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 רועי סולמירסקי  :לכבוד
 

 27/07/2018:תאריך הנפקה הדו"ח                            

   :דוא"ל
  
  
  

  א.ג.נ,
 

      חיפה 14דירה  1נועם  הנדון: ליקויי בנייה
 חוות דעת מקצועית

 
 

 .42495בנים, מספר תעודה רשום בפנקס המהנדסים, מדור מ אני החתום מטה, מהנדס אזרחי .1

 לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנידון לעיל.  רועי סולמירסקי התבקשתי על ידי .2

ככל הניתן ולפי הכשרתי וניסיוני,  ף מקי מבדקביקרתי בכתובת הנ"ל, ערכתי  24/07/2018בתאריך  .3

 ובהמשך יובא פירוט הממצאים.

 שלעניין היטב לי ידוע כי בזאת מצהיר ואני המשפט-בבית עדות במקום, זו דעתי חוות נותן אני .4

 על חתומה כשהיא, זו דעתי חוות דין, משפט-בבית בשבועה שקר עדות בדבר הפלילי החוק הוראות

 .משפט-בבית שנתתי בשבועה עדות כדין, ידי

 .הנני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנידון לעיל .5

6.  
  : פרטים אישיים

 MSc in Civil Engineering בוגר תואר • השכלה:

)תואר שני( מהמכון הטכנולוגי של קישינב, 

 (1980מולדובה )

בעלים )ומהנדס ראשי( של חברה פרטית  • ניסיון:

שבצעה מגוון פרויקטים, הן במגזר הפרטי והן 

במגזר הציבורי, תוך ניהול ופיקוח אישיים של 

 החתום מטה. 

ייעוץ ופיקוח בפרויקטים בתחום התשתיות  •

 פרויקטים ציבוריים)

 :מטרת הביקור .7
 לליקויי בנייה עבור הנכס שבנדון ףמקי מבדקביצוע  ✓

 
 :מבדקעזרים שימושיים במהלך ה .8

 מטר למדידה  מצלמה דיגיטלית 
  מד לחות דיגיטליT610  מצלמה תרמית 
 מד עץ דיגיטלי  מד לייזר למדידה 
 מד מתכת דיגיטלי  פלס לייזר 

 :הדו"ח\ות הדעתחומרים מקצועיים עבור כתיבת חו .9
תקנות התכנון והבנייה )בקשה  .א

, 1970 –תש"ל  להיתר, תנאיו ואגרות(
 עדכוניו ונספחיו על

 1973 –תשל"ג  המכר )דירות( חוק .ב
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)הל"ת(  למתקני תברואה הוראות .ג
 על עדכוניו ונספחיו 1970 –תש"ל 

חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק  .ד
על עדכוניו  1954 –החשמל( תש"יד 

 ונספחיו
  - בנייה לעבודות כללי מפרט .ה

 צ"מע, הביטחון משרד בהוצאת
 הספר. )והשיכון הבינוי ומשרד
 ביטוי לידי באים זה במפרט( הכחול

 .הבנייה מתחום רבים מקצוע כללי

 מכון ומפרטי ישראלים תקנים .ו
 מכון בהוצאת. הבניה בתחום

 (.י"מת) הישראלי התקנים
 

 לחוק הקשור(,דירות) מכר מפרט .ח .1990 – ן"תש א"הג תקנות .ז
 (.דירות) המכר

 בהוצאת –חניה לתכנון הנחיות .ט
 – היבשה מנהל/  התחבורה משרד

 .תחבורתי תכנון אגף

 .אש כיבוי הוראות .י

 

 :כללי הבניה מידע כללי

 , מחולקים למספר קטגוריות:/ בדו"ח זה המפורטים בחוות דעת זו כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים

 ות(גוריות הרלוונטייחסות  הינה לקטי)ההת

 הכולל: 1965 –תשכ"ה  חוק התכנון והבניה, ▪

.בעניין זה יש להיצמד 1970 –תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל  .א

לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי 

)פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח    782/93בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 

גנטיות, כגון  בע"מ(, נדרש:  "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קו

 הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".

, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י 1970 –הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל  .ב

בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, נדרש: "מתקני  1.01סעיף 

תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים 

 ".1964 –)אביזרים לצרכי בית(, התשכ"ד 

 , הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית1951חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א  ▪

 ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1990 –מקלטים( תש"ן 

 ( ונספחי תקנים משנים אחרות.1954חוק החשמל תשי"ד ) ▪

"כל  , נדרש:1974 –תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות )טופס של מפרט(, התשל"ד  ▪

 המוצרים והמלאכות  יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

, 1, סעיף מס' 1970 –ן והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל עפ"י תקנות התכנו .א

תקן של כל מוסד חבר בארגון –מוגדר תקן כ:"תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור 

 (".I.S.Oהבינלאומי לתקינה )

)פרץ  782/93עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א.  .ב

. יפרח  בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, שלמה ואח' נ

יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני )ס' 

 לחוק הנ"ל(." 8א' לחוק התקנים( ובין אם הוא רשמי )ס'  7

 התאמות לתוכניות אדריכליות. ▪
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  -משרדי"(-וע גם בשמות אחרים )"הספר הכחול", "המפרט הביןמפרט כללי לעבודות בנייה, היד ▪

בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.  במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע 

רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים )רשמיים ולא רשמיים(, הן בתקנות 

מכון התקנים )מפמכ"ים(. מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש התכנון והבניה והן במפרטים  של 

 יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.

 אגף תכנון תחבורתי. –בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה  –התאמות להנחיות לתכנון חניה  ▪

 התאמות להוראות כיבוי אש. ▪

 
 מהווה כיסוי מושלם למכלול הליקויים ו/או ובלבד שאינ פרלימינריזואלי, כללי, הנדסי וי מבדקמדובר ב

 ומהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא ואינ ואינ הז מבדק העבודות,

 הקבועות בחוק התכנון והבניה.  האחראיותבאה להוסיף ו/או לגרוע מאחת 

גורע מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי  וואינ ףמוסי ואינ הז מבדקי למען הסר ספק, מובהר בזאת כ

 הבקשה להיתר בניה, כפי שקבוע בחוק או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון/בניית הנכס.

מתייחס כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס ומספר  והנדסי בלבד ואינ מבדק והינ הז מבדק

ם בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, החדרי

 הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צוינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי, חומרים, בידוד, איטום, עמידות 

חימום ומערכות ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית, לא בוצעו פירוקים מדגמיים אש, מלאכות, מתקני 

 ובדיקות מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקת הידבקות חיפויי הקיר בחזיתות ובמבנה.

אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין ולמטרות חווה"ד. שימוש שלא בהתאם לאמרו לעיל ייעשה לאחר קבלת 

 שור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.אי

אין להסתמך על מסמך זה בעת ההתחשבנות עם ספקים ו/או קבלנים ו/או בעלי מקצוע שונים וכיוצ"ב 

המעורבים בעבודות כגון תכנון ו/או בניה. מסמך זה אינו מהווה אישור תשלום חשבון סופי לקבלני המשנה 

 וכיוצ"ב.

סטרוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי קונ תלידיעומסמך זה אינו מהווה תחליף 

 לשלד ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.

מסמך זה אינו מחליף פניות קודמות שנעשו מטעם מזמין העבודה. יש לקרוא מסמך/ים זה ביחד עם מסמך 

 פירוט ליקויים שערך בעל הנכס לקבלן.

המעידים על ביצוע העבודות לשביעות רצונם המלאה, לרבות תקרות  בפרויקטל היועצים יש לקבל אישורי כל

 תותב, איטום, אקוסטיקה, תליית אבן, מעליות, צבע, אלומיניום, נירוסטה וכל יתר היועצים.
 תיאור הנכס:

 קומות. 9  במבנה מגורים בן   5דירת מגורים הממוקמת בקומה  .א
 אבן. \המבנה מצופה בטיח  .ב
חדרי רחצה, שירותי  2חדרי שינה )אחד מהם ממ"ד(,  4כוללת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל,  הדירה .ג

 אורחים ומרפסת דיור.
 מקורות.  חניות   2לנכס  .ד
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  .1 לנכס מחסן  .ה
 .ויזואלית הבניין בו הנכס קיים, נבנה בשיטה קונבנציונאלית  מבדקמ .ו

 
 :מבדקמידע תומך 

 ת.תשתיות המים היו מחוברו מבדקהבמועד  .א
 תשתיות החשמל היו מחוברות. מבדקהבמועד  .ב
 קבלת המפתח מן הקבלן המבצע. אחרי  בדק הבית נערך  .ג

או \לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים ו –עת על הנכס מן המידע שנמסר לי טרם הגעתי לחוות ד 
 אחרים מהתוכנית המקורית.

סמכים רלוונטיים שהיו בתוקף או מ\החקר ערוך עפ"י דרישות התקנים של מדינת ישראל, תקנות ו .ד
 .מבדקבעת מועד ה

יופיעו \הביקור. ייתכן ובעתיד יתגלוהחקר מתאר את מצב הנכס והליקויים הקיימים במועד   .ה
או ליקויים נסתרים בנכס ]סדקים, רטיבות, מפגעים תרמיים ואקוסטיים, תקלות \ליקויים נוספים ו

 לפיכך לא נכללים בדו"ח זה, כי:ק ואינסטלציה, חשמל,...[  אשר לא בנמצא במועד המבד
 רהיטים וציוד של בעל הנכס שהוצב ברחבי הנכס. (1
 שימוש במערכות חיוניות לאורך זמן. (2

 או יחמירו בעתיד.\אי התאמות( שיתגלו ו \חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים )ליקויים  .ו
 הוצגו בפני בעת עריכת המבדק המסכמים הבאים:

 תכנית מכר של הנכס. (1
 ט הטכני של הנכס.מפר (2

 .רועי סולמירסקי   התלווה אליי במהלך המבדק  .ז
 

 אחר:
טאבו, מועצה  הדו"ח המופק לא מתייחס למצב הפיסי של הנכס לבין הרישומים בעירייה, ❖

מקומית, מנהל מקרקעי ישראל וכו', וזאת לצורך בדיקת חישובים סטטיסטיים במבנה, \אזורית
מדידות טכניות: קרינה, רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז  סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה,

 רדון, עבודות מודד מוסמך וכו'.
 למבדק מצורף תיעוד מלווה, צילומים שנלקחו בשעת הביקור בנכס. ❖
תוך שימוש באמצעי עזר למדידה  –הבדיקה חפה מפגיעה כלשהי, והינה ויזואלית בעיקרה  ❖

 (8המקובלים בענף. )סעיף 
  ובלבד. ומסמכים שהוצגו בעת הביקור בנכסממצאים נערך בהתאם ל הד"ח ❖

 

 (1973על פי חוק מכר )דירות( על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: )חוק המכר, תשל"ג 
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 הערות מקדמיות: 
ע וצילבהמלאה האחריות  על הקבלן מוטלת. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן ❖

ביום  ניתן היה לאתרםליקויים שלא לרבות  וינים בדו"ח זהתיקונים גם לליקויים שאינם מצה
 .מבדקלאחר האו יתגלו בעתיד במועד כלשהו  צרווליקויים אשר ייו בשל מצב הדירה או מבדקה
 על הקבלן מוטלת מלוא. הקבלן ודותנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבבאין  ❖

ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים  דירות בהתאם לחוק מכר ותיועבודכל האחריות לביצוע 
 .הרלוונטיים

 גמרביצוע עבודות ליקויי ו לכללי ביצוע נים, למפרטים וליקויי אי התאמה לתקמפורטים בדו"ח זה:  ❖
 באיכות ירודה.

על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין  ❖
 אם לאו.

מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד.  מבדקכל התמונות שצולמו ביום הלא  ❖
עבוד חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את 

 הליקויים החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה.
 

 
 

 שנתיים; –ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק       (1)

 שנתיים; –ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה       (2)

 שלוש שנים; –כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים       (3)

בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ליקוי       (4)
שלוש שנים; לעניין זה,  –ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים 

לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות  –"פיתוח חצר" 
 , ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;מים, ביוב

 שלוש שנים; –כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי       (5)

ארבע שנים; לעניין  –כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב       (6)
 לרבות נזילות; –זה, "כשל" 

קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים -ים תתכשל באיטום המבנה, לרבות בחלל      (7)
 ארבע שנים; –עם סיכוך 

 חמש שנים; –מ"מ ברכיבים לא נושאים  1.5-סדקים ברוחב גדול מ      (8)

 שבע שנים; –התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ       (9)

 נה אחת.ש –התאמה יסודית -התאמה אחרת שאינה אי-כל אי    (10)

 –בתוספת זו 

 כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת; –"כשל" 

שמירה על יציבות, שלמות, איכות -ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי –"ליקוי" 
 ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.
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 יציבות המבנה .10
ו/או ממצאים אחרים בקירות והתקרות של   עות, תזוזותביקורי לא אותרו סדקים, שקיבעת 

או ובחלקים אחרים של המבנה שבו נמצא הנכס ( המעידים על תזוזה או \הנכס הנבדק )ו
עבודה רלוונטיים של המבנה  תכניותשקיעת רכיבי המבנה או על אי יציבותו. במידה והוצגו 

דגמים ובדיקת מעבדה מאושרת לא יש לציין שבלי בדיקות מ היה אפשר להבחין יותר בנושא.
 ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

 תקופתית לשלד המבנה על ידי  מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת. מבדקמומלץ לבצע 
 

 סטיות ואי התאמות .11
לא הוצגו בעת ביקורי תכניות בקשה להיתר הבניה המאושרות לכן לא היה ניתן לקבוע בוודאות 

קיימות סטיות ו/או אי התאמות חריגות במבנה. סטיות אל מול תקנות /  הנחיות לתכנון / האם 
 תקנים ומפרטים אחרים יוצגו בהמשך.

