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 מבוא
 

למבנים דרך  לחדור הראדון עלול. חסר ריח או צבע הנובע מהקרקע ,רדיואקטיבי, אציל, גז הראדון הוא גז טבעי

עקב היותו , חשיפה ממושכת ובריכוזים גבוהים לגז זה. סדקים במבנה וכן דרך מערכות הצנרת השונות

 . ולה לגרום לתחלואהעל, רדיואקטיבי

גם . שפיעת הגז מהקרקע נובעת מהתפרקות יסודות רדיואקטיביים הנמצאים בריכוזים שונים בכל קרקע וסלע

מכאן המסקנה שפוטנציאל הצטברותו .  יש שפיעה של הגז, בקרקעות המכילות ריכוז נמוך של מקורות אלו

 . במבנים קיים בכל קרקע

צנרת חשמל ותקשורת ונגרמת עקב  הפרשי לחצים , סדקים, ל דרך חריציםחדירת הגז למבנה נעשית בדרך כל

הגז מתרכז בדרך כלל בחללים הבאים . לבין הלחץ החיצוני, )במיוחד בזמן חימום-הנמוך יותר (בין פנים המבנה 

 .יכול גם לחדור לקומות עליונות יותר דרך צנרת החשמל  והתקשורת, אולם,  במגע ישיר עם הקרקע

 :  חדירת הגז למבנים חדשים באמצעות של ותאפשרה לצמצם אתההנחיות שלהלן באות , כןאשר על 

 אטימה. א              
 של הגז מתחת למבנה( במידת הצורךואקטיבית )שאיבה פסיבית . ב 

 בקרה .ג
 

 ניתן למצוא במשרדי איגוד ערים, חומר הסברה נוסף בנושא גז הראדון והדרכים למניעת הצטברותו במבנים

 www.enviosh.org.il: לאיכות הסביבה יהודה או באתר האינטרנט של האיגוד

 

י המחלקה לאיכות הסביבה והמחלקה לתכנון מבנים "מיפרט זה ונספחיו מתבססים על מפרט דומה שנעשה ע

 . בעיריית ירושלים

של המחלקה לאיכות הסביבה על שיתוף המידע והסיוע בהכנת מיפרט המתכנן הסביבתי , למר עמירם רותם תודה

 .זה
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 במעלה אדומיםהנחיות ומיפרט טכני למניעת חדירת גז הראדון לבניה חדשה 

             
 

 המטרה 1

 .מניעת חדירת גז הראדון למבנים מתוכננים חדשים  1.1

 .אמצעי  האיטום שאיבת גז הראדון מתחת ל מבנה במידה וקיימת חדירת הגז למרות   1.2

 

 האמצעים 2

 תכנון ושיטות הבנייה  2.1

מעלה ההנחיות והמיפרט לא מציעות שיטות בניה אחרות מאלו הנהוגות ומקובלות ב 2.1.1

 .למעט הגדרות חדשות בנושא האיטום והנחת צנרת לשאיבת הראדוןאדומים 

 אטימה 2.2

אטימה ב מפרטים את המיקום ואת האופן בו יש להניח יריעות "המצ  4עד  1תשריטים   2.2.1

