
_______________המזמין: שם
_____________האתר: כתובת
______________באתר: מנה״ע

______________פיגומים: בונה

הבדיקה תאריך

עבודה. פיגום בדיקת ליסט ציק

הפיגום התאמת - אי פרק
_________________אחר: / ניקיון / טיח אבנים/ חיזוק אבן/ התקנת :הפיגום מטרת . 1
__________________________________________________________הפיגום: גובה .2
כן/לא מיוחדת? בצורה או מ׳ 30 מעל פיגום הנו הפיגום האם .3
_______________________/אחר ס״מ 120 / ס״מ 90 ס״מ/ 60 העבודה: משטח רוחב .4
_________________למ״ר( ק״ג 600=6 ,450 =5 ,300=4 ,200=3) הפיגום עומס דרגת .5
כן/לא היצרן? הוראות לפי מסומנים הפיגום רכיבי האם .6
כן/לא הפיגום? ממערכת חלק והינם ומסומנים מקוריים הפיגום חלקי כל האם .7

הפיגום בטיחות - בי פרק
כן/לא מכוון? בלתי שחרור כנגד מאובטחים העבודה משטחי האם .8
כן/לא ס״מ? 30 על עולה אינו הרקע מקיר הפיגום מרחק האם .9

כן/לא רגל? לוח קיים האם - צידית הגנה .10
כן/לא תיכון? אזן קיים האם - צידית הגנה .11
כן/לא יד? אזן קיים האם - צידית הגנה .12
כן/לא המפלסים? בין מסודרת גישה אפשרות קיימת האם .13
כן/לא המעבר? לפתח מכסה קיים האם סולמות, באמצעות המפלסים בין והמעבר במידה .14
כן/לא העבודה? משטח רוחב לפי מכוסות הפינות האם .15
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הפיגום יציבות - ג׳ פרק
כן/לא הקרקע? ע״ג מוצב הפיגום האם .16
כן/לא הפיגום? לעומסי התקרה/האלמנט של הנשיאה כושר נבדק האם לא, אם .17
כן/לא מעליו? המפלסים ובכל התחתון במפלס מפולס הפיגום .18
כן/לא הפיגום? לזקיפי ממתכת בסיס פלטות קיימות .19
כן/לא ייעודיים? בסיסים על או עץ אדני על במלואן יושבות הבסיס פלטות .20
כן/לא יצרן? הוראות לפי בוצע למבנה הפיגום עיגון .21
כן/לא מעוגן? מפלס בכל ״¥״ עיגון מסוג עיגונים מס׳ קיימים האם .22
כן/לא מ׳? 8 על עולה אינו העיגונים בין המרחק הרקע, לקיר הסמוך זקיף בכל .23
כן/לא היצרן? להוראות בהתאם דיאגונלים קיימים או חמישי שדה בכל דיאגונלים קיימים .24
כן/לא ס״מ? 50 מעל אינו מקרה ובכל היצרן לפי המותר על עולה אינו הג׳קים פתיחת אורך .25
כן/לא מפלס? בכל נוסף ובמצמד תחתון במפלס מצמדים בשני מחובר בפינה, הכפול הזקף האם .26
, בסימון א74£ ל בהתאם מסומנים המצמדים האם .27 , או ,6 . . כן/לא ?66 .

כללי פנקס / פורמליות בדיקות - ד׳ פרק
כן/לא : 1139 לת״י הפיגום התאמת על המעידה התקנים מכון תעודת קיימת .28
כן/לא באתר ולהרכבה לשימוש יצרן הוראות קיימות .29
כן/לא בתוקף לפיגומים מקצועי בונה תעודת קיימת .30
כן/לא לפיגום מקצועי בונה אישור קיים .31
כן/לא באתר למנה״ע הפיגום למסירת תיעוד מסמך קיים .32
 כן/לא סערה( לאחר )או השבוע מתחילת הפיגום לבדיקת תיעוד מסמך קיים .33

מיוחד פיגום הינו והפיגום במידה
כן/לא פיגומים הקמת מתכנן ע״י המאושרת פיגום תכנית קיימת .34
כן/לא באתר בדיקה לאחר הפיגום התאמת על פיגומים הקמת מתכנן אישור קיים .35

הבודק: וחתימת שם
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 7111400365-1 - מספר בדיקה תעודת

הישראלי התקנים מכון
1 | הישראלי התקנים מכון

ת פיגום ם - מתועש חזי  מסגרת■ פיגו

ק1£7^ד0 51 70

ת פ■ על שו  1139 ת"■ הישראלי התקן דרי
ם: מי ת "פיגו שו כללי" ותכן תפקוד דרי

- באתר הכללי לפנקס לצרף יש -



ם מכון תהישראלי התקני בנ״ן נזעבדו

 7111400365-1 מספר בדיקה תעודת
 1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

7111400365 מס׳ בדיקה תעודת את ומחליפה מבטלת זו תעודה

ההזמנה פרטי

 בע״מ פיגום אסקו פלטק המזמין: שם

 רמלה ,10 תל-חי :מענו

19/01/2021ההזמנה: תאריך

המוצר תאור
 מסגרתי פיגום - מתועש חזית פיגום
8̂ 70" הנבדק: הדגם
ק 3̂161 0 3 5 5 0 0 0^1־1 יצרן:
גרמניה יצור: ארץ

המוצר( של מורחב תאור ראה נוספים )לפרטים

הנטילה פרטי
בלבד. מסמכים סקירת ע״י מייצג עקרוני דגם נבדק זו בתעודה

חופשי יבוא צו או תקן תו במסגרת שאינה ישראלי לתקן בדיקה הבדיקה: מהות
 גיליון ,2014 מדצמבר כללי", ותכן תפקוד דרישות ״פיגומים: - 1 חלק 1139 ת״י הישראלי התקן לדרישות התאמה

_____________________________________________________________________2020 מאוקטובר 1מס׳ תיקון

 דפים 17 מכיל זה מסמך
אין במלואו. אלא בו להשתמש ו

 זה במסמך הבדיקה תוצאות
תקן תו היתר אינו זה מסמךשנבדק. לפריט רק מתייחסות

הבדיקה מסקנות
 התקן. לסעיפי מתאים הנבדק המוצר

 הפנימיים. בדפים מצוי התוצאות פרוט
:הערות
 מעבדת ע״י שניתנה המאומץ, התקן לדרישות התאמה אישור על מסתמכת המכון תעודת א.

] ££88.0מע 0^1̂ .19-01-2021 בתאריך ,810.
 שלעיל. המוצר״ ״תאור בתיבת המאוזכר הפיגום לדגם בהתייחס בלבד, מסמכים נסקרו זו מכון בתעודת ב.

זו בתעודה המכוסה מהפעילות חלק אינה פרטני מוצר של בשטח התקנה
זו תעודה בהמשך 17 עד 4 עמודים א׳, בנספח ראו :הדגם רכיבי פרוט ג.

 כפרי עדי :הבודק שם
 והתעדה מבנים תכנון ענף ראש :תפקיד

ס הנב די נז - ע פרי 5ו827כ

ת  מעבדו
ן י פ ג מ ק ת ח

1 5 / 0 2 / 2 0 2 1

מ' 1.06ו- מ'0.74 מדרך אורכי הוספת + הדגם שם תיקון - השינוי מהות •
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7111400365-1 מספד בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון "'ננייי'31"0 הישראלי התקני

17 מתוך 2 דף

: המוצר של מורחב תאור

 8£ 70״ הדגם: שם

 ^12810-30-8£^06/300^-2-8̂-8 סיווג:

 למ״ר קילו-ניוטון 2.0 שווה): (מפורס מקס׳ שירות עומס

 מ׳ 0.74 הפיגום: שדה רוחב

מ׳. 3.0 מ׳, 2.5 מ׳, 2.0 מ׳, 1.5 הפיגום: שדה אורך
ועץ פלדה מדרכי עבור מ׳ 1.06 , מ׳ 0.74 *

סולמות/מדרגות מפלסים: בין עלייה שיטת

מון: ^ xx 0 29 סי )?( 
xx- קוד ספרות בשתי ייצור שנת: 
27=2019 
28=2020 
וכו׳ 2021=29

07/2020 מהדורה :למשתמש הוראות חוברת

ומשולשים. ״קצרים״ עיגונים ע״י מבוצעת כאשר להתקנה מתייחס מ(2) ראש גובה דרגת *
וקרח. שלג עומסי כולל אינו המוצר תכנון *
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7111400365-1 מספד בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון "'ננייי'31"0 הישראלי התקני

17 מתוך 3 דף

מסקנה תוצאות סעיף תאור מספר
סעיף

מתאים בתקן כנדרש חומרים 4

מתאים בתקן כנדרש כלליות דרישות 5

מתאים בתקן כנדרש מבני תכן דרישות 6

מתאים בתקן כנדרש למוצר מדריך 7

מתאים בתקן כנדרש למשתמש מדריך 8

מתאים
 לעבודות כנדרש הנחיות מכילים היצרן מסמכי
באתר.
 מסוים באתר להתקנה אלה הוראות יישום הערה:

העקרוני. הדגם מאישור חלק אינו
באתר עבודה 9

מתאים בתקן כנדרש מבני תכן 10
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ה תעודת ק 7111400365-1 מספד בדי
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון הישראלי התקני

17 מתוך 4 דף
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7111400365-1 מספד בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון הישראלי התקני

17 מתוך 5 דף
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7111400365-1 מספד בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון בנ״ן רמעבדותהישראלי התקני

17 מתוך 6 דף
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7111400365-1 מספד בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ם מכון הישראלי התקני

17 מתוך 7 דף
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הישראלי התקנים מכון מתיז
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ם: מי ת "פיגו שו כללי" ותכן תפקוד דרי
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- באתר הכללי לפנקס לצרף יש -



ם מכון תהישראלי התקני בנ״ן נזעבדו

7111400429 מספר בדיקה תעודת
1953 - תשי״ג התקנים לחוק 12 לסעיף בהתאם

ההזמנה פרטי
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 גיליון ,2014 מדצמבר כללי", ותכן תפקוד דרישות ״פיגומים: - 1 חלק 1139 ת״י הישראלי התקן לדרישות התאמה

_____________________________________________________________________2020 מאוקטובר 1מס׳ תיקון
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כפרי עדי :הבודק שם
והתעדה מבנים תכנון ענף ראש :תפקיד
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כללי .1

ת 1.1 ת הערו מו קדי מ

 הגרסה ביצוע בעניין להלן שיפורטו והשימוש ההרכבה להוראות הנוגע בכל
 או לפרק להרכיב, מותר כי לציין ברצוננו 3170 הפיגום מערכת של הסטנדרטית

 לכך שהוסמכו עובדים ידי ועל מוסמך אדם של פיקוחו תחת רק אך פיגומים לשנות
עבודות. של זה לסוג בדיוק נאותה הדרכה ושקיבלו מקצועית מבחינה

 התעשייתית הבטיחות פקודת של לדרישותיה לב תשומת מפנים אנו לכך מעבר
^ ]הגרמנית[  נספק אנו הבאות, והשימוש ההרכבה הוראות במסגרת (.86^310)

 התחשבות מתוך שערכנו הסיכונים ניתוח על המבוסס מידע ולמשתמש למתקין
^ בדרישות - הרכבה. של מצב בכל 861־ז3!0ה

 למתקין לעזור שאמורים והשימוש ההרכבה בהוראות המפורטים הטכניים הפרטים
^ בדרישות לעמוד למשתמש או -  כלפיהם. חובה דרישות מציבים אינם ,861־ז3!0ה
 הסיכונים הערכת בסיס על הנדרשים בצעדים לנקוט המשתמש או המתקין על

^ לדרישות ביחס מצדם שתיערך -  תנאיו את בחשבון לקחת יהא כאן .861־ז3!0ה
הספציפי. המקרה של המיוחדים

 והשימוש ההרכבה להוראות לב שימת תינתן מקרה שבכל היא, הבסיסית הדרישה
 של יציבותן לאבטחת הנוגע זה במיוחד המידע, כל כי לציין ברצוננו להלן. שיפורטו
 מקוריים אסקו פלטאק ברכיבי משתמשים כאשר רק חל השונות, ההתקנה גרסאות

 של מוצרים שילוב .2-8.1-29 בניינים על הכללי הפיקוח רישיון פי על המסומנים
מספקת. יציבות ולחוסר בטיחות לחוסר לגרום עלול שלישיים צדדים

 שינוי הרכבה, תוכנית לערוך חייב הפיגום להקמת האחראי הקבלן ההרכבה, לצורך
 זו למטרה מטעמו. שיקבע מוסמך אדם אותה שיערוך או הרכבה( )הוראות ופירוק

 מפורט מידע השלמת תוך אלה, ושימוש הרכבה בהוראות להשתמש יהיה ניתן
ספציפי. פיגום כל עבור

 לעובדים וכן המוסמך למפקח זמינות להיות חייבות אלה ושימוש הרכבה הוראות
בדבר. הנוגעים

רק 3^70 פיגום בניית

 של פיקוחו תחת *
מוסמך אדם

עובדים ידי על *
 מבחינה שהוסמכו
מקצועית

הערכת בסיס על *
הסיכונים

התחשבות תוך *
 הרכבה בהוראות

אלה ושימוש

רכיבים עם *
 פי על המסומנים

-.!8.1-29 רישיון
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ת 1.2 ם מערכ הפיגו

 מרכיבים שנבנה פלדה מסגרות של פיגום הוא 3170 פלטאק חזיתות פיגום
 2.00 מ', 1.50 הם המוצעים השדות אורכי מי. 0.74 של מערכת רוחב עם טרומיים

 גובהן מ'. 1.06ו- מ' 0.74 של קצרים אורכים גם להשיג ניתן מ'. 3.00ו- מ' 2.50 מ',
 לתקן בהתאם הגובה סגמנט בדרישות עומדות והן מ' 2.00 המסגרות של

 מיקום העבודה. דיוטות בין המרחק את לקבוע ניתן בכך ^£. □1̂ 12811-1
 האלכסוניות הקושרות המשטחים. בגובה הצינורות מחברי באמצעות נוצר היחידות
 חלקי הטיה. לשוניות באמצעות התמיכה לצינורות מחוברים האחורי והמעקה
 זו ובצורה התמיכה סוגרי מעל אופקית בצורה כוכב בריח בעזרת מוחזקים המשטח

אליה. במקביל והן הבניין לחזית בניצב הן - הפיגום את מקשיחים הם
.2-8.1-29 בניינים על הכללי הפיקוח ברישיון מוסדר הרכיבים של ותיוגם ״צורם

ת הגרסה 1.3 טי טנדר ס ה

 פיגום של הסטנדרטית הגרסה את ולפרק לשנות להרכיב, כיצד מתאר זה מדריך
 עבודה פיגומי להקמת לשמש אמורה הסטנדרטית הגרסה .3170 פלטאק החזיתות

ת  כמו בגג. לעבודות הגנה וכפיגומי תפיסה כפיגומי ובתפקידם 3 עד 1 עומס בדרגו
נופלים. חפצים מפני הגנה גגוני בהם להתקין ניתן כן

 משטחי .1 שבנספח ברשימה מופיעים הסטנדרטית לגרסה השייכים הפיגום רכיבי
בטבלה מופיעים בגג לעבודות ההגנה בפיגום או ההגנה בפיגום המשמשים הפיגום

 א', )נספח האלה והשימוש ההרכבה בהוראות המופיעים רכיבים לגבי ההערות .1
 בניינים על הכללי הפיקוח לרישיון מתייחסות תמיד בשוליים(

2-8.1-29.
 לכוונון אורך בתוספת מ' 24 הוא הסטנדרטית הגרסה של המרבי ההתקנה גובה

ההברגה. רגליות
 מהתכנון החורגים פיגומים עבור תשמש 3170 פלטאק הפיגום שמערכת במידה

 של הטכני חלקן על הבנייה, חוקי בסיס על הפיגומים את להעריך יהא הסטנדרטי,
 יהא הצורך במידת .2-8.1-29 בניינים על הכללי הפיקוח רישיון ועל הבנייה תקנות

בהתאם. לחשבם גם

:3^70 פיגום

 רישיון פי על מוסדר *
2-8.1-29

3 עומס דרגת *

מרבי שימושי עומס *
= 2.0 2^ / ^

 מרבי התקנה גובה *
 הגרסה של

.מ' 24 הסטנדרטית

מהגרסה בחריגה *
 יש הסטנדרטית

 אסמכתאות לספק
נוספות.
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ת 1.4 ה חוב ק עוד בדי תי ו

 המתקין חייבים כלשהו, שימוש בו שייעשה ולפני 3170 פיגום של הקמה כל לאחר
 במידה לתעד. יש הבדיקה את מוסמך. אדם בידי לבדיקתו לדאוג והמשתמש

 השינוי ההרכבה, במהלך במיוחד לשימוש, הוכשרו טרם בפיגום מסוימים שאזורים
 אותם לגדר יש בנוסף, .אסורה" "הגישה האיסור בשלט לסמנם יש והפירוק,
אסורה. אליו ושהכניסה הושלם טרם 3170ה- שפיגום העובדה, את ולהבליט

 במקום למקם יש שאותו בשלט לסמנו יש הפיגום, של ובדיקתו השלמתו לאחר
הבא: המידע את גם להכיל עליו הכלליות, הבטיחות להוראות בנוסף היטב. גלוי

□1̂ 4420-1 לתקן ו/או 12811-1 לתקן בהתאם עבודה פיגום •

3 עומס: ודרגת ^06 רוחב: דרגת •

^/א^2 2.0 מקסימום שווה: בחלוקה שימושי עומס •

הבדיקה תאריך •

הפיגום את שהקימה החברה שם •

טלפון... עיר... מיקוד, •

 יש הפרוטוקול את בדיקה. פרוטוקול של בצורה לתעד יש הבדיקה תוצאות את
 של פירוקו מזמן חודשים שלושה חלוף עד כלל בדרך סביר, זמן במשך לשמור

הפיגום.

ח ז ע נ כ "0א ה ה ר ו

$
 בו שייעשה לפני

 חובה כלשהו, שימוש
 את פעם בכל לבדוק
.3^70ה- פיגום

לתעד. יש הבדיקה את

ת 1.5 ת הוראו חו טי ם ב שי מ ת ש מ ם ל בפיגו

 במידה ולבדוק השימוש לפני 3170ה- פיגום את לבחון חייב משתמש כל
(.1.4 סעיף )ראו לעין הנראים ליקויים בו שקיימים

 מבחינה ולתחזקו לייעודו 3170ה- פיגום את להשמיש אחראי משתמש כל
 במדריך המופיע במידע להשתמש מומלץ זו, למטרה ותפעולית. בטיחותית

 מנחה. כקו (801 663) הגנה" ובפיגומי עבודות בפיגומי לטיפול "הוראות
 פגמים בו שנתגלעו במידה מידי באופן הפיגום את שהקים לקבלן לדווח יש

 הבנייה מעבודות כתוצאה סופות, בעקבות למשל, השימוש. תקופת במהלך
וכיו"ב.

 אסור תקנית. עלייה או גישה באמצעות רק 3170ה- פיגום על לעלות ניתן
.ממנו לקפוץ או עליו לטפס

 מורשים. בלתי בפני אליו הגישה את לחסום בפיגום המשתמש על
םכלשהו. דבר עליהם להשליך או פיגומים משטחי על לקפוץ אסור
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סמים. או אלכוהול של השפעה תחת 3170ה- לפיגום להיכנס אסור •
 במהלך סגורים יהיו המעברים פתחי של המתקפלים שהמכסים לשמור יש •

הספציפית. הפיגום בדיוטת המתבצעת העבודה
ההגנה. גגון על לדרוך אסור •
 מוגבר סיכון קיים .זה מעל זה הנמצאים עבודה במשטחי מעבודה להימנע יש •

חפצים. נפילת בשל לתאונות
הצידית. להגנה מעבר אל להישען אסור •
ההגנה. גגון על כלשהם חומרים לאחסן אין •
 מקסימלי במשקל 3170ה- פיגום של הסטנדרטית הגרסה את להעמיס ניתן •

 עלולים חלקיו או הפיגום יתר, העמסת של במקרה לדיוטה. 2.0 של
לקרוס.

 או עפר מגלשות מעליות, בדיעבד להוסיף רשאי אינו בפיגום המשתמש •
פרסומות. הנושאות יריעות לגבי גם תקף הדבר ויריעות. רשתות כגון כיסויים

 אין בגג, לעבודות שנועד ההגנה פיגום על או ההגנה פיגום על העבודות בזמן •
 עלול הדבר .כלשהם חפצים עליו להניח או הבטיחות בתפס חומרים לאחסן

אליו. שייפלו בעובדים הפגיעה סיכון את להגדיל
 פיגום. תומכי או כלשהי צידית הגנה להסיר רשאי אינו בפיגום המשתמש •

 במידה .3170ה- פיגום של לקריסתו לגרום עלול פיגום תומכי של היעדר
 ידי על אלה יבוצעו הבנייה, מתהליך כנדרש בפיגום שינויים לבצע צורך שקיים

בלבד. הפיגומים קבלן
 עמודי של לקוי ביסוס .ביסוסו בצורת דבר לשנות רשאי אינו בפיגום המשתמש •

 צורך שקיים במידה כולו. 3170ה- פיגום של לקריסתו להוביל עלול הפיגום
 קבלן ידי על אלה יבוצעו הבנייה, מתהליך כנדרש בפיגום שינויים לבצע

בלבד. הפיגומים
בפיגום. שינויים לבצע רשאי הפיגומים קבלן רק בעיקרון, •
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מת :1 טבלה 1.6 שי המשטחים ר

המשטח כינוי  2-8.1-29 רישיון
בשוליים א' נספח

 או ההגנה בפיגום
 ההגנה בפיגום

בגג לעבודות

שדה אורך
)מי( 1

ת עומס דרג
)מקסימום(

 מלא עץ משטח
 חזותי( )מיון 32

מ"מ 48/50 = ^
14, 18 מותר

1.50 
2.00
2.50 
3.00

6
5
4
3

 מלא עץ משטח
 במכונה( )מיון 32

מ"מ 48 = ^
15 מותר

2.00
2.50
3.00

5
4
3

 מלא עץ משטח
32

מ"מ 44 = ^
16 מותר

1.50 
2.00
2.50

6
5
4

 מלא עץ משטח
32

 מ"מ 45 = ^
ישנה( )גרסה

17 אסור 1.50 
2.00
2.50

6
4
3

32 פלדה משטח 20, 21 מותר
< 2.00 
2.50 
3.00

6
5
4

 אלומיניום משטח
32 22, 23 מותר

< 2.00 
2.50 
3.00

6
5
4

 אלומיניום רצפת
פלוס 24 מותר

< 2.00 
2.50 
3.00

6
5
4

 אלומיניום משטח
64 26 מותר

< 2.00 
2.50 
3.00

6
5
3

 אלומיניום משטח
 חיפוי עם

אלומיניום
27 מותר < 2.50 

3.00
4
3

 אלומיניום משטח
לבוד עץ חיפוי עם 28, 29 מותר < 3.00 3

 גישה משטח
 מאלומיניום

 חיפוי עם
אלומיניום

81 מותר 2.50
3.00

4
3

 גישה משטח
 מאלומיניום

לבוד עץ חיפוי עם
86, 91 מותר < 3.00 3

 מעבר מסגרת
 מפלדה

סולם לשילוב
92 מותר

< 2.00 
2.50 
3.00

5
4
3

 מעץ ישנות ברצפות
 ישנים ובלוחות מלא
 חובה לבוד מעץ

 את בקפדנות לבדוק
 טרם העץ מצב

ההתקנה!

 להירקב עלול עץ
 כושר את לאבד ובכך

 שלו. הנשיאה
 העיקרית הסיבה

 אחסון היא לכך
שגוי!

 לפסול חובה
 משטחים משימוש

רקוב! עץ עם

 יש מעץ בנייה רכיבי
 באופן תמיד לאחסן

 זרימת שיאפשר
״בושם. לצורך אוויר
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5170 החזית פיגום הקמת .2

ת 2.1 שו ת דרי כלליו

 3170 ברכיבי השימוש לצורך רק מתייחסות אלה ושימוש הרכבה הוראות 2.1.1
 יש שימוש כל ולפני ההתקנה לפני .2-8.1-29 לרישיון בהתאם המסומנים מקוריים,

רבב. ללא תקינים הם כי ולוודא חזותי באופן הפיגום רכיבי כל את לבדוק

פגומים. ברכיבים להשתמש אסור

הבאים. הסעיפים סדר לפי להתבצע חייבת 3170 החזית פיגום הקמת 2.1.2

ה הקמת 2.2 ם שד שון הפיגו הרא

עומסים לחלוקת ביסוס 2.2.1

 אינה שהקרקע במידה בלבד. יציבה קרקע על להקים מותר 3170 החזית פיגום את
 (.1 איור לדוגמה )ראו עומסים לחלוקת ביסוס תוספת בחשבון לקחת יש דיה, יציבה

זקף. לכל מתחת בודדות בסיס פלטות למקם ניתן הצורך, במידת

$
 חייבות 0י0ב פלטות

שטחן. כל על להיצמד

 רגליות אחרת
 עלולות ההברגה

להתכופף!

פיגומים| אדני עם עומסים לחלוקת ביסוס :1 איור

 במידת החלקה. מפני הביסוס את להבטיח חובה שיפועית, שהקרקע במידה
אופקי. העמדה משטח שייווצר כך הביסוס את ליישר יש האפשר
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ת בסיס, פלטות 2.2.2 הברגה רגליו

 ככלל, (.1 )איור פיגומים עמוד לכל מתחת הברגה רגלית או בסיס פלטת להתקין יש
 המאפשרים התנאים ס"מ. 20 של לאורך עד לפתוח ניתן ההברגה רגליות את

ההתקנה. בגרסאות מצוינים ס"מ 50 עד של לאורך הברגה פתיחת

□( הברגה רגלית עד □̂  בסיס )פלטת ^ האפשריים ההברגות פתיחת אורכי ^ 
ברישיון: 6 עמוד א' בנספח המופיעות הפיגומים רגליות את כוללים

^1 כללי אורך
)ס"מ(

^ הברגה פתיחת אורך
)ס"מ(

40 21.5
60 41.5
80 56.5

 יהיה ניתן שלא מנת כל במתכוון, שובש הרגליות תבריג המתאימות, בנקודות
לכך. מעבר אל הרגלית את להאריך

איזון מסגרות 2.2.3

 לגבהים להגיע צורך קיים וכאשר גבהים הפרשי של שיפועית, קרקע של במקרה
בגובה מוצעות 3170 האיזון מסגרות (.2 )איור איזון מסגרות להתקין יש ספציפיים,

 שימוש ידי על מ' 0.50 עד של גבהים הפרשי לאזן ניתן מי. 1.50ו- מ' 1.00 מ', 0.50
(.2.2.2 )ראו מתאימות בסיס ברגליות
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מעבר מסגרת אנכית, מסגרת 2.2.4

 הבסיס פלטות גבי על אנכית בצורה להקים יש מעבר מסגרות או אנכיות מסגרות
 להיות ועליהן המיועד, הקיר כלפי מרווח שמירת תוך ההברגה, רגליות על או

(.3 )איור קריסה מפני מאובטחות

תמוכות 2.2.5

 אורכית. כתמוכה אלכסונית קושרת להתקין יש הפיגום שדה של החיצוני בצדו
 התחתון האלכסונית הקושרת מהדק את לדחוף תחילה יש המסגרות, חיבור לצורך

 תחובר האלכסונית הקושרת מכן, לאחר ההברגה. רגליות על או הבסיס פלטות על
 מהדק בין ההטיה לשוניות של האנכי הגבהים הפרש החיצוניות. ההטיה ללשוניות
 זו מסיבה מי. 2.00 > הוא + מ' 2 שבמפלס לדיוטה התחתון האלכסונית הקושרת

 למעלה למקם יש הזה הצד את החורים. צמד נמצא שבו הפנימי בצד להשתמש יש
 של לשוניותיו כי לוודא חשוב האלכסוניות, הקושרות הצמדת בזמן +(. מ' 2)ב-

 רק משקלן. מחמת מטה כלפי מעצמן נשמטות ושהן בחופשיות נעות ההטיה מחבר
 על האלכסוניים הכוחות חלוקת לצורך כראוי. מאובטח שהחיבור להבטיח ניתן כך
 מהדק בגובה האלכסוני, בשדה אחורי מעקה להתקין יש בסיס נקודות שתי גבי

(.4 )איור התחתון האלכסונית הקושרת

 האלכסוניות הקושרות
התחתונים.

 הקושרת התקנת לאחר
 קצותיהן האלכסונית,

 ההטיה לשוניות של
 כלפי להישמט חייבות

מעצמן! מטה

הראשון הפיגומים שדה השלמת :4 איור
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המשטחים הרכבת 2.2.6

 החורים .1 בטבלה למופיע בהתאם ורק אך להשתמש מותר 31 מערכת במשטח׳
 בכך, התמיכה. סוגרי של הכוכב לבריח׳ מעל נתחבים העליונים בקצוות הנמצאים

 להתקין יש שדה בכל הפיגום. את ומייצבים קשיח אופקי מפלס יוצרים המשטחים
ס"מ. 64 של ברוחב אחד משטח או כ"א ס"מ 32 של ברוחב משטחים שני

שור 2.2.7 ״

 על לשמור יש אופקית. והן אנכית בצורה הן הראשון הפיגום שדה את ליישר יש
 בין המרווח שתבוצענה. העבודות לסוג בכפוף לקיר, האפשר ככל קטן מרווח

נפילה. סכנת קיימת אחרת ,ס"מ 30 על יעלה לא הבניין לחזית המשטחים

 כל את למלא יש
 הפיגום דיוטות

במשטחים!

 עם רק שיכוסו דיוטות
 של ברוחב משטחים

 יצליחו לא ס"מ 32
הפיגום. את להקשיח

ת הקמת 2.3 ם שדו ם הפיגו הנוספי

סטנדרטי שדה 2.3.1

 האורך תמוכות את הקודם. בסעיף כמתואר תיעשה הנוספים הפיגום שדות הקמת
 בקושרת מדובר כלל בדרך (.2.5 )סעיף ההתקנה בגרסאות כמתואר להתקין יש

(.5 )איור בפיגום שדות חמישה עבור אחת אלכסונית

 בין נוספות אלכסוניות קושרות מצריכים מסוימים מקרים כי לב לשים יש זאת, עם
 האלכסוניות הקושרות התקנת בעזרת הראשון. העיגון למפלס הבסיס נקודות

עצמו. בכוחות מתיישר 3170 החזית פיגום האנכיות,

 הקושרות מספר
 תלוי האלכסוניות

 ההעמדה בגרסת
 איורים )ראו שנבחרה

1(2.5 בפרק

האורך תמוכות התקנת :5 איור
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פינה יצירת 2.3.2

 ]והצר[ הקדמי הצד הראשונה, בגרסה גרסאות. בשתי להתבצע יכולה פינה יצירת
 זה במקרה (.6 )איור האחרת המסגרת של הארוך הצד מול עומד אחת מסגרת של
 החיבור סובבים. מצמדים עם לזה זה הסמוכים המסגרות זקפי שני את לחבר יש

 במרחק למעלה, והשני המסגרת של התחתון בחלקה אחד מצמדים: שני עם ״עשה
 פלטת להשמיט יהא ניתן כזה במקרה הקישור. נקודות ליד היותר, לכל מ' 4 של

הזקפים. אחד של הברגה רגלית או בסיס

 צינורות להרכבת לדאוג יש הסמוכים, הזקפים בין יותר גדול מרחק שקיים במידה
 או בסיס פלטת להרכבת לדאוג יש כזה, במקרה רגיל. מצמד עם שיחוברו קצרים
 יש המשטח במפלס הנוצר המישק את הזקפים. שני בתחתית הברגה רגלית

לכסות.

 לרוחב המתאים מ', 0.739 באורך קצר שדה של הקמה מצריכה השנייה הגרסה
 שיותקן האופקי המשטח אדן על מונחים הניצב הפיגום משטחי (.7 )איור 3170ה-

 מומלץ הקירות, לשני שווה למרחק להגיע כדי (.109 עמי א', )נספח יותר מאוחר
 לפינות במיוחד מתאימה זו גרסה הבניין. בפינת הפיגום את להקים להתחיל
פנימיות.
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ת הקמת 2.4 טו ם דיו ת הפיגו ספו הנו

נפילות מפני הגנה 2.4.1

 נפילה. סכנת תיתכן הנוספות 3170ה- פיגום דיוטות של ופירוק שינוי הקמה, בעת
 של מקרים האפשר ככל תמנע רק שלא כזו בצורה לבצע יש הפיגומים עבודות את

 )הקבלן היזם האפשר. ככל נמוכה תישמר הנותרת הסיכון שרמת גם אלא נפילות
 למקרה בהתאם שיערוך הסיכונים הערכת על בהתבסס הפיגום(, להקמת האחראי
 למניעת באמצעים נקיטה לקבוע חייב המתוכננות, הפעילויות לגבי או הספציפי

למזעורם. או סיכונים

 באפשרויות בתועלתיות, בפועל, הקיימים בסיכונים תתחשב האמצעים נקיטת
הבאות: לנקודות ביחס וכן המעשיות

העובדים של הסמכתכם רמת ♦
המסוכן באזור הפעילות ומשך סוג ♦
אפשרי נפילה גובה ♦
ליפול העובד עלול שעליו המשטח של מאפייניו ♦
אליו והגישה העבודה מקום של מאפייניו ♦

 באמצעים להשתמש ניתן 3170ה- פיגום דיוטות של ופירוק שינוי הקמה, לצורך
 לאמצעי דוגמאות העובדים. של האישי שלומם את המבטיחים ובכאלה טכניים

להיות: יכולים בחשבון הבאים אבטחה

3) ההרכבה לזמן המיועד ההגנה במעקה שימוש ♦ 01̂)
^ נפילות מפני אישי מגן בציוד שימוש ♦  ק(3^9)

או
שניהם של שילוב ♦

3ב- שימוש על לוותר ניתן מסוימים במקרים  אינם אלה כאשר ק,3^9ב־^ או 01̂
 שעל או הפיגום של הספציפית וצורתו הבנייה תנאי בשל מספקת הגנה מציעים

 של הייחודית ההרכבה צורת לאור בהם להשתמש ניתן לא מצב הערכת סמך
המקרה.

3 על לוותר ניתן הבאים: במקרים רק ק3^9^ על או ^0

 כישורים ובעלי מקצועית מבחינה מוסמכים עובדים ידי על מתבצעות העבודות ♦
מתאימים גופניים

 והמוצדק החריג למקרה הנוגעות מיוחדות הוראות חילק המעסיק ♦
וכן
לעובדים מוכר והוא ברורה בצורה סומן לנפילה המועד הפיגום קצה ♦

 נמצאים והגישה העבודה שאזורי במידה נפילות מפני להגנה אמצעים להשמיט ניתן
דיים. וגדולים יציבים אחרים, ממשטחים היותר לכל ס"מ 30 של במרחק

 שינוי הקמה, בעת
 פיגום של ופירוק

 סכנת תיתכן 3^70
נפילה!

