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10.8.2017 

 חוות דעת מומחה

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

 לערוך חוות דעת מקצועית כדלהלן:נתבקשתי 

 :להלן "המזמין(.**************  מזמין חוות הדעת( 

 להלן "הדירה"(. חדרים 5דירת  הנכס נשוא חוות הדעת: מהות( 

 :כתובת  הנכס ***************** .** 

  :איתור ליקויי בניה, אם קיימים.מטרת חוות הדעת 

 

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

 שפט, דין חוות דעת זושלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המ

 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 

                  .השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים 

                  .)מוסמך לאיטום. )אוטם מוסמך 

 

 סיוני המקצועי:יואלה פרטי נ 

 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,  יעוסק מידי יום בעניינ 

 התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

  38עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א. 

 סק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.עו 

 .מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט 

 

  :מסמכים שהומצאו לעיוני 

 . המפרט הטכני אשר צורף לחוזה המכר.1

 . חוזה הקניה של הדירה.2
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  עיינתיבהם מסמכים כלליים : 

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

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

 על תיקוניו.)להלן "חוק המכר"(. 1973-חוק המכר)דירות( תשל"ג .3

 )להלן "התקנות"(.תקנות התכנון והבנייה. .4

 באו לאחר מכן.וכן עדכונים בהוראות ש 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 
 תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות:ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו 

 .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

 

 מה ההבדל בין תקופת אחריות לתקופת בדק? 
 1973ות( תשל"ג חוק המכר )דיר-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 

 :בניהםההבדל 

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

 כלומר -שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה הוכיח

 קבלן.חובת ההוכחה על ה

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 

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

http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
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 :1973דירות, התשל"ג תקופות הבדק על פי חוק מכר 
 06.04.2011עדכון  מתאריך      

 שנתיים.----------------------.ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק1

 שנתיים.-----------------------------.ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה2

 שלוש שנים.-------------------------------.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 

 לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות,-זה,"פיתוח חצר" ןשונים. לעניי

  שלוש שנים.-------ערכות,בכלל זה מערכות מים,ביוב, ניקוז ותקשורת.רכיבים בנויים ומ

 שלוש שנים.--------------.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

  שנים לכל הנושאים. 3מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 

 הבהרות

 לקי בתפקוד המוצר או המערכת.כשלון מלא או ח - "כשל" 

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

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

 

 : מכשירי מדידה שעמדו לרשות הבודק בביקורת 

 ,וכן לייקה.Prexiso מד טווח דיגיטלי  .1

 . Geo fennelתוצרתפלס דיגיטלי  .2

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת Geo fennelמד זווית דיגיטלי תוצרת  .3

 .Gannמכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג  .4

 סרט מדידה. .5

 קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים. .6

 מצלמה דיגיטלית. .7

 

  :מועד הביקורת 

 ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי בדיקות וצילומים ,  20.6.2017בתאריך 

לתיעוד והמחשה של הממצאים. חלק מהצילומים, יצורפו בחו"ד להלן, וחלקם נשמרים 

 ברשותי ל בירור בעתיד.

 המזמין: נוכחים בביקורת. 
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  .תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת 

 חדרים בבניין חדש. 5המזמין רכש דירת 

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

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

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

 ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.

 

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

 המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות.

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

 .יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת 

 נו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.נושאים תקינים לא יצוי     

 .חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין 

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

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

 ויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.התכן הכתוב הינו העדות לליק

 .חוות הדעת ערוכה בצוות מוחות של מהנדס דובי דוד וסטס, וחתומה על ידי מהנדס דובי דוד 
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 .הערכת עלויות התיקונים 

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

 עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.

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

 ערך בתנאי שיוכח כי מבחינה מקצועית וטכנית הינם שווי ערך לחומר המצוין בחוות הדעת.

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

 ים.להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקט

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

 

 להלן חוות דעתי:

 

 כללי בדירה. - 1פרק 

 בדירה קיימים שטחים רבים של קירות לא צבועים באופן ראוי. 1.1

 יש לבצע שכבת צבע נוספת עד לקבלת גוון אחיד, ללא סימני גרגירים  התיקון:

 וללא סימני  מברשת או רולר. יש להקפיד לפרק את גופי החשמל בטרם הצביעה

 ש"ח(. 9,000)---------------------------------ולהרכיבם באופן מדויק ויציב לאחר גמר הצביעה

 ירה.לא אותרו ווי תליה לגופי התאורה בד 1.2

 .(ש"ח 400)--------ק"ג. 10לשאת  יש לבצע ווי תליה לגופי התאורה בתקרה המסוגלים התיקון:

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

 :. קביעת מנורה וחיבורה28

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

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

 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( דוגמא לקיום וו תליה:להלן 
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 לא הותקנו פקקים נגד חרקים בכל החלונות בדירה. 1.3

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

 .ש"ח( 400)---------------------------------------------------- תוך עקיפת החלונות הסגורים.

 :1068.1להלן ציטוט מת"י 

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

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

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

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

 

 להלן צילומים להמחשה )צולמו בנכס אחר(

 

 

 

 

 

 

 

 לא בוצעו סטופרים לדלתות הדירה ולחלון הממ"ד. 1.4

 גרום לטריקת הדלתות ברוח,דבר שיגרום לפגיעה בדלת עצמה ובקירות.העדר סטופרים י

 בנוסף,הדלת הנפתחת על הקיר,ללא מעצור,גורמת לפגיעת ידית הדלת בקיר

 וגורמת לפגיעה בטיח. פסקי דין קובעים כי סטופרים הינם נדרשים על פי מבחן 

 ביצוע תקין של הדירה.

 .ש"ח( 300)--------------------------------------יש להתקין סטופרים לדלתות בדירה. התיקון:

 להלן ציטוט:

 בימ"ש השלום בקריות ,תיק לובל מאיר נ' אברהם יצחק בע"מ,קבע: 2279-01ת.א. 

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

 אותו אף שהדבר לא צויין מפורשות במפרט"

 

 אי וודאות לגבי בידוד טרמי בארגזי תריס.1.5 

  .על הקבלן להציג אישור בדבר קיום בידוד תרמי של ארגז התריס 

 

 מילוי הרובה במישקי הריצוף עם גוון צבע שונה.  1.6
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 על פי הסימנים, הליקוי נגרם עקב הצטברות לכלוך בניה במישקי הריצוף.

