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 מילות מפתח:

 חומרי בנייה, חיפוי חיצוני, בידוד תרמי, קיבוע מתועש. חיפוי )בניינים(,

Descriptors: 

cladding (buildings), construction materials, exterior cladding, thermal insulation, industrialized fixing.                                                     

 

 עדכניות התקן

 התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

 המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם 

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 רשמיות התקן

 ףיש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוק

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 .אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי 
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 מבוא 

מחופים העשויות אלמנטים נושאים, -תקן זה נועד לקבוע דרישות עבור מערכות של קירות, נושאים ולא

 .בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני

 (. 1.3.2( או אלמנטים מתועשים )הגדרה 1.3.1)הגדרה אלמנטים טרומיים  האלמנטים יכולים להיות

טיב החומרים, דרישות לתכנון המערכת המוגמרת ל בנוגע: דרישות אלה התקן מפרט דרישות והוראות כגון

 .במהלך העבודה ובסיומהותפקודה, הוראות בדבר הבדיקות שיש לערוך למערכת החיפוי 

מערכת  ימונה אחראי לתכנון ההנדסי של המוקדמיםבשלבי התכנון , להבטחת בטיחות מערכת החיפוי

 .ולקביעת המערכת לבקרת האיכות במהלך עבודות החיפוי החיפוי

 

 
 

 עניינים כלליים -פרק א 
 

 חלות התקן  .1.1

בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי אלמנטים המחופים מ( העשויות 1.3.5תקן זה חל על מערכות חיפוי )הגדרה 

 :אלה שיטות עיקריות אחת משתינוצקים בחיצוני, ה

   יצוקים מראש במפעל או באתר הבנייה; -( 1.3.1אלמנטים טרומיים )הגדרה 

   מתועשות המוצבות במקומן המיועד  (1)טפסותיצוקים באתר ב -( .231.אלמנטים מתועשים )הגדרה

 .בבניין

משטחים משופעים מיועדים לחיפוי משטחים אנכיים, משטחים אופקיים או חל האלמנטים שעליהם התקן 

 ולחיפוי מסביב לפתחים.  ,בקירות

 אזכורים נורמטיביים .1.2

מהדורתם האחרונה היא  -תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים 

 הקובעת(: 

 תקנים ישראליים 
 בטון: דרישות, תפקוד וייצור - 118ת"י 

 וסימון אופיינים ,יוןמ ,הגדרות - קרמיקה אריחי - 314ת"י 

 ינייםיעומסים במבנים: עומסים אופ -  412ת"י 

 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה -   413ת"י 

 עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח  -   414ת"י 

 חוקת הבטון - על חלקיו 466ת"י 

  חוקת הבטון: עקרונות כלליים - 1חלק  466ת"י 

  אלמנטים ומערכות מבטון טרוםחוקת הבטון:  - 4חלק  466ת"י 

שיטות בדיקה וסיווג לפי  –סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין  -  755ת"י 

 תוצאות הבדיקה

 סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה - 789ת"י 

 טפסות לבטון: עקרונות - 1חלק  904ת"י 

 תגובות בשרפה של חומרי בנייה - 921ת"י 

 בידוד תרמי של בניינים - על חלקיו 1045ת"י 

 

                                                 
 ראו רשימת מונחים בסוף התקן.  (1)
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  פיגומים  - על חלקיו     1139ת"י 

קירות חיצוניים ופתחים  בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: - 2חלק  1476ת"י 

 בקירות חיצוניים

 קת בניינים: רכיבים וגימורזוניהול תח -  1חלק  1525ת"י 

 מיון ודרישות -חומרי איטום  -מבנים  - 1536ת"י 

  מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ - 1חלק  1555ת"י 

 ים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינויקחומרי מילוי למיש - 1חלק  1661ת"י 

 יחידות אבן מלאכותיתת: חיפוי באבן מלאכותי - 1חלק  1872ת"י 

 ייצור ומוצרים -אלמנטים מבטון: בטון טרומי ייצור  - 2חלק  1923ת"י 

קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות  -     1חלק  2378ת"י 

 ממערכת החיפוי

 קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש -     3חלק  2378ת"י 

 ודרישותדבקים לאריחים: הגדרות  -          1חלק  4004ת"י 

 פלדה לזיון בטון - על חלקיו 4466ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים 

  , על עדכוניו1953-התשי"ג ,חוק התקנים הישראלי

 , על עדכוניהן1988-חהתשמ" ,תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(

 , על עדכוניהן1970-, התש"ל(תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות

  תקנים אמריקניים

ASTM E 527-1983 (2003)  -  Standard practice for numbering metals and alloys (UNS)  

 גדרות מונחים וה .1.3

  :יפה בתקן זה םכוח אלההגדרות מונחים ו

 אלמנטים טרומיים(  להלן:)מחופים בחיפוי קשיח ם יאלמנטים טרומי .1.3.1

יחידות המיוצרים במפעל או באתר )שלא במקומם הסופי בבניין( בשיטה שבה  בטון מחופים אלמנטי

ומעליהן הבידוד  (1)בטפסה מונחות( 1.3.3)הגדרה מכני ( עם האבזרים לקיבוען ה0.21.3)הגדרה  החיפוי

הבידוד התרמי, אבזרי הקיבוע והבטון , יחידות החיפוי הבידוד התרמי.שכבת כנגד  והבטון נוצקהתרמי, 

  מהווים יחד את האלמנט הטרומי המחופה.

 אלמנטים מתועשים( להלן:)מחופים בחיפוי קשיח אלמנטים מתועשים באתר  .1.3.2

המוצבות במקומן המיועד ( 1.3.4)הגדרה ת מתועשות בטפסו באתר מיוצריםבטון מחופים האלמנטי 

והבטון , כשיחידות החיפוי מסודרות בהן עם האבזרים לקיבוען המכני ומעליהן הבידוד התרמי, בבניין

הקיבוע והבטון מהווים יחד את  אבזרי, התרמי יחידות החיפוי, הבידוד הבידוד התרמי. שכבתכנגד  נוצק

 .המחופה האלמנט המתועש

 אבזרי קיבוע .1.3.3

 אל הבטון.הבידוד התרמי  שכבתו יחידות החיפוילקיבוע  םהמשמשים אמצעים מכניי אבזרים

 מתועשות  (1)טפסות ..4.31

 המיועד בבניין. םמערכות טפסות המשמשות ליציקת קירות בטון במקומ
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 מערכת חיפוי  .1.3.5

החיפוי, שכבת הבידוד התרמי, הבטון הנוצק כנגד שכבת יחידות  :האלהמערכת הכוללת את המרכיבים 

וכמו כן מלט  ,)וכנגד יחידות החיפוי, כאשר יש במערכת עוד שכבת בטון(, אבזרי הקיבועהבידוד התרמי 

 .(1ההתפשטות )ראו דוגמות בציור  גמישים למילוי מישקי מילויוחומרי למישקים רגילים לכיחול 

  

 
 

  שכבת כנגד הנוצק הבטוןחיפוי עם  מערכת -א 1

 חלופה א:  - התרמי הבידוד

 שתי יחידות החיפויקיבוע באמצע בין 

 מערכת חיפוי עם הבטון הנוצק כנגד שכבת  -ב 1

 חלופה ב:  - הבידוד התרמי

 קיבוע בחלק העליון ובחלק התחתון של יחידות החיפוי

 ב.-ניתן לשלב בין החלופות א ו: הערה

 
  בטון שכבות שתיבין  תבידוד תרמי הנמצאחיפוי עם שכבת  מערכת - ג1

 סכמטי של מערכת חיפוימבנה  – 1ציור 
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 חריצים  . 1.3.6

 הקיבוע.אבזרי כדי להחדיר לתוכן את  ןאו בגב יחידות החיפויתעלות צרות הנחרצות בפאות 

 קדחים  . 1.3.7

 הקיבוע. אבזריכדי להחדיר לתוכם את  ןאו בגב יחידות החיפויחורים הנקדחים בפאות 

 רקע קיר ה .1.3.8

 .  (1.3.2-ו 1.3.1באלמנט מתועש )הגדרות טרומי או היצוק באלמנט קיר בטון קיר הבסיס לחיפוי, שהוא 

 (1)תוכניות ביצוע . .9.31

 פיהן מתקינים את מערכת החיפוי.לתוכניות שאושרו לביצוע וש

 מפרט טכני  .1.3.10

 פיו מתקינים את מערכת החיפוי.לביצוע על פי התכנון ההנדסי ושלמפרט שנערך ואושר 

 בקרת איכות  .1.3.11

 ת את ביצוע החיפוי בהתאם להוראות התקן, לתוכניות הביצוע ולמפרט הטכני. והמבקר פעילויות

  (1)רשימת חיתוך ..2.131

 אלמנטשה היחידה, מין היחידה: המספר הסידורי של אלה פרטים כגון יחידות החיפוי, לרבותרשימת 

כל מידע נוסף ו, מיקום הקדחים ומידותיהם, עיבודי קצה, יחידה, צורת היחידהעשוי ממנה, מידות ה

 חיפוי.ה יחידותהדרוש ליצרן לצורך הכנת 

 חוטי קשירה. 1.3.13

 הטפסה.אל התרמי  בידודוה יחידות החיפויחוטי פלדה המשמשים לקשירת 

 מלט לכיחול )"כוחלה"( .1.3.14

 חופה.מלט המשמש למילוי חיצוני וסופי של המישקים על גבי הקיר המ

 מישק רגיל )"פוגה"( .1.3.15

 .יחידות חיפוי סמוכותמרווח בין 

 מישק התפשטות .1.3.16

 מישק המתוכנן לקבל תזוזות של קיר הרקע ושל החיפוי.

 מישק מבני .1.3.16.1

 מישק התפשטות העובר במבנה. 

    (2)מישק ביניים .1.3.16.2

 החיפוי.מישק התפשטות המתוכנן לשחרור מאמצים במערכת  

 .  מישק הפרדה1.3.16.3

 מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש בין חומרי חיפוי שונים. 

 עובי נומינלי  .1.3.17

 העובי המשמש לתיאור המוצר.

 עובי נמדד  .1.3.18

 .5.2.2בשיטה המתוארת בסעיף  יחידת החיפויהעובי המתקבל במדידת 

                                                 
 ."מישק גמיש"המקצוע  בעלימישק ביניים מכונה בפי  (2)
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 פרויקט  .1.3.19

בניין או בניינים הנבנים באותו פרק זמן ובאותו מתחם, שבכולם כל רכיבי מערכת החיפוי המתוכננת 

 זהים, ועבודת החיפוי נעשית על ידי אותם מבצעים או על ידי אותו יצרן של אלמנטים טרומיים, 

 לפי העניין.

 יחידת חיפוי( להלן:יחידת חיפוי קשיח ). 1.3.20

או  )כגון: אבן טבעית, אבן מלאכותית, קרמיקה( להיות עשויה חומר אחד יכולהה ,יחידה מחומר קשיח

שכבת נמצאת בצד החיצוני של , והיחידה מרוכבת(להלן: ))כגון: בטון ואבן, בטון וקרמיקה( יותר 

 הבידוד התרמי.