 נגד שיינקטו אמצעים
 על ייקבעו נפילה סכנת
 סיכונים הערכת בסיס

הספציפי. למקרה
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ת הגנת מני נטייה מפני הראשונה הפיגום דיוטת על ז

 של האנכית ההובלה מתבצעת שבו בשדה נטייה סכנת תיתכן הפיגום, הקמת בעת
 זמניות בתומכות למשל להיעזר ניתן הדבר, את למנוע כדי הראשונה. הפיגום דיוטת

מי(. 2) המשטח בגובה שיבוצע בעיגון או

פיגומים רכיבי של הובלה 2.4.2

 במעליות שימוש מחייבים ההתקנה שטח מעל מ' 8מ- למעלה שגובהם פיגומים
 גלגלות עם מעליות גם כוללות בנייה מעליות והפירוק. ההרכבה במהלך בנייה

ביד. המופעלות חבלים
 על עולה אינו שהגובה במידה בנייה במעליות השימוש על לוותר ניתן מכך, בסטייה

מי. 10 על עולה אינו הפיגום ואורך מ' 14
 ואזן מעקה להתקין חובה אנכית, ידנית הובלה מתבצעת שבהם הפיגום בשדות

 זו, ידנית בהובלה מעקה. בהתקנת די פעם, בכל העליונה הפיגום בדיוטת תיכון.
(.15 עד 13 )איורים פיגום דיוטת כל על לעמוד אחד אדם לפחות חייב

 נטייה סכנת קיימת
 הפיגום בדיוטת

הראשונה!

5^70ה- פיגום של הרכבתו 2.4.3

כללי 2.4.3.1

 ובזמן פעם בכל מחדש נוצר שהוא כפי הפיגום של העליון למפלס הטיפוס בזמן
נפילה. של סיכון קיים - והמעקות המסגרות הרכבת
 שכן במידה מומלץ הפיגום, של העליון למפלס הטיפוס לצורך אבטחה כאמצעי

3) ההרכבה לזמן המיועד ההגנה במעקה להשתמש  העלייה. בשדה כמגן (01̂
קף לאחוז יכול המרכיב  מספק והאזן העליון למפלס עולה שהוא בזמן הצינורי בז
והאזנים. הראשונות המסגרות שתי בקיבוע מקומית הפרדה

3ה- את להרכיב יש הבא, למפלס בגובה העלייה טרם  שמתחתיו. מהמפלס 01̂
3ה- הרכבת במהלך כלשהו סיכון לשלול מנת על  מבעוד זה בשדה להתקין יש ,01̂

במלואה. התלת-חלקית הצידית ההגנה את מועד

 באזן שימוש המלצה
 בשדה הבטיחות

העלייה

 ביטחון מעניק
העלייה! בזמן
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מן המיועד ההגנה מעקה התקנת 2.4.3.2 5) ההרכבה לז 0)^

קף עם ההתקנה תתואר להלן  נספח )ראו טלסקופ׳ אזן ועם לנעילה הניתן צינורי ז
(.139ו- 138 עמודים א',

 טלסקופיים וממעקות בודדים מזקפים עשוי ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה
 שדה ולכל אחד ואזן תמך עמודי שני נדרשים הראשון השדה ליצירת ).8 איור (ראו
קף פעם בכל ״דרשו נוסף אחד. ואזן אחד צינורי ז

ההגנה אזן הרכבת :8 איור

 לאזנים ההרכבה וווי המזלגות ופנימי. חיצוני מצינור מורכבים הצינוריים הזקפים
 לצינור מחוברים הנעילה שמתלי בעוד הפנימי, לצינור מחוברים הטלסקופיים

 הצינור גבי על חופשית בצורה לנוע יכולה המעקה אבטחת של הטבעת החיצוני.
 יושב נעול שבמצב חור עם מסופק התחתון הנעילה מתלה ).8 איור (ראו הפנימי

).9 (איור התחתון המזלג שעל הביטחון בריח מעל

2011 יוני
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3ה- עמוד של פונקציות :9 איור 01̂

 מלמעלה בהם לטפל ניתן התמיכה. צינורות לפני מבחוץ, מותקנים הזקפים
 מתלה )פתיחת הרמה באמצעות משוחררים הם מעלה כלפי בהקמה ומלמטה.
 הם מכן לאחר (.2ו- 1 צעדים ,9 )איור השעון בכיוון החיצוני הצינור וסיבוב הנעילה(
 של בגובה ינוח המעקה שעל התחתון שהמזלג כך מ' 2 של נוסף בגובה מותקנים

 כיוון נגד החיצוני הצינור את לסובב יש סגירתם, לצורך העמידה. מפלס מעל מ' 1
 ,9 )איור הביטחון לבריח מעל אל ״תחב התחתון שהמזלג כך ולהנמיכו השעון
(.4ו- 3 צעדים

 מעל נתחבים הטלסקופיים המעקות לראשונה, הצינוריים הזקפים מותקנים כאשר
 בשוגג. נפילתם את מונע הנעילה שרוול השימוש. סוף עד שם ונשארים הקליטה ווי

3ב- השימוש בעת  צורך קיים מ', 2 של בגובה המשטח מפלס התקנת לצורך 01̂
ההברגה. רגליות מעל מ' 1 של בגובה אחוריים מעקות מועד מבעוד להתקין
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 הצינוריים, הזקפים עם יחד מעלה כלפי פעם בכל מועברים הטלסקופיים המעקות
 האורך של הן כיסוי מאפשרת הטלסקופית התכונה אחריו. לבא אחד ממפלס
(.11ו- 10 )איורים האלכסוני אורכו של והן העלייה שדה של האופקי

3ה- הקמת בעת 01̂ 
 מוגברת סכנה תיתכן

לנפילה!

 להתקין יש זו מסיבה
 מועד מבעוד זה בשדה

 הצידית ההגנה את
התלת-חלקית.

3ב- שימוש האורך. לכל 01̂

 באמצעות זמני באופן אותה לאבטח ניתן העליונה הפיגום דיוטת הרכבת בעת
א(. 11 )איור ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה
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מגובה נפילות מפני אישי מגן ציוד 2.4.3.3

 אישי מגן בציוד שימוש מחייבים 5170ה- פיגום של מיוחדים הרכבה מצבי כאשר
^ נפילות מפני באיור המוצגות המאושרות החיבור בנקודות להשתמש יש ק(,5£9)

12.
5) האישי המגן ציוד את לחבר כדי  חיבור באביזרי להשתמש יש לפיגומים, ק(£

 מפתח ברוחב בטיחות בקרבינות למשל ,01^ 362 לתקן בהתאם מתאימים
 מפני להגנה האישי המגן ציוד התאמת מידת את לבדוק חובה מ"מ. 50< של

נפילות.

 נמצאות האחיזה נקודות כאשר +, מ' 4 של מגובה רק מותר ק5£9ב־^ השימוש
 נפילה למנוע יהיה ניתן שלא ״תכן יותר, נמוך שהגובה במידה +. מ' 6 של בגובה
ברצפה. ופגיעה

 מחוברת האנכית המסגרת כאשר התמיכה סוגרי רוחב לכל להתחבר ניתן
 המחוברות מסגרות של במקרה .0 + מ' 1 של בגובה אחורי מעקה באמצעות

 למעקה וגם 0 למעקה שמעל החיצוניים לזקפים להתחבר ניתן במעקה, ביניהן
 אפשרות לשלול שניתן במידה רק מותרת האחרונה האפשרות זאת, עם .0 עצמו

הבניין. חזית לכיוון נפילה של
 תמיכה עמודי שני בה שקיימים במידה רק להתחבר מותר העליונה הפיגום בדיוטת

.0 מתאפשר שהדבר במידה ורק מעקה עם ביניהם המחוברים

 בציוד להשתמש חובה
 מתאים אישי מגן

 נפילות מפני להגנה
מפיגומים!

 להתחבר אפשרות
 מותרת (0) למעקה

 שניתן במידה רק
 נפילה אפשרות לשלול
הבניין! חזית לכיוון

מאושרות עיגון נקודות :12 איור
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ת 2.4.3.4 ם הרכב הפיגו
 ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה על בהסתמכות העליון למפלס הכניסה לאחר

(5  שדה של האנכיות המסגרות שתי תחילה יורכבו הגישה, מכסי וסגירת (01̂
 אנכית, ידנית הובלה של במקרה השדה. אותו של המעקה וכן (13 )איור העלייה
 בעזרת תבוצע זו פעולה הצורך, במידת שדה. ויתווסף הבאה המסגרת כעת תיקלט

 את כאן להתקין יש מכן, לאחר מיד (.15ו- 14 )איורים נפילות מפני אישי מגן ציוד
 הפיגום מפלס להשלמת עד שדה, אחר שדה להמשיך, יהא זו בצורה המעקה.

 יהא ניתן מכן לאחר הקדמיים. המעקות את לקבוע יש הקיצוניים בשדות העליון.
 הקושרות כגון התחתונות, הדיוטות של האחרים המרכיבים כל את להתקין

העבודה. ומשטחי הרגל לוחות התיכוניים, האזנים האלכסוניות,

 לא שאם הפיגום. דיוטות עם יחד להתקינן יש פנימיות, קונסולות שנדרשות במידה
 ההרכבה רצף על להקפיד יש זו, מסיבה הבניין. חזית לכיוון נפילה סכנת קיימת כן,

הבא:

האנכית המסגרת את חברו .1

ההטיה לשוניות על היד אזני את החליקו .2

חמישי שדה בכל לפחות אנכיות אלכסוניות קושרות התקינו .3

לראשכם מעל הפיגום משטחי את שבצו .4

הפנימי החלק על למעלה הקונסולות את קשרו .5

הקונסולה משטחי את שבצו .6

שנותרו הצד מגני את התקינו .7

 לצד זה העלייה ושדה המעלית שדה את להרכיב יש בנייה, במעלית שימוש בעת
לעיל. כמתואר הפיגום את להרכיב יהא ניתן מכן לאחר זה.

 פנימיות קונסולות
 עם יחד תותקנה
הפיגום. דיוטות

 קיימת כן, לא שאם
 לכיוון נפילה סכנת
הבניין. חזית

ת ״ - *

מ

4^

העלייה בשדה האנכיות המסגרות הרכבת :13 איור
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 התחום עזיבת בעת
 בעזרת המוגדר
 סכנה תיתכן מעקות,
לנפילה! מוגברת

האחרות האנכיות המסגרות חיבור :14 איור



נפילות מפני אישי מגן בציוד שימוש תוך בגובה הרכבה :15 איור

2011 יוני



 3170 פלטאק חזיתות פיגום
20 עמודושימוש הרכבה הוראות ■ _ו\/7ס\/?ו ■

11181 35500 0161130 ?+ 19
מליל[0 ]העתק |

משטחים 2.4.4

.2.2.6 לסעיף בהתאם המשטחים את להתקין יש

הפיגום עליות 2.4.5

 העלייה. סולם את להתקין יש הראשונה, הפיגום בדיוטת העבודות תחילת לפני
 בהתאם (.16 )איור סולמות עם פנימי גישה במעבר לרוב מדובר 3170 בפיגום

 א', )נספח אלומיניום חיפוי עם מאלומיניום גישה מלוחות יורכב זה מעבר להעדפה,
 את למקם יש ההתקנה, בעת (.86 עמ' א', )נספח לבוד עץ חיפוי עם או (81 עמ'

 לכופף אסור מעבר. כל לאחר המתקפלים המכסים כל את ולסגור בהזחה הפתחים
 לחסימת שתגרום בצורה להעמידם או המובנית פתיחתם לזווית מעבר המכסים את

 לתוך נפילה סכנת תיתכן בם, המעבר לאחר ״סגרו לא שהמכסים במידה המעבר.
הפתח.

(.2.5 בסעיף )ראו מדרגות או סולמות עם עלייה מעברי להרכיב גם ניתן לחילופין,

 המכסים את לסגור יש
מעבר! כל לאחר

 סגורים שאינם מכסים
 לנפילה לגרום עלולים

הפתח! דרך

הסולמות של פנימית העמדה :16 איור
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מתלים 2.4.6

 ובהתאמה ברציפות להתקין יש האנכיות( האלכסוניות )הקושרות המתלים את
 מעל ״תחבו הם (.2.5 )סעיף ההתקנה בגרסאות למוצג בהתאם הפיגום, להרכבת
 צמד עם זה החיצוני, בצד להשתמש יהא כך לשם החיצוניות. ההטיה לשוניות
 בסגנון התקנה של במקרה מגדל. בסגנון או רציפה להיות יכולה ההתקנה החורים.

 מיושרת שתהיה לבחור ניתן רלוונטית. אינה האלכסוניות הקושרות נטיית מגדל,
זיגזג(. )בצורת לסירוגין או כיוון באותו

הצידית ההגנה השלמת 2.4.7

 וכן חסרים רגל ולוחות כפולים מעקות של או אזנים של להתקנתם לדאוג יש
 בכל לבצע יש זאת את .3170ה- של הקדמיות בחזיתותיו הצידית ההגנה להשלמת

 והמעקות האזן מסילות הרכבתו. לצורך רק משמשות שאינן הפיגום עמדות
 של לשוניותיו כי לוודא חשוב הפנימיות. ההטיה לשוניות מעל נתחבים הכפולים

 זו משקלן. מחמת מטה כלפי מעצמן נשמטות ושהן בחופשיות נעות ההטיה מחבר
 הקצה אביזרי עם הרגל לוחות כראוי. מאובטח שהחיבור להבטיח היחידה הדרך
 רציף למפלס יושלמו העליונים שקצותיהם באופן הרגל לוח של זיזיו על יונחו שלהם
אחד.

 את אחד. קדמי רגל ומלוח כפול ממעקה או אזנים משני מורכבת הקדמית ההגנה
 מחבר מעל הפתוח, הצינור עם החיצוני הזקף ליד להעביר יש הקדמיים המעקות
 יש הרגל לוחות את המרותך. המצמד חצי בעזרת הפנימי לזקף ולחזקו ההטיה,

קף את מקיף האביזר מבפנים, לכך. המיועד הזיז על החיצוני בצד לקבע הפיגום. ז

 זרוע הכולל מעקה עמוד של מתומך מורכבת הצידית ההגנה העליון, במפלס
 להתקין יש זה, במקרה המעקה. לעמוד או למשטח כאבטחה המשמשת רוחבית

 המעקה במסגרת להשתמש יש הקדמיים בצדדים העליונה. המשטח אבטחת את
מובנים. רגל ולוח תיכון אזן הכוללת

 והמשמשים הטיה לשוניות הכוללים רכיבים התקנת על להקפיד חובה כללי באופן
 מפלס לכיוון תפנינה תמיד ההטיה שלשוניות באופן צד למגני בנייה רכיבי להרכבת
הושלם. כבר שחיפויו

 ההגנה התקנת לאחר
 של לשוניותיו הצידית,

 חייבות ההטיה מחבר
 כלפי מעצמן להישמט

מטה!

 הטיה לשוניות
 של רכיבים להרכבת

 תמיד חייבות צד מגני
 מפלס לכיוון לפנות

הושלם. כבר שחיפויו
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העיגון( וכוחות העיגון )תצורת עוגנים 2.4.8

 מסוג מושפעים הם .2 בטבלה מוצגים הבניין לחזית בניצב ]הפועלים[ העיגון כוחות
 )סגורה הרוח ומחדירות שבפיגום הגובה ממפלס שנבחרה, העיגון מתצורת הכיסוי,

מי. 2.50ו- מ' 3.00 של שדות אורכי מציגה הטבלה החזית. של חלקית( פתוחה או

כדלקמן: הפיגום, אזורי לכל שימוש כעומסי מצוינים הפועלים הכוחות

הרגיל", "הטווח א(
וכן ההגנה", גגון "מפלס ב(
המגן". קיר "מפלס ג(

 בשתי העיגון כוחות
 מצוינים הטבלאות

שימוש". כ"עומסי

 העברת אימות לצורך
 פיגום לרכיבי הכוח

 להכפילם יש אחרים
!1.5ב-

 מסוג מושפעים הם .3 בטבלה מוצגים לחזית במקביל הפועלים העיגון כוחות
 הרוח ומחדירות שבפיגום הגובה ממפלס העיגון, מפלסי שבין מהמרחק הכיסוי,
 ו- מ' 3.00 של שדות אורכי מציגה הטבלה החזית. של חלקית( פתוחה או )סגורה

מי. 2.50

כדלקמן: ההקמה, גרסאות לכל שימוש כעומסי מצוינים הפועלים הכוחות

הבסיסית", "הגרסה א(
וכן ",1 הקונסולה "גרסת ב(
".2 הקונסולה "גרסת ג(

 מעל חופשיות העומדות פיגום "שכבות הגרסה עבור מצוינים נוספים עיגון כוחות
(.61ו- 60 ,58 איורים )ראו המוצגים המדרגות גרמי ועבור האחרון" לעיגון

 ישמשו עיגון כאמצעי הפיגום. להרכבת ובהתאמה ברציפות להתקין יש עוגנים
ערך. שוות בקונסטרוקציה או מ"מ 12 לפחות של בקוטר ברגים

 לגבי 3 בטבלה המידע
 הפועלים העיגון כוחות

 חל לחזית במקביל
 תומך על פעם בכל

 אחד. משולש
 מתווספים הכוחות
 היחסי למספר בהתאם

הפיגום! שדות של

2011 יוני



 3170 פלטאק חזיתות פיגום
23 עמודושימוש הרכבה הוראות ■ _ו\/7ס\/?ו ■

■8 3 5 5 0 0 0161130 0 0
ק | ת ע ה ־ ] ל י ל מ 1ס

ת :2 טבלה חו צב עיגון כו ת בני חזי סי הבניין ל מ עו ש"( )" מו שי

ח א( הרגיל הטוו

ת ה חזי סגור ת חלקית פתוחה חזי
סוי סוג הכי ת עיגון תצור ה ה מפלס הגוב

מ' 2.50 = 1 מ' 3.00 = 1 מ' 2.50 = 1 מ' 3.00 = 1

ללא
מ' 8 של בהזחה

מ' < + 20
^  1.2 1<1\1 1.4 1<1\1 3.6 1<1\1 4.1

מ' 4 1<1\1 0.6 1<1\1 0.7 1<1\1 1.8 1<1\1 2.1

שתות ר
מ' 4

מ' < + 20
1<1\1 1.2 1<1\1 1.4 1<1\1 3.4 1<1\1 4.0

מ' 8 של בהזחה 1<1\1 2.3 1<1\1 2.7 / /

משיכה
מ' < + 10 1<1\1 1.1 1<1\1 1.3 1<1\1 4.0 1<1\1 4.8

ת עו ירי מ' 2
מ' < + 22 1<1\1 1.3 1<1\1 1.5 1<1\1 4.5 1<1\1 5.3

דחיפה
מ' < + 10 1<1\1 4.4 1<1\1 5.3 1<1\1 4.4 1<1\1 5.3

מ' < + 22 1<1\1 4.9 1<1\1 5.9 1<1\1 4.9 1<1\1 5.9

גון מפלס ב( ההגנה ג

ת עיגון תצור ה ה מפלס הגוב
סגורה

מ' 2.50 = 1

חזית

מ' 3.00 = 1

חלקית ה

מ' 2.50 = 1

פתוח חזית

מ' 3.00 = 1

מ' 4 בגובה כולן מ' + 4 1<1\1 1.0 1<1\1 1.2 1<1\1 3.0 1<1\1 3.5

מ' 8 של בהזחה מ' + 8 1<1\1 1.6 1<1\1 1.8 1<1\1 4.6 1<1\1 5.4

מגן קיר מפלס ג( ה ה + מ' 24 בגוב

סוי סוג הכי ת עיגון תצור ה
סגורה

מ' 2.50 = 1

כ חזית

מ' 3.00 = 1

חלקית ה

מ' 2.50 = 1

פתוחו חזית

מ' 3.00 = 1

ללא
מ' 8 של בהזחה 1<1\1 2.2 1<1\1 2.5 1<1\1 3.4 1<1\1 3.9

מ' 4 1<1\1 2.0 1<1\1 2.4 1<1\1 2.7 1<1\1 3.1

ת שתו ר
מ' 8 של בהזחה 1<1\1 2.7 1<1\1 3.2 / /

מ' 4 1<1\1 2.3 1<1\1 2.7 1<1\1 3.5 1<1\1 4.1

ת עו ירי מ' 2 משיכה 1<1\1 2.7 1<1\1 3.1 1<1\1 4.3 1<1\1 5.1

דחיפה 1<1\1 4.5 1<1\1 5.4 1<1\1 4.5 1<1\1 5.4
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ת :3 טבלה חו ם עיגון כו ת במקביל הפועלי חזי סי ל מ עו ש"( )" מו שי

סוי סוג הכי ח סי טוו  מפל
ם העוגני ה מפלס הגוב

סגורה

מ' 1 = 2.50

חזית

מ' 1 = 3.00

חלקית חה

מ' 1 = 2.50

פתוו חזית

מ' 1 = 3.00

הבסיסית הגרסה

ללא מ' 4
מ' < + 20 ^  4.0 ^  4.0 ^  4.0 ^  4.0

מ' + 24 ^  3.8 ^  3.8 ^  3.8 ^  3.8

רשתות מ' 4
מ' < + 20 ^  3.3 ^  3.7 (1 3.5 ^ (1 4.1 ^

מ' + 24 ^  3.8 ^  4.2 (1 2.9 ^ (1 3.3 ^

יריעות מ' 2

מ' < + 10 ^  3.5 ^  3.9 ^  3.5 ^  3.9

מ' < + 22 ^  4.0 ^  4.4 ^  4.0 ^  4.4

מ' + 24 ^  4.2 ^  4.5 ^  4.2 ^  4.5

1 הקונסולה גרסת

ללא מ' 4
מ' < + 20 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7

מ' + 24 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7

רשתות מ' 4
מ' < + 20 ^  4.0 ^  4.4 (1 3.9 ^ (1 ^  4.4

מ' + 24 ^  4.2 ^  4.6 (1 3.1 ^ (1 3.5 ^

יריעות מ' 2

מ' < + 10 ^  4.2 ^  4.6 ^  4.2 ^  4.6

מ' < + 22 ^  4.8 ^  5.1 ^  4.8 ^  5.1

מ' + 24 ^  4.6 ^  5.0 ^  4.6 ^  5.0

2 הקונסולה גרסת

ללא מ' 4

מ' < + 20 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7 ^  4.7

מ' + 24 ^  6.5 ^  6.5 ^  6.5 ^  6.5

ההגנה גגון ^  5.2 ^  5.2 ^  5.2 ^  5.2

רשתות מ' 4
מ' < + 20 ^  4.0 ^  4.4 (1 3.9 ^ (1 ^  4.4

מ' + 24 6.0 ^ ^  6.4 (1 4.0 ^ (1 4.3 ^

יריעות מ' 2
מ' < + 10 ^  4.2 ^  4.6 ^  4.2 ^  4.6
מ' < + 22 ^  4.8 ^  5.1 ^  4.8 ^  5.1

מ' + 24 ^  6.3 ^  6.7 ^  6.3 ^  6.7

המגן. קיר מפלס על חלים + מ' 24 של בגובה הערכים
 שדות 5 לכל משולשים תומכים 2 נדרשים חלקית, פתוחה חזית בקדמת ברשת חיפוי של במקרה (1

אחד. משולש תומך על חלים שצוינו הערכים (.43 איור )ראו
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פיגום תומכי 2.4.9

 ה- מסגרות של התמיכה לצינור רק יחוברו (18ו- 17 )איורים קצרים פיגום תומכי
ת 5170 כיוון הפונו ת ל חות קולטים הם הבניין. חזי צב עיגון כו ת בני חזי הבניין. ל

 סטנדרטית גרסה
 בניצב כוחות לקליטת

הבניין. לחזית

ר ה :17 איו ם תומכי גוב שר" חיבור של במצב הפיגו ק ביי

ם תומכי את ם הקצרים הפיגו ת המופיעי סעיף שצוינו ההתקנה בגרסאו תן ,2.5 ב  ני
ח הזי ת מטה כלפי ס"מ 30 עד ל ת הקשר מנקוד תיאורטי ר ה איו  הוכחות ללא (18 )

ת ת. סטאטיו ספו חריג נו חיד כ ש י ם להתייחס י סוי עם לפיגו ה כי או יריע (.43 איור )ר

ר ה :18 איו ם תומכי גוב בהזחה חיבור של במצב הפיגו
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 של התמיכה לצינור רק הם גם יחוברו (20ו- 19 )איורים משולשים פיגום תומכי
 בניצב העיגון כוחות את קולטים הם הבניין. חזית לכיוון הפונות 3170ה- מסגרות
 הסטנדרטיים כחיזוקים משמשים הם ,3170ה- בפיגום הבניין. לחזית ובמקביל

בלעדיהן. והן פנימיות קונסולות עם הן הבניין(, לחזית )במקביל האורך בכיוון

 ו-!!^, מ-±ק אלכסוניים דחיפה כוחות או משיכה כוחות מתקבלים הטבעת בברגי
שנבחרה. ^ לזווית בהתאם

< 30 0ררו

 ו5*־״
9ו *ד

 הם משולשים תומכים
 הסטנדרטית הגרסה

 כוחות לקליטת
הבניין. לחזית במקביל

ב"קשר" חיבור של במצב המשולשים התומכים גובה :19 איור

 ניתן 2.5 בסעיף שצוינו ההתקנה בגרסאות המופיעים המשולשים התומכים את
 יש יחיד כחריג נוספות. סטאטיות הוכחות ללא 20 באיור כמוצג מטה כלפי להזיח

(.43 איור )ראו יריעה כיסוי עם לפיגום להתייחס

בהזחה חיבור של במצב המשולשים התומכים גובה :20 איור
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 של והחיצוני הפנימי התמיכה לצינור יחוברו (21 )איור ארוכים פיגום תומכי
הבניין. לחזית ובמקביל בניצב עיגון כוחות קולטים הם .5170ה- מסגרות

~ < 30 0רח ■

?11

ארוכים פיגום תומכי :21 איור

 ה- מסגרת של העמוד לצינור בחזית יחוברו )22 )איור מזלג עם פיגום תומכי
 הם גם הפיגום. תומך בסוף הנמצא במזלג יוקף התמיכה סוגר בנוסף, .5170

אליה. ובמקביל הבניין לחזית בניצב עיגון כוחות קולטים

סו < 30 ודוס
*:------

1
1:'■; !1

*ד

ני £

 0 1־ **=
▲

וח

מזלג עם פיגום תומך :22 איור

 ללא בפיגום רק להרכיב ניתן מזלג עם פיגום וקונסולות ארוכים פיגום תומכי
 (איור משולשים לתומכים ערך שווה תחליף מהווים אינם הם פנימיות. קונסולות

 שתי או ארוכים פיגום תומכי שני להתקין יש משולש לתומך כחלופה זו, מסיבה ).19
מזלג. עם פיגום קונסולות

 חייבים אלה מ"מ. 48 של 0ב- רגילים מצמדים עם לחבר יש הפיגום תומכי כל את
 לתקן או ם1א 74:1988-12 לתקן בהתאם או בדיקה בתגית מסומנים להיות

ם 74-1:2005-12 .88 או 8 הצמדה דרגת של בדרישות ולעמוד א!
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העיגון 0י0לב העיגון כוחות ניתוב 2.4.10

 קונסולות באמצעות 3ו- 2 לטבלאות בהתאם לנתב יש העיגון כוחות את 2.4.10.1
 וכשיר יציב שנמצא עיגון בסיס לעבר עיגון ואמצעי (2.4.9 )סעיף פיגום

לבנים(. קיר )למשל דיו

הבניין, בחזיתות עיגון התקני למשל להיות יכולים מתאימים עיגון אמצעי
 ולמניעת מבנים לתחזוקת בטיחות "ציוד □1̂ 4426 לתקן בהתאם
נפילות".

וחבלים. ברזל חוטי למשל הם מתאימים שאינם עיגון אמצעי

למשל: להיות יכולים דיים וכשירים יציבים עיגון בסיסי

מזוין מבטון ותומכות קירות תקרות, •

לבנים" "קיר □1̂ 1053 לתקן בהתאם נושא לבנים קיר •

שלג, חוסמי למשל להיות יכולים דיים וכשירים יציבים שאינם עיגון בסיסי
חלונות. של ומסגרות מרזבים ברקים, כלאי

 העיגון לבסיס הפיגום תומכת בין הנמצאים העיגון שאמצעי להוכיח חובה 2.4.10.2
 לספק יש לכך ההוכחה את העיגון. כוחות עומס את לשאת מסוגלים

באמצעות:

ברלין בניין, לטכנולוגיית הגרמני מהמכון בנייה אישור •

 סטטי חישוב •

או

2.4.11 לסעיף בהתאם עומס מבחני •

 הוראות על להקפיד יש
 הערכת בעת אלה

העיגון! בסיס

 חובה הבנייה, לאישור בהתאם עיגון באמצעי שימוש שייעשה במידה 2.4.10.3
בו. הכלולים התנאים אחר למלא

כדלקמן: למשל להיות יכולים אלה תנאים

העיגון בסיס של קיומו הוכחת •

קצותיו שבין והמרחקים הדרוש הרכיב מידות •

מיוחדות התקנה הוראות •

 הנשיאה יכולת הוכחת על לוותר ניתן ,2.4.10.2 בסעיף האמור אף על 2.4.10.4
 - מספיקה הנשיאה יכולת כי להעריך יוכל מוסמך שאדם במידה בעומס

כדלקמן: הנתונים עם בשילוב

^ 1.5 על עולה אינו ±ק הנדרש העיגון כוח •

או

□11\1 1045 לתקן בהתאם מזוין בטון של במקרה ±ק העיגון כוח •
^ 6.0 על עולה אינו לעיגון כבסיס המשמש
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לעוגנים עומסים בדיקות 2.4.11

 לבצען חובה ,2.4.10 לסעיף בהתאם עומסים בדיקות שנדרשות במידה 2.4.11.1
למעשה. הלכה יתקיימו שבה בנקודה

מתאימים. מדידה במכשירי להשתמש יש העומסים בדיקות לביצוע 2.4.11.2

 המקצועית הבניין ועדת ידי על שנבדקו כאלה הם מתאימים מדידה מכשירי
□ עבודה ולגהות לבטיחות המרכז של  האיגודים של המרכזי בוועד (261)

]בגרמניה[. המסחר בתחום המקצועיים

 אדם מצד להיקבע חייבות עומסים בדיקות לבצע יש שבהן עיגון נקודות 2.4.11.3
ולמיקום. לכמות בהתאם מוסמך,

הבאים: לקריטריונים בהתאם לערוך יש העומסים בדיקות את 2.4.11.4

 לפי הנדרשים ±ק העיגון מכוחות 1.2 פי להיות חייב הבדיקה עומס •
2 טבלה

של: קיומם את עיגון בבסיס לכלול חייב הבדיקה היקף •

בטון 100/0 לפחות -

אחרים בניין חומרי 30/ לפחות -

 עומסים בדיקות 5ב- לעמוד שחייבים שימוש, נעשה שבהם המיתדים כל
לפחות.

 והערכת עומס מבחני
 רק יבוצעו תוצאותיהם

מוסמך! אדם בהנחיית

 העומס, בבדיקת עומדים אינם העיגון מאמצעי כמה או שאחד במידה 2.4.11.5
המוסמך האדם חייב

לכך הגורמים את לבדוק •
 חליפי עיגון לאמצעי לדאוג •

וכן
הצורך במידת הבדיקה, היקף את להרחיב •

 של קיומו זמן למשך לפחות ולשמור לתעד חובה הבדיקה תוצאות את 2.4.11.6
הפיגום.
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ת 2.5 או ס התקנה הקמה גר ם של ו בי ם רכי מי שלי מ

כללי 2.5.1

 תמיכת פיגומי ההגנה, גגון קונסולות, כגון משלימים רכיבים התקנת לעניין בנוסף
 עבור שחושבו הקמה גרסאות זה בסעיף יתוארו גישור, ומסגרת מעבר מסגרת הגג,

 רגליות לכוונון אורך בתוספת מ' 24 הוא המרבי ההתקנה גובה .5170 החזית פיגום
 בדיוטת לעבודה התייחסות תוך הוכחו הסטנדרטיות הגרסאות חישובי ההברגה.

בלבד. אחת פיגום

 במידה הכיסוי, ובסוג החזית של הרוח בחדירות תלויים הנדרשים העיגון מרווחי
 אנכי במרחק תמיד לעגן יש הקצה מסגרות את רגילות. כרשתות מוצגים הם שקיים.

מ'. 4 של מקסימלי

 גרסאות להלן חלקית". "פתוחה לחזית "סגורה" חזית בין נעשית בסיסית הבחנה
המוצגות: העיצוב

 עד לכלול יכולה חלקית" "פתוחה שחזית בעוד כלל, פתחים אין "סגורה" לחזית
 את להוכיח יש יותר, גדול פתיחה אחוז שקיים במידה הגלוי. בשטח פתחים 600/0

 החלונות )כאשר רגילות שיפוץ עבודות של בביצוע הבודד. במקרה העיגון עמידות
 שיפוץ עבודות של במקרה "סגורה". בחזית שמדובר להניח ניתן במקומם(, נותרים

 להניח ניתן חדשים, בניינים בהקמת או החלונות( החלפת )הכוללות יותר נרחבות
חלקית". "פתוחה בחזית שמדובר

 0^ הכוח מקדמי בחשבון נלקחו רשת כיסוי הכוללות בגרסאות הרוח עומסי עבור
 כלל בדרך המשמשות הרשתות את מכסים אלה כוח מקדמי .0ץז = 0.2ו- = 0.6

 היו כאילו לטפל יש יותר גבוהים כוח מקדמי עם ברשתות פיגומים. של לכיסוי
 דו"ח של הכנתו נדרשת יותר, נוחים לערכים הוכחות שמתבקשות במידה יריעות.

לרשת. המתייחס אווירודינמי

 יש בניין, של סגורה חזית מול העומדים יריעות כיסוי עם פיגומים של במקרה
הבניין. לחזית עד הקדמי בצד היריעות את להעלות

 לדיוטת ועד הקרקע מגובה החל ביריעות או ברשתות לכסות ניתן הפיגום את
 מעבר אל החורגים המגן קיר של מרכיביו על או הצד מגני על העליונה. הפיגום
 יריעות או אבק( מפני להגנה )למשל רשתות לחבר אסור העליונה, הפיגום לדיוטת
כלשהן.

