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:מספרנו  0201700706

0500705706:תאריךעריכה

לכבוד: 

 יבנה - 71 'מס הנחשול 'ברח 33 'דירה מס:הנדון

 מ ו מ ח ה   ח ו ו ת   ד ע ת

שם המהנדס הבודק:

נותןחוותדעתזובמקוםאני700070060במקוםבתאריךביקרתי0נתבקשתילתתאתחוותדעתיבענייןליקוייםבנכסהנדון
דיןחוות,שלענייןהוראותהחוקהפליליבדברעדותשקרבביתמשפט,עדותבביתמשפטואנימצהירבזאתכיידועליהיטב

0דעתזוכשהיאחתומהעלידיכדיןעדותבשבועהשנתתיבביתמשפט

 :פרטי השכלה

0פילדלפיהDrexelאוניברסיטת,בהנדסהאזרחיתBScרתוא-5772-5772

0מכללתפילדלפיה,הנדסאיהנדסהוניהול-5772-5777

 :פרטי ניסיון

0רייך-פליטמן-חברת–מנהלפרויקטיםומפקחבנייה5772-5772

0אתגרעלהנדסה-חברת–מנהלפרויקטיםומפקחבנייה5705-5707

0 חברתאקרשטייןתעשיות-מנהלפרויקטים5707-5772

0בנייההמחלקהלפיתוחו-מנהלפרויקטיםרשותהשיכוןוהדיורפילדלפיה0ע 5771-5770
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דמה הק

: מסמכים שבהם עיינתי לצורך הכנת חוות דעתי 00

 02070-ל"תש(תנאיוואגרות,בקשהלהיתר)תקנותהתכנוןוהבנייה 0000

 02070-ג"תשל(דירות)חוקמכר 0050

0ועדכוניםמשניםמאוחרותיותר,0207-א"התשמ(ת"הל)הוראותלמתקניתברואה 0070

 0ספחיתקנותמשניםאחרותונ(0226)ד"חוקהחשמלתשי 0060

 0תקניםומפרטיםשלמכוןהתקניםהישראלי 0020

 0תוכניותהביתכפישצרפולחוזההמכר 0000

: עקרונות מנחים לחוות דעתי 50

ת"בדיקתהמבנהנערכתעפ ישראלי רוחהדבריםהמפורטיםבתקן "י סטיותבבניינים)012י סטיותמותרותבעבודות:
:מבואלתקןוזאתכמפורטב,(בניה

 מבוא

אי . אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות, בעת ביצוע עבודות בניה
, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה

 :נובעים מכמה גורמים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין

 ;מבנה מכשירי המדידה ודיוקם -
;(מיומנות המודדים)השימוש במכשירי המדידה אופן  -
 .תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה -

שינויים : כגון)נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים 
משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים , (תרמיים ושינויים בלחות

 .לתקן זה' סטיות כאלה מפורטות בנספח א(. inherent deviations –סטיות נרכשות )

מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת . תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים
כדי , בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו

 .להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות

הן בביצוע מלאכת , למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננותכדי 
יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות , הבנייה והן בתפקוד הבניין הגמור

 . לכל שלבי הבנייה
 ,מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו

 (.תקנות התכנון והבנייה: כגון)מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם 

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על 
על פי הדרישות בתקנים זרים , כאשר קיימים תקנים כאלה, מוצרי בניין או מלאכות בניין

לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון  לאחר התאמתן
 .623כ "התקנים הישראלי מפמ

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות 
 .דרישות התקן הספציפי הן הקובעות, או על מוצרים ספציפיים
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:שלהתקן'בפרק500יסעיף"וכןעפ
 

 כללי
 

לדרישות התפקוד החלות עליהם , הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים
ייקבעו על ידי המתכנן ( תקנות התכנון והבנייה: כגון)ולהתאמתם לדינים החלים עליהם 

 .ויצוינו בבירור
 

 :בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה
 
 ;לפי תקן זההסטיות המותרות  .6
 ;או אחרים (6)שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים .4

 ;(6)שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה .5

בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות , התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות .3
 .המותרות בעבודות ובמוצרים

 
, מותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנהכדי לעמוד בדרישות לסטיות ה

זאת נוסף על הנדרש בתקנות . לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן, ייעזר הקבלן במודד מוסמך
התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת 

 .המסד
 

 .ם במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידותלפי הצורך יקבע המתכנן את השלבי

 


: מספר קטגוריות י"פנבחנים ע, הליקויים המפורטים בחוות דעת זו 70


:הכולל0202-ה"תשכ,חוקהתכנוןוהבנייה 7000


בענייןזהישלהיצמדלתקנותגםאם00207–ל"התש,(בקשהלהיתרתנאיוואיגרותיו)תקנותהתכנוןוהבנייה 700000
,ביין0רד"שהמחוזיבחיפהבפניכבודהשופטד"פסקדיןבביהמי"פלמפרטהטכניוזאתעהםעומדיםבסתירה

:נדרש,(מ"יפרחבנייןופיתוחבע0נ'פרץשלמהואח)0015327א0בת


כגוןהסטנדרטיםשבחוקהתכנוןוהבנייהוהתקנותעל,איןההתנאההחוזיתיכולהלהתנגשבהוראותקוגנטיות,בכלמקרה
0פיו


 700050 תברואה למתקני ת"הל)הוראות יותר0207-ל"התש( מאוחרות משנים ועדכונים  י"פע0 בתקנות0050סעיף

:נדרש,(בקשהלהיתרתנאיוואגרותיו)התכנוןוהבנייה
 

אלה הוראות אחר מילוי לעניין ויותקנו ייבנו תברואה מתקני להל, "בהתאם המים ולכללי בית)ת לצרכי ,(אביזרים
02060–ד"התשכ

     
-ן"התש(מפרטיםלבנייתמקלטים)הכוללאתתקנותההתגוננותהאזרחית,0220א"תשי,חוקההתגוננותהאזרחית 7050

0ועדכוניםמשניםמאוחרותיותר0227


0ונספחיתקנותמשניםאחרות(0226)ד"חוקהחשמלתשי 7070


:תקניםרשמייםולארשמיים 7060


:נדרש,0206-ד"שלהת,(טופסשלמפרט)צומכרהדירות 706000


כלהמוצריםוהמלאכותיהיולפידרישותהתקןהישראליכאשרישכזה

:מוגדרתקןכ0'סעיףמס,0207–ל"התש,(תנאיוואגרותיו,בקשהלהיתר)תקנותהתכנוןוהבנייהי"פע 706050
            

 (0 I.S.O)בינלאומילתקינהתקןשלכלמוסדחברבארגוןה-ובאיןתקןכאמור,תקןישראלי-"תקן"
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 כללי
 
פההגדרה"קומותוזאתע1שלבנייןמשותףשבו1הנכסהנדוןהינודירהשבהחמישהחדריםוהואנמצאבקומה 00

 (0כינויהקומותבבניינים)000'שנקבעהבתקןישראלימס


 0"גבוה"פתקנותהתכנוןוהבניהכבנין"עהנכסנמצאבבנייןהמוגדר 50


 0למבנהגגבטוןשטוח 70


 0ולוחותאלומיניוםןציפויהחוץשלהמבנהעשויבשילובשלאב 60


 0גזותקשורת,הדירהעדייןאיננהמחוברתלמערכותחשמל,נכוןלמועדהביקורבמבנה 20


 0יןלאנמסרהלדייריםיהדירהעד,נכוןלמועדהביקורבמבנה 00


 0בסרהנכסנרכשמחברת 00


 0דורי0איחברת"עבודותהבנייהבפועלבוצעוע 10


 0חוותדעתזומתייחסתרקלליקוייםבעבודותשכברבוצעו 20


כללי 070 באופן השוואהלדרישותהתקנים"בטיבביצועהעבודותוזאתעפתחוותהדעתעוסק, י התקנות, המפרט,

בהיבטיםהטכניים וזאתבעיקר בפני ומסמכיםשהוצגו ואדריכלייםההנדסיים, אינהמתייחסת0 זו דעת חוות
'טאבומנהלמקרקעיישראלוכו,להתאמותביןמצבוהפיסישלהנכסלביןהרישומיםברשויותשונותכגוןעירייה

מפורש באופן התאמהכזו צוינהאי וזאתאלאאםכן ויזואליות0 הינן הבדיקותבעיקרן כן כמו ליקויים, לגבי
בהעדרסטתוכניות,בנוסף0יתכנוליקוייםנסתריםשלאניתןלאתרםכיום0שלהבנייהשניתןלאתרםבשלבזה

סבירלהניחשקיימיםליקוייםנוספיםאשראינםניתנים,מערכותופרטיבנייןשונים,אדריכלות,קונסטרוקציה
אשריחשפו,תדעתזואונזקיםנוספיםמעברלמפורטבחוו3בעתידיתכנוויתווספוליקוייםו0לאיתורבשלבזה

יתכן,במקרהכזה0בעקבותהצגתמסמכיםאלהאובעקבותליקוישלאניתןהיהלאיתורבהעדרמסמכיםאלה
 0וחוותהדעתתעודכןאושיתווסףנספח


