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  1.000-5722-0009614סימוכין:

 3/12/2017תאריך:

 דלכבו
 דרשר יואל גיא

  24הנגר
 השרון הוד

 
 

 השרון הוד, 24 הנגרב נייןהנדון: הב

 ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

 שמעון סמי בוגר ,רעננה  6,גובר רבקה מרחוב גוולבר טל מהנדס ,מטה החתום אני

 19435804. 'מס רישום תעודת ובעל מבנים במדור בניין להנדסת אשדוד

 נייןעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבלחוות ד דרשר יואל גיאהתבקשתי ע"י 

 הנדון.

הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי  נייןביקרתי בב 07/11/2017בתאריך ה 

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי 

היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין 

  בשבועה שנתתי בבית משפט.חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות 

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי 

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 .2015בוגר סמי שמעון להנדסת בניין במדור מבנים 

בוגר מכללת תל אביב יפו במדע המדינה לרפורמות 

 .2010ציבוריות 

 

 לה פרטי השכלתיא

 תכנון קונסטרוקטיבי.

 פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים.

 ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים.

 ואלה פרטי ניסיוני

 

 יםמסמכים נלווים ונספח

 .יקותיאל אמיין לב דרשר יואל גיא הסכם שנחתם בין

 

 תיאור המבנה

 .קרקעי ותת קרקעי, עילי: חניונים מס׳: 7-0  קומות מס׳ מסחרינה מב .1

 .טיח חוץ המבנה חיפוי .2

 .בטוןגג הבניין  .3

 ח.טי: קומות חיפוי. 4

 .טיח: פנימי מדרגות חיפוי. 5

 ה.קרמיק: כניסה לובי ריצוף. 6

 .אבן: פנימי מדרגות ריצוף. 7

 : 2 מדרגות חדרי' מס. 8

 : 4 מעליות' מס. 9

 .מגשים תקרת: הקומות תקרת. 10

 .בטון:גג. 11
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 קרונות מנחים לחוות הדעת: ע

)סטיות  789בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 

 בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בניה(, וזאת כמפורט במבוא לתקן:

 מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים 

הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם 

  , נובעים מכמה גורמים:ןבבנייובהתאמתם 

 מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; -

 דידה )מיומנות המודדים(;אופן השימוש במכשירי המ -

 תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. -

 

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים )כגון: שינויים תרמיים 

 –ושינויים בלחות(, משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים )סטיות נרכשות 

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

 

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת 

בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי 

 להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

 

ים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה כדי למנוע קשיים העלול

 והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה. 

מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות 

 נדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם )כגון: תקנות התכנון והבנייה(.התפקוד ה

 

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי 

בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן 

י מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי לתנאי הארץ ועל פ

 .326מפמ"כ 

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או 

 על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.
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 פרק ב' של התקן: 2.1וכן עפ"י סעיף 

 כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם 

 ולהתאמתם לדינים החלים עליהם )כגון: תקנות התכנון והבנייה( ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

 בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

 הסטיות המותרות לפי תקן זה; .3

 ( או אחרים;3צפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים)שינויים ה .4

 (;3שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה) .5

התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות  .6

 המותרות בעבודות ובמוצרים.

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

הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה 

 לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

 

 

 תיקון ליקויי בנייה: 

היא ההוצאה הכרוכה בתיקון. על בסיס הנחה  כמעט כל לקוי אפשר לתקן. השאלה

 זו ניתן למיין את הליקוי לשלושה סוגים:

 ליקויים שחובה לתקנם.  .1

 ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.  .2

 ליקויים שלא ניתן לתקנם או שלא מעשי לתקנם, ולגביהם יש להיעזר בחוות  .3

 דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי. 
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 מטרת הבדיקה והערות כלליות:

הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות    .א

 למפרטים ולתכנית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש  .ב

 באמצעי מדידה כמקובל.

עלולים להיווצר הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים ש .ג

 במשך הזמן.

אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא  .ד

האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם 

 מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .ה

להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין חוות הדעת אינה מתייחסת  .ו

 הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

 

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ג

 חוק החשמל. .ד

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ה

  .הבניין תכניות .ו
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 ממצאים
 
 עבודות ריצוף.  1

 ללא ניקיון עם שיירי רובה וצבע. : הרצפה בממ"ק6. ממ"ק קומה 1.1

 

 יש לנקות משיירי חומרי בניין.

 : הרצפה בממ"ק ללא ניקיון.5. ממ"ק קומה 1.2

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 יש לנקות משיירי חומרי בניין.

 : הרצפה ללא ניקיון.4. ממ"ק קומה 1.3

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 לנקות משיירי חומרי בניין. יש

 : הרצפה נותרה ללא ניקיון.1. ממ"ק קומה1.4

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 יש לנקות משיירי חומרי בניין.
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 ללא ניקיון. . הרצפה בקומה1.5

 6.  קומה 1.5.1

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 יש לנקות משיירי חומרי בניין.

 1.  קומה 1.5.2

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 לנקות משיירי חומרי בניין. יש
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 : הרצפה בקומה נותרה ללא ניקיון.4. קומה 1.6

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 יש לנקות משיירי חומרי בניין.

 תקן/כללי מקצוע

המחייב בדיקה של  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555כנדרש בתקן הישראלי 

כנדרש משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימוש )ראה נספח א'(. וכן 

 .2נספח א   3חלק  1555בתקן 

 

 .5: אריח ריצוף שקוע מימן לפתח הירידה לממ"ק בקומה 6. ממ"ק קומה 1.7

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 : אריח ריצוף שקוע סמוך למלבן הדלת.3. ממ"ק קומה 1.8

 ש״ח 300הערכת עלות:  

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות 

 מ"מ. 1ישור. מותר הפרש גובה מקסימלי של מהמ

 תקן/כללי מקצוע

 .789ות"י  5.2.2סעיף  3חלק  1555זאת בהתאם לנדרש בת"י 

 

 אריחים בצד המזרחי במרפסת. 4-: פגמים בריצוף ב5. מרפסת קומה 1.9

 ש״ח 1,200הערכת עלות:  

 מקיר הדלת. 2 שורה : אריח ריצוף פגום6. ממ"ק קומה 1.10

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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. פגם 4: חיתוך לקוי של אריח סמוך לדלת האש למעלית מס' 7. קומה 1.11

 4מדלת האש למעלית מס'  3באריח ריצוף שורה 

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 מהקיר ליד השקע. 2: אריח ריצוף שבור בצד המזרחי שורה 7. קומה 1.12

 אריח ריצוף שבור סמוך ליציאה למרפסת                        

 ש״ח 600הערכת עלות:  
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 : פגמים באריחי ריצוף מרובים בקומה.7. קומה 1.13

 ש״ח 3,000הערכת עלות:  
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 . פגמים בריצוף במקומות פזורים.1.14

 P1.  ממ"ק 1.14.1

 ש״ח 600הערכת עלות:  

אריח שבור בכניסה לממ"ק. נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. 

 אריח שבור במרכז החדר.

 7.  מרפסת קומה 1.14.2

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  
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 2.  מרפסת קומה 1.14.3
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: פגמים בריצוף במקומות פזורים למשל בתא 7. שירותי נשים קומה 1.15

 השירותים האחרון או השני מהכניסה.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  
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 אריחי ריצוף במקומות פזורים. 13: פגמים ב6. קומה 1.16

 ש״ח 3,300הערכת עלות:  

 

 

 אריחי ריצוף במקומות פזורים. 3-: פגמים ב6. מרפסת קומה 1.17

 ש״ח 900הערכת עלות:  

מדלת  1,2,5: פגמים בריצוף במקומות פזורים ,שורה 1. שירותי נשים קומה 1.18

 הכניסה.
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אריחי ריצוף פגומים מימין לדלת הכניסה. אריח ריצוף  2: 1ממ"ק קומה. 1.19

 מקיר הדלת. 4שבור בפינתו שורה 
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אריחים סמוך למעלית  2: פגמים בריצוף במקומות פזורים: 5. קומה  1.20

 6,אריח ריצוף שבור סמוך לארון כיבוי האש מול שירותי נשים ,השירות 

הפרוזדורים. אריח שבור סמוך לדלת אריחים פגומים מקרמיקה בין 

 היציאה למרפסת.

 ש״ח 3,900הערכת עלות:  
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אריחים שבורים בחדר מעלית  5: פגמים בריצוף במקומות פזורים. 4. קומה 1.21

 מארון החשמל שורה ליד המעלית.  2. אריח ריצוף שבור שורה Dהשירות 

 ש״ח 1,800הערכת עלות:  

 .Bממעלית  3ריצוף פגום שורה : אריח 4. קומה 1.22

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 אריחים פגומים בריצוף במקומות פזורים. 11: 4. מרפסת קומה 1.23

 ש״ח 3,300הערכת עלות:  

 

 .D: אריח ריצוף שבור סמוך למעלית השירות 3. קומה 1.24

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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מקיר המעליות בין מעליות  3,4שורה  אריחים 2-ים בריצוף בפגמ: 1. קומה 1.25

A ל-B. 

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 

. לובי קומת קרקע: פגמים בריצוף באריח סמוך לציר הדלת בכניסה 1.26

 לממ"ק.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

  A: אריח ריצוף שבור סמוך למעלית -1P. קומה 1.27
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 .cממעלית  3אריחי ריצוף שבורים שורה  2

 ש״ח 900הערכת עלות:  

 מדלת החדר מול חדר שנאים. 2: אריח ריצוף שבור שורה P2. קומה 1.28

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אריחים. 5-לפיתוח: פגמים בריצוף ב 1. פרוזדור מעבר בין חדר מדרגות 1.29

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  22עמוד 

 

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

 מקצועתקן/כללי 

הדורש בדיקת שלמות  - 5.1.4.4סעיף    3חלק  1555זאת בניגוד לת"י  

,  314ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 

 והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

 

 : שיירי חומרי בניין וחומרי בניין בחדר.2. ממ"ק קומה 1.30

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להסיר בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 : אריח ריצוף קצר מדי בצד המזרחי סמוך לארון השירות.7. קומה 1.31

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש לבצע בצורה תקינה.

 : פנלי ריצוף חסרים בפרוזדור.4. קומה 1.32

 נדרש להשלים.

 : פנלים חסרים בריצוף הקומה.3. קומה 1.33

 נדרש להשלים.

 .D: פנל ריצוף חסר סמוך למעלית 3. קומה 1.34

 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

 

 . פנלים חסרים בריצוף.1.35

 2.  קומה 1.35.1

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 2.  מרפסת קומה 1.35.2

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 

 P2.  קומה 1.35.3

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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 : פנלים חסרים בריצוף בסמוך לדלת האש היוצאת לחניון.P1קומה . 1.36

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : לא ניתן לבדוק את הריצוף בצורה מלאה עקב ציוד.5. ממ"ק קומה 1.37

 

 : ריצוף החדר לא נבדק באופן מלא עקב ציוד.3. ממ"ק קומה 1.38

 

 

 

 

 

 

 

את הממ"ק במלואו עקב שיירי חומרי : לא ניתן לבדוק 2. ממ"ק קומה 1.39

 בניין.
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. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים 1.40

 בריצוף.