 ש"חNTSI".-(2,500 .) - 5000ת "קלינר יש לשקם את מראה הרובה ע"י חומר כדוגמ התיקון:

 

 .NTSI - 5000להלן הסבר על קלינר 

 קיימות מריחות צבע על גבי מוצרי הגמר בדירה, כגון: הלבשות אלומיניום,  1.7

 אביזרי חשמל,הלבשות דלתות פנים.

 ש"ח(. 1,000)------------------.יש להסיר סמני מריחות צבע מפני מוצרי הגמר בדירה התיקון:

 לא זוהו שקעי טלוויזיה בדירה.  1.8
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 ש"ח(. 1,000)-------------------------------יש לבצע שקעים על בסיס הכנות קיימות. התיקון:

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

 ש"ח. 14,600---------------1סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 -מפלס הכניסה-
 

 כניסה לדירה. - 2פרק 

 דלת הכניסה מתחככת ברצפה. 2.1

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

 

מילוי מישק ההפרדה בחיבור מלבן הדלת לחיפוי הקרמיקה בוצע ע"י רובה צמנטית ולא ע"י  2.2

 .1555.2חומר איטום גמיש כנדרש בת"י 

 ש"ח(. 400)-------------------------------------------------------------------------- התיקון:
 " C "סיקה סיל כדוגמת שיש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע מילוי בחומר גמיא.

 כמוצג בצילום שלהלן. "PUאו "כרמית 

 אין צורך בפירוק החיפוי לתיקון הנ"ל. ב.

 ". GOP–BOSH 250חרוץ הרובה הקיימת יבוצע ע"י מכשיר כדוגמת "ג.
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 .מישקי ביניים ומישקי הפרדה -( 2014) 1555.2 -להלן שרטוט פרט מתקן 

 

 לדלת הכניסה.  סימון לא בוצע 2.3

 .חוסר הסימון יוצר מצב של חוסר וודאות לגבי תקניות הדלת 

 על הקבלן לספק אסמכתאות בדבר תקניות דלת הכניסה.

 ש"ח, לא לסיכום בשלב זה.( 3,500)------------.,יש להחליפה במידה והדלת לא תקנית

 

 :5044.1מת"י  להלן ציטוט

אגף הדלת או על הדופן הצדדית שלו ,בסימון ברור ובר  . כל מכלל דלת יסומן על2.3.1"סעיף 

 קיימא,הכולל את שם היצרן,

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

 ."1הדלת בכוכביות , לפי טבלה 

מידות באש, לתקן קובע:"אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה,עמידות בעשן וע2.3.2סעיף 

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

 מ"מ לפחות." 3גובה האותיות יהיה 

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

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

 3-ומתית יהיה דרגה ק
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 קובע כי דרגת הסימון האקוסטי תסומן על דלת הכניסה. 3.2סעיף 

 25db( = 3תוכן הסימון:  )דרגה 

 מאמץ שוב את הקבוע  3.1.16הדן במכללי דלתות כניסה ראשית לדירות סעיף  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

 

 אחר(: סימון דלת תקני )צולם בנכס -להלן צילום להמחשה 
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 לא מותקן אינטרקום. 2.4

 .ש"ח( 1,500)--------------------------------------------------יש להתקין אינטרקום. התיקון:

 

 ארונות חשמל ותקשורת. 2.5

 מעגלי לוח החשמל בארון החשמל אינם מסומנים.  2.5.1

  באמצעות חשמלאי מוסמך.תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים         

 ש"ח( 300)----------------יש לבצע סימון מפסקי המעגלים החשמליים בלוח החשמל. התיקון:

 להלן ציטוט מהתקנות:

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

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

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

 וולט". 1000"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד 

 

 בארון החשמל קיימים מרווחים בין המאמתים אשר עלולים לגרום להתחשמלות. 2.5.2

 .ש"ח( 100)---------------------------יש לכסות את המרווחים בפקקים מחומר פלסטי. התיקון:

 

 אין גומיות שיכוך לדלת ארון חשמל. 2.5.3

 ש"ח(. 100)------------------------------------------------יש להשלים גומיות שיכוך. התיקון:

 גומיות שיכוך. -ארונות תשתית  - 4376להלן ציטוט מת"י 

 :9, סעיף 4376הארונות כפי הנדרש על פי ת"י יש להשלים גומיות בדלתות מתכת של 

 :גומיות שיכוך

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

 לפחות. 

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

 הגומיות ייקבעו בחורים המתאימים להן.

 

 ותקן שקע חשמלי בארון תקשורת.לא ה 2.5.4

 .ש"ח( 300)--------------------------------- יש להתקין שקע חשמלי בארון תקשורת. התיקון:

 :(2010) 6898ציטוט מקובץ התקנות להלן 

 :ארון תקשורת דירתי

 בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשרות;  10.22

 ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו בו הוראות אלה:ארון כאמור  

 )ב(   בארון יותקן בית תקע לחשמל; 
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 בארון התקשורת הדירתי,אותרו כבלי חשמל ללא סימון של יעוד הכבלים. 2.5.5

 .ש"ח( 300)---------------------------------------------------- יש לסמן את הכבלים. התיקון:

)התקנת כבלים במתח שאינו עולה על  2000ציטוט מתקנות החשמל התש"ס להלן 

 וולט( 1000מתח נמוך)

 התקנתו ותפקודו של כבל

 .  )א(  המתקין כבל יתקינו באופן שיבטיח את שלמותו ותפקודו התקין לאורך זמן 4

 ויקפיד על סידורי הגנה נאותים לכבל.            

 )ב(  כבל יותקן באופן שאינו ישבש את תפקודו של שירות אחר כמפורט בתקנות     

 , ותפקודו לא ישובש על ידם.40עד  38           

 )ג(  בקצות כבל יותקנו סימונים עמידים שיאפשרו לזהותו באופן חד משמעי     

 

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

 ש"ח. 3,400---------------2סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 חדר כביסה. - 3פרק 

 

 חיבורי האונטרפוצים )ברזי הניל( הינם ללא איטום של מכונת הכביסה. 3.1

ו חומר אטימה אחר בכל המרווח " אCיש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 .ש"ח( 100)------------------------------------------------.שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר
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 קיימת בליטה מתוך הקיר הבנוי ברקע יציאות הברזים של מכונת כביסה. 3.2

 יש לסתת את הבנייה ולבצע את יציאות הברזים מתוך הקיר  התיקון:

 .ש"ח( 3,500)---------------------------------------------------ללא כל בליטה ממישור הקיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זקיף )צינור מי שפכים( של מכונת הכביסה אינו מקובע וכן לא צבוע. 3.3

