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 דלכבו

 בית ועד
_____________ 

 
 _________ נייןהנדון: הב

 ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

 ' _______________ החתום אני

 הנדון. נייןלליקויים ולחסר בבעתי המקצועית בית לחוות ד התבקשתי ע"י ועד

הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי  נייןביקרתי בב _____________בתאריך 

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 

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

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

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

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

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

 

. 

 

 אלה פרטי השכלתי

 ואלה פרטי ניסיוני .
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 יםנלווים ונספחמסמכים 

 .____ין לב _____ הסכם שנחתם בין

 תיאור המבנה

 . 2חניונים מס׳ 15 קומות מס׳ משותף רכוש .1

 .אבן חוץ המבנה חיפוי .2

 .בלבד קרמיקהחיפוי  פנים המבנה .3

 .בטון גג הבניין .4

 

 עקרונות מנחים לחוות הדעת: 

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

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

 מבוא

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

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

 ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

 

 מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; -

 אופן השימוש במכשירי המדידה )מיומנות המודדים(; -

 תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. -

 

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

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

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

 

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

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

 להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.
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הבנייה  כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת

 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 

 נייה(.התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם )כגון: תקנות התכנון והב

 

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 

שראלי לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הי

 .326מפמ"כ 

 

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

 על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

 

 פרק ב' של התקן: 2.1וכן עפ"י סעיף 

 כללי

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

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

 בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

 הסטיות המותרות לפי תקן זה; .3

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

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

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

 לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.
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 תיקון ליקויי בנייה: 

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

 הליקוי לשלושה  סוגים:זו ניתן למיין את 

 ליקויים שחובה לתקנם.  .1

 ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.  .2

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

 דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי.  .4

 

 מטרת הבדיקה והערות כלליות:

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

קבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מה .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

 ן עירייה, טאבו וכו'.הרישומים ברשויות השונות כגו

 

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב
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 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ג

 חוק החשמל. .ד

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ה

  תוכניות הבית. .ו
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 ממצאים
 
 .  עבודות איטום וליקויי רטיבות.1

 .183הבניינים(: רטיבות בתקרת חניה )משותף לשני  -1. חניון 1.1

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.
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)משותף לשני הבניינים(: כתמי רטיבות בתקרה בין חניות  -1. חניון 1.2

 )בוצעו תיקונים להמשך מעקב(. 142,175,141,176

 

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.
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)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרה סביב הצינורות מעל חניה  -1. חניון 1.3

 )בוצעו תיקונים(. 145

 נדרש להמשיך מעקב לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרה סביב צינורות ניקוז מעל  -1. חניון 1.4

 .143,144חניות 
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

בין  138)משותף לשני הבניינים(: כתמי רטיבות בתקרת חניה  -1. חניון 1.5

 קים.הסד
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

 בין הסדק. 133)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת חניה  -1. חניון 1.6
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בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

בין חיבור  185)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת חניה  -1. חניון 1.7

 הפלטות.
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת מעבר למחסנים משמאל  -1. חניון 1.8

 לרמפת החניון.

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.
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סביב צינור  184)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת חניה  -1. חניון 1.9

 ניקוז.

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון 

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.
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. חדר משאבות תחתון )משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת החדר 1.10

 סמוך לפתח מאגר המים.

 

 .180לחניה  )משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרה משמאל -1. חניון 1.11
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)משותף לשני הבניינים(: רטיבות וסדקים בתקרה משמאל לחניה  -1. חניון 1.12

179. 
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)בוצעו  177,176)משותף לשני הבניינים(: רטיבות בתקרת חניות  -1. חניון 1.13

 תיקונים להמשיך מעקב(.
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. מועדון דיירים: סימני רטיבות בקירות ובתקרה ולחות גבוהה לפי 1.14

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

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

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

המקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי קירות ורצפות של המרתפים ו

השרות למעט  אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". 

 על כל חלקיו. 1476וכן בניגוד לת"י 
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 . לא בוצעה הלבנה על החיבורים בגג.1.15

 .  גג עליון.1.15.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 .  גג.1.15.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.נדרש לצבוע 

 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

ו נדרש לצבוע בגגות חשופים את שבהמשך לפי 6.5בהתאם לסעיף 

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

 

 . גג: פגמים ביריעות הגג באזורים פזורים למשל בצד הדרומי.1.16

 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 
 
 253מתוך  21עמוד  

 

 

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

רטיבות  בקיר  . חדר משאבות בגג: לחות גבוהה על פי פרוטימטר וסימני1.17

 בצג הצפון מערבי. 182סמוך לדלת היציאה לחניה סמוך לחניה 

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות 

גבס כולל גימור שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון 

 טיח/צבע/גבס(.

 .141,142י הבניינים(: רטיבות בקירות חניות )משותף לשנ -1. חניון 1.18
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 בוצעו תיקונים נדרש להמשיך מעקב ולתקן בצורה אחידה.

)משותף לשני הבניינים(: כתמי רטיבות בין תקרה לקיר חניות  -1. חניון 1.19

92,93. 
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בצורה מקצועית כולל סדקים בבטון  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן

 במידת הנדרש( ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

(: לחות גבוהה בקירות 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 1.20

מעל הפנלים  לפי פרוטימטר וסימני רטיבות לאורך הפרוזדור ובתקרת 

 .15הגבס סמוך למחסן 
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(: לחות גבוהה בקירות 11,15,12,17,38-22-18), -1 . פרוזדור מחסנים קומה1.21

ומימין למחסן  28לפי פרוטימטר וסימני רטיבות בפינת הקירות מול מחסן 

27. 
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(: לחות גבוהה בקירות 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 1.22

וסימני רטיבות בפינת הקירות סמוך לארון כיבוי האש מול  לפי פרוטימטר

.ובקירות מעל הפנלים בין דלת היציאה לחניון  היוצא למדרגות 17מחסן 

 החניון התת קרקעי.
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: סימני רטיבות בקירות פודסט -1. חדר מדרגות מזרחי קומת קרקע קומה 1.23

 מעל הפנלים ולחות גבוהה לפי פרוטימטר. -1קומה 
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקיר 8קומה  9. חדר מדרגות מזרחי קומה 1.24

 .8מעל הפנלים משמאל לדלת קומה 
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)משותף לשני הבניינים(: כתמי רטיבות בקירות ובתקרה )חניה  -1. חניון 1.25

194.) 
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. לחות גבוהה בקירות לפי פרוטימטר וסימני רטיבות סמוך לדלתות 1.26

 המחסנים.

 .  מעבר מחדר מדרגות מערבי בקומת קרקע לחניון.1.26.1

 (.16,41,40) -1.  פרוזדור מחסנים בקומה 1.26.2

 (.1-3,5-8) -1.  פרוזדור מחסנים בקומה 1.26.3
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)משותף לשני הבניינים(: סימני רטיבות בקירות הירידה לחניון  -1. חניון 1.27

 סמוך לחדר גנרטור.

 

תף לשני הבניינים(: כתמי רטיבות בתקרה ובקיר סמוך )משו -1. חניון 1.28

 .91לצנרת ליד חניה 

 

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 
 
 253מתוך  33עמוד  

 

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

 התיקונים.

 תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

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

החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 לתוכו מבחוץ.".

 

 ש״ח. 2,300סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום וליקויי רטיבות :

 

 .  נגרות/מסגרות.2

 נטרקת. 5,4: דלת האש בקומה 4לקומה  5. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 . מועדון דיירים: דלת היציאה לפיתוח מתחככת בריצוף.2.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.
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: מסגרת מלבני דלת האש של לוח החשמל הראשי  מונעת את -1. קומה 2.3

 פתיחת ארונות השירות.

