
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוות דעת הנדסית
עבור: גברת ____________ ומר____________ _________

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

נתבקשתי ע"י גברת _____ ומר __________ לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: 
__________ דימונה 

 
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 23.10.2020 בדקתי את הבית, הבדיקה בוצע בנוכחותו של מר _____________
מדובר בבית פרטי חדש מקבלן (לפני מסירה).

 
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
אדני חלונות - כתמי צבע ובליטות לא שוות מפני הקיר

1. עבודות אבן טבעית
1.1. הליקוי: אדני אבן שיש בחלונות הורכבו במרחק משתנה.

אדן חלון בולט 9.5 ס"מאדן חלון בולט 5.5 ס"מ

אדן חלון בולט 6 ס"מ
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אדן חלון בולט 4 ס"מ
המלצות לביצוע: נדרש לפרק את האדנים ולהרכיב במרחק שווה מהקירות, נדרש מרחק מקסימלי של 3 ס"מ 

ובשיפוע נכון כלפי חוץ.
הערכת עלות: 3000 ₪
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איטום וגימורים סביב קופסאות ניקוז וביקורת

2. עבודות ריצוף וחיפוי
2.1. הליקוי: אותרו אריחים אשר לא נחתכו בהתאם לקופסא

מקלחת הורים

מקלחת הורים
המלצות לביצוע: יש להחליף את האריחים מאריחים בעלי אותו גוון ומאותה סידרה, לחתוך בצורה אסתטית באריחים (קידוח כוס) 

פתח בגודל הקופסא ולמלא בחומר גמיש בין הקופסא לאריח.
הערכת עלות: 2000 ₪
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איטום מפגש גליף חלון עם אדן חלון

3. עבודות איטום וליקויי רטיבות
3.1. הליקוי: חוסר איטום במפגש אדן חלון עם גליף ברחבי הבית
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המלצות לביצוע: יש לבצע איטום בצורה מושלמת במפגש בין אדן חלון לגליף בכל חלונות הבית. 
בנוסף יש לשפר איטמות בין הגליף לפרופילי אלומיניום במסגרת החלון

הערכת עלות: 3000 ₪
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אלומיניום

4. אלומיניום
4.1. הליקוי: לא נמצאו חותמת או סימנים המעידים על סוג זכוכית בויטרינות
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המלצות לביצוע: יש להציג אישור על כך שהותקנה זכוכית בטיחותית בהתאם לתקן 1099 חלק 1.1 
במידה ולא הוצג אישור ו/או שהזכוכית אינה תואמת לתקן יש להחליפה לזכוכית בטיחותית

הערכת עלות: 1500 ₪
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אלומיניום - רשתות

5. אלומיניום
5.1. הליקוי: חסר רשת בחדר שירות ורשת קרועה בחלון מקלחת הורים

חדר שירות חסר רשת לחלוןרשת קרועה
המלצות לביצוע: יש להרכיב רשתות שלמות

הערכת עלות: 400 ₪

5.2. הליקוי: תריס ממ"ד רעוע 
תריס ממ"ד רעוע

המלצות לביצוע: נדרש להרכיב את התריס בצורה יציבה
הערכת עלות: 700 ₪
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אמבטיה כללית - קיר ליד ארון מקלחת

6. עבודות ריצוף וחיפוי
6.1. הליקוי: חיפוי קירות סוטה מהמישוריות, ייתכן והקיר נבנה בצורה עקומה, יש לבדוק זאת במועד פירוק 

החיפוי

בפינה הפניתי הארון צמוד לקיר אך בפינה הקרובה
למשקוף הדלת ניתן לראות את המרווח שגדל בין הארון

לקיר

רוחב קצה אחד של תא רחצה הוא 79 ס"מ

רוחב קצה אחד של תא רחצה הוא 79 ס"מרוחב קצה שני הוא 76.5 ס"מ
המלצות לביצוע: יש לפרק את החיפויי ולחפות בצורה ישרה ותקנית

התמחור הינו במידה וישנם אריחים ספייר מאותה סדרה, במידה ואין אריחים מאותה סדרת ייצור עלות התיקון 
תגדל בצורה משמעותית

הערכת עלות: 8000 ₪
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ארון חשמל

7. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
7.1. הליקוי: לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל. 

לוח חשמל בוצע במרחק של 18 ס"מ מהקיר ולא לפי תכנית, ובכך מפריע להצבת ארון כיור. 
לא בוצע סגירת דלתות וסידור חוטים בארון תקשורת וחשמל
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המלצות לביצוע: יש לבצע סימון מפסקים של כל מעגל בסימון ברור בלוח החשמל. 
יש לבצע דלתות ארון חשמל ותקשורת תקניות ולסדר את החוטים בארון התקשורת

הערכת עלות: 1100 ₪
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גג - אף מים

8. עבודות איטום וליקויי רטיבות
8.1. הליקוי: לא בוצע אף מים בהיקף קירות הגג

מטרת אף מים היא למנוע זרימת מים אל קצהו העליון של שכבת האיטום
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המלצות לביצוע: יש לתקן לשם קבלת ניקוז אנכי תקין ולמניעת נזקים לטיח ולצבע.
הערכת עלות: 3600 ₪
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גג - חומרי בניה

9. עבודות פיתוח ושונות
9.1. הליקוי: אריחים ומשטח עץ על יריעות האיטום בגג

המלצות לביצוע: יש לנקות את הגג משאריות חומרי בנייה ופסולת ככדי למנוע הפרעות לניקוז ופגיעה ביריעות האיטום, 
במידה ואלו אריחי ספייר של הדייר, יש להעבירם למחסן.

