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חוות דעת הנדסית - בדק בית
כתובת: עוזיאל 56, פתח תקווה

תאריך הביקור: 14-02-2022

אני החתום מטה, אביתר לוי  ,התבקשתי ע״י מיכאל טירר לחוות דעתי המקצועית לליקויים בנכס הנדון.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות
שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות

דעתי זו נערכה על סמך נסיוני והבנתי המקצועית, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

בוגר אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית במגמת תכנון.

אלה פרטי נסיוני

פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים.
ביצוע עבודות בנייה במבני מגורים.

ניהול פרויקטים שיפוצי מבנים.
הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים.



עמוד 2 מתוך 184

חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.

תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.

תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.

הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

המפרט הכללי הבין משרדי.

חוק החשמל.

תוכנית הנכס - כן/לא
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תיאור הנכס:

סוג הנכס: דירת מגורים.

הנכס כולל: מבואת כניסה, מטבח, חדר דיור (סלון), מרפסת שמש, מסדרון, חדר רחצה כללי, חדר שירות, מסתור כביסה,
ממ״ד, יחידת הורים, חדר רחצה הורים, חדר שינה 1,חדר שינה 2, חניה.

הנכס מאוכלס: לא

חיבור לחשמל: כן

חיבור למים: כן

מטרת הביקורת הינה מתן חוות דעת הנדסית לגבי מצבו הפיזי / הנדסי של הנכס לפני רכישתו, בכל
הנוגע לבלאי חריג, פגמים במבנה ורמת תחזוקתו.

 המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי:

יתכנו ליקויים ו/או פגמים נסתרים אשר אותם לא ניתן לאתר מראש ויתכן שיופיעו ו/או יתגלו ו/או יחמירו בעתיד. במיוחד אמור
הדבר בליקויים של רטיבות מקירות חיצון ומגגות מאחר והבדיקה מתקיימת בלא שמבוצע ניסיון המטרה על קירות או הצפה

של המרפסות. (ניסיון המטרה והצפת גג/מרפסת אינם ישימים במגבלות הדו"ח וחורגים מתחולתו של דו"ח זה).

חוות הדעת מתייחסת אך ורק לליקויים ופגמים בנכס ואשר ניתנים לאבחון במועד הביקור.

בהעדר תוכניות מפורטות של מערכות החשמל והאינסטלציה מוגבלת הבדיקה לחלקים ויזואלים של המערכות אך נעשות
סקירות עם מיכשור אלקטרוני ככל שזה מסייע.

חוות הדעת מהווה סקירה הנדסית כללית של מצבו הפיזי של הנכס, בהתאם למגבלות שפורטו לעיל, ואינה מהווה בשום
מקרה אחריות לגבי פגמים / ליקויים / אי התאמות וכו' אשר יתגלו בעתיד ו/או אשר קיימים כיום ותיווצר בהם החמרה.

היקף חוות דעת זו אינו כולל הערכות ואנליזות לעמידות הנכס ברעידות אדמה.

חוות הדעת מתייחסת לליקויים בהיבט של חוק התיכנון והבנייה ותקנים ומיפרטים הנהוגים בעת ביצוע הבדיקה.
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ליקויים שמהותם אי התאמה לתקן הישראלי ולחוקים אחרים יצוינו במיסמך זה אך מאחר ולא נכרת חוזה בין הקונה למוכר, אין
בליקויים באלו, אם ימצאו, משום הפרה של מי מזכויותיו של האחר שכן לקונה הזכות להימנע מחתימה על החוזה, בין אם

קיימים ממצאים ובין אם לאו.

אין באחריות הבודק  כל נושא רכישה או אי רכישת הנכס.

חוות דעת זו מסויגת באופן הבא: היא אינה פוטרת את המוכר מחובותיו כלפי הקונה (ככל שאלו ינוסחו בחוזה שיכרת בין
הצדדים) בקשר עם כל ליקוי שיתגלה בעתיד, בין אם ניתן היה להבחין בו במועד בדיקה זו ובין אם לאו ובין אם חדש הוא או

שהתקיים במועד הבדיקה.

חוות דעת זו הינה חוות דעת הנדסית בלבד ואינה חוות דעת שמאית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.

מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
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רשימת ממצאים
סה״כ ממצאים: 143

סה״כ ממצאים קטגוריה

12 מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 1

1 עבודות פיתוח ושונות 2

29 עבודות ריצוף 3

9 מסגרות 4

12 עבודות טיח וצבע 5

5 עבודות אבן טבעית 6

4 שלד ובניה 7

21 אלומיניום וזכוכית 8

1 כללי 9

16 חיפוי קרמיקה/פסיפס 10

14 נגרות 11

11 עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 12

8 עבודות איטום וליקויי רטיבות 13
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1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
[ 1.1 ]

אין חשמל ממצא

הלובי אינו מחובר לחשמל מיקום

₪ 0 מחיר
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[ 1.2 ]

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪ 1,250 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1686512ad.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1686512ad.jpeg
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[ 1.3 ]

מתגים רבים בדירה הפוכים מכוון הפעולה ממצא

כלל הבית מיקום

נדרש להפוך את המתגים, לפי כללי המקצוע המקובלים. המלצה

₪ 400 מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1b86637c9.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1b86637c9.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1b794100c.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1b794100c.jpeg
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[ 1.4 ]

לוח חשמל לא מושלם, לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

יש לבצע סימון הנתיכים ולהשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים. המלצה

[זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי: "(א) מבטחים,
מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של

100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים
ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-

קיימא." . ובניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .]

תקן

₪ 150 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1babdce30.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1babdce30.jpeg
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[ 1.5 ]

חסר דלת לארון חשמל. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להשלים המלצה

₪ 100 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1bccb8415.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1bccb8415.jpeg
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[ 1.6 ]

שקע הותקן במיקום ללא גישה נוחה לשימוש. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להסית את מיקום השקע למיקום שיאפשר שימוש תקין ונוח בשקע. המלצה

₪ 300 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1d2a6dcea.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1d2a6dcea.jpeg
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[ 1.7 ]

חסרים מכסים לאביזרי קצה. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 200 מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a20ce43560.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a20ce43560.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1e703ae7b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1e703ae7b.jpeg
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[ 1.8 ]

כאשר מדליקים את מתג תאורת הסלון הוא מפסיק את פעולת תריס הגלילה בויטרינה. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית על ידי חשמלאי מוסמך. המלצה

₪ 500 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a2553dd680.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a2553dd680.jpeg
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[ 1.9 ]

לוח חשמל לא מושלם, לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. ממצא

מסדרון מיקום

יש לבצע סימון הנתיכים ולהשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים. המלצה

[זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי: "(א) מבטחים,
מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של

100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים
ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-

קיימא." . ובניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .]

