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 לאוניד סטרקין  :לכבוד
 

 06/05/2018:תאריך הנפקה הדו"ח                            

   leonid.starkin@gmail.com  :דוא"ל
  
  
  

  א.ג.נ,
 

      כרמיאל 29גדרון -הנדון: ליקויי בנייה
 חוות דעת מקצועית

 
 

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

 לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנידון לעיל. לאוניד סטרקין  התבקשתי על ידי .2

מקיפה ככל הניתן ולפי הכשרתי  מבדקביקרתי בכתובת הנ"ל, ערכתי  03/04/2018בתאריך  .3

 וניסיוני, ובהמשך יובא פירוט הממצאים.

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

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

 .משפט-בבית שנתתי בשבועה עדות כדין, ידי על

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

6.  
   :פרטים אישיים

 MSc in Civilבוגר תואר  • השכלה:

Engineering  תואר שני( מהמכון(

הטכנולוגי של קישינב, מולדובה 

(1980) 

בעלים )ומהנדס ראשי( של חברה  • ניסיון:

פרטית 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
 מקיפה לליקויי בנייה עבור הנכס שבנדון מבדקביצוע  ✓

 
 :מבדקשימושיים במהלך העזרים  .8

 מטר למדידה  מצלמה דיגיטלית 
 מטר למדידה  מצלמה תרמית 
 מד עץ דיגיטלי  מד לייזר למדידה 
 מד מתכת דיגיטלי  פלס לייזר 
  מד לחות דיגיטליT660  מאזנת 

  מד לחות דיגיטליT610   
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 :הדו"ח\חומרים מקצועיים עבור כתיבת חוות הדעת .9
תקנות התכנון והבנייה )בקשה  .א

 –תש"ל  להיתר, תנאיו ואגרות(
 עדכוניו ונספחיו , על1970

 1973 –תשל"ג  המכר )דירות( חוק .ב

)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(יחסות  הינה לקטגוריות הרלוונטיי)ההת

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

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

זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י 

פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 

יתוח בע"מ(, נדרש:  "בכל מקרה, )פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופ   782/93

גנטיות, כגון הסטנדרטים  אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קו

 שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".

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

 בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו 1.01יותר. עפ"י סעיף 

ואגרותיו(, נדרש: "מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות 

 –אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים )אביזרים לצרכי בית(, התשכ"ד 

1964." 

, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית 1951חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א  ▪

 וחרות יותר.ועדכונים משנים מא 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".

, 1970 –תש"ל  עפ"י תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, .א

תקן של –, מוגדר תקן כ:"תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור 1סעיף מס' 

 (".I.S.Oכל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה )
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עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין,  .ב

ר )פרץ שלמה ואח' נ. יפרח  בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש: "מאח 782/93בת.א. 

ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי 

א' לחוק התקנים( ובין  7מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני )ס' 

 לחוק הנ"ל(." 8אם הוא רשמי )ס' 

 התאמות לתוכניות אדריכליות. ▪

  -משרדי"(-ט הביןמפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים )"הספר הכחול", "המפר ▪

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 

מך מקובל בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים  של מכון התקנים )מפמכ"ים(. מפרט זה הינו מס

 בשימוש 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. ▪

 
ם למכלול הליקויים בלבד שאינה מהווה כיסוי מושל פרלימינריתהנדסית ויזואלית, כללית,  מבדקמדובר ב

אינה מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא  זו מבדק העבודות, ו/או

 הקבועות בחוק התכנון והבניה.  האחראיותואינה באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת 

זו אינה מוסיפה ואינה גורעת מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי  מבדקלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

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

הנדסית בלבד ואינה מתייחסת כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס  מבדקזו הינה  מבדק

בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, ומספר החדרים 

 שיעבוד, הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

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

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

 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 

 ר מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.אישו

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.

רוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי קונסט תלידיעומסמך זה אינו מהווה תחליף 

 לשלד ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.

  תוקף מסמך זה הינו לשנה מיום הוצאתו.