 : בהתאם לסוג  הבנייה, או חומרי אטימה אחרים

 עבור ריצפה מונחת:  1' תשריט מס 2.2.1.1

 )צפה(עבור רצפה תלויה :  2' תשריט מס 2.2.1.2

 פרטי  איטום שונים:  3' תשריט מס 2.2.1.3

 איטום צנרת למבנה ופרט להנחת צינור שרשורי:  4' תשריט מס 2.2.1.4

 5.0חמות בעובי מעל יריעות האטימה יהיו מסוג יריעות ביטומניות משופרות מול  2.2.2

 .עם ארג SBSמילימטר מסוג 

מצד הקרקע כמפורט : חובה לאטום סביב כל צנרת החודרת מהקרקע לתוך המבנה 2.2.3

ומצד רצפת המבנה באמצעות דחיסת סיליקון לתוך הרווח סביב , 4.4' בתשריט מס

 .הצנרת

הפסקת את תפרי , את תפרי התפשטות, יש לאטום את כל תפרי החיבור בין הרצפה וקיר 2.2.4

 :יציקה ואת הסדקים

היות , יש לאטום את כל התפרים והסדקים אפילו אם הם נראים סגורים 2.2.4.1

 .ובעתיד הם יתרחבו

 .יש להבריש היטב את כל הלכלוך מתפר החיבור לפני יישום חומר האטימה 2.2.4.2

בעל יכולת   (Polyurethane caulk)יש להשתמש בחומר אטימה פוליאוריטני  2.2.4.3

להשתמש במספיק חומר כך שבעת מריחתו הוא יש . היצמדות טובה לבטון

 .מ לפחות"ס 1.0יתפשט על הרצפה והקיר ברוחב 
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 :אטימת צנרת חשמל ותקשורת 2.2.5

הקרקע בתחום המבנה יוכנסו לתוך -במידה וכבלי החשמל והתקשורת בתת  2.2.5.1

יש להקפיד שהשרוול הוא ללא חורים וכן להדביק קטעי , מגן) צינור(שרוול 

 . שרוול 

כיבוי אש וכדומה יש , התקשורת, בתוך ארונות החשמל: בנקודות המוצא 2.2.5.2

 .לאטום בסיליקון את הרווחים בין השרוולים לבין הכבלים או הצנרות

) ג שורק או אחר "דוגמת ממ( כל חומרי האטימה טעונים תעודה ממכון מוסמך  2.2.6

 .המאשרת אטימות לחדירת גז הראדון 

 

 שאיבת גז הראדון מתחת ליסודות 3.2

 עד 80( אינטש  5.0 עד 3.0מחורר שרשורי מצופה בד גיאוטכני בקוטר  יש להניח צינור 2.3.1

 . בהתאם לסוג הרצפה  4' ומס 2' מס, 1' כמפורט בתשריטים מס) מ "מ 120

. יש להניח את הצינור כך שיעבור מתחת לכל החללים המתוכננים בקומת הקרקע 2.3.2

ספר מערכות יהיה צורך במ, במבנים מתוכננים עם מספר מפלסים של קומות הקרקע

 ).צינור שרשורי וצינור עולה (

) בצד הפנימי ( את הצינור יש להניח בצורת לולאה סביב קירות המסד או קורות קשר     2.3.3

פרטים על הצינור העולה ראה בהמשך וכן ראה ( וכל לולאה תחובר לצינור עולה אחד 

 ).' דוגמא בנספח א

ר יש "מ 185 -וד של עד כ על כל שטח יס: היחס בין מספר הלולאות לשטח היסוד 2.3.4

 .להתקין לולאה אחת לפחות

על מנת להקטין את . מ"ס 30המרחק המירבי של הצינור מקירות המסד לא ייעלה על   2.3.5

לצינור  ייעודית)  900( רדיוס הכיפוף של הצינור בפינות יש להשתמש בברך חיבור   

 . שרשורי

) תותב ( צינור מוביל לולאת הצינור השרשורי תעבור דרך קורות המסד באמצעות  2.3.6

אין להעביר את הצינור . בקוטר מתאים אשר יונח מראש לפני יציקת קורות היסוד

, היות שכך ייווצר קטע נמוך בלולאה שיצבור מים, השרשורי מתחת לקורות היסוד

 .  יאטום אותה וימנע את מעבר גז הראדון

 . 4' הצינור השרשורי יכוסה  בשכבת חצץ כמפורט בתשריט  מס  2.3.7

כשהקצה ) 'ראה נספח ד( 2.3.1סעיף  - 1205.2הצינור יונח בשיפוע בהתאם לתקן ישראלי  2.3.8

 .הגבוה הוא תמיד הקצה המחובר לצינור העולה
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מפלסטיק ייעודי לצינור (  Tשתי הקצוות לולאת הצינור השרשורי תחוברנה לחיבור  2.3.9

שלקצהו העליון ) או ממתכת על פי הנחיות של יועץ אינסטלציה -' ראה נספח ג-שרשורי 

 . יחובר לצינור העולה

אינטש שיעלה דרך פיר בבניין  4.0או  3.0הצינור העולה יהיה עשוי מצינור קשיח  בקוטר  2.3.10

