
פתרונות בניה מבודדת

כל היתרונות לאיכות חיים גבוהה בבית אחד

 מבודד יותר

 שקט יותר

 בטוח יותר

   עמיד יותר

 חסכוני יותר



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

:  תרמי -תבניות בית

ביתרמי בונה באמצעות מערכת תבניות משוכללות ליציקת קירות

המסוגלים לקבל, העשויות מלוחות בידוד חזקים ביותר, בטון מזוין

עומסי יציקה בדיוק כמו התבניות המוכרות 

(.מתכת וכדומה, עץ)לנו 

 

אינה מפורקת לאחר התקשות, מערכת התבניות חד פעמית

.הבטון והופכת למעטפת בידוד דו צדדית לקיר הבטון

,מערכת התבניות מותאמת לבניית בתים פרטיים

(בכפוף לתקני האש)מבני ציבור , בניינים משותפים

. ועוד

תרמי רחב ומופיע בצורות -מגוון תבניות בית

.מגוון התבניות נותן מענה לכל תכנית אדריכלית והנדסית. גיאומטריות שונות ועבור עוביי קיר שונים



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

בניה בתבניות ביתרמי

?למה זה עדיף



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

בית מבודד וחסכוני יותר



TM

בידוד תרמי  

1045 -לפי התקן הישראלי 

רמת ההתנגדות התרמית המושגת בתבניות 

R 3.22–מגיעה ל  ביתרמי

בעלויות החימום והקירור   70% - 50%חיסכון של 

.  של המבנה

 R 0.30–0.91קירות מעטפת בשיטות הבניה המקובלות בשוק מקבלים ערכי בידוד של 

.ויש צורך בגשרי קור

פניםחוץ

פניםחוץ

פניםחוץ

פניםחוץ



TM

אדום-צילום אינפרא

מסמנים טמפרטורה נמוכה ואדום צהוב טמפרטורות גבוהות, כחול סגול, האזורים הקהים 

בית שנבנה בתבניות מבודדות  !!מבודדבריחת חום מבית עץ 



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

בית שקט יותר



TM

בידוד אקוסטי  

1004 -לפי התקן הישראלי 

  ביתרמיבבדיקת מעבר רעש על תבניות 

התקבלו ערכים

מעל התקן הישראלי–ויותר  DB 60של 

הוא בית ( ICF" )ביתרמי“בית בשיטת 
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TM

השוואת רמת הבידוד מפני קול   

נישא באוויר של מחיצות באזור  

 DB] [מבנה מגורים 
DBשיטה וחומרי בנייה  

56מ"ס 20בלוקי בטון מלאים בעובי 

50מ"ס 20בלוקי בטון חלולים בעובי 

47מ"ס 15בלוקי בטון חלולים בעובי 

42מ"ס 10בלוקי בטון חלולים בעובי 

38מ"ס 7בלוקי בטון חלולים בעובי 

51מ"ס 1מ כולל טיח בעובי ממוצע של "ס 20בלוקי איטונג בעובי 

44מ"ס10בלוקי איטונג בעובי 

39מ"ס 7בלוקי איטונג בעובי 

51מ"ס 20לבני סיליקט בעובי 

עם בידוד צמר סלעים , מ"ס 5כולל מרווח אויר של , מחיצת גבס עם לוחות כפולים

מ"ס 2.5בעובי 

51

כולל בידוד צמר סלעים  , מ"ס 7.5מחיצת גבס על גבי קירות עם מרווח אויר של 

מ"מ 2.5בעובי 

52



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

בית בטוח יותר



TM

חזק  , מבנה אשר קירות החוץ שלו יצוקים בבטון

ובאמצעות תבניות מבודדות גם בטוח יותר , יותר

ומעניק למשתמש תחושת ביטחון כללית בנוסף  

.לנוחות התרמית והבידוד מרעשים חיצוניים

 ,,

:עמידות בירי תלול מסלול 
מבנה אשר קירות החוץ שלו יצוקים 

עמיד יותר להתקפות  , בתבניות מבודדות

.  טילים שלצערנו הפכו חלק מחיינו בארץ

הגנה נוספת מפני ירי טילים מעניקים לוחות  

הבידוד הדבוקים ומעוגנים לקיר הבטון  

אשר סופגים את מרבית ההדף ומונעים את 

.התנפצות הבטון לרסיסים

,  תבניות ביתרמי מאפשרות הגנה נוספת

כיוון שהן נותנות אפשרות לסדר רשת זיון  

לפי תקנות פיקוד   10X10פנימית בצפיפות 

.העורף למרחבים מוגנים

 



