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גיליון תי ק ו ן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 511206איטום מבנים  ,בהרכב זה:
שמואל אנגל ,איתן חביב ,מיכאל מרטון )יו"ר( ,אורי ענבל ,חיים קירשון
כמו כן תרמ ה להכנת גי ליון התי ק ו ן  :חגית אוגניסתוף
יעל אבוחצירה ריכז ה את עבודת הכנת גיליון התיקו ן .
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  2752חלק  1מדצמבר 2012
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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פרק ב– דרישות כלליות לתכנון ולביצוע
. 2.1
. 2.1.3

תכנון
רמת האיטום
הכתוב בסעיף יושמט ,ובמקומו ייכתב:
 רמ ת האיטום למבנים תהיה כמפורט בטבלה . 1(
1
)
 רמת האיטום הנדרשת למבני מגורים ,על כל חלקיהם ,לרבות מבני העזר תהיה רמה . 1 -ככלל ,בהעדר הנחיה מפורשת במסמכי התכנון  ,רמת האיטום הנדרשת תהיה רמה . 1

טבלה  – 1רמות איטום נדרשות
רמת ה איטום
1

2

3

המאפיין
יבש לגמרי

יבש עד לחלוחי

לח

תיאו ר
אין כתמי לחות או/וגם טפטוף מים
בכל כמות שהיא בצד היבש של פני
המבנה
אין טפטוף מים בכל כמות שהיא בצד
היבש של פני המבנה ויש כתמי לחות
בודדים בלבד
מים )א(

יש כתמי לחות וכן יש טפטוף
במקומות בודדים ,בצד היבש של פני
המבנה

הערה לטבלה:
)א( טפטוף מים משמעו טפטוף בכמות שאינה גדולה מ 1 . 0 -ליטר מנקודה יחידה בקיר למשך
 24שעות ,ובלבד שיש לו ניקוז מתאים .

)(1

מבנה עזר – מבנה שנבנה ליד ה מבנה העיקרי  -בחצרו ,בחלק ממנו או על גגו  -ומשרת את המבנה העיקרי .
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