 .מ מעל לפני הגג "ס 135ויסתיים בגובה 

מ מעל קצה הצינור "ס 20.0מ ובגובה "ס 20.0בקוטר " סיני"קצה הצינור יכוסה בכובע  2.3.11

 .' ראה דוגמא בנספח ו. נון ציפוריםויכוסה ברשת למניעת חדירת וקי

 :הנחיות למיקום הצינור העולה  2.3.12

חזית דרומית ( הצינור העולה יהיה בצד החם של המבנה  המיקום המועדף של  2.3.12.1

 )או קרוב לארובת ההסקה וכדומה 

: מ נמוך יותר"ס 60מרחק מינימאלי מפתח בבניין הנמצא באותו המישור ועד   2.3.12.2

 .מטר 3.3

, 1205.2תעשה בהתאם לתקן ישראלי ) 'פלדה וכו, פלסטיק(ולה בחירת סוג הצינור הע 2.3.13

יהיה צינור פלדה ) צינור נסתר(צינור בתוך קיר : 'ב בנספח ד"המצ) 1טבלה , 2.2.1סעיף (

 .מגולוון או מצופה ולא צינור פלסטיק

ועל ) לחלוטין ללא חורים או סדקים(יש להקפיד על שלמות מלאה של הצינור העולה  2.3.14

 .מושלם של חוליותיוריתוך /הדבקת

 :ייעשו רק באמצעות, חיבורי  קטעי הצינור השרשורי  והצינור העולה 2.3.15

 )כדוגמא' ראה נספח ג(אביזרי חיבור ייעודיים לצינור שרשורי  2.3.15.1

במידה והצינור העולה עשוי . פלסטיק או מתכת: בהתאם לסוג הצינור העולה  2.3.15.2

ואותו יש , ם ממתכתלהיות עשוי ג T)או חיבור    900 (ממתכת חייב החיבור  

על פי הנחיות יועץ ) מופות ( לחבר לצינור השרשורי באמצעות מתאמים 

 )'    ראה נספח   ב.  ( אינסטלציה 

, )מופות ( כל החיבורים בין הצינור השרשורי ומתאמים  כל שהם מפלסטיק   2.3.15.3

ניתן להוסיף ההדקים נוספים . ברגיםחייבים להיות מהודקים באמצעות 

 .לברגים כגון בנד מנירוסטה לחיזוק בנוסף

 : לפני כיסוי הצינור בשכבת חצץ יש לוודא  2.3.16

 יש להדק ולקבע בעזרת ברגים או מתאמי. שכל החיבורים מהודקים וללא נתק  2.3.16.1

 .חיבור עם טבעות גומי הכל על פי הנחיות יועץ האינסטלציה

 .שהצינור מונח בשיפוע המתאים   2.3.16.2

 .שאין פגמים או קרעים בצינור וחיבוריו  2.3.16.3
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 .שכל החיבורים בין הצינור השרשורי לצינור העולה  עשויים מהחומר המתאים  2.3.16.4

 .שיש סימון מזהה לקטע הצינור העולה כצינור ראדון ולא כאחר  2.3.16.5

 :לפני יציקת הבטון הרזה והרצפה יש לוודא  2.3.17

 .שנפרסה יריעת ניילון מעל החצץ והיא שלמה ללא קרעים או חורים  2.3.17.1

 .עולה כצינור ראדון ולא כאחרשיש סימון מזהה לקטעי הצינור ה  2.3.17.2

בתוך   על גבי הצינור העולה) באמצעות מדבקה ( יש לציין : סימון הצינור העולה החשוף  2.3.18

 : באופן ברור ובולט )או בכל מקום שהוא חשוף ( ובקטע החשוף העולה מעל לגג פיר 

 "ולא להתחבר אליו לא לפגוע בשלמותו  -צינור לפינוי גז ראדון  "                              

בסמוך ליציאת הצינור העולה בגג על מנת ) בהתאם לתקנים(יש להכין נקודת חשמל  2.3.19

יש . ל"במידה ויהיה צורך לשאוב דרך המערכת הנ, לאפשר חיבר מפוח יניקה לצינור

נתוני , להתייעץ  עם מומחה לאוורור לגבי סוג ועצמת המפוח בהתאם לתכנית הבניין

 .ץ הדרושהלח -הצנרת וגודל תת

 