 .ש"ח( 200)------------------------------------------ יש לצבוע את הזקיף וכן לקבעו. התיקון:
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 יח'(. 2הותקנו שקעים לא מוגני מים.)סה"כ  3.4

 .ש"ח( 500)--------------------- יש להחליף את השקעים הקיימים לשקעים מוגני מים. התיקון:

א' כתוב בצורה 4סעיף  -וולט  1000מעגלים סופיים הניזונים במתח עד  -בפרק תקנות החשמל 

"ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה כגון : כללית : 

 ,.....",סכנה של פגיעות מכניותרטיבות

 צריכים להיות מוגני מים. חדר כביסהמסקנה הנובעת מכך היא שהשקעים ב*ה

  

 מרכזית המים )ארון מחלקים( ללא עיבוד גמר איטום ברצפה וכן בהיקף הארון.  3.5

 ש"ח(. 600)---יש לבצע גמר איטום ברצפת ארון המחלקים לרבות איטום בהיקף הארון. התיקון:

 

 מסתור כביסה.

 חסר מכסה רשת לקולטן הניקוז ברצפת המסתור. 3.6

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רצפת המסתור ללא גמר טיח וצבע בחיבור היריעות לקיר ומלאה שיירי בניה.  3.7

 .ש"ח( 800)-------------יש לבצע גמר טיח וצבע לרבות ניקיון רצפת מסתור הכביסה . התיקון:
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 חסרים מתקן לתליית כביסה. 3.7

 .ש"ח( 400)-----------------------------------------יש להתקין מתקן + חבלי כביסה. התיקון:

 

  צנרת הורטיקאלית של מסתור הכביסה חודרת ללא שרוולי מעבר תקניים. 3.8

 ש"ח( 1,200)---יש לסתת את בנייה סביב הצינור ולבצע שרוול תקני לחדירת הצנרת.   התיקון:

 חובת שרוולים למעבר צנרת. - 1205.0להלן ציטוט מת"י 

 להלן צילום להמחשת הליקוי.
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 חיפוי צנרת ורטיקאלית מפורק וללא גמר צבע. 3.9

 .ש"ח( 600)---------------------------- יש להתקין את החיפוי לרבות השלמת צביעה. התיקון:

 ידית ברז של אספקת מים לדוד הינה חלודה. 3.10

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

 גליפי פתח המסתור הפונים החוצה ללא עיבוד גמר טיח וצבע. 3.11

 .ש"ח( 600)-------------------------------------------------טיח וצבע. לבצע גמר יש  התיקון:

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

 ש"ח. 8,800---------------3סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 מטבח + סלון. - 4פרק 
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 המטבח.

 חיבור ארונות המטבח כלפי הקיר בוצע ע"י חומר גמיש כציפוי ולא כמילוי והינו מתפרק. 4.1

 .ש"ח( 100)--------------------------------יש לחרוץ את החיבור ולבצע מילוי מחדש. התיקון:

 

 שקע חשמלי לא מוגן מים מתחת לכיור. 4.2

 .ש"ח( 200)-----------------------------יש להחליף את השקע הקיים לשקע מוגן מים. התיקון:

 

 מילוי רובה במישקי בין חיפוי הקיר למשטח העבודה של המטבח איננו גמיש ומתפרק. 4.4

 )כנ"ל בחיבור של החיפוי הקרמיקה לחלון(.

 ".Cיש לחרוץ את המישק ולבצע מילוי ע"י חומר איטום גמיש כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 .ש"ח( 800)                                                                                                               

 אותרה יציאת הכנה לחשמל לא ברורה מפני התקרה. 4.5

 .ש"ח( 300)-------------------------יש להשלים ביצוע נקודת חשמל ולבטל הכנה זו. התיקון:

 

 

 

 

 המטבח( הינו מפורק ובוצע באופן המונע מהמזמין להתקין מדיח כלים.הצוקל)בסיס  4.6
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 .ש"ח( 400)--------------יש להתקין את הצוקל באופן המאפשר התקנת מדיח כלים. התיקון:

 

 מתחת לכיור, חיבורי האונטרפוצים )ברזי הניל( הינם ללא איטום 4.7

יציאת צנרת מים מהקיר ללא איטום עלולה לגרום לחדירת מים אל תוך הקיר ומשם לשאר חלקי 

 הבית. מים הזולגים מהברזים הן מהחיבורים והן מהברז בקצה, עלולים לגרום לרטיבות הנ"ל. 

" או חומר אטימה אחר בכל המרווח Cיש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 .ש"ח( 100)------------------------------------------------.ירת הצנרת ובין הקירשנוצר בין חד

 

 הסלון.

 בכנף הוויטרינה אותרה זכוכית מנופצת. 4.8

 .ש"ח( 600)-------------------------------------------------------.יש להחליף זכוכית התיקון:
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 אותה רטיבות בתחתית קירות הגובלים במרפסות)מזרחית וצפונית(. 4.9

 .GANNמתוך במכשיר  82נמדדה קריאה של  -להלן צילום להמחשה 

 

 .Gannהמכשיר שלעיל המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה אלקטרומגנטי  גרמני  

בלבד ולא  המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה

 מדידת לחות מוחלטת.מדידה מוחלטת על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.

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

 .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 

 ,מצביעה על לחות. 70עד  50קריאה מעל 

 , החומר נחשב לרטוב.70אם הקריאה מעל 
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  סיבת הרטיבות:

 לפי כל הסימנים הרטיבות נובעת מחוסר איטום אופקי )רולקה( במצעי רצפת המרפסות.

 מ"ר(. 35 -א. יש לפרק את הריצוף במרפסות.)כ   התיקון:

 ב. לבצע איטום תקני על פי דוגמת הפרטים בהמשך סעיף זה.             

 ג. לבצע ריצוף מחדש.             

 ש"ח(. 17,500)---------------------------------------------------------------- עלות התיקון:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1752.1לביצוע איטום כלפי  סף פתח הוויטרינה עפ"י ת"י להלן פרט 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ש"ח. 20,000---------------4סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .מרפסת צפונית - 5פרק 

 

 בצילום ההמחשה להלן חסר כדור  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 5.1

 תאורה המוגן מים )ארמטורה(.    

