בעידן של התחדשות טכנולוגית מואצת בכל תחומי החיים ולנוכח
תנופת הבניה מצד אחד ומחסור בעובדי בנין מצד שני ,החליטה חברת
הבניה אפגד לאתר פתרונות לבניית בתי מגורים ומבני ציבור
בטכנולוגיה מתקדמת המעניקה ללקוח יתרונות חשובים ,כמו רמת
בידוד אופטימלית החוסכת באנרגיה בחימום וקירור ,עמידות לרעידות
אדמה ,בניה ירוקה בסביבה עבודה נקיה וכל זאת בבניה מהירה
המאפשרת את קיצור הלו"ז ויכולה להביא לחסכון משמעותי בעלויות
בניית השלד והגמרים.
לאחר בדיקות מעמיקות של יצרנים מובילים בעולם ,החלטנו להביא
לישראל את טכנולוגית  ICFמבית  BAZZICAהאיטלקית ,השותפה
למאות פרויקטים באירופה וארה"ב.
חברת אפגד  ,ICFמבית אפגד ,לקחה על עצמה להוביל את מהפכת
הבניה ,תוך התאמת המערכת לדרישות הבניה בישראל ,הכשרת
קבלני ביצוע וליווי הלקוח משלב התכנון ועד לביצוע.

נשיא חברת הבניה
אפגד,
רב קבלן ,אירגון
הקבלנים

כל הזכויות שמורות אוגוסט 2018
אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,לתרגם ,להקליט ,לשדר ,לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני ,דיגיטלי,
אופטי ,מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או
נכלל בקובץ זה ,בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.
כל הזכויות על המידע המקצועי המתפרסמים בקובץ זה שמורות לחברת אפגד  ICFבע"מ ,למעט במקומות בהם צויין אחרת
במפורש .חל אי סור מוחלט לפרסם את המידע ,חלקו או בשלמותו ,באף פורום אינטרנטי ,בלוג ,אתר אישי ,אתר מקצועי,
אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח ,ללא אישור מפורש בכתב מחברת אפגד  ICFבע"מ .כמו כן אין לקשר ,לערוך ,לעבד
או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם .במקומות בהם מופיעים תצלומי-מסך של תוכנות כלשהן ,זכויות
היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי ( )GUIשמורות לחברות שיצרו אותן.
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פרק ראשון -מבוא
 1.1מהי מערכת ?ICFITALIA
מערכת  ICFITALIAהינה פתרון בנייה לקירות ותקרות מבטון מזוין.
מטרתה לייעל ולפשט את תהליך הבנייה – על פי עיקרון של עבודה פשוטה וחזרתית
לעובדים לא מקצועיים ,תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה.
מטרה נוספת – לאפשר גמישות בתכנון הקונסטרוקטיבי והאדריכלי – על פי עיקרון של קירות
נושאים ,דבר המקנה חוזק מוגבר למבנה ,התאמה למפתחים גדולים וייעול בתכנון התשתיות.
מערכת  ICFITALIAמורכבת מלוחות פוליסטירן מוקצף וגשרי פלסטיק – שקובעים את עובי
הבטון ומשמשים שומרי מרחק בין לוחות אלה .גשרי הפלסטיק מותקנים בהשחלה בכיוון
אנכי ,ועליהם מותקנים ברזלי הזיון בתושבות ייעודיות.
התווך שנוצר בין לוחות הפוליסטירן המוקצף משמש ליציקה של הבטון.
לאחר המצקות הבטון ,לוחות הפוליסטירן נשארים חלק מחתך הקיר ומשמשים כחלל טכני
להשמה של תשתיות ,ומהווים בידוד טרמי פנימי וחיצוני למבנה.
הדייר והיזם – ייהנו מדירוג אנרגטי גבוה בכ 40%-למבנה (ביחס לבניה בשיטה קונבנציונלית)
בית שנבנה באמצעות מערכת  ICFITALIAהינו בעל דירוג אנרגטי גבוה ומאפשר צריכת
אנרגיה מצומצמת .הבידוד הטרמי הרציף ומתן הפתרון לגשרי הקור – מאפשרים איכות חיים
גבוהה וסביבה נעימה.
הקבלן ייהנה מצמצום עלויות בכ 10%-והאצת הבניה בכ( 30%-ביחס לבניה בשיטה
הקונבנציונלית)
מערכת  ICFITALIAהיא מערכת תבניות פריקות – לוחות הפוליסטירן המוקצף וגשרי
הפלסטיק ארוזים בנפרד ,דבר שמאפשר ניצול מיטבי של נפח התבנית באחסנה ,בהובלה
ובאספקה לאתר הבניה.
עבודת הנחת תבניות  ICFITALIAנוחה ופשוטה .לוח הפוליסטירן המוקצף מאפשר עבודה
קלה ללא תלות בכיוון ההרכבה – דבר שניתן לביצוע גם עם עובדים לא מיומנים .פעולות
ההרכבה של התבנית והנחת ברזל הזיון אף הן מאפשרות עבודה מהירה לצד איכות ובקרה
על הביצוע.
מערכת התבניות אמינה וקשיחה ולא נדרשת כל עבודת חיזוק וקיבוע.
פילוס המערכת לפני יציקת הבטון נעשה ע"י מתקנים יעודיים המאיצים את תהליך היישור של
הקיר .השמת התשתיות במישור לוח הפוליסטירן המוקצף וחיפוי הלוחות נעשה בצורה מהירה
ויעילה – דבר המקל על פעולות הגמר.
הרכישה
תהליך
1.2

פניה טלפונית
מהלקוח לאפגד

העברת מידע
טכני מאפגד
ללקוח

העברת תכניות
מהלקוח לאפגד

ביצוע כתב
כמויות ע"י אפגד

התאמת קבלן
לפרויקט מתוך
מאגר ע"י אפגד

הדרכה באתר
ע"י אפגד

אספקה לאתר
הבניה ע"י אפגד

ביצוע תכנית
פריסת תבניותע"י
אפגד

הזמנת רכש
מהלקוח לאפגד

העברת הצעת
מחיר מאפגד
ללקוח
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פרק ראשון -מבוא

