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 דלכבו
 צבי מילר
  5דירה  99התבלינים דרך

 אילת
 
 
 

 אילת,  5דירה  99התבלינים דרךב דירההנדון: ה

 ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית

 

 בוגר ,השרון הוד  1,עליכם שלום מרחוב לוי אביתר מהנדס ,מטה החתום אני

 .' 34374654מס רישום תעודת ובעל אזרחית להנדסת אריאל אוניברסיטת

 .נההנדו דירהעתי המקצועית לליקויים ולחסר בלחוות ד צבי מילרהתבקשתי ע"י 

, ערכתי העל כל חלקי ה, סקרתי אותנההנדו דירהביקרתי ב 20/11/2019בתאריך ה 

 רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 

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

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

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

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

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 בוגר אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית במגמת תכנון.

 

 אלה פרטי השכלתי

 ות בנייה במבני מגורים.פיקוח על עבוד

 ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים.

 ניהול פרויקטים שיפוצי מבנים.

 הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים.

 ואלה פרטי ניסיוני

 

 

 

 תיאור המבנה

 .קומות 3 מתוך קרקע בקומת מגורים דירת .1

 .אבן חוץ המבנה חיפוי .2

 .בלבד קרמיקהחיפוי  פנים המבנה .3

  חדר, שינה חדר, כללי רחצה חדר, הורים רחצה חדר, דיור חדר: כולל המבנה .4

 שירותי, פרוזדור, מרפסת, ד"ממ, מטבח, מחסן, חניה, הורים שינה חדר 1, שינה

 .אורחים

 .קרמיקה באריחי פתמרוצ דירהה .5
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 עקרונות מנחים לחוות הדעת: 

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

 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 

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

 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 

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

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

 

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

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

 להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

 

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

 יה. והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבני

מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות 

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

 

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 

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

 .326מפמ"כ 

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

 על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.
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 פרק ב' של התקן: 2.1וכן עפ"י סעיף 

 כללי

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

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

 בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

 הסטיות המותרות לפי תקן זה; .3

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

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

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

 המותרות בעבודות ובמוצרים.

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

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

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

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

 למפרטים ולתכנית.

 הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל. .ב

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

 במשך הזמן.

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

נה לרבות בגין ליקויים אשר אינם בהאחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במ

 מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר.

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .ה

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

 הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

 

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 תקנות התגוננות האזרחית. –תקנות הג"א  .ג

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ד

 חוק החשמל. .ה

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ו
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 ממצאים
 
 .  אלומיניום1

. איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי 1.1

 והדבר מהווה פגם אסתטי.

 .  חדר רחצה הורים.1.1.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .  חדר רחצה כללי.1.1.2

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 .1שינה .  חדר 1.1.3

 ש״ח. 150הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה הורים.1.1.4

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 .  חדר שינה ליד חדר רחצה.1.1.5

 ש״ח. 150הערכת עלות:  
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 .  מרפסת.1.1.6

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .  שירותי אורחים.1.1.7

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים יש לאטום היטב בחומר איטום 

סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות 

 בגשמים.
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 תקן/כללי מקצוע

 1חלק  1068. ת"י 1. 12.08.04 -ו 12.03.04 -ובניגוד למפרט הכללי סעיפים 

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

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

תריס, כל החיבורים בין חלקי -וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון

 1509התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 

. ת"י 2ידי פקקים מתאימים. -. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק 

"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים  1חלק  4068

פיו מוצרי אלומיניום -"תכנון ההתקנה" על 5.1מאלומיניום", סעיף 

ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע 

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

 צרים שהכין המתכנן.תכניות ורשימות המו

 

 . חדר רחצה הורים: חלון לא נסגר כראוי.1.2

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן לסגירה מלאה ותקינה.
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 . חדר שינה הורים: דלת זוחלת ונסגרת לבדה.1.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון למצב של עצירה סטטית.

 החלונות.. כללי: לא הורכבו מכסים בכנפי 1.4

 ש״ח. 350הערכת עלות:  
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 נדרש להשלים.