 יש הפיגום הקמת לפני
 תהליך באם לברר,

 לאפשר יכול הבנייה
 סגורה חזית הפיכת
חלקית. פתוחה לחזית

 חלקית, פתוחה בחזית
 פי גדולים הרוח עומסי

3!
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 המסגרות את להתקין חובה זו, מסיבה מקשיחים. מרכיבים הם 3170 החזית פיגום של משטחיו
(.2.2.6 סעיף )ראו הדיוטות בכל במלואן, האנכיות

 בהתאם שימוש"( )"עומסי עמוד עומסי המסגרות עבור מתקבלים הפיגום, ולגובה לרכיבים בכפוף
הבאה. 4 לטבלה

שימוש"( )"עומסי עמוד עומסי :4 טבלה

זקף רכיב חיפוי שדה אורך ^ = מ' 8 ^ = מ' 16 ^ = מ' 24

פנימי

ללא

עץ
מ' 2.50 ^  3.8 ^  5.1 1<1\1 6.5

מ' 3.00 ^  4.5 ^  6.1 1<1\1 7.7

פלדה
מ' 2.50 ^  3.6 ^  4.8 6.0 1<1\1

מ' 3.00 ^  4.2 ^  5.5 1<1\1 6.9

אלומיניום
מ' 2.50 ^  3.4 ^  4.3 1<1\1 5.3

מ' 3.00 ^  3.9 ^  5.0 6.0 1<1\1

דיוטה בכל 32 קונסולה

עץ
מ' 2.50 ^  7.3 ^  9.7 1<1\1 12.1
מ' 3.00 ^  8.7 ^  11.7 1<1\1 14.7

פלדה מ' 2.50 ^  6.9 1<1\1 9.1 1<1\1 11.2
מ' 3.00 ^  8.2 1<1\1 10.6 1<1\1 13.0

אלומיניום
מ' 2.50 ^  6.5 1<1\1 8.1 1<1\1 9.7

מ' 3.00 ^  7.6 1<1\1 9.4 1<1\1 11.2

חיצוני

המסגרת על מגן קיר

עץ
מ' 2.50 ^  4.8 1<1\1 6.9 1<1\1 8.9

מ' 3.00 ^  5.9 1<1\1 8.4 1<1\1 11.0

פלדה
מ' 2.50 ^  4.7 1<1\1 6.6 1<1\1 8.5

מ' 3.00 ^  5.6 1<1\1 7.9 1<1\1 10.2

אלומיניום
מ' 2.50 ^  4.4 1<1\1 6.1 1<1\1 7.7
מ' 3.00 ^  5.3 1<1\1 7.2 1<1\1 9.2

בנוסף ההגנה גגון

עץ
מ' 2.50 ^  6.0 1<1\1 8.1 1<1\1 10.1
מ' 3.00 ^  7.3 1<1\1 9.9 1<1\1 12.5

פלדה
מ' 2.50 ^  5.9 1<1\1 7.8 1<1\1 9.6

מ' 3.00 ^  7.1 1<1\1 9.3 1<1\1 11.6

אלומיניום
מ' 2.50 ^  5.2 1<1\1 6.9 1<1\1 8.5

מ' 3.00 ^  6.2 1<1\1 8.1 1<1\1 10.1

 ,74 בקונסולה מגן קיר
בנוסף

עץ
מ' 2.50 ^  11.0 1<1\1 13.1 1<1\1 15.1

מ' 3.00 ^  13.4 1<1\1 15.9 1<1\1 18.5

פלדה
מ' 2.50 ^  10.8 1<1\1 12.7 1<1\1 14.6

מ' 3.00 ^  12.9 1<1\1 15.2 1<1\1 17.5

אלומיניום
מ' 2.50 ^  10.0 1<1\1 11.7 1<1\1 13.3
מ' 3.00 ^  11.9 1<1\1 13.8 1<1\1 15.8
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 הפיגום הרחבת 2.5.2

32 קונסולה

 32 קונסולה הקונסולות, גרסאות כל מתוך
 להרכבה ניתנת (57 עמי א', בנספח )כמופיע

 נושאת היא דיוטה. בכל הבניין חזית בכיוון
 אבטחת וכוללת ס"מ 32 ברוחב פיגום משטח

 להרכיב יש הקונסולה את משולבת. חיפוי
 בריחי של העליונים שקצותיהם באופן במסגרת
 יש המשטח את אחיד. בגובה יהיו המשטח
 שלא במידה שמתחתיו. מהמפלס להתקין
 סכנת תיתכן הרחבה, קונסולת כאן תימצא
נפילה.

32 הישנות ההרחבה בקונסולות שימוש

 הפח מתקן עם 32 הישנות ההרחבה בקונסולות
 המצמד חיבור (,358 עמי א', בנספח )כמופיע

 של התמיכה לסוגר מתחת להינעל חייב
 עם במסגרות שימוש בעת האנכית. המסגרת

 המצמד הצינור, מחבר של מרובעת הלחצה
 קיים לפיכך מסוימות. בנסיבות להחליק עלול
 ההחלקה, את שיימנע אביזר של בחיבור צורך
 שיותקן מסתובב מצמד או רגיל מצמד כגון

הפח. למתקן מתחת

 החורג בגובה תורכבנה שהקונסולות במידה
 מחזורי בעקבות )למשל הפיגום משטח מגובה
 צורך קיים לא הבניין(, קיר על שונים עבודה
 יש זאת, עם החלקה. למניעת אביזר לחבר
מטה. כלפי ס"מ 3 לפחות הקונסולה את להזיח

64 קונסולה

 (60 עמי א', בנספח )כמופיע 64 קונסולה את
 חזית לכיוון כלשהו אחד במפלס למקם ניתן

 כאשר מסגרת, כל לעגן יש זה במפלס הבניין.
 (.19 )איור משולש כתומך יעוצב שני עוגן כל

 הבניין לחזית בניצב הפועלים העיגון כוחות
 במקביל הפועלים ואלה א' 2 בטבלה מופיעים

 )גרסת 3 בטבלה מופיעים הבניין לחזית
(.2 הקונסולה

32 קונסולה :23 איור

מד ל מצ  רגי
ב1ו0מ או ב  ו

ת ע מני  ל
ה חלק ה

הלחצה
ת ע ב מרו

 11— ו3 0רח
13 / י ־

3 0ודו *—*

64 קונסולה :24 איור

$
 שמצמדי לוודא יש

 תקין במצב הקונסולות
 טרם לחלוטין

 פגום תבריג התקנתם.
 של הימצאות או

 שוללת בברגים חלודה
 את בם. השימוש את

ם ברגי  לשמור ניתן ה
של ושמישים נקיים מ  ל

 שמן של בתערובת
ושומן.

 יש הקשירה אום את
 מומנט עם להדק
± 50 של סיבובי

/><100.

/ \

 מחוברות הקונסולות
 .בלבד אחד מצמד עם

 כשל, של במקרה
 יוחלף לא זה חיבור
 תמיכה מרכיב בשום
אחר!
 חיבור של קפדני ביצוע

 בהתאם המצמד
 המידע לתיבת

 זה בעמוד העליונה
 להצלת אפוא חיוני

חיים!
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 של ברוחב אחד משטח או כ"א ס"מ 32 של ברוחב משטחים שני נושאת הקונסולה
 בהתאם זו למטרה המסופק הרכיב את להתקין יש המשטח אבטחת לצורך ס"מ. 64

 בריח של העליון שקצהו באופן להתקין יש הקונסולה את .60 עמי אי, לנספח
האנכית. המסגרת לגובה יתאים המשטח

 היעדרה בשל שמתחתיו. מהמפלס להתקין יש )הפנימי( הראשון המשטח את
 לנקוט יש שבהם האבטחה אמצעי נפילה. סכנת תיתכן הרחבה, קונסולת של במקום
 להתקין יש השני המשטח את ומצורתה. הבניין מחזית הפיגום במרחק תלויים

 מפני אישי מגן בציוד שימוש באמצעות הצורך ובמידת הקונסולה דיוטת ממפלס
^ נפילות התמיכה. סוגר על חיבור עם ,14 לאיור בהתאם ק(3^9)

 הצורך במקרה להציב ניתן שעליו צינור, במחבר העליון בחלקה מצוידת 64 קונסולה
פנימי. צידית הגנה עם אזן זקף

74 קונסולה

 ביניהם שהמרווח צינור מחברי שני לה שיש בכך 64 מקונסולה שונה 74 הקונסולה
 הפיגום של החיצוני לחלק כקונסולה מיועדת היא .3170ה- מסגרת של לזה זהה

 האלכסוני. ההטיה מחבר בקדמת להשתבץ יוכלו שהמשטחים כזאת, בצורה ובנויה
 רצפת בעזרת לכסות יש הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק את

^" פרט )ראו (67 עמי אי, )נספח מפלדה המעבר (.26 באיור י

 )ראו מצמדים שני עם או אחד מצמד עם חיבור גרסאות: בשתי זמינה הקונסולה
 במפלס למקמה ניתן עקרוני, באופן השפעה. כל לדבר אין הסטטי, בהיבט (.25 איור
בחוץ. או בפנים - אחד

 74 קונסולה :25 איור

מצמדים שני עם גרסה אחד מצמד עם גרסה

 רצפת את להניח זכרו
 לצורך מפלדה המעבר

 שנוצר המישק כיסוי
 הפיגום חיפוי בין

הקונסולה! לחיפוי

 המצמד חיבור לעניין
 בעמוד הערות ראו

הקודם.

 נפילה סכנת קיימת
 חיפוי התקנת בעת

 וההגנה הקונסולה
החיצוני! בצד

 תבוצע סיכונים הערכת
 במצב התחשבות תוך

הספציפי!
 יש הצורך, במידת

ב- להשתמש
3496!?



2011 יוני

 5170 פלטאק חזיתות פיגום
ושימוש הרכבה הוראות

1
34 עמוד ■ _ו\/7ס\/ק ■

1111 35500 30)0161 ^ £8
מליל[0 ]העתק |

 פיגומים זאת, עם יחד .64 לקונסולה בהתאמה חל המידע זו, קונסולה עיגון לצורך
 פיגום תומכי עם לפחות התחתונה בדיוטה לעגן יש מ' 3.00 של שדות אורכי עם

 ,27 באיור כמוצג מותקנת המשטח שסמוכת במידה .17 באיור שמוצג כפי - קצרים
הנוסף. העיגון על לוותר ניתן

 את להכניס יש העליונה. הדיוטה מסגרות של לזו בדומה מבוצעת המשטח אבטחת
 לקצה מעבר לרכון יש זה שלצורך מכיוון .64 קונסולה לגבי כמתואר המשטחים

 התלת-חלקית הצידית ההגנה את להתקין קודם יש לנפילה, המועד הפיגום
המלאה.

ההגנה גגון 2.5.3

 (.68 עמי א', )נספח הגנה לגגון מובנה חיבור עם 74 מקונסולה מורכב ההגנה גגון
 חוסם ידי על המוחזקות משופעות, רצפות שתי של להחזקה משמש זה חיבור

 הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק את תואמת. צורה בעל הרמות
 חומרים לאחסן אין (.67 עמי א', )נספח מפלדה המעבר רצפת בעזרת לכסות יש

(.1 אזן באמצעות הפיגום מחיפוי אותו להפריד יש לפיכך ההגנה. בגגון כלשהם

 + מ' 8) דיוטה בכל 5170ה- פיגום של החיצוני הצד אל ההגנה גגון את לעגן ניתן
 נוספים אמצעים נדרשים +, מ' 4 של בגובה שימוש שמתבקש במידה ומעלה(.

.39ו- 38 איורים ראה הקשחה(. )עיגון,

.3ו- 2 בטבלאות למצוא ניתן העיגון כוחות את

ההגנה. בגגוני כלשהם חומרים לאחסן אין

ההגנה גגון :26 איור

 ההגנה גגון להתקנת
 הוראות את ראו

 המתייחסות הבטיחות
!74 לקונסולה



ה ד הרכב מו  צ
ת חזי הבכ״ן ל

ת פ צ ר ר ב ע מ ה

ר בו ה חי בנ גון מו ההגבה לג

0
 אין ההגנה גגון על

 חומרים לאחסן
כלשהם!

X ט  ר פ

שםך
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בגג לעבודות הגנה פיגום 2.5.4

 המגן קיר עמוד מגן. ומקיר מגן קיר של מעמוד מורכב בגג לעבודות ההגנה פיגום
 המסגרת על - המזחילה חריגת לגודל בכפוף הפיגום, של העליונה כסיומת ימוקם

 (.27 )איור 74 הקונסולה על או בגג לעבודות ההגנה מסגרת על או ,3170 האנכית
 אורך עם המגן קיר של בעמוד להשתמש יש הרוחב ובסמוכת האנכית במסגרת

 ה- של שוק באורך להשתמש יש בגג לעבודות ההגנה ובמסגרת 3170ה- של שוק
 א', )נספח הקונסולה סמוכת את גם לכך בנוסף לחבר יש 74 לקונסולה .31100

 בהתקנה מסתובב. למצמד חיבור עם פיגום צינור להתקין ניתן לחילופין, (.64 עמי
הארוכה. הסמוכה את להשמיט ניתן ,35 לאיור בהתאם הגרסה

 מצמד בעזרת בגג לעבודות ההגנה למסגרת האנכית האלכסונית הקושרת חיבור
.48 מסתובב

$
 הארוכה הסמוכה על

 כמצוין לוותר מותר
 במידה רק 35 באיור

 עם תותקן שהקונסולה
 בהתאם מצמדים, 2

!62 עמוד א' לנספח

 קיר של שגבהו במידה מי. 0.70 לפחות להיות חייב למזחילה המגן קיר בין המרחק
 מ- נמוך יהיה בגג לעבודות ההגנה בדיוטת שהמשטח אסור מ', 2.00 של המגן
(.27 )איור למזחילה מתחת מ' 1.20

בגג לעבודות הגנה פיגום :27 איור



 התקנתו צורת לגבי
 ההגנה פיגום של

 את ראו בגג, לעבודות
 הבטיחות הערות
הקונסולות. לעניין

1̂

> 70> 70>  7 0

ב םמוכו־נ ח רו

 למצוא ניתן העיגון כוחות את .5170ה- מסגרות כל את לעגן יש העליונה בדיוטה
.3ו- 2 בטבלאות

.1 טבלה פי על המותרים המשטחים כל את להתקין ניתן
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 על אחת הצמודות תלויות הגנה גדרות משתי מורכב המגן קיר להעדפה, בהתאם
 ם1א לתקן בהתאם מרשתות או (53 עמ' א', ונספח מימין 28 )איור השנייה גב

 הרשתות את משמאל(. 28 )איור ס"מ 10 של מקסימלי בגודל פתחים עם 1263-1
 ההטיה לשוניות על שנתחבות הגב מעקות על שורה אחר שורה להשחיל יש

 לשחרור אבזמים בעזרת לחברן שיש או המגן קיר עמוד של והעליונות התחתונות
 יכולת להם יש כי הוכחה לספק חייב היצרן המהיר, השחרור אבזמי עבור מהיר.

בגג. ההגנה פיגום של המגן בקיר שימוש בזמן עומס לנשיאת מספקת

המגן קיר :28 איור

רשתות עםהגנה גדרות עם



גב מעיקה

<75
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הפיגום עליות 2.5.5

 לעגן יש 5170ה- מסגרות את .2.4.5 לסעיף בהתאם תוקמנה הפיגום עליות
 רגל מסבכי להתקין יש התחתון, הסולם את להקים כדי מזו. זו מ' 4 של במרחק

 או אלומיניום או פלדה עץ, ברצפות ולחפותם (120 עמ' א', )נספח הצדדים משני
אלומיניום. בלוח
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עיקריות התקנה גרסאות 2.5.6

 העיקריות: ההתקנה גרסאות את מייצגים הבאים ההרחבה שלבי

^ בסיסית גרסה (0)
 בסיס( רגלית הארכת )+ מ' 24 של עמידה גובה עם מ' 2.00 אנכית מסגרת

בגג( לעבודות הגנה )פיגום האנכית המסגרת על מגן קיר +

(¥1) 1 הקונסולה גרסת ^
 הבסיסית הגרסה כמו

דיוטה בכל קונסולות 32 +



(2) 2 הקונסולה גרסת ^
 1 הקונסולה גרסת כמו

ההגנה גגון +
 74 ההרחבה קונסולת על מגן קיר +

בגג( לעבודות ההגנה מסגרת )לחילופין:

 הבאים באיורים מוצגות העיקריות ההתקנה גרסאות

 הבסיסיות הגרסאות

 1 הקונסולה גרסאות

 2 הקונסולה גרסאות

סגורה חזית בקדמת רשת כיסוי

 חלקית פתוחה חזית בקדמת רשת כיסוי

יריעות כיסוי

31 עד 29 איורים

31 עד 29 איורים

42 עד 32 איורים

 32 עד 29 איורים
40 עד 34ו-

41 איור

43 עד 42 איורים

2011 יוני
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ן׳3מ. ר ק■

^ < מ'2.50 ,1 קונסולה גרסת בסיסית גרסה :29 איור
מ' 8 של הזחה העיגון: תצורת

-4 0

74<30
ז*ה7ל יחש מרב׳

המשטח של
מ/יחוד־/ סני ז1נ ן1אה קו ־גיד1 □0111 ע
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שדות: אורכי
1 = מי 2.50 / מי 2.00 / מי 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
פלוס. אלומיניום רצפת

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
 סגורה או פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

חלקית.

סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם

2011 יוני
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מגן קיר

^ = מ' 3.00 ,1 קונסולה גרסת בסיסית גרסה :30 איור
מ' 8 של הזחה העיגון: תצורת
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 לקצה מת״חכ<
המשטח של

1, -ו ,1, 1 ,1, -ו 1, 1 ,1 \ *30 111174
~ ~ ~ י ר רגל נחסם מעקה אזן / >111

 הגרגה סת־הת אורךהסנינז■' לקצה
לשימוע!( )בהתאם

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
פלוס. אלומיניום רצפת

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
כיסוי: ללא פיגוםכ

 ס"מ( 20 > חלקית פתוחה חזית מול
ס"מ( 50 > סגורה חזית מול

 רשת כיסוי עם
ס"מ( 20 >סגורה חזית מול

2011 יוני
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^ = מ' 3.00 ,1 קונסולה גרסת בסיסית גרסה :31 איור
הקישורים כל מ' 4 + בכל מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת

1 מגן, קיר

ג .1 11 , 74< 30

אזמת / ר 111*
ה&נימ■' לד,עה 0״ח

 המשטח של
שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
פלוס. אלומיניום רצפת
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עיגון:

ך ר ת או ת ה  ר<ברגי־< ח

ס"מ 50 > ^

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
 חלקית פתוחה חזית כיסוי_מול ללא כפיגום

סגורה, חזית מול או

סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם
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ר ת :32 איו ס לה גר סו ^ < מי 2.50 ארוכה( סמוכה ללא 74 )קונסולה 2 הקונ
מ' 8 של הזחה העיגון: תצורת העליונה, בדיוטה מגן קיר ללא

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
פלוס. אלומיניום רצפת

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8 במפלס מגן קיר
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך

רגיל. צד מגן עם 74 קונסולה

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 מסגרות עם ביצוע או + מ' 4ב- המגן גגון התקנת עם
 אורך הקשחה, )עיגון, הפיגום את לעצב יש מעבר,

.48 ,46 ,38 לאיורים בהתאם + 4ל- ± 0מ- הברגה(

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 סגורה, חזית מול או מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום

סגורה. חזית מגן(מול גגון )ללא רשת כיסוי עם
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2011 יוני

42 עמוד
 3170 פלטאק חזיתות פיגום

ושימוש הרכבה הוראות
■ ■ • 0 *  1

■ _ו\/7ם\/?ז ■
8111■ 35500 130*016 68 מליל[0 ]העתק |

ר ת :33 איו ס לה גר סו ^ = מי 3.00 ארוכה( סמוכה ללא 74 )קונסולה 2 הקונ
סגורה חזית מול כיסוי ללא מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת העליונה, בדיוטה מגן קיר ללא

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
פלוס. אלומיניום רצפת

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך

רגיל. צד מגן עם 74 קונסולה

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 מסגרות עם ביצוע או + מ' 4ב- המגן גגון התקנת עם
 אורך הקשחה, )עיגון, הפיגום את לעצב יש מעבר,

.48ו- 39 לאיורים בהתאם + 4ל- ± 0מ- הברגה(

תמוכות:
על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
סגורה, חזית מול כיסוי ללא כפיגום
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2011 יוני

43 עמוד
 5170 פלטאק חזיתות פיגום

ושימוש הרכבה הוראות
ן

■ _ו\/7ם\/?ז ■
|8}|8 35500 30)0161 *+ 68 מליל[0 ]העתק |

ר ת :34 איו ס לה גר סו 1_ = מי 3.00 ארוכה( סמוכה ללא 74 )קונסולה 2 הקונ
סגורה חזית מול רשת כיסוי עם מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת העליונה, בדיוטה מגן קיר ללא

ת״חס ה מ סם אזן הסניבז• לקצ ח הנ ך לרג מעק ר ת או ח תי הברגה ס
ס"מ(© 20) ס"מ 50 > ¥7 המשטח של

עיגון: שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון ן
(17 )איור הפנימי לעמוד (

המחוברים משולשים תומכים עם עיגון משטחים:
(.19 )איור הפנימי לעמוד 1 ,32 מלא עץ משטח

,32 פלדה משטח
אורך של במקרה לוותר ניתן אלה עיגון נקודות על © פלוס. אלומיניום רצפת

ס"מ. 20 של הברגה פתיחת
מותרים: רכיבים

דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות
רגיל. צד מגן עם 74 קונסולה

״שום: תמוכות:
סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל
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2011 יוני

44 עמוד
 5170 פלטאק חזיתות פיגום

ושימוש הרכבה הוראות ■ \/1ם\/זוז_ ■
1111■ 35500 30)0161 ?+ 68 מליל[0 ]העתק |

ר ת :35 איו ס לה גר סו ^ < מי 2.50 ארוכה( סמוכה ללא 74 )קונסולה 2 הקונ
מ' 8 של הזחה העיגון: תצורת העליונה, בדיוטה מגן קיר עם

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
פלוס. אלומיניום רצפת

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך

 2 עם 62 עמ' א', )נספח 74 קונסולה
מצמדים(

 (.28 איור )ראו מרשתות מגן קיר עם

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 מסגרות עם ביצוע או + מ' 4ב- המגן גגון התקנת עם
 אורך הקשחה, )עיגון, הפיגום את לעצב יש מעבר,

 או 39 ,38 לאיורים בהתאם + 4ל- ± 0מ- הברגה(
48.

יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום
סגורה,

סגורה. חזית מול הגנה( גגון )ללא רשת כיסוי עם

וזז
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2011 יוני

45 עמוד
 3170 פלטאק חזיתות פיגום

ושימוש הרכבה הוראות ■ \/1ם\/זוז_ ■
1111■ 35500 30)0161 +9 68 מליל[0 ]העתק |

■ ב׳ויקן יר־ ק

יקגניק גגון

ר ת :36 איו ס לה גר סו  יותר( גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה )גגון 2 הקונ
+ מ' 4ב- הקשרים כל מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת

1
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ח7נזע אזןרזהניגג׳/ כ ה רג׳ ם0ז  דק,עה 0מת״רו
 המשטח של

שדות: אורכ■
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:

1■ 1 .|. 1 . |. 1 .|. 1 |.
א ;ל

עיגון:

 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 פלוס, אלומיניום רצפת

©32 אלומיניום משטח .

ת ורך ר תי  ר.1הבו־ ה
ס"מ 50 > /\/י

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
)17 (איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
).19 (איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת), בדיוטה תמיד (אך
.74 קונסולה על מגן קיר

 לחפות יש אלומיניום במשטחי משתמשים כאשר ©
כולו. ההגנה גגון את גם באלומיניום

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום
סגורה,

סגורה. חזית מול הגנה) גגון (ללא רשת כיסוי עם

2011 יוני

רד!
 24

ז1ו3<נ 1ל = 



 3170 פלטאק חזיתות פיגום
46 עמודושימוש הרכבה הוראות ■ *1.1ס\/מ ■

■8 35500 0161130 0 0
1סמליל־ ]העתק |

ר ת :37 איו ס לה גר סו  יותר( גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה )גגון 2 הקונ
ל-©( לב לשים )יש מ' 8 של הזחה העיגון: תצורת

ר בנגן- קי

ה ן גגו נ הג

- ע

י £
8

74

 ההג לד^נר; נזוי״חם
 המשטח של

שדות: אורכי

1

(
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רגל כחסם מעקר: *׳ון

1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 פלוס, אלומיניום רצפת

©32 אלומיניום משטח .

עיגון:

 הגרבוז טתירזו! ̂!וו־י!־
1\1< \2 ס"מ 0

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
.74 קונסולה על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

 לחפות יש אלומיניום במשטחי משתמשים כאשר ©
כולו. ההגנה גגון את גם באלומיניום

עם עץ ברצפות רק צורך יש אלה עיגון בנקודות ©
חלקית. פתוחה חזית מול 1 = מ' 3.00

״שום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום
סגורה,

סגורה. חזית מול הגנה( גגון )ללא רשת כיסוי עם

2011 יוני
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 3170 פלטאק חזיתות פיגום
ושימוש הרכבה הוראות

ן
47 עמוד ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

■8 35500 0161130 0 0
1סמליל־ ]העתק |

ר ת :38 איו ס לה גר סו  +( מ' 4 במפלס הגנה )גגון ^ < מ' 2.50 ,2 הקונ
ל-©( לב לשים )יש + מ' 4ב- הקשרים כל מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת

מגן קיר

ע

ן גו ג ה . כ ג ה

ד £

74

ה פנרני״רזס צ ק מ ל פכי <  ה
ח של ט ש מ  ה

שדות: אורכי

*301

** --------
־ ך ז י *—

< --------נ 1-------- -------- -------- -------- 11-------- 1--------

—
י <

׳7 ־
-------- 1—

- —צ —

— ו

<

—
—

—
י
-------- <>—

א ,

■—  

— 1

*73!־כ׳ועקוקנחם□ ן1<*־

1 = מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 פלוס, אלומיניום רצפת

©32 אלומיניום משטח .

עיגון:

ך ד ו ז א ו ח י ת ה ה ג ד ב  ה
מ 20 > " ס

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 +, מ' 4 במפלס הגנה גגון
.74 קונסולה על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

 לחפות יש אלומיניום במשטחי משתמשים כאשר ©
כולו. ההגנה גגון את גם באלומיניום

 של במקרה לוותר ניתן אלה עיגון נקודות על ©
.סגורה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

״שום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

 חזית מול הגנה( גגון )ללא רשת כיסוי עם סגורה,
©(. בנקודות בעיגון צורך )יש סגורה

2011 יוני
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 5170 פלטאק חזיתות פיגום
48 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

0 ,׳* 0161130 35500 8■
1סמליל־ ]העתק |

■ מינן קיר

ר ת :39 איו ס לה גר סו +( מ' 4 במפלס הגנה )גגון _ = מ' 3.00 ,2 הקונ
+ מ' 4ב- הקשרים כל מ', 8 של הזחה העיגון: תצורת

!

1

גון ה ג ר״גג

 הקריזה
 ?■אז וכירנ0אלכ

ת כלי ח מנזג וז
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1 1 * 1 1 1

 הסב לקעה מרנ״חם
 המשטח של

 שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
©32 מלא עץ משטח , 
 ,32 פלדה משטח
 פלוס, אלומיניום רצפת

©32 אלומיניום משטח .

חם□ אזן הנ רגל מ^ק

עיגון:

 הברגה רות קת׳ אורך
ס"מ 20 > ^

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 +, מ' 4 במפלס הגנה גגון
.74 קונסולה על מגן קיר

 לחפות יש אלומיניום במשטחי משתמשים כאשר ©
כולו. ההגנה גגון את גם באלומיניום

 בעת רק דרושים הרוחביים ההקשחה אלכסוני ©
עץ. ברצפות שימוש

תמוכות:
על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

 חזית מול הגנה( גגון )ללא רשת כיסוי עם סגורה,
סגורה.

2011 יוני
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 5170 פלטאק חזיתות פיגום
49 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

11181 35500 0161130 ?+ 19
מליל[0 ]העתק |

ר ם :40 איו מי גו שטחי עם פי ם מ ניו מי חלקית פתוחה חזית מול אלו
מ' 4 העיגון: תצורת

הגנה גגון
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מי ללזעוק ״רוס7נזו פני  דגל נחסם מעקה אזן ה
המשטח של

ך1א  הגדגה ־חמ1ו3 ר
ס"מ 20 > ^

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

© משטחים:
 אלומיניום, חיפוי עם אלומיניום משטח
 לבוד, עץ חיפוי עם אלומיניום משטח
.64 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 מעוגן, במפלס הגנה גגון
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
.74 קונסולה על

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 של וכן ס"מ 32 ברוחב המשטחים שיבוץ לגבי ©
.39-29 איורים ראו - פלוס האלומיניום רצפת

תמוכות:
על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

 חזית מול הגנה( גגון )ללא רשת כיסוי עם סגורה,
סגורה.

2011 יוני
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ר ם :41 איו מי גו סוי עם פי חלקית פתוחה חזית מול רשת כי
מ' 4 העיגון: תצורת

נ/\*■

74
פנלנ-ילוגו

המשטח של
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ו-ו — ■
= 2

-------. י------ר -------( --- 1
--- 1

1
( ד------ ------י >[------י

--- 1
- צ ------- ----1

---- 1
1— ו 1------- 1 '< . י--------

ק *
1— <

--- 1

--- 1
< י------( -------1 ׳------< -̂ ----י נ------ -------1 1 * ׳---1

1---

--- 1
1-------11— 1 ---י >—---- 1 ך * -------! ל—)

1—
— 1
— 1

1 י------? ~ < ■------ 1-------- -------- -
י ^ ־א1----

' 7 *
ן

1—

 ריברגיז סתירות *ורר1
ס"מ 20 > ^

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
המותרים. המשטחים כל

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 מעוגן, במפלס הגנה גגון
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
.74 קונסולה על

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 הקושרות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה ©
 במשטחי שימוש שייעשה במידה האלכסוניות,

הפלדה. או העץ

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 צורך יש +2 עד ±0מ- החל חמישי. שדה בכל

שדות. 5 לכל אלכסוניות בקושרות

יישום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם כפיגום

2011 יוני
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ר ם :42 איו מי גו סוי עם פי ת יריעה, כי  הייקשר" בתוך עיגון נקודו
מ' 2 העיגון: תצורת

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
המותרים. המשטחים כל

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 מעוגן, במפלס הגנה גגון
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
.74 קונסולה על

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

 בהתאם הייקשר", בתוך העיגון נקודות מיקום
.19ו- 17 באיורים למתואר

יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול יריעה כיסוי עם פיגוםכ

סגורה.

2011 יוני
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 יריעות. חיפו״ עם פיגומים של חיזוקם לצורך נדרשים (,20ו- 18 איורים )השוו מטה כלפי המוזחים הפיגום תומכי
 הקונסולה בגרסת מ'+. 22ו- + מ' 20 +, מ' 18 +, מ' 16 מפלסיםב מ' 3.00 השדות אורכי על חלה הרכבתם

 בכל להשתמש ניתן 2 הקונסולה בגרסת ואילו פנימיות( קונסולות )ללא הבסיסית בגרסתה רק להשתמש ניתן 1
המקרים.

ר ם :43 איו מי גו סוי עם פי ת יריעה, כי לייקשר" מתחת עיגון נקודו

ה ס ה 2 גר ס 1 גר

2011 יוני



 3170 פלטאק חזיתות פיגום
ושימוש הרכבה הוראות

ש מ ר
53 עמוד

£8 0161(00 3 5 5 0 0  0 0 1
ק | ת ע ה [ 0] ל י ל מ

(49 עד 45 )איורים מעבר מסגרות עם פיגום 2.5.7

 המערכת ממרכיבי גם מעבר מסגרת להרכיב ניתן (,46ו- 45 )איורים אחת מקשה העשוי מחלק לעיצוב בנוסף
 מצד כלל בדרך מאושר המשויך הקשר חיבור (.102 עד 98 עמודים א', )נספח קונטור" "פלטאק המודולרית

.2-8.22-843 האישור בהודעת ומוסדר הבנייה רשויות

 ההברגה טבעות מעל נתחבים והקונסולות האלכסוניות הקושרות הבריחים, השבכה, קורות של המחברים ראשי
היתדות. על גר' 500 במשקל בפטיש חזקה מכה בעזרת לזקפים ומחוברים האנכיים הזקפים של המחוררות

ר יתד נעילת חיבור :44 איו

ו־.מח.בד נע״לת
יתד .בעזרת

שימוש"( )"עומסי הפנימיים לזקפים מתחת התמיכה כוחות :5 טבלה

המסגרת רוחב כיסוי התקנה גרסת שדה אורך מ' 24 = 8^ מ' 16 = 8^ 'מ = 8 1

בסיסית גרסה מ' 2.50 ^  11.4 1<1\1 9.0 1<1\1 6.6
מ' 3.00 1<1\1 13.7 1<1\1 10.9 1<1\1 8.0

עץ 1 קונסולה גרסת מ' 2.50 1<1\1 17.0 1<1\1 13.6 1<1\1 10.1
מ' 3.00 1<1\1 20.7 1<1\1 16.5 1<1\1 12.2

2 קונסולה גרסת מ' 2.50 1<1\1 18.9 1<1\1 15.4 1<1\1 11.9
מ' 3.00 1<1\1 22.9 1<1\1 18.7 1<1\1 14.4

מ' 1.48
בסיסית גרסה מ' 2.50 1<1\1 9.7 1<1\1 8.0 1<1\1 6.2

מ' 3.00 1<1\1 11.4 1<1\1 9.4 1<1\1 7.3

אלומיניום 1 קונסולה גרסת
מ' 2.50 1<1\1 14.2 1<1\1 11.7 1<1\1 9.3
מ' 3.00 1<1\1 16.5 1<1\1 14.1 1<1\1 11.6

2 קונסולה גרסת
מ' 2.50 1<1\1 16.0 1<1\1 13.5 1<1\1 11.1
מ' 3.00 1<1\1 18.7 1<1\1 16.3 1<1\1 13.8

בסיסית גרסה מ' 2.50 1<1\1 12.1 1<1\1 9.6 1<1\1 7.0
מ' 3.00 1<1\1 14.7 1<1\1 11.6 1<1\1 8.4

עץ 1 קונסולה גרסת מ' 2.50 1<1\1 17.8 1<1\1 14.1 1<1\1 10.5
מ' 3.00 1<1\1 21.6 1<1\1 17.2 1<1\1 12.7

2 קונסולה גרסת מ' 2.50 1<1\1 19.9 1<1\1 16.3 1<1\1 12.6
מ' 3.00 1<1\1 24.2 1<1\1 19.8 1<1\1 15.3

מ' 1.80
בסיסית גרסה

מ' 2.50 1<1\1 10.4 1<1\1 8.5 1<1\1 6.5
מ' 3.00 1<1\1 12.1 1<1\1 10.0 1<1\1 7.8

אלומיניום 1 קונסולה גרסת
מ' 2.50 1<1\1 14.8 1<1\1 12.2 1<1\1 9.6
מ' 3.00 1<1\1 17.3 1<1\1 14.4 1<1\1 11.4

2 קונסולה גרסת מ' 2.50 1<1\1 17.0 1<1\1 14.4 1<1\1 11.8
מ' 3.00 1<1\1 19.9 1<1\1 17.0 1<1\1 14.0

2011 יוני
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ר ת :45 איו ס ה גר ל סו ת עם 1 קונ רו סג  מ' 1 < 3.00 מעבר, מ
(97ו- 96 עמודים א', נספח אחת, מקשה העשוי )מחלק

מגן יקיר

! מ״קום ו רו ^ דןו  ה
ו0ה!יןלכ ו י נ 1ו

ס ח ת״ ה מ צ ק  הפניב׳ו ל
המשטח של

חו ׳יןזנים ל ראעי מ׳0כ רג ך ו ר ה סתיחרב או רג ב ה
1\1< \2 "מ0 0

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
 פלוס. אלומיניום רצפת

 מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 עיגון נקודות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה ©
אלה.

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה.

2011 יוני
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ר ת :46 איו ס ה גר ל סו ת עם 2 קונ רו סג  מ' 1 < 2.50 מעבר, מ
(97ו- 96 עמודים א', נספח אחת, מקשה העשוי )מחלק

ר מגן קי

ה ל סו נ 7 קו 4

(1.48)
ס ח ״ ת ה מ צ ק מי ל פני  ה

המשטח של
ם ׳ *־זני נו ס ח ^ כ ׳ * ל ר ג ר ר ו ר ת או ח תי ה פ ג ר ב ה

1\1< \2 מ 0 ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
 פלוס. אלומיניום רצפת

מותרים: רכיבים
 על מגן קיר דיוטה, בכל פנימיות קונסולות
בגג. לעבודות ההגנה /מסגרת74 קונסולה

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 כל לעגן יש המגן קיר במפלס וכן + מ' 4 במפלס
ומסגרת. מסגרת

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום
סגורה.

