
דירוג 

מספרי
דירוג

טיח -קלקר- בטון -קל קר - טיח 

( ICFתבנית )

דירוג 

מספרי
טיח–בלוק - בטון - קלקר - טיח דירוג

דירוג 

מספרי
25xlאיטונג דירוג

דירוג 

מספרי
3קלקר דור /בלוק על פומיס דירוג

R = 2.35– כ R30.45 = 2.18– כ R30.45 = 2.076– כ R30.45 = 4.18– כ 15.0%40.6(ללא חיפוי)התנגדות תרמית 

5.0%נתון טרמי משתנה ברטיבות
30.15אין שינוי40.2אין שינוי40.2

ירידה מסויימת בבידוד 

הטרמי
30.15

ירידה מסויימת בבידוד 

הטרמי

12.0%מסה תרמית של הקיר
10.12

הקל קר הפנימי מבטל את מסת 

הקיר
40.48

ר "ג למ" ק390כ - מסה תרמית 

קיר
30.36

ג " ק100- מסה תרמית כ 

ר קיר"למ
ג" ק125- כ 40.48

8.0%הדף/עמידות לרעידות אדמה- חוזק קונסטרוקטיבי 
40.32

עמידות גבוהה לרעידות 

הדף/סדיקה/אדמה
40.32

עמידות גבוהה לרעידות 

הדף/סדיקה/אדמה
10.0820.16

"רגיל"קיר 40.3"רגיל"קיר 40.3"רגיל"קיר 40.3קלקר בצד הפנימי של הקיר7.5%20.15הרגלי צריכה

2.5%תליה
10.05

מחייב דיבלים שיעברו את שכבת 

הקלקר
"רגילה"תליה 40.1"רגילה"תליה 20.1"רגילה"תליה 40.1

5.0%אש
10.05

בתנאי שריפה הקיר הפנימי יפגע 

וחיצוני
30.15

הקיר הפנימי אדיש לאש חיצוני 

נפגע
הקיר הפנימי אדיש לאש30.15הקיר הפנימי אדיש לאש40.2

10.0%קונסטרוקציה
30.3

ברזל ניצב – תבנית סגורה 

בהשחלה
40.4

ברזל ניצב – תבנית פתוחה 

מותקן לפני סגירת התבנית
20.2

עמודי בטון וקורות תפסנות 

פתוחה
20.2

עמודי בטון וקורות תפסנות 

פתוחה

 ימים לקומה20.114 ימים לקומה20.114 ימים לקומה5כ 30.15 ימים לקומה5 – 4כ 5.0%40.2משך התקנה

10.0%קיר נושם
10.1

שכבת הפוליסטירן הפנימית לא 

נושמת
בלוק נושם30.3בלוק נושם40.4בלוק פנימי נושם40.4

5.0%10.0540.240.230.15(קול נישא באור)אקוסטיקה פנימית 

10.0%בלוק/ עלות תבנית 
10.1

תבניות  מיובאות יקרות בגלל 

הובלה הימית
ייצור מקומי30.3ייצור מקומי40.4ייצור מקומי30.3

5.0%שינוי חומרים בחזית  והשפעה על  מראה טיח וסדקים

40.2
חזות אחידה ישום טיח יקר יותר 

שלד בטון ללא סדקים, 
40.2

חזות אחידה ישום טיח יקר 

שלד בטון ללא סדקים, יותר 
10.05

הקפדה יתרה על ישום טיח 

זול יותר אך חזות לא 

אחידה יתכנון לסדקים

30.15
ישום טיח זול יותר אך חזות 

לא אחידה יתכנון לסדקים

כ"סהכ"סהכ"סהכ"סה100.0%סיכום  ציון גבוה זוכה

3בלוק רביד דור  בלוק תאי (GSB)בלוק -טון-תבנית קלקר קלקר-בטון-תבנית קלקר

%הפרש ב 

(1045י "ת)השוואת חתכי קירות העומדים  

2.99 2.99 3.65 2.44

(H ו Dטורים ) 1-4מלא בדירוג המספרי ספרה מ . ב (%משקל ב ) Bבטור האחוזים את החשיבות שיש מבחינתך לסעיפים שבטור ' /מלא. א: הנחיות למילוי הטבלה 

 את התוצאה המספרית20 ו 19קרא בשורות .                ג

משקל באחוזיםסעיף השוואה

100% 67%82%82%