 . כללי: לא הותקן תריס חשמלי בחלון ממ"ד.1.5

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 נדרש להתקין תריס חשמלי כפי שרשום במפרט המכר.

 . מרפסת שירות: לטענת הלקוח לא הותקן חלון במרפסת שירות.1.6
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 . סגרים לא פועלים כראוי.1.7

 חדר דיור. . 1.7.1

 ש״ח. 125הערכת עלות:  

 .  חדר שינה הורים.1.7.2

 ש״ח. 120הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולהתקין סגרים תקניים ובגוון המכלול.

 תקן/כללי מקצוע

 . 1509.1 -ו 1068.1זאת בהתאם לת"י 
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 . ממ"ד: דלת חלון בחדר מורכבת בסטייה.1.8

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 ולהרכיב ללא סטיות.נדרש לפרק 

 תקן/כללי מקצוע

 .1חלק  4068זאת בניגוד לת"י 
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 . שירותי אורחים: גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי.1.9

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 יש להחליף את החלקים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

בפרופילי החלון. וכן האוסר פגמים  202.1סעיף  2חלק  1068בניגוד לת"י 

לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי  203סעיף  2חלק  1068בניגוד לת"י 

המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות המלבן יהיו 

 סגורות עם מישק חלק.

 

 ש״ח. 6,195סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 
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 .  חיפוי קרמיקה/פסיפס2

 טות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן.. לא בוצעו מישקי התפש2.1

 .  חדר רחצה הורים.2.1.1

 ש״ח. 1,500הערכת עלות:  
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 .  חדר רחצה כללי.2.1.2

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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 .  שירותי אורחים.2.1.3

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 

 נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש.
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 תקן/כללי מקצוע

 מישקי התפשטות. - 4.7, פרק ד' סעיף 2חלק  1555 לפי ת"י

 

 

 . חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית.2.2

 .  חדר רחצה הורים.2.2.1

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .  חדר רחצה כללי.2.2.2

 ש״ח. 350הערכת עלות:  

 

 .  שירותי אורחים.2.2.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 בצורה מקצועית. נדרש לתקן
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 תקן/כללי מקצוע

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

לפיו:  100641לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף  100641כאמור בסעיף 

"פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים בעזרת 

 מכשיר מתאים".

 

 ם: פתח ביקורת סגור וללא יכול גישה.. חדר רחצה הורי2.3

 ש״ח. 550הערכת עלות:  

 

 נדרש לנקות היטב את המילוי שבוצע ולהתקין מכסה אסתטי.

  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

  1/5 שלום עליכםרח'  – הוד השרון   09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 90מתוך  23עמוד 

 

 . כללי: שקע לא במיקום הנכון.2.4

 ש״ח. 800הערכת עלות:  

 

 נדרש לבצע לפי התוכנית.

 . חדר רחצה כללי: אריח קרמיקה שבור/סדוק/פגום.2.5

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

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

לפיו: "  100641לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף  100641כאמור בסעיף 

נוגעות במוצרי נגרות לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים ה

 .314ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 
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. חדר רחצה כללי: חיפוי הקרמיקה הורכב בסטייה מקווים ישרים. דבר זה 2.6

 יוצר קווים מדורגים ולא מתמשכים וחיבור פינות לא אחיד.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 וללא סטיות. יש לפרק החיפוי, ולחפות הקירות בצורה מקצועית

 תקן/כללי מקצוע

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

לפיו:  100641לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף  100641כאמור בסעיף 

"אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, החיפוי יהיה לפי קווים ישרים 

סעיף  1555.2תו גודל". תקן ועוברים בשני הכיוונים, כאשר האריחים באו

 .2014משנת  3.1
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 . שירותי אורחים: אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח.2.7

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 

בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה 

 אחידה וללא סטייה מהמישור.

