
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוות דעת הנדסית
עבור: מר __________________

כתובת: ________________________ נתיבות
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הנדון: בדק בית - חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה
 

נתבקשתי ע"י מר _______________ לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: _________ 
נתיבות 

 
חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, להציג את הדרישות המחייבות,  

תיקון והערות האחרות לפי עניינן.
 

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

 
אלה פרטי השכלתי המקצועית :

M.sc מגיסטר בהנדסת בניין אוניברסיטת בן גוריון.
מהנדס רשוי בפנקס המהנדסים, מדור ניהול הבנייה.

SCE-תואר ראשון בהנדסה אזרחית
תעודת מנהל פרויקטים בבניה - הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל

תעודת מתכנן מערכות אינסטלציה sip - מכללת משלב.
הסמכת בודק ראדון באוויר, בקרקע ובמים - המשרד להגנת הסביבה.

תעודת מנהל עבודה בבניה.

 
אלה פרטי נסיוני המקצועי :

בעלים ומנהל במשרד רימון מהנדסים יועצים אשר עוסק בניהול ופיקוח על עבודות בנייה, ייעוץ וביקורת מבנים ובדיקות גז
ראדון.

מהנדס חברה בחברת בנייה קבלנית ויזמית.
מנהל פרויקטים בבנייה למגורים - בנייה רוויה.

מנהל פרויקטים ביצוע מבנים מסחריים.
מנהל תחום הנדסה אזרחית - מפעל כימי.

כתיבת מפרטי מכר + בדיקת תכניות מכר - בחברה קבלנית יזמית.
מהנדס ביצוע ומתאם תכנון מול יועצים ורשויות בחברה קבלנית יזמית.

חבר באיגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות.
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מבוא

ביום 5.11.2020 בדקתי את הבית, הבדיקה בוצע בנוכחותם של גברת ________________
מדובר בדירת 5 חדרים שאוכלסה לפני כ3 שנים לדברי הדייר

 
עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

תקנות התכנון והבנייה )בקשות להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 1970
התוספת השנייה.

ת"י תקנים ישראליים רשמיים ו/או לא רשמיים ומפרטים של מכון התקנים.
הל"ת הוראות למתקני תברואה תש"ל 7619

תקנות הג"א תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרט לבניית מקלטים( תש"ן 1990
חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973

בהיעדר חוקים/ תקנים התבססתי על ניסיוני ועל כללי מקצוע המקובלים בענף.
מפרט כללי לעבודות בנייה – בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.

 
הציוד שעמד לרשותי בבדיקה:

"protimeter survimaster" מד לחות
מטר

פלס דיגיטלי באורך 1.2 מ'
פלס דיגיטלי באורך 25 ס"מ

therm-app th 19 mm מצלמה תרמית
פלס באורך 2 מ'

מד מרחק אלקטרוני
מד מרחק "מטר"

מד מרווח עלים
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ממצאים
חדרים רטובים - גימור סביב קופסאת ניקוז

1. עבודות ריצוף וחיפוי
1.1. הליקוי: חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים מסביב לניקוז תא מקלחת, 

בנוסף ישנה פגיעה באריח

המלצות לביצוע: יש לפרק את האריחים סביב קופסאת ניקוז, לרצף אריחים חדשים מאותה סדרת ייצור ובהם יש לקדוח בעזרת 
כוס קידוח חור מתאים לקופסאת הניקוז בצורה אסטתית

הערכת עלות: 1200 ₪
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חדרים רטובים - הגבהת קופסאות ביקורת

2. עבודות איטום וליקויי רטיבות
2.1. הליקוי: ישנו רווח בין ק.ביקורת לריצוף, מאזור זה עלולים לחדור מים מתחת לריצוף

מקלחת הורים ניקוז תא מקלחת
המלצות לביצוע: יש לבצע הגבהה לק.ביקורת ולאטום את מפגש הקופסא עם הריצוף, 

ליקוי זה עלול לגרום לחדירת מים מתחת לריצוף, לכן יש לבדוק את תכולת רטיבות המצעים, 
במידה ויימצא תכולת רטיבות גבוהה יידרש לבצע ייבוש או החלפת מצעים ולכן העלויות יגדלו בהתאם

בשלב זה מתומחר בדיקת תכולת רטיבות וביצוע הגבהת ק.ביקורת.
הערכת עלות: 2000 ₪
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חדרים רטובים - מישקי ביניים ומישקי התפשטות

3. עבודות ריצוף וחיפוי
3.1. הליקוי: לא בוצעו מישקי ביניים ומישקי התפשטות במפגשי קירות-קירות ובמפגשי קירות-רצפה  בחדרים 