 5.  מרפסת קומה 1.40.1

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 4.  ממ"ק קומה 1.40.2

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 1.  ממ"ק קומה1.40.3

 ש״ח 400הערכת עלות:  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  27עמוד 

 

 7מרפסת קומה .  1.40.4

 ש״ח 800הערכת עלות:  

 

 2.  שירותי נשים קומה 1.40.5

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 3.  שירותי נשים קומה 1.40.6

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 5.  שירותי נשים קומה 1.40.7

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 6.  שירותי נשים קומה 1.40.8

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 7ה .  שירותי נשים קומ1.40.9

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 6.  קומה 1.40.10

 ש״ח 800הערכת עלות:  

 6.  מרפסת קומה 1.40.11

 ש״ח 800הערכת עלות:  
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 P1.  קומה 1.40.12

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 P2.  קומה 1.40.13

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 5.  קומה  1.40.14

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 4.  מרפסת קומה 1.40.15

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 3.  קומה 1.40.16

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 3.  מרפסת קומה 1.40.17

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 2.  קומה 1.40.18

 ש״ח 500הערכת עלות:  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  29עמוד 

 

 

 1.  מרפסת קומה 1.40.19

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 

 

 ממ"ק\.  משרד חברת ניהול קומת קרקע1.40.20

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 .  לובי קומת קרקע1.40.21

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 -1P.  קומה 1.40.22

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 לפיתוח 1.  פרוזדור מעבר בין חדר מדרגות 1.40.23

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 3.  ממ"ק קומה 1.40.24

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 1.  שירותי נשים קומה 1.40.25

 ש״ח 400הערכת עלות:  

: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( 2מרפסת קומה . 1.41

 במישקים בריצוף. איטום חסר סביב מכסה הניקוז בריצוף המרפסת.

 ש״ח 400הערכת עלות:  

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  31עמוד 

 

ים שונים של מלט )"רובה"( מחורר ובגוונ : גימור לא אחיד,P1. ממ"ק 1.42

 במישקים בריצוף.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית  נדרש לחרוץ רובה קיימת,

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "המישקים ימולאו  – 10034סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

רובה" יהיה ב"רובה" חרושתית.     אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"

לפיו נדרש שמילוי  3.1סעיף  3חלק  1555כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא 

לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים  2.1.9.1חללים.  ובניגוד לסעיף 

בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר  1661.1תתאים  לרשום בת"י 

 1555הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.  ובניגוד לת"י 

לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה  2.2.11סעיף  3חלק 

 אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ין קיימים גוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים.י: בריצוף הבנ7. קומה 1.43

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש להזמין חומרי  2.2.11סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

 מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

 .1אריח ריצוף סמוך לדלת חדר מדרגות : סימני חלודה על 7. קומה 1.44

 ש״ח 300הערכת עלות:  

נדרש להסיר עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן להסיר יש לפרק 

 ולהחליף האריחים הפגומים.

 

 

 

 

 : כתמים בריצוף מול המעליות.4. קומה 1.45

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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להסיר יש לפרק נדרש להסיר עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן 

 ולהחליף האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

האומר   2.5סעיף  3חלק  1555. וכן בניגוד  לת"י  314זאת בניגוד לת"י 

שנדרש להגן על הרצפה מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות בניה. וע"פ 

נספח א' לתקן, האומר שנדרש להגן על הרצפה משאריות צמנט, חול 

 שיכול לגרום כתמים ושחיקה.ומלט ומכל חומר  

 

: הריצוף במרפסת בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או 7. מרפסת קומה 1.46

 אלומיניום כמקובל.

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 

 

. הריצוף ביציאה למרפסת בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום 1.47

 כמקובל.
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 6.  מרפסת קומה 1.47.1

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 4.  מרפסת קומה 1.47.2

 ש״ח 400הערכת עלות:  

: הריצוף בכניסה למרפסת בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או 3. קומה 1.48

 אלומיניום כמקובל.

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

 100811בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף

ים רטובים ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי לפיו: "המעבר בין שטח

התוכניות" ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף 

הדורש כי  "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי  - 10024

מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של  

 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30

 

 לחות גבוהה לפי פרוטימטר בריצוף.. 1.49

 3.  שירותי נשים קומה 1.49.1

 נדרש לאתר את הרטיבות ולחדש בצורה מקצועית.

 7.  שירותי נשים קומה 1.49.2

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש 

 על מצע יבש בצורה מקצועית.

 5.  שירותי נשים קומה 1.49.3

 הה בריצוף לפי פרוטימטר.. לחות גבו1.50

 2.  שירותי נשים קומה 1.50.1
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 6.  שירותי נשים קומה 1.50.2

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על 

 מצע יבש בצורה מקצועית  בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

 תקן/כללי מקצוע

אומר שהחול לתשתית יהיה ה 2.1.4סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

בבדיקה   6%חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 

 מעלות צלזיוס. 105  -במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה  מ 

 

 

 

 

 

 

 

: גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות 3. שירותי נשים קומה 1.51

 ביקורת.
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 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: גימור לא מושלם של ריצוף סביב קופסאות ביקורת 6. שירותי נשים קומה 1.52

 וניקוז.
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: גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסת 7. שירותי נשים קומה 1.53

 ניקוז.
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 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול( סעיף וזאת 

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

לפיו: "במקומות בהם   10024טראצו". וזאת בניגוד למפרט הכללי( סעיף 

מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב  

ת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן או לאבזר בצור

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים 

 לעיל". 10013יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 

 

 

 

 

 : אריח שבור בכניסה לחדר מקרמיקה.P2. חדר מתח עליון + שנאים 1.55

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 ולהחליף אריחים שבורים. נדרש לפרק

 תקן/כללי מקצוע

הדורש בדיקת שלמות  - 5.1.4.4סעיף    3חלק  1555זאת בניגוד לת"י  

,  314ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 

והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . ובניגוד 

 .314לדרישות ת"י 

 

 

 

 

 

אריחים צמוד למזוזות  3: חיתוך וגימור לא מקצועי של 5מרפסת קומה . 1.56

 הדלתות.

 ש״ח 900הערכת עלות:  

 נדרש להחליף.

 תקן/כללי מקצוע

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול( סעיף 

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

לפיו "בקרבת  – 10024סעיף  –למפרט הכללי טראצו". זאת בניגוד 

פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש". ובניגוד 

על יד מלבני "… הדורש כי:  10025למפרט הכללי לעבודות בניה  סעיף 

 דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית..."

 

 

 .Cממעלית  7ן שונה בשורה : אריח ריצוף בגוו5. קומה  1.57

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

 

 אריחי ריצוף בגוון לא אחיד בצד המזרחי של הפרוזדור. 12: 4. קומה 1.58

 ש״ח 3,600הערכת עלות:  

 נדרש להחליף.

ממ"ק: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. \. משרד חברת ניהול קומת קרקע1.59

 תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.קיים חשש כי בוצע ריצוף 

 ש״ח 2,100הערכת עלות:  
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אריחים  7נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים. 

 בגוון לא אחיד בריצוף.

: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך 2. קומה 1.60

ריצוף בגוון שונה בפרוזדור שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות. אריח 

 המזרחי. אריח ריצוף בגוון שונה בצד המערבי.

 ש״ח 600הערכת עלות:  
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 : הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף.1 . קומה1.61

 מוש באריחים מסדרות ייצור שונות.קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שי

 .מהחלון 2אריח ריצוף בגוון לא אחיד בלובי המעליות, שורה 

 ריצוף בגוון שונה בפרוזדור המערבי. אריחי 2

 ש״ח 900הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים.

 תקן/כללי מקצוע

פרק ה'  הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת  1555.3זאת בניגוד לת"י  

. וכן בניגוד לסעיף 5.1.2הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  

ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון  5.1.2

  -ששם נדרש  3.1סעיף  3חלק  1555ומאותה מידת יצור.  ובניגוד לת"י  

 שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

 

 .6: שיירי צבע על הריצוף בפודסט קומה 6לקומה  7. חדר מדרגות מקומה 1.62

 שיירי הצבע.נדרש להסיר את 
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 .19,119: סדקים בבטון המיסעה למשל סמוך לחניה P1. חניון 1.63

 ש״ח 3,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 .205: סדקים ביציקת הבטון סמוך לחנייה P1. חניון 1.64

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשד לנזילה בקיר המשתנות.: 6. שירותי גברים קומה 1.65
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 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לבדוק על ידי מומחה.

 : פנל חסר בריצוף הפודסט.7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 1.66

 נדרש להשלים.

 .7: פנל ריצוף חסר סמוך לדלת קומה 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 1.67

 נדרש להשלים.

 .7: סף אלומיניום חסר בכניסה לקומה 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 1.68

 נדרש להשלים.

 6: לא בוצע פס אלומיניום בכניסה לקומה 6לקומה  7. חדר מדרגות מקומה 1.69

 בריצוף.

 נדרש להשלים.

 .159-171,165,167: סדקים בבטון בין חניות P1. חניון 1.70

 ש״ח 3,000הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

: לא בוצע פס האלומיניום בריצוף בכניסה 5לקומה  6גות מקומה . חדר מדר1.71

 .5לקומה 

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  45עמוד 

 

 נדרש להשלים.

: פס אלומיניום חסר בריצוף בכניסה 4לקומה  5. חדר מדרגות מקומה 1.72

 .4לקומה 

 נדרש להשלים את פס האלומיניום.

 .3: לא בוצע פס אלומיניום בכניסה לקומה 3לקומה  4. חדר מדרגות מקומה 1.73

 רש להשלים את פס האלומיניום.נד

 .2: לא בוצע פס אלומיניום בכניסה לקומה 2לקומה  3. חדר מדרגות מקומה 1.74

 נדרש להשלים את פס האלומיניום.

: פנלים חסרים סמוך למלבן דלת P1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 1.75

 קומת הקרקע.

 נדרש להשלים את הפנלים.

: שיירי חומרי בניין על הריצוף P1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 1.76

 בפודסט קומה קרקע.

 נדרש להסיר את שיירי חומרי הבניין.

: לא בוצע פס האלומיניום בין הפודסט לריצוף P1ל P2 1. חדר מדרגות 1.77

 .P1קומת 

 נדרש להשלים את פס האלומיניום.

אלומיניום בין : לא בוצע פס הP1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 1.78

 לריצוף הקומה. 1ריצוף בפודסט קומה 

 

 

 

 

. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים 1.79

 בריצוף.