 תקן/כללי מקצוע

( האומר שהפרש הגובה ין 2014) 3.2.2סעיף  2חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

 מ"מ. 1.5 -אריחים או לוחות סמוכים לא יהיה גדול מ

 ש״ח. 8,900סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 
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 .  כללי3

. כללי: המעלית בבניין לא עובדת מזה שנה, ועובדה זו מגבילה את יכולת 3.1

 נכה. הדייר לגשת למחסנו ולנוע בבניין מכיוון שהוא

 . ממ"ד: יש לספק לדייר מסמך בדיקת אטימות של המרחב המוגן.3.2

 . ממ"ד: לטענת הדייר מערכת הסינון אינה תקינה.3.3

 

 יש לבדוק את תקינות המערכת.
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 . מרפסת: לא ניראה הכנות לבריכה בחצר.3.4

 

נדרש לבדוק עם החברה ולקבל פרוט באיזה הכנות מדובר, תמחור סעיף זה 

 לממצאים.בכפוף 
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 .  מסגרות4

 . מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה )פגום(.4.1

 .  דלת כניסה.4.1.1

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 .  מרפסת שירות.4.1.2

 ש״ח. 250הערכת עלות:  
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 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 תקן/כללי מקצוע

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 

 . דלת כניסה: דלת הכניסה משופעת שיריי צבע/לכלוך.4.2

 ש״ח. 150הערכת עלות:  

 

נדרש להסיר ובמידה וישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף 

 הציפוי.

 תקן/כללי מקצוע

 . 2. וכן בניגוד לנדרש בטבלה 3.1.13סעיף  1חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
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 לתליית כביסה.. כללי: לא הותקן מתקן 4.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 . ממ"ד: ברחים מלאים שיירי צבע ואינם נסגרים כראוי.4.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לנקות היטב לשימוש תקין או להחליף במידת הצורך.
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 . מרפסת: מעקה רועד ואינו מקובע היטב.4.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 הגדר. שלנדרש לבצע חיזוק 

 . מרפסת: שיירי צבע וחומרי וגוונים שונים של צבע.4.6

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

  1/5 שלום עליכםרח'  – הוד השרון   09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 90מתוך  34עמוד 

 

 

 נדרש לנקות היטב ולהביא לגוון אחיד ואסתטי.

 . ממ"ד: מלבן דלת הממ"ד אינו צבוע כהלכה.4.7

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן.

 קן/כללי מקצועת

 .3.2סעיף  3חלק  4422בניגוד לת"י 

 ש״ח. 4,200סה"כ הערכת עלות למסגרות: 
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 .  מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות5

. חדר רחצה הורים: טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי 5.1

 חשמל בולטים מפני הקיר.

 ש״ח. 50הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

. 08בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול( סעיף  זאת

הקובע כי:  42סעיף  1970ובניגוד לתקנות החשמל )התקנת מוליכים( משנת 

"תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם 

( אטימה 3( הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; )2… )לפי העניין

אותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי נ

 … ".מקום ההתקנה
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 . חדר דיור: לוח חשמל לא מושלם.5.2

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 במקומות החסרים. P.V.Cנדרש להשלים פסים מ 

 תקן/כללי מקצוע

 . 4)תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל( סעיף  165זאת בניגוד למפרט 
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 . חדר דיור: לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת.5.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים.

 תקן/כללי מקצוע

 .145זאת בניגוד לת"י 
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 . חדר שינה הורים: אביזרי חשמל הותקנו באופן רופף.5.4

 ש״ח. 100הערכת עלות:  

 

 יש לשפר את התקנת האביזרים וקיבועם כנדרש.

 תקן/כללי מקצוע

 –)א(  5סעיף  –זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים 

לפיו "ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך 

 …".שימוש תקין בו

 

. כללי: לטענת הדייר לא ניתן מחירון ציוד ואביזרים בכדי לדעת את מחירי 5.5

 שינויים מהסטנדרט ואין טבלת מחירים.הקיזוז, הוא הוא ביצע 

 יש לספק לדיירים את המידע ולבחון אפשרות של קיזוז במידה ומגיע לו.
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 . מטבח: שקע אינו מפולס.5.6

 ש״ח. 150הערכת עלות:  

 

 נדרש לפלס למראה אסתטי.

