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המשך  -הקדמה . 1

חלק ממארג שלם –תיעוש הבניה 

שיטות, מבנה רב מערכתי גדול של שיקולים, תיעוש הבניה הינו מרכיב אחד במארג שלם ,
משלימים ובעיקר מתאימים את מלאכת הבניה לצרכי  , פעולות ויישומים שמרכיבים, תפיסות

.  'וכומסחר , תעשיה, הענף במגורים

תפיסות                               שיטותתיעוש הבניה

התאמת מלאכת הבניה לצרכי הענף

פעולותשיקוליםיישומים  



המשך-הקדמה . 1

טכניים    

הנדסיים

סביבתייםחברתיים

כלכליים

גורמים נוספים

שלובים  , המערכת מקיפה תחומים רבים המשולבים
וכרוכים זה בזה בקשר חזק

 הכוח -הכוח החזק ביותר מאחורי תיעוש הבניה
הכלכלי



מהו תיעוש הבניה. 2

שם כולל לבניה בה נעשה שימוש בעיקר בחמישה עקרונות מרכזיים:

טכנולוגיות מתקדמות

  שיטות עבודה

ציוד בניה משוכלל

 מוצרים חרושתיים המיוצרים מחוץ לאתר(Pre-Fabricated)

חומרים מתקדמים

כל זאת בהשוואה לבניה הקונבנציונלית הנעשית ברובה באופן ידני באתר הבניה עצמו



המשך-מהו תיעוש הבניה . 2

בניה מתועשת מתאפיינת בשימוש מאסיבי בציוד וטכנולוגיות ובכוח אדם קטן יחסית  ,
לעומת בניה קונבנציונלית בה המשאב העיקרי וכמעט בלעדי הוא כוח אדם 

וטכנולוגיות עתירות עבודה ידנית

כמות ונפח העבודה באותו זמן נתון בבניה מתועשת גדולים משמעותית                    :התוצאה

מאלו שבבניה קונבנציונלית



המשך-מהו תיעוש הבניה . 2

המסקנה :

למעט באזורים  )לא קיימת יותר כיום בניה קונבנציונלית טהורה 
(בודדים בעולם

(רמה כזו או אחרת)כיום כל בניה הינה סוג של בניה מתועשת 



במה מתבטא תיעוש הבניה.3

קירות חוץ

בניה טרומית▪

שימוש באלמנטים דרוכים מיוצרים במפעל▪

דריכת אלמנטים באתר▪

(שימוש בקרומים)חצי טרומי ▪

"טונלים", תבניות מתכת שונות', ברנוביץ–יציקות באתר בשיטות מתועשות ▪

אלמנט דקורטיבי(/ בלוקי קלקר)כאלמנט מבודד / שנשארות " אבודות"שימוש בתבניות ▪

פלדה דקה ומערכות כיסוי מתועשותאלמנטישילוב ▪

צמר סלעים  , פוליסטירן, פוליאוריטן–פנלים ממתכת עם מילוי חומר מבודד ▪



המשך-במה מתבטא תיעוש הבניה .3

תקרות
דים"לוח▪

קרומים▪

תבניות מודולריות במפתחים גדולים▪

פח גלי/ פלקסדק–תבניות מתכת אבודות ▪

שינוע
שינוע חומרים▪

שינוע אלמנטים▪

שינוע כוח אדם  ▪

שינוע פסולת  ▪

לקומות גבוהות ביעילות ובטיחות תוך שמירה על הכלכלה והעלויות



המשך-במה מתבטא תיעוש הבניה .3

 דוגמאות–גימור פנים:
ריצופים▪

חיפויי קירות▪

ריהוטאלמנטי▪

זיגוג  ▪

 דוגמאות–מערכות:
חשמל חכם▪

וולטאיםתאים פוטו ▪

מערכות מיזוג אוויר מתקדמות▪

לדיםתאורת ▪

שימוש בסיבים אופטיים להעברת תאורה טבעית▪



המשך-במה מתבטא תיעוש הבניה .3

השפעה על תיעוש הבניה–בקרה ומחשוב , תכנון
יכולת לקבל ממתכננים ויועצים נתונים בכלים ממוחשבים ולסייע בבחירת שיטת התיעוש הנכונה  ▪

עבור כל מקרה

בקרה על תהליכי ייצור אלמנטים▪

בקרה על תהליכי הבניה באתר▪



הסיבות לשימוש בבניה מתועשת.4

  התפתחות הטכנולוגיה

צילום  , שינוע–הטכנולוגיה שהתפתחה ומתפתחת בכל התחומים זולגת גם לתחום הבניה 

,ציוד קידוח מתקדם, הפעלת מכשירים בשלט רחוק, ציוד אלקטרוני למדידה, ברחפנים

פיתוח חומרים ועוד

  כוח אדם

בבניןעליית רמת החיים ורמת ההשכלה בעשורים האחרונים השפיעו על נושא כוח האדם 

:באופן הבא
ביקושים והיקפי בניה שעולים בעוד שפחות אנשים פונים לעסוק  )נוצר מחסור בכוח האדם בענף ▪

