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 1.000-6544-0011272סימוכין: 
  07/03/18תאריך:

 לכבוד
 שמוליק צארום

 23/4התפוצות 
 5226423רמת גן  

 ראשל"צ 21הכובש הבניין ברח' הנדון: 

 מצב שלד -תמ"א -  ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

, בוגר הפקולטה , רעננה6מרחוב רבקה גובר  דן באואראני החתום מטה, מהנדס 

בטכניון העברי בחיפה, במגמות קונסטרוקציה וניהול הבנייה להנדסה אזרחית 

 .15023שיון מהנדסים מס' יובעל ר

 לליקויי בניה בבניין הנדון.לחוות דעתי המקצועית  צארוםי  התבקשתי ע"

 ו, סקרתי אותבבניין הנדוןביקרתי  29/01/19, 24/01/18,   21/01/18 הכים בתארי

 , ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.ועל כל חלקי

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 

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

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

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 1972בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון בשנת  אלה פרטי השכלתי

 .במגמות קונסטרוקציה

 מבנים בכל רחבי הארץ.ביקורת  ואלה פרטי ניסיוני

 ניהול ופיקוח על הקמת מבנה ציבורי. 

 .ניהול ופיקוח  בניה פרטית ובניה רוויה 

 

דייטונה בע"מ  לבין  ש. צארום ניהול ייעוץ בע"מ. אי.אר. אמ. הסכם שנחתם בין   

 נכסים בע"מ.

 תיאור המבנה

ובחדרי המדרגות והגגות של בניין  5,6,7דירות חדשות בקומות  12 –מדובר  ב  .1

 .38שחוזק והורחב במסגרת פרויקט תמ"א 

 גג המבנה : בטון. .2
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דירות פנטהאוז חדשות  2חדרים,  3דירות חדשות בנות  10 : הבניין כולל .3

 חדרים. 5בנות 

 מטרת הבדיקה והערות כלליות:

ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות    הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור .1

 למפרטים ולתכנית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש  .2

 באמצעי מדידה כמקובל.

הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר  .3

 במשך הזמן.

 בדיקה.מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום ה .4

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין  .5

 הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 תקנות התגוננות האזרחית. –תקנות הג"א  .ג

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ד

 החשמל. חוק .ה

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ו

 מפרט טכני. .ז

 תוכנית הבניין. .ח

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 

 

 
 119מתוך  4עמוד 

 

 ממצאים

מדובר בבדיקת השלד ותשתית מערכות החשמל, המתח הנמוך  .1.1

 בראשל"צ. 38והאינסטלציה בפרויקט תמ"א 

הבדיקה נערכה בדירות החדשות וברכוש המשותף בפרויקט מעל הדירות  .1.2

 הקיימות, בשתי הכניסות של הבניין נבנו : 

 חדרים כדקלמן:  3דירות חדשות  בנות  10  -

 .9-12כניסה א' דירות מס'    -

 .13-18כניסה ב' דירות    -

 חדרים כדקלמן :  5דירות פנטהאוז בנות  2 

 .13כניסה א' דירה  -

 .19כניסה ב' דירה  -

השלד הושלם ובוצעו תשתיות צנרת החשמל והמתח הנמוך וצנרת   .1.3

 אינסטלציה.

ין באמצעות קבלן אחר מייקים  לביצוע טיח בחלק מהדירות היזם התק   .1.4

 הפנים. במקומות בודדים הוחל בבצוע טיח הפנים.
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 ממצאים .2

 כללי 

ביציקות הממ"דים הותקנו משקופי הפלדה בלבד של חלונות הממ"ד ללא  .2.1

כנפיים בניגוד להוראות ההתקנה. נדרש להתקין את כנפי חלונות הממ"דים 

 בצורה מקצועית וללא נזק. 