 7.  ממ"ק קומה 1.79.1
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 ש״ח 300הערכת עלות:  

 6.  שירותי גברים קומה 1.79.2

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 4.  שירותי גברים קומה 1.79.3

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 3.  שירותי גברים קומה 1.79.4

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 2.  מקלחת קומה 1.79.5

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 1.  שירותי גברים קומה 1.79.6

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.

 7.  שירותי גברים קומה 1.79.7

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 2.  שירותי גברים קומה 1.79.8

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים בין 1.80

 הריצוף לפנלים.

 6לקומה  7.  חדר מדרגות מקומה 1.80.1

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 5לקומה  6.  חדר מדרגות מקומה 1.80.2

 ש״ח 300ת עלות: הערכ 

 4לקומה  5.  חדר מדרגות מקומה 1.80.3

 ש״ח 300הערכת עלות:  

. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים בין 1.81

 הריצוף לפנלים ובפודסט המעבר .

 3לקומה  4.  חדר מדרגות מקומה 1.81.1

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 2לקומה  3 .  חדר מדרגות מקומה1.81.2

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 1לקומה  2.  חדר מדרגות מקומה 1.81.3

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 P1-לקומת קרקע  1.  חדר מדרגות מקומה 1.81.4

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 -1.  חדר מדרגות מקומת קרקע לקומה 1.81.5

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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ולמלא מחדש בצורה מקצועית לנקות מישקים  נדרש לחרוץ רובה קיימת,

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "המישקים ימולאו  – 10034סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

ב"רובה" חרושתית.     אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה 

לפיו נדרש שמילוי  3.1סעיף  3חלק  1555כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 

וזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא המישקים יתאים לגוון שה

לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים  2.1.9.1חללים.  ובניגוד לסעיף 

בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר  1661.1תתאים  לרשום בת"י 

 1555הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.  ובניגוד לת"י 

ן חומרי מילוי למישקים מאצווה לפיו נדרש להזמי 2.2.11סעיף  3חלק 

 אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ביקורת מור לא מושלם של ריצוף סביב קופס: גי7. שירותי גברים קומה 1.82

 מתחת לברז האמצעי.
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 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

משרדי לבניה ) הספר הכחול( סעיף וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין 

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

לפיו: "במקומות בהם   10024טראצו". וזאת בניגוד למפרט הכללי( סעיף 

מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב  

כל האפשר לאבזר או לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב כ

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים 

 לעיל". 10013יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 

 

 

 

 

 

: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע 7. שירותי נכים קומה 1.83

 ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

 אריחים בגוון לא אחיד בריצוף. 5
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 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 

: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע 4. שירותי גברים קומה 1.84

 ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

 מקיר המשתנות. 3אריח ריצוף בגוון שונה שורה 

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 : אריח בגוון לא אחיד סמוך למשתנות.2קומה . שירותי גברים 1.84

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים.
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 תקן/כללי מקצוע

פרק ה'  הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת  1555.3זאת בניגוד לת"י  

. וכן בניגוד לסעיף 5.1.2הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  

ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון  5.1.2

  -ששם נדרש  3.1סעיף  3חלק  1555ומאותה מידת יצור.  ובניגוד לת"י  

 שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

 

 : אריח ריצוף שבור סמוך לתא השירותים הראשון.6. שירותי גברים קומה 1.86

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 מקיר המשתנות. 2: אריח ריצוף פגום שורה 4. שירותי גברים קומה 1.87

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 : פגם באריח בתא הנכים.2. שירותי גברים קומה 1.88

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 : אריח ריצוף בגוון לא אחיד בקיר המשתנות.2. שירותי גברים קומה 1.89

 ש״ח 300ות: הערכת על 

 
 

 

 : אריח ריצוף פגום סמוך לאסלה.1. שירותי נכים קומה 1.90

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

הדורש בדיקת שלמות  - 5.1.4.4סעיף    3חלק  1555זאת בניגוד לת"י  

,  314ת"י ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות 

 והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

 

: חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים 6. שירותי גברים קומה 1.91

 צמוד למזוזות הדלתות.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לבניה ) הספר הכחול( סעיף וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי 

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

לפיו "בקרבת  – 10024סעיף  –טראצו". זאת בניגוד למפרט הכללי 

פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש". ובניגוד 

ל יד מלבני ע"… הדורש כי:  10025למפרט הכללי לעבודות בניה  סעיף 

 דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית..."

 

 

 

 

 

 

 

 : לחות גבוהה בריצוף לפי פרוטימטר.5. שירותי גברים קומה 1.92
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נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על 

 .מצע יבש בצורה מקצועית  בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז

 תקן/כללי מקצוע

האומר שהחול לתשתית יהיה  2.1.4סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

בבדיקה   6%חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 

 מעלות צלזיוס. 105  -במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה  מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחיד של מלט : בוצע מילוי לא מקצועי ולא 5. שירותי גברים קומה 1.93

 )"רובה"( בריצוף.
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 ש״ח 400הערכת עלות:  

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: "מקום  2.1סעיף  – 3, חלק 1205.תקן 1הליקוי הנ"ל  בניגוד ל: 

 המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח עבודה,

. הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים 2ריהוט( יהיה אטום מים. 

הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים  3.12.2ומלכודים( סעיף 

יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר 

  1.80  -חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ

לפיו  – 07042סעיף  –.מפרט הכללי לעבודות בניה 3ל רום הרצפה ". מ' מע

"חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  אטימים,חזקים ויציבים.  עם 

 זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ממכסה הניקוז 3: אריח ריצוף שבור שורה 3. מרפסת קומה 1.94
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 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 ש״ח 900הערכת עלות:                                                                            

 תקן/כללי מקצוע

הדורש בדיקה חזותית של האריחים  1629שבתקן  4זאת בניגוד לסעיף 

החורגים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמתגלים בהם פגמים 

לגבי ליקויים מותרים באריחים  – 6. ובניגוד לת"י  6מהמותר ע"פ  ת"י 

הדורש כי "האריחים  – 10024סעיף  –מסוג א'. ובניגוד למפרט הכללי 

יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף.  כל אריח שפניו או 

יסולק מקצועותיו או פינותיו אינם  עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ו

מהאתר. בנוסף יבוקר כל אריח עם  הנחתו. כל אריח  פגום, מוכתם או 

 סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו"

 

 

 ש״ח. 73,600סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 

 

 .  נגרות/מסגרות2
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 : ידית דלת האש המזרחית אינה תקינה.6. קומה 2.1

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 להחליף.נדרש 

 .5: חלודה על ידית פתח הממ"ק כלפי קומה 6. ממ"ק קומה 2.2

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 . חדר אשפה: דלת החדר מתחככת ביציקת הבטון בריצוף.2.3

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון דלתות.

 : שקעים בדלת הממ"ק בצד הפנימי.5. ממ"ק קומה 2.4

 ש״ח 500 הערכת עלות: 

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 : גימור לקוי בפנל התחתון של דלת הממ"ק.5. ממ"ק קומה 2.5

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 צורה מקצועית ולחדש צבע.בנדרש לאטום 

 

 .3: לא ניתן לפתוח את דלת הממ"ק היורדת לקומה 4. ממ"ק קומה 2.6
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 נדרש לוודא פתיחה.

 הממ"ק קרוע. : גומי איטום דלתP1. ממ"ק 2.7

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להחליף.

 : חלודה על תחתית מלבן הדלת.3. ממ"ק קומה 2.8

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 : צבע ידית הדלת מתקלף.3. ממ"ק קומה 2.9

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף ידית.

 

 

 

 

 

 שקעים. : ציפוי דלת  שרוט עם2. ממ"ק קומה 2.10
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 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה תקינה ואחידה ובמידת הצורך להחליף ציפוי.

 : שריטות ופגמים בצבע מלבן דלת הממ"ד.1. ממ"ק קומה2.11

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש לבצע חידוש צבע.

 : רוזטות חסרות לדלת.2. שירותי נשים קומה 2.12

 נדרש להשלים.

 : פנל ריצוף פרקט רופף.2ם קומה . שירותי נשי2.13

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לחבר בצורה מקצועית.

 : קילוף בצד החיצוני התחתון של הדלת.7. שירותי נשים קומה 2.14

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : גומי איטום דלת הממ"ק רופף.6. ממ"ק קומה 2.15

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 חזק.נדרש ל

 יה למאגר.י: לא בוצע צבע לסולם העלP-1. חדר משאבות מי שתיה קומה 2.16
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 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 . קומת גג עליון: חלודה וצבע לקוי על מכסה מאגר המים.2.17

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר את החלודה ולחדש צבע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יה לגג העליון.יוצבע מתקלף על סולם העל. קומת גג עליון: חלודה 2.18

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר ולחדש צבע בצורה מקצועית.

 . חדר משאבות גג: גומי איטום הדלת רופף.2.19

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .A: סימני חלודה על מלבן מעלית 5. קומה  2.20

 ש״ח 400הערכת עלות:  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  63עמוד 

 

 

 להסיר בצורה מקצועית.נדרש 

 : חיבור המעצור החשמלי מפורק.2. קומה 2.21

 ש״ח 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : המעצור החשמלי של דלת האש המערבית אינו תקין.1. קומה 2.22

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

הממ"ק אינה נסגרת בצורה ממ"ק: דלת \. משרד חברת ניהול קומת קרקע2.23

 תקינה.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בצורה תקינה.

ממ"ק: הפנל התחתון של דלת הממ"ק לא \. משרד חברת ניהול קומת קרקע2.24

 נצבע.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 : שקעים בצד הפנימי של דלת הממ"ק.P1. ממ"ק 2.25

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

לפיתוח: ידית דלת היציאה לפיתוח  1. פרוזדור מעבר בין חדר מדרגות 2.26

 משוחררת.

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 .נדרש לחזק ולכוון

 : מלבן דלת פלדה אינו צבוע כהלכה עם סימני חלודה.4. ממ"ק קומה 2.27

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 : דלת הממ"ק אינה נסגרת באופן תקני.6. ממ"ק קומה 2.28

 : מנעול החדר אינו תקין ונתקע כאשר נועלים מבפנים.2. מקלחת קומה 2.29

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 . פיתוח וקירות חוץ: מעקה היקפי מנותק בפינה הצפון מזרחית.2.30

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש לחזק.

 : חלודה על ידית ורוזטת דלת הכניסה.7גברים קומה . שירותי 2.31

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חלודה על ידיות ורוזטות הדלתות.5. שירותי גברים קומה 2.32

 ש״ח 600הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר ובמידת הצורך להחליף.

 ל הדלת.: חלודה על ידית והמפתח הקבוע ש5. שירותי נכים קומה 2.33

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ובמידת הצורך להחליף.

 : חלודה על ידית דלת הכניסה לשירותי הגברים.4. שירותי גברים קומה 2.34

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר ובמידת הצורך להחליף.

 : ידית הדלת רופפת.3. שירותי גברים קומה 2.35

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 לחזק.נדרש 

 : חלודה על ידיות הדלתות.3. שירותי גברים קומה 2.36

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ובמידת הצורך להחליף.

