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 מועצת שמאי המקרקעי�

2007 באוגוסט6 פתרו� הבחינה ביסודות הנדסת בני� והנדסה אזרחית מועד

1.

מ מינימלי של שטח, מטר2.10-גובה מזקף ראש בחדר מדרגות.א 5-בנין המכיל יותר

.ר"מ10-ת מגוריםודיר

של, מטר2.40-גובה מזערי של מקום הנועד לחניה כמטרה עקרית.ב מקום גובה מזערי

. מטר2.05-הנועד לחניה כמטרת שרות

של.ג מרוחב מינימלי  0.80-'מ3.00-פרוזדור בדירה שארכו קטן

של.ד  1.00-'מ4.00פרוזדור בדירה שארכו עולה על רוחב מינימלי

עד.ה )אסורה הקמת יציע(ר"מ0-ר"מ20שטח רצפת יציע מקסימלי בחנות ששטחה

. משטח החנות40%-ר"מ50עולה על שטח רצפת יציע מקסימלי לחנות ששטחה

מחובר בחלק העליון של הקולטן ובולט, הוא צינור בקוטר שגודלו כקוטר הקולטןצינור איוור קולטן.2

חדירת גופים הצינור פתוח לאוויר החופשי ומכוסה ברדס אוורור למניעת.מ מעל לגג"ס30עד 

כך"עו, חין והשופכיןתפקידו לאפשר זרימת אוויר בצנרת הדלו. זרים ובעלי חיים למנועי

( המיםמימחסושל התרוקנות  מ. זרימה בחלקים סמוכים של התרוקנות עלולה להיגרם כתוצאה

).הצנרת

, בטון תאי הוא בטון עשוי צמנט פורטלנד ומים בתוספת אגרגאטים רגילים דקים או בלעדיהם.3

ע ח"בעלי חללי אוויר הנוצרים על ידי תוספת קצף מוכן או המייצר קצף, ומר מקציףי הוספת

