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חוות דעת הנדסית - בדק בית
כתובת: מוצקין 46, רעננה

תאריך הביקור: 23-02-2022

אני החתום מטה, אביתר לוי  ,התבקשתי ע״י אמיר צוקרמן - מתווך /הלל איסקזון 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.
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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 - לא הוגשו במהלך הבדיקה, נשלחו לאחר שבוע.
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תיאור הנכס:

סוג הנכס: בית קרקע

הנכס מאוכלס: כן

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.

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
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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: 86

סה״כ ממצאים קטגוריה

31 עבודות איטום וליקויי רטיבות 1

14 עבודות ריצוף 2

9 חיפוי קרמיקה/פסיפס 3

13 עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 4

1 אלומיניום וזכוכית 5

2 מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 6

1 מסגרות 7

8 שלד ובניה 8

2 עבודות טיח וצבע 9

1 כללי 10

1 גג רעפים 11

1 עבודות אבן טבעית 12

1 נגרות 13

1 תכניות 14
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1. עבודות איטום וליקויי רטיבות
[ 1.1 ]

הקירות החודרים לקרקע אינם אטומים כהלכה, הליקויים גורמים לספיגה קפילרית של רטיבות
מהקרקע אל קירות הדירה. ממצא

חדר דיור (סלון) 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

[זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי –פרק 05. ובניגוד לכללי המקצוע הראויים. ובניגוד לתקנות התכנון
והבנייה - סעיפים 5.33 - 5.30 "כל אימת שגובהו היחסי של נכס שיפוע הקרקע שלו, או כל גורם אחר

בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבניין, יאוטם חלקו התחתון
של הבניין למניעת חדירת מי-גשם, מי תהום וזרמי מים תת קרקעיים לתוכו". וכן "קירותיו החיצוניים של

בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.".]

תקן

₪ 50,000 מחיר
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[ 1.2 ]

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

חדר דיור (סלון) מיקום

קיימת נזילה בחדר רחצה בקומה העליונה, מעל האזור המצולם, 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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[ 1.3 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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

₪ 400 מחיר
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[ 1.4 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

מטבח מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215fb841f537.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215fb841f537.jpeg


עמוד 18 מתוך 130

[ 1.5 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

שירותי אורחים מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני. יש לוודא שקיימת שכבת
איטום מתאימה עם חומר מתאים בחזית החיצונית.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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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[ 1.6 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר שינה 1 קומת בניים מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני. יש לוודא שקיימת שכבת
איטום מתאימה עם חומר מתאים בחזית החיצונית.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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

₪ 450 מחיר
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[ 1.7 ]

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

חדר שינה 1 קומת בניים מיקום

קיימת רטיבות מאיטום לקוי בגג, ראה הערות בסעיף הרלוונטי לגג, 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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[ 1.8 ]

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

חדר רחצה חדר שינה 1 קומת בניים. מיקום

קיימת רטיבות מאיטום לקוי בגג, ראה הערות בסעיף הרלוונטי לגג, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה
בצבע המותאם להתמודד עם בעיות עובש 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

₪ 400 מחיר
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[ 1.9 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 קומת בניים. מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני. יש לוודא שקיימת שכבת
איטום מתאימה עם חומר מתאים בחזית החיצונית.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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

₪ 300 מחיר
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[ 1.10 ]

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

מסדרון מיקום

קיימת נזילה ובעיות איטום בחדר הרחצה ראה הערות בסעיף הרלוונטי, לתקן בצורה מקצועית ולחדש
צביעה בגמר התיקונים. תמחור עבור צביעה בלבד. 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

₪ 1,000 מחיר
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[ 1.11 ]

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

מסדרון מיקום

קיים דוד מים חמים מעל האזור יתכן כי היתה נזילה בדוד שגרמה לנזקי רטיבות מסיביים בכל האזור,
לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. תמחור עבור תיקון צביעה בלבד. 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

₪ 800 מחיר
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[ 1.12 ]

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

חדר שינה 2 סמוך למדרגות מיקום

קיים דוד מים חמים מעל האזור יתכן כי היתה נזילה בדוד שגרמה לנזקי רטיבות מסיביים בכל האזור,
לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. תמחור עבור תיקון צביעה בלבד. 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

₪ 700 מחיר
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[ 1.13 ]

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

חדר שינה סמוך לחדר שירות מיקום

קיים דוד מים חמים מעל האזור יתכן כי היתה נזילה בדוד שגרמה לנזקי רטיבות מסיביים בכל האזור.
בנוסף בחזית הפונה לכיוון הכביש קיים גג חיצוני משני אשר לא קיימת גישה אליו ככל הנראה קיימים שם
כשלי איטום שגורמים לרטיבות רבה בתקרה וקירות החדר, ראה המלצות בסעיף הרלוונטי, לתקן בצורה

מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. תמחור עבור תיקוני צבע בלבד.

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

₪ 1,000 מחיר
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[ 1.14 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר שינה סמוך חדר שירות מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני. יש לוודא שקיימת שכבת
איטום מתאימה עם חומר מתאים בחזית החיצונית.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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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[ 1.15 ]

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

חדר שירות מיקום

מקור הרטיבות מחדר הרחצה הסמוך, 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

₪ 300 מחיר
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[ 1.16 ]

חסר איטום במסתור הכביסה, אשר גורם לנזקי רטיבות מסיביים במבואת כניסה שמתחתיו. ממצא

מסתור כביסה מיקום

נדרש לבצע יציקת מחודשת של שכבת השיפועים ומתן שיפוע תיקון לכיוון הנקז, יש להקפיד על ביצוע
רולקות בהיקף , ולאחר מכן לחדש את שכבת האיטום בצורה יסודית בדגש סביב פתח הניקוז ועליה על

גבי הרולקות והקירות בהיקף לצורך הגנה בנזקי רטיבות.
המלצה

₪ 2,500 מחיר
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[ 1.17 ]

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

יחידת הורים מיקום

מקור הרטיבות הינו מחיפוי החוץ, ראה המלצות בסעיף הרלוונטי, 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
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[ 1.18 ]

כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

יש לבצע איטום יסודי של חומרים גמישים סביב היקף החלון. במידה והרטיבות תחזור יש לבצע פירוק של
החלון ואדן האבן ולבצע שיכבת איטום יסודית מתחת לאדן האבן וחשפי החלון, לאחר מכן יש לבצע

הרכבה של אדן האבן בשיפוע של 5% לפחות כלפי חוץ להרחקת המים בגמר התיקון יש לבצע תיקוני
טיח ואיטום חוזר של חומרים גמישים סביב היקף החלון ובחיבור בין אדן האבן לחשפי החלון. תמחור סופי

לסעיף זה בכפוף להיקף והתפתחות התיקון שידרש לאחר הטיפול הראשוני. יש לוודא שקיימת שכבת
איטום מתאימה עם חומר מתאים בחזית החיצונית.