הרטובים וזאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3

מקלחת הורים - פינת מפגש בין קירותמקלחת הורים- פינת מפגש בין קירות

מקלחת הורים, מפגש רצפה וחיפוי קירמקלחת הורים

מקלחת כלליתמקלחת כללית, מפגש בין קירות
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מקלחת כללית - מפגש חיפוי קיר ורצפה
מתוך תקן 1555 חלק 3: מערכות פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף 

מאמצים ברצפה ובקירות יכולים להיווצר כתוצאה מתזוזות הנגרמות בשל שינויי טמפרטורה, שינויי רטיבות, מומנטי 
כפיפה, עומסים וכדומה. מאמצים אלו יכולים לגום להיסדקות אריחים ולהינתקותם. 

כדי להקטין את האפשרות לסדיקת ולהינתקות של אריחים יש להשתמש במערכות מישקי התפשטות ומישקי ביניים 
המשחררות את המאמצים.
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המלצות לביצוע: יש ליצור מישקים תקניים ולמלותם במילוי גמיש,  
הדבר כולל פירוק אריחים והרכבתם אריחים חדשים, העלות מתבססת על כך שיש ויסופקו אריחים זהים מאותו גוון 

ומאותה סדרת ייצור. 
המחיר לפי 250 ש"ח/מ"א
הערכת עלות: 13500 ₪
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חיפוי קיר בלובי ובמקלחת כללית

4. עבודות ריצוף וחיפוי
4.1. הליקוי: חשש לאריחים חלולים, לפי הרעש הנשמע בעת הקשה על האריחים. 

בהקשה על אריחים נשמע רעש חלול מהאריחים המסומנים

אמבטיה כללית
זאת בניגוד לת"י  1555.3 פרק ה' - בדיקות- שיטות ודרישות.
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המלצות לביצוע: יש לקבל תוצאות בדיקות חוזק מתיחה במשיכה צירית. 
במידה ואין תוצאות בדיקה מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה 

יתומחר הליקוי.
מתומחרת עלות בדיקה
הערכת עלות: 1500 ₪
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חלון חדר אורחים

5. אלומיניום
5.1. הליקוי: חלון חדר 1 ( חדר אורחים) אינו אטום כראוי,  

סימני תיקונים בגליף חלון שלא בוצע עליהם שליכט צבעוני

תקרת חלון - גימור לקוי בגליף חלוןחוסר איטום במפגש אדן חלון וחלון

איטום לקוי במפגש חלון ואדן חלון
 sika המלצות לביצוע: יש להסיר את האיטום הקיים ולאטום את החלון בצורה מושלמת כנגד חדירת מים בעזרת

flex fc11 או שווה ערך ,  
יש לבצע תיקוני שלכיט צבעוני בגליף החלון, לאחר מכן יש לצבוע את כל הגליף בצבע מתאים לשליכט צבעוני כדי 

לקבל גוון אחיד
הערכת עלות: 1500 ₪
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כניסה לדירה - לחצן פעמון דלת כניסה

6. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
6.1. הליקוי: ארון פח הורכב על לחצן פעמון הדלת, הדבר אינו אסטתי, אינו מאפשר הרכבת מכסה ללחצן ומונע גישה לתיקון.

ארון פח הורכב על לחצן הפעמון
המלצות לביצוע: יש להעביר את הלחצן לכיוון משקוף דלת הכניסה, הדבר כרוך בפירוק ארון הפח, פירוק קרמיקה הזזת נקודת 

החשמל והחזרת המצב לקדמותו כולל הלבשת מסגרת לחצן פעמון
במידה ולא יהיו אריחים מאותו גוון וסדרת ייצור יידרש להחליף קרמיקה באזורים נרחבים ועלות התיקון תגדל בהתאם

הערכת עלות: 3000 ₪

עמוד 15 מתוך 69  



לובי קומתי - סימני רטיבות

7. עבודות איטום וליקויי רטיבות
7.1. הליקוי: סימני רטיבות רבים בלובי קומתי באזור כניסה לדירה, בנישת כיבוי אש ובמחסן

מעל דלת כניסה לדירהמעל דלת כניסה לדירה

לובי קומתי באזור כניסה לדירהלובי קומתי באזור כניסה לדירה

לובי קומתי באזור כניסה לדירהלובי קומתי באזור כניסה לדירה
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מחסן דירתי שנמצא בלובי קומתילובי קומתי באזור כניסה לדירה

תקרת מחסן דירתיתקרת מחסן
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נישת כיבוי אשנישת כיבוי אש