 0אותקנותשהיובתוקףבזמןעבודותהבנייה3דרישותתקניםוי"פחוותדעתזוערוכהע 000


יופ 050 בהחלטשבעתיד ויתכן סדקים הביקור3יעו לאקיימיםבמועד בנכסאשר רטיבויות או נכללים, אינם ולכן

 0בחוותדעתזו
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 ריצוף קרמי
 
 (0לאחרביצועעבודותתיקוניהריצוף)0לדייריםאריחיםרזרבייםלצורךתיקוניםמקומייםישלמסור00

 
 ,505000סעיף(5777)7חלק0222י"יתקןישראלית"עפכנדרש
:ציטוט


  :כמות האריחים

 

לאותו ,אחידה לאותה סדרת ייצור( 4..6..הגדרה )האריחים יסופקו במידת ייצור 
בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף . דגם ולאותו גוון

שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת , ושיקולי תחזוקה ויוזמנו אריחים נוספים
 . יצוע תיקונים בעתידלצורך ב, מסירת המבנה

כדי להבטיח את אחידות , חומרי המילוי למישקים רגילים יוזמנו מאצווה אחת
 . הגוון


,705סעיף(אריחיקרמיקהלחיפויקירותולריצוף)706י"יתקןישראלית"הבדליגווןביןאריחיםאסוריםגםעפ

 :ציטוט
 

 

 
 

 


  ,7חלק0222שבתקן2000606יסעיף"וכןעפ
 :ציטוט


 בדיקת האריחים 

 
 . מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי

פוסלים לשימוש כל אריח . בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים
קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים 

או שנתגלו , אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה. בהתאמה,656.י "ות 6.4י "ת
 . יוסרו ויוחלפו באחרים, כפגומים




(רובה)בוצעמילוילמישקיםשביןהאריחיםפרוזדורחדריםבוחדריהרחצה,סלון,מטבח,מרפסתהסלוןבאזור50
0כושרההדבקהלקוי0כךשחלקמןהמילויהתפורר

 
 ,5000200סעיף7חלק0222י"יתיתקןישראל"הליקויאסורעפ

:ציטוט


 חומרי מילוי למישקים רגילים 

 
מגוון או לא , למילוי מישקים רגילים תשמש תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט

בהתאם להוראות יצרן חומר , שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי, מגוון
 . המילוי גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן

כושר הידבקות , חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה
 . לפי הצורך( כגון סביבה ימית)טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים 

יש להיוועץ ביצרן חומרי המילוי בדבר התאמתם לדרישות התכנון המפורטות בתקן זה 
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 . ובדבר אופן השימוש בהם

 
 : הערה

 
אולם בתנאים שבהם , ובת על בסיס צמנט מתאימה בדרך כלל לרוב היישומיםתער

אפשר להשתמש ( 4.6ראו סעיף )צריכים חומרי המילוי לעמוד בדרישות נוספות 
 . בהתאם להוראות היצרן, בתערובת על בסיס שרף אפוקסי

 
 ,5000207יסעיף"וכןעפ
:ציטוט


 ה חומרי איטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרד

 
 תלויה ( 4.4ראו גם סעיף )בחירת חומרי האיטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה 

חוזק ,UVעמידות בקרינת , עמידות בהתקפת כימיקלים, משיכות: כגון, בגורמים רבים
גם קלות ההשמה היא . הינזקות בתהליך הניקוי, שחיקה, הכתמה, קיימות, הידבקות

 . בכל מקרה יש להתחשב בהוראות היצרן. גורם המשפיע על בחירת חומרי האיטום
 .563.י "חומרי האיטום יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת


 ,60706יסעיף"וכןעפ
:ציטוט


יציין המתכנן דרישות ( ..1...2ראו סעיף )בבחירת חומרי המילוי למישקים רגילים 
צפה ית רעמידות בחום למערכ: כגון, צפהינוספות בהתאם למקום התקנת מערכת הר

עמידות ; עמידות במים; עמידות בחומצות; רצפתית-המותקנת מעל מערכת חימום תת
 . כגון מקלחות, לאזורים רטובים בעובש 

 . דרישות נוספות יהיו בהתאם לדרישות המתכנן


  ,שבתקן2000200יסעיף"וכןעפ
 :ציטוט


 בדיקת מילוי המישקים 

 
 . ים לגוון שהוזמןמילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתא


 תיקוני רובה מקומיים


70 האריחיםבאזור דלתכניסהראשיתלדירהחיתוך מלבן ובחיבור הביקורת פתחי סביב רחצהכללי בוצע,חדר

0בצורהלקויה


0בוצעבצורהלקויה,דבחיבוריהקירותוכןבחדרשינההורים"חדרממחיתוךהאריחיםבאזור



 0בוצעבאופןלקוי,דבכניסהמפרוזדורחדרים"ימלבןדלתחדרהממחיבורגימורהריצוףב

 
,700סעיף7חלק0222י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ

:ציטוט


 מראה האריחים 

 
המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים . גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן

בהתחשב )וחבם יהיה אחיד המישקים בין האריחים יהיו ישרים ור. לדוגמא המוזמנת
אלא אם נדרש , ( 6.4י "בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת

מילוי . או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות, אחרת על ידי המתכנן
 . והוא יתאים לגוון המוזמן, אחיד וללא חללים המשיקים יהיה 
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בתחתיתהאסלה–'יח0)חדררחצהכללי,('יח7)שירותיאורחים,('יח2)ד"דרהממחבאריחיהריצוףבאזור60
 יח0וכן ' החלון (בתחתית , חדרים פרוזדור יח02) –' מרובות ושריטות (שבורים ילדיםהסמוך, שינה חדר

('יח72-כ)ומטבחסלון('יח6)חדרשינהילדים,('יח2)מרפסתהסלון,('יח2)לשירותיאורחים
פגמים )קיימים מרובות שריטות , שברים , חורים (מעיכות, עבודות0 במהלך אלה אריחים לפסול היה נדרש

,7חלק0222'"שבתקןישראלית2000606יסעיף"ההרכבהוזאתכנדרשעפ
 :ציטוט


 בדיקת האריחים 

 
 . באופן אקראימוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו 
פוסלים לשימוש כל אריח . בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים

קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים 
או שנתגלו , אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה. בהתאמה,656.י "ות 6.4י "ת

 . יוסרו ויוחלפו באחרים, כפגומים

 
 אריחי ריצוף סומנו


כתוצאה,בחדרשינההורים–'יח7)וביציאהלמרפסתהורים('יח6סמוךלויטרינתהמטבח)מרפסתהסלוןב20

0222י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ0ישנםהפרשיגובהביןאריחיםסמוכים(מכךהדלתמתחככתברצפה
 ,700סעיף7חלק

:ציטוט


 יחים מראה האר

 
המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים . גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן

בהתחשב )המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד . לדוגמא המוזמנת
אלא אם נדרש , ( 6.4י "בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת

מילוי . ם מעוצבים בצורות שאינן ישרותאו במקרים שהאריחי, אחרת על ידי המתכנן
 . והוא יתאים לגוון המוזמן, אחיד וללא חללים המשיקים יהיה 

 
,022207שבתקן2000607יסעיף"עפ

 :ציטוט


 צפה יבדיקת מפלס הר

 
 . צפה המוגמרת מתאים לדרישות התכנוןיבודקים שמפלס פני הר

יות לגביהם יתאימו לנדרש צפה והסטישיפועי הר, צפה המוגמרתימפלס פני הר
 (6.2סעיף )בתוכניות ובתקן 




דלת00 למרפסתחסרסףאלומיניוםבמפתן העבודהבוצעה0היציאהלמרפסתהוריםוביציאהמחדררחצהכללי
אשרבאולידיביטויבמפרטהכללי(5777בחודשמרץ022207לפניפרסוםתקן)פכללימקצועמקובלים"שלאע

 ,07750יהסעיףלעבודותבני
 :ציטוט

 
 -ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף ' שערים וכד, על יד דלתות חוץ

על משקי . מ מעוגן היטב"מ /606בפס אלומיניום שטוח  -בהעדר הוראות אחרות 
 .או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית, התפשטות
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,7000005,סעיף0חלק0025י"וזאתבניגודלדרישתתקןישראלית0%-קטןמסלוןשיפועהמרפסתב00
:ציטוט

 (2ראו ציור )שיעור השיפועים 

, לרבות לאורך קווי המפגש של אזורים השיפועים, שיעור השיפועים בכל מקום בגג
 : יהיה

 (. 4..6..ראו הגדרה )מינימום כשמערכת האיטום חשופה  5..% -

 (.6..6..ראו הגדרה )כשהמערכת האיטום לא חשופה מינימום    .% -

 . למרות האמור לעיל מומלץ לתכנן את השיפועים בשיעור גבוה יותר

וזאת"גגות"מתייחסהןלגביגגותשטוחיםוהןלגבימרפסותפתוחותשמוגדרותבתקןגםכןכ0חלק0025תקן
,בתקן000'לפיסעיףמס

 :ציטוט

תחום התקן 

של גגות שטוחים עשויים בטון ( ..6..ראו הגדרה )תקן זה דן בתשתית לאיטום 
 "(. גגות"להלן  -מרפסות פתוחות )מזוין ושל מרפסות פתוחות 

