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 דלכבו
 ועד בית

 
 

 ______,  _____ נייןהנדון: הב

 ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

 _______, רעננה 6, גובר רבקה מרחוב _____ מהנדס, מטה החתום אני

 הנדון. נייןעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבלחוות ד הביתועד התבקשתי ע"י 

הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי  נייןביקרתי בב_______בתאריך ה 

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 __________נלוו לבדיקה 

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

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

  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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 יםמסמכים נלווים ונספח

 .______ין לב _____ הסכם שנחתם בין

 תיאור המבנה

 . 2חניונים מס׳ 18 קומות מס׳ משותף רכוש .1

 .אבן חוץ המבנה חיפוי .2

 .בלבד קרמיקהחיפוי  פנים המבנה .3

 .בטוןגג הבניין  .4

 

 עקרונות מנחים לחוות הדעת: 

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

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

 מבוא

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

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

 ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

 

 מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; -

 אופן השימוש במכשירי המדידה )מיומנות המודדים(; -

 תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. -
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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.

 

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

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

 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

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

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

 לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

 

 תיקון ליקויי בנייה: 

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

 קוי לשלושה  סוגים:זו ניתן למיין את הלי

 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 שימוש באמצעי מדידה כמקובל. .ב

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

 במשך הזמן.

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

ריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם האח

 מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .ה

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

 הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
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 מסתמכת על: חוות הדעת

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ג

 חוק החשמל. .ד

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ה
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 ממצאים
 
 .  נגרות/מסגרות.1

: קיים ארון פח ללא מנגנון פתיחה/סגירה חיצוני בחלקו 16. לובי קומה 1.1

 הדרומי של המבנה.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

יש לפרק את הכנף הקיימת ולהתקין כנף חדשה המאפשרת פתיחה וסגירה 

 באופן תקני )מהצד החיצוני כמובן(.

. בקומה קיימים ארונות פח עבור מוני חשמל, מוני מים, ארון גז, ארון 1.2

תקשורת, ארון הידרנט וארון נוסף ללא תכלית ו/או שימוש מה גם שלא 

החיצוני )צד הפרוזדור(.  מצדויחה ו/או סגירה באופן תקין מאפשר פת

בדלתות הארונות הותקן בריח פנימי כך שיש דלת שנסגרת ראשונה ודלת 

שנסגרת שנייה עליה ע"י מנגנון סגר חיצוני קל לתפעול בעוד שעל הדלת 

הפנימית קיים בריח שמחזיק אותה על מסגרת הארון במקומה. מה שקורה 

קן או שאין לו מגרעת המאפשר לא להינעל ולהחזיק את זה שהבריח שהות
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הדלתות במקומם או שהוא הותקן בצורה לקויה ולא מקצועית וללא 

 התחשבות במיקום המסגרת ביחס לדלת.

 

 .  לובי כניסה קומת קרקע.1.2.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע אותו 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון. במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המאפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .16.  לובי קומה 1.2.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים יש לתקן בצורה 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון. במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .15.  לובי קומה 1.2.3

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 נעילה )מצד הפרוזדור(. ו/או
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 .14.  לובי קומה 1.2.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה  הדלת עצמה

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .9.  לובי קומה 1.2.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את  מגרעת המאפשרת נעילה

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.
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 .7.  לובי קומה 1.2.6

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 

יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

ים לנעילת הדלתות או לבצע אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריח

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 
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הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .6.  לובי קומה 1.2.7

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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הבריח ולהתאים יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .3.  לובי קומה 1.2.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .2.  לובי קומה 1.2.9

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

ית המפשרת פתיחה הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצוע

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.
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: קיים מעקה עקום במהלך 12לקומה  13. חדר מדרגות דרומי מקומה 1.3

 .12לקומה  13המדרגות בין קומה 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 יש לתקנו.

 

 

 

 

 

 

 

: התקנת רפפה בפיר עשן בוצעה בצורה לקויה ולא מקצועית ולא -2. קומה 1.4

 במישור הקיר.

 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 

 

 
 303מתוך  20עמוד 

 

 יש לתקן ולהתקין בצורה מקצועית במישור הקיר.

 . חדר דואר: חסרים מעצור לדלת כניסה.1.5

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לחיפוי הקירות. בנוסף יש להשלים מחזיר 

 שמן.

 . חדר דואר: כנף הדלת אינה נסגרת בצורה אחידה.1.6

 ש״ח. 400עלות:  הערכת 
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 יש לכוון.

 . חדר דואר: מחזיר שמן חסר לדלת כניסה.1.7

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 יש להשלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. גג דרומי: דלת הכניסה לגג מתחככת עם צינור הספרינקלר ואינה נפתחת 1.8

לגג עליון ולשטח הגג  ההעלייבאזור היציאה למבואת ° 90בצורה חלקה ב

 דרומי של המבנה.

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

. קומת גג עליון: פגיעות בדופן דלת הכניסה לחדר המשאבות כתוצאה 1.9

מהתחככות בעמוד בטון שסותת בצורה לקויה וללא גימור מקצועי שלא 

 מאפשר את הפתיחה.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 יש לתקן.
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 . קומת גג עליון: אין שלט על הדלת המציין את החדר.1.10

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

: כנף דלת היציאה/כניסה לקומה 14לקומה  15. חדר מדרגות דרומי מקומה 1.11

 מתחככת בריצוף של הפודסט. 14

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש לכוון את האינסרט של הדלת.

. גג צפוני תחתון: דלת הכניסה לגג מתחככת עם צינור הספרינקלר ואינה 1.12

לגג עליון ולשטח  ההעלייבאזור היציאה למבואת ° 90נפתחת בצורה חלקה ב

 הגג צפני של המבנה.

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

 

: בארון הידרנט אין מגרעת לבריח נעילה המאפשר 18. לובי קומה 1.13

 פגם תפעולי. -לה/סגירה של דלת הארון נעי

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 יש לתקן יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות.

: בארונות הפח של מוני המים, חשמל אין מגרעת לבריח 17. לובי קומה 1.14

 פגם תפעולי. -נעילה המאפשר נעילה/סגירה של דלת הארון 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 לתקן בדגש על השלמת הידיות/בריחים לנעילת הדלתות. יש
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: התקנה לקויה ולא מקצועית של רפפה בפיר לסילוק עשן 17. לובי קומה 1.15

 אין סגירה מסביב לרפפה דבר היוצר פגם אסתטי.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים אטימה סביב מסגרת הרפפה.

: קיימת אי התאמה בין תכניות הביצוע עליהם חתום הקבלן 17. לובי קומה 1.16

לבין הקיים בשטח. דלת האש בצד הדרומי בוצעה הפוך מהמתוכנן. המצב 

כנף הדלת הגדולה נפתחת לימין וכנף הדלת הקטנה נפתחת לשמאל  -הקיים 

 עליה חתום הקבלן. מתכניתבשונה 

 ש״ח. 15,000הערכת עלות:  
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 יש לפרק את הדלת ולבצע ע"פ התכנית.

. חדר עגלות: ידית דלת הכניסה לחדר העגלות נתקעת ולא פועלת באופן 1.17

 תקין.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להחליף.

 

: בקומה קיימים ארונות פח עבור מוני חשמל, מוני מים, 13. לובי קומה 1.18

וסף ללא תכלית ו/או שימוש ארון גז, ארון תקשורת, ארון הידרנט וארון נ

החיצוני )צד  מצדומה גם שלא מאפשר פתיחה ו/או סגירה באופן תקין 

הפרוזדור(. בדלתות הארונות הותקן בריח פנימי כך שיש דלת שנסגרת 

ראשונה ודלת שנסגרת שניה עליה ע"י מנגנון סגר חיצוני קל לתפעול בעוד 

סגרת הארון במקומה. שעל הדלת הפנימית קיים בריח שמחזיק אותה על מ

מה שקורה זה שהבריח שהותקן או שאין לו מגרעת המאפשר לא להינעל 

ולהחזיק את הדלתות במקומם או שהוא הותקן בצורה לקויה ולא 

 מקצועית וללא התחשבות במיקום המסגרת ביחס לדלת.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

ולהתאים אותו יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח 

למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע מגרעת 

המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את הדלת עצמה 
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ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה ו/או נעילה )מצד 

 הפרוזדור(.

ס"מ, כתוצאה מכך  2.5: ארון מוני מים הותקן בסטייה של 13. לובי קומה 1.19

הדלתות לא נפתחות בצורה תקינה ישנה דלת פח עם מנגנון פנימי שלא ניתן 

 לתפעול.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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יש לפרק ולהתקין בצורה מקצועית ללא סטייה ולסדר את דלת הארון כך 

 שיהיה ניתן לסגור אותה כמו שצריך.

. בקומה קיימים ארונות פח עבור מוני חשמל, מוני מים, ארון גז, ארון 1.20

תקשורת, ארון הידרנט וארון נוסף ללא תכלית ו/או שימוש מה גם שלא 

החיצוני )צד הפרוזדור(.  מצדומאפשר פתיחה ו/או סגירה באופן תקין 

בדלתות הארונות הותקן בריח פנימי כך שיש דלת שנסגרת ראשונה ודלת 

נסגרת שנייה עליה ע"י מנגנון סגר חיצוני קל לתפעול בעוד שעל הדלת ש

הפנימית קיים בריח שמחזיק אותה על מסגרת הארון במקומה. מה שקורה 

זה שהבריח שהותקן או שאין לו מגרעת המאפשר לא להינעל ולהחזיק את 

הדלתות במקומם או שהוא הותקן בצורה לקויה ולא מקצועית וללא 

ום המסגרת ביחס לדלת. בדגש על ארון התקשורת חסרים התחשבות במיק

 בו מנגנונים סגירה ופתיחה בכל הדלתות.