 1.3מבנה מערכת ICFITALIA
מערכת התבניות מורכבת מלוחות פוליסטירן מוקצף וגשרי פלסטיק .שילוב עוביים מאפשר
קבלת מגוון של חתכי קיר.
 1.3.1לוחות הפוליסטירן המוקצף
הלוחות בעלי עובי משתנה וניתן לבחירה 6,7.5,10 :ס"מ.
מידות הלוחות הן  1.2מ'  0.525 Xמ'
הלוחות בעלי מערך של שקעים ובליטות בפאות העליונה והתחתונה לחיבור בין הלוחות
במהלך הבניה.
במהלך ייצור לוחות הפוליסטירן המוקצף מותקנים תותבי פלסטיק כל  20ס"מ.
מיקום התותבים מסומן באופן בולט על גבי לוח הפוליסטירן המוקצף והם בעלי מסילה
אנכית ומישור תליה.
המסילות משמשות להתקנה של גשרי הפלסטיק בעת הרכבת מערכת התבניות .מישורי
התליה משמשים לעיגון מתקנים במהלך הבניה וחיבור לוחות גבס במהלך גמר פנים.
 1.3.2גשרי
תותב פלסטיק

הפלסטיק
גובה הגשרים
 26.5ס"מ
ועוביים
משתנה וניתן

מבט צד

גשר פלסטיק

לבחירה 15,20,25,30 :ס"מ.
ניתן לחבר מערכת גשרים לקבלת עובי בטון גדול מ 30-ס"מ.
הגשרים משמשים שומרי מרחק וקובעים את עובי הבטון שיתקבל מהרכבת מערכת התבניות
תושבות ייעודיות משמשות להתקנה ומיקום של ברזל הזיון בעת הרכבת מערכת התבניות.
התושבות ממקומות בעומק כיסוי של  20מ"מ עד  30מ"מ מפני הבטון.
מערכת תושבות נוספת מאפשרת עומק כיסוי של  40מ"מ עד  50מ"מ מפני הבטון.
מבט על

10 cm

7.5 cm

6 cm

פאה פנימית כלפי הבטון

פאה חיצונית כלפי חיפוי
הפנים/חוץ
מסילה אנכית

5

מישור תלייה
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קדחים ייעודיים מאפשרים זרימת בטון בעת מילוי הקיר בבטון.
מסילה
אנכית

תושבת ייעודית
לברזל זיון

קדחים ייעודיים
לזרימת הבטון

גשר בעובי  15ס"מ

גשר בעובי  30ס"מ

גשר בעובי  20ס"מ

גשר בעובי  25ס"מ

מערכת גשרים בעובי  40ס"מ באמצעות מאריך
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 1.3.3צפיפות ברזל הזיון במערכת ICFITALIA
צפיפות הברזל מוגדרת בתכנית הקונסטרוקציה.
צפיפות הברזל המתקבלת ממערכת התבניות ניתנת לבחירה להתאמה לתכנית
הקונסטרוקציה.
ההתאמה מתבצעת ע"י חיתוך והתאמה של גובה הגשרים
מאפיין זה הינו ייחודי למערכת ICFITALIA

26,5 cm
15-20-25-30 cm

8.75 cm
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 1.3.4הרכבת התבנית ICFITALIA
הרכבת לוחות הפוליסטירן המוקצף והגשרים פשוטה וקלה לביצוע .
מערכת תבנית מורכבת משני לוחות פוליסטירן מוקצף וגשרי פלסטיק המחברים את הלוחות.
את המערכת מרכיבים באופן הבא:

שני לוחות
פוליסטין
מוקצף

החלקה של
גשרי פלסטיק
התחתוניים בין
שני הלוחות

הנחה של
ברזל זיון
תחתון

החלקה של
גשרי פלסטיק
עליוניים בין
שני הלוחות

הנחה של
ברזל זיון עליון

החלקת הגשרים תיעשה בכיוון מטה אל תוך המסילות שבתותבי לוחות הפוליסטירן המוקצף

הסבר מפורט על תהליך הבנייה נמצא בפרק הבא
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 1.4מערכת תקרה ICFITALIA
מערכת  ICFITALIAמאפשרת יציקה של תקרת צלעות ותקרה מיקשית.
המערכת משמשת לבידוד טרמי ואקוסטי בן הקומות ,ואף מיועדת לשימוש כחלל טכני
בהעברה של תשתיות.
המערכת עשויה לוחות לפוליסטירן מוקצף ובתוכם תותבי פסי מתכת לתליה של לוחות גבס
כפתרון יעיל לעבודת הגמר.
בעת יציקת הבטון ,נתפסים לוחות הפוליסטירן המוקצף לבטון ,וכך גם פסי המתכת
השתולים במישור הלוחות.
לאחר פירוק תפסנות התקרה נשארים לוחות הפוליסטירן המוקצף חלק משכבת התקרה.
יישום התשתיות ייעשה דומה לקירות – במישור הפוליסטירן המוקצף – ע"י פינוי של תעלות
באמצעות סכין חמה .גימור הפנים ייעשה ע"י חיבור של לוחות גבס לפסי המתכת ששתולים
בלוחות הפוליסטירן המוקצף.

תפסנות
תקרה
קונבנציונלית
• רגליים
• לוחות

הנחת
מערכת
תקרה
ICFITALIA

הנחת ברזל
תקרה

מבט על חלקו התחתון של הלוח

יציקת תקרה

מבט על חלקו העליון של הלוח
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פירוק
תפסנות
תקרה
• רגליים
• לוחות

פרק שני -כלי העבודה

פרק שני – כלי העבודה
אתר בניה בד"כ כולל את הכלים החיוניים הבאים :סרט מדידה ,פלייר ,חוט סימון ,מברגה
נטענת ,מקדחה חשמלית פטישון ,מסור ג'יגסו ,מסור דיסק ,פלס בנאים ,פלס לייזר ,מכופף
פלדה ,פיגום ,פטיש ,ברגים ומסמרים
 2.1רשימת הכלים של  ICFITALIAהינה המלצה עבור הקבלן ועובדיו.
הרשימה מקיפה ומאפשרת את ביצוע כלל פעולות הבנייה.
מברגה נטענת – משמשת לחיבור והתקנה של
מתקנים על גבי מערכת התבניות

שולחן עבודה – משמש לעבודה וחיתוך יעיל
של לוחות הפוליסטירן המוקצף

מסור חרב – משמש לחיתוך מהיר ואיכותי של
לוח הפוליסטירן המוקצף

מתקן פינות ייעודי – משמש לחיבור של לוחות
הפוליסטירן המוקצף בפינה לשמירה על
ניצבות של המערכת ולמניעת תזוזות בעת
היציקה

סכין חמה – משמשת לחיתוך הפוליסטירן
המוקצף ופילוס של תעלות תשתית לאחר
יציקת הבטון

מתקן מעצור ייעודי – משמש לחיבור של
לוחות הפוליסטירן המוקצף באדן חלון
ופתחים לשמירה על מידות ומקבילות הפתח

פוליאוריתן מוקצף – משמש לסגירה של
פתחים וחריצים ,למניעת נזילה וזרימה של
הבטון הרטוב

