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 לכבוד

 וברז צינור-דורון- אשכנזי יגאל
 אשקלון

 
 

 אשקלוןהנדון: מבנה תעשייתי, 

 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

לחוות דעתי המקצועית לליקויים  וברז צינור-דורון- אשכנזי יגאלהתבקשתי ע"י 

 הנדון.ולחסר במבנה 

ביקרתי במבנה הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי  03/09/2018בתאריך ה 

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 .אשכנזי יגאלנלווה לביקור 

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 

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

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

 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 

 

 אלה פרטי השכלתי

 תכנון קונסטרוקטיבי.

 פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים.

 .ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים

 ואלה פרטי ניסיוני

 

 

 תיאור המבנה

 קרקעי. וחניון קומות 3 בן תעשייתי מבנה .1

 וקרמיקה. חוץ המבנה חיפוי אלומיניום .2
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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.

הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר  .ג

 במשך הזמן.

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

יות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם האחר

 מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .ה

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

 הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

 

 מסתמכת על:חוות הדעת 

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 תקנות התגוננות האזרחית. –תקנות הג"א  .ג

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ד

 חוק החשמל. .ה

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ו

 תוכניות הבית.  .ז
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 ממצאים
 
 .  אלומיניום1

 . כללי: חסרה תיבת מכתבים בכניסה.1.1

 תיבת דואר תקנית.נדרש להתקין 

 תקן/כללי מקצוע

. ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר( 816זאת בניגוד לת"י 

. הדורש כי: "תיבת מכתבים תותקן לכל דירה בבנין 13.01, סעיף 1970

( באין 2( בכל כניסה ראשית; )1שיש בו דירה, באחד מאופנים אלה: )

למדרכה או לקו הרחוב, כאשר ( סמוך 3סמוך לכניסות; ) -כניסה ראשית 

מטרים  20הכניסה הראשית או כניסות לבנין נמצאות במרחק העולה על 

מהמדרכה או מקו הרחוב האמורים או כאשר ממפלס הרחוב אל מפלס 

 12 -הכניסה הראשית או כניסות הבנין ניתן להגיע רק באמצעות יותר מ

, סעיף 1970יתר( מדרגות." . ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה )בקשה לה

הדורש כי: "מערכת של תיבות מכתבים תהיה לפי תקן ישראלי  13.02

, סעיף 1970." . ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר( 816ת"י 

. הדורש כי: "מערכת תיבות המכתבים תותקן במקום המוגן בפני 13.03

 גשם." .
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 חסר בין הקירות למלבני הדלתות.בקומת קרקע: איטום  5. חנות מספר 1.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

: אביזר פתיחת החלון האוטומטי מנותק ולא מחובר 15משרד  - 02. קומה 1.3

 ולבדוק תקינות.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לחבר.

 לאחר ניקיון. 2. כללי: נדרש לבדוק את תקינות חלונות קומה 1.4

 פתיחת החלון האוטומטי מנותק ולא מחובר.. אביזר 1.5

 .14.  חדר משרד 1.5.1

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לחבר לבדוק תקינות.

 .12משרד  2.  קומה 1.5.2

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש לחבר.
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 .13משרד  2.  קומה 1.5.3

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 הדרש לחבר ולבדוק תקינות.

 בקומת קרקע: שיירי חומרי בניין על דלתות וחלונות החנות. 4מספר . חנות 1.6

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולבדוק תקינות.
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 בקומת קרקע: גומי איטום רופף בחלונות ובדלתות. 4. חנות מספר 1.7

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לחזק.

 דלת.בקומת קרקע: לא בוצע מעצור ל 2. חנות מספר 1.8

 נדרש להשלים.

: חלונות החלל לא נוקו, נדרש לנקות ולבדוק לפגמים 15משרד  - 02. קומה 1.9

 ושריטות.

 

. 
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 בקומת קרקע: שיירי לכלוך על חלונות ודלתות החנות. 5. חנות מספר 1.10

 

 נדרש לנקות ולבדוק לפגמים.

 בקומת קרקע: דלת הכניסה מתחככת בריצוף. 5. חנות מספר 1.11

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.
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בקומת קרקע: דלתות הכניסה נתקעות ומשתפשפות באבן  7. חנות מספר 1.12

 המשתלבת בריצוף הפיתוח.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.

 בקומת קרקע: גומי איטום החלון הקבוע רופף. 7. חנות מספר 1.13

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק.
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 . סוכנות מכוניות בקומת בקרקע: גומיות חסרות  בחלונות הקבועים.1.14

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . בית יוסף חנות בקומת קרקע: דלתות הכניסה מתחככות בריצוף.1.15

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.
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ומים( . כללי: במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים )שסת1.16

 כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.-חד

 

 פתחי כניסה ויציאה. 2נדרש להשלים במסילות החלונות בקומה 

 תקן/כללי מקצוע

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

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

תריס, כל -יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון

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 5.1אתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף ב

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.

 

: סגרים לא פועלים כראוי. בכנף השמאלי של החלון 12משרד  2. קומה 1.17

 הימני.
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 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לפרק ולהתקין סגרים תקניים ובגוון המכלול.

 תקן/כללי מקצוע

 . 1509.1 -ו 1068.1זאת בהתאם לת"י 

 

 : פגמים בפרופיל הימני  של הכנף הימני של החלון הסמוך לממ"ק.2. קומה 1.18

 ש״ח. 400עלות:  הערכת 

 

 יש להחליף את החלקים הפגומים.

 

 

 

 

 

 בקומת קרקע: שריטות על פרופיל  כנף הדלת. 8. חנות מספר 1.19

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולהחליף במידת הנדרש.

 תקן/כללי מקצוע

וכן האוסר פגמים בפרופילי החלון.  202.1סעיף  2חלק  1068בניגוד לת"י 

לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי  203סעיף  2חלק  1068בניגוד לת"י 

המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות המלבן יהיו 

 סגורות עם מישק חלק.

