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 1.000-8153-0013911סימוכין: 
  27/08/2018תאריך:

 
 

 דלכבו
 ליבני אריק
  7אפטר

 יפו - אביב תל
 
 

 יפו - אביב תל,  7אפטרב נייןהנדון: הב

 א"פרויקט תמ – ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

 

 וניברסיטתא בוגר ,רעננה  6,גובר רבקה מרחוב מיוסט רועי מהנדס ,מטה החתום אני

 16237992. 'מס רישום תעודת ובעל אזרחית להנדסת אריאל

 הנדון. נייןעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבלחוות ד ליבני אריקהתבקשתי ע"י 

הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי  נייןביקרתי בב 24/06/2018בתאריך 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 אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית 

 

 אלה פרטי השכלתי

 ביצוע עבודות שלד וגמר במבנים ציבוריים, מסחריים

 ומגורים.

פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים, מבני ציבור 

 ותשתיות.

 ואלה פרטי ניסיוני

 

 יםמסמכים נלווים ונספח

 .'ג'חגין לב ליבני אריק הסכם שנחתם בין

 

 תיאור המבנה

 . 1חניונים מס׳ 7 קומות מס׳ משותף רכוש .1

 .טיח חוץ המבנה חיפוי .2

 .ושיש קרמיקהחיפוי  פנים המבנה .3

 .בטוןגג הבניין  .4
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 עקרונות מנחים לחוות הדעת: 

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

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

 מבוא

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

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

 ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

 מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; -

 אופן השימוש במכשירי המדידה )מיומנות המודדים(; -

 ה.תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדיד -

 

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 .) 

 

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

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

 להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

 

וע מלאכת הבנייה כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצ

 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 

 כנון והבנייה(.התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם )כגון: תקנות הת

 

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 

תקנים הישראלי לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון ה

 .326מפמ"כ 
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בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או 

 על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

 

 פרק ב' של התקן: 2.1וכן עפ"י סעיף 

 כללי

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

 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 אחרים3שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים) .4

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

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

 המותרות בעבודות ובמוצרים.

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

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

 לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.
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 מטרת הבדיקה והערות כלליות:

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

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

האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם 

 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'.

 

 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

 . בנייןהמפרט הטכני של ה .ו

  תוכניות הבית. .ז

  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  6עמוד 

 

 ממצאים
 
 .  אלומיניום וזכוכית1

פיר מעלית הגג בחזית דרום . גג: לא בוצע איטום חיצוני סביב רפפה של 1.1

 מערב.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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. פיתוח וקירות חוץ: איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, 1.2

 בוצע באופן לא מקצועי.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים 

החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות סביב מסגרות 

 בגשמים.

 תקן/כללי מקצוע

הדורש כי  - 5.32, סעיף 1970זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה )בקשה להיתר( 

"קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו 

 1068. בניגוד לת"י 12.08.04 -ו   12.03.04    -פים מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעי

פיו מבנה וגימור  -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק 

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע 

ון ייעשו תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחל-הצטברות של מים. במכלל חלון

. חריצי ניקוז וחורי 2חלק  1509בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 

"חלונות ותריסים  1חלק  4068ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י -ניקוז ייסגרו על

פיו -"תכנון ההתקנה" על 5.1מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 
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יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים  מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים

ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי 

 תכניות  ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 שבורה בקצה הדופן מערבי של הגג. 4. גג: זכוכית קולט השמש של דירה 1.3

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 ובמידת הצורך להחליף בחדש.נדרש לתקן 

כתוצאה מהזזתו וכמו כן,  10. גג: קיימת תקלה בזרימת המים בדוד דירה 1.4

 קולט הדוד שבור ופגום.
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 נדרש לתקן ובמידת הצורך להחליף בחדש.

 

 . קומת קרקע לובי כניסה: מסגרת אלומיניום עם סימני מעיכות ופגיעות.1.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 לתקן.נדרש 
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. קומת קרקע לובי כניסה: חסר מחזיר שמן בדלת כניסה ראשית ללובי 1.6

 קרקע.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

 

 ש״ח. 3,000סה"כ הערכת עלות לאלומיניום וזכוכית: 
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 .  אריחי קרמיקה )פנימי(2

ו/או עבודה . אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט 2.1

 לקויה.