המלצה

[1. ת"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. 2. ת"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

₪ 600 מחיר
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[ 1.19 ]

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

חדר דיור (סלון) מיקום

קיים גג רעפים במבואה אשר במרפסת שנמקז את המים לכיוון הקיר באזור המצולם קיימים כשלי איטום
באזורי המפגש בים הרעפים לקיר אשר גורמים לנזקי רטיבות בתוך המבנה, 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

₪ 5,500 מחיר
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[ 1.20 ]

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

מרתף מיקום

מקור הרטיבות הינו מבעיות איטום ואף ממים שמגיעים אל מבואת הכניסה יש לבצע הרחקה של המים
ממבואת הכניסה על ידי גגון תוך הקפדה על שיפועים תקינים של הריצוף להרחקת המים מהמבואה יש
לפרק את הריצוף באזור המבואה לבצע איטום תחתי תקין על ידי חומרים ביטומנים לבצע ריצוף מחדש

באזור לאטום היטב את הריצוף והפנלים למניעת כניסת מים אל הדירה או ספיגה קפילרית בקירות
המבנה באזור בנוסף קיימת מדרגה כך שהמבואה גבוה יותר מהדירה במקום שהדירה תיהיה גבוהה יותר

מהמבואה למניעה של חדירת מים מהחוץ אל פנים הדירה כפי שנדרש בתקנות ליקוי זה הינו מהותי
וגורם לנזקי רטיבות רבים , לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. תמחור סופי לסעיף זה

בכפוף לממצאים שתיגלו במהלך העבודות וכלל התיקונים שידרשו לפתרון הבעיה.

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

₪ 10,000 מחיר
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[ 1.21 ]

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

חדר רחצה כללי מרתף מיקום

קיימים כשלי איטום רבים בחדר הרחצה ראה סעיפים רלוונטי, 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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[ 1.22 ]

הקירות החודרים לקרקע אינם אטומים כהלכה, הליקויים גורמים לספיגה קפילרית של רטיבות
מהקרקע אל קירות הדירה. ממצא

חדר דיור מרתף מיקום

נראים ערכי לחות רבים ובהיקפים גדולים במרתף, מערכת האיטום הטובה ומומלצת ביותר היא איטום
של הקירות החיצוניים על ידי חומרי איטום ביטומנים ( על בסיס זפת) הנקרא-"איטום חיובי ". אך

במקרים בהם לא ניתן כבר להגיע ולחפור לעומקים אלו בכדי לבצע איטום חיובי, יש לבצע " איטום
שלילי" איטום זה מבוצע מחלקו הפנימי של המבנה על ידי חומרי איטום כריסטליים/צינמטים. שלבי

העבודה הנדרשים הם: 1. יש לסתת ולנקות היטב את כל הטיח מהקירות על הגעה לקיר הבטון ותשתית
נקיה לעבודה. 2. פירוק הריצוף בחלל המרתף ופינויו. 3. סיתות חלקי בטון וטיט רופפים וניקיון יסודי של

הרצפה. 4. במידה קיים ברזל זיון חלוד יש לבצע סיתות סביבו וליישם חומרים לשיקום וטיפול בברזל
החלוד. 5. יש לבצע העמקה של תפר החיבור בין הרצפת לקירות הבטון. 6. יש לבצע יישום שכבת פריימר

ועל גביה רולקות חיבור רצפה וקיר הכל החלל. 7. יש לבצע תיקוני יציקה ומילוי במקומות הנדרשים או
בכל המשטח, באמצעות חומרים המותאמים לשיקום בטונים, לפי הוראות יצרן, יש להביא את הקירות

והרצפה למצב של תשתית חלקה ואחידה לעבודה, יש לבצע השפרה וייבוש מלא של החומרים לפי
הוראות יצרן. 8. יש לבצע הרטבה של הקירות והריצפה לפני יישום חומרי האיטום, לאחר מכן יש לבצע

שיכבה של חומר איטום צמנטי, יש לפרוס על גבי שכבת האיטום רשת לחיזוק ואיגוד שכבת האיטום את
הרשת יש להניח מהריצפה על גבי הרולקות ועלייה על גבי הקיר יש להקפיד על איטום מחמיר באזור

הרולקות וחפיפה של הרשת באזור זה מכיוון שזהו אזור כשל נפוץ. ולאחר ייבוש יש לבצע שיכבת איטום
נוספת עד כיסוי מלא של הרשת, יש מומחים אשר מבצעים יישום של יריעות ביטומניות ברצפה. 9. לאחר

מכן יש להניח בד גאוטכני לצורך הגנה על שכבת האיטום, מילוי סומסום, וריצוף מחדש. ביצוע איטום
שלילי דורשת קבלן מבצע ברמת מיומנות גבוה ובעל ידע וניסיון רב בתיקון מקרים אלו ולהתאים את דרך

פעולתו, פרטי האיטום וסוגי החומרים בהתאם לממצאים שמתגלים במהלך העבודות והפירוקים
שנדרשים לצורך ביצוע העבודה. עבודת איטום זו הינה מורכבת ואי ביצוע דקדקני יכול לגרום לחזרת

הרטיבות למרתף. האחריות על הטיפול בממצאי הבדיקה, ביצוע תיקונים במלואם או בחלקם הינם של
מקבלי ההחלטות ומבצעי התיקונים. תמחור סופי לסעיף זה בכפוף לממצאים שיתגלו במהלך העבודות,

וכלל העבודות שידרשו לפתרון הבעיה, והצעת מחיר מחברה שמתמחה בעבודות אלו.