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

 ך בעל הנכס לקבלן.פירוט ליקויים שער
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המעידים על ביצוע העבודות לשביעות רצונם המלאה, לרבות תקרות  בפרויקטיש לקבל אישורי כלל היועצים 

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

 מפלסים. 2   בית מגורים צמוד קרקע עם  .א
 אבן. \בטיח המבנה מצופה  .ב
שירותי  2חדרי שינה )אחד מהם ממ"ד(, חדרי רחצה,  4הדירה כוללת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל,  .ג

 וגינה.אורחים 
 .לנכס חניה אחת חיצונית  .ד
 .קונבנציונאלית ויזואלית הבניין בו הנכס קיים, נבנה בשיטה  מבדקמ .ה
  .ביום המבדק הנכס מרוהט  .ו

 
 :מבדקמידע תומך 

 תשתיות המים והחשמל היו מחוברות. מבדקהבמועד  .א
 קבלת המפתח מן הקבלן המבצע. אחרי  בדק הבית נערך  .ב

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

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

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

 כך לא נכללים בדו"ח זה, כי:לפיתקלות אינסטלציה, חשמל,...[  אשר לא בנמצא במועד המבדק ו
 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  .ה
 לא הוצגו בפני בעת עריכת המבדק המסכמים הבאים: 

 תכנית מכר של הנכס. (1
 הטכני של הנכס.מפרט  (2

  .לאוניד סטרקין  התלווה אליי במהלך המבדק  .ו
 

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

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

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

 (8המקובלים בענף. )סעיף 
  ובלבד. ומסמכים שהוצגו בעת הביקור בנכסנערך בהתאם לממצאים  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. הדרישות מהקבלןאין בדו"ח זה משום מיצוי כל  ❖
ביום  ניתן היה לאתרםליקויים שלא לרבות  תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זהה
 .מבדקלאחר האו יתגלו בעתיד במועד כלשהו  צרווליקויים אשר ייו בשל מצב הדירה או מבדקה
 על הקבלן מוטלת מלוא. הקבלן ודותביצוע עבנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על באין  ❖

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

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

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

מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות  מבדקלא כל התמונות שצולמו ביום ה ❖
בלבד. עבוד חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה 

 החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה.ביותר את הליקויים 

 יציבות המבנה .10
 מסביב לגינהאותרו סדקים, שקיעות, תזוזות  ו/או ממצאים אחרים בקירות   בעת ביקורי 

המעידים על תזוזה או  או ובחלקים אחרים של המבנה שבו נמצא הנכס (\נכס הנבדק )ושל 
עבודה רלוונטיים של המבנה  יותתכנאו על אי יציבותו. במידה והוצגו  הקירשקיעת רכיבי 

יש לציין שבלי בדיקות מדגמים ובדיקת מעבדה מאושרת לא  היה אפשר להבחין יותר בנושא.
 ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.
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 תקופתית לשלד המבנה על ידי  מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת. מבדקמומלץ לבצע 
 

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

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

 שלד ובניה  13
 .ית  בשיטת הקונבנציונאלויזואלית 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

 ₪(  4800נצפו סדקים בקירות הנכס. )עלות  13.2
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 סיבות:בעיה זו יכול להיגרם ממספר 

 חדירת מי גשם מתחת ליסודות. .א
 שקיעת יסודות משתנה. .ב
 .חסרים תפרי התפשטות בין חלקים שונים של מבנה  .ג
 טעויות בביצוע של פרטים שונים של המבנה ועוד. .ד
 א איכותיים בייצור יסודות המבנה/שלד/מחיצות.שימוש בחומרים ל .ה
 לקויה בביצוע יסודות/שלד/מחיצות.עבודה  .ו

 ודות כדי לעצור סדקים חדשים בקירות והרכבת סדקים קיימים:נדרש לבצע מספר עב
 50-60לבצע מסביב לבניין משטח בטון ברוחב -למנוע חדירת מים מתחת ליסודות .א

.מומלץ  לבצע חיפוי קרמיקה מעל 1%ס"מ עם שיפוע מחוץ למבנה. שיפוע מינימלי 
 הבטון.

 לייצור שיפוע כדי להרחיק מי גשם מהמבנה. .ב
 .ות חיצוניים במגע עם הקרקע אם האיטום לקוי לבצע מחדש לבדוק איטום קיר .ג
 .להחליף אדני חלונות לא תקניים  .ד
 לאטום סדקים קיימים. .ה
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 בטיחות  14
 - ממ"ד

 בנכס קיים ממ"ד.
 פתחי אוורור וסינון:   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 

 
 ₪( 350 עלות) .המנעול לא נסגר כראוי, פתחים במלבן לא מתאימים לפינים בכנף 14.4

 
 לבצע התאמה של פינים בכנף ופתחים במלבן.נדרש 
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 חלון ממ"ד:
 

 ₪(  850  עלות) ונפתח לבד )לא מפולס(.לקו האנכי בוצע בסטייה  ד"ממחלון  14.5

 
 נדרש לפרק ולהרכיב מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות.