 : דלת החדר אינה נסגרת בצורה תקינה.3. שירותי נכים קומה 2.37

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש לתקן.

 : חלודה על ידית הדלת.3. שירותי נכים קומה 2.38

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר ובמידת הצורך להחליף.

 

 : גומי איטום דלת הממ"ק חסר.7. ממ"ק קומה 2.39

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 נטרקת. 7: דלת האש בפודסט קומה 6לקומה  7. חדר מדרגות מקומה 2.40

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 .6: גומי איטום חסר בדלת האש קומה 6לקומה  7מקומה . חדר מדרגות 2.41

 נדרש להשלים את הגומי.

 מנותק. 4: מחזיר שמן של דלת אש קומה 4לקומה  5. חדר מדרגות מקומה 2.42

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לחבר.

אינה נסגרת בצורה  1: דלת אש קומה 1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 2.43

 הרמטית.

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : שיירי צבע על מעקה המדרגות.P1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 2.44

 נדרש להסיר את שיירי הצבע ולחדש צביעה בצורה מקצועית.

 רופפת. P1לקומת קרקע: רוזטת דלת  P1. חדר מדרגות מקומה 2.45

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 נטרקת. P1: דלת אש P1ל P2 1. חדר מדרגות 2.46

 נדרש לכוון את הדלת.

לקומת הקרקע: גומי איטום חסר לדלת היציאה  P1 1. חדר מדרגות מקומה 2.47

 לקומת הקרקע.

 נדרש להשלים.

אינה נסגרת בצורה  -1: דלת קומה -P. פודסט קומת קרקע לקומה 2.48

 הרמטית.

 נדרש לכוון את את הדלת.
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 מעקות הברזל ומאחזי היד אינם צבועים כהלכה.. 2.49

 7.  חדר מדרגות מקומת גג לקומה 2.49.1

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 6לקומה  7.  חדר מדרגות מקומה 2.49.2

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 

 ואת החלודה ולחדש צביעה. יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי

 

 

 

 

 

 

 5לקומה  6.  חדר מדרגות מקומה 2.49.3

 ש״ח 600הערכת עלות:  
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 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 1לקומה  2.  חדר מדרגות מקומה 2.49.4

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 ולחדש צביעה.יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה 

 P1-לקומת קרקע  1.  חדר מדרגות מקומה 2.49.5

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 לקומת קרקע P1.  חדר מדרגות מקומה 2.49.6

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 עה.יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צבי

 -1.  חדר מדרגות מקומת קרקע לקומה 2.49.7

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 

 . מעקות הברזל ומאחזי היד ואינם צבועים כהלכה.2.50

 4לקומה  5.  חדר מדרגות מקומה 2.50.1
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 ש״ח 600הערכת עלות:  

 ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.יש ללטש, להסיר שיירי 

 3לקומה  4.  חדר מדרגות מקומה 2.50.2

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 2לקומה  3.  חדר מדרגות מקומה 2.50.3

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 החלודה ולחדש צביעה.יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת 

 תקן/כללי מקצוע

הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן: 

 5סעיף  1142. בניגוד לת"י 1105. המפרט הכללי סעיף  2חלק  1922ת"י 

הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או שניתן 

 יהיה להגן עליהם מפני בליה.

 

 ש״ח. 17,600 רכת עלות לנגרות/מסגרות:סה"כ הע

 

 .  מתקני חשמל/תקשורת3

 שקעי התקשורת בולטים ממישור הקיר. 2: 5. ממ"ק קומה 3.1

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 : התאורה אינה תקינה בחדר.3. ממ"ק קומה 3.2

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 : תאורה אינה תקינה.2קומה . ממ"ק 3.3

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.
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 : תאורת החדר לא הייתה תקינה.1. ממ"ק קומה3.4

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 .4: טלפון הכבאים בוצע בסטייה בקיר מול מעלית מספר 7. קומה 3.5

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 ה מישורית.נדרש לבצע בצור

 .4: מכסה חסר למתג משמאל למעלית מספר 7. קומה 3.6

 ש״ח 100הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 .D: טלפון הכבאים בולט ממישור הקיר מול מעלית 6. קומה 3.7

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לבצע במישור אחיד.

 : מכסי שקעים חסרים לאביזרי החשמלP-1. חדר בקרה/מתח נמוך קומה 3.8

 בחדר.

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

 

 .97: חוטי חשמל חשופים בחומה ההיקפית למשל סמוך לחניה P1. חניון 3.9

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 נדרש לבצע בצורה תקנית

 : וונטה חסרה בתקרה.5. שירותי נכים קומה 3.10

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

סביב טלפון  4: איטום חסר בפודסט קומה 4לקומה  5מקומה . חדר מדרגות 3.11

 הכבאים.

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

סביב טלפון  3: איטום חסר בפודסט קומה 3לקומה  4. חדר מדרגות מקומה 3.12

 הכבאים.

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 

 

סביב טלפון  2ט קומה : איטום חסר בפודס2לקומה  3. חדר מדרגות מקומה 3.13

 הכבאים.
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 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

סביב טלפון  1: איטום חסר בפודסט קומה 1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 3.14

 הכבאים.

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

: מכסים חסרים למתגי התאורה -1. חדר מדרגות מקומת קרקע לקומה 3.15

 .-1בפודסט קומה 

 ש״ח 200הערכת עלות:  

  נדרש להשלים.

 

 ש״ח. 3,800סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל/תקשורת: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות טיח וצבע4

 : מראה טיח לא אחיד בקיר בין השקעים.4. ממ"ק קומה 4.1

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 : מראה טיח לא אחיד בין שקעי התקשורת לחשמל בקיר.1. ממ"ק קומה4.2

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חור בבטון וטיח חסר.7. מרפסת קומה 4.3

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 : מראה טיח לא אחיד מעל הפנל  בקיר מאחורי הדלת.5. שירותי נשים קומה 4.4

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 

 

 ממ"ק: מראה טיח וצבע לא אחיד בתקרה.\. משרד חברת ניהול קומת קרקע4.5

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 . מראה טיח לא אחיד בקירות.4.6

 -1P.  קומה 4.6.1

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 P1.  קומה 4.6.2

 ש״ח 500הערכת עלות:  

: מראה טיח לא אחיד בקירות מעל הפנלים סביב מלבן הדלת של P2. קומה 4.7

 החדר מול חדר שנאים.

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.
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 תקן/כללי מקצוע

המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 

 יתאימו למוזמן.

 

 : טיח וצבע חסרים סביב צינור הספרינקלר בקיר.3. ממ"ק קומה 4.8

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 נקדח חור בקיר הדלת בגב ארון כיבוי האש בפרוזדור.: 1. ממ"ק קומה4.9

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לאטום בצורה מקצועית.

 

: סדקים בטיח במקומות שונים בדירה ובעיקר בקיר מימין לארון 1. קומה 4.10

 .Dהחשמל סמוך למעלית השירות 

 ש״ח 300הערכת עלות:  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  81עמוד 

 

 

 החלון מול המעליות.: סדק בטיח בפינה השמאלית של 7. קומה 4.11

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : קיימים סדקים בטיח סביב ארון החשמל.6. קומה 4.12

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : סדק בטיח סביב דלת היציאה למרפסת.5. מרפסת קומה 4.13

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 לתקן בצורה מקצועית. נדרש

 תקן/כללי מקצוע

טיח: מערכת  – 2חלק  1920הליקויים הנ"ל  בניגוד ל: תקן ישראלי  ת"י  

לפיו מראה, גימור וגוון  הטיח יתאימו למוזמן.  3.1הטיח באתר, סעיף  

ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים -במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על

הסדקים הם לא קונסטרוקטיביים ולא מ"מ."   0.3בעובי העולה על  

מסוכנים בהיבט הבטיחותי. למרות זאת יש לתקנם כי הם מהווים פגם 

ו"חוק  1523אסתטי. סדקים אינם עומדים בתקינה הישראלית ותקן 

 המכר דירות" מחייב את הקבלן לתקן אותם.

 

 

 

 

לת : טיח אקרילי וצבע חסר סמוך לקויים בקיר סמוך לד2. מרפסת קומה 4.14

 הכניסה למרפסת.

 ש״ח 280הערכת עלות:  
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נדרש להסיר טיח פגום, לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים 

 וכן לחדש צביעה .

 תקן/כללי מקצוע

המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 

הדורש שהצבע יתאים  1חלק  1922יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י 

 לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

 

: איטום חסר סביב טלפון הכבאים 6לקומה  7. חדר מדרגות מקומה 4.15

 .6בפודסט קומה 

 נדרש להשלים את האיטום.

: ** הערה כללית שיירי חומרי בניין על 1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 4.16

 הקירות.

 נדרש להסיר את שיירי חומרי הבניין.

 .P1: איטום חסר סביב המתגים בפודסט P1ל P2 1חדר מדרגות . 4.17

 נדרש להשלים את האיטום בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 : חורים עקב קדיחות בקיר מימין לדלת.P1ל P2 1. חדר מדרגות 4.18
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 נדרש לתקן את החורים ולחדש צביעה בצורה מקצועית.

 : סדקים בטיח בקירות ההיקפיים.P1. חניון 4.19
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למפלס  P1: סדקים בטיח במקומות שונים בקירות בין חניון P1. חניון 4.20

 קומת קרקע.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 . צבע קירות ותקרה עם פגמים.4.21

 7.  חדר מדרגות מקומת גג לקומה 4.21.1

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 6לקומה  7.  חדר מדרגות מקומה 4.21.2

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  
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 5לקומה  6.  חדר מדרגות מקומה 4.21.3

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 4לקומה  5.  חדר מדרגות מקומה 4.21.4

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 3לקומה  4.  חדר מדרגות מקומה 4.21.5

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 2לקומה  3.  חדר מדרגות מקומה 4.21.6

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 1לקומה  2מקומה  .  חדר מדרגות4.21.7

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 P1-לקומת קרקע  1.  חדר מדרגות מקומה 4.21.8

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 לקומת קרקע P1.  חדר מדרגות מקומה 4.21.9

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 -1.  חדר מדרגות מקומת קרקע לקומה 4.21.10

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 ולחדש צביעה. יש לתקן בצורה מקצועית
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 .39: מראה טיח לא אחיד בקירות סביב הצנרת סמוך לחניה P1. חניון 4.22

 .102: מראה טיח לא אחיד בקיר סמוך לחניה P1. חניון 4.23

 

: תיקוני טיח אקרילי לקוי וצבע P1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 4.24

 חסר בקיר בפודסט המעבר.

 ואחידה.נדרש לתקן בצורה מקצועית 

 תקן/כללי מקצוע

המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 

 יתאימו למוזמן.
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 : צבע מתקלף בקיר סמוך לדלת מתחת לשקע.2. שירותי גברים קומה 4.25

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לשייף הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד  1חלק  1922זאת בניגוד לת"י 

 בהתאם לתנאי הסביבה.