המלצה

[זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי –פרק 05. ובניגוד לכללי המקצוע הראויים. ובניגוד לתקנות התכנון
והבנייה - סעיפים 5.33 - 5.30 "כל אימת שגובהו היחסי של נכס שיפוע הקרקע שלו, או כל גורם אחר

בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבניין, יאוטם חלקו התחתון
של הבניין למניעת חדירת מי-גשם, מי תהום וזרמי מים תת קרקעיים לתוכו". וכן "קירותיו החיצוניים של

בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.".]

תקן

₪ 220,000 מחיר



עמוד 49 מתוך 130

  

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/62162cef058ba.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/62162cef058ba.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/62162ceeed6bf.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/62162ceeed6bf.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/r-8519-6225d0d3b85f6.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/r-8519-6225d0d3b85f6.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/r-8519-6225d0d3b73cd.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/r-8519-6225d0d3b73cd.jpeg


עמוד 50 מתוך 130

[ 1.23 ]

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

גג מיקום

יש להבהיר כי נזילות מהמרפסת ערכי לחות גבוהים בקירות שחופפים עם המרפסת מעידים על איטום
לקוי של של ריצפת הבטון מתחת לריצוף המרפסת כפי שנדרש בתקן, ולכן התיקון המומלץ והיסודי ביותר

ידרוש פירוק של ריצפת המרפסת סילוק המצע הרטוב ניקיון יסודי, ביצוע ביטון הגנה על גבי הצנרת
ורולקות (העגלות) בכל היקף המרפסת, במידה ולא קיימת מערכת ניקוז כפולה יש לבצע מערכת זו

למניעת אגירת מים מתחת לשיכבת הריצוף. יש ליצור שיכבת שיפועים של 1.5% כלפי הנקז באמצעות
חומרי מליטה על גבי שיכבת השיפועים יש לבצע מריחת שיכבת פריימר ועל גביה איטום שתי שכבות של
חומר איטום ביטומני (שחור) יש לעלות עם האיטום על גבי קירות המרפסת עד מעל לגובה הריצוף, תוך
הקפדה על חגורת בטון מתחת למפתחי דלתות ווטרינות כך ששיכבת האיטום עולה על גבי החגורה ועל

מזוזות הפתח. ריצוף פנים הדירה יודבק ישירות על גבי החגורה בצורה מלאה למניעת מעבר וחדירת
מים מהמרפסת אל פנים הדירה , בסף הדלת יש לבצע הפרש מפלסים של כ 1 ס""מ והתקנת סף

מתכת. לאחר ייבוש מלא של שיכבת האיטום יש לבצע בדיקת הצפה 72 שעות לבדיקת מערכת האיטום
לאחר מכן יש להניח שיכבת הגנה של בד גאוטכני על גבי האיטום, מילוי מצעים (מומלץ סומסום) וריצוף

מחודש של המרפסת, יש לבצע ריצוף עם מישקים ברוחב 3 מ"מ מילוי רובה בצורה מקצועית ואחידה,
בחיבור הריצפה והפנלים וסביב פתחי הניקוז יש לבצע מילוי חומר איטום גמיש איכותי נגד עובש. תיקוני

רובה וחומרים גמישים בלבד תיהיה זולה יותר אך יעילותם להפחתת חדירת מים אל מתחת לריצוף אינה
הרמטית ושכבת האיטום התחתית צריכה להוות הגנה כפולה שמונעת יציאת מים וגרימת נזקי רטיבות

מחוץ לאזור המרפסת , כמו כן רובה וחומרים גמישים דורשים תחזוקה מתמדת בכל מספר שנים בהתאם
לבלאי שנוצר בכדי להיות אפקטיביים."

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

₪ 10,000 מחיר
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[ 1.24 ]

איטום לקוי ולא מקצועי של יריעות ביטומניות קיימים סדקים באזורי ההדבקה על גבי הקיר, לא
בוצעו סרגלי חיזוק על גבי הקיר לקיבוע תקין של היריעה לקיר, לא בוצע בילוי חומר איטום גמיש

בחלק העליון של היריעה באזורי המועד לכשל התנתקות ובעקבות כך גרימה של נזקי רטיבות.
ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע מילוי של כל הסדקים והמרווחים הקיימים, להרכיב סרגל חיזוק בחלק העליון של היריעה,
ויישום חומר איטום גמיש מעל סרגל החיזוק כפי שנדרש לתקנות. המלצה

₪ 1,500 מחיר
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[ 1.25 ]

לא בוצע איטום סביב פתח מעבר צנרת ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע מילוי חומר איטום למניעת חדירת מים אל תוך המבנה, והתקנת גגון מעל להרחקת מים
מהאזור. המלצה

₪ 600 מחיר
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[ 1.26 ]

קיימים סדקים רבים ובלאי מוגבר של שכבת האיטום במריחה אשר בוצעה במקומות החשופים
לגשם. ממצא

גג מיקום

יש לבצע חידוש של האיטום על ידי גירוד האיטום הקיים ניקיון יסודי בכדי לאפשר תשתית נקיה ליישום
מערכת חדשה. יש לבצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בצורה יסודית ותקינה, תוך הקפדה על

פרטי איטום תקינים סביב נקזים, הרכבת סרגלי חיזוק על גבי היריעה שעולה על הקירות וסגירה עם חומר
איטום גמיש בחלקה העליון, פרטי איטום סביב צנרת חודרת.

המלצה

₪ 10,000 מחיר
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[ 1.27 ]

איטום לקוי סביב דלת הגג גורם לחדירת מים ונזקי רטיבות בתוך המבנה. ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע תיקון של הריצוף והפתחים באזור הדלת. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 1.28 ]

בוצע בדיקת בלון והצפה של הקופסה, נראה כי קיימת נזילה מהקופסה. ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע איטום מחודש סביב הקופסה. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 1.29 ]

קיים גג משנה ללא גישה, בחדר השינה שמתחתיו קיימים נזקי רטיבות משמעותיים מאוד!!
ככל הנראה קיימים כשלי איטום באזור. ממצא

גג מיקום

יש לבצע חידוש של האיטום על ידי גירוד האיטום הקיים ניקיון יסודי בכדי לאפשר תשתית נקיה ליישום
מערכת חדשה. יש לבצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בצורה יסודית ותקינה, תוך הקפדה על

פרטי איטום תקינים סביב נקזים, הרכבת סרגלי חיזוק על גבי היריעה שעולה על הקירות וסגירה עם חומר
איטום גמיש בחלקה העליון, פרטי איטום סביב צנרת חודרת.

