
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוות דעת הנדסית
עבור: גב' ___________________

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

נתבקשתי ע"י גב' גב' ___________________לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: 
 _________________

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

תיקון והערות האחרות לפי עניינן. 
במועד הבדיקה ב19.01.2021 שעון המים פורק ולא היה מים בדירה. 

 
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 19.01.2021 בדקתי את הבית, הבדיקה בוצע בנוכחותה של גב' _____________________
מדובר בבית פרטי 4 חדרים 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
אבן בכניסה לבית

1. עבודות אבן טבעית
1.1. הליקוי: אריח אבן מתחת לדלת כניסה לבית סדוק.
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זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה  ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים 
להשפיע על החוזק והמראה שלה.

המלצות לביצוע: נדרש לפרק ולהחליף את אריח הפגום
הערכת עלות: 400 ₪
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אלומיניום - תריס מחדיר אור

2. אלומיניום
2.1. הליקוי: תריס בחלון בחדר צמוד לשירותים מחדיר אור בזמן סגירה של התריס עד הסוף.

חדר ליד שירותים
המלצות לביצוע: נדרש לכוון את תריס הגלילה כך שתימנע חדירת אור בזמן שהתריס סגור

הערכת עלות: 300 ₪
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אמבטיה כללית - איטום מסביב לאמבטיה

3. עבודות ריצוף וחיפוי
3.1. הליקוי: איטום מסביב לאמבטיה (במפגש חיפוי קירות עם אמבטיה) בוצע ללא מישק הפרדה תקני, 

בנוסף האיטום בוצע בצורה לא אסטתית ונראו מריחות חומר וכתמי חומר על האמבטיה ועל חיפוי הקירות

המלצות לביצוע: יש להסיר את חומר האיטום שבוצע, לבצע מישק הפרדה תקני ממולא בחומר גמיש ואטום בפני חדירת מים, 
בנוסף יש לנקות את שאריות החומר מהאמבטיה ומהאריחים

וזאת בניגוד לתקן ישראלי 1555 חלק 3
הערכת עלות: 700 ₪
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אמבטיה כללית - אמבטיה חלולה

4. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
4.1. הליקוי: התקנת האמבטיה בוצע ע"י סגירת דופן האמבטיה החיצונית בקרמיקה, ללא מילוי החלל או דיפון האמבטיה. 

כתוצאה מכך: 
א. דופן האמבטיה משמיעה רעשים בעת השימוש בה, דבר היוצר חוסר נוחות בשימוש באמבטיה. 

ב. דופן האמבטיה עלול לקבל עיוותים ולהיגרם לה בלאי מואץ

המלצות לביצוע: נדרש לבצע דיפון למילוי החלל שמסביב לאמבט בחול ו/או בחומר מילוי אחר.
הערכת עלות: 2000 ₪
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אמבטיה כללית - גימור ארון מקלחת וחיתוך משקוף

5. נגרות
5.1. הליקוי: שיש ארון מקלחת חודר למשקוף הדלת, כתוצאה מכך ניסרו את הלבשת משקוף הדלת 

שיש ארון מקלחת חודר למשקוף הדלת, כתוצאה מכך ניסרו את הלבשת משקוף הדלת 
הדבר מנוגד לתכנית הדירה ( בה ניתן לראות שקצה ארון האמבטיה אינו נוגע במשקוף) ובניגוד לת"י 23 חלק 2 

סעיף 4.9.
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יש להזיז את הדלת ימינה לכיוון האמבטיהצילום מתוך תכנית הדירה

בחץ כחול מסומן מיקום החיתוך בהלבשת משקוף הדלת,
בחץ אדום ניתן לראות שנין להזיז את הדלת כ 5 ס"מ
ימינה ובכך להימנע מפגיעה בהלבשת המשקוף וזאת

בהתאם לתכנית הבית
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המלצות לביצוע: נדרש להחליף ההלבשה הפגומה. 
נדרש להזיז את דלת האמבטיה לפי המופיע בתכנית הדירה ולהרחיקה מארון המקלחת 

הדבר כרוך בפירוק אריחים וריצוף, בניית פתח במיקום המתאים,לאחר מכן ביצוע עבודות ריצוף, חיפוי, טייח וצבע 
והרכבת הדלת והלבשות המשקוף

יש לוודא שממרצפים ומחפים עם ריצוף זהה מאותה סדרת ייצור, במידה ואין אריחים ספייר מאותה סדרת 
ייצור, ייתכן ויידרש להחליף אריחים באזורים נרחבים במקלחת כדי להימנע מהבדלי גוון. 

מתומחרת עלות התחלתית במידה וי שאריחים מאותה סדרת ייצור
הערכת עלות: 4000 ₪
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אמבטיה כללית - גימור סביב שיש

6. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
6.1. הליקוי: בוצע גימור לא אסטטי של חומר גמיש במשטח שיש של ארון אמבטיה, 

נראו סימני מריחה של חומר האיטום על גבי השיש וחיפוי הקירות

המלצות לביצוע: יש לנקות את שאריות החומר הגמיש מהשיש והקירות ולבצע איטום בצורה אסטטית
הערכת עלות: 300 ₪
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אמבטיה כללית - מושב אסלה

7. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
7.1. הליקוי: מושב אסלה רעוע

המלצות לביצוע: יש לחזק את ברגי מושב האסלה בצורה יציבה
הערכת עלות: 100 ₪
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ארון ללא ידיות

8. נגרות
8.1. הליקוי: לא הותקנו ידיות או מנגנון פתיחה לארון

המלצות לביצוע: מומלץ להרכיב מנגנון פתיחת טאצ'
הערכת עלות: 500 ₪
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ארון תקשורת

9. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
9.1. הליקוי: ארון תקשורת קטן מהמידות המינימליות  