 

 ש״ח. 2,800סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 

 

 .  אריחי קרמיקה )פנימי(2

 למשל בקיר דלת חדר המדרגות. . לובי כניסה קומת קרקע: אריחים חלולים2.1

 נדרש לבצע בדיקת מעבדה, התמחור יבוצע  לתוצאות הבדיקה.

 

 .  חיפוי קרמיקה/פסיפס3

 .21: אריח חיפוי פגום בקיר סמוך לתקרה מול דלת משרד 2. קומה 3.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 סמוך לדלת חדר המדרגות.: אריח קיר לא הוחלף 2. קומה 3.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 מהריצוף  מאחורי הדלת. 5: אריח פגום בקיר שורה 2. שירותי גברים קומה 3.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 . בית יוסף חנות בקומת קרקע: אריח חיפוי שבור  בשירותים.3.4

 ש״ח. 200 הערכת עלות: 

 

 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 : אריח פגום מעל האסלה הימנית.1. שירותי נשים קומה 3.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 : חלודה על אריחי הקירות מימין לאסלה בתא הימני.1. שירותי נשים קומה 3.6

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

 

 פגומים בקיר משמאל לאסלה.אריחים  3: 1. שירותי נכים קומה 3.7

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 תקן/כללי מקצוע

 .314זאת בניגוד לת"י 

 

 

 מהריצוף מימין למעלית הימנית. 2: חיתוך לקוי של אריח קיר שורה 2. קומה 3.8

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

 : איטום עבה בין מלבן המעליות לקירות.1. קומה 3.9

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה תקינה.

 3,4: חשש לאריחים חלולים בקיר משמאל למעליות למשל שורה 2. קומה 3.10

 מהרצפה.
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 נדרש לבצע  בדיקת מעבדה, הליקוי יתומחר בהתאם.

. פיתוח קירות חוץ: אריחים חלולים בחיפוי החיצוני מימין לדלת בכניסה 3.11

מימין לדלת האש  2בחזית הדרומית טור  1לקומה לגרם  המדרגות העולה 

 וטור רביעי מהריצוף.
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 נדרש לבצע בדיקת מעבדה ולפיה יתומחר הליקוי.

 תקן/כללי מקצוע

 .5.2.5 -ו 5.2.4סעיף  1חלק  1555בניגוד לת"י 
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: אריח קרמיקה שבור/סדוק: בתא השירותים הימני 2. שירותי נשים קומה 3.12

 משמאל לאסלה.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

: אריח קרמיקה שבור/סדוק בקיר 2. חדר רחצה כללי שירותי נכים קומה 3.13

 מאחורי האסלה.

 ש״ח. 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 
 

 179מתוך  24עמוד 

 

 אריחים סדוקים בקיר האסלה מעל האסלה. 4: 1. שירותי נשים קומה 3.14

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 הפגומים. יש לפרק ולהחליף את האריחים

 תקן/כללי מקצוע

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

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף  100641כאמור בסעיף 

לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות 

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

 

 ש״ח. 3,300סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 

 

 

 

 

 

 .  מסגרות4
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 . חלודה על הפנל התחתון של דלת הממ"ק.4.1

 .1.  ממ"ק קומה 4.1.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2.  ממ"ק קומה 4.1.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 הסמוך למעליות. 2.  ממ"ק קומה 4.1.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 . קומת גג: ידית דלת היציאה לגג מלובי המעליות רופפת.4.2

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש לחזק.

 . קומת גג: ארון כיבוי האש חלוד בצד המערבי.4.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 . קומת גג: איטום חסר בין פרופילי הקופינג בצד המערבי.4.4

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

. כללי: לא ניתן לפתוח את דלת הכניסה בקומת קרקע ללובי הראשי בעת 4.5

 הפסקת חשמל.

 נדרש לבצע בצורה תקינה.

 חדר חשמל: פסי איטום אש חסרים לדלת האש. - 00. קומה 4.6

 ים.נדרש להשל

: האביזר העליון של סגירת הדלת אינו מכוון ואינו 15משרד  - 02. קומה 4.7

 ואינו נסגר בצורה תקינה.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 

 

 

 . ידית דלת הכניסה רופפת.4.8

 .14.  חדר משרד 4.8.1

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש לחזק.

 .15משרד  - 02.  קומה 4.8.2

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 .13משרד  2.  קומה 4.8.3

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 .13משרד  2.  קומה 4.8.4

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 : סוגר עליון חסר לדלת.14. חדר משרד 4.9

 נדרש להשלים לבדוק תקינות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בולטים.: חיזוקי מלבן הדלת 14. חדר משרד 4.10

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים גימור טיח ולבדוק בליטה מהמישור.

 . שיירי לכלוך על הדלת.4.11

 .14.  חדר משרד 4.11.1

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 .13משרד  2.  קומה 4.11.2

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 ארון ללוח החשמל למעלית.: לא הושלם 3. לובי מעליות קומה 4.12

 

 נדרש להשלים.

 

 : דלתות ומלבני המעליות היו מכוסים ולא נבדקו.3. לובי מעליות קומה 4.13
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. 

 : פגמים בצבע מלבן דלת האש.3. לובי מעליות קומה 4.14

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש צבע.

 

 : סוגר עליון לא הושלם.13משרד  2. קומה 4.15
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 להשלים לבדוק תקינות.נדרש 

 : גומי איטום הדלת  רופף.13משרד  2. קומה 4.16

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 : שיירי בלוקים בארון החשמל.2. קומה 4.17

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 : חלון ההדף אינו נכנס עד לסוף הכיס.2. ממ"ק קומה 4.18

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 וון.נדרש לכ

 : סוגר חלון ההדף תקוע.2. ממ"ק קומה 4.19

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לשחרר.

 

 . דלת הממ"ד אינה נסגרת בצורה תקינה.4.20

 .  ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע.4.20.1
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 .1.  ממ"ק קומה 4.20.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 .2ממ"ק קומה .  4.20.3

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 . קומת גג: מכסה הפיר המזרחי פתוח ובעוד שני פירים.4.21

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להרכיב.