תקן

₪ 200 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3181883d9.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3181883d9.jpeg


עמוד 15 מתוך 184

[ 1.10 ]

לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת. ממצא

מסדרון מיקום

נדרש להשלים. המלצה

[זאת בניגוד לתקנה 6898 בתקנות התכנון והבניה סעיף 10.07 תת סעיף (2). "בכל דירה יותקן ארון
תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשירות; ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו

בו הוראות אלה: (1) מידות הארון 40/30/9 סנטימטרים לפחות; (2) בארון יותקן בית תקע לחשמל; 3)
ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אביזרי תקשורת באמצעות מובלים

כאמור בפרט 10.09"]

תקן

₪ 600 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a31aa001ee.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a31aa001ee.jpeg
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[ 1.11 ]

הרכבה לקויה ולא מקצועית של אביזרי קצה ממצא

מסדרון מיקום

נדרש לבצע הרכבה צמוד למישור בצורה ישרה ומקצועית לפי כללי המקצוע המקובלים. המלצה

₪ 100 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a31f03548f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a31f03548f.jpeg
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[ 1.12 ]

שקע/מתג חשמל בולט מהקיר. ממצא

ממ"ד מיקום

יש לפרק ולהרכיב מחדש במישור הקיר כולל תיקוני טיח וצבע. המלצה

₪ 150 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3a296402f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3a296402f.jpeg
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2. עבודות פיתוח ושונות
[ 2.1 ]

שיפוע כבש נגישות תלול מאוד ולא מתאים לדרישות התקן. ממצא

כניסה לבניין מיקום

נדרש להתייעץ עם יועץ נגישות למציאת פיתרון נגישות שיתאים לבניין במצב הקיים. תמחור סעיף זה
בכפוף לחוות דעת יועץ נגישות. המלצה

₪ 0 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a12a486461.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a12a486461.jpeg
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3. עבודות ריצוף
[ 3.1 ]

הריצוף בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום כמקובל. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להשלים פס הפרדה המלצה

[בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול),סעיף100811 לפיו: "המעבר בין שטחים
רטובים ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות" ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר

הכחול),סעיף: 10024 - הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים
את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 3/30 מ"מ מעוגן היטב".]

תקן

₪ 200 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a12f65b185.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a12f65b185.jpeg
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[ 3.2 ]

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

חדר דיור (סלון) מיקום

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 ספציפי ו/או רובה
מלאה בפולימרים ו/או צמנטים כתוצאה מיישום לקוי 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: 1. אריחים - כאשר מים חודרים
למישקים סביב אריחים בהם אין רובה המים עלולים לערער את יחס הצמנט והמים במערכת הפולימר
המחזיקה את האריח, יתרה מכך מכיוון שיש חוסר ברובה האריח עלול לזוז ואף להתנתק זאת בעקבות
הוויברציות שהאריח מקבל. 2. מים עלולים לחדור במהלך ניקיון/תחזוקת הנכס אל מערכות התשתית

של הדירה ולגרום לנזקים, נזקים אלו לא תמיד מופיעים בן יום אלה מתגלים לאחר תקופה והנם נזקים
מתמשכים. 3. אסתטיקה (במיוחד כאשר מדובר בגוונים שונים). המלצה ליישום מקצועי של הרובע
במהלך התיקון: 1. יש לחרוץ את המישקים ולנקותם משאריות דבק משלב יישום הריצוף ולאחר מכן

שאיבה של הלכלוך שנוצר מהחריצה. 2. לאחר השאיבה יש להעביר סמרטוט לח במישקים. 3. הכנת
הרובה להשמה בצורה נכונה בהתאם להוראות. 4. מילוי המישקים באמצעות מאלדג' גומי ובסיום

העברת ספוג לח לקבלת רובה חלקה ומקצועית.

המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.]

תקן

₪ 700 מחיר
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[ 3.3 ]

חסרים שיפולים. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להשלים לשם שמירה על הקירות. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 3.4 ]

הריצוף בוצע במפלס אחד עם יתר הריצוף בדירה. ממצא

מבואת כניסה מיקום

הדבר מעיד על ביצוע לא מקצועי אשר עלול לגרום לדליפת מים אל שטחי הדירה. יש לפרק את הריצוף
ולבצעו מחדש תוך הקפדה על יצירת הפרש מפלס והתקנת פס הפרדה כנדרש. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 - סעיף 4.1.1.3 - הדורש כי בספי פתחים בין אזור רטוב כגון: מרפסות,
גגות וחדרי רחצה לאזור לא רטוב נדרש לתכנן מעבר מודרג או משהו אחר לשם מניעת מעבר מים וכן

בהתאם לנדרש בסעיף 5.1.4.6. בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול),סעיף100811
לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות"]

תקן

₪ 2,000 מחיר
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[ 3.5 ]

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים לריצוף. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

[זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות
במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים.] תקן

₪ 700 מחיר
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[ 3.6 ]

פגיעות ופגמים באריחים. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .] תקן

₪ 250 מחיר
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[ 3.7 ]

שיפולים מורכבים ישירות על גבי הריצוף כך שלא קיים מרווח לצורך מילוי חומר איטום כתוצאה
מכך חומר האיטום נסדק ונושר תוך זמן קצר ולא קיים איטום אשר מונע מעבר מים לקירות או

חדירתם אל מתחת לריצוף.
ממצא

כלל הבית מיקום

נדרש לבצע פירוק של השיפולים והרכבתם על גבי ספייסר שיאפשר יישום יסודי ומלא של מישק
ההפרדה לצורך איטום תקין לאורך זמן. המלצה

₪ 5,500 מחיר
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[ 3.8 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a19752006a.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a19752006a.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1969b6542.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1969b6542.jpeg


עמוד 31 מתוך 184

[ 3.9 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים לא בוצע ברוחב של 3 מ"מ לפחות. ממצא

כלל הבית מיקום

יש לפרק את האריחים ולצרף עם שומרי מרחק במידות 3-5 מילימטר על פי דרישות התקן. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 55,000 מחיר
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[ 3.10 ]

ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין
וגורם להצטברות שלוליות מים. ממצא

מרפסת שמש מיקום

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון
כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

בנוסף, זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין בתוכניות"]
תקן

₪ 8,500 מחיר
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[ 3.11 ]

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

מרפסת שמש מיקום

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 ספציפי ו/או רובה
מלאה בפולימרים ו/או צמנטים כתוצאה מיישום לקוי 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: 1. אריחים - כאשר מים חודרים
למישקים סביב אריחים בהם אין רובה המים עלולים לערער את יחס הצמנט והמים במערכת הפולימר
המחזיקה את האריח, יתרה מכך מכיוון שיש חוסר ברובה האריח עלול לזוז ואף להתנתק זאת בעקבות
הוויברציות שהאריח מקבל. 2. מים עלולים לחדור במהלך ניקיון/תחזוקת הנכס אל מערכות התשתית

של הדירה ולגרום לנזקים, נזקים אלו לא תמיד מופיעים בן יום אלה מתגלים לאחר תקופה והנם נזקים
מתמשכים. 3. אסתטיקה (במיוחד כאשר מדובר בגוונים שונים). המלצה ליישום מקצועי של הרובע
במהלך התיקון: 1. יש לחרוץ את המישקים ולנקותם משאריות דבק משלב יישום הריצוף ולאחר מכן

שאיבה של הלכלוך שנוצר מהחריצה. 2. לאחר השאיבה יש להעביר סמרטוט לח במישקים. 3. הכנת
הרובה להשמה בצורה נכונה בהתאם להוראות. 4. מילוי המישקים באמצעות מאלדג' גומי ובסיום

העברת ספוג לח לקבלת רובה חלקה ומקצועית.

המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.]

