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ליגת העל של הבנייה הירוקה
חברת אקו-בילד קובעת סטנדרטים חדשים

בבנייה בכלל ובבנייה ירוקה בפרט.
�י� �שיטת בנייה ייחודית במוצרי� אקולוגיי� המבו
ונקי,  בנייה קצר  על טכנולוגיות מתועשות, תהלי� 
באנרגיה  עצו�  וחי�כו	  במיוחד  חזקי�  מבני� 
את  מובילה  אקו-בילד  חברת  המבנה.  חיי  לאור� 
המהפכה הירוקה בעול� הבנייה הישראלי וקובעת 
הבנייה.  בענ�  הכרנו  שלא  חדשי�  �טנדרטי� 
חברת  של  המתקדמי�  הבנייה  מוצרי  באמצעות 
הענק הקנדית NUDURA, מגזי� הבלוק בח�, התרש�, 
התפעל – והוא בוחר לשת במ�קנותיו את קוראיו 

ואת אנשי המקצוע בענ הבנייה.

קר	-שרה חיות בראיו	 בטבע ע� דורו	 ערו�י, 
מנכ"ל אקו בילד

בנייה

בעיד�  בולטת  הישראלי,  הבנייה  בעול� 
כמו  האקולוגית.  הירוקה,  המגמה  המודרני 
מאוד  רווח  זה  שנושא  מתקדמות  במדינות 
ומחוקקי� �ביבו חוקי�. באר�, בה שולטי� 
ועבודה  מחשבה  דפו�י  מה  משו�  עדיי� 
�י�ט�  אקו-בילד  חברת  עומדת  מיושני�, 
הבלוק,  במגזי�  אנחנו,  הירוק.  הח�  בראש 
אקו-בילד,  של  פעילותה  אחר  עוקבי� 
 ,(NUDURA) המשווקת את מוצרי חברת נודורה
ובעיקר  הרבה  מהפעילות  ומתרשמי� 
ובלתי  עצמאי  מקצועי,  כמגזי�  מתוצאותיה. 
משמעית  חד  למ�קנה  והגענו  בדקנו  תלוי, 
בישראל  כיו�  המובילה  בחברה  שמדובר 
בתחו� הבנייה הירוקה והאקולוגית. מ�קנה 
אכ�  שאקו-בילד  העובדה  על  מתב��ת  זו 
הבנייה  בתחו�  חדשי�  �טנדרטי�  קובעת 
הירוקה, �טנדרטי� שלא היו מוכרי� עד כה 
באמצעות  להשגה  ניתני�  ושאינ�  בישראל 
מוצרי בנייה אחרי� הקיימי� בשוק המקומי.

            שיטה מודולרית ייחודית

חברת הענק הקנדית נודורה מפתחת ומייצרת 
על  המבו��י�  אקולוגיי�  בנייה  מוצרי 
טכנולוגיות מתועשות. שיטת הבנייה הייחודית 

לה, ICF (Insulated Concrete Forms), היא שיטה 
באמצעות  בטו�  קירות  ליציקת  מודולרית 
שימוש בתבניות מבודדות. התבניות מורכבות 
 ,(EPS) מוקצ�  פולי�טיר�  של  לוחות  משני 
ברשת,  המחוברי�  מילימטר,   67 בעובי 

מערכת "קורי�", מפל�טיק.
המבנה,  מעטפת  את  שמשלימות  התבניות, 

מחוזקות בפלדה וממולאות בבטו�.
על  מדברי�  לא  אנחנו  להבהיר:  המקו�  זה 
בנייה קלה, אלא על שיטה �ופר קונבנציונלית 