מסלולן גבס – משמש להתוויה של קו קיר
ישר שבתוכו יונחו לוחות הפוליסטירן המוקצף

מערכת יישור (ביינדר)

סרט מתכתי מחורר  /סרט דבק פיברגלס – משמש
לחיזוק של מתקנים בפתחים ומעברים
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פרק שני -כלי העבודה

 2.2רשימת ברגים:
חיבור
חיבור
חיבור
חיבור

של
של
של
של

ביינדר ללוח פוליסטירן מוקצף -
מתקן פינה ללוח פוליסטירן מוקצף -
מתקן מעצור ללוח פוליסטירן מוקצף -
לוח עץ ללוח פוליסטירן מוקצף -

חיבור של בינדר לרצפת בטון -

איזכורית
איזוכרית
איזוכרית
איזוכרית

קודח
קודח
קודח
קודח

¼" אורך  50מ"מ
¼" אורך  50מ"מ
¼" אורך  50מ"מ
¼" אורך  50מ"מ

חד פעמי – ג'מ'בו קוטר  8מ"מ אורך  100מ"מ

רב פעמי – עודן אוניברסלי  HUSקוטר  10מ"מ אורך
 105מ"מ

חיבור לוח גבס ללוח פוליסטירן מוקצף -

בורג גבס קודח קוטר  3.5מ"מ אורך  50מ"מ
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פרק שני -כלי העבודה

 2.3אריזה ואיחסון של מערכת ICFITALIA
מערכת  ICFITALIAמגיעה לאתר ארוזה במשטחים סטנדרטיים.
כלל המרכיבים ארוזים בניילון הגנה שנעטף מיד לאחר הייצור ע"מ לשמור על שלמות
המרכיבים.
העמסה ,ניוד ופריקה של מערכת  ICFITALIAמתבצעת באמצעות משאית מנוף (בניגוד
למערכות אחרות שדורשות פריקה בידיים) .הדבר שומר על המערכת באריזתו המקורית
מהמפעל ,ומונע בלאי של התבניות כתוצאה מהתנהלות ואכסנה לא נכונה ושומר על התבניות
נגד פגעי מזג אוויר.
לוחות פוליסטירן מוקצף
ארוזים

גשרי פלסטיק
ארוזים
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

פרק שלישי – פרטים ודגשים
 3.1תרשים הבניה

יציקת
יציקת יסודות
יסודות

יציקת רצפה

סימון תוואי קירות
ע"י מסלולני גבס

התקנת ביינדרים
ופילוס

הנחת שורת
תבניות שניה

הנחת שורת
תבניות ראשונה

בניה עד לגובה
התקרה

חיתוך פתחים
(חלונות ודלתות)

התקנת מעצורי
יציקה בפתחים

ווידוא פילוס

התקנת תפסות
לחתכי בטון גלוי
(ממ"ד)

התקנת קיט ממ"ד

הרכבת פיגום

הכנת האתר
ליציקה

יציקת בטון

יציקת תקרה

תפסנות תקרה

פירוק מתקנים

www.icf-efgad.co.il
13

פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.2הרכבת מערכת התבניות
בניה של מערכת מבוצעת בשכבות מלאות – כאשר הנחת התבניות מתבצעת לכל היקף
הקומה – שורה אחר שורה .בנית השורות חוזרת על עצמה אך יש לשים לב להתקנה של כלל
גשרי הפלסטיק.
מערכת תבנית מורכבת משני לוחות פוליסטירן מוקצף וגשרי פלסטיק המחברים את הלוחות.
מרכיבים באופן הבא:
את המערכת

שני לוחות
פוליסטין
מוקצף

החלקה של
גשרי פלסטיק
התחתוניים בין
שני הלוחות

הנחה של
ברזל זיון
תחתון

החלקה של
גשרי פלסטיק
עליוניים בין
שני הלוחות

הנחה של
ברזל זיון עליון
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.3חיתוך והתאמה של תבניות
חיתוך התבנית ייעשה באמצעות כלי חיתוך המסוגל לחתוך את חלקי הפלסטיק דוגמת מסור
עגול ,מסור חרב.
על התבניות מוטבעים קווים ומידות עזר להקלה על פעולת המדידה והחיתוך הישר.

בעת חיתוך התבניות יש לשים לב לדגשים הבאים:
ביצוע לא תקין

ביצוע תקין
תותבי הפלסטיק יוצבו זה מול זה

תותבים

קצה הלוחות יוצבו באותו קו

קצה
הלוח

שארית החיתוך תכיל לפחות שני תותבי
פלסטיק

שארית
החיתוך
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.4פינה
תתבצע ע"י חיתוך מקומי של לוח הפוליסטירן המוקצף הרלוונטי ,והנחה של מתווה הקיר
הנוסף.

 3.4.1חיתוך התבניות בשורת התבניות הבאה
ביצוע תקין
יש לשמור על קו חיתוך אנכי רציף

ביצוע לא תקין
אין ליצור דירוג על קו החיתוך

י

 3.4.2להוסיף ברזל מכופף  Uבפינה בכל אחת מהקרניים – בכל גובה בו מותקן גשר
פלסטיק

 3.4.3יש לחזק את הפינות של לוחות הפוליסטירן המוקצף ע"י מתקן פינה וברגים ולחברן
לשני תותבי פלסטיק בכל לוח
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.5צומת  Tשל קירות
תתבצע ע"י חיתוך מקומי של לוח הפוליסטירן המוקצף הרלוונטי ,והנחה של מתווה הקיר
 3.5.1הנוסף
יש לקשור את גשר הפלסטיק החופשי בחוט שזור אל הגשר הראשון שבהסתעפות
גשר

ברזל
אופקי
גשר

ברזל
אופקי
גשר
גשר ברזל
אופקי

גשר

חוט שזור

 3.5.2יש להוסיף ברזל מכופף בצורת  Uולקשור לברזל האופקי של הקיר הניצב ע"י חוט שזור

 3.5.3יש לחזק את הפינות של לוחות הפוליסטירן המוקצף ע"י מתקן פינה ולחברן ע"י ברגים
לשני תותבי פלסטיק בכל לוח
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.6יציקת היסודות
קיימים מספר סוגים של יסודות מבנה:
יסוד רדוד  -השענת העמודים על פלטות בטון מזוין הנושאות את עומסי התכן (אנכיים
ו/או אופקיים).
יסוד דוברה (רפסודה) – פופולרי במבנים רבי קומות הנושאים עומסי גרביטציה מסיביים.
ביסוס כלונסאות נושאים /חיכוך – נחוץ בקרקע בעייתית כמו קרקע חרסיתית.

