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תכניות אדריכליות וסימונים מוסכמיםמבוא להכרת 

תכניות אדריכליות  
(לפי המפלסים)

תכנית חזיתות  
של המבנה  

תכנית חתכים  
של המבנה  

רשימת  
מסגרות

רשימת  
אלומיניום רשימת נגרות תכניות פרטים

תכנית ריצוף
תכנית  
מדרגות

תכנית תקרות
תכנית פריסות  

חיפוי

תכניות  
מפורטות  

שונות

מבנה בסיסי של תכניות אדריכליות



תכנית אדריכלות–המקרא בצד 



תכנית אדריכלות–המקרא בצד 

קנה המידה של התכנית

שם הפרויקט

שם התכנית

מהדורה ותאריך עדכון' מס

ביצוע/מכרז/סימון יעוד התכנית עיון

שם האדריכל ופרטי התקשרות



תכנית אדריכלות–המקרא בצד 

הטלת אחריות להתאמת המידות על המבצע בפועל  

מי קיבל את  , רשימת הפצה של התכניות המעודכנות

קבלן מבצע/פיקוח /יזם/מתכננים/יועצים)התכניות 

המהדורה של התכנית ותאריך ההפצה  ' מס



תכנית אדריכלות–המקרא בצד 

המהדורה של התכנית ותאריך ההפצה  ' מס

לרוב השינוי יסומן על  , פרוט מהות השינוי שבוצע בתכנית

המהדורה' התכנית בענן או חץ עם מס



כדי שנוכל לקרוא בצורה נכונה תכניות אדריכליות נלמד ונכיר מספר סימונים מוסכמים שכיחים המופיעים  

:כמעט בכל תכנית אדריכלית 

חץ לצפון–כיוון הצפון 
.ג התכנית היכן הצפון נמצא ביחס למיקום המבנה"הסימון לכיוון יראה לנו ע/החץ

.מטרת הסימון הוא להבהיר את מיקום המבנה ביחס למרחב ותחושת התמצאות

ג השרטוט בצד המקרא"כ ע"הסימון יופיע בד



סימון גובה מפלס
בכל קומות  ( גובה ריצוף)בכל תכנית אדריכלות יסמן האדריכל את גבהי מפלס הרצפה 

.של המבנה0.00–ה קרקע.קלרוב הסימון יעשה ביחס לרצפת , המבנה

סימון גובה אלמנטים ומפלסים בחתך
:י הסימון הבא"בתכנית חתכים האדריכל יסמן את גובה האלמנטים השונים ומפלס הריצוף ע



סימון מידות מבנה 
הכלל בסימון מידות המבנה והאלמנטים השונים הנמצאים בו קובע כי המידות הפנימיות יהיו מפורטות ביותר וככל 

שיוצאים מהמבנה כלפי חוץ המידות יהיו כלליות ופחות מפורטות



עמודי בטון/קיר בטון/סימון קיר בלוק
יסומנו בחתך בקווים אלכסונים עם ( רצפה/תיקרה/עמוד/קיר)בכל התכניות העוסקות בבנייה האלמנטים מבטון 

.מרווח קבוע ביניהם

.קירות מבלוקים יהיו ריקים ולא מלאים

קירות בטון

עמודי בטון

קירות בלוק

את המידע לגבי עובי הקיר נקבל מהתכנית*



סימון דלתות חלונות וכיווני פתיחה

כיווני פתיחה

סימון חלונות



?מה זה –תכניות קונסטרוקציה 

תכניות שלד המבנה= תכניות קונסטרוקציה 

.תכנית קונסטרוקציה הינה צילום רנטגן של המבנה........ פירושה שלדקונסטרוקציה 

כך בתכניות קונסטרוקציה  , כמו שבצילום רנטגן של גוף האדם נראה את השלד הקונסטרוקטיבי של גוף האדם הבנוי מעצמות

.נראה את שלד המבנה הבנוי משילוב של בטון וברזל



?לאדריכל " קונסטרוקטור"מה ההבדל בין מהנדס בניין 

חומריםבחירתכדיתוךקטניםלחלליםהמבנהמרחבאתולחלקגודלו,המבנהצורתאתלתכנןאדריכלשלהעיקריתפקידו

.'וכובלוקיםקירות,בטוןכגוןמתאימים

,בטוןקורות,בטוןעמודיהשמתבאמצעותהאדריכללתוכניות"יציבות"תכניותלתתהוא(הבנייןמהנדס)הקונסטרוקטורשלתפקידו

.'וכורצפהעוביקביעת,בטוןקירות

פרטיבביתקרקערצפתעלהעומסלמשל.המבנהאתלייצבאיךוקובעהמבנהלחלקישישהשוניםהעומסיםאתמחשבהמהנדס

.הגגעלהמופעלהעומסמאשריותררב

.'וכוריהוט,אנשיםאיןהגגעל



תכנית קונסטרוקציה–המקרא בצד 

,  קנה מידה, מהדורה' מס, שם התכנית

שם המתכנן

.יש לקרוא בעיון את המפורט בהערות

,  מפרט טכני המפרט את סוג הבטון

המתנה עד פרוק ועוד  זמן,היציקהאופן 

הקונסטרוקטורהנחיות ביצוע של 



סימול ברזל  

ɸ-ברזל  חלק

ɸ-ברזל מצולע

(המרחק בין המוטות)תדירות סידור הברזל -@

רשת ברזל   -# 



מיקום הברזל  

בקורה

מספר המוטות
סוג הברזל  

(מצולע)
קוטר המוט

האורך הכללי  

של המוט

ברזל עליון-ע .ב

ברזל תחתון-ת .ב

ברזל אמצע-א .ב
ברזל עליון שכבה ראשונה–1'ע שכ.ב

ברזל תחתון שכבה שנייה–2' ת שכ.ב

מיקום ברזל  

עליון

מידות הקורה

עובי תיקרה

מיקום ברזל  

תחתון



מיקום הברזל  

התיקרהבחתך 

קוטר המוט

המרחק בין המוטות  

(התדירות)

אורך המוט

צורת המוט  

והתחום המוגדר



(ע)רשת עליונה 

עובי תקרה

קוטר מוטות  

הברזל ברשת
סידור המוטות  

(מ"ס20כל )ברשת 

מהסימון ניתן להבין שסידור המוטות בשני הכיוונים  
ɸ10@20/20#←  מ  "ס20הינו כל 

רשתות ברזל



קוטר ברזל החישוק

המרחק בין החישוקים  

(תדירות)

אורך הכללי של המוט  

המכופף

"  פיגורות"ו" חתים"חישוק ברזל 



כלונסאות

אורך הכללי של המוט  

לפי קוטר הקידוח

קוטר הקידוחים

חתך הכלונס

עומק הקידוח