ומתקדמת מאוד. 
למעלה  לפני  דרכה  את  שהתחילה  נודורה, 
מ-50 שנה בבניית מרתפי�, מוכרת כיו� את 
ברחבי  מדינות  ב-82  שיטותיה  ואת  מוצריה 
בישראל.  ג�   2016 תחילת  ומאז  העול� 
נבני�  היתר  בי�  החברה  מוצרי  באמצעות 
הברית,  ארצות  צבא  של  ובונקרי�  ב�י�י� 
מלו�,  בתי  �פר,  בתי  מ�חריי�,  מרכזי� 
מגורי�.  ובנייני  קירור  חדרי  תעשיה,  מבני 
בישראל, שבה חברת אקו-בילד היא הנציגה 
והמפיצה הבלעדית של נודורה, ברחבי האר� 
בפרויקטי�  החברה  במוצרי  שימוש  נעשה 
הנעשית  העבודה  בנייה.  של  ומגווני�  רבי� 
של  מידי  צמצו�  מאפשרת  אלה  באמצעי� 
פערי  וצמצו�  רבי�  בניי�  בעובדי  הצור� 
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ארצות  נשיא  �ג�  גור,  אל  הופיע  בפריז 
מאבקו  על  נובל  פר�  וחת�  לשעבר  הברית 
האקלי�.  ובשינויי  הגלובלית  בהתחממות 
מבנה  באנרגיה  לחי�כו�  כדוגמה  הציג  גור 
בית �פר בארצות הברית, שנבנה באמצעות 
של  החי�כו�  נודורה.  מתוצרת  בנייה  מוצרי 
על  עמד  החשמל  הוצאות  על  ה�פר  בית 

למעלה מחצי מיליו� דולר בשנה.
בידוד  יוצרי�   ICF בשיטת  שנבני�  הקירות 
בישראל  לה  דומה  שאי�  ברמה  הקירות  של 
או  החו�  מעבר  את  משמעותית  ומפחיתי� 
הטמפרטורה  מושגת  כ�  הקיר.  דר�  הקור 
הרצויה ונשמרת ברמה אחידה ברחבי החלל 
כשהטמפרטורה  ג�  מבנה,  כל  של  הפנימי 
יורד  מכ�,  כתוצאה  משתנה.  למבנה  מחו� 
ויורדת  הצור� בחימו� או בקירור פנימיי� – 
(שנה,  זמ�  לאור�  הכ�פית.  ההוצאה  מאוד 

למשל) מדובר בחי�כו� עצו�.
בנייה באמצעות השיטה והמוצרי� שמשווקת 
האנרגיה  דרישות  את  מפחיתה  אקו-בילד 

פליטת  את  וג�  המבנה  של  התפעוליות 
הפחמ� שלו, ויוצרת מעטפת מבודדת, טרמית 
באר�.  לה  מקבילה  שאי�  ברמה  ואקו�טית, 
שקיי�  אחר  בנייה  מוצר  א�  דיוק,  ליתר 
למחצית  אפילו  מגיע  אינו  בישראל  בשוק 
מכושר הבידוד של מוצרי� אלה. ג� קביעה 

זו מבו��ת על מבדקי מעבדות לא מעטי�.

מנכ"ל אקו-בילד, דורו� ערו�י, מו�י� כי מוצרי 
המחמיר  בתק�  ג�  עומדי�  נודורה  חברת 
ביותר במדינות המערב לאיכות אוויר פנימית. 
חשיבותו העליונה של האוויר הנקי, שאנחנו 
מאליה.  ברורה  הבית,  בחלל  נושמי�  וילדינו 
בבתי� שנבנו בשיטות מיושנות קיימת בדר� 
כלל חדירה מבחו� של גז רדו�, שנזקיו ידועי�. 
הפולי�טיר� המוקצ� בקירות של נודורה לא 
מאפשר חדירה כזאת. נו�� על כ�, בקירות 
והטיח  הבטו�  מבלאי,  ה�ובלי�  "רגילי�", 
"נושמי�", מתפוררי� במש� השני� ופולטי� 
לא  זו  תופעה  ג�  החדר.  חלל  אל  רעלי� 

המ�ורתי  הבנייה  בענ�  שנוצרו  ואיכות  זמ� 
"תקועי�"  ממנו  נרחבי�  שחלקי�  בישראל, 
ובשיטות  בחומרי�  מאחור,  שנה   60-50

הבנייה העתיקות. 