תקן

₪ 300 מחיר
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[ 3.12 ]

הריצפה נמסרה לדייר ללא ניקיון. ממצא

מרפסת שמש מיקום

יש לנקות משיירי חומרי בנין. המלצה

[כנדרש בתקן הישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.5.2 המחייב בדיקה של משטח הריצוף שהוא אכן נקי
וראוי לשימוש (ראה נספח א'). וכן כנדרש בתקן 1555 חלק 3 נספח א 2.] תקן

₪ 250 מחיר
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[ 3.13 ]

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים לריצוף. ממצא

מרפסת שמש מיקום

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

[זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות
במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים.] תקן

₪ 1,500 מחיר
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[ 3.14 ]

פס הפרדה עשוי מתכת ובולט מפני הריצוף. ממצא

מסדרון מרתף מיקום

הדבר מעיד על ביצוע לא מקצועי ומהווה מפגע בטיחותי. נדרש לפרק ולבצע מחדש במפלס אחיד עם
פני הריצוף. המלצה

[וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע
הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו". זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר

הכחול),סעיף: 10024 - הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים
את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 3/30 מ"מ מעוגן היטב".]

תקן

₪ 200 מחיר
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[ 3.15 ]

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

כל הקומה התחתונה מיקום

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 ספציפי ו/או רובה
מלאה בפולימרים ו/או צמנטים כתוצאה מיישום לקוי 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: 1. אריחים - כאשר מים חודרים
למישקים סביב אריחים בהם אין רובה המים עלולים לערער את יחס הצמנט והמים במערכת הפולימר
המחזיקה את האריח, יתרה מכך מכיוון שיש חוסר ברובה האריח עלול לזוז ואף להתנתק זאת בעקבות
הוויברציות שהאריח מקבל. 2. מים עלולים לחדור במהלך ניקיון/תחזוקת הנכס אל מערכות התשתית

של הדירה ולגרום לנזקים, נזקים אלו לא תמיד מופיעים בן יום אלה מתגלים לאחר תקופה והנם נזקים
מתמשכים. 3. אסתטיקה (במיוחד כאשר מדובר בגוונים שונים). המלצה ליישום מקצועי של הרובע
במהלך התיקון: 1. יש לחרוץ את המישקים ולנקותם משאריות דבק משלב יישום הריצוף ולאחר מכן

שאיבה של הלכלוך שנוצר מהחריצה. 2. לאחר השאיבה יש להעביר סמרטוט לח במישקים. 3. הכנת
הרובה להשמה בצורה נכונה בהתאם להוראות. 4. מילוי המישקים באמצעות מאלדג' גומי ובסיום

העברת ספוג לח לקבלת רובה חלקה ומקצועית.

המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.]

תקן

₪ 2,000 מחיר
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[ 3.16 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

חדר שינה מול מדרגות מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.17 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

ממ"ד מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.18 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.19 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

חדר שירות מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.20 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

יחידת הורים מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.21 ]

גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה
(הספר הכחול) סעיף 10034 יש לבצע מריחת שכבה אחידה של חומר איטום סביב קופסת הביקורת. המלצה

[וזאת בניגוד למפרט הכללי) סעיף 10024 לפיו: "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש
לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית
מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".]

תקן

₪ 800 מחיר
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[ 3.22 ]

קיימת רטיבות ותפרחת במספר מקומות בחדר. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה
וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על

מצע יבש בצורה מקצועית.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.2.1.2 תכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים
לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול, ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגאטים

המכונים "סומסום".]
תקן

₪ 0 מחיר
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[ 3.23 ]

ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין
וגורם להצטברות שלוליות מים, בנוסף קיים שיפוע הפוך שמנקז את המים לגיוון הויטרינות, יש

לציין כי ליקוי זה הינו מהותי ויכול לגרום לנזקי רטיבות משמעותיים.
ממצא

חצר אנגלית מיקום

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות, יתכן כי ידרש לבצע התאמה של הויטרוינות בכדי לבצע
תיקון בצורה איכותית. תמחור סופי לסעיף זה בכפוף לממצאים שיתגלו וכלל העבודות שידרשו לפיתרון

הבעיה.
המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון
כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

בנוסף, זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין בתוכניות"]
תקן

₪ 15,000 מחיר
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[ 3.24 ]

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים לריצוף, קיימים
מרווחים אשר יכולים להחדחר מים אל מתחת לריצוף ולגרום לנזקי רטיבות. ממצא

חצר אנגלית מיקום

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

[זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות
במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים.] תקן

₪ 1,200 מחיר
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[ 3.25 ]

חסרים שיפולים. ממצא

חצר אנגלית מיקום

נדרש להשלים לשם שמירה על הקירות. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 3.26 ]

איטום לקוי סביב צנרת שחודרת את הריצוף. ממצא

חצר אנגלית מיקום

יש לבצע שיפולים סביב הצינור וביצע איטום בהיקף למניעת חדירת מים אל מתחת לריצוף וגרימת מים
כלואים. המלצה

₪ 500 מחיר
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[ 3.27 ]

גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. ממצא

חצר אנגלית מיקום

יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה
(הספר הכחול) סעיף 10034 יש לבצע מריחת שכבה אחידה של חומר איטום סביב קופסת הביקורת. המלצה

[וזאת בניגוד למפרט הכללי) סעיף 10024 לפיו: "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש
לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית
מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".]

תקן

₪ 800 מחיר
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[ 3.28 ]

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

חצר אנגלית מיקום

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 ספציפי ו/או רובה
מלאה בפולימרים ו/או צמנטים כתוצאה מיישום לקוי 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: 1. אריחים - כאשר מים חודרים
למישקים סביב אריחים בהם אין רובה המים עלולים לערער את יחס הצמנט והמים במערכת הפולימר
המחזיקה את האריח, יתרה מכך מכיוון שיש חוסר ברובה האריח עלול לזוז ואף להתנתק זאת בעקבות
הוויברציות שהאריח מקבל. 2. מים עלולים לחדור במהלך ניקיון/תחזוקת הנכס אל מערכות התשתית

של הדירה ולגרום לנזקים, נזקים אלו לא תמיד מופיעים בן יום אלה מתגלים לאחר תקופה והנם נזקים
מתמשכים. 3. אסתטיקה (במיוחד כאשר מדובר בגוונים שונים). המלצה ליישום מקצועי של הרובע
במהלך התיקון: 1. יש לחרוץ את המישקים ולנקותם משאריות דבק משלב יישום הריצוף ולאחר מכן

שאיבה של הלכלוך שנוצר מהחריצה. 2. לאחר השאיבה יש להעביר סמרטוט לח במישקים. 3. הכנת
הרובה להשמה בצורה נכונה בהתאם להוראות. 4. מילוי המישקים באמצעות מאלדג' גומי ובסיום

העברת ספוג לח לקבלת רובה חלקה ומקצועית.

המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.]

תקן

₪ 600 מחיר
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[ 3.29 ]

גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה
(הספר הכחול) סעיף 10034 יש לבצע מריחת שכבה אחידה של חומר איטום סביב קופסת הביקורת. המלצה

[וזאת בניגוד למפרט הכללי) סעיף 10024 לפיו: "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש
לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או

לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית
מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".]