 

 נדרש לתקן בעזרת מומחה.

משאבות תחתון )משותף לשני הבניינים(: חלודה על תחתית מלבן . חדר 2.4

 הדלת.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 . חדר גנרטור )משותף לשני הבניינים(: פס איטום רופף בדלת.2.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק ובמידת הצורך להחליף.

 . גג עליון: חלודה על חיבורי סולם העליה לגג.2.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש להסיר  ולחדש צבע.
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 . גג: מלבן דלת היציאה המזרחית פגום.2.7

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית או להחליף מלבן.

 . גג: דלת האש המזרחית אינה אטומה.2.8

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 : מכסים חסרים למאחזי היד.15. חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 2.9

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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: פגמים בצבע מלבן דלת אש קומה 15. חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 2.10

15. 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש.

  

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 
 
 253מתוך  37עמוד  

 

: פגמים במלבן דלת האש בקומה 14קומה  15. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.11

14. 

 ש״ח. 400: הערכת עלות 

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית או להחליף מלבן.
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: שיירי צבע על דלת האש בקומה 14קומה  15. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.12

14. 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר ולהחליף ידית במידת הצורך.
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. כללי: האביזר העליון של דלתות האש אינו מחוזק ונופל בעת סגירת 2.13

 הדלתות בבניין.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק בכל הבניין.

 . כללי: שריטות  על פנלי כפתורי המעליות בקומות.2.14

 ש״ח. 6,000הערכת עלות:  

 נדרש להחליף בהתאם למוזמן.

. כללי: נדרש לחדש פסי איטום בכל דלתות האש בשאר המקומות שלא 2.15

 צוינו באופן פרטני.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 נדרש לחזק ובמידת הצורך להחליף.
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 נטרקת. 13: דלת האש בקומה 13קומה  14. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.16

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 נטרקת. 12. דלת האש בקומה 2.17

 .12קומה  13.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.17.1

 ״ח.ש 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 .12לקומה  13.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.17.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 רופפת. 12: ידית דלת אש קומה 12קומה  13. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.18

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.
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אינה מכוונת  12דלת האש בקומה  :12קומה  13. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.19

 ומתחככת בריצוף.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.
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 : צבע מלבן דלת האש אינו תקין.12קומה  13. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.20

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש.

 עקום. 12: מאחז היד בקומה 11קומה  12. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.21

 ש״ח. 300ת עלות: הערכ 
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 נדרש לתקן בצורה  מקצועית.

 .8: פס איטום רופף בדלת קומה 8קומה  9. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.22

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להתקין בצורה מקצועית.

 נטרקת. 7: דלת האש בקומה 7קומה  8. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.23

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 מחזיר שמן.נדרש לכוון 

אינה נסגרת בצורה  6: דלת האש בקומה 6קומה  7. חדר מדרגות מזרחי 2.24

 הרמטית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.
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 4: שיירי צבע וידית דלת אש קומה 4קומה  5. חדר מדרגות  מזרחי קומה 2.25

 רופפת.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק את הידית ולהסיר שיירים.

אינה נסגרת  3: דלת האש בקומה 3קומה  4. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.26

 בצורה הרמטית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 נטרקת. 1: דלת האש בקומה 1קומה  2. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.27

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.
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 1: פגם בצבע ציפוי דלת האש בקומה 1קומה  2. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.28

 בצד המדרגות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש.
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קומת קרקע: ידית דלת האש  בקומת קרקע  1. חדר מדרגות מזרחי קומה 2.29

 אינה מורכבת בצורה תקינה, והדלת אינה נסגרת בצורה תקינה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.

: מחסיר השמן בדלת האש -1מזרחי קומת קרקע קומה  . חדר מדרגות2.30

 בקומת קרקע מנותק.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחבר.

אינה  -1: דלת האש בקומה -1. חדר מדרגות מזרחי קומת קרקע קומה 2.31

 נסגרת בצורה הרמטית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.
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האש בפודסט הגג  אינה נסגרת  : דלת15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 2.32

 בצורה הרמטית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 נטרקת. 15: דלת האש בקומה 15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 2.33

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 .15: מכסה חסר למאחז היד בקומה 15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 2.34

 ש״ח. 100: הערכת עלות 

 נדרש להשלים.

 נטרקת. 14: דלת האש בקומה 14לקומה  15. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.35

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

: מכסה חסר למאחז היד בקומה 13לקומה  14. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.36

13. 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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: שיירי חומרי איטום על דלת אש 12לקומה  13מדרגות מערבי מקומה . חדר 2.37

 .12קומה 

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 נטרקת. 10: דלת האש בקומה 10לקומה  11. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.38

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

 נטרקת. 9דלת האש בקומה : 9לקומה  10. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.39

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.
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: שיירי צבע על ידית דלת האש 8לקומה  9. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.40

 .8בקומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 . מועדון דיירים: מחזיר שמן חסר בדלת היציאה לפיתוח.2.41

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 דרש להשלים.נ

: שיירי צבע על ידית ודלת האש 3לקומה  4. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.42

 .3בקומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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 נטרקת. 3,2: דלת האש בקומה 2לקומה  3. חדר מדרגות מערבי מקומה 2.43

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון מחזיר שמן.

: שיירי צבע על ידית דלת האש 1לקומה  2מערבי מקומה . חדר מדרגות 2.44

 .1בקומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 דלתות ממ"ד מפורקות מונחות על הקיר בחדר דוודים. 2: 14. קומה 2.45

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 : דלת אש תקועה ולשניה חסר מעצור חשמלי בצד המזרחי.13. קומה 2.46

 ש״ח. 300רכת עלות: הע 

 נדרש לשחרר ולהשלים מעצור.
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 . דלתות האש המערביות אינן נסגרות בצורה הרמטית.2.47

 .13.  קומה 2.47.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון.

 .10.  קומה 2.47.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 .3.  קומה 2.47.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 אביזר עליון.נדרש לכוון 
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 : פס איטום דלת האש המערבית רופף.13. קומה 2.48

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק.

 : ידית דלת חדר שוט רופפת.12. קומה 2.49

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 : מחזיר השמן בדלת האש המערבית מנותק.11. קומה 2.50

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחבר.

 : דלת האש המזרחית הימנית מתחככת בריצוף.11קומה  .2.51

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.
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 : פס איטום חסר בדלת האש המזרחית.10. קומה 2.52

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : דלתות האש המזרחיות אינן נסגרות בצורה הרמטית.10. קומה 2.53

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 לכוון.נדרש 
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 : פגמים בצבע מלבן דלתות האש המערביות.9. קומה 2.54

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש.

 : מנעול חסר בדלת חדר שוט.9. קומה 2.55

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : איטום חסר סביב פנל כפתור  המעלית.9. קומה 2.56

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : שיירי חלודה על פנל כפתור המעלית.9קומה . 2.57

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.
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 : פסי איטום אש רופפים בדלתות האש המזרחיות.8. קומה 2.58

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק.

 : שקעים ופגמים במלבן דלת אש.8. קומה 2.59

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 או להחליף מלבן.נדרש לתקן בצורה מקצועית 

 : האביזר העליון של דלתות האש המזרחיות רופף.7. קומה 2.60

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לחבר.

 : חלודה על מלבן דלת המעלית המזרחית.6. קומה 2.61

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

 בצד העליון.: דלתות האש המזרחיות אינן אטומות 6. קומה 2.62

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לכוון.

 . מנגנון נעילה חסר בדלת חדר דוודים.2.63

 .6.  קומה 2.63.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 .5.  קומה 2.63.2

 נדרש להשלים.

