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  הבהרה משפטית

  . כזהואין לראותו כ, ץ מקצועיתחליף לייעואינו מהווה , זו לפניך בחוברתהמוצג המידע 
ייחשב  המסמךאין הכוונה ש, לעדית להפיץ מידע לתועלת הציבורהמידע מוצג מתוך כוונה ב

  .תחליף לייעוץ מקצועי בבניית תקציב בנייהכ

אין . ם לנתוניובהתא קטפרויאישי וספציפי לתחליף לייעוץ  חוברת זואין לראות במידע הכלול ב
ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ  חוברת זולהסתמך על המידע הכלול ב

   .קט המתוכנןקים של הפרויהמדויאשר ייעוצו מתחשב בנתונים לרבות מיועץ , מקצועי
, הפעולות האפשריות א מכסה את כלאין הו. המידע המוצג בחוברת זו הוא כללי בטבעו

והאזהרות , האפשריות וצאותהה, התוצאות האפשריות, בנייהליך ההנושאים הנכללים בתה
או לשם הערכה בנוגע לסיכונים , צה לבעיה מסוימתאין המידע מיועד לשמש כע .האפשריות

 . ולתועלת שבבניית בית

או להפיץ חוברת  ,לשכפל, אין להעתיק, מ"יסודות הבנייה בע. ב.חברת אשמורות ל כל הזכויות

ואין ) לרבות צילום או הקלטה(אלקטרוני או מכני , ה בשום צורה ובשום אמצעיזו או קטעים ממנ

  .ה בכתבכולו או חלקים ממנו ללא הסכמ, ללמד את התוכן המובא בחוברת זו
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  הקדמה
   ".בכל משפחה בכל חברה התקדמות הנחת היסוד של איחינוך ה .משחרר הוא מידע .ידע הוא כוח"

  קופי אנאן-- 

  

בו מחזיק שהפער בין הידע . ל מקבל מימד רב חשיבות גם בהקשר של בניית בית פרטי"המשפט הנ
  . בו יחזיק הבונה לאחר הפרויקט הוא רבשט לעומת הידע הבונה לפני הפרויק

  . בהיר וצלול יותר, הידע הנכון בזמן הנכון יעזור לכל בונה לראות את פרויקט בניית ביתו באופן חד

  

ובשלבים שונים ישנן נקודות רבות המהוות הזדמנות  במהלכו .שנתייםכפרויקט בנייה נמשך 
דרכים שונות ודוגמאות רבות  8במדריך מקוצר זה אציג . ב יותרתכנון טוליעילות ול, לחיסכון כספי

  .לפרויקט לתרום הן לחיסכון הכספי והן להתארגנות טובה יותר נהתוכלש

  

ללוות  לצד זכות גדולה זו בה נבחרנו. יתםבונים רבים במסע בניית בוליווינו  במהלך השנים שירתנו
דברים חשובים שיוכלו להועיל באופן ממשי  כמהמשפחות רבות במסע בניית ביתם לימדני הזמן 
  . לכל אדם או משפחה המתכננים לבנות את ביתם

ידיעתם פרטים ש, למדתי שפרטים רבים הקשורים לתהליך הבנייה אינם מוכרים למרבית הבונים
בונים רבים נחשפים למידע קריטי בנקודות זמן . וכל לעזור להם רבות לאורך חיי הפרויקטת

  .כדי לשנות או להשפיע על הפרויקטמאוחרות מידי ב

  

  . מדריך מקוצר זה נכתב בדגש רב על נושא החיסכון הכספי בפרויקט בנייה

זוויות שונות  כמהיוכל הקורא לבחון את פרויקט בניית ביתו מ ,זה באמצעות מדריךש היא תקוותי
  .בשיפור רמת האיכות והמקצועיותוניכר כספי ומגוונות אשר יועילו לו בחיסכון 

  

  ,קריאה נעימה ופורייה

  עמי בוארון
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  סכון כספי יתוואי וצורת המגרש כמנוף לח, גודל  -1נקודה מספר 
  

  

  

 200,000-ל₪  100,000הבדלי העלויות העקיפות בין שני מגרשים בעלי גודל זהה יכולות לנוע בין 
נע או לחסוך את ומתי נוכל להימ ,מטרתנו אם כך היא להבין מהם הגורמים המשפיעים. ואף יותר₪ 

  .אותן עלויות

  

חיסכון ליוכלו להוות כלי  הפרויקטפרמטרים המשפיעים על עלויות  אותםלמודעות וערנות 
  .שמעותימ
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  :להלן חלק מהגורמים שחשוב לבחון בשלב רכישת המגרש

  אזור מיוחס לחיסכון  פרמטר  #

  .שלדבעבודות הביסוס סוג ה  סוג האדמה  1

, עבודות השלד במסגרתות הפיתוח עבוד  מבנה טופוגרפי  2
עפר ועבודות נוספות הנקבעות העבודות 

  . פר מגרש בהתאם לנתונים ספציפיים

  .דיפוןהצורך בעבודות מניעת   גבולות המגרש  3

עבודות אינסטלציה ופרקי בנייה נוספים   חיבור לתשתיות קיימות  4
 .הנקבעים בהתאם לנתונים ספציפיים פר מגרש

לרוב מסתכם בעלויות מיסוי שונות ומגוונות וכמו   ומשפטי סטטוס תכנוני  5
וזאת בהתאם  ,כן בזמני המתנה לרישוי בנייה
  . לסטטוס התכנוני והמשפטי

  

  .מיד נבחן לעומק חלק מהנושאים המוצגים בטבלה

. ה בפועליתחילת הבניעם רבים מתחילים לחשוב על תקציב הפרויקט עם העלייה לקרקע ובונים 
בו מתחילים להוציא את הכספים הגדולים ובנקודה זו ששזהו למעשה השלב הראשון  רבים סבורים

  . בקרה התקציביתעל היש להתחיל לתת את הדעת 

  

החיסכון על בו נכון להתחיל לחשוב על התקציב ושהשלב הראשון . המציאות מוכיחה אחרת לגמרי
בניית בית בשיטת בנה שלב איתור המגרש לוהוא , רכישת המגרשלהכספי הוא השלב המקדים 

  . ביתך

הוצאות רבות נלוות וכן הוצאות  –ובעקבותיה  ,ההחלטה על סוג המגרש היא החלטה מכרעת
  . שעל פי רוב לא ידועות לבונה בעת רכישת הקרקע ,ישירות רבות
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ומהו המקור לפערי העלויות על סוג הביסוס עלול להשפיע איך סוג האדמה 
  ?ם שוניםהעקיפות בין סוגי מגרשי

הביסוס מבוצע בשלב עבודות השלד ועלויותיו . סוג האדמההמתכננים יבחרו את סוג הביסוס לפי 
כמויות , סוגי החומרים שיידרשו, סוג הציוד וכלי העבודה שיידרשו :נקבעות על פי פרמטרים שונים

  .והיקפי העבודות וכדומה

  

  

  

את סוגי תוואי השטח  הבאה בטבלה נציב ,מחשת פערי העלויות בין תרחישים שוניםלצורך ה
ונערוך השוואה מקיפה בעלויות הביסוס של אותו בית  ,וכן את סוגי האדמה הנפוצים ,הנפוצים

  .אדמה שוניםהתוואים וסוגי המתוכנן על פי 

מגרש   מאפיין
  'א

מגרש 
  'ב

 מגרש 
  'ג

 מגרש 
  'ד

  מגרש 
  'ה

  מגרש 
  'ו

  מגרש 
  'ז

  מגרש 
  'ח

שטח 
המגרש 

  )ר"מ(

500  

אי תוו
  השטח

  מדרוני  מישורי

חולית   סלע  חרסית  כורכר סוג האדמה
  עם מים

חולית עם   סלע  חרסית  כורכר
  מים

שטח קומת 
הקרקע 

  )ר"מ(

130  

עלות 
 )₪(הביסוס 

62,000 62,000 90,000 98,000 71,300  71,300  103,500 112,700 

עלות 
 הפיתוח

)₪(*  

66,000 66,000 91,000 91,000 103,500 103,500 128,500 128,500 

  . ביחס לקומת הקרקע מטר 1.50גדר בגובה עלויות הפיתוח מבוססות על * 

  

פערי העלויות בין קודח ; דוגמה להיקף הפערים שיכולים להיווצר רק בגלל סוג הציוד
בפרויקט טיפוסי שבו מספר ימי העבודה בשלב הביסוס  CFAלקודח מסוג  רגילכלונסאות 

  .ואף יותר, ₪ 70,000-ל₪  40,000ינועו בין , 3-הינם
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מסוג אדמת כורכר או חרסית יכתיב עלויות ביסוס נמוכות , שמגרש מישורי ,ניתן לראות די בבירור
  .ל"המצוינים בתרשים הנ ,מקביליםי ממקרים באופן משמעות