 

: חסר גימור טיח אקרילי לקוי סביב מלבן 5לקומה  6. חדר מדרגות מקומה 4.26

 .6דלת האש קומה 

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

הטיח, גימורו וגוונו  המחייב  שמראה 3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 

הדורש שהצבע יתאים  1חלק  1922יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י 

 לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

 

 ש״ח. 17,680 סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע:
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 .  שלד ובניה5

 בסטייה גלית. 4: קיר סמוך למלבן דלת האש ליד מעלית מס 7. קומה 5.1

 

. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן 1בניגוד ל: הליקויים הנ"ל 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

"סטיות של גימורים", בקירות  – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של מ'   3בגובה עד  

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-ע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  ממאורך הקט 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת( הסטייה  -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ
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 : קיר בצד המזרחי בוצע בסטייה סמוך לארון כיבוי האש.7. קומה 5.2

קת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן . בדי1הליקויים הנ"ל בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

"סטיות של גימורים", בקירות  – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15כיות בשיעור של מ' מותרת סטייה מהאנ  3בגובה עד  

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-ה  לא גדולה  ממאורך הקטע הנמדד ובכל מקר 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת( הסטייה  -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הקיר סמוך למעלית השירות בוצע בסטייה.2. קומה 5.3

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  92עמוד 

 

 

בוצעה בהתאם לתקן . בדיקת סטיות הקירות 1הליקויים הנ"ל בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

"סטיות של גימורים", בקירות  – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של   3בגובה עד  

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  מ 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת( הסטייה  -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 

 

 

 

 

 : הקיר בוצע בסטייה אופקית מול ארון התקשורת.6. קומה 5.4
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 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 מטר. 4-ס"מ ל 8של  בוצע בסטייה D: הקיר סמוך למעלית 4. קומה 5.5

. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן 1הליקויים הנ"ל  בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

גימורים", בקירות  "סטיות של – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של   3בגובה עד  

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

ויתית לא תהיה פיו סטייה אופקית זו-הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  מ 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת( הסטייה  -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 תקן/כללי מקצוע

 פיה:-"סטיות של גימורים", על – 3, טבלה 789ת"י 

 

 : חלקים מתקרת הפחים חסרה.2. שירותי נשים קומה 5.6
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 נדרש להשלים.

, 60: סדקים ביציקת ריצוף החניון למשל סמוך לחניה 3. שירותי נשים קומה 5.7

27 ,44 

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן במלט צמנט עד לקבלת מראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

 תיקון בטון. 02094פרק זאת בניגוד למפרט כללי לעבודות בנין 
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נדרש להשלים למניעת מפגע  ,ס"מ 43. חדר משאבות גג: מדרגה בגובה 5.8

 בטיחותי.

 ש״ח 500הערכת עלות:  

ס"מ כאשר לא  17.5ס"מ ומקסימלי של  10נדרש רום מדרגה מינימלי של 

מ"מ, ובין מדרגה הגדולה  5תותר סטייה בין מדרגות סמוכות העולה על 

 מ"מ. 10  -ותר העולה על ביותר לקטנה בי

 תקן/כללי מקצוע

 . 3.2.2.13)א'( וסעיף  3.2.2.5זאת בהתאם  לתקנות התכנון והבניה סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה בקיר דלת האש 5. קומה  5.9

 .Dהסמוכה למעלית השירות 
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. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן 1הליקויים הנ"ל בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

"סטיות של גימורים", בקירות  – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של   3ובה עד  בג

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  97עמוד 

 

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  מ 1%-מגדולה 

)ראה נוסחה מצורפת(. הסטייה   -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

: קיר סמוך למעלית השירות בוצע בסטייה אופקית וגלית סמוך 3. קומה 5.10

 .למעלית השירות
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. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן 1הליקויים הנ"ל בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -"טיח: מערכת הטיח באתר". על 2חלק  1920לתקן ישראלי 

רות "סטיות של גימורים", בקי – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של   3בגובה עד  

. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  מ 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת(. הסטייה   -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 תקן/כללי מקצוע

 רפת(פיה: )ראה טבלה מצו-"סטיות של גימורים", על – 3, טבלה 789ת"י 

 

 

 

: קיימים פגמים כגון: סדקים בפלטות הגבס בקיר מימין לארון 2. קומה 5.11

 .Dהחשמל סמוך למעלית השירות 

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: " תפקוד  22.03.05זאת בניגוד למפרט הכללי )הספר הכחול( סעיף 

יפגעו בגלל טריקות חוזרות ולא יופיעו עקב המחיצה, המלבן והדלת לא 

כך סדקים, סימני התרופפות או פגמים אחרים" וכן בניגוד למפרט הכללי 

לפיו: "הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא  22.04.03)הספר הכחול(  סעיף 

סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם.... סטייה מאחידות פני 

 א תעלים יהיו עילה לפסילת לוחות"הלוח, שריטות וגומות שצביעה ל

 

 

 

 

לפיתוח: גימור מחיצות הגבס נעשה  1. פרוזדור מעבר בין חדר מדרגות 5.12

 בצורה לא מקצועית וחסר.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

 לפיו נדרש שהאיחוי יעשה במפגש בין 3.9.1סעיף  1924זאת בניגוד לת"י 

מחיצות, במגרע בין שני לוחות גבס, בין מחיצות לרכיבי מבנה, על כל פני 

המחיצה, על ראשי ברגים, הכל לפי מה שנדרש.  מרווחים בין לוחות 

 -מ"מ ימולאו לפני האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה ב 3 -שמעל  ל

שכבות מינימום עד שיתקבל פני שטח ישר וחלק. במחיצות המחופות  2

 12-24יחים שם ניתן לעשות את האיחוי בשכבה אחת. יש להמתין  באר

שעות בין ביצוע השכבות על מנת שיתקבל יבוש מלא של השכבה 

הראשונית. נדרש לבצע פינות מגן קשיחות ופינות משתנות המשווקות 

בגלילים בפינות המחיצות, יש לבצע פינות מגן קשיחות ולא פינות מגן 

החיצוניות של המחיצות החשופות לפגיעה  משווקות בגלילים בפינות

מכנית. חומרי איחוי כולל סרטי חיזוק ופינות המגן הן בגלילים והן 

הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי לא לגרום לחיבור קשיח בין לוחות 

גבס לרכיבי המבנה.  בחדרים רטובים אסור להשתמש במרק על בסיס 

איחוי יעשה עם מרק על גיר בשטחים שלא מחופים באריחים אלא ה

 בסיס גבס בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס.

 .59: בטון סדוק וחסר סמוך לחניה P1. חניון 5.13

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  
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 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 לקומת קרקע. P1: סדקים במדרכה בירידה מחניון P1. חניון 5.14

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 מקצועית.נדרש לתקן בצורה 

 .173: שיירי בטון סמוך לחניה P1. חניון 5.15
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 נדרש להסיר את שיירי הבטון.

 .9: סדקים בחיבור הבטון סמוך לתפר התפשטות ליד חניה P1. חניון 5.16

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

 

 . פיתוח וקירות חוץ: שיירי חומרי בניין בחזית  הדרומית.5.17
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 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .60,27,44: סדקים ביציקת ריצוף החניון למשל סמוך לחנייה P1. חניון 5.18

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן במלט צמנט עד לקבלת מראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

 תיקון בטון. 02094זאת בניגוד למפרט כללי לעבודות בנין פרק 

 

 ש״ח. 7,500ובניה: סה"כ הערכת עלות לשלד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  אלומיניום וזכוכית6

 : איטום חסר סביב הלבשות ארונות השירות.7. קומה 6.1

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים בצורה מקצועית.

 : זכוכית שבורה בדלת האש בכניסה לפרוזדור המזרחי.7. קומה 6.2

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש להחליף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : שבר בחלון דלת האש המזרחית הסמוכה למעליות.5קומה  . 6.3

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

 .c: סימני חלודה על תחתית מלבן מעלית 4. קומה 6.4

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . לובי קומת קרקע: איטום חסר בין דלתות המעלית לחשפי הקרמיקה.6.5

 ש״ח 308הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים בצורה מקצועית.

 : סימני לכלוך על תחתית דלתות המעלית.P2. קומה 6.6

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר בצורה מקצועית.

: במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים 1. מרפסת קומה 6.7

והדבר מהווה ליקוי כיווניים למניעת חדירת מים ורוח -)שסתומים( חד

 תפקודי.
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 ש״ח 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים התקנת שסתומים מתאימים.

 תקן/כללי מקצוע

 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק  1068. ת"י 1

פיו מבנה וגימור  החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון -על

תריס, כל -ות של מים. במכלל חלוןיאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטבר

החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים 

ידי -. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק  1509בתקן הישראלי ת"י 

"חלונות ותריסים מותקנים  1חלק  4068. ת"י 2פקקים מתאימים. 

-"תכנון ההתקנה" על 5.1באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. 

איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת 

 מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות  ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 

 ש״ח. 2,500כ הערכת עלות לאלומיניום וזכוכית: סה"

 אריחי קרמיקה )פנימי(.  7

 : לא בוצע איטום רובה סביב מחבני המעליות.7. קומה 7.1

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

: חיתוך לקוי של אריח מעל פנל ההדחה של תא 5. שירותי נשים קומה 7.2

 השירותים האחרון הפנימי.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 .1555נדרש לבצע בצורה מקצועית לפי ת"י 

: חיתוך לקוי סביב אביזר ההדחה בקיר בשירותים 6. שירותי נשים קומה 7.3

 השניים מהסוף ובתא הראשון.

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 : איטום רובה חסר סביב אריחי מלבני המעליות.4. קומה 7.4

 ש״ח 200הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 חסר סמוך למלבני המעליות. : איטום רובה3. קומה 7.5

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בצורה מקצועית ומלאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: חיתוך סביב צינורות/אביזרים מתחת לכיור שירותי 2. שירותי נשים קומה 7.6

 הנכים נעשה בצורה לא מקצועית.

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה   100652בניגוד למפרט הכללי  סעיף זאת 

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים 

 בעזרת מכשיר מתאים"

 

שבורים/סדוקים במקומות הבאים: : אריחי קרמיקה 2. שירותי נשים קומה 7.7

 אריחי קרמיקה בקיר בתא השירותים הרביעי הפנימי. 4שברים ב 

 ש״ח 1,200הערכת עלות:  

 

 

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות  2: 3. שירותי נשים קומה 7.8

הבאים: בקיר תא השירותים האחרון . אריחים שקועים בקיר תא 

 אשון והשני.השירותים השני מהסוף ובתאים הר

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  
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 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 
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שפות האריחים הנוגעות לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. 

 .314במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 

 

: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל 7. שירותי נשים קומה 7.9

 מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.

 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית. בקיר תא השירותים האחרון.

