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 תכנו� פרטי בניי�

 מבוא

 )Mies van der Rohe, NY Herald Tribune Jun. 1959( "אלהי� נמצא בפרטי�"

 

 –הנדרשות מהנדסאי אדריכלות , רוט הטכני היא אחת המיומנויות החשובות ביותריהשליטה בפ

 .א� לא החשובה שבה�

ידע על וכ� , ראשונה על הבנת והכרת הבניי� על מרכיביו ובעיותיובהפרט מתבסס בראש ו

 דרושה ג� מידה רבה של כושר המצאה ולצד זאת. ומקצוענות בחומרי� ובטכנולוגיה שלה�

 .יצירתיותו

הרצו� העיצובי מתממש . שהמתכנ� רצה להשיג במבנה, הפרט הוא המקנה את האופי העיצובי

 .באמצעות הפרט

 מסר הוא א� בבחינתאלא , שרו� העיצובייהכאת הפרט משק� את הידע הטכני ולא זו בלבד ש

 לכ� נדרשת ממכי� הפרט. מועבר כל המידע הדרוש לש� ביצועו הנכו�שדרכו , אל המבצע

 .ברורה ושלמה של המידע הזה, משמעת וקפדנות בהעברה נכונה

 

תכנית הלימודי� באה להדגיש את כל ההיבטי� האלה של הפרט ולחדד את הבנתו של התלמיד 

 .בה�

באי� לידי ה� ולהראות לו כיצד , במהל� הלימודי� יש לחזור ולשנ� לתלמיד את העקרונות האלה

 .ביטוי בעבודתו

מערכות ו תורת הבנייה לבי� המקצועות תכנו פרטי בנייבי� המקצוע מוב� שיש קשר הדוק 

 .אמור להיות חופ� ומשלי�, הנלמד במקצועות אלה, החומר. בניי

 

 רגילי� תבחור לי� של המור� הצעה מנחה וביד� בתכנית הלימודי� הי� המפורטרגילי�הת

 .המשימה המוצעת על אותו אופי ואותה רמה של מטלות כמו י�כל זמ� ששומר, י�שונ

מומל� להטיל על קבוצות , מכיוו� שאי אפשר לעבור על הרבה חלופות בפרק הזמ� הנתו�

 .וכ� יהיה אפשר ללמוד ג� מעבודותיה� של תלמידי� אחרי�, תלמידי� חלופות שונות במקביל

 .פשיתו העבודות בסרטוט ביד חמקצתמוצע למורי� לעודד את התלמידי� להגיש 
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 ימוד וחלוקת השעות המוצעתפירוט נושאי הל

 

 

 נושא שעות

  חשיבות הפרט–מבוא  2 

 .תפקיד הפרט כפורע את שטר ההבטחה העיצובית ומאפשר את מימושה

 .תפקיד הפרט בהעברת מידע למבצע

 .ללא חסר במידע וברור לקריאה, מדויק, נכו� מבחינה טכנית: תכונות הפרט

‚Èˆ‰Ï ˘È�ÙÏ È  ÌÈË¯Ù Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„ ‰˙ÈÎ‰ ÌÈ‡Ë·Ó‰ ˙ËÏÂ· ˙È·ÂˆÈÚ ˙ÂÎÈ‡ ÈÏÚ·

¯ÓÂÁ‰Â ‰È‚ÂÏÂ�ÎË‰ Ï˘ ‰�·‰. 

 תחי�פ 1 

 חלונות ע� 1.1 10 

 סיווג חלונות על פי צורת הפתיחה

 של פרטי חלו� ע� פתיחה סובבת 1:1המורה יציג לפני התלמידי� סרטוט בקני מידה 

 .על צירי� צדדיי�

Ì‰È„È˜Ù˙Â Ë¯Ù‰ È˜ÏÁ ÏÚ ¯·Ò‰. 