2011 יוני
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ר ת :47 איו ס ה גר ל סו ת עם 1 קונ רו סג  מ' 1 < 3.00 מעבר, מ
(102 עד 98 עמודים א', נספח קונסור, )גרסת

ר מגן קי

ם קו מי
פ ל א ם0ה ני ו

ם ח ״ ת ה מ צ ק מ ל ני פ  ה
המשטח של

ר׳0 ג ר ו כיו נ קו ךהי ר ת או ח תי ה פ ג ר ב  ה
1\1< \2 מ 0 ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
 פלוס. אלומיניום רצפת

 מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
)17 (איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
).19 (איור הפנימי לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 עיגון נקודות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה ©
אלה.

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 סגורה. מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא כפיגום

2011 יוני

ווו
 

24
.50

 =
1ו 

̂־ח 



 5170 פלטאק חזיתות פיגום
57 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

11181 35500 0161130 ?+ 19
מליל[0 ]העתק |

ר ת :48 איו ס ה גר ל סו ת עם 2 קונ רו סג  מ' 1 < 3.00 מעבר, מ
(102 עד 98 עמודים א', נספח קונסור, )גרסת

ר מגן קי

טנכיולה 7 דז 4

ס ח ״ ת ה מ צ ק מי ל פני  ה
המשטח של

ם ני ז * ח ׳ ש מ׳0נ א ל ר ג ר ־ ו רו ת או ח תי ה פ רג ב ה
מ 20 > /\/י ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
 פלוס. אלומיניום רצפת

מותרים: רכיבים
 על מגן קיר דיוטה, בכל פנימיות קונסולות
בגג. לעבודות ההגנה /מסגרת74 קונסולה

יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה.

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 כל לעגן יש המגן קיר במפלס וכן + מ' 4 במפלס
ומסגרת. מסגרת

תמוכות:
 מקסימום על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 חמישי. שדה בכל מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5
 הפנימיים בחלקים לשלב יש מ' 3 של שדה באורך

 נוספים. ואלכסונים חסמים המעבר מסגרות של
© הפיגום. אורך כל דרך לעבור חייב העליון החסם
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ר ת :49 איו סגר פרטים - הקונטור בגרסת מעבר מ
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שור קורות עם פיגום 2.5.8 (55 עד 50 )איורים גי

 מ' 4 בגובה מותקנות כלל בדרך הן .5170 מסגרות של טור קולטות הגישור קורות
 שלא קורות או 103 עמ' א', לנספח בהתאם מערכת קורות להיות יכולות אלה +.

.105 עמ' א', לנספח בהתאם מהמערכת

 ואורכן החגורה לקצות המרותכים מצמדים חצאי המערכת של הגישור לקורות
 בגובה מונחות הן מ'(. 6.00 מ', 5.00 מ', 4.00) פיגום שדות שני של כאורכם
 ״מצאו באמצען הממוקמים הצינורות שמחברי כך ומהודקות התמיכה צינורות
 מסבך להתקין יש המשטחים, קליטת לצורך המסגרת. של אלה עם אחד במפלס

 גבהי התאמת לצורך זאת, .107 עמ' א', לנספח בהתאם הצינוריים הזקפים על
הביניים.

 הן שלהן. הנושא התומך מרוחב ס"מ 20ב- ארוכות מהמערכת שלא השבכה קורות
של בגובה 5170 אנכית מסגרת התמיכה. צינורות לצד רגילים במצמדים מחוברות

 )ראו התמיכה למסגרת הגובה מבחינת שתתאים בצורה במרכז מחוברת מ' 1.00
(.55 איור

 אותו לשתיהן שיש ומכאן צולבים וסורגים חגורות אותן יש השבכה קורות לשתי
 תומכי עם לפחות האמצעית ולמסגרת התמיכה למסגרת לעגנן יש נשיאה. כושר
 בעיגון צורך קיים (52ו- 51 )איורים הרבע בנקודות .17 באיור כמוצג קצרים, פיגום

.54 באיור כמוצג אופקי חיבור להתקין ניתן לחילופין, .53 לאיור בהתאם

 התמיכה מסגרות את להקשיח יש 52ו- 51 לאיורים בהתאם ההתקנה בגרסאות
 ניתן לחילופין, (.80 עמ' א', )נספח רוחביות אלכסוניות קושרות בעזרת התחתונות

מסתובב. למצמד חיבור עם צינור להתקין

 האלכסוניות והקושרות הפיגום עוגני חיבור צורת את שקובעות הן ההתקנה גרסאות
 לקורת בנוסף לקבוע יש מ', 6.00 של באורך (.40ו- 37 עד 29 )איורים האנכיות
(.52 )איור נוספות אנכיות אלכסוניות קושרות הגישור

2011 יוני
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ר מגן קי
! /

] ^3 0*
ס רו דיי ב׳ו׳ ן*גוז7ל מו קנ׳  (וז

המשטח של

ר ם :50 איו גו ת עם פי ר ר, קו שו  מ' 1 < 5.00 גי
ת, )גרסה (1 קונסולה גרסת בסיסי

רר  תברגה פונ׳חוב ^ו
1\1< \2 "מ0 0

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ' 2.00

הפיגום: עיגון
.40ו- 37 עד 29 הקמה איורי ראו

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

הגישור: קורות עיגון
(0) הפיגום קשר כמו המסגרת: אזור

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל
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נזבן *1קי

ן ו ג ר״גנו־[ ג

/

ר ם :51 איו גו ת עם פי ר, קור שו  1 < מ' 5.00 גי
(2 קונסולה )גרסת

74<30
בו  ימי המג קיקןגה מונ״ויו

המשטח של
ר־גל ם0גח מעקה אזן

1. 1 1 2 1_ ±  1- .1
ת ח תי ה רו  הברברי או

מ0 20 > ^ "

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ' 2.00

הפיגום: עיגון
.40ו- 37 עד 32 הקמה איורי ראו

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8ב- הגנה גגון
 מעוגנת( בדיוטה תמיד )אך
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
.74 קונסולה על

הגישור: קורות עיגון
 (0) הפיגום קשר כמו המסגרת: אזור
( 53 איור ראו גישור: קורת • (

 לאיור בהתאם מאוזן חיבור להתקין ניתן לחילופין
54.

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

2011 יוני
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מגן קיר

<3נ

7

1_ = מ' 6.00 גישור, קורת עם פיגום :52 איור

4- נ^
£30

רגל זםם1נ םווחה אזו ימין10יז ילזעוז 0מודי־ח
המשטח של

 הברגדק הווידויב ודר
"מ0 20 > ^

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

הפיגום: עיגון
.40ו- 37 עד 29 הקמה איורי ראו

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8ב- הגנה גגון
 מעוגנת( בדיוטה תמיד )אך
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
.74 קונסולה על

הגישור: קורות עיגון
 (0) הפיגום קשר כמו המסגרת: אזור

( 53 איור ראו גישור: קורת • (

 לאיור בהתאם מאוזן חיבור להתקין ניתן לחילופין
54.

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

 יש +4 עד ±0מ- החל 2 הקונסולה בגרסת
הגישור. קורות לצד באלכסונים, צורך

 לוותר ניתן 1 הקונסולה ובגרסת הבסיסית בגרסה ©
 ליד והאנכיים הרוחביים ההקשחה אלכסוני על

הגישור. שדה

2011 יוני

חז
 24

ו► = 
וח3* 



 5170 פלטאק חזיתות פיגום
63 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

11181 35500 0161130 *+ 8
מליל[0 ]העתק |

ת עיגון :53 איור שור קורו הגי

שור קורות הקשחת :54 איור אופקי חיבור בעזרת הגי

ת רו נו ני צי סו כ ל □ □:,א די מ צ ם מ בי ב תו ם 4 מ 8
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ר שור :55 איו ת עם גי מהמערכת שלא שבכה קורו

ת של והקשחה עיגון ת כגון מהמערכת, שלא השבכה קורו שור. קורו גי

שור, קורות של התמיכה למסגרות מתחת ת - הפיגומים לציוד בהתאם - מתקבלים הגי  כוחו
העץ. רצפות של העצמי משקלן כלול כבר כאן .6 לטבלה בהתאם התמיכה

ת :6 טבלה שור קורות תחת התמיכה כוחו ש") ("עומסי הגי שימו

רך שדה או עמוד בסיסית גרסה 1 קונסולה גרסת 2 קונסולה גרסת

מ' 2.50 בפנים ^  10.0 ^  17.3 ^  18.3
בחוץ ^  12.7 ^  13.5 ^  21.8

מ' 3.00
בפנים ^  11.9 ^  20.8 ^  22.3
בחוץ ^  15.5 ^  16.7 ^  26.5

2011 יוני



 5170 פלטאק חזיתות פיגום
65 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

11181 35500 130)016 ?+ 19
מליל[0 ]העתק |

הרמה מפני הפיגום רכיבי אבטחת 2.5.9

 המסגרת של התחתון הרוחבי הסוגר בעזרת הרמה מפני מאובטחים המשטחים
 הזרוע ידי על מבוצעת זו משימה העליונה, בדיוטה מעליו. זה לצורך הממוקמת
 שמשתמשים במידה המגן. קיר תמיכת בעזרת או המעקה אזן תמיכת של הרוחבית

 מסגרות קונסולות, העליונה. המשטח אבטחת את להתקין יש הפשוט, המעקה באזן
מיוחדים. הרמות בחוסמי מצוידים ההגנה וגגון מעבר

 התאמה לצרוך הכרחי אינו לזו זו 5170ה- מסגרות של למתיחות עמיד חיבור
 לחבר יש מעלה, כלפי הפועלים רוח עומסי של במקרה בלבד. אופקיים רוח לעומסי

 חישוקי עם מלמעלה השנייה המעוגנת מהדיוטה החל העליונות הפיגום דיוטות את
 של נטייה שלהם גגות עם במבנים העמודים. לחורי 101̂ משושה ברגי או מתיחה

 באיור כמוצג - פנימיות פינות עם ובמבנים 56 באיור כמוצג זאת לבצע יש 200 >
57.

הפיגום של למתיחות עמיד חיבור :56 איור
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ר ת בפינה למתיחות עמיד חיבור :57 איו פנימי

׳ ג ר ה ב י ע ו נ \110 מ /1

ת 2.5.10 ם שכבו גו ת פי מדו ת שעו שיו פ האחרון העוגן מעל חו
(58 )איור

ת עמיד חיבור חו  הכרחי אינו מעלה כלפי הממוקמות המסגרות של למתי
517ה- בפיגומי ת מומלץ הדבר זאת, עם יחד .0  בדיוטת הקשחה. של מסיבו

 5 כל עבור משולש תומך להתקין יש מסגרת. כל לעגן יש העליונה העיגון
ת פיגום. שדות חו ר מוצגים העיגון כו .58 באיו
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האחרון העוגן מעל חופשיות עומדות פיגום שכבות :58 איור

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 ,32 אלומיניום משטח
 פלוס. אלומיניום רצפת

 © ,64 אלומיניום משטח
 עץ או אלומיניום חיפוי עם אלומיניום לוח

© לבוד.

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(17 )איור הפנימי לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 )איור הפנימי לעמוד

 העליונה: בדיוטה עיגון כוחות
1<1\1 3.2 = ±ק

אחד משולש תומך פעם בכל 6.8 = !̂!

מותרים: רכיבים
דיוטה. בכל 32 פנימיות קונסולות

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

״שום:
סגורה. או חלקית פתוחה חזית מול

 או אלומיניום חיפוי עם אלומיניום לוח בהתקנת ©
 קיים ,64 אלומיניום משטח ובהתקנת לבוד עץ

 מ'". 4" עיגון בתצורת צורך
 ההקמה גרסאות ביצוע על להקפיד יש כלל בדרך

העיקריות.
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ת 2.5.11 ם עליו גו צגו הפי הו ש

ר סולם מעבר :59 איו

X ט  ר טפ על מב

■
-------1 ------------1

* :11 '
x

וד ר הצפ ג ע דה מ ל פ  מ
נספח י ) ד א ו 6 עמ 7)

0 =  □ 1 ך ום מ ג י 3 פ י 3 על 1 0 זקפ x1 
ן י ופ יל ור - לח נ י ום צ ג י ך פ ו ר א  

ד עם מ צ ן מ ו יג ע  
( 1 3 5  ( ח0נ י פ ד א ו עמ  
ד מ צ יל מ רג  =

ד מ צ : מ רח י ק שמ ח ר  11 מ
נספח י ) ד א ו 1 עמ 3 4) 

לס ל .במפ ג ר לה ה ע למ  ו
ומר ו ק כע ח ר מ
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ר ם :60 איו ת גר דרגו כיווני מ ד- ח

X ט טפו ב ל מ ע

ש ך 1*-רבוכ׳—------- שול מ
X
פי

■ ■ו !
ם מרווח ו■0כי מיניו מאלו

 מדרגורנ גרם
ם"^ מיניו אלו

י ו,,.ו״.:,:;:!::■ ץ*.♦[;/ .*;:1 ::::: :::• 1

1 :§: ן:::; :|:| :::::ן:|:
י !:!:! !:!::!:} ־־̂׳ ; • ; ©-

::::: :1: 1 

דאא ו . ^

ם 3 על פיגום צינור  0= זקפי
1\11=< רגיל מצמד

ז נ 11:1 ע■ ■0עו

 (.3-1 2 )טבלאות ההתקנה גרסאות לעומס■ בנוסף לעיל־^", שתוארו המשולשים בתומכי□
 הגובלים. השדות חמשת בחישוב במקביל להוסיף ניתן המשולשים התומכים את

^1ע 1.3 = לחזית: בניצב
^1ע 1.1 = ^1! לחזית: במקביל

ךן

0
/ '

/ (1 25 עמוד

= _________

..................................111" וי?(
=3

ן

- 1 ----------------------------------1•

/
/ —[ ...

-

§
־1----------- 3 ־

 16 מד מצ
ם ו נ ף /

 (134 עמוד א' )נספח
 הבסיס בנקודת

מרחק כשומר ולמעלה
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ר ם :61 איו ת גר דרגו ני מ כיוו - דו

קה ע י מ ונ יצ ח

משולש מך ודו

 . מעקה אזן
חו רגל ם0כ

ים ״10 0 וח ו ום מר י נ י ומ  7 מאל
נכ<פח ( __- ' וד א (125 עמ

אלוימיניום ו! רגו מד

גון ■0עונז עי

 (.3ו- 2 )טבלאות ההתקנה גרסאות לעומס׳ בנוסף לעיל,־^" שתוארו המשולשים בתומכי□
 הגובלים. השדות חמשת בחישוב במקביל להוסיף ניתן המשולשים התומכים את

^1ע 1.6 = לחזית: בניצב
^1ע 1.9 = ^1! לחזית: במקביל

 ריב מ׳<6׳ מצמד
 16 מרחק

 (134 עמוד א' )נספח
 הרגל במפלס
מרחק כשומר ולמעלה
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ר ת :62 איו מ ה הסיו ת גרם של העליונ כיווני מדרגו חד-

נ7חחתכים מיו ה ד1ע ק ע ם מ פ^יו

§

©

ר ת :63 איו מ ה הסיו ת גרם של העליונ כיווני המדרגו דו-

רוחב חונכי
3 10

אורך חונכי

6
 הפיגום, על נשען העליון המדרגות כשגרם

 היציאה מעקה את להתקין יש
(128 עמי א', )נספח

 תחתונה נישה קונסולת על
(79ו- 36 עמודים א' )נספח

1כ(
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8170 החזית פיגום פירוק .3

 2.1 בסעיפים המתוארים הצעדים סדר את להפוך יש ,5170ה- פיגום פירוק לצורך
.2.5 עד

 הגבוה במפלס שנמצאה הדיוטה של הכולל פירוקה לאחר רק להסרה ניתן העיגון
שוחררו. שלהם החיבור שאמצעי רכיבים מידי באופן להסיר יש יותר.

 דרכי על שהוסרו פיגום רכיבי להניח או לאחסן אסור ונפילות, מפגעים למניעת
המעבר.

שהוסרו. פיגום רכיבי למטה להשליך אסור

8^70 החזית בפיגום שימוש .4

 3 העומס לדרגת בהתאם והגנה עבודה כפיגום 3170 מסוג בפיגום להשתמש ניתן
 הבטיחות פקודת ולהוראות אלה ושימוש הרכבה להוראות לב שימת תוך

.861־ז310^7 ]הגרמנית[ התעשייתית

 שנבחרה ההתקנה גרסת של התאמתה מידת את לבדוק בפיגום המשתמש על
 נבדק הפיגום כי לוודא, עליו הבטוח. ולתפקוד העבודות לביצוע 3170ה- היצע מתוך

 במהלך כאלה שנמצאו במידה לעין. הנראים ליקויים בו נמצאו לא השימוש ושטרם
 להסרתם עד הליקויים נמצאו שבהם באזורים בפיגומים להשתמש אסור הבדיקה,

 או שינוי כהרכבה, ״חשבו מכן לאחר בפיגום שייעשו שינויים הפיגומים. קבלן ידי על
 קבלן מקצועית. מבחינה מוסמכים עובדים ידי על רק לבצעם שניתן פעולות - פירוק

ולאשרם. אותם לבדוק חייב הפיגומים

 אי-שימוש, של ארוכות תקופות כגון חריגים, אירועים לאחר הבדיקות על לחזור חובה
הפיגומים. על המשפיעים טבעיים אירועים או תאונות

 את (.2 נספח )ראו בדיקה פרוטוקול של בצורה לתעד יש הבדיקה תוצאות את
 מזמן חודשים שלושה חלוף עד כלל בדרך סביר, זמן במשך לשמור יש הפרוטוקול

הפיגום. של פירוקו
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1 נספח
ת מ שי ם ר בי הרכי
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 0

)ק"ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית ר איו

11 אנכית אלכסונית קושרת
מ' 1.50 * 2.00
מ' 2.00 * 2.00
מ' 2.50 * 2.00
מ' 3.00 * 2.00
מ' 1.50 * 1.50
מ' 2.50 * 1.50
מ' 3.00 * 1.50
מ' 1.50 * 1.00
מ' 2.00 * 1.00
מ' 2.50 * 1.00
מ' 3.00 * 1.00

7.9
9.0 

10.1 
11.4
6.7 
9.2

10.6
5.7
7.0 
8.5

10.0

כן

/

12 התחתון האלכסונית הקושרת מהדק 0.4 כן

13 ישנה( )גרסה אנכית אלכסונית קושרת כן

14  מ"מ ^ = 48/50 ,32 מלא עץ חיפוי
חזותי( )מיון

מ' 1 = 0.74
מ' 1 = 1.06
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

5.7
8.2

11.5
15.4
19.2
24.0

כן

-

15 במכונה( )מיון מ"מ ^ = 48 ,32 מלא עץ חיפוי

מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

15.4
19.2
23.0

כן

16 מ"מ ^ = 44 ,32 מלא עץ כיסוי
מ' 1 = 0.74
מ' 1 = 1.06
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50

5.2
7.5

10.6
14.1
17.6

כן

18 ,17 ישנות( )גרסאות מלא מעץ ריצוף כן

20 32 פלדה משטח
מ' 1 = 0.74
מ' 1 = 1.06
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

6.1
8.1

11.2
14.3
17.4 
20.9

כן

21 ישנה( )גרסה 32 פלדה משטח כן
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית ר איו

22 32 אלומיניום משטח
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

6.9
9.0

11.1
13.2

כן

23 ישנה( )גרסה 32 אלומיניום משטח כן

24 פלוס אלומיניום רצפת
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

10.9
14.4
17.8
21.2

כן

26 ישנות( )גרסאות 64 אלומיניום משטח כן

27 אלומיניום חיפוי עם אלומיניום משטח
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

11.7 
15.3 
18.2
21.8

כן

28 לבוד עץ חיפוי עם אלומיניום לוח
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

18.3
23.8 כן

29  )גרסה לבוד עץ חיפוי עם אלומיניום לוח
ישנה( כן

30 מוות
םוגוייפ(—

0
0

0
0

0
 

5.
 3.

 1.
 5.

 4. 0
 0 

11
 11

 11
 11

 11 
ו_

ו_ 
ו_ 

ו_ 
ו_ 

מ'
מ' 

מ' 
מ' 

מ' 

1.7
2.0
3.9
4.5
5.1

כן

30 מזלג עם פיגום תומך 3.6 כן

31 ישנות( )גרסאות פיגום תומך כן
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

משלימים רכיבים

56 15 הרחבה קונסולת 1.1 לא

,

ת1

¥¥
57 32 הרחבה קונסולת 5.6 כן

58 ישנה( )גרסה 32 הרחבה קונסולת כן

59 ציר ללא ,32 הרחבה קונסולת 3.3 לא

\

[

60 64 הרחבה קונסולת 8.3 כן

1

60
לקונסולות המשטח אבטחת

3170
31100

2.7
3.3 כן

61 ציר ללא ,64 הרחבה קונסולת 6.4 לא

62 74 הרחבה קונסולת 10.9 כן
1

63 ישנה( )גרסה 74 הרחבה קונסולת ןכ

65 110 הרחבה קונסולת לא ־
ר /

4
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

80 אנכיות למסגרות אלכסונית קושרת 7.6 כן
/

81 אלומיניום חיפוי עם מאלומיניום גישה משטח
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

23.8
27.4 כן

86
לבוד עץ חיפוי עם מאלומיניום גישה משטח

מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

23.0
28.5 כן > ף ן

91  )גרסה לבוד עץ חיפוי עם מאלומיניום גישה משטח
ישנה(

כן

92 מפלדה סולם מסגרת
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

14.4 
17.2 
21.7
24.4

כן

93 קלפה עם עץ חיפוי
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

14.3
18.6
22.9
27.2

כן

94 מפלדה פנימי סולם 9.0 כן

!
95 ישנה( )גרסה מפלדה פנימי סולם כן
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איור
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
0

הרכיב שם)ק"ג(
 א' נספח

עמוד
(2-8.1-29 )אישור

אחת( )יחידה 70/70 מעבר מסגרת32.0

אחת( )יחידה 70/110 מעבר מסגרת36.0

96

97

70/110 למעבר שבכה קורת21.2

70/110 למעבר אנכי זקף12.1

5.4 
7.0
8.5 

10.1

70/110 למעבר אופקי סוגר
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

70/110 למעבר אלכסונית קושרת
9.2

10.1
11.2
12.4

מ' 1.50 * 2.00
מ' 2.00 * 2.00
מ' 2.50 * 2.00
מ' 3.00 * 2.00

70/110 למעבר 40 קונסולה3.3

98

99

100

101

102
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 0

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

103
גישור קורת

מ' 1 = 4.00
מ' 1 = 5.00
מ' 1 = 6.00

41.0
49.9
58.9

כן

104 גישור קורת
מ' 1 = 7.50 76.4 לא

105 מפלדה שבכה קורת
מ' 1 = 4.20
מ' 1 = 5.20
מ' 1 = 6.20

39.2
48.2 
57.1

כן

106 מפלדה שבכה קורת

מ' 1 = 3.20
מ' 1 = 7.70
מ' 1 = 8.20

30.3
71.2
75.7

לא

107 ביניים לגובהי מסבך 3.5 כן

108 ישנה( )גרסה ביניים לגובהי מסבך
כן

109 אדן מסבך 4.1 כן

110 ישנה( )גרסה אדן מסבך כן

111 למסבכים משטח אבטחת 4.7 כן

113 ,112 כבדים עומסים לנשיאת שבכה קורת
מ' 1 = 3.00
מ' 1 = 4.00
מ' 1 = 5.00
מ' 1 = 6.00
מ' 1 = 7.00

33.4
43.1 
52.9 
62.6
73.2

לא

2011 יוני



 5170 פלטאק חזיתות פיגום
84 עמודושימוש הרכבה הוראות ?ו ■ ■ _ו\/7ס\/

■8 35500 0161130 0 0
1סמליל־ ]העתק |

איור
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
6

)ק״ג(
הרכיב שם

 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור

ז1ם

שבכה לקורת צינור מחבר2.2לא

5.0לא
6.5

שבכה לקורת קיר חיבור
 ס"מ - = 40
ס"מ 1-1 = 70

שבכה לקורת קיר תמיכת4.2לא

מחצית מצמד עם חיבור לוח2.8לא

מצמדים חצאי 2 עם חיבור לוח7.2לא

114

115

116

117

118

 שבכה לקורת משטחים מסבך
(:32 משטחי )כמות

לא

יח 2
יח 3 3.6

יח 4 4.7

יח 5 5.8

יח 6 7.6

יח 7 8.7

יח 8 10.5

יח 9 11.6
12.7

3170 רגל מסבך 3.5

119

120
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-29 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

133 הטיה מחבר עם מצמד 0.8 כן

134
 מרווח שמירת מצמד

 3 -= ס"מ 11
3 -= ס"מ 16

1.4
1.5 כן

135 עיגון מצמד 1.0 כן

136 מתיחה חישוק 0.1 כן
ם

137 להברגה הטיה מחבר 0.1 לא - -0ץב ►
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 2 נספח

והגנה עבודה לפיגומי בדיקה פרוטוקול
5^70 פאלטק חזיתות פיגום שלפנינו: במקרה

(86^310^ 11ו- 10 לסעיפים )בהתאם

______________________________ הלקוח:

______________________________ הפיגום: קבלן

הבנייה: מיזם

תאריך:

 בדיקה פרוטוקול
1 עמוד

הפיגום סוג

 0 עבודה פיגום

0 הגנה פיגום

0 הגנה גגון

0 בגג לעבודות הגנה פיגום

הפיגום: דירוג

כיסוי:

הפיגום: רכיבי

עומס דרגת רוחב דרגת

0  1 0  ^ 0 6

0  2 0  ^ 0 9

0  3 0

0 יריעות 0 רשתות

השימוש: מטרת

לעין הנראים ליקויים ללא

0

*0

יציבות:
 אלה( להוראות 2.2.1 )סעיף ההעמדה משטח של עומסים נשיאת כושר
 אלה( להוראות 2.2.2 )סעיף ההברגה רגלית אורך
 אלה( להוראות 2.2.3 )סעיף גבהים איזון

 אלה( להוראות 2.2.5 )סעיף האלכסוניים בשדות אורכיים סוגרים
 אלה( להוראות 2.4.6ו- 2.2.5 )סעיפים אנכיות אלכסוניות קושרות
 אלה( להוראות 2.5.7 )סעיף מעבר מסגרות

 אלה( להוראות 2.5.8 )סעיף גישור קורות
 אלה( להוראות 2.4.11 עד 2.4.8 )סעיפים עיגונים
אלה( להוראות 2 טבלה ראו - העיגון כוחות )בעניין

*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0

תקין. ושנמצא שנבדק במידה לסמן יש

2011 יוני
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 בדיקה פרוטוקול
2 עמוד

משטחים:

 *0 אלה( להוראות 1 לטבלה )בהתאם המערכת משטחי

ותפעולית: תעסוקתית בטיחות

*0 אלה( להוראות 2.4.7 )סעיף צידית הגנה

*0 מהקיר מרחק

*0 אלה( להוראות 2.5.11ו- 2.5.5 ,2.4.5 )סעיפים מעברים עליות,

*0 אלה( להוראות 2.3.2 )סעיף פינה יצירת

*0 אלה( להוראות 2.5.2 )סעיף קונסולות

*0 אלה( להוראות 2.5.4 )סעיף בגג ההגנה בפיגום מגן קיר

*0 תאורה תעבורה, בטיחות

*0 ללקוח לשימוש התוכנית מסירת

תקין. ושנמצא שנבדק במידה לסמן יש *

 הושלמה. 3170ה- פיגום בדיקת
כאן. כמוצג לפיגום חובר הסימון

 בהתאם עבודה פיגום
,£1\1 12811-1 ל-

,06 רוחב דרגת ^ 
 3 עומס דרגת

 שווה: בחלוקה שימושי עומס
2.0 מקסימום

 הבדיקה תאריך
 ישראלי ישראל פיגומים קבלן

טלפון מיקוד, אי-שם,

הערות:

תאריך

תאריך

מוסמך( )אדם חתימה

)הלקוח( חתימה

2011 יוני
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 עבור תיוג רשימת
 בפיגום המשתמש
1 עמוד

3 נספח

 בפיגום למשתמש תיוג רשימת
והגנה עבודה פיגומי של בדיקה לצורך
5^70 פאלטק חזיתות פיגום שלפנינו: במקרה

_____________תאריך:____________________________________בפיגום: המשתמש

_____________________________________ הפיגום: מקים

_____________________________________ הבנייה: מיזם

בדיקה ליקוי ללא  ליקויים
לפרט( )יש

צביעה( עבודות וטיח, גבס עבודות קירות, לבניית למשל )מתאים השימוש מטרת

אליו(? בכניסה )למשל גלוי במקום מסומן הפיגום האם
לתקן בהתאם הגנה פיגום ו/או עבודה פיגום •

4420-1 1\11□ / 12811-1 1₪\ 1̂□
רוחב דרגת שימושי, ועומס עומס דרגת •
הפיגום קבלן •

 באמצעות )למשל תועדו? לשימוש והשחרור הבדיקה האם
(2 לנספח בהתאם סימון או בדיקה פרוטוקול

ויציבות עמידות

 פעם בכל יציבותו ואת הפיגום עמידות את אישר הלקוח האם
השימוש? בו שהוחל

ותפעולית תעסוקתית בטיחות

 סולמות מעברי כגון בטוחות, עליות או כניסות קיימות האם
מדרגות? גרמי של מהלכים או פנימיים

 עם במלואן כוסו בשימוש שנמצאות הפיגום דיוטות כל האם
 משטח או כ״א ס"מ 32 של ברוחב משטחים )שני משטחים?

ס"מ(? 64 של ברוחב אחד
 שבהם במקומות הרמות מפני מאובטחים המשטחים האם

 העליונה, )בדיוטה אוטומטי באופן אובטח לא הדבר
בקונסולות(?

 74 הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק האם
מכוסה? בגג( לעבודות הגנה פיגום ההגנה, )גגון

2011 יוני
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 עבור תיוג רשימת
 בפיגום המשתמש
2 עמוד

בדיקה ליקוי ללא  ליקויים
לפרט( )יש

 מסביב הפיגום הקמת בעת במלואם המשטחים כוסו האם
הבניין? לפינות

רקובים? חתוכים, סדוקים, פגומים? אינם המשטחים האם

 התלת- הצידית בהגנה במלואן צוידו הפיגום דיוטות כל האם
 מעקה, )אזן מ' 2.00 על עולה הנפילה שגובה במידה חלקית,

רגל(? לוח ביניים, אזן
 בצדדים גם הותקנה התלת-חלקית הצידית ההגנה האם

ובפתחים?

 ס"מ 30 על עולה שאינו מרווח שמירת על הקפדה קיימת האם
 הגנה כאן גם נדרשת לא, )אם הבניין? לחזית המשטחים בין

צידית.(
בגג לעבודות הבטיחות ולפיגום ההגנה לפיגום דרישות

במלואו? כוסה בגג לעבודות הבטיחות פיגום משטח האם

 נמוך אינו בגג לעבודות הבטיחות פיגום משטח האם
למזחילה? מתחת מ' 1.50מ-

 לפחות הוא המזחילה לקצה המגן קיר בין המרחק האם
מ'? 0.70

מיריעות? או מרשתות מורכב המגן קיר האם

 עם מכוסה המשטחים אזור הגנה, כפיגום בשמשו האם
לפחות? ס"מ 32 ברוחב משטחים שלושה

 מ' 2.00מ- נמוך אינו ההגנה פיגום של המשטחים מפלס האם
לנפילה? המועד הפיגום לקצה מתחת

נוספות דרישות

 הפיגום באזור שנמצאים חשמליים מכשירים ו/או כבלים האם
בארונות? מאוחסנים או מכוסים כבויים,

הציבורית? התנועה לאבטחת מספיקה התאורה האם

 בו שמשתמשים במידה ההגנה גגון בפיגום הותקן האם
ציבוריים? בשטחים

מוסמך( )אדם חתימה תאריך

2011 יוני
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הנוספות הפיגום דיוטות הקמת 2.4
12 נפילות מפני הגנה 2.4.1
13 פיגומים רכיבי של הובלה 2.4.2
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כללי .1

מות הערות 1.1 מקדי

 הגרסה ביצוע בעניין להלן שיפורטו והשימוש ההרכבה להוראות הנוגע בכל
 או לפרק להרכיב, מותר כי לציין ברצוננו 31100 הפיגום מערכת של הסטנדרטית

 שהוסמכו עובדים ידי ועל מוסמך אדם של פיקוחו תחת רק אך פיגומים לשנות
עבודות. של זה לסוג בדיוק נאותה הדרכה ושקיבלו מקצועית מבחינה לכך

 התעשייתית הבטיחות פקודת של לדרישותיה לב תשומת מפנים אנו לכך מעבר
^ ]הגרמנית[  (7^83 2121) תפעולית לבטיחות הטכניים לכללים (,861ח310)

.0) פיגומים להקמת המקצוע בכללי להיעזר לאפשרות וכן )  הוראות במסגרת ^
 ניתוח על המבוסס מידע ולמשתמש למתקין נספק אנו הבאות, והשימוש ההרכבה
ס בדרישות התחשבות מתוך שערכנו הסיכונים ^  מצב בכל 7^83וה- 8611'31ה-

הרכבה. של

 לעזור שאמורים והשימוש ההרכבה בהוראות המפורטים הטכניים הפרטים
ס בדרישות לעמוד למשתמש או למתקין ^  מציבים אינם ,7^83וה- 8611'31ה-
 על הנדרשים בצעדים לנקוט המשתמש או המתקין על כלפיהם. חובה דרישות

^ לדרישות ביחס מצדם שתיערך הסיכונים הערכת בסיס -  וה- 861־ז3!0ה
 המקרה של המיוחדים תנאיו את פעם בכל בחשבון לקחת יהא כאן .7^83

הספציפי.

 ההרכבה להוראות לב שימת תינתן מקרה שבכל היא, הבסיסית הדרישה
 לאבטחת הנוגע זה במיוחד המידע, כל כי לציין ברצוננו להלן. שיפורטו והשימוש

 פלטאק ברכיבי משתמשים כאשר רק חל השונות, ההתקנה גרסאות של יציבותן
 .2-8.1-171 בניינים על הכללי הפיקוח רישיון פי על המסומנים מקוריים אסקו

 יציבות ולחוסר בטיחות לחוסר לגרום עלול שלישיים צדדים של מוצרים שילוב
מספקת.

 הרכבה, תוכנית לערוך חייב הפיגום להקמת האחראי הקבלן ההרכבה, לצורך
 מטעמו. שיקבע מוסמך אדם אותה שיערוך או הרכבה( )הוראות ופירוק שינוי

 מידע השלמת תוך אלה, ושימוש הרכבה בהוראות להשתמש יהיה ניתן זו למטרה
ספציפי. פיגום כל עבור מפורט

 לעובדים וכן המוסמך למפקח זמינות להיות חייבות אלה ושימוש הרכבה הוראות
בדבר. הנוגעים

0
 3^100 פיגום בניית
רד!

