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 16.8.2016תאריך: 

 חוות דעת מומחה

 

  .09229 מס' ןרישיו ,ובמשלח ידי בהשכלתי מהנדס בנייןדב דוד, אני הח"מ, 

 )להלן "המזמין"(, הועדנציגות נתבקשתי ע"י 

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

 להלן,"הבניין"(.* ******************

  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

 כעדות בבית משפט. -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      

 מוסמך לאיטום )אוטם מוסמך(.            2015      

 

 סיוני המקצועי:יואלה פרטי נ 

 צה"ל.ראש מדור תכנון מבנים ב  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 

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

 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 

 וק התכנון והבנייה.התקנים הישראליים וח

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

  רבות עבור בתי המשפט .

 

  :מסמכים שהומצאו לעיוני 

 )הגרמושקה(.היתר של הבנייןתכניות ה .1

 

  בהם עיינתימסמכים כלליים : 

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

 )להלן "החוק"(.,על תיקוניו.1965-ק התכנון והבניה, תשכ"החו .2

 (.")להלן "חוק המכרעל תיקוניו. 1973-תשל"גחוק המכר)דירות(  .3
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 )להלן "התקנות"(.תקנות התכנון והבנייה. .4

 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. 1990-תקנות הג"א)פיקוד העורף( תש"ן .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

 מהו ליקוי בנייה? 

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

 ן והבנייה..הוראות חוק התכנו1

 .הוראות תקנות התכנון והבנייה.2

 .הוראות התקנים המחייבים.3

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

 

 מה ההבדל בין תקופת אחריות לתקופת בדק? 

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

 בין תקופת אחריות לתקופת בדק,

 ?בדלמה ההאם 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 

 :בניהםההבדל 

אם אלא חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם,, בדק בית תקופת ירה בתוךאם התגלו ליקויים בד

 כלומר -שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה הוכיח

 חובת ההוכחה על הקבלן.

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

 במחדלי הקבלן,כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

 1973ג ”לחוק המכר )דירות(, תשל 4סעיף 

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

http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html


 
 

 78מתוך  3עמוד 
 

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

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   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

 

 
 :1973התשל"ג  תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות,

 06.04.2011עדכון  מתאריך      

 ים.ישנת----------------------ת לרבות אלומיניום ופלסטיקיקוי במוצרי מסגרות ונגרו.ל1

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

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

 ח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, .ליקוי בפיתו4

 בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר 

 לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות,-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

 ה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות,  .כשל באיטום המבנ7

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

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

 שבע שנים.--------------------------י חוץ.התנתקות,התקלפות או התפוררות של חיפוי9

 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 לרשותי בביקורתמכשירי מדידה : 

 ,וכן לייקה.Prexiso  .מד טווח דיגיטלי1

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת  Geo fennel.פלס דיגיטלי תוצרת2

 .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 : 

 בדיקות נובנכס הנדון במסגרתה ערכביקורת  נוערכ 2.8.2016 -ו 25.7.2016כים בתארי

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

 בירור בעתיד.לנשמרים ברשותי 

 .המזמין :נוכחים בביקורת

 

  .תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת 

 בניין.בחוות דעת שלהלן נתייחס לליקויי בניה אם קיימים,ברכוש המשותף של ה

 מטרת חוות הדעת הינה גיבוש רשימת ליקויים לתיקון.

 ,הדירות בבנייןליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון ,מפחיתים את ערך 

 ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.

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

 ,ללא בדיקות הורסות.המדידה 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     

 ניין.חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הק 

 . בחוות הדעת שלהלן,יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים.הצילומים הינם להמחשת הנאמר 

 לחלק מהסעיפים,לפי שיקול דעת הח"מ,לא יצורפו צילומים.

 התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.

 

 .הערכת עלויות התיקונים 

 בסוגריים מספר ,אשר מבטא את ירשם בחוות הדעת שלהלן ליד כל סעיף

 עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.

ינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחמרים שווי החמרים המצו

 ן בחוות הדעת.טכנית הינם שווי ערך לחומר המצויו ועיתמקצבתנאי שיוכח כי מבחינה  ערך

 המלצות "דקל",וגם מחירי שוק בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם 

 קטים.עבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרוילהם אני נחשף ב

 המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון ,וכולל: חומרים,שכ"ע ורווח קבלני.
**************************************************************** 

 

 

 להלן חוות דעתי:
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 הבניין: של תכנית חתךלהלן 
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 .קומת גג - 1רק פ

 להלן תכנית הגג.
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 -(צפון מזרחי גגמערבי +דרום )גג קומת -

 ביצוע הגג בפועל אינו תואם לתכנית היתר הבנייה. התווספה בנייה בצמוד לפיר המדרגות  1.1

 ראה קווקוו באדום בשרטוט להלן..אגפיםאת הגג לשני  תמחלקאשר 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .קומות בנויות מעל קומת הגג 3אותרו  במבט מגג הבניין1.2

 השימושים בשטחי הקומות הנ"ל לא ברור .       

 לא התאפשרה גישה לקומות אלו,ולדברי נציג הבניין ,גם לדיירים אין גישה.

 הקומות הנ"ל. 3 יש לברר מול היזם/קבלן את מטרת קיומם של     

 ניהול גישה לשטחי בנייה אלו.יש לאפשר לחברת ה      
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 .1752.1וזאת בניגוד לת"י  .תתקני בצורה לאבוצעו לגג  מפתני היציאות 1.3

 להלן צילום להמחשה)צולם בגג דרום מערבי(:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לן:המצוטט לה 1752ן יש לבצע את המפתן על פי הוראות תק התיקון:

 ש"ח( 1,000)-----------------------------------------------מפתנים בגג. 2סה"כ                  
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 חדירות צנרת צמודות לקיר.  אותרו 1.4

 ס"מ לפחות. 40להתבצע במרחק של  כהחדירת צנרת בקרבה לקיר צרי קובע כי 1752.1ת"י       

 ם בגג דרום מערבי(:להלן צילום להמחשה)צול
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 להתאים את ההתקנה לדרישות התקן.יש  התיקון:

 ש"ח( 18,000)----------------(הגגות 2ב  חדירות צנרת 9סה"כ )                                      

 1752.1 מת"ילהלן ציטוט 

 צנרת חודרת 3.2.5.1

 הה הסמוכה )לרבות המעקה( יהיה המרחק בין הדופן החיצונית של הצנרת החודרת להגב  

 ס"מ לפחות. 40  

 

 בברגים. ללא קיבוע  י הקופינג של מעקה הגג )נדבך ראש( בוצעואבנ 1.5

 דורש קיבוע אבני קופינג בברגים. 2378.4ת"י       

 .ותהגג 2 של המעקה בהיקף את אבני הקופינג בברגים יש לקבע  התיקון:

 ש"ח( 11,000)-------------------------------------------------------מ"א( 110 -)כ              

 :2378.4 "ילהלן ציטוט מת

 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    

 התפשטות ביניים. מישק            

 

 תקנות התכנון והבניה קובעים  .כלוב בטיחותללא  הותקןבגג הדרום מערבי סולם עליה  1.6

 התקנת כלוב נגד נפילה בסולם.          
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 (ש"ח 2,000)---------------------------------------.לסולם להתקין קשת בטיחותיש   התיקון:

 :ות התכנון והבניהלהלן ציטוט מתקנ

הרצפה ס"מ מפני  220-, חלקו של הסולם הגבוה מ75בסולם ששיפועו עולה על  (5)

ס"מ מעל השלב העליון של הסולם, יוגן בכלוב נגד נפילה שקוטרו לא יעלה  105ועד 

 ס"מ; 73על 

 

 .של המרפסות מעל הגגבתחתית )שן מדלף(  לא בוצע אף מים 1.7

 ליגת מים על גבי הקירות וע"י כך  מפחית באופן משמעותי את כמותאף מים נועד למנוע ז      

 מדלף מונעת הכתמת הקירותגיעה במגע עם הקירות. בנוסף, שן המים המ      

 עקב זליגת מים.      

 להלן צילום להמחשה)צולם בגג דרום מערבי(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 או לחלופין התקנת פרופיל דקורטיבייש לבצע עיבוד אף מים בתחתית התקרה המרפסת   התיקון:

 (ש"ח 6,000)------------------------------------מ"א(. 120 -)כ  המשמש כאף מים.             

 :1.19ה סעיף תקנות התכנון והבניילהלן ציטוט מ

מי גשם מגגות, מרצפות ומשטח הנכס יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבניין או 

 לסביבה.
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 :4.7.1, סעיף 21920.ציטוט מת"י להלן 

המתכנן יספק למבצעים שרטוטים של פרטי הגימור ומיקומם במבנה בהתאם לנדרש בתקן 

 .2חלק  1547הישראלי 

(. כרכובים, שיפוע 10פרטים אלה יכללו: סרגלי מתכת בפניות וסביב הפתחים, מישקי התפשטות )

ת ודלתות, חיבור אל קורות מסד, וכן מפגש של כרכובים והגנתם, אפי מים, פרטים סביב חלונו

המערכת עם חומרים אחרים, כגון: פרטי גמר במגע עם פני קרקע סיפיים, פרטי מפגש בין חגורות 

 גג לגג או לגגון.