Ë¯Ò‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ¯·Ò‰ Ë¯Ù‰ Ï˘ ËÂ)ÌÈÂ˜ È·ÂÚ ,˙Â¯ÂËÒ˜Ë ,˙Â„ÈÓ ,ÌÈ¯·Ò‰ ,

˙ÂÈÂ¯ˆ˜˙‰.( 

 על התלמידי� להעתיק את סרטוט הפרטי� כפי שהוא ולסרטט אות�– 1תרגיל 

 .גבי נייר לב� אטו� ברפידוגר� או בעיפרו��על

 דלתות ע� 1.2 15 

 סיווג דלתות על פי צורת הפתיחה

 פתיחה סובבת על –� פנימית אטומה המורה יציג לפני התלמידי� סרטוט של דלת ע

 ועליה� 1:20 או 1:10מבטי� בקני מידה : הדלת מסורטטת כפריט, צירי� צדדיי�

 .1:1ופרטי� בקני מידה , סימו� הפרטי�

 . על התלמידי� להציע שינוי מבני או חזותי לדלת ולסרטט אותה כפריט– 2תרגיל 

אחד יסמ� בגיליו� שקיבל מהו התלמידי� יחליפו ביניה� את גיליונות הסרטוט וכל 

 .הגיליונות יוחזרו לבעליה� המקוריי� ע� סימו� המידע החסר. המידע החסר

Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ Í¯„Â Ë¯ÙÏ ˘È˘ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ˙Â�˜ÒÓÂ ÔÂÈ„. 
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 נושא שעות

 דלתות וחלונות פלדה 1.3 23 

‰„ÏÙ ÈÏÈÙÂ¯Ù ÏÚ ¯·Ò‰ ,ÛÙÂÎÓ ÁÙÂ ÌÈÈ‚Ï· ÌÈÏÈÙÂ¯Ù , ˙ÂËÈ˘Â ¯ÓÂÁ‰ È�ÈÈÙ‡Ó

¯Â·ÈÁ‰. 

‰¯È˜Ï ¯Â·ÈÁ‰ ¯·Ò ,¯È˜‰ ÈÈÂÙÈÁ ÌÚ ˘‚ÙÓÂ Ô„‡‰. 

 . על התלמידי� לסרטט דלת מפח פלדה מכופ� ע� תריס או רשת– 3תרגיל 

 .1:1ופרטי� בקני מידה , ועליה� סימו� הפרטי�, 1:10יש להגיש מבטי� בקני מידה 

 .כולל התריס או הרשת, חת� אנכי במשקו� של הדלת: הפרטי� שיש להגיש ה�

 .כולל התריס או הרשת, בס� של הדלתחת� אנכי 

 .כולל התריס או הרשת, חת� אופקי במזוזת הדלת

 על התלמידי� לסרטט חלו� בעל פתיחה סובבת על צירי� צדדיי� – 4תרגיל 

 .מפרופיל פלדה או מפרופיל בלגי

. 1:1ופרטי� בקני מידה , ועליה� סימו� הפרטי�, 1:10יש להגיש מבטי� בקני מידה 

בפרט של ס� החלו� יש להראות ג� את אד� החלו� ואת . 3בתרגיל הפרטי� כמו 

 .חיבורו אל הקיר

הגדר והשער עשויי� ,  על התלמידי� לתכנ� ולסרטט קטע גדר ע� שער� 5תרגיל 

 .פרופילי פלדה

 .1:1ופרטי� בקני מידה , ועליו סימו� הפרטי�, 1:10יש להגיש מבט בקני מידה 

חת� . י במפגש הגדר ע� עמוד בטו� או קיר בנויחת� אופק: הפרטי� שיש להגיש ה�

חת� אנכי בחלק העליו� של . חת� אופקי בחיבור השער לגדר. אופקי באמצע הגדר

חת� אנכי בבסיס הגדר וחיבורה ליסוד או לגדר בנויה . כולל דר� חיזוק אופקי, הגדר

 .נמוכה

 חלונות אלומיניו� 1.4 7 

ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ È‚ÂÒ ÏÚ ¯·Ò‰ ,Â·ÈÁ‰ ˙ÂËÈ˘¯ ,ÌÂËÈ‡‰Â ‚Â‚ÈÊ‰ .ÔÈÈ�·Ï ¯Â·ÈÁ‰ . ÔÂÏÁ ˙Î¯ÚÓ

 ‚‚ÂÊÓ + ÒÈ¯˙ +˙˘¯ .˙Â�Â˘ ˙Â¯·ÁÓ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„ ‚Èˆ‰Ï ˘È. 