 .5קומה  1.  חדר מדרגות 2.1.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 וגג. 6קומה  1.  חדר מדרגות 2.1.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. קומת קרקע לובי כניסה: אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל 2.2

 .מכיוון המעלית 5מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. אריח שורה ראשונה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית.

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  14עמוד 

 

 תקן/כללי מקצוע

המתיר סטייה בין  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 מ"מ. 1אריחים של 

 

: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות 5קומה  1. חדר מדרגות 2.3

 .17לדירה מהריצוף צמוד  3הבאים: אריח שורה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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צמוד  2: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בשורה 2קומה  1. חדר מדרגות 2.4

 לטיח אקרילי במדרגות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. קומת קרקע לובי כניסה: אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות 2.5

 לפני המדרגות. הבאים: אריח צמוד לחלון סמוך לכניסה.  בנישה הקיימת

 ש״ח. 600הערכת 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. שפות האריחים הנוגעות לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אר

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

 

 .9: אריחי קרמיקה חסרים ליד דלת דירה 3קומה  1. חדר מדרגות 2.6

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 יש להשלים.

 

 ש״ח. 2,400סה"כ הערכת עלות לאריחי קרמיקה )פנימי(: 
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 .  בטיחות3

 וגג: כבל הארקה העובר בפירים חשוף. 6קומה  1מדרגות . חדר 3.1
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 .  מתקני חשמל/תקשורת4

 . ממ"כ: קיימית נק' חשמל אחת.4.1

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להוסיף.
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 . חסר גימור סביב אביזרי קצה דוגמא מתגי חשמל.4.2

 וגג. 6קומה  1.  חדר מדרגות 4.2.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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 .  קומת קרקע לובי כניסה.4.2.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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. קומת קרקע לובי כניסה: חסר אזעקה או גלאי בסמוך לכניסה הראשית של 4.3

 הבניין.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים בצורה מקצועית.
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 חסרים אביזרי קצה בלובי.. קומת קרקע לובי כניסה: 4.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

 . קומת קרקע לובי כניסה: אינטרקום לא עובד.4.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 יש לתקן ולהעביר הדרכה את דיירי הבניין והועד.

  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  24עמוד 

 

 .2: חסר גוף תאורה בפרוזדור לכיוון הירידה לקומה 3קומה  1. חדר מדרגות 4.6

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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. ממ"כ: לא הושלמו כל אביזרי קצה בחדר ניתן לראות כבילות חשמל ללא 4.7

 אביזר.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להשלים בצורה מקצועית.

 . ממ"כ: לא נמצאה  נק' תקשורת בכל המקלט.4.8

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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 וקירות חוץ: לא הסתיימו עבודת החשמל בפיתוח.. פיתוח 4.9

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  27עמוד 

 

 

 יש להשלים.

 . פיתוח וקירות חוץ: חסר מכסה לקופסת חיבורי חשמל.4.10

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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. הערות כלליות: יש לחבר כל מחסן למונה החשמל של הדירה שהוא שייך 4.11

 אליה.

 מחיר.הערכת עלות תינתן בהתבסס על הצעות 

 ש״ח. 2,800סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל/תקשורת: 

 .  נגרות/מסגרות5

. גג: מעקות הברזל ביציאה לגג משופעים בשיירי ריתוך, קורוזיה ואינם 5.1

 צבועים כהלכה.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 

 

 מני קורוזיה פגיעות ומעיכות.. מעקה עם סי5.2

 .1קומה  1.  חדר מדרגות 5.2.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, לתקן בשפכטל פחחים וליטושו בצורה 

 מקצועית צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 5.2.2
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 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

להסיר שיירי ריתוך, לתקן בשפכטל פחחים וליטושו בצורה יש ללטש, 

 מקצועית צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה.

 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 

וי המעקה יהיו עמידים בבליה או שניתן הדורש כי החומרים ממנו עש

 יהיה להגן עליהם מפני בליה.
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וגג: ארון ההידרנט הותקן לא במישור הקיר בצורה  6קומה  1. חדר מדרגות 5.3

 מקצועית ובניגוד לתכניות הביצוע.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 אחידה.יש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שמירה על מישוריות 
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 וגג: חסר גימור סביב ארונות הפח שבפרוזדור. 6קומה  1. חדר מדרגות 5.4

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 יש לאטום בחומר גמיש מתאים ניתן ליישם ע"י מסטיק אקרילי.