 : גומי איטום דלתות האש המזרחיות רופף.5. קומה 2.64

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.
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 . שיירי חומרי בניין וחלודה על פתח השוט בח.פיר האשפה.2.65

 .5.  קומה 2.65.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 .3.  קומה 2.65.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

 : מנגנון נעילה חסר בדלת ח.שוט.4. קומה 2.66

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 רי חומרי בניין וחלודה על פתח השוט בחדר פיר האשפה.: שיי4. קומה 2.67

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 : רוזטות, מנעול וידיות חסרות בדלת ח.דוודים.3. קומה 2.68

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 : מחזיר השמן בדלתות האש המערביות והמזרחיות  מנותקים.2. קומה 2.69

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש לחבר.

 : שקעים ופגמים במלבן חדר שוט.2. קומה 2.70

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צבע.
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 : צבע  ארון כיבוי האש בצד המזרחי מקולף.1. קומה 2.71

 ש״ח. 150הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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פס איטום אש חסר בדלת האש המערבית. פסים רופפים בצד . קומת קרקע: 2.72

 המזרחי.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים ולחזק.
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 . קומת קרקע: שיירי לכלוך על דלתות המעלית.2.73

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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: התקנה לקויה של דלתות האש של ארון החשמל ביחס למלבן -1. קומה 2.74

 ולפתיחה תקינה של לוחות החשמל העליונים.

 ש״ח. 8,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להחליף מלבן ודלתות בצורה תקנית המאפשרת פתיחה.
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 : שיירי לכלוך על פנל כפתור המעלית.-1. קומה 2.75

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 . חדר משאבות בגג: מלבן דלת החדר לא נצבע.2.76

 ש״ח. 400עלות: הערכת  
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 נדרש להשלים.

 . חדר משאבות בגג: גומי איטום של החדר רופף.2.77

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק.

 . חדר משאבות בגג: אביזר עליון חסר לדלתות האש המערביות.2.78

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 . חדר דחסנית: צבע חסר על דלת החדר.2.79

 ש״ח. 400ות: הערכת על 

 

 נדרש להשלים.

 . חדר דחסנית: איטום חסר סביב מסגרת השער החשמלי.2.80
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 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . מעליות: פגמים במאחז היד במעלית.2.81

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית או להחליף מאחז.
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 אינם צבועים כהלכה ובוצעו על ידי מברשת.. מעקות הברזל במדרגות אינם 2.82

 .15.  חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 2.82.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .14קומה  15.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .13קומה  14.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .12קומה  13זרחי קומה .  חדר מדרגות מ2.82.4

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 .11קומה  12.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.5

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .10קומה  11.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.6

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 .9קומה  10.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.7

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .8קומה  9מדרגות מזרחי קומה .  חדר 2.82.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .7קומה  8.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.82.9

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 .6קומה  7.  חדר מדרגות מזרחי 2.82.10

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 . מעקות הברזל במדרגות  אינם צבועים כהלכה ובוצעו על ידי מברשת.2.83

 .11לקומה  12דרגות מערבי מקומה .  חדר מ2.83.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .5קומה  6.  חדר מדרגות  מזרחי קומה 2.83.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .3קומה  4.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.83.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .2קומה  3.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.83.4

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .1קומה  2מדרגות מזרחי קומה .  חדר 2.83.5

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 קומת קרקע. 1.  חדר מדרגות מזרחי קומה 2.83.6

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .-1.  חדר מדרגות מזרחי קומת קרקע קומה 2.83.7

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .15.  חדר מדרגות מערבי גג לקומה 2.83.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .14לקומה  15מדרגות מערבי מקומה  .  חדר2.83.9

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .13לקומה  14.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.10
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 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .12לקומה  13.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.11

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .4קומה  5.  חדר מדרגות  מזרחי קומה 2.83.12

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 .10לקומה  11.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.13

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .9לקומה  10.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.14

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .8לקומה  9.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.15

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .7לקומה  8.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.16
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 ש״ח. 400ות: הערכת על 

 .6לקומה  7.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.17

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .5לקומה  6.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.18

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 .4לקומה  5.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.19

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 .3לקומה  4.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.20

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 .2לקומה  3.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.21

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 .1לקומה  2.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.22
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 לקומת קרקע. 1.  חדר מדרגות מערבי מקומה 2.83.23

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

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

 תקן/כללי מקצוע

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

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

הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או שניתן 

 יהיה להגן עליהם מפני בליה.

 

 ש״ח. 53,950סה"כ הערכת עלות לנגרות/מסגרות :

 

 .  עבודות טיח וצבע.3

. מועדון דיירים: קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים סמוך לחלון ליד 3.1

 דלת הלובי.

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

הביניים  : סדק בטיח הקיר בפודסט15. חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 3.2

 וגימור לקוי בקירות.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 . סדק בטיח בקיר פודסט  הביניים.3.3

 .14לקומה  15.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.3.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 .13לקומה  14.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.3.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

(: קיימים סדקים בטיח 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 3.4

 .4סמוך למחסן 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

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

נים בהיבט הבטיחותי. למרות זאת יש לתקנם כי הם מהווים פגם מסוכ

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

 המכר דירות" מחייב את הקבלן לתקן אותם.

 

 )משותף לשני הבניינים(: מראה צבע לא אחיד בקירות החניון. -1. חניון 3.5

 ש״ח. 8,000הערכת עלות:  

 

 ן  ולחדש בצורה מקצועית אחידה.נדרש לתק
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. חדר גנרטור )משותף לשני הבניינים(: מראה טיח לא אחיד בקירות למשל 3.6

 מעל הפנלים.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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: מראה טיח לא אחיד בקירות למשל 15. חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 3.7

 בפודסט קומת הגג.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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: מראה טיח לא אחיד בקירות למשל 14קומה  15חדר מדרגות מזרחי קומה . 3.8

 בקירות ומעל הפנלים.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

. מראה טיח לא אחיד בקירות למשל בקירות ומעל הפנלים למשל בפודסט 3.9

 הביניים.

 .12קומה  13.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.9.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .11קומה  12מדרגות מזרחי קומה  .  חדר3.9.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .10קומה  11.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.9.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 .9קומה  10.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.9.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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: מראה טיח לא אחיד בקירות למשל 7קומה  8. חדר מדרגות מזרחי קומה 3.10

 בקירות ומעל הפנלים וסמוך לתקרה למשל בפודסט הביניים.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 . מראה טיח לא אחיד  למשל בקירות ומעל הפנלים  למשל בפודסט הביניים.3.11

 .6קומה  7.  חדר מדרגות מזרחי 3.11.1

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 .5קומה  6.  חדר מדרגות  מזרחי קומה 3.11.2

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 

 .4קומה  5.  חדר מדרגות  מזרחי קומה 3.11.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .3קומה  4.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.11.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .2קומה  3.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.11.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .1קומה  2.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.11.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .13לקומה  14.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.11.7

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .12לקומה  13.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.11.8

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

. מראה טיח לא אחיד  למשל בקירות ומעל הפנלים  למשל בפודסטי 3.12

 הביניים.
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 קומת קרקע. 1.  חדר מדרגות מזרחי קומה 3.12.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 .-1.  חדר מדרגות מזרחי קומת קרקע קומה 3.12.2

 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 
 
 253מתוך  92עמוד  

 

 

 

 

 

 : מראה צבע לא אחיד בקירות ובתקרה.15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 3.13

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  

 

: מראה טיח לא אחיד בין 14לקומה  15. חדר מדרגות מערבי מקומה 3.14

 הקירות לתקרה.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 . חדר חשמל: מראה טיח לא אחיד בקירות.3.15

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

. מראה טיח  לא אחיד  למשל בקירות ומעל הפנלים  למשל בפודסט 3.16

 הביניים.