 . פרוזדור: גלאי עשן מכוסים ולא עובדים.5.7

 

חור סעיף זה בכפוף לממצאים נדרש לבדוק את תקינות מערכת הכיבוי. תמ

 להצעת מחיר.

 ש״ח. 800סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 
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 .  נגרות6

. גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר 6.1

מרווחים בהן עלולים לחדור מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים 

 תטי.ליקוי אס -לפגוע במשקוף 

 .  חדר רחצה הורים.6.1.1

 ש״ח. 250הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה ליד חדר רחצה.6.1.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 .  שירותי אורחים.6.1.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים מילוי סביב המשקוף בצורה מקצועית במסטיק אקרילי.
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 תקן/כללי מקצוע

 על חלקיו. 23בניגוד לת"י 

 

. חדר רחצה הורים: לא בוצע ארון אמבט, לטענת הלקוח לא בוצע קיזוז כספי 6.2

 על כך.

 . חדר שינה הורים: מנגנון נעילת דלת אינו נסגר בצורה תקינה.6.3

 ש״ח. 400הערכת עלות:  

 

 נדרש לכוון את מנגנון הנעילה או להחליף המנגנון במידת הצורך.

 תקן/כללי מקצוע

: "... לא יתגלה כל נזק במכלל או 4.2.1.2סעיף  5חלק  23זאת בניגוד לתקן 

במנגנון הסגירה והנעילה, והסגר יפעל כיאות." "... מנגנון הסגירה ייסגר 

 וייפתח בקלות.".
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 . כללי: שיירי צבע על מלבן/דלת החדר.6.4

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

 יש לנקות בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

 .1חלק  23לת"י זאת בניגוד 
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 . כללי: לא הושלם איטום בין הריצוף לתחתית המלבן.6.5

 ש״ח. 500הערכת עלות:  

 

 נדרש להשלים בחומר עמיד למים.

 תקן/כללי מקצוע

 .2חלק  23זאת בניגוד לת"י 

 

 ש״ח. 2,150סה"כ הערכת עלות לנגרות: 
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 .  עבודות אבן טבעית7

 בתחתית אדני האבן/נדבכי ראש/יציקות בולטות.. מרפסת: חסרים אפי מים 7.1

 ש״ח. 6,000הערכת עלות:  

 

 

 יש לחרוץ אפי המים.
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 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש כי "אדני חלונות,  - 100512סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף )אף מים(". ובניגוד למפרט 

לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר  - 10074סעיף  -הכללי 

 .14034משלושת העברים תעובד עם שן מדלף". ובניגוד למפרט הכללי סעיף 

 

 . מרפסת: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.7.2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  

 

יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת 

 רטיבות.

 תקן/כללי מקצוע

 .4.9סעיף  2378.2זאת בהתאם לנדרש בת"י 
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ברים על סף החלון ט. מרפסת: בוצע שיפוע הפוך באדן החלון כך שהמים מצ7.3

 במקום לפנות את המים החוצה.

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק את אדן החלון ולהרכיבו בשיפוע תקין כלפי חוץ.
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ולא אסתטי סביב חלונות לחיבור חלונות לחיפוי לא  . מרפסת: גימור לקוי7.4

 בוצע בחומר גמיש.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

יש לבצע חיבור בין חלון לאריחים בחומר גמיש ובצורה מקצועית 

 ואסתטית.
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 . מרפסת: לא בוצע גמר לעמוד פינתי כפי שניתן לראות בעמוד בניין שכן.7.5

 ש״ח. 2,200הערכת עלות:  

 

 

 דרש להשלים חיפוי למראה אחיד ואסתטי.נ
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 שוקעים.\. מרפסת: אריחי אבן בחיפוי קירות בולטים7.6

 ש״ח. 350הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור.