עליה� .  התלמידי� יקבלו צילו� של סרטוט פרטי חלו� אלומיניו� נגרר– 6תרגיל 

 .לזהות את הפרופילי� ואת האביזרי� השוני� שבפרטי� ואת תפקידיה�

 .טי� המצולמי� ע� סימו� החלקי� שזוהויש להגיש את הפר

 מבח� סמסטר 3 

 

 אזמ� כ"סה 60 
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 נושא שעות

 עבודות בנייה 2 

 תיעוד חזית מבנה קיי� 2.1 12 

 לאחר אישור .כל תלמיד יבחר קטע חזית של מבנה בסביבה הקרובה שלו – 7תרגיל 

רישו� , לול צילו� החזיתהתיעוד יכ. המורה יכינו התלמידי� גיליו� תיעוד של החזית

והסבר על החומרי� ששימשו בבניית ) ע� מידות כלליות ומפלסי�(ביד חופשית 

 .החזית

 ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ Â¯·ÒÂÈ Â·Â ÔÂÈ„ Ï‰�È ‰¯ÂÓ‰Â ‰˙ÈÎ‰ È�ÙÏ Â‚ˆÂÈ „ÂÚÈ˙‰ ˙Â„Â·Ú

˙Â˙ÈÊÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ˙Â‡· Ô‰ „ˆÈÎÂ ˙Â˙ÈÊÁ‰ ˙ÈÈ�·· Â˘ÓÈ˘˘. 

 ת בנייה שונות במבנה אחדשילוב טכנולוגיו 2.2 20 

 כל תלמיד יחקור את הטכנולוגיות ששימשו במבנה החזית שהציג – 8תרגיל 

 .ויגיש דוח המסכ� את תחקיריו) דרכי יישו� ובעיות אופייניות, חומרי�(

Â˙¯È˜Á· „ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‰Á�È ‰¯ÂÓ‰ . ‰ÈÈ�·‰ È¯ÓÂÁÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È)ÌÈ˜ÂÏ·( , ÌÈÈÂÙÈÁ

)ÌÈÈÓ¯˜ ,Ô·‡· ÌÈÈÂÙÈÁ( ,�ÂÏÁ˙Â ,‚‚‰ ,„Â„È·Â ÌÂËÈ‡ ,ÌÈ‚¯ÂÒ , ÌÈË�ÓÏ‡Â ˙Â˜ÚÓ

˙ÈÊÁ· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÙÒÂ�. 

החת� יכלול ג� את . 1:20. ני מידהבקשל החזית  חת� לגובה הקיר  הכנת– 9תרגיל 

 .הגג ואת המרת�

 .יש להכי� חלופה לחיפוי הקיר באב� בשיטה רטובה

Â ˙¯ÈÁ·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‰Á�È ‰¯ÂÓ‰ÙÏ ÌÈË¯Ù‰ ÔÂÓÈÒÈËÂ¯Â˙Ó ‰„ÈÓ È�˜· Í˙Á‰ Í .

1:20. 

1:2 1:5 הפרטי� בקני מידה .9למסומ� בתרגיל ליונות פרטי� יהכנת ג – 10תרגיל 

 .בהתא� לסוג החומר המפורט, 1:1או 

 :הפרטי� יכללו

 .מרפסת, קישוט, שלט, כרכוב הגג ע� האיטומי� בליטת גגו� –

ר המרת� ע� קי. מפגש התקרה והרצפה ע� הקיר. או דלת/משקו� ואד� חלו� ו –

 .האיטומי� שלו

 .רצפת המרת� ואיטומה –

 גגות וניקוז� – 3 

 גגות בטו� שטוחי� 3.1 10 

ÁÂË˘ ÔÂË· ‚‚· ÊÂ˜È�‰ ÔÂ�Î˙ ˙Â�Â¯˜Ú ÏÚ ¯·Ò‰ ,˙ÂËÈÏ·· ÏÂÙÈË‰ , ÌÈÈ�·Ó ÌÈË�ÓÏ‡

‚‚‰ ÏÚ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ¯ÊÈ·‡Â .¯È˜‰ ÌÚ ‚‚‰ ˘‚ÙÓ ÌÂËÈ‡ ,·ÂÎ¯Î· ÏÂÙÈË. 
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 נושא שעות

 

 .הכולל חדר מדרגות ע� יציאה לגג,  התלמידי� יקבלו תכנית של גג– 11תרגיל 

כולל גגות , 1:50על התלמידי� לתכנ� ולסרטט את מער� ניקוז הגגות בקני מידה 

 .החדרי� שעל הגג

 גג מרוצ� 3.2 15 

ÛˆÂ¯Ó ‚‚ ÊÂ˜È� ˙ÂÈÚ· ÏÚ ¯·Ò‰ ,ÌÈÚÂÙÈ˘‰ ‰·Â‚· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ‚‚Ï ‰‡ÈˆÈ‰ ‰·Â‚ ,

Ï ÊÂ˜È�‰ ÔÂ�Î˙ÌÈÁÈ¯‡· ÛÂˆÈ¯ ,ÏÂÂ¯˘· ËÏÂ˜‰ ˙Î¯‡‰. 