 .6לקומה  7.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.16.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .5לקומה  6.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.16.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

: מראה צבע לא אחיד בקירות 1לקומה  2. חדר מדרגות מערבי מקומה 3.17

 .1פודסט קומה 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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לקומת קרקע: מראה טיח  לא אחיד  למשל  1. חדר מדרגות מערבי מקומה 3.18

 בקירות ומעל הפנלים  למשל בפודסטי הביניים.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 ד בקירות חדר דוודים.. מראה טיח לא אחי3.19

 .3.  קומה 3.19.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 .2.  קומה 3.19.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 

 

 

 

 

 

. קומת קרקע: מראה טיח לא אחיד בקירות ח.טכני ואיטום חסר סביב 3.20

 המתג.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 בטיח ובצבע. . חדר דחסנית: מראה גימור לא אחיד בקירות ובתקרה3.21

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  
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. מעבר מחדר מדרגות מערבי בקומת קרקע לחניון: לא הושלם צבע ושיוף 3.22

 לתיקונים בקירות.
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: גימור צבע לא אחיד בתקרה מעל 3.23

 תיבות הדואר בניין 

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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. מראה טיח  לא אחיד  למשל בקירות ומעל הפנלים  למשל בפודסט 3.24

 הביניים. צבע לא אחיד בקירות.

 .11לקומה  12.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.24.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .10לקומה  11.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.24.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .9לקומה  10חדר מדרגות מערבי מקומה .  3.24.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .8לקומה  9.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.24.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .7לקומה  8.  חדר מדרגות מערבי מקומה 3.24.5

 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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מכסי קופסאות חשמל חסרים בקיר  מעל  דלתות האש  2: 8. קומה 3.25

 המזרחיות.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

)משותף לשני הבניינים(: חור בטיח  בתקרה סמוך לצנרת הניקוז  -1. חניון 3.26

 .182ליד חניה 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לסגור.
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 . פרוזדור מחסנים בקומת קרקע: גימור צבע לא אחיד בקירות.3.27

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה אחידה.
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 . גימור צבע וטיח לא אחיד בקירות.3.28

 (.16,41,40) -1.  פרוזדור מחסנים בקומה 3.28.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 לבצע בצורה אחידה. נדרש
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 (.1-3,5-8) -1.  פרוזדור מחסנים בקומה 3.28.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה אחידה.

 (.11,15,12,17,38-22-18), -1.  פרוזדור מחסנים קומה 3.28.3

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש לבצע בצורה אחידה.

עילית: טיח אקרילי בקיר צפוני מתנתק, . רכוש משותף לשני הבניינים/חניה 3.29

 בוצע תיקון לא אחיד סביב פתח הצינור.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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 נדרש לשייף הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

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

 בהתאם לתנאי הסביבה.

 

 ש״ח. 36,200סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע :

 

 .  עבודות ריצוף.4

 . גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים בריצוף.4.1

 חדרי עגלות. 2.  4.1.1

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 .15.  קומה 4.1.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .14.  קומה 4.1.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .13.  קומה 4.1.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .12.  קומה 4.1.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .11.  קומה 4.1.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .  חדר משאבות בגג.4.1.7

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( 10. קומה 4.2

 .39ישקים בריצוף למשל סמוך לדירה במ

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 . גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים בריצוף.4.3

 .8.  קומה 4.3.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .6.  קומה 4.3.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .5.  קומה 4.3.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 .2.  קומה 4.3.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .1.  קומה 4.3.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 .  קומת קרקע.4.3.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 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 

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא 

לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים  2.1.9.1ניגוד לסעיף חללים.  וב

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 

 יהא אחיד. אחת וזאת כדי שהגוון

 

 . חדר גנרטור )משותף לשני הבניינים(: פנל ריצוף חסר  סמוך לדלת.4.4

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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 : אריח ריצוף נחתך קצר מדי בחדר שוט אשפה סמוך לברז.5. קומה 4.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.
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 . שיירי חומרי בניין על הריצוף.4.6

 חדר משאבות בגג.  .4.6.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 (.1-3,5-8) -1.  פרוזדור מחסנים בקומה 4.6.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.

(: איטום חסר מעל 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 4.7

 .29הפנלים למשל מול למחסן 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 להשלים.נדרש 
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: פס האלומיניום הריצוף בפודסט הגג 15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 4.8

 בוצע בסטייה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

: הריצוף בקומה סמוך לדלת האש 14קומה  15. חדר מדרגות מזרחי קומה 4.9

 קובל.בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום כמ המזרחית

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

התוכניות" ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר 

"אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש   הדורש כי - 10024הכחול(,סעיף 
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בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך 

 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30מינימלי של  

אריחי קרמיקה שקועים סמוך  2: 10קומה  11. חדר מדרגות מזרחי קומה 4.10

 .10לדלת אש קומה 

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות נדרש לפרק האריחים 

 מ"מ. 2מהמישור. מותר הפרש גובה מקסימלי של 

 מדלת הדירה בצד המערבי. 3: אריח ריצוף בולט שורה 15. קומה 4.11

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 אריחי ריצוף בולטים סמוך לדלת האש המערבית. 2: -1. קומה 4.12

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות נדרש לפרק 

 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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 : אריח ריצוף פגום מתחת לפנל כפתור המעלית.14. קומה 4.13

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 מארון מוני המים. 2,4אריחי ריצוף פגומים שורה  2: 12קומה . 4.14

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

מארון כיבוי האש בצד המזרחי. אריח  2: אריח ריצוף פגום שורה 10. קומה 4.15

 (.2-ריצוף פגום סמוך לארון כיבוי האש בצד המזרחי )חתוך ל

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .נדרש להחליף

: אריח ריצוף פגום סמוך למלבן דלת חדר שוט.  אריח ריצוף שבור 8. קומה 4.16

 סמוך למעלית המזרחית.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.

אריחי ריצוף  2: פגם באריח ריצוף סמוך דלת האש המזרחית. -1. קומה 4.17

 מהמעלית המערבית. 3,4פגומים שורה 

 ש״ח. 900הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים..

 אריחי ריצוף. 2-. חדר דרומי בגג: פגמים ב4.18

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 : פגם באריח ריצוף בכניסה לח.דוודים.5. קומה 4.19

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

מדלת חדר מדרגות מזרחי. פגם באריח  2: פגם באריח ריצוף שורה 4. קומה 4.20

 מארון החשמל בצד המזרחי. 2שורה ריצוף 

 ש״ח. 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 
 
 253מתוך  126עמוד  
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. קומת קרקע: פגם באריח ריצוף סמוך לארון התקשורת  בצד המזרחי. פגם 4.21

 מהמעלית המזרחית. 2באריח ריצוף שורה 

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 מחדר חשמל. 2. פרוזדור מחסנים בקומת קרקע: פגם באריח ריצוף שורה 4.22

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

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

 

: גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת 15. קומה 4.23

 בח.שוט אשפה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת בחדר 4. קומה 4.24

 שוט אשפה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

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

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

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

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

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

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים 

 לעיל". 10013יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות מעל הפנלים וסימני 14. קומה 4.25

 רטיבות.

 ש״ח. 800ערכת עלות: ה 

 

נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור 

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.

: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות  וישנה הצטברות של מים 13. קומה 4.26

 על הריצוף.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

תקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור נדרש לאתר ול

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות וישנה הצטברות של מים על 12. קומה 4.27

 הריצוף בחדר דוודים.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 

מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור נדרש לאתר ולתקן בצורה 

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.
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 : ישנה הצטברות של מים על הריצוף.9. קומה 4.28

 

 נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית.

: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות  וישנה הצטברות של מים על 8. קומה 4.29

 . דוודים.הריצוף בח

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור 

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.

: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות וישנה הצטברות מים בריצוף 7. קומה 4.30

 חדר דוודים.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.

. לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות  וסימני רטיבות בתקרת הגבס 4.31

 ובקירות.

 .6.  קומה 4.31.1
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בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל נדרש לאתר ולתקן 

גימור שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון 

 טיח/צבע/גבס(.

 .5.  קומה 4.31.2

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל 

גימור שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון 

 יח/צבע/גבס(.ט
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות  וסימני רטיבות בתקרת 3. קומה 4.32

 הגבס ובקירות ח. דוודים.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 

נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור 

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.
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: לחות גבוהה לפי פרוטימטר בקירות  וסימני רטיבות בתקרת 2. קומה 4.33

 הגבס ובקירות ח.דוודים.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

נדרש לאתר ולתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור 

 שפכטל על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 מעלות צלזיוס. 105  -במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה  מ 
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: חול וחומרי בניין על הרצפה בין 4.34

 .28,23חניה 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש לנקות 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 

 

 ש״ח. 23,300סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף : 
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 .  עבודות ריצוף )אבן טבעית(.5

 . לובי כניסה קומת קרקע: ריצוף האבן מחליק בלובי.5.1

 מומלץ לבצע בדיקת חיכוך בהתאם לת"י.

 

 

 .  אריחי קרמיקה )פנימי(.6

 : שיירי צבע על אריחי הקירות סמוך לתקרה למשל ליד המעליות.5. קומה 6.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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. לובי כניסה קומת קרקע: שיירי חומרי בניין על חיפוי הקירות סביב  6.2

 החלונות.

 

 נדרש להסיר.

 : פס אלומיניום בולט בקיר סמוך לדלת האש לחדר מדרגות מערבי.15. קומה 6.3

 ש״ח. 400הערכת 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 
 
 253מתוך  143עמוד  

 

 

 נדרש לבצע במישור אחיד.

 ך לריצוף בין המעליות.פסי אלומיניום אנכיים פגומים סמו 2: 9. קומה 6.4

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ובמידת הצורך להחליף.
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 : שיירי צבע על אריח קיר סמוך לדלת האש לחדר המדרגות המערבי.8. קומה 6.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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 חדר מדרגות מערבי.. שיירי רובה וחומרי בניין על אריחי הקירות סמוך לדלת 6.6

 .6.  קומה 6.6.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 .2.  קומה 6.6.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להסיר.
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. לובי כניסה קומת קרקע: שיירי חומרי איטום סביב הדלתות ועל האריחים 6.7

 בקירות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה אחידה.
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 ס"מ משמאל למעלית המערבית. 120: פגם בפס האלומיניום בגובה 4קומה . 6.8

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 : שיירי צבע וחומרי בניין על אריחי הקירות בח.שוט.3. קומה 6.9

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

ס"מ מימין   למעלית המערבית  45: פגם בפס האלומיניום בגובה 3. קומה 6.10

 בחשף הקרמיקה.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.
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 . קומת קרקע: שיירי רובה וחומרי בניין על אריחי הקירות בצד המערבי.6.11

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 ין הקרמיקה לרצפת בטון.. חדר דחסנית: איטום חסר ב6.12

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

. חדר אשפה: אריחים חסרים סמוך לריצוף ואיטום חסר בין הריצוף 6.13

 לקירות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.
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. כללי: חיתוך גס/משונן של אריחים סמוך למלבן דלת יציאה למדרגות בכל 6.14

סגרו בצורה לא מקצועית ע"י מכסים בגדלים ובגוונים הקומות, החורים נ

 שונים.

 ש״ח. 14,500הערכת עלות:  
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 . חדר מזרחי בגג: חיתוך גס/משונן של אריח בחיפוי העמוד.6.15

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 : חיתוך גס/משונן של אריח בצד המזרחי בחיפוי סמוך לתקרה.11. קומה 6.16

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: חיתוך לקוי של אריח  בקיר סמוך למעלית המערבית מתחת 7. קומה 6.17

 לטלפון הכבאים.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולבצע בצורה תיקנית.

 תקן/כללי מקצוע

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

 100641רט  הכללי  סעיף לעיל"  וכן בניגוד למפ 100641כאמור בסעיף 

לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר 

 חיתוך מכני...".
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. חדר דרומי בגג: חיפוי הקרמיקה במעל דלת ח. שוט בוצע בסטייה וחיתוך 6.18

 . לקוי

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

מקצועית וללא יש לפרק החיפוי, לסתת כנדרש  ולחפות הקירות בצורה 

 סטיות מהמישור.

 תקן/כללי מקצוע

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

החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד 

וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא  ללא חללים 

 מתאים למה שהוזמן. או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון
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 אריחי קיר סמוך לדלתות  האש .  2: פגמים -1. קומה 6.19

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להחליף אריחים פגומים.
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. חדר דרומי בגג: אריח קיר פגום סמוך לריצוף  בקיר הדרומי.  אריח קיר 6.20

 פגום מתחת למתג בקיר המערבי.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 . קומת קרקע: אריח קיר פגום מאחורי דלת האש למחסנים.6.21

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף אריחים פגומים.

 תקן/כללי מקצוע

 .314זאת בניגוד לת"י 
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 2. חדר מזרחי בגג: אריח שקוע   בקיר סמוך לדלת ח.מדרגות מערבי שורה 6.22

 מהריצוף.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: אריח קיר שקוע סמוך לדלת האש לח.מדרגות מערבי סמוך 13. קומה 6.23

 .48לדירה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: אריח קיר שקוע סמוך לטלפון הכבאים ליד המעלית. אריח קיר 12. קומה 6.24

מהריצוף. סמוך לדלתות האש  3, שורה 2שקוע משמאל למעלית  מס' 

 המזרחיות.

 ח.ש״ 300הערכת עלות:  
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 : אריח שקוע בקיר סמוך לריצוף בחשף המעלית המערבית.5. קומה 6.25

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 : אריח שקוע בחשף דלתות האש המזרחיות.4. קומה 6.26

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 אריחים(. 4: אריחי קיר בולטים מעל המעליות )2. קומה 6.27

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 אריחים(. 3: אריחי קיר בולטים מעל המעליות )1קומה  .6.28

 ש״ח. 800הערכת 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 
 
 253מתוך  165עמוד  

 

  

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 
 
 253מתוך  166עמוד  

 

 : אריח קיר בולט בחשף המעלית המערבית בצד השמאלי העליון.1. קומה 6.29

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

המתיר סטייה בין  3לה טב 10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 מ"מ. 1אריחים של 
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מהריצוף מימין  3,2: חיתוך ועיבוד לקוי של אריחים בקיר שורה 15. קומה 6.30

 . ומימין לפנל כפתור המעלית בקיר בין המעליות.2לארון מעלית מס' 

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 יש להחליף את החיפויים, ולבצע בצורה תקנית.

 תקן/כללי מקצוע

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

 100641לעיל"  וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר 

חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי פינה או גמר עליון יהיה 

 לפי דרישה ופירוט במפרט המיוחד".

 

  

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 
 
 253מתוך  168עמוד  

 

: אריחי קרמיקה שבור מאחורי דלת חדר שוט סמוך לציר הדלת 8. קומה 6.31

 האמצעי.