,בתקןזה007007מערכתלאחשופהמוגדרתלפיסעיף
 :ציטוט

 שמתאימה לדרישות המפורטות בחלקים של, מערכת איטום שמעליה מותקנת מערכת הגנה
 . סדרות תקנים זו

,705סעיף(5777)7חלק0222י"יתקןישראלית"הליקויאסורגםעפ
:ציטוט

צפה והתאמה לתכנון ימפלס פני הר

בשטחים . צפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנוןיפני הר
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לכיוון פתחי  ,לפחות %.צפה המוגמרים יהיה יהשיפוע של פני הר, שאינם מקורים
 . הניקוז

 481י "הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת
בהתחשב בסטיות המותרות במפלס , שגובה החלל לאחר הריצוף, המתכנן ידאג לכך

 (. תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)לנדרש בתקנות התכנון והבניה  יתאים, צפהיהר


 ,022207ןשבתק2000607יסעיף"וכןעפ
 :ציטוט


 צפה יבדיקת מפלס הר

 
 . צפה המוגמרת מתאים לדרישות התכנוןיבודקים שמפלס פני הר

צפה והסטיות לגביהם יתאימו לנדרש ישיפועי הר, צפה המוגמרתימפלס פני הר
 (6.2סעיף )בתוכניות ובתקן 


כמוכןסמוךלנקזחדרשינההורים0אתפתחהניקוזכביסהולהנמיךברזימכונתישלשפרשיפועיניקוזבמיקום

0בחיבוריויטרינתהסלוןשיפועניקוזהפוךכלפיהדירה,אחוזיהשיפועבלתיתקינים


7050200פסעיף"וזאתע0%נדרששיפועמינימלישל0אינומספיקהוריםשיפועברצפתתאהרחצהבחדרמקלחת10
,057207תקןב

 :ציטוט
 

 



וזאת,(כתמיחלודהסמוךלאסלתחדררחצהכללי)ןלצורךמסירתהדירהבאופןראוילשימושניקיוישלבצע20
  ,2000205סעיף(5777)7חלק0222י"יתקןישראלית"כנדרשעפ

:ציטוט


 צפה יבדיקת נקיון הר

 
 (. 'ראו נספח א)המשטחים המרוצפים נקיים וראויים לשימוש 

 
7חלק0222י"ישלתקןישראלית"שלתקןישראלית'יהדרךהמוצעתבנספחא"פאתפעולתהניקוירצוילבצעע

,5סעיף(5777)
:ציטוט


  ניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים  2-א
 

 : כלהלן, הניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים ייעשה בשלבים          

 
 שאריות בטון , חול: וןכג, טאטוא להסרת שאריות חומרים יבשים -' שלב א ..2 -א

 אם הפסולת מוצקה ואינה ניתנת להסרה בטאטוא יש  . דבק או מלט         
 מרית או סכינים מיוחדים : כגון, להשתמש באמצעים מקובלים                
 , הביצוע יהיה מקצועי. המצויים בשוק לצורך זה, לניקוי                
 . סריטות או שברים בפאות האריחים, גרמו נזקיםובאופן שלא יי                

 
 או במים , במים נקיים בלבד, שטיפה באמצעות מטלית מתאימה -' שלב ב 2.2 -א

 , "(פעיל שטח)"נקיים בתוספת דטרגנט המכיל חומר פעיל פנים                 

 והמתאים לרצפות קרמיקה או  2-1.שלו בטווח  PH -שערך ה                
 לאחר הניקוי יש . יש למנוע היווצרות שלוליות מים. פסיפס                

 . צפה במטלית לחה לנטרול שאריות הדטרגנטילנגב את הר                
 ימים מיום גמר מילוי  4אין להתחיל בשטיפה לפני שחלפו                   

 . המישקים                
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 מנט שכבה משתיירת של צ 2.6 -א
 

 אפשר להסירה מעל פני הריצוף באמצעות הרטבת . שכבה זו אינה נמסה במים       

 שלו בטווח  PH -ניקוי במנקה חומצי שערך ה, צפה והסרת המים העודפיםיהר       
 . ולאחר מכן שטיפה יסודית במים נקיים 5-4       
 גגים תיעשה לפי הסרת שיירי לכלול עיקשים מאריחים מזוגגים או לא מזו       
 . הוראות ספק האריחים       




הריצוףאינומוגןמפניפגיעהאפשריתבמהלךעבודותאלה,ביתמבוצעותעדיןעבודותבניהשונותלמרותשב070
–הלדוגמ0כתוצאהמחוסרההגנהכנדרשאותרושריטותמרובותבמקומותפזוריםבדירה) ,בפרוזדור,בסלון

 0(שינההוריםבמטבחובחדר

 
 ,502סעיף(5777)7חלק0222י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ

:ציטוט


 ניקוי ותחזוקה 

 
צפה יובמיוחד ר, (הגמורה או הגמורה בחלקה)צפה ייש חשיבות רבה להגנה על הר
, מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות הבנייה האחרות, המחופה באריחים לא מזוגגים

ניקוי ותחזוקה של משטחי , הנחיות להגנה. ונה של המשטחים המרוצפיםולתחזוקה נכ
 .'צפה ראו בנספח איר


פניהריצוף לאחרגמרעבודותהבניהוליקויי קייםיסודסבירלהניחכי פגמיםכגוןשריטות, יאותרו קילופים,

 0וסדקיםשנכוןלזמןהביקורלאקיימתאפשרותלאתרם

 
מפורטת(5777)7חלק0222יתקן"אחתהדרכיםהמוצעותעפ0אפשריבמספרדרכיםאופןביצועהגנתהריצוף

 ,0'שלהתקןסעיףמס'בנספחא
:ציטוט


 : צפה תיעשה כמתואר להלןיההגנה על משטחי הר

 
אין . בעת הנחת האריחים אין להרשות כניסה לשטח לאנשים שאינם עוסקים בהנחה

ורה עד ששכבת ההדבקה תתקשה ויתהווה חיבור צפה הגמילהרשות תנועת אנשים על הר
 . נאות בין האריחים לתשתית

 ימים לפחות מיום סיום  6צפה לאחר יאפשר להרשות תנועה מועטה של אנשים על הר
, ימים מגמר ההנחה אפשר להרשות תנועה רגילה של אנשים 4-אולם רק לאחר כ, ההנחה

 . צפהיריום לפחות אפשר להעמיס משאות על ה 4.ורק לאחר 
על האריחים שהודבקו בדבקים מהירי התקשות אפשר להרשות תנועת אנשים גם לפני 

 . בתנאי שהדבר תואם את הוראות יצרן הדבקים, ימים מיום סיום ההנחה 6תום 
 . משך הזמן שיש להמתין לאחר מילוי המישקים יהיה לפי הוראות יצרן חומרי המילוי

חול ומלט ומכל , צפה נקייה משאריות צמנטיבמשך כל זמן הבנייה יש לשמור את הר
 . אחר העלול לגרום כתמים ושחיקה חומר 

. לרבות מילוי המישקים, ימים מגמר ההתקנה 4צפה רק לאחר ימומלץ לכסות את הר
אם משתמשים בעבודות הבנייה . צפה יש לנקות אותה ניקוי יבשיכיסוי הר לפני

להגנה : צפהיתמש באמצעים להגנת הריש להש, צפהילגרום נזקים לר במכשיר העלול 
לוחות פוליאתילן , על משטחים מרוצפים באריחים מזוגגים ניתן להשתמש בלוחות גבס

להגנה על משטחים מרוצפים באריחים לא מזוגגים אין ; עם בועות אוויר וכדומה
אם יש צורך . להשתמש בחומרים המפרישים שומנים ועלולים להכתים את האריחים

כגון הנחת , יינקטו אמצעים מיוחדים להעברתו, צפהיר כבד על הרלהעביר מכשי
לא ישחקו , וכמו כן האמצעים להעברתו, יש להבטיח שהמכשיר עצמו. לוחות עץ תחתיו

 . צפהיאת הר
 .  ויש להגן עליהם באמצעות כיסוי מתאים, אפי מדרגות רגישים לפגיעות מכניות













 יש לקרוא מסמך זה במלואו. 92מתוך  11עמוד   5702ינואר70העתק זה הודפס ביום   

: התיקונים הנדרשים000

סומסוםוריצוףחוזר3פינויהפסולתניקוימצעהחול,כוללעבודותהפירוקל"יםהנהריצוףבאזורהחלפת .א
 (₪ 00,222 -בכ)כהעלותמוערכת"סה0באריחיםחדשים

(₪ 7,222)0ישלהסירבזהירותאתמילויהרובההקייםולבצעמחדש .ב

כוללעיבודמחדששל,פועמתאיםוהתקנתאריחיםחדשיםבשיהוריםפירוקאריחיםבאזורתאהרחצה .ג
 ( ₪ 7,022)0הקרמיקהסביבפתחהניקוזוהתאמהעםהחיפויבקיר

(₪ 224)0ישלנקותבזהירותאתפניהשטחשלהאריחיםמשאריותהרובה .ד

(₪ 402) 0השלמתספיאלומיניוםביציאהלמרפסתהוריםומרפסתחדרחצהכללי .ה

אריחיםחדשיםבשיפועמתאיםכוללעיבודמחדששלהקרמיקהפירוקאריחיםבאזורהמרפסתוהתקנת .ו
 (₪ 1,022) 0סביבפתחהניקוזוהתאמהעםהחיפויהחיצוני