יסוד בודד

יסוד כלונסאות

יסוד דוברה

תכנון יסודות המבנה לרוב אינו מושפע מהבחירה בבנייה במערכת .ICFITALIA
במעבר מבניה קונבנציונלית לבניה בשיטת  ICFITALIAיש לקחת בחשבון את שינוי המסה של
המבנה– במעבר משלד של עמודים ובלוקים לשלד עשוי מבטון מזויין– הכבד יותר.
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.7יציקת הרצפה
הרצפה הראשונה הינה מרכיב חשוב בבנייה ,ומהווה גורם ייחוס לשלבי הבנייה המתקדמים.
יש לשים דגש על דיוק ,היצמדות לתכנון הקונסטרוקטור ולדרישות האיטום השונות.
רצפה של מבנה שייבנה בשיטת  ,ICFITALIAתכיל מוטות ברזל זיון אנכיים ("קוצים") באורך 50
ס"מ.
הקוצים ימוקמו בתוך חתך קיר הבטון המתוכנן ע"מ ליצור את ראשית מארג ברזל בזיון.

 3.8סימון תוואי הקיר
סימון קו התבניות ייעשה ע"י חיבור של מסלולן גבס שמתאים לעובי לוח הפוליסטירן
המוקצף.
מסלולן הגבס יותקן על הקו המסמן את תוואי הקיר ואת הפאה הפנימית של לוח הפוליסטירן
המוקצף הפנימי.

תוואי הקיר
מסלולן

קוצים
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.9בניה בברזל בודדים מחולקת לשני שלבים:
 3.9.1ברזל הזיון האופקי יונח על גבי גשרי הפלסטיק – בתושבות הייעודיות לו.

 3.9.2הנחת ברזל הזיון האנכי -בודדים
יתבצע בסיום בניית הקיר מהפתח העליון של התבנית ועד לרצפה.

מבט על – סידור הברזל בתוך המערכת
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.10הנחת ברזל זיון רשת (במקום סעיפים )1,2
מערכת תבניות  ICFITALIAמאפשרת בניה גם באמצעות רשתות ברזל מרותכות  /מולחמות
– מוכנות מראש.
 3.10.1העמדה של רשתות הברזל באופן זמני וחיבורן לקוצים של רצפת הבטון.
 3.10.2הכנה של לוח פוליסטירן מוקצף וחיבור גשרי פלסטיק "נמוכים".

 3.10.3השחלה של הלוח והגשרים דרך משבצות הרשת באופן שבו גשרי הפלסטיק יעברו
דרך המשבצות.
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.10.4החלקה של הגשרים מטה – לשילוב של הגשרים במוטות האופקיים של הרשת

 3.10.5התקנה של לוח פוליסטירן מוקצף בצדו הנגדי של הקיר בכיוון אנכי ,באמצעות שילוב
של מסילות התותבים בגשרי הפלסטיק
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.11בנית הממ"ד
בנית הממ"ד מתאפשרת עם מערכת .ICFITALIA
לפי הוראות הג"א על קירות הממ"ד להכיל מספר אלמנטים ייחודיים בינהם:
 .1צפיפות ברזל גבוהה ברשת הפנימית
 .2קיט ממ"ד המורכב מחלון ודלת ייחודיים
 .3פתחים ומעברי תשתיות ואיוורור
 .4קלמרות בין רשת פנים לרשת חוץ
 .5היעדר חומרים בעירים בתוך הממ"ד
ע"מ לעמוד בתקנות אלה ,יש לבנות את קירות הממ"ד באמצעות החתך המאפשר יצירה של
בטון גלוי כלפי פנים הממ"ד.
הדבר מתאפשר ע"י שילוב של פרופיל אלומיניום ולוחות יציקה מעץ במקום דופן הפוליסטירן
המוקצף.
פרופיל אלומיניום
לוח פוליסטירן מוקצף חיצוני
גשר פלסטיק

לוח יציקה
שלבי הבניה:
 .1הרכבת לוחות הפוליסטירן החציוניים בלבד
 .2התקנת גשרי הפלסטיק בעלי עובי רלוונטי לפי תכנון ( 30ס"מ 20 ,ס"מ וכו')
 .3הנחת ברזל זיון לפי תכנון (רשת  20X8 ,10X10וכו')
 .4הרכבת קיט ממ"ד על גבי רגלי מתכת ותמיכתו לרצפת הבטון
 .5יישום צנרת תשתיות בבטון
 .6התקנה של קלמרות
 .7התקנת פרופילי אלומיניום וסגירת הדופן הפנימית ע"י לוח יציקה
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פרק שלישי -פרטים ודגשים

 3.12מערכת היישור (ביינדר)
מערכת הביינדר היא מתקן רב-פעמי שעובר מאתר בניה אחד לשני והינו מרכיב מרכזי בבניה
בשיטת .ICF
תיאור המערכת:
הביינדר מורכב מפרופיל אנכי ופרופיל אלכסוני בעל יכולת כיוון.
3.12.1
חיבור הביינדר לרצפת הבטון ע"י ברגי ג'מבו חד-פעמיים או ברגי  HUSרב-
3.12.2
פעמיים .החיבור בשתי נקודות :בבסיס הפרופיל האנכי ובבסיס האלכסון.
פרופיל האלכסון בעל דרגת כיוון בורגית המסוגלת לדחוף ולמשוך את הקיר.
3.12.3
הדבר מאפשר כיוון וויסות של מנח הקיר ביחס לרצפה.
חיבור הביינדר למערכת התבניות נעשה ע"י הברגה של ברגים קודחים רב-
3.12.4
פעמיים לתותבי הפלסטיק השתולים בתוך לוחות הפוליסטירן המוקצף .איתור התותב
ייעשה על סמך כיתוב שעל גבי הלוח.
התקנת הביינדרים תתבצע לאחר התקנת שתי שורות של מערכת תבניות (גובה
3.12.5
 1.05מ').
בעת התקנת הביינדר ,יתבצע פילוס ראשוני של הקיר.
3.12.6
פיזור הביינדרים לאורך הקיר ייעשה כל  1מ' ובמרכז של כל פתח (חלונות
3.12.7
ודלתות).
חיבור הביינדר למערכת התבניות ע"י ברגים קודחים יתבצע לכל שורה ושורה.
3.12.8
המערכת תשמור על ניצבות הקיר ואף ניתן לוודא ולתקן את ניצבות הקיר מיד
3.12.9
לאחר הוספת הבטון הרטוב.