 

 

 הסמוך למעליות: דלת הממ"ק אינה נסגרת בצורה תקינה. 2. ממ"ק קומה 4.22

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.
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 חלודה על הפרופיל התחתון של המעלית הימנית.: 1. קומה 4.23

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

 : חלודה על תחתית מלבן דלת חדר המדרגות.1. קומה 4.24

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר ולחדש צבע.

 : דלת ארון התקשורת אינה מכוונת ומתחככת במלבן.1. קומה 4.25

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 : שיירי ריתוך על הדלת.1. ממ"ק קומה 4.26

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 בקומת קרקע: לא בוצע מעצור לדלת. 4. חנות מספר 4.27

 נדרש להשלים.

 בקומת קרקע: חלודה על ידיות הדלת. 4. חנות מספר 4.28

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 בהתאם למוזמן. נדרש להסיר

בקומת קרקע: ארון כיבוי אש לא בוצע וצינור הגלגלון לא  4. חנות מספר 4.29

 נתלה.

 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

 

 

 בקומת קרקע: לא בוצע ארון לצינור כיבוי האש. 2. חנות מספר 4.30
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 נדרש להשלים.

 בקומת קרקע: חלודה על ידיות הדלתות החיצוניות. 1. חנות מספר 4.31

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

בקומת קרקע: לא הושלם ארון לצינור קיבוע האש ולרכזת  5. חנות מספר 4.32

 המים.
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 נדרש להשלים.

 . חנות נוחות בקומת קרקע: צבע חסר לפנל התחתון של דלת הממ"ד.4.33

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים גימור וצבע.

 ליות: שריטות על דלתות וקירות המעלית השמאלית.. מע4.34

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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נדרש לתקן בצורה מקצועית, במידה ותידרש החלפה היא תבוצע על ידי 

 הצעת מחיר מהספק.

 

 

 . מעליות: לכלוך על הפנל התחתון של המעלית הימנית ועל תחתית הדלתות.4.35

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 בצורה מקצועית.נדרש להסיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מעליות: זכוכית שבורה במעלית השמאלית.4.36

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף בהתאם למוזמן.

 . מעליות: תחתית המעלית השמאלית מרעישה בעת דריכה.4.37

 נדרש לתקן ע"י מומחה )המחיר יבוצע ע"י הצעת מחיר(.

: דלת  האש מחדר המדרגות לגג הייתה 2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 4.38

 נעולה ולא נבדקה.

 .2: פסי איטום חסרים לדלת האש בקומה 2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 4.39
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 נדרש להשלים.

 מנותק. 2: מחזיר השמן בדלת האש בקומה 2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 4.40

 נדרש לחבר.

 .1איטום חסרים לדלת האש בקומה : פסי 1לקומה  2. חדר מדרגות  קומה 4.41

 נדרש להשלים.

 . חנות נוחות בקומת קרקע: דלת ההדף אינה נסגרת בצורה  תקינה.4.42

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית)מפרטים לבניית מקלטים( 

מוגן דירתי תהיה  הקובע כי: "הכניסה למרחב 202סעיף  1990התש"ן 

מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני 

 גזים.".

. ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע: מלבן חלון הממ"ד אינו צבוע כהלכה 4.43

 עם סימני חלודה.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן.

 תקן/כללי מקצוע

 .3חלק  4422ד לת"י בניגו

 

 

 

 

 

 

 

 

לקומת קרקע: חלודה על המעקה סמוך לפודסט  1. חדר מדרגות קומה 4.44

 המעבר העליון.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולצבוע מחדש .

 תקן/כללי מקצוע

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

 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. 7,350סה"כ הערכת עלות למסגרות: 

 

 

 

 

 

 .  מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות5

 לבדוק את אביזרי כיבוי האש לאחר סיום העבודות.. כללי: נדרש 5.1

 : מכסה קופסאת ביקורת חשמלית חסר בתקרה.1. ממ"ק קומה 5.2
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 נדרש להשלים.

 בקומת קרקע: לא בוצע ארון חשמל וארון לרכזת גילוי האש. 2. חנות מספר 5.3

 

 

 נדרש להשלים.

 .בקומת קרקע: הצנרות בוצעו בצורה לא מחופה 7. חנות מספר 5.4
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 נדרש לחפות.

בקומת קרקע: לא הושלם צינור משיכה מארון המונים לחנות  7. חנות מספר 5.5

 בקומת קרקע. 7

 נדרש להשלים.

 . ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע: מכסי קופסאות ביקורת חסרים בתקרה.5.6

 

 נדרש להשלים.

 . פיתוח קירות חוץ: צינור תאורה בולט מהקיר באזור האשפה.5.7
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 רש להשלים או להסיר את הצינור.נד

. פיתוח קירות חוץ: צנרות מים וחשמל בולטות מהריצוף ולא הושלמו מול 5.8

 .5חניה 

 

 

 

 .  מתקני חשמל/תקשורת6
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 . קומת גג: צינור תקשורת/חשמל עובר מחוץ לקיר דרך הסורג בצד המערבי.6.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה תקינה ומחופה.

 : מתג התאורה בולט ממישור הקיר.3. לובי מעליות קומה 6.2

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 : צנרת אינה עוברת במישור הקיר אלא בתוך החלל.12משרד  2. קומה 6.3
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 נדרש לבצע בצורה מקצועית או לחפות.

בקומת קרקע: אביזרי חשמל שקועים מאחורי מישור חיפוי  4. חנות מספר 6.4

 הגבס בקיר סמוך לארון כיבוי האש.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע במישור תקין.

 חסרים בארון החשמל. p.v.c. סוכנות מכוניות בקומת בקרקע: פסי 6.5
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 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : כיסוי חסר למתג החשמל בפודסט הגג.2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 6.6

 

 נדרש להשלים.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  נגרות7
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: פגם בהלבשה השמאלית החיצונית של דלת שירותי 2. שירותי גברים קומה 7.1

 גברים.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 : ידית הדלת רופפת.2. שירותי נשים קומה 7.2

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 

 

 

 

 

 

: איטום חסר סמוך לדלת תא השירותים הימני בצד 2. שירותי נשים קומה 7.3

 הפנימי.