הערכת עלות: 1500 ₪
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גג - חוסר פתח ניקוז בגג מחסן

10. עבודות איטום וליקויי רטיבות
10.1. הליקוי: לא בוצע פתח ניקוז בגג מעל מחסן

המלצות לביצוע: יש לפתוח את הירעות האיטום, להתחבר לצינור ניקוז הגג עם אביזר ניקוז ייעודי ולחדש את האיטום באזור.
בשלב זה מתומחר פתיחת ניקוז ביריעה והתחברות עם אביזר ייעודי "דלמר" לצינור ניקוז הגג (במידה וביצעו צינור ורטיקאלי 

ביציקה) 
צינור הניקוז אמור היה להתבצע במהלך עבודות יציקת הבטון.  

במידה ולא ביצעו צינור ניקוז יש לקבל הנחיות ניקוז ממתכנן אינסטלציה של המבנה וייתכן שעלות התיקון תגדל באופן 
משמעותי.

הערכת עלות: 2000 ₪
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גג - ניקוז גבוה ממפלס הגג

11. עבודות איטום וליקויי רטיבות
11.1. הליקוי: פתח ניקוז לא תקני וגבוה ממפלס הגג, 

הדבר מונע ניקוז מים תקני

המלצות לביצוע: יש לבצע פתח ניקוז תקני במפלס יריעות האיטום עם שיפוע כלפיו כדי לאפשר ניקוז
הערכת עלות: 1000 ₪
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גג - סרגלי חיזוק

12. עבודות איטום וליקויי רטיבות
12.1. הליקוי: לא ביצעו סרגלי חיזוק ליריעות איטום למעקה הגג

המלצות לביצוע: יש לבצע סרגל חיזוק המחבר את יריעות האיטום למעקה בגג
הערכת עלות: 3000 ₪
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גג - עליות צנרת

13. עבודות איטום וליקויי רטיבות
13.1. הליקוי: לא בוצעו הגבהות לעליות צנרת 

לא בוצעו הגבהות בטון לעליות צנרת

לא בוצע הגבהת בטוןלא בוצע הגבהת בטון

לא בוצע הגבהת בטוןלא בוצע הגבהת בטון ולא מקל סבא
המלצות לביצוע: יש לבצע הגבהות ועליות צנרת תקניות, כולל אפי מים

הערכת עלות: 4000 ₪
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גג - שיפוע הגג

14. עבודות איטום וליקויי רטיבות
14.1. הליקוי: שיפועי הגג לקויים ומים עומדים.

העמדה 1 תקריבהעמדה 1

העמדה 2 תקריבהעמדה 2

העמדה 3 תקריבהעמדה 3
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מי עומדיםמים עומדים

העמדה 4 תקריבהעמדה 4

העמדה 5 תקריבהעמדה 5
זאת בניגוד לת"י 1752 חלק 1
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המלצות לביצוע: נדרש לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על חפיפה 
והדבקה/הלחמה תקניים.
הערכת עלות: 12000 ₪
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גגון מתכת

15. מסגרות
15.1. הליקוי: נראה גליות בפרגולה בחזית הבית

המלצות לביצוע: יש לפרק את הפרגולה ולהרכיבה בצורה ישרה, 
ייתכן ויידרש להחליף את מסגרת הפרגולה

בשלב זה מתומחר עלות פירוק והרכבה מחדש 
ייתכן ויידרש להחליף את מסגרת הפרגולה או את הפרגולה כולה, עלות התיקון תשתנה בהתאם

הערכת עלות: 4000 ₪
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גינה - אביזרי חשמל

16. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
16.1. הליקוי: טרם הורכבו מכסים ואביזרי קצה

עמוד 32 מתוך 120  



המלצות לביצוע: יש לסיים הרכבת מכסים ואביזרי קצה
הערכת עלות: 1500 ₪
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גינה - השלמת מעקות

17. מסגרות
17.1. הליקוי: חסר מעקה באזורים בהם יש הפרש מפלסים מעל ל60 ס"מ

זאת בהתאם לתקנות התכנון והבניה 1970 סימן ח' סעיף 2.100 לפיו נדרש להתקין מעקה בכל מרפסת בבנין, בכל פתח בקיר של 
בניין שיתכן שיפלו ממנו ובכל מקום שקיים הפרש גובה בין שני מפלסים של מינימום  60 ס"מ.

הערכת עלות: 3500 ₪
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גינה - לכלוך ופסולת בניה

18. עבודות ריצוף וחיפוי
18.1. הליקוי: באזורים נרחבים בגינה נראו : 

1. סימני חומרי מליטה בריצוף, בקירות, בקופינג ורחבי הגינה 
2. פסולת בנייה שטרם פונתה 

3. לכלוך רב המקשה על בדיקת האריחים
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גינה אחורית

אדן חלון

שאריות חומרי מליטה - אזור ליד מחסן בגינה
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חנייהגינה אחורית

כניסה לביתחנייה

דלת כניסה משופעת בלכלוך, יש לנקות את הלדת ולאחר
מכן לוודא שאין פגמים ושריטות על הדלת
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שאריות חומרי מליטה על גבי קיר פיתוחאזור מיועד לשער כלי רכב
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המלצות לביצוע: יש לפנות את הפסולת מהגינה ולנקות את האזורים המלוכלכים
הערכת עלות: 3000 ₪
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גינה - מילוי מישקים

19. עבודות אבן טבעית
19.1. הליקוי: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.

זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9.
המלצות לביצוע: יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.

הערכת עלות: 700 ₪
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גינה - מישקי הפרדה

20. עבודות ריצוף וחיפוי
20.1. הליקוי: לא בוצע מישק הפרדה ממולא בחומר גמיש כנדרש בתקן

גינהגינה

גינהגינה

ליד המחסן - חוסר ברובה וחוסר במישק ביניים

עמוד 41 מתוך 120  



גינה אחורית
מתוך תקן 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4

עמוד 42 מתוך 120  



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.

הערכת עלות: 10800 ₪

עמוד 43 מתוך 120  



גינה - ניקוז מטבח

21. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
21.1. הליקוי: קופסאות הביקורת בולטות מפני הריצוף. הדבר יוצר פגם אסתטי וסיכון להכשלת המשתמשים. 

התחברות הניקוז אמור היה להתבצע מתחת לריצוף,

המלצות לביצוע: יש להתאים את קצות המחסומים אל פני הרצפה כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.
יש לקבל אומדן לעבודה על פי הנחיות מתכנן אינסטלציה. 

מתומחר עלות ייעוץ ראשוני
הערכת עלות: 2000 ₪

עמוד 44 מתוך 120  



גינה - פגיעות ופגמים באבנים

22. עבודות אבן טבעית
22.1. הליקוי: 1.חסר דבק שיש בין אבנים. 

2.נראו פגיעות במדרגות ובקופינג. 
3.ישנם מקומות בהן חסר קופינג.  

4.אזורים בהם יש הבדלי גוון בין אבנים. 
5.בליטת אבנים מהקיר אינה שווה. 

6.בוצעו אבנים סמוכות בעוביים שונים. 
7. לא קיבעו את האבנים לתשתית.

מדרגות עלייה למחסן - אבן פגועה באזור קיבוע מעקה
מתכת ובפינת האבן

עמוד 45 מתוך 120  



אבנים עם גוון שונה

אבני קופינג בעובי שונה, יש להחליף לאבנים באותו עוביאבנים עם גוון שונה

עמוד 46 מתוך 120  



אבני קוניג בולטים במרחקים שונים מפני הקיר, יש לבצעאבני קופינג בעובי שונה, יש להחליף לאבנים באותו עובי
אבני קופינג בבליטות שוות מפני הקיר

אבני קופינג בולטים בצורה לא שווה ולא אסטתית מפני
הקיר

אדן חלון בחדר הורים

המלצות לביצוע: יש להחליף אבני ולבצע תיקוני באזורים נרחבים (כולל פירוק מעקה מסגרות והרכבתו מחדש): 
נדרש להשלים דבק שיש בצורה מקצועית. 

נדרש להחליף את האבנים הפגועות ולהשלים נדבכי ראש חסרים. 
נדרש להחליף את האבנים לקופינג אחיד באותו עובי ( לפחות באזורים סמוכים) 

נדרש לבצע את אבני הקופינג במרחקי בליטה שווים מפני הקיר 
בנוסף יש לקבע את נדבכי הראש למעקות בעזרת ברגים

הערכת עלות: 10000 ₪

עמוד 47 מתוך 120  



גינה - פרגולת בטון

23. עבודות טיח וצבע
23.1. הליקוי: לכלוך שאריות צבע, גימורים לא אסטתים וקילוף שליכט צבעוני

עמוד 48 מתוך 120  



המלצות לביצוע: נדרש להסיר את החלקים הרופפים, לבצע תיקוני טייח ושליכט  ולחדש צביעה בצורה מקצועית 
ואחידה.

הערכת עלות: 5000 ₪

עמוד 49 מתוך 120  



גינה - רובה מתפוררת ומתקלפת

24. עבודות ריצוף וחיפוי
24.1. הליקוי: נמצאו מישקים באזורים שונים ברחבי הגינה ובהם חללים במישקים,  

הדבר מנוגד לתקנים בנוסף עלול לגרום לחדירת מים ולהתפתחות רטיבות מתחת לריצוף .

כ קדמיתכניסה קדמית

משטח חניהאזור כניסה קדמית לבית

חניה ליד שוחת ביובחנייה
עמוד 50 מתוך 120  



חוסר רובה וגימור לא אסטתימשטח חניה
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

עמוד 51 מתוך 120  



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: 6000 ₪

עמוד 52 מתוך 120  



גינה - שיפוע משטחים מרוצפים

25. עבודות ריצוף וחיפוי
25.1. הליקוי: ריצוף בגינה בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין.