 

 דרישות כלליות -פרק ב 

  יחידת החיפויסימון  .2.1

 בתקנים הישראליים החלים על יחידות החיפוי, לפי העניין נוסף על דרישות הסימון המפורטות 

 , יחידת חיפוי, במקום נראה לעין על גבי כל התכנוןת וולפי דריש פי הצורךל נו, יסומ(2.2.1)ראו סעיף 

 תצורף לאריזה. ש( 1.3.12חיתוך )ראו הגדרה  רשימתל בהתאםומידותיה,  יחידהמספר ה

 חיפוי ה יחידות.  2.2

 כללי . 2.2.1

 יתאימו לדרישות אלה:חיפוי ה יחידות    

 ;1חלק  2378יחידות עשויות אבן טבעית יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י  –אבן טבעית   -   

 ;1חלק  1872יחידות עשויות אבן מלאכותית יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י  –אבן מלאכותית   -

 .1חלק  1555ות"י  314יחידות עשויות קרמיקה יתאימו לנדרש בתקנים הישראליים ת"י  –קרמיקה   -

 הערה:

 השימוש ביחידות חיפוי אחרות, שאינן מפורטות בתקן זה, יהיה לפי תכן הנדסי ובאחריותו של המתכנן,  

 .לאומיים, אירופיים או אמריקניים רלוונטיים-ובלבד שהתכן והחומרים יתאימו לתקנים בין 

 אבן מלאכותיתביחידת אבן טבעית והשטח ומידות הצלעות ביחידת  . 2.2.2

 יתאימו לדרישות אלה: חיפוי מאבן טבעית ויחידת חיפוי מאבן מלאכותית ת יחיד

 מ"ר. 0.50-א. שטח היחידה לא יהיה גדול מ

 מ"מ. 800-ב. אורך הצלע הארוכה של היחידה לא יהיה גדול מ 

 הערה: 

ביחידות חיפוי אחרות שמידותיהן שונות מהנקוב לעיל, אם מובטחת עמידות יחידות החיפוי להשתמש מותר 

 .4 (1)( עם מקדם בטיחות4.3.3.4בעומסי תכן לפי חישובים הנדסיים )ראו סעיף 

 העובי של יחידת אבן טבעית ושל יחידת אבן מלאכותית . 2.2.3

מ"מ, ובכל מקרה, העובי  30-טבעית לא יהיה קטן מ( של יחידת אבן 1.3.17העובי הנומינלי )ראו הגדרה  -

 מ"מ. 28-( לא יהיה קטן מ1.3.18הנמדד )ראו הגדרה 

הנמדד לא יהיה מ"מ, ובכל מקרה, העובי  25-העובי הנומינלי של יחידת אבן מלאכותית לא יהיה קטן מ -

 מ"מ. 22-קטן מ

 הערה: 

לעיל, אם מובטחת עמידות יחידות החיפוי בעומסי  מותר להשתמש ביחידות חיפוי אחרות שעוביין שונה מהנקוב

 .4 (1)( עם מקדם בטיחות4.3.3.4)ראו סעיף  תכן לפי חישובים הנדסיים
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 קרמיקה עובי אריחי )יחידות(  .  2.2.4

 ד בדרישות אלה:ועובי האריחים יעמ

 מ"מ.  10א. העובי המינימלי של אריחים בחתך מלא המותקנים על קירות אנכיים יהיה 

מ"מ ועובי הדפנות החיצוניות  3.5-אריחים בחתך מרחבי: עובי הצלעות הפנימיות לא יהיה קטן מ. עובי ב

 מ"מ. 5-לא יהיה קטן מ

הרוחבי  (1)מ"מ יחושבו חוזק האריח ומידת העיווי 1200-הם גדולות מי. לקיבוע אריחים שמידות צלעותג

הוא המרחק   l, כאשרl/400-יהיה גדול מהמקסימלי של האריח לא בטיח שהכפף שי באופןשל האריח 

 מ"מ.   3-שמידת העיווי המקסימלית לא תהיה גדולה מ  בין אבזרי הקיבוע, וכן

 יחידות חיפוי מרוכבות  .2.2.5

מידות היחידה המרוכבת כולה יתאימו לתכנון ההנדסי. רכיבי היחידה המרוכבת )כגון יחידות האבן או 

 , לפי העניין.2.2.4 - 2.2.2סעיפים היתאימו לדרישות  (הקרמיקה

  יחידת החיפויסטיות במידות  .2.2.6

מהמידות המפורטות ברשימת החיתוך יתאימו לנדרש בעניין זה  יחידת החיפוי של הסטיות במידות

 . (2.2.1בתקנים הרלוונטיים החלים על יחידות החיפוי )ראו סעיף 

 הקיבועאבזרי  .2.3

 כללי .2.3.1

 יצוינו באחד המסמכים האלה:  ,, לרבות מידותיהםהקיבועאבזרי תכונות  

  (1.3.9)הגדרה  תוכניות הביצוע ; 

  (1.3.10)הגדרה  המפרט הטכני. 

 .(3)בבדיקה של מעבדה מאושרתאומתו התכונות הנדרשות י 

 קיבועה חוזק אבזרי .2.3.2

 .(4)316תוך הבטון יהיו עשויים פלב"ם ל יחידת החיפוילקיבוע  אבזריםה  

 נ' לממ"ר לפחות. 600האופייני של האבזרים יהיה  (1)חוזק המתיחה

נ' לממ"ר לפחות. גבול כניעה זה נמדד בהתארכות  310האופייני של האבזרים יהיה  (1)גבול הכניעה

 של הפלב"ם. 0.2%של 

אפשר שאבזרי הקיבוע יהיו עשויים חומר אחר, המתאים לדרישות תקן ישראלי או תקן אירופי או 

 (.6560מריקני רלוונטיים, ובלבד שיעמדו בכל דרישות התכנון שבתקן זה )ת"י תקן א

 אבזרי מתכת לקשירה זמנית .2.3.3

יהיו עשויים  הטפסהאל  יחידת החיפויחוטים או אבזרים אחרים ממתכת המשמשים לקשירה זמנית של 

 .(4)316פלב"ם 

 

 

                                                 
 )א( 12מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה, לפי סעיף  –מעבדה מאושרת   (3)

 , לבדוק את התאמת חומרי מערכת החיפוי ורכיביה לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.1953-של חוק התקנים התשי"ג 

 .S 31600שיטת המספור המאוחדת(  – Unified Numbering System) UNSמכונה בשיטת  316פלב"ם   (4)

    .ASTM E 527-1983 (2003)מפורטת בתקן האמריקני  UNSשיטת  
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 רקע בקיר ההבטון  .2.4

 מתועשות יהיה בטון  בטפסותים או יבאלמנטים טרומ התרמישכבת הבידוד הבטון היצוק כנגד 

 לפחות. 30-ב

 . 118הרלוונטיים ות"י  על חלקיו 466ת"י  יםהישראלי ניםהבטון יתאים לדרישות התק

 רשתות ומוטות פלדה המיועדים ליציקת קיר רקע מבטון יתאימו לדרישות התקן הישראלי 

 .על חלקיו 4466ת"י 

  (1)טפסות .2.5

 על חלקיו  466ות"י  1חלק  904יתאימו לדרישות הרלוונטיות שבתקנים הישראליים ת"י  טפסותה

 (.4.5)ראו גם סעיף 

 (1)ַמְרֵחִקים .2.6

ִקים יבטיחו את  ֵח  .יחידהאו הרשת שבקיר הרקע במרחק המתוכנן מגב ה פלדהמוטות ה של מיקוםההַמְר

שעובי שכבת הבטון  ,ים יהיו כאלה שיבטיחוִק חֵ ְר המַ ים יהיו עשויים בטון או פלסטיק. מידות ִק חֵ ְר המַ 

 .4חלק  466רקע יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י קיר הב

 .במישקיםים והמבנה שלהם לא יפריעו למילוי מושלם ִק חֵ ְר צורת המַ 

 ים יחוברו באופן שיבטיח בעת היציקה את יציבות מיקום מוטות הזיון לפי המתוכנן.ִק חֵ ְר המַ 

 לטפסותאבזרים  .2.7

 טפסההחיצונית ל הטפסהלצורך הבטחת המרווח בין משתמשים באבזרים שנשארים בתוך הבטון כאשר 

הפנימית, יהיו  טפסהלבין ה בטון טרומי דק( מחופה לוחקרום מבטון )ההפנימית, או בין הקיר הטרומי או 

 לא יישאר בבטון., או שחלקם החיצוני יהיה פריק ו(1)אבזרים אלה עשויים חומרים עמידים בשיתוך

  חומרי מילוי למישקים רגילים .  2.8

יהיה תערובת תעשייתית מוכנה מראש על  , הוא(1.3.14מלט לכיחול )הגדרה כאשר חומר המילוי הוא  

בסיס צמנט, שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי להקטנת הספיגות הקפילרית ולשיפור 

 .בהתאם להוראות יצרן חומר המילוי -ההידבקות 

בעל ספיגות  לחומר מילוי צמנטיבנוגע  1חלק  1661תקן הישראלי ת"י ההמלט לכיחול יתאים לדרישות 

 .CG2סימונו ש, המכונה "חומר מילוי משופר" מופחתת

 המלט לכיחול יכול להיות בעל גוונים שונים.

 חומרים ורכיבים למילוי מישקי התפשטות .2.9

 גיבוי"( )"פרופיל המילוילחומר  רכיבי רקע .2.9.1

ולא יכילו  מילוי,קלים לדחיסה, יתמכו בחומר ה במישקי התפשטות יהיו מילוירכיבי הרקע לחומרי ה

. הרכיבים יהיו עשויים חומרים רכים, כגון פוליאתילן יחידת החיפויעלול להכתים את החומר  שום

 .מוקצף

 מילוי חומרי  .2.9.2

 איטום המכונים ההעומד בדרישות לחומרי  (5)גמישמילוי בחומר  ימולאוההתפשטות  מישקי

20L  25אוL  1536בתקן הישראלי ת"י . 

( ייקבע לפי שיקולים 1536בתקן הישראלי ת"י  HMאו  LMמין חומרי המילוי )המינים המכונים 

לעמידות מערכת החיפוי כולה  ,הנדסיים בהתאם לרוחב המישקים, למרחק ביניהם, לאזור הסייסמי

 .כדומהבפני אש ו

                                                 
 חומרי מילוי גמישים, כגון פוליאוריתן או סיליקון ניטרלי, מכונים בפי בעלי המקצוע "מסטיק".  (5)
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  )"פריימר"( מקשרת השכב .2.9.3

 לאחר ניקוי המישק ולפני השמת יתר הרכיבים של המישק הגמיש. שכבה מקשרת  משימים

 מין השכבה המקשרת יהיה בהתאם להמלצת יצרן חומר המילוי.