 .2חלק  4422זאת בניגוד לת"י 
 :4068.2בניגוד לת"י  עקב הסטייה החלון אינו יציב וזאות

 
 

 
 :4.2סעיף  1,חלק 4068להלן דוגמה של סטיות המותרות  בהתקנת חלונות אלומיניום מת"י 
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 .נמצא תקין - נבדק גובה אדן חלון  14.6
בעת פתיחתו עלול להוות מפגע בטיחותי  בממ"ד המיועד לשימוש כחדר שינה, מצב החלון   14.7

יומי התקין והנוח  של הדיירים. מומלץ להחליף חלון לקונסטרוקציה -ופגיעה בתפקוד היום
 ₪(  2600  עלות)קיפ -אחרת לדוגמה עם פתיחה דרי
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 ₪(  170  עלות) )צינורות אוורור בממ"ד אינם צבועים כראוי. 14.8

 
 נדרש לחדש צביעה.

 
 ₪(      170   עלות) לא בוצעו פתחים לניקוז מי גשם במסגרת לתריס אלומיניום.   14.9

 
 נדרש לבצע פתחים לניקוז מי גשם במסגרת לתריס אלומיניום.
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 ₪(  150  עלות) . סגר תריס משופע בצבע ולא מתפקד  14.10

 
 נדרש להתקין/לנקות משיירי צבע.

 מעקות:
 :6.1.2, סעיף 1142לפי תקן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כדלהלן המעקותגבהי נמדדו 
    תקין. -ס"מ  90גובה     -סלון  14.11
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 :1142ציטוט מת"י 

 

 

 

 
 ₪(     1300    עלותס"מ. )-4המרחק בין בית אחיזה לקיר פחות מ 14.12

 
 :1142ציטוט מת"י 
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 נדרש לפרק ולבצע מחדש לפי דרישות התקן.

 איטום וניקוז 15
 ₪( 25000  עלות) .איטום קירות ומסדים הבאים במגע עם הקרקעליקויים ב   15.1

 
 

 מבט מצד הסלון:

 
 

mailto:salexgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesביקורת מבנים ושירותי הנדסה                                    

            052-6517770     

         gmail.comsalexgl@ 
   

16 
 

 
 

 
 :1, חלק 1525לפי תקן 
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 ציטוט מתקנון התכנון והבנייה:

 ימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחותס

כל אימת שגבהו היחסי של נכס, שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה עלולים  5.30

לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין, יאוטם חלקו התחתון של הבנין 

 קרקעיים לתוכו. -למניעת חדירת מי גשם, מי תהום וזרמי מים תת

 
 

אין אפשרות לבדוק אופן ביצוע איטום, מומלץ לבקש מהקבלן יומני עבודה ותוצאות בדיקת 
 איטום קיר על ידי מעבדה מוסמכת. 

 כדי לבצע איטום על הקירות:
 

 .עד תחתית קורת המסד ברוחב שיפשר מערכת איטום נכסיש לחפור מכל צדי ה
 טיח./הסרת כל שיירי הבטוןיש לכרסם את חיפוי הקיר בבלוק הראשון ובקורת המסד עד ל

קלה על גבי קורת המסד והבלוק הראשון עד לקבלת משטח הראוי  צמנטייש לבצע הרבצה 
 לאיטום. משטח ישר ללא שיירי בטון וללא קיני סיגריגציה.

יש לאיטום את  קורת המסד עד גובה הבלוק הראשון בטיח הדראולי כדוגמת ביטומסיל גמיש 
 .םיומיי 4שעות, יבוש סופי  4מן יבוש בין שכבה לשכבה מ"מ. ז 2ק"ג/מ"ר ועובי  3

)לפחות( על גבי האיטום לצורך הגנה מפגיעה מכנית,  F30מ"מ  20יש להדביק קלקר בעובי 
ס"מ. לאחר הגעה למפלס הנדרש, מומלץ לייצר  20ולבצע מילוי חוזר עם הידוק שכבות כל 