 .ש"ח( 200)-----------------------------כדור תאורה אטום מים. 1יש להתקין סה"כ  התיקון:

 )צולם בנכס אחר(:                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.במישק המחבר בין הרצפה לקיר בו 5.2

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטי בקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 

 :1555.3להלן ציטוט מת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

בקטע 
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 .0.2%ריצוף שמול הוויטרינה נמדדו שיפועים בלתי תקניים  

מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים של לפחות  10 -יש לפרק את הריצוף הקיים )כ התיקון:

 .לעיל( 4.9)כלול בסעיף ---------------------------------------------.1555.3הקבוע בת"י  1%

 :3.2 סעיף 1555.3להלן ציטוט מתקן 

 

 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון 3.2

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

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

 לפחות, כלפי פתחי הניקוז.          

 

 בברגים.  ללא קיבוע הקופינג )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעואבני  5.4

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן יש לקבע את אבני הקופינג בברגים  התיקון:

 :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  (או קופינג   

 מישק התפשטות ביניים.            

 

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 5.5

 .ש"ח( 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 
 חסרה רוזטה ביציאת ברז גן. 5.6

 .ש"ח( 100)-------------------------------------------------------יש להתקין רוזטה. התיקון:
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 פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כלפי המבנה. 5.7

 .ח(ש" 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:

 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. ניכר רעף אשר על סף נפילה. 5.8

 קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה סכנה בטיחותית. 1556ת"י 

 יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)-------------------------------------------------בהתאם הוראות התקן.            

בהוראות למתקני תברואה   תקנהלא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגגון. קיימת  5.9

 צינורות מי גשם )גשמה(.מזחלות ובאמצעות מגגות  מיםהניקוז  תהמחייב "הל"ת",

 יש להתקין מזחלות בהיקף הגג לניקוז מי הגשם כמתואר בצילום לדוגמא שלהלן. התיקון:

 ש"ח(. 1,500)                                                                                                           

 להלן צילום להמחשת הליקוי.

 

 נה דינה כ חוק לכל דבר..תקלהלן הציטוט מהוראות למתקני תברואה

 מהגגות גשם מי . קולטי7.4

 מזחלות אל המנוקזים השטחים למעט ,גשם מי קולטי באמצעות ינוקזו הגג שטחי כל

 :אלה הוראות יחולו האלה הקולטים ועל ,תלויות

 .מתחבר הוא אליה לגשמה שניתן ככל סמוך יהיה מיקומו 7.4.1 

 .הגג נקז באמצעות או ישיר יהיה הגשמה אל חיבורו  7.4.2

 האקלימיות וההשפעות השמש קרינת ,שיתוך בפני עמיד מחומר עשוי יהיה הוא  7.4.3

 .האחרות

 מ."מ 110 -מ יפחת לא גשם מי קולט של מוצא ושל הגשמה של קוטר  7.4.4
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 להלן דוגמא לביצוע מזחלה )צולם בנכס אחר(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יציאת צינור גז ללא איטום. 5.10

 ש"חC."-------------------(100 .)יש לבצע איטום ע"י חומר גמיש כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 

 חוסר גמר מילוי כוחלה בתחתית אדן חלון רפפה. 5.11

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

 

 מעל פתח הוויטרינה. אותרה אבני חיפוי מחוררות 5.12

 ש"ח(. 1,000)-------------------".100יש לשקם את האבן בחומר כדוגמת "סיקה גרד  התיקון:

 

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

 ש"ח. 8,700---------------5סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .מרפסת מזרחית - 6פרק 

 בצילום ההמחשה להלן חסר כדור  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 6.1

 תאורה המוגן מים )ארמטורה(.    

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

 במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה. 6.2

 לעיל(. 5.2ראה סעיף )

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 בקטע ריצוף שמול הוויטרינה נמדדו שיפועים בלתי תקניים.נמדדו שיפועים  6.3

 לעיל(. 5.3כלפי הניקוז.)ראה סעיף אפסיים 

מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים של לפחות  10 -יש לפרק את הריצוף הקיים )כ התיקון:

 .לעיל( 4.9)כלול בסעיף -------------------------------------------.1555.3הקבוע בת"י  1%

 בברגים. ועללא קיב אבני הקופינג )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעו 6.4

 לעיל( 5.4)ראה סעיף 

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן יש לקבע את אבני הקופינג בברגים  התיקון:

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 6.5

 ."ח(ש 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כלפי המבנה. 6.6

 .ש"ח( 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:

 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. 6.7

 סכנה בטיחותית.קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה  1556ת"י 

 יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------.1556בהתאם הוראות התקן 

 לא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגגון. 6.8

 לעיל(. 5.9)ראה סעיף 

 ש"ח(. 1,500)-------------------------זבים בהיקף הגג לניקוז מי הגשם.יש להתקין מר התיקון:
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 אותרה אבן חיפוי עם חיתוך לקוי כלפי יציאת הצינור אוורור של הממ"ד. 6.9

 .ש"ח( 400)---------יש להחליף אבן חיפוי לאבן עם חיתוך מדויק כלפי פתח האוורור. התיקון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחתית מרפסת העליונה אותר חוסר דיוק בביצוע אבן חיפוי.במבט אל  6.10

 הליקוי מתבטא גם בקיום מרווח העלול לגרום חדירת מים אל המבנה.

 יש להשלים גמר חיפוי או לבצע איטום המרווח ע"י חומר  התיקון:

 .ש"ח( 400)--------------------------------------------------------כדוגמת "סיקה הייפלקס" .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוסר גמר מילוי כוחלה בתחתית אדן חלון חלל המדרגות. 6.12

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

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

 ש"ח. 8,200---------------6סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .חדר רחצה כללי - 7פרק 

 

 בחיבורים של האמבט, והרצפה, כלפי חיפוי הקרמיקה בוצעה מילוי ע"י רובה צמנטית  7.1

 במקום רובה גמישה. 

