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 12.7.102. 

 חוות דעת מומחה

 

  .00110 מס' ןרישיו ,ובמשלח ידי בהשכלתי מהנדס בנייןדב דוד, אני הח"מ, 

 )להלן "המזמין"(,***************ה"ה נתבקשתי ע"י 

 קיימים בדירת המזמין אשר בכתובת:ליקויי בניה אם ,בנושא לחוות דעתי המקצועית

 (.או "הבית" )להלן,"הדירה" *********************

  אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב

 שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו

 בבית משפט.כעדות  -כשהיא חתומה על ידי כדין 

 

 :ואלה פרטי השכלתי 

 מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה. 1969

 נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל. 1998

 מגשר מוסמך. 2013

 בוגר השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.    2014      

 

 :ואלה פרטי נסיוני המקצועי 

 ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.  1974

 שחרור בדרגת רס"ן.  1977

 בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.  2007ועד  1977

 רך ביקורות בדק בית.ובנייה וע פרויקטימנהל  יועץ לנושאי בנייה, ,ועד בכלל  2007

 במשך שנות עבודתי ,תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני 

 תעשייה ומסחר בגדלים שונים )בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין(, בנייה ציבורית כגון

 בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.     

 בניה הכוללים:תכניות בניה ,פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו,  יבעניינאני עוסק מידי יום 

 התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

 במסגרת עבודתי רבת השנים, רכשתי  ניסיון עשיר בתחום הבנייה כמו גם בעריכת חוות דעת 

  רבות עבור בתי המשפט .

 

 מסמכים כלליים בהם עיינתי : 

 תכניות הדירה. .1

 

  :מסמכים כלליים המהווים בסיס לחוות הדעת 

 )להלן "דקל"(..דקל-מאגר מחירים לענף הבניה .1

 )להלן "החוק"(.,על תיקוניו.1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה .2

 (.")להלן "חוק המכרעל תיקוניו. 1973-תשל"גחוק המכר)דירות(  .3

 )להלן "התקנות"(.תקנות התכנון והבנייה. .4
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 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. 1990-הג"א)פיקוד העורף( תש"ןתקנות  .5

 )להלן "הג"א"(.

 (."המפרט הכחוללהלן "המפרט הכללי הבינמשרדי ) .6

 )להלן "התקנים"(.התקנים הישראליים. .7

 הוראות כיבוי אש. .8

 הוראות איכות הסביבה. .9

 (."הל"תלהלן "הוראות למתקני תברואה ) .10

 תקנות החשמל .11

  בנייהמהו ליקוי? 

 בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות: חלקליקוי בנייה הינו ביצוע 

 .הוראות חוק התכנון והבנייה.1

 .הוראות תקנות התכנון והבנייה.2

 .הוראות התקנים המחייבים.3

 .הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.4

 

 אחריות לתקופת בדק מה ההבדל בין תקופת? 

 1973חוק המכר )דירות( תשל"ג -בחוק  הבדלהישנה 

 בין תקופת אחריות לתקופת בדק,

 ?מה ההבדלאם כן 

 תקופה,שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה"."-בדק תקופת

 תקופת הבדק משתנה לפי נושאים.

 ועוד.—יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין ,לאיטום,לצבע ,לריצוף ,לאינסטלציה

 "בתום תקופת הבדק"- שנים שתחילתה 3של  מוגדרת תקופה"-האחריות תקופת 

 :נהםיבההבדל 

אם אלא חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם,, בדק בית תקופת אם התגלו ליקויים בדירה בתוך

 כלומר -הקונה בדירהשמקורם בשל מעשה או מחדל של  הוכיח

 חובת ההוכחה על הקבלן.

האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא  אם התגלו ליקויים בתוך תקופת

 במחדלי הקבלן,כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

 

 1973ג ”לחוק המכר )דירות(, תשל 4סעיף 

 על הקבלן במקרים הבאים:)תיקון: תש"ן(, קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת 
 
 

 

 

 

http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
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 :2071התשל"ג  תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות,
 1022..0..0עדכון  מתאריך      

 ים.ישנת--------------------ת לרבות אלומיניום ופלסטיק.ליקוי במוצרי מסגרות ונגרו1

 ם.ישנתי----------------------------.ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה2

 ש שנים.ושל-----------------------------.כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים3

 .ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, 4

 בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר 

 ת שבילים, משטחים, קירות, גדרות,לרבו-שונים. לענין זה,"פיתוח חצר"

  ש שנים.ושל------רכיבים בנויים ומערכות,בכלל זה מערכות מים,ביוב, ניקוז ותקשורת.

 ש שנים.ושל-------------.כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי5

 .כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב6

     ארבע שנים.------------------------------------------ זה "כשל", לרבות נזילות ןלעניי

 .כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות,  7

  ארבע שנים.-------------------------------------------לרבות גגות קלים עם סיכוך.    

 חמש שנים.----------------------מ"מ ברכיבים לא נושאים 1.5.סדקים ברוחב גדול מ 8

 שבע שנים.-------------------------.התנתקות,התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ9

 שנה אחת.------------------------------------.כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה 10

 

 :בתוספת זו

 כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת. - "כשל" 

 ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, -"ליקוי" 

 שלמות,  איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.             

 
  שעמדו לרשותימכשירי מדידה: 

 ,וכן לייקה.Prexiso  .מד טווח דיגיטלי1

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת  Geo fennelדיגיטלי תוצרת.פלס 2

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת Geo fennel.מד זוית דיגיטלי תוצרת 3

 .Bosch  gll-250.מכשיר למדידת אופק ואנך,באמצעות לייזר,תוצרת 4

 .Gannמכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג .5

 moisture meter  MS-7003..מכשיר דיגיטלי למדידת לחות 6

 והרצפה.מכשיר אלקטרוני גרמני,בשיטת מיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה 7

 לעומק אחר. 660T.ובנוסף מכשיר T610-ס"מ עומק(,מכשיר 30)עד    

 .Therm-App---אלאופחברת תוצרת  תרמית.מצלמה 8

 .סרט מדידה.9

 של קטרים פנימיים וחיצוניים. מדויקת. קליבר למדידה 10

 .X21. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 11
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 ביקורתמועד ה : 

 בדיקותת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי וערכתי ביקור .102...7 -ו .102...17 כיםבתארי

. חלק מהצילומים, יצורפו בחו"ד להלן, וחלקם והמחשה של הממצאיםלתיעוד וצילומים, 

 בירור בעתיד. לנשמרים ברשותי 

 המזמין. :נוכחים בביקורת

 

  .תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת 

 .בבניין חדשפנטהאוז המזמין רכש דירת 

 ..102....בתאריך הדירה נמסרה למזמין 

מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה אם קיימים,על מנת שניתן יהיה לתקנם בטרם האכלוס 

 האכלוס הינם קלים יותר וזולים יותר הן למזמין והן ליזם.של הדירה.תיקונים בטרם 

 ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון ,מפחיתים את ערך הדירה,

 ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.

בסיוע מכשירי ,חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד

 ות הורסות.ללא בדיקהמדידה המפורטים לעיל ,

 בדיקות מעבדה הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.

 יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.

 ינו בחוות הדעת,אלא הליקויים בלבד.נושאים תקינים לא יצו

 

 .חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין 

 

**************************************************************** 

 

 

 להלן חוות דעתי:
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 בדירה. כללי - 2 פרק

 בליקויים כדלקמן: ניתן לאבחן (10-קומה הטכנית )קבמבט מ 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ. 10של  בעובי דירת המזמין הינו קירהקיר אשר גובל ב 1.1.1

 וללא עמודי בטון. הקיר בוצע ללא חגורות בטון 1.1.2

 א. יש להרוס את הקיר הקיים  התיקון:

 ס"מ  20כלומר קיר בעובי  .1523.1על פי הנדרש בת"י  לבנות קיר חדשב. יש              

 עם חגורות בטון תקניות.                 