 של פיקוחו תחת *
מוסמך אדם

עובדים ידי על *
 מבחינה שהוסמכו
מקצועית

הערכת בסיס על *
הסיכונים

התחשבות תוך *
 הרכבה בהוראות

אלה ושימוש

רכיבים עם *
 פי על המסומנים

1-8.1-171 רישיון

2014 דצמבר
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הפיגום מערכת 1.2

 מרכיבים שנבנה פלדה מסגרות של פיגום הוא 31100 פלטאק חזיתות פיגום
 1.50 הם השדות אורכי . מ' 1,065 של מערכת רוחב מערכת רוחב עם טרומיים

1 מ' 0.739 של קצרים אורכים גם להשיג ניתן מי. 3.00ו- מ' 2.50 מ', 2.00 מ',
̂ 1 הגובה סגמנט בדרישות עומדות והן מ' 2.00 המסגרות של גובהן מ'. 1.065

 דיוטות בין המרחק את לקבוע ניתן בכך ^£. □1̂ 12811-1 לתקן בהתאם
 המשטחים. בגובה הצינורות מחברי באמצעות נוצר היחידות מיקום העבודה.
 באמצעות התמיכה לצינורות מחוברים האחורי והמעקה האלכסוניות הקושרות

 מעל אופקית בצורה כוכב בריח בעזרת מוחזקים המשטח חלקי הטיה. לשוניות
 והן הבניין לחזית בניצב הן - הפיגום את מקשיחים הם זו ובצורה התמיכה סוגרי

אליה. במקביל
.2-8.1-171 בניינים על הכללי הפיקוח ברישיון מוסדר הרכיבים של ותיוגם ייצורם

ת הגרסה 1.3 הסטנדרטי

 פיגום של הסטנדרטית הגרסה את ולפרק לשנות להרכיב, כיצד מתאר זה מדריך
 פיגומי להקמת לשמש אמורה הסטנדרטית הגרסה .31100 פלטאק החזיתות

 לעבודות הגנה וכפיגומי תפיסה כפיגומי ובתפקידם 6 עד 4 עומס בדרגות עבודה
נופלים. חפצים מפני הגנה גגוני בהם להתקין ניתן כן כמו בגג.

 .1 שבנספח ברשימה מופיעים הסטנדרטית לגרסה השייכים הפיגום רכיבי
 בגג לעבודות ההגנה בפיגום או ההגנה בפיגום המשמשים הפיגום משטחי

 והשימוש ההרכבה בהוראות המופיעים רכיבים לגבי ההערות .1 בטבלה מופיעים
 2- בניינים על הכללי ח הפיקו לרישיון מתייחסות תמיד בשוליים( א', )נספח האלה

8.1-171.
 לכוונון אורך בתוספת מ' 24 הוא הסטנדרטית הגרסה של המרבי ההתקנה גובה

ההברגה. רגליות
 מהתכנון החורגים פיגומים עבור תשמש 31100 פלטאק הפיגום שמערכת במידה

 של הטכני חלקן על הבנייה, חוקי בסיס על הפיגומים את להעריך יהא הסטנדרטי,
 הצורך במידת .2-8.1-171 בניינים על הכללי הפיקוח רישיון ועל הבנייה תקנות

בהתאם. לחשבם גם יהא

0
:3^100 פיגום

רישיון פי על מוסדר *
1-8.1-171

6 עד 4 עומס דרגות *

 שימושיים עומסים *
^2 3.0 = 4 דרגה / ^ 
^2 4.5 = 5 דרגה / ^ 
^2 6.0 = 5 דרגה / ^

 מרבי התקנה גובה *
 הגרסה של

.,מ 24 הסטנדרטית

מהגרסה בחריגה *
 יש הסטנדרטית

 אסמכתאות לספק
נוספות.

2014 דצמבר
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תיעוד בדיקה חובת 1.4 ו

 חייבים כלשהו, שימוש בו שייעשה ולפני 31100 פיגום של הקמה כל לאחר
 לתעד. יש הבדיקה את מוסמך. אדם בידי לבדיקתו לדאוג והמשתמש המתקין
 במהלך במיוחד לשימוש, הוכשרו טרם בפיגום מסוימים שאזורים במידה

 יש בנוסף, .ורה"0א "הגישה האיסור בשלט לסמנם יש והפירוק, השינוי ההרכבה,
 ושהכניסה הושלם טרם 31100ה- שפיגום העובדה, את ולהבליט אותם לגדר
אסורה. אליו

 במקום למקם יש שאותו בשלט לסמנו יש הפיגום, של ובדיקתו השלמתו לאחר
רי\0א הכניגזו;הבא: המידע את גם להכיל עליו הכלליות, הבטיחות להוראות בנוסף היטב. גלוי ו

□1̂ 4420-1 לתקן ו/או 12811-1 לתקן בהתאם עבודה פיגום •

4 עומס: ודרגת ^09 רוחב: דרגת •

^2 3.0 מקסימום שווה: בחלוקה שימושי עומס • / ש

הבדיקה תאריך •

הפיגום את שהקימה החברה שם •

טלפון... עיר... מיקוד, •

 יש הפרוטוקול את בדיקה. פרוטוקול של בצורה לתעד יש הבדיקה תוצאות את
 של פירוקו מזמן חודשים שלושה חלוף עד כלל בדרך סביר, זמן במשך לשמור

הפיגום.

 בו שייעשה לפני
 חובה כלשהו, שימוש
 את פעם בכל לבדוק
.3^100ה- פיגום

לתעד. יש הבדיקה את

ת הוראות 1.5 חו ם למשתמשים בטי בפיגו

 במידה ולבדוק השימוש לפני 31100ה- פיגום את לבחון חייב משתמש כל
(.1.4 סעיף לעין)ראו הנראים ליקויים בו שקיימים

 מבחינה ולתחזקו לייעודו 31100ה- פיגום את להשמיש אחראי משתמש כל
 להקמת המקצוע בכללי להשתמש מומלץ זו, למטרה ותפעולית. בטיחותית

(0) פיגומים מנחה. כקו ^
 פגמים בו שנתגלעו במידה מידי באופן הפיגום את שהקים לקבלן לדווח יש

 הבנייה מעבודות כתוצאה סופות, בעקבות למשל, השימוש. תקופת במהלך
וכיו"ב.

 אסור תקנית. עלייה או גישה באמצעות רק 31100ה- פיגום על לעלות ניתן
.ממנו לקפוץ או עליו לטפס

 מורשים. בלתי בפני אליו הגישה את לחסום בפיגום המשתמש על
כלשהו. דבר עליהם להשליך או פיגומים משטחי על לקפוץ אסור

2014 דצמבר
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 מים.0 או אלכוהול של השפעה תחת 51100ה- לפיגום להיכנס אסור
 במהלך סגורים יהיו המעברים פתחי של המתקפלים שהמכסים לשמור יש

 הספציפית. הפיגום בדיוטת המתבצעת העבודה
ההגנה. גגון על לדרוך אסור

 סיכון קיים .זה מעל זה הנמצאים עבודה במשטחי מעבודה להימנע יש
 חפצים. נפילת בשל לתאונות מוגבר
 הצידית. להגנה מעבר אל להישען אסור

ההגנה. גגון על כלשהם חומרים לאחסן איו
 במשקלים 51100ה- פיגום של הסטנדרטית הגרסה את להעמיס ניתן

דיוטה: בכל הבאים המקסימליים
^2 :4 עומס דרגת • / ק = 3.0 ש
^2 :5 עומס דרגת • / ק = 4.5 ש
^2 :6 עומס דרגת • / ק = 6.0 ש

 לקרוס. עלולים חלקיו או הפיגום יתר, העמסת של במקרה
 או עפר מגלשות מעליות, בדיעבד להוסיף רשאי אינו בפיגום המשתמש

 הנושאות יריעות לגבי גם תקף הדבר ויריעות. רשתות כגון כיסויים
פרסומות.

 בגג, לעבודות שנועד ההגנה פיגום על או ההגנה פיגום על העבודות בזמן
 הדבר .כלשהם חפצים עליו להניח או הבטיחות בתפס חומרים לאחסן איו

 אליו. שייפלו בעובדים הפגיעה סיכון את להגדיל עלול
 פיגום. תומכי או כלשהי צידית הגנה להסיר רשאי אינו בפיגום המשתמש

 במידה .51100ה- פיגום של לקריסתו לגרום עלול פיגום תומכי של היעדר
 על אלה יבוצעו הבנייה, מתהליך כנדרש בפיגום שינויים לבצע צורך שקיים

 בלבד. הפיגומים קבלן ידי
 עמודי של לקוי ביסוס .ביסוסו בצורת דבר לשנות רשאי אינו בפיגום המשתמש

 צורך שקיים במידה כולו. 51100ה- פיגום של לקריסתו להוביל עלול הפיגום
 קבלן ידי על אלה יבוצעו הבנייה, מתהליך כנדרש בפיגום שינויים לבצע

בלבד. הפיגומים
בפיגום. שינויים לבצע רשאי הפיגומים קבלן רק בעיקרון,

1
1 ־

ע, /

_£_

ב_1_

2014 דצמבר
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שימת :1 טבלה 1.6 המשטחים ר

המשטח כינוי  2-8.1-171 רישיון
בשוליים אי נספח

ם  או ההגנה בפיגו
ם  ההגנה בפיגו

ת בגג לעבודו

שדה אורך
מ־(1 (

עומס דרגת
)מקסימום(

מלא עץ משטח < 1.50 6
מ מ" 48/50 = 6 11 מותר 2.00 5

חזותי( )מיון 2.50 4
3.00 3

מלא עץ משטח 2.00 5
מ"מ 48 = 6 11 מותר 2.50 4

במכונה( )מיון 3.00 3

מלא עץ משטח < 1.50 6
מ"מ 44 = 6 12 מותר 2.00 5

2.50 4
< 1.50 6

מלא עץ משטח 13 מותר 2.00 5
מ"מ 48 = 6 2.50 4

ישנה( )גרסה 3.00 3
מלא עץ משטח < 1.50 6

מ"מ 45 = 6 14 אסור 2.00 4
ישנה( )גרסה 2.50 3

< 2.00 6
32 פלדה משטח 15, 16 מותר 2.50 5

3.00 4

אלומיניום משטח < 2.00 6
32 17,18 מותר 2.50 5

3.00 4
גישה משטח

מאלומיניום 53 2.00 4
חיפוי עם 54 מותר 2.50 4

אלומיניום 54 3.00 3
מעבר מסגרת < 2.00 5

מפלדה 57 מותר 2.50 4
סולם לשילוב 3.00 3

2014 דצמבר
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81100 החזית פיגום הקמת .2

ת 2.1 שו ת דרי כלליו

 ברכיבי השימוש לצורך רק מתייחסות אלה ושימוש הרכבה הוראות 2.1.1
 כל ולפני ההתקנה לפני .2-8.1-171 לרישיון בהתאם המסומנים מקוריים, 31100
 ללא תקינים הם כי ולוודא חזותי באופן הפיגום רכיבי כל את לבדוק יש שימוש

רבב.

פגומים. ברכיבים להשתמש אסור

הבאים. הסעיפים סדר לפי להתבצע חייבת 31100 החזית פיגום הקמת 2.1.2

הראשון הפיגום שדה הקמת 2.2

עומסים לחלוקת ביסוס 2.2.1

 שהקרקע במידה בלבד. יציבה קרקע על להקים מותר 31100 החזית פיגום את
 לדוגמה )ראו עומסים לחלוקת ביסוס תוספת בחשבון לקחת יש דיה, יציבה אינה
זקף. לכל מתחת בודדות בסיס פלטות למקם ניתן הצורך, במידת (.1 איור

פיגומים אדני עם עומסים לחלוקת ביסוס :1 איור

 במידת החלקה. מפני הביסוס את להבטיח חובה שיפועית, שהקרקע במידה
אופקי. העמדה משטח שייווצר כך הביסוס את ליישר יש האפשר

 חייבות 0י0ב פלטות
שטחן. כל על להיצמד

 רגליות אחרת
 עלולות ההברגה

להתכופף!

2014 דצמבר
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הברגה רגליות בסיס, פלטות 2.2.2

 (.1 )איור פיגומים עמוד לכל מתחת הברגה רגלית או בסיס פלטת להתקין יש
 התנאים ס"מ. 20 של לאורך עד לפתוח ניתן ההברגה רגליות את ככלל,

ההתקנה. בגרסאות מצוינים מ ס" 50 עד של לאורך הברגה פתיחת המאפשרים

□( הברגה רגלית עד בסיס )פלטת ^ האפשריים ההברגות פתיחת אורכי ^ 
:2-8.1-171 ברישיון 6 עמוד א' בנספח המופיעות הפיגומים רגליות את כוללים

^1 כללי אורך
מ( )ס"

^ הברגה פתיחת אורך
מ( )ס"

40 21.5
60 41.5
80 56.5

 יהיה ניתן שלא מנת כל במתכוון, שובש הרגליות תבריג המתאימות, בנקודות
לכך. מעבר אל הרגלית את להאריך

איזון מסגרות 2.2.3

 לגבהים להגיע צורך קיים וכאשר גבהים הפרשי של שיפועית, קרקע של במקרה
 מוצעות 31100 האיזון מסגרות (.2 )איור איזון מסגרות להתקין יש ספציפיים,

 על מ' 0.50 עד של גבהים הפרשי לאזן ניתן מי. 1.50ו- מ' 1.00 מ', 0.50 בגובה
(.2.2.2 )ראו מתאימות בסיס ברגליות שימוש ידי

איזון מסגרות :2 איור

2014 דצמבר
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מעבר מסגרת אנכית, מסגרת 2.2.4

 הבסיס פלטות גבי על אנכית בצורה להקים יש מעבר מסגרות או אנכיות מסגרות
 להיות ועליהן המיועד, הקיר כלפי מרווח שמירת תוך ההברגה, רגליות על או

(.3 )איור קריסה מפני מאובטחות

תמוכות 2.2.5

 אורכית. כתמוכה אלכסונית קושרת להתקין יש הפיגום שדה של החיצוני בצדו
 האלכסונית הקושרת מהדק את לדחוף תחילה יש המסגרות, חיבור לצורך

 הקושרת מכן, לאחר ההברגה. רגליות על או הבסיס פלטות על התחתון
 של האנכי הגבהים הפרש החיצוניות. ההטיה ללשוניות תחובר האלכסונית

 + מ' 2 שבמפלס לדיוטה התחתון האלכסונית הקושרת מהדק בין ההטיה לשוניות
 את החורים. צמד נמצא שבו הפנימי בצד להשתמש יש זו מסיבה מ'. 2.00 > הוא
 האלכסוניות, הקושרות הצמדת בזמן +(. מ' 2)ב- למעלה למקם יש הזה הצד

 מעצמן נשמטות ושהן בחופשיות נעות ההטיה מחבר של לשוניותיו כי לוודא חשוב
 לצורך כראוי. מאובטח שהחיבור להבטיח ניתן כך רק משקלן. מחמת מטה כלפי

 אחורי מעקה להתקין יש בסיס נקודות שתי גבי על האלכסוניים הכוחות חלוקת
(.4 התחתון)איור האלכסונית הקושרת מהדק בגובה האלכסוני, בשדה

הראשון הפיגומים שדה השלמת :4 איור

2014 דצמבר

 מהדקי את זכרו
 האלכסוניות הקושרות

התחתונים.

 הקושרת התקנת לאחר
 קצותיהן ,האלכסונית

 ההטיה לשוניות של
 כלפי להישמט חייבות

מעצמן! מטה
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המשטחים הרכבת 2.2.6

 החורים .1 בטבלה למופיע בהתאם ורק אך להשתמש מותר 31 מערכת במשטחי
 בכך, התמיכה. סוגרי של הכוכב לבריחי מעל נתחבים העליונים בקצוות הנמצאים

 להתקין יש שדה בכל הפיגום. את ומייצבים קשיח אופקי מפלס יוצרים המשטחים
"מ.0 64 של ברוחב אחד משטח או כ״א ס"מ 32 של ברוחב משטחים שני

״שור 2.2.7

 על לשמור יש אופקית. והן אנכית בצורה הן הראשון הפיגום שדה את ליישר יש
 בין המרווח שתבוצענה. העבודות לסוג בכפוף לקיר, האפשר ככל קטן מרווח

נפילה. סכנת קיימת אחרת ,ס"מ 30 על יעלה לא הבניין לחזית המשטחים

ת הקמת 2.3 הנוספים הפיגום שדו

סטנדרטי שדה 2.3.1

 תמוכות את הקודם. בסעיף כמתואר תיעשה הנוספים הפיגום שדות הקמת
 מדובר כלל בדרך (.2.5 )סעיף ההתקנה בגרסאות כמתואר להתקין יש האורך

(.5 )איור בפיגום שדות חמישה עבור אחת אלכסונית בקושרת

 בין נוספות אלכסוניות קושרות מצריכים מסוימים מקרים כי לב לשים יש זאת, עם
 האלכסוניות הקושרות התקנת בעזרת הראשון. העיגון למפלס הבסיס נקודות

עצמו. בכוחות מתיישר 31100 החזית פיגום האנכיות,

 כל את למלא יש
 הפיגום דיוטות

במשטחים!

 עם רק שיכוסו דיוטות
 של ברוחב משטחים

 משטח עם או "מ0 32
 64 של ברוחב אחד

 יצליחו לא "מ0
הפיגום. את להקשיח

 הקושרות מספר
 תלוי האלכסוניות

 ההעמדה בגרסת
 איורים )ראו שנבחרה

(!2.5 בפרק

האורך תמוכות התקנת :5 איור

2014 דצמבר
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פינה יצירת 2.3.2

 ]והצר[ הקדמי הצד הראשונה, בגרסה גרסאות. בשתי להתבצע יכולה פינה יצירת
 במקרה (.6 )איור האחרת המסגרת של הארוך הצד מול עומד אחת מסגרת של
 סובבים. מצמדים עם לזה זה הסמוכים המסגרות זקפי שני את לחבר יש זה

 והשני המסגרת של התחתון בחלקה אחד מצמדים: שני עם ייעשה החיבור
 יהא ניתן כזה במקרה הקישור. נקודות ליד היותר, לכל מ' 4 של במרחק למעלה,

הזקפים. אחד של הברגה רגלית או בסיס פלטת להשמיט

 צינורות להרכבת לדאוג יש הסמוכים, הזקפים בין יותר גדול מרחק שקיים במידה
 או בסיס פלטת להרכבת לדאוג יש כזה, במקרה רגיל. מצמד עם שיחוברו קצרים
 יש המשטח במפלס הנוצר המישק את הזקפים. שני בתחתית הברגה רגלית

לכסות.

(1 )גרסה פינה יצירת :6 איור

 לרוחב המתאים מ', 1.065 באורך קצר שדה של הקמה מצריכה השנייה הגרסה
 האופקי המשטח אדן על מונחים הניצב הפיגום משטחי (.7 )איור 51100ה-

 למרחק להגיע כדי (.2-8.1-171 ברישיון 72 עמי א', )נספח יותר מאוחר שיותקן
 זו גרסה הבניין. בפינת הפיגום את להקים להתחיל מומלץ הקירות, לשני שווה

פנימיות. לפינות במיוחד מתאימה

2014 דצמבר
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ת הקמת 2.4 טו ת הפיגום דיו הנוספו

נפילות מפני הגנה 2.4.1

 סכנת תיתכן הנוספות 31100ה- פיגום דיוטות של ופירוק שינוי הקמה, בעת
 האפשר ככל תמנע רק שלא כזו בצורה לבצע יש הפיגומים עבודות את נפילה.
 האפשר. ככל נמוכה תישמר הנותרת הסיכון שרמת גם אלא נפילות של מקרים

 שיערוך הסיכונים הערכת על בהתבסס הפיגום(, להקמת האחראי )הקבלן היזם
 נקיטה לקבוע חייב המתוכננות, הפעילויות לגבי או הספציפי למקרה בהתאם

למזעורם. או סיכונים למניעת באמצעים

 באפשרויות בתועלתיות, בפועל, הקיימים בסיכונים תתחשב האמצעים נקיטת
הבאות: לנקודות ביחס וכן המעשיות

העובדים של הסמכתכם רמת •
המסוכן באזור הפעילות ומשך סוג •
אפשרי נפילה גובה •
ליפול העובד עלול שעליו המשטח של מאפייניו •
אליו והגישה העבודה מקום של מאפייניו •

 באמצעים להשתמש ניתן 31100ה- פיגום דיוטות של ופירוק שינוי הקמה, לצורך
 לאמצעי דוגמאות העובדים. של האישי שלומם את המבטיחים ובכאלה טכניים

להיות: יכולים בחשבון הבאים אבטחה

5) ההרכבה לזמן המיועד ההגנה במעקה שימוש • 0) ^
^ נפילות מפני אישי מגן בציוד שימוש •  ק(3)
או
שניהם של שילוב •

3ב- שימוש על לוותר ניתן מסוימים במקרים ^ב או ^0  אינם אלה כאשר ק,3^9־
 שעל או הפיגום של הספציפית וצורתו הבנייה תנאי בשל מספקת הגנה מציעים

 של הייחודית ההרכבה צורת לאור בהם להשתמש ניתן לא מצב הערכת סמך
המקרה.

3 על לוותר ניתן הבאים: במקרים רק ק3^9^ על אי ^0

 כישורים ובעלי מקצועית מבחינה מוסמכים עובדים ידי על מתבצעות העבודות •
מתאימים גופניים

 והמוצדק החריג למקרה הנוגעות מיוחדות הוראות חילק המעסיק •
וכן
לעובדים מוכר והוא ברורה בצורה סומן לנפילה המועד הפיגום קצה •

 והגישה העבודה שאזורי במידה נפילות מפני להגנה אמצעים להשמיט ניתן
דיים. וגדולים יציבים אחרים, ממשטחים היותר לכל "מ0 30 של במרחק נמצאים

0
 נגד שיינקטו אמצעים

 על ״קבעו נפילה סכנת
 סיכונים הערכת בסיס

הספציפי. למקרה

 שינוי הקמה, בעת
 פיגום של ופירוק

 סכנת תיתכן 3^100
נפילה!

2014 דצמבר
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נטייה מפני הראשונה הפיגום דיוטת על זמנית הגנת

 האנכית ההובלה מתבצעת שבו בשדה נטייה סכנת תיתכן הפיגום, הקמת בעת
 בתומכות למשל להיעזר ניתן הדבר, את למנוע כדי הראשונה. הפיגום דיוטת של

מי(. 2) המשטח בגובה שיבוצע בעיגון או זמניות

פיגומים רכיבי של הובלה 2.4.2

 במעליות שימוש מחייבים ההתקנה שטח מעל מ' 8מ- למעלה שגובהם פיגומים
 גלגלות עם מעליות גם כוללות בנייה מעליות והפירוק. ההרכבה במהלך בנייה

ביד. המופעלות חבלים
 עולה אינו שהגובה במידה בנייה במעליות השימוש על לוותר ניתן מכך, בסטייה

מי. 10 על עולה אינו הפיגום ואורך מ' 14 על
 ואזן מעקה להתקין חובה אנכית, ידנית הובלה מתבצעת שבהם הפיגום בשדות

 זו, ידנית בהובלה מעקה. בהתקנת די פעם, בכל העליונה הפיגום בדיוטת תיכון.
(.15 עד 13 )איורים פיגום דיוטת כל על לעמוד אחד אדם לפחות חייב

 נטייה סכנת קיימת
 הפיגום בדיוטת

הראשונה!

8^100ה־ פיגום של הרכבתו 2.4.3

כללי 2.4.3.1

 ובזמן פעם בכל מחדש נוצר שהוא כפי הפיגום של העליון למפלס הטיפוס בזמן
נפילה. של סיכון קיים - והמעקות המסגרות הרכבת
 שכן במידה מומלץ הפיגום, של העליון למפלס הטיפוס לצורך אבטחה כאמצעי

5) ההרכבה לזמן המיועד ההגנה במעקה להשתמש 0)  העלייה. בשדה כמגן ^
 מספק והאזן העליון למפלס עולה שהוא בזמן הצינורי בזקף לאחוז יכול המרכיב
והאזנים. הראשונות המסגרות שתי בקיבוע מקומית הפרדה

3ה- את להרכיב יש הבא, למפלס בגובה העלייה טרם  שמתחתיו. מהמפלס ^0
3ה- הרכבת במהלך כלשהו סיכון לשלול מנת על 0,  זה בשדה להתקין יש ^

במלואה. התלת-חלקית הצידית ההגנה את מועד מבעוד

 באזן שימוש המלצה
 בשדה הבטיחות

העלייה

 ביטחון מעניק
העלייה! בזמן

2014 דצמבר
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5) ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה התקנת 2.4.3.2 0) ^

 נספח )ראו טלסקופי אזן עם 1 לנעילה הניתן צינורי זקף עם ההתקנה תתואר להלן
(.86-1 85 עמודים א',

 טלסקופיים וממעקות בודדים מזקפים עשוי ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה
 שדה ולכל אחד ואזן תמך עמודי שני נדרשים הראשון השדה ליצירת (.8 איור )ראו
אחד. ואזן אחד צינורי זקף פעם בכל יידרשו נוסף

ההגנה אזן הרכבת :8 איור

 לאזנים ההרכבה וווי המזלגות ופנימי. חיצוני מצינור מורכבים הצינוריים הזקפים
 לצינור מחוברים הנעילה שמתלי בעוד הפנימי, לצינור מחוברים הטלסקופיים

 הצינור גבי על חופשית בצורה לנוע יכולה המעקה אבטחת של הטבעת החיצוני.
 יושב נעול שבמצב חור עם מסופק התחתון הנעילה מתלה (.8 איור )ראו הפנימי

(.9 התחתון)איור המזלג שעל הביטחון בריח מעל

2014 דצמבר
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3ה- עמוד של פונקציות :9 איור 0^

 מלמעלה בהם לטפל ניתן התמיכה. צינורות לפני מבחוץ, מותקנים הזקפים
 מתלה )פתיחת הרמה באמצעות משוחררים הם מעלה כלפי בהקמה ומלמטה.
 מכן לאחר (.2ו- 1 צעדים ,9 )איור השעון בכיוון החיצוני הצינור וסיבוב הנעילה(

 בגובה ינוח המעקה שעל התחתון שהמזלג כך מ' 2 של ף0נו בגובה מותקנים הם
 נגד החיצוני הצינור את לסובב יש סגירתם, לצורך העמידה. מפלס מעל מ' 1 של

 ,9 הביטחון)איור לבריח מעל אל ייתחב התחתון שהמזלג כך ולהנמיכו השעון כיוון
(.4ו- 3 צעדים

 מעל נתחבים הטלסקופיים המעקות לראשונה, הצינוריים הזקפים מותקנים כאשר
 נפילתם את מונע הנעילה שרוול השימוש. וף0 עד שם ונשארים הקליטה ווי

בשוגג.

2014 דצמבר
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 הצינוריים, הזקפים עם יחד מעלה כלפי פעם בכל מועברים הטלסקופיים המעקות
 האורך של הן כיסוי מאפשרת הטלסקופית התכונה אחריו. לבא אחד ממפלס
(.11ו- 10 האלכסוני)איורים אורכו של והן העלייה שדה של האופקי

* \1

השני הזקף הצבת :11 איור

3ב- שימוש האורך. לכל ^0

 באמצעות זמני באופן אותה לאבטח ניתן העליונה הפיגום דיוטת הרכבת בעת
א(. 11 )איור ההרכבה לזמן המיועד ההגנה מעקה

2014 דצמבר
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מגובה נפילות מפני אישי מגן ציוד 2.4.3.3

 מגן בציוד שימוש מחייבים 31100ה- פיגום של מיוחדים הרכבה מצבי כאשר
^ נפילות מפני אישי  המוצגות המאושרות החיבור בנקודות להשתמש יש ק(,3^9)

.12 באיור
^ האישי המגן ציוד את לחבר כדי  חיבור באביזרי להשתמש יש לפיגומים, ק(3)

 מפתח ברוחב בטיחות בקרבינות למשל ₪□, 362 לתקן בהתאם מתאימים
 מפני להגנה האישי המגן ציוד התאמת מידת את לבדוק חובה מ"מ. 50< של

נפילות.
 נמצאות האחיזה נקודות כאשר +, מ' 4 של מגובה רק מותר ק3^9ב־^ השימוש

 נפילה למנוע יהיה ניתן שלא ייתכן יותר, נמוך שהגובה במידה +. מ' 6 של בגובה
ברצפה. ופגיעה

 מחוברת האנכית המסגרת כאשר התמיכה סוגרי רוחב לכל להתחבר ניתן
 המחוברות מסגרות של במקרה ©. + מי 1 של בגובה אחורי מעקה באמצעות

 למעקה וגם © למעקה שמעל החיצוניים לזקפים להתחבר ניתן במעקה, ביניהן
 אפשרות לשלול שניתן במידה רק מותרת האחרונה האפשרות זאת, עם .0 עצמו

הבניין. חזית לכיוון נפילה של
 עמודי שני בה שקיימים במידה רק להתחבר מותר העליונה הפיגום בדיוטת
.0 מתאפשר שהדבר במידה ורק מעקה עם ביניהם המחוברים תמיכה

 בציוד להשתמש חובה
 מתאים אישי מגן

 נפילות מפני להגנה
מפיגומים!

 להתחבר אפשרות
 מותרת (0) למעקה

 שניתן במידה רק
 נפילה אפשרות לשלול
הבניין! חזית לכיוון

2014 דצמבר
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הפיגום הרכבת 2.4.3.4

 לזמן המיועד ההגנה מעקה על בהסתמכות העליון למפלס הכניסה לאחר
5) ההרכבה 0)  האנכיות המסגרות שתי תחילה יורכבו הגישה, מכסי וסגירת ^

 ידנית הובלה של במקרה השדה. אותו של המעקה וכן (13 )איור העלייה שדה של
 זו פעולה הצורך, במידת שדה. ויתווסף הבאה המסגרת כעת תיקלט אנכית,
 יש מכן, לאחר מיד (.15-1 14 )איורים נפילות מפני אישי מגן ציוד בעזרת תבוצע
 להשלמת עד שדה, אחר שדה להמשיך, יהא זו בצורה המעקה. את כאן להתקין

 לאחר הקדמיים. המעקות את לקבוע יש הקיצוניים בשדות העליון. הפיגום מפלס
 כגון התחתונות, הדיוטות של האחרים המרכיבים כל את להתקין יהא ניתן מכן

העבודה. ומשטחי הרגל לוחות התיכוניים, האזנים האלכסוניות, הקושרות

 לא שאם הפיגום. דיוטות עם יחד להתקינן יש פנימיות, קונסולות שנדרשות במידה
 רצף על להקפיד יש זו, מסיבה הבניין. חזית לכיוון נפילה סכנת קיימת כן,

הבא: ההרכבה

האנכית המסגרת את חברו .1

ההטיה לשוניות על היד אזני את החליקו .2

חמישי שדה בכל לפחות אנכיות אלכסוניות קושרות התקינו .3

לראשכם מעל הפיגום משטחי את שבצו .4

הפנימי החלק על למעלה הקונסולות את קשרו .5

הקונסולה משטחי את שבצו .6

שנותרו הצד מגני את התקינו .7

 לצד זה העלייה ושדה המעלית שדה את להרכיב יש בנייה, במעלית שימוש בעת
לעיל. כמתואר הפיגום את להרכיב יהא ניתן מכן לאחר זה.

 פנימיות קונסולות
 עם יחד תותקנה
הפיגום. דיוטות

 קיימת כן, לא שאם
 לכיוון נפילה סכנת
הבניין. חזית

2014 דצמבר
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ת + 6.0 וח ד ר בקו בו ה חי ב ה גו ד מי ע

 נפילות מפני אישי מגן בציוד שימוש תוך בגובה הרכבה :15 איור
(3 - 1 העיגון בנקודות להשתמש )ניתן

2014 דצמבר
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משטחים 2.4.4

.2.2.6 לסעיף בהתאם המשטחים את להתקין יש

הפיגום עליות 2.4.5

 הפיגום. עליות את להתקין יש הראשונה, הפיגום בדיוטת העבודות תחילת לפני
 אלומיניום חיפוי עם מאלומיניום גישה במשטחי לרוב מדובר 51100 בפיגום
 יש הראשונה, הפיגום בדיוטת העבודות תחילת לפני (.54ו- 53 עמי א', )נספח

 הגישה משטח ברכיב להשתמש יש זה, לצורך העלייה. סולם את להתקין
 העלייה את .54ו- 53 עמי א', לנספח בהתאם אלומיניום, חיפוי עם מאלומיניום

 באיור כמוצג הפנימי הסולמות מעבר חיצוני. או פנימי סולמות כמעבר לתכנן ניתן
 או מ' 2.50 של שדות ואורכי 4 עומס בדרגת רק 51100ה- בפיגום אפשרי 16

 לשאת מסוגלים מאלומיניום אלה גישה משטחי ששני מכיוון זאת, מי. 2.00
 את ולסגור בהזחה הפתחים את למקם יש ההתקנה, בעת המתאימים. בעומסים

 לזווית מעבר המכסים את לכופף אסור מעבר. כל לאחר המתקפלים המכסים כל
 במידה המעבר. לחסימת שתגרום בצורה להעמידם או המובנית פתיחתם

הפתח. לתוך נפילה סכנת תיתכן בם, המעבר לאחר ייסגרו לא שהמכסים

 משולב. אלומיניום סולם מ' 2.00 באורך הגישה למשטח אין הקצר, אורכו בשל
 ולתלותו ,73 עמוד א', לנספח בהתאם הנייד הפלדה בסולם להשתמש יש כאן

למכסה. שמתחת הרוחב צינור מעל

הסולמות של פנימית העמדה :16 איור

 המכסים את לסגור יש
מעבר! כל לאחר

 סגורים שאינם מכסים
 לנפילה לגרום עלולים

הפתח! דרך

2014 דצמבר
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 ,6-1 5 עומס לדרגות בפיגומים או מ' 3.00 שדה באורך 4 עומס לדרגת בפיגום

 של טורים שני יוצבו זה, לצורך .7 באיור המוצגים חיצוניים סולמות מעברי נדרשים
 יחופו אלה כאשר 31100ה- לפיגום בצמוד 3170 הפיגום מגרסת מסגרות
 עבודות מתבצעות לא שכאן מכיוון המתאים. באורך מאלומיניום גישה בלוחות
 הפתחים את למקם יש זה במקרה גם .3 בדרגה עומס יכולת תספיק כלשהן,
 את לכופף אסור מעבר. כל לאחר המתקפלים המכסים כל את ולסגור בהזחה

 לחסימת שתגרום בצורה להעמידם או המובנית פתיחתם לזווית מעבר המכסים
 לתוך נפילה סכנת תיתכן בם, המעבר לאחר ייסגרו לא שהמכסים במידה המעבר.
הפתח.

 המתייחס בתיאור כמו ההוראות אותן חלות מ' 2.00 של באורך הגישה לוח על
.16 לאיור

 בתיאור למצוא ניתן כאן המוצג הסולם למעבר הנוגעים קונסטרוקטיביים פרטים
 יחידים מדרגות גרמי לפיגום בצמוד להקים ניתן בחירה, לפי .65 לאיור המתייחס

(.67-1 66 תמונות )ראו כפולים או

מוצמדים פיגום בתאי סולמות מעבר :17 איור

2014 דצמבר

 המכסים את לסגור יש
מעבר! כל לאחר

 סגורים שאינם מכסים
 לנפילה לגרום עלולים

הפתח! דרך
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מתלים 2.4.6

 ובהתאמה ברציפות להתקין יש האנכיות( האלכסוניות )הקושרות המתלים את
 מעל ייתחבו הם (.2.5 עיף0) ההתקנה בגרסאות למוצג בהתאם הפיגום, להרכבת
 צמד עם זה החיצוני, בצד להשתמש יהא כך לשם החיצוניות. ההטיה לשוניות
 התקנה של במקרה מגדל. בסגנון או רציפה להיות יכולה ההתקנה החורים.