העמדה 1 - תקריבהעמדה 1

העמדה 2 - תקריבהעמדה 2

העמדה 4העמדה 3

עמוד 53 מתוך 120  



העמדה 5העמדה 4 - תקריב

העמדה 6העמדה 5 - תקריב

העמדה 7העמדה 6 -תקריב

עמוד 54 מתוך 120  



העמדה 7 - תקריב
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: 64000 ₪

עמוד 55 מתוך 120  



גינה - תיקוני שליכט צבעוני וצבע

26. עבודות טיח וצבע
26.1. הליקוי: נראו פגמים והבדלי גוון בשליכט צבעוני באזורים נרחבים מחוץ לבית

אזור חניית כלי רכב

ניתן לראות הבדלי גוון בין החלק מעל ראש החץ ובין
החלק מתחת לראש החץ

גינה אחורית - וו עיגון שלא הוציאו מהקיר

עמוד 56 מתוך 120  



אזור חניית כלי רכבוו עיגון לא פורק - גינה אחורית

גימורים לא אסטטתיי ושליכט מתקלף סביב פתחים
בקירות

עמוד 57 מתוך 120  



עמוד 58 מתוך 120  



גימורים לא אסטתיים מעל ויטרינה יציאה למרפסת, יש
להרכיב את התריס והפרופיל בצורה ישרה

גימור לא אסטתי מעל ויטרינה יציאה למשטח מרוצף

גימור טייח לא אסטתי ופנל לא מודבק בצורה טובה
המלצות לביצוע: נדרש: 

1. להסיר את אביזרי העיגון 
2. להסיר את חלקי השליכט המתקלפים ו/או שאינם מודבקים כראוי לתשתית הקיר 

3. לבצע תיקוני שליכט צבעוני לפי הוראות היצרן 
4  כדי להימנע מהבדלי גוון יש לבצע צביעה של אזורים נרחבים בקירות בצבע המיועד לשימוש על גבי שליכט חיצוני, 

יש לעבוד על פי הוראות היצרן
הערכת עלות: 25000 ₪

עמוד 59 מתוך 120  



גינה אחורית

27. עבודות ריצוף וחיפוי
27.1. הליקוי: לא תמכו את האריחים בקצוות המשטח המרוצף, הדבר עלול לגרום לסדיקה ולשבירה של 

האריחים, 
נראו אזורים עם שכבת בטון דקה. 

לא הוצע איטום צמנטי בהיקף המשטחים המרוצפים

עמוד 60 מתוך 120  



ניתן לראות שאריח אחד כבר נשבר בקצוות, נראה שאין
תמיכה מספקת לריצוף

המלצות לביצוע: יש לבצע חגורות בטון ולתמוך את האריחים בקצוות כדי למנוע סדיקה ושבירה של האריחים, 
יש לבצע איטום צמנטי או ביטומני בהיקף המשטחים המרוצפים 

יש להחליף את האריח השבור 
בנוסף יש לקבל בדיקת הידוק מצעים מתחת לריצוף יש לוודא מול הקבלן מהו הביסוס שביצעו למשטח המרוצף 

והאם הוא תקני.
עלות התיקון תגדל בצורה משמעותית במידה ויוודא שבוצע ביסוס לא תקני ויציב למשטחים המרוצפים

הערכת עלות: 5000 ₪

עמוד 61 מתוך 120  



דוד שמש - מיקום דוד שמש לא על פי תכנית

28. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
28.1. הליקוי: הקולטים ומחזיק הדודים אינם מורכבים במיקום על פי תכנית. 

אינם מורכבים על הגבהות יעודיות אלה מונחים על גבי ריצוף בגג.
זאת בניגוד לת"י 579 חלק 5 סעיף 4.6.1.4 (א) בו נקבע כי -  נדרש להכין בסיסים שגובהם 

20 ס"מ לפחות מעל פני הגג על מנת להתקין מעמדים על גג שטוח כאשר לאחר מכן המעמדים יחוברו או ירותכו לבסיסים אלה.
המלצות לביצוע: לבצע הגבהות יעודיות לדוד ולהרכיבו במסתור הדוד שתוכנן  

בנוסףיש לקבל אישור התקנה של הדוד ממתקין הדודים המאשר שהדוד קובע לגג בצורה תקנית
הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 62 מתוך 120  



חדר הורים - בליטה בחלק עליון בנישת ארון בגדים

29. שלד ובניה
29.1. הליקוי: חלק עליון בקיר בולט מפני הקיר

המלצות לביצוע: יש להתייעץ עם מתכנן המבנה האם מדובר באלמנט קונסטרוקטיבי,
במידה ולא מדובר באלמנט קונסטרוקטיבי יש לסתת את החלק העליון וליישר את הקיר

הערכת עלות: 6000 ₪

עמוד 63 מתוך 120  



חדרים רטובים - הדבקת אריחים

30. עבודות ריצוף וחיפוי
30.1. הליקוי: חשש לאריחים חלולים לפי הרעש הנשמע בעת הקשה על האריחים.

מקלחת כלליתמקלחת כללית

מקלחת הוריםמקלחת הורים

מקלחת הורים

עמוד 64 מתוך 120  



זאת בניגוד לת"י  1555.3 פרק ה' - בדיקות- שיטות ודרישות.

עמוד 65 מתוך 120  



עמוד 66 מתוך 120  



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.
בשלב זה מתומחר עלות בדיקה, 

ייתכן ועלות התיקון תגדל בהתאם לתוצאות הבדיקה
הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 67 מתוך 120  



חדרים רטובים - התקנת אביזרים

31. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
31.1. הליקוי: חסרים ברזים/כיורים/אסלות ניאגרות/ מכסי אסלות/ מכסים לקופסאות ביקורת.