 .12.  לובי קומה 1.20.1

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את  מגרעת

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .11.  לובי קומה 1.20.2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

ש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע אותו למסגרת. י

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.
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 .10.  לובי קומה 1.20.3

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים  יש לתקן בצורה מקצועית.

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

: דלת היציאה נתקעת במעקה של 17לקומה  18ומה . חדר מדרגות דרומי מק1.21

גרם המדרגות )אין מעצור/מחזיר שמן המכוון למניעת הפגיעה במעקה 

 כתוצאה מכך הדלת נפגעת והמעקה נפגע(.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להתקין מעצור ואו לכוון את מחזיר השמן שכנף הדלת לא תפגע במעקה.

 ר שמן בדלת אש.: חסר מחזי10. לובי קומה 1.22

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.
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: בקומה קיימים ארונות פח עבור מוני חשמל, מוני מים , ארון 8. לובי קומה 1.23

גז, ארון תקשורת, ארון הידרנט וארון נוסף ללא תכלית ו/או שימוש מה גם 

(. החיצוני )צד הפרוזדור מצדושלא מאפשר פתיחה ו/או סגירה באופן תקין 

בדלתות הארונות הותקן בריח פנימי כך שיש דלת שנסגרת ראשונה ודלת 

שנסגרת שנייה עליה ע"י מנגנון סגר חיצוני קל לתפעול בעוד שעל הדלת 

הפנימית קיים בריח שמחזיק אותה על מסגרת הארון במקומה. מה שקורה 

זה שהבריח שהותקן או שאין לו מגרעת המאפשר לא להינעל ולהחזיק את 

תות במקומם או הותקן בצורה לקויה ולא מקצועית וללא התחשבות הדל

 במיקום המסגרת ביחס לדלת.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים אותו 

למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע מגרעת 

חריגים יש לפרק את הדלת עצמה  המאפשרת נעילה של הארון . במקרים

ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה ואו נעילה )מצד 

 הפרוזדור(.

. בקומה קיימים ארונות פח עבור מוני חשמל, מוני מים, ארון גז, ארון 1.24

תקשורת, ארון הידרנט וארון נוסף ללא תכלית ו/או שימוש מה גם שלא 

החיצוני )צד הפרוזדור(.  מצדוופן תקין מאפשר פתיחה ו/או סגירה בא

בדלתות הארונות הותקן בריח פנימי כך שיש דלת שנסגרת ראשונה ודלת 

שנסגרת שנייה עלייה ע"י מנגנון סגר חיצוני קל לתפעול בעוד שעל הדלת 

הפנימית קיים בריח שמחזיק אותה על מסגרת הארון במקומה. מה שקורה 

רעת המאפשר לא להינעל ולהחזיק את זה שהבריח שהותקן או שאין לו מג

הדלתות במקומם או שהוא הותקן בצורה לקויה ולא מקצועית וללא 

 התחשבות במיקום המסגרת ביחס לדלת.
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 .5.  לובי קומה 1.24.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את המנגנון הבריח ולהתאים 

הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע אותו למסגרת. יש להשלים 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.

 .1.  לובי קומה 1.24.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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המנגנון הבריח ולהתאים יש לתקן בצורה מקצועית. או לפרק את 

אותו למסגרת. יש להשלים הידיות/בריחים לנעילת הדלתות או לבצע 

מגרעת המאפשרת נעילה של הארון . במקרים חריגים יש לפרק את 

הדלת עצמה ולהתקין דלת תקנית בצורה מקצועית המפשרת פתיחה 

 ו/או נעילה )מצד הפרוזדור(.
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 יליקון סביב רפפה של פיר עשן קומתי.: יש להשלים סגירה בס5. לובי קומה 1.25

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

מומלץ להשתמש בסיליקון ולא ברובה זאת על מנת להימנע מסדקים 

 בעתיד.

 : קיימת קורוזיה על ארונות הפח.4. לובי קומה 1.26

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 יש לשפשף ולבצע חידוש צביעה באופן מקצועי.

 לודה על דלתות אש בקומה.: ח4. לובי קומה 1.27

 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 

 

 
 303מתוך  50עמוד 

 

 

נדרש לשייף להסיר בליטות ושאריות ריתוך קיימים, חלודה ולחדש צביעה 

 עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן להסיר יש להחליף הדלתות.

 

 

 

 : קיימים ארונות שרות עקומים שהותקנו כשהם עקומים.1. לובי קומה 1.28

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש להחליף הדלתות הארונות.

. הרוזטות המכסות את חיבורי המעקה משוחררות ולא מותקנות בצורה 1.29

דבר היוצר פגם אסתטי, ועלול לגרום למפגע  -מקצועית במישור הקיר 

 בטיחותי.

 .12לקומה  13.  חדר מדרגות דרומי מקומה 1.29.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 להשלים.יש 

 .11לקומה  12.  חדר מדרגות דרומי מקומה 1.29.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

 : מלבן דלת אש וארונות בלובי מעליות אינם צבועים כהלכה.1. לובי קומה 1.30

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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המעליות : מלבן דלת פלדה של דלת אש המפרידה בין לובי 11. לובי קומה 1.31

 לפרוזדורים של הדירות אינו צבוע כהלכה.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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. חדר משאבות עליון: חלודה על דלת הכניסה וצביעה לקויה ולא אחידה של 1.32

 המשקוף.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 . מלבן דלת פלדה אינו צבוע כהלכה.1.33

 .  חדר עגלות.1.33.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .  חדר דואר.1.33.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .18.  לובי קומה 1.33.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 ש״ח. 42,200סה"כ הערכת עלות לנגרות/מסגרות :

 

 

 

 

 .  עבודות ריצוף )אבן טבעית(.2

. לובי כניסה קומת קרקע: ביצוע הכנות חשמל בחיפוי שיש, בלובי הכניסה 2.1

מטרים. בוצע באופן לא מקצועי ולקוי המהווה  4המתנשא לגובה של לבניין 

סכנה ומפגע בטיחותי חמור. הקבלן ביצע פתיחה בחיפוי השיש עבור נק' 

החשמל שהונחו מבעוד מועד ע"י שבירה מכוונת של החיפוי לחשיפה של 

תשתיות החשמל. כתוצאה מכך קיים חשש שחתיכות השברים שנוצרו 

רים ושבים בלובי הכניסה בדגש על ילדים )עלול לגרום עלולים לפגוע בעוב

 לפגיעה מסכנת חיים(.

 ש״ח. 4,500הערכת עלות:  
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יש להסיר את אלמנטי התאורה מהחיפוי בצורה מבוקרת. לפרק את אריחי 

השיש השבורים, יש לסמן בצורה מקצועית את מיקומי נק' החשמל, לפני 

התקנת החיפוי לבצע חורים ובכנות בצורה מקצועית ו/או במפעל, להשחיל 

את תשתיות החשמל ולקבע את החיפוי בצורה מכנית. גימור במילוי 

בק שיש וליטוש. בתום ההתקנה מומלץ לזמן את מכון בד המישקים
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התקנים לביצוע בדיקות שליפה. לאישורם. ולאחר מכן להתקין את גופי 

 התאורה הדקורטיביים בחזרה על הקיר.

 תקן/כללי מקצוע

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

 100641וד למפרט  הכללי  סעיף לעיל" וכן בניג 100641כאמור בסעיף 

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

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

 

 

 

 

. לובי כניסה קומת קרקע: מילוי המישקים אינו אחיד בחיפוי השיש הקיים 2.2

. בצמוד לקיר 3. לובי כניסה. 2. לובי מעליות. 1ובריצוף במקומות הבאים : 

 המסך.

 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 

 

 
 303מתוך  64עמוד 

 

 

 

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 

 

 
 303מתוך  65עמוד 

 

 

 

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 

 

 
 303מתוך  66עמוד 

 

 

 

 יש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 

. לובי כניסה קומת קרקע: לא הושלם גימור של חיפוי הקירות למסגרת 2.3

הארון כבאים בדגש על חלקו התחתון. דבר היוצר פגם אסתטי. בניגוד לתקן 

1555. 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש להשלים גימור באופן אחיד.
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החיפוי שבורות בדגש על . קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: אריחי אבן 2.4

 החיפוי באדן החלון של חדר דיירים.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק ולבצע מחדש.

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: התפשטות של חלודה מחלון הממ"ד 2.5

בחזית הדרומית, כתוצאה מכך חיפוי המבנה נפגע. היוצר פגם  3בקומה 

 לחדירת מים בעתיד. -רטיבותאסתטי שעלול להוביל פגם 

 ש״ח. 13,000הערכת עלות:  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 

 
 303מתוך  70עמוד 

 

 

יש לטפל במקורה בקורוזיה טרם תיקון באבן בחזית. יש לשייף את האבן 

 במידת הצורך יש להחליפם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: חיפוי בחזית המזרחית מזרחי בוצע 2.6

 בצורה לקויה ולא מקצועית.
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 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים סגירה אחר הכפתור של האבן.

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: טרם הושלמו כל עבודות חיפוי האבן חוץ 2.7

 .2חלק  2378בקירות הפיתוח שסובבים את שטח המבנה בהמשך לת"י 

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 

: תפרחות ופטריות ברצפת פודסט 2לקומה  3. חדר מדרגות דרומי מקומה 2.8

 .2וקומה  3קומה 

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לבדיקת תכולת הרטיבות בתשתית בהתאם 

בתקן.  ולזמן מאתר נזילות. יש להחליף את כל הריצוף לאחר  5.2לסעיף 

 קבלת חוות הדעת של המומחה.
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: תפרחות ופטריות ברצפת פודסט 1לקומה  2מקומה . חדר מדרגות דרומי 2.9

. יש לזמן מאתר נזילות ולהחליף את כל הריצוף לאחר קבלת חוות 1קומה 

 הדעת של המומחה.