תקן

₪ 250 מחיר
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4. מסגרות
[ 4.1 ]

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

חדר דיור (סלון) מיקום

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.] תקן

₪ 200 מחיר
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[ 4.2 ]

קיימים שריטות על עינית דלת. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להחליף. המלצה

₪ 150 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a136a8f8fb.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a136a8f8fb.jpeg


עמוד 65 מתוך 184

[ 4.3 ]

ידית פתיחת דלת אינה מתפקדת בצורה חלקה. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לבצע תיקון לתפקוד תקין של המוצר. המלצה

₪ 200 מחיר
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[ 4.4 ]

סורגים חלודים. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש להסיר חלודה ולצבוע בצורה מקצועית ותקינה. המלצה

₪ 1,500 מחיר
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[ 4.5 ]

לא בוצעו עיגונים כראוי, כתוצאה מכך הגדר/מעקה רועד. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש לבצע עיגון בצורה מקצועית חיזוק האלמנט. המלצה

₪ 250 מחיר
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[ 4.6 ]

מלבן דלת עם פגיעות ומעיכות ואינו צבוע היטב. ממצא

ממ"ד מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן יש להחליף
מלבן פגום. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.3 ו-3.2.4.] תקן

₪ 450 מחיר
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[ 4.7 ]

כנף חלון ממ"ד דורש הפעלת כוח רב בהזזתו. ממצא

ממ"ד מיקום

נדרש לבצע תיקון שצורה מקצועית לתפקוד תקין של החלון. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 4.8 ]

יש לספק אישור קונסטרוקטור לביצוע תקין של לאלמנטי הפלדה. ממצא

חצר אנגלית מיקום

₪ 0 מחיר
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[ 4.9 ]

סורגים חלודים. ממצא

חצר אנגלית מיקום

נדרש להסיר חלודה ולצבוע בצורה מקצועית ותקינה. המלצה

₪ 600 מחיר
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5. עבודות טיח וצבע
[ 5.1 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 5,000 מחיר
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[ 5.2 ]

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות/תקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע
עבודות הצביעה. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות
לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד. המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות
מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים

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

₪ 500 מחיר
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[ 5.3 ]

מראה טיח לא אחיד. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הטיח ללא סימנים. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 600 מחיר
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[ 5.4 ]

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות/תקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע
עבודות הצביעה. ממצא

מטבח מיקום

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות
לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד. המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות
מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים

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

₪ 250 מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1c3d2b38f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1c3d2b38f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1c01d33bf.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a1c01d33bf.jpeg


עמוד 78 מתוך 184

[ 5.5 ]

מראה טיח לא אחיד. ממצא

מטבח מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הטיח ללא סימנים. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 200 מחיר
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[ 5.6 ]

קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית למראה אחיד ואסתטי המלצה

[הליקויים הנ"ל בניגוד ל: תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו
מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו

סדקים בעובי העולה על 0.3 מ"מ." הסדקים הם לא קונסטרוקטיביים ולא מסוכנים בהיבט הבטיחותי.
למרות זאת יש לתקנם כי הם מהווים פגם אסתטי. סדקים אינם עומדים בתקינה הישראלית ותקן 1523

ו"חוק המכר דירות" מחייב את הקבלן לתקן אותם.]

תקן

₪ 200 מחיר
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[ 5.7 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

מדרגות מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 500 מחיר
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[ 5.8 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

ממ"ד מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 450 מחיר
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[ 5.9 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 1,000 מחיר
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[ 5.10 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 400 מחיר
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[ 5.11 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

יחידת הורים מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 300 מחיר
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[ 5.12 ]

גמר צבע וטיח לא אחיד. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.] תקן

₪ 900 מחיר
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6. עבודות אבן טבעית
[ 6.1 ]

לא בוצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. ממצא

מבואת כניסה מיקום

יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת רטיבות המלצה

[זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9.] תקן

₪ 150 מחיר
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[ 6.2 ]

חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 6.3 ]

אריחי אבן בחיפוי קירות בולטים\שוקעים. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור. המלצה

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

₪ 200 מחיר
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[ 6.4 ]

לא בוצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. ממצא

מדרגות מיקום

יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת רטיבות המלצה

[זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9.] תקן

₪ 200 מחיר
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[ 6.5 ]

חיפוי חלול. ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה. ממצא

מדרגות מיקום

יש לבצע בדיקת שליפה להידבקות האבן ע"י מעבדה מוסמכת, קיבוע יבש – (שיטה שבה האבנים
מקובעות לקיר באמצעים מיכניים ובין הרקע לחיפוי יש חלל ריק מאוורר או לא מאוורר – חל על קירות

פנים וחוץ).
המלצה

₪ 400 מחיר
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7. שלד ובניה
[ 7.1 ]

קיימים סדקים והתנתקויות בחיבור בין שני אלמנטי מבנה שונים, ניתוק זה מעיד על ביצוע לקוי של
פרט החיבור במהלך עבודות השלד. ממצא

מבואת כניסה מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לאחר איבחון של מהנדס תכנון ומתן פרט לתיקון וחיבור בין חלקי
המבנה. תמחור סעיף זה בכפוף לממצאי הבדיקה ופרטי התיקון שינתנו. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 7.2 ]

באזורים שונים בקירות הבניין נמצאו סדקים ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

יתכן כי הסדקים נובעים כתוצאה משקיעת קרקע. ממליץ להתייעץ עם מהנדס תכנון לצורך איבחון
הסדקים ותקינותם, יש לבצע מעקב אחר הסדקים ובמידה ורואים כי קיימת החמרה במצב יש לבצע

בדיקה של מהנדס תכנון לאבחנה והמשך טיפול. תמחור סעיף זה בכפוף לממצאים שיתגלו וכלל
העבודות שידרשו לפיתרון הבעיה.

המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 7.3 ]

קיימים סדקים. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס"מ, 10 ס"מ מכל
צד של 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. או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:
א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק. ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר WAFP ולמלא

.FC11 לאחר מכן בסיקפלקס

המלצה

[הליקויים הנ"ל בניגוד ל: תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו
מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו

סדקים בעובי העולה על 0.3 מ"מ." הסדקים הם לא קונסטרוקטיביים ולא מסוכנים בהיבט הבטיחותי.
למרות זאת יש לתקנם כי הם מהווים פגם אסתטי. סדקים אינם עומדים בתקינה הישראלית ותקן 1523

ו"חוק המכר דירות" מחייב את הקבלן לתקן אותם.]

תקן

₪ 500 מחיר
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[ 7.4 ]

קיימים סדקים והתנתקויות בחיבור בין שני אלמנטי מבנה שונים, ניתוק זה מעיד על ביצוע לקוי של
פרט החיבור במהלך עבודות השלד. ממצא

מרפסת שמש מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לאחר איבחון של מהנדס תכנון ומתן פרט לתיקון וחיבור בין חלקי
המבנה. תמחור סעיף זה בכפוף לממצאי הבדיקה ופרטי התיקון שינתנו. המלצה

₪ 0 מחיר
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8. אלומיניום וזכוכית
[ 8.1 ]

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם
אסתטי. ממצא

כלל הבית מיקום

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

[זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות

של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים
בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י

4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון
ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע

חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין
המתכנן.]

תקן

₪ 200 מחיר
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מטבח 
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[ 8.2 ]

חסר סף אלומיניום בין הריצוף למסילת החלון. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להשלים תוך הקפדה על מילוי וגימור אחיד של חומר גמיש למראה אחיד ואסתטי. המלצה

₪ 500 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a194aa5c1e.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a194aa5c1e.jpeg


עמוד 99 מתוך 184

[ 8.3 ]

גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. ממצא

מטבח מיקום

יש להחליף את החלקים הפגומים. המלצה

[בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן בניגוד לת"י 1068 חלק 2
סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות

המלבן יהיו סגורות עם מישק חלק.]
תקן

₪ 450 מחיר
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[ 8.4 ]

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם
אסתטי. ממצא

מטבח מיקום

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

[זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות

של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים
בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י

4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון
ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע

חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין
המתכנן.]