היקף , סוג הביסוס, סוג הקרקע :וביניהם ,גורמים שונים כמהמלנבוע הסיבות לשוני בעלויות יכול 
  .סוג הציוד שיידרש לעבודות הביסוס, עבודות הפיתוח

  

עלויות הפיתוח מושפעות ממבנה  .כמו כן ניתן לראות את השפעת מבנה המגרש על עלויות הפיתוח
מות העבודה היקף וכמ –וביחס ישיר  ;סוג הביסוסמ ;)מדורג וכדומה, מדרוני, מישורי(המגרש 

ים נוספים שנקבעים וכמובן פרט) יכמות החומר במגרש מדרוני לרוב תהיה גבוהה ממגרש מישור(
  . עבודות אינסטלציה, בפרקי בנייה שונים כגון עבודות עפר פר מגרש ומקורם

  

משפחות אצל ניתן לברר זאת . וללמוד אותם פרמטרים אלובטרם רכישת המגרש כדאי להתעניין 
  .מהנדסים ויועצי קרקע שעבדו באזורבעזרת או  ,מדוברשבנו באזור ה

  

  

  טופוגרפי כפרמטר לחיסכון כספיהמבנה ה חשיבות

  .מבנה טופוגרפי שונהבעלי זהו פער העלויות בין שני מגרשים בעלי גודל זהה אך  ,₪ 27,221

אך הוא איננו  ,המשפיעים על עלות המגרשהפרמטרים /הגורמיםגודל המגרש הוא בהחלט אחד 
מרכיבים אלו . מבנהו הטופוגרפי ואת שטחואת , יש לבחון את היקף המגרש ,בין היתר. היחיד

ובהן את עלויות החומות ההיקפיות התוחמות את  ,יקבעו בעתיד את עלויות הפיתוח של המגרש
  . המגרש

  .הבדל בין שני מגרשים בעלי שטח זההאת ההטבלה הבאה ממחישה 

  'מגרש ב  'מגרש א  מאפיין

  500  500  )ר"מ(שטח 

  23  38  )א"מ(אורך הצלע הארוכה של המגרש 

  22  13  )א"מ(אורך הצלע הקצרה של המגרש 

  89  102  )א"מ(היקף המגרש 

  ₪  50,332  ₪  77,553  עלות החומה ההיקפית
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  . ₪ 27,221- סתכם בה פער העלויות עבור ביצוע החומות ההיקפיות, שניתן להבין מהטבלה כפי

והיא גם המהותית  ,והשנייה ,היקף צלעות המגרשהיא הראשונה  :יבות עיקריותהשוני נובע משתי ס
יישום כן ו  ,בהיקף כמויותיובמאפייניו ומצריך סוג ביסוס השונה ' השיפוע במגרש א, יותר

  .מילויסוג האדמה לכגון , שונהעפר העבודות 

  

  

  בדיקת הצורך בעבודות דיפון תעזור לנו לחסוך סכום כסף נוסף

  

  
  .ואף יותר₪  100,000-ל₪  1,000דיפון יכולות לנוע בין יות עלו

למנוע התמוטטות  כדי ,או מבנה תת קרקעיאת עבודות הדיפון מבצעים כדי לאפשר חפירת מרתף 
  .בהם ישנם מבנים בסמיכות לפרויקט הנבנהשבאזורים  דיפוןמבצעים  .חול

   .אם יש צורך בדיפון והקובעיםמחליטים מהנדס הפרויקט בסיועו של יועץ הקרקע הם ה, לרוב
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בהם נאלצו בעלי הבית לבצע עבודות דיפון כדי לאפשר את ש מקרים שוניםלאורך השנים נתקלתי ב
 יתכןיכי יש סבירות כלשהיא שבמרבית המקרים בעלי הבית לא ידעו כלל . המשך ביצוע הפרויקט

  .עבודות דיפוןהצורך ב

-בפרויקט אחר עלויות הדיפון הסתכמו ב, ₪ 30,000-בפרויקט מסוים עלויות הדיפון הסתכמו ב
עלויות הדיפון נקבעות על פי סוג הדיפון וסך , כמובן שמחיר עלויות הדיפון אינו אחיד. ₪ 75,000

  .היקף העבודות הנדרש

  

הידיעה שעבודות דיפון ייתכנו . אני מאמין שמודעות לנושא זה תעזור לך בשלבי חיפוש המגרש
  .לט תעזור ותמנע הפתעותבמצבים מסוימים בהח

  .תמיד כדאי להיעזר ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים, דברים מסוימים אינם ברורים או מעורפליםאם 

  

אך בהחלט מעניקות , התרחישים שייתכנו בהקשר לרכישת הקרקעמ חלק הן רקל "הדוגמאות הנ
  .יתרון רב וחומר למחשבה בשלב איתור הקרקע
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ומניין  ,היהשפעת תהליך התכנון על תקציב הבני -2 נקודה מספר
  ?נוכל לחסוך סכום כסף נוסף בשלב זה

  
השורשיים הגורמים בחן את  אשר, ן הלאומי לחקר הבנייהי המכויד-לעל פי מחקר שבוצע ע

 החריגה ,המחקר ממצאי י"פע ,גסה בהערכה": עולים הנתונים הבאים ,בנייה לחריגות בתקציב
  ".יותר גבוהה החריגה תשתיות ובפרויקטי 15%לפחות  היא מבנים פרויקטי בתקציב הממוצעת

  
  :כמו כן נמצאו במחקר הממצאים הבאים

 גורמים 3  זוהו מתוכם ,פוטנציאליים גורמים 15 הוצגו ,מהנדסים 195 ידי-על שנענה הרוחב בסקר"
 :בתקציב לחריגות )חשיבותם סדר לפי( בולטים שורשיים

 .)חוזה, כתבי כמויות, מפרטים, תכניות(בשלים  לא מכרז מסמכי. 1

 .היזם בהגדרות או בדרישות שינויים ריבוי. 2

  ")תורן מתאבד( ריאלית לא בצורה נמוכים זוכה מכרז מחירי. 3

  

  

  

  

  

  

  

  . עוסק ברמת מוכנות מסמכי המכרז לפרויקט, ל"ם מהמחקר הנאחד הנתונים החשובים העולי

שלבי לקוח בהבנת ך כולהדגיש את מידת החשיבות שיש למעורבות ,אני רוצה להתייחס לנקודה זו
התכניות הבנת הנדרש ל והקדשת הזמן ,הביתגיבוש תכניות השתתפותך ב .התכנוןתהליך 

   . חשובה לאין ערוך ליפונקציונבט היהן בהכלכלי והבהיבט הן ומשמעותן 

בדיקה קלה בשלב זה . בשלב התכנון מתגבשות החלטות המשפיעות על סך עלויות הפרויקט
 .)דוגמאות בהמשך 3מצורפות (לחסוך לא מעט כסף  ,במרבית המקרים ,תעזור

קומת מרתף לעומת קומת , חלונותהפתחי גודל וצורת , תקרות גבוהות :התכנוני ואופי, גודל הבית
נקודות רבות המוגדרות בשלב התכנון . אלו הן חלק מהנקודות שנקבעות בשלב התכנון. ומהגג וכד

  . ישפיעו באופן מהותי על עלויות הפרויקט

מכון -הטכניון ,משרד הבינוי והשיכון; של מיסודם(המכון הלאומי לחקר הבנייה  י"המחקר בוצע ע
אשר מטרתו הראשית היא להצביע על , )והפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית טכנולוגי לישראל

, ומטרתו המשנית. הגורמים השורשיים העיקריים לחריגות בתקציב של פרויקטי בינוי ותשתיות
  .היא לאמוד את שיעורי החריגה בארץ בצורה מספרית

  ..Ms.c,שבתאי יוקלה, ח יחיאל רוזנפלד" י פרופ"ך עהמחקר נער

 .שורשיים לחריגות בתקציב של פרויקטי בנייהגורמים – קישור למחקר המקורי*

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r1011.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r1011.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r1011.pdf
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  . יעזרו לנו לשמור על כספנו בתבונה, הבנה ומעורבות בשלב זה

ק את כתוצאה מהצורך לחז ,ייקר את עבודות שלד הבית, חללים גדולים ופתוחים נים בובית המתוכנ
פרטים אשר מתוכננים בחזיתות הבית ומפרים . היקף החללים על מנת לתמוך במפתחים גדולים

מערכות אלומיניום ופתחים גדולים , וכן. היגם הם ייקרו את עבודות הבני ,את מישוריות החזיתות
  .ישפיעו באופן משמעותי על עלויות הפרויקט