 . 1%שיפוע מהמבנה החוצה לניקוז טבעי של נגר עילי בשיפוע מינימלי של 
כך שאפשר יהיה להוביל את המים אל בורות  בשטח מסביב לנכס םיש לשנות את השיפועי

 .הניקוז
מסביב לכל הבית יונח צינור שרשורי בקוטר  חרסיתיתבמקרה והאדמה מסביב למבנה היא 

 .אל בור הניקוז 1.5%" שינקז את המים אל בורות הניקוז. הצינור יונח בשיפוע 4
ס"מ. החצץ  10-15צינור הניקוז יונך נמוך מתחתית קורת המסד ומעליו חצץ פוליה גדול בגובה 

 ג"ר.    400יכוסה בבד גאוטכני  
 

נגד  יטוםא
חב ט

 ורטיבות
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 ₪(    17500     עלות)   .בנכסנצפתה רטיבות     15.1
 סלון:

 
 
 

 סלון:
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 סלון:

 
 סלון ליד המדרגות:
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 :בגינה פילר תשתיות
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 .ולחדש צביעה לתקן בצורה מקצועית ,נדרש לאתר את מקור הרטיבות
 היתר את הדרישות כמפורט להלן:הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין 

הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו  5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 
 המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.". באופן 

 
 מקורות אפשריים לחדירות מים ורטיבות גבוהה:

 ליקויים בשכבת הרבצה בטיח חוץ. .1
 במגע עם קרקע. איטום לקוי של קירות הבאים .2
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נקודות ביחס   159.6  עדבשיעור  ובקירות ברצפהתפרחות בפני השטח של האריחים    15.2

במכשיר "פרוטימטר". התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת ללחות באוור 
במסגרת המותרת, מומלץ  מתחת לריצוף רמת הרטיבות  .  החול אשר מתחת לאריחים

 . נקודות  80-לריד רמת הרטיבות מתחת להו
 

נדרש לטפל ברטיבות בחלק תחתון של .אין צורך בטיפול בתשתית מתחת למרצפות 
נקודות במכשיר  130ם רמת הרטיבות מעל א )מומלץ לבדוק .קירות במגע עם הקרקע 

660T  ) 
 מומלץ לפנות למתכנן אינסטלציה כדי לקבל תכנית ניקוז מסודרת. 

 לבדוק שלמות איטום מסביב לקירות במגע עם הקרקע.נדרש גם 
 

 מקורות אפשריים לחדירות מים ורטיבות גבוהה:
 ליקויים במערכת אינסטלציה )ביוב, מים, מזגנים(. .3
 .מעבר בין סלון לגינה/מתחת לריצוף בחדרי רחצה/מרפסתאיטום לקוי  .4
 איטום לקוי בחלק עליון של קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה. .5
 בשכבת הרבצה בטיח חוץ. ליקויים .6
 איטום לקוי של קירות הבאים במגע עם קרקע. .7
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מומלץ לפרק אריח באזור החשוד ולהעביר את התשתית לבדיקת רטיבות במעבדה 
נדרש לפרק הריצוף, לסלק  6%-מוסמכת. במידה ויתגלה כי תכולת הרטיבות גבוהה מ

,למרוח את תשתית הבטון בחומרים עשירים בכלור ולייבש  או ליבשה שכבת מצע רטובה
בצורה מקצועית  בשיפועים תקינים לכיוון  ולרצף מחדש על מצע יבשאת תשתית הבטון 

האומר שהחול לתשתית יהיה  2.1.4סעיף  3חלק  1555לת"י  בהתאםזאת . פתחי הניקוז
 נקודות בפרוטימטר( 165) 6%חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 

 במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה  מבדקב
 נקודות בפרוטימטר( 152-  3% -)לסומסום לא תהיה גדולה מ מעלות צלזיוס 105  - מ
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 סלון:
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 ממ"ד:
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 ₪(     1400    עלות)   .חלונותמטיבות ונזילות נצפו כתמי ר     15.3
 חדר אמבט:

 
 

 חדר רחצה הורים:

 
החלון  פיו מבנה וגימור-על 201", סעיף מבדק"חלונות: דרישות כלליות ושיטות  1חלק  1068ת"י  ▪

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

 ידי פקקים מתאימים.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק  1509הישראלי ת"י 
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 5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068ת"י  ▪
חים באופן יציב. איטום פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפת-"תכנון ההתקנה" על

 המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות
 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 ₪(     600    עלותחסרים רשתות בכניסה לקולטני מי גשם. )   15.4

 
 יש לבצע לפי פרט המצורף.