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 גוף תאורה לא מוגן מים. 7.2

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

 חיבורי האונטרפוצים )ברזי הניל( הינם ללא איטום, לרבות יציאת השפכים של הכיור. 7.3

" או חומר אטימה אחר בכל המרווח Cיש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 .ש"ח( 100)------------------------------------------------.שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר

 פינות קרמיקה חדות במבנה הניאגרה. 7.4

 .ש"ח( 800)--------------------------------יש לשייף את הפינות החדות או להחליפם. התיקון:

 לא זוהתה קופסת ביקורת של הכיור. 7.5

 .ש"ח( 1,200)----------------------------------------יש לבצע קופסת ביקורת לכיור. התיקון:

 להלן ציטוט מהל"ת:

 פתחי ניקוי: 4.10.6

 לקמן: פתחי ניקוי בקולטני צואים ודלוחים, יתאימו לתנאים ד              

 יש לסדר את פתחי הניקוי במספר מספיק ובמצב שיאפשר לנקות בקלות בכל  4.10.6.1

 הסתעפות ובכל נקודה שבה משתנה כיוונם של הצינורות בזווית               

 או יותר מזה;  45÷של               

 לכל פתח ניקוי תהא גישה נוחה;  4.10.6.2

 פתחי ניקוי בצנרת סמויה יוארכו דרך הקיר או הרצפה ויסתיימו ישר עם  4.10.6.3

 פניהם המוגמרים; אפשר להשאיר גומות או בתי צינור בקירות או ברצפות               

 עבור פתחי ניקוי בתנאי ש:               

 )א( הגומות או בתי הצינור יהיו מגודל מספיק המאפשרת את הוצאת הפקק         

 או מכסה הניקוי לשם ניקויה היעיל של הצנרת;              

 )ב( הגומות או בתי הצינור יהיו בתנאים המאפשרים את החזקתם במצב נקי ותברואי;         

 ציפוי אחר פרמננטי; פתח הניקוי לא יכוסה בצמנט, בטיח או בכל חומר 4.10.6.4

 חסרות ידיות לדלתות ארון הכיור. 7.6

 .ש"ח( 400)------------------------------------------------------- יש להתקין ידיות. התיקון:

 פנל כפתור הניאגרה רופף. 7.7

 .ש"ח( 020)------------------------------------------------------ יש לקבע את הפנל. התיקון:

 חסר מוט מקלחון. 7.8

 .ש"ח( 200)------------------------------------------------- יש להתקין מוט מקלחון. התיקון:
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 קיימת בליטה מתוך הקיר הבנוי ברקע יציאות הברזים של הכיור. 7.9

 יש לפרק את החיפוי ולסתת את הבנייה ולבצע את יציאות הברזים מתוך הקיר  התיקון:

 .ש"ח( 3,500)---------------------------------------------------ללא כל בליטה ממישור הקיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ. 41גובה האסלה ביחס לפני הריצוף אינו תקני. נמדד גובה  7.10

 .ש"ח( 600)--------------- יש להנמיך את האסלה לגובה תקני כנדרש בהוראות התקן. התיקון:

 :1205.3ציטוט מת"י להלן 

 פין מעבר מצבים שבור בברז של האמבט. מים נוזלים בעת הפעלת הברז. 7.11

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

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

 ש"ח. 8,300---------------7ונים לפרק סה"כ עלות התיק
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 חדר שרותי אורחים. - 8פרק 

 

 לא בוצע כיור, וזאת בניגוד למפרט המכר. 8.1

 .ש"ח( 2,000)------------יש לבצע כיור בחדר שרותי אורחים בהתאם למובטח במפרט. התיקון:

 בחיבורים של הרצפה כלפי חיפוי הקרמיקה בוצעה מילוי ע"י רובה צמנטית  8.2

 במקום רובה גמישה.

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 הניאגרה רופף.פנל כפתור  8.3

 .ש"ח( 200)------------------------------------------------------ יש לקבע את הפנל. התיקון:

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

 ש"ח. 3,000---------------8סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 .ממ"ד - 9פרק 

 מלבן דלת הממ"ד.  9.1

 קיימים סמני מסגרות, קילופי על גבי המלבן של הדלת.

 .ש"ח( 200)---------יש לשפשף לבצע שפכטל להעלמת סמני המסגרות ולבצע צביעה. התיקון:

 

 מכלל חלון הממ"ד. 9.2

 אדן החלון חלול קיימים סמני מסגרות. 9.2.1

יש להשלים מילוי יציקת בטון בלתי מתכווץ בחלל אדן החלון ולהעלים את סמני  התיקון:

 .ש"ח( 300)----------------------------------------------------- המסגרות ע"י שפכטל וצביעה.
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 אדן חלון לא מנוקז. 9.2.2

 .ש"ח( 100)------------------------------------- יש לבצע פתחים לניקוז האדן החלון. התיקון:

 

 פתח צנרת אוורור. 9.3

 פתח צנרת אוורור לא צבוע. 9.3.1

 מסמרים חשופים. 9.3.2

 .ש"ח( 100)-----------------------יש להסיר מסמרים ולהשלים גמר צבע. :9.3התיקון לסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בממ"ד. עפ"י הוראות פיקוד העורף צריך להתקין שקע  T.Vלא אותר שקע   9.4

 לטלוויזיה בחדר ממ"ד.

 .(1.8)כלול בסעיף ------------------------------------- בממ"ד. T.Vיש להתקין שקע  התיקון:
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 להלן ציטוט מתקנות הג"א:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ש"ח. 700---------------9סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .חדר שינה דרום מזרחי - 10פרק 

 לא אותר שקע חשמל למזגן. 10.1

 .יש לקבל הסבר מהקבלן כיצד המזגן מתחבר למערכת החשמל 

 אינו מתפקד.התריס החשמל  10.2

 ש"ח(. 400)--------------------------יש לתקן את התריס ולהביאו למצב שימוש תקין. התיקון:

 דלת יציאה למרפסת.  10.3

 לעיל(. 2.3, ראה סעיף  2)צריך דרגה .של הדירוג האקוסטי אותר סימוןלא  10.3.1

 .חוסר הסימון יוצר מצב של חוסר וודאות לגבי תקניות הדלת 

 בלן לספק אסמכתאות בדבר תקניות הדלת.על הק 

 ש"ח, לא לסיכום בשלב זה.( 3,500)------------.,יש להחליפה במידה והדלת לא תקנית

 הפרזול מחליד ומעלה אבנית.  10.3.2

 ש"ח(. 300)----יש להחליף את הפרזול הקיים לפרזול אל חלד העמיד בתנאי סביב ימית. התיקון:

 הציפוי של הדלת דהה עקב קרינת השמש.  10.3.3

  ש"ח(. 400)---------------יש להחליף את הציפוי הקיים לציפוי העמיד בקרינת השמש. התיקון:

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

 ש"ח. 1,100---------------10סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 דרום מזרחית.מרפסת  - 11פרק 

 

 בצילום ההמחשה להלן חסר כדור  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 11.1

 תאורה המוגן מים )ארמטורה(.    