  
לאורך כל שלב התכנון ולפני הגשת  ,ולמכאך הדבר החשוב  ,דוגמאות כאלו קיימות למכביר

ולבחון כל פרט תכנוני במבחן העלות ולא רק במבחן  ,לעבוד עם לוח תקציבהוא , התוכניות להיתר
  .השלכותיהןאת האלטרנטיבות הקיימות ו מהוחשוב לא פחות להבין  .היופי והפונקציונליות

  

 3מיד נבחן . ואף יותר₪  100,000-ל₪  10,000-נוע ביןל הישנם פרטי תכנון רבים שעלותם יכול
הממחישות את חשיבות תשומת הלב לשלב התכנון ואת סכומי הכסף שניתן  ,דוגמאות שונות

  .לחסוך בו
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  דוגמאות לחיסכון כספי בשלב התכנון 3

  כמות וגודל פתחים כגורם משפיע על עלויות הבנייה: 1דוגמה 

הבונה לא יודע כמה יעלו , כאשר מתוכנן הבית, לרוב. גדוליםבבתים רבים מתוכננים חלונות רבים ו
מוגשות תכניות הבית , בסוף תהליך התכנון. וכן אין לו כלי להעריך את העלות ,לו חלונות הבית

לא יודע מהי עלות הבונה עדיין בשלב זה . יה בפועליוכשמתקבל ההיתר מתחילה הבנ ,להיתר
  . ויטרינות בביתווהחלונות וה

ואז לראשונה נוכח בעלות הגבוהה של חלונות  ,השלד מקבל הבונה הצעות מחירבניית וף לקראת ס
 נאלץ לבצעם למרותוהוא ) על פי ההיתר(בשלב זה אין באפשרותו לשנות את גדלי החלונות . ביתו
  . גבוהותהעלויות ה

לתכנון  ועדהלואך אקט זה יאלץ אותו להגיש תכנית שינויים  ,הבונה יוכל לשנות את גדלי החלונות
אולם  ,רוב שינויים אלו מאושרים ללא כל בעיה י"פנכון הדבר שע. ה ולקבל את אישורהיובני

עניין . האדריכל המגיש את תכנית השינויים יבקש תמורה בעד עבודת ההגשה הנוספת והמיותרת
  .עיכוב הפרויקט – וכתוצאה מכך ,נוסף וחשוב לא פחות הוא זמן ההמתנה לאישור השינויים

ולקבל מהם מידע  ,עם היועצים הטכניים של ספקי האלומיניום להיפגשמוטב כבר בשלב התכנון 
  . באשר לעלויות

לעתים יש מגבלות , אותו חלוןביצוע לעתים שינוי לא גדול בגודל חלון יכול להוזיל משמעותית את 
או  ן שוטףשלא מיוצרת באופ ,הזמנה מיוחדת וחריגה מהן תדרוש, לסוג זכוכית מסוימתגודל 

  . ל וכדומה"מצריכה ייבוא מחוש

חרי שעברו שינויים שנבעו הטבלה הבאה תמחיש את פערי המחירים של מספר חלונות לפני וא
  .עלות החלונות מהצורך לשנות את

גודל לאחר  גודל מקורי  סוג חלון
  שינוי

מחיר לאחר   מחיר מקורי
  שינוי

 הפרש מחיר

+ ויטרינת סלון 
  תריס גלילה

2.50X6.40  2.10X5.40  29,400  ₪  17,100  ₪  12,300  ₪  

חלון פינת 
תריס + אוכל 
  גלילה

1.40X4.40  1.40X3.90  18,800  ₪  11,600  ₪  7,200  ₪  

+ חלונות  6
  תריסי גלילה

1.80X1.80  1.50X1.50  33,000  ₪  20,400  ₪  12,600  ₪  

  ₪  32,100  ₪  49,100  ₪  81,200      כ"סה
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בדיקת העלויות בשלב . ת פרמטרים רבים המשפיעים על המחיר הסופימערכות אלומיניום כוללו
יובילו במרבית  ,כדאיות ואופציות, התייעצות עם קבלן אלומיניום לגבי אלטרנטיבות, הסקיצות

  .המקרים לתכנון נבון יותר הן בהיבט הפונקציונלי והן בהיבט הכלכלי

  

הבית אותו בבים שונים בשלב התכנון דוגמה נוספת הכוללת השוואת עלויות בין שני מצלהלן 
 תהליךהואת חשיבות  ממחיש את הבדלי העלויותהתכנוני השינוי . גודל המבנהבוללא שינוי 
  :והשפעותיו

  

  .₪ 44,000-הפער או החיסכון שנוצר בעקבות תכנון המפתחים מחדש הסתכם ב

  :המוצגים הפערים שלהסבר תמציתי 

          .יותר ויקרים חזקים םלפרופילי מעבר מחייבת הפתח הגדלת-1

עלות  את מייקרת וכן ר"מ פי עלשמחירו מחושב  התריס מחיר על ישירות משפיעה הפתח הגדלת-2
  .למנועים ויקרים מיוחדים בטיחות התקני גם מחייבים במיוחד גדולים פתחים. הנדרש המנוע

      

 בצורה אותו קרהמיי ,תחתון קבוע מחייב טרמ 1.05-מ נמוך המתחיל פתח, גבוהה בקומה-3
              .משמעותית
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  ?עם מרתף או בלי מרתף – 2דוגמה 

ההחלטה אם לבנות בית עם או בלי מרתף חייבת להתבצע כאשר כל הפרטים ברורים וכל 
  . האפשרויות ידועות

לרוב השיקול הכלכלי האמתי יהיה , כאשר על הבונה להחליט באיזו אופציה לבחור ,בשלב התכנון
  . ולא יקבל את מקומו הראוי חסר בפרטים, מעורפל

יוכל הבונה , הגשהה שלב ולפני ,נקודת תכנון הבית על גבי סקיצה, חשוב מאוד שבנקודת זמן זו
  .ברורים לוזמינים ולהתלבט כאשר מרבית הנתונים 

  . הרעיון הוא כמובן לא להגיע לתובנות אלו לאחר שהתחילו עבודות הבנייה

שקיבלו את רק לאחר ף שבבניית קומת מרתצאה העודפת מתוודעים הבונים להו, במקרים רבים
 ,תאז מאוחר מדי לשנו. שאר העבודותלאיטום ול, הצעות המחיר לשלד הביתאחרי כן את ו ,ההיתר

  . לוגיסטיקות והוצאת כספים נוספת, וכל שינוי ידרוש קבלת היתר בניה חדש

לפי פרקי בנייה שונים המחיר  הפרשי ונמחיש את ,בתים שונים שניבטבלה הבאה נדגים דוגמאות מ
  .עם ובלי מרתף בבניית בית

  'בית ב  'בית א  מאפיין

  ללא מרתף  עם מרתף  ללא מרתף  עם מרתף

  190  300  180  270  )ר"מ(שטח כולל 

  0  50  0  90 )ר"מ(שטח המרתף 

  ₪  352,500  ₪  540,000  ₪  348,000  ₪  472,500  עלות השלד

  **₪  11,000  ₪  26,000  *₪  31,000  ₪  53,400  עלות האיטום

  ₪  54,000  ₪  84,000  ₪  54,000  ₪  72,000  עלות האינסטלציה

  ₪  417,500  ₪  650,000  ₪  433,000  ₪  597,900  כ עלות"סה

  ₪ 232,500  ₪ 164,900  הפרש כספי

  .במבנה זה הגג הינו גג שטוח .כולל גם את איטום הגג' פרק האיטום בבית א*
  
. גורם שמשפיע על עלויות האיטום. רעפיםנה זה הגג הינו גג בבמ ,גגהאיטום את גם כולל ' בפרק האיטום בבית **

  .מפחית את הצורך בהיקף עבודות האיטום הנדרשות

היא כללית ואינה כוללת התעמקות בכל פרטי , ההשוואה שבדוגמה בין בניית בית עם או בלי מרתף 
האיטום והאינסטלציה , לות עבודות השלדההפרש הכספי המוצג ממחיש את ההפרש בע. הבנייה

   .אלומיניום וכולי, ריצוף, טיח, בעבודות חשמל ולא
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  . ההפרשים הכספיים ברורים

כפי שהן מוצגות בטבלה  ,יותואפשרבמתבוננים בנתונים ואם בחינת הכדאיות משתנה לחלוטין 
  .ל"הנ

, פרויקטה יים שלם הספציפתוך התחשבות בפרטי ,את הנושאכדאי וחשוב לבחון לעומק 
  .יוביל לתובנות מעניינות ובעלות ערך רבהתהליך במרבית המקרים 
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  ?תכנון בית על פני קומה אחת או על פני שתי קומות -3דוגמה מספר 

  

  

מחיש את אאך בכל זאת , ומגוונות אפשרויות רבותות מורכב במיוחד ולכלול נושא זה יכול להי
  .א לידי ביטוי בביצוע עבודות השלדההבדל כפי שהוא ב