 

 ((SGC: Soil Gas Collection Mat" מזרון לאיסוף גזי קרקע"שימוש ב 3.2

 ).' ראה נספח ז. ( SGCניתן להשתמש במזרון , כחלופה לצינור השרשורי

 :הדרישות מהמזרון 2.4.1

 טכני מכל צדדיו -מצופה בבד גיאו 2.4.1.1

 מ לפחות"ס 30:  ברוחב מינימאלי 2.4.1.2

 מ לפחות"ס 2.5:  בגובה מינימאלי  2.4.1.3

 ר"סמ 77 -כ : אוויר נומינאלי חתך מעבר  2.4.1.4

ומנגד שהיה חזק , המזרון חייב להיות בנוי כך שאוויר יכול לנוע דרכו מצד אחד 2.4.1.5

  .דיו להחזיק את משקל הבטון שמעליו

 מ"ס 30 –לא יותר מ : המרחק המירבי של המזרון מקירות היסוד  2.4.2

 .רות היסודהמזרון יונח שטוח ישירות על הקרקע כלולאה עם זוויות ישרות סביב קי  2.4.3

יש לתקן ולאטום  כל חור או חתך , ניתן לצקת בטון ישירות על המזרון אולם לפני כן 2.4.4

 . ולהתקין את החיבור העולה

ר יש "מ 185  -על כל שטח יסוד של עד כ : היחס בין מספר הלולאות לשטח יסוד  2.4.5

 .להשתמש בלולאה אחת לפחות
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י יציקתם על המזרון  אין להעביר לולאת המזרון תעבור דרך קורות היסוד על ידי על יד 2.4.6

את המזרון מתחת לקורות ועמודי היסוד כדי למנוע נקודה נמוכה בלולאה הצוברת מים 

 .ומונעת את תנועת האוויר והראדון 

הוא יחובר ללולאת , )האזור החם בבניין ( במקום שנבחר למיקום הצינור העולה  2.4.7

 ).T - RISER (המזרון רק באמצעות מתקן חיבור ייעודי 

חיבור פינות בזוית : האמריקני  EPA  -כל חיבורי המזרון יהיו על פי הוראות היצרן וה  2.4.8

קיבוע לקרקע באמצעות מסמרים ייעודיים , חובת כיסוי בבד גיאוטכני, מעלות 45

 . הכל בהתאם להוראות היצרן, איטום כל החורים ועוד , מ לפחות"ס 20באורך 

 גם כאשרפרט ייש להמשיך ולאטום בין הקרקע לבין המבנה כמפורט במ:  אטימה  2.4.9

 .יש לאטום את הצנרת שנכנסת לבית באמצעות גיאוסיל .SGCמתקנים מזרון 

 הבקרה 3

 היתר בנייהאישור לתנאי למתן  3.1

קבלת אישור על פרט הרדון מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה מהווה חלק מהליך אישור היתר  

 .המועצה/נו בא במקום היתר בנייה מהעיריהואי, הבניה

קונסטרוקציה , אדריכליות(יישום והטמעת פרטי מיפרט זה בתכניות הבנייה המפורטות  3.1.1

 ) : וסניטציה 

יש להגיש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה שני עותקים של תוכנית  3.1.1.1