פרק שלישי -פרטים ודגשים
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אופן התקנת הביינדר:

העמדת
הביינדר
נגד הקיר

חיבור
הביינדר
באמצעות
ברגים
ללוח

חיבור
הביינדר
באמצעות
עוגנים
לרצפה
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פילוס
המערכת
באמצעות
בורג כיוון
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 3.13פתחי חלונות ודלתות
פתחי חלונות ודלתות מבוצעים ע"י חיתוך הפוליסטירן המוקצף.
חיזוק המשקוף תלוי בגורמים רבים ביניהם :עומק המשקוף ,רוחב הפתח ,עובי הבטון,
הפתחים שמבצועים בקיר  ICFהינם ישרים ומדויקים ומאפשרים בקרה על העבודה ותהליך
התקנה יעיל ואיכותי.
 .1חיתוך – יצירת פתח ע"י מסור חרב
 .2התקנה של רצועות פוליסטירן מוקצף בהיקף הפתח בחלל שבין דופן הפנים ודופן
החוץ.
קיבוע זמני ייעשה ע"י מסמרים (לא חובה)
 .3סגירה – סגירת היקף הפתח בכמה אופנים המתוארים בהמשך
 .4איטום חריצים ואי-התאמות בין לוחות הפוליסטירן המוקצף באמצעות פוליאוריתן
מוקצף.
סגירת הפתחים ניתנת לביצוע בכמה אופנים:
 3.13.1באמצעות משקוף עיוור חד פעמי
נעשה ע"י התקנה של משקוף מוכן עשוי מתכת שמסוגל לעמוד בלחץ הבטון במצבו הנוזלי
מיד לאחר היציקה.
המשקוף מותאם למידות החוץ של חתך הקיר ,כולל את עובי הבטון ועובי לוח הפוליסטירן
המוקצף.
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 3.13.2באמצעות משקוף עיוור רב-פעמי
נעשה ע"י התקנה של משקוף מוכן עשוי מתכת המתחבר לתותבי הפלסטיק שבלוח
הפוליסטירן המוקצף.
את המשקוף יש לחזק בנוסף בתוך החלל המרכזי ע"מ שיעמוד בלחץ הבטון הרטוב מיד
לאחר היציקה.

 3.13.3באמצעות "נגטיבים" ממתכת
נעשה ע"י התקנה של משקוף מוכן עשוי מתכת שהוכן מראש והובא לאתר לצורך התקנה –
מתאים ביותר בבניה לגובה כאשר מידות הפתחים חוזרות על עצמן – בדומה לשיטת ברנוביץ.
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 3.13.4באמצעות משקוף עץ מוכן
נעשה ע"י התקנה של משקוף מוכן עשוי פלטות עץ שהוכן מראש והובא לאתר לצורך
התקנה.

 3.13.5באמצעות משקוף עץ שמורכב באתר (תפסנות קונבנציונלית)
נעשה ע"י התקנה של משקוף עשוי לוחות עץ שהוכן באתר הבניה ע"י תפסן.
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 3.14הכנה לתליה של ארונות מטבח ואביזרים כבדים
יש לעגן אביזרים כבדים לקיר הבטון.
תהליך יצירה של מישור תליה בעל בטון גלוי:
פתיחת פתח
בלוח הפוליסטירן
המוקצף

פתיחת פתח

סגירת הפתח
באמצעות לוח עץ

לוח עץ

יציקה

פירוק לוח העץ

בטון גלוי

 3.15הכנה לתליה של חיפוי חוץ
יש לשתול יתדות עשויות פחיות נירוסטה דרך לוח הפוליסטירן המוקצף לתווך של יציקת
הבטון.
לאחר יציקת הבטון ,היתדות יהיו מעוגנות לקיר הבטן ותתאפשר תלייה מאובטחת של
האלמנט לקיר הבטון.
ניתן לחבר ליתדות מערכת פילוס ועליה אלמנטים לחיפוי ותליה.
* יש לבצע איטום של דופן הפוליסטירן המוקצף החיצונית לפני התקנת חיפוי.

פחית עיגון

במידה ולא בוצעה הכנה מראש של נקודות תליה ,ניתן לבצע קידוח עמוק יותר דרך שכבת
הפוליסטירן ועד לשכבת הבטון המזויין של הקיר ולהיתפס באמצעות עוגנים מתאימים.
www.icf-efgad.co.il
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 3.16הכנת מערכת  ICFITALIAליציקה
להלן רשימה של בדיקות שיש לבצע לפני היציקה:
 .1יש לבצע סריקה ולאתר פגמים ,חללים וחריצים בפני התבניות ,ולמלא חורים וחללים
בפוליאוריתן מוקצף.
 .2יש לוודא הימצאותם של כלל גשרי הפלסטיק המחברים את לוחות הפוליסטירן
המוקצף.
במקום בו חסר גשר פלסטיק יש לבצע קשירה וחיזוק בין שני לוחות הפוליסטירן
המוקצף באמצעות חוט שזור.
קשירה

תפסת עץ מקומית
לוח  10X50עובי  10מ"מ

גשר חסר
קשירה
חיזוק

.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9

יש להוסיף קדחי ביקורת בקוטר  8מ"מ במקומות בהם קיים קושי בזרימת הבטון (סף
תחתון של חלון וכו').
יש לסרוק את דופן הפולסיטירן המוקצף בארזורי פתחי התשתיות שהותקנו דרך
מערכת התבניות.
יש לאתר סדקים ,חתכים ,מחסור בגשרי פלסטיק ולחזק את המערכת כאמור .להלן
רשימת התשתיות שיש לסקור :מים ,ניקוז ,חשמל ,גז ,תקשורת ,אוורור ,ארובה ,מיזוג
אוויר ,מעברי ממ"ד
יש להכין ערכת חירום הכוללת מברגה נטענת ,ברגים קודחים ומספר לוחות עץ
בגדלים של  50X50ס"מ ,ו 10X50-ס"מ בעובי  10מ"מ.
ערכה זו משמשת לתגובה מהירה במידה ומתרחשת פריצה ושבירה של תבנית במהלך
היציקה
יש לוודא מידות ותאימות לתכניות
יש לוודא התקנה וקיבוע של ביינדרים לרצפת הבטון ולמערכת התבניות
יש לוודא הידוק וקיבוע של משקופים ומעצורים
יש לוודא תקינות פיגום
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 3.17יציקת הבטון
שיטות יציקת הבטון זהה לאופן יציקת הבטון בשיטה הקונבנציונלית.
מערכת התבניות של  ,ICFITALIAבניגוד למערכות מקבילות ,מאפשרת יציקה מגובה של 4
מ'.