 

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לבדיקת תכולת הרטיבות בתשתית בהתאם 

 בתקן. 5.2לסעיף 

 תקן/כללי מקצוע

הדורש שתכולת הרטיבות , 2-נספח א' , א 1חלק  5566זאת בניגוד לת"י 

זאת על מנת למנוע  תפרחת, בליה והכתמה של  6% -בחול תהיה קטנה מ

לפיו נדרש שתכולת הרטיבות  2.1.3סעיף  5566.2האבן. זאת בניגוד לת"י 

בעת התקנת מערכת הרצפה  6% -של חול לתשתית לא תהיה גדולה מ

 מעלות צלזיוס. 105וזאת בבדיקה של מעבדה בטמ"פ יבוש מעל 
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: קיים אריח שבור בפודסט בין קומה -1. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 2.10

 .-1לקומה  -2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 יש להחליפו בחדש.

 ש״ח. 25,800סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף )אבן טבעית( :
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 .  מתקני חשמל/תקשורת.3

 : מתגים אינם פעילים.15לקומה  16. חדר מדרגות דרומי מקומה 3.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש לתקן.

. לובי כניסה קומת קרקע: חסר גופי תאורה בחיפוי מעל מועדון הדיירים 3.2

 בלובי כניסה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

בהן עוברים כבילת חשמל/תקשורת פתוחים  P.V.C. מועדון דיירים: תעלות 3.3

 מהווה ליקוי בטיחותי. -וחשופים 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 .P.V.Cיש להשלים מכסי 
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. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: קיימות יציאות חשמל בקיר הפיתוח 3.4

 בירידה לחניון חשופות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להשלים אביזרי קצה בקיר הפיתוח בירידה לחניון.

 דלת אש התנתק ממקומו. : מגנט של14. לובי קומה 3.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.

: גוף תאורה אמצעי בפרוזדור הדרומי לא נדלק כאשר לוחצים 7. לובי קומה 3.6

 על מתג ההדלקה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.

 . לובי כניסה קומת קרקע: חסר רמקול כריזה בפרוזדור.3.7

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 להשלים. יש

 גוף תאורה משוחרר. 34: במעבר ליד חניה -1. חניון 3.8

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש לחבר בצורה תקנית.

: צנרות וכבילה של חשמל ואו תקשורת לא מסודרות בתעלות -1. חניון 3.9

P.V.C  או פח, כתוצאה מכך מתאפשרת גישה לכל אחד אל הכבילה. בצמוד

 א מהחניון אל אזור הפיתוח.לגרם המדרגות הפנימי היוצ

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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על מנת  P.V.Cמומלץ להצניע את הכבילה ולסגור אותה בתעלות פח ו/או 

 לא לתת גישה לילדים המשחקים באזור בקלות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: חסר גוף תאורה בכניסה לבניין -2. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 3.10

 .38מחנייה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

: שקע/מתג חשמל בולט מהקיר 14לקומה  15. חדר מדרגות צפוני מקומה 3.11

 .15בפודסט קומה 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 : שקע/מתג חשמל בולט מהקיר.8לקומה  9. חדר מדרגות דרומי מקומה 3.12

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 א מושלם.. חדר כושר: לוח חשמל ל3.13

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 במקומות החסרים. P.V.Cנדרש להשלים פסים מ 

 תקן/כללי מקצוע

 . 4)תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל( סעיף  165זאת בניגוד למפרט 

 

 . חדר כושר: לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.3.14

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 יש לבצע סימון הנתיכים.

 תקן/כללי מקצוע

וולט( סעיף  1000זאת בניגוד לתקנות החשמל )התקנת לוחות במתח עד 

הקובע כי:  ")א( מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה  14

 100והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.      )ב( בלוח בעל מבטח ראשי של 

מוליכים אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם     ההדקים וה

המחוברים אליהם. )ג( כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט     במיתקן 

-ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. )ד( כל הסימונים יהיו ברורים ובני

 קיימא." .

 

 ש״ח. 3,700סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל/תקשורת :
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 .  שלד ובניה.4

 פתחי השירות שהותקנו בתקרת הגבס.: חסרים דלתות של 17. לובי קומה 4.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

. חדר עגלות: לא הסתיימה מעטפת הגבס סביב צנרת העוברת החדר בניגוד 4.2

 הכחול. לספר

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

בניין. בנוסף . קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: פיר הגנרטור מלא בפסולת 4.3

 ישנה סכנה בטיחותית לנפילה לפיר במידה ומטפסים מעל הגדר.

 ש״ח. 10,500הערכת עלות:  
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יש לפנות את הפסולת ולבצע מסבך דריכה תקני באישור קונסטרוקטור 

למניעת נפילת אדם ואו חיות את תוך הפיר מומלץ להוסיף סולם טיפוס 

 ר.לעליה וירידה לצורכי תחזוקה של תחתית הפי

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: ביצוע בטון משקוף יציאה מהמבנה ללא 4.4

גימור ו/או עיבוד מסביב. קיימים בשטח בטון חשוף מסביב לדלת בנוסף 

 קיימים זוויות המתכת של פילוס המשקוף.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 יש לתקן בצורה מקצועית ותקינה.

 ופיתוח: המדרכה בירידה לחניון שבורה. . קירות חוץ, חזיתות מבנה4.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן.

 

 

: קיימים שאריות של תפסנות בפתחי ההכנה משלב הבטון של -2. קומה 4.6

 המבנה, יש להסירם, דבר המהווה מפגע תברואה סביבתי בעתיד.

 ש״ח. 4,000הערכת עלות:  
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ת התפסנות ולהחזיר את המצב נדרש לפרק את הארון ולאחר מכן לפרק א

 לקדמותו.
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 : חסר גמר סביב דלת אש חדר חשמל.-2. קומה 4.7

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להשלים.
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: גבס פגום וכתמי רטיבות על גבי הגבס כתוצאה מחדירת מים. -2. קומה 4.8

 ראה תיעוד בליקוי הרטיבות.

 ש״ח. 20,000הערכת עלות:  

הגבס ולבצע מחדש כמו כן יש לחדש צביעה באופן אחיד על נדרש לפרק את 

 כל התקרה ותשתות החיבור עם הקירות בצורה מקצועית.

ככל הנראה בעקבות שימוש בחומצה  -. סימני קורוזיה על דלתות המעלית 4.9

 לטובת ניקיון שאריות חומרי מליטה.

 .8.  לובי קומה 4.9.1

 

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 

 

 
 303מתוך  94עמוד 

 

 

בחדשות במידה ולא ניתן להסיר יש להחליף את מסגרות הנירוסטה 

 את החלודה.

 .-1.  קומה 4.9.2
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 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

 

 

 

 

 

 .16.  לובי קומה 4.9.3
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר 

 את החלודה.
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 .14.  לובי קומה 4.9.4

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר יש להחליף את 

 את החלודה.

 

 

 

 .12.  לובי קומה 4.9.5
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר 

 את החלודה.

 .10.  לובי קומה 4.9.6
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר 

 את החלודה.

 

 

 .9לובי קומה .  4.9.7
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר 

 את החלודה.

 .17.  לובי קומה 4.9.8

 

יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר 

 את החלודה.
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 .7.  לובי קומה 4.9.9

 

 

 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

 .6.  לובי קומה 4.9.10
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 להחליף ולהחזיר למצב תקין.יש 

 

 

 

 .5.  לובי קומה 4.9.11
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 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

 

 

 

 

 

 .4.  לובי קומה 4.9.12
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 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.
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 .3.  לובי קומה 4.9.13

 

 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

 .2.  לובי קומה 4.9.14
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 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

 

 

 

 .1.  לובי קומה 4.9.15
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 יש להחליף ולהחזיר למצב תקין.

: חור בתקרת הגבס ללא אביזר קצה )תקשורת/חשמל( לקוי -1. קומה 4.10

 אסתטי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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יש להשלים אביזר קצה בתקרה במידה והחור מבוטל יש לסגור את החור 

 ולבצע תיקון צבע.

דות הגבס )בנייה( בקומה, בנוסף קיימים לוחות : לא הסתיימו עבו-1. קומה 4.11

 גבס פגועים מנזקי רטיבות.

 ש״ח. 10,000הערכת עלות:  

 

יש להשלים ולהחליף את כול הגבס הפגוע כתוצאה מהרטיבות הקיימת 

 ולחדש צביעה בצורה מקצועית .
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בקצה . חדר גנרטור: פיר גנרטור מלא בפסולת בניין בנוסף אין רפפה 4.12

היציאה לפיר אחרי מערכת הסינון, קיים שיפוע לכיוון פנים החדר דבר 

 שעלול להחדיר מים אל חדר הגנרטור.

 ש״ח. 4,000הערכת עלות:  
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יש לנקותו, לפרק את המערכת שהותקנה לבצע שיפוע נכון להתקין רפפה 

 ולהחזיר את המערכת בצורה מקצועית.

 

 אוויר בכל הפתחים בתקרת הגבס.. חדר כושר: חסר גריל מיזוג 4.13

 ש״ח. 1,200הערכת 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 

 

 
 303מתוך  112עמוד 

 

 

 יש להשלים.

 1חלק  446. גג דרומי: עבודות שלד ובטון לא גמורות בניגוד לתקן הישראלי 4.14

 ס"מ. 3, המחייב כיסוי של זיון מינימום 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן.

בניין משלב השלד של המבנה  . גג דרומי: מומלץ לא להשאיר שאריות פסולת4.15

לא פונו בתום הבנייה ונמצאים על גבי האיטום דבר שעלול לגרום לנזקים 

באיטום. בדגש על מתכות, מסמרים )אלמנטים שמתחממים מאוד 

 ובטמפרטורה הנכונה עלולים לחדור את האיטום(.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 יש לפנות את הפסולת.