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 

 ש״ח. 400סה"כ הערכת עלות לנגרות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות אבן טבעית8

 בקומת קרקע: סף אבן שבור סמוך לדלת הכניסה. 4. חנות מספר 8.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

 תקן/כללי מקצוע

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

ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה 

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

 

 

 

 

 

 

אדן החלון בכניסה ללובי בחזית . פיתוח קירות חוץ: שיירי חומרי בניין על 8.2

 הצפונית בקומת קרקע.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 .6. פיתוח קירות חוץ: אריח חיפוי מנותק בחומה מול חנות 8.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לחבר ולחזק.

 . פיתוח קירות חוץ: שיירי חומרי בניין על אריחי החיפוי של האדניות.8.4

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

 

 ש״ח. 1,100סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות איטום וליקויי רטיבות9

 . קומת גג: שיפועים לקויים בצד בצפון מזרחי בגג ולא לכיוון הניקוז.9.1

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש  נדרש לפרק היריעות, לבצע

 תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 בשיעור יותר גבוה.האיטום לא חשופה. וקיימת המלצה לבצע שיפועים 

 

 

 

 

 

 

 . קומת גג: פסולת בניין על הגג.9.2

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

. קומת גג: לא בוצעה הגבהה לכניסת הצנרת האנכית של המזגנים בצד 9.3

 הצפוני.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . קומת גג: סדקים באיטום באמצע הגג בצד הצפוני.9.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.

. קומת גג: איטום מתקלף באזורים פזורים של הפוליגג בגג למשל בצד 9.5

 הדרומי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 . קומת גג: חומרי בניין על הגג למשל בצד הדרום מזרחי.9.6

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גג: פסי חיזוק יריעות חסרים סמוך לדלת הגג.. קומת 9.7

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י רטיבות בתקרה ובקורות.. סימנ9.8

 .14.  חדר משרד 9.8.1
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 נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .15משרד  - 02.  קומה 9.8.2
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 .12משרד  2.  קומה 9.8.3

 

 

 נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית.
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 .13משרד  2.  קומה 9.8.4
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 נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית.

 : סימני רטיבות בקירות מתחת לארון כיבוי האש סמוך לממ"ק.2. קומה 9.9

 

 נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.
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 : סימני רטיבות סביב החלון  בפרוזדור סמוך לממ"ק.2. קומה 9.10

 

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

: כתמי רטיבות  מעל מלבן דלת היציאה לגג ומשמאל 3. לובי מעליות קומה 9.11

 למעלית השמאלית בקיר מעל הפנלים וצבע מתקלף.
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. סוכנות מכוניות בקומת בקרקע: לחות גבוהה בקיר משמאל לארון הכיור 9.12

 .לפי פרוטימטר  מעל הפנלים

 

: כתמי רטיבות  סביב סורג איוורור העשן 2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 9.13

 בקיר מול הדלת.
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לקומת קרקע: צבע מתקלף  בקירות. לחות גבוהה  1. חדר מדרגות קומה 9.14

 לפי פרוטימטר בקירות ההיקפיים בפודסט קומת קרקע מעל הפנלים.
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בתחתית העמודים בכניסה הראשית   . פיתוח קירות חוץ: כתמי רטיבות9.15

 לבניין בחזית המערבית.
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 תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

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

ורטיבות החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים 

 לתוכו מבחוץ.".

 

 ש״ח. 5,200סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום וליקויי רטיבות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז10
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: חלודה על מאחז היד ועל אביזר 2. חדר רחצה כללי שירותי נכים קומה 10.1

 הסבון.

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

 

 . קומת גג: נזילה מארון כיבוי האש בצד המערבי.10.2

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 
 

 179מתוך  77עמוד 

 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 . כללי: לא נתקבל מפתח לסבוניות בחדרי רחצה.10.3

 נדרש לספק.

 : צנרת עוברת מעל הדלת ולא בתוך הקיר.15משרד  - 02. קומה 10.4

 

 תקינה. נדרש לבצע בהתאם לתוכנית או לחפות בצורה

 : שיירי לכלוך על מכסה הניקוז הסמוך לכיור בפרוזדור.2. קומה 10.5
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 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 : צינור שרשורי מתחת לכיור בפרוזדור.2. שירותי גברים קומה 10.6

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף לצנרת קשיחה.

 זר הסבון בכיור הפרוזדור.: חלודה על אבי2. שירותי גברים קומה 10.7
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 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולבצע בהתאם למוזמן.

 . קומת גג: שיירי חומרי בניין בפתח הניקוז בצד הדרומי.10.8

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולהשלים שטיפת צנרת.

 ס"מ. 43. אסלת הנכים בוצעה בגובה 10.9
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 .2שירותי נכים קומה .  חדר רחצה כללי 10.9.1

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 

 ס"מ. 45-50נדרש לבצע בגובה 

 .1.  שירותי נכים קומה 10.9.2

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 

 ס"מ. 39±1נדרש גובה של 

 . חלודה על אביזרי הסניטריה.10.10
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 .  חנות נוחות בקומת קרקע.10.10.1

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 בהתאם למוזמן. נדרש לבצע ולהסיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1.  שירותי נשים קומה 10.10.2

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

 

 

 

 : שיירי לכלוך על אביזרי החדר.1. שירותי נכים קומה 10.11

 ש״ח. 50הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

 

 

 

 ס"מ. 41הנכים בוצעה בגובה . חנות נוחות בקומת קרקע: אסלת  10.12

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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 ס"מ. 45-50נדרש לבצע בצורה תקינה בין 

 . סוכנות מכוניות בקומת בקרקע: ברז הכיור רופף.10.13

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

. סוכנות מכוניות בקומת בקרקע: בוצע  צינור שרשורי מתחת לכיור 10.14

 לניקוז.

 ש״ח. 200: הערכת עלות 

 נדרש לבצע מערכת קשיחה.

 

 

 

 

 

 . פיתוח קירות חוץ: לא בוצע ארון לצנרת המים הראשית.10.15
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 נדרש להשלים.