חובה להשתמש בבטון מסוג :ב ,30-דח  10 ,2,3,4מ"מ ,שקיעה
 ,6אקטיבי סומך .F2
השימוש במשאבת בטון היא השיטה המועדפת והשכיחה ביותר .השיטה מאפשרת הגעה לכל
חלקי המבנה.
 .1יש להשתמש במפחית קוטר .קוטר היציאה של משאבת בטון הינו בד"כ  125מ"מ (.)"5
ביציקה של קירות בעובי בטון של  15ס"מ ,לא ניתן להכניס את פיית הצינור לתוך חתך
הקיר – ועל כן יש להפחית את קוטר הצינור בקצה ע"י שרוול גמיש בקוטר עד  100מ"מ.
 .2יש לבצע יציקה של כ 80-ס"מ בכל מהלך של יציקה ולהמשיך בתנועה מעגלית מחזורית
עד למילוי הקיר.
 .3יש להשתמש ב במשפך בטון ע"מ למנוע זליגה והפסד של בטון ולצורך נקיון האתר.
לאחר ביצוע היציקה יש לוודא:
 .1ווידוא פילוס של מערכת התבניות באמצעות הביינדרים
 .2ניקיון של מערכת הביינדרים ע"י מים זורמים בסמוך לזמן יציקה
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 3.18יצקת התקרה
יציקת התקרה תיעשה באחת מהאפשרויות הבאות:
 3.18.1יציקת תקרה על גבי רגליים ולוחות בשיטה הקונבנציונלית.

 3.18.2יציקת תקרה על גבי רגליים ולוחות בצירוף תבניות תקרה ICFITALIA

 3.18.3הנחה של לוח"דים על גבי הקירות
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 3.19התקנת מעצור אש
במהלך יציקת התקרה יש לבצע מעצור אש בשכבת הפוליסטירן החיצונית.
הדבר יעשה באחת מהאפשרויות הבאות:
יציקה של התקרה באופן שבו היא בולטת עד לפאה החיצונית של לוח
3.19.1
הפוליסטירן המוקצף החיצוני.
שכבת התקרה קוטע את הרציפות של הפוליסטירן המוקצף החיצוני ובכך מונעת
מעבר של אש מקומה לקומה.
חתך של מפגש קיר תקרה

פוליסטירן מוקצף חוץ
פוליסטירן מוקצף פנים
רצפה  /תקרה

הוספה של פס נירוסטה  St304במהלך היציקה של התקרה באופן שבו פס
3.19.2
הנירוסטה יחבר את התקרה עם חומרי גמר החוץ .פס הנירוסטה קוטע את הרציפות
של הפוליסטירן המוקצף החיצוני ובכך מונע מעבר של אש מקומה לקומה.
חתך צד מפגש קיר המשך

פוליסטירן מוקצף חוץ  -המשך
פוליסטירן מוקצף פנים

פוליסטירן מוקצף חוץ  -תחתון
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 3.20המשך בנית קומה נוספת
בנייה של קומה נוספת ייעשה באותו אופן שתואר בשלבים הקודמים.
מפגש קיר תחתון וקיר המשך

מפגש קיר תקרה
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פרק רביעי – פעולות גמר
 4.1יישום תשתיות
לאחר השלמת יציקת הקירות יש לחרוץ את שכבת הפוליסטירן המוקצף במקומות המיועדים
למעבר של תשתיות.
החירוץ נעשה באמצעות סכין חמה שמתלהטת וממיסה את הפוליסטירן המוקצף באופן
מקומי.
הדבר מבוצע ללא רעש ומשאיר פסולת ברמה מינימלית.
הסכין החמה מצוידת במעצור שקובע את עומק החדירה לפוליסטירן המוקצף ,וחוט להט
שניתן לכיפוף לחתך הנדרש מתעלת התשתית.

בהנחה של תשתיות אופקיות:
לצורך הקלה – ניתן העביר תשתיות במרווחים שבין תותבי הפלסטיק השתולים בלוח
הפוליסטירן המוקצף.
ניתן לזהות מרווחים אלה ע"י איתור של המפגש האופקי של התבניות.
בלוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  7.5ס"מ ,ניתן להעביר צנרת בקוטר של עד  7ס"מ
בלוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  6ס"מ ,ניתן להעביר צנרת בקוטר של עד  5.5ס"מ
* ניתן לחתוך את תותבי הפלסטיק

מיקום העברת צינורית ф25mmהנחת תשתיות חשמל ,מיים,מיזוג אוויר.

מיקום העברת צינוריתф70mmהנחת תשתיות חשמל,מיים ,מיזוג אוויר

www.icf-efgad.co.il
35

פרק רביעי -פעולות גמר

 4.2גימור פנים
גימור הפנים נעשה בחיבור של לוחות גבס לתותבי הפלסטיק השתולים בלוחות הפוליסטירן
המוקצף
דבר המחליף את הצורך בקונסטרוקצית גבס.
החיבור נעשה ע"י ברגי גבס בארוך  50מ"מ.
איתור תותבי הפלסטיק נעשה לפי הסימון על גבי לוחות הפוליסטירן המוקצף – כל  20ס"מ.
 4.2.1שלבי העבודה:
 4.2.1.1סימון פתחי התשתיות על גבי לוח הגבס.
 4.2.1.2סימון קו עזר המסמן את קו תותבי הפלסטיק -כל  20ס"מ על גבי לוח הגבס.
 4.2.1.3הצמדה של לוח הגבס.
 4.2.1.4קיבוע של לוח הגבס ע"י ברגי גבס לתותבי הפלסטיק.
 4.2.2תלית פריטים ואביזרים כבדים או בעלי עומס מרוכז:
* במידה ולא בוצעה הכנה לתליה במתואר בסעיף 3.14
 4.2.2.1ניתן לחבר עוגנים באורך  15ס"מ ובקוטר  12מ"מ לקיר הבטון.
 4.2.2.2השתלה של אלמנט נושא לפני יציקה הבטון וקיבוע שלו לבטון לאחר ייבוש
הבטון.
 4.2.2.3חיתוך של לוח הגבס והסרה של הפוליסטירן באופן מקומי.
 4.2.3בחיבור פריט קל משקל (עד  80ק"ג לנק'):
 4.2.3.1לתלות על גבי ווי תלייה סטנדרטים ללוחות גבס.
 4.2.3.2ניתן לאתר את תותבי הפלסטיק לאחר התקנת לוחות הגבס ע"י גלאי מגנטי
הגלאי המגנטי יציין את קו הברגים שמחברים את לוחות הגבס.
תותבי הפלסטיק ייצאו בקפיצות של  20ס"מ מקו ברגים זה.
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 4.3גימור החוץ
ניתן ליישם מספר רב של פריטי גמר חוץ לפי ת"י  2378ו.921-
 4.3.1שליכטה צבעונית
 4.3.1.1יש ליישם שכבה ראשונית של חומר שמונע סדיקה טרמית ואוטם את המערכת נגד
רטיבות.
שכבה זו צריכה להכיל רשת אינטרגלס וחומר שאינו תוקף את הפוליסטירן המוקצף
והינו על בסיס צמנט.
* לדוגמא :אדקס  415ושחל גרין של חברת שחל.
* לדוגמא :סקרט  PL175ו PL170-של חברת תרמוקיר.
 4.3.1.2יש ליישם את השליכטה על גבי השכבה הראשונה.

