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אבומ ןוטב 

Light Weight Concrete
יגולונכט ןוילג 

"מ עב לארשי  ןוסנה 
ישאר דרשמ 

ןג 5252006 תמר  יקסניטוב 5 , בוחר ז'
ןג 5213604 תמר  .ד.ת 3540 ,

03-5764242 ןופלט :
03-5759933 סקפ :

: םושייבו שומישב  הנמזהב , םישגדו  תוארוה 

ןוטבה תנמזה  . 1

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

םיינבמ םישומישל  לק  ןוטב 

הסמל ןנכתמה  תויחנהו  תושירד  תורעה , וא  הדובעה ו/ לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  םיינבמ  םישומישל  לק  ןוטב  תנמזה  .א 
.הציחלב וקזוחו  יושקה  ןוטבה  לש  תיבחרמה  תילוגס 

ינפל םימי  רפסמ  לש  הארתה  ןתמ  בייחתמ  ךכיפלו  םידחוימ ) םלג  ירמוח  תנמזה   ) תדחוימ תילועפת  תוכרעיה  בייחמ  הז  ןוטב  גוס  .ב 
.הקיציה דעומ 

רבודמו הדימב   ) תרנצה ךרוא  רחא ,) / הבאשמ / הרישי הכיפש   ) רתאב ןוטבה  תמיש  ןפוא  לע  םיטרפ  ורסמ״  הנמזהה  תעב  .ג 
.יוצרה הקפסאה  בצקו  רעושמה  הקירפה  ךשמ  יוצרה , ןוטבה  ךמוס  ״וקיימ״ ,) תבאשמב 

.לעפמה להנמ  תא  שארמ  עדייל  שי  ןורמת  וא  השיג ו/ תויעב  רתאב  תומייקו  הדימב  .ד 

, המיאתמ תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.״ןוסנה״ תרבח  גיצנ  ןיבל  טקיורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ 

תשרדנ ןכל  .םיקדס  תעפוהל  םורגל  הלולעש  ןוטבה  תושבייתהל  ששח  םייק  ףרוחבו  ץיקב  השבי ) חור   ) יברש ריווא  גזמ  יאנתב  .ב 
.הלאכ םיבצמב  המיאתמ  תונגראתה 

.םאתהב שארמ  ןגראתהל  שי  םשגל , ששח  םייקו  הדימב  ףרוחה , תפוקתב  .ג 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳  חולשמ ע, תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
קרפמ הייטס  .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  "י  פע קר  רשפאתת  הז  ןמז 
חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

רפסמ טוטירה , יעצמא  טוטירה , תטיש  ןוטבה , תכיפש  תודוקנ  הקיציה , תומדקתה  ןוויכ  תא  שארמ  ןנכתל  שי  הקיציה -  ןונכת  .א 
.םמוקימו םילעופ 

גהנ םע  רשקב  אצמנה  יארחאה  גיצנה  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) הקיצי להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיציה -  להנמ  .ב 
.ףונמ הבאשמה / ליעפמו  לברעמה 

םימב תמדוקה  הבכשה  תא  תוורהל  שי  תמייק  ןוטב  תבכשל  המלשה  תבכשכ  קצונ  םיינבמ  םישומישל  לקה  ןוטבהו  הדימב  תונכה -  .ג 
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.תקצונה הבכשהמ  םימ  תגיפס  תעינמ  םשל  המלשהה  תבכש  םוש״  ינפל 
הרקמב ״דוד״ )  ) ריבעמה ילכה  חתפ  ךרד  ירטה  ןוטבה  לש  הלק  המירז  חיטבהל  שי  היצגרגסל , השיגר  ןוטבה  תבורעת  המיש -  .ד 

טנמצ טלמ  תבורעתב  הקיציה  תליחת  ינפל  תרנצה  תא  ״ןמשל   " שי הבאשמב  שומישב   ) הבאשמה תרנצבו  ףונמ  תועצמאב  הקיצי  לש 
.דחא רטממ  רתוי  לש  הבוגמ  הרישי  הכיפשב  ןוטב  תליפנ  רשפאל  ןיא  תומיתס .) תעינמ  תחטבהלו  ךוכיח  תנטקהל  המיאתמ  לוח  - 

.היצגרגסל םורגל  לולע  רתי  טוטיר  .תוריהזב  לק  ינכימ  טוטיר  עצבל  שי  ףופיצ -  .ה 
עצבל שי  .תיטסלפ  הקידסל  ההובג  תושיגר  הז  גוסמ  ןוטבל  .ודוביע  םויס  םע  דימ  קוציה  ןוטבה  ינפ  תא  תוסכל  שי  הרפשא -  .ו 

תושבייתה תעינמ  חיטבת  הרפשאה  .םימי  תוחפ מ-7  אל  הרקמ  לכבו  ןתינש  לככ  ךורא  היהי  הרפשאה  ךשמ  בוטרב , הפוצר  הרפשא 
.ןוטבה ינפ 

יפכ קזוח  יכרע  תגשה  רחאל  עצבתי  םיינבמ  םישומישל  לק  ןוטבמ  הנבמ  יביכר  תסמעה  וא  תונספט ו/ רורחש  תונספט -  רורחש  .ז 
(. רוטקורטסנוקה  ) ןנכתמה ועבקנש ע"י 

.״םיימוימוי םיינבמ  םישומישל  ןוטב״  אשונב  יגולונכטה  ןויליגב  רומאב  םג  ףסונב  ןייעל  ץלמומ  .ח 
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