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

 במקום רובה גמישה.במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית  11.2

 לעיל(. 5.2)ראה סעיף 

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 בברגים. ללא קיבוע אבני הקופינג )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעו 11.4

 לעיל( 5.4)ראה סעיף 

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן יש לקבע את אבני הקופינג בברגים  התיקון:

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 11.5

 .(ש"ח 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כלפי המבנה. 11.6

 .ש"ח( 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:
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 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. 11.7

 נה בטיחותית.קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה סכ 1556ת"י 

 יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------.1556בהתאם הוראות התקן 

 לא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגגון. 11.8

 לעיל(. 5.9)ראה סעיף 

 ש"ח(. 1,500)-------------------------בים בהיקף הגג לניקוז מי הגשם.יש להתקין מרז התיקון:

 חסר מכסה רשת לקולטן הניקוז. 11.9

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

 במבט אל החזית ניכר ברזל בולט מפני החיפוי. 11.10

 .ש"ח( 200)-----------------------------------------------------יש להסיר את הברזל. התיקון:

 לכיוון הניקוז. 0.3%נמדדו שיפועים בלתי תקניים של   11.11

מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים של לפחות  10 -יש לפרק את הריצוף הקיים )כ התיקון:

 .ש"ח( 5,000)-------------------------------------------------------.1555.3הקבוע בת"י  1%

 במפתן פתח היציאה למרפסת אותרו הליקויים הבאים: 11.12

 סף הריצוף בוצע ללא אביזר קצה)לדוגמא: פס אלומיניום(. 11.12.1

 .ש"ח( 600)-----------יש לפרק את הריצוף ולבצעו מחדש עם פס הפרדה מאלומיניום. התיקון:

 ס"מ בין רצפת החדר לרצפת המרפסת. 2.5יים  מעבר מדורג של ק 11.12.2

 בהתאם להוראת  %50 -ששיפועו אינו גדול מ יש להתקין פרופיל משופע . התיקון:

 .ש"ח( 600)-----------------------------------------------------------------תקן המצוטט להלן

 דלת: הפרשי גובה בפתח 1918.3ציטוט מתקן להלן 

 סף בפתח  2.2

 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. 1.5יהיה הפרש הגובה  בדלת פנים  

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

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

 א(.1)ראו ציור   

 הערה:  

 אפשר לקבל את השיפועים הנדרשים לעיל גם באמצעות הרכבת פרופיל  

 משופע.   

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

 ש"ח. 13,700---------------11סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .חלל מדרגות - 12פרק 

 קיימת הנמכת גבס ללא פתחי ביקורת ופתחי פליטת אוויר של מערכת המיזוג אוויר. 12.1

 ש"ח(. 400)----------------מערכת מיזוג אוויר. יש לבצע פתחים בתקרת הגבס לטובת התיקון:

 

 מעקה פלדה. 12.2

 הקונסטרוקציה של המעקה הינה רופפת ולא יציבה. 12.2.1

 ש"ח(. 400)-----------------------------------יש לחזק את המעקה אל גרם המדרגות. התיקון:

 סמני מסגרות במעקות. 12.2.2

 ש"ח(. 400)---------------------------------------יש להעלים סמני מסגרות מיותרים. התיקון:

 להלן צילום להמחשה.
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 אבני ריצוף שיש של המדרגות. 12.3

 בקצות המדרגות ניכרים סימני רשת הדבקה של אבן השיש לטיט וכן מריחות צבע. 12.3.1

 ש"ח(. 400)---------------------------- רגות.יש להסיר שיירי בניה מפני קצות המד התיקון:

 

 חלון חלל המדרגות. 12.4

 אין גישה נוחה לניקוי החלון מחלל הפנימי חדר המדרגות וזאת בניגוד להוראות התקנות. 12.4.1

 .ש"ח( 2,500)---יש לבצע מנגנון פתיחה שיאפשר תחזוקה נוחה  ובטיחותית של החלון. התיקון:

 ת:להלן ציטוט מהתקנו

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

 בלא סיכון למנקה.               

 

 .בוצע ריצוף ללא גמר כלפי תחתית גרם המדרגות 12.5

 .ש"ח( 600)---------------יש להשלים גמר ריצוף כלפי חיבור הריצוף לגרם המדרגות. התיקון:

 

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

 ש"ח. 4,700---------------12סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 -מפלס עליון-

 
 .חדר שינה צפון מזרחי  - 13פרק 

 חדר שינה.

 לא אותר שקע חשמל למזגן. 13.1

 .יש לקבל הסבר מהקבלן כיצד המזגן מתחבר למערכת החשמל 

 קיים מרווח חלול בין ההלבשה לקיר במשקוף הדלת. 13.2

 ש"ח(. 100)" או שו"ע.Cיש לבצע מילוי המרווח ע"י חומר כדוגמת כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 ההלבשה השמאלית של הדלת שקועה בתוך הקיר. 13.3

 ש"ח(. 600)-----------יש לפרק את ההלבשה ולהתקינה בצורה תקינה מעל פני המלבן. התיקון:

 חדר רחצה.

 בחיבורים של הרצפה כלפי חיפוי הקרמיקה בין הרצפה לקיר בוצעה מילוי   13.4

 ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:
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 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 לא זוהתה קופסת ביקורת של הכיור. 13.5

 .ש"ח( 1,200)-----------------------------------------יש לבצע קופסת ביקורת לכיור. התיקון:

 גוף תאורה לא מוגן מים. 13.6

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

 פינות קרמיקה חדות במבנה הניאגרה. 13.7

 .ש"ח( 800)--------------------------------יש לשייף את הפינות החדות או להחליפם. התיקון:

 ס"מ. 43גובה האסלה ביחס לפני הריצוף אינו תקני. נמדד גובה  13.8

 .ש"ח( 600)--------------- את האסלה לגובה תקני כנדרש בהוראות התקן.יש להנמיך  התיקון:

 :1205.3להלן ציטוט מת"י 

 ידיות של דלתות הארונות מחלידות. 13.9

 .ש"ח( 400)------------------------ יש להחליף את ידיות לידיות מחומר בלתי מחליד. התיקון:

 להלן צילום להמחשת הליקוי.
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 מעל פתח הדלת שקע חשמלי עם מרווח מפני הקיר. 13.10

 .ש"ח( 400)------------------------------------------- יש להצמיד את האביזר לקיר. התיקון:

 

 חיבורי האונטרפוצים )ברזי הניל( הינם ללא איטום, לרבות יציאת השפכים של הכיור. 13.11

" או חומר אטימה אחר בכל המרווח Cיש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 .ש"ח( 100)------------------------------------------------.שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר

 

 .מרפסת חדר שינה צפון מזרחי

 דלת יציאה למרפסת.  13.12

 לעיל(. 2.3, ראה סעיף  2)צריך דרגה .של הדירוג האקוסטי אותר סימוןלא  13.12.1

 .חוסר הסימון יוצר מצב של חוסר וודאות לגבי תקניות הדלת 

 על הקבלן לספק אסמכתאות בדבר תקניות הדלת. 