תקן

₪ 250 מחיר
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[ 8.5 ]

ברז לא מאפשר פתיחה מלאה של החלון. ממצא

מטבח מיקום

נדרש לבצע התאמה בין החלון לסוג הברז כך שלא יהווה הפרעה לפתיחה מלאה. המלצה

₪ 700 מחיר
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[ 8.6 ]

תריס מגמגם בירידה ממצא

מטבח מיקום

נדרש לבצע תיקון בצרה מקצועית לתפקוד תקין של התריס. המלצה

₪ 400 מחיר
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[ 8.7 ]

גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. ממצא

מטבח מיקום

יש להחליף את החלקים הפגומים. המלצה

[בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן בניגוד לת"י 1068 חלק 2
סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות

המלבן יהיו סגורות עם מישק חלק.]
תקן

₪ 250 מחיר
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[ 8.8 ]

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם
אסתטי. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

[זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות

של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים
בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י

4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון
ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע

חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין
המתכנן.]

תקן

₪ 500 מחיר
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[ 8.9 ]

לא הורכבו מכסים בכנפי החלונות. ממצא

כלל הבית מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 8.10 ]

סגרים לא פועלים כראוי. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש לכוון בצורה מקצועית לתפקוד ונעילה תקינה של החלון. המלצה

[זאת בהתאם לת"י 1068.1 ו- 1509.1 .] תקן

₪ 100 מחיר
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[ 8.11 ]

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להשלים. המלצה

[ע"פ ת"י 1509.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס"מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית
אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות

ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה. חשוב לציין שביצוע סגירה ע"פ דרישות תקן יפתור גם חלק
מבעיות פיח בדירה. בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה

בת"י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997): "יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים
לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם

כיסוי)...ושעוביים 16 מ"מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של
מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז".]

תקן

₪ 1,500 מחיר
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[ 8.12 ]

גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

יש להחליף את החלקים הפגומים. המלצה

[בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן בניגוד לת"י 1068 חלק 2
סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות

המלבן יהיו סגורות עם מישק חלק.]
תקן

₪ 450 מחיר
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[ 8.13 ]

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם
אסתטי. ממצא

שירותי אורחים מיקום

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

[זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות

של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים
בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י

4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון
ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע

חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין
המתכנן.]

תקן

₪ 100 מחיר
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[ 8.14 ]

שלבי תריס גלילה לא אטומים ומחדירים אור. ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

נדרש להתאים תריס גלילה או להחליפם. המלצה

[ת"י 1509 חלק 2 סעיף 3.1.3] תקן

₪ 450 מחיר
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[ 8.15 ]

חבל תריס אינו מתפקד כראוי. ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לתפקוד תקין של העלאת והורדת התריס. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 8.16 ]

גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

יש להחליף את החלקים הפגומים. המלצה

[בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן בניגוד לת"י 1068 חלק 2
סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות

המלבן יהיו סגורות עם מישק חלק.]
תקן

₪ 200 מחיר
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[ 8.17 ]

מנגנון נעילת חלון אינו ננעל כראוי. ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

נדרש לכוון בצורה מקצועית לתפקוד ונעילה תקינה של החלון. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 8.18 ]

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם
אסתטי. ממצא

ממ"ד מיקום

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

[זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות

של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים
בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. ובניגוד לת"י

4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון
ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע

חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין
המתכנן.]

תקן

₪ 100 מחיר
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[ 8.19 ]

הרכבה וגימור לקוי של החלון ממצא

ממ"ד מיקום

נדרש לבצע הרכבה בצורה מקצועית ואחידה וסגירה של כל היקף החלון. המלצה

₪ 500 מחיר
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[ 8.20 ]

חסר סף אלומיניום בין הריצוף למסילת החלון. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש להשלים תוך הקפדה על מילוי וגימור אחיד של חומר גמיש למראה אחיד ואסתטי. המלצה

₪ 450 מחיר
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[ 8.21 ]

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש להשלים. המלצה

[ע"פ ת"י 1509.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס"מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית
אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות

ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה. חשוב לציין שביצוע סגירה ע"פ דרישות תקן יפתור גם חלק
מבעיות פיח בדירה. בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה

בת"י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997): "יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים
לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם

כיסוי)...ושעוביים 16 מ"מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של
מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז".]

תקן

₪ 600 מחיר
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9. כללי
[ 9.1 ]

קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על
אביזרים. ממצא

כלל הבית מיקום

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪ 450 מחיר
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10. חיפוי קרמיקה/פסיפס
[ 10.1 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

מטבח מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 800 מחיר
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[ 10.2 ]

חשש לאריחים חלולים בחיפוי קרמיקה. יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת
לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת הקשה. הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים

ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.
ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.
במידה ובדיקות המעבדה יחזרו עם תוצאות שליליות, יידרש לפרק חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות

בצורה מקצועית ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים אחידים ומילוי מלט ("רובה").
המלצה

[בניגוד לת"י 1555 חלק 1 סעיף 5.2.4 ו- 5.2.5.] תקן

₪ 1,200 מחיר
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[ 10.3 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. ממצא

שירותי אורחים מיקום

נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 5,000 מחיר
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[ 10.4 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

שירותי אורחים מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 1,200 מחיר
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[ 10.5 ]

גימור לקוי ולא מקצועי של החיפוי סביב הדלת. ממצא

שירותי אורחים מיקום

נדרש לבצע פירוק וחיפוי מחודש סביב הדלת כך שהסיומות יהיו מתחת להלבשות הדלת כמקובל, יש
ליישם חומר איטום גמיש איכותי מגד עובש סביב הלבשות הדלת. המלצה

₪ 450 מחיר
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[ 10.6 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 1,500 מחיר
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[ 10.7 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס ממצא

חדר רחצה חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 8,000 מחיר
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[ 10.8 ]

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"]
תקן

₪ 400 מחיר
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[ 10.9 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 1,500 מחיר
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[ 10.10 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 8,000 מחיר
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[ 10.11 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 1,250 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6211430ee8152.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6211430ee8152.jpeg


עמוד 132 מתוך 184

[ 10.12 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 6,500 מחיר
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[ 10.13 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ.] תקן

₪ 8,000 מחיר
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[ 10.14 ]

לא בוצע חיפוי וסגירה תקינה של הצנרת שופכין, אשר גורם לכשל איטום מהותי. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש להשלים חיפוי וסגירה תקינה של צנרת השופכין, למראה אחיד ואסתטי לפי כללי המקצוע
המקובלים. כמו כן יש להשלים אטימה סביב מעבר צנרת שופכין, למניעת חדירת מים אל מתחת לריצוף. המלצה

₪ 750 מחיר
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[ 10.15 ]

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 1,500 מחיר
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[ 10.16 ]

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

[זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"]
תקן

₪ 200 מחיר
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11. נגרות
[ 11.1 ]

טרם הורכבו ידיות בארונות. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 11.2 ]

ידיות ארונות אינם מורכבות כראוי. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להרכיב בצורה מקצועית. המלצה

₪ 120 מחיר
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[ 11.3 ]

נדרש להרכיב בצורה מקצועית. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להשלים לפי כללי המקצוע המקובלים. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 11.4 ]

חסרים פלטות מידוף בארונות איחסון. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 600 מחיר
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[ 11.5 ]