תקרת נישת כיבוי אשקיר נישת כיבוי אש
המלצות לביצוע: יש לאתר את מקור הנזילה על ידי מאתר נזילות, 

לאחר מכן יש לתקן את מקור חדירת המים, לבצע תיקוני טייח וצבע, 
ייתכן ויידרש לבצע ייבוש לקירות ולתקרה והעלות תגדל בהתאם

בשלב זה מתומחר עלות איתור נזילה ותיקוני טייח וצבע
הערכת עלות: 5000 ₪
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מחסן - מחזיר שמן בדלת כניסה למחסן

8. מסגרות
8.1. הליקוי: גובה מחזיר שמן 189 ס"מ, בניגוד לחוק תכנון ובניה

גובה מחזיר שמן 1.89 מטר מהרצפהגובה מחזיר שמן 1.89 מטר
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המלצות לביצוע: יש להגביה את מחזיר השמן
הערכת עלות: 500 ₪
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מחסן - צנרת במחסן

9. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
9.1. הליקוי: 1. צינורות אינם עוברים במעבר צנרת תקניים 

2. צנרת הורכבה בצורה עקומה ולא אסתטית 
3. פתחי צנרת בקירות ובתקרה לא עובדו ולא נסגרו

גובה ברך צנרת 30 ס"מ מהתקרה

מעבר צנרת לא תקניגובה צנרת כניסה לקיר 19 ס"מ
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המלצות לביצוע: יש לקבל מהקבלן וממתכנן מערכות המים של המבנה הסבר על הצנרת שעוברת במחסן 
ושימושה, אין להעביר צנרת של אחרים בשטחים פרטיים של הדייר 

יש לבצע שרוולים ומעבר צנרת תקני לפי תקן ישראלי 1205 חלק 0, פרק ג'- ההתקנה של מתקן תברואה 
יש להרכיב את הצנרת בצורה ישרה ואסטתית 

יש לסתום את הפתחים מסביב לצנרת.
מדובר בעלות ראשונית, של יישור צנרת וביצוע מעברי צנרת תקניים. 

ייתכן ויידרש להסיט את תוואי הצנרת ממחסן הדייר והעלויות יגדלו
הערכת עלות: 3300 ₪
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מקלחת הורים - רטיבות

10. עבודות איטום וליקויי רטיבות
10.1. הליקוי: כתמי רטיבות במקלחת הורים: 

א. בתקרת מקלחת הורים 
ב. בקירות מקלחת הורים

רטיבות בקיר והתפוררות טייח
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חדר שירות
הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:

תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים 
ורטיבות לתוכו מבחוץ".

המלצות לביצוע: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית, להסיר את שכבת הטייח המתפוררת, 
לבצע תיקוני טייח ולחדש צביעה.

מתומחר עלות איתור נזילה ותיקוני טייח וצבע
הערכת עלות: 5000 ₪
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מקלחת כללית

11. עבודות ריצוף וחיפוי
11.1. הליקוי: שיפוע לקוי בתא מקלחת כללית

העמדה 1 תקריבהעמדה 1

העמדה 2 שיפוע של 0.35%
בניגוד לת"י  1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן 

באמצעות מחסום רצפה ונקז 
באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת 

שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 4%-1%.
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המלצות לביצוע: יש לפרק את ריצוף תא המקלחת ורצף מחדש, הדבר כרוך בפירוק מקלחון והרכבתו מחדש
הערכת עלות: 2500 ₪
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מקלחת כללית - אריחים בולטים /שקועים

12. עבודות ריצוף וחיפוי
12.1. הליקוי: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בחדר מקלחת כללית, 

נראו מספר אריחים בהם יש הפרשי גובה בין אריחים סמוכים לדוגמא: 
1. ריצוף תא מקלחת 
2. חיפוי קיר מקלחת 

יש אריחים נוספים בולטים / שקועים

אמבטיה כלליתאמבטיה כללית

תא מקלחת כללית
זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות"י 789.
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המלצות לביצוע: נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור. 
נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ"מ. 
והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ- 5 מ"מ.