 
 לדירה. ₪ 2000דירות  12מסגרות :  

  

  

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 

 

 
 119מתוך  6עמוד 

 

רוב צנרת החשמל והמתח הנמוך שהותקנה ביציקות התקרות והקירות  .2.2

נתגלתה כסתומה ולא שמישה. אי לכך היזם נדרש לבצע את רוב צנרת 

החשמל והמתח הנמוך בדירות מחדש עם התקנת הצנרת על הרצפה 

י התוכנית. וחציבות בקירות בלוקים ובטון עד מיקום האביזרים לפ

 

 
 חשמל : 

 לדירה. ₪ X 4500דירות  10
 לדירה. ₪ 5,500דירות פנטהאוז  2
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בקירות בלוקים רבים בהפרדה בין הדירות לא בוצע מלוי מלא של מישקים   .2.3

אקוסטי לקוי  דבין הבלוקים. הדבר גורם לסדקים ולחוסר יציבות ולבידו

 בין הדירות השכנות.  

לפי נדרש למלא  04033זאת בניגוד למפרט הכללי הבינמשרדי לבניה סעיף  

יש למלא את המישקים במלט לפני ביצוע הטיח  את המישקים כיאות.

 בקירות.

 בניה : 
 לדירה. ₪ 1000דירות  12

לא בוצע מלוי חללי הבלוקים בחול לקבלת אטימה אקוסטית מלאה  .2.4

 בניגוד לתקן. במחיצות שנבנו מבלוקים בין הדירות. זאת 

 בניה : 
 לדירה. ₪ 2000דירות  12
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חוטי קשירה נותרו בקירות במקומות שונים. לדוגמא בקירות פיר האוורור.  .2.5

 נדרש לחתוך ולפרק את כל חוטי הקשירה. 

 כללי : 
 לדירה. ₪ 1000דירות  12

 

 

 כניסה א' 

 9דירה  .3

בעיקר במקומות חלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי עקמומיות ב .3.1

 הבאים:

נדרש להתקין  ס"מ. 8בסטייה של עד כ  המערבי של המטבחקיר ה .3.1.1

קופסאות חשמל בהרחקה גדולה מהקיר בהתאם.  נדרשת יציקת בטון  

 עם רשת ברזל לעבוי הקיר במקומות החסרים.

 .₪ 1000בטון : 
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נדרשת יציקת בטון עם  ס"מ. 4בסטייה של עד כ  מזרחי של הסלוןקיר  .3.1.2

 רשת ברזל לעיבוי הקיר במקומות החסרים. 

 .₪ 1000בטון : 
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 הליקויים הנ"ל  בניגוד ל:

"סטיות בבניינים: סטיות  789. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן ישראלי 1
 "מותרות בעבודות בנייה

 .2חלק  1920שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי 

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

מאורך הקטע הנמדד ובכל  1%-פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה גדולה מ-הקירות, על 
 מקרה 

-ס"מ. הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ  2-לא גדולה  מ

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

 פיה:-"סטיות של גימורים", על – 3, טבלה 789. ת"י 3
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הכנה לקויה של צינור החשמל לנקודת המאור בתקרה בכניסה. נדרשה  .3.2

חציבה בתקרה והתקנה של צינור חשמל חדש נדרשים תקוני בטון והגנה על 

 ברזלי זיון גלויים. 

 ש"ח 500כלליות :  
 בטון  ₪ 500
 לחשמ ₪ 500
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 כנ"ל בחדר אמבטיה.  .3.3

  ₪ 500כלליות : 
 ₪ 500בטון: 

 ש"ח 500חשמל : 
 

 

בגין הסתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בטון בקירות  .3.4

 הממ"ד להתקנת קופסאות החשמל והסימהבוקס. בניגוד לתקנות. 

 ש"ח 1000כלליות : 
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ס"מ  3קירות הממ"ד אינן מפולסים ומיושרים. נדרש לבצע טיח פנים בעובי  .3.5

 בניגוד לתקנות. 

 .₪ 6,000טיח : 
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" בחדר הרחצה הוכן במקום הלא נכון. נדרש לפרק 4צינור השופכין   .3.6

 ולהתקין לפי התוכנית המאושרת מתחת למיכל ההדחה של האסלה. 