 
 
 
 
 

 ₪(  1200       עלות)  בגג.לא בוצעה הלבנה על החיבורים  15.5
 
 .05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף  נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך. 

נדרש לצבוע בגגות חשופים את הביטומן בחיבורים   -לפיו  5.2סעיף  2חלק  1752 ובניגוד לת"י
שבהמשך לפיו נדרש  6.5בעיבודים וכו' בצבע מהסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות . וכן בהתאם לסעיף 

 לצבוע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן מתאים זאת לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה.
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 ₪(  6500)עלות   .במפלס גובה פיתוח נצפה איטום מסדיםלא  15.6

 
 יש סכנה לרטיבות בקירות.

 עבודות טיח וצבע 16
 ציטוט:

 
 

 ₪(  1450 עלות. )קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים    16.1
 מסדרון: 2קומה 
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 מדרגות:

 
 :3.1סעיף  2חלק  1920לפי ת"י          

 
 הבאות:יש לבצע תיקון לפי ההנחיות 

ס"מ מכל צד של הסדק. יש להסיר כל  10 -ס"מ  20-לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ .א
 שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.

 לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת הסדקים. .ב
 ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן. .ג
ו ש"ע ביניים למילוי גמיש בשיעור שם בכף טייחים )מלדג'( שכבה אחת של מרק גמיש אליי .ד

 המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.
 ליישם שכה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. .ה
 או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה: 
 ס"מ סביב הסדק. 20עה של לגרד את הטיח ברצו .א
 .FC11ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס  WAFPלפתוח את הסדק ולמלא בשכבת פריימר  .ב

 ₪( 2500  עלות)       בקירות בגינה.פגום נצפו טיח   16.2

 
 
 

 נדרש להסיר טיח פגום, יש לבצע מחדש. 
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 ₪( 1280  עלות) :צביעת ועיבוד גליפים ליקוים    16.3

 
 
 

 
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 

ברזל זיון, סדקים זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק  ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד 
 .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     16.4

 ₪( 4500  עלותנרחבים בנכס כדי למנוע טלאים, כתמי לכלוך. )
 

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

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

 פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר"
 .1922וכן בניגוד לת"י 
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 נגרות 17
 ₪(     250    עלות. )דלתות לא מכוונות בחדר רחצה הורים ובשירותי אורחים 18.1

 
 לכוון.נדרש 

 
 ₪(    250     עלות) לא מקצועי. הרכבת הלבשות בוצעו 18.2

 
 נדרש לפרק ולבצע מקצועי לפי כללי המקצוע.
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 ₪(  450 עלות. )23.2לפי ת"י  7עמוד  5לא בוצע איטום בין מלבן ורצפה, בניגוד להערה  מס. 18.3
 דלת בשירותי אורחים:

 

 
 

זה יוביל -עליוןהלבשות מורכבות בכיוון  אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך  18.4
 ₪(  450 עלות) להצטברות הלכלוך.

 
 .מ"מ תואם לגוון ההלבשה PVC  0.4 להדביק קנט נדרש 
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 מסגרות 18
 בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

 
  ₪(  220   עלותצבע. )משופעת ב כניסהדלת       19.1

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

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

 
 ₪( 500   עלות) )פגום(. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה     19.2
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 להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.לתקן את המסגרות, יש 

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044 זאת בניגוד לת"י

 אלומיניום   20
 

 .מ"מ בין פני הריצוף לחלק תחתון של הלבשת אלומיניום לפני הוויטרינה 3-4-נצפה מרווח כ    20.1
 ₪( 600  עלות)

 
 .1חלק  4068זאת בניגוד לת"י  .נדרש לפרק ולהרכיב ללא סטיות
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כיווניים למניעת חדירת -חד  שסתומים   -במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים 20.2
 ₪( 400  עלות) מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 
 

 
החלון  פיו מבנה וגימור-על 201", סעיף מבדק"חלונות: דרישות כלליות ושיטות  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.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק  1509הישראלי ת"י 
 5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068ת"י  .ב

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

 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.
 נדרש להרכיב את השסתומים .
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עם אישור  םמקבלן יומני עבודה רלוונטייאיטום/בידוד מסביב לחלונות. מומלץ לבקש ליקויים ב 20.3
 ₪(  500 עלות) אחראי לביצוע.  