: אריחים שקועים בתא השירותים האחרון והשני 3. שירותי נשים קומה 7.10

 מהסוף. אריחים שקועים בקירות בתאים הראשון והשני

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 : אריחים בולטים/שקועים בקירות.6. שירותי נשים קומה 7.11

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

המתיר סטייה בין  3טבלה  10095בניגוד למפרט הכללי סעיף זאת 

 מ"מ. 1אריחים של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הורכב בסטייה  B ,C: חיגור חיפוי הקרמיקה סביב המעלית 6. קומה 7.12

 מקווים ישרים בחיבור וחיבור פינות לא אחיד.

 ש״ח 1,200הערכת עלות:  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  115עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקרמיקה הורכב בסטייה מקווים ישרים : חיבור אריחי חיפוי 3. קומה 7.13

סמוך למעליות, היוצר קווים מדורגים ולא מתמשכים וחיבור פינות לא 

 אחיד.

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  
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הורכב בסטייה  מקווים ישרים,  : חיפוי הקרמיקה בחשפי המעליות1. קומה 7.14

 אחיד.היוצר קווים מדורגים ולא מתמשכים וחיבור פינות לא 

 ש״ח 800הערכת עלות:  
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הורכב בסטייה מקווים  : חיפוי הקרמיקה בחשפי המעליות-1P. קומה 7.15

 ישרים, היוצר קווים מדורגים ולא מתמשכים וחיבור פינות לא אחיד.

 ש״ח 800הערכת עלות:  
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 יש לפרק החיפוי, ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא סטיות.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה   100652בניגוד למפרט הכללי  סעיף זאת 

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

לפיו: "אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, החיפוי יהיה לפי קווים 

 ישרים ועוברים בשני הכיוונים, כאשר האריחים באותו גודל".
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 : חיפוי הקרמיקה בעובי מישקים לא אחיד סביב המעליות בקירות.4ומה . ק7.16

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 

יש לפרק החיפוי, לסתת כנדרש ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא 

 סטיות מהמישור.
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: חיפוי הקרמיקה בפינות סביב המעליות הורכב בסטייה ובעובי 2. קומה 7.17

 אחיד.חיבור לא 

 ש״ח 800הערכת עלות:  

 

 

יש לפרק החיפוי, לסתת כנדרש  ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא 

 סטיות מהמישור.
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 תקן/כללי מקצוע

הדורש כי הגימור והמראה של  3.1פרק ג' סעיף  1555.1בניגוד לת"י 

החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד 

נון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא  ללא חללים וישר בהתאם לתכ

 או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן.

 

: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל 7. שירותי גברים קומה 7.18

 מחסור במלט ו/או עבודה לקויה בקיר בתא המזרחי.

 ש״ח 800הערכת עלות:  

: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל 6. שירותי גברים קומה 7.19

 מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. בכל תאי השירותים בקירות.

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  
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: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל 4. שירותי גברים קומה 7.20

מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. בתאי השירותים ובקירות סמוך 

 למשתנות.

 ש״ח 2,000רכת עלות: הע 
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: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל 1. שירותי גברים קומה 7.21

מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. למשל בקירות תא השירותים הפנימי 

 ובקירות סמוך למשתנות.

 ש״ח 1,200הערכת עלות:  

 

 

 

המשטח, בגלל : אריחים בולטים/שקועים מכלל 1. שירותי נכים קומה 7.22

 מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
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 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

המתיר סטייה בין  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 מ"מ. 1אריחים של 

 

: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות 5. שירותי גברים קומה 7.23

 .הבאים: מעל המשתנה הימנית

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 

: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות 4. שירותי גברים קומה 7.24

 אריחים בקיר המשתנות. אריח שבור בקיר משמאל למשתנות. 2הבאים: 

 ש״ח 900הערכת עלות:  
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: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בקיר סמוך 2. שירותי גברים קומה 7.25

 למשתנות.לתקרה מימין 

 ש״ח 300הערכת עלות:  
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 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

יחים הנוגעות לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האר

 .314במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 : איטום חסר סביב ברז הניל של האסלה בקיר.5. שירותי נכים קומה 7.26

 ש״ח 100הערכת עלות:  
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  נדרש להשלים.

 

 ש״ח. 22,000סה"כ הערכת עלות לאריחי קרמיקה )פנימי(: 

 

 וניקוז.  עבודות אינסטלציה 8

 : מכסה ניקוז חסר בריצוף.7. מרפסת קומה 8.1

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : זרם מים חלש באחד מברזי הכיור.2. שירותי נשים קומה 8.2

 ש״ח 400הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 .38-40ולא  41-42אסלות בוצעו בגובה בין  4: 2. שירותי נשים קומה 8.3

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 נדרש לבצע בגובה תקין.

 מברזי הקומה. 2-: זרם מים חלש ב3. שירותי נשים קומה 8.4

 ש״ח 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן על ידי מומחה

 : זרם מים לא אחיד וחלש  בברזים.6. שירותי נשים קומה 8.5

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 איטום בטון חסר למכסה הניקוז.: P-1. חדר משאבות מי שתיה קומה 8.6

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לאטום.

. כללי: נדרש להציג אומדן חישובי לעלויות המיזוג המרכזי אשר מחולק בין 8.7

 הדיירים. )אין מונים לצריכת המזגן בחללים שונים בבניין(.
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שם . נדרש להתקין ברדסים )כובעים( בראשי צינורות אויר להגנה מפני ג8.8

 ובעלי כנף.

 .  קומת גג8.8.1

 

 .  קומת גג עליון8.8.2

 ש״ח 100הערכת עלות:  

 

 תקן/כללי מקצוע

. ובניגוד 07036 -זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה, סעיף 

הדורש כי: " בקצהו   - 4.9.2.4להוראות למתקני התברואה )הל"ת( סעיף 

 " .1205.2ת"י העליון של צינור איוור יותאם ברדס לפי  

 

  39: בוצעה אסלה בגובה 7שירותי נכים קומה  .8.9

   45-50 ס"מ  צע בגובהנדרש לב

 

 : נזילה מהמשתנה הנמוכה השמאלית.5. שירותי גברים קומה 8.10

 ש״ח 400הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 הקיר.: פנל אסלת התא האחרון בולט ממישור 5. שירותי גברים קומה 8.11

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

ס"מ במקום אסלת  39: בוצעה אסלה רגילה בגובה 5. שירותי נכים קומה 8.12

 נכים.
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 .ס"מ 45-50בגובה  נדרש לבצע לפי התקן

 : הברז האמצעי רופף.3. שירותי גברים קומה 8.13

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 ס"מ. 39: בוצעה אסלה רגילה בגובה 1ם קומה . שירותי נכי8.14

 

 ש״ח. 3,300 סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה וניקוז:

 

 .  עבודות איטום וליקויי רטיבות9

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין P-1. חדר בקרה/מתח נמוך קומה 9.1

סמוך לדלת הכניסה בקיר. לחות גבוהה לפי  -בעיקר במקומות הבאים 

 פרוטימטר בקיר סמוך לדלת הכניסה.

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: כתמי רטיבות ולחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר מעל הפנלים 1. קומה 9.2

בצד המזרחי. לחות גבוהה לפי  Dסמוך לארון החשמל ליד מעלית 

 .1משמאל לדלת חדר מדרגות פרוטימטר בקיר מעל הפנלים 
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

וי : כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר משמאל לארון כיב6. קומה 9.3

 האש בצד המזרחי.

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 תיקונים.ה
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: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים 6. קומה 9.4

, בקיר מעל הפנלים סמוך הגובל עם שירותי 1סמוך לדלת חדר מדרגות 

נשים, בקיר מעל הפנלים מאחורי דלת האש מערבית וסמוך לארון כיבוי 

 האש בצד המערבי.

 

 

מקצועית ולחדש צביעה בגמר נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה 

 התיקונים.
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות מעל הפנלים וסימני רטיבות 2. קומה 9.5

בצד המזרחי של הקומה. לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות מעל הפנלים 

 וסימני רטיבות בצד המערבי של הקומה.
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חדש צביעה בגמר נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ול

 התיקונים.

 : סימני רטיבות בקיר ובתקרה.P-1. חדר חשמל מתח גבוה קומה 9.6

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים: 5. קומה  9.7

נלים בצד המזרחי. סימני רטיבות משמאל לארון מונה החשמל מעל הפ
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. סימני רטיבות בקירות בפרוזדור בצד Aבקיר המערבי סמוך למעלית 

 המערבי מעל הפנלים.

 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: סימני רטיבות בקיר מעל הפנלים משמאל לארון כיבוי האש בצד 5. קומה  9.8

 המזרחי.
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 : סימני רטיבות בקירות ולחות גבוהה לפי פרוטימטר.1. שירותי נשים קומה 9.9

 

 : לחות גבוהה בקיר מאחורי דלת מעל הפנלים.5. שירותי נשים קומה 9.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים : כתמי רטיבות במ4. קומה 9.11

 .8בקירות בפרוזדור המזרחי מעל הפנלים סמוך למשרד 
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 : כתמי רטיבות בתקרה.6. מרפסת קומה 9.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר 3. שירותי נשים קומה 9.13

 בקיר סמוך לתא השירותים הפנימי. במקומות הבאים
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לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

הדורש כי: "קירותיו  5.32כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 

חדירת מים ורטיבות  החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע

 לתוכו מבחוץ.".

 

 : זרם מים חלש בברזי חדר הרחצה.7. שירותי נשים קומה 9.14

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 

 

 

 . קומת גג: סדקים בבטון הגג מעל יריעות האיטום.9.15

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : איטום רובה חסר סביב מכסה הניקוז.4. מרפסת קומה 9.16

 ש״ח 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר מעל הפנלים וסימני רטיבות 3. קומה 9.17

סמוך לשירותים. סימני רטיבות בקיר מעל הפנלים סמוך לדלת האש 
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ן כיבוי האש המזרחית. לחות גבוהה לפי פרוטימטר ורטיבות משמאל לארו

 ובקיר סמוך לדלת היציאה למרפסת.
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר P-1. חדר משאבות מי שתיה קומה 9.18

 המאגר. וסימני רטיבות בקירות המאגר.

 

לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

"גגו של בנין,  –)א(  5.33סעיף  -זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה 

קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי 

השרות למעט  אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". 

 על כל חלקיו. 1476וכן בניגוד לת"י 
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות P-1. חדר משאבות ספרינלרים קומה 9.19

 וסימני רטיבות.

 

לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,

 התיקונים.

: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר מול הדלת מעל P-1. חדר תקשורת קומה 9.20

 הפנלים.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

.  ובניגוד לכללי המקצוע 05פרק –זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי 

"כל  5.30 - 5.33סעיפים  -הראויים. ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה 

הקרקע שלו, או כל גורם אחר אימת שגובהו היחסי של נכס שיפוע 

בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב 

גשם, -בחלקי הבניין, יאוטם חלקו התחתון של הבניין למניעת חדירת מי

מי תהום וזרמי מים תת קרקעיים לתוכו".  וכן "קירותיו החיצוניים של 

 יבות לתוכו מבחוץ.".בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורט
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. קומת גג: יריעות ביטומניות מורכבות על קירות המעקה העליונים ללא שנץ 9.21

 )מגרעת( וללא סרגל חיזוק.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ המגרעת לבצע רולקה בצורה מקצועית ולחזק היריעות בפס 

חיזטק בכל  אלומיניום, ולאטום את המרווחים סביב הפס. לא הושלם פס

 ההיקף במקומות פזורים.