המלצה

₪ 4,000 מחיר
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[ 1.30 ]

לא בוצע איטום בחצר אנגלית ממצא

חצר מיקום

נדרש רולקות בהיקף מריחב של שכבת איטום ומתן אפשרות לניקוז תקין למים שנכנסים. המלצה

₪ 2,000 מחיר
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[ 1.31 ]

קיים סדק בחיבור בין שני הבתים אשר יכול לגרום לחדירת מים בניהם במידה ומערכת האיטום בין
הבתים אינה תקינה קיימת סבירות גבוה לנזקי רטיבות כתוצאה מכך. ממצא

חצר מיקום

נדרש לבצע מילוי חומר איטום גמיש לאורך כל בתפר למניעת חדירת מים לאזור. המלצה

₪ 1,500 מחיר
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2. עבודות ריצוף
[ 2.1 ]

קיימת לחות כלואה מתחת לריצוף. ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

ממליץ לפרק אריחים באזור בו נראים סימני הרטיבות לבצע בדיקת מעבדה במכון מוסמך לתכולת
רטיבות המצעים שמתחת לריצוף במידה ותמצא בבדיקה לחות גבוה מ- 3% בתשתית מילוי סומסום או

6% בתשתית מילוי חול קיימת אי התאמה לדרישות התקן וידרש לבצע ייבוש של המצעים על ידי
ייבשנים. יש להבהיר כי נדרש לאתר קודם את מקור הנזילה על ידי מאתר נזילות או מומחה איטום ורק

לאחר שמקור הנזילה נמצא יש לבצע את ייבוש המצעים אחרת הלחות תחזור על עצמה.

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



עמוד 63 מתוך 130

  

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c727d3b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c727d3b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c71bfab.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c71bfab.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c7331e9.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215f4c7331e9.jpeg


עמוד 64 מתוך 130

[ 2.2 ]

חשש לאריחים חלולים ברצפה. ממצא

חדר שינה 1 קומת בניים מיקום

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

אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים
וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה

יתומחר הליקוי.

המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2 . לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת
הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות

במתיחה (ראה טבלה מס'4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה
כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת

שבירת פינות האריחים).]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 2.3 ]

גימור לא מושלם של רובה סביב קופסאות ביקורת. ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 קומת בניים. 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

₪ 120 מחיר
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[ 2.4 ]

חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי
הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים ובעת הקשה. הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון

לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.
ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 מיקום

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2 . לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת
הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות

במתיחה (ראה טבלה מס'4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה
כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת

שבירת פינות האריחים).]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 2.5 ]

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

כל קומות החדרים והמרתף. מיקום

יש לפרק את האריחים ולצרף עם שומרי מרחק במידות 3-5 מילימטר על פי דרישות התקן. נדש לבצע
משיקים ברוחב מינימאלי של כ 3 מ"מ לצורך מלוי תקין של המישק לאיטום עמוק ויסודי למניעת סדיקה

והתנתקות הרובה אשר גורמת לחדירת מים מתת ריצוף, בנוסף מטרת רוחב המשקים הינו למתן
התפשטות תקינה של האריחים אי מתן מרווח מספיק יכול לגרום בעתיד לבעיות של התנתקות אריחים.

המלצה

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

₪ 45,000 מחיר
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[ 2.6 ]

חשש לאריחים חלולים ברצפה. ממצא

יחידת הורים מיקום

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

אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים
וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה

יתומחר הליקוי.

המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2 . לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת
הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות

במתיחה (ראה טבלה מס'4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה
כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת

שבירת פינות האריחים).]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 2.7 ]

הריצוף בוצע במפלס אחד עם יתר הריצוף בחדר. ממצא

חדר רחצה הורים 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

₪ 5,000 מחיר
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[ 2.8 ]

חשש לאריחים חלולים ברצפה. ממצא

מרתף מיקום

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

אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים
וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה

יתומחר הליקוי.

המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2 . לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת
הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות

במתיחה (ראה טבלה מס'4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה
כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת

שבירת פינות האריחים).]

תקן

₪ 0 מחיר
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[ 2.9 ]

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

מרתף 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

₪ 0 מחיר
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[ 2.10 ]

קיימים חורים ופתחים ואיטום לקוי סביב אביזרים בריצפת החדר אשר מחדירים מים רבים אל
מתחת לריצוף, ליקוי זה גורם לנזקי רטיבות בקירות מחוץ לחדר הרחצה. ממצא

חדר רחצה כללי מרתף מיקום

יש להבהיר כי יציאת מים מחוץ לחדר הרחצה מעיד על איטום לקוי של של ריצפת הבטון מתחת לריצוף
חדר הרחצה כפי שנדרש בתקן, ולכן התיקון המומלץ והיסודי ביותר ידרוש פירוק של ריצפת החדר הרטוב

סילוק המצע הרטוב ניקיון יסודי, ביצוע ביטון הגנה על גבי הצנרת ורולקות בכל היקף החדר. על גבי
הריצפה יש לבצע מריחת שיכבת פריימר ועל גביו איטום בחומר ביטומני בשתי שכבות יש לעלות עם

האיטום על גבי קירות החדר עד מעל לגובה הריצוף, תוך הקפדה על חגורת בטון מתחת למפתן הדלת
ששיכבת האיטום עולה על גביו ועל מזוזות הדלת ריצוף המסדרון יודבק על גבי החגורה בצורה מלאה

למניעת מעבר ויציאת מים מחוץ לחדר הרטוב, בסף הדלת יש לבצע הפרש מפלסים של כ 1 ס"מ
והתקנת סף מתכת. לאחר ייבוש מלא של שיכבת האיטום יש לבצע בדיקת הצפה 72 שעות לבדיקת

מערכת האיטום לאחר מיכן יש להניח שיכבת הגנה על גבי האיטום מילוי מצעים (מומלץ סומסום) וריצוף
מחודש לש החדר הרטוב, יש לבצע ריצוף עם מישקים ברוחב 3 מ"מ מילוי רובה בצורה מקצועית

ואחידה, בחיבור הריצפה וחיפוי הקירות וסביב פתחי הניקוז יש לבצע מילוי חומר איטום גמיש איכותי נגד
עובש.