 ש"ח(  0,000)------------------------------------------------------- עלות התיקון:
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 לגופי התאורה בדירה. ווי תליהלא בוצעו  1.2

 קובעים )ציטוט(: 1984תקנות החשמל מעגלים סופיים,התשמ"ה 

 :. קביעת מנורה וחיבורה28

 קיימא.-א. מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיזוק בר

 ק"ג על פתיל זינה שחתך מוליכיו  1ב. מותר לתלות מנורה שמשקלה אינו עולה על 

 ממ"ר לפחות. 0.75          

 ק"ג לפחות. 10תליה המתאים לשאת משקל של -ג. ליד כל נקודת מאור בתקרה ייקבע וו

 ד. החיבורים בין המוליכים של המנורה ומוליכי המעגל הסופי ייעשו באמצעות מהדקים   

 מיוחדים.         

 

 )צולם בנכס אחר(להלן צילום המחשה לנאמר לעיל:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צולם בנכס אחר(דוגמא לקיום וו תליה:להלן 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 2,000)-----ק"ג. 10לשאת  יש לבצע ווי תליה לגופי התאורה בתקרה המסוגלים התיקון:
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 חוסר גמר טיח כלפי השלטרים הדירה. יש 1.3

 ש"ח( 000)-----------------------------------לבצע תיקוני טיח כלפי השלטרים. יש התיקון:

 

 חלקית בלבד.  מסומניםמעגלי לוח החשמל בארון החשמל הדירתי  1.4

  תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.        

 להלן ציטוט מהתקנות:        

 ,ציטוט:14פרק ד' סעיף  -וולט 1000"התקנת לוחות עד מתח -החשמלתקנות 

 "מבטחים,מפסקים וציוד המשמש למדידה,בקרה והתרעה,יסומנו בהתאם לייעודם".

  לתקנות החשמל 2הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף 

 וולט". 1000"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד 

 ש"ח( 100)-------------.יש להשלים סימון מפסקי המעגלים החשמליים בלוח החשמל התיקון:

 

 הבניין היה בשלב עבודות גמר אשר טרם הסתיימו. (27.4.2016) ביום הביקורת הראשונה 1.5

 ריצוף,לא אובחנו בדירה כל אמצעי הגנה על המוצרים שכבר הותקנו כמו: דלת כניסה,      

 יש לבדוק לאחר מסירת הדירה שהמוצרים המפורטים לעיל אינם פגומים. כלים סניטריים.      

 

 לעיל( 2.5בסעיף  )צוין גם.אין הגנה על אריחי הריצוף בכל הדירה 1.6

 נספח א': -( 2012) 3חלק  1555תקן מלהלן ציטוט  

 הגנה, ניקוי ותחזוקה -נספח א 

 הגנה 2-א

 ההגנה על משטחי הרצפה תיעשה כמפורט להלן:

 בעת הנחת האריחים אין להרשות כניסה לשטח לאנשים שאינם עוסקים בהנחה. 

אין להרשות תנועת אנשים על הרצפה הגמורה עד ששכבת ההדבקה תתקשה ויתהווה חיבור נאות 

 בין האריחים לתשתית.

ימים לפחות מיום סיום ההנחה, אולם  3אפשר להרשות תנועה מועטה של אנשים על הרצפה לאחר 

יום  14ימים מגמר ההנחה אפשר להרשות תנועה רגילה של אנשים, ורק לאחר  7-כ רק לאחר

 לפחות אפשר להעמיס משאות על הרצפה.

ימים  3על אריחים שהודבקו בדבקים מהירי התקשרות אפשר להרשות תנועת אנשים גם לפני תום 

 מיום סיום ההנחה, בתנאי שהדבר תואם את הוראות יצרן הדבקים.

 להמתין לאחר מילוי המישקים יהיה לפי הוראות יצרן חומרי המילוי. משך הזמן שיש

במשך כל זמן הבנייה יש לשמור את הרצפה נקייה משאריות צמנט, חול ומלט ומכל חומר אחר 

 העלול לגרום כתמים ושחיקה.

ימים מגמר ההתקנה ומגמר מילוי  7מומלץ לכסות את הרצפה, לרבות מדרגות, רק לאחר 

 המישקים.

כיסוי הרצפה יש לנקות אותה ניקוי יבש. אם במהלך עבודות הבנייה משתמשים במכשיר  לפני

העלול לגרום נזקים לרצפה, יש להשתמש באמצעים להגנת הרצפה: להגנה על משטחים מרוצפים 
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, לוחות פוליאתילן עם OBSבאריחים מזוגגים ניתן להשתמש באמצעים כגון: לוחות גבס, לוחות 

וכדומה; להגנה על משטחים מרוצפים באריחים לא מזוגגים אין להשתמש בחומרים בועות אוויר 

המפרישים שומנים והעלולים להכתים את האריחים. אם יש צורך להעביר מכשיר כבד על הרצפה, 

יינקטו אמצעים מיוחדים להעברתו, כגון הנחת לוחות עץ תחתיו. יש להבטיח שהמכשיר עצמו, 

 , לא ישחקו את הרצפה.וכמו כן האמצעים להעברתו

ניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים 1-א
(21)

 

 הניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים ייעשה בשלבים, כמפורט להלן:

טאטוא להסרת שאריות חומרים יבשים, כגון: חול, שאריות בטון, דבק,  -שלב א  .1.2-א

מש באמצעים מלט. אם הפסולת מוצקה ואינה ניתנת להסרה בטאטוא יש להשת 

מקובלים, כגון מרית או סכינים מיוחדים לניקוי, המצויים בשוק לצורך זה. הביצוע יהיה  

 מקצועי, ובאופן שלא ייגרמו נזקים, סריטות או שברים בפאות האריחים. 

בתוספת  שטיפה באמצעות מטלית מתאימה, במים נקיים בלבד, או במים נקיים  -שלב ב  1.1-א

 12-9שלו בטווח  pH-פעיל פנים )"פעיל שטח"( בסיסי, שערך ה דטרגנט המכיל חומר 

שלוליות מים. לאחר הניקוי  והמתאים לריצוף ולחומרי המילוי של המישקים. יש למנוע היווצרות 

 יש לנגב את הרצפה במטלית לחה לנטרול שאריות הדטרגנט.

 ימים מיום גמר מילוי המישקים. 7אין להתחיל בשטיפה לפני שחלפו 

 

 לדלתות הדירה ולחלון הממ"ד.העדר סטופרים יגרום לטריקת הדלתות סטופריםלא בוצעו  1.7

 ברוח,דבר שיגרום לפגיעה בדלת עצמה ובקירות.בנוסף,הדלת הנפתחת על הקיר,ללא           

 לפגיעה בטיח. פסקי דין קובעים כי וגורמת מעצור,גורמת לפגיעת ידית הדלת בקיר           

 סטופרים הינם נדרשים על פי מבחן ביצוע תקין של הדירה.           