 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 
 
 253מתוך  169עמוד  

 

: אריח קרמיקה שבור בקיר סמוך למתג ליד דלת  חדר מדרגות 15. קומה 6.32

ר מדרגות מהריצוף משמאל לדלת חד 2מערבי . אריח קרמיקה פגום שורה 

 מערבי.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 : אריח קרמיקה פגום בקיר מתחת לארון מוני המים.10. קומה 6.33

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

פגום והשני עם חיתוך גס(  משמאל  1אריחי קרמיקה פגומים ) 2: 9. קומה 6.34

 .35לדירה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 קרמיקה שבור מעל דלת חדר שוט.: אריחי 8. קומה 6.35

 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 
 
 253מתוך  172עמוד  

 

 

  

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 
 
 253מתוך  173עמוד  

 

: אריח קרמיקה פגום בקיר סמוך למתג התאורה ליד דלת  דירה 11. קומה 6.36

41. 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: אריחי קרמיקה שבור בחשף דלת האש של חדר המדרגות 7. קומה 6.37

 המערבי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

: אריחי קרמיקה שבור בקיר סמוך למעצור המגנטי של דלת האש 7. קומה 6.38

 המערבית.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: אריחי קרמיקה שבור בקיר  בצד במזרחי מאחורי שלט היציאה. 5. קומה 6.39

 אריח קרמיקה שבור מעל ארון החשמל בצד המערבי.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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: אריחי קרמיקה פגום בקיר  בקיר בין המעליןת סמןך לפנל כפתור 4. קומה 6.40

מהריצוף משמאל למעלית המזרחית  3המעלית. אריח קרמיקה פגום שורה 

 בפינת הקירות.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 מהריצוף משמאל למעלית המזרחית. 2: אריח קרמיקה פגום שורה 2. קומה 6.41

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 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 

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

 .314רות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י במוצרי נג
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: לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בקירות,גימור רובה 15. קומה 6.42

 לקויה בחיבורי הקירות למשל בצד המערבי.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

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

ם. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר יהיו  אטימי מי

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

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

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

 חיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.זאת יהיה ה
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 ש״ח. 30,000סה"כ הערכת עלות לאריחי קרמיקה )פנימי( :

 

 .  מתקני חשמל/תקשורת.7

: כיסוי חסר למתג התאורה בפודסט 1לקומה  2. חדר מדרגות מערבי מקומה 7.1

 .2קומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 קרקע: לא הושלם חיבור חשמלי לשקע הדקורטיבי. . לובי כניסה קומת7.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחבר על ידי מומחה.

. חדר גנרטור )משותף לשני הבניינים(: חסרים כבלים ומצברים לגנרטור.  7.3

 הגנרטור אינו תקין.

 

 נדרש לתקן.
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 . גג: כבל תקשורת גלוי מעל דלת האש המזרחית.7.4

 נדרש לתקן.

 ארון כיבוי אש שבור בצד המזרחי. . גג:7.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לתקן.

 . כללי: כיסוי חשמל פנימי חסר בארונות הקומתיים ואין מפתחות לארונות.7.6

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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 . כללי: קופסאות פתוחות וחוטי משוחררים בארונות תקשורת קומתיים.7.7

 

 ות וחוטים בארונות תקשורת קומתיים.נדרש לסדר קופסא

: מכסה חסר למתג התאורה בפודסט 8קומה  9. חדר מדרגות מזרחי קומה 7.8

 .8קומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

  

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 
 
 253מתוך  182עמוד  

 

 : חוט אביזר תקשורת בולט מהתקרה.3קומה  4. חדר מדרגות מזרחי קומה 7.9

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 .נדרש לבצע בצורה תקנית

: מתג התאורה בפודסט הגג בולט 15. חדר מדרגות מערבי גג לקומה 7.10

 ממישור הקיר.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש ליישר.
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: כבל תקשורת בולט מהרמקול 3לקומה  4. חדר מדרגות מערבי מקומה 7.11

 .3בתקרת פודסט קומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע בצורה מקצועית.

 לובי כניסה קומת קרקע: מערכת גילוי האש אינה פעילה.. 7.12

 נדרש להפעיל.

 : מכסה פנל כפתור המעלית רופף.8. קומה 7.13

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

 : המעצור החשמלי של דלת האש המזרחית אינו תקין.6. קומה 7.14

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להחליף.
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 דוודים אינה תקינה. : תאורת חדר6. קומה 7.15

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 : כבלי חשמל בולטים מתקרת ארון כיבוי האש בצד המזרחי.4. קומה 7.16

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 : המעצור החשמלי של דלת האש המערבית אינו תקין.4. קומה 7.17

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 ף.נדרש להחלי

: מתג התאורה הסמוך לדלת האש של חדר המדרגות המזרחי אינו 2. קומה 7.18

 תקין.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן על ידי מומחה.

 : אביזר חסר בקיר מול המעלית.-1. קומה 7.19

 

 נדרש להשלים.

 . חדר דחסנית: מכסה חסר למתג התאורה.7.20

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

(: תאורה לא תקינה 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 7.21

 .21סמוך למחסן 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש  לתקן.

 . חדר גנרטור: לא בוצעה תושבת  להנחת המצברים.7.22

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.

 ש״ח. 4,300סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל/תקשורת :

 

 יחי פסיפס )פנימי(..  אר8

. לובי כניסה קומת קרקע: בוצע טפט במקום אריחי קרמיקה בניגוד למפרט  8.1

 .2.9סעיף 
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 נדרש להשלים בהתאם למוזמן.

 

 .  אלומיניום וזכוכית.9

 . גג עליון: זכוכית שבורה במעקה בצד הצפוני.9.1

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 נדרש להחליף.
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 . כללי: ניקוי שיירי לכלוך וחלודה בפנים מעלית ופנלי כפתורי מעלית.9.2

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להסיר ולתקן בצורה מקצועית.

  

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 
 
 253מתוך  191עמוד  

 

 . שיירי לכלוך על פתח שוט האשפה.9.3

 .15.  קומה 9.3.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.
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 .13.  קומה 9.3.2

 ח.ש״ 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להסיר.

 .11.  קומה 9.3.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 . מעליות: פגמים במעטפת הפנימית של המעליות ואיטום חסר.9.4

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בהתאם למוזמן.

 

 : המנעול התחתון של ארון כיבוי האש בצד המזרחי רופף.7. קומה 9.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לחזק.

: סגרים לא פועלים כראוי בארון החשמל  בצד המערבי והארון 10. קומה 9.6

 אינו ננעל.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 : מנעול ארון כיבוי האש בצד המערבי שבור.9. קומה 9.7

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 המזרחי  שבור.: המנעול התחתון של ארון החשמל בצג 2. קומה 9.8

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש לפרק ולהתקין סגרים תקניים ובגוון המכלול.

 תקן/כללי מקצוע

 . 1509.1 -ו  1068.1זאת בהתאם לת"י  

 

. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: איטום סיליקון סביב מסגרות 9.9

 פגם אסתטי.חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה 

 ש״ח. 6,000הערכת עלות:  
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יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים 

סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות 

 בגשמים.

 תקן/כללי מקצוע

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

ש כי "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת הדור

   12.03.04    -מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים 

"חלונות: דרישות כלליות ושיטות  1חלק  1068. בניגוד לת"י 12.08.04 -ו

מקצוע פיו מבנה וגימור  החלון יהיו לפי כללי -על 201בדיקה", סעיף 

טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. 

תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם -במכלל חלון

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

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

ת ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף "חלונו

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו -"תכנון ההתקנה" על 5.1

בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים 
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הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות  ורשימות המוצרים 

 כנן.שהכין המת

 

. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: מעקה פגום )מעוך(  סמוך לחניה 9.10

 .50מס' 

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש להחליף.

 תקן/כללי מקצוע

האוסר פגיעות מכניות )קמטים,   4.1סעיף  1חלק  4068זאת בניגוד לת"י 

ע"י מלט או  שריטות, שברים( ופגיעות כימיות )איכול, חספוס שנגרם 

 סיד, גימום וכתימה(  במוצר.