 . קומת גג עליון: סי חיזוק משוחררים בגג העליון.9.22

 ש״ח 5,000הערכת עלות:  

נדרש לחרוץ המגרעת לבצע רולקה בצורה מקצועית ולחזק היריעות בפס 

 אלומיניום, ולאטום את המרווחים סביב הפס.

 תקן/כללי מקצוע

 . 8ראה גם ציור  3.2.2.1סעיף  1חלק  1752זאת בהתאם  לת"י 
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. קומת גג: שיפועי הגג לקויים ומים עומדים סמוך לניקוזים למשל בצד 9.23

 הצפוני.

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה תקינה.
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 . קומת גג עליון: שיפועי הגג העליון המערבי לקוי בצד הצפוני.9.24

 ש״ח 1,500הערכת עלות:  

 

לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש נדרש 

 תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים.

 תקן/כללי מקצוע

האומר שנדרש לבצע שיפוע  3.1.1.2סעיף  1חלק  1752זאת בניגוד לת"י 

   1%  -כשמערכת האיטום חשופה.            1.5% -מינימלי של:  

ופה. וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור כשמערכת האיטום לא חש

 יותר גבוה.
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 . קומת גג עליון:  לא בוצעה הלבנה על החיבורים בגג.9.25

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.

 תקן/כללי מקצוע

 1752. ובניגוד לת"י 05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף 

נדרש לצבוע בגגות חשופים את הביטומן   -לפיו  5.2סעיף  2חלק 

בחיבורים בעיבודים וכו' בצבע מהסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות . וכן 

שבהמשך לפיו נדרש לצבוע בגגות חשופים את  6.5בהתאם לסעיף 

 החפיות בצבע מגן מתאים זאת לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה.

 

 רטיבות בקיר סמוך למדרגות בכניסה לחניון. : סימניP1. חניון 9.26

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר בקורה מעל חניה P1. חניון 9.27

56. 
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים : P1. חניון 9.28

 31בקורה סמוך לתקרה מחניה 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .1: כתמי רטיבות בתקרת פודסט קומה 1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 9.29

ר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר נדרש לאת

 התיקונים.

 .7: סימני רטיבות בתקרת פודסט קומה 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 9.30

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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 .48חניה  : כתמי רטיבות פעילה מהתקרה מעלP1. חניון 9.31

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .6: כתמי רטיבות בתקרת פודסט קומה 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 9.32

 

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  152עמוד 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .59בקורה ובתקרה מעל חניה : כתמי רטיבות P1. חניון 9.33

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 : סימני רטיבות בתקרת הגג.7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 9.34

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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 .72-74: כתמי רטיבות בקורה ובתקרה ובקורה סמוך לחניות P1. חניון 9.35

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: סימני רטיבות בתקרה וטפטוף מהתקרה סמוך למחסום P1. חניון 9.36

 הרכבים.

בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה

 התיקונים.
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 .13: סימני רטיבות בין הקורות והתקרה מעל לחנייה P1. חניון 9.37

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

: כתמי רטיבות בין התקרה לקירות סמוך לארון כיבוי האש מול P1. חניון 9.38

 .128חניה 
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ת מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר נדרש לאתר א

 התיקונים.

 135-133 122-126: סימני רטיבות בקורה סמוך לתקרה בין חניות P1. חניון 9.39

136-138. 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .139לתקרה ליד חניה : סימני רטיבות בקורה סמוך P1. חניון 9.40

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .166,167: סימני רטיבות בקורה ובתקרה סמוך לחניה P1. חניון 9.41

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים : : כתמי P1. חניון 9.42

 .34-36בקורה סמוך לתקרה מחניה 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .1: סימני רטיבות בקורה סמוך לקורה ליד חנייה P1. חניון 9.43

עית ולחדש צביעה בגמר נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצו

 התיקונים.

 .10: סימני רטיבות בקורה סמוך לקורה ליד חנייה P1. חניון 9.44

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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 .16: סימני טפטוף פעיל מצנרת מעל חנייה P1. חניון 9.45

 

בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן

 התיקונים.

 .16-19: סימני רטיבות בקירות מחנייה P1. חניון 9.46
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 .24: סימני רטיבות בין הקורות והתקרה מעל לחנייה P1. חניון 9.47

 

הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר נדרש לאתר את מקור 

 התיקונים.

 : לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר מול הדלת.5. שירותי גברים קומה 9.48
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 לשיש. : לחות גבוהה בקיר מעל הפנלים  מימין3. שירותי גברים קומה 9.49

 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.
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: לחות גבוהה בקיר מול הדלת מעל הפנלים לפי 1. שירותי גברים קומה 9.50

 פרוטימטר.

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 : כתמי רטיבות סמוך לדלת בקיר החיצוני.2. מקלחת קומה 9.51
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

לקומת קרקע: כתמי רטיבות בתקרת פודסט  P1. חדר מדרגות מקומה 9.52

 קומת המעבר הסמוך לקומת קרקע.

 

ש צביעה בגמר נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחד

 התיקונים.

: לחות גבוהה בקיר מעל הפנלים מול הדלת לפי 2. שירותי גברים קומה 9.53

 פרוטימטר.
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 .71: כתמי רטיבות בקורה ובתקרה ובקורה סמוך לחנייה P1. חניון 9.54
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 .51: כתמי רטיבות בקורה מעל חניה P1. חניון 9.55

 

רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים : : כתמי P1. חניון 9.56

 .46בתקרה סביב הצנרת והקירות סמוך לחנייה 
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: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר בקורה סמוך P1. חניון 9.57

 .42לתקרה מחניה 

לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,

 התיקונים.

 לי מקצועתקן/כל

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

הדורש כי: "קירותיו  5.32כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 

החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 לתוכו מבחוץ.".

 

 .84בחניה : בטון  חסר סביב מכסה הניקוז P1. חניון 9.58

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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 .201: סימני הצפה ועודפי מים סמוך לחדר משאבות ליד חניה P1. חניון 9.59

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : הצטברויות של מים על יציקת הבטון בכניסה לחניון.P1. חניון 9.60

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 : מכסה קופסת ביקורת חסר בריצוף.6קומה . שירותי גברים 9.61

 ש״ח 150הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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: צבע מכסי קופסאות הביקורת ברצפה שרוט 3. שירותי גברים קומה 9.62

 יחידות. 4ומתקלף. 

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 

 ש״ח. 13,150סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום וליקויי רטיבות: 
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 .  עבודות אבן טבעית10

 : שיירי חומרי איטום בצד המזרחי במרפסת.6. מרפסת קומה 10.1

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.

: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים ובין העמודים, 4. מרפסת קומה 10.2

 לאיטום תקין.

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 נדרש להשלים בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

 .4.9סעיף  2378.2זאת בהתאם לנדרש בת"י 

 

 

 

 

 

 : קילופים בשני אבני קופינג עקב חיזוק המעקה.5. מרפסת קומה 10.3
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 ש״ח 500הערכת עלות:  

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

לוחות שלמים והקפדה על הביצוע. יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם 

ליצירת אפי מים. יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי 

 וצבע כנדרש. ניתן לבצע תיקונים קלים בהתאם לאישור מומחה.

 : קילוף באבן קופינג במעקה בצד המזרחי.3. מרפסת קומה 10.4

 

לקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, יש לפרק את האדנים ה

לוחות שלמים והקפדה על הביצוע. יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם 

ליצירת אפי מים. יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי 

 וצבע כנדרש.

 תקן/כללי מקצוע

ן לפיו "האבן תהיה מסוג אב – 14011סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים …גיר או אבן דולומיט קשה

שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי 

 עפר ומסדקים".

 

 : איטום חסר סביב עמודי המעקה לאבני הקופינג.5. מרפסת קומה 10.5
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 ש״ח 300הערכת עלות:  

  נדרש להשלים.

יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין במעקה : P1. חניון 10.6

 ההיקפי.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

. פיתוח וקירות חוץ: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין 10.7

 בחזית המערבית.
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 ש״ח 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

 .4.9סעיף  2378.2בהתאם לנדרש בת"י זאת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . פיתוח וקירות חוץ: שיירי חומרי בניין על אבני הקיר המזרחי.10.8

 ש״ח 3,000הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר בצורה מקצועית.

 אבני חיפוי חסרות בחזית הדרומית. 2. פיתוח וקירות חוץ: 10.9

 ש״ח 600הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . פיתוח וקירות חוץ: סימני שיוף על אבני החיפוי למשל בחזית המערבית.10.10

 ש״ח 5,000הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 תקן/כללי מקצוע

הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה   3.2.1סעיף  2378.1זאת בניגוד לת"י 

והמראה ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק 

 שלה. )ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . שיירי חומרי בניין על הריצוף.10.11

 7.  חדר מדרגות מקומת גג לקומה 10.11.1
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 ש״ח 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 5לקומה  6.  חדר מדרגות מקומה 10.11.2

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 4לקומה  5.  חדר מדרגות מקומה 10.11.3

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 P1-לקומת קרקע  1.  חדר מדרגות מקומה 10.11.4

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 לקומת קרקע P1.  חדר מדרגות מקומה 10.11.5

 ש״ח 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

אבן בריצוף פודסט המעבר בגוון  : אריח3לקומה  4. חדר מדרגות מקומה 10.12

 .3שונה. אריחי אבן בגוון שונה בפודסט קומה 

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  175עמוד 

 

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  

 

 

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. 

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף 

 .לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף

הכתמה על \לקומת קרקע: סימני חלודה P1. חדר מדרגות מקומה 10.13

 מהמדרגות. אריחי אבן בגוון שונה בפודסטים.

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  
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נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. 

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף 

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.

אריחים מוכתמים + מדרגה מוכתמת בפודסט  P1: 18ל P2 1. חדר מדרגות 10.14

 המעבר.

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  
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נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. 

הריצוף זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת 

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.

 .7: בוצעו עבודות ריצוף בפודסט קומה 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 10.15

 

 

כלפי מעלה מפודסט קומה  4-: המדרגה ה2לקומה  3. חדר מדרגות מקומה 10.16

 .2עם סימני הכתמה. אריחי אבן בגוון שונה בפודסט קומה  2

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  
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הכתמה על מהמדרגות \: סימני חלודה1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 10.17

 .1אריחי אבן בגוון שונה בפודסט המעבר וקומה 

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  
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הכתמה על \: סימני חלודהP1-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 10.18

 המעבר וקומת קרקע.המדרגות. אריחי אבן בגוון שונה בפודסט 

 ש״ח 2,500הערכת עלות:  

 

 

 .2אריחים בגוון שונה בריצוף קומה  6: 2לקומה  3. חדר מדרגות מקומה 10.19
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 ש״ח 2500הערכת עלות: 

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. 