 .   חומרים ומוצרים לבידוד תרמי חיצוני2.10

 החומרים והמוצרים לבידוד התרמי החיצוני יתאימו לדרישות אלה:

ויתאים  755יהיה בהתאם לתקן הישראלי ת"י סיווג החומרים והמוצרים לפי תגובותיהם בשרפה  -

 .921לדרישות התקן הישראלי ת"י 

חומרים בעלי יכולות בידוד העונות לדרישות החלקים הרלוונטיים של משכבת הבידוד התרמי ייעשה  -

 .1045התקן הישראלי ת"י 

או  בות(כלומר: לא יאבדו את תכונותיהם בנוכחות רטייהיו עמידים ברטיבות )החומרים והמוצרים  -

 . מוגנים מפני חדירת רטיבות הן מבחוץ והן ממי הבטון הנוצק

 החומרים והמוצרים יהיו עמידים בלחצים הצפויים של הבטון הנוצק בעת היציקה.  -

במצבם הסופי, לאחר היציקה, יקנו למערכת הקיר הכוללת עמידה בדרישות  החומרים והמוצרים -

  .1045קן הישראלי ת"י התכנון ובדרישות החלקים הרלוונטיים של הת

תעמוד בדרישות הקיר חומרים שיבטיחו שכל מערכת מהתרמי החיצונית תהיה עשויה שכבת הבידוד  -

 . 921התקן הישראלי ת"י 

 נוספים  חומרים .2.11

חומרים דוחי מים או חומרי ציפוי אוטמים  , כגוןחומרים נוספים שהשימוש בהם נדרש במערכת החיפוי

יתאימו לנדרש בתקנים ו (,1.3.10לייעודם, לפי דרישות המפרט הטכני )הגדרה יתאימו  ,)"סילרים"(

  רלוונטיים.לאומיים, אירופיים או אמריקניים -ישראליים החלים עליהם, אם יש כאלה, או לתקנים ביןה

 פיגומי עבודה .   2.12 

ובדרישות עבור , בנייה(פיגומי העבודה יעמדו בכל הדרישות של תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

 על חלקיו.  1139ת"י  פיגומים לעבודות בנייה המפורטות בתקן הישראלי

 חיפוי.ה יחידתאין לעגן את הפיגומים על ידי קשירתם ל

 

 

 דרישות תפקוד -פרק ג 

 כללי  .3.1

. (2.2.1בתקנים הרלוונטיים )ראו סעיף ( תעמוד בדרישות התפקוד המפורטות 1.3.5מערכת החיפוי )הגדרה 

 .3.7עד  3.2סעיפים הנוסף על כך תעמוד מערכת החיפוי בדרישות 

 מראה הקיר המחופה  .3.2

 ולדוגמה שאושרה ,(4.2מראה הקיר יתאים למתוכנן בתוכניות האדריכלות ובתוכניות הביצוע )ראו סעיף 

  ., לפי העניין(5.2.7-ו 5.2.6לפני תחילת החיפוי )ראו סעיפים 

 בפני החיפוי סטיות מותרות  .3.3

 הסטיות המקסימליות המותרות בפני החיפוי יהיו כמפורט להלן:
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 סטייה מקומית מהמישוריות של אלמנטים טרומיים ושל אלמנטים מתועשים  .3.3.1

שבין שתי יחידות חיפוי סמוכות באלמנטים טרומיים  במישקהסטייה המקומית מהמישוריות 

 מ"מ. 2-ובאלמנטים מתועשים לא תהיה גדולה מ

 סטייה מהאנכיות ומהמישוריות של אלמנטים טרומיים . 3.3.2

 הסטיות המקסימליות המותרות מהאנכיות ומהמישוריות של אלמנטים טרומיים יתאימו לנדרש 

 .2חלק  1923בתקן הישראלי ת"י 

 יים הְק  .3.4

שווה לזה של הבניין, מבלי שהחיפויים היים )אורך חיים( ( תתוכנן ותבוצע לְק 1.3.5מערכת החיפוי )הגדרה 

בתקנים הרלוונטיים )ראו כל עוד נעשית תחזוקה מתאימה כנדרש או את תכונותיהם יאבדו את יציבותם 

 .1חלק  1525ובתקן הישראלי ת"י  (2.2.1סעיף 

 חדירת מיםאיטום בפני .   3.5

חדירת מים, חומר הבידוד לא תוכנן כך שתימנע חדירת מים לתוך הבניין, ולחלופין, אם תהיה המערכת ת

 בד את תכונותיו.אי

 הערה: 

 .2חלק  1476ניתן לבדוק את עמידות המערכת בפני חדירת מים בשיטות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 

 בידוד תרמי  . 3.6

, 1045חלקי סדרת התקנים הישראליים ת"י שבלדרישות  יתאים הכוללתהקיר מערכת הבידוד התרמי של  

יתאים הבידוד  1045לפי ייעוד הבניין. בבניינים שלא חלים עליהם חלקי סדרת התקנים הישראליים ת"י 

התרמי לנדרש בתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, וגם להוראות המפרט הטכני 

 המתייחסות לבידוד התרמי. (1.3.10)הגדרה 

 התפשטות אש . 3.7

 .921ת"י  הישראלי בתקן כמפורט ,ולאורכו הבניין ובהלג האש התפשטות את תאפשר לא ויהחיפ מערכת

 הבידוד רכיבי בין, יש לתכנן הפרדות אש אופקיות ואנכיות 921"י ת בדרישות תעמוד החיפוי שמערכת כדי

 פתחים אחרים, ו דלתותהפרדות אש סביב חלונות,  גם תכלול. מערכת החיפוי התרמי

 אחרים.מישקים התפשטות ו מישקיוסביב 

 ברציפות לכל עובי המרווח שבין קיר הרקע לבין גב יחידות החיפוי. יעברוהאש  הפרדותכל 

 

 תכנוןתכן ו –פרק ד 
 

 תיאור שיטות החיפוי  . 4.1

בשילוב יבוצעו  (1.3.2אלמנטים מתועשים )הגדרה או של ( 1.3.1)הגדרה חיפויים של אלמנטים טרומיים 

 מוצמדת לשכבת הבידוד יחידת החיפוישבהם  מתקבלים אלמנטים ותהליך יציקת הבטון. בשיטה ז עם

 .החיצוני כלפי קיר רקע התרמי

בגב או/וגם בפאות ייקבעו  מבחינה הנדסית,(, שהחתך והצורה שלהם אושרו 2.3.3י קיבוע )ראו סעיף אבזר

 .טפסותהמסודרות על גבי  דות החיפוישל יחי

של שכבת הבידוד ויחידות החיפוי מיקום השמירת , תוך הקפדה על שכבת הבידוד הבטון הטרי נוצק כנגד

 הקיבוע.  אבזרייציבות על ו
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  (1.3.1)הגדרה  אלמנטים טרומיים .4.1.1

או קרום המורכב בדופן החיצונית של  ;נושא או שאינו נושא ,קיר מחופה להיותאלמנטים טרומיים יכולים 

  יצירת קיר נושא.שם בתווך ל פנימית ויוצקים בטון טפסהשמולו מעמידים  הבניין,קיר 

הרמת האלמנט הטרומי את המאפשרת את יציקת הבטון ו בטפסהיסודרו ושכבת הבידוד  יחידות החיפוי

אשר אחרי פירוק האלמנט  ,סרגליםביניהן ויסודרו בדרך כלל בשורות  יחידות החיפוי אחרי היציקה.

 . יחידות החיפויבין  יםרגיל יםלהיות מישק יםהמיועד יםמשאירים שקע טפסהמה

יוחדרו לקדח אבזרים הקיבוע. ה אבזרייוכנו מראש עם קדחים המיועדים לעיגון  יחידות החיפוי

 יחידת החיפוייקובעו ל אבזריםה. יציקת הבטוןהשמת שכבת הבידוד התרמי ולפני לפני  יחידהבש

 יציבותם בעת היציקה.תובטח ו

 .או כחלק מקירות פנימיים האלמנטים יורכבו על שלד הבניין כחלק ממעטפת הבניין

 , 4חלק  466ת"י  באלמנט המחופה יתאים לנדרש בתקן הישראלישל פלדת הזיון עובי כיסוי הבטון 

 .דהיחיבפלדת הזיון העלולה לגרום להינתקות ה (1)שיתוךכדי למנוע 

 .הניתן להרכיב את האלמנטים הטרומיים תוך כדי בניית השלד או בסיומ

)קרום( ליציקה בשיטה מתועשת של קירות נושאים  טפסההמשמשים  ,אלמנטים טרומיים דקים מחופים

יעמדו בכל דרישות ויוצרו בתהליך דומה למתואר לעיל יְ  המחוברים לבטון הטרי של היציקה החדשה,

 התקן.

 (1.3.2מתועשים )הגדרה אלמנטים  .4.1.2

השמת לפני  יחידהיוחדרו לקדח ב אבזרי הקיבוע. תוכניתהחיצונית לפי טפסה יסודרו ב יחידות החיפוי

יש להבטיח שאבזרי הקיבוע יישארו במקומם המתוכנן גם  .יציקת הבטוןשכבת הבידוד התרמי ולפני 

 בזמן יציקת הבטון. 

 החזית במפלס הקומה המיועדת ליציקת קירות הבטון של יכול להיעשות טפסהב יחידות החיפויסידור 

ממוקמת זמנית הטפסה ממוקמת זמנית על גבי פיגום תלוי, או במפלס הקרקע, כאשר  טפסהכאשר ה

 מועלית לקומה המיועדת ליציקה.היא  טפסהב יחידות החיפוילאחר הרכבת ושם, 

 הטפסהלבין  בת הבידוד התרמישכהפנימית יוצקים בטון בין  פלדת הזיון והטפסהלאחר הרכבת 

 .יחידההפנימית כנגד ה

, כדי למנוע 4חלק  466יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י  יחידהעובי כיסוי הבטון באלמנט המחופה ב

 .יחידהבפלדת הזיון העלול לגרום להינתקות ה שיתוך

 תכנון אדריכלי  .4.2

בחשבון את הגורמים התכנוניים המפורטים לי יביא התכנון האדריכ( 1.3.9כניות הביצוע )הגדרה ובהכנת ת

 הרלוונטיים ליחידות החיפוי, לפי העניין.  בתקנים הישראליים

תוכניות הביצוע יכללו את כל הפרטים הדרושים להתקנת מערכת החיפוי, לרבות פריסות הקירות המחופים, 

ומידותיהם, פרטי מפגשים בין  חלוקת יחידות החיפוי על פני הקיר, מידות יחידות החיפוי, מיקום המישקים

 הפתחים. סביב אש חסימתפרטי ופרטי איטום  ,חומרים שונים

 תכן הנדסי  .4.3

הרכיבים שישמשו של , ומפרט טכני מיוחד שיכלול פירוט 4.3.3-ו 4.3.2חישובים כמפורט בסעיפים  יוכנו

  לקיר הרקע. דת החיפוייחי( יכללו את פרטי חיבור 1.3.9כניות הביצוע )הגדרה ובמערכת החיפוי. ת

 דוגמה לחישוב ראו בנספח א.

 קריטריונים לתכנון . 4.3.1

 : אלה כגון ,קריטריונים שוניםפי ליתוכנן מבחינה הנדסית רקע לקיר ה יחידת החיפויאופן קיבוע 

 (;1.3.2( או מתועש )הגדרה 1.3.1טרומי )הגדרה  -א. מין האלמנט 

51
10

35
מ 

מ"
, ו

51
10

ט 
ו"



 (2019) 6560ת"י 
 
 
 

 

 
11 

 ב. אלמנט נושא או לא נושא;

 חיפוי; ה יחידתג. מין 

 ומשקלה; יחידת החיפויד. מידות 

 ; בגבה יחידת החיפוי או/וגםבפאות  –י הקיבוע אבזרה. מיקום 

 ו. מין הבידוד התרמי ועוביו.