ארון תקשורת במידות 25.5/19 ס"מ, בניגוד לתקנות 6898 סעיף 10.07 הדורש מידות מינימליות של 40/30 ס"מ
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המלצות לביצוע: יש להחליף את ארון התקשורת לארון תקשורת על פי קובץ תקנות 6898 
לרבות עבודות חציבה, טייח וצבע הדרושות

הערכת עלות: 1500 ₪
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ארונות מטבח - ציפוי ארונות מתקלף

10. נגרות
10.1. הליקוי: קיימים פגמים בהדבקת ציפוי אורונות המטבח, באזורים שונים נראו אזורים בהם הציפוי אינו מודבק כראוי 

למסגרת הארונות ו/או לדלתות, 
הדבר מעיד על עבודה לא מקצועית וחוסר בקרת אכות על העבודה, הליקוי עלול להתפתח להתקלפות של אזורים נוספים 

במידה ולא יטופל בצורה מקצועית

המלצות לביצוע: יש להדביק את ציפוי הארון מחדש בצורה מקצועית
הערכת עלות: 600 ₪
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אריחים ספייר

11. עבודות ריצוף וחיפוי
11.1. הליקוי: סופק : 

ריצוף 30/30 למקלחות 3 חבילות 
אריח אחד חיפוי למקלחות 

3 אריחים לציפוי מטבח 
לא סופק ריצוף ספייר עבור הריצוף הכללי בדירה 

לא סופק ריצוף ספייר לפנלים
המלצות לביצוע: יש לספק לדיירים אריחים ספייר בכמות המספיקה לתיקונים הדרושים במהלך שנות הבדק, 

מקובל לספק לפחות 2% מכל סוג אריח ומאותה סדרת ייצור של האריחים
במידה ולא ימצאו אריחים רזרביים מאותה סדרת ייצור ייתכן ויהיו הבדלי גוון בין האריחים לאחר התיקונים, דבר שעלול לגרום 

החלפת ריצוף בשטחים נרחבים ולייקר את עלויות התיקון. 
בשלב זה מתומחרת עלות ראשונית של אספקת אריחים מאותה סדרת ייצור במידה ויש

הערכת עלות: 700 ₪
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גג - השלמת טייח במעקה הקפי בגג

12. עבודות טיח וצבע
12.1. הליקוי: לא בוצע טייח עד ליריעות איטום, כתוצאה מכך נשאר חלק של בטון גלוי בין יריעות האיטום 

לטייח. 
אזור זה אינו אטום בפני חדירת מים ועלול להוות מקור לרטיבות על גבי הקירות וחדירת מים לבית
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המלצות לביצוע: יש להשלים טייח עד ליריעות האיטום, לאחר מכן לשפשף לבצע תיקוני צבע
הערכת עלות: 5000 ₪
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גג - עליות צנרת לא תקניות

13. עבודות איטום וליקויי רטיבות
13.1. הליקוי: בוצעו בגג עליות צנרת לא תקניות

חוסר קופינג ואף מים הבעליית הצנרתצינור עליית צנרת שבור ואי ביצוע אף מים

חור באזור עליית צנרת שדרכו עלולים להיכנס מיםחור באיטום עליית צנרת שדרכו יכולים להיכנס מים
המלצות לביצוע: יש להחליף את הצינור השבור ולבצע קופינג ואף מים לעליות הצנרת.

הערכת עלות: 800 ₪
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גג - ברזל גלוי

14. שלד ובניה
14.1. הליקוי: ברזל גלוי בעליות צנרת בגג, 

הדבר גורם לקורוזיה בברזל, לבלאי מואץ של הברזל והבטון, בנוסף עלול לגרום לכשל במערכת איטום הגג

זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 האוסר פגמים לדוגמא:  יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן 
מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.  

ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".
המלצות לביצוע: יש להסיר את הברזל הגלוי בעומק של כ 3 ס"מ בבטון, לבצע תיקון בעזרת סיקה רפ ולאחר מכן להשלים איטום

הערכת עלות: 600 ₪
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גג - גגונים ללא ניקוז

15. עבודות איטום וליקויי רטיבות
15.1. הליקוי: הדבר עלול לגרום להצטברות מים עומדים על הגגונים 

בנוסף מדובר בליקוי תפקודי שעלול לגרום לירידת מים על העוברים מתחת לגגונים הנמצאים באזור מעבר 
כניסה ויציאה של הבית

גגון מעל כניסה לביתגגון מעל כניסה לבית

גגון אחורי
המלצות לביצוע: יש לנקז את הגגונים בעזרת שיפועים לעבר תעלת ניקוז ולמרזב שיירד בצורה תקינה ואסטית.

יש לקבל תכנון ממהנדס האינסטלציה של הבית 
מתומחר עלות תכנון ניקוז, עלות העבודה תקבע בהתאם לתכנון יועץ אינסטלציה

הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 24 מתוך 149  



גג - הלחמות יריעות איטום

16. עבודות איטום וליקויי רטיבות
16.1. הליקוי: הלחמות בין היריעות אינן אחידות ורציפות, נראו אזורים רבים בהם ביטומן המומס בעובי של 

פחות מ0.5 ס"מ כדרוש בתקן 1752 חלק 2 
בנוסף לא הולבן הביטומן הגלוי בהלחמה בין היריעות,

ניתן לראות חוסר אחידות וחוסר יציאת ביטומן מההלחמה
בין היריעות

עמוד 25 מתוך 149  



עמוד 26 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש להלחים את חיבורי היריעות לפי התקן 
לאחר מכן להלבין את הביטומן שיצא מהלחמת היריעות לפי הוראות היצרן

הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 27 מתוך 149  



גג - חללים ביריעות האיטום

17. עבודות איטום וליקויי רטיבות
17.1. הליקוי: יריעות ביטומניות אינן מחוברות לתשתית 

במספר אזורים בגג אותרו יריעות שאינן מודבקות היטב לגג ומתחתיהן יש חללים, 
בזמן דריכה על החללים נראו מים יוצאים מהיריעות באזור סמוך, הדבר מעיד על מים הנמצאים מתחת ליריעה 

ולפגם באיטום היריעות. 
הליקוי מהווה כשל תפקודי במערכת איטום הגג שעלול לגרום לרטיבות בבית ולבלאי מואץ של מערכת 

האיטום.