0מומלץלבצעמילויבחומררבגמישבחיבוריריצוףקרמיוחיפויחיצוניבהיקףמרפסתהסלון .ז

(₪ 027) 0השלמתפנליםבשירותיאורחיםמאחורימלבןהדלת .ח

 רמיחיפוי ק

עורבבואריחיםקרמים(בעיקרקירמערבימעלמלבןהדלתומעלהאמבטיה)חדררחצהכלליבחיפויהקירותב00
פכללי"העבודותבוצעושלאע0כךשקיימיםהבדליםבגווניםביןאריחיםסמוכים,משתיסדרותייצורשונות

 ,07720בנייהסעיףאשרבאיםלידיביטויבמפרטהכללילעבודות,מקצועמקובלים
 :ציטוט

סוג ( .) 6.4י "ויתאימו בכל לדרישות ת, אריחי חרסינה יהיו בעלי גוון אחיד
 . פרט אם נדרש אחרת', א

סעיף(אריחיקרמיקהלחיפויקירותולריצוף)706י"יתקןישראלית"הבדליגווןביןאריחיםאסוריםגםעפ
 ,77000

 :ציטוט

. יים בין גווני האריחיםלא יהיו הבדלים מהות

פ"העבודותבוצעושלאע('יח1)וחדררחצההורים('יח6)חדררחצהכלליאריחיםשהותקנופגומיםבאזור50
,07720אשרבאיםלידיביטויבמפרטהכללילעבודותבנייהסעיף,כללימקצועמקובלים

 :ציטוט

, פניו פגומים או סדוקים, צא עקוםכל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימ
 . הוא יסולק מהאתר -' מקצועותיו שבורים וכו

,07720לתיקוןישלפרקולהחליףאתהאריחיםהפגומיםבהתאםלנדרשבסעיף
 :ציטוט
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 .  אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב


 .אריחי חיפוי סומנו

 
קיימיםאריחיםאשראינםבמישור0אינםבמישוראחיד(דופןהאמבטיהב)חדררחצהכלליאריחיקרמיקהב70

יטמפגעאסתנוצרבמצבהקיים0הליקוינוצרעקבעבודותהרכבהלאמקצועיותשלהחיפוי0הכללישלהקירות
 0בולטלעין

 
0גמישבגווןתואםמומלץלבצעמילויבחומררב0בחיבוריהקירותבחדררחצההוריםהרובהפריכהומתפוררת60

0כמוכןישלבצעתיקונירובהמקומיים


 : התיקונים הנדרשים20


 .א עבודותהפירוק,ל"יםהנבאזורהחלפתהאריחים כולל באריחיםחדשים, חוזר וחיפוי הפסולת 0פינוי
 (₪ 0,022 -בכ)כהעלותמוערכת"סה

 

 (₪ 422 )0ישלנקותבזהירותאתפניהשטחשלהאריחיםמשאריותהרובה .ב



 
 

 צבע
 
0חדרירחצה,חדרישינה,פרוזדור,סלון,מטבח,מבואתכניסה-פזוריםבדירהוצבעבמקומותתיקונישפכטל00

בגליפי,סביבמשקופידלתותהדירה,בתחתיתהקירות,סביבשקעיומתגיהחשמל,בעיקרבחיבוריתקרהוקיר
 ,707סעיף0חלק0255י"הליקויאסורלפיתקןישראלית0חלונותהדירה

 :ציטוט
 

 : גימור
 

נוסף על ההגנה על המצע משמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת המראה של 
צביעת צנרת בגוונים : לדוגמא)למטרות קישוט ונוי למטרות זיהוי , הרכיב הנצבע

 . הגימור יתאים לדרישות המזמין( פי השימוש-שונים על 

 
 ,ל"בתקןהנ00702דרבסעיףהמזמיןלענייןמוג

 :ציטוט
 

 : המזמין
 

בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע מלאכת 
 . כולה או חלקה, הצביעה

 
 (₪ 3,722)0ישלשייףאתהקייםולבצעצביעהחוזרת


הנחיותקובץכלליםשלתקןי"עפכנדרשלדירהוד"ממחדרהצביעתמלבנידלתותהמתכתבכניסהלתיקוני50

 ,6070705סעיף5חלק0255י"ישראלית
 :ציטוט

 
 צביעה 

 
 צביעת כנפי דלתות  .א
 

זמן ההמתנה והפעולות ( 2...4.6סעיף )צובעים באמצעות התזה ללא אוויר 
. בתקן 4.6המתבצעות בין השמת השכבות השונות יתאים לדרישות סעיף 

אפוקסי פוליאמיד בעל , (ת יסודשכב)משימים שכבה אחת של צבע יסוד 
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מיקרומטר  /5העובי היבש של השכבה יהיה . תכונות הידבקות טובות
מקפידים להתיז באזורי ההשקה שבין הפחים המרכיבים את כנף . לפחות
בגוון , (שכבת ביניים)לאחר מכן משימים שכבה נוספת מאותו צבע . הדלת

לאחר . מיקרומטר לפחות //.ובעובי יבש , שונה מגוון הצבע בשכבת היסוד
משימים שכבה עליונה של צבע ( בתקן 6.4ראו סעיף )ייבוש הצבע 

אם . מיקרומטר /5 -פוליאורתני הניתן לגיוון שעובייה היבש אינו גדול מ
עובי שכבות הצבע יכול להיות קטן , משתמשים במערכת צבעים סינתטיים

 .בתקן .אך לא יהיה קטן מהנקוב בטבלה , מהמפורט לעיל
  
אלא שהצביעה מתבצעת , לעיל' צביעת מלבני דלתות צובעים כמפורט בסעיף א. ב

 (. ....4.6סעיף )או באמצעות התזה רגילה ( ..4.4סעיף )במברשת 

 
 (₪ 022=  'יח/₪ x 020' יח 0)0ישלשייףאתהצבעהקייםולצבועמחדש


:בהלדוגמ,קיימיםסדקיםנימייםבמקומותפזוריםבדירה70


0מפתחחלוןחדרשינהוחדררחצההורים


(₪ 029)0בגמרתיקוניהסדקיםישלבצעצביעהבגווןהקיים0מומלץלבצעחריצתסדקיםומילויבחומררבגמיש

 
 

 עבודות טיח פנים
 
פ"ע(0מערכותטיחבאתר–טיח)5חלק0257י"פדרישותתקןישראלית"שכבתהטיחהפניםגליתמעללמותרע00

:2050707סעיף


 גליות
 

בודקים את הגליות של המשטח המטויח בעזרת סרגל מדידה עשוי עץ מהוקצע או מתכת 
 .'מ /.. -לפחות אך אינו גדול מ' מ 6./שאורכו 

מצמידים את הסרגל לקיר ומודדים בעזרת מדיד את המרווח הגדול ביותר בין הסרגל 
 .לבין המשטח הנבדק


:תקןזהב500-פסעיףא"וכןע


 טיח פנים

 
מ לכל "מ 8 -הסטייה מהמישוריות של טיח פנים בקירות ובתקרות לא תהיה גדולה  מ

 .אורך' מ 2
        2-של טיח פנים לא תהיה גדולה מהנקוב בטבלה א( 5.2.6.6סעיף )הסטייה מהגליות 


:נקבע,שלהתקן705פסעיף"ע


 :סטיות מותרות
 

 (4) 481כמפורט בתקן ישראלי  הסטיות המותרות של הטיח יהיו
 5.2.6.2-5.2.6.6בדיקת האנכיות והמישוריות של הקירות תיערך כמפורט בסעיפים 

 .     לפי העניין


:בתקןנקבע'שלנספחא5-ובטבלהא


 (מ"מ)סטית טיח פנים בקירות ובתקרות מהגליות  2 -טבלה א

 
המרחק בין נקודות 

('מ)המדידה   
תרת הסטייה המקסימלית המו

(מ"מ)מהגליות    

/.6 4 
../ 5 
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 :הליקוי מופיע במקומות הבאים


 0קירותותקרתהפרוזדורבעיקרבחיבוריתקרהוקיר .א

 

 0שירותיאורחים .ב
 

 0מפתחחלוןחדררחצההוריםוכןבתקרתחדרהרחצה .ג


 (₪ 27,22)0ישליישראתהטיח


 
 ציפוי קירות חוץ

 
גהקירותאשרמקורםבעבודותהבנייה"ישנםכתמיםולכלוכיםעותהדירהאדניחלונבחיפוימרפסתהסלוןו00

( ₪ 022)0שהתבצעובשטח


ישנםובהיקףקירותהחוץחיפוימרפסתהסלון,מעקהבנוימתחתלמעקההזכוכיתבאזורקופינגבאבניהחיפוי50
0חלק5701י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ0המהוויםפגיעהבמראההאבן(חוריםוסדקים,שברים)פגמים
 ,70500סעיף

:ציטוט


 דרישות כלליות
 

או פגמים ( 6.6..הגדרה )ללא סדקים ,בת קיימא,האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה 
 .על החוזק ועל המראה,אחרים העלולים להשפיע על הקיים
הגדרה )דס האחראי בתנאי שאושרו על ידי המהנ,ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים

..6../ .) 