 חנייה .12
      כפולה.  חנייהלנכס  12.1
 תקין. –לפי הנחיות לתכנון של משרד התחבורה  12.2
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 שלד ובניה .13
 .בשיטת הקונבנציונאלית  ויזואלית נראה שהמבנה נבנה  מבדקלפי  13.1

 לציין יש. בנושא יותר להבחין אפשר היה המבנה של רלוונטיים עבודה תכניות והוצגו במידה
 נבנה שמהם החומרים טיב לבדוק ניתן לא מאושרת מעבדה ובדיקת מדגמיות בדיקות שבלי
 .המבנה שלד

 
 . סדקים קונסטרוקטיביים לא נצפו בנכס 13.2
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 בטיחות 14
 בנכס קיים ממ"ד. - ממ"ד

 סינון:פתחי אוורור ו   14.1

 

 
 .בנכס הנבדק, נמצא תקין

 
 מסגרות בממ"ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:במכלולי ה

 
 ₪(  350 עלות) אינו צבוע היטב. ממ"דמלבן דלת  14.2
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 נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 
 ₪( 220  עלות)שיירי צבע. עם ממ"דדלת צירים של   14.3

 
 

 
 .צירים/להחליף הציפוילנקות או נדרש 
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 ₪( 850 עלות.)באופן הרמטי ממ"ד. לא ניתן לנעול את לקו האנכי מורכבת בסטייה ממ"דדלת  14.4

 
 202סעיף  1990זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית)מפרטים לבניית מקלטים( התש"ן 

ותותקן בה דלת הדף דירתית, הקובע כי: "הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה 
 אשר תהיה אטומה בפני גזים."

 ₪( 350 עלות) .המנעול לא נסגר כראוי, פתחים במלבן לא מתאימים לפינים בכנף   14.5

 
 לבצע התאמה של פינים בכנף ופתחים במלבן.נדרש 

 ₪( 100 עלותרוזטה של מנעול מודבקת בסטייה למישור האנכי. ) 14.6

 
 סטיות. יש לפרק ולהדביק מחדש ללא
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 חלון ממ"ד:
 ₪( 250 עלות) אינו צבוע כהלכה. ממ"דמלבן חלון  14.7

 
 

 
 יש לחדש את הצביעה..3חלק  4422בניגוד לת"י 

 .נמצא תקין -נבדק גובה אדן חלון  14.8
 ₪(  170  עלות) צינורות אוורור בממ"ד אינם צבועים כראוי.   14.9
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 נדרש לחדש צביעה.

 ₪(      320   עלות) במסגרת לתריס אלומיניום. לא בוצעו פתחים לניקוז מי גשם 14.10

 
 נדרש לבצע פתחים לניקוז מי גשם במסגרת לתריס אלומיניום.

 
 ₪(  140  עלות. )סתוםפתח במלבן    14.11

 
 .חתפה תא תוקנלנדרש 
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 מעקות:
 :6.1.2, סעיף 1142לפי תקן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כדלהלן המעקותגבהי נמדדו 
 

    תקין. -ס"מ  105גובה  -מרפסת  14.12
 

 :1142ציטוט מת"י 

 

 איטום וניקוז .15
 

  עומדת בדרישות התקן הישראלי. –רמת הרטיבות שנמדדה  –ביום ביצוע המבדק      15.1
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 נמצא תקין-סלון

 
  נמצא תקין-חדר שינה הורים
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 נמצא תקין-1חדר שינה 
 נמצא תקין-2חדר שינה 

 קיןנמצא ת-ממ"ד
 נמצא תקין-חדר רחצה הורים
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 נמצא תקין-חדר רחצה כללי\אמבט
 נמצא תקין-חדר שירות

 :מרפסת שמש
של  כפולפרט ניקוז  ישנם ליקויים בביצוע /יש לבצע פרט ניקוז בפתח ניקוז של מרפסת כנדרש      15.2

 ₪( 2400 עלות) .מרפסת

 
 ציטוט:

 

 
 

 
 יש לתקן לפי פרט המצורף.
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 ריצוף:
 עלות) .לא בוצעו מישקי הפרדה ממולאים בחומר גמיש בין האריחים ברצפת בחדרים רטובים  כנדרש 15.3

3600    )₪ 

 
 :3חלק  1555על פי ת"י 

 

 
 

   .נדרש לחרוץ רובה קיימת ולמלא מישקי הפרדה עם חומר גמיש
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נע ניקוז תקין וגורם תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מו לא בוצע בשיפועיםשמש   ריצוף במרפסת 15.4
 ₪( 6500  עלות) להצטברות שלוליות מים.

 

 
 ולרצף מחדש כיאות. יש לפרק את מלוא הריצוף
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 פני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנוןשבו נדרש ש – 3.2סעיף  – 3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 
, לכיוון פתחי 1% ימום מינ יהיההנדרש השיפוע או החשופים לגשם מקורים לא שטחים כאשר ב

 ניקוז.
 עבודות טיח וצבע  16

 ציטוט:

 
 ₪(  2600   עלות) .ישנם תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת   16.1

 מסתור כביסה:

 
 

 מסדרון:

 
 

 מטבח תקרה:
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 נדרש לשייף ולחדש צביעה לקבלת מראה אחיד.

 
 ₪( 4600  עלות) של שיפולים מהקירות.נצפו במספר מקומות בנכס מרחק משתנה   16.2
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יש לפרק את השיפולים, להרכיב רשת חיזוק, לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב את השיפולים 
 ס"מ מפני הטיח. 1מחדש במרחק 

  
 נדרש לבצע תיקוני טיח מעל הפנלים.