             הכי ירוק שאפשר

ה�ביבה,  איכות  על  לשמירה  הקשור  בכל 
מדובר  שבה�  והחומרי�  הבנייה  שיטת 
של  הירוק  התק�  העולמית.  בפ�גה  נמצאי� 
הגבוה  הניקוד  בעל  הוא   ICF בשיטת  בנייה 
מיוצרי�  המוצרי�  כל  ראשית,  ביותר. 
כאלה   – ומתמחזרי�  ממוחזרי�  מחומרי� 

שניתני� למחזור פע� אחר פע�.
מעבר לכ�, בתי� שנבנו באמצעות חומרי� 
באופ�  האנרגיה  צריכת  את  מפחיתי�  אלה 
בתי�  לעומת  חי�כו�  אחוזי   72 עד   – דרמטי 

שנבנו בחומרי� ובשיטות המ�ורתיות.
רבי�  ובני�ויי�  במבדקי�  הוכחה  זו  עובדה 
האקלי�  בוועידת  בעול�.  שוני�  במקומות 

בכל הקשור לשמירה על 
איכות ה�ביבה, שיטת הבנייה 

והחומרי� שבה� מדובר 
נמצאי� בפ�גה העולמית.
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בשיטת  שנבנו  המודרניי�  בקירות  קיימת 
מהדוגמאות  מעט  רק  ואלה  נודורה.  של   ICF
מ�פקי�  החברה  שמוצרי  הרבי�  ליתרונות 
העובדה  הוא  יתרונות  מאות�  אחד  ללקוח. 
והחומרי�  זו  בשיטה  הנבני�  שקירות 
המרכיבי� אות� גורמי� לאוויר אותו נושמי� 
מזה  יותר  ובריא  נקי  להיות  הבית  דיירי 
ירוקה, יש  הקיי� בבתי� אחרי�. אגב בנייה 
לשי� לב לכ� שהעבודה בשיטה הנדונה לא 
כרוכה בני�ור בטו� או בחציבה בקירות, כ� 
זניח  הוא  הבנייה  בתהלי�  הנגר�  שהזיהו� 
כשמשווי�  בעיקר   – זעומה  הבנייה  ופ�ולת 
בשיטות  בבנייה  הקיימי�  לתנאי�  זאת 

המ�ורתיות, הישנות.   

            בנייה בכל הכוח –
            מבני� חזקי� במיוחד

הבנייה  בשיטת  שקיי�  נו��  גדול  יתרו� 
המבנה  עוצמת  הוא  ובחומריה  נודורה  של 
מהתבניות  הבנויה  הבית  מעטפת  וח�ינותו. 
פי  ועמידה  איתנה  בפלדה  המחוזקות 
בשיטה  שנבנה  ממ"ד  של  ממעטפת  שניי� 
שנבני�  בתי�  של  ח�ינות�  המ�ורתית. 
בשיטה זו עומדת ב�טנדרט הגבוה פי ארבעה 
בה�  אלה,  בימי�  בישראל.  הנדרש  מהתק� 
טילי�  שבירי  ה�כנה  על  לדבר  מרבי� 
חלילה,  מלחמה,  בזמ�  העור�  לעבר  רבי� 
המיוחדת  המשמעות  את  לה�ביר  צור�  אי� 
אינה  הח�ינות  זו.  עוצמתית  לבנייה  שיש 
מקרית, כמוב�. בשלב יציקת הבטו� מתבצעת 
לתו�  הבטו�  את  לדחו�  במטרה  הרעדה 
תהלי�  עובר  הבטו�  אות�.  ולמצק  התבניות 
שומר  שהוא  כ�  מעבדה,  בתנאי  אשפרה 
כפי  ממנו  חלק  מאבד  ולא  המלא  כוחו  על 
שקורה בשיטות בנייה מ�ורתיות. ולא מדובר 
מלחמה.  בעת  טילי�  מפני  בהגנה  רק  כא� 
עושה  נודורה  קירות  של  המיוחד  ההרכב 
שוני�.  מ�וגי�  פגיעות  בפני  עמידי�  אות� 
בזכות הפולי�טיר�, יש לקירות הגנה של עד 
ארבע שעות בפני שריפה. הקירות יציבי� ג� 
קמ"ש  ל-400  מגיעה  שמהירות�  רוחות  מול 
וח�יני� מפני הצפות. התקני� הבינלאומיי� 
מכירי� ביכולות אלה. מוצרי נודורה עומדי� 
בטבלאות התקני� Eurocode 2 – למבני בטו� 
ו-Eurocode 8 לעמידות במצבי� של רעידות 
אדמה כמו כ� חברת NUDURA מחזיקה בתק� 

האמריקאי האזרחי והתק� הצבאי.