לוחותקופינגשבורות)צעתיקוניםבדבקשישתואםוליטושישלב,ישנםפגמיםהמשפיעיםעלהמראההכללי
(₪ 3,222) 0(ישלהחליף,ואבניחיפויסדוקות


(₪ 220)0ישלבצעתיקוניכוחלהומילוימשיקיםבאבניחיפויהחוץ70


0תשלאבניקופינגמעקהבנויבעיקרביציאהלמרפסתמכווןחדררחצהכלליהתקנהבלתימפולס60


סדקיםהתפוררות,שברים,אותרופגמים(בתחתיתמעקהזכוכית)המרפסתבקופינגמעקהבנויבהיקף20

(₪ 222,0)0אבניחיפוישבורותישלהחליף0ישלבצעתיקוניםבדבקשישבגווןתואםוליטוש0והתרופפותהאבן
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 חלונות ועבודות אלומיניום
 
תתכןחדירהשלמי0חדרישינהילדיםומטבח,חדרשינההוריםחלונותהאלומיניוםבסביבאטימהישלחדש00

0גשם


 ,600סעיף0חלק,6701י"יהתקןישראלית"הליקויאסורעפ
 :ציטוט

 
דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף לא , לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר

 . החיצוני של מוצר מותקן

 
 ,בתקן205וכןלפיסעיף

 :ציטוט
 

 תכנון האיטום 
 

 : המשיקים המצוינים להלן יהיו אטומים
 

 .לבין הבניין( אם ישנו)בין המלבן הסמוי 
 

 .בין המוצר לבין המלבן הסמוי
 

 . בין המוצר לבין הבניין -אם אין מלבן סמוי 
 

יש להימנע ככל (.אם ישנו)ום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי האיט
, אם יש לאטום משיקים הנמצאים במישורים שונים. האפשר ממשיקים בעלי חתך משולש

תכנון המישק החיצוני . יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים
יאפשר , (אם אין מלבן סמוי)או בין המוצר לבניין , בין המוצר למלבן הסמוי
 .לתחזק מחדש את האיטום

 
 .2חומרי האיטום יבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 
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,0207–ל"התש,(בקשהלהיתרתנאיוואגרותיו)בתקנותהתכנוןוהבנייה2075יסעיף"הליקויאסורגםעפ
 :ציטוט

 
קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 . לתוכו מבחוץ


חומריאיטום)027כ"העומדבדרישותמפמ,ימריחתחומריםעלבסיססיליקון"ישצורךלבצעתיקוניאטימהע

 (₪ 002)(0אלסטומריםחדרכיביםלשימושבבניינים


הצביעה0לאבוצעניקוילפניעבודותהצביעהנראהכי0ד"שלמלבןואגףחלוןהביטחוןבחדרהממתיקוניצביעה50
 ,5חלק6701בתקן600גהלכלוךבניגודלסעיף"בוצעהישירותע

 :ציטוט
 

או ההרכבה של האגף בחלון ביטחון " מ"לפני ההתקנה של חלון ביטחון שכינויו 
 . משומן או מכל לכלוך אחר, (צבוע בצבע סופיה)ינוקה מלבן הפלדה " פל"שכינויו 


 ,0255י"שלתקןישראלית5בחלק60700'קיימיםפגמיםבצבעהאסוריםלפיסעיףמס

 :ציטוט
 

 בדיקה חזותית 
 

מטר מהמשטח  5./בזווית אלכסונית ובמרחק , בודקים את הצבע בבדיקה חזותית
סימני נזילה או , סריטות, ריםחרי, לועות, לא ייראו על הצבע שלפוחיות. הנבדק
 .דמע
 

 . גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון


 ,7סעיף0255י"פקובץכלליםשלתקןישראלית"וכןע

 :ציטוט
 

  הכנת המצע לצביעה.   6
 

  כללי. ..6
 

 לפי  6.2.2או  ..6.2לפני הצביעה מכינים את המצע כמפורט בסעיפים      
 .העניין     

 
 דרישות התפקוד הנדרשות , בוחרים בשיטת הניקוי המתאימה לפי חומר המצע     

 מלאכת הניקוי נעשית על ידי בעלי מקצוע . ממנו ודרגת הניקוי הנדרשת בתקן     
 . מיומנים לפי כל כללי המקצוע המקובלים     

 
  שיטות ניקוי. 6.2
 

 : לניקוי פלדה משמשות שיטות ניקוי אלה     
 

 .ממסים או קיטור, סרת השומנים באמצעות דטרגנטיםה -     
 

 הסרת חלודה באמצעות מברשת פלדה או נייר זכוכית גס  -ניקוי ידני  -     
 .וניקוי המשטח באמצעות מדלל                    

 הסרת חלודה באמצעות מברשת פלדה המורכבת על דיסק או  -ניקוי מכני  -     
 . חהמקד                    

 חומר  2.2ראו סעיף )הסרת חלודה בהתזת חומר גרגרי בלחץ  -ניקוי שוחק  -     
 (. בתקן, שוחק                    

 
  ניקוי פלדה לא מגולוונת. ..6.2

 
 שומנים , (קרום ערגול)קשקשת , לפני הצביעה מנקים את המצע מחלודה       
 .בתקן .ש בטבלה דרגת הניקוי תתאים לנדר. וגופים זרים       
 . לפני התחלת עבודות הצביעה מוודאים כי המצע נקי מכל חומר זר       

 
 ניקוי פלדה מגולוונת . 6.2.2

 
 באמצעות ( המהוות תחילת תהליך שיתוך)מסירים שומני ותפרחות אבץ        
 .בתקן ..2המתאימים לדרישות סעיף , דטרגנטים או קיטור, ממסים       
 מכן שוטפים במים רבים ומוודאים שפני השטח נקיים ואין עליהם  לאחר       
 במקרים שבהם יש צורך להסיר תפרחות אבץ . שאריות של חומר הניקוי       
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 בלחץ נמוך כדי למנוע " שטיפת חול קלה"מבצעים , באמצעות חומר שוחק       
 . הסרת הגילוון       


 ,600'סעיףמס0255י"פקובץכלליםשלתקןישראלית"וע

 :ציטוט
 

צביעת רכיבים הנצבעים לאחר הרכבתם במקום יעודם בבניין נעשית באופן שלא יפגע 
 . ברכיבים או במלאכות אחרות בבניין


 (₪ 020)0ישלשייףאתהצבעהקייםולצבועמחדש


פ"הליקויאסורע(0גרמעצמהנוטהלהיס)כנףהחלוןלאיציבה,במצבהקיים0חלוןהאטימהלגזיםאינומפולס70

 ,50702סעיף,(חלונותביטחוןפנימייםמאלומיניום:התקנתחלונותותריסים)5חלק6701תקןישראלי
 :ציטוט

 
 בדיקות שיש לבצע לאחר ההתקנה 

 
נקודות בכל  6-בודקים ב -הסטיות של מישור האגף ממישור מלבן החלון  -

 .צלע
 
 –מקום מסגרת מלבן החלון במישור הקיר הסטיות של מקום מסגרת האגף מ -

 . נקודות בכל צלע 6-ב בודקים


 (₪ 221)0ישלפרקולהתקיןמחדשאתמסגרתחלוןהאטימהלגזים


6


יצוין0נדרשלהפעילכוחפיזירבבכדילהזיזאתהכנףממקומה0קשהמאודלהזזה,ד"כנףחלוןההדףבחדרהממ
 0ולגרזאתהגלגליות,ישלבצעכיווניםבכנף(0העשויפלדה)מישלהחלוןכיהקושיאינונובעמהמשקלהעצ

(722 ₪) 


(קילופיםומעיכות,שריטותעלגביכנפיהזכוכיות)ישנןפגיעותחיצוניותחלונותבויטרינתהסלוןוהמטבחב20
 ,605סעיף,0חלק6701י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ0לעיןותהבולט
 :ציטוט

 
. מוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליון במקום התקנתוה

ולא יהיו בהם כל סימנים של פגיעות , כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים
, איכול: כגון, או של פגיעות כימיות, שברים, סריטות, קמטים: כגון , מכניות

שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים  .כתימה, גימוש, י מלט או סיד"חספוס שנגרם ע
 . באמצעים מתאימים

 
 0ישלהחליףאתהחלקיםהפגומים


גהזכוכיתלאקייםסימוןכלשהוהמעידכי"ע0קייםחלקתחתוןשבומותקןלוחזכוכיתמעקהמרפסתהסלוןב00

(0חותמת)מדוברבזכוכיתבטיחותית


מיוןבניניםלמטרות)ד"חלקי,0207–ל"התש,(נאיוואגרותיובקשהלהיתרת)יתקנותהתכנוןוהבנייה"עפ
 ,נדרש06070סעיף',סימןב,(מסוימותושימושבחומריבנייה

 :ציטוט


 .שבו' למעט חלק ג 11/.י "השימוש בזכוכית הבנייה יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת


 :מוגדר0חלק0722י"בתקןישראלית7050200פסעיף"ע


 כללי
 
 .6.4..כמוגדר בסעיף , דרישות שבסעיף זה מתייחסות לשמשה מותקנת במחסוםה
 

 :ממיינים מחסומים בהתאם לגובהם כלהלן
 
, חלון עם חלק תחתון קבוע: כגון, צפה לתקרהימחסום שגובהו מלוא המפתח בין הר -
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 (.2ראו ציור )קיר מסך 
 
 .המעק: כגון, צפה לתקרהימחסום שגובהו ממלוא המפתח בין הר -


 :בתקןזהנדרש7050207פסעיף"וע


 .Aשמשה במעקה תהיה עשויה זכוכית בטיחות סוג 


בחלקשעוסקבעמידות002סעיף7חלק271י"מופיעהבתקןישראלית(החזקהביותר)Aההגדרהלזכוכיתמסוג

 ,השמשהבפניחוזקבהולם
 :ציטוט

 
 סיווג.   5..
 