 להלן ציטוט:         

 ת.א. בימ"ש השלום בקריות ,תיק לובל מאיר נ' אברהם יצחק בע"מ,קבע:

"התקנת סטופר נכללת בגדר המונח איכות בנייה סבירה וכי חלה על  הנתבעת )הקבלן(להתקין 

 אותו אף שהדבר לא צויין מפורשות במפרט"

 ש"ח( 100)------------------------------------ יש להתקין סטופרים בכל הדירה. תיקון:ה

 

 .אינו מסומןכל האלומיניום הדירה  1.8

  סימון חלונות אלומיניום - 1068.1 י"תלהלן ציטוט מ

 :סימון 106

 קיימא. מקומה יהיה מוצנע אבל-לכל חלון תוצמד פתקית מסומנת בסימון ברור ובר 

 צורך לפרק את החלון או להסיר את האגפים. יהבלא שיה ןתיראה לעי היא   

 הסימון יכלול לפחות פרטים אלה: 

 .שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו 106.1

 .כינוי סוג החלון לפי תפקודו  106.2

 ( יסומן, נוסף על המפורט לעיל, 104.1.6.1ר פנים )מין קיחלון רפפות ב 106.3

 .ם באות "פ"ג           
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 סימון דלתות אלומיניום - 4001.1להלן ציטוט מת"י 

 דרישות כלליות: -פרק ב 

 :סימון 2.1   

 קיימא; מקום הפתקית יהיה מוצנע, -לכל דלת תוצמד פתקית מסומנת בסימון ברור ובר         

 את האגף )או האגפים(. אבל היא תיראה לעין בלא שיהיה צורך לפרק את הדלת או להסיר         

 הסימון יכלול לפחות פרטים אלה:         

 שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו; 2.1.1

 (;1.4.2כינוי מין הדלת לפי מיקומה בבניין )סעיף  2.1.2

 (1.5.1בדלת חוץ בלבד: כינוי סוג הדלת לפי תפקודה )סעיף  2.1.3

 (;1.5.2ותקנת )סעיף ולפי תנאי הסביבה שבה היא מ         

 דלת חוץ העשויה מפרופילים צבועים בצבע בעל עמידות משופרת  2.1.4

 בבלייה תסומן גם באות "ש", נוסף על המפורט לעיל."          

 (ללא מחיר)במידה ואין סימון, האלומיניום לא תקני ויש לתת פיצוי למזמין. :המסקנה

 

 בכל החלונות בדירה. פקקים נגד חרקיםלא הותקנו  1.9

 :1068.1להלן ציטוט מת"י 

פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי -על 201חלונות : דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 

תריס, כל -מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים.  במכלל חלון

 1509תאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בה

 ידי פקקים מתאימים".-חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על. 2חלק 

 

 צילומים להמחשה )צולמו בנכס אחר( להלן

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בכל החלונות והתריסים, יש להתקין פקקים בחורי הניקוז, כדי למנוע כניסת חרקים,  התיקון:

 ש"ח( 00.)------------------------------------------------ עקיפת החלונות הסגורים.תוך 
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 ס"מ הנדרש 1.5יש מרווחים בין תריסי הגלילה לבין ארגזי התריס. נמדדו מרווחים מעל       101.

 בתקן במקומות הבאים בדירה:              

 (קומה תחתונההוויטרינה שפונה למרפסת מערבית ) -           

 (.קומה עליונהחלונות המערביים של החדר דרום מערבי ) 2ב  -           

 (קומה עליונהבחלון חדר הדרומי ) -           

 (      קומה עליונהבחלון חדר שינה הורים ) -           

 : 1509.2מת"י  להלן ציטוט      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח(  000,.) יש להתקין פרופילי אלומיניום בשביל להקטין את המרווח למרווח תקני. התיקון:

 

 ולא ניתן להתקין את המערכת מיזוגבוצעו הכנות מיזוג אוויר לקויות. צנרת ההכנות ארוכות  1.11

 אשר הזמין המזמין. המזמין נאלץ לתכנן מחדש את מערכת המיזוג. 

 יש לפצות את המזמין בגין לקוי זה.----------------------------------מה שמייקר את עלויותיו.

  

**************************************************************** 

 .(ש"ח 27,000) -----------:2סה"כ עלות תיקונים לפרק                   
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 -קומה תחתונה-

 התכניתלהלן 
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 כניסה לדירה - 1 פרק

  .ס"מ 95הכניסה אינו תואם לתכנית המכר. נמדד רוחב נטו דלת פתח רוחב  2.1

 פי התכנית. עלולהתקין דלת במידות מ' נטו  1יש לסתת ולהרחיב את הפתח ל :  התיקון

 ש"ח.( 1,000)----------------------------------------                                             

 . לדלת הכניסה סימון לא בוצע 2.2

 :5044.1מת"י  להלן ציטוט      

. כל מכלל דלת יסומן על אגף הדלת או על הדופן הצדדית שלו ,בסימון ברור ובר 2.3.1"סעיף 

 קיימא,הכולל את שם היצרן,

מין  ואת הסימן המסחר הרשום שלו.הסימון יסומן במקום גלוי לאחר ההתקנה,ויכלול גם את סימון

 ."1הדלת בכוכביות , לפי טבלה 

לתקן קובע:"אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה,עמידות בעשן ועמידות באש, 2.3.2סעיף 

 יסומנו הדלתות,נוסף על המפורט לעיל,גם לפי התקן המיוחד החל עליהן.

 מ"מ לפחות." 3גובה האותיות יהיה 

 לי דלתות הכניסה.הינו תקן הדן בבידוד אקוסטי של מכל 2חלק  1004ת"י 

קובע כי רמת הבידוד האקוסטי של דלת כניסה לדירה הפונה אל המבואה  1004.2בתקן  2.2סעיף 

 3-קומתית יהיה דרגה 

 קובע כי דרגת הסימון האקוסטי תסומן על דלת הכניסה. 3.2סעיף 

 25db( = 3תוכן הסימון:  )דרגה 

 מאמץ שוב את הקבוע  3.1.16עיף הדן במכללי דלתות כניסה ראשית לדירות ס 15044.י "ת

 , בהקשר לבידוד האקוסטי של דלת הכניסה1004.2 "יבת

 1.5סעיף  3חלק  23 ת"י

קובע כי הסימון יהיה בפאה הצדדית באמצע הקטע שבין הצירים או במקום אחר הנראה לעיל 

 בסימן ברור ובר קיימא, מוחתם או מוטבע על גבי תווית.

 .1חלק  5044 בת"יקובע כי "מכללי הדלתות יהיו מסומנים כנדרש  2.1סעיף  25044. "ית
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 :תקני )צולם בנכס אחר( סימון דלת -להלן צילום להמחשה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ויש להחליפהחוסר הסימון של הדלת יוצר מצב של דלת לא תקנית. מסקנה:

 . לעיל.1.2התיקון נכלל בסעיף 

 

 .קומתיכיוון הלובי פולש אל של הכניסה לדירה )מפתן( ריצוף הקו  2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . לעיל.2.1את הדלת בקו קצה ריצוף פנים.נכלל בתיקון סעיף יש התקין  התיקון:
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 צבע של הקירות.מלוכלך בשיירי מלבן הדלת  2.4

 ש"ח(00.)------------------------------------------- יש להסיר צבע מהמלבן. התיקון: 

 

 דלת הכניסה בוצע בצורה לקויה. מלבןהלבשה של המסגרת  חיבור 2.5

 

 ש"ח( 00.)------------------.לפרק את מסגרת ההלבשה ולהתקינה מחדש  יש התיקון: 

 

 .הכניסה פגוםדלת ציפוי  2.6

 (. לעיל.1.2התיקון נכלל בסעיף )יש להחליף ציפוי התיקון: 

 

**************************************************************** 

 ש"ח. 1,000----------:1סה"כ עלות תיקונים לפרק 

 

 

 מטבח+  סלון - 1 פרק

 מטבח טרם הותקן.  3.1

 (ללא מחיר)-------------------------------------------------------- יש להתקין מטבח. התיקון:

 שקעים לא מוגני מים. 7ברזי המטבח יש באזור  3.2

 ש"ח( 1,200)-------------------------- שקעים מוגני מים במטבח. 7יש להתקין  התיקון:

 שלבים תריס פגומים בוויטרינה הפונה למרפסת סלון המערבית. 10יש      3.3

 ש"ח( 2,000)--------------------------------------- שלבי תריס. 10יש להחליף  התיקון:
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 נקודות חשמל בסלון ללא אביזרי קצה. 2יש  3.4

 ש"ח( 100)---------------------------------------------------- אביזרים. 2יש להתקין  התיקון:

 

 בצידי הויטרינות המערביות.רטיבות  אותרה  3.5

 .Gannהמכשיר שלהלן המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה אלקטרומגנטי  גרמני             

 המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל. המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.           