צבא ארצות הברית, הידוע בתנאיו המחמירי�, 
ובונקרי� רבי� בשיטה  בחר לבנות ב�י�י� 
ואת  הבנייה  מוצרי  את  שהעמיד  לאחר  זו 
רבי�.  ובני�ויי�  במבחני�  עצמ�  המבני� 
במבחני�  ג�  עמדו  בשיטה  שנבנו  בתי� 

טבע  א�ונות  של  שוני�  במקרי�  "טבעיי�" 
בשעה  יציבי�  נותרו  ה�   – העול�  ברחבי 
ישנות,  בשיטות  שנבנו  אחרי�,  שמבני� 
נודורה  וא� קר�ו. עמידות� של מבני  נפגעו 
בנויי�  ה�  חייה�.  באור�  ג�  מתבטאת 
בשיטות  שנוצרו  ממבני�  יותר  ארו�  לטווח 
המזוי�  הבטו�  בזכות  השאר  בי�  מ�ורתיות, 
במיוחד  עמיד  כזה  קיר  קירותיה�.  שבליבת 
ואינו דורש תחזוקה ותיקוני�, כפי שדורשי� 

קירות שנבנו בשיטה המ�ורתית.

             מהיר ואיכותי

מהירות  היא  ממנה  להתעל�  שאי�  נקודה 
שלד  של  הבנייה  זמ�   .ICF בשיטת  העבודה 
עומד על שליש מזה שנמשכת בנייה מקבילה 
השונות,  התבניות  המ�ורתית.  בשיטה 
בצורות ובגדלי� שוני�, מגיעות לאתר בדיוק 
בהתא� לצור� הבנייה. ה� מורכבות במקו� 
בקלות, כמו במבנה "לגו" גדול, ובתו� שעות 
אפשר  היותר,  לכל  �פורי�  ימי�  או  בלבד, 
להקי� שלד בית שלתוכו יוצקי� בהמש� את 
הבטו�. העובדה שהבנייה מתבצעת בהרכבה 

של לוחות ותבניות, בלי שימוש בכלי� כבדי� 
התהלי�  לקיצור  מביאה  רב,  אד�  ובכוח 
שקצב  הוא  ביותר  החשוב  העניי�  ולהקלתו. 
הבנייה המהיר לא פוגע כלל באיכות המבנה. 
להפ�, למבני� שנבנו בשיטה זו יש יתרונות 
שמעיר  וכפי  אחרי�.  מבני�  פני  על  רבי� 
מנכ"ל אקו-בילד, דורו� ערו�י, תהלי� הבנייה 
והיעיל רלוונטי במיוחד בימי� שבה�  הקצר 

מתמודד השוק ע� משבר הדיור.
העיד� האקולוגי כבר כא�, ואי� �פק שג� ענ� 
הול�  נו�פי�,  רבי�  תחומי�  כמו  הבנייה, 
במגמה  אקו-בילד  של  חלקה  בירוק.  ונצבע 
החומרי�,  מרכזי.  חלק  הוא  הזו  החשובה 
מציעה  שהיא  הבנייה  וטכנולוגיית  המוצרי� 
הביצועי�  ל�ביבה.  וידידותיי�  מתקדמי� 
במיוחד  חזקי�  והמבני�  מאוד,  מרשימי� 
וכשתהלי�  ובהוצאות.  באנרגיה  וח�כוניי� 
הבנייה מהיר, אלגנטי ונקי, ברור לנו, כבוחני� 
אובייקטיביי� ומקצועיי�, שלפנינו קנה מידה 
וירוקה  אקולוגית  ישראלית  ליצירה  חדש 

בענ� הבנייה.