 ש"ח, לא לסיכום בשלב זה.( 3,500)------------.,יש להחליפה במידה והדלת לא תקנית

 הפרזול מחליד ומעלה אבנית.  13.12.2

 ש"ח(. 300)----החליף את הפרזול הקיים לפרזול אל חלד העמיד בתנאי סביב ימית.יש ל התיקון:

 הציפוי של הדלת דהה עקב קרינת השמש.  13.12.3

  ש"ח(. 400)---------------יש להחליף את הציפוי הקיים לציפוי העמיד בקרינת השמש. התיקון:

 

  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 13.13
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 .ש"ח( 100)----------------------------------------ן כדור תאורה אטום מים.יש להתקי התיקון:

 

 במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה. 13.14

 לעיל(. 5.2)ראה סעיף 

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 

 לעיל(. 5.3.)ראה גם סעיף 0.3%נמדדו שיפועי ריצוף בלתי תקניים.נמדד שיפוע  13.15

 %1מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים של לפחות  5 -יש לפרק את הריצוף הקיים )כ התיקון:

 .ש"ח( 4,500)-----------------------------------------------------------.1555.3בת"י הקבוע 

 בברגים. ללא קיבוע אבני הקופינג )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעו 13.16

 לעיל( 5.4)ראה סעיף 

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן יש לקבע את אבני הקופינג בברגים  התיקון:

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 13.17

 .ש"ח( 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כלפי המבנה. 13.18

 .ש"ח( 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:

 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. 13.19

 קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה סכנה בטיחותית. 1556ת"י 

 יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------.1556בהתאם הוראות התקן 

 לא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגגון. 13.20

 לעיל(. 5.9)ראה סעיף 

 ש"ח(. 1,500)-------------------------.יש להתקין מרזבים בהיקף הגג לניקוז מי הגשם התיקון:

 

 (.ארון מחלקים.)מרכזית מים 13.21

 חוסר עיבוד גמר איטום סביב ארון מחלקים. 13.21.1

 ש"ח(. 200)-------------" או שו"ע.Cיש לבצע מילוי בחומר גמיש כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 הברגים של הארון מפורקים ומחלידים. 13.21.2

 ש"ח(. 010)--------------------------- יש להחליף את הברגים לברגים בלתי מחלידים. התיקון:

 לא בוצע איטום ברצפת הארון. 13.21.3

 ש"ח(. 400)---------------------------------- יש לבצע איטום ברצפת ארון המחלקים. התיקון:
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 .13.21להלן צילום להמחשת הליקויים בסעיף 

 
 אותרו לוחות אבן קופינג פגומות בחיבור לחיפוי אבן מתחת למעקה הזכוכית. 13.22

 ש"ח(. 2,000)------------------------------------------------יש להחליף אבני קופינג. התיקון:

 

 

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

 ש"ח. 20,200---------------13סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 חדר שינה מערבי. - 14פרק 

 

 ארון חשמל. 14.1

 (.2.6.1מעגלי לוח החשמל בארון החשמל אינם מסומנים.)ראה סעיף  14.1.1

  תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.        

 בארון החשמל קיימים מרווחים בין המאמתים אשר עלולים לגרום להתחשמלות. 14.1.2

יש לבצע סימון מפסקי המעגלים החשמליים בלוח החשמל לרבות כיסוי  :14.1התיקון לסעיף 

 ש"ח(. 400)--------------------------------------------מרווחים פתוחים ע"י מכסים מפלסטיק.

 

 ארון תקשורת. 14.2

 לעיל(. 2.6.4לא הותקן שקע חשמלי בארון תקשורת.)ראה סעיף  14.2.1

 .ש"ח( 300)--------------------------------- י בארון תקשורת.יש להתקין שקע חשמל התיקון:

 בארון התקשורת הדירתי,אותרו כבלי חשמל ללא סימון של יעוד הכבלים. 14.2.2

 לעיל(. 2.6.5)ראה סעיף 

 .ש"ח( 300)---------------------------------------------------- יש לסמן את הכבלים. התיקון:

 . 8/27/31פניניות של ארון תקשורת אינן תקניות. נמדד ארון מידות  14.2.3

 .ש"ח( 600)-------------------------------------------------- יש להחליף לארון תקני. התיקון:

 :(2010) 6898ציטוט מקובץ התקנות להלן 

 :ארון תקשורת דירתי

 בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשרות;  10.22

 ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו בו הוראות אלה: 

 סנטימטרים לפחות; 40/30/9)א(   מידות הארון  

 

 חדר רחצה של חדר שינה מערבי.

 בחיבורים של הרצפה כלפי חיפוי הקרמיקה בין הרצפה לקיר בוצעה מילוי   14.3

 ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה.

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 .ש"ח( 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 לא זוהתה קופסת ביקורת של הכיור. 14.4

 .ש"ח( 1,200)-----------------------------------------יש לבצע קופסת ביקורת לכיור. התיקון:

 גוף תאורה לא מוגן מים. 14.5

 .ש"ח( 100)---------------------------------------יש להתקין כדור תאורה אטום מים. התיקון:
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 הכיור למערכת השפכים אינו תקני. הכיור מחובר ע"י צינור שרשורי. חיבור 14.6

 .2.2.1סעיף  2חלק  1205יש לבצע חיבור ע"י צינור תקני על פי הוראות תקן  התיקון:

 .ש"ח( 400)                                                                                                              

 פינות קרמיקה חדות במבנה הניאגרה. 14.7

 .ש"ח( 800)--------------------------------יש לשייף את הפינות החדות או להחליפם. התיקון:

 כפתור הניאגרה רופף.פנל  14.8

 .ש"ח( 200)----------------------------------------- יש להתקין את הפנל באופן יציב. התיקון:

 דלת ארון של הכיור ניזוקה מרטיבות. 14.9

 .ש"ח( 400)-------------------------------------------- יש להחליף דלת לארון הכיור. התיקון:

 

 מרפסת דרומית.

 דלת יציאה למרפסת.  14.10

 לעיל(. 2.3, ראה סעיף  2)צריך דרגה .של הדירוג האקוסטי אותר סימוןלא  14.10.1

 .חוסר הסימון יוצר מצב של חוסר וודאות לגבי תקניות הדלת 

 על הקבלן לספק אסמכתאות בדבר תקניות הדלת. 