 .100הקריאה המכסימלית של המכשיר הינו            

 :או גבס בטון כגון בלוקים מבטון,-מ"ק  ק"ג/ 1800בחומר אשר צפיפותו כ            

 מבטאת תכולת מים בחומר.)חצי יבש(. 50קריאה מעל            

 , החומר נחשב לרטוב.70אם הקריאה מעל            

 רטיבות בצידי הוויטרינה המערבית -                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רטיבות מהפנלים -                     
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 לפי כל הסימנים הרטיבות נובעת מחוסר איטום אופקי )רולקות( בין המרפסת סיבת הרטיבות:

 המערבית לבין הסלון.                       

 המרפסת המערבית. של הוויטרינותא. יש לפרק שורת אריחים אחת לאורך   התיקון:

 ב. לבצע איטום ע"י רולקה.             

 מחדש של שורת האריחים שפורקה.ג. לבצע ריצוף              

 :1555.1עפ"י ת"י  "רולקה"להלן פרט לביצוע 

 
 ש"ח( 1,000)------------------------------------------------------------------- עלות התיקון:

  

 

 :אובחנו לקויים כדלקמןהחלון של המטבח  באדן 3.6
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 אריח אדן החלון פגום. 3.6.1

 ש"ח( 100)---------------------------------.100יש לשקם את האריח עם סיקה גרד  התיקון:

 .לא בוצע איטום בחיבור בין אריח אדן החלון לבין הגליף 3.6.2

 ש"ח( 200)--------------------." או שו"עCיש לבצע איטום בחומר מסוג "סיקה סיל  התיקון:

**************************************************************** 

 ש"ח. 00.,1-- :1סה"כ עלות תיקונים לפרק                   

 

 חדר כביסה - . פרק

 למרות  ביחס לרצפת הפרוזדור כניסה לחדר רחצה ללא הנמכה רצפת חדר הכביסה 4.1

  ביצע קולטן לניקוז.חדר רטוב וההגדרה שזהו  שהקבלן קיבל את          

 השירות המיועד של הרצפה הינו מצב רטוב. כלומר מצב          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לפרק את הריצוף בחדר הכביסה ולבצעו מחדש  התיקון:

 ש"ח( 2,100)----------------.ביחס לרצפת הפרוזדור ס"מ 1-ס"מ  0.5עם הנמכה של               

 . לכיוון המרפסת דלת אלומיניום הפונהשל  באזור התחתון בקיר, יש סימני רטיבות 4.2
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 הרטיבות הנובעת מחוסר איטום אופקי )רולקה( בין רצפת  סיבת הרטיבות:

 המרפסת לבין חדר הכביסה.                      

 יש לפרק שורת אריחי ריצוף  לאורך קירות הדירה  א. התיקון:

 המזרחית. גובלים במרפסתה                

 ב. לבצע איטום ברולקה.            

 ג. לבצע ריצוף מחדש של שורת האריחים שפורקה.            

 ש"ח( 1,000)---------------------------------------------------------- עלות התיקון:

 זקיף מכונת הכביסה אינו צבוע ולא מקובע. 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 100)-------------------------------יש לצבוע את הזקיף ולקבעו לקיר. התיקון:

 אובחנו לקויים כדלקמן:ארון מחלקים ב 4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע הפנימי של הארון ללא גמר טיח וצבע. 4.4.1

 חדר הכביסה ללא איטום.צנרת החודרת לרצפת  4.4.2

 חסר שרוולי בידוד תרמי לצינורות מים חמים. 4.4.3
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 וצבע ברקע של ארון המחלקים. יש להשלים טיחא.  התיקון:

 ב. יש לבצע איטום של חדירת הצנרת לרצפה             

 .בגג עליון( חדירת צנרת )בדומה לשיטת איטום                

 שרוולי בידוד תרמי לצנרת מים חמים.ג. יש להשלים             

 ש"ח( 000)--- ----------------------------------------------עלות התיקון:

 ללא גמר. של נקז חדר הכביסה בוצע הקולטן 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 100)------------------------------------.יש לבצע תיקוני גמר סביב הקולטן התיקון:

 

לא לפי  המפתן בוצע ס"מ. 18מפתן מוגבה של  בוצע תחדר כביסה לבין המרפס בין 4.6

 (ליקוי זה מהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.)מפגע בטיחותי.   ווהומה תכנית ה
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 .מ' 1.86לאורך של ס"מ  1.5סטייה אופקית של ב בוצע  כביסה חדרהמזרחי של הקיר  4.7

 (מהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.ליקוי זה )          

 

 ישנו פתח ללא עיבוד גמר.מעל פתח הכניסה לחדר כביסה  4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 00.)-----------------------------------יש להשלים עיבוד גמר סביב הפתח. התיקון:

 צבע.בשיירי  ומלוכלכים כלפי הקיר גמרלא לברזי מכונת הכביסה  4.9

 ש"ח( 100)--------------------------------יש לבצע תיקוני טיח ולהסיר צבע מהברזים. התיקון:

 חדר כביסה בוצע ללא גמר. חלוןגליף עליון של  4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 100)-----------------------------------יש לבצע תיקוני טיח וצבע בגליף החלון. התיקון:

  של חדר הכביסה. קיפ החלון סביב רטיבותישנם סימני  4.11

 הרטיבות נובעת מחוסר איטום בין המלבן לקיר. סיבת הרטיבות:

 



 
 

 46מתוך  21עמוד 
 

 
 Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910,10                                    0198201ראשון לציון   01עין הקורא 

                                  0מגדל היובל קומה                                                                

 110-044-9149   טל.

 1997 03-956 -משרד

 dov.david47@gmail.com Tel.  +972-54-433-2532           

Office +972 3 956 1997 

 www.doobie.co.il Fax.   +972-3-966-2610              0933 03-540. פקס

 

 א. יש לפרק את המסגרת של החלון. התיקון:

 ב. יש לבצע איטום בין המלבן לקיר.            

 ג. יש להתקין חזרה את המסגרת.            

 ש"ח( 00.)-------------------------------------------------------------------- עלות התיקון:

 יש לקבל הסבר מהקבלן על  לא אותר מתקן לתליית כביסה בדירה. 4.12

 (ללא מחיר)------------------------------------------------ אופן תליית הכביסה בדירה.          