 למעט זכוכית בטיחות המתאימה לנקוב)ת הבטיחות מסווגים את לוחות זכוכי. ..5..
 ,לפי החוזק בהולם של זכוכית הבטיחות שממנה עשוי הלוח( 5.2..בסעיף 

 (..ראו גם טבלה )כמפורט להלן 
 

 בבדיקת החוזק 4.6.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישות סעיף  -Aסוג  ....5..
 2.1. -ו מ"מ 454, מ"מ 6/5: בהפלת הגוף ההולם מהגבהים, בהולם

 .מ"מ
 

 בבדיקת החוזק 4.6.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישות סעיף  -Bסוג .2...5..
 .מ"מ 454 -מ ו"מ 6/5: בהפלת הגוף ההולם מהגבהים, בהולם

 
 בבדיקת החוזק 4.6.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישות סעיף  -Cסוג  6...5..
 .מ"מ 6/5בהפלת הגוף ההולם מגובה , בהולם

 
 התנהגות בהולם של סוגי זכוכית הבטיחות - .טבלה 

 
 התנהגות בהולם סוג

 

גובה הפלת הגוף ההולם  
 מ"מ 6/5

גובה הפלת הגוף ההולם 
 מ"מ 454

גובה הפלת הגוף ההולם 
 מ"מ 2.1.

 
A או נשברת , אינה נשברת

 בצורה בטיחותית
או נשברת , אינה נשברת

 בצורה בטיחותית
 

או נשברת , אינה נשברת
 חותיתבצורה בטי

B או נשברת , אינה נשברת
 בצורה בטיחותית

או נשברת , אינה נשברת
 בצורה בטיחותית

 

 אין דרישה

C אין דרישה אין דרישה או נשברת, אינה נשברת 


יהיה,במידהויתבררכימדוברבזכוכיתפשוטה"0זכוכיתבטיחותית"עלהקבלןלהציגאישוריםכיהזכוכיתהינה

0צורךבהחלפתה


יתקן"הליקויאסורעפ(0יציאהלמרפסת)חדררחצהכלליחיבוריםוחיתוכיםלקוייםשלפינותמלבןהחלוןב00
 ,577סעיף5חלק0701י"ישראלית

 :ציטוט
 

 חיבור הפרופילים ואיטומם
 

הפרופילים יהיו חתוכים . כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי כללי המקצוע הטובים
 .נות המלבן והאגפים יהיו סגורות והמישק ביניהן יהיה חלקפי. בקווים ישירים

 
 0לתיקוןישלפרקאתהקייםולהתקיןמחדש


0(לדוגמאבחדרשינההורים)ישלבצעכיוונינעילהומתיחהשלרצועותגלילהבחלונותהדירה10

 

לדוגמאבחדר)והלבשתהחלוןריהקירמומלץלבצעמילויבמרקאלסטיסביבהלבשותחלונותהדירהבחיבו20
(0שינההורים
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קיים,ביןרפפותתריסהגלילהלביןהקירהחיצונישלהמבנהויטרינתמרפסתהוריםבחלקהחיצוניהעליוןב070
סעיף5חלק,0272יתקן"מהמקסימלייםהמותריםעפ"מ07עולהעלa) 0-מסומןבשרטוטכ)המרווח0מרווח
 ,7000

 :ציטוט
 

 ה מבנ
 

 .יחידת הארגז מורכבת מארגז וממכסה
 

-לא יהיה  גדול מ( 'ב2', א2ציורים ) A.שהמרווח , מבנה יחידת הארגז יהיה כזה

תכנון המכסה של . מ"מ 5. -לא יהיה גדול מ( 'א 2ציור ) 2Aוהמרווח , מ"מ /.
לצורך תחזוקת  החלקים הנמצאים בתוך , יחידת הארגז יאפשר פתיחה נוחה שלו

 . הארגז






 (₪ 002= ' יח/₪ x 200'  יח 7)0ישלהוסיףזוויתניאלומיניוםלהקטנתהמרווח


י"מהמותרעפ"ס072שלמינימאלימלעומתגובה"ס077הינו(סמוךלחדררחצהכללי)מרפסתהגובהמעקה000
,007סעיף0065תקן

:ציטוט
 

 


0חזכנדרשמא3לתיקוןמומלץלבצעהשלמתפרופילאלומיניום
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 דלתות פנים
 
 (₪ 022)0לבצעתיקוניםנדרשיםיש0צפהימתחככתברהיציאהלמרפסתהוריםדלת00


סמוך)וחדררחצההורים(בתחתיתהדלת)חדרשינההוריםשריטותבציפויהפורנירבדלתותהפניםבוקילופים50

70605050סעיף7חלק57פתקן"הליקויאסורע(0לידית
:ציטוט

 
 פגמים חזותיים

 
 .בודקים בבדיקה זו אם את הפיאה העליונה והפיאות הצדדיות של הדלת

לא ייראה בציפוי אף אחד מהפגמים המתוארים בסעיף , מהדלת' מ 2בבדיקה ממרחק 
ולא תיראה היפרדות של הציפוי , .חלק  26י "בתקן הישראלי ת" פגמים חזותיים"

 .במקצועות הדלת

 

 (₪ 7,922=' יח/₪ x 902' יח 0)0פתדלתותישצורךבהחל


 (₪ 002)0ישלהחליףאתציפויהדלת0כניסהראשיתלדירהבציפויהפלסטישלדלתופגיעותקילופיםאותרו70


570י"פתקןישראלית"האסוריםעשריטותובליטותישנםפגמיםמסוגחדרשינההוריםבמלבןהעץשלדלתב60


 (₪ 122 =מלבן /₪ x 122  לבניםמ 7)0ישלהחליף
 
 

ישצורךלבצעתאומיםלסגירהטובהבין0מרפסתחדררחצהכלליודלתכניסהראשיתלדירהדלת וסרתאוםח20
 0אגףהדלתלמלבן


לאהותקנומעצוריםלדלתות,בניגודלכללימקצועמקובליםהבאיםלידיביטויבמפרטהכללילעבודותהבנייה00

 0(השלמתאינסרטבתחתיתדלתכניסהראשיתלדירה)להתקיןיש0הפנים


(₪ 002)0ישלחדשמילויבמרקאלסטיבגווןתואםסביבמשקופידלתותהדירה00


0ישלבצעהחלפתה0ככלהנראהמניקויבחומרחומצתי,ד"כתמיחלודהעלגביידיתדלתחדרהממ10


( ₪ 7,022) 0ישלבצעפירוקוהתקנהמחדש0עהבצורהבלתימפולסתהתקנתדלתכניסהראשיתלדירהבוצ20
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 חשמל
 
 0למערכתהחשמלהטרםחוברדירהה00


 0אביזריהחשמלכלטרםהותקנו50


יש0יבולטלעיןטנוצרמפגעאסת0הותקנובגובהלאאחידפרוזדורחדריםבכניסהלחדרשינההוריםמפסקיםב70

(₪ 322) 0כוללחציבהבקירותושינוייםבחיווטהחשמלי,אתמיקוםאביזריםלשנות


פתקנות"כךשאיןגישהנוחהאליווזאתבניגודלנדרשעד"מאחורידלתחדרהמממוקםגוףהתאורהבפרוזדור60
 ,(א)52'סעיףמס(מעגליםסופייםהניזוניםבמתחנמוך)החשמל

 :ציטוט
 

 . יותקן מפסק עם גישה נוחה, לכל קבוצת מנורות קבועותלכל מנורה קבוע או 


 0התיקוניטיחותיקוניצביע,כוללחציבהבקירות,ישלבצעשינויים


פ"וזאתבניגודלנדרשעמרפסתהדירהובחדריהרחצהלבתימנורההחשופיםלרטיבותב(ארמטורה)חסרכיסוי20

 ,50סעיף0216–(נמוךמעגליםסופייםהניזוניםממתחתקנותהחשמל
 :ציטוט

 

מנורה בחדר אמבטיה או מקלחת תהיה מוגנת מפני חדירת רטיבות בהתאם לתנאים 
 . ולמקום ההתקנה


 (₪ 922=' יח/₪ x 722' יח 9)0ישלהשלים


שמלתקרהוזאתבניגודלנדרשלפיתקנותהחלהיטבגופיהתאורהבפרגולהבנויהבמרפסתהסלוןאינםמקובעים00

 ,('א)51סעיף,0216–ה"התשמ,(וולט0777מעגליםסופייםהניזניםממתחעד)
 :ציטוט

 

 . קיימא-מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיזוק בר


 0ישלחזק


עדהתקנתלוחותבמתח)פתקנותהחשמל"בוצעסימוןלמתגיםהחשמלייםבלוחהחשמלוזאתכנדרשעטרם00

 ,06'סעיףמס'פרקד,(וולט0777
 :ציטוט

 

 . בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם, מפסקים וציוד המשמש למדידה, מבטחים