 שתהיה לבחור ניתן רלוונטית. אינה האלכסוניות הקושרות נטיית מגדל, בסגנון
זיגזג(. לסירוגין)בצורת או כיוון באותו מיושרת

הצידית ההגנה השלמת 2.4.7

 וכן חסרים רגל ולוחות כפולים מעקות של או אזנים של להתקנתם לדאוג יש
 לבצע יש זאת את .31100ה- של הקדמיות בחזיתותיו הצידית ההגנה להשלמת

 והמעקות האזן מסילות הרכבתו. לצורך רק משמשות שאינן הפיגום עמדות בכל
 של לשוניותיו כי לוודא חשוב הפנימיות. ההטיה לשוניות מעל נתחבים הכפולים

 זו משקלן. מחמת מטה כלפי מעצמן נשמטות ושהן בחופשיות נעות ההטיה מחבר
 הקצה אביזרי עם הרגל לוחות כראוי. מאובטח שהחיבור להבטיח היחידה הדרך
 למפלס יושלמו העליונים שקצותיהם באופן הרגל לוח של זיזיו על יונחו שלהם
אחד. רציף

 את אחד. קדמי רגל ומלוח כפול ממעקה או אזנים משני מורכבת הקדמית ההגנה
 מחבר מעל הפתוח, הצינור עם החיצוני הזקף ליד להעביר יש הקדמיים המעקות
 יש הרגל לוחות את המרותך. המצמד חצי בעזרת הפנימי לזקף ולחזקו ההטיה,

הפיגום. זקף את מקיף האביזר מבפנים, לכך. המיועד הזיז על החיצוני בצד לקבע

 זרוע הכולל מעקה עמוד של מתומך מורכבת הצידית ההגנה העליון, במפלס
 להתקין יש זה, במקרה המעקה. לעמוד או למשטח כאבטחה המשמשת רוחבית

 המעקה במסגרת להשתמש יש הקדמיים בצדדים העליונה. המשטח אבטחת את
מובנים. רגל ולוח תיכון אזן הכוללת

 והמשמשים הטיה לשוניות הכוללים רכיבים התקנת על להקפיד חובה כללי באופן
 לכיוון תפנינה תמיד ההטיה שלשוניות באופן צד למגני בנייה רכיבי להרכבת

הושלם. כבר שחיפויו מפלס

 ההגנה התקנת לאחר
 של לשוניותיו הצידית,

 חייבות ההטיה מחבר
 כלפי מעצמן להישמט

מטה!

 הטיה לשוניות
 של רכיבים להרכבת

 תמיד חייבות צד מגני
 0מפל לכיוון לפנות

הושלם. כבר שחיפויו

2014 דצמבר
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העיגון( וכוחות העיגון )תצורת עוגנים 2.4.8

 מושפעים הם .2 בטבלה מוצגים הבניין לחזית בניצב ]הפועלים[ העיגון כוחות
 הרוח ומחדירות שבפיגום הגובה ממפלס שנבחרה, העיגון מתצורת הכיסוי, מסוג

מ', 3.00 של שדות אורכי מציגה הטבלה החזית. של חלקית( פתוחה או )סגורה
מי. 2.00-1 מ' 2.50

 אזורי לכל שימוש( )עומסי טיפוסיים השפעה כערכי מצוינים הפועלים הכוחות
כדלקמן: הפיגום,

הרגיל", א("הטווח
וכן ההגנה", גגון ב("מפלס

 2 הקונסולה ובגרסת 1 הקונסולה בגרסת הבסיסית, בגרסה המגן" קיר 0מפל"ג(
.74 הרחבה קונסולת או בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עם

0
 בשתי העיגון כוחות

 מצוינים הטבלאות
.שימוש" כ"עומסי

 העברת אימות לצורך
 פיגום לרכיבי הכוח

 להכפילם יש אחרים
 !1.5-ב

 שיש "ערכים
להכפילם"

 מסוג מושפעים הם .3 בטבלה מוצגים לחזית במקביל הפועלים העיגון כוחות
 הרוח ומחדירות שבפיגום הגובה ממפלס העיגון, מפלסי שבין מהמרחק הכיסוי,
מ', 3.00 של שדות אורכי מציגה הטבלה החזית. של חלקית( פתוחה או )סגורה

מי. 2.00-1 מ' 2.50

 אזורי לכל שימוש( )עומסי טיפוסיים השפעה כערכי מצוינים הפועלים הכוחות
כדלקמן: הפיגום,

הבסיסית", א("הגרסה
וכן ",1 הקונסולה ב("גרסת
 הרחבה קונסולת או בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עם "2 הקונסולה ג("גרסת

74.

 מעל חופשיות העומדות פיגום שכבות" הגרסה עבור מצוינים נוספים עיגון כוחות
(.67ו- 66 ,64 ,63 איורים )ראו המוצגים המדרגות גרמי ועבור האחרון" לעיגון

 ישמשו עיגון כאמצעי הפיגום. להרכבת ובהתאמה ברציפות להתקין יש עוגנים
ערך. שוות בקונסטרוקציה או מ"מ 12 לפחות של בקוטר ברגים

0
 לגבי 3 בטבלה המידע
 הפועלים העיגון כוחות

 חל לחזית במקביל
 תומך על פעם בכל

 אחד. משולש
 מתווספים הכוחות
 היחסי למספר בהתאם

הפיגום! שדות של

2014 דצמבר



אופייניים( )ערכים לחזית בניצב עיגון כוחות :2 טבלה

הרגיל הטווח

סוג
הכיסוי

טווח
מפלסי

העוגנים
הגובה מפלס משטח

קית1
3.00 = 1 

מ'

ח פתוחה ת
2.50 = 1 

מ'

חזיו
2.00 = 1 
מ'

3.00 = 1 
מ'

סגורר חזית
2.50 = 1 
מ'

2.00 = 1 
מ'

ללא

 של בהזחה
מ' 8

מ' < + 20

,עץ
אלומיניום

3.7 א* 3.2 א* 2.7 א^ 1.3 א^ 1.1 א^ א^ 0.9

פלדה 4.2 א* 3.6 א* 3.0 א^ א^ 1.4 1.2 א^ א^ 1.0

מ' 4
,עץ

אלומיניום
1.9 א* 1.6 1א< 1.4 א^ 0.6 א^ 0.6 א^ 0.5 א^

פלדה 2.1 א* 1.8 1א< 1.5 א^ 0.7 א^ 0.6 א^ 0.5 א^

רשתות

 של בהזחה
מ' 8

מ' < + 4

כולם

/ 4.3 1א< א^ 3.4
א^ 2.7 א^ 2.3 מ' < + 12א^ 1.8 / 6.2 1א< א^ 5.0

מ' < + 20 / 6.7 1א< א^ 5.4

מ' 4
מ' < + 4 3.4 א* 2.9 1א< 2.3 א^

א^ 1.4 א^ 1.2 א^ 0.9
מ' < + 12 3.7 א* 3.1 1א< א^ 2.5
מ' < + 20 4.0 א* 3.4 1א< א^ 2.7

 יריעות
 המוגן בצד

 מרוח
)משיכה(

מ' 2

מ' < + 4

כולם

4.5 א* 3.7 1א< 3.0 א^ 1.3 א^ 1.0 א^ 0.8 א^
מ' < + 10 4.8 א* 4.0 1א< 3.2 א^ א^ 1.3 1.1 א^ 0.9 א^
מ' < + 16 5.0 א* 4.2 1א< 3.4 א^ 1.4 א^ 1.2 א^ 1.0 א^
מ' < + 22 5.3 א* 4.5 1א< 3.6 א^ 1.5 א^ 1.3 א^ 1.0 א^

יריעות
בצד

הפונה
לרוח

)דחיפה(

מ' 2

מ' < + 4

כולם

4.9 א* 4.1 1א< 4.1 א^
מ' < + 10חלקית פתוחה חזית כמו 5.3 א* 4.4 1א< 4.4 א^

מ' < + 16 5.6 א* 4.7 1א< 4.7 א^

מ' < + 22 5.9 א* 4.9 1א< 4.9 א^

ההגנה גגון מפלס |
ללא / מ' < + 8 כולם 5.4 א* 4.6 1א< / 1.8 א^ א^ 1.6 /

בגג( לעבודות הבטיחות מסגרת ועם 2 הקונסולה 1 הקונסולה הבסיסית, המגן)בגרסאות קיר מפלס

ללא
 של בהזחה

מ' 8 מ' < + 24 כולם
3.9 א* 3.4 א^ 2.8 א^ 2.5 א^ 2.2 א^ 1.8 א^

מ' 4 3.1 א* 2.7 א^ 2.3 א^ 2.4 א^ 2.0 א^ 1.7 א^

רשתות
 של בהזחה

מ' 8 מ' < + 24 כולם
/ 5.0 א^ 4.0 א^ 3.2 א^ 2.7 א^ 2.2 א^

מ' 4 4.1 א* 3.5 א^ 2.8 א^ 2.7 א^ 2.3 א^ 1.9 א^
 יריעות

 המוגן בצד
 מרוח

)משיכה(
מ' 2 מ' < + 24 כולם

5.1 א* 4.3 א^ 3.5 א^ 3.1 א^ 2.7 א^ 2.2 א^

יריעות
בצד

הפונה
לרוח

)דחיפה(

5.4 א* 4.5 א^ 3.7 א^ 5.4 א^ 4.5 א^ 3.7 א^

74 הרחבה קונסולת עם מגן קיר

הכיסוי סוג  העיגון תצורה
העליון בחלק

^ = מ'3.00 ^ = מ'2.50
דחיפה משיכה דחיפה משיכה

ללא
מ' 8 של בהזחה / / א^ 3.2 א^ 3.6
מ' 4 א^ 2.8 א^ 3.8 א^ 2.4 א^ 3.2

רשתות מ' 4 א^ 3.9 א^ 4.8 א^ 3.3 א^ 4.1
יריעות מ' 2 א^ 5.2 א^ 6.9 א^ 4.3 א^ 5.8
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אופייניים( )ערכים לחזית במקביל הפועלים עיגון כוחות :3 טבלה

הבסיסית הגרסה

סוג
הכיסוי

 מפלסי טווח
העוגנים הגובה מפלס

לקית
3.00 = 1 

מ'

ח פתוחה
2.50 = 1 
מ'

חזית
2.00 = 1 
מ'

3.00 = 1 
מ'

סגורו זית
2.50 = 1 
מ'

ח
2.00 = 1 
מ'

ללא מ' 4 מ' < + 20 ^  5.0 5.0 5.0
מ' + 24 ^  5.0 5.0 5.0 נ #ךו \( 1 111 נוו עו נ ■ן 111 1 1.1 ע

מ' < + 4 2x3.7 2x 3.2 2x 2.8
^  3.6 ^  3.3 ^  3.0

(1 רשתות מ' 4
מי < + 12 2x4.0 2x 3.5 2x 3.0 ^  3.9 ^  3.6 ^  3.2

מ' < + 20 2x4.4 2x 3.8 2x 3.3 ^  4.2 ^  3.9 ^  3.5

מ' + 24 2x3.5 2x 3.2 2x 2.9 ^  4.7 ^  4.3 ^  4.0

מ' < + 4 ^  4.2 3.8 3.5
מי < + 10 ^  4.4 4.1 3.8

יריעות מ' 2 מ' < + 16 ^  4.7 4.3 ^  4.0 חלקית פתוחה חזית כמו
מ' < + 22 ^  5.0 4.6 ^  4.2

מ' + 24 ^  5.1 4.7 ^  4.3
1 הקונסולה גרסת

ללא מ' 4 מ' < + 20 ^  5.6 5.6 5.6 מ' + 24חלקית פתוחה חזית כמו ^  5.5 5.5 5.5

מ' < + 4 2x4.0 2x 3.5 2x 3.1
^  4.2 ^  3.9 ^  3.6

(1 רשתות מ' 4
מי < + 12 2x4.4 2x 3.9 2x 3.3 ^  4.6 ^  4.2 ^  3.9

מ' < + 20 2x4.7 2x 4.2 2x 3.6 ^  4.9 ^  4.6 ^  4.2

מ' + 24 2x3.7 2x 3.3 2x 3.0 ^  5.1 ^  4.7 ^  4.4

מ' < + 4 ^  4.8 4.5 ^  4.2
מי < + 10 ^  5.1 4.8 ^  4.5

יריעות מ 2 מ' < + 16 ^  5.4 5.1 ^  4.7 חלקית פתוחה חזית כמו
מ' < + 22 ^  5.8 5.4 5.0

מ + 24 ^  5.5 5.1 ^  4.7
2 הקונסולה גרסת

סוג
הכיסוי

 מפלסי טווח
העוגנים הגובה מפלס על מגן קיר

חלקית חה
3.00 = 1 

מ'

פתו חזית
2.00 = 1 

מ'
1

סגורה
3.00 = 

מ'

חזית
2.00 = 1 

מ'
מ' < + 20 5.6 ^  5.6

ללא מ' 4
מ' + 24 מסגרת

הבטיחות 5.8 ^  5.8 פתוחה חזית כמו

מ' + 24 74 קונסולה ^  2x 
3.7

2x 3.7 חלקית

ההגנה גגון 6.0 ^ 6.0 ^
(1 רשתות מ 4 מ' < + 4 2x 4.0 ^ 2x 3.5 ^  4.2 ^  3.9



א*

מ' < + 12 2x 4.4
א*

2x 3.9
א*

א* 4.6 א* 4.2

מ' < + 20 2x 4.7
א*

2x 4.2
א*

א* 4.9 א* 4.6

מ' + 24 מסגרת
הבטיחות

2x 3.9
א*

2x 3.5
א* א* 5.4 א* 5.0

מ' + 24 74 קונסולה 2x 4.6
א*

2x 4.3
א*

2x 3.5
א*

* x 3.3א 2

יריעות מ' 2

מ' < + 4 א* 4.8 א* 4.5

 פתוחה חזית כמו
חלקית

מ' < + 10 א* 5.1 א* 4.8
מ' < + 16 א* 5.4 א* 5.1
מ' < + 22 א* 5.8 א* 5.4

מ' + 24 מסגרת
הבטיחות א* 5.8 א* 5.4

מ' + 24 74 קונסולה 2x 3.7
א*

* x 3.5א 2

 שדות 5 לכל משולשים תומכים 2 נדרשים חלקית, פתוחה חזית בקדמת ברשת כיסוי של במקרה (1
אחד. משולש תומך על חלים שצוינו הערכים (.43ו- 40 ,39 ,34 איורים )ראו



 51100 פלסאק חזיתות פיגום
26 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§1 £ !3161130 35500 |0 | מליל[0 ]העתק ||
פיגום תומכי 2.4.9

 51100ה- מסגרות של התמיכה לצינור רק יחוברו (18 )איור קצרים פיגום תומכי
 תומכי את הבניין. לחזית בניצב עיגון כוחות קולטים הם הבניין. חזית לכיוון הפונות
 30 עד להזיח ניתן הסטנדרטית, ההתקנה בגרסאות המופיעים הקצרים הפיגום

 עם נוספות. סטאטיות הוכחות ללא התיאורטית הקשר מנקודת מטה כלפי ס"מ
 מקסימום עד קונסטרוקטיבית מבחינה זאת לבצע ניתן 51100 ה- במסגרת זאת,

בי(. 18 )איור ס"מ 20

בייקשר" חיבור של במצב הפיגום תומכי גובה אי(

< 30 ודו:<

בהזחה חיבור של במצב הפיגום תומכי גובה בי(

< 30 ודו:<

הקצרים הפיגום תומכי :18 איור

2014 דצמבר
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 מסגרות של התמיכה לצינור רק הם גם יחוברו (19 )איור משולשים פיגום תומכי

 בניצב העיגון כוחות את קולטים הם הבניין. חזית לכיוון הפונות 51100ה-
 כלפי אותם להזיח ניתן הסטנדרטית, ההתקנה בגרסאות הבניין. לחזית ובמקביל

נוספות. סטאטיות הוכחות ללא ב' 19 באיור כמוצג מטה

ב"קשר" חיבור של במצב המשולשים הפיגום תומכי גובה אי(

< 30 וחס

בהזחה חיבור של במצב המשולשים הפיגום תומכי גובה בי(
< 30 ווזס

המשולשים התומכים :19 איור

2014 דצמבר
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 של והחיצוני הפנימי התמיכה לצינור יחוברו (20 )איור ארוכים פיגום תומכי

 הבניין. לחזית ובמקביל בניצב עיגון כוחות קולטים הם .51100ה- מסגרות
התמיכה. סוגר את המקיף מזלג עם פיגום תומכי להתקין ניתן לחילופין,

 משמשת אינה היא פנימיות. קונסולות ללא בפיגום רק אפשרית זו עיגון תצורת
 להחליף יש שכך, מכיוון (.19 )איור המשולשים הפיגום לתומכי מלאה חלופה
פיגום. תומכי בשני אחד משולש תומך

< 0,30 רדו< 0.30 רח

ארוכים פיגום תומכי :20 איור

0
 תומכי להתקין מומלץ
 בסוף ארוכים פיגום

המסגרות. טור

 אלה מ"מ. 48 של 0ב- רגילים מצמדים עם לחבר יש הפיגום תומכי כל את
 □1̂ 74:1988-12 לתקן בהתאם או בדיקה בתגית מסומנים להיות חייבים

□ 74-1:2005-12 לתקן או .88 או 8 הצמדה דרגת של בדרישות ולעמוד ^!

2014 דצמבר
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העיגון לבסיס העיגון כוחות ניתוב 2.4.10

 באמצעות 3ו- 2 לטבלאות בהתאם לנתב יש העיגון כוחות את 2.4.10.1
 שנמצא עיגון בסיס לעבר עיגון ואמצעי (2.4.9 )סעיף פיגום קונסולות

לבנים(. קיר דיו)למשל וכשיר יציב
 בחזיתות עיגון התקני למשל להיות יכולים מתאימים עיגון אמצעי
 מבנים לתחזוקת בטיחות "ציוד ₪□ 4426 לתקן בהתאם הבניין,

נפילות". ולמניעת
וחבלים. ברזל חוסי למשל הם מתאימים שאינם עיגון אמצעי
למשל: להיות יכולים דיים וכשירים יציבים עיגון בסיסי

מזוין מבטון ותומכות קירות תקרות, •

לבנים" "קיר ₪□ 1053 לתקן בהתאם נושא לבנים קיר •

 חוסמי למשל להיות יכולים דיים וכשירים יציבים שאינם עיגון בסיסי
חלונות. של ומסגרות מרזבים ברקים, כלאי שלג,

 לבסיס הפיגום תומכת בין הנמצאים העיגון שאמצעי להוכיח חובה 2.4.10.2
 יש לכך ההוכחה את העיגון. כוחות עומס את לשאת מסוגלים העיגון
באמצעות: לספק

ברלין בניין, לטכנולוגיית הגרמני מהמכון בנייה אישור •

 סטטי חישוב •

או

2.4.11 לסעיף בהתאם עומס מבחני •

 חובה הבנייה, לאישור בהתאם עיגון באמצעי שימוש שייעשה במידה 2.4.10.3
בו. הכלולים התנאים אחר למלא

כדלקמן: למשל להיות יכולים אלה תנאים

העיגון בסיס של קיומו הוכחת •

קצותיו שבין והמרחקים הדרוש הרכיב מידות •

מיוחדות התקנה הוראות •

 הנשיאה יכולת הוכחת על לוותר ניתן ,2.4.10.2 בסעיף האמור אף על 2.4.10.4
מספיקה הנשיאה יכולת כי להעריך יוכל מוסמך שאדם במידה בעומס

כדלקמן: הנתונים עם בשילוב -

^ 1.5 על עולה אינו הנדרש העיגון כוח •
ו א

□1̂ 1045 לתקן בהתאם מזוין בטון של במקרה העיגון כוח •
^ 6.0 על עולה אינו לעיגון כבסיס המשמש

 הוראות על להקפיד יש
 הערכת בעת אלה

העיגון! 0י0ב

2014 דצמבר
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לעוגנים עומסים בדיקות 2.4.11

 חובה ,2.4.10 לסעיף בהתאם עומסים בדיקות שנדרשות במידה 2.4.11.1
למעשה. הלכה יתקיימו שבה בנקודה לבצען

מתאימים. מדידה במכשירי להשתמש יש העומסים בדיקות לביצוע 2.4.11.2
 הבניין ועדת ידי על שנבדקו כאלה הם מתאימים מדידה מכשירי

 המרכזי בוועד (267)□ עבודה ולגהות לבטיחות המרכז של המקצועית
]בגרמניה[. המסחר בתחום המקצועיים האיגודים של

 אדם מצד להיקבע חייבות עומסים בדיקות לבצע יש שבהן עיגון נקודות 2.4.11.3
ולמיקום. לכמות בהתאם מוסמך,

הבאים: לקריטריונים בהתאם לערוך יש העומסים בדיקות את 2.4.11.4

 לפי הנדרשים העיגון מכוחות 1.2 פי להיות חייב הבדיקה עומס •
2 טבלה

של: קיומם את עיגון בבסיס לכלול חייב הבדיקה היקף •

בסון 100/0 לפחות -
אחרים בניין חומרי 30/ לפחות -

 עומסים בדיקות 5ב- לעמוד שחייבים שימוש, נעשה שבהם המיתדים כל
לפחות.

 והערכת עומס מבחני
 רק יבוצעו תוצאותיהם

מוסמך! אדם בהנחיית

 העומס, בבדיקת עומדים אינם העיגון מאמצעי כמה או שאחד במידה 2.4.11.5
המוסמך האדם חייב

לכך הגורמים את לבדוק -
 חליפי עיגון לאמצעי לדאוג -

וכן
הצורך במידת הבדיקה, היקף את להרחיב -

 של קיומו זמן למשך לפחות ולשמור לתעד חובה הבדיקה תוצאות את 2.4.11.6
הפיגום.

2014 דצמבר
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ת 2.5 משלימים רכיבים של והתקנה הקמה גרסאו

כללי 2.5.1

 תמיכת פיגומי ההגנה, גגון קונסולות, כגון משלימים רכיבים התקנת לעניין בנוסף
 שחושבו הקמה גרסאות זה בסעיף יתוארו גישור, ומסגרת מעבר מסגרת הגג,
 אורך בתוספת מ' 24 הוא המרבי ההתקנה גובה .31100 החזית פיגום עבור

 התייחסות תוך הוכחו הסטנדרטיות הגרסאות חישובי ההברגה. רגליות לכוונון
בלבד. אחת פיגום בדיוטת עבודה ל

 במידה הכיסוי, ובסוג החזית של הרוח בחדירות תלויים הנדרשים העיגון מרווחי
 במרחק תמיד לעגן יש הקצה מסגרות את רגילות. כרשתות מוצגים הם שקיים.

מ'. 4 של מקסימלי אנכי

 גרסאות להלן חלקית". "פתוחה לחזית ״סגורה" חזית בין נעשית בסיסית הבחנה
המוצגות: העיצוב
 עד לכלול יכולה חלקית" "פתוחה שחזית בעוד כלל, פתחים אין "סגורה" לחזית
 את להוכיח יש יותר, גדול פתיחה אחוז שקיים במידה הגלוי. בשטח פתחים 600/0

 החלונות )כאשר רגילות שיפוץ עבודות של בביצוע הבודד. במקרה העיגון עמידות
 עבודות של במקרה "סגורה". בחזית שמדובר להניח ניתן במקומם(, נותרים
 ניתן חדשים, בניינים בהקמת או החלונות( החלפת )הכוללות יותר נרחבות שיפוץ
חלקית". "פתוחה בחזית שמדובר להניח

 0^ הכוח מקדמי בחשבון נלקחו רשת כיסוי הכוללות בגרסאות הרוח עומסי עבור
 כלל בדרך המשמשות הרשתות את מכסים אלה כוח מקדמי .0^ = 0.2-1 = 0.6

 היו כאילו לטפל יש יותר גבוהים כוח מקדמי עם ברשתות פיגומים. של לכיסוי
 ח דו" של הכנתו נדרשת יותר, נוחים לערכים הוכחות שמתבקשות במידה יריעות.

לרשת. המתייחס אווירודינמי
 יש בניין, של סגורה חזית מול העומדים יריעות כיסוי עם פיגומים של במקרה
הבניין. לחזית עד הקדמי בצד היריעות את להעלות

 לדיוטת ועד הקרקע מגובה החל ביריעות או ברשתות לכסות ניתן הפיגום את
 מעבר אל החורגים המגן קיר של מרכיביו על או הצד מגני על העליונה. הפיגום
 יריעות או אבק( מפני להגנה )למשל רשתות לחבר אסור העליונה, הפיגום לדיוטת
כלשהן.

 חובה זו, מסיבה מקשיחים. מרכיבים הם 31100 החזית פיגום של משטחיו
(.2.2.6 סעיף )ראו הדיוטות בכל במלואן, האנכיות המסגרות את להתקין
 עומסי)" עמוד עומסי המסגרות עבור מתקבלים הפיגום, ולגובה לרכיבים בכפוף

הבאה. 4 לטבלה בהתאם שימוש"(

$
 יש הפיגום הקמת לפני

 תהליך באם ,לברר
 לאפשר יכול הבנייה
 סגורה חזית הפיכת
חלקית. פתוחה לחזית

 חלקית, פתוחה בחזית
 פי גדולים הרוח עומסי

3!

2014 דצמבר
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טיפוסיים( )ערכים עמוד עומסי :4 טבלה

זקף עומס דרגת
אורך
שדה גרסה חיפוי ^ = מ' 8 ^ = מ' 16

^ מ' 24

פנימי

4

מ' 3.00
0 ^

פלדה ^  8.3 ^  10.2 ^  12.0
אלומיניום ^  7.8 ^  9.2 ^  10.6

^ 1  + ^ 2 פלדה ^  13.7 ^  16.6 ^  19.5
אלומיניום ^  12.9 ^  15.0 ^  17.1

מ' 2.50

0 ^
עץ ^  7.2 ^  9.1 ^  10.9

פלדה ^  7.0 ^  8.7 ^  10.3
אלומיניום ^  6.6 ^  7.9 ^  9.1

^ 1  + ^ 2
עץ ^  11.9 ^  14.8 ^  17.7

פלדה ^  11.5 ^  14.1 ^  16.7
אלומיניום ^  10.9 ^  12.8 ^  14.7

5 מ' 2.50
0 ^ פלדה ^  9.7 ^  11.4 ^  13.0

אלומיניום ^  9.3 ^  10.6 ^  11.8

^ 1 פלדה ^  16.0 ^  18.6 ^  21.2
אלומיניום ^  15.4 ^  17.3 ^  19.3

6 מ' 2.00
0 ^ פלדה ^  10.1 ^  11.5 ^  12.9

אלומיניום ^  9.8 ^  11.0 ^  12.2

^ 1 פלדה ^  16.6 ^  18.9 ^  21.1
אלומיניום ^  16.1 ^  17.9 ^  19.7

חיצוני

4

מ' 3.00

0 ^  + ^ 1 פלדה ^  9.7 ^  12.4 ^  15.2
אלומיניום ^  9.2 ^  11.5 ^  13.9

עם ^2
ז□

פלדה ^  12.8 ^  15.5 ^  18.3
אלומיניום ^  12.3 ^  14.6 ^  16.9

 עם ^2
74^

פלדה ^  18.1 ^  20.8 ^  23.6
אלומיניום ^  17.4 ^  19.8 ^  22.1

הגנה גגון פלדה עץ( )רצפות ^ 1 .5 +
אלומיניום אלומיניום( )רצפות ^ ^  0.9 +

מ' 2.50

0 ^  + ^ 1
עץ ^  8.3 ^  10.8 ^  13.4

פלדה 8.1 ^  10.4 ^  12.7
אלומיניום ^  7.7 ^  9.6 ^  11.6

עם ^2
ז□

עץ ^  11.0 ^  13.5 ^  16.0
פלדה ^  10.7 ^  13.0 ^  15.3

אלומיניום ^  10.2 ^  12.2 ^  14.1

 עם ^2
74^

עץ ^  15.4 ^  17.9 ^  20.5
פלדה ^  15.2 ^  17.5 ^  19.8

אלומיניום ^  14.6 ^  16.5 ^  18.5

הגנה גגון
עץ עץ( )רצפות ^ 1 .2 +

פלדה עץ( )רצפות ^ 1.2 +
אלומיניום אלומיניום( )רצפות ^ ^  0.8 +

5 מ' 2.50 0 ^  + ^ 1 פלדה ^  10.8 ^  13.1 ^  15.4
אלומיניום ^  10.4 ^  12.3 ^  14.3

6 מ 2.50 0 ^  + ^ 1 פלדה ^  11.0 ^  13.0 ^  15.0
אלומיניום ^  10.7 ^  12.4 ^  14.1

האנכית המסגרת על מגן קיר בסיסית, גרסה = 0^ הסברים:
 קומה בכל פנימית קונסולה + 0^ = 1 קונסולה גרסת = ^1
 מגן קיר עם בגג לעבודות הבטיחות מסגרת = ^1 = 2 קונסולה גרסת = ז□ עם ^2
 מגן קיר עם חיצונית 74 קונסולה + ^1 = 2 קונסולה גרסת = ^74 עם ^2

[2 קונסולה ]גרסת ^2בחוץב- מחופים שאינם לפיגומים הגנה גגון
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 הפיגום הרחבת 2.5.2

32 הרחבה קונסולת

 32 קונסולה הקונסולות, גרסאות כל מתוך
 בכל הבניין חזית בכיוון להרכבה ניתנת

 32 ברוחב פיגום משטח נושאת היא דיוטה.
 את משולבת. חיפוי אבטחת וכוללת ס"מ

 שקצהו באופן במסגרת להרכיב יש הקונסולה
 זהה בגובה יהיה המשטח בריח של העליון

 שלא במידה האנכית. המסגרת של לזה
 סכנת תיתכן הרחבה, קונסולת כאן תימצא
נפילה.

השימוש: תחומי
 4 עומס דרגת מי: 1 = 3.00
5-1 4 עומס דרגות מי: 1 = 2.50
6 עומס דרגת מי: 1 = 2.00

32 הישנות ההרחבה בקונסולות שימוש

 מתקן עם 32 הישנות ההרחבה בקונסולות
 חיבור (,35 עמי א', בנספח )כמופיע הפח

 התמיכה לסוגר מתחת להינעל חייב המצמד
 במסגרות שימוש בעת האנכית. המסגרת של
 הצינור, מחבר של מרובעת הלחצה עם

 מסוימות. בנסיבות להחליק עלול המצמד
 שיימנע אביזר של בחיבור צורך קיים לפיכך

 מצמד או רגיל מצמד כגון ההחלקה, את
הפח. למתקן מתחת שיותקן מסתובב

 החורג בגובה תורכבנה שהקונסולות במידה
 בעקבות )למשל הפיגום משטח מגובה
 לא הבניין(, קיר על שונים עבודה מחזורי

 עם החלקה. למניעת אביזר לחבר צורך קיים
 "מ0 3 לפחות הקונסולה את להזיח יש זאת,
מטה. כלפי

64 קונסולה

 4 עומס בדרגת למקם ניתן 64 קונסולה את
 במפלס הבניין. חזית לכיוון שהוא מפלס בכל

 נקודות יתר כל את מסגרת. כל לעגן יש זה
 ההקמה בגרסאות למצוא ניתן העיגון

 מ', 2.50 עד של שדות באורכי השונות.
 ברשתות המחופים פיגומים על גם חל הדבר

 מ' 3.00 של שדה באורך פיגום ביריעות. או
חיפוי. ללא ורק אך להקים ניתן

 כוחות את מציגה הנורמה( )טווח 2 טבלה
 שטבלה בעוד לחזית, בניצב הפועלים העיגון

 לחזית במקביל הפועלים אלה את מציגה 3
ההגנה(. גגון )כגובה

32 קונסולה :21 איור

64 קונסולה :22 איור

א.בטחרכ
משטח

 שמצמדי לוודא יש
 תקין במצב הקונסולות

 התקנתם. טרם לחלוטין
 או פגום תבריג

 חלודה של הימצאות
 את שוללת בברגים
 את בם. השימוש
 לשמור ניתן הברגים

 למשל ושמישים נקיים
 שמן של בתערובת

ושומן.

 יש הקשירה אום את
 מומנט עם להדק
± 50 של סיבובי

100/0.

חצרז הל
^ / ת ע ב י ר ו כ

3 0חוז

/  /ז
3 וחס

2014 דצמבר
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 בהתאם המשטח אבטחת עם למשל בשוגג, הרמה מפני לאבטח יש הכיסויים את

 בריח של העליון שקצהו באופן להתקין יש הקונסולה את .36 עמוד א', לנספח
האנכית. המסגרת לגובה יתאים המשטח

 היעדרה בשל שמתחתיו. מהמפלס להתקין יש )הפנימי( הראשון המשטח את
 יש שבהם האבטחה אמצעי נפילה. סכנת תיתכן הרחבה, קונסולת של במקום
 יש השני המשטח את ומצורתה. הבניין מחזית הפיגום במרחק תלויים לנקוט

 אישי מגן בציוד שימוש באמצעות הצורך ובמידת הקונסולה דיוטת ממפלס להתקין
^ נפילות מפני  המסגרת לפינת חיבור עם ,15ו- 14 לאיורים בהתאם ק(5^9)

הגב. במעקה או הקיצונית

74 קונסולה

 שהמרווח צינור מחברי שני לה שיש בכך 64 מקונסולה שונה 74 הקונסולה
 של החיצוני לחלק כקונסולה מיועדת היא .51100ה- מסגרת של לזה זהה ביניהם
 ההטיה מחבר בקדמת להשתבץ יוכלו שהמשטחים כזאת, בצורה ובנויה הפיגום

 לכסות יש הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק את האלכסוני.
^ פרט )ראו (41 עמי א', )נספח מפלדה המעבר רצפת בעזרת (.24 באיור ,״
 מכן לאחר בחוץ. או בפנים אחד, במפלס הקונסולה את למקם ניתן עקרוני באופן

 בקונסולה להשתמש ניתן זאת, עם .64 קונסולה לגבי למפורט בדומה העיגון יחול
 מי. 3.00 של שדות אורי עם ביריעות או ברשתות המחופים בפיגומים גם 74

.40 עמוד א', לנספח בהתאם הארוכה בסמוכה להשתמש צורך קיים זה, במקרה

 את העליונה. הפיגום שבדיוטת במסגרות כמו תיעשה המשטח אבטחת
 זה שלצורך מכיוון .64 קונסולה .64 קונסולה לגבי כמפורט להניח יש המשטחים

 ההגנה את להתקין קודם יש לנפילה, המועד הפיגום לקצה מעבר לרכון יש
המלאה. התלת-חלקית הצידית

74 קונסולה :23 איור

 מחוברות הקונסולות
 .בלבד אחד מצמד עם

 כשל, של במקרה
 יוחלף לא זה חיבור
 תמיכה מרכיב בשום
אחר!
 חיבור של קפדני ביצוע

 בהתאם המצמד
 המידע לתיבת

 זה בעמוד העליונה
 להצלת אפוא חיוני

חיים!

 נפילה סכנת קיימת
 חיפוי התקנת בעת

 וההגנה הקונסולה
החיצוני! בצד

 תבוצע סיכונים הערכת
 במצב התחשבות תוך

 הספציפי!
 •ש ,הצורך במידת

 ב- להשתמש
3696!?