תכנית גג מרוצ� וחתכי� מקומיי� בקני מידה , 1:50 סרטוט בקני מידה – 12תרגיל 

סרטוט הפרטי� . מעקה, קולט, תעלת ניקוז, היציאה לגג:  סימו� מקומות לפירוט1 :20

 .לפי הצור�, 1:2 או בקני מידה 1:5המסומני� בקני מידה 

 מבח� סמסטר 3 

 

ב זמ� כ"סה 60 

  

 גגות משופעי� וניקוז� 4  

 גגות רעפי� 4.1 25 

ÌÈÙÚ¯‰ ‚‚ ‰�·Ó ÏÚ ¯·Ò‰ ,ÛÚ¯‰ ,ÌÈ˘È¯Ó‰Â ÌÈ„‚‡‰ ,ÔÂ˙Á˙ ÈÂÙÈÁ ,ÈÓ¯˙ „Â„È· ,

ÌÈÓ‰ ÊÂ˜È�Â ÛÂÒÈ‡ ,¯È˜‰ ÏÚ ‚‚‰ ˙·È˘È. 

 ).צימר( בתכנו� אדריכלי 4 תכנו� גג רעפי� לתוספת שבתרגיל – 13תרגיל 

 חתכי� ניצבי� זה 2סרטוט . 1:50כיסוי וללא כיסוי בקני מידה סרטוט תכנית הגג ע� 

 .1:50לזה בגג הרעפי� בקני מידה 

ע� (אזור קצה הגג ליד המרזב : 1:5 סרטוט פרטי גג הרעפי� בקני מידה – 14תרגיל 

מפגש הגג ע� קיר בנוי , אזור שולי הגג בצדדי� ללא מרזב, )או בלי ארגז רוח תחתו�

 .1:1ט את חלקי הפחחות בקני מידה יש לסרט. גבוה ממנו

 גגות קלי� 4.2 15 

ÌÈÏ˜ ˙Â‚‚ ‰�·Ó ÏÚ ¯·Ò‰ ,ÈÂÙÈÁ ˙ÂÁÂÏ ,ÌÈ„‚‡‰/ÌÈ˘È¯Ó‰Â ÌÈÎ·ÒÓ ,ÔÂ˙Á˙ ÈÂÙÈÁ ,

ÈÓ¯˙ „Â„È· ,ÌÈÓ‰ ÊÂ˜È�Â ÛÂÒÈ‡ ,¯È˜‰ ÏÚ ‚‚‰ ˙·È˘È. 

 ).קיוסק, בית� שומר( בתכנו� אדריכלי 2 או לתרגיל 1תכנו� גג קל לתרגיל  – 15תרגיל 

 חתכי� ניצבי� זה 2סרטוט . 1:50טוט תכנית הגג ע� כיסוי וללא כיסוי בקני מידה סר

 .1:50לזה בגג בקני מידה 

 . לפי הצור�1:1 ובקני מידה 1:5 סרטוט פרטי הגג בקני מידה – 16תרגיל 
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 נושא שעות

 תפרי� 5 

 תפרי התפשטות 5.1 17 

¯Ù˙‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÏÚ ¯·Ò‰ .ÔÈÈ�·Ï ˙Â„Â�˙ ˙Â˘ÈÓ‚,ÌÈÓ ¯·ÚÓÏ ˙ÂÓÈË‡  , ‰‡� ÌÂÈÒ

ÌÈ¯ÂÓÈ‚Ï .ÌÈ¯Ù˙Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù· ˘ÂÓÈ˘. 