עלות ראשונית, במהלך התיקון יש לבדוק האם ישנם אריחים נוספים ולהחליפם. 
העלות מתייחסת למצב שישנם אריחים מאותו סדרת ייצור, במידה ואין אריחים מאותה סדרת ייצור, ייצטרכו 

להחליף אריחים באזורים נרחבים ועלות התיקון תגדל בהתאם.
הערכת עלות: 1500 ₪
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מקלחת כללית -תעלת ניקוז

13. עבודות איטום וליקויי רטיבות
13.1. הליקוי: חוסר איטום במפגש תעלת מים עם הריצוף 

ייתכן שהדבר גרם לחדירת מים מתחת לריצוף ולרטיבות קפילרית בקירות

כחסור איטום וכתמי חלודה
המלצות לביצוע: יש לבדוק את איטום תעלת המים בעזרת מאתר נזילות ולתקן על פי המלצותיו 

יש לבדוק את תכולת רטיבות המצעים מתחת לריצוף, ייתכן ויידרש לייבש את המצעים או להחליף את המצעים
בשלב זה מתומחר עלות החלפת תעלת ניקוז. 

עלות התיקון תגדל לפי המלצות מאתר הנזילה ובהתאם לממצאי הבדיקה. 
עלות איתור נזילות מתומחרת בסעיף רטיבות במקלחת הורים

הערכת עלות: 1200 ₪
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מרחב מוגן דירתי - ביטון משקוף חלון

14. מסגרות
14.1. הליקוי: מלבן חלון הממ"ד לא דופן כראוי.

המלצות לביצוע: יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.
הערכת עלות: 800 ₪
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מרחב מוגן דירתי - בריח חלון הדף

15. מסגרות
15.1. הליקוי: חסר תופסן בבריח בכנף חלון הממ"ד, כתוצאה מכך לא ניתן לנעול את כנף החלון.

המלצות לביצוע: יש להרכיב תופסן לבריח ממ"ד ולוודא שהריח נסגר ונועל את חלון הדף הממ"ד
הערכת עלות: 300 ₪
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מרחב מוגן דירתי - דלת לא ננעלת

16. מסגרות
16.1. הליקוי: דלת ממד לא ננעלת, הדבר מנוגד לחוק התגוננות אזרחית, 

יש לטפל בליקוי זה בהקדם

המלצות לביצוע: יש לכוון/ להתאים את דלת הממ"ד ומשקוף הממד כך שהדלת תיסגר, 
את העבודה יש לבצע על ידי טכנאי מוסמך של ספק הדלתות ומאושר על ידי פיקוד העורף

מדובר בעלות ראשונית, ייתכן עלות התיקון תגדל במידה והטכנאי לא יצליח לכוון או להתאים את הדלת והמשקוף
הערכת עלות: 2000 ₪
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מרחב מוגן דירתי - דלת משפשפת את הריצוף

17. מסגרות
17.1. הליקוי: דלת ממד משפשפת את הרצפה ואינה נפתחת במלואה

דלת ממד לא נפתחתדלת ממד נעצרת על ידי הריצוף ולא נפתחת במלואה
המלצות לביצוע: יש להנמיך את הריצוף שמונע את פתיחת הדלת

הערכת עלות: 1000 ₪
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מרפסת - שיפועים בריצוף

18. עבודות ריצוף וחיפוי
18.1. הליקוי: ריצוף מרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין.

העמדה 1 תקריבהעמדה 1

העמדה 2 תקריבהעמדה 2

העמדה 3 תקריבהעמדה 3
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העמדה 4 תקריבהעמדה 4

העמדה 5 תקריבהעמדה 5

העמדה 6 תקריבהעמדה 6
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מים עומדים במרפסת
זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר 

בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום  1%, לכיוון פתחי ניקוז.

המלצות לביצוע: יש לפרק את הריצוף הקיים ולהסדיר שיפועים בהתאם לתקן 1555 חלק 3, פרק ג' דרישות 
התפקוד.

הערכת עלות: 32000 ₪
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מרפסת - עליית צנרת גז

19. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
19.1. הליקוי: עליית צנרת גז מאולתרת, המהווה ליקוי איטום, אסטתי ומפגע בטיחות

ניתן לראות את עליית צנזרת הגז מהרצפה, יש להוציא
את הכנת הגז מהקיר למשל באזור שסומן בעיגול כחול

המלצות לביצוע: יש לעלות עם צנרת הגז לאורך הקיר ולצאת מהקיר בגובה
הערכת עלות: 3000 ₪
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מרפסת - רובה מתפוררת ומתקלפת

20. עבודות ריצוף וחיפוי
20.1. הליקוי: נמצאו מישקים באזורים שונים ובהם חללים במישקים,  

הדבר מנוגד לתקנים בנוסף עלול לגרום לחדירת מים ולהתפתחות רטיבות מתחת לריצוף .
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וזאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3: 
* פרק ג'  דרישות התפקוד - סעיף 3.1 

* פרק ד' דרישות התכנון - סעיף 4.6 
 

ייתכן ויידרש פירוק והרכבה מחדש של אריחים במידה, דבר שיגדיל את היקף ועלות העבודה ויגרום לעלויות נוספות