 .₪ 7500אינסטלציה : 
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 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית
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  9ירה ד – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 3,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 5,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 7,500 עבודות אינסטלציה

 2900 בצ"מ

 3200 פיקוח הנדסי

 ₪ 35,100 סכום ביניים

 5967 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 41,067 סה"כ
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 119מתוך  16עמוד 

 

 10דירה  .4

 ברזלים גלויים במעקה הבטון של הרצפה במסתור הכביסה.  .4.1

 ש"ח 500בטון : 
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 119מתוך  17עמוד 

 

 

התקנה לקויה של קולטן הביוב במקום שגוי בחדר השינה במקום בחדר   .4.2

הרחצה הצמוד. צינור הביוב שהוכן ע"י הקבלן נמצא בחדר השינה ולא 

 במקלחת.  נדרש להעביר את הקולטן למקומו התקין בחדר השירותים. 

 ש"ח7500אינסטלציה : 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 ניגוד לתקנות. נדרשו חציבות בקיר הממ"ד עבור חבור השקעים מהרצפה ב  .4.3

 ש"ח1000כלליות : 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 119מתוך  19עמוד 

 

 

חלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות עקמומיות ב .4.4

 הבאים:

 .ס"מ 3-5בסטייה של עד כ  הסלון קירות .4.4.1

 .₪ 1000בטון : 

 ס"מ. 2 -הקיר החצוני של חדר השינה בסטייה של עד כ .4.4.2

 .₪ 1000בטון : 

 

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


 HADAS הדס
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 3 –מ. נדרש עובי טיח של כ ס" 2 –קירות הממ"ד בסטייה של עד כ  .4.4.3

 ס"מ בניגוד לתקנות. 

 .₪ 6,000טיח: 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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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 
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 הליקויים הנ"ל  בניגוד ל:

"סטיות בבניינים: סטיות  789. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן ישראלי 1
 .מותרות בעבודות בנייה" 

 .2חלק  1920שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי 

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

מאורך הקטע הנמדד ובכל  1%-פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה גדולה מ-הקירות, על 
 מקרה 

-ס"מ. הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ  2-לא גדולה  מ

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

 פיה:-"סטיות של גימורים", על – 3, טבלה 789. ת"י 3
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  10דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 2,500 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 7,500 עבודות אינסטלציה

 2,800 בצ"מ

 3,000 פיקוח הנדסי

 ₪ 33,300 סכום ביניים

 5661 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 38,961 סה"כ
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 11דירה  .1

עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות 

 הבאים : 

 ס"מ.  2 –הקיר המערבי של הסלון בסטייה של עד כ   .1.1

 .₪ 1000בטון : 
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 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 

 

 
 119מתוך  24עמוד 

 

צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין   .1.2

 סתימות בצנרת שהותקנה ביציקות. 
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בקירות הבטון   .1.3

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 . ₪ 1000כלליות : 

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 

 

 
 119מתוך  27עמוד 

 

 

סגרגציה בבטון בקירות הממ"ד. ברזלים גלויים בקירות. נדרש להגן   .1.4

 ולכסות את הברזלים בצורה תקנית ולשקם את הבטונים. 

 .₪ 1000בטון : 

 
  11דירה  – הערכה כספית
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 2,000 עבודות בטון

 6,000 בשלדעבודות טיח נוספות בגין לקויים 

 3,000  עבודות בניה 

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 1,900 בצ"מ

 2,100 פיקוח הנדסי

 ₪ 23,500 סכום ביניים

 3,995 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 27,495 סה"כ
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 12דירה  .2

עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות 

 הבאים : 

ס"מ, כולל ליד החלון. משקוף החלון     2 –קירות הממ"ד בסטייה של עד כ   .2.1

 מותקן עקום. 

 .₪ 1000בטון : 
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 119מתוך  30עמוד 

 

צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין   .2.2

הסתימות בצנרת שהותקנה ביציקות.  נעשו חיבורים מהרצפה אל לוח 

 החשמל ואל השקעים והמפסקים. 
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשה חציבה בקירות  הבטון   .2.3

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 ש"ח 1,000כלליות : 
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  12דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 1,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 1900 בצ"מ

 2,000 פיקוח הנדסי

 ₪ 22,400 סכום ביניים

 3808 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 26,208 סה"כ
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 פנטהאוז 13דירה  .3

עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות 

 הבא : 

 ס"מ.  3 –הקירות של הסלון והמטבח בסטייה של עד כ    .3.1

 
 .₪ 1000בטון :  
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 ביקורת מבנים בע"מ
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צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין  .3.2

 הסתימות בצנרת שהותקנה ביציקות. 