המלצה

₪ 5,000 מחיר
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[ 2.11 ]

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

חדר רחצה כללי מרתף 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

₪ 0 מחיר
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[ 2.12 ]

גימור לא מושלם של ריצוף ואיטום סביב קופסאות ביקורת. ממצא

חדר רחצה כללי מרתף 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

₪ 100 מחיר
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[ 2.13 ]

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

גג 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

₪ 0 מחיר
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[ 2.14 ]

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

גג 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. חיפוי קרמיקה/פסיפס
[ 3.1 ]

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

₪ 300 מחיר
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[ 3.2 ]

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

שירותי אורחים 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

₪ 4,000 מחיר
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[ 3.3 ]

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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[ 3.4 ]

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים אינו תקני. ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 קומת בניים. מיקום

נדרש לבצע משיקים ברוחב מינימאלי של כ 3 מ"מ לצורך מלוי תקין של המישק לאיטום עמוק ויסודי
למניעת סדיקה והתנתקות הרובה אשר גורמת לחדירת מים מתת ריצוף, בנוסף מטרת רוחב המשקים

הינו למתן התפשטות תקינה של האריחים אי מתן מרווח מספיק יכול לגרום בעתיד לבעיות של התנתקות
אריחים.

המלצה

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

₪ 10,000 מחיר
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[ 3.5 ]

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 רחצה כללי 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

₪ 12,000 מחיר
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[ 3.6 ]

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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[ 3.7 ]

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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[ 3.8 ]

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

חדר רחצה כללי מרתף 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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[ 3.9 ]

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

גג מיקום

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

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

₪ 400 מחיר
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4. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
[ 4.1 ]

קיימת נזילה מדפנות הכיור ממצא

מטבח מיקום

נדרש לבצע הדבקה על ידי חומר גמיש. המלצה

₪ 200 מחיר
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[ 4.2 ]

בוצע צינור שרשורי מתחת לכיור. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לבצע מערכת ניקוז תקינה מצנרת קשיחה. המלצה

[נדרש לבצע בהתאם לתקן 1205 חלק 2 טבלה 1] תקן

₪ 120 מחיר
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[ 4.3 ]

התקנה לקויה ולא מקצועית של אביזר הגבהה לקופסת ביקורת, קיים מרווח בין המכסה להגבהה
כך שמים שגולשים מפני הריצוף גושלים אל מתחת לריצוף במקום לתוך הקופסה, בנוסף במקרה

של סתימה והצפה של הקופסה כל המים יזלגו בחלק העליון אל שכבת המצע שמתחת לריצוף דבר
אשר יכול לגרום לנזקי רטיבות כאשר יש כשל בשכבת האיטום התחתית.

לאחר ביצוע בדיקת בלון ומילוי מים בקופסת הביקורת נמצא כי קיימת ירידת מפלס ומים גולשים
אל שכבת המצעים מתחת לריצוף.

ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

נדרש לבצע החלפה של אביזר ההגבהה ולהרכיבו מחדש 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

₪ 350 מחיר
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[ 4.4 ]

מכסה פתח ניקוז/ביקורת אינו ניתן לפתיחה. ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 מיקום

נדרש לפתוח את המכסה או להחליפו בכדי לאפשר פתיחה נוחה לצורך בדיקה ותחזוקה שותפת. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 4.5 ]

מכסה פתח ניקוז/ביקורת אינו ניתן לפתיחה. ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לפתוח את המכסה או להחליפו בכדי לאפשר פתיחה נוחה לצורך בדיקה ותחזוקה שותפת. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 4.6 ]

ברז ניל מלא קורוזיה. ממצא

חדר רחצה חדר שינה 1 מיקום

נדרש להחליף. המלצה

₪ 120 מחיר
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[ 4.7 ]

מכסה פתח ניקוז/ביקורת אינו ניתן לפתיחה. ממצא

שירותי אורחים מיקום

נדרש לפתוח את המכסה או להחליפו בכדי לאפשר פתיחה נוחה לצורך בדיקה ותחזוקה שותפת. המלצה

₪ 0 מחיר
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[ 4.8 ]

בוצע צינור שרשורי מתחת לכיור. ממצא

מרתף מיקום

נדרש לבצע מערכת ניקוז תקינה מצנרת קשיחה. המלצה

[נדרש לבצע בהתאם לתקן 1205 חלק 2 טבלה 1] תקן

₪ 120 מחיר
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[ 4.9 ]

קיימת נזילה מצנרת חיבור לדוד ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע תיקון להפסקת הנזילה. המלצה

₪ 120 מחיר
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[ 4.10 ]

קיימת חלודה וקורוזיה על גבי הצנרת, יש לציין כי צנרת במצב זה מגדילה את הסיכוי לנזילות ונזקי
רטיבות. ממצא

גג מיקום

נדש לבצע החלפה של הצנרת. המלצה

₪ 400 מחיר
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[ 4.11 ]

לא הורכבו הגבהות לקופסאות ביקורת, מים שעולים מעל לגובה הקופסה גולשים אל מתחת
לריצוף וגורמים למים כלואים. ממצא

גג מיקום

יש להרכיב הגבהות עם גומיות אטימה לסגירת המרווח בין הקופסת הביקורת לריצוף ולאטום היטב
בהיקף באמצעות חומר איטום גמיש למניעת חדירת מים במרווח אל מתחת לריצוף וגרימת נזקי רטיבות. המלצה

₪ 300 מחיר
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[ 4.12 ]

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

גג 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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[ 4.13 ]

בוצעה בדיקת לחצים במערכת מים חיים ( חמים וקרים) לפי תוצאות הבדיקה קיימת נפילת לחץ
המעידה על בריחת מים מהמערכת,גם בבדיקה של שעון המים נראה כי קיימת בריחת מים

מהצנרת.
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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5. אלומיניום וזכוכית
[ 5.1 ]

רשתות קרועות ממצא

חדר דיור (סלון) מיקום

נדרש להחליף המלצה

₪ 300 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215fc21d0365.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6215fc21d0365.jpeg


עמוד 104 מתוך 130

6. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
[ 6.1 ]

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

חדר דיור (סלון) 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

₪ 300 מחיר
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[ 6.2 ]

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. ממצא

מסדרון מיקום

יש לבצע סימון הנתיכים. 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." .]