 רצפת את להניח זכרו
 לצורך מפלדה המעבר

 שנוצר המישק כיסוי
 הפיגום חיפוי בין

הקונסולה! לחיפוי

2014 דצמבר
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ההגנה גגון 2.5.3

 חיבור ההגנה. לגגון מובנה חיבור עם 74 ההרחבה מקונסולת מורכב ההגנה גגון
 הרמות ם0חו ידי על המוחזקות משופעות, רצפות שתי של להחזקה משמש זה

 יש הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק את תואמת. צורה בעל
 חזית לכיוון המישק את לכסות יש בנוסף, מפלדה. המעבר רצפת בעזרת לכסות
קרשים. או עץ לוחות עם הבניין

 הפיגום מחיפוי להפרידו יש לפיכך ההגנה. בגגון כלשהם חומרים לאחסן אין
אזן. באמצעות

 הפלדה רצפות מאלומיניום(. או )מעץ סגורות ברצפות ההגנה גגון את לכסות יש
 רצפות עם הקמה גרסת של במקרה זה. לצורך מתאימות פחות המחוררות
 - וזאת ההגנה גג על גם אלומיניום רצפות להתקין צורך יש בלבד, אלומיניום

סטאטיות. מסיבות
 כל של עיגון על להקפיד יש מעוגנת. דיוטה בכל להתקין ניתן ההגנה גגון את

 3ו- לחזית( )בניצב 2 בטבלאות למצוא ניתן העיגון כוחות את שנייה. מסגרת
לחזית(. )במקביל

ההגנה גגון :26 איור

©
 אין ההגנה גגון על

 חומרים לאחסן
כלשהם!

 את להפריד יש (1)
 מחיפוי ההגנה גגון

אזן. באמצעות הפיגום
 גגון מפלס את (2)

 לחפות יש ההגנה
סגורות. ברצפות

 ההגנה גגון להתקנת
 הוראות את ראו

 המתייחסות הבטיחות
.74 לקונסולה

2014 דצמבר
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בגג לעבודות הגנה פיגום 2.5.4

 קיר עמוד מגן. ומקיר מגן קיר של מעמודים מורכב בגג לעבודות ההגנה פיגום
 על הן - המזחילה חריגת לגודל בכפוף הפיגום, של העליונה יומת0כ ימוקם המגן

 74 הקונסולה על הן בגג לעבודות ההגנה מסגרת על הן ,3170 האנכית המסגרת
 שונים באורכים שוקיים למצב בהתאמה יש המגן קיר לעמודי (.27 עד 25 )איורים

(.32 עמ' א', נספח )ראו

 תמיד להתקין יש (,39 עמי א', )נספח בלבד אחד חיבור מצמד עם 74 בקונסולה
 )נספח מצמדים שני הכוללת בגרסה (.40 עמוד א', )נספח הקונסולה סמוכת את
 או רשת כיסוי עם מ' 3.00 של שדה אורך עבור רק נדרשת הסמוכה (,38 עמי א',

יריעות.

 שגבהו במידה מי. 0.70 לפחות להיות חייב המזחילה לקצה המגן קיר בין המרחק
 נמוך יהיה בגג לעבודות ההגנה בדיוטת שהמשטח אסור מ', 2.00 המגן קיר של
(.25 )איור למזחילה מתחת מ' 1.20 מ-

 את להתקין ניתן (,14 עמי א', )נספח מ"מ 45 של בעובי הישנים העץ לחיפויי פרט
 ה- מסגרות כל את לעגן יש העליונה בדיוטה .1 בטבלה המופיעים המשטחים כל

.3-1 2 בטבלאות למצוא ניתן העיגון כוחות את .31100

ך עם המגן קיר עמוד ר  או
יל ״^וק 1 ̂׳ ,0 6  מ"מ 5

 האנפית המסגרת על
3 עמי אי. )נספח 2)

 התקנתו צורת לגבי
 ההגנה פיגום של

 את ראו ,בגג לעבודות
 הבטיחות הערות
הקונסולות. לעניין

האנכית המסגרת על המגן קיר :25 איור

2014 דצמבר
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>70

רך עם המגן קיר עמוד  או
 מ"מ 1,391 יוק6׳

 הבטיחות מסגרת על
 בגג לעבודות

(32 עמי אי, )נספח

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת על המגן קיר :26 איור

 התקנתו צורת לגבי
 ההגנה פיגום של

 את ראו ,בגג לעבודות
 הבטיחות הערות
הקונסולות. לעניין

74 קונסולה על המגן קיר :27 איור

2014 דצמבר



 31100 פלסאק חזיתות פיגום
38 עמודושימוש הרכבה הוראות ד ■ ו ע \ /1ם \ 9

|0| 3 5 5 0 0 3161130! £ 1§

| יל[ סמל ]העתק |

 על אחת הצמודות תלויות הגנה גדרות משתי מורכב המגן קיר להעדפה, בהתאם
 □1̂ לתקן בהתאם מרשתות או (2-8.1-171 ברישיון 31 )נספח השנייה גב

 להשחיל יש הרשתות את מ"מ. 100 של מקסימלי בגודל פתחים עם 1263-1
 התחתונות ההטיה לשוניות על שנתחבות הגב מעקות על שורה אחר שורה

 מהיר. לשחרור אבזמים בעזרת לחברן שיש או המגן קיר עמוד של והעליונות
 מספקת יכולת להם יש כי הוכחה לספק חייב היצרן המהיר, השחרור אבזמי עבור

בגג. ההגנה פיגום של המגן בקיר שימוש בזמן עומס לנשיאת

רשתות עםהגנה גדרות עם

<75
גב מעקה

 , גב מעקה
 רגל לוח
ח1מע ט

ו/יי

ר אבזם רו ח ש מהיר ל

המגן קיר :28 איור

2014 דצמבר
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עיקריות התקנה גרסאות 2.5.5

 העיקריות: ההתקנה גרסאות את מייצגים הבאים ההרחבה שלבי

6) בסיסית גרסה ¥)
 בסיס( רגלית הארכת )+ מ' 24 של עמידה גובה עם מ' 2.00 אנכית מסגרת

בגג( לעבודות הגנה )פיגום האנכית המסגרת על מגן קיר +

(1) 1 הקונסולה גרסת ^
 הבסיסית הגרסה כמו

דיוסה בכל בפנים, קונסולות 32 +

(2) 2 הקונסולה גרסת ^
 1 הקונסולה ת0גר כמו

(5)□ ההגנה גגון +
^(74) ההרחבה קונסולת על או )ז□(, בגג לעבודות ההגנה מסגרת על או מגן קיר +

הבאים: באיורים מוצגות העיקריות ההתקנה גרסאות

4 עומס דרגת
, 1 ,0^ כיסוי, ללא פיגום 29 איור :1 < מ' 2.00 ^
30 איור :1 < מ' 2.00 ז□, עם ^ 2 כיסוי, ללא פיגום
31 איור :1 < מ' 2.00 ^,74 עם ^ 2 כיסוי, ללא פיגום
, 1 ,0^ כיסוי, ללא פיגום 32 איור :1 < מ' 3.00 ז□, עם ^ 2 ^
33 איור :1 < מ' 3.00 ^,74 עם ^ 2 כיסוי, ללא פיגום
, 1 ,0^ רשת, כיסוי 34 איור :1 < מ' 2.50 ז□, עם ^2 ^
35 איור :1 < מ' 2.50 ^,74 עם ^ 2 רשת, כיסוי
36 איור :1 < מ' 3.00 הגרסאות, כל רשת, כיסוי
37 איור :1 <מ' 3.00 יריעה, כיסוי

5 עומס דרגת
, 1 ,0^ כיסוי, ללא פיגום 38 איור :1 < מ' 2.50 ^
, 1 ,0^ רשת, כיסוי 39 איור )פלדה(: 1_ < מ' 2.50 ^
, 1 ,0^ רשת, כיסוי 40 איור )אלומיניום(: 1_ < מ' 2.50 ^
37 איור מ': 1 < 2.50 יריעה, כיסוי

6 עומס דרגת
, 1 ,0^ כיסוי, ללא פיגום 41 איור :1 < מ' 2.00 ^
,1 ,0^ רשת, כיסוי 42 איור :1 < מ' 2.00 ^
37 איור :1 <מ' 2.00 יריעה, כיסוי

2014 דצמבר
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ר מגן קי
4 0עומ דרגת ,1_ < מי 2.50 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :29 איור

_

:

1.06< 30

 הפנימי לקצה מתייחם
המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ־ 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

_ו _ו 1 1* >* ^1 *
ך ר ת או ח תי ה פ ג ר ב  ה

ס"מ 50 > /ץ7

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד רק

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר
תמוכות:

 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור
 סגורה. חזית מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום

 סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם פנימיות קונסולות בהצבת חמישי. שדה בכל
(1) קושרת + מ' 2ל- 0± בין להתקין יש ^

שדות. 5 כל עבור 0 נוספת אלכסונית

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 עיגון נקודות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה 0
אלה.

(4 עומס )בדרגת יישום:
מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

2014 דצמבר
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| מליל[0 ]העתק |

4 עומס דרגת ,1_ < מי 2.50 בגג, לעבודות הבטיחות מסגרת עם 2 קונסולה גרסת :30 איור
ר מגן קי

ת ר ג ס מ
ת חו טי ב ה

הגבה גגון

ם ח תיי ה מ קצ  ה>פכימ ל
המשטח של

ה אזן ק □ מע ל כחום ג ךר ר ת או ח תי ה פ רג ב  ה
© ס"מ 50 > /ץ7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 .32 אלומיניום משטח
 מותרים: רכיבים

 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות
 יותר נמוך או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
 בגג. לעבודות הבטיחות מסגרת על הגנה גגון

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 4ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד רק

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 לוותר ניתן ס"מ 20 > של הברגה פתיחת באורך 0
אלה. אלכסוניות קושרות על

(4 עומס )בדרגת יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית
 במקרה אך סגורה, חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

הגנה. גגון ללא - זה

2014 דצמבר
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 51100 פלסאק חזיתות פיגום
42 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

4 עומס דרגת ,1_ < מי 2.50 ,74 קונסולה עם 2 קונסולה גרסת :31 איור
ר \ , מגן קי

ה סול 7 קונ  עכ^~ 4
ת0 פ ^ מו ה) ל סו נ קו

הגנר^ גגון

_

1 ! 1-1 1 ! 1־ 1 1 ^30 11.06
ם ח תיי ה מ קצ / ל מי י נ פ ן ה אז

 המשטח של
שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר נמוך או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
 קונסולה לסמוכת .74 קונסולה על מגן קיר
0 בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
ל- 0± בין חמישי. שדה בכל חמישי. שדה בכל

אלכסונית קושרות בשתי צורך יש + מ' 2
שדות. 5 כל עבור

ך ר ת או ח תי ה פ רג ב  ה

מ0 20 > ^ "

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 ובכלל ומסגרת מסגרת כל לעגן יש העליון במפלס
שדות. 5 לכל משולשים תומכים 2 זה

 (4 עומס )בדרגת יישום:
 חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית מול או
 במקרה אך סגורה, חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

הגנה. גגון ללא - זה

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
43 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| •ל[ סמל ]העתק |

בגג, לעבודות בטיחות מסגרת עם 2 + 1 קונסולה גרסאות בסיסית, גרסה :32 איור
ת ,1_ = מי 3.00 4 עומס דרג

גן מו ר קי

לב־■־—-קל
ת ר סג חוו: מ םי הב

הגבר;, גגון

ס ח תיי ה מ מי לקצ הפני
 המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

_ו _ו 1 _ו < 30 1.06

ה א־זן ל כחוסם מעק  רג

עיגון:

ך ר ת או ח תי ה פ ברג  ה
ס"מ 20 > /ץ7

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר נמוך או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
 האנכית המסגרת על או בחירה: לפי מגן קיר
בגג. לעבודות הבטיחות מסגרת על או

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 קושרות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה 0
אלה. אלכסוניות

 (4 עומס )בדרגת ״שום:
 חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית מול או
 במקרה אך סגורה, חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

הגנה. גגון ללא - זה

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
44 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| •ל[ סמל ]העתק |

ר בז*\- קי

 4 0עומ דרגת ,1_ = מי 3.00 ,74 קונסולה עם 2 הקונסולה גרסת :33 איור

' ל

ה סול 7 קונ 4 ^ ב  ע
ת0 כ ^ מו ה! ל סו נ קו

הגבה גגון

1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

6---״---0---0---6---0---><

, 1 , ,  1 , ,  1 |  1 , <301 | ! 1-06
ה אזן ל פחוכ<□ מעק רג ■ £ / מי י נ פ ה ם ח תיי ה מ קצ ל

המשטח של
עיגון: שדות: אורכי

ך ר ת או ח תי ה פ רג ב  ה
ס"מ 20 /ץ>7

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר נמוך או + מ' 8 במפלס הגנה גגון
 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
 קונסולה לסמוכת .74 קונסולה על מגן קיר
0 בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

 כל לעגן יש + מ' 24ו- + מ' 20 +, מ' 4 במפלסים
 2 להתקין יש העליון במפלס ומסגרת. מסגרת
שדות. 5 לכל משולשים תומכים

 (4 עומס )בדרגת ״שום:
 חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית מול או
 במקרה אך סגורה, חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

הגנה. גגון ללא - זה

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
45 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

 בגג, לעבודות הבטיחות מסגרת עם 2 + 1 קונסולה גרסאות בסיסית, גרסה :34 איור
ת 1_ < מי 2.50 חלקית, פתוחה חזית מול רשת כיסוי ,4 עומס דרג

ם ח תיי ה מ קצ מ ל פני  ה
המשטח של

ה א־דן □ מעק ם חו ל כ ךרג ר ת או ח תי ה פ ברג  ה
ס"מ 20/ץ>7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
,32 מלא עץ משטח

מותרים: רכיבים

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 כל לעגן יש + מ' 4 ובמפלס המגן קיר במפלסים
מסגרת.  דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 משולשים תומכים 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל האנכית המסגרת על או בחירה: לפי מגן קיר
שדות. 5 לכל בגג. לעבודות הבטיחות מסגרת על או

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

(4 עומס )בדרגת יישום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

2014 דצמבר
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 51100 פלסאק חזיתות פיגום
46 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| •ל[ סמל ]העתק |

ת ,74 קונסולה עם 2 קונסולה גרסת :35 איור  4 עומס דרג
1_ < מי 2.50 חלקית, פתוחה חזית מול רשת כיסוי

ר מגן קי

ה0קוב  74 ול
ת0 פ ה0קוב מו 1 ^1ול

חם מ לקצה מתיי  הפני
המשטח של

ל ם0פחו מעקה א־זן ךרג ר ת ו ח תי  ה.ברגה פ
2/ץ>7 ס"מ 0

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
32 פלדה משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 הקונסולה לסמוכת .74 קונסולה על מגן קיר
0 בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 כל לעגן יש + מ' 24ו- + מ' 20 +, מ' 4 במפלסים
ומסגרת. מסגרת

 משולשים תומכים 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל
שדות. 5 לכל

(4 עומס )בדרגת ״שום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

2014 דצמבר

חז
 24

1ו = 
̂דו 



 31100 פלסאק חזיתות פיגום
47 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| •ל[ סמל ]העתק |

חלקית, פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם הגרסאות כל :36 איור
ת ,1 < מ' 3.00 4 עומס דרג

ר ימגן- קי ל

7 ׳קונסולה 4 '1
ה כ<מופת סול קונ

ר^ת

חס תיי מי לקצה מ  הפני
המשטח של

1 * י , 1■ ,
_ו <30 1.06

* >
ל כחוסם מעקה א־דן ךרג ר ת או ח תי ה פ ברג  ה

2/ץ>7 ס"מ 0

שדות: אורכי
1 = מ־ 3.00 / מ' 2.50

משטחים:
1 = מ' 3.00 ,32 פלדה משטח
1 = מ' 3.00-1 מ' 2.50 ,32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 על האנכית, המסגרת על בחירה לפי מגן קיר
 על או בגג לעבודות הבטיחות מסגרת
.74 קונסולה

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור אלכסונית קושרות בשתי

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

מי. 4 עיגון תצורת
 משולשים תומכים 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל
שדות. 5 לכל

(4 עומס )בדרגת יישום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
48 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§1 £ !3161130 35500 |0 |
| מליל[0 ]העתק |

ת ,1 < מ' 3.00 יריעות, כיסוי עם הגרסאות כל :37 איור 6 עד 4 עומס דרגו
מגן רקי

ה סול 7 קונ 4 ׳יו
קונסולו! סמוכת

̂־ית ר

י5>

־

^30נ| 11 ) 106
 הפנימי לקצה מתייחס

המשסח של

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00 / מ־ 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:

 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
 אלומיניום משטח

32

1 1 1 1 1 1 1 י----------------------------------<> >

יחת אורךרגל כחוסם מעקה ן7א הברגה פת
ס"מ 50 > /ץ7

עיגון:

מורשות עומס דרגות
1.5 2.0 2.5 3.0 אורך

6 5 4 / עץ
6 6 5 4 פלדה
6 6 5 4 אלומיניום

 קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד המחוברים

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 עם 2 הקונסולה בגרסת מ'. 2 עיגון תצורת
 לכל משולשים תומכים 2 להתקין יש 74 קונסולה

שדות. 5

מותרים: רכיבים
דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

על האנכית, המסגרת על בחירה לפי מגן קיר
(6 עד 4 עומס )בדרגות יישום:

או חלקית פתוחה חזית מול יריעה כיסוי עם פיגוםכ
 בגג לעבודות הבטיחות )מסגרת סגורה חזית מול קונסולה על או בגג לעבודות הבטיחות מסגרת

 (!4 עומס בדרגת רק 74 וקונסולה )פיגום 2.5.4 סעיף ראו הקונסולה לסמוכת .74
0 בגג(. הבטיחות

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 בכל מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
49 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת ,1 < מ' 2.50 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :38 איור 5 עומס דרג
ר מגן קי

1.06<30

 הפנימי לקקצה מתייחם
 המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

* 1- > !_ 1
ל [ רג חו כ0ב ה *עק כ ן7א

עיגון:

רך חת או  הברגה פתי
ס"מ 20 > /ץ7

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 קושרות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה 0
אלה. אלכסוניות

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 פנימיות קונסולות בהצבת חמישי. שדה בכל

(1) קושרת + מ' 2ל- 0± בין להתקין יש ^
שדות. 5 כל עבור 0 נוספת אלכסונית

 (5 עומס )בדרגת יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה.
סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם כפיגום

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
50 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת ,1 < מ' 2.50 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :39 איור  5 עומס דרג
פלדה רצפות עם חלקית פתוחה חזית מול רשת כיסוי

מגן קיר

רעית

1.06

ם ח תיי ה מ צ ק מי ל פני  ה
המשטח של

0—

1־

7־21

7

, -י , 11 1
1

< *
_ו

< ג

ה א׳זן ק ע ל פחוכ<□ מ ג ךר ר ת או ח תי ה פ ג ר ב  ה
ס"מ 20 > /ץ7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
.32 פלדה משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור נוספת אלכסונית בקושרת

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 כל לעגן יש + מ' 4 במפלס וכן המגן קיר במפלס
 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל ומסגרת. מסגרת
שדות. 5 לכל משולשים תומכים

(5 עומס )בדרגת יישום:
יחסית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם כפיגום

2014 דצמבר
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 51100 פלסאק חזיתות פיגום
51 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת ,1 < מ' 2.50 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :40 איור  5 עומס דרג
אלומיניום רצפות עם חלקית פתוחה חזית מול רשת כיסוי

מגן רקי

ר׳^ת

ם ח תיי ה מ צ מי לדו כי פ  ה
המשטח של

, 1 1 1 _ו < 30 1.06
* >< > < >

ה א־דו חו מועדז ל □0כ ךרג ר ת או ח תי ה פ ברג  ה
2/ץ>7 מ 0 ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
.32 אלומיניום משטח

עיגון:

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

+ מ' 4 עיגון תצורת
 משולשים תומכים 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל
שדות. 5 לכל

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש + מ' 2ל- 0± בין חמישי. שדה בכל

שדות. 5 כל עבור נוספת אלכסונית בקושרת

(5 עומס )בדרגת יישום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
52 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

6 עומס דרגת ,1_ < מי 2.00 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :41 איור
ר מגן קי

ן... י י

1.06<30

ם ח ת״ ה מ קצ מי ל פני  ה
המשטח של

1 1 _ו _ו
* * ז * 1 ** >

ה א־דן □ מעק ל כחום ג ךר ר ת או ח תי ה פ רג ב  ה
ס"מ 50 > /ץ7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש +2 עד 0±מ- חמישי. שדה בכל

שדות. 5 לכל אלכסוניות קושרות בשתי

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

האלה. הקושרות על לוותר ניתן הבסיסית בגרסה 0

 (6 עומס )בדרגת ״שום:
 חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

 סגורה. חזית מול או
סגורה. חזית מול רשת כיסוי עם כפיגום

2014 דצמבר
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 51100 פלסאק חזיתות פיגום
53 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת ,1 < מ' 2.00 ,1 קונסולה וגרסת בסיסית גרסה :42 איור  6 עומס דרג
חלקית פתוחה חזית מול רשת כיסוי

ר מוגן קי

י יי־״

1.06<30
 הפנימי לקצה מתייחם
המשטח של

 ן—1׳

> 

£ 

> 

> 

>

> 1 י'—1 [----
/

----4 ----4 ---י*
\

נ ^ _
/
־ י ^

כ---* .— ^ *---- ----ף >---- ----ג ----4

וזז
 

8.0
0

 >
■ *

--
--

--
--

--
--

--\ /

> — 4
צ ״

= 2
/
- י ^

כ---* ----3
ז - , /

----4 ----4
--1/ /

>—(י־ ק * ו
ג---4 ן---< *--- ( ן---.( >—

/

ה ן7א ק חו מע ל □ 0פ ךרג ר ת או ח תי ה פ ברג  ה
2/ץ>7 מ 0 ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
צורך יש +2 עד 0±מ- חמישי. שדה בכל

שדות. 5 לכל נוספת אלכסונית בקושרת

 כל לעגן יש + מ' 4 במפלס וכן המגן קיר במפלס
 2 להתקין יש מעוגן מפלס בכל ומסגרת. מסגרת
שדות. 5 לכל משולשים תומכים

(6 עומס )בדרגת ״שום:
חלקית. פתוחה חזית מול רשת כיסוי עם פיגוםכ

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
54 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

(49 עד 44 )איורים מעבר מסגרות עם פיגום 2.5.6

 לבין ,67ו- 66 עמודים א', לנספח בהתאם אחת מקשה העשויות המסגרות בין להבחין יש המעבר במסגרות
(.65 עד 61 עמודים א', )נספח המודולרית קונטור הפלטאק מערכת של מרכיבים העשויה הקונסטרוקציה

(.44 )איור 4 העומס דרגת של הבסיסית בגרסה רק לשימוש מותרת אחת מקשה העשויה המסגרת התקנת

 הקונסולות. בגרסאות וגם הבסיסית בגרסה גם לשימוש מותרת מודולריים פיגומים מרכיבי העשויה המסגרת
 להם. המשויכים האלכסוניות והקושרות האופקיים הסוגרים התקנת בעזרת מושגת הנדרשת הקשיחות

(.48 עד 45 איורים )ראו בגג לעבודות הבטיחות פיגום ובעיצוב השדה באורך תלויים ומיקומם מספרם

 טבעות מעל נתחבים והקונסולות האלכסוניות הקושרות הבריחים, השבכה, קורות של המחברים ראשי
 על גר' 500 במשקל בפטיש חזקה מכה בעזרת לזקפים ומחוברים האנכיים הזקפים של המחוררות ההברגה
(.43 איור )ראו היתדות

.2-8.22-843 האישור בהודעת ומוסדר הבנייה רשויות ידי על כלל בדרך מאושר זה קשר

יתד נעילת חיבור :43 איור

יתד ,בע׳וררב

2014 דצמבר



 31100 פלסאק חזיתות פיגום
55 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| •ל[ סמל ]העתק |

ר מגן קי

ת מעבר, מסגרות עם בסיסית גרסה :44 איור 4 עומס דרג
(67-1 66 עמודים א', לנספח בהתאם אחת, מקשה העשוי )מחלק

ת ב ת הצ רו ב קו  ה
האלכםוביוו

1̂11-80 301 ^

ם ח תיי ה מ קצ מי ל  הפני
המשטח של

שדות: אורכי

ת א־דני קו ע מ׳ מ ס חו ל כ \ רג ^י א ר ך ו ר ת או ח תי ה פ רג ב ה
מ0 20 > /ץ7 "

עיגון:
1 = מ' 3.00 / מ־ 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 (,1 < מ' 2.50) 32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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 31100 פלסאק חזיתות פיגום
56 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת מעבר, מסגרות עם בסיסית גרסה :45 איור 4 עומס דרג
(65 עד 61 עמודים א', לנספח בהתאם קונסור )גרסת

ר מגן קי

ת ת הצב רו ב קו  ה
ת האלכסוניו

ט

1.80< 30

ם ח ה מתיי מי לקצ  הפני
המשטח של

ם חי ת ודזועירות ברי ניו סו טור אלכ ך > לזונ ר ת או ח תי ה פ ברג ה
"מ0 20 > /ץ7

שדות: אורכי
1 = מ' 3 / מ־ 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 (,1 < מ' 2.50) 32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

מותרים: רכיבים
האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
חמישי. שדה בכל

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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 51100 פלסאק חזיתות פיגום
57 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■

§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |

| מליל[0 ]העתק |

ת מ', 1 < 2.50 מעבר, מסגרות עם קונסולה גרסאות :46 איור 4 עומס דרג
(65 עד 61 עמודים א', לנספח בהתאם קונסור, )גרסת

ם י נ פ : ב ץ ו ח ב ו
□ י ח י ר ת6קו׳7ו ב ו ר ת י ו י נ ו ס כ ל כ א ר0קו י ו ך י ר ו ת א ח י ת ה פ ג ר ב ה

"מ0 20 > /ץ7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל פנימיות קונסולות

 הבטיחות מסגרת על בחירה לפי מגן קיר
 לסמוכת .74 קונסולה על או בגג לעבודות

 הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו הקונסולה
© בגג(.

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 יש המעבר מסגרת של העליון הפנימי בחלק 0
(.......) ברציפות הקונטור סוגרי את להתקין

יישום: תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 סגורה חזית מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 יש המעבר, מסגרות באזור חמישי. שדה בכל

 אלכסוניות קושרת חמישי שדה בכל להתקין
 ובחוץ בפנים - אופקיים סוגרים ושני אחת

)קונטור(.
2014 דצמבר

מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ
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ר מגן קי

ת מ', 1 = 3.00 מעבר, מסגרות עם 1 קונסולה גרסת :47 איור 4 עומס דרג
(65 עד 61 עמודים א', לנספח בהתאם קונסור, )גרסת

ת ב  הקוברות■ הצ
ת ניו סו אלכ ה

י ל

#*י—ף

י"©

ס ח תיי ה מ קצ מי ל  הפני
המשטח של

.! -י ז] _נ , <30 | 1-80 
□י"־ חוץ: בפני וב

ם חי ת וקקו׳^רות ברי ניו סו ך ״ קקונטור אלכ ר ת או ח תי ה פ רג ב ה
מ0 20 > /ץ7 "

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 יש המעבר מסגרת של העליון הפנימי בחלק 0
(.......) ברציפות הקונטור סוגרי את להתקין

יישום: תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 סגורה חזית מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 יש המעבר, מסגרות באזור חמישי. שדה בכל

 אלכסוניות קושרת חמישי שדה בכל להתקין
 ובחוץ בפנים - אופקיים סוגרים ושני אחת

)קונטור(.

מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

2014 דצמבר
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ר מנגן קי

ה סול 7 קונ  עמן 4
ת פ מו ה ס סול קונ

ת מ', 1 = 3.00 מעבר, מסגרות עם 2 קונסולה גרסת :48 איור 4 עומס דרג
(65 עד 61 עמודים א', לנספח בהתאם קונסור, )גרסת

סוני ׳קו׳^רת אלכ
ה( פ חלו (

ת ב ה<(}ל):סוניות ת1יר6ה׳קו׳ הצ

-

.

1 80<30

ס ח תיי מי ל׳קצה מ  הפני
המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים

□ ץ: בפני חו ב ו
ורור .בריחים ך ' וו־1ל:ונכ *לכסוניורז: 1וק־;ו̂/ ר ת או ח תי ה פ רג ב ה

"מ0 20 > /ץ7

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

 דיוטה, בכל פנימיות קונסולות
ומסגרת מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס על האנכית, המסגרת על בחירה לפי מגן קיר

 על או בגג לעבודות הבטיחות מסגרת
 סעיף ראו הקונסולה לסמוכת .74 קונסולה

© בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 יישום: יש המעבר, מסגרות באזור חמישי. שדה בכל

 אלכסוניות קושרת חמישי שדה בכל להתקין
 ובחוץ בפנים - אופקיים סוגרים ושני אחת

)קונטור(.

יש המעבר מסגרת של העליון הפנימי בחלק 0
(.......) ברציפות הקונטור סוגרי את להתקין

 הבטיחות מסגרת על המגן קיר בהתקנת
זה. אמצעי על לוותר ניתן בגג, לעבודות

 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ
סגורה. חזית

2014 דצמבר



 31100 פלסאק חזיתות פיגום
60 עמודושימוש הרכבה הוראות 1  ■
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פרטים - הקונטור בגרסת מעבר מסגרת :49 איור

^ 1.06

ם י נ ו נ ו נ ■ | -| .ב ה  ח ■0 ח מוני
ד ו מ ע ן ל א ו נ ו נ ה ח0ב ל ,א ס  ש
ר ו ש י 2 א - 8 . 1 - 2 י9 ט ה ס ( ) ן י י נ ב .

ה ח ש ק ך ה ו נ ו ] או ב ץ ו ח  [52מ
מ ת0ל ר ת: ג י כ נ א ק ה ר ר )  5י0ג

נ ו ק ה0ה ל 3 ,2 ו . 0 0= _1)

מר ו סיגו תו

י20 נ ז ת א ו ק ע מ

36 ! ו ח ט ב ח א ט ש מ ה

ח י ר ן ב ז ו א  מ
) ר ו ט נ ו ק ( _

: ת ר ש ו כ ק ל ד0א ו י נ  ו
ת: י כ נ נ א ו ק ( ) י ו ו

ח י ר ן ב ז ו א  מ
) ר ו ט נ ו ק (

ת 7 ה ר כ ב  ש
ר [61] ב ע מ ל

/\\

ק 62 י ף ז כ נ  א
— ) ר ו ט נ ו ק (18■

נ ו ה0ק ל ;
) ר ו ט נ ו ק (

2014 דצמבר
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§ 1  £  !3161130 3 5 5 0 0  | 0 |
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גישור קורות עם פיגום 2.5.7
(60 עד 50 )איורים

בגובה מותקנות כלל בדרך הן .51100 מסגרות של טור מחזיקות הגישור קורות
 עם עצמה הגישור בקורת שונות: תמיכה מערכות בשתי להשתמש ניתן +. מ' 4

 א', )נספח העליונה החגורה על הממוקם צינורות ומחבר מרותכים מצמדים
(.70 עמוד א', )נספח מהמערכת שלא שבכה בקורת או (,69-1 68 עמודים

 הצינורות שמחברי כך ומהודקות התמיכה צינורות בגובה מונחות הגישור קורות
 להתקין יש המשטחים, קליטת עבור המסגרת. של אלה עם אחד במפלס יימצאו
(.70 עמ' א', )נספח הביניים גבהי התאמת לצורך הצינורות תומכות במרכז מסבך

 לצורך התמיכה. צינורות שלצד רגילים במצמדים בחוץ מחוברות השבכה קורות
 מ' 1.00 של בגובה אנכית מסגרת במרכז להצמיד חובה המשטחים, קליטת
(.59 איור )ראו לפחות

 (54-1 53 )איורים מ' 3.00 של שדה אורך שלהן הקונסולות של השונות הגרסאות
 בכל ממוקמות אלה ומבחוץ. מבפנים - שבכה קורות שתי של התקנה מצריכות

 בחירה לפי להתקין ניתן זה במצב אחת. קומה של במרווחים זו, מעל זו פעם
 להתקין מקרה בכל חובה למעלה, מהמערכת. שלא שבכה קורות או גישור קורות
מהמערכת. שלא שבכה קורות

 עם לפחות האמצעית ולמסגרת התמיכה למסגרת לעגן יש הגישור אזור את
 נוסף, בעיגון צורך קיים הרבע בנקודות .18 באיור כמוצג קצרים, פיגום תומכי

.58 באיור כמוצג אופקי חיבור להתקין ניתן לחילופין, .57 לאיור בהתאם

 בקושרת צורך קיים מ', 3.00 של שדה ואורך 74 קונסולה עם 2 הקונסולה בגרסת
 יש עקרוני, באופן (.54 )איור התמיכה מסגרת של התחתון בחלקה אלכסונית

בצדן. שיותקנו אנכיים אלכסונים באמצעות התמיכה מסגרות את לייצב

העומס בדרגות וכן (4 עומס )דרגת מ' 3.00 של שדה אורך עם הקונסולה בגרסת
 עם וזאת, 60 באיור למוצג בהתאם הפנימיים התמיכה אזני את לחזק יש ,6ו- 5

מרווחים. ומצמדי מ"מ 3.2 * 48.3 0ב- נוסף פיגום צינור

 הסטנדרטית הגרסה עבור מתקבלים הגישור קורות של התמיכה למסגרת מתחת
 של העומסים את בתוכם הכוללים ,5 בטבלה כמוצג אזנים עומסי פיגום( ימי 12)

השימוש. עומסי לרמת מתייחסים אלה נתונים החיזוק. אזני

2014 דצמבר
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ת מ', 1 < 5.00 גישור, קורות עם פיגום :50 איור 4 עומס דרג
בגג( לעבודות הבטיחות מסגרת עם הקונסולה וגרסת הבסיסית )הגרסה

ר מגן קי

ת ר ג ס מ
ת חו טי ב ה

ה גגון הגנ
י7̂" ;--

>

< >- , 2 1 1 <  30 1.06
*י < * * / י י 1 נ

ס ח תיי ה מ קצ // ל מי  הפני
 המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 הגנה גגון דיוטה, בכל פנימיות 32 קונסולות

 בדיוטה תמיד )אך יותר נמוך או + מ' 8 במפלס
 על או האנכית המסגרת על מגן קיר מעוגנת(,

 בגג. לעבודות הבטיחות מסגרת
תמוכות:

 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור
 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום

 אלכסונים להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל
הגישור. קורות צדי משני

ה ן7א ק ע □ מ ס חו ל פ ג  ר

עיגון:

ך ר ת או ח תי  פ
ה רג ב ה

"מ0 20 /ץ>7

 קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד המחוברים

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר .במפלס

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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ת ,1 < מ' 5.00 גישור, קורות עם פיגום :51 איור 4 עומס דרג
(74 קונסולה עם 2 קונסולה )גרסת

\ מגן קיר

ד ד £ ז־ -
7 קונסולה  ענןו 4

ת כ קונסולה סמו

ה גגון הגנ

1 -י 2 1- .1. 1- 1 1- 1-06 , ־30|> ( , ן
כחוסם מעקה ן7א הפנימי/ לקצה מתייחס

המשסח של

עיגון: שדות: אורכי
1 = מ' 2.50 / מ־ 2.00

משטחים:
 ,32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

יותר גבוה או + מ' 8ב- הגנה גגון

 מעוגנת(, בדיוטה תמיד )אך
 הקונסולה לסמוכת .74 קונסולה על מגן קיר
0 בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
3ב- צורך יש +2 עד 0±מ- חמישי. שדה בכל

שדות. 5 לכל אלכסוניות קושרות

ך ר או
ה הברג

"מ0 20 /ץ>7

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

 2 ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש העליון .במפלס
שדות. 5 לכל יותקנו משולשים תומכים

 מחוברים מ"מ 48 של ב-□□ הפיגום צינורות 0
החיצוניים. לאזנים

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר

וזו
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ת ,1 = מ' 6.00 גישור, קורות עם פיגום :52 איור 4 עומס דרג
ית(0י0ב )גרסה

גן מ ר קי

 הסכימו* ל׳קצה מתייחם
המשטח של

1_ . 2 1 _ו 1 <30 1.06

ה א׳ון ק □ מע ם חו ל כ הרג ברג  ה
2/ץ>7 מ 0 ס"

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל

הגישור. קורות צדי משני אלכסונים

עיגון

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

 ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר .במפלס

״שום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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ת ,1 = מ' 6.00 גישור, קורות עם פיגום :53 איור 4 עומס דרג
בגג( לעבודות הבטיחות מסגרת עם 2-1 1 קונסולות )גרסאות

ר מגן קי

ת סגר מ
ת חו טי ב ה

גון ה ג הגנ

ס ח תיי ה מ קצ מי ל פני  ה
המשטח של

2
-©-

1 2 1_ 1 . 1 . <30 "י11.06
ה אזן ק □ מע ס חו ל כ רג

ך ר ת או ח  ס^ני
ה ברג  ה

2/ץ>7 מ 0 ס"

עיגון: שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר גבוה או + מ' 8ב- הגנה גגון
 מעוגנת( בדיוטה תמיד )אך
 או האנכית המסגרת על בחירה: לפי מגן קיר
בגג. לעבודות הבטיחות מסגרת על

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ אלכסונים להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל

סגורה. חזית +2 עד 0±מ- הגישור. קורות צדי משני
 יש בגג לעבודות הבטיחות מסגרת בהתקנת

© שדות. 5 לכל אלכסוניות קושרות 3ב- צורך

 קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד המחוברים

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר .במפלס

 (.60 )איור הפנימיים האזנים חיזוק 0
 שלא שבכה קורת או (58 )איור גישור קורות ©

(.59 )איור מהמערכת
(.59 )איור מהמערכת שלא שבכה קורת ©

יישום:

2014 דצמבר
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ר מגן קי

ה סול 7 קונ ע 4 *1
ת0 פ ©קונסו מו ר ל

ה גגון הגנ

אלכם ©׳קו^רת

ת ,1 = מ' 6.00 גישור, קורות עם פיגום :54 איור 4 עומס דרג
(74 קונסולה עם 2 קונסולה )גרסת

<
. . .

