
	
 

 "קראפ-יקבינ" תוריד סקלפמוקב 8 'סמ תיב ןויפא
 

 קוזח םע מ"מ 250 בחורב "25 םרטרק" גוסמ הקימרק קולב ץוח תוריק 1
 

 .הדיחא הריגח םע םיאלמ םיימרק םינבל תספרמ רודיג 2
 קוזח םע מ"מ 250 בחורב ,ימרק קולב תורידה תא תודירפמה תוריק 3
 םירדח ןיב תוציחמ 4

 
 קוזח םע מ"מ 100 בחורב ,ימרק קולב

 קוזח םע מ"מ 100 בחורב ,ימרק קולב םיתוריש לש תוציחמ 5
 ДСТУ Б В.2.6- 36-2008 -ל םאתהב( ק"מ ρ ≥120 םיעלס רמצ תיזחה לש דודיב 6

 תספרמ רודיגל ;t=120 мм ,ץוח תוריק :דודיב לש יבוע .)1 'סמ הכירע
  .מ"מ t=50 ,הרידה תורדנסכאהו

 

 דודיב יופיצ תכרעמ - הלעמו 2 המוק .הניסרח ינפ םע דודיב יופיצ תכרעמ - 1 המוק םינפ תכרעמ 7
 .ילרנימ חיטב ינושאר רמג םע
 

 רומיג םע )ג"ק 1000( -ו )ג"ק 630 -ל( תוריהמ תוילעמ 2 ב תדיוצמ הדיחי לכ תוילעמ 8
 .ינרדומ
 

 תידי ,הריגס יריצ םע ,הדיחא ,תואלמ ,תכתממ - םירק םירבעמו תוגרדמל השיג תותלד תיבל הסינכ תותלד 9
 הדלפ תידי ,הריגס יריצ םע ,דיחא גוגיז םע ,םוינימולא - תויזכרמ הסינכ תותלד .טומ
 הדומצ
)h=1000 מ"מ( 

םידדובמ תונולח   םירדח 2 ,םירדח 5 ליפורפ .קיטסלפו תכתמ תונולח 10
 םירזיבא .4-10-4-10Ar-4і תויכוכזה ןיב זג יולימ םע  
 .חבטמה תונולחב רורווא-ורקימו רורווא תייצקנופ םע
 )רומיג אלל תורידב( ןולח ףס אלל וא )רומיג םע תורידב( ןולח ףס םע ,ןבל עבצ
 .ףתרמו

 

-4-16 דחא רדח םע ליפורפ ,רורווא תייצקנופ םע םירדח 3 ליפורפ .קיטסלפו תכתמ תוספרמה לש גוגיז הנבמ 11
 )רומיג אלל תורידב( ןולח ףס אלל וא )רומיג םע תורידב( ןולח ףס םע ,ןבל עבצ .4
 .ףתרמו

 



 םילנאפ MDF םע םידיחא ,םיאלמ ,EI30 לש שאל תודימע תגרד םע ,תכתמ הרידה תותלד 12
t=10 דחא דצל תושבלה טס ,"הגנו" עבצ ,"הינרופילק" םגד ,םידדצה ינשב מ"מ, 

 רדניליצ לוענמ ,הליענ רישכמ + רדניליצ לוענמ ירקיע( םילוענמ ינש םע ,טומ תידי
 .הצצה רוח םע ,)חתפמ\חתפמ ףסונ

 

 ןשע טילפת םהל ןיאו םירעוב םניא רשא ,PVNGDו LS גוסמ תשוחנ יטוחב טוויח למשח תקפסה 13
-בר למשח ינומ םינקתומ ,המוקב ילמשח חולב .תימואל תראצות ,הפרשה ןמזב זגו
 תוינמ תרבח תותשר ינכררצ לש למשח תכירצ םושיר תוצלמהל םאות םגוסש םיפירעת
 ."וגרנאבייק" תירוביצ
 