תקן

₪ 120 מחיר
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7. מסגרות
[ 7.1 ]

מעקה ניתן לטיפוס ואינו עונה על דרישות התקן. ממצא

מדרגות מיקום

הערכת עלות להחלפת המעקה. המלצה

₪ 8,000 מחיר
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8. שלד ובניה
[ 8.1 ]

מדרגות בגובה של כ 20 ס"מ, אינם מתאימות לדרישות התקן. ממצא

מדרגות מיקום

דרש רום מדרגה מינימלי של 10 ס"מ ומקסימלי של 17.5 ס"מ. כאשר לא תותר סטייה בין מדרגות
סמוכות העולה על 5 מ"מ, ובין מדרגה הגדולה ביותר לקטנה ביותר העולה על - 10 מ"מ. המלצה

[זאת בהתאם לתקנות התכנון והבניה סעיף 3.2.2.5 (א') וסעיף 3.2.2.13 .] תקן

₪ 0 מחיר
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[ 8.2 ]

קיימים סדקים. ממצא

חדר מחסן 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

[בניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף 5.02 ב' לפיו: "שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי
במצבו התקין של הבנין, לרבות התהוות מצב גבולי" וכן בניגוד לסעיף 5.04 הקובע כי: (א) הקרקע שבה

יוקם הבנין תיבדק בהתאם לתקן ישראלי ת"י 940, הדן בביסוס לבניינים. (ב) דוגמאות חומרי הבניה
ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם

דרישות התקנים, להבטחת מילוי הוראות סעיף 5.02(ב), כלהלן: (2) בשלד עשוי בטון מזוין - התאמת
הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י 466 ולדרישות ת"י 118; לעניין צמנט - ת"י 1, לעניין אגרגאטים - ת"י 3,

ולעניין מוספים לבטון - ת"י 896. התאמת פלדה לזיון בטון לת"י 466, ת"י 580, ת"י 739 ות"י 893.
התאמת פלדת דריכה לת"י 1735. (ג) נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן -

תודיע המעבדה המאושרת לועדה המקומית על הדבר לאלתר. תוך 7 ימים ימציא מבקש ההיתר לועדה
המקומית חוות דעת של מתכנן שלד הבנין וחוות דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד
הדרוש לפי סעיף 5.02(ב), לרבות הוראות בדבר אמצעים מתקנים..." (ד) רשאי המהנדס לפטור בעל

היתר או מהנדס אחראי על ביצוע השלד מהחובה לקיים הוראות סעיפים קטנים (א)-(ג), אם קיימות
לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות".]

תקן

₪ 1,000 מחיר
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[ 8.3 ]

קיים סדק אשר נראים סביבו נזקי רטיבות. ממצא

חדר שינה 1 קומת בניים מיקום

יש לבצע פתיחה סביב הסדק למלא בחור גמיש ולמרוח חומר איטום צמנטי על כל האזור, לאחר מכם
לחדש טיח וצבע. המלצה

₪ 600 מחיר
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[ 8.4 ]

קיימים סדקים. ממצא

חדר שינה 2 סמוך למדרגות 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

₪ 800 מחיר
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[ 8.5 ]

קיימים סדקים. ממצא

חדר שירות 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
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[ 8.6 ]

נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית ולמתן יחס תקין בין הרום והשלח, במידה ולא ניתן לבצע תיקון
עקב אילוצים הקיימים בשטח יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין להערכת ירידת ערך. ממצא

מדרגות לעליית גג מיקום

נגרמת ירידת ערך, נדרשת הערכת שמאי מקרקעין מוסמך לצורך הערכת ירידת הערך. המלצה

[זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 3.2.2.5 (ד') הקובע כי נדרש שיהיה גודל אחיד הן לרום והן
לשלח של המדרגה זאת לכל אורך מהלך מדרגות אחד וכן שהיחס בין הרום לשלח של המדרגה יהיה: 2

רומים + שלח = 61 עד 63 ס"מ." . (לא תקף בלוליני)]
תקן

₪ 7,000 מחיר
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[ 8.7 ]

גימור מחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית. ממצא

גג מיקום

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1924 סעיף 3.9.1 לפיו נדרש שהאיחוי יעשה במפגש בין מחיצות, במגרע בין שני לוחות
גבס, בין מחיצות לרכיבי מבנה, על כל פני המחיצה, על ראשי ברגים, הכל לפי מה שנדרש. מרווחים בין

לוחות שמעל ל- 3 מ"מ ימולאו לפני האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה ב- 2 שכבות מינימום עד
שיתקבל פני שטח ישר וחלק. במחיצות המחופות באריחים שם ניתן לעשות את האיחוי בשכבה אחת. יש

להמתין 12-24 שעות בין ביצוע השכבות על מנת שיתקבל יבוש מלא של השכבה הראשונית. נדרש לבצע
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 חיזוק ופינות המגן הן בגלילים והן הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי 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.]

תקן

₪ 1,000 מחיר
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[ 8.8 ]

באזורים שונים בקירות הבניין נמצאו סדקים משמעותיים. ממצא

חצר 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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9. עבודות טיח וצבע
[ 9.1 ]

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

₪ 700 מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/62160c211ebef.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/62160c211ebef.jpeg


עמוד 117 מתוך 130

[ 9.2 ]

קיימת התנתקות של הטיח וכיסוי הפלדה, ניתן לראות זיון פלדה חלוד וחשוף. ממצא

חצר מיקום

נדרש לבצע סיתות של כל השכבות הרופפות ביצוע טיפול בברזל החלוד, מריחת פריימר לטיח וטיח
מחודש בכל האזורים הפגועים. המלצה

₪ 3,000 מחיר
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10. כללי
[ 10.1 ]

קיים ציוד/שאריות/פסולת שאינן מאפשרות לבחון את הליקויים שמאחוריהם ממצא

חדר שינה 2 סמוך למדרגות מיקום

. המלצה

₪ 0 מחיר
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11. גג רעפים
[ 11.1 ]