 

 

 

 

 . חסר גימור אחיד ומקצועי לקיבוע המעקה.5.5

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 5.5.1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4קומה  1.  חדר מדרגות 5.5.2
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 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 : סגר של ארון ההידרנט תקול ולא מתפקד כיאות.3קומה  1. חדר מדרגות 5.6

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 ממ"כ: דלת השירותים לא נסגרת.. 5.7

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

 

 . ממ"כ: דלת חדר הטיהור לא ניתנת לנעילה פתיחה הן מבפנים והן מבחוץ.5.8

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. פיתוח וקירות חוץ: הותקן ארון למגוף מים של הבניין חיצוני למבנה שלא 5.9

 תפעול תקין.מאפשר 

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  40עמוד 

 

 

 

ס"מ מגובה ריצוף הכניסה למבנה 10יש לתקן, יש לבצע צוקל בגובה 

 ולהתאים את דלתות הארון על פיו.

 

 ש״ח. 6,800סה"כ הערכת עלות לנגרות/מסגרות: 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  41עמוד 

 

 .  עבודות אבן טבעית6

 הגג. . גג: אין גימור סביב יציאות היוצאות באבן השיש בקופינג בהיקף6.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להשלים.
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. גג: חסרים מדרגות בעליה לגג יש מדרגות של בטון חשוף ללא איטום ו/או 6.2

 גימור השיש בהמשך לגרם המדרגות.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  43עמוד 

 

 

 

 

בניגוד לתכניות ס"מ  2: מדרגה הותקנה בסטייה של 5קומה  1. חדר מדרגות 6.3

 הביצוע עליהם חתום הקבלן מול המזמין.

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית.

 

 

: במדרגה האחרונה השתמשו בחיפוי שיש קצר ולא 2קומה  1. חדר מדרגות 6.4

 ישר.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולבצע מחדש.

 

 ש״ח. 3,000ת אבן טבעית: סה"כ הערכת עלות לעבודו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות איטום וליקויי רטיבות7
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. גג: התקנת דודי שמש על גבי איטום הגג לא תושבות מתאימות להגנה על 7.1

האיטום כתוצאה מכך רגלי המתכת של דוד עומדים על האיטום מה שעלול 

 להוביל לפגיעה באיטום של גג המבנה.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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נדרש לתקן, מומלץ לקבל חוות דעת מקצועית מיועץ איטום. יש להרים את 

הדוד ולהתקין תחת רגלי המתכת תושבות מתאימות שימנעו את חדירת 

 המתכת החמה אל איטום גג המבנה הקיים.

. גג: התקנת מעקה על גבי האיטום הקיים של הגג כתוצאה מכך קיימים 7.2

 ירת מים אל תוך המבנה.חורים באיטום מה שעלול להוביל לחד

 ש״ח. 1,600הערכת עלות:  

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  48עמוד 

 

 

נדרש לפרק את המעקה לבצע חיתוך מבוקר באזור העיגון של המעקה 

ולבצע קוביית בטון שעלייה יש לעגן את המעקה בצורה מקצועית ורק לאחר 

 מכן לבצע תיקון לאיטום.

פוליריאטן . גג: לא בוצע "מקל סבא" באזור צנרות המזגנים ובוצע מילוי ב7.3

 מוקצף )אינו חומר איטום מורשה לגגות(.

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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נדרש להשלים את "מקל הסבא" ואו לאטום בצורה מקצועית יש לקבל פרט 

 ביצוע ואו חוות דעת מיועץ איטום )אוטם מורשה(.
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 . גג: עבודות האיטום לא הושלמו עד סופם בצורה מקצועית.7.4

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 

 יש להשלים.
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וגג: לא בוצעו רולקות ומערכת איטום בארון הידרנט  6קומה  1. חדר מדרגות 7.5

בקומה זאת על מנת למנוע חדירת מים אל שטח לובי הקומה הן מתחת 

 לריצוף ואו מעליו.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

הנקז יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל 

 הקיים הארון.
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. לא בוצעו רולקות בצורה מקצועית קיימת מערכת איטום בארון. הידרנט 7.6

בקומה זאת על מנת למנוע חדירת מים אל שטח לובי הקומה הן מתחת 

 לריצוף ואו מעליו.

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 7.6.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

רולקות הכוללות שיפועים אל יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים 

 הנקז הקיים הארון.
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 .3קומה  1.  חדר מדרגות 7.6.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל 

 הנקז הקיים הארון.

 .4קומה  1.  חדר מדרגות 7.6.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל יש לתקן בצורה מקצועית 

 הנקז הקיים הארון.