 ס"מ. 44-: האסלה מורכבת בגובה של כ2. שירותי גברים קומה 10.16

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 

 

 

 ס"מ. 44-האסלות מורכבות בגובה של כ 2: 2. שירותי נשים קומה 10.17
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 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  

 ס"מ. 43-: האסלה מורכבת בגובה של כ1. שירותי גברים קומה 10.18

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 ס"מ.  43-האסלות  מורכבת בגובה של כ 2: 1. שירותי נשים קומה 10.19

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  

ס"מ  42-כ. חנות נוחות בקומת קרקע: האסלה מורכבת בגובה של 10.20

 בשירותים הרגילים.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 ס"מ. 39±1נדרש גובה של 

 תקן/כללי מקצוע

 .3 -ציור א 3חלק  1205בניגוד לת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פגמים במכסה קופסאת הביקורת בריצוף.1. שירותי נשים קומה 10.21
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 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים 

"משאר  10034למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול( סעיף 

 הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

 תקן/כללי מקצוע

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

ת האריחים מסביב לקולטן או קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך א

לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. 

החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע 

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

 

 

 

 

 

 המטבחון.בקומת קרקע: אין זרם מים חמים בכיור  8. חנות מספר 10.22
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 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו:  1.06וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה)בקשה להיתר( , סעיף 

"אספקת מים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה 

והשקטה בתנאי שימוש רגילים.". ובניגוד להוראות למתקני התברואה 

 למים חמים וקרים לצריכה. 1.5-6ל ששם נדרש לחץ ש 2.11)הל"ת( סעיף 

 

 ש״ח. 26,500 :עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוזסה"כ הערכת עלות ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות טיח וצבע11
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 . קומת גג: טיח וצבע חסרים סביב פירי הגג ובמעקה ההיקפי.11.1

 

 

 נדרש להשלים.

 

 

 

 בגימור הצבע סמוך לשקע.הסמוך למעליות: פגמים  2. ממ"ק קומה 11.2
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 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 : גימור צבע לקוי בתקרה.1. ממ"ק קומה 11.3

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 . לא הושלמו העבודות.11.4
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 בקומת קרקע. 2.  חנות מספר 11.4.1

 

. 

 בקומת קרקע. 5.  חנות מספר 11.4.2

 

. 

סדקים בטיח במקומות פזורים: בקיר מול ארון מוני : קיימים 2. קומה 11.5

 המים.
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 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 -יח מיועדת לגימור עלבמידה ומערכת ט

 מ"מ.". 0.3בעובי העולה על 

 

 

 

 

 

 

 

 בקומת קרקע: מראה טיח לא אחיד. 1. חנות מספר 11.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה בפינת הקורה מעל דלת הכניסה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מראה צבע  לא אחיד ומתקלף בקיר  הסמוך למעליות: 2. ממ"ק קומה 11.7

 החלון ובין התקרה לקירות.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 בקומת קרקע: מראה טיח לא אחיד בין קירות לתקרה. 5. חנות מספר 11.8

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 : מראה טיח לא אחיד סביב הדלת.47. פרוזדור לחדר שכור 11.9

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

 

 . ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע: מראה טיח לא אחיד בתקרה.11.10

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 : מראה טיח לא אחיד בקירות ובתקרה.2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 11.11

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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וטיח : מראה טיח לא אחיד. בתקרה  1לקומה  2. חדר מדרגות  קומה 11.12

 .2סדוק בדופן פודסט קומה 

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

 תקן/כללי מקצוע

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

 יתאימו למוזמן.

 ש״ח. 5,250 :ה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבעס

 .  עבודות פיתוח ושונות12

. פיתוח קירות חוץ: שיירי חומרי בניין על ריצוף האבן המשתלבת  למשל 12.1

 ובחזית הצפונית. 3סמוך לחנות 
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 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר בהתאם למוזמן.

. פיתוח קירות חוץ: חומרי בניין על ריצוף האבן המשתלבת  בחזית 12.2

 הדרומית.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 הסיר.נדרש ל
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 . פיתוח קירות חוץ: לא בוצעה אדמה גננית בפיתוח למשל ברחוב התעשייה.12.3
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 נדרש להשלים, תמחור ייעשה על ידי הצעת מחיר.
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. פיתוח קירות חוץ: גימור אבנים משתלבות סביב תא ביקורת )ביוב, ניקוז, 12.4

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

 בחזית הצפונית. 1לקוי סביב מכסה שוחת הביוב ליד חנות 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

כמה שיותר קרוב. כאשר המכסה מלבני נדרש שהאבנים ישיקו 

למקצועות המכסה. מכסה עגול נדרש לתחום בצורה מלבנית ואת 

 המרווח הנוצר משלימים בבטון.
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. פיתוח קירות חוץ: מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות בפיתוח 12.5

 בוצע בצורה לא מקצועית.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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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 לסעיף  5סעיף  2טבלה  1571בניגוד לת"י זאת 

 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. 10.4
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. פיתוח קירות חוץ: המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו באופן 12.6

לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים סביב מכסי שוחות הביוב 

 .4צפוני למשל סמוך לחנות בצד  ה

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 מקסימום.

 

 ש״ח. 3,800 :הערכת עלות לעבודות פיתוח ושונותסה"כ 
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 .  עבודות ריצוף13

 . כללי: לא סופק עודף אריחים, בהתאם לסוגי הריצוף והחיפוי.13.1

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

ששם נאמר שיש להזמין אריחים  - 2.2.11סעיף  1555. 3זאת בניגוד לת"י 

 נוספים אשר יינתנו ללקוח לשם ביצוע תיקונים בעתיד.

 

 חדר חשמל: פנלים חסרים בריצוף. - 00. קומה 13.2

 

 נדרש להשלים.
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 : שיירי חומרי בבניין בחדר.15משרד  - 02. קומה 13.3

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 : הרצפה ללא ניקיון.14. חדר משרד 13.4

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר לכלוך ולבדוק.
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 בניין במשרד. : שיירי חומרי12משרד  2. קומה 13.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 בקומת קרקע: פנלים וטיח חסרים בקירות השירותים. 1. חנות מספר 13.6

 

 נדרש להשלים.
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 בקומת קרקע: הריצוף לא נבדק במלואו עקב לכלוך. 7. חנות מספר 13.7

 

 

 . חנות נוחות בקומת קרקע: איטום לקוי סמוך לארון התקשורת.13.8

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים ולבצע בצורה תקינה.
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: רובה חסרה בין הפנלים בפודסט הגג 2. חדר מדרגות קומת גג לקומה 13.9

 )מקומי(.