' בית א. ר"מ 200שני הבתים בגודל  .'לעומת בית ב' בית א: לצורך הדוגמה נגדיר מספר משתנים
  .בנוי על פני שתי קומות' בנוי על פני קומה אחת ואילו בית ב

ק כאשר הוא מגלה כי ישנו פער בעלויות השלד רמצד הבונה  פעמים רבות נתקלתי בתחושת תסכול
 ,ההיתר התקבל, לאחר שהתכניות הוגשורק נושא זה מתברר לו , לרוב. בגלל אופן חלוקת המבנה

  .את זה אנחנו רוצים למנוע .עבודות הבנייהבתחיל לעלות לקרקע ולה אפשר, מוכןערוך ווהכול 

  

שטח , ר"מ 200כלומר שטח קומת הביסוס הינו . בנוי על פני קומה אחת' בית א, על פי הדוגמה
יחד עם זאת חשוב לציין ששטח הביסוס . ר לצורכי תחשיב"מ 400כ "סה, ר"מ 200ת הגג קומ

  .היקף העבודות וכדומה, זאת בשל מורכבות העבודות, יקר יותר משטח הגג
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שטח קומת הגג הראשון , ר"מ 100שטח קומת הביסוס הינו . בנוי על פני שתי קומות', בית ב
   .ר"מ 300כ "סה. ר"מ 100ר ושטח הגג האחרון הינו "מ 100

 , ר"מ 100-קטן יותר ב' בית ב :הראשוןההבדל  .מעניינים בין שני הבתים הבדליםשני יש 
   .50%- קטן ב' בבית בשטח הביסוס  :השניההבדל ו

  .יהיו נמוכות יותר' העלויות לבניית בית ב

,  – ותשתי קומלקומה אחת או ל – בחירת אופן חלוקת המבנהגם , זאת אומרת שבשלב התכנון
  . על עלויות הבנייה תשפיע

 ,בשלב התכנון כדאי לתקצב את העלויות של כל אחת מהאלטרנטיבות, המסקנה היא פשוטה
  . ולבחון אותן באופן אחראי וברור

 ,שיש לבחון את השפעתםפרמטרים נוספים פרקי בנייה וכמובן שלכל אחת מהאופציות ישנם 
  .מערכות אינסטלציהו איטום, מדרגות, גג שטוח, כגון גג רעפים

  

בכל זאת , ם המשתנים והאפשרויותולהציג את כל אות ,לעומקהנושא קשה להסביר את אף ש
  . פרויקט המדוברב ותרלוונטי אם הןלבחון ו ,להבין את הנקודות שהוצגו כאןחשוב 

  .  ויעניק לך יתרון תכנוני נוסף ,אני בטוח שזה יתרום לך רבות בשלב התכנון
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  )כולל דוגמאות(סכון כספי יאום תכניות ככלי לחית -3ודה מספר נק
  

צע המכון הלאומי לחקר יעל מחקר שב המבוססים בהמשך לממצאים שהוזכרו בעמודים קודמים
  : עולים הנתונים הבאים חריגות בתקציב בנייההגורמים השורשיים לאשר בחן את , הבנייה

כי  עולה לקטגוריות החלוקה לפי הגורמים מניתוח .אב לקטגוריות חולקו בתקציב לחריגות הגורמים"
 בהתייחסות ומקורה ,הפרויקט ברמת נמצאת בתקציב לחריגות מהגורמים 43% על ההשפעה
  ...."המכרז מסמכי כלפי )זילות( מזלזלת

 מוגדרת בפונקציה המזמין מטעם התכנון צוות את לתגבר מומלץ" :שר לנושא זהעוד עולה בהק
  ..."מסמכי המכרז בקרת של היטב

  

  

  

  

  

  

  

, קונסטרוקציה, אדריכלות(שמטרתו לוודא שכל תכניות הבית  ,תיאום תכניות הוא תהליך תכנוני
שוב פרק זמן ייעשה אחת ל, במהלך הפרויקטו ,יתוכננו בהתאמה זו לזו) אינסטלציה ועוד, חשמל

  . תיאום מלא ביניהם

לתת ביטוי בתכניותיהם השונים מאפשר למתכננים , תהליך זה למעשה מאתר סתירות בתכניות
כל תקלה . במקום בשטח" על הנייר"ובעיקר מאתר בעיות ותקלות  ,לתכנון של המתכננים האחרים

  . לבונהחוסכת כסף רב  ,או בעיה המאותרת על התכניות טרם שלבי הביצוע

, אז תיקון ידרוש פירוקים; תקלות בשטח מתגלות תוך כדי ביצוע העבודות או לאחר סיומן ,רוב י"פע
  .פעולות שיעלו כסף רב לבונה, ה מחדשיהריסות ובני

  

עשויות להתגלות , או שהוא לוקה בחסר, בבתים רבים שבהם לא מבצעים תהליך תיאום תכנון
 10מוצאים ו, שקלים 5,000-יקונה של בעיה עומד על כעלות תאם , למשל. בעיות רבות בשטח

 ₪ 50,000הבונה יוציא לכל הפחות סכום של , )פעמים רבות נמצאות הרבה יותר בעיות(תקלות 
כמובן שעלות  . אפשר היה לגלותן כבר בשלב תכנון ותיאום התכניותשבעוד , רק כדי לתקן אותן

מכון -הטכניון ,רד הבינוי והשיכוןמש; מיסודם של(י המכון הלאומי לחקר הבנייה "המחקר בוצע ע
אשר מטרתו הראשית היא להצביע על , )והפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית טכנולוגי לישראל

, ומטרתו המשנית. הגורמים השורשיים העיקריים לחריגות בתקציב של פרויקטי בינוי ותשתיות
  .היא לאמוד את שיעורי החריגה בארץ בצורה מספרית

  ..Ms.c,שבתאי יוקלה, ח יחיאל רוזנפלד"רופי פ"המחקר נערך ע

 .גורמים שורשיים לחריגות בתקציב של פרויקטי בנייה -קישור למחקר המקורי

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r1011.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r1011.pdf
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- ובעיה אחרת יכולה להסתכם ב₪  1,000-סתכם בפתרון בעיה מסוימת יכולה לה .משתנה הבעיות
  .הכול בהתאם לסוג הליקוי או הבעיה. ₪ 10,000

  

נמצא כי , פרויקטים 359אשר בחן  י האיגוד האמריקני להנדסה אזרחית"על פי מחקר שבוצע ע
עבודות חוזרות הן . הוקצו לצורכי ביצוע עבודות חוזרות בנייה שלם יעלויות בפרויקטמסך ה 5%

  . מטרתן או הגדרתן, עבודות שלא בוצעו על פי ייעודן

  .המחקר בוצע כדי לבחון את השפעת העבודות החוזרות על לוחות הזמנים ועל עלויות הפרויקט

יותר  אף לרוב ,בוהותיכולות ניהול גמשאבים ובעלות , לו במחקר הן חברות גדולותהחברות שנכל
  .מאלו שניתן למצוא במגזר הבנייה הפרטית בישראל

  .קישור למקור המחקר

גבוהה ,  במגזר הבנייה הפרטית בישראליקטים במרבית הפרועלות העבודות החוזרות  ,להערכתי
  . 5%-בהרבה מ

  

  

  

אום יתקלות שנבעו מהיעדר מנגנון תדוגמאות פשוטות ל 2להלן 
  תכניות

  

  אינטרפוץ ומפסק הדלקה באותו מיקום :1 הדוגמ

  

  .יתר אינטרפוץ ומפסק הדלקה קובעו בסמיכות :הליקוי

וללא כל קשר ביניהם  ,ניות שלהם במקבילמהנדס החשמל ומהנדס האינסטלציה מתכננים את התכ
יש צורך בביצוע תיאום , אף על פי כןשכן אין כלל קשר בין עבודות החשמל ועבודות האינסטלציה ו

וקיים סיכון ממשי של הולכת מים  ,יהיו בסמיכות יתרמים וחשמל לא ייתכן שידוע שכי תכניות בין ה
  . בקרבת חשמל

והוא זה שאמור ) החוק מבחינתגם (האדריכל  ,ל מתכנן העלהאחריות על תיאום התכניות חלה ע
קיר בעובי (מחיצת פנים של הבית כגון מפסק הדלקת מאור המותקן מצדו האחד של מצבים  מנועל

  . מותקן אינטרפוץ של המקלחת אחרומצדו ה) מ"ס 10

http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?169611
http://www.researchgate.net/publication/252333158_Measuring_the_Impact_of_Rework_on_Construction_Cost_Performance
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 ,דלקהבאינטרפוץ עלולה לגרום לזרימה של מים לתוך מפסק הה מזעריתברור לגמרי שכל תקלה 
  . ולקצר בכל הבית