דלת סף תחתון ללא גימור, ישנו חוסר באיטום במרווחים בתחתית הלבשות מלבן הדלת. ממצא

כלל הבית מיקום

נדרש להשלים איטום ולבצע בצורה מקצועית ותקינה. המלצה

[זאת בהתאם לת"י 23 חלק 2 – סעיף 3.4.2 גימור סופי הערה (4) – המשטחים התחתונים של כל מלבן
(מוגמר ושגימורו נעשה באתר), הבאים במגע עם הריצוף, ייאטמו בחומר עמיד במים] תקן

₪ 200 מחיר
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[ 11.6 ]

צוקל בסיס המטבח אינו מורכב כראוי. ממצא

מטבח מיקום

נדרש להרכיב בצורה מקצועית לתפקוד תקין ומראה אחיד ואסתטי. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 11.7 ]

גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים בהן עלולים לחדור
מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף - ליקוי אסתטי ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

נדרש להשלים מילוי סביב המשקוף בצורה מקצועית במסטיק אקרילי המלצה

[בניגוד לת"י 23 על חלקיו.] תקן

₪ 100 מחיר
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[ 11.8 ]

מלבני דלתות מורכבים בסטייה מהציר. ממצא

חדר שינה מול מדרגות מיקום

יש לפרק ולהרכיב ללא סטיות ו/או לכוון לסגירה תקינה. המלצה

[בניגוד לת"י 23 על חלקיו.] תקן

₪ 250 מחיר
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[ 11.9 ]

גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים בהן עלולים לחדור
מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף - ליקוי אסתטי ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש להשלים מילוי סביב המשקוף בצורה מקצועית במסטיק אקרילי המלצה

[בניגוד לת"י 23 על חלקיו.] תקן

₪ 100 מחיר
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[ 11.10 ]

דלת אינה נטרקת כראוי ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לתפקוד תקין של הדלת המלצה

₪ 200 מחיר
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[ 11.11 ]

הרכבה לא מקצועית ואחידה של מלבן דלת. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית למראה אחיד ואסתטי להתאמה מלאה של החיבורים. המלצה

₪ 300 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3f5474464.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/620a3f5474464.jpeg


עמוד 148 מתוך 184

[ 11.12 ]

דלת אינה נטרקת כראוי ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לתפקוד תקין של הדלת המלצה

₪ 250 מחיר
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[ 11.13 ]

גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים בהן עלולים לחדור
מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף - ליקוי אסתטי ממצא

יחידת הורים מיקום

נדרש להשלים מילוי סביב המשקוף בצורה מקצועית במסטיק אקרילי המלצה

[בניגוד לת"י 23 על חלקיו.] תקן

₪ 100 מחיר
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[ 11.14 ]

חסר הלבשות לדלת ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש להשלים למראה אחיד ואסתטי. המלצה

₪ 300 מחיר
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12. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
[ 12.1 ]

חסר ברז ממצא

מטבח מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 800 מחיר
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[ 12.2 ]

לאחר ביצוע בדיקת בלון ומילוי צנרת הניקוז של הכיור נמצאה נזילה מהסיפון אל תוך ארון מטבח. ממצא

מטבח מיקום

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית לסיפון לעצירת הנזילה ותפקוד תקין של צנרת הניקוז. המלצה

₪ 100 מחיר
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[ 12.3 ]

פתח צינור מרזב צמוד למישור הקיר אינו מתאים לדרישות התקן, בעקבות כך המרזב יכול לגרום
לנזקי רטיבות למבנה. ממצא

מרפסת שמש מיקום

נדרש להתאים את צנרת המרזב לדרישות התקן. המלצה

₪ 500 מחיר
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[ 12.4 ]

מכסה בריכת ביוב שבור ממצא

מרפסת שמש מיקום

נדרש להחליף. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 12.5 ]

לכלוך רב של אבנים ופסולת בניין בקופסאות ביקורת/ניקוז, כתוצאה מאי סגירת הצנרת על ידי
מכסים במהלך העובודות. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש לנקות את פנים צנרת הדלוחין העוברת ברצפת הדירה, משאריות חומרי בנייה שהתאספו בזמן ביצוע
העבודות, יש לבצע הזרמת מים במערכת לבדיקת הצנרת ולוודא כי קיימת זרימה רציפה ותקינה

במערכת הניקוז.
המלצה

₪ 200 מחיר
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[ 12.6 ]

לא בוצע ארון לחנוכיית מים. ממצא

חדר שירות מיקום

נדרש להשלים. המלצה

₪ 1,000 מחיר
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[ 12.7 ]

מכסה בריכת ביוב אינו נסגר כראוי, מפגע בטיחותי! ממצא

חצר אנגלית מיקום

נדרש לסגור בצורה מקצועית ובטיחותית למניעת מכשול. המלצה

₪ 120 מחיר
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[ 12.8 ]

לא הורכבו גומיות אטימה בחלקו התחתון של הגבהות קופסת ביקורת, לאחר ביצוע בדיקת בלון
לקופסת ביקורת ומילוי מים מראה ירידת מפלס על לנקודת האטמים דבר המעיד שמים זולגים אל

שכבת המצעים שמתחת לריצוף דבר אשר יכול לגרום לנזקי רטיבות כאשר יש כשל בשכבת
האיטום התחתית.

ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש להרכיב אביזר ההגבהה תוך הקפדה על הרכבת זוג האטמים המיועדים הבכנסת ההגבהה לקופסה,
ולבצעו בגובה הנכון בחפיפה מלאה עם המכסה כך שהמכסה נכנס אל אביזר ההגבהה ומונע חדירת מים

אל מתחת לריצוף, יש לבצע איטום בחומר גמיש איכותי מונע עובש במישק החיבור בין ההגבהה לריצוף
לצורך איטום מייטבי באזור זה המועד לכשל איטום.

המלצה

₪ 250 מחיר
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[ 12.9 ]

לא הורכבו גומיות אטימה בחלקו התחתון של הגבהות קופסת ביקורת, לאחר ביצוע בדיקת בלון
לקופסת ביקורת ומילוי מים מראה ירידת מפלס על לנקודת האטמים דבר המעיד שמים זולגים אל

שכבת המצעים שמתחת לריצוף דבר אשר יכול לגרום לנזקי רטיבות כאשר יש כשל בשכבת
האיטום התחתית.

ממצא

חדר שירות מיקום

יש להרכיב אביזר ההגבהה תוך הקפדה על הרכבת זוג האטמים המיועדים הבכנסת ההגבהה לקופסה,
ולבצעו בגובה הנכון בחפיפה מלאה עם המכסה כך שהמכסה נכנס אל אביזר ההגבהה ומונע חדירת מים

אל מתחת לריצוף, יש לבצע איטום בחומר גמיש איכותי מונע עובש במישק החיבור בין ההגבהה לריצוף
לצורך איטום מייטבי באזור זה המועד לכשל איטום.

המלצה

₪ 250 מחיר
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[ 12.10 ]

לאחר בדיקת בלון והצפה של קופסת הניקוז נראה ירידת מפלס שמעידה על נזילה מחיבורי קופסת
הניקוז.