 קריטריונים לחישוב  .4.3.2

ייעשו לפי  רקעלקיר ה יחידת החיפוידרישות הנוגעות לאופן עיגון  קביעתאו  אבזרי הקיבוע בחירת 

 הרקע, ועל קיר על מערכת החיפוי  יחידת החיפוי,בהתאם לעומסים הפועלים על סיים, שיקולים הנד

 כמפורט להלן: 

 יחידת החיפוי עומסים הפועלים על  .4.3.2.1

 ; יחידהא. המשקל העצמי של ה 

  ;414, לפי התקן הישראלי ת"י יחידה)יניקה( הפועלים על פני ה עומסים הנובעים מלחצי רוחב. 

 ;413 הנובעים מרעידת אדמה, לפי התקן הישראלי ת"י עומסיםג. 

 כפור. לרבותהנובעים משינויי טמפרטורה,  עומסיםד. 

 עומסים הפועלים על מערכת החיפוי  .4.3.2.2

 א. עומסים הנובעים מהתקצרות קיר הרקע בגלל התכווצות הבטון הטרי;

  העמסת הבניין אחרי ביצועב. עומסים הנובעים מהתכווצות הבטון בקיר הרקע וזחילתו בגלל 

 החיפוי; מערכת  

 הנובעים משקיעת אלמנטי בניין; עומסים ג.

 הנובעים מתנועות צפויות של הבניין וכדומה. עומסיםד. 

 הערה:

מ', אפשר, לפי שיקולים הנדסיים, שלא לחשב את הכוחות הנובעים מהתקצרות  75-אם גובה הבניין אינו גדול מ

  המשנה ב(.-( ואת הכוחות הנובעים מהתכווצות הבטון וזחילתו )סעיףהמשנה א-קיר הרקע )סעיף

 מכניות של יחידת החיפוי ו פיזיקליותתכונות  . 4.3.2.3

 תסבולת העמסת העיגון, חוזק הכפיפה, חוזק הגזירה וחוזק הלחיצה.

 הערה:

 החיפוי, כגון מקדם התפשטות תרמית ומודול אלסטיות.  תלפי הצורך יובאו בחשבון נתונים נוספים של יחיד

 מידע בנוגע לנתונים אלה ראו בנספח ב.

 תכונות פיזיקליות של המתכת שהאבזרים עשויים ממנה . 4.3.2.4

שיתוך ב ועמידות פלב"םהסוג האלסטיות,  מודולהאופייני,  (1)האופייני, גבול הכניעה (1)ערכי חוזק המתיחה

 האבזרים. יצרןמ יתקבלו (קורוזיה)

 פירוט שלבי החישוב  .4.3.3

 :החישוב יכלול את השלבים שלהלן

  יחידת החיפוינתונים של ה. קבלת 4.3.3.1

 א. משקל מרחבי; 

 לצורך החישובים יופחת עומק הסיתות; -ביחידת חיפוי מסותתת  ב. עובי; 

 ג. אורך ורוחב; 

 , לפי העניין;לחיצההד. נתוני חוזק הכפיפה וחוזק  

 (.5.2.3)ראו סעיף  ה. תסבולת העמסת העיגון 
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  יחידת החיפוי.  קביעת המערכת הסטטית לקיבוע 4.3.3.2

 ;  בגבה יחידת החיפוי או/וגםבפאות  -הקיבוע  אבזריא. קביעת מיקום 

 הקיבוע לתמיכה בעומס אנכי; אבזריב. חלוקת 

 הקיבוע לתמיכה בעומס אופקי. אבזריג. חלוקת 

 הערה:

 .4.6לא יהיה קטן מהנדרש בסעיף  אבזרי הקיבועמספר 

 .  קביעת העומסים 4.3.3.3

 ;(גברמובעומס ב בפינות הבניין יש להתחש) 414ישראלי ת"י הכמפורט בתקן  ,א. עומס הרוח ליניקה

 ;(רקעקיר ההחישוב ייעשה בניצב ל) 413ישראלי ת"י הב. עומס מרעידות אדמה כמפורט בתקן 

 .על פי הנתונים החיפוייחידת ג. משקל 

 יחידת החיפוי.  תכן 4.3.3.4

 ה;היחיד בניצב למישורהמתקבל בשל עומס הפועל  יחידת החיפוי,כפיפה בהא. חישוב מאמץ 

 ;(6)ב. חישוב כוחות הגזירה ביחידה בנקודות העיגון

 ; 4-לכשל היחידה בנקודות העיגון שלה לא יהיה קטן מ (1)ג. מקדם הבטיחות

, l/400-היחידה וגמישותה יחושבו כך שיובטח שהכפף המקסימלי של היחידה לא יהיה גדול מד. חוזק 

  הוא המרחק בין אבזרי הקיבוע. lכאשר 

 דוגמה לחישוב ראו בנספח א. 

 הקיבוע  אבזריעל  היצרן אימות נתוני .4.3.3.5

 ;(2.3.3אבזרים )ראו סעיף א. קביעת סוג הפלדה של ה

 (.2.3.3)ראו סעיף  אופייניהכניעה האופייני וגבול המתיחה הב. חוזק 

 הקיבוע  אבזריחישוב  .4.3.3.6

 , יחידהכתוצאה ממשקל ה אבזרי הקיבוע. חישוב הראקציות והמומנטים המופעלים על א

  ;412כנדרש בתקן הישראלי ת"י  , יהיההשילוב ביניהםמהאופקיים הנובעים מעומס רוח ו מהכוחות 

 .1.8-מ קטן לא יהיהעשויים ממנה ים אבזרהש. מקדם הבטיחות לגבול הכניעה האופייני של המתכת ב

 דוגמה לחישוב ראו בנספח א.

 הערה:

 מקדמי הבטיחות הנדרשים לעיל מתייחסים למצב גבולי של עומסי שירות.

  התכווצות הבטון, זחילת הבטון, השפעות טמפרטורה  .4.3.3.7

 רקע בהשפעת התכווצות הבטון וזחילתו תחת העומסים;בקיר ה (1)עיבוריםא. קביעת הצטברות ה

 הנובעים מכך; עיבוריםטמפרטורה וההב. קביעת שינויי 

 על יציבות החיפויים.ב -המשנה א ו-כמפורט בסעיפיהרקע בור קיר השפעת עי קביעתג. 

 הערה:

 .1חלק  466ייערכו לפי הסעיפים הרלוונטיים של התקן הישראלי ת"י  החישובים

  4.1.1נעשה כמפורט בסעיפים  יחידת החיפויל אבזרי הקיבועמ' וקיבוע  75-אם גובה החיפוי אינו גדול מ

 .4.3.3.7המפורטים בסעיף  לחשב את הגורמים, לפי העניין, אין צורך 4.1.2 וא

 

 

 

                                                 
 .ייקבע בבדיקת מעבדה יחידהשל החוזק שבר הגזירה   (6)

51
10

35
מ 

מ"
, ו

51
10

ט 
ו"



 (2019) 6560ת"י 
 
 
 

 

 
13 

 מערכת החיפוי  . 4.4

  אלמנט נושא(,בבניין )מערכת של קירות מחופים תהיה מערכת נושאת עומסים כחלק משלד ה

 אלמנט לא נושא(.באו מערכת שאינה נושאת עומסים, למעט משקלה העצמי )

 בטפסותיציקה  .4.5

   בטפסותם יא. יציקת אלמנטים טרומי

 יחידותבמפעל או באתר על גבי שולחנות יציקה יסודרו  טפסותם בילצורך יציקת אלמנטים טרומי

יונחו  יחידות החיפוי, על פי התכנון האדריכלי, ובין טפסותהבתוך החיפוי ושכבת הבידוד התרמי 

 סרגלים במידות המתאימות למידות המישק המתוכנן.

 יחד עם האלמנט. המתוכננת לכך טפסהם הר  ּותהבטון  תוהתייבשו לאחר סיום היציקה

 וחסן, יובל ויורכב בבניין.האלמנט יא

 מתועשות באתר  טפסותב. יציקה ב

שגובהה  ,חיצונית טפסהעל  לפי התכנון האדריכליהחיפוי ושכבת הבידוד התרמי יסודרו  יחידות

 הטפסהייעשה תוך שימוש באמצעים להידוקן אל  יחידות החיפויסידור . כגובה קומהבדרך כלל 

 בחוטי פלב"ם טפסהמרֵחקים אבודים" הקשורים ל". אמצעים אלה משמשים גם כתוכניותבהתאם ל

 לא יפריעו לכיסוי מלא של פלדת הזיון. אמצעים אלה, או בברגים, או בשיטות מתאימות אחרות. 316

טפסה החיצונית תיקשר ל הטפסההבטון בתווך. ליציקת פנימית  תועמד טפסההחיצונית  טפסהמול ה

העוברים דרך הקיר ולעיתים דרך  ,פנימית באמצעות מוטות בעלי הברגה מהירה )מוטות קשירה(ה

)צינורות(  דרך שרוולים המוטות יועברו .יחידות החיפויאו דרך המישקים שבין  חידת החיפויי

בגמר ; יםמיוחדאומים בות טפסהמוטות יהודקו ה ות. בקצמטפסה לטפסהמפלסטיק העוברים 

  וקצות השרוולים ייאטמו בפקקים מיוחדים או/וגם בבטון. האומים, היציקה ישוחררו

ומפחיתים את הצורך להשתמש  טפסותחיצוניים המייצבים את ה םאמצעיניתן להשתמש גם ב

 . , או בכל שיטה אחרת שתבטיח את יציבות הטפסותבמוטות קשירה העוברים דרך קיר הרקע

 אבזרי קיבועבאמצעות  יחידת החיפויקיבוע  .4.6

ייקבע אבזרי הקיבוע . קוטר 316עשויים פלב"ם  אבזריםרקע באמצעות קיר היקובעו ל יחידות החיפוי

  .4.3.3.6, כנדרש בסעיף בחישובים הנדסיים

 .4.3בהתאם לנדרש בסעיף  מבחינה הנדסיתהקיבוע ומיקומם יחושב ויאושר אבזרי מספר 

 . יחידת החיפויהקיבוע ימוקמו לאורך הפאות הארוכות של  אבזרירצוי ש

 עשויות חיפוי יחידותשל לכל מ"ר אבזרים  11יהיו לפחות  אבזרים. 4 לכל יחידת חיפוי יהיו לפחות

  .מלאכותית אבןממקרמיקה או  עשויות חיפוי יחידותשל "ר מ לכל ריםאבז 9 ולפחות, טבעית מאבן

 יהיו  יחידת חיפוישלכל  אפשרמ"ר,  0.1-אינו גדול מ יחידת החיפוילמרות האמור לעיל, אם שטח 

 לפחות.  אבזרי קיבוע 2

 לא יהיה גדול  ות )פסים(צר יחידות חיפוי שלי הקיבוע אבזרהמרחק בין בחיפוי פתחים ופינות, 