חללים מתחת ליריעות 1חללים מתחת ליריעות 1

חללים מתחת ליריעות 2, ניתן לראות את בועות האווירחללים מתחת ליריעות 2
במערכת יריעות האיטום
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חללים ומים מתחת ליריעות אזור 3 - כשלוחצים עלחללים מתחת ליריעות 2
הבועה ביריעות האיטום יוצא מים מהחור בעליית הצנרת

הסמוך

חללים ומים מתחת ליריעות אזור 3 - בחץ אדום מסומן
האזור ממנו יוצאים המים כאשר דורכים על היריעה, 

בחץ צהוב מסומנים המים שיצאו

חללים ומים מתחת ליריעות אזור 3 - בחץ אדום מסומן
האזור ממנו יוצאים המים כאשר דורכים על היריעה, 

בחץ צהוב מסומנים המים שיצאו

פתח ממנו יוצאים המים כאשר לוחצים על יריעות האיטום
באזור 3
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חללים מתחת ליריעות אזור 4 - ניתן לראות בבירור אתחללים מתחת ליריעות אזור 4
הנפיחות ביריעות

סימני מים שיצאו מדריכה על יריעת האיטום באזור 3
המלצות לביצוע: נדרש לחתוך ולהסיר את היריעות שאינן מודבקות היטב לתשתית, לייבש את האזור ולרתך יריעות 

חדשות בצורה מושלמת, 
יש לבצע את העבודה בעזרת אוטם מוסמך, 

לאחר התיקון יש לבצע בדיקת הצפה לגג כדי לבדוק את אטימותו
הערכת עלות: 4000 ₪

עמוד 30 מתוך 149  



גג - יציאת קולטנים

18. עבודות איטום וליקויי רטיבות
18.1. הליקוי: קולטנים אינם מוגבהים 30 ס"מ לפחות מעל מעקה , בניגוד להל"ת סעיף 5.3.1.

בנוסף איטום לקוי וחוסר אסטטיות סביב יציאת הקולטנים

עמוד 31 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש להאריך את יציאת הקולטנים לפחות 30 ס"מ מעל מעקה הגג 
יש לנקות את מריחות הבטון מעל הקופינג במפגש בין יציאת הקולטן לקופינג ולבצע איטום גמיש בצורה אסטתית 

ומושלמת
הערכת עלות: 700 ₪

עמוד 32 מתוך 149  



גג - מילוי מישקים בין נדבכי הראש

19. עבודות אבן טבעית
19.1. הליקוי: נראו חללים ואזורים ללא כוחלה במישקים בין קופינג בגג 

הדבר עלול לגרום לחדירת מים

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

סעיף זה (500 ש"ח) תומחר בסעיף החלפת קופינג בגג
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גג - מישוריות הגג

20. עבודות איטום וליקויי רטיבות
20.1. הליקוי: נראו אזורים בהם סימני למים עומדים, 

רמת המישוריות של שיפוע הגג אינו בהתאם לתקן 1752.1

שקע בעומק של 9.7 מ"מאזור 1

אזור 2 -שקע בעומק של 9.8 מ"מאזור 2
המלצות לביצוע: יש לחדש את שכבת האיטום ולוודא רמת גליות בהתאם לתקן 1752 חלק 1

הסעיף תומחר בסעיף תיקון שיפועי הגג 
המדידה בוצעה בעזרת סרגל (פלס)  באורך 60 ס"מ
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גג - נדבכי ראש בולטים וללא אף מים

21. עבודות איטום וליקויי רטיבות
21.1. הליקוי: נדבכי ראש (קופינג)  בוצעו במרחקים משתנים ולא אחידים  מקצה היציקה.  

הדבר גורם לחוסר אחידות וחוסר אסטתיות בנוסף עלול לגרום לבלאי ושבר מהיר (ניתן לראות אבן בולטת 
שנשברה בפינת הגג)  של אבני השיש הבולטים באופן חריג. 

בנוסף לא בוצעו אפי מים כנדרש.

קופינג בולט 16 ס"מ מסוף הקירקופינג בולט 16 ס"מ מסוף הקיר

קופינג בולט 11 ס"מ מקצה הקירקופינג בולט 7 ס"מ מקצה הקיר
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קופינג בולט 6 ס"מ מקצה הקירקופינג בולט 11 ס"מ מקצה הקיר

קופינג בולט 12.5 ס"מ מקצה הקיר

חוסר אף מים בקופינגחוסר אף מים בקופינג

עמוד 36 מתוך 149  



חוסר אף מים בקופינג

עמוד 37 מתוך 149  



עמוד 38 מתוך 149  



עמוד 39 מתוך 149  



עמוד 40 מתוך 149  



עמוד 41 מתוך 149  



עמוד 42 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש לבצע אף מים במרחק מקסימלי של 3 ס"מ מקצה היציקה לקבלת ניקוז אנכי תקין ולמניעת 
נזקים לטיח ולצבע. 

בנוסף יש להחליף את הקופינג לקופינג המתאים למידות המעקה ושומר על בליטות אחידות ומקובלות מקצה הקירה
מטרת אף מים היא למנוע זרימת מים אל קצהו העליון של שכבת האיטום, למנוע חדירה מים ולמנוע בלאי מואץ 

של ציפוי קירות
הערכת עלות: 9900 ₪
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גג - סרגלי חיזוק יריעות איטום למעקה

22. עבודות איטום וליקויי רטיבות
22.1. הליקוי: לא בוצעו סרגלי חיזוק, לחיזוק קיבוע יריעות האיטום למעקה הגג
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עמוד 45 מתוך 149  



פתחים בעליית יריעות האיטום על מעקה הגג שדרכם
עלולים לחדור מי גשמים

פתח שדרכו עלולים לחדור מי גשמים
המלצות לביצוע: יש לבצע סרגל חיזוק מפרופיל אלומיניום המחבר את יריעות האיטום למעקה בגג, 

יש לבצע את העבודה בעזרת אוטם מוסמך
הערכת עלות: 3000 ₪

עמוד 46 מתוך 149  



גג - פגיעות בקופינג

23. עבודות אבן טבעית
23.1. הליקוי: פגמים / שברים בקופינג בהיקף הגג .