 .5קומה  1.  חדר מדרגות 7.6.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל 

 הנקז הקיים הארון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הידרנט : לא בוצעו רולקות ומערכת איטום בארון 1קומה  1. חדר מדרגות 7.7

בקומה זאת על מנת למנוע חדירת מים אל שטח לובי הקומה הן מתחת 

 לריצוף ו/או מעליו.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל הנקז 

 הקיים בארון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הידרנט . קומת קרקע לובי כניסה: לא בוצעו רולקות ומערכת איטום בארון 7.8

בקומה זאת על מנת למנוע חדירת מים אל שטח לובי הקומה הן מתחת 

 לריצוף ו/או מעליו. לטענת הדיירים המים עולים בימי גשם חורפיים.
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 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

יש לתקן בצורה מקצועית ולהשלים רולקות הכוללות שיפועים אל הנקז 

 הקיים בארון.
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 את החדר הממ"ד למערכות המים והביוב בחדר הטיהור.. ממ"כ: יש לחבר 7.9

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להשלים בצורה מקצועית כולל נקזים למים.
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. גג: קיימים פגמים בשכבת איטום הגג. וקיימת יריעת האיטום שלא יושמה 7.10

 בצורה מקצועית.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 

 מקצועית.נדרש לתקן בצורה 

 תקן/כללי מקצוע

 . 2.2סעיף  1476.1זאת בניגוד לת"י 
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. גג: יריעות ביטומניות מורכבות על קירות המעקה העליונים ללא סרגלי 7.11

 הידוק. בדגש באזור הגרעין )גרם המדרגות ופיר המעלית(.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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התנתקות היריעות מהקיר נדרש להשלים הסרגלים החסרים למניעת 

 וחדירת מים.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו אם ההגבהה אינה עם   4.2.4.2סעיף  2חלק  1752זאת בהתאם  לת"י 

או אם קיימת הוראה מהמתכנן  1752.1אף מים העומד בדרישות ת"י 

 לבצע קיבוע מכני, נדרש יהא לתכנן קיבוע מכני בקצה העליון של היריעה.

 גג לקויים ומים עומדים.. גג: שיפועי ה7.12

 ש״ח. 20,000הערכת עלות:  
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נדרש לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש 

 תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים.

 תקן/כללי מקצוע

האומר שנדרש לבצע שיפוע  3.1.1.2סעיף  1חלק  1752זאת בניגוד לת"י 
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כשמערכת    1%  -ערכת האיטום חשופה.    כשמ 1.5% -מינימלי של:  

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

וגג: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר  6קומה  1. חדר מדרגות 7.13

 במקומות הבאים בתקרת הגג.

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  64עמוד 

 

 

 

 

 

בבניין בעיקר  . קומת קרקע לובי כניסה: כתמי רטיבות במקומות שונים7.14

 במקומות הבאים מעטפת ארון ההידרנט בקומה .

 

. פיתוח וקירות חוץ: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות 7.15

 הבאים סמוך לנקז ופרוזדור מחסנים.
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

יקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות הל

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

החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 לתוכו מבחוץ.".

 ח.ש״ 35,300סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום וליקויי רטיבות: 

 .  עבודות אינסטלציה וניקוז8

. גג: חסרים מכסים לפתחי הניקוז וצנרות העולות לגג דוגמה צינור אוויר 8.1

 וניקוז.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים מכסה מתאים.
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. גג: יש לסדר את צנרת הדודים בצורה מסודרת ומקצועית למניעת מכשול 8.2

 העובדים בגד. ולקבע אותה לקיר בצורה מקצועית.נפילה עבור 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

 

 

. גג: חסר מכסה לפתח ניקוז לאחר הירידה במדרגות אל חדר המדרגות של 8.3

 המבנה.

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

 . ממ"כ: אין ניקוז בריצוף כתוצאה מכך קיים ריח חזק של טחב.8.4
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 לתת פתרון הולם.יש 

. ממ"כ: יש להשלים את אבזרי הקצה והכלים הסניטרים שהיו קיימים בחדר 8.5

הטיהור, כיור ראש מקלחת ולהחזיר את מיכל המים למקומו לחבר את 

 המקום לביוב ומים בצורה תקנית ע"פ הנחיות הג"א ופיקוד העורף.