 

 סביב חדירות צנרת.תיקני  לא בוצע איטום 1.8

 להלן צילום להמחשה)צולם בגג דרום מערבי(:

 

 

חיזוק ע"י לרבות ביצוע רולקות,  (9סביב חדירות הצנרת )סה"כ  ניתיקיש לבצע איטום  התיקון:

 (ש"ח 11,000)--------------- שלהלן. 1752.2פרט ת"י והתקנת ברדסים, בהתאם ל חובקים
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 :1752.2להלן ציטוט מת"י 
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 הגג.בהיקף של של היריעות,  קיבועמעל סרגלי  פגוםהטיח  1.9

 (ש"ח 8,000)---- .מ"א( 160-) כ סרגלי הקיבוע בהיקף הגגיש להשלים גמר טיח מעל  התיקון:
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  ניגוד להוראות התקן.בוזאת  שרוולי מעבר)מקל סבא(,ו ללא צנרת בוצע מעברי 1.10

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 2,500)-שרוולי מעבר צנרת תקניים, עפ"י הוראות התקן. 4יש לבצע סה"כ  התיקון:

 :11752.ת"י מ פרטלהלן 

 תלא אותרה תאור 1.10

תקנות התכנון  .זהרה למטוסיםא

זהרה אוהבנייה דורשות מערכת 

 נגד

מטוסים בבניינים מעל           

 מ'. 60גובה 

יש להתקין מערכת  התיקון:

תאורה נגד מטוסים בגג 

---------------------הבניין.

 ש"ח( 10,000)

הקבלן יציג  לחילופין:

ן פטור אישורים כי הבניי

 מתאורת אזהרה.

להלן ציטוט מתקנות התכנון 

 תאורת מטוסים: -והבנייה 
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 60סימון והארה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו על בנין שגובהו מעל  7.89.00

, ובנסיבות מיוחדות, לפי דרישת הועדה המקומית לאחר שהתייעצה עם מי מטרים מעל פני הקרקע

  לחוק 94שהוסמך לפי סעיף 

 

 הקבלן יציג אישורים כי הבניין פטור מתאורת אזהרה.-לחילופין

 

 לא אותרה מערכת קולטי ברקים בגג הבניין. 1.11

  ש לדרוש הקבלן/יזם מסמכים שמהווים פתור מהתקנת מערכת קולטי ברקים.י

 (4בצורה לא תקנית.)סה"כ בוצעו של הנקזים לטנים והק 1.12

 ן טבעות הידוק לשכבת האיטום, ולהתקי יש להתקין ברדסים התיקון:

 ש"ח( 1,200)-------------------------------------------------.בהתאם לפרט שלהלן              

 

 ציטוט מהל"ת.

 איוור וסיימי קולטנים אוורי .5.3 
 

 הקולטן אוור 5.3.1
         מעל מ"ס 30 לפחות ,הקולטן בגודל באוור יוארך ודלוחים צואים קולטן כל        
 .הגג מעקה
 האוור סיים מקום 5.3.2

 יסתיים לא וביוב נקזים ממערכת אוור שום הקודם הסעיף להוראות נוסף    

   של אחר איוורור פתח או חלון ,דלת מכל אופקי בקו מטרים3  של בתחום    
 מעל מ"ס 60 לפחות נמצא האוור סיים כן אם אלא,סמוך בנין של או הבנין    

 .הפתח אותו של ופומשק   
 גג 5.3.3

 מטר 1.80- מ פחות לא הסיים את להאריך יש ,מגורים מקום משמש כשהגג    

 .הגג מעל    
 הברדס טיפוס 5.3.4

 .מאושר מטיפוס ברדס יותאם איוור צינור של העליון לקצהו      
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 :1752להלן ציטוט מת"י 
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 .ללא איטום מהקיר צנרת חדירות מעל דלת היציאה לגג אותרו 1.13

  להלן צילום להמחשה)צולם בגג דרום מערבי(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ש"ח 1,600)-----------------.הגגות 2ב מהקיר יש לבצע איטום סביב חדירות הצנרת התיקון:

 

  באזורים הבאים בגג אותרו שיפועי ניקוז בלתי תקניים. 1.14

 ן הניקוז.לפחות לכיוו 1.5%קובע שיפוע של  1752.1ת"י         

  להלן צילום להמחשה)צולם בגג דרום מערבי(:

 

 מ"ר( 10 -דרום מערבי.)כ  באזור היציאה לגג 1.14.1

 באזור הצפוני של הגג הצפון מזרחי.  1.14.2

 (מ"ר 40 -.)כ  לכיוון הניקוז. 0.6% - 0.4%נמדדו שיפועים של            

 זוקילכיוון הנ % 0.5נמדד שיפוע 
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     (ש"ח 10,000)מ"ר(. 50.)סה"כ כנדרש בתקןלפחות,  1.5%יש לעבד שיפועי ניקוז של  התיקון:

 :11752. להלן ציטוט מת"י
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 התפרים שבין יריעות שבין האיטום אינם מולבנים. 1.15

 
 ש"ח( 2,000)-------.בהגגות 2ב  UVיש לצבוע את התפרים בצבע לבן עמיד בקרינת  התיקון:

 

 (4.)סה"כ UV-בבצבע עמיד  מהקירות אינם צבועות הצמ"גים יציאות 1.16

 ש"חUV.-----------------(600 )יש לצבוע את יציאות הצמ"גים בצבע עמיד בקרינת  התיקון:

 

 הבסיס של המשאבות ללא איטום בגג הדרום מערבי. 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 1,500)-----------------------------המשטח בטון של המשאבות. יש לבצע איטום התיקון:
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 צנרת כיבוי אש חלודים. של  י קיבועברגי 1.18

 ש"ח( 2,000)---.הגגות 2ב  יש להחליף את הברגים של צנרת כיבוי אש לברגיי אל חלד התיקון:

 

 צנרת כיבוי אש לא צבועה. 1.19

 ש"ח( 3,000)-----------------------------------------יש לצבוע את הצנרת כיבוי אש. התיקון:

 

  אשפה לא אטומה.ה חדרהדלת לי בגג הצפון מזרח 1.20

 ,ומתפורר בשמש.בוצע בחומר "פוליאוריתן מוקצף" אשר איננו חומר איטוםהאיטום כביכול,        

 

 ש"ח( 800)----או שו"ע. FC11או  "Cמסוג "סיקה סיל יש לבצע איטום בחומר גמיש  התיקון:
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 תן לאבחן פלחים גלויים מפני הטיח.ני של הגג הצפון מזרחי, במלבן דלת שוט האשפה 1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 600)----------------------יש לבצע גימור טיח תיקני ללא בליטות מסגרות. התיקון:

 

עפ"י התקנות נדרש להתקין דלת בכדי  .של הגג הצפון מזרחי בוצע ללא סיומת שוט האשפה 1.22

 לאטום את הריח.
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 ש"ח( 1,000)---------------------------.לשוט האשפה אטומה )דלת(קין קלפהיש להת התיקון:

 ( בתקנות התכנון והבנייה:2) 6.16 ציטוט מתקנהלהלן 

ר הפתח לצינור סגחובר דלת סגירה זמנית כך שבזמן פתיחתה ייתלדלת מצנח האשפה  ( 2)

 ;יאפשר פתיחתה מאליהה ומנגנון הדלת לא שפהא הדלת תהא אטומה כלפי מצנח  ;האשפה היבש

 מטרים. 0.35 -מטרים ואורכו  0.25 השל דלת המצנח יהי נימירחבו של החתך הפ

 

 לגג העליון. מגג צפון מזרחי לא בוצע סולם עליה 1.23

 ש"ח( 3,000)---------------------------------.לגג עליוןתיקני יש להתקין סולם עלייה  התיקון:

 

  שליכט הצבעוני.ם בקילופי מזרחי אותרו גג הצפוןבמעקה של ה 1.24

 .תקינה יש לקלף את השליכט הצבעוני ולבצעו בצורה התיקון:

 הקילוף הכרחי משתי סיבות:

 א.כדי לקבל גמר בגוון אחיד לאחר התיקונים. 

 ב.הקילוף המקומי)חוסר הידבקות תקין( מעיד על שליכט ברמה ירודה ולא תקנית.