 

בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בקירות  הבטון   .3.3

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 ש"ח 1000כלליות : 
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ש להגן סגרגציה בבטון בקירות הממ"ד, ברזלים גלויים בקירות. נדר .3.4

 ולכסות את הברזלים בצורה תקנית ולשקם את הבטונים. 

 ש"ח 2000בטון : 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית
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 ברזלים גלויים בתקרת הסלון. נדרש לתקן לפי ההנחיות לעיל.   .3.5

 ש"ח 1000בטון : 
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ביוב העובר במרפסת  רחבור לקוי של צינור מי גשם מהגג העליון לצינו .3.6

הפנטהאוז. בניגוד לתקנות. נדרש לפרק ולחבר את הצמ"ג לצמ"ג  ליד צינור 

 הביוב.

 ש"ח 7500אינסטלציה : 
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  13דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 4,000 עבודות בטון

 10,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 7500 עבודות אינסטלציה

 3,300 בצ"מ

 3600 פיקוח הנדסי

 ₪ 39,900 סכום ביניים

 6783 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 46,683 סה"כ
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 כניסה ב'

  13דירה  .4

צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין   .4.1

 סתימות בצנרת שהותקנה ביציקות. 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 ביקורת מבנים בע"מ
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בקירות הבטון   .4.2

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 .₪ 1000כלליות : 

 

לא נוצקה חגורת בטון בקצה הרצפה באזור המסתור. נדרש להשלים יציקת   .4.3

 בטון. 

 ש"ח 1,000בטון : 
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 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
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צנרת הביוב הותקנה עקום ומחוץ לקיר ולא במקומה המתוכנן. נדרש  .4.4

 לפתוח את הרצפה ולהגיע עד הצינור שביציקה כדי ליישר אותו. 

 ש"ח 4000אינסטלציה : 

שנה המשרתת את הדירות הישנות מוצבת צינור אויר של מערכת הביוב הי .4.5

 במרכז רצפת המקלחת. נדרש לחצוב ולחבר אותו למערכת היניקה החדשה.

 ₪ 3500אינסטלציה : 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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  13דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 1,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 7,500 עבודות אינסטלציה

 2600 בצ"מ

 2900 פיקוח הנדסי

 ₪ 31,500 סכום ביניים

 5355 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 36,855 סה"כ
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 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 

 

 
 119מתוך  46עמוד 

 

  14דירה  .5

עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות 

 הבא : 

 מ"מ.  30הקיר הדרומי של חדר השינה בסטייה של עד כ  .5.1

 .₪ 1000בטון : 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 מ"מ.  20 –קיר הפרוזדור בסטייה של עד כ  .5.2

 .₪ 1000בטון : 

 

ן צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל. בגי  .5.3

 סתימות בצנרת החשמל שהותקנה ביציקות. 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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סגרגציה בבטון בקירות הממ"ד. ברזלים גלויים בקירות. נדרש לתקן לפי   .5.4

 ההנחיות לעיל. 

 .₪ 1000בטון : 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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 ביקורת מבנים בע"מ
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בקירות הבטון  .5.5

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 .₪ 1000כלליות : 

 

וצקה חגורת הבטון בקצה הרצפה באזור המסתור. נותרו ברזלים לא נ  .5.6

 גלויים. נדרש להשלים יציקת בטון כיאות. 

 ש"ח 1000בטון : 
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צינור אוויר של מערכת הביוב הישנה המשרתת את הדירות הישנות מוצבת  .5.7

 במרכז המקלחת. נדרש לחצוב ולחבר אותו למערכת האוורור.