 

 דלת אלומיניום הפונה למרפסת אינה נסגרת בצורה תקינה. 4.13

 ש"ח( 00.)-------------------------------------------יש לכוונן את הדלת אלומיניום.התיקון: 

 

**************************************************************** 

 ש"ח. 100,.------------ :.סה"כ עלות תיקונים לפרק             

 

 שירותי אורחים - 1 פרק

 מישור החלון קיפ שקוע ביחס למישור הקרמיקה. 5.1

 מטר. 1.5ס"מ באורך של  1.5 -ישנה סטייה אופקית של כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 000)----------------- יש לפרק את החלון ולשפר לכיוון חיפוי הקרמיקה. התיקון:
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 הכניסה לשירותים אינו תקני. של  נטופתח רוחב  5.2

 התקנות והבניה.  ס"מ אשר אינו תואם להוראות 60נמדד רוחב           

 להלן ציטוט מהתקנות:          

 רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה )ב( 

 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו: 3.2.1.3               

 רוחב הפתח של דלתות – 3.2.1.3טבלה 
מס. 

 סד.

 טור א'

 סוג השימוש

 טור ב'

רוחב הפתח 

 במטרים

 0.70 דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה –בדירת מגורים  5

 

 מ' 0.70 פתח נטו לפחות לרוחבפתח ההרחיב את לפרק את הדלת והמלבן,ליש  התיקון:

 ש"ח( 1,000)-------------------------------------------------. ולהתקין דלת במידות תקניות.

 לחץ מים חלש מאוד מברז הכיור. 5.3

 ש"ח( 2,000)--------------------------מערכת המים לקבלת לחץ תקני. ן אתתקיש ל התיקון:

 

   אובחנו לקויים כדלקמן:במלבן דלת חדר השירותים  5.4

 בצורה לא סימטרית.הותקן המלבן   5.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . לעיל.5.2..נכלל בתיקון בסעיף יש לשפר את התקנת המלבן התיקון:

 יש מרווח בין מסגרת המלבן לבין הקיר. 5.4.2

 .. לעיל5.2נכלל בתיקון בסעיף  ---- -----------יש לבצע מילוי בחומר גמיש. התיקון:
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 צינור הביוב בפינה העליונה חשוף. 5.5

 ש"ח( 00.)------------------------------יש להצניע את הצינור בתוך תעלה את. התיקון:

  

 ס"מ בין הכיור והאסלה. 30נמדד אינו תקני.  אסלהשל ה מרחב השימוש 5.6

 ס"מ.  75לפי הל"ת מרחב שימוש תקני הינו           

 (.3.3)ראה הל"ת סעיף           

 

 ש"ח( 2,100)-----------יש להזיז את האסלה ימינה כך שיתאפשר מרחב שימוש תקני. התיקון:

 

 .אסלהלמושב לא הותקן  5.7

 ש"ח( 100)------------------------------------------------יש להתקין מושב אסלה. התיקון: 

**************************************************************** 

 ש"ח. 00.,7------- :1סה"כ עלות תיקונים לפרק                    
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 ממ"ד - . פרק

 . של הממ"ד אינו תקיןתריס האלומיניום  6.1

 ש"ח( 100)---------------------------------------------- יש לכוונן את התריס. התיקון:

 המלבן של החלון חלוד. 6.2

 ש"ח( 200)---------------------------------- ."המרייט"יש לבצע צביעה בצבע  התיקון:

 .לא גמר הממ"דחלון החיצונית של אדן ביצוע  6.3

 ש"ח( 100)------------------------------------------ יש לגמור את אדן החלון. התיקון:

 אביזרי חשמל לא מותקנים. 6.4

 ש"ח( 100)-------------------------------------- .אביזרים 3ן סה"כ יש להתקי התיקון:

 

  מפתח כניסת אוויר לסנן. מ' 1שקע במרחק של עד לא הותקן  6.5

 מ' מנקודת חשמל הקרובה ביותר. 1.40נמדד מרחק של           

 להלן ציטוט הוראות הג"א:

 מ' מפתח כניסת האוויר 1יש להתקין שקע חשמלי במרחק של עד  התיקון:

   ש"ח( 00.)------------------------------------------------------ לסנן לפי הוראות הג"א. 

 מפתן הדלת חלוד. 6.6

 ש"ח( 200)--------------------------------------------- יש לצבוע בצבע המרייט. התיקון:

 ללא גומיות וברגים. ( אותרופלנג'יםדיסקיות אטימה ) 6.7

 (ש"ח 00.,2)------------------------------- יש להשלים גומיות וברגים לפלנג'ים. התיקון:

 שרשורי חשוף. חשמל יש צינורמעל דלת הממ"ד בתקרת הפרוזדור  6.8

 (ש"ח 00.)------------------------- לסתת להצניע את הצינור בתוך התקרה.יש  התיקון:

 

**************************************************************** 

 ש"ח. 1,100----------- :.סה"כ עלות תיקונים לפרק 
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 (מזרחית) סלון מרפסת - 7 פרק

 ברצפת מרפסת המזרחית בוצע ריצוף בשיפועים לא תקניים במקומות הבאים:   7.1

 .0.2%-0.5%הגדולה נמדדו שיפועים של לאורך הוויטרינה  7.1.1

 תקניים. ולבצע בשיפועי ריצוף מ"ר 8 -יש לפרק כ  התיקון:

 .0.0%-0.2% שלשיפועים  נמדדובאזור הוויטרינה הקטנה  7.1.2

 

 ולבצע מחדש לאורך הוויטרינה הקטנה של אריחים שורות  5יש לפרק  התיקון:

 שיפועי ריצוף תקניים.             

 :3.2סעיף  1555.3להלן ציטוט מתקן 

 

 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון 3.2

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון 
(10)

 בשטחים  . 

  %1המוגמרים יהיו  השיפוע של פני הרצפה  שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם,           

 הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה ביןלפחות, כלפי פתחי הניקוז.          

 מ"מ(. המתכנן ידאג לכך, 1.)789כמפורט בתקן הישראלי ת"י  אריחים סמוכים יהיו            

 שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש           

 בתקנון התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(.           

 ש"ח( 00.,1)--------------------------------------------------------------- :עלות התיקונים

 

 

  

  0.0%נמדד שיפוע 



 
 

 46מתוך  26עמוד 
 

 
 Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910,10                                    0198201ראשון לציון   01עין הקורא 

                                  0מגדל היובל קומה                                                                

 110-044-9149   טל.

 1997 03-956 -משרד

 dov.david47@gmail.com Tel.  +972-54-433-2532           

Office +972 3 956 1997 

 www.doobie.co.il Fax.   +972-3-966-2610              0933 03-540. פקס

 

 בברגים. ללא קיבוע  של מעקה המרפסת )נדבך ראש( בוצעאריחי הקופינג  7.2

 :23784.להלן ציטוט מתקן 

 אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים )למשל כרכוב עליון   4.5.2  

 מטר יהיה 3יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל  קופינג(או    

 יים.מישק התפשטות בינ            

 ש"ח( 00.,2)----------------------אריחי הקופינג בברגים. מ"א של 14 -כ יש לקבע   התיקון:

 

 ,ובולט ממעקה המרפסת בניגודינתקהקולטן של נקז המרפסת המזרחית בוצע ללא גמר    7.3

 .לתכנית המכר

 
 ווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה ע"י שמאי מקרקעין(ליקוי זה מה)

 

 הקופינג.אינו מגיע עד מפלס  החודר מהמעקהצינור האוויר      7.4

 ש"ח( 100)----------------------------------------------יש להתקין מאריך לצינור. התיקון:
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 באופן גרגירי. חנה מטויכקיר המפריד בין מרפסת הש 7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ש"ח 2,100)----------עד לקבלת שכבת גמר חלקה. לבצע שכבת טיח וצבע נוספיםיש  התיקון:

 

  גוף תאורה לא מוגן מים.הותקן  7.6

 .                       )ארמטורה( מיםבצילום ההמחשה להלן חסר כדור תאורה המוגן            

 )צולם בנכס אחר(:                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 100)-----------יש להתקין גוף תאורה מוגן מים, כולל כדור תאורה אטום מים. התיקון:

 

 בעיקר בחיבור שמעל ברז המים. ות בחיבור של קורות הפרגולה לקיר,חוסר מישורי קיים 7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 2,000)------------------------------------.יש לשפשף ולבצע תיקוני טיח וצבע התיקון:
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 חיפוי. שמעל  ברז חסרה אריחאזור ב 7.8

 ש"ח( 100)----------------------------------------------------יש להתקין את האריח. התיקון:

 

 איננו באזור הברזים. המיועד מיקום הסיפון אינה תקנית. במרפסת ת להתקנת הכיורהכנ 7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 000)------------------את נקודת הסיפון המיועד סמוך לנקודת ברזים. נותיש לש התיקון:

 

 מ"א. 7 -כ לאורך ס"מ בליטה 4 -כ . נמדדהקיר תחתית בולטת מפני אבןשורת חיפוי  7.10

 (3, טבלה 789הליקוי אינו עומד בדרישות התקן.)ראה ת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערך הדירה ע"י שמאי מקרקעין(ווה בסיס לקביעת הורדת ליקוי זה מה)



 
 

 46מתוך  29עמוד 
 

 
 Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910,10                                    0198201ראשון לציון   01עין הקורא 

                                  0מגדל היובל קומה                                                                

 110-044-9149   טל.

 1997 03-956 -משרד

 dov.david47@gmail.com Tel.  +972-54-433-2532           

Office +972 3 956 1997 

 www.doobie.co.il Fax.   +972-3-966-2610              0933 03-540. פקס

 

 .מילויכי ולא ציפויכ הבוצעשבוצעה בחיבור בין הרצפה לחיפוי, רובה ה 7.11

 איל מרווח למילוי רובה ולכן לא ניתן לתקן ליקוי זה.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הליקוי לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.(

 

**************************************************************** 

 ש"ח. 00.,0----------- :7סה"כ עלות תיקונים לפרק                                  
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 (מערבית) סלון מרפסת - 0 פרק

 לעיל( 7.2ראה סעיף .)אריחי הקופינג לא מקובעים 8.1

 ש"ח( 1,100)-------------------מ"א של אריחי קופינג. 25 -כ  בברגים יש לקבע  התיקון:

 מ"א. 5 - כלאורך ס"מ בליטה  3.5 -שורת חיפוי קראמי בולטת מפני תחתית הקיר. נמדד כ 8.2

 . לעיל.7.10ראה סעיף            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הליקוי לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.(
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 .באופן גלי מאוד בוצע  המערביחוץ חיפוי האבן בקיר  8.3

 .1טבלה  789בשלד הבניין,מנוגדת להוראות תקן  ההינה סטיי ההסטיי          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הליקוי לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.(
 

 לעיל( 7.1)ראה סעיף .מערבית בוצע ריצוף בשיפועים לא תקנייםברצפת מרפסת  8.4

 לאורך הויטרינה. 0.4%-0.0%של  יםשיפוע ונמדד           

 ולבצע מחדש לאורך הוויטרינה של אריחים שורות  4יש לפרק  התיקון:

 ח(ש" 2,100)---------------------------------------------- בשיפועי ריצוף תקניים.             
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 הקופינג במרפסת העליונה ללא אף מים.כי אדני  ניתן לאבחן המערבית במבט מהמרפסת 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 100)---------- יש לחרוץ אף מים )שן מדלף( באדני הקופינג במרפסת העליונה.  התיקון:

 

 סמוכים. אבניםהפרשים בין שורות המטבח מחופה עם  הגובל עםקיר הדרומי  8.6

 .ס"מ. הליקוי אובחן בעיקר מעל חלון המטבח 1-יש הפרשים של כ           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הליקוי לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.(

**************************************************************** 

 ש"ח. 100,.------------- :0סה"כ עלות תיקונים לפרק                 
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 -מפלס עליון-
 

 התכניתלהלן 

 
 

 למפלס עליון.מדרגות עלייה  - 0פרק 

חריגה .  הליקוי מהווה בין הקירלקיר המדרגות ל מודמעקה הצהבין  ס"מ 12נמדד מרווח של  9.1

 המעקה. ס"מ בין מוטות 10הקובע מרווח מכסימלי של  1142מהוראות תקן 
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 ש"ח( 100)-----------------------------------------------.אלמנט מעקהיש להוסיף   התיקון:

 

 ס"מ.  1.70בגובה של  בוצערגות דמשל גרם  קירגוף תאורה ב    9.2

 ש"ח.( 00.)-----------------.מ'  2.10לגובה של  בפודסט יש להגביה את גוף התאורה התיקון:

 .של גרם המדרגות לא הותקן מאחז יד לאורך הקיר    9.3

 ש"ח( 1,000)----------------------------------------------------יש להתקין מאחז יד התיקון:

**************************************************************** 

 ש"ח 1,700----- :0סה"כ עלות תיקונים לפרק                                   
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 (קומה עליונהחדר רחצה כללי ) - 20 פרק

 לא הותקן כיור.  10.1

 ש"ח( 00.)--------------------------------------------------------יש להתקין כיור. התיקון:

 לא בוצע מוט מקלחון. 10.2

 ש"ח( 100)--------------------------------------------------יש לבצע מוט מקלחון. התיקון:

  לעיל( 7.6)ראה סעיף מים. לא מוגניגוף תאורה  2הותקנו  10.3

 ש"ח( 100)---------גופי תאורה מוגני מים, כולל כדור תאורה אטום מים. 2יש לבצע  התיקון:

 אמבט לקיר.הקיר לרצפה ובין הבין בחיבור י בקטריאלית אנטה ישרובה גמ הלא בוצע 10.4

 :1555.3מת"י  להלן ציטוט

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע מילוי רובה  התיקון:

 ש"ח( 100)---------------------------------------",  או שו"ע.Cמסוג "סיקה סיל              

 לא הותקן מושב אסלה.  10.5

  "ח(ש 100)--שהמושב לא יחסום את כפתור הורדת.יש להתקין מושב אסלה ולוודא  התיקון:

 בוצע כך שהצינור אינו מגיע למפלס הריצוף.קופסת ביקורת  10.6

 ש"ח( 2,100)---------------------------------יש להתקין מאריך לקופסת הביקורת. התיקון:
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 מערכת השפכים מכילה כיום לכלוך רב,דבר שיגרום לסתימות במערכת. 10.7

 יש לבצע שטיפה וניקוי כל צנרת השפכים ביחידות השירות,מטבח חדרי רחצה.ונקזים. התיקון:

)עלות השטיפה המחיר הינו בהנחה שאין סתימות ויציקות בטון וכדומה במערכת.השטיפה תכלול 

ניקוי כל הלכלוך בקופסאות הביקורת,הזרמת מים בלחץ )זרנוק(,ואימות כי המים זורמים ללא כל 

 (ש"ח 00.,2) ------------------------------------------------------------ומעצורים.סתימות 

 הורדת מים( מותקן באופן רופף. כפתורפנל הניאגרה ) 10.8

 ש"ח( 100)---------------------------------------------------------יש לחזק את הפנל. התיקון:

 דלת הכניסה לחדר רחצה לבין הקיר מלבןיש מרווח בין מסגרת  10.9

 ש"ח( 200)-----------------------------------------------יש בצע מילוי בחומר גמיש. התיקון:

 המסגרת של המלבן פגומה. 10.10

 (ש"ח 200)-----------------------------------------------יש להחליף למסגרת חדשה. התיקון:

 הורטיקאלי של הצינור שמתחבר לסיפון בולט מפני.חלקו  10.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ש"ח 000 )------------------יש להצניע את החלק הורטיקאלי של הצינור בתוך הקיר. התיקון:

 

 ס"מ. 44גובה האסלה ביחס לפני הריצוף אינו תקני. נמדד גובה  10.12

 :1205.3להלן ציטוט מת"י 
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 ש"ח( 000)---------------.1205.3ס"מ הנדרש בת"י  39גובה ב התקין את האסלהיש ל התיקון:

 

 שקעי חשמל. 3לא בוצעו  10.13

 ש"ח( 2,000)----------------------------- שקעי חשמל בחדר רחצה כללי. 3יש לבצע  התיקון:

**************************************************************** 

 ש"ח. 7,000-------------- :20סה"כ עלות תיקונים לפרק                          

 

 .הורים יחידת - 22 פרק

 -חדר שינה-

  .גמר יש פתח מיזוג אויר ללא עיבוד 11.1

 ש"ח( 00.)-------.יש להשלים התקנת מערכת מיזוג האוויר ולעבד גמר סביב הפתח התיקון:

 עליונה של מלבן הדלת כניסה לחדר לבין הקיר.יש רווח בין הלבשה  11.2

 ש"ח( 200)-------------------------------------------יש לבצע מילוי בחומר גמיש. התיקון:

מפתן מוגבה של. המפתן בוצע לא לפי התכנית  בוצע תלבין המרפס הוריםבין חדר    11.3

 הורדת ערך הדירה.( )ליקוי זה מהווה בסיס לקביעתמפגע בטיחותי.  ומהווה  

 -חדר ארונות-

  במרכזיית מים של קומה העליונה אובחנו לקויים כדלקמן: 11.5

 נמצאת בחדר ארונות.במרכזיית מים  11.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הליקוי הינו ליקוי תכנוני, לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס קביעת הורדת ערך הדירה(
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 הצנרת מלוכלכת בשיירי בנייה.  11.5.2

 בידוד תרמי לצינורות מים חמים. לא בוצע  11.5.3

 א. יש להסיר צבע מהצנרת. התיקון:

 ב. יש להשלים שרוולי בידוד תרמי לצנרת מים חמים.            

 ש"ח( 000 )-------------------------------------------------------------------עלות התיקון:

 

 -חדר רחצה-

 לעיל( 10.12ס"מ.)ראה סעיף  48ביחס לפני הריצוף אינו תקני. נמדד גובה גובה האסלה  11.6

 ש"ח( 000)----------.1205.3ס"מ הנדרש בת"י  39יש להתקין את האסלה בגובה  התיקון:

 לא הותקן מושב אסלה.  11.7

 ש"ח( 100)-----------------------------------------------יש להתקין מושב אסלה. התיקון:

 

 לא הותקן כיור. 11.8

 ש"ח( 00.)--------------------------------------------------------יש להתקין כיור. התיקון:

 ותרה קופסת ביקורת לכיור. אלא  11.9

 ש"ח( 2,100)-----------------------------------יש להתקין קופסת ביקורת לכיור. התיקון:

 ללא עיבוד גמר אסטטי סביב הקולטן.הנקז של המקלחון בוצע  11.10

  
 ש"ח( 100)--------------------------------------יש לבצע תיקוני גמר סביב הקולטן. התיקון:

 

  לעיל( 7.6)ראה סעיף מים. לא מוגניגוף תאורה  2הותקנו  11.11

 ש"ח(100)- -------גופי תאורה מוגני מים, כולל כדור תאורה אטום מים. 2יש לבצע  התיקון:
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 לא בוצעה רובה גמישה אנטי בקטריאלית בחיבור  11.12

 לעיל( 10.4בין הקיר לרצפה.)ראה סעיף          

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע מילוי רובה  התיקון:

 ש"ח( 100)------------------------------------------", או שו"ע.Cמסוג "סיקה סיל              

 

 -הורים מרפסת-

 לא בוצעה רובה גמישה אנטי בקטריאלית בחיבור   11.13

 לעיל( 10.4 .)ראה סעיףרצפת המרפסת לבין המעקותבין ש          

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע מילוי רובה  התיקון:

 ש"ח( 00.)-------------------------------------------או שו"ע.",Cמסוג "סיקה סיל              

 אריחי הקופינג של מעקה המרפסת )נדבך ראש(  11.14

 לעיל(  7.2בברגים.)ראה סעיף  ללא קיבוע בוצע        

 ש"ח( 2,100)----------------------מ"א של אריחי הקופינג. 12 -יש לקבע בברגים כ  התיקון:

 

 ראוי.ללא גמר  צעבותיקון סביב יציאת ברז המים  11.15

 ש"ח( 100)---- ---------------לרבות התקנת רוזטה. להחליף אריח אבןיש  התיקון:

 הנקז של המרפסת הורים בוצע ללא עיבוד גמר אסטטי סביב הקולטן.  11.16

 ש"ח( 200)--------------------------------------יש לבצע תיקוני גמר סביב הקולטן. התיקון:

 עם הפרשים  ווהדלת בוצעשלושת שורות החיפוי מעל החלון   11.17

 .מישוריים בין אריחי חיפוי סמוכים          
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 ש"ח( 1,000)-----------------------.אריחי חיפוי ולהתקינם מחדש 50 -יש לפרק כ  התיקון:

 . פגום אדן החלון של החדר הדרום מערביאריח  11.18

 ש"ח( 100)-------------------------------------------".100יש לשקם ב "סיקה גרד  התיקון:

 

בצורה בולטת נבנה  ,ניתן לאבחן כי קיר הגובל עם המחסן של חדר הורים ,במבט מהמסדרון 11.19

 מפני המישור.

 
 )הליקוי לא ניתן לתיקון ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הדירה.(             

**************************************************************** 

 ש"ח. 21,000----------- :22סה"כ עלות תיקונים לפרק                          
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 עליון גג - 12 פרק

 ן(***המזמידירת הליקויים משפיעים ישירות על  ,הואיל והגג נמצא מעל דירת המזמין)***

וזאת בכדי לייצר שיפועים אשר לא היו  בגג, םיום הקיטקל מעל האיבטשכבת  הבוצע 12.1

 הבטקל. מים שנספגים בבטקל מגיעים לשכבת איטום שאיננה מנוקזת.  שכבת לפני קיימים 

 ש"ח( 1,000)---------.1752לפי הוראות תקן  יש לבצע שכבת איטום מעל הבטקל התיקון:

 

 תרמית. תמבודד איננהצנרת המים של הדוד  12.2

 ש"חUV.------------------------(000 )לרבות סרט הגנה מפני  איטוםיש להתקין  התיקון:

 

**************************************************************** 

 ש"ח. 1,000- :21סה"כ עלות תיקונים לפרק          
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 + חנייה. המחסן - 12 פרק

 ס"מ בין מפלס הריצוף של המחסן לבין מפלס החניה. 4הפרש של נמדד  13.1

 . השיפוע בו ביצע את הרמפהכניסה למחסןרמפה ב בכדי לתקן את הליקוי הקבלן ביצע          

  אינו תקני.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרשי גובה בפתח דלת: 1918.3ציטוט מתקן להלן 

 

 סף בפתח  1.1

 הצמודים  הפרש הגובה בין הפנים העליונים של סף בפתח דלת לבין פני הרצפה  

 אליו יעמוד בדרישות אלה, לפי העניין: 

 

  לחוץבדלת כניסה לבניין ובפתח כל דלת המקשרת בין פנים הבניין  2.2.1 

 ס"מ לכל היותר. 2הבניין יהיה הפרש הגובה            

 ס"מ לכל היותר. 1.5בדלת פנים יהיה הפרש הגובה   

 ס"מ, יותקן סף ששיפועו אינו גדול  1.0 -אם הפרש הגובה גדול מ  

)יחס של יחידת גובה אחת לשתי יחידות אורך( 50% -מ  
(5)

  

 א(.1)ראו ציור   

 הערה:  

 הרכבת פרופילפועים הנדרשים לעיל גם באמצעות אפשר לקבל את השי  

 משופע.   