אריח שבור בפינה

עמוד 47 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש להחליף באבנים ללא פגיעות
סעיף זה (800 ש"ח) תומחר בסעיף החלפת קופינג בהיקף מעקה הגג

עמוד 48 מתוך 149  



גג - קיבוע והגבהת קולטים ומחזיק דודי

24. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
24.1. הליקוי: הקולטים ומחזיק הדודים אינם מקובעים ואינם מונחים על הגבהות תקניות 

מחזיק הדוד מונח על יריעת איטום והקולטים מונחים על משתלבות בגג. 
הליקוי הינו מנוגד לת"י 579, ליקוי תפקודי בטיחותי שעלול לגרום לתזוזת הדוד בזמן רוחות חזקות לפגיעה 

במערכת הדוד או האיטום ואף לנפילה מהגג

עמוד 49 מתוך 149  



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: יש לבצע הגבהות תקניות ולקבע את הדוד והקולטים בצורה יציבה ותקינה

הערכת עלות: 2500 ₪

עמוד 50 מתוך 149  



גג - קיבוע נדבכי ראש

25. עבודות אבן טבעית
25.1. הליקוי: לא בוצע קיבוע לנדבכי ראש

עמוד 51 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש לעגן את נדבכי הראש / קופינג המעקה בברגים
הערכת עלות: 900 ₪

עמוד 52 מתוך 149  



גג - שאריות חומרי מליטה על יריעות האיטום

26. עבודות איטום וליקויי רטיבות
26.1. הליקוי: ישנם שאריות חומרי מליטה על גבי יריעות האיטום

עמוד 53 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש לנקות את יריעות האיטום מלכלוך ושאריות חומרי מליטה
הערכת עלות: 800 ₪

עמוד 54 מתוך 149  



גג - שיפועים לקויים

27. עבודות איטום וליקויי רטיבות
27.1. הליקוי: שיפועי הגג לקויים ומים עומדים. 

נמדדו בגג שיפועים נמוכים מהמינימום הדרוש לפי תקן 1752,.

העמדה 1 תקריבהעמדה 1

העמדה 2 תקריבהעמדה 2
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העמדה 3 - תקריבהעמדה 3
זאת בניגוד לת"י 1752 חלק 1

עמוד 56 מתוך 149  



המלצות לביצוע: נדרש לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על חפיפה 
והדבקה/הלחמה תקניים.
הערכת עלות: 10000 ₪

עמוד 57 מתוך 149  



גגונים מבטון - סגרגציה, קילוף צבע וגימור לא סטטתי

28. שלד ובניה
28.1. הליקוי: גימור לא אסתטי בגמר בטון ב: 

גגון קדמי כניסה לבית - סימני קילוף צבע, סגרגציה, אף מים לא אחיד, חוסר טייח וסימני טפסות בולטים  
גגון אחורי - סגרגציה, חוסר טייח, אף מים לא אחיד וסימני טפסות בולטים

גגון אחוריגגון אחורי

גגון אחוריגגון אחורי
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גגון כניסה לביתגגון אחורי

גגון כניסה לביתגגון כניסה לבית

עמוד 59 מתוך 149  



גגון כניסה לביתגגון כניסה לבית

גגון כניסה לביתגגון כניסה לבית
זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 האוסר פגמים לדוגמא:  יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי 

של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.  
ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד 

ומושלם...".
המלצות לביצוע: יש להסיר את הצבע המתקלף, ליישר בעזרת טייח, לאחר מכן לחדש צבע בכיסוי מלא ואחיד

הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 60 מתוך 149  



גינה - מילוי אדמה גננית

29. עבודות פיתוח ושונות
29.1. הליקוי: נראו אזורים עם חוסר מילוי אדמה גננית בגינה

עמוד 61 מתוך 149  



המלצות לביצוע: יש להשלים מילוי אדמה גנני במפלס אחיד ברחבי הגינה
הערכת עלות: 2000 ₪

עמוד 62 מתוך 149  



גינה - מעקה בפיתוח

30. מסגרות
30.1. הליקוי: נראו מרווחים וחיבורים לא מושלמים בין פרופילי המעקה 

בנוסף מעקה הברזל משופע ב: 
1.כתמי חלודה 
2. קילופי צבע 

3. לכלוך ושאריות חומרי מליטה 
 

בנוסף נראה כתם חלודה וקילוף צבע על גבי דלת פילר מים

קילוף צבע
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עמוד 64 מתוך 149  



עמוד 65 מתוך 149  



עמוד 66 מתוך 149  



עמוד 67 מתוך 149  



חיבור לא מלא

הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן: 
ת"י 1922 חלק 2. 

המפרט הכללי סעיף  1105. 
בניגוד לת"י 1142 סעיף 5 הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או שניתן יהיה להגן עליהם מפני 

בליה.
המלצות לביצוע: יש ללטש, להסיר שיירי חלודה, צבע לקוי  ולצבוע מחדש.

הערכת עלות: 3000 ₪
עמוד 68 מתוך 149  



גלאי חשמל מצפצף

31. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
31.1. הליקוי: במהלך בדיקת הדירה נשמע צפצופים רבים של גלאי החשמל.