 ש"ח( 17,000)-----------------------------------------------------------------מ"ר(. 170-כ ) 

 

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

 ש"ח( 113,800)--------------1סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 0.6%כשיר נמדד שיפוע של במ
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 חדרי מדרגות. - 2פרק 

 צנרת כבוי אש בחדרי המדרגות אינה צבועה.  2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 5,000)-------------.דרי המדרגות בבנייןחאש בכל היש לצבוע את צנרת כיבוי  התיקון:

 

 חדרי המדרגות חלודים. ב המעקהחיבורי  2.2
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 .יש לצבוע את המעקות בצבע "המרייט" התיקון:

 ש"ח( 27,000)----------------------------- קומות(. X 22חד' מדרגות  2סה"כ  Xמ"א  6 -) כ 

 

 .19,15,13,12,9,6,3 בחדרי המדרגות בבניין נמצא כי האור דולק קבוע ואינו נכבה, בקומות: 2.3

 מייקר את צריכת החשמל של המזמין.ו אינו תקין הדבר

  (ללא עלות בשלב זה)---------------------------- יש לבצע תיקון ע"י חשמלאי מוסמך. התיקון:

 

 .14במדרגה  ,1בחדר מדרגות ,2ו  1נו תקני בירידה למדרגות שבין קומות גובה מזקף ראש אי 2.4

 מ'. 2.10מ'.על פי התקנות נדרש גובה מזקף ראש של  2גובה  מזקף ראש ב נמדד

, לתכננו לבצעו מחדש עפ"י 1לקומה  2יש לפרק את כל גרם המדרגות המוביל מקומה  תיקון:

  ש"ח( 15,000 ----.אישור קונסטרוקטור הבנייןאו לסתת בעובי התקרה כפוף ל .הקבוע בתקנות

 

 :מהתקנות להלן ציטוט

כאשר הוא נמדד אנכית  מטרים לפחות 2.10גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה  3.2.2.4

 .3.2.2.4מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 

 

 .1ו  2בין קומות  1גוף תאורה לא מחוזק בחדר מדרגות  2.5

  ש"ח( 100)---------------------------------------------יש לחזק את גוף התאורה לקיר. ון:תיק

 

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

 ש"ח( 47,100)--------------2סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גובה מזקף 
ראש מעל 

 מדרגות
 ( 3תק' )מס' 

 2008-תשס"ח
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 .לוביים הקומתיים - 3פרק 

 טיפוסית(. )קומה22קומה 

ישמשו בסיס לליקויים  22הליקויים שיפורטו להלן בלובי קומה .טיפוסית קומה ההינ 22קומה ***

 בשאר הקומות.במידה ובקומות אחרות יהיו שינויים,נציין זאת להלן.

 

 להלן תכנית של קומה טיפוסית בבניין.
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 -אשארונות כיבוי -

 בארונות כיבוי אש של הלוביים הקומתיים אותרו לקויים כדלקמן 13.

 גלגלונים בכל לובי קומתי(: 2)סה"כ       

 רונות כיבוי אש חסרים צינורות בד.בא 3.1.1

 אין התקן לתליית צינורות בד. 3.1.2

 לא הותקנה רשת ניקוז. 3.1.3

 יבורים של הגלגלונים הינם משוחררים.הח 3.1.4

 יש להתקין התקן לתליית צינורות בדא.  :התיקון

 .,בארונות כיבוי אשצינורות בדב.             

 ג. יש להתקין רשת ניקוז בארונות הכיבוי אש.            

 ד. יש לחזק את החיבורים של הגלגלונים.            

 ש"ח( 44,000)-------------------------------------------------(קומות X 22ארונות  2סה"כ )

 

 -ארונות תשתית-

 בארונות התשתית של הלוביים הקומתיים אובחנו לקויים כדלקמן: 3.2

 .הדלתות כלפי הפילר ללא עיבוד גמרחיבורי ר של גימו 3.2.1

 (22להלן צילום להמחשה)צולם בקומה 
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 תיים.בארונות התשתית בלוביים הקומשיכוך לא הותקנו גומיות  3.2.2

 .קובע התקנת גומיות שיכוך בארונות תשתית 4376ת"י 

 :4376להלן ציטוט מת"י 

 

 שיכוך גומיות .9

 גומיות שתי ייקבעו דלת לכל .חבטות לשיכוך גומיות ייקבעו התחתונה ובדופן העליונה בדופן

 .לפחות

 .הדלת לצירי המנוגד בצד הגומיות ייקבעו אגפית-חד דלת בעל בארון

 .להן המתאימים בחורים עוייקב הגומיות

  

 לא בוצע גמר טיח וצבע של קירות פנים בארונות התשתית. 3.2.3

 
 דלתות בקומה( 13) סה"כ .א. יש להתקין גומיות שיכוך לארונות התשתית התיקון:

 ב. יש לבצע גמר טיח וצבע בקירות פנים של ארונות התשתית לרבות בחיבורי הפלחים.            

 ש"ח( 88,000)------------------------------------------------- (קומות X 22נות ארו 4סה"כ )
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 -אשפה חדר מצנח-

  .מים עומדים ,תקניים אינםניקוז ה הריצוף כלפי שיפועיאשפה  יבשוט 3.3

 .כלפי הניקוז האשפה ולבצע ריצוף בשיפועים מצנחיש לפרק את הריצוף בחדרי  התיקון:

 ש"ח( 55,000)----------------------------------------------- קומות( X 22ריצוף  מ"ר 5 -)כ 

 

 ,וללא מישק הפרדה סביב הפתח.אסטטיללא גמר  ובוצע אשפה המצנח יהקרמיקה סביב פתח 3.4

 .1555ראה תקן    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"י פלס דיגיטאלי 0.0% של יםשיפוע ונמדד
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 ש"ח( 6,600)-----.לבצע גמר רובה גמישה בחיבורי המצנח אשפה לחיפויי הקירות יש התיקון:

 

 מ'. 1.20בגובה של  הינו חיפוי הקרמיקה שבוצע החדר של מצנח האשפה 3.5

 התקנות קובעות ביצוע מיפוי רחיץ לכל גובה החדר.       

 מ'. 1.5לגובה יש להשלים חיפוי קרמיקה  התיקון: 

 

 ש"ח( 20,000) --------------------------------------(קומות X 22מ"ר כל קומה  2 - )כ

 מצנח אשפה ייבנה בהתאם לתנאים האלה: 6.16

מטרים לפחות מעל  0.7מצנחי אשפה ייבנו ויוצמדו לצינור אשפה יבש, בגובה  (1)

הרצפה, כך שתתאפשר הכנסת אשפה לצינור ובלי שחיבור מצנח האשפה לצינור 

היבש ייצור בליטות שימנעו את מעבר האשפה; המרחק בין דירה למצנח האשפה 

 קרוב לא יעלה קומה אחת;ה

לדלת מצנח האשפה תחובר דלת סגירה זמנית כך שבזמן פתיחתה ייסגר הפתח  (2)

לצינור האשפה היבש; הדלת תהא אטומה כלפי מצנח האשפה ומנגנון הדלת לא 

 0.25יאפשר את פתיחתה מאליה; רוחבו של החתך הפנימי של דלת המצנח יהיה 

 מטרים; 0.35 –מטרים ואורכו 

 לא יותקן מצנח במקום המשמש להחסנתם או למכירתם של מצרכי מזון; (3)

 בדירת מגורים יותקן מצנח אך ורק במרפסת המטבח; (4)

מצנח האשפה ימוקם בחדר סגור בדלת אש, החדר יאוורר באמצעות פיר מאסף  (5)

מטרים  1.5לעבר גג הבניין, קירות החדר יחופו באריחי קרמיקה רחיצים לגובה 

 צפת החדר תהא מרוצפת.לפחות; ר

 

 .של הצינור מטרתו הלא ברורצינור חשמל שרשורי יוצא מהקיר.  3.6

 :(20ילום להמחשה )צולם בחדר מצנח אשפה קומה להלן צ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצנח אשפה
 ( 2תק' )מס' 

 2008-תשס"ט
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 בחדר למצנח אשפה. החשמל הכנתיש לבדוק מול הקבלן את מטרת ביצוע  

  . של הברז רוזטההחיבור חיפוי ב ישל אריח לקויחיתוך  3.7

 
 

 . 22קומות מתוך  21,ביש להחליף אריחי חיפוי קראמי לאריחים תקינים התיקון:

 .יםהרוזטה תקינ חיבורי 18בקומה                       

 ש"ח( 2,100)---------------------------(קומות X 21 1סה"כ אריח )

 

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

 ש"ח( 215,700)--------------3סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 ."0 - 21" קומותלוביי  - 4פרק 

 .3הליקויים שלהלן הינם בנוסף למפורט בפרק 

 

 21קומה 

 .תהחשמל מתפרק מונירפפה של ארון  4.1

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

 

 20קומה 

 .מ 1.5ס"מ על  2אותרה סטייה אופקית של  מצנח אשפה חדר בקיר 4.2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לפרק את הקרמיקה.א.    התיקון:

 יש לקלף את הטיח. ב.      

 .סטיח בכדי ליישר את הקיר עם רשת אינטרגל שכבתלבצע יש ג.      

 ש.יש לבצע חיפוי קראמיקה מחדד.      