של יחס של יחידת גובה אחת , ב50%יש בצע תיקון של יציקת הרמפה עם שיפוע של עד  התיקון:

 ש"ח( 100)-----------------------------של הרמפה. לשתי יחידות אורךההפרש בין המפלסים, 
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 מ' + אופציה לגלישת הפגוש מעבר לשפת החנייה. 4.20 שלאורך החניה ב 13.2

  overhang - יש לוודא ששטח ה 

 (-לידיעת המזמין-) .בלשכת רישום המקרקעין..)טאבו( מזמיןיהיה רשום על שם ה          

                                

 ישנה נזילת מים מצנרת כיבוי אש סמוך לחניית המזמין. 13.3

 מהווה פגם  אשר נחצבה תעלה לניקוז מים ,בכדי להוביל את המים מחוץ לחניית המזמין          

 בטיחותי.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבצע מילוי של התעלה של שנחצבה.נטרל את הנזילה מהצנרת כיבוי אש ,יש ל התיקון:

 ש"ח( 1,000)---------------------------------------------------ולבצע נקז טמון בבטון. 

 

**************************************************************** 

 ש"ח.  1,100 --------------------:21סה"כ עלות תיקונים לפרק                   
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 לספק יחד עם המפתח  מוכרנושאים אשר על ה - 2. פרק 

 והריצוף.שמות הספקים של הכלים הסניטריים,אביזרי האינסטלציה 

 גם את שם היצרן  ו/או הספק,שלהלן,הקבלן ימסור והנושאים לכל המוצרים 

 ואת מספרי הטלפון ליצירת קשר לצורך קבלת שירות,כמו כן:

 השונים המותקנים בדירה. מתקניםחוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחמרים השונים וה .1

 יש לוודא כי הנאמר בחוברת הינו פרטני לדירה הנדונה ולא אמירות כלליות ללא שיוך ספציפי.      

 =תעודת גמר, אם הקבלן הצליח להגשים. 5. רצוי טופס 4טופס  .2

 בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים. ןיש לבצע עם חשמלאי הבניי .3

 )כגון מזלג ו מנורה(החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין ,באמצעות מיכשור מתאים 

 את כל חיבורי הקיר החשמליים לוודא שיש בהם זרם חשמלי. 

 אחריות לדלת הכניסה. .4

 אחריות למתקן החימום מים חמים. .5

 אחריות לדלתות פנים ,במידה והייצור על ידי יצרן מוביל)כמו פנדור ,למשל(. .6

 אחריות לאלומיניום בדירה ,לרבות חלון ממ"ד. .7

 :1099זיגוג( ב"אזורי סכנה" כהגדרת תקן אישור תקינות זכוכית ) .8

 ס"מ.)ויטרינה למשל(. 105זיגוג אלמנטי אלומיניום בתחום הגובה שבין הרצפה וגובה 

 אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד. .9

 הוראות ואחריות האינטרקום לדירה. .10

 משטחי החיפוי. 5%-3%אריחים רזרביים של ריצוף וחיפויי קירות.מקובל לקבל כמות  .11

 קובע: 3חלק  1555ישראלי  תקן
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 . חובה על הקבלן לספק אנטנת טלוויזיה לשידורי חינם של רשות השידור.12

 להלן ציטוט החוק והתקנה:

 

-בחלק י' סימן ב' לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל 10.02תקנה  לפי

 : לשון התקנה, קיימת חובה על הקבלן להתקין תשתית, וזו 1970

 :בבנין מגורים יותקנו כל אלה10.02

 :תשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה    (1)    

 ;תשתית לתורן ולעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת(        א)

 ארונותמוביל לקווי זינה מהתשתית המתוארת בפסקת משנה )א(, דרך פיר תקשורת עד         (ב)

 ;תקשורת קומתיים            

 מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת של כל יחידת דיור )ג(         

 ;)ארון תקשורת דירתי -)להלן              

מוביל לקו זינה מארון תקשורת דירתי עד בית שקע אחד לפחות ביחידת הדיור; בית          (ד)

 .)6ודד או כפול, בהתאם לפסקה )השקע יכול שיהא ב

 :תשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה(2)    

 ;תשתית לעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת (        א(

 ;תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים מוביל לקווי זינה ממשטח אנטנת צלחת דרך פיר)ב(         

 ;מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי          (ג)

 בבנין מגורים עם גג משופע תוכן תשתית להתקנת אנטנת צלחת שתשתלב ארכיטקטונית     (3)    

 ;עם המבנה, להנחת דעתו של מהנדס הועדה             

 :חד מהמרכיבים האלהתשתית למיתקן לקליטת שידורי כבלים הכוללת כל א    (4)    

 מוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור, דרך פיר תקשורת עד        (א)

 ;ארונות תקשורת קומתיים             

 ;מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי של כל יחידת דיור         (ב)

 ;יותקן במבואה הקומתית או בתוך יחידת הדיורארון תקשורת דירתי     (5)    

מובילים לקווי זינה עד בתי שקע ביחידת הדיור; בכל  מארון תקשורת דירתי יותקנו    (6)    

יחידת דיור יותקנו שני בתי שקע לפחות, בודדים וצמודים אחד לשני או בית שקע כפול אחד 

נטנות והשני משותף למיתקן לקליטה לפחות; אחד מבתי השקע הבודדים יהיה בעבור מיתקן לא

לוויינית ולמיתקן לשידורי כבלים; לכל בית שקע בודד יותקן מוביל אחד לקווי הזינה ולבית השקע 

 .הכפול יותקנו שני מובילים, אחד לכל שקע

נקבעה החובה להתקין אנטנה,  בסימן ג' לתקנות התכנון והבנייה 10.03 בהמשך, בתקנה 

 : וכדלקמן

 .)בבנין מגורים יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה(    (א) 10.03

, רשאית ועדה מקומית לפטור מחובת התקנת (על אף האמור בפרט משנה )א((    (ב)           

 .מיתקן לאנטנות אם קיים הסדר המבטיח שבכל דירה ניתן יהיה לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

 וזאת בנוסף אנטנה בפועל מתחייב לספק ולהתקין במילים אחרות, יש לוודא שהקבלן*

 .לאנטנה תשתית להתקין לחובתו 
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 . (המחירים להלן הינם בש"ח) סיכום - 12 פרק

1. ------------------------------17,000 

2. ------------------------------5,800 

3. ------------------------------5,600 

4. ------------------------------6,500 

5. ------------------------------7,600 

6. ------------------------------3,300 

7. ------------------------------8,600 

8. ------------------------------4,200 

9. ------------------------------2,700 

10. -----------------------------7,900 

11. -----------------------------12,800 

12. -----------------------------3,800 

13. -----------------------------2,300 

 88,100----------------------------סה"כ

 9,000-------------10%פיקוח הנדסי כ 

 97,100---------------סה"כ כולל פיקוח 

 16,507---------------------17%מע"מ 

 ש"ח  07,122.-----מע"מ כללי,כולל סה"כ

 

************************************************************************* 

דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר  חוותהנני מצהיר ש
ידוע לי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד  וכי בזה כי 

היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על 
 ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. 

 
 על החתום

 מהנדס דוד דב

 

 