המלצות לביצוע: יש לבדוק מדוע גלאי החשמל מצפצף בעזרת חשמלאי מוסמך ולקבל אישור על תקינותו, 
במידה ולא יתקבל אישור שהגלאי תקין, יש צורך להחליפו

הערכת עלות: 500 ₪

עמוד 69 מתוך 149  



דלת יציאה מחדר כביסה אינה נפתחת 90 מעלות

32. מסגרות
32.1. הליקוי: דלת יציאה מחדר כביסה  אינה נפתחת 90 מעלות

מצב פתיחה מלא של דלת יציאה ממסתור כביסה
המלצות לביצוע: יש להחליף את אבני חיפוי הקיר שמונעים מהדלת להיפתח ב90 מעלות

הערכת עלות: 1500 ₪

עמוד 70 מתוך 149  



דלתות חוץ - פגמים ולכלוך

33. מסגרות
33.1. הליקוי: נראו ליקויים בדלתות חוץ ( דלת כניסה לבית ודלת יציאה מחדר הכביסה) כגון: 

1. קילופי צבע 
2. סימן חלודה 

3. גוון לא אחיד וסימני מריחות של צבע המשקופים

דלת כניסה ראשית לביתדלת כניסה ראשית לבית - סימן חלודה

דלת כניסה ראשית לבית - סימני מריחות וגוון לא אחידדלת כניסה ראשית לבית
של המשקוף

עמוד 71 מתוך 149  



דלת כניסה ראשית לבית - סימני מריחות וגוון לא אחיד
של המשקוף

דלת כניסה ראשית לבית - סימני מריחות וגוון לא אחיד
של המשקוף

דלת יציאה מחדר כביסהדלת יציאה מחדר כביסה

דלת יציאה מחדר כביסהדלת יציאה מחדר כביסה

עמוד 72 מתוך 149  



דלת יציאה מחדר כביסהדלת יציאה מחדר כביסה

דלת יציאה מחדר כביסהדלת יציאה מחדר כביסה

דלת יציאה מחדר כביסה
המלצות לביצוע: יש להסיר את החלודה, לנקות את המשקופים ולבצע צביעה בכיסוי מלא ואחיד

הערכת עלות: 1400 ₪
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חדר ליד שירותי אורחים - תריס קשה לסגירה

34. אלומיניום
34.1. הליקוי: תריס חלון קשה לסגירה

חדר ליד שירותים
זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1  ששם נדרש שתפעול המוצר יהיה תקין.

המלצות לביצוע: יש לכוון את מנגנון סגירת התריס שייפתח בצורה תקינה
הערכת עלות: 500 ₪
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חדרים רטובים - איטום מפגש משקוף ורצפה

35. עבודות איטום וליקויי רטיבות
35.1. הליקוי: נראו מרווחים  במפגש משקוף עם רצפת חדר רטוב, מאזורים אלה עלולים להיכנס מים ולחלחל מתחת לריצוף.

מקלחת הוריםמקלחת הורים

אמבטיה כלליתאמבטיה כללית
המלצות לביצוע: יש לאטום בעזרת חומר גמיש את מפגש המשקופים עם הרצפה.

הערכת עלות: 300 ₪

עמוד 75 מתוך 149  



חדרים רטובים - מישקי ביניים

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

שירותיםשירותים

אמבטיה כלליתאמבטיה כללית

מקלחת הוריםמקלחת הורים
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ממשק בין רצפה לציפוי לא אסתטימקלחת הורים

אמבטיה כלליתממשק גמיש לא אסטטי

אמבטיה כלליתאמבטיה כללית
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: 6500 ₪
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חדרים רטובים - פינות קרמיקה בולטות וחדות

37. עבודות ריצוף וחיפוי
37.1. הליקוי: פינות קרמיקה חדות ובולטות המהוות מפגע בטיחותי וליקוי אסטתי,

פינת אמבטיהאמבטיה כללית מעל אסלה
יש להחליף את פינות הקרמיקה הבולטת באמבטיה ולבצע לה סיומת "כובע", הדבר כרוך בפירוק חיפוי והרכבתו 

מחדש 
בפינת הניאגרה יש לבצע פינוי ולהרכיב כובע ייעודי לפינת קרמיקה
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ראו צילום מקטלוג ספק פינות קרמיקה
הערכת עלות: 1500 ₪
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חלון ממד - ביטון

38. מסגרות
38.1. הליקוי: מלבן חלון הממ"ד לא דופן כראוי.

המלצות לביצוע: יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.
הערכת עלות: 800 ₪
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חלונות - איטום מפגש גליף עם אדן החלון

39. עבודות איטום וליקויי רטיבות
39.1. הליקוי: חוסר איטום במפגש אדן חלון עם גליף
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המלצות לביצוע: יש לבצע איטום בצורה מושלמת במפגש בין אדן חלון לגליף
הערכת עלות: 1000 ₪

עמוד 84 מתוך 149  



כניסה לבית - פעמון כניסה

40. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
40.1. הליקוי: לחצן פעמון כניסה אינו מפעיל את הפעמון
המלצות לביצוע: יש לחבר את לחצן הפעמון לפעמון הבית

הערכת עלות: 500 ₪
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לכלוך ושאריות חומרי בניה בקופסאות ביקורת

41. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
41.1. הליקוי: קופסאות ביקורת משופעות בלכלוך ושאריות חומרי מליטה, הדבר עלול לגרום לסתימה במערכת סילוק מים

מחסום ריח באמבטיהמקלחת הורים

מחסום ריח באמבטיה
המלצות לביצוע: יש לנקות את קופסאת הביקורת ואת קוו ניקוז המים.

הערכת עלות: 1500 ₪
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מונה מים נזילה ממחברי מונה המים

42. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
42.1. הליקוי: ישנה נזילת מים פעילה וטפטוף מים ממחבר של מערכת מד המים.