המלצות לביצוע: יש לבצע תיקוני רובה (לכל עומק המישק בצורה תקנית) בין אריחי ריצוף בשטחים נרחבים כדי 
לקבל מישקים בגוון אחיד, נדרש לבצע ניקוי יסודי של המישק הנדרש, את העבודה יש לבצע בצורה זהירה (כדי 
להימנע מפגיעה באריחי הקרמיקה ) בעזרת כלי ידני חד המיועד להסרת רובה האופן ידני ו/או בעזרת מכשיר 

כדוגמאת GOP ו/או מכשיר ייעודי להסרת רובה.
הערכת עלות: 4000 ₪
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מרפסת - ריח מצינור אוויר (סיומת קולטן)

21. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
21.1. הליקוי: בבפינת המרפסת של הדיירים עולה קולטן של הדירות מתחתיהם, הדבר מהווה מפגע אסטתי 

ומגביל את השימוש במרפסת, 
בנוסף יוצא מהקולטן ריח רע ולא נעים המהווה מטרד בפני עצמו

עליית צנרת לא תקנית ולא במיקום הנכון, היה נכוןסיומת הקולטן במרפסת הדיירים
להעביר את הקולטן באחד הקירות הסמוכים עד לגג

הבניין
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מעבר צנרת לא תקני,  
איטום פתח לא תקני - מקור לחדירת מים והיווצרות

רטיבות מתחת לריצוף 
צנרת גז הועברה בצורה מאולתרת דרך פתח הקולטן

המלצות לביצוע: היו אמורים לצקת את הקולטן בתוך הקירות הסמוכים ולעלות איתו לגג, 
כיום ניתן לבצע מספר פתרונות מאולצים לדוגמא להאריך את הקולטן מעל לגג המבנה ולבצע סגירה של הקולטן עם 

אלמנט /ארון מסגרות. 
יש לקבל את אישור מתכנן האינסטלציה לשינויים

במידה ולא ימצא פתרון שיהיה גם אסטתי וגם ימנע גם את בעיית הריח, מומלץ להתייעץ עם שמאי לבדוק האם 
קיימת ירידת ערך

הערכת עלות: 5000 ₪
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מרפסת - שיכט צבעוני

22. עבודות טיח וצבע
22.1. הליקוי: סימני דבק קרמיקה ששימש להדבקת הפנלים על גבי שליכט צבעוני, 

הליקוי הינו אסטתי ומהווה חוסר אחידות בגימור ובמראה שליכט צבעוני

המלצות לביצוע: נדרש להסיר את שאריות הדבק, לבצע תיקוני שליכט כדי לקבל מראה אחיד של צבע השליכט יש לצבוע בצבע 
המיועד לצביעת שליכט צבעוני חיצוני

הערכת עלות: 3000 ₪
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מרפסת - שקע ליד מסילת ויטרינת אלומיניום

23. עבודות ריצוף וחיפוי
23.1. הליקוי: ישנו שקע בין מסילת ויטרינה לריצוף מרפסת, הדבר גורם להצטברות מים במסילת הויטרינה 

ובצמוד אליה, 
נראה שבוצע ניסיון לאטום בעזרת חומר איטום את פתחי ניקוז הויטרינה כדי למנוע את חדירת המים למסילה.

אזור שקוע בצמוד לויטרינת יציאה למרפסת,נמדד שקעאזור נמוך מריצוף המרפסת ובו מצטברים ועומדים מים
בעומק של כ5 ממ

צילום מקרוב של האזור הלא מרוצף (צמוד לויטרינה)מים חודרים מהשקע למסילת ויטרינה
שנמוך מריצוף המרפסת
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סתמו את פתח ניקוז זיטרינה ויטרינה עם חומר ביטומניניתן לראות מים עומדים בשקע בין הויטרינה לריצוף

איטום לא אסטתי ולא מקצועי של פתח ניקוז ויטרינה
המלצות לביצוע: יש לפרק את ויטרינה יציאה למרפסת להתאימה לגובה הדרוש, להרכיבה בצורה מקצועית ללא 

שקע בין הריצוף לויטרינה, 
ייתכן והדבר יידרוש פירוק ריצוף מרפסת וריצוף מחדש

מתומחרת עלות ראשונית של פירוק והרכבת ויטרינה, עלות הטיפול בריצוף במידה ויידרש מתומחר בסעיף 
שיפועים במרפסת

הערכת עלות: 4000 ₪
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נגרות דלתות פנים

24. נגרות
24.1. הליקוי: משקופי דלתות אינם מחוברים כראוי, הלבשות המשקופים מתנתקות מהקיר