מעגליםסופייםהניזוניםממתחנמוך)יתקנותהחשמל"יחשמלאיוזאתעפ"סימוןלוחהחשמלצריךלהתבצעע

 ,('א)5סעיף,(וולט0777עד
 :ציטוט

 

לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא , לא יתקינו, ן אדם מעגל סופילא יתכנ
 . אם כן הוא חשמלאי


 :נאמר5'לסעיףמס"בתקנותהנ'יפרקב"עפ,בנוסף


יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או , הלוח יבנה, לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד

 .בפיקוחו


 (₪ 002)0ישלבצעסימונים
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ישצורךבהוספתברגים0אינםמחוזקיםהיטבלקירותלדוגמאבחדרשינהילדיםסקיםחשמלייםשקעיםומפ10
 ,2סעיף(וולט0777מעגליםסופייםהניזוניםבמתחעד)פתקנותהחשמל"הליקויאסורע0לחיזוק
 :ציטוט

 
ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין ( א)

 . הוא יתוחזק במצב תקיןבו ו

  
 66 י"ומפסקים לחיצים לפי תקן ישראלי ת, 62 י"בתי תקע לפי תקן ישראלי ת( ב)

באמצעות  יחוזקו, 45. י"המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת
 (. רגליות התקנה)שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים 

 


פתקנותהחשמל"וזאתבניגודלנדרשעזדורחדריםמעלארוןהחשמלפרוצינורחשמלבולטמשכבתהטיחב20

 ,00סעיף',קטפר,0200(התקנתכבלים)
 :ציטוט

 
 .מ"מ 5. -יכוסה בטיח בעובי שלא יפחת מ, כבל המותקן בתוך טיח או מתחתיו


 (₪ 422)0ישלסתתולהכניסאתהצינורמתחתלפניהטיח


 0יקלאפותבארוןהחשמל"בטיחותייםביןהמפסקיםעמומלץלסגורמרווחיםבלתי070



 
 אינסטלציה

 
 0ברזים3כליםסניטרייםהכלטרםהותקנו00


לביןמיםשחודריםבמרווחיםשביןחיבורהאמבט0לקירחדררחצהכלליביןהאמבטבישלחדשאטימה50

 :ציטוט,0217ת"בהל700505י"הליקויאסורעפ0עלוליםליצוררטיבויותבקירות,הקרמיקה

 

פני הכתלים סביב האמבט . יהיו אטימי מים, המחברים בין האמבט והכתלים
, בלתי סופג ועמיד בפני מים, בלתי קורוזי, יהיו מצופים בחומר חלק

 .צפהימ מעל רום הר"ס /8. -לגובה לא מפחות מ




י"פתקןישראלית"גותמהמינימוםשנקבעעמידותלאתקניותבגישהלאסלהבחדררחצההוריםהמידותחור70
0'נספחא,7חלק0572


0מהנדרשים"ס71-67מלעומת"ס70גובהאסלהתלויהבחדררחצההוריםהינו
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,0572שלתקן7בחלק707יסעיף"וכןעפ
 :ציטוט

 
 מידות התקנה 

 

ישה המזעריים מידות התקנתם ומידות שטחי הג, מיקום קבועות השרברבות ואבזריהן
מידות שטח העמדת הקבועה יהיו בהתאם לקטלוג העדכני של . ייקבעו בתכניות המתכנן

מרחקי הפרדה בין קבועות שרברבות סמוכות זו לזו או בין קבועות . יצרן הקבועה
יבטיחו הפעלה ושימוש נאותים , דלתות חלונות או ריהוט, שרברבות לבין קירות

בהעדר מידות . רות לביצוע פעולות ניקוי ואחזקהואפש, בהתאם לייעודה, בקבועה
את המידות ההתקנה של הקבועות ואבזריהן ואת , מומלץ לקבוע את המיקום, בתכניות

 .אמידות שטחי הגישה כמפורט בנספח 


לחצןההדחהכנדרשכפישבוצעבחדררחצהכללימיקום3כמוכןישלבצעשינויכיוון0בצעשינוייםנדרשיםישל
(₪ 7,022)0תאםלתוכניתפריסהובה


,50200סעיף0חלק0572י"יתקןישראלת"לצנרתאספקתהמיםוזאתכנדרשעפטרםבוצעהשטיפה60

 :ציטוט
 

 שטיפה וחיטוי של מערכות להספקת מים הראויים לשתייה מערכת להספקת מים    2.1
 . ת"הוראות הל הראויים לשתייה או כל חלק ממנה יישטפו ויחוטאו לפי      
 חיטוי המערכת יעשה לאחר . שטיפת המערכת וחיטויה יעשו כמפורט להלן      
 . שטיפתה      

 
  שטיפה ..2.1

 
 לרבות מכלי אגירה של מים הראויים , צנרת להספקת מים קרים או חמים      
 סוללות )יישטפו לאחר בדיקת הלחץ ולפני הרכבת אבזרי ויסות , לשתייה      

 משחררי )אבזרי צנרת , (מזרמים וכדומה, שסתומים חשמליים, תרמוסטטיות      
 .ואוגרי חום( מסננים וכדומה, אוויר      
 . המים יסופקו מהרשת הציבורית להספקת מים. השטיפה תיעשה במים בלחץ      

משך . 'מ //. -שאורך כל אחד מהם אינו גדול מ, הצנרת תישטף בקטעים      
 זמן 
 שניות לכל מטר אורך של  5. -לא פחות מ; השטיפה מותנה באורך הצינור      

 .קות לכל נקודת צריכהד 2 -הצינור ולא פחות מ      
 הספיקות המינימליות ומספר הברזים המינימלי שיש לפתוח בעת השטיפה       
 .5 נקובים בטבלה( לשנייה לפחות' מ 5./ במהירות זרימה של)      

 

 ספיקה מינימלית ומספר ברזים פתוחים - 5 טבלה
 

קוטר 
מ)הצינור

 23-מ 25 עד
 62 דע

-מ
 עד66

 .4 -מ
 /5 עד

 .5 -מ
 35 עד

 33 -מ
 /8 עד

 .8 -מ
 //. עד
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 /4 (א( )מ"

ספיקה 
מינימלית

ליטר )
 (לדקה

.5 25 68 51 .// .5. 263 

מספר 
הברזים 
הפתוחים 
 שקוטרם

 א"מ 5.

. 2 6 4 3 1 .4 

 :הערה לטבלה
 .הפנימי של צינורות הספקת המים הקוטר( א)

 
 חיטוי החיטוי ייעשה על ידי בעל מקצוע המוסמך לכך על ידי רשויות   2.1.2

 .הבריאות       
 שעות  6 חלקים למיליון כלור פעיל למשך /5הצנרת תמולא בתמיסה המכילה       
 . לפני הדחתה והכנסתה לשימוש       
 חלקים  //. לשתייה ימולא בתמיסה המכילה מכל אגירה של מים הראויים       
 . שעות לפני הדחתו והכנסתו לשימוש 2 למיליון כלור פעיל למשך       


 (₪ 7,222)0ישלבצעשטיפהוחיטויכנדרש


במצבהקיים0צפהינמוךמפנימפלסהרחדררחצהכלליוחדררחצההוריםגובהרוםקופסאותהביקורתברצפת20

0ישלהאריךאתקופסאותהביקורת0מצעהחולאשרמתחתלריצוףהתוךחודריםמיםל
(₪ 322= ' יח/₪ x 702 'יח 0)


0ישלנקותאתפניםצנרתהדלוחיןהעוברתברצפתהדירהמשאריותחומריבנייהשהתאספובזמןביצועהעבודות00
 (₪ 022)0במצבהקייםזרימתהמיםתהיהלקויהויתכנוהצפות


וזאתבניגודלדרישתתקןבאמבטיהבחדררחצהכלליחוסראחידותשלהלחץביןהמיםהקריםוהחמיםבברז00

 ,7050707סעיף,0חלק,0572י"שראליתי
 :ציטוט

 
שוויון לחצים בין מים קרים לבין מים חמים בכל נקודת צריכה שמותקנים בה סוללת 

יובטח שוויון לחצים בין חמים הקרים לבין המים החמים , ערבוב או ברז ערבוב
רה או אם מערכת הספקת המים לבניין מכילה מכל פתוח לאטמוספ. במבואות הקבועה

 .יסופקו המים למחמם המים דרכם, מתקן להגברת לחץ או התקן להקטנת לחץ




סעיף0חלק,0572'יתקןישראלימס"צנרתאספקתהמיםלאנוקתהמשאריותטיטוסידוזאתבניגודלנדרשעפ10
 ,5020500
 :ציטוט

 
תקנה צנרת פלדה תוגן מפני רטיבות ויימנע מגע ישיר בין הצנרת המותקנת בה

י ציפוי שיוצר "הגנת הצנרת הסמוייה תיעשה ע. סמוייה בין חמרי הבניין שסביבה
על חלקיו או בהתאם  233 כ"בייצור חרושתי לפי מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ

 .אין להשתמש בגבס לכיסוי צינורות פלדה מגולוונים. לדרישות המתכנן


 (₪ 422)0יהיהבלאימוגברשלהצינורותבמשךהשנים,צעבמידהולאיבו0ישלבצעניקוייסודישלהצנרת




0מומלץלאטוםמרווחיםמחדירירטיבותמסביבלברזיהאמבטיהבחדררחצהכלליובמקלחתחדררחצההורים20
 

נדרשיםבהתאםלהחלטתשינוייםישלבצע0מידותהאמבטיהבחדררחצהכלליאינןתואמותאתהזמנתהדיירת070
0רתהדיי
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 איטום וניקוז,רטיבויות
 