ן: לא בוצע עיבוד והוסרו שאריות תפסנות בכניסה לחדר . חדר משאבות עליו4.16

 פגם בטיחותי.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

 

. חדר משאבות עליון: ביצוע חורים בקיר משותף עם מאגר מים ללא 4.17

 סגירתם בתום העבודה בצורה מקצועית.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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אים ולבצע תיקון טיח וצבע יש לאטום את החור בחומר סיכה/אטימה מת

 בגמר.
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 . גג צפוני תחתון: ביצוע קוביית בטון סביב צנרת אוויר בוצע בצורה לקויה.4.18

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 

 יש להשלים.
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 . קומת גג פרוזדורים: פיר חשמל לא סגור מרצפה עד תקרה.4.19

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

דיירים: חדר השירותים במועדון הדיירים אינו גמור, בחדר קיימים . מועדון 4.20

ארגזים וציוד רב ככל הנראה ששייך לקבלן ו/או לבניין )השלמות(, חדר 

השירותים לא נבדק בעקבות הציוד הרב, אך היה ניתן להבחין כי לא 

 הותקנו כלים סניטרים כלל בחדר.

 ש״ח. 10,000הערכת עלות:  
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 העבודות כולל התקנת הכלים הסניטרים.יש להשלים את 

 1924: ביצוע תקרת גבס בניגוד להנחיות התקן הישראלי 16. לובי קומה 4.21

 ביצוע חיזוק ע"י פרופיל מסלול ולא ניצב חיזוק לא תקני.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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יש לבצע חיזוקים תקניים ע"י ניצבים ולאחר התקנתם להסיר את הניצבים 

 ם שבוצעו ע"י מסלולים.הלא תקני

: סימני קורוזיה על דלתות המעלית, ומסגרת של טלפון 15. לובי קומה 4.22

ככל הנראה בעקבות שימוש בחומצה לטובת ניקיון שאריות  -כבאים קומתי 

 חומרי מליטה.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר את 

 החלודה.
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כחול הנראה בעקבות  -: סימני קורוזיה על דלתות המעלית 13. לובי קומה 4.23

 שימוש בחומצה לטובת ניקיון שאריות חומרי מליטה.

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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יש להחליף את מסגרות הנירוסטה בחדשות במידה ולא ניתן להסיר את 

 החלודה.

 

 

 בין תקרת הגבס לחיפוי הקירות.: אין גימור 11. לובי קומה 4.24

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש להשלים מומלץ בחומר גמיש.

 . אין גמר בין תקרת הגבס לחיפוי הקירות בפרוזדור לקוי ולא מקצועי.4.25

 .5.  לובי קומה 4.25.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית מומלץ להשתמש לסיליקון על מנת להימנע 

 קים בעתיד.מסד

 .1.  לובי קומה 4.25.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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יש לתקן בצורה מקצועית מומלץ להשתמש לסיליקון על מנת להימנע 

 מסדקים בעתיד.

 

 : חסר פתח שירות בתקרת הגבס של הלובי.4. לובי קומה 4.26

 ש״ח. 350הערכת עלות:  

 

 התקרה!(.נדרש להשלים )יש לדאוג כי הוא צבוע בגוון 

 : חסר פתח שירות בתקרת הגבס של הלובי מעליות.1. לובי קומה 4.27

 ש״ח. 350הערכת 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 

 

 
 303מתוך  128עמוד 

 

 

 נדרש להשלים )יש לדאוג כי הוא צבוע בגוון התקרה!(.

 

 .1: חסר גימור סביב דלת היציאה מהבנייה מקומה 1. לובי קומה 4.28

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 

 

 

 

 .1חלק  446: זיון חשוף בניגוד לתקן הישראלי 1לובי קומה . 4.29

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  
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יש לפרק את הרפפה לבצע חיתוך של השל הזיון הבולט בצורה ישרה עם 

 minמישור הבטון ולבצע גימור והחלקה בבטון המכסה את הזיון בכיסוי 

 הרפפה.לאחר מכן לבצע גימור טיח/ צבע ולהתקין את  3cmשל 
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: גריל שחרור עשן הותקן עקום 12לקומה  13. חדר מדרגות דרומי מקומה 4.30

 ולא מפולס דבר היוצר פגם אסתטי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש לפרק ולהתקין בצורה מקצועית.

. גג עליון של חדר משאבות: קיימים סדקים בטיח בעקבות ביצוע תשתית 4.31

 בוצע האופן לקוי ולא מקצועי.לריצוף בגג עליון 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 יש לפרק את התשתית ולבצע מחדש ולתקן בצורה מקצועית.

. דוגמאות לליקויי ניקיון בבניין: שאריות של חומרי מליטה כגון דבק 4.32

 קרמיקה ובטונים לא נוקו מריצוף הפודסט.

 .3לקומה  4.  חדר מדרגות צפוני מקומה 4.32.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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יש לנקות בצורה מקצועית במידה ולא ניתן לנקות יש לפרק את 

 הריצוף ולבצע מחדש.

 .  חדר מדרגות צפוני קומה קרקע.4.32.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

יש לנקות בצורה מקצועית במידה ולא ניתן לנקות יש לפרק את 

 הריצוף ולבצע מחדש.

הגישה לבנייה בוצעו בצורה לקויה ולא מקצועית עם  . ביצוע מדרכות ושבילי4.33

מהמורות בדרכי הגישה ושאריות בטון ופולימרים שונים משלב השלד 

 והבנייה ללא כל התייחסות לנגישות עבור דיירי המבנה.

 .-1.  חניון 4.33.1

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  

 יש להחליק/לנקות ולתקן את דרכי הגישה והמדרכות בחניון.

 .-2.  חניון 4.33.2

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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 יש להחליק/לנקות ולתקן את דרכי הגישה והמדרכות בחניון.
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: לא בוצעו תפרי התפשטות כתוצאה מכך הבטון המוחלק של -1. חניון 4.34

 החניון נסדק.
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 יש לבצע תפרי התפשטות בבטון.

גימור בנוסף הרפפה בוצעה בחלקו הפנימי : פתח בבטון בוצע ללא -1. חניון 4.35

של החדר/מחסן.  דבר היוצר פגם אסתטי חזותי. יש לעבוד ע"פ תכניות 

 הבנייה.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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יש לבצע עיבוד וגימור של הפתח בצורה ישרה ואחידה ומקצועית ולהשלים 

 צביעה.

ו' החודרים את תקרת : קיימים צנרות של מערכות מים, ניקוז וכ-2. חניון 4.36

הם אינם סגורים/אטומים מסביב דבר העלול להוביל  -2לחניון  -1חניון 

בחניון  -1לחדירת מים מקומה לקומה. בנוסף נתגלה קדח פתוח בין קומה 

 ליקוי בטיחותי חמור. -בחניון  -2לקומה 

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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מישור החניון. מומלץ יש לסגור את כל המעברים בצורה מקצועית עם 

להשתמש בבטון בלטי מתקבץ, יש לבצע זיון בצורה מקצועית במסגרת 

 הקדח הפתוח טרם סגירתו.

: לא בוצע סגירה סביב צינור גיברית -2. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 4.37

במקומות בהם הוא עובר הן בין  -1לקומה  -2היוצא בפודסט בין קומה 

 ר.קומה לקומה ו/או בקי

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש להשלים סגירה ולתקן טיח באופן אחיד ומקצועי.

קיימים כבלים  33: מעל חניה מס' -2. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 4.38

 ליקוי אסתטי ובטיחותי. -חופשיים בגובה הראש 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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ואין שימוש בה יש  יש לחבר את הכבילה הנ"ל אל אביזר הקצה שלה במידה

 להסיר אותה ולבצע תיקון טיח וצבע במישור התקרה.

. הערות כלליות: לא בכל הקומות יש שלטים פולטים אור )ירוקים( עם 4.39

מספרי הקומות בכל קומה משתי צידי הקירות + ההדבקה צריכה גם להיות 

 .4חלק  1918מקצועית בהמשך לתקן 

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 ם.נדרש להשלי

 .37ס"מ. ליד דירה  2.5בסטייה של עד כ  : קיר דרומי10. לובי קומה 4.40

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן 1הליקויים הנ"ל  בניגוד ל: 

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם  789ישראלי 

פי דרישות תקן -מערכת הטיח באתר". על"טיח:  2חלק  1920לתקן ישראלי 

", בקירות גמורים"סטיות של  – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789ישראלי 

מ"מ וסטייה   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של   3בגובה עד  
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. 2חלק  1920מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי   8מהמישוריות 

 –נושאים", נספח ג' -י: קירות לא"קירות בנ 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2

פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה -הסטיות המותרות של  הקירות, על

ס"מ.   2-מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  לא גדולה  מ 1%-גדולה מ

)ראה נוסחה מצורפת( הסטייה  -הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ

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

 תקן/כללי מקצוע

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

 

 ש״ח. 95,000סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה : 

 

 

 .  אלומיניום וזכוכית.5

. חדר עגלות: דלת הכניסה )רפפה  מאלומיניום( מותקנת בצורה לקויה ולא 5.1

 מקצועית.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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יש לפרק את כנף הדלת שהותקנה בצורה לקויה ולהתקין חדשה בצורה 

מקצועית, יש לבצע התקנה/בטון באופן מקצועי של המשקוף בדגש מסביבו 

ולאחר מכן לבצע תיקוני טיח וצבע במישור אחיד עם יתר הטיח והצבע 

 שבוצע בחלל החדר.

 תקן/כללי מקצוע

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

 יתאימו למוזמן.