 ש"ח( 1,500)---------------------------------------------------------------------------:עלות
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 אשפה חלודים.ה של מצנחצירי דלת  4.3

ש"ח( 600)-----------------------------------------------".להחליף את הציריםיש  התיקון:

  

 

 19קומה 



 
 

 78מתוך  34עמוד 
 

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

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   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

 

 ס"מ לרוחב הדלת.  2של הקיר. נמדדה סטייה של קיימת סטייה אופקית  4.4

 (ש"ח 2,500)----קינה מחדש באופן תקין.יש לפרק את הדלת ,לבצע תיקוני בינוי ולהתהתיקון: 

 18קומה 

 האשפה הינו גבשושי. מצנח הטיח בחדר 4.6

 ח(ש" 300)----------------------------- ---------ולצבוע מחדש.את הטיח יש לשפשף  התיקון:

 17קומה 

 של בטון.  התזותבארון מוני המים הקירות מלוכלכים ב 4.7

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש לצבוע מחדש. התיקון:

 16 - 15קומות  

 .3אין תוספת ליקויים למפורט בפרק 

 14קומה 

 אש לא תקינים.הסגרים של ארון כיבוי  4.8

 ש"ח( 200)----------------------------------- יש להחליף את הסגרים לסגרים תקינים. התיקון:

 31קומה 

 של בטון.  התזותבארון מוני המים הקירות מלוכלכים ב 4.9

 ש"ח( 500)----------------------------------- לצבוע מחדש.לשפשף את הקירות ויש  התיקון:

 פאנל טלפון כבאים מחליד.  4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש להחליף פאנל. התיקון:
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 12קומה 

 .3אין תוספת ליקויים למפורט בפרק 

 

 11קומה 

 האש.-חסר שילוט על הארונות של מוני המים וכיבוי 4.11

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

 יש לבצע ניקוי החלודה     תחתיות של הדלתות והמעליות מחלידות בשלושת המעליות. 4.12

 (ש"ח 3,000)-------------------------------------------------------וחידוש הגימור                

 

 
 יד. הפאנל של טלפון הכבאים מחל 4.13

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש להחליף פאנל. התיקון:

 

 5 - 10 קומה 

 .3אין תוספת ליקויים למפורט בפרק 

 

 4קומה 

 סגרים של ארון כיבוי אש לא תקינים.ה 4.14
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 ש"ח( 200)----------------------------------- יש להחליף את הסגרים לסגרים תקינים. התיקון:

 

 כבאים מחליד.  ההפאנל של טלפון  4.15

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש להחליף פאנל. התיקון:

 

 3קומה 

 פאנל הכבאים חלוד. 4.16

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש להחליף פאנל. התיקון:

 הסגרים בארון של מוני הגז לא תקינים.  4.17

 ש"ח( 200)----------------------------------- יש להחליף את הסגרים לסגרים תקינים. התיקון:

 גמר הטיח כלפי ארון החשמל לקוי.אותרו מריחות טיח על המלבן של הארון. 4.18

 ש"ח( 400)או שו"ע. NTSI" של חברת 5000לינר טיח ע"י "קהחות ייש להסיר את מר התיקון:

 

 התקבלו התלונות הבאות: 3בדירות של קומה  4.19

 הדחסן. שלהמנוע  נשמעים רעשי פעולת ,מעל הדחסןשל הקומה,  צד מערביב א.           

 רעשים בהורדת הביוב מהקומות העליונות. נשמעים ב.           

 +מילוי צמר סלעים אקוסטי בתקרת חדר הדחסן.יש לבצע תקרה אקוסטית א.  התיקון:

 (ש"ח 16,000)                                                                                                           

 לבצע בדיקה ע"י יועץ אקוסטיקה בדבר הרעשיםגם, יש ב.             

 (ש"ח 3,000)--------------------------------------------.3ומה הנשמעים בדירות ק                

 

 2קומה 

 פאנל טלפון כבאים חלוד ליד המעלית.  4.20

 ש"ח( 300)--------------------------------------------------------- יש להחליף פאנל. התיקון:
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 1קומה 

 ם בקומה הוסב לדירת מגורים אשר מאוכלסת בפועל..בביקורת שערכנו,נמצא כי שטח מחסני4.21

 (ש"ח 60,000)-הדבר נוגד את היתר הבנייה ויש להשיב את המצב לקדמותו על פי היתר הבנייה. 

 
,אשר תיקבע על במידה ולא יושב המצב לקדמותו,יש לפצות את דיירי הבניין בירידת ערך

 ידי שמאי מקרקעין.

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

 ש"ח( 90,400)--------------4סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 לובי ראשי. - 0קומה  - 5פרק 

 במבואה של המחסנים אותר ארון אש ללא שילוט.  5.1

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

 

 מתפרק.  באיזור הקבלה הדלפק 5.2

 ש"ח( 1,500)--------------------------------------------.הדלפק ולתקנויש לחזק את  התיקון:
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 .יםהפרדה תקני יאלומיניום בוצע ללא מישקפרופילי הכלפי  הקרמיקה גמר חיפוי 5.3

 ראה צילומי המחשה להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"חC."--(1,500 )יש לחרוץ את רובה ולבצע מילוי ע"י רובה גמישה מסוג "סיקה סיל  ן:התיקו

 

 ארונות התשתית המחופים בעץ ללא שילוט.   5.4

 (ש"ח 300)--------------------------------------------------------יש להתקין שילוט. התיקון:
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 קויים הבאים:תיבות המכתבים אינן תקניות עקב הלי 5.5

 

 ס"מ(. 36)התקן קובע אורך ס"מ. 26X12X32המידות הן  5.6.1

 פתח נגד גניבת מכתבים. לא בוצע 5.6.2

 חלונית לזיהוי דואר. לא בוצע 5.6.3

 (ש"ח 10,000)---------.תיבות( 77)סה"כ 816 ת"י עפ"י תתקני יש לבצע תיבת דואר  התיקון:

 

 

 להלן ציטוט הוראות התקן הרלוונטי:
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 .דחסןות בתקרת הלובי מתחת לחדר אותרו סימני נזיל 5.5

 מים חודרים ללובי.  בזמן ששוטפים את רצפת חדר הדחסןלדברי נציגות הבניין: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ןלהל 8התמחיר בפרק )--------------------------.יש לבצע איטום ברצפת חדר הדחסן התיקון:

 

 פות. ופראש בחדר דואר ה ותדלת של תוידי 5.6

 (ש"ח 400)----------------------------------------------------יש להחליף את הידיות. התיקון:

   בין ארון התשתיות הדרומי. לחיפויי האבן בין חיתוך לקוי אותר  5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ש"ח 400)-------------------------------------------------.חיפוי אריחי 2יש להחליף  התיקון:
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 רוסטה    החלדת המעקה מצביעה על כך שהניבמפלס הלובי מעקות הנירוסטה מחלידים.  5.8

 איננה מטיב ראוי האמור להיות בלתי מחליד.          

 (ש"ח 30,000)------------------------יש להחליף את המעקות למעקות בלתי מחלידים התיקון:

 

 -חדר מועדון דיירים-

 כדלקמן: וייםר מועדון דיירים אובחנו לקבחד 5.9

 דלת זכוכית משתפשפת ברצפה.  5.9.1

 ש"ח( 400)------------------------------------------------------ יש לכוונן את הדלת. התיקון:

 

אין גישה לניקוי השמשות בחלונות חדר מועדון דיירים. על פי התקנות נדרש לאפשר גישה  5.8.2

 זוקת החלונות.נוחה לתח

 להלן ציטוט מהתקנות:

חלונותיו של בנין ייבנו באופן המאפשר את ניקוים מתוך הבנין בלא סיכון  )א( 2.28

 למנקה.

על אף האמור בפרט משנה )א(, במקרה שבו החליט עורך הבקשה, מטעמים  ב() 

באופן  ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין אמיוחדים שיירשמו, ובאישור המהנדס, כי ל

 בטיחותי למנקה, יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון.

בבנין עם קירות מסך, יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של  ג() 

, 2חלק  1139קירות המסך; התקנת פיגום תלוי תיעשה כמפורט בתקן הישראלי, ת"י 

בי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, ות, חישדרישות בטיחו -פיגומים: פיגומים תלויים 

 בדיקות.

 יש לבצע תכנון  והחלפת חלקים בזיגוג, לחלונות נפתחים לצורך אפשרות ניקוי, התיקון:

 ש"ח( 20,000)---------------------------------------------- .כמוגדר בתקנות המצוטטות לעיל 

 

  ,רותאבני הקופינג בקובמבט מחלון המועדון ניתן לראות כי  5.9.3

 לעיל( 1.5)ראה סעיף .ע"י ברגים לא מקובעים -1בקומה         

 (ש"ח 4,000)---------------------------------מ"א של אריחי קופינג. 20 - יש לקבע כ התיקון:

 

 חיבורי תקרת הגבס לקיר סדוקים. 5.9.4

 (ש"ח 1,000 )--------------------קוני טיח וצבע בחיבורי התקרות לקירות.יש לבצע תי התיקון:

 

 משטח העבודה של המטבחון של המועדון ללא מעצור מים. 5.9.5

 קובע מעצור מים במשטחי עבודה. 4440ת"י         

 (ש"ח 200)-------יש בצע מעצור מים במשטח העבודה של מטבחון חדר מועדון דיירים. התיקון:

נות ויקוי חלנ
יקוי נקירות ו

נות וחל
קירות מסך ו

 בבנין
-תק' תשס"ב

2002 
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 :4440לן ציטוט מת"י לה
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 לא מחובר באופן מוצמד לתקרה. LED תאורתגוף  5.9.6

(ש"ח 100)-------------------------------------יש להצמיד את גוף התאורה לתקרה. התיקון:

  

 ירות.הקחיבורי התקרה ב בגימור לא אסטטי במבט מחלון המועדון ניתן לאבחן 5.9.7

 (ש"ח 2,000)----------------------------------------יש לבצע תיקוני גמר טיח וצבע. התיקון:

 

 -שני הבנייניםבין  תגג המחברמרפסת -

 דלת יציאה לגג שבין שתי הבניינים שוקעת וכן לא נסגרת.   5.10

 (ש"ח 500)----------הבניינים. 2יש לכוונן את הדלת יציאה למרפסת גג המשותפת בין  התיקון:

 לעיל( 1.3)ראה סעיף לא תקני. היציאה  מפתן 5.11

 יש לבצע איטום תקני ולהתקין סף ריצוף עם עיבוד של אף מים,  התיקון:

 (ש"ח 800)---------------------------------------.1752.1ביציאה לגג על פי פרט ת"י            
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 לעיל(. 1.5ה לא מקובע בברגים.)ראה סעיף אדני הקופינג של המעק 5.12

 המשותף. יש לקבע בברגים את אבני הקופינג של המעקה בהיקף הגג  התיקון:

 ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------------מ"א( 25 -)כ              

 

 

 

 

 . חיבורי יריעות האיטום לא מולבנים 5.13

 ש"חUV. ------------------------------(2,000 )לצבוע את התפרים בצבע עמיד ב יש  התיקון:

 

 

 

 מ"ר ללא חיפויי אבן.  4 -קטע של כ קיים 5.14

 ש"ח( 1,200)-------------------------------------------- יש לבצע השלמת חיפוי אבן. התיקון:

 

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

 ש"ח( 78,900)--------------5סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 (-1 ) חניון - 6פרק 

 (-1כללי בחניון )

 אופציה לגלישת הפגוש לשפת החנייה.מ'+ 4.25הינו רבים מקומות חניה  אורך 6.1

 הנחיות משרד התחבורה המהוות הוראות מחייבות מחייבות,.(12)לדוגמא חנייה 

 מ'. 5.0חנייה רך תא קובע או

 

 .בעל תא החנייהיהיה רשום על שם  overhang -יש לוודא ששטח ה       

 

 מ' 4.25נמדד אורך 
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 .התקן הקובע הוראות התקנה בצינורות גבריט מערכת הנקזים בוצעה ע"י צינורות גיבריט 6.2

 הליקויים שאותרו הינם כדלקמן:ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות התקן..4476.2 הינו תקן      

 א.במקום חיבורים חשמליים בוצעו חוליות חיבור מחמרים שונים.

 ב.במערכת הנקזים יש קטעים של צנרת והסתעפויות מחומר שאיננו גיבריט.

 ג. ברגי העיגון מחלידים.

 ד. העיגון בוצע שלא בהתאם להוראות התקן.

 (בחלק הדרומי של החניון)לדוגמא     
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 (-1)חשמליות לצנרת גיבריט בחניו ריתוכיםיש לבצע חיבורים תקניים ע"י  ן:התיקו

 מחלידים והחלפת אביזרים זרים אשר אינם מותרים  לרבות החלפת ברגי עיגון            

  ש"ח( 25,000)------------------------------------------------------על פי התקן.             

 

 בין אבני רצפה לבין אבני השפה. במישקים שבין מילוי חסר 6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  במישקים המחברים בין אבן השפה לבן ריצוף רובה צמנטיתיש להשלים מילוי  התיקון:

 ש"ח( 9,000)---------------------------------------------------------------- . מ"א( 180 -) כ

 מדרכות לבין אבני השפה.רצפת הבין  אותרו הפרשי גובה 6.4

 קובע סטייה מקסימאלית 1571ת"י  בין משטחים סמוכים. מ"מ 20נמדד הפרש גובה של 

 מ"מ מפני המישור. 5של  מותרת

 מ"ס 2נמדד הפרש גובה של 
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 :1571להלן שרטוט מת"י 

 (2טבלה -1571ת"י  תקנית.)ראה בצורהיש לפרק את הריצוף סמוך לאבני שפה להתקין  התיקון:

                  ש"ח( 18,000)-----------------------------------------------------מ"א( 180 -) כ

 

 -קיר הצפוני-

  לאורך הקיר הצפוני אותרו לקויים כדלקמן: 6.5 

 ניקוז גבוהה מהסביבה.  נקודת קיימתשלוליות של מים שלא מנוקזות. אותרו 6.5.1

 קזים אליה.תנהמים אינם מ           
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  יש לעבד שיפועים אל כיוון הניקוז ברצפת החניון לאורך הקיר הצפוני. התיקון:

 ש"ח( 24,000)-------------------------------------------------------------מ"ר( 120 -)כ 

 

 . לכל אורכו הצפוני בקיראותרה רטיבות  6.5.2

 .Gannני  אלקטרומגנטי  גרמ המכשיר שלהלן המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה

 .רטיבות בקיר או בתקרה תמודד המצאומכשיר ה המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל.

 .100הקריאה המכסימלית של המכשיר הינו 

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

 מבטאת תכולת מים בחומר.)חצי יבש(. 40קריאה מעל 

 ה על לחות.,מצביע 70עד  50קריאה מעל 

 , החומר נחשב לרטוב.70אם הקריאה מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Gannבמכשיר  75 - 72נמדדו קריאות של 
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                מצעי לבין בין הקיר הצפוניעלפי כל הסימנים הרטיבות נובעת מחוסר איטום  הסיבה לרטיבות:

 שמעל החניון. מפלס הקרקע

 

 (קיר חניון דולף מ"ר 130 -.)כ הקיר הצפונייש לבצע איטום  התיקון:

 ש"ח( 130,000)------------------------חפירה, איטום והחזרת המצב לקדמותו. תכולל העבודה

 

 )כיסי חצץ בפני הבטון(.בבטון. סגרגציות הצפוני אותרו בקיר 6.5.3
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  .של מיסטר פיקסARDEX ,לדוגמאא. יש לבצע שיקום הבטון בצמנט בלתי מתכווץ  התיקון:

 מ"ר(  130 -כ )
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 :610או בסיקה טופ  110ELניתן להשתמש גם בחומר שנקרא סיקה טופס ב. 

 

 ש"ח( 26,000)---------------------------------------------------------------- התיקון:עלות 
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 -קיר המזרחי-

 אותרו סימני נזילות בחיבור של הקיר לתקרה. 6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלפי כל הסימנים הרטיבות נובעת מחוסר איטום בין הקיר המזרחי לבין מצעי  הסיבה לרטיבות:

 מפלס הקרקע שמעל החניון.

 מ"ר( 45 -יש לבצע איטום בין הקרקע לבין הקיר.)כ  התיקון:

 ש"ח( 45,000)---------------------- חפירה, איטום והחזרת המצב לקדמותו תכולל העבודה 

 

    100מתוך  76 נמדדה קריאה של
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 יון יש סימני רטיבות.חנבפינה הדרום מזרחית של ה 6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקב עלייה קפילארית של רטיבותעלפי כל הסימנים הרטיבות  הסיבה לרטיבות:

 ממצעי הריצוף לקירות.                          

  ים קפילרית. חמרים לדוגמא:פני הקירות למניעת עלית מאיטום  יש לבצע התיקון:

 (ש"ח 6,000)-------------------------------------------------.,או סיקה לאסטיק107סיקה טופ 

  100מתוך  90.3 נמדדה קריאה של
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 קומות הבאים.תרו סמני רטיבות בתקרת החניון במאו 6.8

  32-35 ליד חניותא. 

  50-52 ליד חניותב. 

 48ייה ג. ליד חנ

 (48)צולם מעל חנייה 

 
 ש"ח( 20,000)---------------------------------------------.התקרהלבצע איטום יש  התיקון:

 

 לא ננעלת. -1 קומה כניסה המזרחית בהדלת  6.9

 ש"ח( 700)------------------------------------------יש לכוונן את הנעילה של הדלת. התיקון: 

 

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

 ש"ח 186,700--------------------6סה"כ עלות תיקונים לפרק 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידות 90.3נמדדה רטיבות של 
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 (-2)חניון  - 7פרק 

 לעיל( 6.2)ראה  מערכת הנקזים בוצעה ע"י צינורות גיבריט עם חוליות שונות. 7.1

 "ח(ש 30,000)----------------------ים.חשמלי ריתוכיםיש לבצע חיבורים תקניים ע"י  התיקון:

 

  .COאוורור גז  לא אובחנה מערכת( וכן -2אין פעולות אוורור בחניון ) 7.2

 חילופי אוויר בשעה. 6על פי התקנות, נדרש  ניון.חב תקינות מערכת האוורור לבדוקיש א. 

 יש לבצעה., במידה ואיננה COגז  קיימת מערכת אוורורב. יש לבדוק  אם 

 )ללא מחיר בשלב זה(                                                                                                   

 

 ( במקומות הבאים.-2אותרו סמני רטיבות בחניון) 7.4

 166א. ליד חניה 

 ב. בקיר הצפוני יש סימני רטיבות בחיבורי תקרה לקיר וגם בתקרה.