רעפים מונחים בצורה לא מקצועית ובמרווחים גדולים מים עלולים לחדור ולגרום רטיבות בעליית
הגג. ממצא

גג מיקום

נדרש לבצע תיקון על ידי סידור של הרעפים למניעת חדירת מים פנימה המלצה

[זאת בניגוד לת"י 1556.] תקן

₪ 1,000 מחיר
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12. עבודות אבן טבעית
[ 12.1 ]

אריחי חיפוי האבן נושרים/חלולים/מתנתקים (חוץ/פנים)– מפגע בטיחותי חמור!!!
בנוסף נראים זנקי רטיבות רבים באזורי קירות חיצוניים בתוך הבית וזאת בעקבות חדירת מים אל

מאחורי החיפוי המנותק ונספגים בקירות המבנה.
ממצא

כלל הבית מיקום

ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה. מומלץ לבצע בדיקת שליפה
להידבקות האבן ע"י מעבדה מוסמכת. לצורך תיקון יש לבצע הרכבת פיגומים סביב כל הבית פירוק ופינוי

של החיפוי הקיים ניקיון והכנה של התשתית, ביצוע שכבת פריימר לאיטום, ביצוע שכבת איטום בהתאם
למערכת החיפוי שתבחר, חיפוי מחודש ועבודות גמר היקפיות, יש לבצע יעוץ עם מהנדס תכנון לגבי סוג

החיפוי ועיגונו. הערכת עלות להחלפת כל החיפוי החיצוני, תמחור סופי לסעיף זה בכפוף לממצאי
הבדיקת המעבדה, והצעת מחיר.

המלצה

[זאת בניגוד לנדרש בתקנות התכנון והבניה סעיף 14.03 (א) לפיו "התקנת חיפוי על חזיתו של בנין או על
קירותיו הפנימיים או החיצוניים, תעשה בהתאם לתקן ישראלי אם קיים לגבי סוג זה של חיפוי, לא קיים
תקן כאמור, יותקן החיפוי באופן שימנע את נפילתו של החיפוי מחזית הבנין או מקירותיו ושיבטיח את

בטיחות הבנין ובטיחות השוהים בתוכו ובסביבתו"]

תקן

₪ 225,000 מחיר
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13. נגרות
[ 13.1 ]

יש לספק אישור קונסטרוקטור לביצוע תקין ובטיחותי של הפרגולה ממצא

חצר מיקום

₪ 0 מחיר
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14. תכניות
[ 14.1 ]

פרגולה לא מופיעה בתוכנית. ממצא

חצר מיקום

יש לבצע בדיקה מול הגורמים הרולוונטים. המלצה

₪ 0 מחיר

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6225fcb44fb5b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6225fcb44fb5b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6225fcab3bbc7.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6225fcab3bbc7.jpeg


עמוד 125 מתוך 130

הערכה כספית

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

עבודות איטום וליקויי רטיבות 1

₪ 50000 ₪ 50000 קומפ׳ 1
הקירות החודרים לקרקע אינם אטומים כהלכה, הליקויים גורמים לספיגה

קפילרית של רטיבות מהקרקע אל קירות הדירה.
1.1

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.2

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.3

₪ 250 ₪ 250 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.4

₪ 450 ₪ 450 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.5

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.6

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.7

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). . 1.8

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.9

₪ 700 ₪ 700 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.10

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). . 1.11

₪ 500 ₪ 500 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.12

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.13

₪ 2500 ₪ 2500 קומפ׳ 1
חסר איטום במסתור הכביסה, אשר גורם לנזקי רטיבות מסיביים במבואת כניסה

שמתחתיו.
1.14

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 כתמי רטיבות ונזילות מהחלון ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.15

₪ 5500 ₪ 5500 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.16

₪ 10000 ₪ 10000 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.17

₪ 220000 ₪ 220000 קומפ׳ 1
הקירות החודרים לקרקע אינם אטומים כהלכה, הליקויים גורמים לספיגה

קפילרית של רטיבות מהקרקע אל קירות הדירה.
1.18

₪ 10000 ₪ 10000 קומפ׳ 1 נראה כתם רטיבות ונמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 1.19
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1

איטום לקוי ולא מקצועי של יריעות ביטומניות קיימים סדקים באזורי ההדבקה על
גבי הקיר, לא בוצעו סרגלי חיזוק על גבי הקיר לקיבוע תקין של היריעה לקיר, לא

בוצע בילוי חומר איטום גמיש בחלק העליון של היריעה באזורי המועד לכשל
התנתקות ובעקבות כך גרימה של נזקי רטיבות.

1.20

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום סביב פתח מעבר צנרת 1.21

₪ 10000 ₪ 10000 קומפ׳ 1
קיימים סדקים רבים ובלאי מוגבר של שכבת האיטום במריחה אשר בוצעה

במקומות החשופים לגשם.
1.22

₪ 4000 ₪ 4000 קומפ׳ 1
קיים גג משנה ללא גישה, בחדר השינה שמתחתיו קיימים נזקי רטיבות

משמעותיים מאוד!! ככל הנראה קיימים כשלי איטום באזור.
1.23

₪ 2000 ₪ 2000 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום בחצר אנגלית 1.24

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1
קיים סדק בחיבור בין שני הבתים אשר יכול לגרום לחדירת מים בניהם במידה

ומערכת האיטום בין הבתים אינה תקינה קיימת סבירות גבוה לנזקי רטיבות
כתוצאה מכך.

1.25

₪ 324,550 סה״כ עבודות איטום וליקויי רטיבות 1.26

עבודות ריצוף 2

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של רובה סביב קופסאות ביקורת. 2.1

₪ 45000 ₪ 45000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים לא בוצע ברוחב של 3 מ"מ לפחות. 2.2

₪ 5000 ₪ 5000 קומפ׳ 1 הריצוף בוצע במפלס אחד עם יתר הריצוף בחדר. 2.3

₪ 5000 ₪ 5000 קומפ׳ 1
קיימים חורים ופתחים ואיטום לקוי סביב אביזרים בריצפת החדר אשר מחדירים

מים רבים אל מתחת לריצוף, ליקוי זה גורם לנזקי רטיבות בקירות מחוץ לחדר
הרחצה.