 4.3.2חיפוי אבן בהדבקה
חיפוי אבן בהדבקה ייעשה על מבנים חד-קומתיים בלבד.
חיפוי האבן יודבק ללוחות הפוליסטירן המוקצף ע"י מערכת דבקים שאינם תוקפים את
החומר ומאפשרים הצמדה טובה וכושר שליפה.
* לדוגמא AD700 :של חברת תרמוקיר.
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 4.3.3חיפוי אבן בקיבוע יבש
חיפוי האבן יחובר למערכת תליה של קיבוע יבש.
קיימת הרחקה נוספת מהקיר עקב המצאות שכבת הפוליסטירן המוקצף – דבר
המשפיע על תכנון היתדות.
המערכת תותקן בשני אופנים:
 4.3.3.1על גבי יתדות כמתואר בסעיף 3.15
יתדות אלה ישמשו כמסך קיבוע למערכת התליה היבשה
* השימוש באופן התקנה זה רלוונטי לשלב שלפני יציקת הבטון ויש להתייחס אליו בשלב
מוקדם יותר.

 4.3.3.2על גבי זוויתנים שיחוברו לקיר הבטון
חיבור הזוויתנים ייעשה תוך הסרה שמקומית של הפוליסטירן המוקצף לגילוי של קיר הבטון
וחיבור ישיר
של הזויתן לקיר הבטון באמצעות עוגנים תיקנים.
* לפני התקנת מערכת התליה ,נדרש לבצע תהליך של איטום ומניעת סדיקה של מערכת
לוחות הפוליסטירן המוקצף – בדומה לנהוג לפני יישום של שליכטה צבעונית.
לאחר יישום מערכת האיטום ,ניתן יהיה להתקין את מערכת החיפוי היבש.
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פרק רביעי -פעולות גמר

 4.3.4חיפוי על גבי בטון גלוי
מערכת  ICFITALIAמאפשרת יציקה של קירות בטון מזוין בעלי חתך של פוליסטירן מוקצף
ובטון גלוי ,ללא דופן הפוליסטירן מוקצף הנגדית .החתך הכרחי בבניה של ממ"דים ,חדרי
מדרגות ,פירים וקירות חוץ של בניינים גבוהים.
במקומות אלה ,חל איסור על שימוש בפוליסטירן מוקצף.
חתתך מסוג זה נבנה ע"י מערכת של פרופיל אלומיניום שמתחברת למערכת גשרי הפלסטיק.
מערכת פרופילי האלומיניום מדמים את חתך תותבי הפלסטיק ששתולים בתוך לוח
הפוליסטירן המוקצף.
הפרופילים מאפשרים חיבור של תפסה מכל סוג שהוא כולל עץ ,מתכת ,פלסטיק ,ויציקה בין
התפסה ללוח הפוליסטירן המוקצף שמשמש את הדופן הנגדית.
בסיום היציקה ,ניתן לפרק את התפסה החליפית וגלות את הבטון.
על גבי הבטון ניתן לבצע את כל סוגי הגמר ,כולל טיח ,אבן בהדבקה ,אבן בחיפוי יבש ,אבן
בקיבוע מכאני ,חיפויי פח ,חיפויי אלומיניום ,אבן גמישה וכו'.
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 4.3.5חיפוי חומר מרוכב בחתך קלקר-בטון-חומר מרוכב
ניתן לייצר קיר בעל מערכת של פוליסטירן מוקצף פנימי ומערכת ריתום של לוח חומר מרוכב
בעל אדריכלות חוץ .מערכת הרתום מבוססת גיאומטריה שמתחברת למערכת גשרי
הפלסטיק והיישום שלה דומה לבנית  ICFITALIAרגילה – למעט חיבור לוח החומר המרוכב
למערכת הרתום.
החומר המרוכב מיוצר בצורה של לוחות גדולי מימדים שמתחברים למערכת הרתום.
המערכת מאפשרת יציקה של בטון בתווך שבין לוח הפנים ולוח החוץ בדומה למערכת רגילה
של .ICF
התוצר מיד לאחר היציקה הינו מבנה בעל גמר חוץ סופי ללא צורך בעבודה נוספת.
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פרק רביעי -פעולות גמר

 4.3.6חיפוי אבן בחתך פוליסטירן מוקצף – בטון – אבן
ניתן לייצר קיר בעל מערכת של פוליסטירן מוקצף פנימי ומערכת ריתום של אבני חיפוי.
מערכת הרתום מבוססת גיאומטריה שמתחברת למערכת גשרי הפלסטיק והיישום שלה דומה
לבנית  ICFITALIAרגילה – למעט חיבור אבני החיפוי למערכת הרתום.
אבני החיפוי מיוצרות עם פרט של חריץ אורך ונקודות ממשק לווי תליה.
המערכת מאפשרת יציקה של בטון בתווך שבין לוח הפנים ואבן החוץ בדומה לערכת רגילה
של .ICFITALIA
התוצר מיד לאחר היציקה הינו מבנה בעל גמר חוץ סופי ללא צורך בעבודה נוספת.
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פרק רביעי -פעולות גמר

מרכיבי מערכת חיפוי האבן:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

דופן בודדת של מערכת  ICFמפוליסטירן מוקצף
אבן חיפוי חוץ
 .aבמימד הצר והאופקי של האבן – פרט חירוץ אורך לקבלה של פרופיל עיגון לפי
ת"י 2378.3
 .bבמימד הצר והאנכי של האבן – פרט קדח לקבלה של ווי (סיכות) עיגון עפ"י ת"י
2378.5
ווי (סיכות) עיגון עפ"י ת"י 2378.5
פרופיל עיגון אופקי עשוי אלומיניום עפ"י ת"י 2378.3
פרופיל אנכי עשוי אלומיניום בעל יכולת חיבור מכאני לגשרי פלסטיק של מערכת ה-
ICF
גשר פלסטיק הממקם את ברזלי הזיון וקושר בין מרכיבי המערכת
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

פרק חמישי – מידע טכני ומפרטים
 5.1תכנון אופטימלי עם מערכת ICFITALIA
מידת הגובה של התבנית העומדת על  52.5ס"מ מאפשרת בניה של קומה טיפוסית של 270
ס"מ ללא שאריות
חלוקת תבניות במפגש רצפה תקרה

איור 1

גובה קיר בחדר מגורים סטנדרטי
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.2חלוקת תבניות במפגש פתח דלת

