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 קורס איטום ושיקום מבניםבוס ליס

 

 שיעורים כללים:
 

 

 

 שעות תיאור כללי נושא 

תאור של ענף הבניה  .1 מבוא לענף הבנייה 
בישראל: בניה רוויה 

ופרטית, תעשיה, 
 תשתיות, בטחון וכו

 מקצועות בענף הבניה  .2

8 

 בטוןמהו בטון וסוגי מושגים,  מבוא לבטון  
, יישום, איכות תכונות עיקריות

 ודרגות חשיפה לסביבה ביצוע

11 

יישום הבטון, התאמת סוג  הבטון יישום 
 לתפקיד, זיון הבטון

8 

סגרגציה, הפסקות יציקה , חיבורי  כשלים בבטון 
 מבנה

8 

 3 הסבר על תקני הבניה בישראל תקנים 

 3 מדיניות אחזקה של מבנים אחזקה  

השלכות כלכליות ומשפטיות  
 של ליקויי בניה

 2 

חישובי חומרים, עלויות,  
 תימחור וכו

 3 

 8 למידה מעשית  בטוניםמעבדת  

קריאה והבנת שרטוטים  
 וקונסטרוקציה

 3 
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 שיעורי התמחות באיטום:
 

 

 זמן משוער תיאור כללי נושא 

 תפקיד האיטום במבנה 
 איטום שלילי וחיובי

 מדוע צריך איטום?
 איטום חיובי ושלילי

 

4 

 4  איטום שיטות וחומרים 

ובניה קיימת בניה חדשה  איטום תת קרקעי  
 )תיקון(

4 

 11 + מעשימפרטים + חומרים איטום מעטפת המבנה 

 11 + מעשיחומרים+  מפרטים איטום גגות 

 11 + מעשיחומרים+  מפרטים איטום חדרים רטובים 

 11 + מעשיחומרים+  מפרטים איטום בריכות ומאגרי מים 

 8  איטום צנרת 

 8  חומרים קריסטליים 

 8  ותיקוני איטוםשיקום  

    

 8 ביקור באתרים רלוונטיים סיורי שטח 

 8  חקר אירוע –מקרה בוחן  

    

  

 

 

  שיקום
 
 זמן משוער תיאור כללי נושא 

 4  מהו שיקום 

 11 עיוני+מעשי מתי צריך שיקום 

 11 עיוני+ מעשי חומרים צמנטיים 

 11 חומריםמפרטים +  חומרי הזרקה 

 2 חומרים+  מפרטים PHברזל ומעכבי קורוזיה  

 4 עיוני+מעשי שיקום תת ימי 

 8 עיוני ומעשי חיבורים בן בטון חדש לישן 

 4  סקר/בדיקות 

 4  שיקום תשתיות 

    

 24 ביקור באתרים רלוונטיים סיורי שטח 

 4  חקר אירוע –מקרה בוחן  
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