  . שתהיה הפרדה מלאה בין מים וחשמל היש להקפיד הקפדה יתר

  .תלוי בפרטי העבודה, ואף יותר ₪ 1,500תעלה ) ממוצעב(נקודות  10 הזזה של

  

  

  ניאגרה סמויהבעמוד בטון  שלהתנגשות  :2 הדוגמ

בת הניאגרה על גבי אפשרות אחת היא הרכ. ניאגרות סמויות קיימות שתי אפשרויותבתכנון של 
האפשרות השנייה היא השקעה של . מדף עליון מעל הניאגרה תהקיר וחיפויה בגבס תוך יציר
  . כך שלמעשה הניאגרה כלל לא בולטת ממישור הקיר, הניאגרה בתוך חתך הקיר

נהוג להשקיע את הניאגרה בחתך הקיר ובכך  ,מ"בהם יש משמעות לכל סשבחדרי שירותים קטנים 
  . המקום של חיפוי הגבס מחוץ לקיר לחסוך את

ולא אחת  ,מתכנן מהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט את עמודי השלד ,וללא כל קשר ,במקביל
הוא מגלה שהיא מוקמה במקום  ,להרכיב את הניאגרה הסמויהמגיע קורה שקבלן האינסטלציה 

דבר , ך חתך הקירואין כלל אפשרות להשקיע את הניאגרה הסמויה בתו ,בו קיים עמוד בטוןש
  .הקטנת חדר השירותיםללקיר ו הרכבת הניאגרה מחוץל גרוםשי

  

  

קסום איכות הפרויקט אום התכניות כגורם למיתבחשיבות הל מדגישות את "הנקודות הנ
  .טעויות והתפשרויות, וכמובן ככלי מצוין לחסוך כסף

   

אין ספק שזהו צעד  אך, זה מצריך גישה שונה ואחראית לפרויקט מצד כל העוסקים במלאכה
גם בהיבט ו יאיכותהגם בהיבט  ,גם בהיבט הכלכלי ,מתבקש ובעל תרומה אדירה לפרויקט

  . המקצועי

  .התוצאה כמובן תתרום להצלחת הפרויקט
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איך מפרט טכני מלא ומדויק יעזור לנו לשמור את  -4נקודה מספר 
	?כספנו בכיס ולמנוע בזבזנות

  

 היא, זה את לעשות או זה את לעשות ספציפיות הוראות בלוהתקמכיוון שלא , פסיבית פעילות"
 George C. Marshall --                                                                                  ".חמור ליקוי

  
  

סכום כסף נכבד אשר ניתן לחסוך גם בשלב התכנון וההתארגנות לשלב הביצוע נמצא בשלב 
  .הגדרות המפרט של הפרויקט

ה ללא מפרט טכני יה הפרטית היא היציאה לשטח לתחילת עבודות הבנייבעיה ידועה בענף הבני
  . מסודר וללא מסמכי הגדרה לפרויקט

כל עבודה ועבודה לפרטי  מפרטרט הטכני הוא מסמך ההגדרות הראשי של הפרויקט והוא המפ
את , אופני הביצועאת , את המוצרים, היעשה שימוש בבנייבהם ישאת החומרים  מגדיר הוא. פרטים

  . הסברים על המוצר הסופי הנדרשאת הדגשים ואת ה, דרישות מבעלי המקצועה

  

ל הדרישות ממנו בשלב שני בתחומו אמור לקבל תמונה מלאה בעל מקצוע הלומד את המפרט הטכ
  . הביצוע

היעדר , ליתר דיוקאחד ממרכיבי הבזבזנות או הסטיות התקציביות הוא היעדר הגדרות או 
מיטב  י"פבעלי המקצוע מתמחרים את העבודות ע ,ולכן .היל עבודות הבנישהגדרות מלאות 

העוסק בבקרת האיכות מבקר את העבודות על פי  הגורם. מיטב האינטרסים שלהי "עפהבנתם או 
  . ולמעשה נפערת תהום עמוקה בין רצונותיו של הבונה לבין העבודות בפועל ,מיטב הבנתו

  

הפרויקט יסבול מאי התאמות רבות בין רצונותיו של הבונה או המתכנן לבין אופן , ללא מפרט טכני
  . ביצוע העבודות בפועל

מהן תהיה אי  10%-מספיק שב, ת בבניית בית פרטי אחד בודדמתוך מאות העבודות המתבצעו
עשרות אלפי שקלים של ז ובזבגרום לכדי ל ,התאמה בין רצון הבונה והמתכנן לבין הביצוע בפועל

  . שלא לצורך

  .הוא מסמך חובה, המפרט הטכני הוא לא מסמך רשות

כלי העוזר לנו לחסוך סכומי כסף הן כ ,הן ככלי ניהולי ,המפרט הטכני הוא כלי בעל ערך רב לפרויקט
  .בזבזנות והוצאות שבאמת אין בהן צורך הן ככלי המונערבים ו
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  :דוגמאות הממחישות את חשיבות הנושא 2להלן 

  

  הגדרת עבודות איטום הגג השטוח באופן לא מלא :1 הדוגמ

וכן , יקהחומרים והמוצרים במפרט הטכני נעשו באופן לא מלא ולא מספיק מדו, הגדרות העבודות
   .נעשה שימוש במונחים מקצועיים כלליים מדי ולא ספציפיים

בחלק העוסק בעבודות איטום  ,טכניהבמפרט בפועל ההגדרה שנכתבה  מציגה את ההטבלה הבא
ואת ההגדרה כפי שהייתה אמורה  ;הבנוי על פני קומה אחת בלבד, ר"מ 330הגג בפרויקט של 

   :להיות

  

  פירוט העבודה  פרמטר

ה המקורית ההגדר
  במפרט הטכני

  

  . הוראות היצרן י"פעל גג הבית ייושם איטום ביריעות ע – איטום הגג השטוח

ההגדרה כפי שהייתה 
צריכה להיות כתובה 

  במפרט הטכני

 שם איטום בשתי שכבות של יריעותועל הגג השטוח יי – איטום הגג השטוח
יולחמו בחפיפה  היריעות .]XXX[ *מתוצרת חברת מ כל יריעה"מ 4בעובי של 

  . מ ובהתאם לסימון החפיפה על היריעות עצמן"ס 10של 

כל יריעה תכסה את התפר  מרכזה שלשכבת היריעות העליונה תיושם כך ש
היריעות יעלו על קירות מעקה הגג . בין כל שתי יריעות של השכבה התחתונה

 40של ולא פחות מגובה  ,לסוף המגרעת שהוכנה עבורן בשלד הבניין דויגיעו ע
מ מעל גובה הריצוף "ס 20- ובכל מקרה לא פחות מ ,מ מפני רצפת הבטון"ס

  . העתידי

כמו . ובשום אופן לא בצורת שתי וערב ,שתי שכבות היריעות יונחו באותו כיוון
  .מ לפחות בהיקף הגג"ס 20שמו יריעות חיזוק באורך של ויי ,כן

  .צת על פני חברה אחרתשם היצרן הוצא למנוע מצב בו תיתפס חברה אחת כמומל*

  
ההבדלים בין הרצוי  הדן באיטום הגג מהסעיף כה קטן - המוצגת לעיל ניתן לראות בתת הבדוגמ

אופני , סוגי החומרים הנלווים, סוג היריעות :פרטים מאוד קריטיים נשמטים. לבין המפרט בפועל
  .אופן אישור ובקרה וכדומה, ביצוע

ונבין מיד את  ,ותתי סעיפים המופיעים בפרויקט בנייה סעיפים 100- סעיף אחד במעל ל-נכפיל תת
  .גודל הבעיה
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סוג החומר שיסופק יבוסס על מניעים , בהיעדר פרטים מדויקים ,סביר להניח שבמרבית המקרים
  .כלכליים

בהם נשלם יותר מהאמור או שהמפרט עוזר לנו רבות בהגדרת פרטי הפרויקט ובמניעת מצבים 
  .נקבל תמורה נמוכה מהראויש

נאלץ  ,נדרוש שינוי בגלל שפרטים מסוימים אינם לשביעות רצוננו אםניתן לראות בבירור ש, שוב
  .בו הפרטים תוכננו מראש ובוצעו בהתאםש ,המצב הרצוי לעומתלשלם הרבה יותר 

  

  

  הגדרת השליכט הצבעוני במפרט עבודות הטיח :2 הדוגמ

ובמקרים  ,בית יהיה שליכט צבעוניבמרבית המפרטים הטכניים מצוין שהחיפוי החיצוני של ה
את  כדי להפוךנדרשים האך לא מצוינים פרטים נוספים  ,מסוימים מצוין אף שם היצרן המבוקש