 ₪ 2000אינסטלציה : 

  14דירה  – כספיתהערכה 

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 4,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 2,000 עבודות אינסטלציה

 2,400 בצ"מ

 2600 פיקוח הנדסי

  28,500 סכום ביניים

 4845 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 33,345 סה"כ
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 ביקורת מבנים בע"מ
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  15דירה    .6

עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקום 

 הבא : 

 מ"מ.  30 –הקיר המזרחי של הסלון בסטייה של כ  .6.1

 ש"ח 1000בטון : 
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צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר יעיל בגין   .6.2

 סתימות בצנרת שהותקנה ביציקות. 
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 ביקורת מבנים בע"מ
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל נדרשו חציבות בקירות הבטון   .6.3

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 .₪ 1000כלליות : 

 

  15דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 כלליותעבודות 

 1,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 1900 בצ"מ

 2000 פיקוח הנדסי

 ₪ 22,400 סכום ביניים

 3808 מע"מ 17%תוספת 
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 ש"ח 26,208 סה"כ

 

  16דירה    .7

עקמומיות בחלק מהקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי, בעיקר במקומות 

 הבאים : 

 מ"מ.  60 -קירות הפרוזדור בסטייה של עד כ   .7.1

 ש"ח 1000בטון : 
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צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין  .7.2

 סתימות בצנרת החשמל שהותקנה ביציקות. 

סגרגציה בבטון בקירות הממ"ד. ברזלים גלויים בקירות. נדרש לתקן לפי   .7.3

 ההנחיות לעיל. 

 ש"ח 1000בטון : 

האוסר פגמים לדוגמא:  יתר כפף, סדקים,  8.10סעיף  - 1חלק  466זאת בניגוד לת"י 
  סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.

הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים  - 02047סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".
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בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל, נדרשו חציבות בקירות הבטון   .7.4

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 .₪ 1000כלליות : 
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  16דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 2,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 2,000 בצ"מ

 2200 פיקוח הנדסי

 ₪ 23,700 סכום ביניים

 4029 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 27,729 סה"כ
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  17דירה  

סגרגציה בבטון בקירות נעשו תיקונים חלקיים בלבד ונותרו ברזלים גלויים.  .7.5

 נדרש להשלים את התיקונים. 

 ש"ח 1000בטון : 
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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 

 

 
 119מתוך  65עמוד 

 

צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל בגין  .7.6

 סתימות בצנרת שהותקנה ביציקות. 

 

 

בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל. נדרשו חציבות בקירות הבטון   .7.7

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 ש"ח 1000כלליות : 
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בניה לקויה במחיצות חדר הרחצה. אין סגירה תקנית בין הבלוקים בשורה   .7.8

 העליונה של המחיצות והתקרה. נדרש לתקן כיאות. 

 ש"ח 1000בניה : 
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  17ה דיר – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 1,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 4,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 2,000 בצ"מ

 2,200 פיקוח הנדסי

 ₪ 23,700 סכום ביניים

 4029 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 27,729 סה"כ
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  18דירה  .8

עקמומיות בחלק מהקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות 

 הבאים : 

 מ"מ.  55 –הקיר הצפוני בחדר השינה בסטייה של עד כ   .8.1

 ש"ח 1000בטון : 
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 מ"מ.  20 -הקיר הדרומי של חדר השינה בסטייה של עד כ .8.2

 ש"ח 1000בטון : 

 
 

  

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 

 

 
 119מתוך  70עמוד 

 

 מ"מ. 30 –הקיר המערבי של הסלון בסטייה של עד כ  .8.3

 ש"ח 1000בטון 

 צנרת החשמל והמתח הנמוך בוצעה מחדש על הרצפה כמתואר לעיל:  

בגין סתימות בצנרת החשמל שהותקנה ביציקות בוצעו הזנות חדשות   .8.4

 מהרצפה ללוחות החשמל והתקשורת. 

 

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 

 

 
 119מתוך  71עמוד 

 

בגין סתימות בצנרת החשמל כמתואר לעיל. נדרשו חציבות בקירות הבטון   .8.5

 של הממ"ד בניגוד לתקנות. 

 ש"ח 1000כלליות : 
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 ברזל גלוי בתקרת המטבח. נדרש לתקן לפי ההנחיות לעיל. .8.6

 ש"ח 1000בטון : 

 

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

  סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.
הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים  - 02047סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 

 המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".
 