התפרי� .  לפי הצור�1:1 ובקני מידה 1:5 סרטוט תפרי� בקני מידה – 17תרגיל 

תפר ברצפה , תפר בתקרה, ויכללו תפר בגג) צימר( בתכנו� אדריכלי 4יתאימו לתרגיל 

 .ותפר בקיר חיצוני

 מבח� סמסטר 3 

 

ג זמ� כ"סה 60 

 

 מדרגות 6  

 מדרגות בטו� 6.1 30 

ÌÈÎÏ‰Ó È�˘· ˙Â‚¯„Ó ÔÂ�Î˙ ÏÚ ¯·Ò‰ .ÌÈ�˜˙‰Â ˙Â�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ . ˙ÂÙÈˆ¯ ˙˜È„·

‰˜ÚÓ‰Â ÌÈÎÏ‰Ó‰ . ÔÂË· ˙Â‚¯„ÓÏ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ¯·Ò‰)ÏÚ-ÁË˘Ó È·‚ ,ÔÈ·/ ÏÚ

˙Â¯Â˜ È˙˘ ,˙Á‡ ‰¯Â˜ ÏÚ.( 

 בתכנו� אדריכלי 5יל  מהלכי מדרגות עבור המבנה שבתרג2 תכנו� – 18תרגיל 

שני המהלכי� הראשוני� מתחילי� בקומת הקרקע ושני ). תוספת בנייה על גג קיי�(

סרטוט חת� לאור� המדרגות . המהלכי� האחרוני� מגיעי� ליציאה לגג מרוצ�

תכנית בקומת קרקע ותכנית , חת� לרוחב המדרגות, )המביט על המהל� הבלתי חתו�(

 .יש לשי� לב לרציפות המעקה ולקו תחתית המדרגה. 1:20ביציאה לגג בקני צמידה 

 .1:5בקני מידה ) אמצעית ועליונה, מדרגה ראשונה(סרטוט פרטי המדרגות 

 מדרגות ע� ופלדה 6.2 27 

 ‰„ÏÙÂ ıÚ ˙Â‚¯„ÓÏ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÚ ¯·Ò‰)„·Ï· ıÚ ˙Â‚¯„Ó , ‰„ÏÙ ˙Â‚¯„Ó

„·Ï· ,ıÚ ÈÎ¯„ÓÂ ‰„ÏÙ ˙ÈÈˆ˜Â¯ËÒ�Â˜ ˙Â‚¯„Ó ,È· ˙Â‚¯„Ó ÏÚ Â‡ Ô2 ˙Â‚¯„ÓÂ ˙Â¯Â˜ 

˙Á‡ ‰¯Â˜ ÏÚ.( 

˙Â‚¯„Ó‰ Ï˘ ‰Èˆ˜Â¯ËÒ�Â˜Ï Â¯Â·ÈÁ ÈÎ¯„Â ‰˜ÚÓ‰ ‰�·Ó ÏÚ ¯·Ò‰. 

המורה יספק לתלמידי� מצב . בבית מגורי�) מהל� אחד( תכנו� מדרגות – 19תרגיל 

קיי� של מבנה נתו� ע� רצפת בטו� במפלס הקרקע ורצפת מפלס עליו� מבטו� או ע� 

 .לדהאו שילוב של ע� ופ

 .1:20חת� לאורכ� וחת� לרוחב� בקני מידה , סרטוט תכנית המדרגות
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 נושא שעות

 

 .1:1 � ו1:5 סרטוט הפרטי� של המדרגות בקני מידה – 20תרגיל 

פרט מדרגה ראשונה כולל פירוט חיבור הקונסטרוקציה של המדרגות לרצפה וגמר 

 .הריצו�

 .ה לקונסטרוקציה שלהפרט מדרגה אמצעית כולל פירוט חיבור המדרג

 .פרט מדרגה עליונה כולל פירוט חיבור הקונסטרוקציה של המדרגות לרצפה העליונה

 .פרט חיבור המעקה לקונסטרוקציה של המדרגות ופרט מסעד היד

א� המדרגות צמודות לקיר בצד אחד יש לפרט חת� המראה את המפגש בי� המדרגה 

 .לקיר ואת חיבור מסעד היד לקיר

 סמסטרמבח�  3 

 

ד זמ� כ"סה 60 

 