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

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

 ידי פקקים מתאימים.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק  1509הישראלי ת"י 
 5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068ת"י  .ב

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

 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.
יש לבצע את כל האטומות ע"י חומר תקני גמיש, בהתחשב ובהתאמה לחומרים מסביב לפריטי 

 אליהם הוא אמור להדבק. האלומיניום, 
 :1חלק  4068מת"י ציטוט 

 
 :2חלק  4068פרטים מת"י 
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 ₪( 350זווית פתיחת חלון לא מאפשרת אוורור תקין בחדרי רחצה.)עלות  20.4

 
 יש להגדיל זווית פתיחה.

 ₪( 650   עלות) .עיגון מוצרי אלומיניום בוצע באופן לקוי 20.5
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 4068מ"מ אחד מהשני. הליקוי נוגד כנדרש לפי ת"י  -500-מנמדדו נקודות עיגון במרחק יותר 

 

 
 נדרש להוסיף עיגון למוצרי אלומיניום לפי התקן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:salexgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesביקורת מבנים ושירותי הנדסה                                    

            052-6517770     

         gmail.comsalexgl@ 
   

43 
 

 תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית 19
 ₪(  450   עלות) תריסי החלונות אינם ניתנים לשימוש עקב קושי בהפעלתם. 21.1

 חדר שינה:

 
  .פעול המוצר יהיה תקיןששם נדרש שת  4.1סעיף  1חלק  4068 זאת בניגוד לת"י

 
 נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.   21.2

 
הדרישה חלה עד גובה  –. )סמוך לרצפה 2.1.1סעיף  3חלק   938ות"י    1חלק  1099זאת בניגוד לת"י 

ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום  –מ"ר  0.5 -מ' מהרצפה למעט אם השטח קטן מ 0.8
 מ"מ(. 6
 
 

 
 עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז    22

 
 ₪(  2000 עלות. ) עבור כיור מטבח קופסת ביקורת החסר 22.1

 
 ציטוט מהל"ת:
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 ₪( 1200  עלות) .239רחצה לא עומד בתקן ת"י כיור    22.2
 חדרי  רחצה: 2ב

 
 ציטוט:

 

 
 

mailto:salexgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesביקורת מבנים ושירותי הנדסה                                    

            052-6517770     

         gmail.comsalexgl@ 
   

45 
 

 
 

 .239נדרש להחליף את הכיור לחדש מתאים לת"י 

 קירות  חיפוי קרמיקה/ פסיפס 20
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 ₪( 3500  עלות. )וליד החלונות בפינות הפרדה/בחדרי רחצה לא בוצעו מישקי ביניים  23.1
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 .2חלק  1555נדרש לבצע מישקי  ביניים בפינות לפי ת"א 
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 600  עלות) מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.אריחים בולטים / שקועים  23.2
)₪ 

 חדרי רחצה:

 
 מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.נדרש לפרק ולבצע 

 מ"מ. 1המתיר סטייה בין אריחים של  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 
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זוויתנים מעלות / 45של צעו פרופילים אלומיניום בקצה של חיפויים ובחיבורים לא בו 23.3
  3500 עלות) בגלל עבודה לקויה. -חיבור חד במגע/בולטים / שקועים מכלל המשטח אלומיניום

)₪ 

 
 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 

 

 דוגמת שימוש פרופיל אלומיניום בפרטים עם חלון וקיר:                                                                         
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דוגמה תקינה של 
פרופילים אלומיניום 

 בפרויקט אחר

דוגמה תקינה של 
פרופילים אלומיניום 

 בפרויקט אחר
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דוגמה תקינה 
 אחרמפרויקט 

דוגמה תקינה 
 מפרויקט אחר
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 קרמיקה/גרניט פורצלןעבודות ריצוף  24
 ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

סדקים, שריטות חיתוך לקוי, )שברים,  חיתוך לקוי/פגיעות ופגמים באריחים 24.1
 ₪( 800  עלות).וכדומה(

 מטבח:

 
 

 שירותי אורחים:

 
 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 

יצוף תוך שימוש באריחים מסדרות הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ר 24.2
 ₪( 20000  עלות) ייצור שונות.