שירותי אורחיםמקלחת הורים

אמבטיה כללית
המלצות לביצוע: נדרש להשלים אביזרי אינסטלציה וקבועות במקלחת הורים, אמבטיה כללית ושירותי אורחים

הערכת עלות: 2000 ₪

עמוד 68 מתוך 120  



חדרים רטובים - משקי ביניים

32. עבודות ריצוף וחיפוי
32.1. הליקוי: לא בוצעו מישקי ביניים ומישקי התפשטות וזאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3

מקלחת כלליתמקלחת כללית

מקלחת כלליתמקלחת כללית

עמוד 69 מתוך 120  



מקלחת כלליתמקלחת כללית

מקלחת הוריםמתחת לכיור

מקלחת הוריםמקלחת הורים

עמוד 70 מתוך 120  



מקלחת הורים, לא בוצעו מישקי הפרדה, בנוסף אין
המשכיות ורצף של המישקים, ורובה בוצעה בצורה לא

אסטתית
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.

עמוד 71 מתוך 120  



עמוד 72 מתוך 120  



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.
הערכת עלות: 13000 ₪

עמוד 73 מתוך 120  



חדרים רטובים - שיפוע בתא רחצה

33. עבודות ריצוף וחיפוי
33.1. הליקוי: שיפוע לקוי בתא מקלחת.

אמבטיה כלליתאמבטיה כללית

מקלחת הוריםאמבטיה כללית

מקלחת הוריםמקלחת הורים

עמוד 74 מתוך 120  



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%.

הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 75 מתוך 120  



מבואת שירותי אורחים

34. שלד ובניה
34.1. הליקוי: אזור מבואת שירותי אורחים בקומת קרקע לא תואמת לתכנית: 

1. כיור בוצע בתוך השירותים ולא באזור המבואה כפי שמופע בתכנית 
2. רוחב המבואה הינו קטן מהמצוין על גבי התכנית ( אזור דלת כניסה לשירותים בוצע 100 במקום 105 ס"מ) 

3. אזור כיור בתכנית בוצע 86 ס"מ במקום 105 ס"מ 
4. בוצע שן בקיר שאינה מופיעה בתכניות

אזור דלת כניסה לשירותיםאזור דלת כניסה לשירותים

אזור כיור בתכניתאזור כיור בתכנית

עמוד 76 מתוך 120  



המלצות לביצוע: יש לבדוק עם שמאי מקרקעין האם קיימת ירידת ערך
הערכת שמאי מקרקעין תומחרה בסעיף מדרגות עלייה למחסן ולגינה אחורית

עמוד 77 מתוך 120  



מדרגות כניסה למגרש ומדרגות

35. שלד ובניה
35.1. הליקוי: מספר מדרגות במהלך מדרגות פחות מהמוגדר בחוק תכנון ובניה

מדרגות כניסה למגרש בוצעו ללא יציקת בטון וללאמדרגות כניסה למגרש
תמיכה מלאה.

המלצות לביצוע: יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין, ייתכן ומדובר בירידת ערך
עלות ייעוץ שמאי מקרקעין תומחרה בסעיף מדרגות עלייה למחסן ולגינה אחורית. 

בכל מקרה יש לבצע את מדרגות כניסה למגרש עם תמיכת בטון מלאה ואיטום כדי למנוע בלאי מואץ, קורוזיה 
וסדיקה

הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 78 מתוך 120  



מדרגות מול מחסן

36. מסגרות
36.1. הליקוי: נראו מספר ליקויים במעקה: 

1. מעקה רעוע חסר חיזוק.  
2. סימני חלודה. 

3. פגיעות/ מעיכות במעקה.

מעקה מתנדנד + פגיעות וסימני חלודה

חסר בורג עיגון
המלצות לביצוע: יש לחזק את חיבור מעקה הברזל למעקה הבנוי 

יש לבצע תיקוני חלודה וצבע בצורה מקצועית ( הסרת החלודה וצביעה בצבע מתאים לברזל לשימוש חוץ )  
לאחר קיבוע המעקה נדרש להציג בדיקת מעקה לחוזק המעקה

הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 79 מתוך 120  



מדרגות עלייה לחדרים

37. עבודות אבן טבעית
37.1. הליקוי: פנלים במדרגות עלייה לחדרים בולטים מהקיר במרחקים שונים ולא אחידים

פנל מורחק מקיר בתחילת גרם המדרגות

פנל צמוד לקיר בסוף גרם המדרגות
המלצות לביצוע: יש לפרק את הפנלים ולהתקין בצורה אסטתית עם בליטות במרחקים שווים מהקיר.

הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 80 מתוך 120  



38. שלד ובניה
38.1. הליקוי: מדרגות עלייה לחדרי שינה נבנו עם רום שונה וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה,  

נדרש רום מדרגה מינימלי של 10 ס"מ ומקסימלי של 17.5 ס"מ.  
רום מדרגה אחרונה נמדד בגובה של 18.5 ס"מ ואילו שאר המדרגות ברום של 17 ס"מ 

כאשר לא תותר סטייה בין מדרגות סמוכות העולה על 5 מ"מ, ובין מדרגה הגדולה ביותר לקטנה ביותר העולה 
על -  10 מ"מ.

מדרגה 1 , גובה מדרגה 17 ס"ממדרגה 1 - גובה מדרג 17 ס"מ

מדרגה אחרונה - רום 18.5 ס"ממדרגה 3 - רום 17 ס"מ
זאת בהתאם  לתקנות התכנון והבניה סעיף 3.2.2.5 (א') וסעיף 3.2.2.13.