חול רטוב כתוצאה מהנזילה
המלצות לביצוע: יש לחבר את הצינורות בצורה תקינה ולוודא שאין נזילה

הערכת עלות: 500 ₪
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ממ"ד - רוזטה של ידית דלת ממ"ד עקומה

43. מסגרות
43.1. הליקוי: רוזטה של ידית דלת ממ"ד עקומה

המלצות לביצוע: יש לכוון את הרוזטה ולהרכיבה בצורה ישרה
הערכת עלות: 500 ₪
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ממד - חלון ממד לא אטום

44. מסגרות
44.1. הליקוי: נראה חדירת אור מחלון ממד כשהוא סגור, הדבר מעיד על חוסר אטימות של חלון הממ"ד

חדירת אור מאזור חיבור בין כנפי סגירת חלון הממ"ד
בחלק התחתון של החלן

המלצות לביצוע: יש לכוון את חלון הממ"ד ולהחליף גומיות במידת הצורך כדי שחלון הממ"ד יסגר בצורה אטומה למניעת חדירת 
גזים, 

לאח התיקון יש לבצע בדיקת אטימות
הערכת עלות: 1500 ₪
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ממד - צביעת דלת ממד

45. מסגרות
45.1. הליקוי: במשקוף הממד נראו הליקויים הבאים: 

1. טייח בולט מעל מפלס המשקוף 
2. לכלוך ושאריות חומרי מליטה 

3. קילופי צבע

טייח בולט מעל מפסל המשקוף
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המלצות לביצוע: במשקוף הממד נראו הליקויים הבאים: 
1. יש לסתת את הטייח הבולט וליישר את הטייח מסביב למשקוף, לאחר מכן לבצע תיקוני צבע 

2. לנקות לכלוך ושאריות חומרי מליטה 
3. להסיר את שכבת הצבע המתקלפת ולצבוע עד לכיסוי מלא ואחיד

הערכת עלות: 1500 ₪
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מעטפת המבנה - חיפוי אבן

46. עבודות ריצוף (אבן טבעית)
46.1. הליקוי: פגמים באבני חיפוי במעטפת המבנה, לדוגמא: 

1. גימור לא אסטטי סביב קופסאת חשמל 
2. אבן סדוקה 

3. אבנים שבורות 
4. תיקוני אבן לא אסתטיים ובולטים לעין

גימור לא אסטטי סביב קופסאת חשמל
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אבן שבורהאבן שבורה

סימני תיקון הבולטים לעיןסימני תיקון

אבן שבורה (מצורף צילום תקריב)סימני תיקון הבולטים לעין
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חלק גדול מהאבן מולא בכוחלה, נראה שהאבן שבורהאבן שבורה
והסתירו פגם בעזרת כוחלה

חלק גדול מהאבן מולא בכוחלה, נראה שהאבן שבורה
והסתירו פגם בעזרת כוחלה

זאת בהתאם  לת"י 5566 חלק 1 טבלה 4. 
וכן בהתאם לת"י 5566.2 סעיף 5.1.4.2 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים כל אריח 

שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף.
המלצות לביצוע: נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

הערכת עלות: 2500 ₪
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נקודות מאור בתקרה- ווים לתליית גופי תאורה

47. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
47.1. הליקוי: לא הורכבו ווים בנקודות מאור בתקרה

המלצות לביצוע: יש להרכיב ווים בנקודות מאור בתקרה לנשיאת משקל של 10 ק"ג לפחות ולפי חוק החשמל
הערכת עלות: 500 ₪
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סדק מעל למשקוף

48. עבודות טיח וצבע
48.1. הליקוי: סדק בקיר

מעל דלת כניסה לחדר צמוד לשירותים
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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ספי חלונות - פגיעות ותיקונים בולטים לעין

49. עבודות ריצוף (אבן טבעית)
49.1. הליקוי: בוצעו תיקוני אבנים באדני חלונות בצורה לא אסטתית ולא מקצועית 

אדן חלון במקלחת הורים בוצע בצורה לא סימטרית ובמרחקים לא שווים מגליף החלון

חלון מטבח

חלון מטבח

עמוד 97 מתוך 149  



אדן חלון מקלחת הורים - צד ימני בולט כ1 ס"מ מגליף
החלון

אדן חלון מקלחת הורים צד שמאלי מורחק כ5 מ"מ מגליף
החלון

המלצות לביצוע: יש להחליף את האבנים באבנים תקינות ללא פגמים
הערכת עלות: 1000 ₪
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צביעת חלון ממד

50. מסגרות
50.1. הליקוי: כנף חלון ממ"ד אינו צבוע כהלכה/ פגום.
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בניגוד לת"י 4422 חלק 3.
המלצות לביצוע: יש לשפשף את פריטי המסגרות ולבצע צביעה אחידה בכיסוי מלא

הערכת עלות: 1200 ₪
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צבע

51. עבודות טיח וצבע
51.1. הליקוי: צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע 

עבודות הצביעה.

גליף חלון בחדר צמוד לשירותיםמתחת לחלון בחדר צמוד לשירותים

חלון סלוןחלון סלון
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חלון סלון
זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, 

פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד 
שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" 

וכן בניגוד לת"י 1922.
המלצות לביצוע: נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש 

שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.
הערכת עלות: 2000 ₪
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רחבי הבית - איטום קופסאות ביקורת

52. עבודות איטום וליקויי רטיבות
52.1. הליקוי: לא בוצע איטום מסביב לקופסת ביקורת

מתחת לארון באמבטיה כלליתשירותי אורחים

מתחת לארון באמבטיה כללית
מתוך תקן 1555 חלק 3 סעיף 2.1.4
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המלצות לביצוע: יש לאטום בצורה מושלמת ולמלא בחומר גמיש בין הקופסא לאריח, מקור זה עלול לגרום לרטיבות 
כלואה מתחת לריצוף. 