 תקן/כללי מקצוע

 ונספח ב'. 3.3סעיף  2378.3זאת בניגוד לנדרש בת"י 

 

  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

  1/5 שלום עליכםרח'  – הוד השרון   09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 90מתוך  51עמוד 

 

נסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים . מרפסת: אדני אבן 7.7

פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא 

מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות 

 האדנים.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  
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ינים, יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תק

לוחות שלמים והקפדה על הביצוע. יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם 

ליצירת אפי מים. יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי 

 וצבע כנדרש.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר  – 14011סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

אה וללא סדקים או גידים שנוצרו האבן תהיה ברי…או אבן דולומיט קשה

מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר 

ומסדקים". מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן 

 החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

 

 . מרפסת: אריחי חיפוי האבן סדוקים ומחוררים.7.8

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

  1/5 שלום עליכםרח'  – הוד השרון   09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 90מתוך  53עמוד 

 

 

 נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 תקן/כללי מקצוע

הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה  3.2.1סעיף  2378.1זאת בניגוד לת"י 

ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה. 

 )ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית(.

 

 ש״ח. 15,550הערכת עלות לעבודות אבן טבעית:  סה"כ

 

  

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


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי
  בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

  1/5 שלום עליכםרח'  – הוד השרון   09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –תל אביב 

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

 90מתוך  54עמוד 

 

 .  עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז8

 . חדר רחצה הורים: גובה אסלה בוצע לא לפי דרישות תקן נגישות.8.1

 ש״ח. 3,000הערכת עלות:  

 

 ס"מ לפי תקן נגישות. 45-50יש לפרק ולהתקין בגובה 

 סניטריים שלא לפי הסטנדרט שהובטח.. כללי: לטענת הלקוח סופק לו כלים 8.2
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. מרפסת: איטום בוצע בצורה לא מקצועית, בין חיפוי הקירות למשטח 8.3

 האופקי.

 ש״ח. 2,000הערכת עלות:  

 

 

 יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.
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 תקן/כללי מקצוע

הדורש כי:  3.1.3זאת בניגוד להל"ת )קבועות שרברבות ומחסומים( סעיף 

"...במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי 

לפיו "חיבורי  – 07042סעיף  –מים" ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה 

הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה 

החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות 

כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת,  הקבועה.

 פליז וכד'".

 

 ש״ח. 5,000סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז: 

 

 .  עבודות טיח וצבע9

 . גבשושיות וגלים בטיח.9.1

 .  חדר שינה ליד חדר רחצה.9.1.1

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 .  ממ"ד.9.1.2

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

 

 יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת.
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 תקן/כללי מקצוע

לגבי סטיות  –1920.2זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת"י 

לפיו: "יום לפני  09.04.01.01מותרות בטיח. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 

את הפעולות הבאות: א. יסתום את  התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן

החורים והמרווחים )"פוגות"( בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ 

חוטי קשירה... ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד'..." וכן 

 .09.09בניגוד לסעיף 

 

. חדר שינה ליד חדר רחצה: טיח "חלול" במקומות אחדים בקירות הדירה 9.2

דבוק היטב לקירות וניכר שעוביו מופרז וגדול ומעיד שנעשה  הטיח אינו

 ניסיון ליישר קירות ע"י טיוח מופרז.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 יש להסיר טיח חלול ולטייח בצורה תקינה ומקצועית.
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 . ממ"ד: הפלאנצ' בפתח האוורור אינו צבוע כראוי.9.3

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 ה אחידה אסתטית ומקצועית.נדרש לחדש צביעה בצור

 תקן/כללי מקצוע

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

הדורש שהצבע יתאים  1חלק  1922יתאימו למוזמן. זאת בניגוד לת"י 

 לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.
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 . מרפסת: מראה טיח לא אחיד.9.4

 ש״ח. 1,200הערכת עלות:  

 

 נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הטיח ללא סימנים.

 תקן/כללי מקצוע

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

 יתאימו למוזמן.