 

 נדרש להשלים.

מקיר הדלת.  אריח בולט שורה  4: אריח שקוע שורה 15משרד  - 02. קומה 13.10

 מקיר הדלת. 7,8אריחים בולטים שורה  2מקיר הדלת.   7

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות 

מ"מ כאשר רוחב המישק בין  1.5מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 

 מ"מ. 3-5האריחים הוא 

 

 

 

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 
 

 179מתוך  113עמוד 

 

אריחים שקועים  2מקיר הדלת.  7: אריח שקוע שורה 13משרד  2. קומה 13.11

 מקיר החלון. 10,11שורה 

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות 

מ"מ כאשר רוחב המישק בין  1.5מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 

 מ"מ. 3-5האריחים הוא 

 מדלת הכניסה. 8: אריח שקוע שורה 12משרד  2. קומה 13.12

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות נדרש 

מ"מ כאשר רוחב המישק בין  1.5מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 

 מ"מ. 3-5האריחים הוא 
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: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח: אריח שקוע 14. חדר משרד 13.13

 מקיר הדלת. 4מקיר הדלת. אריח שקוע שורה  10שורה 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 

 תקן/כללי מקצוע

מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים  1.8והפרש גובה מקסימלי של 

 5.2.2סעיף  3חלק  1555מ"מ. זאת בהתאם לנדרש בת"י  5 -הוא גדול מ

 .789ות"י 
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 מקיר החלון. 8: אריח פגום שורה 15משרד  - 02. קומה 13.14

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.נדרש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדלת הכניסה. 10: אריח פגום שורה 12משרד  2. קומה 13.15
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 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

 

 

 

 מקיר החלון. 2,3אריחים פגומים שורה  2: 13משרד  2. קומה 13.16
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 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 9מקיר הדלת. אריח פגום שורה  5: אריח פגום שורה 13משרד  2קומה . 13.17

 2,3מקיר החלון. אריחים פגומים שורה   10מקיר הדלת. אריח פגום שורה 

 מקיר החלון.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 . ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע: אריח ריצוף שבור מתחת לסולם.13.18

 ש״ח. 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 
 

 179מתוך  121עמוד 

 

. אריח פגום סמוך לדלת 12מדל. משרד  4: אריח פגום  שורה 2. קומה 13.19

 . אריח ריצוף פגום סמוך לארון כיבוי האש  הסמוך למעליות.14משרד 

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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סמוך  1,3אריחים פגומים בריצוף שורה  2: 2. שירותי גברים קומה 13.20

 למשתנה.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 מהכיור. 2: אריח ריצוף פגום שורה 2. שירותי נשים קומה 13.21

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 מקיר החלון. 4: אריח פגום שורה 14. חדר משרד 13.22

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 מדלת  הכניסה. 2בקומת קרקע: אריח  שבור שורה  1. חנות מספר 13.23

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

מהקיר  10בקומת קרקע: אריח פגום באמצע החנות שורה  1. חנות מספר 13.24

 האחורי הפנימי.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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אריחים פגומים בריצוף,  וישנם  4בקומת קרקע: לפחות  1. חנות מספר 13.25

 רהיטים רבים המפריעים לבדיקה.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 מדלת הכניסה. 4בקומת קרקע: אריח פגום שורה  5. חנות מספר 13.26

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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בקומת קרקע: אריח פגום סמוך למיקום המטבח. אריח  7. חנות מספר 13.27

 פגום  בקיר משמאל לדלת.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 . חנות נוחות בקומת קרקע: אריח פגום בממ"ק.13.28

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 . לובי כניסה קומת קרקע: חיתוך לקוי של אריח מעל חלון הממ"ד.13.29

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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מהקיר הפנימי. אריח  9, 2בקומת קרקע: אריח פגום שורה  2. חנות מספר 13.30

מדלת הכניסה. אריח פגום  5פגום סמוך לדלת הכניסה. אריח פגום שורה 

 הכניסה. מדלת 6שורה 

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 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 .

 

 ללא ניקיון.  . הריצפה נמסרה13.31
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 בקומת קרקע. 7.  חנות מספר 13.31.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 

 יש לנקות  משיירי חומרי בנין.
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 .3.  לובי מעליות קומה 13.31.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש לנקות  משיירי חומרי בנין.

 .  ממ"ק בלובי הכניסה קומת קרקע.13.31.3

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 .13משרד  2.  קומה 13.31.4

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש לנקות  משיירי חומרי בנין.

 יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

 תקן/כללי מקצוע

המחייב בדיקה של  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555כנדרש בתקן הישראלי 

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

 .2נספח א  3חלק  1555בתקן 
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: חיתוך לקוי וקצר של אריח סמוך למעלית 3. לובי מעליות קומה 13.32

 השמאלית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "בקרבת פתחים, פינות,  – 10024סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

כדרוש". ובניגוד למפרט הכללי לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים 

על יד מלבני דלתות יחתכו "… הדורש כי:  10025לעבודות בניה סעיף 

 השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית...".
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: בריצוף  קיימים גוונים שונים של מלט )"רובה"( 3. לובי מעליות קומה 13.33

 במישקים.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית נדרש 

 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.
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של מלט  : גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים13משרד  2. קומה 13.34

 )"רובה"( במישקים בריצוף. רובה חסרה באזורים פזורים.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים 13.35

 בריצוף.

 בקומת קרקע. 5.  חנות מספר 13.35.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 קרקע.בקומת  8.  חנות מספר 13.35.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 .12משרד  2.  קומה 13.35.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע 

מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון רובה אחיד,לנקות מישקים ולמלא מחדש 

 בצורה מקצועית ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא 

פיו נדרש שהרובה למישקים רגילים ל 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.