 (137)צולם מול חניה 

 

 

 .  יפתור גם ליקוי זה.6.5.1,סעיף  (-1פלס )תיקון הרטיבות במ  התיקון:

 

 השיפוע הולך אל הקיר ללא נקז. 153אזור שמול חניה ב 7.5

 יש לעבד שיפועים לכיוון הניקוז. התיקון:

 ש"ח( 5,000)--------------------------------------------------------------------מ"ר( 50 -)כ

 

 יחידות 90.3נמדדה רטיבות של 
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 ר בד.בארונות כיבוי אש אין צינו 7.6

 ש"ח( 600)---------------------------------- יח'( 2יש להשלים צינורות בד)סה"כ  התיקון:

 

 .סימני תיקון שבוצעו אובחנו ישנם סימנים של רטיבות. 133בתקרה שמעל חניה  7.8

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צליח.ולבדוק אם התיקון ה אחר רטיבות ת במעקבהיויש ל

 

 מ'+אופציה לגלישת הפגוש לשפת החנייה. 4.36הינו אורך מקומות החניה  7.9

 לעיל( 6.1.)ראה גם צילומים להמחשה בסעיף 155לדוגמא חנייה 

 .בעלי תאי החניהיהיה רשום על שם  overhang -יש לוודא ששטח ה

 

 אובחנו לקויים כדלקמן: (-2קומה ) ארון כיבוי אשר בלוביב 7.10

 .עקוםהותקן הארון כיבוי אש  7.10.1

 ש"ח( 300)-----------------------------------------------.יש להתקינו בצורה מפולסת יקון:הת

 לא בוצע ניקוז לארון כיבוי אש. 7.10.2

 ש"ח( 1,200)-----------------------------------------לארון כיבוי אש. יש לבצע ניקוז התיקון:

 הסגרים של הארון תקועים. 7.10.3

 ש"ח( 200)---------------------------------------------------.לשחרר את הסגריםיש  התיקון:

 

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

 ש"ח( 37,300)--------------7סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 חסן.דחדר אשפה +  - 8פרק 

 להלן תכנית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחזור קרטונים.ל בשכלהתקין מעל פי התכנית נדרש  קרטונים. בשמכ הותקןלא  8.1

 ש"ח( 10,000)-------------------------------------------.קרטונים בשמכ התקיןיש ל התיקון:
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 של האשפה. מיציםרצפת בטון אשר סופגת את  הינההרצפה שבוצעה  8.2

 לובי באזור תאי הדואר.צפה גם מחדירה מים לקומת ההר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צפה וחדירות הצנרת ברצפה.ואיטום הר ,יש לבצע רצפה רחיצה בחדר האשפה התיקון:

 המחיר כולל תיקוני שיפועים למים העומדים על הרצפה. ."אפוקסי" ציפוי ע"י לדוגמא

 (ש"ח 22,500)-----------------------------------------------------------------מ"ר( 50 -)כ  

 

 קרמיקה.  בחיפוי קיימת התפוררות של מילוי הרובה במפגש בין הקירות 8.3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " Cיש לבצע רובה גמישה אנטי בקטריאלית מסוג "סיקה סיל  התיקון:

 (ש"ח 1,000)-------------------------------- בכדי לאפשר שחרור לחץ התפשטות של החיפוי.
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 מ'.  2.10חיפוי הקראמיקה בחדר האשפה הינו גובה ה 8.4

מ'. 3על פי התקנות נדרש גובה חיפוי של מינימום       

 .מ' מפני הרצפה 3יש להשלים חיפוי קראמיקה עד לגובה של  התיקון:

 ש"ח( 10,000)-------------------------------------------------------------------מ"ר( 23 -)כ 

 :התקנותלהלן ציטוט מ

; במבנה למכלי במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו 6.10

במבנה למכלית אשפה מטרים לפחות;  1.8אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה 

; ואולם במסתור מטרים לפחות 3או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה 

אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות בטון, ובלבד שיהיה יצוק וחלק, או למכל אשפה או עגלת 

 טיח צמנטי בכל השטח הפנימי של קירות המבנה.

 

 צנרת ורטיקאלית מלוכלכת בשיירי בנייה. 8.5

 ש"חNTSI. -------(1,000 )" של 5000יש להסיר את הלכלוך. חומר לדוגמא: "קלינר  התיקון:

 

 מים שעומדים. קיימיםיפועים לא תקניים. מדרגות ברצפה השהבאזור  8.6

 (לעיל 8.2נכלל בעלות תיקונים של סעיף )לעבד שיפועים כלפי הניקוז.יש  התיקון:

 

 

 

גימור קירות 
 חיפוי

 ( 2תק' )מס' 
 2008-תשס"ט
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 .רצפת החדרהלכלוך של הדחסן מטפטף על  באופן מפולס. ןלא מותק עוסהמ 8.7

 

 (ש"ח 8,000)---------שהתפרקו. ולהשלים חלקים ,של המסוע יש לשפר את ההתקנה התיקון: 
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  ללא גמר כלפי הקירות. הכניסה לחדר אשפה שערגליפי פתח  8.8

 (ש"ח 1,500)-----------------------------יש לבצע גמר טיח בגליפי פתח שער הכניסה. התיקון:

 

 המעקה של המדרגות המובילות לחדר דחסן  מחליד  8.9

 (ש"ח 6,000)------------------------------------------------להחליפו למעקה אל חלד. התיקון:
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  .בחדר דחסן הרצפה לקירותרובה גמישה במישקים שבין  הלא בוצע 8.10

 1555.3וזאת בניגוד לת"י 

 (ש"ח 2,000)-".Cיש לבצע רובה גמישה אנטי בקטריאלית. חומר לדוגמא: "סיקה סיל  התיקון:

 :1555.3מת"י  להלן ציטוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי כל הסימנים הרטיבות נובעת עקב התעבות  רטיבות בתקרת חדר דחסן.ם של ימניש סי 8.12

 של מים בחדר הדחסן.

 ש"ח( 3,000)--- .כדוגמת פונגיצ'ק של טמבור. יש לצבוע את התקרה בצבע דוחה מים התיקון:

 

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

 ש"ח( 65,000)--------------------8"כ עלות תיקונים לפרק סה

 

  



 
 

 78מתוך  65עמוד 
 

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

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   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

 

 של מפלס קומת קרקע )מפלס הכניסה( + חזיתות חצר - 9פרק 

 בדלת כניסה ראשית אובחנו לקויים כדלקמן: 9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ודלת ידנית. דלת חשמלית דלתות, 2הכניסה לבניין הינה דרך  9.1.1

 אלקטרוני. תנועה טומטית ע"י חיישןהדלת החשמלית נפתחת או 

 ,דרך הדלת הידניתי נציג הועד הדלת החשמלית נפתחת כאשר אדם נכנס לבנייןלדבר          

 ובשבת אנשים שומרי מסורת באופן כזה מחללים את השבת.          

 לא יפתח באופן בלתי רצוני את הדלת       החיישן  כך ש דלתות את הרחיק יש ל התיקון: 

 ש"ח( 5,000)---------------------------------------------------------------.החשמלית.           

 

 הדלת הידנית לא תקין.של ול זפרה 9.1.2

 ש"ח( 400)--------------------------------------------------.יש להחליף את הפרזול התיקון:

החלדת המעקה מצביעה על  .רגות המובילות לחדר אשפהבמד נירוסטה מחלידמאחז יד העשוי  9.2

 שהנירוסטה  איננה מטיב ראוי האמור להיות בלתי מחליד. כך

 (ש"ח 2,000)----------------------------יש להחליף את המעקה למעקה בלתי מחליד. התיקון:

 אותר חוסר מילוי במישקים של אבני במקומות הבאים. 9.3



 
 

 78מתוך  66עמוד 
 

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

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   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

 

 חסר מילוי בין אבני הריצוף קירות הבניין.  דחסן/באזור חדר אשפה 9.3.1

  ראשיתהכניסה הדלת בין אבני הריצוף לבין  9.3.2

 בין אבני הריצוף לבין האדניות. 9.3.3

 
 (ש"ח 1,000)----------------מ"א( 20 -יש להשלים מילוי רובה צמנטית במישקים.)כ  התיקון:

 

 יות לבין אבני הקופינג.אבני חיפוי של אדנבין אותרו מרווחים  9.4

 (ש"ח 2,000)------------------------------יש להשלים מילוי רובה צמנטית במישקים. התיקון:
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 .ידלכיוון חדר דחסן לא בוצע מאחז במדרגות המובילות  9.5

 מדרגות ומעלה. 3על פי התקנות נדרש לבצע מאחז יד במהלך מדרגות של       

 
 

 (ש"ח 1,500)------------------------------------------------------מאחז יד.ע ציש לב התיקון:

 -22.9.2008כ"ב באלול התשס"ח  7136מקובץ התקנות ציטוט להלן 

 מאחז יד במדרגות: 3.2.2.14 סעיף

 

 

 הדרישות יתקיימו במעקה, מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרכי מוצא,  3.2.2.14 

 .3.2.2.17, 3.2.2.16, 3.2.2.15ם: המפורטות בפרטי     

 

 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני  3בכל מהלך מדרגות המכיל  3.2.2.15 

     האחיזה של המעקה בית , יראו את ה; כאשר נדרש מעקהמדרגות צדי    

 כמתאים לדרישות פרט זה.

