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                                                                                                   2023ינואר   22 
                                                                                                                                

 אל: ציבור הקבלנים 

 מאת: מטה הנדסה תקינה ורישום קבלנים 

 

  בדבר 2023בינואר  10הודעה משלימה ומבהירה בנוגע להודעת מכון התקנים מתאריך הנדון: 
 ללקוחות אגף בניין  –סיום ההתקשרות 

 מענה לפניות קבלנים, להלן מידע משלים. בבהמשך להודעת מכון התקנים בנושא שבנדון, ו

  יהסכמ  במסגרת   להפסקת מתן סל השירותים אשר ניתנים ככלל, הודעת מכון התקנים נוגעת   .1
  .שנחתמו עם קבלנים, יזמים ובונים פרטיים בניין

  , אכלוס יפס במסגרת הסכמי הבניין אסדרתיים )רגולציה( לקבלת ט יםשירות לאור האמור,  .2
 ו. ייפסק 

והבונים .3 לציבור הקבלנים, היזמים  להינתן  אך שלא במסגרת הסכמי    ,שירותים שימשיכו 
 : לצרכי רישוי הינםניין ב
   (. "בדיקות בקרה בתהליך" )בדיקות שנועדות להקטנת היקף ליקויי הבנייה .א
,  3חלק   1555ם בהתאם לדרישות ת"י בדיקות תכולת רטיבות משקלית באגרגטי .ב

  5566,  1629בדיקות לפי יתר חלקי התקן לרבות חוזק הידבקות, בדיקות לפי תקנים  
 . 2לק ח

 .5281התעדת ובדיקות בנייה ירוקה בהתאם לדרישות ת"י   .ג
 . על חלקיו )מתקני תברואה ומערכות שרברבות(  1205שרברבות )אינסטלציה(, ת"י  .ד
בדיקת מערכות סולאריות תרמוסיפוניות או מאולצות   - רכות סולאריות  בדיקות מע .ה

   על חלקיו. 579פי דרישות ת"י ל
 על חלקיו.   158בהתאם לדרישות ת"י   -בדיקות מערכות גז  .ו
 דיקת תוכניות ועריכת מפרטי המכר בחוזים למכירת דירות.ב .ז
,  2חלק  1920, ת"י 789י )כדוגמה: ת"כל הבדיקות הנדרשות לחוות דעת  לבתי משפט  .ח

  על  5566,ת"י  1629ת"י   ,על חלקיו 1555על חלקיו ,ת"י  1872ת"י  ,על חלקיו  2378
 .(חלקיו וכו'

סקרי קרקע: קידוחי קרקע, תאום פרויקטים לקבלת היתרי חפירה, פיקוח גיאולוגי   .ט
 . 940מוד עבור עבודות שדה, בדיקות מעבדה וכל הנדרש לחקירת הקרקע, ת"י 

תקשרות, סומך )שקיעה ושולחן זרימה(, צפיפות, תכולת אוויר, זמן : בדיקות בטון טרי .י
 (.2חלק  26הפרשת מים )ת"י 

בדיקות בטון קשוי: מסה סגולית מרחבית, כושר ספיגות למים, עומק חדירה של מים   .יא
 (. 5חלק   26לחץ, ספיגות נימית )ת"י 

 . (7חלק  26  פטיש רתע )ת"י: בדיקות לא הורסות  .יב
קידוחי גלילי בטון קשוי לרבות מיפוי ברזל הזיון, יישור שטחי הלחיצה,  בדיקות חוזק  . יג

 . (6,  7חלקים   26לחיצה לגלילי בטון ) ת"י  
   .בדיקות לתערובות בטון לפי מפרט המזמין .יד
בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים )גגות שטוחים ,קירות חיצוניים ופתחים  .טו

על   1476רות חיצוניים, גגות משופעים, עומד מים מרזבים( עפ"י דרישות ת"י בקי
 ולפי הנחיות מומחי בתי משפט ויועצים.  1205לקיו, ח

 . 1חלק   2378שליפת אבן, אריחים, פסיפס וטיח )פנים, חוץ(, בדיקות התאמה לת"י  .טז
התאם לדרישות  בדיקות כוח שליפת בורגי עיגון, שליפת מיתדים, עוגנים וקוצים ב .יז

 המפרט ההנדסי של המתכנן. 
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על חלקיו וכן בדיקת תקרות   5103בדיקת תקרות תותב פריקות על פי דרישות ת"י  . יח
 . 1924.19תותב לא פריקות מלוחות גבס עפ"י ת"י 

  1142בדיקת מעקות ומסעדים במבנים ובשטחים ציבוריים בהתאם לדרישות ת"י   .יט
 . 1חלק   2142)גיאומטריה וחוזק( ודרישות ת"י 

 . 5075בדיקת מערכות של ציפויים וחיפויים במרחבים מוגנים בהתאם לדרישות ת"י  .כ
 . 4577בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים בהתאם לדרישות ת"י  .כא
  466צמנטי: חוזק לחיצה, הפרשת מים, שינוי נפח, כושר נזילות )ת"י   בדיקות דייס .כב