  . משתמעת לשתי פניםלההגדרה לחד ערכית ולא 

הטבלה הבאה תציג את ההגדרה המקורית במפרט ואת ההגדרה כפי שצריכה הייתה להיות 
  .מוגדרת

  פירוט העבודה  פרמטר

ההגדרה המקורית 
  במפרט הטכני

  

  .XXXקירותיו החיצוניים של הבית יחופו בשליכט צבעוני מתוצרת חברת 

ההגדרה כפי שהייתה 
צריכה להיות כתובה 

  במפרט הטכני

מדגם  XXXצרת חברת וקירותיו החיצוניים של הבית יחופו בשליכט צבעוני מת

YYY  בגווןZZZ .מאלדג מריחת השליכט הצבעוני תיעשה באמצעות '
  . ובטקסטורה אחידה בכל קירות הבית

הטיח יזמין . יישום השליכט הצבעוני ייעשה על פריימר בגון השליכט הצבעוני
ובשום אופן  ,על הכמות הנדרשת 5%- מהספק כמות שליכט צבעוני העולה ב

לא יתחילו עבודות השליכט הצבעוני . לא תאושר הזמנת שליכט צבעוני נוספת 
  .האדריכל והלקוח י"י בשטח עלפני אישור סופ

  

העניין החשוב , כי זה באמת לא חשוב, אני במכוון לא נכנס להפרשי העלויות בכל אחד מהמקרים
  .העיקרון להגדיר את פרטי הפרויקט באופן ברור ושקוף. בנושא זה הוא העיקרון

יעזור רבות  מפרט פרטני ויסודי. ללא הצדקהו ,כסף רב מתבזבז בשלב זה, כפי שציינתי בהתחלה
  .כסף רב בשלביו השונים של הפרויקטלחסוך 
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עבודות על הוצאות כספיות מיותרות על פרטים ו -5נקודה מספר 
  שנשכחו בפרויקט

  

אחוז העבודות שבוצעו ואחוז העבודות שנותרו , דוגמה לתרשים המציג פרקי עבודות בנייה
  :המוצגים לביצוע לאחר שבפועל בוצעה מסירה של כל אחד מפרקי הבנייה

 

הקפדה על כך לו ,קשור לתכנון נכון של עבודות הפרויקטלחסוך נובע מכל הסכום כסף נוסף שנוכל 
  .שכל העבודות הדרושות לביצוע הפרויקט אכן נכללו והוגדרו

ונקפיד לזהות את כל אותן עבודות קטנות שעלולות  ,אם נשכיל לפרוט את כל שלבי הפרויקט
  .רמת חיסכון העלויות בפרויקט ונתרום רבות לאיכות הפרויקטניצור עוד הישג ב ,להישכח

  . הוא ההבנה שכל דבר בפרויקט חייב להיות מוגדרם בפרויקט יאחד הדברים החשובים והעקרוני

המסביר אותה באופן  ,החלטה או תקלה חייב להיות תיעוד מפורט, מחשבה, עבודה, לכל פעולה
  . פשוט וברור

  .מהיר וכלכלי, קצועי יעזור רבות כדי להבטיח ביצוע חכםי גורם מ"תכנון הפרויקט ע

וכיצד בפשטות רבה ניתן להבחין  ,להלן מספר דוגמאות שיעזרו לך להבין את חשיבות התכנון
. ובכך גם עלולות ליצור הוצאות נוספות ,מוגדרות מראש אלא תוך כדי הפרויקט אינןבעבודות ש

  .ולקבל את שיוכן לגורם מבצע כזה או אחר אותן עבודות בקלות רבה יכלו להיכלל, מנגד

  .ו לך בייצור חיסכון משמעותי גם מזווית זומתריותכנון הפרויקט ,  הקונספט בנה שלה
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  השלמת ביטון בגגות

הבולטות ממישור  ,בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה לגגות רעפים בעלי קורות גושניות
  . חזיתות הבית

יש צורך לבטן , לאחר הרכבת הקורות. העליון של קירות מעטפת הביתקורות אלו נשענות על חלקם 
ולכן קבלן  ,גגנים אינם מבצעים יציקות כלל). השלמת יציקה(את המרווחים שנוצרו בין הקורות 

מה גם שהיא עבודה בגובה ודורשת פיגום שלקבלן השלד , השלד הוא היחיד היכול לבצע עבודה זו
  . קל יותר להעמיד

הם , ולא כחלק מעבודות השלד בפרט ,שבונים רבים אינם מגדירים עבודה זו כלל בשל העובדה
  . נאלצים לשלם סכומי כסף גדולים לקבלן השלד

ובכך לקבל ביטוי תמחירי נכון  ,מוטב להגדיר עבודה זו כבר בהסכם ההתקשרות עם קבלן השלד
  .יותר שלה

  

  

   ביטון משקופים עיוורים

  . סאות בפרויקטים רבים היא ביטון המשקופים העיוורים של הדלתותיאחת העבודות הנופלות בין הכ

של הבונה שיש צורך לבצע ידיעתו חוסר בשל בעיקר ו .נושא באחריות לבצעה ינואיש אמשימה ש
אך מרכיב המשקופים איננו עובד כלל  ,לכאורה היא נתפסת כעבודה של מרכיב המשקופים. אותה

  . עם בטון

  

רצוי שקבלן  ,בשל אופי העבודה. אך אין לו כל קשר למשקופים ,עם בטון קבלן השלד עובד ,לעומתו
לפני (ומוטב להכניס אותה לרשימת העבודות שלו בהסכם ההתקשרות  ,השלד יבצע אותה

  ). אור העבודות הנדרשותיתמההתקשרות וכחלק 

  

  

  

  

  

  



  
  
  

  
  www.yesodot.net     Copyright © 2015 Yesodot.net|       8942933-09ון טלפ|      40300 יונה  כפר  3  אלפסי

מוד
ע

27

  בורות חלחול

  

במרכזם צינור , טפת בד גאוטכניבתוכם מונחת מע .בורות חלחול הם בורות הנקדחים בחצר הבית
בורות  ה שלהכנהאופי עבודת . שמים בגינהגז מי הוקילנמיועדים בורות אלו . ומסביבו חצץ ,שרשורי

  . של קבלן האינסטלציהבאחריותו אולם הם אלמנט  ,ניקוז דומה יותר לעבודת קבלן השלדה

ונהוג לשלב את קידוחם עם  ,הם מצריכים קידוחכי  קבלן השלד הוא זה שמכין אותם ,בועל פי ר
ויש  ,כעבודה של קבלן השלד העבודה זו איננה ברורה מאלי. קידוחי הכלונסאות של ביסוס הבית

ביצוע עבודה זו בנפרד תהיה יקרה . להכניסה לרשימת עבודות הקבלן בהסכם ההתקשרות עמו
  .יותר
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   ]לצורכי איטום[ חגורות בחדרים רטובים

הפרדה בין  מטרת החגורות ליצור. בהם יש צורך בהפרדהשו במקומות אחגורות בחדרים רטובים 
   .השטח הרטוב לבין שאר חללי הבית

בעיקר  ,נקודת תזמון ביצוען חשובה מאוד. עבודות אלו נשכחות מאחור או שאינן מבוצעות כהלכה
  .כדומהבו בעלי מקצוע שונים חוצבים באזור החגורות כדי להעביר צנרת תשתית ושכדי למנוע מצב 

  
  .מקבלן השלדבמפרט פרט נוסף שכדאי לדרוש  זהו

  
אך את זה כמובן . לאחר הנחת התשתיתרק ביצוע החגורות נכון  ,שבמרבית המקרים זכור חשוב ל

  .יש לבדוק תמיד עם גורם מקצועי ולגופו של פרויקט
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	סכון מקסימליילהשגת ח ,תזמון רכש נכון -6נקודה מספר 

  

  

  .נכון של מסע הרכישות לאורך חיי הפרויקט יניב נקודות חיסכון רבות ניהול

חלקן הן פעולות הנופלות לקטגוריית מכרזי . ה נעשות פעולות רכש רבותיבמהלך פרויקט בני
  . הקבלנים וחלקן נופלות לקטגוריית רכש החומרים והמוצרים

, אלו מאוחר מדי ובעיתוי לא נכון וביצוע משימות ,ת זמן ביצוע המשימות הוא קריטיובשתי הקטגורי
מספיק זמן לפני  םיש לבצע ,מכרזי הקבלנים בקטגוריית. יגרום לנו לפספס הזדמנות לחסוך כסף

, תחילת העבודות של בעלי המקצוע על מנת לאפשר לכל בעל מקצוע ללמוד את תכניות הפרויקט
והמוצרים צריך לזכור שאת  בקטגוריית רכש החומרים. ולתכנן את מהלך העבודה ,להעיר הערות