 

 ש״ח. 17,100סה"כ הערכת עלות לאלומיניום וזכוכית :
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 .  עבודות אינסטלציה וניקוז.10

. גג עליון: נדרש להתקין ברדסים )כובעים( בראשי צינורות אויר להגנה מפני 10.1

 גשם ובעלי כנף.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 מקצועתקן/כללי 

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

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

 " .1205.2העליון של צינור איוור יותאם ברדס לפי  ת"י 
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 : מכסה אוורור חסר בקיר בחדר דוודים.5. קומה 10.2

 ח.ש״ 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . גג: קולטי ההמערכת הסולרית אינם אטומים.10.3
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 נדרש  לתקן על ידי מומחה.

 . גג: צנרת מים לא מחוזקת בצד המזרחי.10.4

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לחזק.

 . גג: קולט שבור בגג.10.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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 . גומיות חסרות לתריסי  פתחי איוורור העשן.10.6

 .15.  חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומה 10.6.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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 .15.  חדר מדרגות מערבי גג לקומה 10.6.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 : מכסה פיר האשפה בוצע בסטייה.15. קומה 10.7

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לכוון.

 : מכסה  איורור חסר לפתח שחרור העשן בח.שוט.13. קומה 10.8

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 : מכסה חסר לפתח האיוורור בחדר שוט.6. קומה 10.9

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 נדרש להשלים.
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ל בצד הדרום מערבי או הדרום . גג: חיבורי המערכת הסולרית נוזלים למש10.10

 מזרחי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

  

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 
 
 253מתוך  206עמוד  

 

 : צנרת הגלגלון בארון כיבוי האש בצד המערבי אינה מחוברת.1. קומה 10.11

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לחבר.

 . חדר משאבות בגג: שיירי צבע על צנרת הספרינקלרים.10.12

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 רש להסיר.נד

 .152צול מעל חניה  4)משותף לשני הבניינים(: נזילה מצינור  -1. חניון 10.13

 

 נדרש לתקן ע"י מומחה.
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 101יוצא מעל חניה  4)משותף לשני הבניינים(: צינור ניקוז " -1. חניון 10.14

 ומטפטף.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לנקז בצורה תקנית.
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מטפטף בניקוז סמוך  4)משותף לשני הבניינים(: צינור  ניקוז " -1. חניון 10.15

 ויוצר מפגע בטיחותי. 182לחניה 

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 נדרש לנקז.
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 )משותף לשני הבניינים(: שיירי לכלוך על ארונות כיבוי האש. -1. חניון 10.16

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 .182למשל סמוך לחניה 

אינו  182)משותף לשני הבניינים(: ארון כיבוי האש סמוך לחניה  -1ן . חניו10.17

 נסגר בצורה תקנית.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן.
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 . גג: הצנרת בוצעה בתוך מישור הקיר  בצד הצפוני.10.18

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להרחיק  את פתחי הגשמות  אל מחוץ לגבול המגרש.

 תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות 

לפיו : "מי גשם מגגות,  - 1.24סעיף  -להלן: תקנות תכנון והבנייה 

( שוכנע 3מרצפות, ממרפסות ומכלל שטח  הנכס יטופלו כמפורט להלן:  )

המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור 

(, יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול, שאינה 2) -( ו1בפסקאות )

מחוברת למערכת הביוב, באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או 

  - 7.1.1סעיף  -בהל"ת. דרישות הל"ת  7לסביבה, הכל כמפורט בפרק  

לפיו יש לנקז "שטחים מרוצפים, מרפסות וחצרות, לרבות חצרות 

על הבניין ויסודותיו בפני כדי להגן בין השאר … פנימיות וגגות

לפיו  "במקרה של שפיכה   - 7.3.5.1סעיף  -הוראות הל"ת …". רטיבות

מעלות  30חופשית מעל פני הקרקע, תיגמר הגשמה בזוית יציאה של בין 
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מעלות העשויה מיצקת ברזל או פלדה. נקודת השפיכה של המים   45עד 

ס"מ  5בין    -מוד בזוית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר או הע

ס"מ." .   20עד  15בין  -ס"מ  ומעל מפלס פני הקרקע הסופיים  15עד 

בנדון. בניגוד להוראות הל"ת  7053סעיף  -בניגוד לדרישות המפרט הכללי 

 .7פרק  -נוספות 

 

 . גג: לא בוצעה הגנה על צנרת המים.10.19

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 ים חמים בצורה מקצועית.נדרש לבצע רדיד כסף על צנרת מ

 תקן/כללי מקצוע

 ולפי כללי מקצוע מקובלים. 2.2.2.2,סעיף1205זאת בניגוד לת"י 

 

 ש״ח. 8,800סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה וניקוז :
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 .  עבודות אבן טבעית.11

 . גג עליון: אבני קופינג שבורות בגג העליון בצד המזרחי.11.1

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.
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 . גג עליון: איטום חסר בין אבני הקופינג במעקה ההיקפי לאריחי האבן.11.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 . גג עליון: שיירי חומרי בניין על אבני הקופינג.11.3

 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 
 
 253מתוך  215עמוד  

 

 

 נדרש להסיר.

: שיירי רובה סמוך למלבן דלת 15ה . חדר מדרגות מזרחי קומת גג לקומ11.4

 .15קומה 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: חיפוי קירות מאבן ההיקפיים 11.5

 משופע חומרי בניין למשל בכניסה הראשית וסמוך למועדון דיירים.

 ש״ח. 40,000הערכת עלות:  

 

 

 ית אחידה. תמחור זה מתייחס להיקף המבנה.נדרש להסיר עד קבלת חז
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. אריחי חיפוי בקירות הבניין: עמוד פינתי ימני מאחורי תיבות הדואר בוצע 11.6

 בגוונים שונים של אריחים.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לבצע בגוונים אחידים.
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. אריחי חיפוי בקירות הבניין: חיזוקי אבני החיפוי לא נאטמו בצורה אחידה 11.7

 , בוצעו במילוי דבק שיש וכוחלה בשני הבניינים.

 ש״ח. 4,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש, לבצע בצורה אחידה.
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 . גג: אריחי חיפוי האבן מנותקים במעקה ההיקפי.11.8

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  

 

ו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה. נדרש ניכר שביצע

 לחבר בצורה מקצועית ולבדוק את כל אבני הקופינג במעקה ההיקפי.

 תקן/כללי מקצוע

)א( לפיו "התקנת  14.03זאת בניגוד לנדרש בתקנות התכנון והבניה סעיף 

 חיפוי על חזיתו של בנין או על קירותיו הפנימיים או החיצוניים, תעשה

בהתאם לתקן ישראלי אם קיים לגבי סוג זה של חיפוי, לא קיים תקן 

כאמור, יותקן החיפוי באופן שימנע את נפילתו של החיפוי מחזית הבנין 

או מקירותיו ושיבטיח את בטיחות הבנין ובטיחות השוהים בתוכו 

 ובסביבתו".
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בחיפוי האבן , . אריחי חיפוי בקירות הבניין: לא בוצע מילוי מישקים 11.9

 מרווחים בין נדבכים לאריחי החיפוי מעל תיבות הדואר.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש לבצע.

 תקן/כללי מקצוע

אין חובה  –. )בחלל מאווורר  4.1סעיף  2378.3זאת בהתאם לנדרש בת"י 

 למלא מישקים(.

 

 ש״ח. 53,100סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית :
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 יה..  שלד ובנ12

 .45: פגמים בצבע הנמכת הגבס סמוך לתקרה ליד דירה 12. קומה 12.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
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. פרוזדור מחסנים בקומת קרקע: גימור צבע לקוי בתקרה סביב 12.2

 הספרינקלר.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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(: מכסה חסר לתקרת 11,15,12,17,38-22-18), -1. פרוזדור מחסנים קומה 12.3

 .29הגבס סמוך למחסן 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

  

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 
 
 253מתוך  225עמוד  

 

ק -בירידה לחניון מק 24%)משותף לשני הבניינים(: שיפוע של  -1. חניון 12.4

 בפיתוח.
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 נדרש להתייעץ עם שמאי בנוגע לסטייה מהמתוכנן.

