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 דלכבו

 יעקבי ומנשה אורלי
  6אילן בר

 הרצליה
 

 הרצליה,  13דירה  6אילן ברב הבנייןהנדון: 

 בדיקת מערכות

 חוות דעת מקצועית

 

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

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

 דירהעתי המקצועית לליקויים ולחסר בלחוות ד יעקבי ומנשה אורליתבקשתי ע"י ה

 .נההנדו

, ערכתי ה, סקרתי אותו על כל חלקינההנדו דירהביקרתי ב 27/08/2018תאריך ה ב

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 .יעקבי ומנשה אורלילווה לביקור נ

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

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

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

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

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 . 5201וגר סמי שמעון להנדסת בניין במדור מבנים ב

בוגר מכללת תל אביב יפו במדע המדינה לרפורמות 

 .2010____ציבוריות 

 0_____201יבוריות צ

 0_________201יבוריות צ

 לה פרטי השכלתיא

 כנון קונסטרוקטיבי.ת

 פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים.

 .ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים

 יצוע עבודות בנייה במבני מגוריםב

 ניסיוני אלה פרטיו
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 מצאיםמ

 הברז שמותקן בכיור בחדר דיירים רופף.. 1

 ₪ 300ערכת עלות: ה

 

 

 . מד הלחץ אינו תקין.2

 ₪ 220ערכת עלות: ה
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 . חסרות תמיכות.3

 ₪ 480ערכת עלות: ה

 

 . חסר מד לחץ בקו אספקת מי שתייה. יש להתקין מד לחץ כולל ברז תלת דרכי.4

 ₪ 220ערכת עלות: ה
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 . כניסת הצינור למופה התפשטות אינה מקבילה, יש "בטן בצינור.5

 ₪ 1,200הערכת עלות: 

 

 ס"מ, לפי הוראות היצרן יש להשתמש    60 -אורך התמיכות בנקודות העיגון גדול מ. 6

 בקונסטרוקציה מיוחדת לתמיכה בנקודות עיגון.    

 לכל המתקן ₪ 1,400ערכת עלות: ה
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 . יש להתקין רשתות נגד חרקים.7

 ₪ 250הערכת עלות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טבולות, לא עובדת הפעלת משאבות באופן ידני.. בלוחות הפעלה המשאבות 8

 לכל המתקן ₪ 600ערכת עלות: ה
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 . בעמדת כיבוי אש ברז לא תקין. הארגז חלוד.9

 ₪ 800ערכת עלות: ה

 

 . צנרת ביוב, מי גשם ואוורור אינם מסומנים. צנרת איוורור של בור ביוב בוצע כך 9

 שאינה מאפשרת אוורור של שוכת הביוב. יש ריח של ביוב באזור תא הביוב, כמו     

 כן, יש לאטום פתח יציאת כבלי חשמל ופיקוד.     

 ₪ 1,400ערכת עלות: ה
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 חסרים שלטים בעמדות כיבוי האש. 11ובקומה  14-18. בקומות 10

 ₪ 250הערכת עלות: 
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 מכונות על הגג חסרות הארקות בגמישים.. בחדר 10

 ₪ 350ערכת עלות: ה

 

 

 

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


 HADAS הדס
 יקורת מבנים בע"מב
 כנון, פיקוח וליווי הנדסית
  פריסה ארציתב

 

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 –ל אביב ת

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

 

 
 13מתוך  10עמוד 

 

יש לחצים גבוהים    .PSI 175ציוד המתזים המותקנים בבניין מאושר עד . 10

. PSI 175מהמותר, צריך לווסת את המערכת, כך שהלחץ המקסימלי לא יעלה על 

וסת את הערכים המופיעים במדי לחץ גבוהים מהמותר וגם לא הגיוניים. יש לו

 .PSI 175הלחצים כך שלא יהיה לחץ גדול מ 

 ₪ 12,000ערכת עלות: ה

 PSI 220חדר משאבות:                                                        PSI 280:  16ומה ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSI 200:  2קומה                                                          PSI 220קומה קרקע:   
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 . בחדר אשפה על הגג אין לחץ מים בכיור.10

 ₪ 500ערכת עלות: ה
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 (מ"לא כולל מע) ₪ 20,940 –ח זה כ עלויות לדו"הס
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