חדר 1 מרווחים לא סימטריים בהלבשת משקוף, ניתן
לראות שהמרווח התחתון בין הלבשות המשקוף צר

מהמרווח בחלק העליון

חדר 1 הלבשת משקוף רעועה

משקוף אמבטיה, הלבשת משקוף אינה מקובעת כראויהלבשת משקוף רעועה
לקיר
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אמבטיה כלליתמשקוף אמבטיה
המלצות לביצוע: יש להדביק את הלבשות המשקופים לקירות, לאחר מכן יש לבצע איטום עם מסטיק אקרילי וצביעה

הערכת עלות: 1500 ₪
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נישת כיבוי אש בלובי - נזילה מעמדת כיבוי אש

25. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
25.1. הליקוי: 1.לטענת הדייר ישנה נזילה קבועה מעמדת כיבוי אש וחיברו את צינור כיבוי אש לברז, כדי למנוע 

את טפטוף הברז לרצפת נישת כיבוי אש (נראה שצינור כיבוי אש מלא במים) 
2.תחתית נישה רטובה. 

3. ארון מתכת מחליד
4. סימני רטיבות בקירות ובתקרת נישת כיבוי אש

צינור כיבוי אש חובר לברז כיבוי אש( הצינור מלא בחלקו
במים)

רטיבות ומים ברצפת נישת כיבוי אש

ניתן לראות שמסגרות ארון נישת כיבוי אש החלידה
בעקבות הרטיבות

חלקי ארון מחלידים (מסומנים בכחול)

המלצות לביצוע: יש לסדר את גלגלון האש וברז הכיבוי כך של יטפטפו, 
יש להחליף או לתקן את ארון נישת כיבוי אש שמחליד 

לאחר מכן יש לבצע תיקוני טייח וצבע
תיקוני טייח וצבע מתומחרים בסעיף תיקון רטיבות בלובי

הערכת עלות: 4500 ₪
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עמדת כיבוי אש

26. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
26.1. הליקוי: צנרת הועברה ללא שרוולים תקניים

לפי תקן ישראלי 1205 חלק 0, פרק ג'- ההתקנה של מתקן תברואה

המלצות לביצוע: יש לבצע מעבר צנרת על פי דרישות התקן
הערכת עלות: 1500 ₪
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רחבי הדירה - מישקי הפרדה

27. עבודות ריצוף וחיפוי
27.1. הליקוי: לא בוצע מישק הפרדה ממולא בחומר גמיש כנדרש בתקן

חדר 1חדר 1

פרוזדורחדר 1

פינת אוכלסלון ליד דלת כניסה
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פינת אוכלפינת אוכל

חדר 2חדר 2
מתוך תקן 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4
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המלצות לביצוע: יש ליצור מישקים תקניים ולמלותם במילוי גמיש, הדבר כולל פירוק אריחים והרכבתם אריחים 
חדשים, העלות מתבססת על כך שיש ויסופקו אריחים זהים מאותו גוון ומאותה סדרת ייצור.

כדי להקטין את האפשרות לסדיקת ולהינתקות של אריחים יש להשתמש במערכות מישקי התפשטות ומישקי 
ביניים המשחררות את המאמצים.

הערכת עלות: 13650 ₪
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רחבי הדירה - פנלים בעוביים שונים

28. עבודות טיח וצבע
28.1. הליקוי: מרחק לא אחיד בפנלים, הדבר נובע מחוסר מישוריות וגליות בקירות

פנל בעובי 1.8 ס"מ בחדר הוריםפנל בעובי 2.1 ס"מ חדר הורים

ממד, פנל בעובי 3 ס"מפנל בעובי 1.6 ס"מ בחדר הורים
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פינת אוכל פנל בעובי 1 ס"מממד, פנל בעובי2 ס"מ
המלצות לביצוע: יש ליישר את הקירות ואת הפנלים

מתומחר בסעיף גליות בטייח
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רחבי הדירה -גוונים שונים של רובה

29. עבודות ריצוף וחיפוי
29.1. הליקוי: בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של רובה במישקים. 