 

 מהדלת. 4אריחים בוצעו בשיטה הצמודה  שורה  2: 2ק קומה . ממ"13.36
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 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 מ"מ לפחות. 3נדרש להחליף,כאשר נדרש רוחב של 

 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש רוחב מישקים  4.6.1סעיף  3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

 מ"מ. 3מינימלי של 

 

 

 

 

 

 

 

 

. חיתוך 9למכסה הביקורת  ליד משרד מספר : חיתוך לקוי סמוך 1. קומה 13.37

 לקוי סמוך לקופסאת  הביקורת ליד שירותי הנכים.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 נדרש לבצע בצורה מקצועית.
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 תקן/כללי מקצוע

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

יחים מסביב לקולטן או קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האר

לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. 

החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהקיר האחורי. 10בקומת קרקע: אריח ריצוף חלול שורה  1. חנות מספר 13.38
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יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש 

הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, 

במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . 

ול לגרום הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועל

לחדירת מים וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת 

 אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.

 תקן/כללי מקצוע

. לפיו יש  5.2וכן בניגוד לסעיף  5.1.4.1סעיף  1555.3זאת בניגוד לת"י 

לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד 

המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה )ראה  5.2.1לליקוי. סעיף 

לפיו "המלט  - 10034סעיף  -(. ובניגוד למפרט הכללי 6וציור  4טבלה מס'

לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח  100115לריצוף יהיה כאמור בסעיף 

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

 

: לא בוצע פס אלומיניום בכניסה בין הריצוף לאבן 47וזדור לחדר שכור . פר13.39

 המשתלבת.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

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

לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי 

ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר התוכניות" 

הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש  - 10024הכחול(,סעיף: 

בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך 

 מ"מ מעוגן היטב". 3/30מינימלי של 

 

 ש״ח. 13,200 :סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף

 

 

 

 ריצוף )אבן טבעית( .  עבודות14

בקומת קרקע: שברים בדופן אריח הריצוף הסמוך לדלת  1. חנות מספר 14.1

 בסף הדלת.

 ש״ח. 400הערכת 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 

לולים להשפיע על החוזק והמראה ללא סדקים או פגמים אחרים הע

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

 

 

 

 

 

 

 בקומת קרקע: פגם באריח ריצוף  בסף הכניסה סמוך לדלת. 8. חנות מספר 14.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

 אריחים פגומים סמוך לדלת הכניסה. 2: 47. פרוזדור לחדר שכור 14.3

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

 .2. פיתוח קירות חוץ: אבן סף שבורה בכניסה לחנות 14.4

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

 תקן/כללי מקצוע

סעיף  5566.2וכן בהתאם לת"י  .4טבלה  1חלק  5566זאת בהתאם לת"י 

לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים  5.1.4.2

כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו 

 במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף.

 

 

 

 

 

 

 

 בכניסה הראשית למבנה.. לובי כניסה קומת קרקע: שיירי לכלוך על האבן 14.5

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 

 ש״ח. 2,100 :עלות לעבודות ריצוף )אבן טבעית( סה"כ הערכת

 

 .  עבודות ריצוף טראצו15
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: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. 2. חדר רחצה כללי שירותי נכים קומה 15.1

 16ייצור שונות. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות 

 אריחים בגוון שונה.

 ש״ח. 3,200הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף 

 3.1סעיף  1629לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף. זאת בניגוד לת"י 

שבתקן  4הדורש כי הגימור יהיה זהה למה שהוזמן. ובניגוד לסעיף  –

הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של  1629

אריחים שמראם שונה ממה שהוזמן ואריחים שמתגלים בהם פגמים 

 – 10024סעיף  –. ובניגוד למפרט הכללי 6החורגים מהמותר ע"פ ת"י 

האריחים ימוינו באתר לפני תחילת הריצוף כדי שבשטחים הדורש כי "

מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים. האריחים יבדקו בדיקה חזותית 

לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו 

 אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.".

 ש״ח. 3,200 :טראצוהערכת עלות לעבודות ריצוף  סה"כ

 .  שלד ובניה16
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 בקומת קרקע: לא הושלמו העבודות. 4. חנות מספר 16.1

 

 . כללי: לא נתקבלו רזרבות לאריחי התקרות האקוסטיות.16.2

 נדרש להשלים.

 . לא הושלמו עבודות החיפוי והבנייה.16.3

 .14.  חדר משרד 16.3.1

 

 נדרש להשלים.

 .15משרד  - 02.  קומה 16.3.2
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 נדרש להשלים.

 

 

 

: לא בוצע גימור שפכטל  וצבע בלוחות הגבס לא בשטח של 14. חדר משרד 16.4

 מ"ר בקירות. 63
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ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 

מ"ר  60: לא הושלם גימור לוחות הגבס  בשטח של 13משרד  2. קומה 16.5

 בקירות.
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ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: לא הושלם גימור שפכטל וצבע של לוחות הגבס  בהיסט 12משרד  2. קומה 16.6

 מ"ר בקירות. 60בשטח של 
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ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 

 : היה סגור בעת הבדיקה.1. שירותי נכים קומה 16.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקומת קרקע: פגמים ביציקות  הבטון המוחלק. 4. חנות מספר 16.8
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית, התמחור יבוצע בהתאם להצעת מחיר.

 

 

 

 

 בקומת קרקע: סדקים בבטון סמוך לארון כיבוי האש. 4. חנות מספר 16.9
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נדרש לתקן ,תמחור יבוצע על ידי הצעת מחיר ועלול להשתנות בהתאם 

 להתקדמות העבודות.

בקומת קרקע: שיירי חומרי בניין על הבטון המוחלק  4. חנות מספר 16.10

 בריצוף.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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מ"ר  48: גמור לוחות הגבס לא הושלם בשטח של 15משרד  - 02. קומה 16.11

 רות.בקי

 

ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 
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 92בקומת קרקע: גימור לוחות הגבס לא הושלם  בשטח של  2. חנות מספר 16.12

 בקירות.מ"ר 

 

 

ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 
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 בקומת קרקע: חורים בקירות סמוך לתקרה. 2. חנות מספר 16.13

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לאטום.