את עלייך להזמין את המוצרים ו. ולחלקם זמן אספקה ארוך ,מידרובם הספקים לא מספקים 
ובעלי המקצוע לא  ,הפרויקט יתעכב, שכן אם לא תעשה כך ,החומרים מספיק זמן לפני הצורך בהם

  . יוכלו להתקדם בעבודתם

  

ום הן במניעת עיכובים והן בחיסכון הכולל של תכנון לוח זמני הרכש לפרויקט יעניק לך יתרון עצ
  .הפרויקט
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ניקויי מלאי ל, תוכל להתוודע למבצעים, יהיאם תתחיל את תהליך הרכש עם קבלת היתר הבנ
  . השונים ספקיםהאצל אולמות תצוגה ובוכן יהיה לך די זמן להסתובב  ,הנחות אצל ספקים רביםלו

  

, ר"שקלים למ 150ריצוף העולה  ,לעתים; יחי ריצוףדוגמה פשוטה לכך ניתן למצוא בקטגוריית אר
אם תשכיל , ממנו כמות קטנה במלאישל אותו מוצר שנשאר המחיר  .פחותאף בנמכר בחצי ו

ולרכוש  ,הנות מכל אותם מבצעיםיתוכל ל, יהילהתחיל את תהליך הרכש עם קבלת היתר הבנ
  . מוצרים בעשרות אחוזים פחות מהמחירים הרגילים

  

  :מתוזמן נכוןשהפוטנציאלי ברכש  החיסכוןאת  ,דוגמאות 3 בעזרת ,ה ממחישההטבלה הבא

מחיר  מחיר מבצע  מחיר רגיל  כמות  מוצר/חומר
  עודפים

  חסכון

₪  25,300  ₪  20,700  ₪  34,500  ₪  46,000  ר "מ 230  ריצוף

₪  10,340  ₪  5,640  ₪  11,280  ₪  15,980  ר "מ 94  חיפוי קירות

₪  13,300 ח"ש 24,500  ₪  32,200  ₪  37,800  14  דלתות פנים

₪  48,940  ₪  50,840  ₪  77,980  ₪  99,780    ₪ כ "סה

  

  . סכום ניכר מעלות המוצריםלך ניתן ללמוד מהטבלה שרכש מתוזמן נכון יכול לחסוך 

ומעיד על תהליך רכש  ,דוסכון גדול מאיהוא ח ,בשלושה מוצרים בלבד₪  48,940סכון של יח
   .מתוזמן היטב

יותר רב כך יהיה לך זמן , ככל שתקדים להתחיל את תהליך הרכש, דומאפשוט הכלל ברכש הוא 
  . להיחשף למבצעים ועודפים

חשוב לזכור שזמני אספקה של מוצרים מסוימים יכולים לנוע בין שבוע אחד לשלושה  ,כמו כן
ב והמתנה לבעלי את נושא התזמון כגורם שימנע ימי עיכו זכורלכן חשוב ל, חודשים ואף יותר
  .המקצוע השונים
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סכון יאינטגרציה ככלי לחלמנגנון יעיל לתיאום ו -7נקודה מספר 
	בימי עבודה

     ..."יש אנשים שלא רגילים לסביבה שבה מצוינות מתבקשת. של איכות גבוהה מידה פגיןת"
  ובס'סטיב ג-                                                                                                       

  

  

, האיגוד האמריקני להנדסה אזרחיתי "מחקר מקיף שבוצע עמתוך נו נתונים לאורך המסמך צוי
) ליקויים(ת המחקר בוצע בכדי לבחון את השפעת העבודות החוזרו. פרויקטים 359שבמהלכו נבחנו 

הוקצו לצורכי  ממוצע בפרויקטעלויות מסך ה 5%כי , צוין .על לוחות הזמנים ועל עלויות הפרויקט
  .ביצוע עבודות חוזרות

ביצוען המקורי אינו תקני או אינו על פי הדרישות  לבצען בגלל שאופן עבודות חוזרות אשר יש
  . ארכת ימי העבודה בפרויקטיהוו חלק מהסיבות לעיכוב במסירת הפרויקט ולה ,המקוריות

 סיבות נוספות, אך עבודות חוזרות או עבודות לקויות הן רק סיבה אחת לעיכוב בזמני הפרויקט
ובנקודה זו קיימת הזדמנות הן בהיבט החיסכון הכספי . אופן ניהולולקשורות לרמת תכנון הפרויקט ו

  .והן בהיבט השבחת איכות הפרויקט

  

  .אום טוב יועילו באופן משמעותי לחיסכון כספייות יעילות, חיסכון בימי עבודה

http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?169611
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מלאכת . בעלי מקצוע וגורמים נוספים, יועצים, מתכננים, מעורבים עשרות ספקיםה יבפרויקט בני
  . אך ללא ספק היא משתלמת ,פשוטה כלל ינההתיאום והאינטגרציה ביניהם א

בו מצוינות כל משימות ש זמניםעל מנת לעשותה באופן טוב ויעיל עליך לערוך גיליון פעילויות ו
 ,פחות חשובולא  תי הוא יבוצעמ, מהו פרק הזמן הנדרש לכל משימה, מבצעהכולל מי , הפרויקט

  . באילו משימות אחרות היא תלויה ואילו משימות אחרות תלויות בה

ד עד בלתי וקשה מא. ורגל ימין לא תמצא את רגל שמאל ,הפרויקט יתנהל בכאוס, ללא לוח כזה
   .ללא גיליון מסודר ולייצר תוצאה טובה ,רי לנהל מאות רבות של פעילויותאפש

סדר , הסכנה הגדולה בניהול לא מאורגן של מערך התיאומים היא שבעלי מקצוע לא יגיעו בזמן
, ובעקבותיו תידרש הוצאת כספים נוספת לחזרה על עבודות שבוצעו טרם זמנן,העבודות ישתבש 
  . שונים בפרויקטהמעורבים הבין ויכוחים וחיכוכים עם , תסכוליםוצרו ויבוזבז חומר רב ויי

מתעכב הפרויקט , הפרויקט לא מנוהל באמצעות מנגנון תיאום ואינטגרציהשבמקרים רבים 
על ועולה לבונה כספים רבים שייאלץ להוציא על תיקון טעויות ו) באופן מצטבר(בשבועות רבים 
  . הוצאות נלוות

  

  

  ממחישות את חשיבות מנגנון התאוםלהלן מספר דוגמאות ה

  

  פסות הבטון לפני יציקת העמודיםטב) צינורות מי גשם(גים "הנחת צמ :1 הדוגמ

, פסותטפסות העמודים וטרם הוא סוגר את הצלע הרביעית של הטשקבלן השלד בונה את לאחר 
ן השלד לפני שקבל ,ןפסות ולקבע אותטצריך קבלן האינסטלציה להניח צינורות מי גשם בתוך ה

  . ק את העמודיםוציפסות ויטיסגור את ה

וקבלן השלד יוצק את העמודים  ,עבודה זו נשכחת, קבלן האינסטלציה לא הוזמן, במקרים מסוימים
  . ללא הצינורות

במקרים רבים לא ניתן פשוט להזיז את (הדבר אפשרי אם אז נדרש למקם מחדש את הצינורות 
אפשר להרכיב , ה לאחר עבודות הטיחתהתגל אם הטעות ,או לחלופין)הצינור בכמה סנטימטרים

דבר שלעתים לא תואם את רצונותיהם  .המורכבות על קירות החוץ של הבית ,תעלות ניקוז חיצוניות
  . גים"וכן נושא עלות נוספת וגבוהה מעלות הצמ ,של הבונה והמתכנן
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  יציקת רצפת מרתף ללא איטום רצפה :2 הדוגמ

היא בעיית איטום  ,השנים האחרונות 20- יה בישראל ביהבנ פוצות בענףאחת הבעיות הקשות והנ
  . המרתפים

על אף שנכנסה . פעם- והם היום איכותיים יותר משהיו אי ,דועל אף שחומרי האיטום השתפרו מא
ד לפתרון וד וקשה מאועדיין זו בעיה שכיחה מא ,אף שהיום קיים ידע רב בנושאו ,תקינה בתחום

   .ליקוישנמצא לאחר 

שמכין קבלן (איטום המרתף מתחיל באיטום רצפת המרתף ביריעות איטום על מצע של בטון רזה 
  . צק קבלן השלד את רצפת המרתףומעל יריעות האיטום יו ,)השלד

קבלן השלד יצק את הבטון  .תיאום לא מספיק טובמחוסר תיאום או הנובעת מד ובעיה קשה מאזו 
וקבלן  ,רצפת המרתףשל איטום הטום לבצע את עבודת אף אחד לא הזמין את קבלן האי, הרזה