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.
הערכת עלות: 600 ₪
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רחבי הבית - אלומיניום

53. אלומיניום
53.1. הליקוי: התקלפות צבע וסדקים במפגש בין הקיר לפרופילי אלומיניום באזורים נרחבים בבית

חדר צמוד לשירותיםחדר צמוד לשירותים

חדר הוריםחדר צמוד לשירותים

חדר הוריםחדר הורים
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חדר הוריםחדר הורים
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סלוו

חלון ממד- חוסר איטום ומילוי, נראה שמסגרת החלון
הורכבה בלחץ וגרמה לבטן בחלון

חלון ממד

המלצות לביצוע: יש להסיר את החומר המתקלף ו/או סדוק, לנקות היטב את האזור, לאטום את מפגש החלון עם 
הקירות בעזרת חומר איטום גמיש בצורה אסתטית ומלאה,  

לאחר מכן לבצע תיקוני טייח וצבע
הערכת עלות: 1500 ₪
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רחבי הבית - אריחים בולטים

54. עבודות ריצוף וחיפוי
54.1. הליקוי: אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. לדוגמא: 

א.בסלון 2 אריחים 
ב. באזור מטבח

סלוןסלון

מטבחמטבח
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מתחת לארון מטבחמתחת לארון מטבח
זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות"י 789.

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.

תמחור זה מתבסס על כך שיש ריצוף ספייר מאותה סדרת ייצור, במידה ואין ריצוף זהה מאותה סדרת ייצור, 
עלות התיקון תגדל

הערכת עלות: 2000 ₪
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רחבי הבית - גימור מעל דלתות

55. עבודות טיח וצבע
55.1. הליקוי: מראה טיח לא אחיד בגימור מעל הלבשת קורה עליונה של הדלת

שירותיםאמבטיה כללית

דלת אמבטיהדלת חדר צמוד לשירותים
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מקלחת הוריםמקלחת הורים
זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.
המלצות לביצוע: נדרש לבצע תיקוני טייח וצבע בצורה מקצועית ואחידה עם מראה הקיר 

במפגש הלבשת המשקוף עם הקיר יש למרוח חומר גמיש (אקרילי). 
כדי להימנע מהבדלי גוון בקירות ולקבל מראה צב אחיד ייתכן ויידרש לצבוע אזורים נרחבים בקיר שבו בוצע התיקון

הערכת עלות: 1200 ₪
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רחבי הבית - מישק הפרדה בין ריצוף לפנל

56. עבודות ריצוף וחיפוי
56.1. הליקוי: לא בוצע מישק הפרדה ממולא בחומר גמיש כנדרש בתקן

מבואת חדרים ליד שירותיםאזור כניסה לבית

ממ"דחדר ליד שירותים

סלוןחדר הורים
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סלוןסלון

חדר כביסה
מתוך תקן 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4
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המלצות לביצוע: 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. 

התיקון: 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: 11850 ₪
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רחבי הבית - ניקיון

57. עבודות פיתוח ושונות
57.1. הליקוי: 1. הלבשות משקופי דלתות 

2. ארון מטבח 
3. שיש מטבח 

4. חלונות אלומיניום 
5. משקוף דלת כניסה

חלונות אלומויניםדלת כניסה

שמטח עבודה במטבח מלוכלך בכתמי צבעחלונות אלומוינים
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דופן ארון מטבח מלוכלכת בכתמי צבע

הלבשת משקוף
המלצות לביצוע: יש לנקות את שאריות הצבע מהאלמנטים

הערכת עלות: 500 ₪
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רחבי הבית - סטיות וחוסר מישוריות בקירות

58. עבודות טיח וצבע
58.1. 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

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד שמאל

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד שמאל

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד שמאל

גליף ויטרינה יציאה לגינה
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גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד שמאל

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד שמאל

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד ימין

גליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת -
צד ימין
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גליות וחוסר מישוריות בטייח בקיר מצד ימין לדלת שירותיגליות וחוסר מישוריות מסביב לויטרינה יציאה למרפסת
אורחים

גליות בקיר נמוך במטבחגליות בקיר מסתור כביסה של 2 סמ

מדידת נישה מאחורי הדלת כניסה חלק תחתוןניתן לראות את הגליות בקיר הנמוך במטבח
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מדידת חלק תחתון של נישה מאחורי דלת כניסה רוחב
נישה 90.5 סמ

מדידת נישה מאחורי הדלת בחלק שצמוד לתקרה

מדידת נישה מאחורי הדלת כניסה בחלק שצמוד לתקרה
89.3 סמ

נישה מאחורי דלת כניסה
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גליף חלון בחדר שינה שצמוד לאמבטיה עקוםגליף חלון בחדר שינה שימוש לאמבטיה עקום

חלון חדר שינה שצמוד לשירותי אורחים גליף עקום
המלצות לביצוע: יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת. 

בגמר התיקונים יש לבצע בדיקת מעבדה מוסמכת לגליות ומישוריות הקירות.
הערכת עלות: 12000 ₪
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רחבי הבית - פגיעות בריצוף

59. עבודות ריצוף וחיפוי
59.1. הליקוי: פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). 

נראו פגיעות בריצוף באזורים שונים בדירה, למשל: 
1.פרוזדור ליד ממד 

2.בכניסה לחדר הורים 
3. סביב ניקוז מקלחת הורים 

4. סביב קופסאות ביקורת באמבטיה כללית 
5. סביב קופסאת ביקורת בשירותי אורחים

דלת כניסה לחדר הוריםפרוזדור ליד ממד
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מקלחת הוריםמקלחת הורים

חיפוי מטבחמקלחת הורים

חיפוי מטבח, ארון עליון חודר לתוך קרמיקה בחיפוי
המטבח

שירותי אורחים
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מתחת לארון אמבטיה - חיתוך לא אסטתי
זאת בניגוד לת"י  1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו 

עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.