 . (3חלק 
בדיקת התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים   .כג

 .. )מוצרים ומשטחים קיימים(2279למשטחי הליכה עפ"י ת"י 
(  APIות )סדרת תקני , גבול נזילpHבדיקות בנטונייט: צפיפות, צמיגות, תכולת חול,  .כד

 . והנחיות יועצים
בדיקות ייבוא )לצורך מתן המלצה לעמידה בדרישות הממונה על התקינה, מכח צו   .כה

 יבוא חופשי( לכל מוצרי הבניין ושאר הטובין אותם בודק מכון התקנים. 
(, תחנות מעבר 20(, מפעלי אספלט )ת"ת  30בדיקות ת"ת )תקן תהליך( למחצבות )ת"ת   .כו

( מפעלי בטון, מפעלים טרומיים מפעלי וכל תעשיית הבניה,  50בנין )ת"ת  פסולת 
  .בדיקות כימיות לאגרגט ממוחזר

תקן לחומרי בניין, מוצרי הבניין  -בדיקות יזומות )וולונטריות( ובדיקות במסגרת תו .כז
 ומערכות אוורור וסינון. 

 . סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ורכיבי בניין .כח
 . על חלקיו 1212ת"י    -ת אש לרבות התקנה בדיקת דלתו .כט
 . 1596ת"י   -מערכת כיבוי אש ומתזים   .ל

 .931-ו  921לרבות לפי ת"י   –בדיקת תגובות בשריפה ועמידות אש של אלמנטי בניין  .לא
 . 2חלק   2206ת"י  –בדיקת גלגילונים לכיבוי אש   .לב
 . על חלקיו 1220ת"י -בדיקת מערכות גילוי אש  .לג
 . טגרציהבדיקת אינ .לד
 . בדיקת אופיין רשת מים . לה
 . על חלקיו  1001ת"י -בדיקות בטיחות אש ודיחוס   . לו
 בדיקות ברזל בניין ופלב"ם.  .לז
 Heavy Weightקביעת אגן שקיעות באמצעות העמסה דינמית ע''י מכשיר   . לח

Defectometer) H.W.D  :בהתאם לתקן )ASTM D 4694-96, ASTM D 4695-96 . 
 International Roughness Indexמדד הגליות הבינלאומי )   -מג"ב מדידה ודיווח  .לט

(IRI  :לפי תקנים ,AASHTO PP 37-00,PP 50-53 , ASTM :E 950 ,E 1364 ,E 
 . (2014) 51לפי המפרט הכללי פרק , 1926

( של פני המיסעה, מדידה רציפה תוך כדי  Muקביעת ערך חיכוך ) : התנגדות להחלקה  .מ
 . ASTM-E 1551, ASTM -E2340נסיעה, לפי תקנים 

   1536בדיקות חומרי איטום משחתיים לפי תקן  .מא
 . 5109ובדיקות תפקוד חומרים משחתיים לפי מפרט פיקוד העורף ות"י  .מב
 . בדיקות התקנת מעברי ע"ב חומרים משחתיים לפי מפרט פיקוד העורף .מג
על בסיס בדיקות  , וכן כל השירותים הניתנים היום ע"י אגפים אחרים במכון התקנים .מד

 . תהרלוונטיזמינות המעבדה לבכפוף  מסגרת הסכמי בנין(,)שלא ב פעמי-חד

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

   ות זמניםלוחגשים וד

שרות   .4 הסכמי  מעתה  יחתמו  שלא  באופן  מדורג,  באופן  תתבצע  השירותים  מתן  הפסקת 
קבלני   )באמצעות  השירותים  מתן  ימשך  קיימים,  להסכמים  ובנוגע  קבלנים,  עם  חדשים 

 . 31.03.2023משנה(, לתקופה קצובה מוגבלת, שתסתיים בתאריך  
מתאריך  ה .5 המפורטות  ,  01.04.2023חל  הבדיקות  ורק  אך  לציבור,  מוצעים  להיות  ימשיכו 

את    ,ולפיכך,  לעיל  3בסעיף   במהרה  להשלים  הקבלנים  ציבור  סיום  על  לצורך  הנדרש 
התקנים לרבות התחשבנות סופית, לשם קבלת כל התעודות לבדיקות    ההתקשרות עם מכון

   .שנערכו
עבור    תוחלופיות אחר עם מעבדות    בדחיפות הראויהלהתקשר   ציבור הקבלניםעל , במקביל .6

על מנת  , מיידיהמעבדות האחרות, באופן פעילות עם   התחלתאת  , וליישם המשך הבנייה
בפרויקטים קיימים  הנדרשים להבטיח המשך רציפות תהליך הבדיקות וקבלת האישורים 

 ועתידים.

 

 

 בברכה,                                                                                                                           

   מהנדס רונן בוקר, עו"ד                                                                                                            

   

 ראש מטה הנדסה תקינה ורישום קבלנים                                                                                          

 

 העתק

 התאחדות הקבלנים בוני הארץוהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה  מר ראול סרוגו, נשיא  

 

 

 

 

 

 