 לסיכום בשלב זה.(ש"ח, לא  3,500)------------.,יש להחליפה במידה והדלת לא תקנית

 הפרזול מחליד ומעלה אבנית.  14.10.2

 ש"ח(. 300)----יש להחליף את הפרזול הקיים לפרזול אל חלד העמיד בתנאי סביב ימית. התיקון:
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 הציפוי של הדלת דהה עקב קרינת השמש.  14.10.3

  ש"ח(. 400)---------------יש להחליף את הציפוי הקיים לציפוי העמיד בקרינת השמש. התיקון:

  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 14.11

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

 במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה. 14.12

 לעיל(. 5.2)ראה סעיף 

 יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטיבקטריאלי התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 .0.4%מימין לוויטרינה נמדדו שיפועי ריצוף בלתי תקניים.נמדד שיפוע  14.13

 לעיל(. 5.3)ראה גם סעיף  

 מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים 6 -לפרק את הריצוף הקיים )כיש  התיקון:

 .ש"ח( 3,000)-------------------------------------------.1555.3הקבוע בת"י  1%של לפחות 

 בברגים. ללא קיבוע אבני הקופינג )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעו 14.14

 לעיל( 5.4)ראה סעיף 

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן ני הקופינג בברגיםיש לקבע את אב  התיקון:

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 14.15

 .ש"ח( 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 לפי המבנה.פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כ 14.16

 .ש"ח( 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:

 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. 14.17

 קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה סכנה בטיחותית. 1556ת"י 

 חוט קשירה, מסמרים או ברגים יש לקבע את הרעפים באמצעות  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------.1556בהתאם הוראות התקן 

 לא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגגון. 14.18

 לעיל(. 5.9)ראה סעיף 

 ש"ח(. 1,500)-------------------------.יש להתקין מרזבים בהיקף הגג לניקוז מי הגשם התיקון:
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 מרפסת צפונית.

  מוגן מים. הותקן גוף תאורה לא 14.19

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

 במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום ע"י רובה צמנטית במקום רובה גמישה. 14.20

 לעיל(. 5.2)ראה סעיף 

 ייש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע איטום ע"י חומר אנטי בקטריאל התיקון:

 ש"ח(. 800)---------------------------------------------------" או שו"ע.Cכדוגמת "סיקה סיל 

 לעיל(. 5.3.)ראה גם סעיף 0.2% -0.0%נמדדו שיפועי ריצוף בלתי תקניים.נמדד שיפוע  14.21

 מ"ר(, ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים 8 -יש לפרק את הריצוף הקיים )כ התיקון:

 .ש"ח( 4,000)------------------------------------------.1555.3הקבוע בת"י  1%של לפחות 

 בברגים. ללא קיבוע )נדבך ראש( של מעקה המרפסת בוצעואבני הקופינג  14.22

 לעיל( 5.4)ראה סעיף 

 .ש"ח( 1,500)-------------.כנדרש בהוראות התקן יש לקבע את אבני הקופינג בברגים  התיקון:

 סרט ההגנה של בתי האחיזה במעקה האלומיניום לא הוסרה. 14.23

 .ש"ח( 400)-----------------------------------------------------יש להסיר סרט הגנה. התיקון:

 פרטי חיבור בתי האחיזה של המעקה ללא גמר כלפי המבנה. 14.24

 .ש"ח( 400)----------------------------------------יש להתקין "רוזטה" או "תותבת". התיקון:

 במבט אל גגון הרעפים לא אותרו כל אמצעי קיבוע של הרעפים. 14.25

 קובע קשירת רעפים בגג, הדבר הינו מהווה סכנה בטיחותית. 1556ת"י 

 יש לקבע את הרעפים באמצעות חוט קשירה, מסמרים או ברגים  התיקון:

 .ש"ח( 2,500)----------------------------------------------------.1556בהתאם הוראות התקן 

 ון.לא אותרו מזחלות לאיסוף וניקוז מי הגשם מהגג 14.26

 לעיל(. 5.9)ראה סעיף 

 ש"ח(. 1,500)-------------------------.יש להתקין מרזבים בהיקף הגג לניקוז מי הגשם התיקון:

 רוזטה ביציאת ברז גן מחלידה. 14.27

 ש"ח(. 100)---------------------------------------------------------.יש להחליף רוטה התיקון:

 

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

 ש"ח. 27,700---------------14סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 .נושאים אשר על המוכר לספק יחד עם המפתח - 15פרק 

 

 שמות הספקים של הכלים הסניטריים,אביזרי האינסטלציה והריצוף.

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

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

 חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחמרים השונים והמתקנים השונים המותקנים בדירה. .1

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

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

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

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

 את כל חיבורי הקיר החשמליים לוודא שיש בהם זרם חשמלי. 

 כניסה.אחריות לדלת ה .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

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

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

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

 להלן ציטוט החוק והתקנה:

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

 : , קיימת חובה על הקבלן להתקין תשתית, וזו לשון התקנה1970

 :בבנין מגורים יותקנו כל אלה10.02

 :אחד מהמרכיבים האלהתשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל     (1)    

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

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

 ;תקשורת קומתיים            

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

 ;)ארון תקשורת דירתי -)להלן              

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

 .)6השקע יכול שיהא בודד או כפול, בהתאם לפסקה )

 :אלהתשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים ה(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)

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

 ;עם המבנה, להנחת דעתו של מהנדס הועדה             

 :תשתית למיתקן לקליטת שידורי כבלים הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה    (4)    

 ת עדמוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור, דרך פיר תקשור        (א)

 ;ארונות תקשורת קומתיים             

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

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

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

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

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

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

 .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 ()א(על אף האמור בפרט משנה (    (ב)           

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

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

 .לאנטנה תשתית להתקין לחובתו
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 להלן הינם בש"ח .המחירים סיכום. - 16פרק 

1. ------------------------------14,600 

2. ------------------------------3,400 

3. ------------------------------8,800 

4. ------------------------------20,000 

5. ------------------------------8,700 

6. ------------------------------8,200 

7. ------------------------------8,300 

8. ------------------------------3,000 

9. ------------------------------700 

10. ----------------------------1,100 

11. -----------------------------13,700 

12. -----------------------------4,700 

13. -----------------------------20,200 

14. -----------------------------27,700 

 143,100----------------------------סה"כ

 14,000-------------10%פיקוח הנדסי כ 

 157,100---------------סה"כ כולל פיקוח 

 26,707---------------------17%מע"מ 

 ש"ח. 183,807--------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 

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

 
 על החתום

 מהנדס דוד דב

 
 

 

 

  