 
 נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את  שאר הריצוף.

mailto:salexgl@gmail.com


         
 Inspection and Engineering Servicesביקורת מבנים ושירותי הנדסה                                    

            052-6517770     

         gmail.comsalexgl@ 
   

53 
 

שמתקיימים התנאים ה הרצפת לפני התקנהדורש לוודא ולבדוק פרק ה'   1555.3זאת בניגוד לת"י  
 .5.1.2המפורטים בסעיף  

מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת  יהיוכל האריחים ששם נדרש ש 5.1.2וכן בניגוד לסעיף 
  .יצור

למה יתאים  ריצוףהוהמראה הכללי של גימור שה  -ששם נדרש  3.1 סעיף 3חלק  1555בניגוד לת"י  ו
 שהוזמן.

 
 

מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים חוסר רובה במישקים,  גימור לא אחיד, 24.3
 ₪( 2500  עלות) בריצוף.

 
 

 
 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"
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לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע  3.1סעיף  3חלק  1555 ובניגוד לת"י
 אותו בצורה אחידה וללא חללים. 

 ציטוט: 3חלק  1555ת"י 

 
 

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

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

 

 

 
 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:

לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה,  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  •
ר חלק,  בלתי קורוזי,  והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומ

 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ

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

 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 
 רה קיימים גוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים.הדי

 לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לחרוץ רובה קיימת,
לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת  2.2.11סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

 וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.
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 ₪( 850  עלות)אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח.  24.4
 סלון:

 
 נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.

 מ"מ. 3-5מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא  1.5של  ינדרש הפרש גובה מקסימאל
 מ"מ. 5 -כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ מ"מ 1.8של  יוהפרש גובה מקסימאל

  .789ות"י  5.2.2סעיף  3חלק  1555ת"י ב התאם לנדרשזאת ב
על קיום של חללים ריקים מתחת  יצוין כי ניתן להבחין חשש לאריחים חלולים ברצפה.   24.5

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

הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת 
 ₪( 500  עלות) נזקים.

 סלון ליד המקרר:

 
 יתומחר הליקוי. מבדקלבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות ה מומלץ
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. לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת  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  100115לפיו "המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף  - 10034סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 

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

 
 

  טבעיתעבודות אבן  25
 

 ₪( 2200  עלות) יציקות בולטות. /נדבכי ראש /תחתית אדני האבןב מים חסרים אפי 25.1
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 .יש לחרוץ  אפי המים

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

מהקיר משלושת העברים לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 תעובד עם שן מדלף".

 
 

 ₪( 2500  עלות) ס"מ לתוך הקירות. 3 אדני השיש אינם חודרים לפחות שלושה 25.2
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 נדרש לעקור אדני השיש ולבצע בצורה מקצועית כדי למנוע זליגת מים בפינות.

 

הליקויים יוצרים חורים. סדוקים ומשופעים ב הניסורחיתוכים לקויים, פגומים, אדני אבן    25.3
פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים 

 ₪( 800  עלות) סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים.
 קומה עליונה אדן חלון:
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 נדבכי ראש בגינה:

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

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

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

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

 
 ₪( 1600  עלות) .אדני אבן שיש בחלונות הורכבו במרחק משתנה, בשיפועים לא נכונים  25.4

 
 נכון.בצורה מקצועית  ובשיפוע  נדרש לפרק את האדנים ולהרכיב במרחק  שווה מקירות מטויחים,
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 בטיחות/מתקני חשמל ותקשורת 26
 

 ₪( 300 עלות) לוח חשמל לא מושלם. 26.1

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

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

 לנקות את המסגרת הלוח מכתמי מצבע קירות. •
 בקצה כל שורת אביזרים למניעת תזוזתםליישר ולהצמיד מאמתים בלוח ולהרכיב סטופר  •
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 דוגמה תקינה של לוח חשמל:

 
 

 ₪( 750  עלות) לוח תקשורת לא מושלם.     26.2

 
 יש לסמן/לשייך בטוש את הצינורות בלוח מתח נמוך)תקשורת( •
 יש להוסיף שקע חשמל •

 לסדר ולסמן כבלים  •
 של הלוח משיירי פסולת ולבצע איטום בחומר גמיש לנקות חלק פנימי •

 
 
 
 
 
 

דוגמה תקינה של לוח 
 חשמל בפרויקט אחר
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 דוגמה תקינה:
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דוגמה תקינה של לוח 
 תקשורת בפרויקט אחר

דוגמה תקינה של לוח 
תקשורת בפרויקט 

 אחר
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 ₪( 150  עלות) נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.   26.3