 ולא נבדק. 15ל בקומה : חדר דוודים נעו15. קומה 12.5

 היה נעול ולא נבדק בעת הבדיקה. 11: חדר דוודים קומה 11. קומה 12.6

 היה נעול ולא נבדק בעת הבדיקה. 10: חדר דוודים קומה 10. קומה 12.7

 : חדר דוודים נעול ולא נבדק בעת הביקורת.4. קומה 12.8

 : חדר הדוודים היה נעול ולא נבדק בעת הבדיקה.1. קומה 12.9
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 : קיימים כתמי רטיבות בפלטות הגבס בתקרה.12. קומה 12.10

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

נדרש לתקן בצורה מקצועית, החלפת טיח ולוחות גבס כולל גימור שפכטל 

 על הגבס וחידוש צבע )התמחור עבור תיקון טיח/צבע/גבס(.

 דוודים.: קיימים כתמי רטיבות בפלטות הגבס בתקרת חדר 7. קומה 12.11
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 נדרש לאתר את מקור הלחות ולתקן בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו יש  3.1סעיף  1924. זאת בניגוד לנדרש בת"י 1490.1זאת בניגוד לת"י 

לקחת בחשבון בעת התכנון תנאי הסביבה באזור שמשני צידי המחיצה 

 לדוגמא: רטיבות, טמ"פ ולחות וכן הפרשי טמ"פ ולחות ונדרש שפרטי

התכנון ימנעו הגעת מים אל תחתית לוחות הגבס בחדרים רטובים. 

שבה נדרש שהמחיצות יותקנו על  3.2.2בסעיף  1924ובניגוד לנדרש בת"י 

גבי חגורת הגבהה בחדרים רטובים על מנת שלא יהיה מעבר רטיבות 

מהחלק הרטוב לחלק היבש. זאת בניגוד למפרט הכללי ) הספר הכחול( 

יו: " למחיצות המחוברות לרצפה, אשר הגימור שלהן לפ 22.03.05סעיף 

מאפשר שטיפה במים, לא יגרם כל נזק עקב תנאי רטיבות קיצוניים 

בתחתית המחיצה, מחיצות בחדרי רחצה וכביסה לא יפגעו ממגע עם 

מים, תפקודה של המחיצה לא יפגע בגלל תנאי לחות משתנים ובמשך 

 השירות".

 

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 
 
 253מתוך  229עמוד  

 

 ש״ח. 1,600:  סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה
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 .  עבודות פיתוח ושונות.13

. חדר דחסנית: במקומות פזורים בריצוף האבנים המשתלבות בכניסה לחדר 13.1

 נמצאו פגמים כגון: שברים, סדקים  והתפוררויות. דחסנית

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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כה . רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים שבורות וחסרות במדר13.2

 הסמוכה לחניית אורחים.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים חסרות סביב המכסה 13.3

 סמוך בחזית מזרחית בניין.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק את אבני הריצוף הפגומים  ולרצף באבנים שלמות ותקינות.

 תקן/כללי מקצוע

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

 שברים והתפוררויות בפרט במקצועות.

 

 . חדר אשפה: לא בוצעה אגנית וברז גינה.13.4

 נדרש, לבדוק מול העיריה.
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שברים  . רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: פגמים, קילופים,13.5

 ל סביב מלבן שמאלי של דלת הרניסה.במדרגות   בגרנוליט בפיתוח, למש

 ש״ח. 8,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן ולהשלים בצורה תקנית.

. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים המשתלבות משופעות 13.6

בחומרי בניין במקומות פזורים בשטח החניה ,למשל בכניסה לחדר 

 הדחסנית של בניין.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.

 )משותף לשני הבניינים(: חיפוי  ריצוף החניון מחליק. -1. חניון 13.7

 

 נדרש להתייעץ עם מומחה ולהתקין פסי האטה ולתקן שיפוע במידת הצורך.
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)משותף לשני הבניינים(: לא הושלמו מעצורים לרכבים  בחניות  -1. חניון 13.8

 .158ניה למשל סמוך לח

 

 נדרש להתייעץ עם יועץ.

 )משותף לשני הבניינים(: גימור אפוקסי לקוי בחניון. -1. חניון 13.9

 ש״ח. 300,000הערכת עלות:  
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הואיל והבניין והרכוש המשותף טרם נמסר לדיירים ואמור להימסר במצב 

חדש והואיל ויש לבצע תיקונים ברצפת האפוקסי, יש לבצע שכבה חדשה של 

אפוקסי על מנת שתיווצר שכבה אחידה ולא פגומה ולא תגרום ירידת ערך 

 כתוצאה מתיקוני טלאים במקומות שונים ברצפת החניון.

 

 )משותף לשני הבניינים(: שיירי חומרי בניין על ריצוף החניון. -1. חניון 13.10

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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 נדרש להסיר.
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ים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות . רכוש משותף לשני הבניינ13.11

 /בולטות בכניסה לדחסנית.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות 13.12

 בולטות/שוקעות בכניסה לחדר אשפה.

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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משתלבות שקועות . רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים 13.13

 /בולטות סביב בריכות החשמל.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.14

 .50,51/בולטות בחניות 

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.15

 .53-55בחניות /בולטות 

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.16

 /בולטות סמוך לכבש בניין.

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.17

 .88/בולטות בחניה 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.18

 /בולטות בחניות סמוך לכניסה אחורית לבניין וסמוך לחדר דחסנית.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.19

 (.20וך למעקה דרומי )סמוך לנשיאים /בולטות סמ

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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. רכוש משותף לשני הבניינים/חניה עילית: אבנים משתלבות שקועות 13.20

 .115,90/בולטות בחניה 

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

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

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

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

. לתקן את האזור 3       על מנת למנוע שקיעות במבנה המיסעה.              

 ס"מ. 20 -מחדש ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של  כ

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 מקסימום.

 

 ש״ח. 329,100ושונות : סה"כ הערכת עלות לעבודות פיתוח
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 הערות
 

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

 אבן: מדרגות חדר: ריצוף קרמיקה: קומות  טיח: מדרגות חדר: קירות חיפוי .2

  : 2מעליות מספר בטון-גג: 2 מדרגות חדרי מספר קרמיקה : קומות

 איתור מומחה להביא נדרש,  תומחרו לא האיטום ובעיות הרטיבות ליקויי .3

 .הזמן ובמהלך העבודה להתקדמות בהתאם יקבע העבודות מחיר. ואיטום

 תקינים אינם והספרינקלרים האש גילוי רכזת .4

 

  

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 
 
 253מתוך  252עמוד  

 

 הערכה כספית

 פרק סכום בש"ח

 רטיבות וליקויי איטום עבודות 2,300

 מסגרות/נגרות 53,950

 וצבע טיח עבודות 36,200

  ריצוף עבודות 23,300

 )פנימי (קרמיקה אריחי 30,000

 תקשורת/חשמל מתקני 4,300

 וזכוכית אלומיניום 17,100

 וניקוז אינסטלציה עבודות 8,800

 טבעית אבן עבודות 53,100

  ובניה שלד 1,600

 ושונות פיתוח עבודות 329,100

 הנדסי פיקוח 55,975

 :סכום ביניים 615,725

 מע"מ 17%ספת ות 104,673

 סה"כ 720,398
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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 

 .הידוע בזמן עריכת הביקורתהמחירים צמודים למדד הבניה  .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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