 מכלול תכנוני 7  

 תכנו� גלריות 7.1 30 

 קירות 3. ' מ5.5ר ובגובה של " מ60התלמידי� יקבלו תכנית וחת� של חלל בשטח של 

על . החלל ישמש כחנות או כמשרד קט�). הלסגירה בוויטרינ(חזית פתוחה + בנויי� 

 .ק מהשטח וכולל שירותי�כולל גלריה על חל, התלמיד להחליט על ייעוד לחלל

 . תכנו� הגלריה והמדרגות העולות אליה– 21תרגיל 

תכנית כיסוי הגלריה , תכנית הקונסטרוקציה של הגלריה: 1:50יש להגיש בקני מידה 

 .שעוברי� דר� הגלריה,  חתכי� לאור� החנות ולרוחב החנות2 �ו

 או 1:5קני מידה יש לתכנ� ולסרטט את הפרטי� האלה ב.  פרטי הגלריה– 22תרגיל 

 : לפי הצור�1:1

כולל חיבור הקונסטרוקציה של הגלריה , מפגש הגלריה ע� קיר אחורי וע� קיר צדדי

 .למבנה הקיי� וכולל פתרו� לחיפוי הקיר

 .סיו� הריצו� של הגלריה, כולל המעקה, סיו� הגלריה לכיוו� חלל החנות

כולל גמר , עמוד לרצפה אופ� הישענות הגלריה על העמוד וחיבור ה�א� יש עמוד 

 .הריצו�

שאמורות להיות שונות ( פירוט המדרגות :  תרגיל בחירה של התלמידי�– 23תרגיל 

 .20 ותרגיל 19מתרגיל 
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 נושא שעות

 מחיצות גבס 7.2 12 

 .הרכבה בחללי� יבשי� ובחללי� רטובי�, שיטות

1:5בקני מידה  תכנו� חלל קיי� באמצעות מחיצות גבס כולל פרטי� – 24תרגיל 

 ).ל הכולל שירותי� ומקלחת"משרד פרטי למנכ: כמו למשל(

 )תקרות אקוסטיות(תקרות תותבות  7.3 14 

 חומרי� ושיטות הרכבה

 או קני 1 : 5קני מידה . (  תכנו� תקרה אקוסטית במשרד כולל פרטי�– 25תרגיל 

 ). על פי הצור�– 1:2מידה 

יש לתכנ� , ה/ המוצע על ידי כל תלמידעל פי הפתרו�.  פרטי החזית– 26תרגיל 

 :בה� ג�,  לפי הצור�1:1 או 1:5ולסרטט את הפרטי� בקני מידה 

חיבור הדלת לחזית ; מפגש החזית ע� תקרת הבטו� ורצפת הבטו� והקיר הבנוי בצד

 .גגו� או שלט בולט; וס� הדלת ביציאה לרחוב

 מבח� מסכ� 4 

 

ה זמ� כ"סה 60 
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 ביבליוגרפיה

הקשורות ,  של חברות שונותמקצועיי�ס אוס� של קטלוגי� ופרוספקטי� "ליצור בביהרצוי 

 .כמו כ� רצוי להחזיק רשימה של אתרי אינטרנט של חברות אלה. לענ� הבנייה

 http://benarit.com/site/pratim.asp: אוס� סרטוטי פרטי� באתר של חברת בנארית

אוריי� בשיתו� '  הוצ–) 2000מת השרו� ר (פתחי� ומעטפת לפרטי פרטי�, אוריי� גיורא

 .ל.ט.הטכניו� מ

) ל של מגוו� ספרי� בנושאי פירוט לטכנולוגיית הבנייה"המו (Detailהעת �כתב

http://www.detail.de/En/Aktuell/Index 

, פרטי בנייה:  סטנדרטי�–אדריכלות  מחלקת עבודות ציבוריות –משרד הבינוי והשיכו� 

 2005צ "מע/משרד העבודה'  הוצ– ת אלומיניו�עבודו, מסגרות, נגרות

�) בגירסה ממוחשבת (Sweetsקטלוגי� מרוכזי� לענ� הבנייה כמו טכנופייל וקטלוג  

http://sweets.construction.com/ 

 .המרכז לחינו� טכנולוגי חולו�'  הוצ–) 1985, חולו� (מדרגות ומעקות , גיוראנר'קלויז

'  הוצ–) 2001חיפה  (ת תכניות עבודה ותיאור פרטי בניי�הכנ: שרטוט אדריכלי, קרני אייל

 .מכלול

 .המכו� האקדמי טכנולוגי חולו�'  הוצ–) 2005חולו�  (פרטי גמר באדריכלות פני�, שטיינברג נילי

 