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות 5.2

האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי. יש לעבור 

 בקומת הקרקע. -על כל החיבורים והמפגשים בכל החזיתות של המבנה 

 .ש״ח 600הערכת עלות:  
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. חדר כושר: איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן 5.3

לא מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי. ניתן לחוש כניסה של רוח דרך 

 המסגרת.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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: איטום סיליקון סביב מסגרת חלון האלומיניום, בוצע באופן 1. לובי קומה 5.4

 מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי.לא 

 ש״ח. 100הערכת 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

 - 5.32עיף , ס1970זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה )בקשה להיתר( 

הדורש כי "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת 

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

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

יהיו לפי כללי מקצוע  פיו מבנה וגימור  החלון-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

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

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו -"תכנון ההתקנה" על 5.1
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בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים 

וצרים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות  ורשימות המ

 שהכין המתכנן.

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: רפפת אלומיניום מול יציאת חירום מצד 5.5

 דרום שבורה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש לתקן.

: קיים חלון הצופה ללובי הכניסה יש לוודא מול המפרט הטכני 1. לובי קומה 5.6

מחוסמת היא מהווה של הבניין כי הזכוכית היא מחוסמת, במידה ואינה 

 מפגע בטיחותית במידה וישענו עליה.

במידה והזכוכית אינה מחוסמת, יש להחליפה בזכוכית מחוסמת )יש לוודא 

 שקיבוע הזכוכית מותאם למצב שבו נשען עליו אדם(.

: ביצוע התקנת גריל/רפפה בפיר אויר צח בוצע באופן לקוי ולא -1. חניון 5.7

נה בוצע על לוח עץ משלב בניית הפיר ולא מקצועי יתרה מזאת אופן ההתק
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על גבי הבטון. הגריל/רפפה לא מכסה את כל פתח הפיר מלמעלה עד למטה 

 לא בוצעה השלמה שסוגרת ומתאימה את הפתח לגריל/רפפה.

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 

 יש לתקן בצורה מקצועית כולל צביעה בצורה מקצועית.
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 ש״ח. 4,000כית :סה"כ הערכת עלות לאלומיניום וזכו

 

 .  עבודות ריצוף.6

. חדר עגלות: דוגמאות לליקויי ניקיון בבניין: שאריות של חומרי מליטה כגון 6.1

 דבק קרמיקה ובטונים לא נוקו מריצוף הפודסט.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

יש לנקות ובמידה ולא ניתן להסיר את הלכלוך מהריצוף יש להחליף את 

 הריצוף.

 מקצועתקן/כללי 

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 

 

 . מועדון דיירים: גימור לא מושלם של ריצוף סביב קופסאות ביקורת.6.2
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 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 יחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.יש לבצע אר

 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  

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

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים 

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

 

 . קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: לא הסתיימו עבודות ריצוף המשתלבות.6.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

 . קומת גג פרוזדורים: אין גימור אחיד מעל הפנלים )שיפולים(.6.4

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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: ביצוע חור לעיגון דלת האש ברצפה של הלובי בוצע בצורה לא 3. לובי קומה 6.5

 מקצועית ולקוי כתוצאה מכך קיים שבר סביב חור העיגון.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש לפרק את הריצוף ולבצע מחדש.

 : קיים אריח ריצוף עם שריטות בפרוזדורים.1. לובי קומה 6.6

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להחליף.

: חסר גימור מעל פנל בפודסט בין 16לקומה  17. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.7

 .16לקומה  17קומה 

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

 : אין רובה בריצוף בלובי.3ומה . לובי ק6.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 

 נדרש להשלים.
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: לא בוצע גימור סביב צנרת הניקוז הבולטת -2. חדר משאבות תחתון קומה 6.9

 מהריצוף. חסר רובה בריצוף מאחורי העמוד במרכז החדר.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 

מחדש בצורה מקצועית נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא 

 ואחידה.
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: גימור לא אחיד ושאריות ספייסרים במלט )"רובה"( 13. לובי קומה 6.10

 במישקים בריצוף. הן בחיפוי באזור הארונות. וחיפוי הפרוזדור.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.
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: ביצוע רובה בצורה לא מקצועית ברובה קיימים שאריות של 12קומה . לובי 6.11

 שומרי מרחק.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

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 

 

 
 303מתוך  163עמוד 

 

. חדר אשפה: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( 6.12

מומלץ לאטום סביב החורים שבוצעו עבור העיגון  במישקים בריצוף. בנוסף

של מעקה ההגנה על החיפוי בחומר גמיש למניעת חדירת מים )בשטיפה ואו 

 חדירה של נוזלים אחרים(. בדגש על כל היקף חדר האשפה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

: גימור לא אחיד, מחורר ושאריות של שומרי מרחק 11. לובי קומה 6.13

 )ספייסרים( ברובה.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

. ביצוע רובה במישקים באופן לא מקצועי ולקוי, ללא ניקיון ופינוי כל 6.14

 רחק.שאריות שומרי המ

 .8.  לובי קומה 6.14.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .6לקומה  7.  חדר מדרגות דרומי מקומה 6.14.2
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 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.
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 .-1.  חדר מדרגות דרומי קומה 6.14.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.
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. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( במישקים 6.15

 בריצוף.

 .-2.  קומה 6.15.1

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.

 .-1.  קומה 6.15.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.

 .  חדר משאבות עליון.6.15.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה 

 מקצועית ואחידה.

: ביצוע רובה בצורה לא מקצועית, ברובה קיימים שאריות של 2. לובי קומה 6.16

שומרי מרחק. בדגש בחיפוי סמוך לדלתות האש, בנוסף קיימים מישקים 

 בהם לא בוצע כלל רובה.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים 16לקומה  17. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.17

 .17שונים של מלט )"רובה"( במישקים בריצוף בפודסט קומה 

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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ובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית נדרש לחרוץ ר

 ואחידה.

: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים 13לקומה  14. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.18

 .13שונים של מלט )"רובה"( במישקים בריצוף בפודסט קומה 

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

בצורה מקצועית נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש 

 ואחידה.
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 : חסר רובה בשיפולים.5לקומה  6. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.19

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

 : חסר רובה בשיפולים )פנלים(.14לקומה  15. חדר מדרגות צפוני מקומה 6.20

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה.

: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( 11מה . לובי קו6.21

 במישקים בריצוף. בחיפוי סביב רפפה של פיר סילוק עשן קומתי.

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית  תקיימת, לנקונדרש לחרוץ רובה 

 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 

רובה למישקים רגילים לפיו נדרש שה 2.1.9.1חללים.  ובניגוד לסעיף 

בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר  1661.1תתאים  לרשום בת"י 

 1555הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.  ובניגוד לת"י 

לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה  2.2.11סעיף  3חלק 

 אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

נמצאו  -1: במספר מקומות בריצוף קומה -1קומה  . חדר חשמל מערב6.22

 אריחים שבורים האריחים בשטח.

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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. חדר גנרטור: במספר מקומות בריצוף מסביב לגנרטור נמצאו אריחים 6.23

 שבורים.

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

לדירות נמצאו אריחים : במספר מקומות בריצוף בצמוד 18. לובי קומה 6.24

 שבורים.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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: במספר מקומות בריצוף בלובי מעליות נמצאו אריחים 12. לובי קומה 6.25

 שבורים.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

: במספר מקומות בריצוף פודסט 15לקומה  16. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.26

 בגרם המדרגות נמצא אריח שבור. 15קומה 
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 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 11לקומה  12: בפודסט בין קומה 11לקומה  12. חדר מדרגות דרומי מקומה 6.27

 בגרם המדרגות נמצא אריח שבור.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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. גג עליון של חדר משאבות: במספר מקומות בהקיף הגג הריצוף נמצא 6.28

 שבור.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 

 ולהחליף אריחים שבורים.נדרש לפרק 
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 תקן/כללי מקצוע

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

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

והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . ובניגוד 

 .314לדרישות ת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.-1. חדר חשמל מערב קומה 6.29

 ש״ח. 200הערכת 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 

 

 
 303מתוך  184עמוד 

 

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות 

הדורש כי  3.1פרק ג' סעיף  1555.1ת"י . ובניגוד ל314להלן: בניגוד לת"י 

הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים 

נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש 

שגם יהא  ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה 

הקובע כי חיפוי הקיר  3.2ף פרק ג' סעי  1555.1שהוזמן. ובניגוד  לת"י 

מ"מ לכל  3יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית  מהמישוריות היא  

בו נדרש לבדוק את  3.3ק"כ  סעיף   1555.1מטר. ובניגוד לת"י  2

האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. 

פוי הקיר אשפרתו המדבר על ניקיון חי 5ק"כ סעיף  1555.1ובניגוד לת"י  

 והגנתו.
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. חדר גנרטור: חסר חיתוך וגימור מקצועי של אריחים ושיפולים צמוד 6.30

 למזוזות הדלתות.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להשלים שיפולים וריצוף באזור הכניסה לחדר.

 תקן/כללי מקצוע

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

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי  10034

לפיו "בקרבת  – 10024סעיף  –טראצו". זאת בניגוד למפרט הכללי 

פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש". ובניגוד 

על יד מלבני "… הדורש כי:  10025למפרט הכללי לעבודות בניה  סעיף 

 יפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית...".דלתות יחתכו הש

 

 ש״ח. 13,700סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף : 
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 .  עבודות פיתוח ושונות.7

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: ריצוף האבנים המשתלבות בחזית המבנה 7.1

 בוצע בשיפוע לא תקין, קיימים שקיעות היוצרות מישור לא אחיד.

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  
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 .1%ושיפוע רוחבי מינימלי של  0.5%נדרש שיפוע אורכי מינימלי של 

 תקן/כללי מקצוע

 . 4.7סעיף  1571זאת בניגוד לת"י 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: במקומות פזורים בריצוף האבנים 7.2

 המשתלבות בחלק הצפוני נמצאו פגמים כגון: שברים, וסדקים.