 ₪( 2280  עלות) צביעת ועיבוד גליפים ליקוים: 16.3
 גליף עליון מעל הויטרינה:
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 גליף עליון בחלון במרפסת:

 
לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי  גליף להכין את ,לשפשף את הצבע  נדרש

 .ומראה אחיד וקבלת גוון תואם
לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול,  – 11031סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

יחות, אבק  ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים זנבות מלט, כתמים, פר
 .1922וכן בניגוד לת"י  ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר"

 
בגמר התיקונים כפי שמפורטים בחוות דעת זה יהיה צורך בצביעה חוזרת של אזורים נרחבים בנכס    16.4

 ₪(   6500  עלותלוך. )כדי למנוע טלאים, כתמי לכ
 

לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש  נדרש
 .ומראה אחיד שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם

גירי חול, לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגר – 11031סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 
זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר 

 פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר"
 .1922וכן בניגוד לת"י 
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 נגרות .17
 ₪( 650 עלות) חסרים עוצרי דלתות בדירה. 17.1

 
 ות.יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים  לקיר

זאת בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת  נגד אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 
לפיו: "התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת   2279/01

 להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".
 

     ₪( 1800)עלות סעיף . נצפו מרווח בין מלבן וכנף בחדר רחצה הורים  17.2

 
 

mailto:salexgl@gmail.com
mailto:sliorgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesושירותי הנדסה          ביקורת מבנים                           

            052-6517770             /    058-7517771 
         gmail.comsalexgl@                /gmail.comsliorgl@          

   

25 
 

 
 Lיש להחליף את הפרופיל במלבן לפרופיל בצורת 

זה יוביל להצטברות -הלבשות מורכבות בכיוון  אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך עליון   17.3
 ₪(  450 עלות) הלכלוך.

 
 .מ"מ תואם לגוון ההלבשה PVC  0.4 להדביק קנט נדרש 

  2800    עלות) ס"מ( 70ס"מ, נדרש מינימום  60)רוחב פנים  ברוחבקצר  ורחים שירותי א כנף דלת לחדר   17.4
)₪ 

 
 
 

mailto:salexgl@gmail.com
mailto:sliorgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesושירותי הנדסה          ביקורת מבנים                           

            052-6517770             /    058-7517771 
         gmail.comsalexgl@                /gmail.comsliorgl@          

   

26 
 

 ציטוט מתקנות תכנון ובנייה:

הותקנה דלת בדרך מוצא, הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש  )א( 3.2.1.3

, או מהרוחב הנקוב בטבלה 3.2.12.4בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט 

 שנה )ב(, לפי הרחב מבין השניים.שבפרט מ 3.2.1.3

רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה  )ב( 

 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו: 3.2.1.3
 רוחב הפתח של דלתות – 3.2.1.3טבלה 

 טור א' מס. סד.

 סוג השימוש

 טור ב'

 רוחב הפתח במטרים

 0.80 בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו רוחבו של פתח הדלת 1

 0.80 דלת יציאה מדירה –בדירת מגורים  2

 דלת יציאה מדירה. –בדירת מגורים נגישה  3

 דלת היציאה תעמוד גם בדרישות הנגישות.

0.80 

 0.70 דלת בחדר מגורים –בדירת מגורים  4

 0.70 ת אסלהדלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימ –בדירת מגורים  5
 

 יש להחליף את הדלת למידה מתאימה.יש להרכיב 
 
 

 אמבט/מטבח
 

 ₪( 250  עלות) .ציפוי פגום במגירה תחתונה בחדר רחצה הורים 17.5

 
 להחליף תחתית מגירה.יש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

רוחב הפתח המינימלי 
 של דלתות
 ( 3תק' )מס' 

 2008-תשס"ח
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 מסגרות .18
 בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

  ₪(  220   עלותצבע. )משופעת ב כניסהדלת       18.1

 
 

 
 נדרש להסיר ובמידה וישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף הציפוי.

 .3.1.13סעיף  1חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
 . 2וכן בניגוד לנדרש בטבלה 

 ₪( 500   עלות) )פגום(. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה     18.2
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 צביעה. להסיר את הצבע הלקוי ולחדשלתקן את המסגרות, יש 

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
 

 

 אלומיניום .19
  

כיווניים -חד  שסתומים  אמבטיה לניקוז עם-במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים 19.1
 ₪( 2600  עלות) למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 ויטרינה:

 
החלון  פיו מבנה וגימור-על 201", סעיף מבדקושיטות  "חלונות: דרישות כלליות 1חלק  1068ת"י  .א

יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל 
תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן -חלון

 ידי פקקים מתאימים.-קוז ייסגרו על. חריצי ניקוז וחורי ני2חלק  1509הישראלי ת"י 
 5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068ת"י  .ב

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום -"תכנון ההתקנה" על
 אלומיניום תיעשה לפי תכניות המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי

 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.
 נדרש להרכיב את השסתומים .
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 650   עלות. ), הרכבת ויטרינה בוצעה עם ברגים עם ראש שטוחעיגון מוצרי אלומיניום בוצע באופן לקוי 19.2
)₪ 

 
 

 
 4068לפי ת"י  מ"מ אחד מהשני. הליקוי נוגד כנדרש -500-נמדדו נקודות עיגון במרחק יותר מ
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, להחליף ברגים עם ראש שטוח לברגים עם ראש נדרש להוסיף עיגון למוצרי אלומיניום לפי התקן
 מעוגל.

גודל חלון לא מתאים  מ"ר..3.35=1.33/2.52גודל חדר מ"ר.  0.23=64/37בחדר רחיצה כללי גודל חלון     19.3
 ₪( 1800   עלות) לגודל החדר.

 
 מ"ר. 3.35 גודל מינימאלינדרש להחליף חלון לאחר ב

 זאת לפי דרישה חוק תכנון ובניה.
 ציטוט:

 משטח רצפת החדר. 8%-לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ .א
 משטח רצפת המטבח. 5%-א יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מל .ב
-ורורו, מלא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות, למעט חדר ארונות שאין חובה באו .ג

 הכל לפי הגדול מ"ר, 0.3משטח רצפת החדר או  10%
 

 תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית .20
 

 ₪( 4500חסר תריס חשמלי בחדר עבודה.)עלות    20.1

 
 
 
 
 

 (3ק' )מס' ת
 1999-שנ"טת

-תק' תשס"ה          
2004 
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 1500  עלות) .מחסומי רוחות בוצעו צרים בגודל הנדרש/חסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסיםחסרים מ 20.2
)₪ 

 
 

 
ס"מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית   1.5(,לא יעלה מרווח על 1997) 3.6.1סעיף  15009.2ע"פ ת"י 

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת ם אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסי
 חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

 חשוב לציין שביצוע סגירה ע"פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.
 רש לבצע סגירה תקנית.נד
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 דוגמה מפרויקט אחר:

 
 
 

 :2חלק  1509ציטוט מת"י 

 
 

 נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.   20.3
 0.8הדרישה חלה עד גובה  –. )סמוך לרצפה 2.1.1סעיף  3חלק   938ות"י    1חלק  1099זאת בניגוד לת"י 

 6ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום  –מ"ר  0.5 -מ' מהרצפה למעט אם השטח קטן מ
 מ"מ(.

 עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז   21
, הכלים הסניטריים מורכבים רק בחלקם, הם יבדקו סופית אחרי מורכביםלא  אביזרי אינסטלציה   21.1

 ₪(   1600 עלות(. )אביזרי אינסטלציה שונים)ברזים, רכבתם ה

 
 

מחסום רוח 
דוגמה -תקני

 בפרויקט אחר
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 ת אביזרים.להשלים הרכביש 
 

 ₪( 220  עלות) .בחדרי רחצה אסלות/חסר גימור רובה סביב אמבט   21.2

 
 יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

...במקרים בהם הקבועה הדורש כי: " 3.1.3מחסומים( סעיף ו בניגוד להל"ת )קבועות שרברבותזאת 
סעיף  –כללי לעבודות בניה ובניגוד למפרט ה, נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים"

לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור  – 07042
גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי 

 החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".
 ₪( 1200  עלותרחצה פגום/משופע בשיירי פסולת. )תחתית אסלה בחדר  21.3
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 :146ציטוט מת"י 

 
 נדרש להחליף את האסלה הפגומה.

 
 ₪( 1200  עלות) .239רחצה לא עומד בתקן ת"י כיור    21.4

 
 ציטוט:

 

 
 

 
 

 .239נדרש להחליף את הכיור לחדש מתאים לת"י 
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ה וקווי דלוחין וניקוז מפסולת ולכלוך )כולל יש לנקות ולשטוף את כל הקופסאות הביקורת, מחסומי רצפ 21.5
 ₪( 1200  עלותבמרפסת(    )

 קופסת ניקוז במרפסת:

 
 

 חדר אמבט:

 
 ₪( 3500  עלות. )חסרות רולקות בין רצפה לקיר , בולטת מפני הרצפהקופסת ניקוז   במסתור כביסה  21.6
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האיטום, נדרש לסדר את  יש לפרק את האיטום, לבצע החלקה ורולקות ולאחר מכן לחדש את

 השיפועים, לבדוק תקינות ניקוז.
 3.2.2סעיף  1חלק  1752ת"י 

 
 ציטוט:

 :1752ת"י 
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 ₪( 1500. )דוד חשמל פגום, יש להחליף 21.7

 
 ₪( 220  עלות) יש לחזק את הברזים 21.8

 

 
 

 קירות  חיפוי קרמיקה/ פסיפס .21
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 ₪( 4500  עלות. )וליד החלונות בפינות הפרדה/יםבחדרי רחצה לא בוצעו מישקי ביני  22.1
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 .2חלק  1555נדרש לבצע מישקי  ביניים בפינות לפי ת"א 

 
 

 

 
בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג,  חיתוך לקוי, /רמיקה שבורים/סדוקיםאריחי ק 22.2

     ₪( 800  עלות)  חדרי רחצה.שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש ב
 שירותי אורחים:          
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 חסר פס קרמיקה מעל הדלת:

 
 

 חסר פס קרמיקה מעל החלון בחדר אמבט:

 
 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 .לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים  100641ד למפרט  הכללי  סעיף וכן בניגו

 הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה".
 :3.2סעיף  314ובניגוד לת"י 
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 ₪( 1180  עלות) נעשה בצורה לא מקצועית.חדרי הרחצה  חיתוך סביב צינורות/אביזרים ב   22.3

 
 ן בצורה מקצועית.נדרש לתק

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 
 באריחים בעזרת מכשיר מתאים"

 ₪( 600  עלות) שטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.אריחים בולטים / שקועים מכלל המ 22.4
 חדר רחצה הורים:
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 מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.נדרש לפרק ולבצע 
 מ"מ. 1המתיר סטייה בין אריחים של  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 
 עלות) בגלל עבודה לקויה. - מעלות  45של  צעו פרופילים אלומיניום בקצה של חיפויים ובחיבוריםלא בו 22.5

4500  )₪ 

 
 

 
 מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.נדרש לפרק ולבצע 

 מ"מ. 1המתיר סטייה בין אריחים של  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 
 : 1555.1לפי ת"י 
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                                                                      דוגמת שימוש פרופיל אלומיניום בפרטים עם חלון וקיר:    
 

 
 

 
 
 

 
 

דוגמה תקינה של 
פרופילים אלומיניום 

 בפרויקט אחר

דוגמה תקינה של 
פרופילים אלומיניום 

 בפרויקט אחר

דוגמה תקינה 
 מפרויקט אחר
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 קרמיקה/גרניט פורצלןעבודות ריצוף  25
 ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

 ₪( 1300  עלות).ומה(סדקים, שריטות וכדחיתוך לקוי, )שברים,  חיתוך לקוי/פגיעות ופגמים באריחים 23.1
 חיתוך לקוי:-מקלחת

 
 לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.נדרש 

בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל  הדורש - 5.1.4.4סעיף    3חלק  1555זאת בניגוד לת"י  
 ,  והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .314אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 

 
 
 

דוגמה תקינה 
 מפרויקט אחר

דוגמה תקינה 
 רמפרויקט אח
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 ₪( 1230  עלות. )חדר שירות/חדר רחצהגימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת ב 23.2

 
 

 
 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

הנחת האריחים תתבצע בצורה שתמנע עד כמה  שאפשר לפיו    - 6סעיף  1629זאת בניגוד לדרישות  ת"י 
יות ובאם נדרש להשתמש בחלקי מרצפות יש להשתמש רק במרצפות את ההשתמשות במרצפות חלק

 שנוסרו עם דיסק כאשר בעת ההנחה יש להניח כך שמקום הניסור לא יהיה נגלה לעין.
לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש  10024בניגוד למפרט הכללי( סעיף כן ו

זר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או לחתוך את האריחים מסביב  לקולטן או לאב
לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית 

 לעיל". 10013מתאימה, כאמור בסעיף 
 מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים בריצוף.חוסר רובה במישקים,  גימור לא אחיד, 23.3

 ₪( 2500  תעלו)
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 לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לחרוץ רובה קיימת,
לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית.     אם לא  – 10034סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

 צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים"
לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו  3.1סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 

 בצורה אחידה וללא חללים. 
 ציטוט: 3חלק  1555ת"י 

 
 

בהתאם  1661.1לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים  לרשום בת"י  2.1.9.1ובניגוד לסעיף 
 הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. לייעוד ולתנאי השירות, כאשר 

לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת  2.2.11סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 
 כדי שהגוון יהא אחיד.
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 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:
תה )קיר, רצפה, לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביב 2.1סעיף  – 3, חלק 1205תקן  •

 משטח עבודה, ריהוט( יהיה אטום מים.

הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי  3.12.2הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף  •
והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  

 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -לא פחות מבלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  
הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי  3.12.2הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף  •

והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  
 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ

 לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, – 07042סעיף  –מפרט הכללי לעבודות בניה  •
בריצוף חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע 

 הדירה קיימים גוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים.
 לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. חרוץ רובה קיימת,נדרש ל

לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת  2.2.11סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 
 וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

    ₪(  450 עלות) . במטבח חסרים שיפולים     23.4

   
 נדרש להשלים לשם שמירה על הקירות.

 
על קיום של חללים  יצוין כי ניתן להבחין .)מרצפה בכניסה לחדר הורים( חשש לאריחים חלולים ברצפה 23.5

לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים  ריקים מתחת לאריחים
. הדבר יוצר בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים 

 ₪(  500 עלות) ע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.מפג
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 יתומחר הליקוי. מבדקמומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות ה

כת . לפיו יש לבדוק את בדיקת מער 5.2וכן בניגוד לסעיף   5.1.4.1סעיף   1555.3זאת בניגוד לת"י  
ת חוזק ההידבקות המחייב בדיק 5.2.1סעיף  הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי.

 .(6וציור  4טבלה מס' ה)רא במתיחה
לעיל, והוא יונח  100115לפיו "המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף  - 10034סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 

 למניעת שבירת פינות האריחים(. על כל שטח האריח )יוקפד על כיסוי כל שטח האריח

 
 ₪( 850  עלות) ריצפת הדירה נמסרה לדייר ללא ניקיון.ליקויים בניקיון רצפה  /    23.6

 
 יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

של משטח הריצוף שהוא אכן נקי  מבדקהמחייב  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555כנדרש בתקן הישראלי 
 .נספח א'( ה)רא וראוי לשימוש

 .2נספח א   3חלק  1555וכן כנדרש בתקן 
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  טבעיתעבודות אבן  24
 ₪( 2200  עלות) יציקות בולטות. /נדבכי ראש /תחתית אדני האבןב מים חסרים אפי  24.1

 
 .יש לחרוץ  אפי המים

ו לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובד - 100512סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 
 לרבות שיני מדלף )אף מים(".

לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 תעובד עם שן מדלף".
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 ₪(  350 עלות) .פגום במרפסת, יש להחליף את הפרופיל הפגוםאפי מים   24.2
 

 
 ₪( 2600  עלות) ס"מ לתוך הקירות. 3 אדני השיש אינם חודרים לפחות שלושה  24.3

 
 נדרש לעקור אדני השיש ולבצע בצורה מקצועית כדי למנוע זליגת מים בפינות.
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חורים. הליקויים יוצרים פגמים סדוקים ומשופעים ב הניסורחיתוכים לקויים, פגומים, אדני אבן  24.4
להתדרדרות אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון 

 ₪( 800  עלות) מואצת של השיש ולהתערערות האדנים.

 
יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה 

 על הביצוע.
 יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים.

 ש.יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדר
לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט  – 14011סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה …קשה
 מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים". הנקיי

 חיפוי קירות 25
 8500  עלות. )מ  3-ישקי התפשטות במרחקים אופקיים כחסרים מישקי התפשטות בחיפוי. יש לבצע מ   25.1

)₪ 

 
 :2חלק  2378ציטוט  מת"י 
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 ₪( 1200, יש להשלים.)עלות חסר איטום וכיסוי מסביב לחיזוק אבנים  25.2

 

 בטיחות/מתקני חשמל ותקשורת 26
 

 
מהווה מפגע , וכך הם חשופים לפגיעות מכניות, דבר ה ע"ג הקיר, ללא כיסוי  גלוי הותקנו כבלי חשמל 26.1

 ₪( 1750  עלות) בטיחותי.
 שירותי אורחים:

 
 .יש להתקין תעלות תקניות להצנעת כבלים
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 ₪( 300 עלות) לוח חשמל לא מושלם. 26.2

 
 במקומות החסרים. P.V.Cנדרש להשלים פסים מ  •

 . 4ללוחות חיבורים למתקני חשמל( סעיף  ות)תיב 165למפרט בניגוד זאת 

 תמי מצבע קירות.לנקות את המסגרת הלוח מכ •
 ליישר ולהצמיד מאמתים בלוח ולהרכיב סטופר בקצה כל שורת אביזרים למניעת תזוזתם •

 
 ₪(      420   עלות) לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 26.3

 על ידי חשמלאי מוסמך כנדרש בתקנות החשמל: יש לבצע סימון הנתיכים

 
 הקובע כי: 14וולט( סעיף  1000זאת בניגוד לתקנות החשמל )התקנת לוחות במתח עד 

  ")א( מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. 
 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם  100)ב( בלוח בעל מבטח ראשי של 

 ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם.    
 )ג( כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט 

 במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם.    
 קיימא." .-)ד( כל הסימונים יהיו ברורים ובני

 דוגמה תקינה של לוח חשמל:

 
 

דוגמה תקינה של לוח 
 חשמל בפרויקט אחר
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דוגמה תקינה של לוח 
 חשמל בפרויקט אחר

דוגמה תקינה של לוח 
 חשמל בפרויקט אחר
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 ₪( 120  עלות) .קירות/מכסה קופסת ביקורת בולט מפני התקרה 26.4

 
 נדרש לפרק ולהרכיב מחדש בצורה מקצועית וללא בליטות.

 
.)שקעים, מכסים לגופי , מפסקים מחוברים הפוך וחלקם לא עובדיםלא מורכבים חלק מאביזרי חשמל 26.5

 ₪(  1500  עלותתאורה ועוד...( )
 

יש להרכיב כיסוי "ארמטורה" )כיסוי אטום לגוף תאורה( מוגנות מים בכל האזורים  •
הרטובים )תקרות וקירות(, גם על נקודות תאורה וגם על נקודות הכנה כגון נקודות תנור 

 '.וכו
בעת פתיחת הקופסאות לניקוי ועיבוד מסביב, יש לוודא בקופסאות מתח נמוך, כי הושחל  •

 בהן הכבל, שנדרש במקרא או חוט משיכה בנקודות הכנה.