הדבר מחזק את החשש שיש רטיבות מתחת לריצוף

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון 
יהא אחיד.
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המלצות לביצוע: נדרש לחרוץ רובה קיימת ברחבי הבית, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.
הערכת עלות: 5000 ₪

עמוד 55 מתוך 69  



רחבי הדירה - גבשושיות וגלים בטייח

30. עבודות טיח וצבע
30.1. הליקוי: גבשושיות וגלים בטיח באזורים נרחבים בדירה

חדר 1חדר 1

חדר 1קיר מתחת לחלון חדר 1
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קיר מתחת לחלון בחדר 1, קיר נבנה בסטייה, ניתן לראות
זאת גם לפי הפנלים בתמונות הבאות ניתן לראות את

מדידה1 6.5 ס"מ מרחק בין הפנל לסיומת האריח הסמוך
ליד משקוף הדלת) ואילו בקצה השני של הקיר אין מרווח

כלל, ניתן לראות את המרווח מצטמצם וסגר בין הפנל
למרצפת לידו לאורך הקיר

חדר 1 - מדידה 1, ניתן לראות מרחק של 6.5 ס"מ בין
הפנל למרצפת ליד

קיר מתחת לחלון בחדר 1, קיר נבנה בסטייה, ניתן לראות
זאת גם לפי הפנלים בתמונות הבאות ניתן לראות את

מדידה1 6.5 ס"מ מרחק בין הפנל לסיומת האריח הסמוך
ליד משקוף הדלת) ואילו בקצה השני של הקיר אין מרווח

כלל

קיר מתחת לחלון בחדר 1, קיר נבנה בסטייה, ניתן לראות
זאת גם לפי הפנלים בתמונות הבאות ניתן לראות את

מדידה1 _ליד משקוף הדלת) שם יש כ6.5 ס"מ בין הפנל
להתחלת המרצפת הסמוכה ואילו בקצה השני של הקיר
אין מרווח כלל, בנוסף ניתן לראות את הגליות בקיר מעל

לפנלים
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ממדחדר 1 סטיה מהמישור בקיר מתחת לחלון וגליות בקיר

ממדממד

ממד, גליות בקירממד
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ממדממד

פינת אוכל -סלוןפינה סלון- פינת אוכל

עמוד 59 מתוך 69  



פינת אוכל -סלון
זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת"י 1920.2– לגבי סטיות מותרות בטיח. 

ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01  לפיו: "יום  לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  
א. יסתום את החורים והמרווחים  ("פוגות") בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה... ב. ינקה את פני 

השטח משמן, אבק, מלחים וכד'..."
המלצות לביצוע: יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת.

הערכת עלות: 25000 ₪
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רחבי הדירה - סדקים בקירות

31. עבודות טיח וצבע
31.1. הליקוי: סדק בקיר

חדר 2חדר 2

חדר הוריםחדר 2 קיר חלון

מקלחת הוריםמקלחת הורים
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מקלחת הוריםמקלחת הורים

מעל אי במטבחמקלחת כללית
הליקויים הנ"ל  בניגוד ל: 

תקן ישראלי  ת"י  1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף  3.1 לפיו מראה, גימור וגוון  הטיח יתאימו למוזמן. 
במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים בעובי העולה על  0.3  מ"מ."

המלצות לביצוע: יש לחרוץ את הסדק, למלא בחומר ייעודי כדוגמאת Sikaflex- 11fc או שווה ערך על פי מפרט 
היצרן ולצבוע, יש להיוועץ עם מתכנן המבנה במידה והסדק נמצא מעבר לשכבת הטייח.

הערכת עלות: 2000 ₪
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רחבי הדירה - צבע מתקלף

32. עבודות טיח וצבע
32.1. הליקוי: צבע מתקלף באזורים נרחבים בחדר 1

חדר 1חדר 1

חדר 1חדר 1
זאת בניגוד לת"י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

המלצות לביצוע: נדרש לשייף הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה. 
כדי להימנע מהבדלי גוון בצבע ייתכן ויידרש לצבוע אזורים נרחבים מאזורי התיקון

הערכת עלות: 3000 ₪
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רחבי הדירה - רטיבות קפילרית

33. עבודות איטום וליקויי רטיבות
33.1. הליקוי: סימני רטיבות קפילרית מעל לפנלים בקיר

חדר 1חדר 1

חדר 1חדר 1

חדר 1חדר 1
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חד1חדר 1

חדר 2פרוזדור
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קיר משותף לפרוזדור ולאמבטיה כלליתחדר 2
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הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן

המלצות לביצוע: ייתכן וחדרו מים לשכבת המצע מתחת לריצוף, מומלץ לבדוק את המצע, במידה ויש חשש 
לרטיבות המצע מומלץ לבצע בדיקת תכולת רטיבות למצע ע"י מעבדה מוכרת כדי לוודא שתכולת הרטיבות במצע 
עומדת בדרישות התקן, במידה ותכולת הרטיבות גבוהה מהמותר בתקן יש להחליף את המצע או לייבשו בעזרת 

אמצעים מכניים. 
נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה. 