מפורטות התכניות ב .וחתכים של המבנה, קומת הגג, קומת הקרקע, הסביבה

ראות את מיקום הצינור השרשורי והצינור העולה בתכניות השונות לה יש

 . בהתאם לדרישות המיפרט

 . פרטי האיטום  3.1.1.2

 .   פרט המראה את חיבור הצינור השרשורי  עם הצינור העולה  3.1.1.3

 . בקצה הצינור" כובע "ה  3.1.1.4

 .רות העולים בתכנית הגגות ובחזיתות/ציון מיקום הצינור  3.1.1.5

 .על לגגדות החשמל ש/מיקום נקודת  3.1.1.6

סימון הצינור והאביזרים על גבי התכניות כולל סימון מיקום לתוויות האזהרה   3.1.1.7

 ). 2.3.18סעיף ( 

יות לניקוז /כי ערך תכנית, על היזם לצרף לתכנית הצהרת מהנדס אינסטלציה האומרת 3.1.2

 .גז הראדון בהתאם לחוברת זו או על פי הנחיות שניתנו על ידי חברות המאושרות לכך

, תקליטור או לשלוח לדואר האלקטרוני/נוסף את התוכניות על דיסקטיש להגיש ב 3.1.3

, קומת הכניסה, רקע טופוגרפי, מפת הסביבה: הקבצים הדרושים הם. dwgבפורמט 
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בכל   ttfבעלי סיומת Windowsנא להשתמש בגופנים של  . וחתכים, קומת הגג

טוכאד בעלי ולצרף את קבצי הגופנים במידה והשתמשו בגופנים של או, הכיתובים

 .shxסיומת 

 .לשיקול דעתו של המתכנן האיגוד או מנהל האיגוד. חומר נוסף יוגש במידת הצורך 3.1.4

יחתום מתכנן האיגוד או . בדיקתם ועמידה בהנחיות המפרט, לאחר הגשת כל הנתונים 3.1.5

עותק אחד יוחזר למתכנן ויוגש למחלקת הרישוי בעיריית . מנהל האיגוד על התכניות

 .ותק שני ישמר בארכיון איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודהע. מעלה אדומים

 

 "( :2טופס )"איכלוס  טופסאישור למדידות ראדון כתנאי למתן  3.2

ראה הנחיות לאשור . המדידות יבוצעו על פי הנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה 3.2.1

 .ב"מתן טופס איכלוס המצ

אגף קרינה במשרד לאיכות  קצרות טווח על פי הנוהל של יש לבצע בדיקות ראדון 3.2.2

 .' ראה נספח ח-הסביבה

לחלוטין וללא הפעלת  סגוריםובתנאים ,  1חלק  4175בהתאם לתקן הבדיקות יבוצעו   3.2.3

  .מערכות אוורור ומיזוג

חברה המאושרת י איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה באמצעות "ע וצעיבוהבדיקות  3.2.4

 .לכך מטעם המשרד לאיכות הסביבה

מתן מידע וחומר , הצבת גלאי, כוללת בדיקת התכנית להיתר הבנייהעל כל בדיקה ה 3.2.5

הסברה תיגבה אגרת בדיקת ראדון על פי חוק עזר ראדון של איגוד ערים לאיכות 

 .  הסביבה יהודה
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 (:בדיקות ראדון בלבד) –הנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה לאישור מתן טופס איכלוס

 

על פי הנוהל לבדיקות גז , מעלה אדומים הינו עמידה בבדיקות ריכוז גז ראדוןאחד התנאים לאיכלוס דירות ב

 .'ראה נספח ח.  ראדון של אגף קרינה במשרד לאיכות הסביבה

מהרשות /יזם המבקש לקבל את אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה לקבלת טופס איכלוס מהעירייה

 :המקומית יפעל על פי ההנחיות הבאות

 :   צוע הבדיקותתנאים לבי .1

על פי , הבדיקות יבוצעו על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה  או באמצעות קבלן משנה של האיגוד 1.1

 .ולפי נוהל מדידות גז ראדון במבנים של אגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבה  4175' תקן ישראלי מס

כגון דירות  ,אופקית או אנכית קעקריש מגע ישיר עם האו חלק ממנו שלכולו  ,כל מבנהיבדקו חדרים ב 1.2

 .ק"ממ/ד"ממ/מקלט, חלל תת קרקעי, קרקע

חדרי , חדרי אשפה, חדרי עגלות, מחסנים: יבדקו חדרים מעל לחלל סגור לא מאוורר כגון חדרים מעל 1.3

 .וחניות סגורות, לובי כניסה, מסדרונות, מדרגות

 .נבנתה תוספת בנייה שיש לה מגע עם הקרקע ורוצים לאכלסה 1.4

 .ר יש דרישה לבצע בדיקות בהיתר הבנייהכאש 1.5

בכל מקרה תשמר הזכות לבצע בדיקה על פי שיקול הדעת המקצועי של מנהל או מתכנן איגוד ערים  1.6