 בקומת קרקע: ברזלים בולטים מהתקרה. 2. חנות מספר 16.14

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש  לקצץ ולכסות במלט צמנט.
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 . ברזלים חשופים ביציקת התקרה.16.15

 בקומת קרקע. 5.  חנות מספר 16.15.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לקצץ ברזל בולט ולכסות במלט צמנט.

 בקומת קרקע. 7.  חנות מספר 16.15.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 בקומת קרקע: ישנם חורים בבלוקי הקירות. 7. חנות מספר 16.16

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לאטום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקומת קרקע: נדרש להשלים את גימור לוחות הגבס בשטח  7. חנות מספר 16.17

 מ"ר בקירות. 90 -של כ
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ולהשלים גימור שפכטל וצבע  1924נדרש לבדוק בידוד אקוסטי לפי תקן 

סעיף ב',  3.2.1פסי איטום והפרדה,סעיף   2.1.7. סעיף 1924בהתאם לתקן 

 .3.2, סעיף  5.7,סעיף  3.3.1.2סעיף 

 

 : החדר לא נבדק והיה נעול.47. פרוזדור לחדר שכור 16.18
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 עם ממ"ד ליד בית יוסף: לא נבדק.. אזור 16.19

 . מעליות: אחת המעליות לא הייתה פעילה בעת הבדיקה.16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . פיתוח קירות חוץ: סדקים בבטון באזור חוות המיכלים של תחנת הדלק.16.21

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

 

 

 

 בקורה העליונה של החלונות.: סגרגציה 15משרד  - 02. קומה 16.22

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

 : סגרגציה בקורה הפנימית.14. חדר משרד 16.23

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 : סגרגציה בקורה התחתונה מתחת לחלונות בצד הימני.12משרד  2. קומה 16.24

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

בקומת קרקע: סגרגציה בקיר דלת הכניסה. סגרגציה  5. חנות מספר 16.25

 בעמוד הפינתי.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 בקומת קרקע: סגרגציה בעמודים וקיר דלת הכניסה. 7. חנות מספר 16.26

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 . בית יוסף חנות בקומת קרקע: סגרגציה וברזלים חשופים בתקרה.16.27

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה תקינה.

 תקן/כללי מקצוע

האוסר פגמים לדוגמא: יתר  8.10סעיף  - 1חלק  466זאת בניגוד לת"י 

כיסוי של בטון קטן מהנדרש כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, 

 - 02047סעיף  -ברכיבים לאחר פירוק של טפסות. ובניגוד למפרט הכללי 

הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף 

 אחיד ומושלם...".
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 : גימור גבס לקוי בקיר המעליות.3. לובי מעליות קומה 16.28

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 לתקן עד לקבלת מראה אחיד. נדרש

 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 

 -י האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה במ"מ ימולאו לפנ 3 -שמעל ל

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

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

שעות בין ביצוע השכבות על מנת שיתקבל יבוש מלא של השכבה 

משתנות המשווקות  הראשונית. נדרש לבצע פינות מגן קשיחות ופינות

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

משווקות בגלילים בפינות החיצוניות של המחיצות החשופות לפגיעה 

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

ין לוחות הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי לא לגרום לחיבור קשיח ב

גבס לרכיבי המבנה. בחדרים רטובים אסור להשתמש במרק על בסיס גיר 
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בשטחים שלא מחופים באריחים אלא האיחוי יעשה עם מרק על בסיס 

 גבס בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס.

 : חורים בבלוקים.13משרד  2. קומה 16.29

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

למלא המישקים במלט לפני ביצוע כלל גורם לסדקים ולחוסר יציבות. יש 

 הטיח בקירות.
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 בקומת קרקע: ישנם חורים בבלוקים בקירות. 5. חנות מספר 16.30

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לאטום.

 תקן/כללי מקצוע

, לפיו נדרש 04033זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה סעיף 

 למלא את המישקים כיאות.
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 : סימני רטיבות בקיר בכניסה לפרוזדור.47. פרוזדור לחדר שכור 16.31

 

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

 תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

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

החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 לתוכו מבחוץ.".

 

 ש״ח. 11,500 :סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה
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 .  תכניות17

. כללי: מיקום חדר חשמל בוצע בניגוד לתוכניות בקומת הקרקע בלובי 17.1

 הכניסה.
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 נדרש להתייעץ עם שמאי.
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 הערות
 

 הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו. .1

 מערכת/החיפוי אבן של פיזיקליות תכונות מוסמכת מעבדה י"ע לבדוק מומלץ .2

 .לתשתית האבן הידבקות/החיפוי

 .אש כיבוי וציוד מטפים פוזרו לא .3

 .האש כיבוי מערכת של מסירה בוצעה לא .4

 .החשמל מערכת של מסירה בוצעה לא .5

 .קרקע קומת ללובי בכניסה הבדיקה בעת פעיל היה לא הכניסה קודן .6

 בכבוד רב,
 גוולבר טל

 .בנין מהנדס
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 הערכה כספית

 

 פרק סכום בש"ח

 אלומיניום 2,800

 פסיפס/קרמיקה חיפוי 3,300

 מסגרות 7,350

 תקשורת/חשמל מתקני 800

 נגרות 400

 טבעית אבן עבודות 1,100

 רטיבות וליקויי איטום עבודות 5,200

 וניקוז סניטרית אינסטלציה עבודות 26,500

 וצבע טיח עבודות 5,250

 ושונות פיתוח עבודות 3,800

 ריצוף עבודות 13,200

 )טבעית אבן (ריצוף עבודות 2,100

 טראצו ריצוף עבודות 3,200

 ובניה שלד 11,500

 הנדסי פיקוח 8,650

 :בינייםסכום  95,150

 מע"מ 17%תוספת  16,176

 סה"כ  ₪ 111,326
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 להערכה כספית הערות

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי  .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

מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך בגין סעיפים בהם לא נקבע  .3

 .פיצוי

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין  .4

  .אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים
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