 

 יש להשלים.
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 ובה מדרגת הגישה לבניין.. פיתוח וקירות חוץ: שוחת ביוב נמוכה מג8.6

 ש״ח. 6,500הערכת עלות:  

 יש להרים את גובה השיחה בצורה מקצועית ולהשלים אדמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. פיתוח וקירות חוץ: קיים ניקוז היוצר החורף שלוליות וזרימת מים לכיוון 8.7

 מדרגות הכניסה במקום לגינה.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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ולמתג את המים אל הגינה. ניתן גם להוריד את  יש לתקן בצורה מקצועית

 צינור הניקוז אל מתחת לאדמה מכיוון שהוא גבוה מגובה הרחב.
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. חניון: קו ניקוז בוצע בגובה לא מתאים לתכניות הביצוע עליהם חתום 8.8

 הקבלן מול המזמין.

 ש״ח. 15,000הערכת עלות:  

 

 

 צועית.יש לתקן ולבצע את הקו בעומק המתאים בצורה מק
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 . הערות כלליות: ישנם מנורות הידרנט קרועים ובלואים.8.9

 ש״ח. 700הערכת עלות:  

 נדרש להחליפם בחדשים ותקינים.

פתחי ניקוז עכשיו  4. גג: קיימים שני פתחי ניקוז בניגוד למצב הקודם שהיה 8.10

 ועם שיפועים הפוכים ולא מתאים לכיוון הניקוזים הקיימים בגג. 2יש 

 

 להשלים.נדרש 

 תקן/כללי מקצוע

"ראשי המרזבים בשטח  07051בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 

הגג יכוסו ברשת בלתי חלידה לפי פרט בתוכנית. בהעדר תוכנית תהיה 

לפיו: "כל  7.4.5הרשת עשויה חוטים מגולוונים.".  ובניגוד להל"ת סעיף 

טח המעבר החופשי קולט מי גשם יצויד במכבר )רשת( הבולט מעליו. ש

 פעם שטח החתך של מוצא הקולט. ".  1.5 -דרך המכבר לא יפחת מ
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 ש״ח. 25,550סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה וניקוז: 

 

 

 

 

 

 

 .  עבודות טיח וצבע9

. גג: ביצוע טיח לקוי ולא מקצועי לא בוצע עד סופו בשטח קיימת מעטפת של 9.1

בוצע צבע ולא שליכט חוץ מתאים ומקצועי הרבצה של טיח שחור שעל גביה 

 עבודה חפיפניקית בכל הקיף הגג ובקירות של פיר המעלית.

 ש״ח. 30,000הערכת עלות:  
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 נדרש תקן בצורה מקצועית כולל שליכט חוץ מתאים.
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וגג: חוסר אחידות בין הקומות מבחינת הגמר  6קומה  1. חדר מדרגות 9.2

 הגג אין כלל טיח אקרילי בעוד שביתר הקומות יש. בעלייה לקומת

 ש״ח. 9,000הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 

 

. ממ"כ: טיח גבשושי אין החלקה של קירות הפנים של החדר המאפשר 9.3

שהייה מתאימה. הקירות לא מוחלקים וחדים ובאזורים מסוימים מהווים 

 וגן.סיכון בטיחותי לילדים במקרה של שהייה בשטח המ

 ש״ח. 12,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן ולהחליק את הקירות בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי 9.4

 של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה. )קירות בלוקים/בטון(.
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 .  גג.9.4.1

 ש״ח. 8,000הערכת עלות:  

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  82עמוד 

 

 

 וגג. 6קומה  1.  חדר מדרגות 9.4.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 - 6וגג: צביעה לא אחידה מעל הפיר המגיע לקומה  6קומה  1. חדר מדרגות 9.5

 ליקוי אסתטי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 . צביעה לקויה ולא מקצועית בארון ההידרנט.9.6

 .1קומה  1.  חדר מדרגות 9.6.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  84עמוד 

 

 

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 9.6.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 .3קומה  1.  חדר מדרגות 9.6.3

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 .4קומה  1.  חדר מדרגות 9.6.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 

 

 .5קומה  1.  חדר מדרגות 9.6.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה נדרש לשפשף את הצבע 

ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע 

 מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "כל משטחי טיח ובטון  – 11031סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

פריחות, אבק ולכלוך. יש  ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים,

לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות 

 .1922מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 

 

 

 

 

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  87עמוד 

 

 

 . מראה טיח לא אחיד.9.7

 .  גג.9.7.1

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .4קומה  1.  חדר מדרגות 9.7.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 .  פיתוח וקירות חוץ.9.7.3