 ברזל גלוי בתקרת חדר הרחצה. נדרש לתקן לפי ההנחיות לעיל.   .8.7

 ש"ח 1000 בטון :
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  18דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 5,000 עבודות בטון

 6,000 עבודות טיח נוספות בגין לקויים בשלד

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4,500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 2300 בצ"מ

 2500 פיקוח הנדסי

 27,300 סכום ביניים

 4641 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 31,941 סה"כ

 

 19פנטהאוז דירה  .9

 סגרגציה חמורה בקורת הבטון שמעל הויטרינה הדרומית בסלון.  .9.1

 ש"ח 1000בטון : 
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 ברזלים גלויים בתקרת חדר השינה הצמוד לסלון.   .9.2

 
 

צנרת חשמל סתומה. טרם בוצעה הצנרת החדשה מהרצפה. נדרשים   .9.3

 כמו בדירות האחרות. םתיקוני

סגרגציה חמורה בכל קירות הממ"ד. ברזל גלויים. נדרש לתקן לפי   .9.4

 ההנחיות לעיל.  

 ש"ח 1000בטון : 

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 

 

 
 119מתוך  79עמוד 

 

 

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 

 

 
 119מתוך  80עמוד 

 

 

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 

 

 
 119מתוך  81עמוד 

 

        

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 

 

 
 119מתוך  82עמוד 

 

 
  

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 

 

 
 119מתוך  83עמוד 

 

 סף דלת ההדף לא מבוטן.   .9.5

 ש"ח 500בטון : 

ברזלים גלויים ברצפת הממ"ד. נדרש לכסות את כל הברזלים הגלויים  .9.6

 בכסוי הגנה. 

 ש"ח 500בטון : 
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 .חשופים בקירות ובתקרות ברזלים .9.7
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  19דירה  – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 2,000 עבודות כלליות

 5,000 עבודות בטון

 10,000 לקויים בשלדעבודות טיח נוספות בגין 

 3,000 עבודות בניה

 2,000 עבודות מסגרות

 4500 עבודות חשמל ומתח נמוך

 2700 בצ"מ

 2900 פיקוח הנדסי

 ₪ 32,100 סכום ביניים

 5457 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 37,557 סה"כ

 חדר מדרגות כניסה א' .10

עקמומיות בקיר פיר המעלית. נבנה בסטייה מהציר האופקי לכל הגובה   .10.1

 מ"מ בקומות החדשות.  20-30 –בסטייה של כ 

 ש"ח 3000בטון : 

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 

 

 
 119מתוך  92עמוד 

 

 

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 

 

 
 119מתוך  93עמוד 

 

 
  

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 

 

 
 119מתוך  94עמוד 

 

ברזלים גלויים בקיר החדש של חדר המדרגות בקומת הקרקע. נדרש לתקן  .10.2

 לפי ההנחיות לעיל. 

 ש"ח 1000בטון : 

 
  

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 

 

 
 119מתוך  95עמוד 

 

 סגרגציה וברזלים גלויים בקירות החדשים של חדר המדרגות.   .10.3

 ש"ח 1000בטון : 
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 סגרגציה בתקרות הפודסטים החדשים של המדרגות.  .10.4

 .₪ 1000בטון : 

 

. בוצעו מדרגות ברוחב 6-7, 5-6גימור פגום של מהלך המדרגות בקומות   .10.5

צועיים. משתנה בניגוד לתקנות ונעשו חציבות בבטון ותיקונים בלתי מק

 נדרש לתקן ולבצע את המדרגות ברוחב קבוע בצורה מדויקת לפי התוכנית. 

 .₪ 3,000בטון : 

. אין כסוי לברזלי 6-7ברזלים גלויים בתחתית מהלך המדרגות בין קומות   .10.6

 הזיון התחתון. נדרש לתקן לפי ההנחיות לעיל. 

 .₪ 1000בטון : 

. יציקות עוקבות בקומות שונות 5-7בליטות של קירות המדרגות בקומות   .10.7

 מ"מ.  20-30 –לא במישור אחד. סטיות של כ 

 .₪ 3000בטון : 

סגרגציה וברזלים גלויים בגג חדר המדרגות. נדרש לתקן לפי ההנחיות   .10.8

 לעיל. 