 ס"מ. 40-מ

קיר שהעוגן לא יישלף מתוך  ,כך יחושבואבזר הקיבוע בתוך קיר הבטון של  עיגון העוגןוהאורך של עומק ה

ובשל המשקל  4עומס רוח מוכפל במקדם בטיחות בשל עליו  ליםהפועוהכפיפה השליפה  ותעקב כוח הרקע

 ס"מ.  8-העיגון בתוך הבטון לא יהיה קטן מ אורך. בכל מקרה, מהקיר תהעצמי והאקסצנטריו

בתקן הישראלי  3.12בחשבון ערכי חוזק תכן הבטון בהידבקות לפי טבלה  יובאולצורך חישוב עומק העיגון 

 .1חלק  466ת"י 

רותם במקומם מתחילת תהליך ההרכבה, אבזרי הקיבוע יעוגנו ליחידות החיפוי באופן שיבטיח את הישא

 דרך ההנפה ועד יציקת הבטון. 
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  יחידת החיפויקדחים ותעלות ב . 4.7

יבוצע באמצעות ציוד ייעודי שיבטיח מיקום מדויק של הקדחים  ביחידת החיפויקידוח הקדחים והתעלות 

 אין לקדוח בריטוט. (.1.3.9ושל התעלות, בהתאם לתוכניות הביצוע )הגדרה 

 (.4.3קבע בהתאם לתכן ההנדסי )ראו סעיף יומספרם י יחידת החיפוימיקום הקדחים ב

 במקומם.אבזרי הקיבוע חומר המילוי של הקדחים והתעלות יהיה ממין שיבטיח את הישארות 

  יחידת החיפוי.   קדחים בפאת 4.7.1

לעיגון אבזרי הקיבוע ייקדחו בפאת יחידת החיפוי, בסמוך למרכז עובי יחידת החיפוי, קדחים בעומק של 

מ"מ בין הקדח לבין הפנים  8-שאינו קטן מ הקדחים ימוקמו באופן שיישאר מרחקמ"מ לפחות.  40

עובי  × 2.5-א(, וכן מרחק שאינו קטן מ2יחידת החיפוי )גב יחידת החיפוי( )ראו ציור הפנימיים של 

 ב(.2יחידת החיפוי בין הקדח לבין הפאה הצרה של יחידת החיפוי )ראו ציור 

 ( מ"מ מקוטר האבזר המיועד לעיגון בתוכו.2-1)-קוטר הקדח יהיה גדול ב

  יחידת החיפויקדחים בגב   . 4.7.2

 מ"מ לפחות  30זרי קיבוע בגב יחידת החיפוי רק כאשר עובי יחידת החיפוי הוא אפשר לעגן אב

 ג(.2)ראו ציור 

יחידת לתוך  אבזר הקיבועמ"מ מעומק חדירת  (3-2)-, לעומק הגדול בº45 - º60 הקדח יבוצע בזווית של

 .מ"מ לפחות 7החיצוניים יישמר מרחק של  יחידת החיפויפני בין הקדח ל . בין קצההחיפוי

 

 

 אנכי חתך –יחידות החיפוי ת ובפא קיר הרקעלקיבוע  יאבזר –א 2
 
 

 (סכמטיקיבוע באמצעות אבזרי קיבוע ) – 2 ציור

 (הבא בעמוד הציור( )המשך במילימטרים)המידות 

51
10

35
מ 

מ"
, ו

51
10

ט 
ו"



 (2019) 6560ת"י 
 
 
 

 

 
15 

 
 

 יחידת החיפויבפאת לקיר הרקע אבזר קיבוע  –ב 2

 מבט מלמעלה –

 יחידת החיפויבגב  לקיר הרקע אבזר קיבוע – ג2

 אנכי חתך –

 

 מקרא לציור:

 D  -  קוטר הקדח 

d   -   אבזר הקיבועקוטר  

 H - עובי יחידת החיפוי 

 

 אבזרי קיבוע )סכמטי(קיבוע באמצעות  – (הציור)המשך  2ציור 

 )המידות במילימטרים(

 

 מישקים  .4.8

בהתאם  יהיוהמישקים בין יחידות החיפוי שהאלמנטים המחופים יבטיח גבי סידור יחידות החיפוי על 

חומרי הבידוד למוצרים וללדרישות התכנון. המישקים ימולאו בחומר מילוי או יישארו פתוחים בהתאם 

 .הרקעהחיפוי לקיר  דותייח בין להשמה (2.10שנבחרו )ראו סעיף 

 מישקים רגילים בין יחידות החיפוי . 4.8.1

הצלע הארוכה של היחידה, ובהתאם בין יחידות החיפוי יתוכננו מישקים לפחות בכיוון אחד, לאורך  .א

 לתכנון האדריכלי.

 מ"מ. 3-רוחב המישקים לא יהיה קטן מ

 למרות האמור לעיל, מותר להצמיד שתי שורות של יחידות חיפוי ללא מישק אופקי ביניהן, 

 .למישקיםיש להכין חישוב סטטי  מ' 75-מ גבוה בבניין אולם

החיפוי סרגלים מתאימים ליצירת מרווח לפי המידות להבטחת רוחב המישק יוצבו בין יחידות  ב.

 המתוכננות.

 ג.   אם ממלאים את המישקים הרגילים שבין יחידות החיפוי, הם ימולאו בחומר המתאים לדרישות 

 .2.8סעיף  

 מישקי התפשטות  . 4.8.2

 מ"מ לפחות. 12 ושרוחבאחד אופקי התפשטות מישק  יה לפחותמ' יה 4.5שגובהה עד בבניין  בכל קומה .א

  .מ"מ לפחות 12 יהיה רוחבםמ' ו 8-מ גדולים אינםים שווחאנכיים ייקבעו במר התפשטותמישקי  .ב
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 .מ' 8-מוי של אלמנטים טרומיים לא יהיה גדול בין מישקי ההתפשטות בפני החיפ ווחהמר .ג

 .2.9.2אם ממלאים את מישקי ההתפשטות, הם ימולאו בחומר המתאים לדרישות סעיף  .ד

 :הערה

 מישקי לוותר על ניתן, פתוחים אותם ומשאירים( א.4.8.1)סעיף  הרגילים המישקים את ממלאים לא אם

 .האופקייםההתפשטות 

 ים(י)סייסמ מישקים מבניים רחבים . 4.8.3

  ,הבניין ותרוחב המישקים בקירמ קטןיהיה לא  יחידות החיפוירוחב המישקים המבניים בין 

 .413ת"י  התקן הישראלי ותדרישבהתאם ל

 חיפוי פתחים ופינות  . 4.9

 . לפתח שמסביבחלק הקיר לתוך כניסת הבטון  את יש להבטיח, בזמן יציקת הבטון,מתועשת הבשיטה 

 טפסות,לפינות ומסביב לפתחים אחרי פירוק ה ,לסף החלון יחידות החיפויאת לחלופין, ניתן להרכיב 

 .לפי התכנוןאבזרי קיבוע במספר הנדרש ולקבע אותן באמצעות 

 חיפוי חלקי בניין שלא חופו באלמנטים טרומיים או באלמנטים מתועשים   .4.10

מסוימים בבניין יתעורר הצורך  ייתכן שבמקומות המיועדים לחיפוי,גודלם ומורכבותם של בניינים  בגלל

 בשיטות אחרות. יחידות חיפוילשלב 

 שטחים העשויים להיות מחופים בשיטות אחרות נמצאים בדרך כלל בקומת הקרקע של הבניין, 

 בכל קומה, בשטחים בעלי צורה מיוחדת ועוד.  חיבור בין אלמנטים מתועשיםהבקומת הגג, ברצועת 

 , שטחים אלה ייעשה בשיטות המפורטות בתקנים הישראליים הרלוונטיים ליחידות החיפויחיפוי 

 במפגשים בין חיפויים הנעשים בשיטות חיפוי שונות. (3)ביניים ייש לשקול את הצורך במישק. הענייןלפי 

הביצוע )הגדרה  כניותופירוט החיפויים בשטחים השונים והמפגשים בין שיטות החיפוי השונות יופיע בת

  (, לפי העניין.1.3.10וביצועם יהיה בהתאם למפרט הטכני )הגדרה  ,(1.3.9

 תיקונים מקומיים במהלך העבודה   .4.11

 אם נדרשים תיקונים מקומיים במהלך העבודה, הם ייעשו בהתאם לתכנון.

 כתמי חלודה על יחידת החיפוי מניעת  . 4.12

בהתאם להנחיות כמפורט להלן ויש למנוע מגע קבוע בין רכיבים ואבזרים מפלדה לבין יחידת החיפוי 

 :מתכנן השלד

 זיון  פלדתא. מוטות 

החיפוי באמצעות מרֵחקים המתאימים לדרישות  יחידותהזיון שבקיר הרקע יורחקו מ פלדתמוטות 

 .2.6סעיף 

 ואבזרי מתכת אחרים  (1.3.13)הגדרה ב. חוטי קשירה 

יהיו עשויים פלב"ם  יחידת החיפויכל חוטי הקשירה והאבזרים לקשירה זמנית הבאים במגע עם 

 .2.3.4בסעיף  כמפורט

 על החיפויהגנה  . 4.13

 .2.11אם נדרש להשתמש בחומרים דוחי מים או בחומרי ציפוי אוטמים, הם יתאימו לנדרש בסעיף  
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 ודרישותשיטות  –בדיקות  -ה  פרק

 כללי .5.1

אושרה טיפוס -שדוגמת האבמוודאים  .טיפוס-לפני תחילת הכנת האלמנטים המחופים מכינים דוגמת אב   .5.1.1

, לפי 5.2.7-ו 5.2.6נציגי המזמין )ראו סעיפים הן מבחינה אדריכלית, הן מבחינה הנדסית והן על ידי 

 העניין(.

 הערה:

 טיפוס לבניין הראשון שבפרויקט.-דוגמת אבב להסתפק( ניתן 1.3.19פרויקט )ראו הגדרה ב

  .אדריכלית ומבחינה הנדסיתמבחינה  ויאושרו האלמנטים הראשונים ייבדקו בזמן הכנתם .5.1.2

 האלמנטים בהמשך ייעשו באותו אופן וייחשבו מאושרים.

במהלך ביצוע העבודה באלמנטים מתועשים, ובמהלך ייצור אלמנטים טרומיים במפעל והרכבתם באתר,  .5.1.3

 .5.4ערכו בדיקות כמפורט בסעיף י( וי1.3.11הגדרה ראו תיעשה בקרת איכות )

ייערכו על ידי מי  5.5-ו 5.4, 5.3, 5.2.7, 5.2.6, 5.2.5, 5.2.4.1, 5.2.2, 5.2.1רטות בסעיפים הבדיקות המפו .5.1.4

שהוסמך לכך לפי מסמכי ההתקשרות בין מזמין העבודה לגורמים הרלוונטיים, כגון: המפקח, הקבלן 

 הראשי או קבלן המשנה.

 .(4)ייערכו על ידי מעבדה מאושרת .55.2.4–5.2.4.2-ו 5.2.3בסעיפים שהבדיקות 

הבדיקות המפורטת להלן. תוצאות הבדיקות יתועדו על ידי עורכי  תוכניתהבדיקות ייערכו בהתאם ל

  הבדיקה במסמך כתוב וחתום.