.בתהליך העירבול

ב אשר יוצרות בועות אוויר בשילו, הייצור נעשה באמצעות מוספים מקציפים לתערובת הבטון

.שימוש באגרגאטים קלים

למ, הוא משמש לבידוד תרמי ללא דרישה לחוזק, לוי במקומות בהם נדרש משקל נמוךיאו

.קבלת בידוד תרמי לגגל, חת לאיטום גגותמת, בין היתר, מיישמים אותו. קונסטרוקטיבי

4.
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ד"שטח קירות ותקרת ממא

2*)4.35+2.8(* מטר2.50=ר''מ35.75 שטח קירות

 מטר2.05-* מטר0.80=ר''מ1.64- ניכוי פתחים

 מטר1.00-* מטר1.00=ר''מ1.00-
ר''מ 33.11 שטח קירות בניכוי פתחים

 מטר4.35* מטר2.80=ר''מ12.18 שטח תקרה

ד"שטח פנים הממ
45.29 

ר''מ

ד"חישוב נפח קירות ממב

0.10+2.50= מטר2.60 גובה קירות

0.25* מטר3.20* מטר2.60=ק''מ2.08

0.2* מטר3.20* מטר2.60=ק''מ1.66

2*0.2* מטר4.35* מטר2.60=ק''מ4.52

0.25-* מטר1.00* מטר1.00=ק''מ)25(.- ניכוי חלון

0.2- מטר2.05* מטר0.80=ק''מ)33(.- ניכוי דלת

ק''מ7.69נפח הקירות

ד"עלות ביצוע קירות ממג

0.10*7.69= טון 0.77 כמות פלדת זיון

 טון 0.77*₪4,000=₪3,076 עלות פלדת זיון

ק''מ7.69*₪800=₪6,152 עלות הבטון
₪ קירות בטוןעלות כוללת של 9,228

עלות קירות בלוקיםד

*4.45+4.45+3.1+2.6=ר''מ39.26 שטח קירות
2.60 
 מטר

ר''מ2.64- פחות שטח פתחים
ר''מ36.62 שטח קירות בניכוי פתחים

ר''מ36.62*₪100=₪3,662 עלות בניית קירות

ה
ד לחדר"הפרש עלויות בין ממ

קירות מסגרות חשמל טיח סיכוםרגיל

₪ד"מרכיבי עלות ממ 14,993=₪2,265+
 תוספת 500
+₪3,000+ עלות

₪
9,228

₪ מרכיבי עלות חדר רגיל 6,874=₪1,812+₪1,400+
₪

3,662
ממהפרש ד לחדר"עלויות בין
+₪1,600+₪500+₪453=₪8,119 רגיל

₪
5,566
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5.

.ניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירהכה.א

4פחותללת ההדף הדירתית תותקן בקיר פנימי של המרחב המוגן הדירתי הנמצאד.ב

ח, חיצוני המקביל שמול הדלתהמטרים מקו הקיר ; וץ המרחב המוגןכשהוא מדוד כלפי

. מטרים2.20המרחק המזערי מקיר חיצוני ניצב למישור הדלת יהיה

ו, דלת הדף דירתית.ג .תהיה אטומה בפני גזיםתיפתח כלפי חוץ

מ פתח אור והמידות המרביות"ס70/200מידות המזעריות של הדלת האמורה יהיוה)ב(

.מ פתח אור"ס85/200שלה

6.

.א
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:)מלמטה כלפי מעלה(הכלולות במבנה הכביש השכבות.ב

או-שתית• .יש להדקה ולהביאה למצב הידוק רצוי, קרקע מילוי קרקע טבעית

שברי אבן, צרורות נחל, חומרים היכולים לשמש לביצוע המצעים הם כורכר.מצעים•

ה. חול ופסולת מחצבה, אבן גרוסה, טבעיים : נדרשות מחומרי המצעהתכונות העיקריות

, תכונות אלה מושפעות מדירוג החומר. כושר התנקזות ועבידות, יציבות מכנית, אחידות

 תלוי באיכות חומרי,מ"ס20-40עובי שכבת המצע נע בין. ומנוכחות של חומרים תופחים

יש להדק לדרגת המצעאת. בצפיפות התנועה ומשקל הרכב שיעבור על הכביש, השתית

ה .מ"ס20רצויה בשכבות בעובי שאינו עולה על הצפיפות

מ תשתית• ערבול והרטבה, האגום הוא בעל דירוג מבוקר שקיבל עיבוד.מ"אגומורכבת

. חומר הגלם יהיה תוצאה של גריסת סלע טבעי או צרורות נחל שעברו גריסה. במחצבה

מ,מ"ס15ביצוע התשתית ייעשה בשכבות שעובין לא יעלה על .מ"ס8-ולא יפחת

למ"ק1 או אמולסיה בכמותC.M.70 שפיך מסוג ריסוס ביטומן• מטרת הריסוס לקשור.ר"ג

.וליצור משטח נקי וחלק לפיזור בטון האספלט מעליו, את החומר הדק שבתשתית

מקובל. תערובת של אגרגטים ואספלט שהוכנה במתקן חרושתי חם ומבוקר- בטון אספלט•

ב 5מבטון אספלט גס בעובי, מקשרת, תחתונהשכבה: שכבות2-לבצע את בטון האספלט

.מ"ס3שכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי.מ"ס

ההשכבות.ג :)מלמטה כלפי מעלה(מדרכההכלולות במבנה

)תיאור כמו בתשובה הקודמת(, שתית•

.מ"ס20-כ, עובי השכבה קטן יותר) תיאור כמו בתשובה הקודמת(מצעים•

כ, חול ים• .תו לאפשר פילוס והנחה של אבני הריצוףמטר,מ"ס5-בעובי

.אבני ריצוף•

מטרתן לתמוך את המדרכה, או מאבן, בין המדרכה לכביש מונחות אבני שפה מבטון טרומי•

.האבנים מונחות על יסוד עובר מבטון יצוק.)מ"ס15-כ(, בגובה מעל לכביש