2.4

₪ 100 ₪ 100 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של ריצוף ואיטום סביב קופסאות ביקורת. 2.5

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 2.6

₪ 55,820 סה״כ עבודות ריצוף 2.7

חיפוי קרמיקה/פסיפס 3

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.1
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 4000 ₪ 4000 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.

3.2

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.3

₪ 10000 ₪ 10000 קומפ׳ 1 רוחב המישקים הרגילים בין האריחים אינו תקני. 3.4

₪ 12000 ₪ 12000 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.

3.5

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.6

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.7

₪ 1500 ₪ 1500 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.8

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 3.9

₪ 32,700 סה״כ חיפוי קרמיקה/פסיפס 3.10

עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 4

₪ 200 ₪ 200 קומפ׳ 1 קיימת נזילה מדפנות הכיור 4.1

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 בוצע צינור שרשורי מתחת לכיור. 4.2

₪ 350 ₪ 350 קומפ׳ 1

התקנה לקויה ולא מקצועית של אביזר הגבהה לקופסת ביקורת, קיים מרווח בין
המכסה להגבהה כך שמים שגולשים מפני הריצוף גושלים אל מתחת לריצוף

במקום לתוך הקופסה, בנוסף במקרה של סתימה והצפה של הקופסה כל המים
יזלגו בחלק העליון אל שכבת המצע שמתחת לריצוף דבר אשר יכול לגרום לנזקי
רטיבות כאשר יש כשל בשכבת האיטום התחתית. לאחר ביצוע בדיקת בלון ומילוי

מים בקופסת הביקורת נמצא כי קיימת ירידת מפלס ומים גולשים אל שכבת
המצעים מתחת לריצוף.

4.3

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 ברז ניל מלא קורוזיה. 4.4

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 בוצע צינור שרשורי מתחת לכיור. 4.5

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 קיימת נזילה מצנרת חיבור לדוד 4.6

₪ 400 ₪ 400 קומפ׳ 1
קיימת חלודה וקורוזיה על גבי הצנרת, יש לציין כי צנרת במצב זה מגדילה את

הסיכוי לנזילות ונזקי רטיבות.
4.7
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1
לא הורכבו הגבהות לקופסאות ביקורת, מים שעולים מעל לגובה הקופסה גולשים

אל מתחת לריצוף וגורמים למים כלואים.
4.8

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

הצנרת על ידי מכסים במהלך העובודות.
4.9

₪ 1,930 סה״כ עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 4.10

אלומיניום וזכוכית 5

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 רשתות קרועות 5.1

₪ 300 סה״כ אלומיניום וזכוכית 5.2

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 6

₪ 300 ₪ 300 קומפ׳ 1 לוח חשמל לא מושלם, לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 6.1

₪ 120 ₪ 120 קומפ׳ 1 לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 6.2

₪ 420 סה״כ מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 6.3

מסגרות 7

₪ 8000 ₪ 8000 קומפ׳ 1 מעקה ניתן לטיפוס ואינו עונה על דרישות התקן. 7.1

₪ 8,000 סה״כ מסגרות 7.2

שלד ובניה 8

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 קיימים סדקים. 8.1

₪ 600 ₪ 600 קומפ׳ 1 קיים סדק אשר נראים סביבו נזקי רטיבות. 8.2

₪ 800 ₪ 800 קומפ׳ 1 קיימים סדקים. 8.3

₪ 7000 ₪ 7000 קומפ׳ 1
נדרש לבצע תיקון בצורה מקצועית ולמתן יחס תקין בין הרום והשלח, במידה ולא

ניתן לבצע תיקון עקב אילוצים הקיימים בשטח יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין
להערכת ירידת ערך.

8.4

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1 גימור מחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית. 8.5

₪ 10,400 סה״כ שלד ובניה 8.6

עבודות טיח וצבע 9
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 700 ₪ 700 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 9.1

₪ 3000 ₪ 3000 קומפ׳ 1 קיימת התנתקות של הטיח וכיסוי הפלדה, ניתן לראות זיון פלדה חלוד וחשוף. 9.2

₪ 3,700 סה״כ עבודות טיח וצבע 9.3

כללי 10

₪ 0 סה״כ כללי 10.1

גג רעפים 11

₪ 1000 ₪ 1000 קומפ׳ 1
רעפים מונחים בצורה לא מקצועית ובמרווחים גדולים מים עלולים לחדור ולגרום

רטיבות בעליית הגג.
11.1

₪ 1,000 סה״כ גג רעפים 11.2

עבודות אבן טבעית 12

₪ 225000 ₪ 225000 קומפ׳ 1
אריחי חיפוי האבן נושרים/חלולים/מתנתקים (חוץ/פנים)– מפגע בטיחותי חמור!!!
בנוסף נראים זנקי רטיבות רבים באזורי קירות חיצוניים בתוך הבית וזאת בעקבות

חדירת מים אל מאחורי החיפוי המנותק ונספגים בקירות המבנה.
12.1

₪ 225,000 סה״כ עבודות אבן טבעית 12.2

נגרות 13

₪ 0 סה״כ נגרות 13.1

תכניות 14

₪ 0 סה״כ תכניות 14.1

₪ 663,820 סה״כ ביניים 15

₪ 66,382 פיקוח הנדסי (10%) 16

₪ 99,573 בלתי צפוי (15%) 17

₪ 829,775 סה״כ 18

₪ 141,062 מע״מ (17%) 19

₪ 970,837 סה״כ כולל מע״מ 20
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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.

קיימים נזקי רטיבות חמורים באזורים רבים בבית ממספר מוקדים, יש לקחת בחשבון כי מדובר בהערכת מחיר ראשונית
התמחור הינו לתיקון נקודתי של הבעיה ואינו מביא בחשבון מקרים של תיקונים חוזרים או הרחבה של היקף התיקון בעקבות

ממצאים שמתגלים במהלך העבודות, יתכן כי יתווספו עליות נוספות מעבר למחיר שחושב בחוות הדעת, אין להסתמך על
התמחורים בחוות הדעת לצורך משא ומתן כי במקרים של תיקונים בהיקפים גדולים יכולים להיות סטיות גדולות ואף הפרשים

משמעותיים בין הצעות מחיר של קבלנים שונים.

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,