עמוד 81 מתוך 120  



המלצות לביצוע: נדרש לפרק את המדרגות ולבנותם בהתאם לתקנות תכנון והבניה
הערכת עלות: 10000 ₪

עמוד 82 מתוך 120  



מדרגות עלייה למחסן ולגינה אחורית - אי התאמה לתכנית

39. שלד ובניה
39.1. הליקוי: אי התאמה לתכנית: 

בוצעו מדרגות עליית למחסן ומדרגות עלייה לגינה אחורית מכיוון המחסן  לא לפי תכנית. 
בתכנית לא מופיעות מדרגות עלייה למחסן ולא מדרגות עלייה לגינה אחורית

מדרגות עלייה למחסןמדרגות עלייה למחסן

מדרגות עלייה לגינה אחוריתמדרגות עלייה לגינה אחורית
המלצות לביצוע: ייתכן ונגרמת ירידת ערך, נדרשת הערכת שמאי מקרקעין מוסמך לצורך הערכת ירידת הערך.

מתומחר עלות חוות דעת שמאי, העלות תשתנה בהתאם לחוות דעת השמאי
הערכת עלות: 8000 ₪

עמוד 83 מתוך 120  



ממד - מסגרות חלון

40. מסגרות
40.1. הליקוי: מלבן חלון הממ"ד אינו צבוע כהלכה.

בניגוד לת"י 4422 חלק 3.
המלצות לביצוע: יש להסיר את הצבע המתקלף, לשפשף ולצבעו בצבע ייעודי ובכיסוי מלא ואחיד

הערכת עלות: 1200 ₪

עמוד 84 מתוך 120  



מעבר צר לגינה אחורית

41. שלד ובניה
41.1. הליקוי: מעבר צר ולא נוח בשטחי גישה לגינה אחורית. 

בוצעו מעברי גישה לגינה  לא על פי תכנית,  בוצע מעבר ברוחב 74 ס"מ . 
מעברים בשטחי חוץ מצופה שיהיו רחבים משטחים בפנים הדירה המדודים לפי מ"ר בהיתר. 

ישנה  פגיעה תפקודית בגישה לגינה אחורית.

מדידה מס 1 (תקריב)מדידה מס 1

מדידה 2 ( תקריב) בסוף מדרגות עלייה מהמחסןמדידה 2 בסוף מדרגות עלייה מהמחסן
המלצות לביצוע: ייתכן ונגרמת ירידת ערך, נדרשת הערכת שמאי מקרקעין מוסמך לצורך הערכת ירידת הערך.

עלות התייעצות עם שמאי תומחרה בסעיף מדרגות עלייה למחסן ולגינה אחורי  - אי התאמה לתכנית

עמוד 85 מתוך 120  



משקוף כניסה לדירה

42. מסגרות
42.1. הליקוי: דלת כניסה ראשית מורכבת בסטייה מהציר האופקי     .

המלצות לביצוע: נדרש לכוון את הדלת על ידי איש דלתות 
ייתכן ויידרש לפרק ולהרכיב מחדש ללא סטיות.

עלות ראשונית של כיוון צירי דלת, במידה והסטייה לא תתוקן על יד כיוון הדלת עלות התיקון תגדל
הערכת עלות: 1000 ₪

42.2. הליקוי: מלבן דלת הממ"ד לא דופן כראוי.

המלצות לביצוע: יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.
הערכת עלות: 700 ₪

עמוד 86 מתוך 120  



משקוף כניסה לדירה- צביעת משקוף

43. מסגרות
43.1. הליקוי: מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום) ומלוכלך בשליכט צבעוני שבוצע בקירות

המלצות לביצוע: יש להסיר השליכט הצבעוני, לשפשף ולצבוע עד לקבלת כיסוי מלא ואחיד.
הערכת עלות: 800 ₪

עמוד 87 מתוך 120  



סלון ומטבח - תקרת גבס

44. עבודות טיח וצבע
44.1. הליקוי: צביעת תקרה גבס לקויה בנוסף נראה סדק בתקרה  .

צביעה לקויה וסדק בחיבור תקרת גבס

המלצות לביצוע: נדרש לשפשף את הצבע, להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון 
תואם ומראה אחיד. 

יש ליישם נייר גבס באזור הסדק ולבצע תיקון שפכטל, שפשוף וצבע. 
מומלץ לבקש מהקבלן אישור מעבדה לקונסטרוקציית תקרת גבס

ייתכן לעלות התיקון תשתנה בעקבות ממצאי בדיקת קונסטרוקצית תקרת הגבס
הערכת עלות: 3000 ₪

עמוד 88 מתוך 120  



פרגולה מעל מבואת כניסה לבית

45. מסגרות
45.1. הליקוי: פרגולה באזור כניסה לבית בוצע לא לפי תכנית, בתכנית מופיעה פרגולה מעל מבואת הכניסה לבית ועד לקיר 

דלת הכניסה, 
בפועל לא בוצע פרגולה מעל מבואת הכניסה בצמוד לקיר דלת כניסה

פרגולה לא נכנסת לכיוון קיר דלת כניסה לבית בניגוד
למופיע בתכנית

המלצות לביצוע: יש להשלים פרגולה על פי התכנית מעל מבואת כניסה לבית
הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 89 מתוך 120  



ציוד וחומרי בניה במחסן

46. עבודות פיתוח ושונות
46.1. הליקוי: נותרו שיירי חומרי וציוד בנייה במחסן

עמוד 90 מתוך 120  



המלצות לביצוע: יש לסלק את חומרי הבניה והציוד מהמחסן ולבדוק את תקינות המחסן.
מתומחר עלות פינוי הציוד והחומרים מהמחסן, לאחר פינוי המחסן ניתן יהיה לראות את היקף התיקונים 

