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091י"ירוחהדבריםהמפורטיםבתקןישראלית"בדיקתהמבנהנערכתעפ

:וזאתכמפורטבמבואלתקן,(בניהסטיותמותרותבעבודות:סטיותבבניינים)

 מבוא

אי . אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות, בעת ביצוע עבודות בניה
, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה

 :נובעים מכמה גורמים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין

 מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; 
  (מיומנות המודדים)אופן השימוש במכשירי המדידה;
 תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. 

שינויים : כגון)טיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים נוסף על כך נגרמות ס
משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים , (תרמיים ושינויים בלחות

 .לתקן זה' סטיות כאלה מפורטות בנספח א(. inherent deviations –סטיות נרכשות )

ן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת מטרת התק. תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים
כדי , בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו

 .להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות

הן בביצוע מלאכת , כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות
יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות , הבניין הגמורהבנייה והן בתפקוד 

 . לכל שלבי הבנייה
, מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו

 (.תקנות התכנון והבנייה: כגון)מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם 

הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על  ערכי הסטיות
על פי הדרישות בתקנים זרים , כאשר קיימים תקנים כאלה, מוצרי בניין או מלאכות בניין

לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון 
 .623כ "התקנים הישראלי מפמ

כל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות ב
 .דרישות התקן הספציפי הן הקובעות, או על מוצרים ספציפיים
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:שלהתקן'פרקב1.2יסעיף"וכןעפ
 

 כללי
 

 לדרישות התפקוד החלות עליהם, הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים
ייקבעו על ידי המתכנן ( תקנות התכנון והבנייה: כגון)ולהתאמתם לדינים החלים עליהם 

 .ויצוינו בבירור
 

 :בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה
 
 ;הסטיות המותרות לפי תקן זה .6
 ;או אחרים (6)שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים .4

 ;(6)כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה שינויים הצפויים במידות .5

בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות , התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות .3
 .המותרות בעבודות ובמוצרים

 
, כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה

זאת נוסף על הנדרש בתקנות . דרישות המתכנן לפי הצורך או לפי, ייעזר הקבלן במודד מוסמך
התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת 

 .המסד
 

 .לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות

 


: מספר קטגוריות י"פנבחנים ע, הליקויים המפורטים בחוות דעת זו .5


:הכולל2123-ה"תשכ,חוקהתכנוןוהבנייה .5.2


בענייןזהישלהיצמדלתקנותגםאם.2101–ל"התש,(בקשהלהיתרתנאיוואיגרותיו)תקנותהתכנוןוהבנייה .5.2.2
,ביין.רד"שהמחוזיבחיפהבפניכבודהשופטד"פסקדיןבביהמי"פהםעומדיםבסתירהלמפרטהטכניוזאתע

:נדרש,(מ"יפרחבנייןופיתוחבע.נ'רץשלמהואחפ)091315.א.בת


כגוןהסטנדרטיםשבחוקהתכנוןוהבנייהוהתקנותעל,איןההתנאההחוזיתיכולהלהתנגשבהוראותקוגנטיות,בכלמקרה
.פיו


 .5.2.1 תברואה למתקני ת"הל)הוראות יותר2101-ל"התש( מאוחרות משנים ועדכונים  י"פע. בתקנות2.12סעיף

:נדרש,(בקשהלהיתרתנאיוואגרותיו)כנוןוהבנייההת
 

אלה הוראות אחר מילוי לעניין ויותקנו ייבנו תברואה מתקני להל, "בהתאם המים ולכללי בית)ת לצרכי ,(אביזרים
.2121–ד"התשכ

     
-ן"התש(קלטיםמפרטיםלבנייתמ)הכוללאתתקנותההתגוננותהאזרחית,2132א"תשי,חוקההתגוננותהאזרחית .5.1

.ועדכוניםמשניםמאוחרותיותר2111


:תקניםרשמייםולארשמיים .5.5


:נדרש,2101-ד"התשל,(טופסשלמפרט)צומכרהדירות .5.5.2


כלהמוצריםוהמלאכותיהיולפידרישותהתקןהישראליכאשרישכזה

:מוגדרתקןכ2'סעיףמס,2101–ל"התש,(תנאיוואגרותיו,בקשהלהיתר)תקנותהתכנוןוהבנייהי"פע .5.5.1
            

 (. I.S.O)תקןשלכלמוסדחברבארגוןהבינלאומילתקינה-ובאיןתקןכאמור,תקןישראלי-"תקן"
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 :כללי

 
 פההגדרהשנקבעהבתקן"שלבנייןמשותףזאתע1חדריםוהואנמצאבקומה3הנכסהנדוןהינודירהשבה

 (.כינויהקומותבבניינים)222'אלימסישר


 שנה-כעבודותהתקנתהריצוףבוצעולפני,בדירהנכוןלמועדהביקור. 