 

 ש״ח. 3,250סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 
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 .  עבודות ריצוף10

 כניסה: פס הפרדה עשוי מתכת ובולט מפני הריצוף.. דלת 10.1

 ש״ח. 350הערכת עלות:  

הדבר מעיד על ביצוע לא מקצועי ומהווה מפגע בטיחותי. נדרש לפרק ולבצע 

 מחדש במפלס אחיד עם פני הריצוף.

 תקן/כללי מקצוע

 10034וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול( סעיף 

ת יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו". זאת "משאר הבחינו

 - 10024בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 

הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש 

מ"מ  3/30לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 

 מעוגן היטב".

 

 פגיעות ופגמים באריחים.. 10.2

 .  חדר דיור.10.2.1

 ש״ח. 1,800הערכת עלות:  
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 .1.  חדר שינה 10.2.2

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה הורים.10.2.3

 ש״ח. 1,400הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה ליד חדר רחצה.10.2.4

 ש״ח. 300הערכת עלות:  
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 פרוזדור..  10.2.5

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

 תקן/כללי מקצוע

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

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

 .אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות 
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. חדר דיור: גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט )"רובה"( 10.3

 במישקים בריצוף.

 ש״ח. 1,000הערכת עלות:  

 

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע 

מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש 

בצורה מקצועית ואחידה. הסיבות לגוונים שונים ברובה יכולים לנבוע 

מרובה בגוון אחד שעולה על הגוון האחר באזורים בהם יש לבצע רובה בגוון 

יפי ו/או רובה מלאה בפולימרים ו/או צמנטים כתוצאה מיישום לקוי ספצ

ולא מקצועי. רובה מחוררת נראית כאשר בוצע הרובה בצורה לא אחידה 

כאשר מתקיימת חוסר רציפות וקיימים אזורים לאורך אותה הפוגה )מישק( 

שחסר רובה.  מדוע חשוב לבצע את התיקונים הנ"ל ולטפל בליקויים אלו: 

כאשר מים חודרים למישקים סביב אריחים בהם אין רובה  -ים . אריח1

המים עלולים לערער את יחס הצמנט והמים במערכת הפולימר המחזיקה 

את האריח, יתרה מכך מכיוון שיש חוסר ברובה האריח עלול לזוז ואף 

. מים עלולים לחדור 2להתנתק זאת בעקבות הוויברציות שהאריח מקבל. 

הנכס אל מערכות התשתית של הדירה ולגרום  במהלך ניקיון/תחזוקת

לנזקים, נזקים אלו לא תמיד מופיעים בן יום אלה מתגלים לאחר תקופה 
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. אסתטיקה )במיוחד כאשר מדובר בגוונים 3והנם נזקים מתמשכים. 

. יש לחרוץ 1שונים(.  המלצה ליישום מקצועי של הרובע במהלך התיקון: 

שלב יישום הריצוף ולאחר מכן את המישקים ולנקותם משאריות דבק מ

. לאחר השאיבה יש להעביר 2שאיבה של הלכלוך שנוצר מהחריצה. 

. הכנת הרובה להשמה בצורה נכונה בהתאם 3סמרטוט לח במישקים. 

. מילוי המישקים באמצעות מאלדג' גומי ובסיום העברת ספוג 4להוראות. 

 לח לקבלת רובה חלקה ומקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו "המישקים ימולאו  – 10034סעיף  –וד למפרט הכללי זאת בניג

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

לפיו נדרש שמילוי  3.1סעיף  3חלק  1555האריחים" ובניגוד לת"י 

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא 

לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים  2.1.9.1חללים. ובניגוד לסעיף 

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

 3חלק  1555של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 

לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת  2.2.11סעיף 

 כדי שהגוון יהא אחיד.
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 . חשש לאריחים חלולים ברצפה.10.4

 .  חדר דיור.10.4.1

 

יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי 

הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים 

בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים 

בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת  אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע

אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת 

מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר 

הליקוי. במידה וידרש להחליף את כל הריצוף בדירה הערכת המחיר 

 שקלים. 65,000
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 .  מרפסת.10.4.2

 

על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש  יצוין כי ניתן להבחין

הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, 

במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . 

הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום 

מלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת לחדירת מים וגרימת נזקים. מו

 אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.
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 תקן/כללי מקצוע

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

לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד 

זק ההידבקות במתיחה )ראה טבלה המחייב בדיקת חו 5.2.1לליקוי. סעיף 

לפיו "המלט לריצוף  - 10034סעיף  -(. ובניגוד למפרט הכללי 6וציור  4מס'

לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח )יוקפד על  100115יהיה כאמור בסעיף 

 כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים(.
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לל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי . חדר דיור: אריחים בולטים/שקועים מכ10.5

 נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.

 ש״ח. 300הערכת עלות:  

 

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות 

 מהמישור.

 תקן/כללי מקצוע

 1555ות"י  789, ת"י 5.1.4.5סעיף  3חלק  1555זאת בהתאם לנדרש בת"י 

האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין  1גיליון תיקון מס'  3חלק 

מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות  1.5-אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ

מ"מ כאשר רוחב  1.8-מ"מ, ולא יהיה גדול מ 5מ"מ עד  3או האריחים הוא 

 מ"מ. 5המישק בין הלוחות או האריחים גדול מ 
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 . מרווחים בין אריחי ריצוף לבין השיפולים.10.6

 .  חדר דיור.10.6.1

 ש״ח. 250הערכת עלות:  

 

 .  חדר שינה הורים.10.6.2

 ש״ח. 200הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה ליד חדר רחצה.10.6.3

 ש״ח. 200הערכת עלות:  

 

 יש למלא ברובה בצורה מקצועית.

 תקן/כללי מקצוע

 לפיו נדרש למלא את – 5.1.5.1סעיף  – 3חלק  1555זאת בניגוד לתקן 

 המישקים בצורה אחידה ללא חורים והרובה תתאים לגוון שהוזמן.
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 . חיתוך גס/משונן של אריחים.10.7

 .  חדר רחצה כללי.10.7.1

 ש״ח. 900הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה הורים.10.7.2

 ש״ח. 350הערכת עלות:  

 

 נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית עד לקבלת מראה אחיד וחלק.

 תקן/כללי מקצוע

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

לפיו:  100641לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף  100641כאמור בסעיף 

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

 מכני...".
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בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי . מרפסת: ריצוף במרפסת הפתוחה לא 10.8

 הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

 ש״ח. 8,000הערכת עלות:  
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 יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

 תקן/כללי מקצוע

שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו  – 3.2סעיף  – 3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

וע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם למפלס ולשיפ

, לכיוון פתחי ניקוז. בנוסף, זאת בניגוד 1%השיפוע הנדרש יהיה מינימום 

לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין  – 100813למפרט הכללי סעיף 

 בתוכניות".
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 . פרוזדור: קיים שיפוע בריצפת החדר.10.9

 ש״ח. 4,000הערכת עלות:  

 

 הריצוף ולבצע מחדש ללא שיפועים. יש לפרק

 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש שהרצפה תתאים למפלס  3.2סעיף  – 1629זאת בניגוד לת"י 

 הנדרש ע"פ התכנון.

 

 ש״ח. 19,650סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 
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 .  שלד ובניה11

 . סדקים בקירות.11.1

 .  חדר דיור.11.1.1

 ש״ח. 350הערכת עלות:  
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 .1.  חדר שינה 11.1.2

 ש״ח. 600הערכת עלות:  
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 .  חדר שינה הורים.11.1.3

 ש״ח. 500הערכת עלות:  
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 יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:  

ס"מ מכל צד של  10ס"מ,  20א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 

 הסדק, להסיר כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.  

ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.  

ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי 

היצרן.  ד. ליישם בכף טייחים )מלז'( שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע 

 ביניים למילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק

רשת לחיזוק. ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי 

 גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן.  