 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 

 

 
 303מתוך  189עמוד 

 

 

 יש 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.
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באריחים . קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: המשטחים המרוצפים 7.3

משתלבים ניזוקו כתוצאה מהנחת מחולות פסולת וחומרי בנייה כמו 

 משטחי ריצוף. שגורמים לשקיעות בריצוף.

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  

 

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 פיקוח וליווי הנדסיתכנון, 
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 

 
 303מתוך  191עמוד 

 

 

 

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

וד מינימום לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק ע

שתית על מנת למנוע ת.  לטפל עד ל2ס"מ נוספים מעבר לאזור הניזוק.   20

. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה 3שקיעות במבנה המיסעה. 

 ס"מ. 20 -הגאוטכנית בחפייה של  כ
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 תקן/כללי מקצוע

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

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

 מקסימום.

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: מילוי המישקים בריצוף האבנים 7.4

 המשתלבות בצמוד למבנה בוצע בצורה לא מקצועית.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

נדרש לנקות את פני המיסעה ולפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, 

 בלייצלטאטא שוב עד שיכנס החול בין המישקים, להדק במרטט על מנת 

את החול ושיהא מילוי מושלם של המישקים ולסלק את מה שנשאר מחול 

 מעל פני המיסעה.
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 תקן/כללי מקצוע

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

 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. 10.4לסעיף  

 

 

 

. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: אין גימור בין השיפוע בריצוף בחזית 7.5

 המזרחית מצד שמאל של הכניסה הראשית ללובי.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 ש״ח. 9,200פיתוח ושונות :סה"כ הערכת עלות לעבודות 
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 .  עבודות איטום וליקויי רטיבות.8

 16לקומה  16. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: סימני נזילת מים מקומה 8.1

 חיצוני ממרפסת השירות.

 

יש לאתר את מקור הרטיבות טרם טיפול בנזקי הרטיבות. מומלץ זמן 

 ופתרון לטיפול.מאתר נזילות לקבלת הערכת עליות 
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 : רטיבות בתקרת הגבס.-1. קומה 8.2

 

 

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

 התיקונים.
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 תקן/כללי מקצוע

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

חדרי קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות 

השרות למעט  אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". 

 על כל חלקיו. 1476וכן בניגוד לת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: קיימים סימני רטיבות ולחות גבוהה בקיר -2. חדר משאבות תחתון קומה 8.3

 הצפוני בחדר הגובל עם מאגר המים של הבניין.
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 מומלץ לזמן מאתר נזילות.

: סימני פטריות ועובש על הקירות והתקרה בכל הקומה. כתוצאה -2קומה . 8.4

מכך יש התפרקות של אריחים ושיפולים ממקום. קיים חשש סביר לקריסת 

 תקרת הגבס בעקבות הרטיבות הרבה והמצב בו נימצא הגבס.
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 יש לאתר את מקור הנזילות ולטפל בהקדם טרם הכניסה לתיקונים.
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 דרומי: ביצוע איטום לקוי בכניסה למבנה, דבר המוביל לנזקי רטיבות. . גג8.5

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 יש להשלים איטום בצורה מקצועית.

. קומת גג עליון: לא בוצע איטום כלל מעל פיר סילוק עשן, כתוצאה מכך גג 8.6

הפיר הנו בטון חשוף למי גשמים ואינו אטום כמו יתר הגג ביריעות 

 מים עלולים לחלחל פנימה. -יות ביטומנ

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

 . סימני פטריות ועובש על הקירות והתקרה.8.7

 .-1.  חדר מדרגות דרומי קומה 8.7.1

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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נדרש לשייף באזורים בהם מדובר בטיח, למרוח שכבת פונגצ'אק או 

גבס יש להחליף לחדש ולתקן בצורה  ש"ע ולחדש צביעה. במקומות של

 מקצועית ולחדש צביעה.

 

 

 

 

 .-2.  חדר מדרגות דרומי קומה 8.7.2

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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נדרש לשייף באזורים בהם מדובר בטיח, למרוח שכבת פונגצ'אק או 

ש"ע ולחדש צביעה. במקומות של גבס יש להחליף לחדש ולתקן בצורה 

 מקצועית ולחדש צביעה.

. קיימים סימני רטיבות פעילים כמו כן גם קיימים סימנים עובש בכל חלל 8.8

 החניון.

 .-1.  חניון 8.8.1
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נדרש לתקן, כמו כן מומלץ לזמן מאתר נזילות לקבלת חוות דעת 

 מקצועית כולל הערכת עלויות.

 

 

 

 

 

 .-2.  חניון 8.8.2
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לקבלת חוות דעת  נדרש לתקן, כמו כן מומלץ לזמן מאתר נזילות

 מקצועית כולל הערכת עלויות.
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. הערות כלליות: לא ניתן לדעת האם בוצע איטום בצורה מקצועית בין 8.9

 האדמה הגננית לבין הבטון.

 

 מומלץ לזמן מאתר נזילות לקבלת חוות דעת בנושא.

 : סמני רטיבות וקורוזיה באזור.-2. חדר משאבות תחתון קומה 8.10

 נזילות. יש לזמן מאתר

 תקן/כללי מקצוע

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

 בהתאם לתנאי הסביבה.

 

: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר בקירות הבטון -1. קומה 8.11

 בדגש באזורי היציאה לחניון.
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בגמר  נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה

 התיקונים. ראה תיעוד בנזקי צבע.

 

 

 

 

 . חדר דואר: כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים.8.12
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, מומלץ לזמן מאתר נזילות לקבלת חוות 

 דעת מקצועית.

ת : כתמי רטיבות באזור הרפפו18. חדר מדרגות דרומי מקומת גג לקומה 8.13

 בגרם המדרגות בקומת הגג.
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נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר 

 התיקונים.

 

 

 

 

: כתמי רטיבות במקומות שונים 5לקומה  6. חדר מדרגות דרומי מקומה 8.14

בבניין בעיקר מאחורי המעקה הפנימי בגרם המדרגות היורד לפודסט קומה 

5. 
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בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר  ןהרטיבות, לתקמקור  נדרש לאתר את

 ש"ח. 300 -התיקונים. הערכת עלות תיקון צביעה

 . כתמי רטיבות במקומות שונים בעיקר בתקרה.8.15

 .15לקומה  16.  חדר מדרגות צפוני מקומה 8.15.1
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 נדרש לאתר את מקור הרטיבות, מומלץ לזמן מאתר נזילות.

 .7לקומה  8מדרגות צפוני מקומה .  חדר 8.15.2

 

 נדרש לאתר את מקור הרטיבות, מומלץ לזמן מאתר נזילות.

 .6לקומה  7.  חדר מדרגות צפוני מקומה 8.15.3
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 נדרש לאתר את מקור הרטיבות, מומלץ לזמן מאתר נזילות.

 .4לקומה  5.  חדר מדרגות צפוני מקומה 8.15.4

 

 לזמן מאתר נזילות. נדרש לאתר את מקור הרטיבות, מומלץ
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 תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות 

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

החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות 

 לתוכו מבחוץ.".

 

ן: יריעות ביטומניות מורכבות על קירות המעקה העליונים . קומת גג עליו8.16

 ללא שנץ )מגרעת( וללא סרגל חיזוק.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ המגרעת לבצע רולקה בצורה מקצועית ולחזק היריעות בפס 

 אלומיניום, ולאטום את המרווחים סביב הפס.

 תקן/כללי מקצוע

 . 8ראה גם ציור  3.2.2.1סעיף  1חלק  1752זאת בהתאם  לת"י 
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. גג צפוני תחתון: ביצוע איטום לקוי בכניסה למבנה. דבר העלול להוביל 8.17

 לנזקי רטיבות. פליריטאן מוקצף אינו חומר אטימה נגד מים מורשה.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 יש להשלים איטום.

 ש״ח. 4,500וליקויי רטיבות :סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום 

 

 .  עבודות אבן טבעית.9
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. קירות חוץ, חזיתות מבנה ופיתוח: גימור ועיבוד לקוי ולא מקצועי בחיפוי 9.1

 האבן מהצד הצפוני לכניסה הראשית מה שיוצר פגם אסתטי.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

צע יש לפרק ולבצע בצורה מקצועית ואחידה בהמשך לגימור האחיד שבו

 ביתר המקומות הסובבים את המבנה.

 ש״ח. 2,000סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית :

 

 .  עבודות טיח וצבע.10

 . חדר דואר: צביעה לקויה ולא מקצועית של תקרת הגבס.10.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 נדרש לפרק את האביזרים בתקרה ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

 

 

 

 

 

 

קומת גג פרוזדורים: לא הסתיימו עבודות הצבע בקומה קיימים מקומות . 10.2

בהם הצבע מתקלף, קיימים תיקונים שלא בוצע עליהם צבע חוזר וקירות 

 גבס שלא בוצע בהם שפכטל כלל.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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נדרש לשייף את הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה, 

 אופן אחיד בכל הקומה.להשלים צביעה ב

: צבע מתקלף ומתפורר בעקבות יישום לא -2. חדר משאבות תחתון קומה 10.3

 נכון ומקצועי.

 ש״ח. 2,500הערכת עלות:  
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 . צבע מתקלף.10.4

 .  גג דרומי.10.4.1

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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 .  גג צפוני תחתון.10.4.2

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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 .13לקומה  14.  חדר מדרגות דרומי מקומה 10.4.3

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 . חדר משאבות עליון: טיח אקרילי מתקלף חיצונית למבנה.10.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לשייף הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה.
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 תקן/כללי מקצוע

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

 בהתאם לתנאי הסביבה.

: קיימים אלמנטים של בטון חשוף הגורמים למראה טיח וצבע לא -1. קומה 10.6

 אחיד.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לקלף את הטיח הקיים ולבצע תיקון בצורה מקצועית ואחידה.