 טיפוס -בדיקות לאישור דוגמת אב .5.2

 : המפורטות להלןאת הבדיקות  טיפוס עורכים-לצורך אישור דוגמת האב

 מסמכיםהימצאות  .5.2.1

 נמצאות באתר או במפעל, לפי העניין; (1)ותוכניות הייצור (1)מוודאים שתוכניות הביצוע -

 .4.3מוודאים שנערכו החישובים המתאימים, בהתאם לצורך, כמפורט בסעיף  -

   יחידת החיפויאימות התאמת  .  5.2.2

 תכנון האדריכלי בשנבחרה  יחידהשסופקה זהה במידותיה ובתכונותיה ל יחידת החיפויבודקים ש

 של החיפוי.

 ליחידות החיפוי,  הרלוונטיים יםהישראלי קנים, כנדרש בתיחידות חיפויבודקים מדגם מייצג של 

בודקים מדגם מייצג  ממינים שונים, יחידות. אם לפי דרישות התכנון מערכת החיפוי כוללת לפי העניין

 , (3)בדיקה של מעבדה מאושרת . בודקים הימצאות תעודותיחידות החיפוישל כל אחד ממיני 

בנוגע לתכונות  נים החלים עליהתקה ולדרישותשנבחרה  יחידהשסופקה ל יחידהה המאמתות את התאמת

 אותו מחפים:שות אלה לפי סביבת הבניין דרישבדיקות המתחייבות מעמידה בהמפורטות להלן, לרבות 

 בי )משקל מרחבי(;חמריחסי  שקלמ -

 חוזק כפיפה; -

 ספיגות כוללת; -

 ספיגות נימית; -

 (;5.2.3תסבולת העמסת העיגון )סעיף  -

מתאים  יחידותשעובי העובי היחידה: מודדים כמתואר בתקנים הרלוונטיים לפי מין היחידה. בודקים  -

 ;2.2ף לתכנון ולנדרש בסעי
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 יחידותבודקים שמידות המידות היחידה: מודדים כמתואר בתקנים הרלוונטיים לפי מין היחידה.  -

 ;2.2ף דרש בסעימתאימות לנ

 , קוטר הקדחים, עומקם ומיקומם מתאימים לדרישות התכנון.יחידהבודקים שמספר הקדחים ב -

 בדיקת תסבולת העמסת העיגון .5.2.3

מ"ר של חזית יחידה; אם שטח חזית  20,000עבור כל מין של יחידת חיפוי בודקים בדיקה אחת לכל 

 ר עבור כל מין של יחידה.מ"ר, בודקים בדיקה אחת באת 20,000-היחידה באתר קטן מ

 בודקים כמתואר להלן:

בהתאם לשיטת החיפוי המיועדת להיות מבוצעת במפעל או  יחידהלתוך ה אבזר הקיבועמקבעים את 

 באתר.

 עד להרס. יחידהבניצב למישור ההקיבוע  אבזרמושכים את 

 רושמים את הכוח שהופעל.

 הבטיחות.הכוח יתאים לחישובי המהנדס האחראי בהתחשב במקדם 

 של אבזרי הקיבוע החומריםאימות התאמת  .5.2.4

 למין המוצהר  המתכתהתאמת מין  .5.2.4.1

 עשויים ממנה האבזריםשבודקים שעל גבי האריזה של אבזרי המתכת מופיעים פרטי מין המתכת  

פרט במ (,1.4.9)הגדרה  ופרטי זיהוי של הספק, וכן שפרטים אלה מתאימים למפורט בתוכניות הביצוע

 ובתעודת המשלוח של הספק. ( 1.3.10)הגדרה הטכני 

 התאמת מין הפלב"ם למין המוצהר  .5.2.4.2

 ( בודקים את התאמת מין הפלב"ם למין המוצהר.2.3.1לפי דרישה מיוחדת )ראו סעיף  

 יחידות או  20,000לכל  אבזרים מכל מין, שייבחרו באקראי מאריזות שונות 3בודקים מדגם של 

  3חלק  2378ת"י  עורכים את הבדיקה כמפורט בתקן הישראלי הקטן מביניהם.מכל משלוח לאתר, 

 בדיקת מין הפלב"ם ומין האלומיניום. - 5.1.1.12בסעיף 

 (7)עמידות אבזרי הקיבוע בכפיפה .5.2.4.3

 .לפי דרישה מיוחדת בודקים את העמידות בכפיפה של אבזרי הקיבוע

דוגמות לפחות מכל מין של אבזר. אבזרים מבוטנים בתוך קדח בודקים לאחר התקשות   (8)6 בודקים

 במעבדה או באתר, לפי הצורך. (3)מעבדה מאושרתחומר המילוי שבקדח. הבדיקה תיערך על ידי 

 לרקע זהה לרקע שבאתר. מפעילים על האבזר המקובע  4.6מקבעים את האבזרים כנדרש בסעיף 

 כוח אנכי. 

 הכוח בקצה האבזר, במרחק המקסימלי המותר מהרקע לפי הוראת היצרן,  מפעילים את

 תונח בו. שיחידת החיפויבמרכז המיקום 

 שניות. 20ק"ג לדקה ומודדים את שקיעת האבזר כל  10מפעילים כוח בקצב של 

   רושמים את הנתונים המפורטים להלן:

 שהכוח הופעל בו; (K)המרחק מהרקע  א.

 ;)2P(מ"מ  2של  הכוח שגרם לשקיעה ב.

 

                                                 
 למידע בלבד: הבדיקה לקוחה מן התקן הצרפתי  (7)

NF DTU 55.2 P1-1:2014 – Travaux de batimment – Revetements muraux attaches en pierre mince, Partie 1 -1:  

Cahier des clauses techniques types 
 דוגמות. 3להסתפק בבדיקת  לצורך בדיקת אימות במהלך החיפוי ניתן  (8)
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   ;)8P(מ"מ  8הכוח שגרם לשקיעה של  ג.

 (.5.2.4.1פרטי הזיהוי של האבזרים שנבדקו )הפרטים המצוינים בסעיף  ד.

 , הקטן מביניהם.  3/8P-או ל 2P-שווה ל היהי בשירות הגבוליעומס ה

 קיבוע בהעמסה משולבת )כוח אנכי וכוח אופקי(העמידות אבזרי  .5.2.4.4

 . (7)קיבוע בהעמסה משולבתהלפי דרישה מיוחדת בודקים את העמידות של אבזרי 

 או באתר, לפי הצורך. (3)עורכים את הבדיקה במעבדה מאושרת

של אבזר. אבזרים מבוטנים בודקים לאחר התקשות חומר המילוי  מיןדוגמות לפחות לכל  (8)6בודקים 

 .4.6שבקדח. מקבעים את האבזרים כנדרש בסעיף 

השווה לעומס הגבולי בשירות שהתקבל בבדיקה המתוארת  מפעילים על האבזר המקובע כוח אנכי 

. מפעילים את הכוח בקצה האבזר, במרחק המקסימלי המותר מהרקע לפי הוראות 5.2.4.3בסעיף 

 .יחידת החיפויהיצרן, במרכז המיקום שבו תונח 

נרשמת שח מתיחה )משיכה צירית(, עד בקצה האבזר כו הכוח האנכי ובהמשך לו מפעילים נוסף על

 מ"מ. 0.8תזוזה אופקית של 

 (..2.4.15רושמים את פרטי הזיהוי של האבזרים שנבדקו )הפרטים המצוינים בסעיף 

 האבזרים בהעמסה המשולבת תיקבע לפי הכוח הקטן ביותר שנמדד מבין כל הדוגמות שנבדקו. עמידות

 מלי הפועל על האבזר לפי חישובים הנדסיים הכוח הנמדד יהיה גדול מהכוח האופקי המקסי

 (..34.3כוח הנובע מעומס רוח( )ראו סעיף  )כגון

 של אבזרי הקיבוע  (שליפהמתיחה )בדיקת כוח ה .5.2.4.5

 .(7)הרקעקיר  של אבזרי קיבוע מתוך (שליפהמתיחה )בודקים את כוח ה

אבזרים לפחות מכל מין של אבזר קיבוע המשמש  (8)6ם מייצג של טיפוס מדג  -בודקים על גבי קיר אב

 במערכת.

 .להוראות היצרןמחדירים את אבזר הקיבוע לקיר הרקע עד לעומק הנדרש בהתאם 

 ., לפי העניין4.6מקבעים את אבזר הקיבוע כנדרש בסעיף 

מתיחה מפעילים בקצה האבזר כוח מתיחה באמצעות מכשיר שליפה בעל אמצעי למדידת כוח ה

 עד שמופיע הסדק הראשון סביב אבזר מבוטן או עד שנרשמת תזוזה אופקית של האבזר (, שליפה)

 .מ"מ 0.8-של העוגן שלו( ב)או 

 רושמים את הכוח שהתקבל ואת פרטי הזיהוי של האבזרים שנבדקו )הפרטים המצוינים 

 (.5.2.4.1בסעיף 

 מבין כל הדוגמות שנבדקו.כוח המתיחה )שליפה( של אבזרי הקיבוע הוא הכוח הקטן ביותר שנמדד 

כוח המתיחה )שליפה( הנמדד יהיה גדול מהכוח האופקי המקסימלי הפועל על האבזר לפי חישובים 

 (..33.4.3הנדסיים, כגון כוח הנובע מעומס הרוח )ראו סעיף 

 הערה:

 עמידות האבזר בלחיצה. ה שללפי דרישה מיוחדת עורכים בדיק

 אימות התאמת החומרים  .5.2.5

 , 2.9-ו 2.8 פיםשהחומרים והרכיבים למילוי מישקים, אם נדרש מילוי, מתאימים לסעיבודקים  

  .(3)מעבדה מאושרתבהתאם לתעודת בדיקה מלאה ועדכנית של  

, בהתאם לתעודת בדיקה מלאה 2.10 ףמתאימים לסעי והמוצרים לבידוד תרמי חיצוניבודקים שהחומרים  

 .(3)ועדכנית של מעבדה מאושרת
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 טיפוס של אלמנט טרומי -בדיקת אב . 5.2.6

מ"ר, הכולל את כל מרכיבי החיפוי בהתאם  12-קיר טרומי מחופה ששטחו כ -מכינים אלמנט לדוגמה 

  .חומרים המפורטים במפרט הטכניללתוכניות הביצוע ו

י הקיבוע אבזר, את הטפסהעל גבי  יחידות החיפויבוחנים חזותית את סידור  במהלך הכנת הדוגמה

זיון ואת המרֵחקים פלדת האת סידורי מוטות את הפרדות האש,  את שכבת הבידוד התרמי, ויציבותם,

 .4.1.1המיועדים להבטיח כיסוי בטון כנדרש בסעיף 

 בהתאם לתכנון. יחידהון כנגד ההנדסי יוצקים את הבטבתום בדיקות הכנה אלה ובכפוף לאישור 

אדריכלית  המעבירים אותו למקום המיועד לבחינ , ניקויו ואחסונוטפסהלאחר שליפת האלמנט מה

  והנדסית ולאישור.  

