסר ודאות–בתחום החסם העיקרי 

לעיכובים בהתחלות  היתרים הגורמת בקבלת מסורבלת מדיניות 

.הבניה ולנטילת סיכונים כלכליים 

הבניה הוא צעד חשוב תיעוש ":אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה

להעלאת הפריון בענף ולקיצור משך זמן הבניה תוך שימוש בתיעוש  

זה הוא צעד נוסף להתמודדות עם מהלך , מתקדמותובטכנולוגיות 

". הדיורמצוקת 

לפעול באמצעים המעודדים  יש ": יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון

ענף הבנייה לשימוש על ידי יזמים  תיעוש בכלל ומאיצים תהליכי 

החדרת  , מיומןהכשרת כוח אדם מקומי : וקבלנים מקומיים ובהם

הטמעת טכנולוגיה מתקדמת בתהליכי ושיטות עבודה , מיכון

". הרגולציהוהתאמת 



חדשנות בעולם 

הבניה המתועשת  

בנייה איכותית מובילה לחדשנות חשיבתית  : שינוי תפישתי ✓
.תהליכית ארגונית וטכנולוגית

✓

יצור בציוד ובתבניות מתקדמות עבור אלמנטים מבטון : תעשיה
.מזוין ודרוך 

✓

שיטות  , הובלה, העמסה, שיטות פריקה מקווי היצור:לוגיסטיקה 
.באתר הנפה והרכבה 

: אלמנטים מתועשים  ✓

.עמודים בחתכים וגבהים שונים ❑

.קורות דרוכות❑

.חזיתות נושאות ותלויות ❑

.סגמנטים אדריכליים ❑

.מבנים מרחביים ❑

.מתמידמחקר ופיתוח -פ"מו✓



פרויקטים למגורים









חדשנות טכנולוגית

































ל"מבנים מתועשים לצה



דים"הבהפרויקט עיר 

אשטרום: ביצוע

פרויקט הוקי קרח תנובות

מסילתי: קבלן