TM

חזק  , מבנה אשר קירות החוץ שלו יצוקים בבטון

גם בטוח יותר , יותר ובאמצעות תבניות מבודדות

ומעניק למשתמש תחושת ביטחון כללית בנוסף  

.לנוחות התרמית והבידוד מרעשים חיצוניים

: עמידות באש
עמיד  , כשכבה כלואה 921י "מערכת הקיר היצוק בתוך תבניות מבודדות המוגדרות בת

י  "לוחות הבידוד עומדים בבדיקות ת. זמן רב יותר באש מאשר כל מערכת בידוד רגילה

.להתאמת חמרים לבניה ואינם פולטים גז רעיל בעת שריפה 755

:עמידות ברעידות אדמה 
קירות בטון היצוקים בתבניות  . קיר מעטפת מבטון קשיח יותר מקיר מעטפת מבלוקים

של חברת ביתרמי מאפשרים כמות וסידור ברזל זיון על פי תקן רעידות אדמה ונותנים 

.בית יציב וחזק יותר

 ,,



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

פשוט ויעיל יותר בתהליך 

הבניה



TM

14

תהליך בניה מהיר ויעיל

יעיל ומאפשר , השימוש בתבניות היציקה הנו פשוט
מאוד וכמעט ללא תלות בבעלילבנות בצורה מהירה
המקצוע המסורתיים

דבר, (כדוגמת תפסנים)
המבטיח עמידה בלוחות

.הזמנים שנקבעו לפרויקט



TM

15

חשמל ואינסטלציה, גימור פנימי וחיצוני

:  ניתן ליישם כל חיפוי חיצוני מוכר -חיפוי חיצוני 
.טיח ושליכט צבעוני, אבן

: ניתן ליישם כל חיפוי פנימי מוכר–חיפוי פנימי 
.טיח או גבס

צנרת החשמל והאינסטלציה עוברת בתוך שכבת הבידוד  
למעט צנרת ביוב וצנרת ניקוז מי  )ולא בתוך הקיר היצוק 

(.גשמים

ללא צורך בשבירת  , העברת הצנרת מתבצעת בקלות
קירות וללא שימוש בבטון לאטימת השברים והפסולת  

.הרבה שנוצרת בתהליך זה

לאחר גמר הנחת הצנרת מחפים את הקיר בטיח או  
.לוחות גבס



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

בית ששומר על איכותו  

לאורך שנים



TM

אורך החיים של מבנה שקירות החוץ  

שלו יצוקים בבטון בתוך תבניות  

מבודדות גבוה יותר

. ברזל הזיון מקבל כסוי בטון מלא ואחיד בכל שטח הקיר ומקבל הגנה טובה מתופעת הקורוזיה
(מתנפח וגורם להתפוררות הקיר, תופעה נפוצה בבניינים בארץ בהם ברזל הזיון מתאכל)



TM

אורך החיים של מבנה שקירות החוץ  

שלו יצוקים בבטון בתוך תבניות  

מבודדות גבוה יותר

קיר החוץ מבודד בכל שטחו כולל בדפנות  

ולוחות , מעל ומתחת לפתחים, התקרות

.  הבידוד מהווים חלק אינטגראלי מקיר הבטון

בגשרי קור  ( לחות)מונע תופעות כגון עיבוי 

.וסדקים

 ,,



TM

אורך החיים של מבנה שקירות החוץ  

שלו יצוקים בבטון בתוך תבניות  

מבודדות גבוה יותר

 ,,

איבוד המים בבטון  , לא מפרקים את התבניות, לאחר יציקת הבטון לתוך התבניות והתקשותו

.המתקשה נמשך לאורך זמן וחוזק הבטון המתקבל מגיע לערכים גבוהים מאוד



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

אשר נבנה , בית ירוק

בתהליך בניה ירוקה



TM

בונים ירוק
 ,,

כמות העץ שנעשה בה שימוש  , בביצוע קירות חוץ באמצעות תבניות מבודדות
.זניחה

הפחת בתבניות הוא נמוך.