 .אוהתאמותלהסכםביןהצדדים3והריצוףהבדיקהנערכהבהזמנתהלקוחלשםאיתורליקוייםבעבודות


 חוותדעתזומתייחסתרקלליקוייםבעבודותשכברבוצעו. 


 כללי באופן השוואהלדרישותהתקנים"בטיבביצועהעבודותוזאתעפתחוותהדעתעוסק, י התקנות, המפרט,

בהיבטיםהטכניים וזאתבעיקר בפני ומסמכיםשהוצגו ואדריכליים, ההנדסיים אינהמתייחסת. זו דעת חוות
'טאבומנהלמקרקעיישראלוכו,רייהלהתאמותביןמצבוהפיסישלהנכסלביןהרישומיםברשויותשונותכגוןעי

מפורש באופן התאמהכזו צוינהאי וזאתאלאאםכן ויזואליות. הינן הבדיקותבעיקרן כן כמו ליקויים, לגבי
בהעדרסטתוכניות,בנוסף.וםיתכנוליקוייםנסתריםשלאניתןלאתרםכי.שניתןלאתרםבשלבזהשלהבנייה

סבירלהניחשקיימיםליקוייםנוספיםאשראינםניתנים,מערכותופרטיבנייןשונים,אדריכלות,קונסטרוקציה
אשריחשפו,אונזקיםנוספיםמעברלמפורטבחוותדעתזו3בעתידיתכנוויתווספוליקוייםו.לאיתורבשלבזה

יתכן,במקרהכזה.בותליקוישלאניתןהיהלאיתורבהעדרמסמכיםאלהבעקבותהצגתמסמכיםאלהאובעק
 .וחוותהדעתתעודכןאושיתווסףנספח


 אותקנותשהיובתוקףבזמןעבודותהבנייה3דרישותתקניםוי"פחוותדעתזוערוכהע. 
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 :ממצאים
 

 

.עלגבישטחיםנרחביםבשטחהאריחשריטותמרובות:לעיןותולטהבישנןפגיעותחיצוניותעלגביהריצוףהחדש.2


 .הנדרשיםלגביייעודםםהמינימאלייהאריחיםאינםעומדיםבתנאים-בסלון,במרפסתהסלון,במטבח

 

 ,1.2.2סעיף(1115)5חלק2333י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ
:ציטוט


  :אריחי קרמיקה. 2.2.2

 

 י "צפה בתקן הישראלי תיקרמיקה יתאימו לנדרש עבור אריחים לראריחי ה  
 ויהיו בעלי עמידות בשחיקה והתנגדות להחלקה בהתאם לייעוד הריצוף        
 צפה מזוגגים לפי יראו גם הנספח הדן במין אריחי ר)ולדרישות המתכנן        
 (.624י "בתקן הישראלי ת, עמידותם בשחיקה       

 : ל כך יעמדו אריחי הקרמיקה גם בדרישות אלהנוסף ע       

 

 לגבי אריחים  624י "אריחים בשטחי חוץ יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת. 2.2.2.2

 . 6% -שספיגתם הממוצעת אינה גדולה מ         

 

 אריחים באזורים ששוררים בהם תנאי קרה יתאימו לנדרש בתקן הישראלי  .2.2.2.2
 : חד המקרים האלהלגבי א 624י "ת         

 

 או  6% -אריחים שספיגתם הממוצעת אינה גדולה מ. א 
 

  3% -ואינה גדולה מ 6% -אריחים שספיגתם הממוצעת גדולה מ. ב 
 .624י "ועמדו בבדיקת העמידות בכפור כמפורט בתקן הישראלי ת          

 

 של  חתוכים או מיוצרים מאותו מין, אריחי שיפולים יהיו מנוסרים .2.2.2.6
 מידות אריחי . אלא אם הוזמן אחרת, צפהיהאריחים שהונחו על הר         
  .השיפולים יהיו כמצוין בתוכניות המתכנן         
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.521י"שלתקןישראלית'פנספחא"דרגתהשחיקהשלהמרצפותאינהמתאימהזאתע
,(אריחיקרמיקהלחיפויקירותולריצוף)

 :ציטוט
 

 
 (2.4.5סעיף )בהתאם לעמידותם בשחיקה , ן המלצות לייעוד אריחי קרמיקהלהל

 

 אריחים לשימוש באזורים שבהם מתהלכים בנעליים  -עמידות נמוכה בשחיקה    2'א
 : לדוגמא, בעלות סוליות רכות או ברגלים יחפות שאין בהן לכלוך שורט      
 . ביחידות מגורים, מבחוץבחדרי שירותים ובחדרי שינה ללא כניסה ישירה       

 
 אריחים לשימוש באזורים שבהם מתהלכים בנעלים  -עמידות בינונית בשחיקה    2'א

 בעלות סוליות רכות או בנעלים רגילות שיש בהן לפעמים כמות קטנה של       
 . בחדרי דיור של יחידות מגורים: לדוגמא, לכלוך שורט      