_

: ־

_

:

1- . 1 21 , 1 11 1 ו < 30 1.06
* * י

ם ח תיי ה מ קצ / ל מי פני  ה
המשטח של

שדות: אורכי
1 = מ' 3.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

 יותר נמוך או + מ' 8ב- הגנה גגון
מעוגנת( בדיוטה תמיד )אך
 הקונסולה לסמוכת .74 קונסולה על מגן קיר
© בגג(. הבטיחות )פיגום 2.5.4 סעיף ראו

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 אלכסונים להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל

+2 עד 0±מ- הגישור. קורות צדי משני
 יש בגג לעבודות הבטיחות מסגרת בהתקנת

© שדות. 5 לכל אלכסוניות קושרות 3ב- צורך

ה א־זן ק ל כחום□ מע רג

עיגון:

מ0 20 "

קצרים פיגום תומכי עם עיגון ־־ץ^־
(18 הפנימי)איור לעמוד המחוברים

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד —►<—

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

 כל לעגן יש + מ' 24ו- + מ' 20 +, מ' 4 במפלסים
 2 להתקין יש העליון במפלס ומסגרת. מסגרת
שדות. 5 לכל משולשים תומכים

 (.60 )איור הפנימיים האזנים חיזוק 0
 שלא שבכה קורת או (58 )איור גישור קורות ©

(.59 )איור מהמערכת
 (.59 )איור מהמערכת שלא שבכה קורת ©
 מחוברים מ"מ 48 של 0ב- הפיגום צינורות ©

 החיצוניים. לאזנים
״שום:

 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ
סגורה. חזית

2014 דצמבר
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ר מגן קי

ת ,1 < מ' 5.00 גישור, קורות עם פיגום :55 איור 5 עומס דרג
(1 קונסולה וגרסת בסיס )גרסת

ם ח תיי ה מ צ ק מ* ל סני  ה
המשטח של

1 . 2 !_ _ו _ו <30 1.06

ן ה אז ק ע □ מ ם חו ל כ ג ר
מ0 20 "

שדות: אורכי
1 = מ־ 2.50 / מ־ 2.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל

הגישור. קורות צדי משני אלכסונים

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 .60 לאיור בהתאם הפנימי הצד חיזוק 0
כך.( על לוותר ניתן הבסיסית )בגרסה

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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ר <מגן קי
_

ת ,1 = מ' 4.00 גישור, קורות עם פיגום :56 איור 6 עומס דרג
(1 קונסולה וגרסת בסיס )גרסת

ס ח תיי ה מ צ ק  הסכימו* ל
המשטח של

1 . 2 1 . 1 _ו < 30 1.06

ה א־ז־ן ק ע הו מ ל □0פ ג ר
ר י

 הברגה
ס"מ 20/ץ>7

שדות: אורכי
1 = מ' 2.00

משטחים:
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

מותרים: רכיבים
 דיוטה, בכל 32 פנימיות קונסולות

האנכית. המסגרת על מגן קיר

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 להתקין יש בנוסף, חמישי. שדה בכל

הגישור. קורות צדי משני אלכסונים

עיגון

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון
 (18 הפנימי)איור לעמוד

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
 (.19 הפנימי)איור לעמוד

.57 לאיור בהתאם הגישור קורות עיגון

ומסגרת. מסגרת כל לעגן יש המגן קיר במפלס

 .60 לאיור בהתאם הפנימי הצד חיזוק 0
כך.( על לוותר ניתן הבסיסית )בגרסה

יישום:
 מול או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית

2014 דצמבר
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הגישור קורות עיגון :57 איור

אופקי חיבור בעזרת הגישור קורות הקשחת :58 איור

2014 דצמבר
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ר ר :59 איו שו ת עם גי מהמערכת שלא מפלדה שבכה קורו

ת של והקשחה עיגון ת כגון מהמערכת, שלא השבכה קורו ר קורו שו גי

שדה אורך ת עומס דרג אז| גרסה
בסיסית

 גרסת
1 קונסולה

 גרסת
2 קונסולה

גג( בטיחות )מסגרת

 גרסת
2 קונסולה
(74 )קונסולה

מ' 3.00
פנימי ^  18.3 ^  28.1 ^  28.9 ^  29.7

/[ חיצוני ^  21.9 ^  23.1 ^  29.2 ^  36.3
4

פנימי ^  16.5 ^  25.4 ^  26.1 ^  26.8

מ' 2.50 חיצוני ^  19.3 ^  20.4 ^  25.5 ^  31.4

5 פנימי ^  19.7 ^  30.4 / /
חיצוני ^  22.5 ^  23.8 / /

מ 2.00 6
פנימי ^  19.5 ^  30.4 / /
חיצוני ^  22.0 ^  23.1 / /

2014 דצמבר
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הפנימי הצד חיזוק :60 איור

2014 דצמבר
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הרמה מפני הפיגום רכיבי אבטחת 2.5.8

 המסגרת של התחתון הרוחבי הסוגר בעזרת הרמה מפני מאובטחים המשטחים
 הזרוע ידי על מבוצעת זו משימה העליונה, בדיוטה מעליו. זה לצורך הממוקמת
 במידה המגן. קיר תמיכת בעזרת או המעקה אזן תמיכת של הרוחבית

 העליונה. המשטח אבטחת את להתקין יש הפשוט, המעקה באזן שמשתמשים
מיוחדים. הרמות בחוסמי מצוידים ההגנה וגגון מעבר מסגרות קונסולות,

 התאמה לצרוך הכרחי אינו לזו זו 51100ה- מסגרות של למתיחות עמיד חיבור
 יש מעלה, כלפי הפועלים רוח עומסי של במקרה בלבד. אופקיים רוח לעומסי
 עם מלמעלה השנייה המעוגנת מהדיוטה החל העליונות הפיגום דיוטות את לחבר

 שלהם גגות עם במבנים העמודים. לחורי ^10 משושה ברגי או מתיחה חישוקי
 - פנימיות פינות עם ובמבנים 61 באיור כמוצג זאת לבצע יש 020 > של נטייה
.62 באיור כמוצג

הפיגום של למתיחות עמיד חיבור :61 איור

2014 דצמבר
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פנימית בפינה למתיחות עמיד חיבור :62 איור

 או חי^יוקים עם
1/\110 מ^יו״^ה ברגי

האחרון העוגן מעל חופשיות שעומדות פיגום שכבות 2.5.9
(64ו- 63 )איורים

 הכרחי אינו מעלה כלפי הממוקמות המסגרות של למתיחות עמיד חיבור
 הקשחה. של מסיבות מומלץ הדבר זאת, עם יחד .31100ה- בפיגומי
 תומכים שני להתקין יש מסגרת. כל לעגן יש העליונה העיגון בדיוטת

.64ו- 63 באיורים מוצגים העיגון כוחות פיגום. שדות 5 כל עבור משולשים

2014 דצמבר
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4 עומס דרגת האחרון, העוגן מעל חופשיות העומדות פיגום שכבות :63 איור

שדות: אורכי
 1 = מ' 3.00 / מ־ 2.50 / מ־ 2.00 / מ־ 1.50

משטחים:
 (,1 = מ' 2.50 )מקסימום 32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח
מותרים: רכיבים

דיוטה. בכל 32 פנימיות קונסולות

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 מ' 3.00 של שדה באורך חמישי. שדה בכל
אלכסונית קושרת +2 עד 0±מ- להתקין יש

שדות. 5 לכל 0 נוספת

עיגון:

 המחוברים קצרים פיגום תומכי עם עיגון 1
(18 הפנימי)איור לעמוד 9

המחוברים משולשים תומכים עם עיגון _______
(.19 הפנימי)איור לעמוד *1

 אלכסוניות קושרות על לוותר ניתן מ' 2.50 > 1ב-_ 0
אלה.

 העליונה: בדיוטה עיגון כוחות
 מי( 3.00 = 1) ^ 3.6 = ק1
 מי( 2.50 = 1) ^ 2.9 = ק1
שדות( 5 לכל 2) משולש תומך לכל ^ 4.7 = 1וה

(4 עומס )בדרגת יישום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית מול

2014 דצמבר
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6-1 5 עומס דרגות האחרון, העוגן מעל חופשיות העומדות פיגום שכבות :64 איור

שדות: אורכי
(5 עומס )ד' 1 = מ' 2.50 / מ' 2.00 / מ' 1.50
(6 עומס )דרגת 1 =מ' 2.00/ מ' 1.50

משטחים:
 (,1 = מ' 2.50 )מקסימום 32 מלא עץ משטח
 ,32 פלדה משטח
.32 אלומיניום משטח

עיגון:

 קצרים פיגום תומכי עם עיגון
(18 הפנימי)איור לעמוד המחוברים

 המחוברים משולשים תומכים עם עיגון
(.19 הפנימי)איור לעמוד

מותרים: רכיבים
דיוטה. בכל 32 פנימיות קונסולות

תמוכות:
 על האלכסוניות הקושרות של רציף סידור

 מגדל בסגנון או ברציפות שדות 5 מקסימום
 יש מ' 3.00 של שדה באורך חמישי. שדה בכל

נוספת אלכסונית קושרת +2 עד 0±מ- להתקין
שדות. 5 לכל 0

 העליונה: בדיוטה עיגון כוחות
 מי( 2.50 = 1) ^ 3.2 = ^1
 מי( 2.00 = 1) ^ 2.8 = ^1
שדות( 5 לכל 2) משולש תומך לכל ^ 4.6 = 1!ך

(6ו- 5 עומס )בדרגת ״שום:
 או חלקית פתוחה חזית מול כיסוי ללא פיגוםכ

סגורה. חזית מול

2014 דצמבר
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שהוצגו הפיגום עליות 2.5.10

סולם מעבר :65 איור
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|0 ל6 13
16

X פרט
ט ״ ״ י נו ג ח י פ ס (7© ענ> > )נ

ל לובט ע
___^ , .________. !

ר רכו  מ
ש ל שו מ

׳ל־\
מ^לנכויביום מיעוד, חי)£|■

(77 א', 1100:1

 מזור*;וחנ
מיגיוט 'אלו

ר ו נ י ו0 צ ג ל □ י וז/>זנ 3 ע  (5= ג

1=* ל1רג מד מע
נון ע■ י0נז 111

 (3-1 2 )טבלאות ההתקנה גרסאות לעומס■ בנוסף לעיל"^־, שתוארו המשולשים בתומכים
 הגובלים. השדות חמשת בחישוב במקביל להוסיף ניתן המשולשים התומכים את

^ 1.3 = לחזית: בניצב
^ 1.1 = ^11 לחזית: במקביל

 18 מרוות■□
 (81 עמוד א' )נספח

 הבסיס בנקודת
מרחק כשומר ולמעלה

2014 דצמבר
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דו-כיווני מדרגות גרם :67 איור

; ר ק ע נ מ ! צ חי

סנימיי□: מעקות:

תך תח חזי

□ אלכסוני

בך ס 51_70 רגל מ

□

■:ט

־-■. \

■\ / 

< ־
ט
׳/"־

1

= : ^
ם 

-
 — 

--
-

--
--

--

/ אי

=

106 74 ־>74

 '׳•'י סרס
ר ראו 66 איו

מדי מצ

16 163.00
מעקו אזן

חיצוני מעקה רג כחום□
ת קו ם מע ם .בכל חיצוניי ד גר רגוו ד  חיצוני מ
ת קו ם מע מיי ם .בכל טני ת: גר מדרגו

ר ^ 0^19 ם צינו ב 5 על סיגו ני © = אז
מד ל מצ על מבט1\11< = רגי

עיגון י0ז1עו
 (.3-1 2 )טבלאות ההתקנה גרסאות לעומס■ בנוסף לעיל"^־, שתוארו המשולשים בתומכי□

 הגובלים. השדות חמשת בחישוב במקביל להוסיף ניתן המשולשים התומכים את
̂  1.6 = ±? לחזית: בניצב

^ 1.9 = !̂! לחזית: במקביל

 (81 עמוד א' )נספח
 הבסיס בנקודת
מרחק כשומר ולמעלה

2014 דצמבר
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חד-כיווני מדרגות גרם של העליונה הסיומת :68 איור

פעיוס מעקה עמודחתכים

̂ ־\

1=1
/ ־\

1=1

׳׳>
פ<

דו-כיווני המדרגות גרם של העליונה הסיומת :69 איור

כי ת ב דו ח ח

׳/ \

□
/  \

__
□  :

-/  \

ם

ם

8
 הפיגום, על נשען העליון המדרגות כשגרם

 היציאה מעקה את להתקין יש
(80 עמי א', )נספח

כי ת ך ח ד ו  א
3

יז עם פשוט מעקה עמוד  רגל לוח ז
 תחתונה נישה קונסולת על

(46-1 23 עמודים א' )נספח

2014 דצמבר
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81100 החזית פיגום פירוק .3

בסעיפים המתוארים הצעדים סדר את להפוך יש ,31100ה- פיגום פירוק לצורך
.2.5 עד 2.1

 הגבוה במפלס שנמצאה הדיוטה של הכולל פירוקה לאחר רק להסרה ניתן העיגון
שוחררו. שלהם החיבור שאמצעי רכיבים מידי באופן להסיר יש יותר.

 דרכי על שהוסרו פיגום רכיבי להניח או לאחסן אסור ונפילות, מפגעים למניעת
המעבר.

שהוסרו. פיגום רכיבי למטה להשליך אסור

8^100 החזית בפיגום שימוש .4

 העומס לדרגת בהתאם והגנה עבודה כפיגום 31100 מסוג בפיגום להשתמש ניתן
 הבטיחות פקודת ולהוראות אלה ושימוש הרכבה להוראות לב שימת תוך 3

.861־ז3!0^ ]הגרמנית[ התעשייתית

 שנבחרה ההתקנה גרסת של התאמתה מידת את לבדוק בפיגום המשתמש על
 הפיגום כי לוודא, עליו הבטוח. ולתפקוד העבודות לביצוע 31100ה- היצע מתוך
 כאלה שנמצאו במידה לעין. הנראים ליקויים בו נמצאו לא השימוש ושטרם נבדק

 עד הליקויים נמצאו שבהם באזורים בפיגומים להשתמש אסור הבדיקה, במהלך
 ייחשבו מכן לאחר בפיגום שייעשו שינויים הפיגומים. קבלן ידי על להסרתם
 מוסמכים עובדים ידי על רק לבצעם שניתן פעולות - פירוק או שינוי כהרכבה,
ולאשרם. אותם לבדוק חייב הפיגומים קבלן מקצועית. מבחינה

 אי- של ארוכות תקופות כגון חריגים, אירועים לאחר הבדיקות על לחזור חובה
הפיגומים. על המשפיעים טבעיים אירועים או תאונות שימוש,

 את (.2 נספח )ראו בדיקה פרוטוקול של בצורה לתעד יש הבדיקה תוצאות את
 מזמן חודשים שלושה חלוף עד כלל בדרך סביר, זמן במשך לשמור יש הפרוטוקול

הפיגום. של פירוקו

2014 דצמבר
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1 נספח
הרכיבים רשימת

 א' נספח
עמוד

(2-8.1-1 71 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
איור

1 110 אנכית מסגרת
מ' ^ = 2.00
מ' ^ = 1.50
מ' ^ = 1.00
מ ^ = 0.50

22.1
18.7
14.9
11.5

כן

׳*׳״*׳״

3 ישנה( )גרסה 110 אנכית מסגרת
כן

4

1 = מ"מ 3.2 ,70 אנכית מסגרת
מ' ^ = 2.00
מ' ^ = 1.50
מ' ^ = 1.00
מ ^ = 0.50

20.0
16.4
12.4 
8.8

כן

5 1 = מ"מ 2.7 ,70 אנכית מסגרת
מ' ^ = 2.00
מ' ^ = 1.50
מ' ^ = 1.00
מ ^ = 0.50

18.3
15.2
11.6
8.5

כן

6
קשיחה הברגה רגלית

מ' 0.40
מ' 0.60
מ 0.80

2.9
3.6
4.3

כן

7 סיבובית אפשרות עם הברגה רגלית 5.7 לא

9 הברגה רגלית
עגול( תבריג עם ישנה )גרסה כן

9 הברגה רגלית
טרפז( תבריג עם ישנה )גרסה

כן

8 בסיס פלטת 1.1 כן

9 ישנה( )גרסה בסיס פלטת כן

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-1 71 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

10 מ 1.50 *
מ 2.00 *
מ 2.50 *
מ 3.00 *
מ 1.50 *
מ 2.50 *
מ 3.00 *
מ 1.50 *
מ 2.00 *
מ 2.50 *
מ' 3.00 *

אנכית אלכסונית קושרת
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

7.9
9.0 

10.1 
11.4
6.7 
9.2

10.6
5.7
7.0 
8.5

10.0

כן /
10 התחתון האלכסונית הקושרת מהדק 0.4 כן 14**
11  מ"מ 6 = 48/50 ,32 מלא עץ חיפוי

חזותי( )מיון

 מ' 1 =
 מ'1 =
 מ'1 =
 מ'1 =
 מ'1 =
מ'1 =

= 0.74 
1.06 
1.50 

= 2.00 
= 2.50 
= 3.00

5.7
8.2

11.5
15.4
19.2
24.0

כן

11 במכונה( )מיון מ"מ6 = 48 ,32 מלא עץ חיפוי

 מ'1 =
 מ'1 =
מ'1 =

= 2.00 
= 2.50 
= 3.00

15.4
19.2
23.0

כן

12  מ' 1 =
 מ' 1 =
 מ' 1 =
 מ' 1 =
מ' 1 =

מ"מ 6 = 44 ,32 מלא עץ כיסוי
0.74
1.06
1.50 
2.00
2.50

5.2
7.5

10.6
14.1
17.6

כן

14 ,13 ישנה( )גרסה מלא מעץ ריצוף כן

15  מ' 1 =
 מ' 1 =
 מ' 1 =
 מ' 1 =
 מ' 1 =
מ 1 =

32 פלדה משטח
0.74
1.06
1.50 
2.00
2.50 
3.00

6.1
8.2

11.2
14.3
17.4 
20.9

כן

16 ישנה( )גרסה 32 פלדה משטח כן

2014 דצמבר
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 הגרסה רכיבאיור
הסטנדרטית

6
)ק״ג(

הרכיב שם
 א' נספח

עמוד
(2-8.1-1 71 )אישור

כן

כן

6.9
9.0

11.1
13.2

פוליאמיד ראש התאמת עם אלומיניום משטח
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ 1 = 3.00

ישנה( )גרסה 32 אלומיניום משטח

17

18

כן

כן

כן

1.7
2.0
3.9
4.5
5.1

פיגום תומך
 מ' 1 = 0.40
 מ' 1 = 0.50
 מ' 1 = 1.10
 מ' 1 = 1.30
מ' 1 = 1.50

מזלג עם פיגום תומך3.6

ישנה( )גרסה פיגום תומך

19

19

19

כן

כן

כן

1.4 
1.9 
2.7
3.5 
4.4 
5.2

מעקה אזן
 מ' 1 = 0.74
מ' 1 = 1.06
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

6.9
8.5
11.0
13.3

כפול( )מעקה מעקה מסגרת
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

ישנה( )גרסה כפול מעקה

20

21

22

כן

כן

3.8
4.0
4.7
2.5

)פשוט( למעקה תמך עמוד
 רגל לוח מחזיק ללא
 רגל לוח מחזיק עם

 צינור ומחבר הרגל לוח מחזיק עם
גב למעקה מתאם_______________________

ישנה( גרסה )פשוט, למעקה תמך עמוד

23

27

2014 דצמבר
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24 1 = מ"מ 3.2 למעקה, תמך לעמוד תמיכה
3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

5.6
6.3
7.0

כן 124 1 = מ"מ 2.7 למעקה, תמך לעמוד תמיכה
3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

5.2
5.9
6.6

כן

25 צידי מעקה אזן
3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

2.0
2.5
3.0

כן

•

1
0
3

25 כפול צידי מעקה
3170
31100
3140

3.7
4.6
3.0

כן

27 ישנה( )גרסה צידי מעקה 1 כ
26 1 = מ"מ 3.2 צידי, מעקה מסגרת

3170
31100

14.2
16.9

כן

26 1 = מ"מ 2.7 צידי, מעקה מסגרת
3170
31100

12.8
15.5

כן

27 ישנה( )גרסה צידי מעקה מסגרת כן

28 העליון המשטח אבטחת
3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

1.9
2.5
3.1

כן
* ׳ ׳ ־ ־ ׳

2014 דצמבר
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איור
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
6

)ק״ג(
הרכיב שם

 א' נספח
עמוד

(2-8.1-171 )אישור

כן

כן

כן

1.8
2.5
3.4
4.5
5.7
6.8

רגל לוח
 מ' 1 = 0.74
מ' 1 = 1.06
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

ישנות( )גרסאות רגל לוחות
צידי רגל לוח

1.4
1.8
2.2

3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

ישנות( )גרסאות צידיים רגל לוחות

29

29

30

30

כן

כן

כן

הגנה( מגן)גדר קיר
14.7
18.2
21.5
25.0

מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ־ 1 = 3.00

10.6
11.5
12.4

מגן לקיר עמוד
3170
31100

בגג לעבודות הבטיחות מסגרת עבור

ישנה( מגן)גרסה לקיר עמוד

31

32

33

כן

ן כ

32 הרחבה קונסולת5.6

ישנה( )גרסה 32 הרחבה קונסולת

34

35

6436 הרחבה קונסולת8.3כן

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-171 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
איור

36 64 לקונסולות המשטח אבטחת 2.7 כן

37  קצרה ,64 הרחבה קונסולת
ישנה( )גרסה כן

37  ארוכה ,64 הרחבה קונסולת
ישנה( )גרסה

כן

38 74 הרחבה קונסולת 10.9 כן

39
 74 הרחבה קונסולת

ישנה( )גרסה 1כ

40 74 לקונסולה תמוכה 7.7 1 כ

41 הרחבה לקונסולות מעבר רצפת
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

8.9
12.2
14.0
17.8

כן

42 96 הרחבה קונסולת 9.9 לא

43

110 הרחבה קונסולת 11.6 כן

< 1י

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-171 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית
איור

44 110 לקונסולה סמוכה 8.2 לא /
45 סיבובית אפשרות עם ,32 לקונסולה 8.2 לא ?נ

46 עליונה מתכווננת נישה, קונסולת
תחתונה

11.0
4.9 לא 1 ^

47 בגג לעבודות בטיחות מסגרת 25.3 כן

1

48 ההגנה לגגון מובנה חיבור 3.5 כן

48
ההגנה לגגון משטח אבטחת

3170
31100

2.9
3.5

כן
לא

49  הגנה גגון קונסולת
ישנה( )גרסה כן

50  הגנה גגון קונסולת ל מעבר רצפת
ישנה( )גרסה

כן

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-171 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

51 ההגנה גגון תומכת 13.9 לא

ן

\ 
. 

.

52 אנכית למסגרת אלכסונית קושרת 7.6 כן

ו

\
53

 אלומיניום חיפוי עם מאלומיניום גישה משטח
סולם( )ללא

מ 1 = 2.00
16.0 כן

54
 אלומיניום חיפוי עם מאלומיניום גישה משטח

סולם( )עם
מ' 1 = 2.50
מ 1 = 3.00

23.8
27.4

כן

57 מפלדה סולם מסגרת
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

14.4 
17.2 
21.7
24.4

כן

58 קלפה עם עץ חיפוי
מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ 1 = 3.00

14.3
18.6
22.9
27.2

כן

59 מפלדה פנימי סולם 9.0 כן

59 ישנה( )גרסה מפלדה פנימי סולם כן

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-1 71 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

60 פינתי משטח 23.8 לא

61 70/110 למעבר שבכה קורת 21.2 כן

62 70/110 למעבר אנכי זקף
מ 1 = 2.50 12.1 כן

63
70/110 למעבר אופקי סוגר

מ' 1 = 1.50
מ' 1 = 2.00
מ' 1 = 2.50
מ 1 = 3.00

5.4 
7.0
8.5 
10.1

כן

64

70/110 למעבר אלכסונית קושרת

מ' 1.50*2.00
מ' 2.00*2.00
מ' 2.50*2.00
מ' 3.00*2.00

9.2 
10.1
11.2 
12.4

כן \
> •

65 70/110 למעבר 40 קונסולה 3.3 כן

66 אחת מקשה 70/110 מעבר מסגרת 36.0 כן *

67 ישנה( )גרסה מעבר מסגרת כן

2014 דצמבר
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 א' נספח
עמוד

(2-8.1-1 71 )אישור
הרכיב שם 6

)ק״ג(
 הגרסה רכיב

הסטנדרטית איור

75
אלומיניום מדרגות

מ' 1 = 2.50
מ' 1 = 3.00

27.5
32.5 כן

1 * ■77
מאלומיניום מישק חיפוי

מ' 1 = 2.50 עבור
מ 1 = 3.00 עבור

1.7
2.8

כן

78
חיצוני מעקה

מ' 1 = 2.50
מ 1 = 3.00

15.4
17.2

כן

79 פנימי מעקה 14.8 כן

80 יציאה מעקה 17.3 כן

81 הטיה מחבר עם מצמד 0.8 כן

4

81
מרווחים מצמדי

 "מ0 1=11
"מ0 1= 16

1.4
1.5

כן

81 עיגון מצמד 1.0 כן

83 חישוק 0.1 כן

2014 דצמבר
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 הגרסה רכיבאיור
הסטנדרטית

6
)ק״ג(

הרכיב שם
 א' נספח

עמוד
(2-8.1-1 71 )אישור

לא

8.0
10.0
12.6
14.5

17.5 
26.8 
33.8 
50.0

מהמערכת שלא סולמות
אלומיניום:

פלדה:

מ' 3.0
מ' 4.0
מ' 5.0
מ' 6.0

מ' 2.0
מ' 3.0
מ' 4.0
מ־ 6.0

84

לא

לא

לא

לא

 ההרכבה לזמן המיועד הגנה מעקה5.8
ננעל תמך עמוד

2.5
3.0

 ההרכבה לזמן המיועד הגנה מעקה
טלסקופי אזן

 1 = מ' 2.07 עד 1.50
1 = מ' 3.07 עד 2.07

 ההרכבה לזמן המיועד הגנה מעקה6.0
צידית מסגרת

 ההרכבה לזמן המיועד הגנה מעקה2.2
31 קונסולת

85

86

88

89

2014 דצמבר
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 2 נספח

והגנה עבודה לפיגומי בדיקה פרוטוקול
 5^100 פאלטק חזיתות פיגום שלפנינו: במקרה

(861ח310^ 11-1 10 לסעיפים )בהתאם

___________________________________ הלקוח:
___________________________________ הפיגום: קבלן
הבנייה: מיזם

תאריך:

 בדיקה פרוטוקול
1 עמוד

הפיגום סוג

 0 עבודה פיגום

0 הגנה פיגום

0 הגנה גגון

0 בגג לעבודות הגנה פיגום

עומס דרגת רוחב דרגת הפיגום: דירוג

0  4 0 ^09

0  5 0 ^12

0 6 0

0 יריעות 0 רשתות 0כיסוי:

השימוש: מטרת

0*לעין הנראים ליקויים ללאהפיגום: רכיבי

יציבות:
 אלה( להוראות 2.2.1 )סעיף ההעמדה משטח של עומסים נשיאת כושר
 אלה( להוראות 2.2.2 )סעיף ההברגה רגלית אורך
 אלה( להוראות 2.2.3 )סעיף גבהים איזון

 אלה( להוראות 2.2.5 )סעיף האלכסוניים בשדות אורכיים סוגרים
 אלה( להוראות 2.4.6ו- 2.2.5 )סעיפים אנכיות אלכסוניות קושרות
 אלה( להוראות 2.5.6 )סעיף מעבר מסגרות

 אלה( להוראות 2.5.7 )סעיף גישור קורות
 אלה( להוראות 2.4.11 עד 2.4.8 )סעיפים עיגונים
אלה( להוראות 3-1 2 טבלאות ראו - העיגון כוחות )בעניין

*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0
*0

תקין. ושנמצא שנבדק במידה לסמן יש

2014 דצמבר
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 בדיקה פרוטוקול
2 עמוד

משטחים:

 *0 אלה( להוראות 1 לטבלה )בהתאם המערכת משטחי

ותפעולית: תעסוקתית בטיחות
*0 אלה( להוראות 2.4.7 )סעיף צידית הגנה

*0 מהקיר מרחק

*0 אלה( להוראות 2.5.10ו- 2.4.5 )סעיפים מעברים עליות,

*0 אלה( להוראות 62 ואיור 2.3.2 )סעיף פינה יצירת

*0 אלה( להוראות 2.5.3ו- 2.5.2 )סעיפים הגנה גגון קונסולות,

*0 אלה( להוראות 2.5.4 )סעיף בגג ההגנה בפיגום מגן קיר

*0 תאורה תעבורה, בטיחות

*0 ללקוח לשימוש התוכנית מסירת

תקין. ושנמצא שנבדק במידה לסמן יש *

 הושלמה. 31100ה- פיגום בדיקת
כאן. כמוצג לפיגום חובר הסימון

 בהתאם עבודה פיגום
^£, 12811 -1 ל-

 ^,09 רוחב דרגת
 4 עומס דרגת

 שווה: בחלוקה שימושי עומס
^2 3.0 מקסימום / ש

 הבדיקה תאריך
 ישראלי ישראל פיגומים קבלן

טלפון מיקוד, אי-שם,

הערות:

מוסמך( )אדם חתימה תאריך

)הלקוח( חתימה תאריך

 הפיגומים קבלן רק
ם לבצע רשאי  שינויי

.3^100 בפיגום

2014 דצמבר
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 עבור תיוג רשימת
 בפיגום המשתמש
1 עמוד

3 נספח
ם למשתמש תיוג רשימת  בפיגו
מי של בדיקה לצורך והגנה עבודה פיגו
5^100 פאלטק חזיתות פיגום שלפנינו: במקרה

_______________תאריך:__________________________________________בפיגום: המשתמש
___________________________________________ הפיגום: מקים

___________________________________________ הבנייה: מיזם

בדיקה ליקוי ללא  ליקויים
לפרט( )יש

צביעה( עבודות וטיח, גבס עבודות קירות, לבניית למשל )מתאים השימוש מטרת

אליו(? בכניסה גלוי)למשל במקום מסומן הפיגום האם
לתקן בהתאם הגנה פיגום ו/או עבודה פיגום •

4420-1 / 12811-1
רוחב דרגת שימושי, ועומס עומס דרגת •
הפיגום קבלן •

 באמצעות )למשל תועדו? לשימוש והשחרור הבדיקה האם
(2 לנספח בהתאם סימון או בדיקה פרוטוקול

ויציבות עמידות
 פעם בכל יציבותו ואת הפיגום עמידות את אישר הלקוח האם

השימוש? בו שהוחל
ותפעולית תעסוקתית בטיחות

 סולמות מעברי כגון בטוחות, עליות או כניסות קיימות האם
מדרגות? גרמי של מהלכים או פנימיים

 עם במלואן כוסו בשימוש שנמצאות הפיגום דיוטות כל האם
 משטח או כ״א ס"מ 32 של ברוחב משטחים )שני משטחים?

"מ(?0 64 של ברוחב אחד
 שבהם במקומות הרמות מפני מאובטחים המשטחים האם

 העליונה, )בדיוטה אוטומטי באופן אובטח לא הדבר
בקונסולות(?

 74 הקונסולה לחיפוי הפיגום חיפוי בין שנוצר המישק האם
מכוסה? בגג( לעבודות הגנה פיגום ההגנה, )גגון

2014 דצמבר
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 עבור תיוג רשימת
 בפיגום המשתמש
2 עמוד

בדיקה ליקוי ללא  ליקויים
לפרט( )יש

 מסביב הפיגום הקמת בעת במלואם המשטחים כוסו האם
הבניין? לפינות

רקובים? חתוכים, סדוקים, פגומים? אינם המשטחים האם

 התלת- הצידית בהגנה במלואן צוידו הפיגום דיוטות כל האם
 מעקה, )אזן מ' 2.00 על עולה הנפילה שגובה במידה חלקית,

רגל(? לוח ביניים, אזן
 בצדדים גם הותקנה התלת-חלקית הצידית ההגנה האם

ובפתחים?

 "מ0 30 על עולה שאינו מרווח שמירת על הקפדה קיימת האם
 הגנה כאן גם נדרשת לא, )אם הבניין? לחזית המשטחים בין

צידית.(
בגג לעבודות הבטיחות ולפיגום ההגנה לפיגום דרישות

במלואו? כוסה בגג לעבודות הבטיחות פיגום משטח האם
 נמוך אינו בגג לעבודות הבטיחות פיגום משטח האם

למזחילה? מתחת מ' 1.50מ-
 לפחות הוא המזחילה לקצה המגן קיר בין המרחק האם
מי? 0.70

מיריעות? או מרשתות מורכב המגן קיר האם

 עם מכוסה המשטחים אזור הגנה, כפיגום בשמשו האם
לפחות? ס"מ 32 ברוחב משטחים שלושה

 מ' 2.00מ- נמוך אינו ההגנה פיגום של המשטחים מפלס האם
לנפילה? המועד הפיגום לקצה מתחת

נוספות דרישות

 הפיגום באזור שנמצאים חשמליים מכשירים ו/או כבלים האם
בארונות? מאוחסנים או מכוסים כבויים,

הציבורית? התנועה לאבטחת מספיקה התאורה האם

 הותקן האם ציבוריים: בשטחים בפיגום שמשתמשים במידה
ההגנה? גגון בו

מוסמך( )אדם חתימה תאריך

2014 דצמבר
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