יש לציין כי נזילת מים אל מתחת לריצוף יכולה לגרום לנזקי רטיבות משמעותיים.
ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לבצע פירוק והרכבה מחודשת של הצנרת בקופסת הניקוז, לפני סגירה יש לבצע בדיקת הצפה
מחודשת בכדי לוודא כי לא קיימת נזילה אל מחוץ לקופסה. המלצה

₪ 1,000 מחיר
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[ 12.11 ]

בוצעה בדיקת לחצים במערכת מים חיים ( חמים וקרים) לפי תוצאות הבדיקה קיימת נפילת לחץ
המעידה על בריחת מים מהמערכת. ממצא

כלל הבית מיקום

יש לבצע בדיקה מעמיקה ויסודית בכל הדירה לאיתור מקור נזילת המים. תמחור סעיף זה בכפוף
לממצאים שיתגלו וכלל העבודות שידרשו לתיקון הבעיה. המלצה

₪ 0 מחיר
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13. עבודות איטום וליקויי רטיבות
[ 13.1 ]

נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

מסדרון מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.2 ]

נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר שינה סמוך לדלת כניסה מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.3 ]

נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר שינה מול מדרגות מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.4 ]

נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

ממ"ד מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.5 ]

לא נראה איטום בפיר ממ"ד, מעקבות כך יכולה להיווצר עליה קפילרית של מים בקירות. ממצא

ממ"ד מיקום

נדרש לבצע ניקיון של הפיר וביצוע יסודי של שכבת פריימר ועל גביה שתי שכבות של אחומר איטום
ביטומני. למניעה של נזקי רטיבות בקירות הסמוכים. המלצה

₪ 3,000 מחיר
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[ 13.6 ]

נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

יחידת הורים מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.7 ]

נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

יחידת הורים מיקום

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

[הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 13.8 ]

בעקבות סימני רטיבות ערך לחות גבוה שנמדד בקירות חיצוניים בתוך הבית קיים חשש גבוה כי
הקירות החיצוניים שחודרים מתחת לריצוף החוץ אינם אטומים כראוי,בעקבות כך מים אשר

חודרים מתחת לריצוף נספגים בקירות החוץ וגורמים לעלייה קפילארית של מים ונזקי רטיבות
שנראים בתוך הבית.

ממצא

חצר אנגלית מיקום

יש לבצע פירוק של הריצוף שסמוך לקירות החוץ ולבצע רולקות ומריחה של שכבת פריימר ועל גביה שתי
שכבות של חומר איטום ביטומני (שחור) בצורה יסודית על כל הרולקה ולעלות עם האיטום עד מעל לגובה
מפלס הריצוף , יש להשלים שיפולים (פנלים) על גבי הקירות תוך השארת מרווח של 3 מ"מ בין השיפולים

לריצוף ולבצע מילוי של חומר איטום גמיש נוגד עובש.

המלצה

₪ 10,000 מחיר
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הערכה כספית

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 1

₪ 1250 ₪ 1250 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 1.1

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 מתגים רבים בדירה הפוכים מכוון הפעולה 1.2

₪ 150 ₪ 150 קומפ׳ 1 לוח חשמל לא מושלם, לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 1.3

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 חסר דלת לארון חשמל. 1.4

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 שקע הותקן במיקום ללא גישה נוחה לשימוש. 1.5

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 חסרים מכסים לאביזרי קצה. 1.6

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1
כאשר מדליקים את מתג תאורת הסלון הוא מפסיק את פעולת תריס הגלילה

בויטרינה.
1.7

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 לוח חשמל לא מושלם, לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 1.8

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת. 1.9

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 הרכבה לקויה ולא מקצועית של אביזרי קצה 1.10

₪ 150 ₪ 150 קומפ׳ 1 שקע/מתג חשמל בולט מהקיר. 1.11

₪ 3,950 סה״כ מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 1.12

עבודות פיתוח ושונות 2

₪ 0 סה״כ עבודות פיתוח ושונות 2.1

עבודות ריצוף 3

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 הריצוף בוצע ללא פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום כמקובל. 3.1

₪ 700 ₪ 700 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 3.2

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 חסרים שיפולים. 3.3

₪ 2000 ₪ 2000 קומפ׳ 1 הריצוף בוצע במפלס אחד עם יתר הריצוף בדירה. 3.4

₪ 700 ₪ 700 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים

לריצוף.
3.5
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₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 פגיעות ופגמים באריחים. 3.6

₪ 5500 ₪ 5500 קומפ׳ 1
שיפולים מורכבים ישירות על גבי הריצוף כך שלא קיים מרווח לצורך מילוי חומר

איטום כתוצאה מכך חומר האיטום נסדק ונושר תוך זמן קצר ולא קיים איטום אשר
מונע מעבר מים לקירות או חדירתם אל מתחת לריצוף.

3.7

₪ 55000 ₪ 55000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים לא בוצע ברוחב של 3 מ"מ לפחות. 3.8

₪ 8500 ₪ 8500 קומפ׳ 1
ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר

מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.
3.9

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 3.10

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 הריצפה נמסרה לדייר ללא ניקיון. 3.11

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים

לריצוף.
3.12

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 פס הפרדה עשוי מתכת ובולט מפני הריצוף. 3.13

₪ 2000 ₪ 2000 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 3.14

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. 3.15

₪ 15000 ₪ 15000 קומפ׳ 1

ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר
מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים, בנוסף קיים שיפוע הפוך שמנקז

את המים לגיוון הויטרינות, יש לציין כי ליקוי זה הינו מהותי ויכול לגרום לנזקי
רטיבות משמעותיים.

3.16

₪ 1200 ₪ 1200 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים

לריצוף, קיימים מרווחים אשר יכולים להחדחר מים אל מתחת לריצוף ולגרום
לנזקי רטיבות.

3.17

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 חסרים שיפולים. 3.18

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 איטום לקוי סביב צנרת שחודרת את הריצוף. 3.19

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. 3.20

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 3.21

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של ריצוף ורובה סביב קופסאות ביקורת. 3.22

₪ 96,650 סה״כ עבודות ריצוף 3.23
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מסגרות 4

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום). 4.1

₪ 150 ₪ 150 קומפ׳ 1 קיימים שריטות על עינית דלת. 4.2

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 ידית פתיחת דלת אינה מתפקדת בצורה חלקה. 4.3

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 סורגים חלודים. 4.4

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 לא בוצעו עיגונים כראוי, כתוצאה מכך הגדר/מעקה רועד. 4.5

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 מלבן דלת עם פגיעות ומעיכות ואינו צבוע היטב. 4.6

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 כנף חלון ממ"ד דורש הפעלת כוח רב בהזזתו. 4.7

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 סורגים חלודים. 4.8

₪ 3,650 סה״כ מסגרות 4.9

עבודות טיח וצבע 5

₪ 5000 ₪ 5000 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.1

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1
צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות/תקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של

הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.
5.2

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 מראה טיח לא אחיד. 5.3

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1
צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות/תקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של

הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.
5.4

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 מראה טיח לא אחיד. 5.5

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים. 5.6

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.7

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.8

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.9

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.10

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.11
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₪ 900 ₪ 900 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 5.12

₪ 10,300 סה״כ עבודות טיח וצבע 5.13

עבודות אבן טבעית 6

₪ 150 ₪ 150 קומפ׳ 1 לא בוצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. 6.1

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין. 6.2

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 אריחי אבן בחיפוי קירות בולטים\שוקעים. 6.3

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 לא בוצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. 6.4

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 חיפוי חלול. ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה. 6.5

₪ 1,250 סה״כ עבודות אבן טבעית 6.6

שלד ובניה 7

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 קיימים סדקים. 7.1

₪ 500 סה״כ שלד ובניה 7.2

אלומיניום וזכוכית 8

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר

מהווה פגם אסתטי.
8.1

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 חסר סף אלומיניום בין הריצוף למסילת החלון. 8.2