 
 אריחים לשימוש באזורים שבהם מתהלכים  -קה גבוהה בשחי-עמידות בינונית   6'א

 , בנעלים רגילות שיש בהן לעתים יותר תכופות כמות קטנה של לכלוך שורט      
 . בחדרי מבוא ובמטבחים של יחידות מגורים, במרפסות, במסדרונות: לדוגמא      

 
 אריחים לשימוש באזורים שבהם מתנהלת תנועה  -עמידות גבוהה בשחיקה    4'א

 , בכניסות לבניינים: לדוגמא, המביאה כמות מסוימת של לכלוך שורט      
 באולמות תצוגה , בבתי מלון, במטבחים ציבוריים, במטבחים לבניינים      
 . ומכירה      

 



  


,מבואתהכניסהלדירה,במטבח,במרפסתהסלון,בכניסהלחדריהשינה,הליקוימופיעבפרוזדורחדרים
.בחדריהשינה,בסלון
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 .בגלזורתהאריחהבאיםליידיביטויבכתמיםלבניםאשרנשמטומהשכבההעליונהקילופים:אותרופגמיםמסוג.1



  


 ,5.2סעיף5חלק2333י"יתקןישראלית"הליקויאסורעפ
:ציטוט


 

  :מראה האריחים

 

ללי של שכבת הריצוף יתאים המראה הכ. גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן
בהתחשב )המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד . לדוגמא המוזמנת

אלא אם נדרש , ( 624י "בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת
מילוי . או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות, אחרת על ידי המתכנן

 . והוא יתאים לגוון המוזמן, אחיד וללא חללים המשיקים יהיה 
 


 ,5.1סעיף(אריחיקרמיקהלחיפויקירותולריצוף)521י"יתקןישראלית"עפ

 :ציטוט
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: התיקונים הנדרשים.5

 וזרסומסוםוריצוףחה3פינויהפסולתניקוימצעהחול,כוללעבודותהפירוק-אריחיהריצוףבדירההחלפת
 .באריחיםחדשים

כוללעיבודמחדששלהקרמיקה,בשיפועמתאיםוהתקנתאריחיםחדשיםבמרפסתהסלוןירוקאריחיםפ
 .החיצוניסביבפתחהניקוזוהתאמהעםהחיפוי

(₪ 53,111= ר "מ/₪ x 531ר "מ 011 -בכ)כהעלותמוערכת"סה

 באזורהמטבחאתהשישואתריצוףלפרקורךייתכןצ,לצורךעבודותפירוקהריצוףכפישפורטלעיל
 .ייפגעיתכןועקבהפירוקהשיש.הארונותולאחסנםבנפרדבזמןביצועעבודותהריצוףהחוזרות
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: ומדן עלויות לתיקוניםא




 53,111 (:בשקליםחדשים)כעלויות"סה  ₪ 

 5,311 (:%21)פיקוחהנדסי  ₪ 

 6,343 (:%02)מ"מע  ₪ 

 
 143,43 :מ"כ כולל מע"סה  ₪ 




: הערות



 המחיריםשנקוביםלעילמבוססים.ישלקחתבחשבוןכייתכןפערגדולבתמחורביןקבלןלקבלן
.לבניהבהיקפיםקטניםועבודותשיפוצים"דקל"-ו"חשב"פמחירוניםהמקובליםבשוקכגון"ע

.מחיריםהנקוביםלעילמה31%-תתכןהתייקרותשלעדכ


 .ישלהתייעץעםעורךדיןבהקשרזה.'חוותדעתזואינהכוללתהערכהשלעגמתנפשוכו

 .חודשימים-כמשךביצועהתיקוניםמוערךב

 ישלספקלדייריםדיורחליפיוכןלפנותאתתכולת.במהלךהתיקוניםלאניתןלהתגוררבדירה
תעלותחוותדעתזואינהכוללתהערכ.זואינהכוללתעלויותאלהחוותדעת.הדירהולאכסנה

.השכירותוהובלתהתכולה


 גהריצוף"הםאיןלדרוךעיוםשב0כוללתגם,אניתןלהתגוררבדירההערכתפרקהזמןשבול
 ,2.2סעיף2211פתקן"זאתבהתאםלנדרשעהחדש
 :ציטוט


אין . סה לשטח לאנשים שאינם עוסקים בהנחהבעת עבודת ההנחה אין להרשות כני

עד שהמצע יתקשה ויתהווה קשר נאות בין , להרשות תנועת אנשים על הרצפה הגמורה
ימים מיום  4אפשר להרשות תנועה מועטה של אנשים על הרצפה לאחר . האריחים למצע

ימים מגמר ההנחה אשפר להרשות תנועת  7רק לאחר . סיום ההנחה ומילוי המישקים
 .  נשים רבהא


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