 יש לשנות חיבור אביזרים/מפסקים שמחוברים הפוך. •

 
 יש לבדוק תקינות חיבור מפסקים שלא מתפקדים כראוי. •
 ליקויים בהרכבת שקעים ומפסקים •

 אביזר שקוע:-ר עבודהחד
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 ממ"ד:

 
 

 ₪( 260  עלות. ) לא מפולסים/נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד 26.6
 

 בגובה זהה לאביזרים סמוכים.יש לפרק ולבצע 
 ₪( 260  עלותיש לנקות צבע קירות ממכסים של אביזרי חשמל ומתח נמוך. ) 26.7

 
 

 

 אומדן עלויות לתיקונים 27
 98010 סה"כ עלויות ]ש"ח[

 4901 (5%עבודות בלתי צפויות )
 9801 (10%פיקוח הנדסי )

 112712 סה"כ לפי מע"מ
 19161 (17%מע"מ )

 131872 סה"כ כולל מע"מ
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 וסיכומים הערות 28

 המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר 28.1
ון מחירון "דקל , "( על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. מחירונים המקובלים בענף הבניה )כג על

הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה  התמחור
קטן )או בנכס מאוכלס(. כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את  בהיקף
מדויקת -( תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועית %25ווח עד/מעל העבודות )בט ביצוע

ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או  ובסטנדרט
עורך חוות הדעת לביקורת נוספת  -ו או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה / הקלה בהם

 ממושכת ממועד עריכתה )לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים(. בחלוף תקופה
חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור חלופי וכו'. יש  28.2

 להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.
 :AS MADE תכוניות רועי סולמירסקי נדרש מקבלן למסור ל 28.3

 AS MADE אינסטלציהתכניות  28.3.1
 AS MADE חשמלתכניות  28.3.2

 
 הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון

 
 
 

 להלן באתי על החתום,
         
   אלכס גולדנברג        
 מהנדס אזרחי        
 42495מספר רישיון         

 מפתח

 תוכן
 6 ............................................................................................................... המבנה יציבות .10

 6 ........................................................................................................ סטיות ואי התאמות .11

 6 .......................................................................................................................... חנייה .12

 7 ................................................................................................................... שלד ובניה .13

 7 .............................................................. סדקים קונסטרוקטיביים לא נצפו בנכס . 13.2

 8 ............................................................................................................ בטיחות 14

 8 ......................................................................................... רור וסינון:פתחי אוו 14.1

 8 .................................................. ₪(  350מלבן דלת ממ"ד אינו צבוע היטב. )עלות  14.2

 9 ............................................... ₪( 220צירים של דלת ממ"ד עם שיירי צבע.)עלות   14.3

דלת ממ"ד מורכבת בסטייה לקו האנכי. לא ניתן לנעול את ממ"ד באופן הרמטי.)עלות  14.4

850 )₪ 10 

 10 ..... ₪( 350לפינים בכנף. )עלות המנעול לא נסגר כראוי, פתחים במלבן לא מתאימים  14.5

 10 ........................... ₪( 100רוזטה של מנעול מודבקת בסטייה למישור האנכי. )עלות  14.6

 11 ............................................... ₪( 250. )עלות מלבן חלון ממ"ד אינו צבוע כהלכה 14.7

 11 .................................................................... נמצא תקין. -נבדק גובה אדן חלון  14.8

 11 ................................... ₪(  170צינורות אוורור בממ"ד אינם צבועים כראוי. )עלות   14.9
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 12 ....... ₪(      320לא בוצעו פתחים לניקוז מי גשם במסגרת לתריס אלומיניום. )עלות    14.10

 12 ................................................................. ₪(  140פתח במלבן סתום. )עלות   14.11

 13 ...................................................................... תקין. -ס"מ  105גובה  -מרפסת  14.12

 13 ............................................................................................................... איטום וניקוז .15

 13 ..... עומדת בדרישות התקן הישראלי. –רמת הרטיבות שנמדדה  –דק ביום ביצוע המב 15.1

יש לבצע פרט ניקוז בפתח ניקוז של מרפסת כנדרש/ ישנם ליקויים בביצוע פרט ניקוז כפול  15.2

 17 ........................................................................................ ₪( 2400של מרפסת. )עלות 

לא בוצעו מישקי הפרדה ממולאים בחומר גמיש בין האריחים ברצפת בחדרים רטובים   15.3

 18 ............................................................................................ ₪(    3600כנדרש. )עלות 

לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין  ריצוף במרפסת שמש  בוצע בשיפועים לא תקינים 15.4

 19 ............................................................... ₪( 6500וגורם להצטברות שלוליות מים. )עלות  

 20 ............................................................................................. עבודות טיח וצבע 16

  2600פכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת . )עלות   ישנם תיקוני ש 16.1

)₪ 20 

 21 ... ₪( 4600נצפו במספר מקומות בנכס מרחק משתנה של שיפולים מהקירות. )עלות   16.2

 22 .................................................... ₪( 2280צביעת ועיבוד גליפים ליקוים: )עלות   16.3

בגמר התיקונים כפי שמפורטים בחוות דעת זה יהיה צורך בצביעה חוזרת של אזורים  16.4

 23 .......................................... ₪(   6500עלות  נרחבים בנכס כדי למנוע טלאים, כתמי לכלוך. )

 24 ........................................................................................................................ נגרות .17

 24 ....................................................... ₪( 650חסרים עוצרי דלתות בדירה. )עלות  17.1

 24 ...................... ₪( 1800נצפו מרווח בין מלבן וכנף בחדר רחצה הורים. )עלות סעיף  17.2

זה יוביל -הלבשות מורכבות בכיוון  אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך עליון 17.3

 25 ............................................................................... (₪  450להצטברות הלכלוך. )עלות 

 70ס"מ, נדרש מינימום  60כנף דלת לחדר שירותי אורחים  קצר ברוחב )רוחב פנים  17.4

 25 .............................................................................................. ₪(  2800ס"מ( )עלות    

 26 ............................ ₪( 250ירה תחתונה בחדר רחצה הורים. )עלות  ציפוי פגום במג 17.5

 27 ..................................................................................................................... מסגרות .18

 27 ...................................................... ₪( 220דלת כניסה משופעת בצבע. )עלות    18.1

 27 ........................ ₪( 500מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה )פגום(. )עלות    18.2

 28 .................................................................................................................. אלומיניום .19

-אמבטיה לניקוז עם  שסתומים  חד-במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים 19.1

 28 ....................... ₪( 2600כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי. )עלות  

י, הרכבת ויטרינה בוצעה עם ברגים עם ראש עיגון מוצרי אלומיניום בוצע באופן לקו 19.2

 29 ................................................................................................ ₪( 650שטוח. )עלות   

.מ"ר. גודל חלון 3.35=1.33/2.52מ"ר. גודל חדר  0.23=64/37בחדר רחיצה כללי גודל חלון  19.3

 30 ....................................................................... ₪( 1800לא מתאים לגודל החדר. )עלות   