(בתחום
דרישה מצד העובדים לצורות עבודה ותנאי עבודה מסוימים▪
עלויות כוח אדם גבוהות  ▪



המשך-הסיבות לשימוש בבניה מתועשת .4

אופי הבניה

תוצאה של ההתפתחות הכלכלית ושל מצוקת   )הפרויקטים הינם גדולים וגבוהים יותר 

הקרקעות בישראל              דורש תיעוש עמוק ורחב יותר

הכלכלה

בעל ההשפעה הגדולה ביותר על תיעוש הבניה
"  מרווחים"בסביבה כלכלית לחוצה שבה ה, הישראלי וענף הבניההמשק,כולותפקוד של העולם ▪

שליטה ובקרה, יעילות, מקצועיות, קטנים              נדרשים דיוק

אתר של פרויקט של שובל בבאר  תקורותעלות , לדוגמה)עלויות כוח אדם גבוהות בכל רמות התפקידים ▪
(בחודש₪ מליון1.3-כ: שבע

נפח עבודה גדול בזמן קצר= ביקושים גדולים ▪



התאמת המשאבים לתיעוש הבניה. 5

תיעוש הבניה מעמיד אתגרים הנובעים מאופי הבניה המתועשת:
אינפורמציה רבה/ התמקצעות בתחום שבו יש ספקים רבים ▪

מידות שונות של תבניות/ סוגים שונים –חוסר אחידות ▪

תחזוקת הציוד▪

או אלמנטים/שינוע מאסיבי בשימוש בציוד ו▪

הסמכת בעלי מקצוע בתחומים חדשים▪

בנוסף לאלו הקיימים, סיכוני בטיחות חדשים▪



בחירת שיטת התיעוש. 6

–בעיקר , לבחירת שיטת התיעוש המתאימה יש צורך בעיבוד נתונים ובחינתם בהיבטים שונים•
היבט הנדסי▪
היבט כלכלי▪
היבט שיווקי▪

:דוגמאות•
ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן בישוב  "יח124פרויקט להקמת –" שובל על הרכס"פרויקט ▪

רכסים
ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן בשילוב  "יח800פרויקט להקמת –' פרויקט באר שבע טאצ▪

ד לשוק החופשי"יח
ד  "ד במסגרת מחיר למשתכן בשילוב יח"יח340פרויקט להקמת –בקרית ים " גלי ים"פרויקט ▪

לשוק החופשי



התייחסות לנושא הסביבתי.7

 האם תיעוש הבניה ידידותי לסביבה?

:הבניה המודרנית בעיקרה איננה ידידותית לסביבה ! לא –התשובה הטבעית 
י הצבת מבנים ומערכות גדולות אשר באים על חשבונם"פגיעה בסביבה והנוף הטבעיים ע▪

העתקת עצים ופגיעה בצמחיה▪

פגיעה בקבוצות אקולוגיות כגון זוחלים ובאזורי קינון▪

האדמה והחדרת חומרים שלא ידועה השפעתם בטווח הארוך" פציעת"▪

שימוש בתנורי שריפה בטמפרטורות גבוהות וצריכת כמויות גדולות של אנרגיה▪

:  ייצור פסולת בניין רבה▪

קבוצת ייחוס
100-הערכת כמות הפסולת המיוצרת ל

ר בנוי"מ

טון20לפחות בניה רגילה למגורים

טון6לפחות בניה טרומית למגורים

טון20לפחות בניה ציבורית ומשרדים

טון6לפחות מסחר ותעשיה

טון3לפחות מרתפים

ר מבנה הרוס"מ100-טון ל50לפחות הריסה



התייחסות לנושא הסביבתי.7

מכאן שאנו מוסיפים לבניה שגם כך איננה  , תיעוש הבניה משמעותו  תעשיה ושימוש בארובות
!ידידותית  נדבך נוסף של התייחסות שלילית לסביבה 

,משיקולים שונים אך בראש ובראשונה מוסרית ומעל לכל שיקול כלכלי, לאור כל האמור לעיל

החל , בכל שלבי הפרויקט, עלינו לשמור על המסגרת הסביבתית הנכונה והראויה
!הפיתוח והגינון , הבניה בפועל, ייצור מרכיבי הבניה, משלבי התכנון והבקרה



" שובל על הרכס" –דוגמה לפרוייקט מתועש . 8
חזיתות    , ד שנבנות בשילוב שיטות"יח124פרוייקט של 

והשלמת הבנין בצורה מתועשתטרומיות 

https://www.youtube.com/watch?v=1YNjFMpphfU

https://www.youtube.com/watch?v=1YNjFMpphfU