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. 8.3

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר

מהווה פגם אסתטי.
8.4

₪ 700 ₪ 700 קומפ׳ 1 ברז לא מאפשר פתיחה מלאה של החלון. 8.5

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 תריס מגמגם בירידה 8.6

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. 8.7

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר

מהווה פגם אסתטי.
8.8

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 לא הורכבו מכסים בכנפי החלונות. 8.9
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₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 סגרים לא פועלים כראוי. 8.10

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים. 8.11

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. 8.12

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר

מהווה פגם אסתטי.
8.13

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 שלבי תריס גלילה לא אטומים ומחדירים אור. 8.14

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 חבל תריס אינו מתפקד כראוי. 8.15

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 גימור פרופילי אלומיניום אינו מקצועי ואינו אסתטי. 8.16

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 מנגנון נעילת חלון אינו ננעל כראוי. 8.17

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי והדבר

מהווה פגם אסתטי.
8.18

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 הרכבה וגימור לקוי של החלון 8.19

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 חסר סף אלומיניום בין הריצוף למסילת החלון. 8.20

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים. 8.21

₪ 8,200 סה״כ אלומיניום וזכוכית 8.22

כללי 9

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על

הקירות והן על אביזרים.
9.1

₪ 450 סה״כ כללי 9.2

חיפוי קרמיקה/פסיפס 10

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.1

₪ 1200 ₪ 1200 קומפ׳ 1
חשש לאריחים חלולים בחיפוי קרמיקה. יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים

ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת הקשה. הדבר יוצר מפגע בטיחותי
עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.

10.2

₪ 5000 ₪ 5000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. 10.3
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₪ 1200 ₪ 1200 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.4

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 גימור לקוי ולא מקצועי של החיפוי סביב הדלת. 10.5

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.6

₪ 8000 ₪ 8000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס 10.7

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל 10.8

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.9

₪ 8000 ₪ 8000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. 10.10

₪ 1250 ₪ 1250 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.11

₪ 6500 ₪ 6500 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס 10.12

₪ 8000 ₪ 8000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו אפס. 10.13

₪ 750 ₪ 750 קומפ׳ 1 לא בוצע חיפוי וסגירה תקינה של הצנרת שופכין, אשר גורם לכשל איטום מהותי. 10.14

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 10.15

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל 10.16

₪ 46,250 סה״כ חיפוי קרמיקה/פסיפס 10.17

נגרות 11

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 טרם הורכבו ידיות בארונות. 11.1

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 ידיות ארונות אינם מורכבות כראוי. 11.2

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 נדרש להרכיב בצורה מקצועית. 11.3

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 חסרים פלטות מידוף בארונות איחסון. 11.4

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1
דלת סף תחתון ללא גימור, ישנו חוסר באיטום במרווחים בתחתית הלבשות מלבן

הדלת.
11.5

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 צוקל בסיס המטבח אינו מורכב כראוי. 11.6

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים

בהן עלולים לחדור מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף -
ליקוי אסתטי

11.7
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₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 מלבני דלתות מורכבים בסטייה מהציר. 11.8

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים

בהן עלולים לחדור מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף -
ליקוי אסתטי

11.9

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 דלת אינה נטרקת כראוי 11.10

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 הרכבה לא מקצועית ואחידה של מלבן דלת. 11.11

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 דלת אינה נטרקת כראוי 11.12

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים

בהן עלולים לחדור מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף -
ליקוי אסתטי

11.13

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 חסר הלבשות לדלת 11.14

₪ 3,020 סה״כ נגרות 11.15

עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 12

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 חסר ברז 12.1

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1
לאחר ביצוע בדיקת בלון ומילוי צנרת הניקוז של הכיור נמצאה נזילה מהסיפון אל

תוך ארון מטבח.
12.2

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1
פתח צינור מרזב צמוד למישור הקיר אינו מתאים לדרישות התקן, בעקבות כך

המרזב יכול לגרום לנזקי רטיבות למבנה.
12.3

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 מכסה בריכת ביוב שבור 12.4

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1
לכלוך רב של אבנים ופסולת בניין בקופסאות ביקורת/ניקוז, כתוצאה מאי סגירת

הצנרת על ידי מכסים במהלך העובודות.
12.5

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 לא בוצע ארון לחנוכיית מים. 12.6

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 מכסה בריכת ביוב אינו נסגר כראוי, מפגע בטיחותי! 12.7

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1

לא הורכבו גומיות אטימה בחלקו התחתון של הגבהות קופסת ביקורת, לאחר
ביצוע בדיקת בלון לקופסת ביקורת ומילוי מים מראה ירידת מפלס על לנקודת

האטמים דבר המעיד שמים זולגים אל שכבת המצעים שמתחת לריצוף דבר אשר
יכול לגרום לנזקי רטיבות כאשר יש כשל בשכבת האיטום התחתית.

12.8
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₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1

לא הורכבו גומיות אטימה בחלקו התחתון של הגבהות קופסת ביקורת, לאחר
ביצוע בדיקת בלון לקופסת ביקורת ומילוי מים מראה ירידת מפלס על לנקודת

האטמים דבר המעיד שמים זולגים אל שכבת המצעים שמתחת לריצוף דבר אשר
יכול לגרום לנזקי רטיבות כאשר יש כשל בשכבת האיטום התחתית.

12.9

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1
לאחר בדיקת בלון והצפה של קופסת הניקוז נראה ירידת מפלס שמעידה על
נזילה מחיבורי קופסת הניקוז. יש לציין כי נזילת מים אל מתחת לריצוף יכולה

לגרום לנזקי רטיבות משמעותיים.
12.10

₪ 4,520 סה״כ עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 12.11

עבודות איטום וליקויי רטיבות 13

₪ 3000 ₪ 3000 קומפ׳ 1
לא נראה איטום בפיר ממ"ד, מעקבות כך יכולה להיווצר עליה קפילרית של מים

בקירות.
13.1

₪ 10000 ₪ 10000 קומפ׳ 1

בעקבות סימני רטיבות ערך לחות גבוה שנמדד בקירות חיצוניים בתוך הבית קיים
חשש גבוה כי הקירות החיצוניים שחודרים מתחת לריצוף החוץ אינם אטומים

כראוי,בעקבות כך מים אשר חודרים מתחת לריצוף נספגים בקירות החוץ וגורמים
לעלייה קפילארית של מים ונזקי רטיבות שנראים בתוך הבית.

13.2

₪ 13,000 סה״כ עבודות איטום וליקויי רטיבות 13.3

₪ 191,740 סה״כ ביניים 14

₪ 19,174 פיקוח הנדסי (10%) 15

₪ 210,914 סה״כ 16

₪ 35,855 מע״מ (17%) 17

₪ 246,769 סה״כ כולל מע״מ 18
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הערות

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י
קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.

המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים
שלמים.

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

מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

המחירים הנם מחירי שיפוצים מינימליים ועשויים לגדול עם קבלת הצעות קבלנים.

עלויות השיפוצים לאחר פירוק והכנה לתיקון יכולות לעלות במידה ויתגלו ליקויים נוספים שלא נראו לעין בשלב הבדיקה.

לגבי בדיקות רטיבות :ככל שהבדיקה נעשתה בחודשים יבשים ,מומלץ לבצע בדיקה חוזרת לאחר ירידת גשמים.

בברכה,
אביתר לוי,