א אחיד. הדבר חוזר גם : מראה טיח ל-2. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 10.7

 .-1לקומה  -2בצינור גיברית היוצא בפודסט בין קומה 

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה ע"פ תכניות הבניה.

 . מראה טיח לא אחיד.10.8

 .-1.  חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 10.8.1

 ש״ח. 700הערכת עלות:  
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 מקצועית ואחידה ע"פ תכניות הבניה. נדרש לתקן בצורה

 .-1.  חדר חשמל מערב קומה 10.8.2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .  חדר דואר.10.8.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .4לקומה  5.  חדר מדרגות דרומי מקומה 10.8.4

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 .2לקומה  3.  חדר מדרגות דרומי מקומה 10.8.5

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .11לקומה  12.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.8.6

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 .  חדר גנרטור.10.8.7

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .7לקומה  8.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.8.8

 ש״ח. 100הערכת עלות:  
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 .5לקומה  6.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.8.9

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 .4לקומה  5.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.8.10

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 לקומה קרקע. 1.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.8.11

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .  חדר מדרגות צפוני קומה קרקע.10.8.12

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .8לקומה  9חדר מדרגות צפוני מקומה   .10.8.13

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 : מראה טיח לא אחיד סביב משקוף היציאה לחניון.-1. קומה 10.9

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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. חדר משאבות עליון: מראה טיח לא אחיד מחוץ לחדר סביב משקוף דלת 10.10

 הכניסה.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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משאבות עליון: מראה טיח לא אחיד סביב צנרות. וזיון שלד המבנה . חדר 10.11

בחלל של חדר משאבות )אזור בעל סבירות  1חלק  446חשוף בניגוד לת"י 

 גבוהה לקבלת מים(.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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: מראה טיח לא אחיד סביב 15לקומה  16. חדר מדרגות צפוני מקומה 10.12

 אביזרים בתקרה .

 ש״ח. 200ות: הערכת על 

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.
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 תקן/כללי מקצוע

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

 יתאימו למוזמן.

: סימני פטריות ועובש על הקירות והתקרה בכל הקומה. -1. קומה 10.13

בכל קירות כתוצאה מכך יש התפרקות של אריחים ושיפולים ממקום. 

 הבטון בדגש באזורי היציאה לחניון.

 ש״ח. 9,500הערכת עלות:  
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 נדרש לשייף, למרוח שכבת תמיסת פונגיצ'ק או ש"ע ולחדש צביעה.

. גג צפוני תחתון: מומלץ לנקות את האזור בתום העבודה שאריות איטום 10.14

 על הקירות לא הוסרו בתום העבודה ו/או חידש הצבע.

 ש״ח. 200ת עלות: הערכ 
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 לנקות/לקלף ולצבוע שוב.

 

: מערכות מתזים מלאות בצבע דבר -2. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 10.15

 העלול להביא לתפקוד לקוי של המערכת.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 יש לנקות את מערכת המתזים מכל שאריות הצבע.

בבניין בעיקר במקומות  . חדר דואר: כתמי רטיבות במקומות שונים10.16

 הבאים.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

 . כתמי רטיבות במקומות שונים בעיקר בתקרה.10.17

 .15לקומה  16.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.17.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 בגמר התיקונים.נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה 

 .7לקומה  8.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.17.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

 .6לקומה  7.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.17.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים.

 .4לקומה  5.  חדר מדרגות צפוני מקומה 10.17.4

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 נדרש 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 

ים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות החיצוני

 לתוכו מבחוץ.".

 

: צביעה לקויה ולא מקצועית 14לקומה  15. חדר מדרגות דרומי מקומה 10.18

של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות 

 14עד קומה  15הצביעה. )קירות בלוקים/בטון( כל גרם המדרגות מקומה 

 כולל.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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: צביעה לקויה ולא מקצועית של 7לקומה  8. חדר מדרגות צפוני מקומה 10.19

הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות 

 הצביעה )קירות בלוקים/בטון(.

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

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

 מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

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

 

 . צביעת תקרה לקויה בחניון )תקרת בטון( ראה תיעוד בנזקי רטיבות.10.20

 .-1.  חניון 10.20.1

 ש״ח. 20,000הערכת עלות:  

 .-2.  חניון 10.20.2

 ש״ח. 20,000הערכת עלות:  
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נדרש לשפשף את הצבע ,להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך 

 הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

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

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

 

 ש״ח. 68,300סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע :

 

 

 

 

 

 

 .  אריחי קרמיקה )פנימי(.11

 : בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.-2משאבות תחתון קומה . חדר 11.1

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

 תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות 

הדורש כי  3.1פרק ג' סעיף  1555.1. ובניגוד לת"י 314להלן: בניגוד לת"י 

הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים 

נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש 

שגם יהא  ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה 

הקובע כי חיפוי הקיר  3.2פרק ג' סעיף   1555.1שהוזמן. ובניגוד  לת"י 

מ"מ לכל  3יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית  מהמישוריות היא  

בו נדרש לבדוק את  3.3ק"כ  סעיף   1555.1מטר. ובניגוד לת"י  2

האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. 

הקיר אשפרתו המדבר על ניקיון חיפוי  5ק"כ סעיף  1555.1ובניגוד לת"י  

 והגנתו.
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נעשה בצורה לא  -2: חיתוך סביב צינורות/אביזרים בקומה -2. קומה 11.2

 מקצועית.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

: חיתוך סביב אביזרים בחיפוי בפרוזדור נעשה בצורה לא 2. לובי קומה 11.3

 מקצועית.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 ועתקן/כללי מקצ

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

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים 

 בעזרת מכשיר מתאים".
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שבורים/סדוקים מעל הדלת כניסה לחדר : אריחי קרמיקה -1. קומה 11.4

 החשמל המערבי כתוצאה מהתקנת מכונת הקידוח.

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. ולהשלים עיבוד גמר של הפתח 

 ומכסה חיצוני בקדח.
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ובי : אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: ל13. לובי קומה 11.5

 מעליות ובפרוזדורים לדירות.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

: אריחי קרמיקה שבור וסדוק בחיפוי צמוד לארון החשמל 1. לובי קומה 11.6

 בפרוזדור.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

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

 100641לעיל" וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  100641כאמור בסעיף 

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

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

 

 אש.: סימני ריתוך על הריצוף בלובי מעליות וסמוך לדלת ה-1. קומה 11.7

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 יש לפרק את האריחים עם סימני הריתוך באריחים חדשים.

 

 

 

 

 

 

 

 . סימני ריתוך על חיפוי ליד לוח מעליות בלובי מעליות וסמוך לדלת האש.11.8

 .18.  לובי קומה 11.8.1

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  
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 חדשים.יש לפרק את האריחים עם סימני הריתוך באריחים 

 .12.  לובי קומה 11.8.2

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש לפרק את האריחים עם סימני הריתוך באריחים חדשים.

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 

 

 
 303מתוך  269עמוד 

 

 

 

 

 .2.  לובי קומה 11.8.3

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 יש לפרק את האריחים עם סימני הריתוך באריחים חדשים.

 עבור טלפון הכבאים.: חיתוך לא מקצועי חיפוי הקרמיקה 13. לובי קומה 11.9

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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יש לבצע תיקון אסתטי נקודתי סביב טלפון הכבאים, במידה לא ניתן יש 

 להחליף את האריח.

: חיפוי הקיר שבור באזור מתג התאורה של הפרוזדור 13. לובי קומה 11.10

 הדרומי.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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את פתיחת הפתחים בצורה יש להחליף את האריח באריח חדש ולבצע 

 מקצועית וישרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: יציאת החשמל עבור שלט היציאה הדרומי בוצע בצורה 12. לובי קומה 11.11

לקויה ולא מקצועית תוך שבירה מכוונת של החיפוי. ביצוע לא מקצועי 

 ולקוי.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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וצע בו חור יש להסיר את השלט לפרק את האריח להתקין אריח חדש שב

מבעוד מועד להשחיל את הכבל ולקבע על הקיר בצורה מקצועית, רובה 

 ולהשלים את השלט.

 

 

 

 

 

 

 

 

: יציאת החשמל עבור שלט היציאה הדרומי בוצע בצורה 8. לובי קומה 11.12

לקויה ולא מקצועית תוך שבירה מכוונת של החיפוי ביצוע לא מקצועי 

 ולקוי.
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 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

להסיר את השלט לפרק את האריח להתקין אריח חדש שבוצע בו חור  יש

מבעוד מועד להשחיל את הכבל ולקבע על הקיר בצורה מקצועית, רובה 

 ולהשלים את השלט.
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: לא בוצע מילוי מישקים ברובה בחיפוי במקומות הבאים :  1. לובי קומה 11.13

אשונה ללובי הכניסה . במסגרת החיפוי סביב חלון הצופה מהקומה הר1

 . בחיפוי באזור המחסנים.2)קומת קרקע( 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 : גימור לקוי של חיפוי במסגרת החלון הצופה ללובי.1. לובי קומה 11.14

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 יש להשלים גימור.
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האריחים מסביב לארון : לא בוצע כראוי מלט רובה בין 18. לובי קומה 11.15

 החשמל ומוני המים, מים עלולים לחדור ולגרום לנזקים.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.
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: לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בלובי מעלית, 15. לובי קומה 11.16

 לחדור לגרום לנזקים.מים עלולים 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית 

 ואחידה.

 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 
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יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר 

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

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

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

 זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

 

 

: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור 13. לובי קומה 11.17

 /או עבודה לקויה.במלט ו
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 נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

המתיר סטייה בין  3טבלה  10095זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 מ"מ. 1אריחים של 

 

 ש״ח. 9,600סה"כ הערכת עלות לאריחי קרמיקה )פנימי( :

 

 .  בטיחות.12

ית מנותק ממקומו ולא מחזיק : מנגנון של דלת האש דרומ18. לובי קומה 12.1

 את הדלת במקומה.