עלות תיקוני צבע ושפכטל נכנסו בסעיף צביעה ותיקוני טייח/ שפכטל כלליים בבית 
איתור נזילה 1500 ש"ח - תומחר בסעיף רטיבות במקלחת הורים 

בדיקת תכולת רטיבות במצעים 2000 ש"ח 
ייבוש רצפה מצעים וקירות 12000 ש"ח

תיקוני ריצוף לאחר הייבוש  2000 ש"ח יש להיזהר לפגוע באריחים, במידה וייפגעו אריחים ויידרש להחליף אריחים 
עלות הסעיף תגדל

ייתכן ויידרשו יותר ממכונת ייבוש אחת לייבוש המצעים, התמחור ישתנה בהתאם 
בעלות המתומחרת מתומחרת מכונת ייבוש אחת

הערכת עלות: 16000 ₪
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סיכום עלויות התיקונים -(המחירים הינם ב - ₪).

מחירסעיףמס'
1,500נגרות1
78,850עבודות ריצוף וחיפוי2
33,000עבודות טיח וצבע3
17,300עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז4
1,500אלומיניום5
3,000מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות6
29,200עבודות איטום וליקויי רטיבות7
4,600מסגרות8

8,447.5פיקוח 5%
177,397.5סה"כ

30,157.58מע"מ 17%
207,555.08סה"כ כולל מע"מ
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הערות:

 

1. מטרת חוות דעתי הינה איתור ליקויי בנייה במידה וקיימים
2. חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר היה ניתן לאתרם במועד הבדיקה, בעזרת מכשירי המדידה המפורטים בגוף חוות 

הדעת וללא בדיקות הורסות.
3. המחירים המובאים להלן הם בגדר הערכה, ייתכנו הפרשי מחירים בין הקבלנים השונים.

4. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע וטיב העבודות, אחריות לביצוע ואיכות הביצוע מוטלת על הקבלן 
המבצע, ללא פירוק מדגמי וביצוע בדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק את טיב החומרים שמהם נבנה המבנה

5. דו"ח זה הינו בהתאם לממצאים שהתגלו במועד הביקור בנכס ואינו מציין את כל הליקויים בנכס.
6. ייתכן במשך הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה ו/או שהתווספו ליקויים נוספים. 

7. חוות דעת זו אינה כוללת ירידת ערך במידה ויש, שתקבע לפי הערכת שמאי מקרקעין.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרשו כ 30 ימי עבודה.

9. המחירים שצוינו הינם עבודות שניתן לתמחר, ישנן ליקויים שמופיע עבורם מחיר יחידה לביצוע והתמחור יתבצע בהתאם 
לכמות שבוצע בפועל.

10. תמחור העבודות תלוי ברמת החיפויים ו/או הריצוף ו/או הכלים ו/או האביזרים שהדייר יבחר.
11. הערכת מחיר הליקויים מתייחס לביצוע התיקונים בשלב זה, במידה והתיקונים לא יבוצעו בשלב זה, ייתכן והם יחמירו ועלות 

תיקונם תגדל.
12. חוות הדעת אינה עוסק ברישומי זכויות ובהיבטים משפטיים של הנכס הנבדק

13. מומלץ להתייעץ עם עורך/ת דין לפני שימוש בחוות הדעת.
14. חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, להציג את הדרישות 

המחייבות,  תיקון והערות האחרות לפי עניינן.
15. חוות דעתי אינה מתייחסת לניתוח של חוזק המבנה וחישובים סטטיים ולא לבדיקת עמידות המבנה ברעידות אדמה, לא ניתן 

כיום לבדוק את ברזל הזיון הפנימי של אלמנטים מבטון מזויין לצורך השוואת לתכניות הביצוע.
16. חוות דעתי אינה מתייחסת לבדיקות קרינה, אקוסטיקה אלא אם ציינתי אי התאמה במפורש בדו"ח.

17. חוות דעתי אינה מתייחסת  להתאמות בין מצבו הפיסי של המבנה, בין רישומי זכויות ברשויות השונות, כגון" רשויות 
מקומיות, מנהל מקרקעי ישראל, עיריות וכדומה, אלא אם ציינתי אי התאמה במפורש בדו"ח.

18. במידה והנכס לא מאוכלס, ייתכנו ליקויים אשר ניתן יהיה לגלותם כשמערכות מהמבנה יעבדו באופן שימוש סדיר.
19. חוות דעת זו לגבי מערכות אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר וגז במבנה הינה ברמת מהנדס בניין, מומלץ להתייעץ עם מהנדס 

אינסטלציה, גז ו/או מיזוג אוויר במידת הצורך.
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