 

  

 

 

 

 

 

מעקה, מסעד 

 ובית אחיזה

בית 

אחיזה 

ומעקה 

במהלך 

ר ובחד

 מדרגות 
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 מ"ר( 20 -ת.)כ שקועואבני ריצוף  באזור הדחסן אותרו 9.6

 (ש"ח 4,000)------------------------יש לפרק את האבנים ולהתקינם בצורה תקנית. התיקון:

 

 ביום הביקורת ארון של מערכת ההשקיה היה סגור. 9.7

 )מונע זרימה חוזרת( בין מערכת ההשקיה לבין  יש לוודא כי בוצע מז"ח

 מערכת אספקת המים.

 

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

 ש"ח( 15,900)-------------------9סה"כ עלות תיקונים לפרק 

 

 (-1) של מפלס קומה חזיתותחצר +  - 10פרק 

 

 וגימור החיפוי האנכי כלפי תחתית הקורה  ללא אף מיםבוצעו  53קורות מעל חניה  10.1

 איננו  תקין. ניכרים סימנים של נזילות מים.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבצע חיפוי של שורת האבן הראשונה באופן תקין ועם אף מים.יש  התיקון:

 ש"ח( 5,000)--------------------------------------------------------צדדים( X 2מ"א  25 -)כ 
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 .גבוה מהתקרה האבנים בוצע ללא אף מים. חיפוי בוצע של הבניין קצה החיפוי 10.2

  לעיל( 1.7יף )ראה סע

 באמצעות אלמנט תעשיתי. בתחתית הקורות ע"י אפי מים לבצעיש  התיקון:

 ש"ח( 6,000)------------------------------------------------------------------מ"א(. 30 -)כ  
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 מרווים בין האדניות לבין הרצפה.קיימים  10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ש"ח 3,000)-----------------מ"( 60 -ובה צמנטית במישקים.)כיש להשלים מילוי ר התיקון:

 

 אש.ארון כיבוי הבחסר צינור בד  10.4

 ש"ח( 300)-----------------------------------------------------להשלים צינור בד.יש  התיקון:

 

 . ס"מ 10סמוכים עד כדי  בחזית הדרומית ישנם הפרשי גובה בין אבני חיפוי 10.5

  .של החזית  התחתונים מ' 6 -בעיקר בהגובה הינם  הפרשי        

 בחזית הדרומית של הבניין. באופן תקיןיש לפרק ולבצע חיפוי אבן מחדש  התיקון:       

 (ש"ח 60,000)----------------------------------------------------------------- מ"ר( 250 -)כ 
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 המזרחי. הגבוה מים בקירישנות של רו סימני נזילת אות 10.6

 יש להיות במעקב ,הואיל ולברי הנציגות,בוצע תיקון.       

 

 ש"ח( 24,000)---------------------מ"א(. 12 -של כבאורך ליד הצובר גז לא בוצע גדר ) 10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעלות קורוזיהבניין חלונות הרפפה של הבקיר הצפוני במבט מכיוון דרום ניתן לראות כי  10.8

 (ש"ח 6,000)-----------רפפות( 10)סה"כ .יש לצבוע את החלונות בצבע המרייט התיקון:        
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 צינור השקיה גלוי יורד מלמעלה למטה בפינת הקיר בניין לבין קיר הגדר. 10.10

 (ש"ח 2,000)-----------------------------------יה.ולהצניע את הצנרת הגליש  התיקון: 

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

 ש"ח( 106,300)------------------10סה"כ עלות תיקונים לפרק 

 

 מסמכים שעל היזם לספק . - 11פרק 

 לדברי המזמין,היזם לא סיפק לנציגות הבניין את מסמכי התיעוד המחוייבים על פי חוק.

 ן המסמכים אשר חובה על היזם לספק:להל

 תכניות והוראות 1.1

 " AS MAIDעל הקבלן להכין ספר מתקן מושלם הכולל: תכניות "

 (,וכן )מומלץ( על מדיה מגנטית.מודפס)עותק   Hard copy-ב

בתכניות יהיה פירוט כל הציוד המותקן כולל שם ספק ומס' טלפון, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה 

ל היצרן בהקשר ל: אוורור )מפוחי שחרור עשן(, חשמל, מתח נמוך )גילוי אש, מערכת מפורטות ש

 2חלק  1525(, אינסטלציה מים, הידרנטים, וספרינקלרים,הכל כמפורט בתקן C.Oגלאים ורכזת 

 הדן בתחזוקת בניינים.

 ספר הבניין יכלול כל מערכת בתחומה כולל כל תוכניות החשמל של הלוחות,

ואחריות, דוחות בדיקת בודק מוסמך לכל לוחות חשמל שהותקנו כולל לוחות  תעודות בדיקה

 המפוחים, השירותים בגג, לוח משאבות הגברת לחץ, ופרטים של כל היצרנים.
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למערכות המשותפות  של  (AS MADE)בנוסף, יש למסור לדיירים כנדרש בחוק, תכניות עדות 

 חות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטי

 ( 2010הדרישה למסירת הוראות תחזוקה לדיירים קיימת בחוק המכר )תיקון 

 ציטוט: אליו מחויב המוכר   ,

 . חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש ]תיקון: תשע"א[2

 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש.  )א( 
המוכר יצרף לחוזה המכר, בעת חתימתו, את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש  (1)א 

חתומות בידיו; לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות 
התחזוקה והשימוש, ימסור את ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה 

 לרשותו.
 ל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.כ  )ב(

 

 ( קובע 2008 -ועפ"י צו מכר דירות )טופס של מפרט, תיקון התשס"ח 

 מה נדרש למסור לבניין, ציטוט: 10.3בסעיף
.המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין ,התכנית והוראות תחזוקה 10.3

על פי חוק מכר  דין לרבות שיש חובה למסור בהתאם לכל של המערכות וחמרי הגימור של הבניין
 דירות בעניין:

 א.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
ב.תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכת 

 הבטיחות,מעליות,מערכות מיזוג אויר,מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
 .תדירות ואיפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות אם נדרש.ג

ד.מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנות במבנה ,לרבות שמות יצרן/ספק ומספר 
 טלפון ליצירת קשר.

 ה.רשימת צוות המתכננים של הבניין,המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פאקסימיליה.
המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית,חשמל ותקשורת,מערכות  ו.תכנית עדות למערכות

 בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.
"AS MAID" 

זה מוכר יצרף למסמכים האמורים הנחייה בכתב  ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם 
 ה.לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות)הראשונה שתמונה( מיד עם מינוי

 

 מעליות .1.2

 אישור 1.2.1

  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  -לפי הוראות החוק 

, כל מעלית חדשה חייבת להיבדק בדיקה ראשונית ע"י מכון התקנים כדי לוודא 60 -א ו59סעיף 

 שהיא אכן בנויה לפי דרישות הפקודה והתקן ושכל המערכות הבטיחותיות במעלית עובדות.

 וש: קבלת אישור בדיקה.דר
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 מסמכים ותכניות 1.3

 יש למסור מסמכים ותוכניות של מערכות המעליות לוועד הבית כפי שנדרש על פי 

 :2, חלק 1525ת"י 

 

 קובץ מסמכים הבניין 2.5

 כללי 2.5.1

ה; קובץ מסמכי הבניין הוא כלי עזר חיוני לדיירי הבניין לצורך ביצוע פעולות התחזוקה המפורטות בתקן ז

קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות המקומיות, לצורך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך 

 תיעוד השינויים שחלו בבניין במהלך "חייו".

 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה 

 

 מעליות 2.5.2.4

ם חשמלי כללי הדרוש לתחזוקת המעלית, כמפורט בצו א. מידע מפורט על המעלית ומכלליה, לרבות תרשי

 הפיקוח על מצרכים ושירותים )התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(. 

ב. ספר טיפולים במעלית, הכולל הוראות טיפול ותחזוקה של המעלית כמפורט בצו הפיקוח על מצרכים 

 ושירותים המוזכר לעיל. 

 ( אליו מחויב המוכר, ציטוט:2010ק המכר )תיקון הדרישה למסירת הוראות תחזוקה קיימת בחו

 . חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש ]תיקון: תשע"א[2

 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש.  )א( 
המוכר יצרף לחוזה המכר, בעת חתימתו, את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש  (1)א 

דיו; לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות חתומות בי
התחזוקה והשימוש, ימסור את ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה 

 לרשותו.
 כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.  )ב(

  0חלק  2481הדרישה מעוגנת גם בתקן ישראלי

 , ציטוט:6.3דרישות יסוד(, סעיף  -ות לבנייה והתקנה )דרישות בטיח

 הוראות שימוש 6.3

 לכל מעלית יסופקו מסמכים בשפה העברית או האנגלית, שיכללו לפחות פריטים אלה:

 המכיל תוכניות ודיאגרמות הנדרשות לשימוש     (instruction manual)"מדריך שימוש  - 

 , לתיקונים, לביקורות תקופתיות ולפעולות רגיל, והמתייחסות לתחזוקה, לבחינה    

 .5.4החילוץ הנזכרות בסעיף     
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 לרישום תיקונים וביקורות תקופתיות. (logbook)ספר מעלית   -

 

 אינסטלציה וניקוז 1.4

 מסירת תכניות 1.4.1

יש למסור לדיירים את התוכנית ומסמכים הנדרשים לשם התחזוקה של המערכת כפי הנדרש על פי 

 )תחזוקת בנינים(.2.5, סעיף 2, חלק 1525ת"י 

 ציטוט:
 קובץ מסמכים הבניין( 2.5

 כללי 2.5.1

 קובץ מסמכי הבניין הוא כלי עזר חיוני לדיירי הבניין לצורך ביצוע פעולות          

 התחזוקה המפורטות בתקן זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות          

 רך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים     המקומיות, לצו         

 שחלו בבניין במהלך "חייו".         