 ירדחל דע ,םימ תקפסא תכרעמ תרנצ תנקתומ הפצרה לש הנבמב ,לוציפ תרנצמ )םימחו םירק( םימ תקפסא 14
 םימח םימ ינומ .ןליתאילופ תורוניצ רוביחו לוציפ ,)םיתוריש ,חבטמ( היצלטסניא
 .ףתושמ שומיש תומוקמב םינקתומ םירקו

 

 .ןליתאילופמ םירוביחו בויב תורוניצ ,הטקש בויב תכרעמ יתיב בויב 16
 .םיפתרמב קוצי לזרבמ תרנצ 

 ןליצאילופ תורוניצ ינש לש לוציפ השענ םירוגמ ירדחב .תיזכרמ - םימה םומיח תכרעמ םומיח תכרעמ 17
 םומיח ינומ      .םומיח ירישכמ לש הנקתהו הפצרב
 .ףתושמ שומיש תומוקמב םינקתומ

 ןותחת רוביח םע הדלפ םירוטאידר םומיח ירישכמ 18
 ףתושמ שומיש תומוקמ לש רומג 19

 
 תומוק .עובצ סבג חיט - תוריק ,הקימרק יחיראב הפצרה לש רומג - 1 המוק לש יבול
 .עובצ יביטרוקד סבג סחיט - תוריק ,הקימרק יחירא - הפצר :םירוגמ
 

 תבכש - םירוגמ ירדח ;תינושאר ןוטב תבכש אלל - םיתוריש ,תוי'גולו תוספרמ :הצפר :)רומג לל תוריד( ינושאר רומגל הנכה 20
 בוליש תבכש - םינורדסמ ,חבטמ ;מ"מ PE, t=5 יטסוקא דודיב םע לוחו ןוטב בוליש
  .מ"מ PE, t=5 יטסוקא דודיב םע לוחו ןוטב
 .סבג חיט - םירדחה לכ  :תוריק



 רודזורפב ילמשח חולמ  :ילמשח דויצ .תדחואמ תיטילונומ - םירדחה לכ  :הרקת  
 ,רדחה תרואת ךרוצל .הרידה רודזורפב גתמו דחא עקש לש הקנתה ,לבכ תחנה ךרענ
 תואספוק  םע )( מ"מ ø25 ןליתאילופ רוניצ ןקתומ תויטילונומ תויצקורטסנוקב
 .לוציפו הנקתה
 

 .םימ סיסב לע ןבל עצב עובצ - םירדחה לכב הרקת ץופיש םע תוריד 21
 .)העיבצ אלל( העיבצל םיפט - תוריק .32 הגרד הפצ הפצר - ףוציר :םירדח
 הקימרק יחיראו )העיבצ אלל( העיבצל םיפט - תוריק .הקימרק יחירא - ףוציר :חבטמ
 .הדובע םוקמב
 .תחלקמו בברעמ םע ילירקא - היטבמא .הקימרק יחירא - תוריקו הפצר :היטבמא רדח
 .םימ םמחמ ,ילמשח תובגמ שביימ .הלסא ,בברעמ םע רויכ
 .הקימרק יחירא - תוריקו הפצר :)םירדח 3-ו םירדח 2 תוריד רובע( םיתוריש
 .בברעמ םע רויכו הלסא לש הנקתה
 עצב םיעובצ תוריק .32 הגרד הפצ הפצר - ףוציר :)םייקו הרקמב( םידגב ןורא
 .םימ סיסב לע ןבל
 MDF תלד לנפ ,ינטחמ ץע תרוקב תקזוחמ הדלש - אלמ ץע :הנבמ :תוימינפ תוריד
 .רינרופ -
 
 .יעבט רינרופמ יופיצ
 ךרענ:ילמשח דויצ
 .תייאפוריא תרמותמ םיילמשח םירזיבא לש הנקתה םע ילמש טוויח
 

 ןנכותמ אל הפשא רוניצ 22
    .ךומנ םרז תותשר טוויחל םיאטנמלא לש הנקתה ךומנ םרז תוכרעמ 23

 

 