ס"מ  20או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:  א. לגרד הטיח ברצועה של 

ולמלא לאחר  WAFPסביב הסדק. ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר 

 .FC11מכן בסיקפלקס 

 גימור מחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית.. חדר דיור: 11.2

 ש״ח. 800הערכת עלות:  
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 נדרש לתקן עד לקבלת מראה אחיד.

 תקן/כללי מקצוע

לפיו נדרש שהאיחוי יעשה במפגש בין  3.9.1סעיף  1924זאת בניגוד לת"י 

מחיצות, במגרע בין שני לוחות גבס, בין מחיצות לרכיבי מבנה, על כל פני 

אשי ברגים, הכל לפי מה שנדרש. מרווחים בין לוחות שמעל המחיצה, על ר

שכבות  2 -מ"מ ימולאו לפני האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה ב 3 -ל

מינימום עד שיתקבל פני שטח ישר וחלק. במחיצות המחופות באריחים שם 

שעות בין ביצוע  12-24ניתן לעשות את האיחוי בשכבה אחת. יש להמתין 

נת שיתקבל יבוש מלא של השכבה הראשונית. נדרש לבצע השכבות על מ

פינות מגן קשיחות ופינות משתנות המשווקות בגלילים בפינות המחיצות, 

יש לבצע פינות מגן קשיחות ולא פינות מגן משווקות בגלילים בפינות 

החיצוניות של המחיצות החשופות לפגיעה מכנית. חומרי איחוי כולל סרטי 

הן בגלילים והן הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי  חיזוק ופינות המגן

לא לגרום לחיבור קשיח בין לוחות גבס לרכיבי המבנה. בחדרים רטובים 

אסור להשתמש במרק על בסיס גיר בשטחים שלא מחופים באריחים אלא 

 האיחוי יעשה עם מרק על בסיס גבס בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס.

 ש״ח. 2,250ניה: סה"כ הערכת עלות לשלד וב
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 .  תכניות12

. מרפסת: הדייר לא קיבל את החצר ההיקפית סביב הדירה לפי תוכניות 12.1

 המכר.

 

 ממליץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין לבדיקת ירידת ערך.

. מרפסת: לטענת הלקוח החצר קטנה מדי ולא ניתן להתקין בריכה כפי 12.2

 שהובטח להם.
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 הערות
 

 .פן מבלאי כלשהולעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אוהליקויים שפורטו  .1

 הדיירים יוכלו לא בהם שבועות- 3 כ של סביר זמן יידרש התיקונים ביצוע לצורך .2

 .בדירה סביר חיים אורח לקיים

 .גזים נגד המוגן המרחב חלל אטימות מוסמכת מעבדה י"ע לבדוק מומלץ .3

 מערכת/החיפוי אבן של פיזיקליות תכונות מוסמכת מעבדה י"ע לבדוק מומלץ .4

 .לתשתית האבן הידבקות/החיפוי

 בכבוד רב,
 לוי אביתר

 .בנין מהנדס
 (חתימה)
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 הערכה כספית

 

 פרק סכום בש"ח

 אלומיניום 6,195

 פסיפס/קרמיקה חיפוי 8,900

 מסגרות 4,200

 בטיחות/ותקשורת חשמל מתקני 800

 נגרות 2,150

 טבעית אבן עבודות 15,550

 וניקוז סניטרית אינסטלציה עבודות 5,000

 וצבע טיח עבודות 3,250

 ריצוף עבודות 19,650

 ובניה שלד 2,250

 הנדסי פיקוח 6,795

 :סכום ביניים 74,740

 מע"מ 17%תוספת  12,706

 סה"כ  ₪ 87,445
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 להערכה כספית הערות

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

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

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

 .המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת .2

מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך בגין סעיפים בהם לא נקבע  .3

 .פיצוי

ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין  במידה ולא .4

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

 

 בכבוד רב,
 לוי אביתר

 .בנין מהנדס
 (חתימה)
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