 טיפוס של אלמנט מתועש-בדיקת אב . 5.2.7

מ"ר, הכולל את כל מרכיבי החיפוי בהתאם לתוכניות הביצוע  12-כ ושטחשמכינים קיר לדוגמה 

 לון.טיפוס של אלמנט מתועש תכלול פתח לח-דוגמת אב .חומרים המפורטים במפרט הטכנילו

בידוד התרמי המרֵחקים ושכבת האבזרי הקיבוע,  לרבותהחיצונית,  טפסהב יחידות החיפוימסדרים את 

 .ואת הפרדות האש

 .בודקים שהושמו הסרגלים להבטחת רוחב המישקים בהתאם לדרישות התכנון

הזיון בהתאם לתוכניות הביצוע  פלדתלאחר גמר ההכנות, בחינתן ומתן אישור להמשך, מרכיבים את 

הפנימית  טפסה. מרכיבים את ה4.1.2ומשתמשים במרֵחקים להבטחת עובי כיסוי הבטון כנדרש בסעיף 

 ויוצקים את הבטון בתווך.

 משלימים את עבודות מילוי המישקים, אם נדרש, ואת ניקוי הדוגמה. טפסותלאחר פירוק ה

שאחת מהן נמצאת מתחת לפתח חלון. בוחנים חזותית  י,יחידות חיפו 3שעות לפחות מפרקים  24לאחר 

 . ובודקים שאין חללים בבטון יחידות החיפוי,את האזורים שמהם פורקו 

 ליקויים, בודקים את הסיבה לכך ונוקטים אמצעים למניעתם.  ואם נמצא

 בדיקות לפני תחילת הכנת האלמנטים המחופים .5.3

שכל , מוודאים ילת מלאכת הכנת האלמנטים המחופיםטיפוס ולפני תח-לאחר שאושרה דוגמת האב

החומרים המיועדים לשמש במערכת החיפוי של כל בניין מתאימים לחומרים שהוזמנו. עורכים את 

 .5.2.5-ו 5.2.4, 5.2.3, 5.2.2, 5.2.1הבדיקות המפורטות בסעיפים 

 בדיקות במהלך הכנת האלמנטים המחופים .5.4

חתום את  י או מתועש, לפי העניין, עורכים בדיקות חזותיות ומאשרים בטופסלפני כל יציקה של אלמנט טרומ

 ג.בנספח בדוגמת טופס אישור ההתאמה שלפחות לנושאים המפורטים ו התאמת

 לפי הצורך.נוספות אדריכליות והנדסיות במהלך הכנת האלמנטים המחופים ייערכו בדיקות 

 בדיקות בגמר העבודה .5.5

 טיפוס שאושרה.-את התאמת מראה האלמנטים המחופים לדוגמת האב בודקים בבדיקה חזותית

 .789בודקים את הסטיות בפני החיפוי המוגמר כמתואר בתקן הישראלי ת"י 
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 דוגמת חישוב ליחידת החיפוי –נספח א 

 )למידע בלבד(

 נתונים על יחידת החיפוי –כללי . 1-א

ס"מ, מקובעת לקיר רקע מבטון, בשיטת חיפוי מתועשת  3יחידת החיפוי עשויה אבן טבעית בעובי של 

)ראו דוגמות  רקעהקיר לס"מ בין יחידת החיפוי  5באתר או בשיטה טרומית, עם בידוד תרמי בעובי 

 .(2-א-ו 1-בציורים א

 פירוט שלבי החישוב. 2-א

 ת החיפוימידות ומשקל עצמי של יחיד .2.1-א

 מ'  b = 0.35 ,רוחב 

 מ'  L = 0.80 ,אורך 

 מ'  h = 0.03,  עובי 

 ק"ג למ"ק.  = 2500 ,משקל מרחבי יחסי 

 של יחידת החיפוי מחשבים לפי הנוסחה: ,()ק"ג G ,את המשקל העצמי 

  G = ρ × b × L × h 

G  =21 ק"ג 

 עומס הרוח  .2.2-א

 ק"ג למ"ר. W = 250, עומס הרוח נתוןבדוגמה זו  

 .414מבנה יש לחשב את עומס הרוח כמפורט בתקן הישראלי ת"י עבור כל 

 מפני קיר הבטון rתום יעומק נקודת הר .2.3-א

 ס"מ. r = 2 ר, תום מפני הקייבדוגמה זו, עומק נקודת הר 

  .4-וציור א תוםילחישוב עומק נקודת הרבנוגע  5-ראו סעיף א 

  𝛄𝐬, בטיחות לחומרהמקדם  .2.4-א

 .1.8 ואה אבזרי הקיבועמקדם הבטיחות ל            

 מהקיר. אבזר הקיבועמקדם הבטיחות לחומר אינו מתייחס לשליפת  

 (.γan = 4 מהקיר אבזר הקיבוע)מקדם הבטיחות לשליפת  

  Gהמשקל העצמי  עקב Mbובמומנט כפיפה  Wמוטרח בלחיצה ובמתיחה מעומס הרוח  אבזר הקיבוע .2.5-א

 יחידת החיפוי.של  

 חישוב כוח הרוח הפועל על יחידת החיפוי .3-א

  Gעל כל יחידת חיפוי פועלים כוח אופקי וכוח אנכי, כאשר הכוח האנכי הוא המשקל העצמי  

  של יחידת החיפוי, והכוח האופקי כולל את כוח הרוח.

 יחושב לפי הנוסחה: ,Fw1 ,כוח הרוח הפועל על יחידת חיפוי אחת 

Fw1 = W × L × b  ;   FW1 = 250 × 0.80 × 0.35 = 70𝑘𝑔 

 שבה: 

 Fw1 -  )כוח הרוח הפועל על יחידת חיפוי אחת )ק"ג 

 W -  ק"ג למ"ר( 2, שיעור עומס הרוחkg/m) 

 L  -  )אורך האבן )מ' או ס"מ 

 b -  )רוחב האבן )מ' או ס"מ 
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 )עליונה ותחתונה( האבןעיגון בפאות  –ב 1-א האבןדי יעיגון מצ –א 1-א

 לקיר הרקע, עם בידוד תרמי חיפויחתכים אופייניים לעיגון יחידת ה – 1-ציור א

 

 
 

 )עליונה ותחתונה( האבןעיגון בפאות  –ב 2-א האבןדי יעיגון מצ –א 2-א

 תוהסכמה הסטטי עיגוןנקודות ה – 2-ציור א

 אחד אבזר קיבועחישוב הכוח עקב עומס רוח הפועל על  .4-א

ת במספר , תוך התחשבושלהלןמחשבים לפי הנוסחה  Fwaאחד  אבזר קיבועאת כוח הרוח הפועל על 

  אוחז:  אבזר קיבועיחידות החיפוי שכל 

Fwa = Fw1 ×
1

n2
× n1 

 בנוסחה זו: 

Fwa -  ק"ג( אבזר קיבועכוח הרוח על כל( 

Fw1 - )כוח הרוח הפועל על יחידת החיפוי אחת )ק"ג 

n1 -  אוחז אבזר קיבועמספר יחידות החיפוי שכל 

n2 - מספר עוגנים בכל יחידת חיפוי 
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 :, ולכן(2-ציור א וחיפוי )ראיחידות  2-אוחז ב אבזר קיבועשכל  מניחים ובדוגמה ז

 

Fwa = 70 × (
1

4
) × 2 = 35 kg  

 

  על השפעת עומסים מרעידות אדמה. בדרך כלל עומס הרוח גוברהערה: 

 )לצורך חישוב מפורט יש לחשב את העומס האופקי כתוצאה מהשפעת רעידת אדמה,    

 (.413הישראלי ת"י כמפורט בתקן    

 

 אחד )כוחות שירות( אבזר קיבועחישוב הכוחות הפועלים על  .5-א

  Gעקב משקל העצמי  Mbובמומנט כפיפה  ,Wמוטרח בלחיצה ובמתיחה מעומס הרוח  אבזר הקיבוע

 .(3-)ראו דוגמה בציור א יחידת החיפוישל 

  

 

 כוחות הפועלים על אבזר קיבוע בדוגמת החישובה ת שלסכמטי הצגה – 3-ציור א

 )המידות בסנטימטרים(
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 אפשרויות: 3לצורך החישוב נבדוק  

  316 םמ"מ, עשוי פלב" d = 8אבזר בחתך עגול מלא בקוטר  א. 

 ק"ג לסמ"ר לפחות(. fy  = 3100 אופייני )גבול כניעה  

 ס"מ  al  =8.5 ,עיגוןהאורך   

 :אבזר הקיבוע( של )סמ"ר Aשטח החתך 

A =
πd2

4
= 0.5 cm2  

 :( של אבזר הקיבוע3)ס"מ wמודול החתך )מומנט התנגדות( 

w =
πd3

32
= 0.0503 cm3 

 :של אבזר הקיבוע)ק"ג לסמ"ר( σT מאמץ המתיחה 

σT =
Fwa

A
=

35.0 

0.5
= 70

kg

cm2   

 (:3-)ראו ציור א על אבזר הקיבוע( ר)ק"ג לסמ"Mb המקסימלי  הכפיפהמומנט  

Mb =
G

2
× la =

21

2
× 8.5 = 89.25 

kg

cm2
 

  :על אבזר הקיבוע)ק"ג לסמ"ר(   σbמאמץ הכפיפה   

σb =
Mb

w
=

89.25

0.0503
= 1775

kg

cm2
 

 סה"כ המאמצים על אבזר הקיבוע:  

∑ 𝜎 = 𝜎𝑇 + 𝜎𝑏 = 70 + 1775 = 1845
kg

cm2
 

 :אבזר קיבועשל כל  σmaxהמאמץ המקסימלי   

σmax =
fy

γs
=

3100

1.08
= 2870

kg

cm2      

 לאבזר הקיבוע: γs הבטיחותמקדם   

γs =
2870

1845
= 1.55 < 1.8 → N. G. 

 ולכן יש להגדיל את קוטר אבזר הקיבוע. ,הנדרש 1.8-המתקבל קטן מ הבטיחותמקדם   

 

 (.316 םמ"מ )פלב" d = 10אבזר בחתך עגול מלא בקוטר  ב. 

 של אבזר הקיבוע: Aשטח החתך 

A =
πd2

4
= 0.79 cm2 

 :אבזר הקיבוע)מומנט התנגדות( של  wמודול החתך   

w =
πd3

32
= 0.0982 cm3 
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 :אבזר הקיבועשל  σTמאמץ המתיחה 

σT =
Fwa

A
=

35.0 

0.79
= 44.3

kg

cm2   

  :על אבזר הקיבוע σbמאמץ הכפיפה  

σb =
Mb

w
=

89.25

0.0982
= 908.9

kg

cm2
 

 :סה"כ המאמצים על אבזר הקיבוע  

∑ σ = 𝜎𝑇 + 𝜎𝑏 = 44.3 + 908.9 = 953.2
kg

cm2
 

 :לאבזר הקיבוע γs הבטיחותמקדם   

γs =
2870.4

953.2
= 3.01 > 1.8 → O. K. 

  

מ"מ  2d = 6מ"מ וקוטר פנימי  2 =עובי דופן  ,מ"מ 1d = 10אבזר בחתך עגול חלול עם קוטר חיצוני  ג. 