  . לאיכות הסביבה יהודה

 :בהם אין צורך בביצוע מדידותמקרים  .3

 .נמצא על עמודים ללא יוצא מן הכלל כאשר כל הבניין 2.1

החלפות אויר בשעה למשך כל  6של  נמצא על חנייה מאווררת  כאשר כל המבנה ללא יוצא מן הכלל 2.2

 .היממה

 .כגון סגירת מרפסת או תוספת קומה, כאשר הבנייה היא  תוספת כל שהיא ללא כל קשר עם הקרקע 2.3

וחניה , ר"מ 6-מחסנים קטנים מ, מסדרונות, מרפסות ,אמבטיות ,אין צורך לבצע בדיקות בחדרי שירותים 2.4

 .תת קרקעית

 :המדידות  עוציבפני ל מזמין הבדיקה/בלןהנחיות לק .2

 :בדיקה תתבצע לאחר שבדירה ובחדרים הותקנו 3.1

 .דלתות .א

 .חלונות  .ב

 .למקלט/ד"דלת וחלון לממ  .ג

 .ריצוף  .ד

 .צבע+טיח .ה
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 .שעות לפחות לפני הצבת הגלאים 12יש לסגור את כל חדרי המדידה במבנה  3.2

, שולחן, כיסא, טר שעליו יונח הגלאי כגוןמ 0.5-1יש להניח במרכז כל חדר שבו תבוצע מדידה מתקן בגובה  3.3

 .חבית מפלסטיק/או דלי, בלוקים, קופסת קרטון

. יש להתכונן לכך -ימים ואין לפתוח אותם משום סיבה בזמן הבדיקות 3-7המבנה והחדרים יהיו סגורים למשך  3.4

 . דירה שנפתחה תגרום לפסילת הבדיקה ותחייב בדיקה נוספת

 .תריסים, פתח הכנה למזגן, ד"פתח איוורור של ממ, דלתות, חדרים כגון חלונותיש לסגור או לאטום כל פתח ב 3.5

 . אבק  ורטיבות עלולים לשבש את הבדיקות-הדירה והחדרים צריכים להיות נקיים ויבשים 3.6

 :במידה ובמבנה או הדירה הותקן פרט ראדון 3.7

 .יש לוודא שהוא אכן הותקן לפי ההנחיות .א

 .וז הראדון אינו חסוםיש לוודא שפתח יציאת הצינור לניק .ב

 .יש להפעיל את המפוח במידה והותקן לאורך כל זמן הבדיקה .ג

לפי נוהל הבדיקות לפני איכלוס של המשרד  .יש להזמין את הבדיקות לפחות חודש לפני תאריך היעד לאיכלוס .4

ת ולאחריה בדיקה ארוכ, לאיכות הסביבה יתכן ולאחר הבדיקה הקצרה הראשונה תהיה בדיקה קצרה נוספת

 . טווח לאחר האיכלוס

 :דירה שבו יש צורך לבצע בדיקה ארוכת טווח לאחר האיכלוס ינתן בתנאים /אישור איכלוס למבנה .5

 .הבדיקות קצרות הטווח הסתיימו ויש תוצאות המחייבות בדיקה ארוכת טווח  5.1

 .ראה טופס התחייבות. היזם מתחייב לבצע בדיקות ארוכות טווח 5.2

בעיקר  -והחדרים אינם  אטומים , הדירה אוכלסה: חייה נורמליים היינוהבדיקה צריכה להיות בתנאי מ 5.3

 . בדירה שנמסרה לדייר אך לא אוכלסה אין משמעות לבדיקה ארוכת טווח. ד"הממ

 .ולבצע בדיקה ארוכה נוספת, במידה ותוצאות הבדיקה יחרגו מהתקן היזם מתחייב לבצע פעולות שיפור במבנה 5.4

חומר הסברה בנושא ניתן . חודשים 3-12ו יוצבו גלאים ארוכי טווח לתקופה של על היזם להודיע לדייר שבדירת 5.5

  www.enviosh.org.il–לקבל במשרדי איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה או באתר האינטרנט של האיגוד 