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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 : מראה טיח לא אחיד חסר גימור.2קומה  1. חדר מדרגות 9.8

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 . מראה טיח אקרילי לא אחיד.9.9

 .1קומה  1.  חדר מדרגות 9.9.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 פיתוח וקירות חוץ..  9.9.2
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 : מראה טיח אקרילי מול המעלית לא אחיד.1קומה  1. חדר מדרגות 9.10

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 . קומת קרקע לובי כניסה: מראה טיח אקרילי בירידה במדרגות לא אחיד.9.11

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 . קומת קרקע לובי כניסה: מראה טיח לא אחיד באזור חיבור המעקה.9.12

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. פיתוח וקירות חוץ: מראה טיח אקרילי לא אחיד, באזור אחד בוצע בשני 9.13

 לא בוצע כלל.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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החלונות החיצוניים של . פיתוח וקירות חוץ: מראה טיח לא אחיד סביב 9.14

, קיימים סדקים וחוסר 10חדר הרחצה הכללי ושירותי אורחים של דירה 

 אחידות.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

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

 יתאימו למוזמן.
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 . צביעת תקרה לקויה במדרגות )תקרת גבס(.9.15

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 9.15.1

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .3קומה  1.  חדר מדרגות 9.15.2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 . קומת קרקע לובי כניסה: צביעת תקרה לקויה בלובי )תקרת גבס(.9.16

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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 נדרש לחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

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

 בהתאם לתנאי הסביבה.
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 : טיח וצבע מתקלפים בתקרה.3קומה  1. חדר מדרגות 9.17

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים  נדרש להסיר טיח פגום,

 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.
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וקירות חוץ: צביעת תקרה לקויה בהקיף במבנה באזור המחסנים . פיתוח 9.18

 תקרת בטון.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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נדרש לשפשף את הצבע, להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך 

 הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "כל משטחי טיח ובטון  – 11031סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק  ולכלוך. יש 

לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות 

 .1922מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 

 

 ש״ח. 78,900 סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע:
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 .  עבודות פיתוח ושונות10

. פיתוח וקירות חוץ: במקומות פזורים בריצוף האבנים המשתלבות 10.1

בחזיתות המבנה נמצאו פגמים כגון: שברים, סדקים והתפוררויות, הן 

 בריצוף והן במדרגות.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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 הפגומים ולרצף באבנים שלמות ותקינות.נדרש לפרק את אבני הריצוף 

 תקן/כללי מקצוע

האוסר קיומם של  סדקים,  7סעיף  2טבלה  1571זאת בניגוד לת"י 

 שברים והתפוררויות בפרט במקצועות.
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. פיתוח וקירות חוץ: בריצוף האבנים המשתלבות בהיקף המבנה בוצע 10.2

 בשיפוע לא תקין.

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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 .1%ושיפוע רוחבי מינימלי של  0.5%נדרש שיפוע אורכי מינימלי של 

 תקן/כללי מקצוע

 . 4.7סעיף  1571זאת בניגוד לת"י 

 

 

 

. פיתוח וקירות חוץ: מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות בוצע 10.3

 בצורה לא מקצועית.

 ש״ח. 500הערכת 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

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

 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. 10.4לסעיף  
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. הערות כלליות: קיימת סתירה בין היתר הבנייה עליו חתומים הדיירים 10.4

מול העירייה אל מול תכניות הביצוע של הקבלן, מיקום תחילת הכניסה 

התייחסות להתחברות לחניון האחורי, בנוסף לא קיימת המדרכה ואין 

 לחניון הקיים והמשכיות של המדרכה הקיימת וצריכה להמשיך.
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

 ש״ח. 7,500סה"כ הערכת עלות לעבודות פיתוח ושונות: 
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 .  עבודות ריצוף11

 וגג: גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט 6קומה  1. חדר מדרגות 11.1

 )"רובה"( במישקים בריצוף.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

: גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט 4קומה  1. חדר מדרגות 11.2

 )"רובה"( במישקים בריצוף. בין מדרגה לחיפוי. ובין מדרגה למדרגה.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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ובה"( במישקים . גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט )"ר11.3

 בריצוף. בין מדרגה לחיפוי, ובין מדרגה למדרגה.