 ש"ח 1000בטון : 
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 כניסה א' – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 14,000 עבודות בטון

 1,400 בצ"מ

 1500 פיקוח הנדסי

 ₪ 16,900 סכום ביניים

 2873 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 19,773 סה"כ

 

 חדר מדרגות כניסה ב' .11

דווח שהמדרגות  בכניסה  ב' בוצעו ע"י הקבלן בניגוד להוראות היזם ונוצקו  .11.1

את המדרגות מדרגות לא תקניות ולא מתאימות. אי לכך היזם נדרש לפרק 

 ולצקת אותם מחדש לפי התוכנית המאושרת.

 .₪ 80,000כלליות : 
 ש"ח 60,000בטון: 
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סגרגציה בקירות הבטון של חדר המדרגות בקומת הפנטהאוז, בעליה לגג,  .11.2

 ובקומת הגג, ברזלים גלויים בקירות. נדרש לתקן לפי ההנחיות לעיל. 

 ש"ח 300בטון : 
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לא הושלם ביטון עמודי הפלדה לחיזוק חדר המדרגות. נדרש להשלים   .11.3

 בצורה מקצועית ומלאה. 

 ש"ח 2,000בטון : 
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סגרגציה בקורות ובקירות הבטון , בטון, ברזלים גלויים. נדרש לתקן לפי  .11.4

 ההנחיות לעיל. 

 ש"ח 2000בטון : 
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מ"מ בקומות  20-30 –עקמומיות בקיר בפיר המעלית. נבנה בסטייה של כ   .11.5

 החדשות. 

 ש"ח 3000בטון : 
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 חדר מדרגות כניסה ב' – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 80,000 עבודות כלליות

 70,000 עבודות בטון

 15,000 בצ"מ

 16,500 פיקוח הנדסי

 ₪ 181,500 סכום ביניים

 30,855 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 212,355 סה"כ

 

 קירות חיצוניים –מעטפת הבניין  .12

נתגלו סגרגציה בבטון וברזלים גלויים במקומות רבים ומפוזרים בקירות   .12.1

 החיצוניים של הבניין ולדוגמא במקומות הבאים : 

 בקירות ממ"דים.  3וקומה  1חזית  צפונית קומה  -
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 בקירות ממ"דים.  5-6חזית צפונית קומות  -
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 בקירות ממ"דים. 4בחזית צפונית קומה  -
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 . 5בקירות בחזית מעל קומה  -

 
 . 5בחזית המזרחית קומה   -
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 בקיר ממ"דים בחזית דרומית.  2בחזית דרומית קומה  -

 

 
 ברזלים גלויים בעמוד בקומת קרקע בחזית צפונית.  -
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 . 6סגרגציה בעמודי בטון בחזית הדרומית קומה  -

 
 ברזלים גלויים בתקרת מרפסת שרות קומה. -

 
ס"מ במישור קירות הממ"דים בחזית הצפונית  20-30נתגלו סטיות של  -

 . אין המשכיות במישור החזית בקומות השונות. 5-6-7בקומות 
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  ש"ח 20,000בטון : 
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  מעטפת הבניין – הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

 20,000 עבודות בטון

 2000 בצ"מ

 2200 פיקוח הנדסי

 ₪ 24,200 סכום ביניים

 4114 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 28,314 סה"כ
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 תיקון לפי דוח צילום צנרת -  הערכה כספית

 
 
 

 סכום בש"ח

תקוני צנרת ניקוז וביוב עפ"י אומדן עלויות 
המצ"ב לפי צלום צנרת לתיקונים לפי הדו"ח 

 ניקוז וביוב

31,900 

 3200 בצ"מ

 3500 פיקוח הנדסי

 ₪ 38,600 סכום ביניים

 6562 מע"מ 17%תוספת 

 ש"ח 45,162 סה"כ

 

 הערות    

עבודות תיקון  מאגר מחירי בניה  של דקל עבור המחירים הנ"ל מתבססים על .1

המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות 
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יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, 

 .30%-25%בשיעור של עד 

 המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.  .2

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 דן באואר 

 מהנדס בנין. 
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