 30 ...................................................................................... תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית .20
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 30 ................................................ ₪( 4500חסר תריס חשמלי בחדר עבודה.)עלות  20.1

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים/מחסומי רוחות בוצעו צרים בגודל הנדרש.  20.2

 31 ......................................................................................................... ₪( 1500)עלות  

 32 ........................... נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה. 20.3

 32 ....................................................................... עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 21

אביזרי אינסטלציה לא מורכבים, הכלים הסניטריים מורכבים רק בחלקם, הם יבדקו  21.1

 32 ........................... ₪(   1600, אביזרי אינסטלציה שונים(. )עלות סופית אחרי הרכבתם )ברזים

 33 ........................ ₪( 220חסר גימור רובה סביב אמבט/אסלות בחדרי רחצה. )עלות   21.2

 33 ................ ₪( 1200חדר רחצה פגום/משופע בשיירי פסולת. )עלות  תחתית אסלה ב 21.3

 34 ........................................... ₪( 1200. )עלות  239כיור רחצה לא עומד בתקן ת"י  21.4

את כל הקופסאות הביקורת, מחסומי רצפה וקווי דלוחין וניקוז מפסולת יש לנקות ולשטוף  21.5

 35 ...................................................................... ₪( 1200ולכלוך )כולל במרפסת(    )עלות  

במסתור כביסה   קופסת ניקוז בולטת מפני הרצפה,  חסרות רולקות בין רצפה לקיר. )עלות   21.6

3500 )₪ .................................................................................................................. 35 

 37 ........................................................... ₪( 1500דוד חשמל פגום, יש להחליף. ) 21.7

 37 ................................................................ ₪( 220יש לחזק את הברזים )עלות   21.8

 37 ........................................................................................ קירות  חיפוי קרמיקה/ פסיפס .21

 39 ..₪( 4500בחדרי רחצה לא בוצעו מישקי ביניים/הפרדה בפינות וליד החלונות. )עלות   22.1

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים/ חיתוך לקוי, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף  22.2

 40 .............................. ₪( 800זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש בחדרי רחצה.  )עלות  

 1180נורות/אביזרים בחדרי הרחצה  נעשה בצורה לא מקצועית. )עלות  חיתוך סביב צי 22.3

)₪ 43 

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.  22.4

 43 .......................................................................................................... ₪( 600)עלות  

בגלל עבודה  -מעלות   45לא בוצעו פרופילים אלומיניום בקצה של חיפויים ובחיבורים של  22.5

 44 ............................................................................................... ₪(  4500לקויה. )עלות 

 46 ............................................................................... עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן 25

23 ........................................................................................................................ 46 

פגיעות ופגמים באריחים/חיתוך לקוי )שברים, חיתוך לקוי, סדקים, שריטות  23.1

 46 ............................................................................................. ₪( 1300וכדומה(.)עלות  

גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת בחדר שירות/חדר רחצה. )עלות   23.2

1230 )₪ 47 

ובה"( במישקים גימור לא אחיד, חוסר רובה במישקים, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"ר 23.3

 47 ..............................................................................................₪( 2500בריצוף. )עלות  

 49 .......................................................... ₪(  450חסרים שיפולים במטבח . )עלות  23.4

לחדר הורים(. יצוין כי ניתן להבחין על קיום חשש לאריחים חלולים ברצפה )מרצפה בכניסה  23.5

של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים 
השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . 
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לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים. הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול 
 49 .......................................................................................................... ₪(  500)עלות 

 50 ........ ₪( 850ליקויים בניקיון רצפה  /  ריצפת הדירה נמסרה לדייר ללא ניקיון. )עלות   23.6

 51 ...................................................................................................... עבודות אבן טבעית 24

 51 ... ₪( 2200חסרים אפי מים בתחתית אדני האבן/ נדבכי ראש/ יציקות בולטות. )עלות   24.1

 52 ................ ₪(  350פסת, יש להחליף את הפרופיל הפגום. )עלות אפי מים פגום במר 24.2

 52 ........ ₪( 2600ס"מ לתוך הקירות. )עלות   3אדני השיש אינם חודרים לפחות שלושה  24.3

אדני אבן פגומים, חיתוכים לקויים, ניסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים  24.4

פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון 
 53 ................................... ₪( 800להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים. )עלות  

 53 ............................................................................................................... חיפוי קירות 25

מ .  3-חסרים מישקי התפשטות בחיפוי. יש לבצע מישקי התפשטות במרחקים אופקיים כ 25.1

 53 ......................................................................................................... ₪( 8500)עלות  

 54 ...................... ₪( 1200חסר איטום וכיסוי מסביב לחיזוק אבנים, יש להשלים.)עלות  25.2

 54 ...................................................................................... מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 26

תקנו כבלי חשמל גלוי ע"ג הקיר, ללא כיסוי  , וכך הם חשופים לפגיעות מכניות, דבר הו 26.1

 54 ........................................................................ ₪( 1750המהווה מפגע בטיחותי. )עלות  

 55 ............................................................... ₪( 300לוח חשמל לא מושלם. )עלות  26.2

 55 ................................... ₪(      420לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. )עלות    26.3

 57 ........................... ₪( 120מכסה קופסת ביקורת בולט מפני התקרה/קירות. )עלות   26.4

חלק מאביזרי חשמל לא מורכבים, מפסקים מחוברים הפוך וחלקם לא עובדים.)שקעים,  26.5

 57 .................................................................. ₪(  1500מכסים לגופי תאורה ועוד...( )עלות  

 58 ............. ₪( 260לא מפולסים . )עלות  /נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד 26.6

 58 ............ ₪( 260יש לנקות צבע קירות ממכסים של אביזרי חשמל ומתח נמוך. )עלות   26.7

 58 ................................................................................................. םאומדן עלויות לתיקוני 27

 59 .......................................................................................................... הערות וסיכומים 28

המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים  28.1
המקובלים בענף הבניה )כגון מחירון "דקל , "( על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני  בין היתר על מחירונים

האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר 
בעבודות בניה בהיקף קטן )או בנכס מאוכלס(. כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים 

( תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה  %25יקר את ביצוע העבודות )בטווח עד/מעל העשויים לי

מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים -מקצועית
עורך  -הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם /ו או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה 

יקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה )לרבות במידה ומדובר חוות הדעת לב
 59 ....................................................................................... בפתיחה תהליכים משפטיים(.

חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור  28.2
 59 .................................................................... עץ בעורך דין בהקשר זה.חלופי וכו'. יש להיוו

 AS MADE: .................................... 59נדרש מקבלן למסור לרועי סולמירסקי  תכוניות  28.3
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