 
 :המסמכים הנדרשים לקבלת אישור למתן טופס איכלוס .6

 .הסביבה יהודהי איגוד ערים לאיכות "ע–טופס תוצאות בדיקות ראדון  6.1

או בחדרי המגורים בהם התוצאה מחייבת בדיקות /דים ו"התחייבות משפטית לביצוע בדיקות ארוכות טווח בממ 6.2

 .הקבלן המאכלס/י היזם"חתום ע–ארוכות טווח על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה 
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 4עד  1תשריטים 
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 נספחים
 

 דוגמאות לתכניות בנייה הכוללות את המיפרט -' אנספח 
 

 דוגמאות לפרט חיבור בין צינור שרשורי לצינור עולה העשוי ממתכת -' נספח ב
 

 דוגמא לצינור שרשורי ואביזריו -' נספח ג
 

מערכת : מערכות שרברבות -התקנת מתקני תברואה ובדיקתם ) : 1995(  1205.2קטע מתקן ישראלי  -' נספח ד
 .נקזים

 
 .רשימת החברות המורשות על ידי המשרד לאיכות הסביבה לביצוע בדיקות ראדון -' נספח ה

 
 ".כובע סיני"סימונו וכובע ארובה בצורת  , דוגמא לקטע הצינור העולה מעל לגג  -' נספח ו

 
 .וספקי המזרון בארץ "  מזרון לאיסוף גזי קרקע"פרטים על התקנת  -' נספח ז

 
 .ות ראדון במבנים של אגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבהנוהל בדיק–' נספח ח
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   'נספח א

 
 דוגמאות של תכניות בנייה הכוללות את המיפרט
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 '  נספח ב
 

 דוגמא לפרט חיבור בין צינור שרשורי לצינור עולה העשוי ממתכת
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 '  נספח ג
 

 דוגמא מקטע של קטלוג של צינור שרשורי ואביזריו
 

 1 - 180 - 125ומספרו " יהודה"הדגם המתאים לירושלים נקרא  -תיאור המוצר . 1
 אביזרים ומחברים עבור צינור שרשורי. 2
 מחירון של הצינור ושל אביזרי החיבור לפי קוטר. 3
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 '  נספח ד

 
 ) 1995(  1205.2קטע מתקן ישראלי 

 
ביחס למיקומו ) או פלדה  פלסטיק( לגבי בחירת סוג הצינור העולה  , 1טבלה  2.2.1ראה סעיף . 1

 ).בתוך קיר -גלוי או ניסתר ( בבניין 
 
 . 2%: לגבי הגדרת השיפוע לצינור השרשורי  2.3.1סעיף . 2
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 ' נספח ה

 
נמצאת באתר האינטרנט של , רשימת החברות המורשות על ידי המשרד לאיכות הסביבה לביצוע בדיקות ראדון

 :המשרד להגנת הסביבה בכתובת

  

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat

ct&enDispWho=Articals%5El1376&enZone=bodkim&enVersion=0=obje& 
 

 
 

 
 'נספח ו

 
 "כובע סיני"סימונו וכובע ארובה בצורת  , דוגמא לקטע הצינור העולה מעל לגג

 
 .דוגמא ומידות של צינור עולה היוצא ישירות ממשטח הגג .1

 .דוגמא ומידות של צינור עולה היוצא ממעקה הגג  .2

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Articals%5El1376&enZone=bodkim&enVersion=0&
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Articals%5El1376&enZone=bodkim&enVersion=0&
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 'נספח ז
 

 בארץ "  מזרון לאיסוף גזי קרקע"טים של ספק פר
 
 :להלן פרטי ספקי מזרון לאיסוף גזי קרקע 1

ו /או 03-5748054רמת גן טלפון , 3יריחו , מכון לבדיקות קרינה -נ .מ.חברת א 1.1
 09-7439917כפר סבא טלפון , 57רוטשילד 

 
 

 .נוהל מדידות גז ראדון במבנים:  'נספח ח

ודכונות מאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ניתן להוריד את ההנחיות המע
:בכתובת

ankPage&enDishttp://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=Bl

play=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l2299&enZone=r

adon 
 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el2299&enZone=radon
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el2299&enZone=radon
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el2299&enZone=radon