צוף זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הרי

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.
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: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. מקומת 7. חדר מדרגות מקומת גג לקומה 10.20

 גג לפודסט המעבר.

 

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. 

הריצוף זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת 

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                             

אריחים בגוון שונה וסימני הכתמה  7: 5לקומה  6. חדר מדרגות מקומה 10.21

 .6בפודסט קומה 

יחים התואמים את שאר הריצוף. נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאר

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף 

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                             

אריחי ריצוף בגוון שונה עם סימני  8 :1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 10.22

 הכתמה + מדרגה מוכתמת בפודסט המעבר.

 

 ש״ח 2500הערכת עלות: 
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: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף וסימני 5לקומה  6. חדר מדרגות מקומה 10.23

 הכתמה בפודסט ועל המדרגה הראשונה כלפי מעלה בפודסט המעבר.

 

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                                        

 אריחים בגוון שונה בפודסט המעבר. 8: 4לקומה  5. חדר מדרגות מקומה 10.24

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

אריחים בגוון שונה וסימני הכתמה על  8: 4לקומה  5. חדר מדרגות מקומה 10.25

 .4הריצוף בפודסט קומה 

 ש״ח 2500הערכת עלות: 
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 8אריחי ריצוף ו 11: סימני הכתמה על 3לקומה  4. חדר מדרגות מקומה 10.26

 אריחים בגוון שונה.

 

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                              

הכתמה כל אריחים בפודסט : סימני 3לקומה  4. חדר מדרגות מקומה 10.27

 .3קומה 

 

 ש״ח3000הערכת עלות:                                                                                          
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: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף וסימני 6לקומה  7. חדר מדרגות מקומה 10.28

 .6הכתמה בפודסט המעבר ובפודסט קומה 

 

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                               

אריחי ריצוף בגוון שונה בפודסט  8: 2לקומה  3. חדר מדרגות מקומה 10.29

 המעבר.

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                                    

: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף וסימני 4לקומה  5. חדר מדרגות מקומה 10.30

 .5הכתמה בפודסט ועל המדרגה הראשונה כלפי מטה מקומה 

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                                      
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: סימני הכתמה על אריחי הריצוף מאבן 1לקומה  2. חדר מדרגות מקומה 10.31

 אריחים(. 15) 2בפודסט קומה 

 

 ש״ח 2500הערכת עלות:                                                                                         

צוף בגוון שונה עם אריחי רי P1: 12-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 10.32

 סימני הכתמה.

                                                                                        

 ש״ח 2500הערכת עלות: 
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אריחי ריצוף בגוון שונה עם  P1: 8-לקומת קרקע  1. חדר מדרגות מקומה 10.33

אשר הינם  8-מה מתוכם הינם חלק 6סימני הכתמה בפודסט קומת קרקע 

 בגוון לא אחיד.

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

 

אריחי ריצוף מוכתמים  10לקומת הקרקע:  P1 1. חדר מדרגות מקומה 10.34

 .P1-כלפי מטה מ 1בגוון שונה בפודסט המעבר ה 8מתוכם 

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

 

לקומת הקרקע: ריבוי של אריחים מוכתמים  P1 1. חדר מדרגות מקומה 10.35

בגוון  8מוכתמים  10כלפי מטה  2וגוון שונה בפודסטים. פודסט המעבר ה

 בגוון שונה. 8מוכתמים ו 7כלפי מטה  3שונה. בפודסט המעבר ה

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

 

כלפי  1-לקומת הקרקע: הכתמה על המדרגה ה P1 1. חדר מדרגות מקומה 10.36

 מעלה מקומת קרקע.

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

 

: סימני הכתמה רבים על אריחים בפודסט -Pודסט קומת קרקע לקומה . פ10.37

כלפי מעלה  1-אריחי ריצוף מאבן ומהדרגה ה 30-. כ-1המעבר לקומה 

 .-1מפודסט קומה 

 ש״ח 2500הערכת עלות: 

 

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את  שאר הריצוף. 

הם נדרש לבצע פריסת הריצוף זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפי

 לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.
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 תקן/כללי מקצוע

הדורש כי הגימור יהיה זהה למה  – 3.1סעיף  1629זאת בניגוד לת"י 

הדורש בדיקה חזותית של  1629שבתקן  4שהוזמן. ובניגוד לסעיף 

האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמראם שונה ממה 

. 6ואריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע"פ  ת"י שהוזמן 

הדורש כי "האריחים ימוינו באתר  – 10024סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי 

לפני תחילת הריצוף כדי שבשטחים מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים. 

האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף.  כל אריח 

ותיו או פינותיו אינם  עומדים בדרישות, לא ישמש שפניו או מקצוע

 לריצוף ויסולק מהאתר."

 

 ש״ח. 76,100סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 
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 .  עבודות פיתוח ושונות11

. פיתוח וקירות חוץ: מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות בחזית 11.1

 המזרחית בוצע בצורה לא מקצועית.

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  

 

נדרש לנקות את פני המיסעה ולפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, 

לטאטא שוב עד שיכנס החול בין המישקים , להדק במרטט על מנת ליצב 

את החול ושיהא מילוי מושלם של המישקים ולסלק את מה שנשאר מחול 

 מעל פני המיסעה.

 תקן/כללי מקצוע

לגבי מילוי בחול.  וכן בניגוד  5סעיף  2טבלה  1571 זאת בניגוד לת"י

 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. 10.4לסעיף  
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. פיתוח וקירות חוץ: המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בחזית 11.2

 המזרחית בוצעו באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים.

 ש״ח 5,000הערכת עלות:  

 

 

.  1לתיקון נזקים של  שקיעות, חריצים וכו'  יש לבצע את המפורט להלן: 

לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום 

.  לטפל עד לשתית על מנת למנוע 2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.   20

יריעה . לתקן את האזור מחדש ולהשלים את ה3שקיעות במבנה המיסעה.  

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ
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. פיתוח וקירות חוץ: המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו 11.3

 באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים בחזית  הדרומית.

 ש״ח 2,000הערכת עלות:  

 

.  1לתיקון נזקים של  שקיעות, חריצים וכו'  יש לבצע את המפורט להלן: 

לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום 

.  לטפל עד לשתית על מנת למנוע 2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.  20

. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה 3שקיעות במבנה המיסעה.  

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ
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המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו . פיתוח וקירות חוץ: 11.4

באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים בכניסה המערבית 

 ובצד המערבי למשל בחנייה הראשונה ליד המחסום.

 ש״ח 5,000הערכת עלות:  
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.  1לתיקון נזקים של  שקיעות, חריצים וכו'  יש לבצע את המפורט להלן: 

שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום לפרק את האזור 

.  לטפל עד לשתית על מנת למנוע 2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.  20

. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה 3שקיעות במבנה המיסעה.  

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ
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צפים באריחים משתלבים בוצעו . פיתוח וקירות חוץ: המשטחים המרו11.5

באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים בחזית הצפונית 

 בשביל הכניסה לחניון הדיירים.

 ש״ח 8,000הערכת עלות:  

 

.  1לתיקון נזקים של  שקיעות, חריצים וכו'  יש לבצע את המפורט להלן: 

לפרק עוד מינימום   לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית

.  לטפל עד לשתית על מנת למנוע 2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.  20

. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה 3שקיעות במבנה המיסעה.  

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ
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. פיתוח וקירות חוץ: המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו 11.6

מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים לבטון בחזית באופן לא 

 הצפונית.

 

.  1לתיקון נזקים של  שקיעות, חריצים וכו'  יש לבצע את המפורט להלן: 

לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום 

ע .  לטפל עד לשתית על מנת למנו2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.  20

. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה 3שקיעות במבנה המיסעה.  

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ

 תקן/כללי מקצוע

  -המתיר סטייה כמפורט להלן:   6סעיף  2טבלה  1571זאת בהתאם  לת"י 

מ"מ  2ממישוריות מקומית   -מ"מ מקסימום.   5ממישוריות כללית 

 מקסימום.
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אריחי אבן משתלבת שבורים סמוך לברז המים  4וח וקירות חוץ: . פית11.7

 הראשית בחזית המערבית.

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

. פיתוח וקירות חוץ: אריחים ואבני שפה מנותקים סמוך למחסום בצד 11.8

 המערבי.

 ש״ח 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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חוץ: גימור אבנים משתלבות סביב תא ביקורת )ביוב, ניקוז, . פיתוח וקירות 11.9

מע' מים, מע' חשמל, מע' תקשורת וכד'( בוצע בצורה לא מקצועית. אבנים 

 מכסים. 4משתלבות בסטייה ובטון סדוק סביב 

 ש״ח 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש להקפיד שהמכסה יהיה   - 10.7סעיף  1571זאת בניגוד לת"י 

במפלס של פני המיסעה, מומלץ שהאבנים יתחמו את המכסה של המתקן 

כמה שיותר קרוב. כאשר המכסה מלבני נדרש שהאבנים ישיקו 

למקצועות המכסה. מכסה עגול נדרש לתחום בצורה מלבנית ואת 

 המרווח הנוצר משלימים בבטון.

 

 ש״ח. 24,500 ושונות:סה"כ הערכת עלות לעבודות פיתוח 
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 .  בטיחות12

 : ראש צינור כיבוי האש חתוך סמוך לכניסה לחניון.P1. חניון 12.1

 

 נדרש לבצע בצורה תקנית

 לא לריכוז עלויות.
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 הערות
 

 .הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו .1

 .הבדיקה בעת נעול היה החדר 6: קומה נכים שירותי .2

 .הבדיקה בעת נעול היה החדר 4: קומה נכים שירותי .3

 

 

 בכבוד רב,
 גוולבר טל

 מהנדס בנין.
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 הערכה כספית

 

 פרק סכום בש"ח

  ריצוף עבודות 73,600

 מסגרות/נגרות 17,600

 תקשורת/חשמל מתקני 3,800

 וצבע טיח עבודות 17,680

  ובניה שלד 7,500

 וזכוכית אלומיניום 2,500

 י(פנימ) קרמיקה אריחי 22,000

 וניקוז אינסטלציה עבודות 3,300

 רטיבות וליקויי איטום עבודות 13,150

 טבעית אבן עבודות 76,100

 עבודות פיתוח ושונות 24,500

 פיקוח הנדסי 26,173

 :סכום ביניים  ₪ 287,903

 מע"מ 17%תוספת  48,943

 סה"כ  ₪ 336,846

 

  

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 
 

 200מתוך  200עמוד 

 

 הערות

מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי  המחירים הנ"ל .1

המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש 

 .30%-25%לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 

 .המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת .2

טקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון ו .3

  .אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים

 

 בכבוד רב,
 גוולבר טל

 מהנדס בנין.
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