 .1קומה  1.  חדר מדרגות 11.3.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .2קומה  1.  חדר מדרגות 11.3.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 

 .3קומה  1.  חדר מדרגות 11.3.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  122עמוד 

 

 

ולמלא מחדש בצורה מקצועית  נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים

 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 

שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא המישקים יתאים לגוון 

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 

מין חומרי מילוי למישקים מאצווה לפיו נדרש להז 2.2.11סעיף  3חלק 

 אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.
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: במספר מקומות בריצוף נמצאו אריחים שבורים. 5קומה  1. חדר מדרגות 11.4

מדירה  4. אריח סדוק / שבור שורה 17מדירה  3אריח סדוק / שבור שורה 

 1 . אריח סדוק / שבור שורה19מדירה  3. אריח סדוק / שבור שורה 17

 . שני אריחים מול ארון ההידרנט.19מדירה 

 ש״ח. 1,600הערכת עלות:  
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: חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן 5קומה  1. חדר מדרגות 11.5

להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת 

עקב הסיכון דריכה על האריחים ובעת הקשה. הדבר יוצר מפגע בטיחותי 

לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים. בדגש באזור 

 המעלית.

: במספר מקומות בריצוף נמצאו אריחים שבורים. 4קומה  1. חדר מדרגות 11.6

 שני אריחים מול ארון ההידרנט.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף אריחים שבורים.

 תקן/כללי מקצוע

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

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  100115יהיה כאמור בסעיף לריצוף 

 )יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים(.
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: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. הליקוי 5קומה  1. חדר מדרגות 11.7

 נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. צמוד למדרגה מול ארון ההידרנט.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות 

 מ"מ. 1מהמישור. מותר הפרש גובה מקסימלי של 

 תקן/כללי מקצוע

 .789ות"י  5.2.2סעיף  3חלק  1555זאת בהתאם לנדרש בת"י 
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 .16: חסר פנל ליד דירה 4קומה  1. חדר מדרגות 11.8

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

: חסר פנל ליד דירה ממוקמת שני קומות מתחת 2קומה  1. חדר מדרגות 11.9

 )אין מספור(. 16לדירה 

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

. בריצוף הבניין, באזורים רבים מול ארון ההידרנט נמצאו מישקים שאינם 11.10

מדורגים ולא ישרים ומפגש פינות לא  אחידים ברוחבם היוצרים קווים

 אחיד.

 .2קומה  1.  חדר מדרגות 11.10.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש לפרק את האריחים שבוצעו בגדלים שונים ולבצע מחדש בצורה 

מ"מ ובכפוף  3מקצועית תוך שמירה על מישקים אחידים של עד 

 לביצוע הקיים ביתר המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3קומה  1גות .  חדר מדר11.10.2

 ש״ח. 900הערכת עלות:  
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יש לפרק את האריחים שבוצעו בגדלים שונים ולבצע מחדש בצורה 

מ"מ ובכפוף  3מקצועית תוך שמירה על מישקים אחידים של עד 

 לביצוע הקיים ביתר המבנה.

 תקן/כללי מקצוע

לדאוג במהלך האומר שנדרש  5.1.4.3סעיף   3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

עבודת הריצוף שהמישקים יהיו ישרים עם רוחב אחיד התואם את 

הדורש מישקים ישרים עם  3.1סעיף  3חלק  1555התכנון. ובניגוד לת"י 

לפיו "האריחים יונחו  10082רוחב אחיד. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 

 בזויות ישרות ובקווים ישרים ועוברים".

 

 .10: אריח שבור ליד דירה 3קומה  1. חדר מדרגות 11.11

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

: במספר מקומות בריצוף נמצאו אריחים שבורים. 1קומה  1. חדר מדרגות 11.12

 .3מדירה  4ושורה  4מדירה  2אריח שורה 
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולהחליף אריחים שבורים.

 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 

 

 ש״ח. 7,000סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 
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 (.  עבודות ריצוף )אבן טבעית12

 : מדרגה שבורה.1קומה  1. חדר מדרגות 12.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולהחליף אריחים שבורים.