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

 : ארון חשמל ללא שילוט אזהרה!.-2. קומה 12.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.
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 : איטום אש.-1. קומה 12.3

 ש״ח. 700הערכת עלות:  

 

 .1001לא בוצע סגירה סביב צנרת החשמל בניגוד לתקן 
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. חדר גנרטור: במלבן הכניסה לחדר קיימים אלמנטים לכיוון המשקוף 12.4

בהתקנתו ולא הוסרו לאחר מכן, מה גם שלא דוייס החלק התחתון של 

המלבן על מנת לתת חוזק ולהפריד בין אזור החניון לאזור חדר הגנרטור, יש 

 לציין בשלט מחוץ ומפנים הדלת זהירות מדרגה/מכשול.

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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יש לחתוך את שאריות המלבן הלא רלוונטיות, לדייס את החלק התחתון 

 ולהשלים את הריצוף.

. קומת גג פרוזדורים: ארון חשמל לא מותקן במישור הקיר באופן אחיד 12.5

 ומאפשר הכנסה של כף היד פנימה מבלי לפתוח אותו.

 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 

 

 
 303מתוך  284עמוד 

 

 

 יש לתקן.

: בוצע סגירת גבס ורוד )גבס אש( ללא איטום אש בהקיף בניגוד -1. קומה 12.6

 .1001לתקן הישראלי 

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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ראשית יש לוודא מול תכנית הבטיחות כי אכן מדובר באזור אש. לאחר מכן 

 60דק' או  30יש לראות האם התכנית מציינת גבס אש )הגנת אש( למשך 

בר בתקרת אש זאת סוגיה אחרת.  לפתרון הבעיה הקיימת אם מדו -דק' 

בהנחה שכך זה ע"פ התכנית יש להשלים את חיבור בין מחיצות הבטון! 

או יועץ אש וסילוק עשן  1001לתקרת גבס האש בחומר המאושר מול תקן 
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)מרווחים( המתקיימים בחיבור בין תקרה לקיר  המישקיםולאטום את 

ת גבס רגילה יש לבצע מסטיק אקרילי בהקיף הבטון.  במידה ומדובר בתקר

 בגוון התקרה למניעת סדקים בגבס בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

: מנגנון של דלת האש  דרומית מנותק ממקומו ולא מחזיק 16. לובי קומה 12.7

 .64את הדלת במקומה ליד דירה 

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש לתקן.

 לסגירה.: ארון חשמל לא ניתן כלל 15. לובי קומה 12.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 

 יש לתקן בהקדם.
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: מעקה המרכזי של גרם המדרגות 18. חדר מדרגות דרומי מקומת גג לקומה 12.9

לקומת הגג אינו מחוזק ומתנדנד דבר עלול ליצור מפגע  18העולה מקומה 

 בטיחותי.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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לים פקקים בסיומות יש לחזק את המעקה כמו שצריך בנוסף יש להש

 העמודים נעולים של המעקה.

: ביצוע התקנת תעלת פח לכבילת חשמל -2. חדר מדרגות דרומי קומה 12.10

בצורה לא מקצועית ולקויה זוויתן הותקן שוכב ולא בצורה תקנית כך 

 שיקבל את מערכת המומנטים המופעלת עליו כפי שהיצרן תכנן אותו.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 לפרק ולהתקין בצורה מקצועית. יש

. הערות כלליות: חסר סימון בכתב ברייל סמוך ללחצן לקומות במעליות 12.11

כמוכן יש לדאוג כי כל הסימנים היו באותו צד על מנת להטעות את 

 .3.2חלק  1918העיוורים זאת בהמשך לתקנות הנגישות המבנים. ת"י 

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 ן.נדרש להשלים ולתק
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 ש״ח. 4,600סה"כ הערכת עלות לבטיחות :

 

 .  עבודות אינסטלציה וניקוז.13

 ונטה -. חדר כושר: חדר השירותים שבחדר הכושר לא גמור חסרים 13.1

בתקרה, גופי תאורה, גימור של הרובה, לא הותקנה אסלה ו/או לחצן 

לאסלה, בחדר קיימת נישה )לא נבדק משום שאין פריסות(, ארון + כיור 

 וברז.

 ש״ח. 10,000הערכת עלות:  

יש להשלים את כל  -מומלץ לא לקבל את חדר הכושר עד השלמת העבודות 

 מה שצוין מעלה.

 בידוד על צנרת של הדודים.. גג דרומי: חסר 13.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 יש להשלים.

. גג דרומי: חיבורי צנרת של המים לקולטי השמש, אינם מחוברים כמו 13.3

 שצריך מה שגורם לנזילה של מים מהחיבורים.

 ש״ח. 400הערכת עלות:  
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 יש לחזק את החיבורים.

 

 

 . חדר משאבות עליון: חסר מכסה ניקוז.13.4

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש להשלים.

, בוצע בידוד באופן לא הדודים. גג צפוני תחתון: חסר בידוד על צנרות 13.5

מקצועי הבידוד צריך להיות בגוון לבן נוגד את קרינת השמש על מנת לתת 

 אורך חיים ארוך יותר לבידוד כפי שניתן לראות שבוצע בגג הדרומי.

 ש״ח. 5,000הערכת עלות:  
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יש להשלים מעטפת בידוד כמו כן מומלץ לעטוף את הבידוד בלפלף )ניילון 

 מ"מ בגוון לבן( לאריכות החיים של הבידוד. 2.5בעובי 

: ביצוע אלתור תמיכה לצינור גיברית ביצוע לקוי לא מקצועי -2. חניון 13.6

 המהווה מפגע בטיחותי חמור למקרה של נפילה על אדם.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 יש לפרק את האלתור ולבצע חיזוק תקני באופן מקצועי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: בירידה למדרגות מהחניון העליון -1. חדר מדרגות פנימי של חניון קומה 13.7

קיימת תעלת ניקוז שתפוסה בבטון, לא ניתן לפתוח על מנת  -1לחניון 

 לאפשר תחזוקה שוטפת של התעלה.

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 קות שתאפשר פתיחה והחזרה של רשת תעלת הניקוז.יש לפנות ולנ

 ש״ח. 16,200סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה וניקוז :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  אריחי קרמיקה )חיצוני(.14

 . חיפוי אבן של המבנה שבור.14.1

 .  גג דרומי.14.1.1

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  
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 יש לתקן בצורה מקצועית.
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 צפוני תחתון..  גג 14.1.2

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

 

 יש לתקן 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 

 

 
 303מתוך  299עמוד 

 

 

 . גג דרומי: חיפוי שיש מעל מעקה בגג אינו גמור.14.2

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 

 יש להשלים סגירה למראה אחיד.
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 ש״ח. 2,500סה"כ הערכת עלות לאריחי קרמיקה )חיצוני( :
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 הערות
 

 .פן מבלאי כלשהוהינם יסודיים ואינם נובעים בשום אוהליקויים שפורטו לעיל  .1

 .המבנה בחזית אקראיות' נק במספר שליפה בדיקות לבצע מומלץ .2

 ביציאה רגל הולכי למעבר בשטח בביצוע התייחסות אין מדוע לדעת ניתן לא .3

 .המבנה של פיתוח תכניות לידי התקבלו שלא כך עקב לחניון כניסה או/ו

 מומלץ לקבל כוונה ויש במידה, הגינה בנושא מקצועית דעת חוות לתת אוכל לא .4

 .מקצועית דעת חוות לקבלת נוף לאדריכל לפנות

 הבדיקה במהלך שנצפו הסימנים פ"ע פעילים רטיבות מוקדי נתגלו במבנה .5

 תועדו המוקדים רוב) מקצועית דעת חוות לקבלת נזילות מאתר לזמן מומלץ.

 ואינם מתומחרות לא בבניין הרטיבויות לתיקון עלויות. (עניינית בצורה בדוח

 יהיה ניתן נזילות מאתר של בדיקה לאחר, זה דוח של כספית מהערכה חלק

 .התיקון עלות את מכך וכנגזרת טיפולה אופן, הבעיה מקור את לאתר

 בלוביי המעליות דלתות על והחלודה ריצוף, החיפויים כל של ניקיון לבצע יש .6

 השונים והפולימרים המליטה חומרי מכל בפרט הכניסה ובלובי הקומות

 .המזמין לשביעות

 של פינוי על בדגש המפתח מסירת ועד השלד משלב הפסולת כל את לפנות יש .7

 לאלתר המבנה משטח מהפרויקט חלק עוד שאינם הפיתוח עבודות

 בכבוד רב,
 מיוסט רועי

 .בנין מהנדס
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 הערכה כספית

 פרק סכום בש"ח

 מסגרות/נגרות 42,200

 )טבעית אבן (ריצוף עבודות 25,800

 תקשורת/חשמל מתקני 3,700

  ובניה שלד 95,000

 וזכוכית אלומיניום 4,000

  ריצוף עבודות 13,700

 ושונות פיתוח עבודות 9,200

 רטיבות וליקויי איטום עבודות 4,500

 טבעית אבן עבודות 2,000

 וצבע טיח עבודות 68,300

 )פנימי (קרמיקה אריחי 9,600

 בטיחות 4,600

 וניקוז אינסטלציה עבודות 16,200

 )חיצוני (קרמיקה אריחי 2,500

 הנדסי פיקוח 30,130

 :סכום ביניים 331,430

 מע"מ 17%תוספת  56,343

 סה"כ 387,773
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 להערכה כספית הערות

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי  .1

וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש המחזיק צוות 

 .30%-25%לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 

 .המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת .2

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

  .החליף משטחים שלמיםאריח "חדש" ל"ישן" נדרש ל

 

 בכבוד רב,
 מיוסט רועי

 .בנין מהנדס
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