הנדרשים והעלות תגדל בהתאם
הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 91 מתוך 120  



צינור גז בגינה מתחת לחלון מטבח

47. עבודות פיתוח ושונות
47.1. הליקוי: צינור גז עובר בגינה במפלס פני האדמה וללא הגנה, 

הצינור באזור זה חשוף לפגיעות,

צינור גז חשוף לפגיעות בשטח מגונןצינור גז חשוף לפגיעות בשטח מגונן
המלצות לביצוע: יש להעתיקו ו/או להעמיקו כולל הגנה נגד פגיעה, 
יש לאשר את התקנת הגז מול מכון בדיקות ו/או מתקין גז מורשה

עלות ראשונית בדיקת גז על ידי מעבדה מוסמכת, עלות התיקון תגדל ותשתנה בהתאם להנחיות המעבדה.
הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 92 מתוך 120  



קירות פיתוח - איטום חלקים הבאים במגע עם הקרקע

48. עבודות איטום וליקויי רטיבות
48.1. הליקוי: לא נצפה איטום מסדים בקירות פיתוח במפלס גובה פיתוח.  

בנוסף נראו ברזלי קשירה ללא עובי כיסוי בטון תקני וסגרגציה בבטון

סגרגציה, ברזלים חשופים וחוסר איטום

סגרגציה בקירות בטון + ברזלים בולטיםחוסר איטום בפני קירות הבטון

ברזלים בולטים
עמוד 93 מתוך 120  



המלצות לביצוע: יש לחתוך את הברזלים הבולטים לעומק של 1.5 ס"מ מפני הבטון ולבצע תיקוני בטון בעזרת 
 . sikarep power

יש לבצע תיקוני בטון גם באזורים בהם נראתה סגרגציה, 
בגמר התיקונים יש לבצע איטום צמנטי או ביטומני

בשלב זה לא ניתן לראות בבדיקה ללא הרס האם בוצעו איטום בקירות הבאים במגע עם הקרקע בשאר חלקי 
הבית, 

לטענת הדייר לא ביצעו איטום תחתית קיר מטבח חיצוני הבא במגע עם גינה מוגבהת, 
יש לבדוק מול הקבלן האם בוצע איטום של האלמנטים הבאים במגע עם הקרקע. 

עלות התיקון תשתנה בהתאם לאזורים שידרשו טיפול, בשלב זה מתומחר עלות טיפול בקירות פיתוח
הערכת עלות: 3000 ₪

עמוד 94 מתוך 120  



קירות פיתוח - פתחי ניקוז

49. עבודות אבן טבעית
49.1. הליקוי: החורים בוצעו ללא התאמה לבניה שבוצעה בפועל, לדוגמא חלקם בוצעו מתחת למשטחים 
מרוצפים שבהם המים לא אמורים לחלחל אלא להתנקז בשיפוע חופשי, ולכן החורים שבוצעו אינם מאפשרים 

ניקוז של הגינה.

בצד השני של קיר זה יש משטח מרוצף שאמור לנקז אתחורי ניקוז ללא תיאום, ללא צורך ובצורה לא אסטתית
המים בצורה חופשית, היה צורך לבצע חור ניקוז במפלס

פני המשטח המרוצף כדי לאפשר ניקוז מים ולא בתחתית
הקיר כפי שביצעו

חסר צינור להזרמת מים וזאת כדי למנוע חלחול מים בין
הקיר לאבן

המלצות לביצוע: יש להחליף את האבנים שבהם בוצעו חורים לא אסטתים ולא בהתאם לגינת הבית 
יש לבצע חורי ניקוז בקידוח כוס עם צינורות בהתאם לעבודות הבניה שבוצעו ובמפלסים המאפשרים ניקוז מים, 

יש לקבל הנחיות ממתכנן המבנה ומיועץ אינסטלציה ולפעול לפיהם. 
את החורים יש לבצע בצורה אסטתית

הערכת עלות: 5000 ₪

עמוד 95 מתוך 120  



רחבי הבית - גוונים שונים של רובה

50. עבודות ריצוף וחיפוי
50.1. הליקוי: בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של רובה במישקים.

סלון

סלון

מסדרון חדרי שינהמסדרון חדרי שינה

עמוד 96 מתוך 120  



זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון 
יהא אחיד.

עמוד 97 מתוך 120  



המלצות לביצוע: נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.
הערכת עלות: 6000 ₪

עמוד 98 מתוך 120  



רחבי הבית - מישוריות ואנכיות קירות

51. עבודות טיח וצבע
51.1. הליקוי: גבשושיות וגלים בטיח באזורים נרחבים בדירה . 

באזורים נרחבים בדירה נראו קירות עקומים, עם סטייה מהמישוריות ומהאנכיות. 
הליקויי בולט לעין ומעיד על ביצוע עבודה לא לפי התקנים.

חדר שינה 2 - ניתן לראות את הסטייה בקיר - מצורףחדר שירות
מדידה

חדר שינה 2 - פינה 1 של הקירחדר שינה 2 - פינה 2 של הקיר

עמוד 99 מתוך 120  



חדר שינה 2 - פינה 2 של הקירחדר שינה 2 - פינה 1 של הקיר (תקריב)

פרוזדורגליות בקיר פרוזדור

קיר מטבחפרוזדור
המלצות לביצוע: יש לבצע חידוש טייח חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת. 