הרטיבותנוצרהכתוצאהמאטימה(הרטיבותמלווהבקילופיטיחוצבע)חדרשינהילדיםרטיבותבתקרהבכתמי00

 ,(א)2077פתקנותהתכנוןוהבנייהסעיף"הליקויאסורע0לקויהבגגהפתוחשמעלהאזורהרטוב
 :ציטוט

 
של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי קירותיו ורצפותיו , גגו של בנין

 . השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאטמו בחומרים אספלטים


05יהצפהשלהגגלמשך"ישלוודאאתתקינותהביצועע,בתוםעבודותהאיטום0ישצורךלתקןאתהאיטום

 ,500סעיף0חלק,0600יתקן"שעותלפחותבכדיוזאתכפישנדרשעפ
 :ציטוט

 
: בודקים בשני שלבים. בודקים את האטימות של מלוא שטח הגג בפני חדירת מים

 (2.6סעיף )ובבדיקה בהצפה ( 2.2סעיף )בבדיקה חזותית 
עורכים הן את הבדיקה חזותית והן את הבדיקה בהצפה לאחר גמר עבודות האיטום 

ורכים את הבדיקה ע(. בריצוף או בשכבת הגנה מחצץ)ולפני הכיסוי של שכבת האיטום 
מערכות מחממי , מערכות מיזוג אויר: כגון, בהצפה לאחר התקנת כל המערכות על הגג

או חיפוי ( אקוסטית)ולפני הרכבת תיקרה תותבת , מים סולריים ואנטנות טלוויזיה
בדיקה בהצפה של גג המיועד לריצוף עורכים לאחר התקנת הבסיסים של . תקרה אחרים

 ".כל המערכות על הגג

 
 ,0חלק0600בתקן50705פסעיף"וע

 :ציטוט

 
 תהליך הבדיקה

מ מעל לנקודה "מ /5 -מציפים את הגג או את שטח ההצפה במים ברום של כ - 
 הגבוהה  

 רום המים בנקודה הנמוכה ביותר של שטח , בכל מקרה. ביותר של שטח ההצפה  
 היה גבוה מגובה רום המים המרפסות לא י. מ"מ //. -ההצפה לא יהיה קטן מ  
 . היציאה למרפסת  
 
 . אם יש צורך מוסיפים מים. בזמן הבדיקה יהיה רום המים קבוע -
 
 בזמן הבקרה בודקים . מקיימים בקרה של מעבר המים במשך הצפת הגג ובגמר ההצפה -
 את החיבורים בהיקף צינורות האוורור ונקודות , את משטחי התקרה מתחת לגג  
 כמו כן בודקים בנקודת המוצא של המרזב סימנים ליציאת . ייןנוספות בתוך הבנ  
 . מים  

 

 שעות ולאחר           (4±48)לאחר , שעות( 4±24)ממשיכים ומבקרים את מעבר המים לאחר  -

 . שעות מגמר ההצפה( 4±42)  
 

 או עד לגילוי סימנים לחדירת מים , שעות מגמר ההצפה( 4±42)בדיקה תימשך עד  -
 . המוקדם מביניהם לבניין  

 
 מפסיקים את הבדיקה , אם מתגלים סימנים לחדירת מים לבניין במשך בדיקת הגג -
 . ומנקזים את המים מהגג  

 
 . בגמר הבדיקה פותחים את כל המרזבים ומנקזים את הגג -
 
 . מודדים את רומן ואת שטחן, אם נשארות שלוליות מים על הגג -




 0ובדיקתהצפהאטימהכנדרשישלבצעתיקון,הרטיבותשהינומעלמוקד,הגגבאזור


תיקוןזהישלבצערקלאחרהייבושהמלאוהסופישל0ישלתקןטיחוצבע,בקירותוהתקרהשנפגעומןהרטיבות
 0הקירותוהתקרה
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0חלק0025יתקן"וזאתלנדרשעפמעלחלוןחדררחצהכלליוחדררחצההוריםאףמיםמומלץלהשליםחריץ50

 ,70500סעיף(0221)
 :ציטוט

 
 (/..6..ראו הגדרה )אף מים 

 
 . בכל הגבהה יתוכנן אף מים

 
צורת אף המים תמנע את זרימת המים אל הקצה העליון של שכבות האיטום שעל  -

 (.6ראו דוגמה ציור )ההגבהה 
 
 .6מידות אף המים יתאימו לנקוב בציור  -
 
כמות הזיון תחושב . תיו יהיו עשויים בטון מזוייןאף המים וחלק ההגבהה שמתח -

עבור סדק ברוחב מקסימלי של  2וחלק  .חלק  433י "לפי התקנים הישראליים ת
 .מ"מ 2./

  
במקרים , למרות האמור לעיל רשאי המתכנן לתכנן אף מים שונה מהנדרש לעיל -

 : מיוחדים ותנאים אלה
 

אל הקצה העליון של שכבות יעילותו של הרכיב המונע את זרימת המים . א
ראו דוגמות )האיטום שעל ההגבהה תהיה שוות ערך לנדרש בסעיף זה 

 .4 -ו, 4,5,3בציורים  
 
 .המתכנן ימסור תוכנית שתכלול את כל הפרטים הדרושים לבניית אף המים. ב
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0כאףמיםשיהווהכךישלעבדאתהטיח
 

0כאףמיםשיהווהווןכךישלהתקיןפרופילפחמגללחילופין

 
 

 שונות
 
מעלפתחהאוורורבפרוזדורסמוךלארוןהחשמללמניעתחדירת'יח0)5"-דרךהגגעוברתצנרתשקוטרהקטןמ00

 ,7050205סעיף(0221)0חלק0025זאתללאשרווליםכפישנדרשבתקן(מיגשמים
  :ציטוט

 
 (:5.ראו ציור )שרוולים 

 
יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור שקוטרו  2" -דרים שקוטרם קטן מצינורות חו

 "(.שרוול"להלן )לפחות  2"
  

 ..6.2.5השרוול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בסעיף 
 :ובדרישות שלהלן

  
 כך , לקוטרם ולאופיים, קוטר השרוול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו -
 . וקה והחלפה של הצינורותשיאפשר תחז  
 כדי , האחד אנכי והשני מכופף, משני חלקים, אפשר לבנות שרוול בקוטר גדול -
 . להקל על העברת הצינורות דרכו  
 
 המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת  -
 (5.ראו ציור )מ לפחות "ס /6האופקית לשכבת השיפועים יהיה   

 
 יהיה , ם השרוול מסופק עם צווארון לצורך חפייה אופקית עם שכבות האיטוםא -
 הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר . מ לפחות לכל כיוון"מ /2.רוחב הצווארון   
 . חיבור אטום בינו לבין שכבות האיטום  
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0פההנחיותשבתקןכמתוארלעיל"דרךהגגוזאתעישלתכנןולבצעמחדשאתאזורימעברהצינורות
(₪ X 022 ₪  =022' יח 7)


(0חוסרמישוריותומרווחיםבלתיאחידים,אותרופגמיםמרובים)טרםהושלמועבודותהמטבח50


הסמוך)בחדרשינהילדים(חשמל+צנרת)הכנותלמיזוגאווירלאבוצעוכנדרשעלפיתוכניתשהוצגהבפניי70
(0לשירותיאורחים


מ"ס62מבמקום"ס77מיקוםברזראשטוש)מיקומיברזתארחצההוריםבוצעושלאבהתאםלתוכניתפריסה60

0דרךהותקןשלאבמיקומוובצורהעקומהובלתימפולסת6ץכמוכןאינטרפו(0במרכז


67נדרשכיהאסלהתמוקם(0הפרעהלנגישותהדלתקיימת)אסלתחדררחצהכלליבוצעהבמיקוםבלתיתקין20
0ממכלכווןלאסלה"ס
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: ומדן עלויות לתיקוניםא

₪ 00,902(:בשקליםחדשים)כעלויות"סה

₪ 0,090 (:07%)פיקוחהנדסי

₪ 73,000 (:01%)מ"מע

₪ 09,491:מ"כ כולל מע"סה

: הערות

חיריםשנקוביםלעילמבוססיםהמ0חשבוןכייתכןפערגדולבתמחורביןקבלןלקבלןישלקחתב.7
0לבניהבהיקפיםקטניםועבודותשיפוצים"דקל"-ו"חשב"מחירוניםהמקובליםבשוקכגוןפ"ע

0מהמחיריםהנקוביםלעיל27%-תתכןהתייקרותשלעדכ
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 :ציטוט

אין להרשות תנועת . שטח לאנשים שאינם עוסקים בהנחהבעת עבודת ההנחה אין להרשות כניסה ל
אפשר . עד שהמצע יתקשה ויתהווה קשר נאות בין האריחים למצע, אנשים על הרצפה הגמורה

. ימים מיום סיום ההנחה ומילוי המישקים 4להרשות תנועה מועטה של אנשים על הרצפה לאחר 
.  רבה ימים מגמר ההנחה אשפר להרשות תנועת אנשים 4רק לאחר 