 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה          

 המידע הכלול בקובץ מסמכי הבניין: 2.5.2

 פחות:קובץ מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן ל         

 

 מערכת התברואה:

 א. תוכנית סכמתית שיצוינו בה הנתונים שלהלן, לרבות סימון כיוון זרימת המים:

מהלך הצנרת המשותפת להספקת מים קרים וחמים ומיקומם של הקולטנים, נקז הבניין, ביב הבניין, הגשמות,  -

   תאי הבקרה ותאי קליטת מי הגשם;

 תוכנית ההתחברות לביוב העירוני; -

 תוכנית החלק המשותף של צנרת ההסקה. -

 ב. מיקום החיבור לדירה של הצנרת הדירתית, הצנרת המרכזית וכדומה; 

 מיקום הברזים והמגופים הדירתיים הראשיים, שיסומן בתוכנית הדירה.

 ג. פירוט סוגי הצנרת להספקת מים קרים וחמים, לדלוחים, לשפכים ולהסקה ופירוט גשמות;

 ים של כל הצנרת, לרבות ציון הלחץ הנומינלי של צנרת ההספקה;ד. מפרטים וטכני
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ה. מפרטים טכניים, תעודות בדיקה, תעודות אחריות של כל קבועות השרברבות, לרבות רשימת חלפים ופירוט 

 נותני השירות;

ם ו. מפרטים טכניים, תעודות בדיקה, תעודות אחריות ורשימות החלקים של כל המערכת הסולרית לחימום מי

 )מרכזית או דירתית(;

 ז. מיקום מערכת חימום המים, לרבות מהלך הצנרת;

ח. מפרט טכני ותעודות אחריות של משאבות, הידרו פורים, מכלי אגירה,ף מערכות הסקה ומערכות מכאניות 

מרכזיות אחרות; מיקום המערכות האלה, לרבות תיאור חדר המכונות )אם ישנו(; רישום רכיבי הבטיחות של 

 כות אלה ואישור הפעלתם על ידי בודק מוסמך.מער

ט. תוכניות עדות של תוואי צנרת הגז ממכל ההספקה עד המונים; תיאור מפורט של חיבור מערכת הגז לבניין 

 ולדירה; תיאור סוג מכלי הגז; החוזה עם חברת הגז.

וי כנדרש במפרטי מכון י. מפרט טכני של מיכל האשפה הנתיק, קיבולו המרבי, שם היצרן ומענו ואישור ריש

 , תיאור המערכת הייעודית המתאימה לפריקת המכל 1חלק  312התקנים הישראלי מפמ"כ 

 )רכב או גורר(;

יא. מפרט טכני ותעודות אחריות של המערכת המרכזית לסילוק אשפה על כל רכיביה, לרבות רכיבי מערכת 

 האוורור, מערכת הבקרה וההבטחות, המתיזים וכדומה.

 וי אש..כיב1.5

 תכניות 1.5.1

, 1525יש למסור מסמכים ותוכניות של מערכות כיבוי האש לוועד הבית כפי שנדרש על פי ת"י 

 : 2.5.2.5 -ו 2.5.1, סעיפים 2חלק 

 ציטוט:
 קובץ מסמכים הבניין 2.5

 כללי 2.5.1

 קובץ מסמכי הבניין הוא כלי עזר חיוני לדיירי הבניין לצורך ביצוע פעולות          

 התחזוקה המפורטות בתקן זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות          

 המקומיות, לצורך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים              

 שחלו בבניין   "במהלך חייו  ".         

 ל בניין.( בכ1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה          

 

 

 המערכות לבטיחות אש 2.5.2.5
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 א.   סימון מיקום כל המערכות והאמצעים המצויים בבניין לצורך כיבוי אש ובקרת אש ועשן, על גבי 

 תוכנית האדריכלות של הבניין;      

 ב.   תוכניות עדות של מהלך צנרת הספקת המים לצורכי כיבוי, לרבות פירוט מיקום מאגרי המים,         

 משאבות הכיבוי והברזים השונים; תיאור מדויק של  מיקום החיבור לקו הספקת המים העירוני;      

 ג.   תוכניות עדות של מהלך צנרת מערכת הכיבוי האוטומטית )מתזים(, לרבות פירוט מיקום מקורות 

 הספקת המים;      

 ום הרכזת, הגלאים, הצופרים ד.  תוכניות עדות של התקנת המערכות לגילוי אש ועשן, לרבות מיק

 וכדומה;     

ה.  מפרטי היצרן או המתקין והוראות התפעול עבור המערכות לגילוי אש ועשן, לרבות מפרטי הרכזת   וגלאי 

 האש, ולרבות פירוט סוג הסוללה המזינה ודרך הבדיקה העצמית;

 ;כור איסור סגירתםו.  מפרטי היצרן או המתקין עבור פתחי שחרור העשן הקבועים, לרבות אז

 ז.  מפרטי היצרן או המתקין עבור פתחי שחרור העשן הנפתחים אוטומטית;

 ח. תוכניות ומפרטי היצרן או המתקין עבור מערכות שאיבת העשן ומערכות דחיסת האוויר

 לחץ(,   לרבות הוראות התחזוקה המתאימות;-)על 

 רבות תיאור ההגנות על כבלי הזינה ט. תוכניות לוח החשמל ומעגלי הזינה למערכות החירום, ל

 י.   מפרטים והוראות טיפול, של היצרן או של המתקין, עבור מערכות הגנרטור לשעת חירום, 

 ב(; 2.5.2.2מיקום המערכות האלה )ראו גם סעיף      

יקום יא. תוכניות ומפרטים של היצרן או המתקין עבור מערכות האינטרקום המיועדות לשעת חירום, ותיאור  מ

 ג(. 2.5.2.2המערכות האלה )ראו גם סעיף 

 

 חשמל .1.6

 בדיקת המתקן .1.6.1

בגמר הסופי של העבודות יש לבצע  -כנדרש על פי חוק החשמל מקבלני חשמל  

בדיקת בודק מוסמך לכל מתקן החשמל כולל למתקן החשמל החיוני. יש להציג עם  

 השלמות התיקונים מסמך בודק. 

 כניותמסמכים ות.   1.6.2

 יש למסור מסמכים ותוכניות של מערכות החשמל לוועד הבית כפי שנדרש  

 : 2.5.2.2, סעיף מס' 2, חלק 1525על פי ת"י  
 מערכת החשמל:

 א. תוכנית מתקן החשמל הציבורי כפי שהוגשה לחברת החשמל ואושרה על ידיה; 

 רשימת חלפים, תרשים חשמלי    ב. ספר הוראות לגנראטור )אם קיים גנראטור( לרבות הוראות תחזוקה,

 ;)מפורט, וכן תעודת בדיקה של הגנראטור לפי תקנות החשמל )התקנת גנראטורים למתח נמוך    

 ג. תוכנית מערכת האינטרקום וקטלוג היצרן של כל רכיבי המערכת, לרבות תעודת אחריות;

 ותאורת תורן; ד. תוכנית מהלך קווי המערכת של הטלביזיה בכבלים או של אנטנה מרכזית
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 ה. תוכנית מערכת ההגנה מפני ברקים;

 ו. תוכנית והוראות הפעלה של מערכת ההגנה מפני פריצות;

 ז. תעודות בדיקה של הארקת היסוד, שנמסרה על ידי בודק מוסמך לפי תקנות החשמל.

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

 עיל,יש להזמין מיועצים את הכנת המסמכים החסרים.במידה ואין מסמכים כמפורט ל

 לכל נושא. ש"ח 10,000-15,000-עלות שחזור או הכנת תיק מסמכים ותכניות תיעוד

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

 ש"ח( 50,000)--------------11סה"כ עלות לפרק 

 

 . (חהמחירים להלן הינם בש") סיכום - 12 פרק

1. ------------------------------113,800 

2. ------------------------------47,100 

3. ------------------------------215,700 

4. ------------------------------90,400 

5. ------------------------------78,900 

6. ------------------------------186,700 

7. ------------------------------37,300 

8. ------------------------------65,000 

9. ------------------------------15,900 

10. -----------------------------106,300 

11. -----------------------------50,000 

 1,007,100----------------------------סה"כ

 60,000--------------6%פיקוח הנדסי כ 

 1,067,100---------------סה"כ כולל פיקוח 

 181,407---------------------17%מע"מ 

 ש"ח 507248,1,--------מע"מ כולל כללי, סה"כ

************************************************************************* 
ה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשת 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