 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 

פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . ובניגוד והחלפת אריחים 

 .314לדרישות ת"י 

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  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 

 

 
 147מתוך  135עמוד 

 

 

 

 

 

 

. הערות כלליות למדרגות: חסר שול על המדרגה שימנע את תנועת המים אל 12.2

 כיוון הממ"כ ובעקבות חוסר בניקוז מים יעגרו ויביא עמם בעיות תברואה.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  

 

 המדרגה במקביל למעקה הפנימי.יש להשלים שיש הקצה 

. הערות כלליות למדרגות: מומלץ לבצע סילר על גבי המדרגות על מנת 12.3

למנוע ספיגה של כתמים בריצוף המדרגות שהינו אבן טבעית )שיש(. מומלץ 

להתייעץ עם ספק מתאים בנוגע ליישום, זאת משום שקיים חשש שהסילר 

 -דבר היכול להוביל להחלקה  יקטין את החיכוך עם המדרגה בעת העליה,

 ליקוי בטיחותי.
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 ש״ח. 2,900סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף )אבן טבעית(: 

 

 

 

 

 

 

 .  שלד ובניה13

 ס"מ. 18.5ס"מ. לפעמים זה  20. מדרגות בגובה של כ 13.1

 .  הערות כלליות למדרגות.13.1.1
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"מ כאשר ס 17.5ס"מ ומקסימלי של  10נדרש רום מדרגה מינימלי של 

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

 מ"מ. 10  -הגדולה ביותר לקטנה ביותר העולה על 

 

 .4קומה  1.  חדר מדרגות 13.1.2
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ס"מ כאשר  17.5ס"מ ומקסימלי של  10נדרש רום מדרגה מינימלי של 

ין מדרגה מ"מ, וב 5לא תותר סטייה בין מדרגות סמוכות העולה על 

 מ"מ. 10  -הגדולה ביותר לקטנה ביותר העולה על 
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 תקן/כללי מקצוע

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

 

. פיתוח וקירות חוץ: יש להשלים שילוט מתאים בהתאם לתכנות המוסד 13.2

 לבטיחות ולגהות.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 שילוט.יש להשלים 
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. חניון: לא הסתיימו עבודות השלד על החניון התת קרקעי . בוצע קיר שיוצר 13.3

גבוה ממישור הקדיש הקיים שיש להרוס אותו בנוסף קיימים שאריות של 

 ראשי קולנס שטרם נחתכו כיאות ובהתאם לתכניות הביצוע.
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 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

 

נזקים בחלקה שכנה: שאריות לכלוך ופולימרים שונים, . הערות כלליות: 13.4

מוצרי מליטה שנתזו על גבי הקירות נגרמו נזקים הן בגרות )גגונים( מעל 

פתחים של המרכז, נחצבה מדרכה. בנוסף, הריסת המדרכה ופגיעה בצנרת 

המים. התזות טיח ופגיעה בכל קיר הפסיפס של המרכז כולל פגיעה בגגוני 

 רעפים.

 ש״ח. 30,000לות: הערכת ע 
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. לבנות מדרכה חדשה לכל האורך + צנרת מים עד הכניסה לחנויות 1

 . לנקות את כל קיר הפסיפס, ולהחליף לגגון חדש.2הסמוכות. 

 

 ש״ח. 30,200סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה: 
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 הערות
 

 .פן מבלאי כלשהוהליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום או .1

 .גזים נגד המוגן המרחב חלל אטימות מוסמכת מעבדה י"ע לבדוק מומלץ .2

 מערכת/החיפוי אבן של פיזיקליות תכונות מוסמכת מעבדה י"ע לבדוק מומלץ .3

 .לתשתית האבן הידבקות/החיפוי

 .באינטרקום לשימוש בנוגע הדרכה או הסבר התקבל לא, הדיירים לטענת .4

 .ההיקפית הגינה עבור השקייה למחשב בנוגע הדרכה לקבל יש, הדיירים לבקשת .5

 בכבוד רב,
 מיוסט רועי

 .בנין מהנדס
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 הערכה כספית

 

 פרק סכום בש"ח

 וזכוכית אלומיניום 3,000

 )פנימי (קרמיקה אריחי 2,400

 תקשורת/חשמל מתקני 2,800

 מסגרות/נגרות 6,800

 טבעית אבן עבודות 3,000

 רטיבות וליקויי איטום עבודות 35,300

 וניקוז אינסטלציה עבודות 25,550

 וצבע טיח עבודות 78,900

 ושונות פיתוח עבודות 7,500

  ריצוף עבודות 7,000

 )טבעית אבן (ריצוף עבודות 2,900

  ובניה שלד 30,200

 הנדסי פיקוח 20,535

 :סכום ביניים 225,885

 מע"מ 17%תוספת  38,400

 סה"כ  ₪ 264,285
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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

ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין במידה  .3

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

 

 בכבוד רב,
 מיוסט רועי

 .בנין מהנדס
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