 
 נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי. יש לחזק

לפיו:   –)א(  5סעיף  –וולט(  1000זאת בניגוד לתקנות החשמל )מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 
 ".…"ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו

 
יה, אין אפשרות להחלפה ונטה בשירותי אורחים מרעישה בזמן העבודה, הרכבה שלה לקו  26.4

 ₪(  1500  עלות) .במידת הצורך 

 
 לפרק ולהרכיב ונטה חדשה באופן תקין עם אפשרות לפירוק.יש 
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 ₪(  1500 עלות) .לוח חשמל מקצר בזמן הגשם   26.5
 יש לבדוק תקינות ואטימות את כל החיבורים.

 
 (₪ 800 תולע).הניקת אל ץוח תרואת    26.6

 

 
 
 .תיעוצקמ הרוצב ןקתל שי

 ג רעפיםג 27
 
 

 ₪( 2000  עלות) מסמכי המהנדס לביצוע גג רעפים. מבדקלא הוצגו ביום ה 27.1
 

 
 

 מומלץ לבקש מקבלן יומני עבודה מתאימים עם אישור המפקח.
 

 ₪( 18500  עלות) לא בוצע ניקוז מי גשם מגג רעפים. 27.2
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 ציטוט מהל"ת:
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 עבודות פיתוח  28

  עלות)בוצעו ללא תפרי התפשטות, נצפה  סדקים לאורך כל הקירותקירות בגבולות המגרש  28.1
8500 )₪ 
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 מ"א  )מומלץ במקומות הסדקים בקיר( 8-10לבצע תפרי התפשטות כל יש 
 

 פרט קיר מטויח:
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 פרט קיר מחופה אבן:

 
 

 ₪( 30000  עלות) .ליקויים בניקוז בקירות תומכים   28.2
 .לחץ הבוץ עלול להפיל את הקיר
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 :6.7סעיף  940לפי ת"י 

 

 
 
 

 ₪( 1500  עלות) בוצע בצורה לא מקצועית.  מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות  28.3
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 שיכנסלפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, לטאטא שוב עד ו נדרש לנקות את פני המיסעה

מילוי מושלם של המישקים ושיהא  החולעל מנת ליצב את  המישקים , להדק במרטט ביןהחול 
 חול מעל פני המיסעה.מ מה שנשארולסלק את 

 לגבי מילוי בחול.  5סעיף  2טבלה  1571"י זאת בניגוד לת 
 נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. לפיו 10.4וכן בניגוד לסעיף  

 
נמצאו פגמים כגון: שברים, סדקים    במקומות פזורים בריצוף האבנים המשתלבות ב 28.4

 ₪( 1500  עלות) והתפוררויות.

 
 .ותותקינות שלמפגומים  ולרצף באבנים ה ריצוףהאבני את נדרש לפרק 
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 פרטסדקים, שברים והתפוררויות ב האוסר קיומם של  7סעיף  2טבלה  1571זאת בניגוד לת"י 
 .במקצועות

 
 ₪( 2500  עלותיציאת מרזב מהקיר בוצע בסטייה ביחס לפרט המקובל. ) 28.5

 
 

 :סטנדרטי פרט למרזב

 

 אומדן עלויות לתיקונים: 29
 184660 סה"כ עלויות ]ש"ח[

 9233 (5%צפויות )עבודות בלתי 
 18466 (10%פיקוח הנדסי )

 212359 סה"כ לפי מע"מ
 36101 (17%מע"מ )

 248460 סה"כ כולל מע"מ
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 :וסיכומים הערות 30

המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת  30.1
"דקל , "( על מחירונים המקובלים בענף הבניה )כגון מחירון  על ומבוססים בין היתר

הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות  הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור
קטן )או בנכס  קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף

מאוכלס(. כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את 
( תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה  %25 העבודות )בטווח עד/מעל ביצוע

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

עד ממושכת ממו עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה -לזמן את המומחה 
 עריכתה )לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים(.

חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור  30.2
 חלופי וכו'. יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.

 :AS MADE תכוניות לאוניד סטרקין נדרש מקבלן למסור ל 30.3
 AS MADE אינסטלציהתכניות  30.3.1
 AS MADE חשמלתכניות  30.3.2
 AS MADE תכניות פיתוח שטח 30.3.3

 הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון
 
 

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