 5.3חלוקת תבניות במפגש פתח חלון

www.icf-efgad.co.il
44

פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.4ביצועי קירות ICFILTAIA
מערכת המורכבת מ  6ס"מ לוח פוליסטירן מוקצף  15 +ס"מ בטון  6 +ס"מ לוח פוליסטירן
מוקצף
קבוע מעבר חום ,k=0.035 :קבוע הפחתה טרמית  ,h=8.08הפחתה אקוסטית  ,51dBמקדם
התנגדות טרמיתR=3.9 :
מערכת המורכבת מ  6ס"מ לוח פוליסטירן מוקצף  20 +ס"מ בטון  6 +ס"מ לוח פוליסטירן
מוקצף
קבוע מעבר חום ,k=0.026 :קבוע הפחתה טרמית  ,h=8.89הפחתה אקוסטית  ,53dBמקדם
התנגדות טרמיתR=3.61 :
מערכת המורכבת מ  7.5ס"מ לוח פוליסטירן מוקצף  15 +ס"מ בטון  7.5 +ס"מ לוח
פוליסטירן מוקצף
קבוע מעבר חום ,k=0.019 :קבוע הפחתה טרמית  ,h=9.87הפחתה אקוסטית  ,55dBמקדם
התנגדות טרמיתR=4.63 :
מערכת המורכבת מ  7.5ס"מ לוח פוליסטירן מוקצף  20 +ס"מ בטון  7.5 +ס"מ לוח
פוליסטירן מוקצף
קבוע מעבר חום ,k=0.016 :קבוע הפחתה טרמית  ,h=10.02הפחתה אקוסטית ,57dB
מקדם התנגדות טרמיתR=4.66 :

2
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.5חתכים ומידות
 5.5.1חתכי פוליסטירן – בטון

www.icf-efgad.co.il
46

פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.5.2חתכי פוליסטירן – בטון גלוי
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.5.3חתכי הפינה וזיון פינה
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים
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פרק חמישי -מידע טכני ומפרטים

 5.5.4חתך צמ"ג
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פרק שישי -דוגמאות

פרק שישי – דוגמאות

וילה ,עיירה פוליניו ,חבל פרוגיה ,איטליה

וילה ,אגם מגיור'ה ,איטליה
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 דוגמאות-פרק שישי
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פרק שישי -דוגמאות

בית ספר יסודי ,העיירה סאן פליס ,מחוז מודנה ,איטליה

בית ספר עיירה נובי ,מחוז מודנה ,איטליה

בית ספר בעיירה פוגיו ,מחוז פררה ,איטליה
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פרק שישי -דוגמאות

מרכז ספורט בעיירה פוליניו ,חבל פרוג'יה ,איטליה
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פרק שישי -דוגמאות

מתחם תיירות טראנטו ,חבל פוליה ,אילטיה
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פרק שישי -דוגמאות

מבנה תעשיה ,חבל פוגליה ,איטליה
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פרק שישי -דוגמאות

בריכת שחיה חיצונית

בריכת שחיה מקורה
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פרק שביעי -אישורים

פרק שביעי – אישורים
 7.1מכון התקנים – ישראל – מת"י
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APPLUS –  מכון התקנים – ספרד7.2
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פרק שביעי -אישורים

 7.3מכון התקנים – צרפת – CSTB
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CE - מכון היצוא – איטליה7.4
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פרק שביעי -אישורים

 7.4מכון היצוא – איטליה – CE
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פרק שביעי -אישורים

 7.5מכון בידוד טרמי – איטליה
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פרק שביעי -אישורים

 7.5מכון בידוד טרמי – איטליה
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פרק שמיני – חוות דעת יועצים מקצועיים
 8.1חו"ד יועץ טרמי -רוזה גולדין
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 8.2חו"ד יועץ איטום -צבי טל ושות'

www.icf-efgad.co.il
67

 8.3חו"ד יועץ בטיחות -אלון אפשטיין
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 8.4חו"ד קונסטרוקטור -יעקב ליבני

www.icf-efgad.co.il
69

 8.5חו"ד יועץ בניה ירוקה
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חו"ד יועץ בניה ירוקה -המשך
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 8.6חו"ד נציבות כבאות אש

שלום רב,
לאחר דיון באגף מאש ,להלן התייחסותו של ראש המחלקה טפסר/מ יצחק שמעוני:
 .1רשות הכבאות אינה מוסמכת ואינה מאושרת לאשר מוצרים מכל סוג שהוא.
מחויבים שיהיו באישור תקן ישראלי ועל פי חוק התקנים ,תשי"ג .1953 -מוצרים
מכון התקנים הוא הגוף היחיד במדינת ישראל המוסמך לבצע בדיקות לחומרים והתאמתם
לתקן.
 .2ברגע שיש למוצר תקן ,ניתן להשתמש במוצר זה במקומות בו התקן מאפשר.
רשות הכבאות תקבל תעודת המעבדה לבדיקה של אותו מוצר.
בברכה,

 8.7חו"ד פקע"ר
www.icf-efgad.co.il
72

נדב שלום רב,
דרישות פיקוד העורף נוגעות לתכן המבנה המוגמר בלבד ולא לשיטת הביצוע.
ככל ששיטת הביצוע מאפשרת עמידה בכל דרישות פיקוד העורףבמפורטות בתקנות הג"א,
בתקנים הישראליים ובמפרטים ,ואף מאפשר בקרה ווידוא עמידה זאת בכל שלבי הביצוע,
אין מניעה בשימוש בה.
בברכה
בני
ד"ר בני ברוש ,סא"ל
הראשי
המהנדס
העורף
פיקוד

בני שלום,
בהמשך לפגישתנו,ושיחתנו.
ברצוננו לקבל את התייחסותך המקצועית בעניין השימוש בשיטת הבניה של IcfItalia
(משווקת ע"י חברת וונדר וול בע"מ) לצורך בנית מרחב מוגן.
כאמור בשיטה הבניה שלנו נעשה שימוש בתבניות העשויות מפוליסטירן מוקצף לצורך בנית
מעטפת קירות המרחב המוגן.
השימוש בתבניות מאפשר האצת קצב הבניה ושיפור משמעותי – במיוחד של הבידוד התרמי,
כמובן תוך עמידה בכלל התקינות והתקנות המחייבות של פיקוד העורף ומכון התקנים באופן מלא.
ברצוננו לבקש את התייחסות פיקוד העורף לביצוע בניה של מרחב מוגן באמצעות תבניות אלה.

בברכה,

 8.8חו"ד בניה עבור משרד הביטחון
www.icf-efgad.co.il
73

www.icf-efgad.co.il
74

www.icf-efgad.co.il
75