  . השלד המשיך ליציקת הרצפה עצמה

   :במצב זה עומדות בפני הבונה שתי אפשרויות

ד ובמצב זה יהיה קשה מא. האחת היא להרוס את יציקת הרצפה ולבצע את עבודת איטום הרצפה
זימון בעלי ל ,החוזלפי ה ,איבדרך כלל הוא לא אחרכי  ,קבלן השלדלאת ההוצאות להפנות לבונה 

  . מקצוע אחרים

איטום זה איננו יעיל במידה שווה . א לבצע איטום רצפה במריחה בתוך המרתף עצמויה שנייהה
הבונה יאלץ לשלם ). שתיקונן יעלה אלפי שקלים רבים(ועלול ליצור תקלות בעתיד  ,לאיטום הרגיל

להתמודד עם תקלות בהמשך ייאלץ ש גבוה סיכוייש ולחיות בידיעה ש ,סכום נוסף לקבלן האיטום
  ). איטום במרתף

אשר יבצע  ,רותיו של קבלן תשתיותיאחד הפתרונות הטובים ביותר לבעיות מסוג זה הוא שכירת ש
האחריות על תקלות  ,ומתוקף כך .)חשמל ואיטום, אינסטלציה, שלד(את כלל עבודות התשתית 

  . עבודות השלד וגם את עבודות האיטום שכן הוא זה המבצע גם את ,מסוג זה תחול עליו

  

תכנון וניהול מנגנון . משתתפים ותרב פגישותאום רבות הכוללות ילאורך הפרויקט ישנן נקודות ת
  .  וכמובן לחיסכון בעלויות הפרויקט ,אום יתרמו רבות לאיכות הפרויקטיהת
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מנגנון בקרת איכות המונע הוצאת כספים על  -8נקודה מספר 
  עתידיים תיקונים

  
 ." שעולה כסף לקויה היא הדבראיכות . אבל זה בחינם, זו לא מתנה. איכות היא בחינם"

                                                                                     - Philip B. Crosby 

  

  .חסוךאותו ניתן לשאני יכול לומר שבנקודה זו קיים כסף רב , משנות ניסיוני

  . מנגנון בקרת איכות בפרויקטים הוא מנגנון חובה

היבטי עבודה ובהמעבר להיותו כלב השמירה של הבונה בכל מה שקשור באיכות  ,מנגנון כזה
  . סכון כספי משמעותייד לחוהוא גם מנגנון יעיל מא, טיחותבה

  

דם ככל האפשר אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהפעלת מנגנון בקרה הוא החתירה לגילוי מוק
  . של תקלות ובעיות

  
תקלות המשולם מחיר כבד על תיקון , היבהם מתגלות כל התקלות תוך כדי בנישגם בפרויקטים 

  . ולאחר הביצוע ,שנתגלו מאוחר מדי

מנגנון בקרת . ולתקנן בעלות אפסית ,את הרוב המכריע של התקלות ניתן לגלות טרם הביצוע
   :גי תקלות עיקרייםהאיכות מגן על הבונה מפני שני סו

  

הוא תקלות המתגלות לאחר  שניוסוג  ;היסוג אחד הוא תקלות המתגלות ויש לתקנן במהלך הבני
עלות תיקונן גבוה בהרבה מהסוג הראשון מהטעם הפשוט שגם  אזו ,ה ואכלוס הביתיסיום הבני

בהרבה  תיקון קטן בבית מאוכלס דורש ביצוע של הרס ותיקונים שבמקרים רבים עלותם גבוהה
  . מעלות התיקון עצמו
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לצד  ,יה ולא התגלויבטבלה הבאה מוצגות שלוש דוגמאות לבעיות שהיו יכולות להתגלות בזמן הבנ
  .כשהבית כבר מאוכלס ,עלות תיקונן

אחראי על   תקלה
  ביצועה

אופן ועלות תיקונה 
אילו נתגלתה 
  היבמהלך הבני

אופן ועלות תיקונה לאחר 
  אכלוס הבית

הפרש 
  ותעלוי

סימני מים נראים על תקרת 
קומת הקרקע כתוצאה מחתך 

בצינור המים המחובר לאינטרפול 
המים (במקלחת הילדים 

מחלחלים לקומה מתחת דרך 
איטום החדר לא מונע  ,הקירות

ואז הם נעצרים , את חלחולם
  )בתקרה

תיקון החתך וחיבור  אינסטלטור
מחדש של הצינור 

  ₪ 0, לאינטרפול

ה בחדר הסרת חיפוי קרמיק
חציבה מסביב , הרחצה

לאינטרפול וחיבור מחדש 
  ₪ 3,000. של הצינור

3,000 ₪ 

 ,שיפוע הפוך במקלחון הורים
וזרימת המים אל תוך חדר 

  .ההורים במקום לנקודת הניקוז

עצירת עבודות   רצף
תיקון , הריצוף

השיפוע והמשך 
 200. עבודת הריצוף

₪  

הרמת הריצוף בחדר 
חיתוך מחדש של , הרחצה

ריחי הריצוף לצורת א
משולשים המזרימים את 
. המים לניקוז וריצוף מחדש

2,500 ₪  

2,300  ₪ 

חדירת מים מגג הבית העליון אל 
קבלן , היתקרת הקומה השני

המיזוג קדח בגג השטוח של 
הבית על מנת לעגן לרצפה את 

עליו מורכבים שמשטח הברזל 
לאחר  ,וכל זאת .מנועי המזגנים

ם והריצוף השלמת עבודות האיטו
יצר חורים  בתהליך הקדיחה. בגג

בו מי שבאיטום הגג וגרם למצב 
הגשמים יכולים לחלחל אל 

מתחת לאיטום ומשם הישר 
  .לתקרת הבית

, קבלן מיזוג
יתוקן על 
ידי קבלן 
  איטום

קבלן האיטום יבצע 
 2,000. תיקון אטימה

₪  

קבלן האיטום יפרק אריחי 
יבצע תיקון , ריצוף בגג
ירצף מחדש והרצף  ,אטימה

בהם שבכל המקומות 
 ₪ 6,000. נעשתה הפגיעה

4,000  ₪ 

 ₪  9,300  ₪  11,500  ₪  2,200    כ"סה
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 נכנס לגורלאחר שכבר  ,די בכך שנערוך חישוב קצר ומהיר באשר לסך ההוצאה שיוציא הבונה
- נגיע במהרה לסכום של מעל ל, על תיקון תקלות שלא נתגלו טרם האכלוס באופן ממוצע ,ביתוב

  . תקלות בלבד שיתגלו 5שקלים על  50,000

  

  :סיבות כמהמ ,יכול להיות עצום הצלחת הפרויקטמהרווח 
  
  .חיסכון כספי לאורך חיי הפרויקט-1
  
  .הבטחת רמת איכות ומקצועיות גבוהה-2
  
  .השגת מוצר סופי בסטנדרטים גבוהים-3
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  סיכום
חשוב לי לציין שאותן אך , גות הזדמנות לחיסכון כספינקודות שונות המצי 8אמנם סקרנו יחד 

  . אינן מכסות את כלל הנושאים האפשריים ,הדוגמאות שהוצגו במסמך זה

 מגוונות, זוויות שונות כמהיעזור לך לראות את פרויקט הבנייה שלך מ ,אני מאמין שמדריך קצר זה
  .ומועילות

  .במדריך זה תעזרמך כיצד נאשמח לשמוע מ

הוספנו את סכום הכסף  ,לצורך ההדגמה. ה מציגה סיכום של הנקודות שהוזכרוהטבלה הבא
יכול להיות ותיעזר בנקודת חיסכון , כמובן שזה לא תמיד המצב. שיכולנו לחסוך בכל אחת מהנקודות

  .אחת מכלל הנקודות שהוזכרו או יותר

  סיכום ומסקנות

  סכוןיסכום הח  סעיף 

   ₪ 77,224  תוואי וצורת המגרש, גודל

  ₪ 107,100  תהליך התכנון

  ₪  2,500  תיאום תכניות

  ₪  28,500  מפרט טכני

  ₪  41,000  עבודות שנשכחו

  ₪  58,940  תזמון רכש

  ₪  32,000  תיאום ואינטגרציה

  ₪  9,300  בקרת איכות

  כך שהעלות , מ כחוק"על כל סכומי הכסף המופיעים במאמר זה יש להוסיף מע :הערה
  .מהסכום הנקוב 18%-שננקב פה גדולה ב האמתית של כל סכום

או ליצור הישג מסוים , או למנוע הוצאה כספית מיותרת, מקווה שעזרתי לך ליצור חיסכון משמעותי
  . לפרויקט שלך

אז אני יודע שעשיתי את , אם מסע בניית ביתך יהיה יעיל יותר; זה מה שבאמת חשוב ,אחרי הכול
  .בונה אחרעבודתי ובאמת הוספתי ערך לך או לכל 

  
 בנייה נעימה 