 (.316 פלב"ם)

 :אבזר הקיבועשל  Aשטח החתך 

A =
π(𝑑1

2 − 𝑑2
2)

4
=

π(12 − 0.62)

4
= 0.5 cm2 

 :)מומנט התנגדות( של אבזר הקיבוע wמודול החתך 

w =
π × (14 − 0.64)

32 × 1
= 0.0855 cm3 

 :של אבזר הקיבוע σTמאמץ המתיחה 

σT =
Fwa

A
=

35.0 

0.5
= 70

kg

cm2   

  :על אבזר הקיבוע σbמאמץ הכפיפה   

σb =
Mb

w
=

89.25

0.0855
= 1044

kg

cm2
 

 סה"כ המאמצים על אבזר הקיבוע:  

∑ σ = 𝜎𝑇 + 𝜎𝑏 = 70.0 + 1044 = 1114
kg

cm2
 

 לאבזר הקיבוע: γs הבטיחותמקדם   

γs =
2870

1114
= 2.57 > 1.8 → O. K. 
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 דוגמה לחישוב עומק הקיבוע בתוך קיר הרקע .6-א

 חישוב המאמצים המתפתחים בבטון )מומנט הכפיפה תוך קבע מיתום של האבזר בתוך הקיר תינקודת הר 

 .(5-א-ו 4-א )ראו דוגמות בציורים והכוחות הציריים באבזר( 

 

 זרוע הכוח הפועל על אבזר הקיבוע עד פני קיר הרקע הצגה סכמטית של – 4-ציור א

 )המידות בסנטימטרים(

  

 ס"מ. 2 הואמפני קיר הבטון  ,rתום, ינניח לצורך החישוב שעומק נקודת הר

 

 

 ס"מ  1כוחות הפנימיים הפועלים על אבזר קיבוע בקוטר ה הצגה סכמטית של – 5-ציור א

 ס"מ 2 הואמפני קיר הבטון  rתום יבהנחה שעומק נקודת הר, המעוגן בקיר בטון

 )המידות בסנטימטרים(
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 :ק"ג G = 21משקל יחידת החיפוי  

G = 21 kg  

 )ק"ג(:P אבזרים נושאים את המשקל העצמי של יחידת החיפוי, הכוח הפועל על כל עוגן  2כאשר  

P =
G

2
= 10.5 kg 

 מ"מ: 10 =ס"מ ואבזר בקוטר  r = 2)ס"מ( עבור נקודת ריתום  lזרוע המומנט חישוב  

 זרוע המומנט = חצי עובי יחידת החיפוי + עובי בידוד תרמי+ עומק נקודת הריתום   

l = 1.5+5+2=8.5 cm 

 ס"מ( הוא:·)ק"ג   Mמומנט הכפיפה בנקודת הריתום 

M = P × l = 10.5 × 8.5 = 89 kg ∙ cm  

 

 )ק"ג( הוא: Cהכוח השקול  

C =
M

r
=

89.2

2
= 44.6 kg  

 מתפתח בבטון הוא:ה)ק"ג לסמ"ר(  σמאמץ הלחיצה  

σ=
 C +P

d × r
=

(44.6 + 10.5)

(1 × 2)
= 27.5 kg/cm2 

 :חישוב מקורב למאמצים המתפתחים והפועלים על הבטון 

 ק"ג לסמ"ר. 250נניח שחוזק הבטון הוא  

γ𝑠 =
250

27.5
= 9.1 > 4         O.K.   

 ס"מ 35רוחב בס"מ ו 80אורך ב ,ס"מ 3יחידת חיפוי בעובי דוגמת חישוב למאמצים עבור  .7-א

 )חישוב זה אינו מתייחס למאמצים המקומיים המתפתחים ביחידת החיפוי באזורי אבזרי הקיבוע(. 

 ק"ג למ"ר )כולל כל המקדמים הנדרשים לפי  W = 250עומס הרוח לחישוב בדוגמה זו בשיעור  

 .(6-)ראו דוגמה בציור א (414התקן הישראלי ת"י           

 ק"ג. 17.5 היאבכל נקודת העיגון  Rהראקציה  
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 מיקום נקודות הקיבוע ביחידת החיפוי – 6-ציור א

  

 מ': 0.35רוחב בו מ' 0.8יחידת חיפוי באורך  הפועל על)ק"ג(  Fw1סה"כ כוח הרוח  

∑ Fw1 = 250 × 0.35 × 0.8 = 70 kg = 4 × 17.5 kg 

 :מ' 0.35ברוחב ומ'  0.8באורך  רצועה לעהפועל  ס"מ(·)ק"ג   Mmaxנחשב את מומנט הכפיפה המקסימלי  

          

Mmax =
q × L2

8
=

(250 × 0.35) × (0.8)2

8
= 700 kg ∙ cm 

 

 של יחידת החיפוי: wמודול החתך  

w =
b × h2

6
=

35 × 32

6
= 52.5 cm3 

 המתפתח ביחידת החיפוי: σכפיפה המאמץ  

σ =
M
w

=
700
52.5

= ± 13.3 
kg

 cm2
          O. K. 

 

 חישוב הדפורמציה ביחידת החיפוי .8-א

 של יחידת החיפוי: δ הדפורמציהחישוב  

δ =
5

384
×

WL4

EI
 

 

 ( על יחידת חיפוי אחת:מ)ק"ג לס" qחישוב עומס רוח קווי  

q =
250 × 0.35

0.8
= 1.094 

kg

cm
 

  

 

 

 

נקודות העיגון 

 בפועל 

 בשיטות השונות

נקודת העיגון 

 התאורטית 

 לצורך החישוב

35/80 cm  

250 kg/m2 
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 ( הפועל על החתך: 4)ס"מ Iה ימומנט האינרצי חישוב

I =
bh3

12
=

35 × 33

12
= 78.75 cm4 

 

δ =
5

384
×

1.094 × 804

300000 × 78.75
= 0.025 cm (=

L

3200
) 

 

 חישוב מאמץ הגזירה ביחידת החיפוי .9-א

 (7-)ראו דוגמה בציור א

 
 

 גזירה החישוב מאמצי  – 7-ציור א

 מידות בסנטימטרים(ה)

 :τ1 ,גזירה מכפיפה 

τ1 =
Q × S1

b × I
 

 

 τ1  - ק"ג לסמ"ר( 1-1גזירה במפלס ה מאמץ( 

 Q - )כוח הגזירה בחתך )ק"ג 

 S -  מומנט סטטי )ראשון( של השטח המקווקו כלפי צירx − x (3)ס"מ 

 b - ס"מ( רוחב החתך( 

 I - ה כלפי ציריאינרצי מומנט x − x (4)ס"מ 

  

 :Sמומנט סטטי,  

S = 35 ×
3

2
×

3

4
= 39.4 cm3 

 : Q, כוח הגזירה 

Q =
250 × 0.8 × 0.35

2
= 35 kg = Smax 

 

 :, גזירההמאמץ  

τ =
39.4 × 35

35 × 78.75
= 0.5

kg

cm2
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 (8-)ראו דוגמה בציור א באזור הקיבוע חישוב מאמצים מקומיים ביחידת החיפוי. 10-א
 

 (ג8-אראו ציור ) 1-1חתך 

R = 17.5 kg = σp ×
√2

2
(2 × 3 cm × 1.5 cm√2) 

R = 9σp 

σp = 1.95 
kg

cm2 
 

 יחידת החיפוי –א 8-א 

 

 

 
 מאמצים המתפתחים סביב אבזר הקיבוע – ב8-א

 האוחז באבן

 1-1חתך  – ג8-א

 

 

 

  2-2חתך  – ד8-א

 מאמצים מקומיים המתפתחים ביחידת החיפוי באזורי הקיבוע – 8-ציור א

 מידות בסנטימטרים(ה)
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 של יחידת חיפוי וההתפשטות התרמית מודול האלסטיות – ב נספח 

 )למידע בלבד( 

 

 מודול האלסטיות . 1-ב

 .שלהלן 1-במפורטים בטבלה  ותשונ יחידות חיפוישל  Eערכי מודול האלסטיות 

 1-בטבלה 

 E ,מודול האלסטיות חומר יחידת החיפוי

  מ"ר(נ' למ)

 (0.3 - 8)  410 חול אבן

 (1 - 8)  410 גיר אבן

 ( 2 - 6)  410 גרניט

 (4 - 6)  410 פורצלן קרמיקה

 (4 - 8.4)  410  דולומיט

 (6 - 10)  410 בזלת

 (7 - 10)  410 דיוריט

 (7 - 11)  410 גאברו

 התפשטות תרמית  . 2-ב

 .שלהלן 2-במפורטים בטבלה  ותשונ יחידות חיפוישל הלינארית  תתרמיההתפשטות מקדמי הערכי 

 2-בטבלה 

חומר 

יחידת 

 החיפוי

התפשטות מקדם 

 ת לינאריתתרמי

 למעלה צלזיוס

 מינרל קריטי

 -  5.4 6-10 בזלת

 (90-100קלציט %)  (6-4) 6-10 גיר

 (%5-35) קוורץ  8 6-10 גרניט

 (%50-100) קוורץ  10 6-10 חול אבן

 (%100) קוורץ  11 6-10  קוורץ

 (%90-100) קלציט  13 6-10 שיש
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 אלמנטים חיפוי הדוגמה לטופס בדיקה חזותית במהלך הכנת  – גנספח 

 )למידע בלבד( 

 
   תאריך:  צד:     קומה:     בניין:    האלמנט:    פרטי היציקה:

 
 

 מספר
 סידורי 

 תקין הנושא הנבדק

(V) 

 טעון

תיקון 
(O) 

 תוקן הערות

(X) 

החיפוי בכל  יחידות - 1

השטח המיועד ליציקה 

שלמות, ללא סדקים או 

פגמים אחרים, כמפורט 

 הישראלי ןבתק

הרלוונטי ליחידת 

  החיפוי, לפי העניין

מסודרות החיפוי  יחידות -

 תוכניתבהתאם ל

 האדריכלית

    

 אבזרי הקיבועהימצאות  2

, צורה, מיןהנדרשים )

בכל  –מיקום, כמות( 

 השטח המיועד ליציקה

    

יציבים ולא אבזרי הקיבוע  3

 ייפלו במהלך היציקה

    

 מילויהימצאות חומר  4

 הקיבוע אבזריסביב 

    

מישקים: מיקום, רוחב,  5

 ט( ללאצמנ)תערובת  מילוי

 ם מי הפרשת

    

 פלדתַמְרֵחקים למוטות  6

, מיקום, מיןזיון: ה

צפיפות, מרחק הזיון מגב 

 יחידת החיפוי

    

הבידוד התרמי הימצאות  7

 והפרדות אש

    

 
 שם המבקר:  

 
 חתימת המבקר: 
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 רשימת מונחים
 
 

                yield point - גבול כניעה

 tensile strength -  חוזק מתיחה 

ה  form (for concrete) - ַטְפס 

 safety factor - מקדם בטיחות

ֵחִקים   spacers - ַמְר

 strain - עיבור

 deformation - עיווי

cutting list - רשימת חיתוך  

 corrosion - שיתוך

 construction plans - תוכניות ביצוע

 shop drawings - כניות ייצורות
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