
 תוכן ההרצאה נושא ההרצאה מפגש' מס

 תקציב פרויקט הבנייה 1

בניית תקציב הפרויקט והקניית כלים למעקב אחריו  

במטרה למנוע חריגה , לאורך כל פרויקט הבנייה

 .תקציבית

 האדריכל ותהליך התכנון 2

האדריכל ותהליך  . איך מגיעים לחנוכת הבית שבעי רצון

התאמת הבית  , התקשרות עם רשויות, תכנון הבית

חוזה עם , לצרכים הפונקציונאליים של המשפחה

 . אדריכל

 שלד הבניין 3
סוגי  , יציקות, יסודות, סימון הקרקע, שלבי ביצוע השלד

,  שיטות בנייה, גג, מעטפת הבית, תקרות, קירות, רצפות

 .התקשרויות חוזיות ובחירת אסטרטגיית הבנייה

 מערכות איטום   4
הכרת  , גורמים לליקויים ומשמעותם, משמעות האיטום

איטום  , בעלי המקצוע השונים, פרטי איטום, חומרים

 .מרתפים ומניעת כשלים, איטום חדרים רטובים, הגג

  

5  

  

  

 מערכות אינסטלציה

  

,  יתרונות וחסרונות-סוגי צנרות, אינסטלציה' תכנון מע

-מרכזיות מים לחלוקת לחצים. שופכין, מערכות דלוחין

,  התקשרות עם קבלן האינסטלציה, קרים/מים חמים

 .עלויות

 6 

 

 וחיפוי  ריצוף 

 

 צבע וציפוייםטיח 

סקירה על מוצרים  . כלים לבחירת מוצר לריצוף וחיפוי

, אבן, שיש, טרצו)מחירים , חסרונות, יתרונות: בשוק

תכנון מדרגות , שיטות יישום(. גרניט פורצלן, קרמיקה

 .ועוד

מושגים בתחום  . הצבע כגורם חוויה ותחושה במרחב

סוגי הצבעים  , כיצד כל צבע משפיע על האדם, הצבע

צביעה  , השונים בתחום הבניה והבחירה בשימושם

 אמנותית וסוגי טיח פגמנטי
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 מערכות אלומיניום

, סוגי פתיחה מקובלים , דלתות וחלונות הבית

,  מפרט, בחירת היצרן, יתרונות וחסרונות -האלומיניום 

 .שימוש ואחזקה

 מטבחים  
משטח , ציפויים וגימור, חומרי גלם: תכנון ועיצוב המטבח

ברזים  ועצות  , כיורים, היצרן והמבצע, אחסון, העבודה

 שימושיות
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 חשמל ותאורהמערכות 

  

שלבי הביצוע במקביל לבניית  , תכנון מערכת החשמל

גופי  , קריאת תכנית חשמל, כתבי כמויות ומכרזים, הבית

 .סוגי תאורה והשפעתם על החלל, תאורה

 מפגש מסכם
,  בעיות, טיפים, נקודות עיקריות שנלמדו -שלבי הבנייה 

חריגות , ליקויי בנייה.    התקשרויות עם בעלי מקצוע

 .שאלות ותשובות. מביצוע תקין

 השקוףבנוסף יתקיים סיור מקצועי מודרך במתחם הבית 
 

בספר חומר  . בעת ההרשמה לתוכנית הליווי יקבלו המשתתפים ספר הדרכה מקצועי ומקיף: ספר הדרכה

 .הנוסף על הנאמר בכיתה
 

מיום ( לשני בני הזוג)עד חנוכת הבית  רענוןאנו מאפשרים השתתפות חוזרת בשיעורי : חזרה על שיעורים

    .וזאת על מנת להבטיח הפקה מרבית מהתוכנית, הרישום

 

 :תכנית הקורס
 