  השינוע קל וחד פעמי ומעט הפסולת הנוצרת בלוחות הבידוד ניתנת למחזור
.בתוך אתר הבניה ומחוצה לו

 פליטת , אין שריפת דלק–אין צורך במנופים באתר הבנייהCO2 ורעש.

חוטים וברזל : הפחתה משמעותית בשימוש בציוד וחומרים מלכלכים כגון
.טיט לבניה, מסמרים, ברזלים לשמירת מרחק, לקשירה

פחת , שברי בלוקים: הפחתה משמעותית בשינוע פסולת בניין אל מחוץ לאתר
.ברזל וחומרי בנייה והתמנתה באתרים ייעודיים לכך, של עץ



TM

יתרונות ירוקים לדייר לאורך זמן 

:יתרונות למשתמש במבנה הבנוי בתבניות ביתרמי

לקירור וחימום של המבנה  הורדה משמעותית בהוצאות האנרגיה
(.לפחות 50%)

 טוב בהרבה משיטות אחרותבידוד מרעשים חיצוניים.

הימצאות צנרת החשמל והאינסטלציה בשכבת הבידוד ולא בתוך הקירות ,
הכרוכים בביצוע שינויים  ללא הלכלוך והרעש , מאפשרת ביצוע שינויים

.בשיטות אחרות

כמו בקיר לא מבודד וללא הלכלוך  , תליית תמונות ואביזרי נוי קלה ויציבה
.הכרוך בכך

 צפוי לעלות יותר ביחס  " בית ירוק"נושא הבניה הירוקה נמצא בעליה ולכן
.לבתים שאינם ירוקים



TM

?כמה זה עולה

עלות בנייתו של בית  , למרות איכותו הגבוהה של הבית
בתבניות ביתרמי זהה לעלות בניית בית הנבנה בשיטות  

.וזאת אודות למהירות ופשטות הבניה, המוכרות

,  איכותו של הבית גם מבטיחה
,מעבר לחסכון בצריכת האנרגיה

לאורךעלויות תחזוקה נמוכות
.שנים



TM

ביתרמי בונה באמצעות   

תבניות משוכללות ליציקת  

קירות בטון

דוגמאות פרויקטים 

נבחרים אשר נבנו  

באמצעות תבניות  

מבודדות



TM

בנין מגורים ביפו–פרויקט מכלול יופי 

נבנה בתבניות מבודדות



TM

בנק ירושלים

קומות   5תוספת  

שלד אותו הבניין מחופה באבן "ביתרמי"י חברת "שלד בנין שנבנה ע

.בתבניות מבודדות



TM

הרצלייה פיתוח 

בית צמוד קרקע

.שלד הבית מחופה בטיח י חברת "שלד הבית במהלך הבניה  ע

.  נבנה בתבניות מבודדות, "ביתרמי"



TM

סיכום

תוך  , חברת ביתרמי מזמינה אותך לבנות בית איכותי

:היצמדות לשיטות הבניה הקונבנציונליות המוכרות ומציעה לך

זמינות גבוהה של כוח אדם מקצועי לביצוע

הפחתת עלויות וקיצור משך הביצוע

הארכת חיי המבנה

הפחתת עלויות אחזקת המבנה

נוחות ובטחון לדייר

בניה המתחשבת בסביבה



פתרונות בניה מבודדת

ביתרמי מזמינה אותך להנות מכל היתרונות לאיכות חיים גבוהה בבית אחד

לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה

meirav@baitermi.com,  050-4443643–מנהלת שיווק , מירב שטרית 

 www.baitermi.com–אתר אינטרנט 