בגמר התיקונים יש לבצע בדיקת מעבדה מוסמכת לגליות ומישוריות הקירות.
לאחר סיום התיקונים יש לבדוק את ביצוע התיקונים,  

במידה ולא יתוקנו כל הליקויים יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ולברר האם יש ירידת ערך לנכס
הערכת עלות: 20000 ₪

עמוד 100 מתוך 120  



רחבי הבית - מראה טיח

52. עבודות טיח וצבע
52.1. הליקוי: מראה טיח לא אחיד באזורים נרחבים בדירה

חדר שינה 2חדר שינה 2

חדר שינה 2חדר שינה 2

חדר שינה 2

עמוד 101 מתוך 120  



חדר שירות - גליות בקירחדר שינה 2

מחסן

עמוד 102 מתוך 120  



חדר שירותמחסן - מעל משקוף כניסה

חד שירותמחסן
זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

המלצות לביצוע: נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.
הערכת עלות: 8000 ₪
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רחבי הבית - ניקיון רצפה

53. עבודות ריצוף וחיפוי
53.1. הליקוי: נראה כתמי צבע, שאריות חומרי מליטה ברחבי הדירה

חדר שירותחדר שירות

חדר שירותחדר שירות

הלבשת משקוף מלוכלכת - חדר 2חדר 2 - ידית דלת פנים
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ויטרינה בסלון
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חדר ליד חדר הוריםויטרינה בסלון

חדר ליד חדר הוריםחדר ליד חדר הורים
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המלצות לביצוע: יש לנקות רצפת הדירה, החלונות דלתות ושאר הדירה משיירי חומרי בנין.
הערכת עלות: 4000 ₪

עמוד 108 מתוך 120  



רחבי הבית - סדקים בקירות

54. עבודות טיח וצבע
54.1. הליקוי: סדק בקיר

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: 300 ₪
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רחבי הבית - ריצוף, מישקי הפרדה

55. עבודות ריצוף וחיפוי
55.1. הליקוי: לא בוצע מישק הפרדה ממולא בחומר גמיש כנדרש בתקן

סלוןסלון

סלון- בנוסף למישקים חסר רובה
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. 

לאחר שמרכיבים את האריחים יש להרכיבם בצורה אסטתית ובמרחקים שווים מהקיר
הערכת עלות: 17100 ₪
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רחבי הגינה - פגיעות ופגמים בריצוף

56. עבודות ריצוף וחיפוי
56.1. הליקוי: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. לדוגמא: 

א. אזור מתחת לחלון מטבח ( בגינה) 
ב. בכניסה לבית (גינה) 

ג. שוחת ביוב בחניית כלי רכב

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3
המלצות לביצוע: נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור. 

בנוסף נדרש לבצע התאמה של שוחת הביוב למפלס הריצוף 
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.

הערכת עלות: 2500 ₪
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שוחות ביוב

57. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
57.1. הליקוי: שוחת ביוב משופעת בשיירי חומרי בניין.

שוחה בחנייהשוחה בחנייה
המלצות לביצוע: יש לנקות משיירי חומרי בנין, לבצע שטיפה לקוו ביוב מומלץ לבצע צילום קווים כדי לוודא שאין שאריות חומרי בניה 

ולכלוך הקו הניקוז
הערכת עלות: 3000 ₪
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שיורתי אורחים - הלבשת משקוף פגועה

58. נגרות
58.1. הליקוי: נראו פגיעות וסימני צבע בהלבשת משקוף שירותי אורחים

המלצות לביצוע: יש להחליף את הלבשת המשקוף
הערכת עלות: 500 ₪

עמוד 115 מתוך 120  



שירותי אורחים

59. שלד ובניה
59.1. הליקוי: מידות שירותי אורחים קטנות מהמצויין בתכנית, 

רוחב השירותים בתכנית הוא 110 ס"מ אך בפועל נבנו שירותי ברוחב של 90 ס"מ

המלצות לביצוע: יש להתייעץ עם שמאי, ייתכן ומדובר בירידת ערך
התייעצות עם שמאי תומחרה בסעיף עליית מדרגות למחסן ולגינה אחורית
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שירותי אורחים - פתיחת דלת

60. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
60.1. הליקוי: כיור שירותי אורחים בולט ואינו מאפשר פתיחת מלאה של הדלת

המלצות לביצוע: יש החליף לכיור קטן יותר או לשנות תכנון אינסטלציה ולהוציא את הכיור מהשירותים
מתומחר עלות החלפת כיור לכיור קטן יותר, 

עלות התיקון תגדל במידה ודרוש תכנון אינסטלציה חדש 
יש להתייעץ עם שמאיי ייתכן ויש ירידת ערך - חוות דעת שמאי תומחרה בסעיף מדרגות עלייה למחסן

הערכת עלות: 1000 ₪
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סיכום עלויות התיקונים -(המחירים הינם ב - ₪).

מחירסעיףמס'
500נגרות1

145,400עבודות ריצוף וחיפוי2
61,300עבודות טיח וצבע3
10,500עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז4
2,600אלומיניום5
2,600מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות6
31,600עבודות איטום וליקויי רטיבות7
16,200מסגרות8
20,200עבודות אבן טבעית9
26,500שלד ובניה10
4,500עבודות פיתוח ושונות11

16,095פיקוח 5%
337,995סה"כ

57,459.15מע"מ 17%
395,454.15סה"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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