המלצות לביצוע: נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.
הערכת עלות: 2500 ₪
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רחבי הבית - פנלים בוצעו בצורה לא אסטתית

60. עבודות ריצוף וחיפוי
60.1. הליקוי: פנלים שקועים בקירות במרחק לא אחיד מהקיר

הליקוי גורם למראה לא אסטתי של פנלים בדירה ואינו תואם לכללי המקצוע המקובלים והמצופים.
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פיל צמוד לדלת כניסה בולטקיר מול דלת כניסה לכל שקוע

פנל בקיר מטבח נמוךפיל במטבח גבשושיות מעל הפנל

עמוד 126 מתוך 149  



פנל שקוע במרפסתפיל שקוע מקיר בסלון

חדר הוריםמסדרון, פיל שקוע מהקיר
זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות"י 789.

המלצות לביצוע: נדרש לפרק את הפנלים ולהרכיבם על הקירות במרחק אחיד מפני הקיר לפי כללי המקצוע 
המקובלים,

תיקון הליקוי תומחר בסעיף חוסר מישק הפרדה בין פנל לריצוף
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רחבי הבית - רובה

61. עבודות ריצוף וחיפוי
61.1. הליקוי: בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של רובה במישקים.

חדר הורים

חדר הוריםחדר הורים

פרוזדורחדר הורים
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פרוזדור
זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון 

יהא אחיד.

המלצות לביצוע: נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.
הערכת עלות: 3000 ₪
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רחבי הבית - רטיבות

62. עבודות איטום וליקויי רטיבות
62.1. הליקוי: כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה: 

1.רטיבות בתקרת הבית ובקירות, זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.32 וסעיף 5.33 (א)  
ובניגוד לתקן 1476 על כל חלקיו 

2. רטיבות בפינות החלונות

תקרת סלוןסלון

חדר ליד שירותיםתקרת סלון
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חדר צמוד לשירותיםחדר ליד שירותים

חדר צמוד לשירותיםחדר צמוד לשירותים

חדר צמוד לשירותיםחדר צמוד לשירותים
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סלוןסלון

חלון בסלון

עמוד 132 מתוך 149  



1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור  החלון יהיו לפי כללי 
מקצוע טובים. 

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון 
ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים 

מתאימים. 
3. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" 

על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים 
הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן. 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
4.תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים 

ורטיבות לתוכו מבחוץ". 
 

5. תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים 
ורצפות חדרי השרות למעט  אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". 

וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.
המלצות לביצוע: נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה. 

הדבר כולל פירוק הלבשות חלונות , לאחר כל התיקונים יש לבצע בדיקות הצפה בגג  ובדיקת המטרה לחלונות לצורך 
וידוא תקינות התיקון

עלות בדיקת הצפה ואיטום חלונות תומחרו בסעיף אחר 
בסעיף זה מתומחרת בדיקת המטרה ותיקוני טייח וצבע

הערכת עלות: 4000 ₪
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רחבי הבית - ריצוף רובה מתפוררת

63. עבודות ריצוף וחיפוי
63.1. הליקוי: נמצאו מישקים באזורים שונים ובהם חללים במישקים,  

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

חדר כביסהחדר כביסה

ממדחדר כביסה
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
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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: 2500 ₪
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רחבי הבית - רעש של רוח מחלונות

64. אלומיניום
64.1. הליקוי: במועד בדיקת הדירה, נשמעו רעשים של רוחות דרך מערכות האלומיניום, 

מהחלונות ומויטרינות יציאה לגינה
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המלצות לביצוע: יש לפרק את הלבשות המשקופים ולבדוק האם בוצע איטום, במידה וכן יש לשפרו ולמנוע חדירת 
רוח דרך החלונות, 

במידה ולא בוצע איטום יש לבצע איטום על פי תקן 4068 חלק 1
העלות המתומחרת הינה עלות התחלתית, עלות התיקון תקבע לאחר פירוק הלבשות האלומיניום ובחינת 

התיקונים הדרושים
הערכת עלות: 1000 ₪
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רחבת כניסה לבית - שקע בריצוף חוץ

65. עבודות פיתוח ושונות
65.1. הליקוי: מישוריות כללית של ריצוף חוץ אינה בהתאם לתקן ישראלי 1571 

נמדד שקע בגבה של 1.9 ס"מ ברחבת הכניסה לבית

תקן 1571 טבלה 2 סעיף 6
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המלצות לביצוע: יש לפרק את הריצוף ולבצע משטח ריצוף על פי טבלה 2 בתקן ישראלי 1571
הערכת עלות: 500 ₪
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ריצוף חוץ - כתמי צבע

66. עבודות פיתוח ושונות
66.1. הליקוי: במקומות פזורים בריצוף האבנים המשתלבות נמצאו פגמים כגון כתמי צבע
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המלצות לביצוע: נדרש לנקות את שאריות הצבע מהאבנים, 
במידה והכתמים לא יורדים יש פרק את אבני הריצוף הפגומים ולרצף באבנים שלמות ותקינות.

מתומחר עלות ניקיון, במידה והכתמים לא ירדו עלות התיקון תגדל
הערכת עלות: 500 ₪
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ריצוף חוץ - מילוי מישקים

67. עבודות פיתוח ושונות
67.1. הליקוי: חסר מילוי חול במישקי ריצוף חוץ

בהתאם לתקן ישראלי 1571 סעיף 5 בטבלה 2
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המלצות לביצוע: יש למלא חול בין המישקים עד לפני הריצוף
הערכת עלות: 700 ₪

עמוד 144 מתוך 149  



תא מקלחת הורים - ריצוף תא מקלחת

68. עבודות ריצוף וחיפוי
68.1. הליקוי: לא בוצע ריצוף R11 נגד החלקה בתא מקלחת הורים

המלצות לביצוע: יש לפרק את תא המקלחת ולהחליף את הריצוף בתא המקלחת.
הערכת עלות: 2000 ₪
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סיכום עלויות התיקונים -(המחירים הינם ב - ₪).

מחירסעיףמס'
5,100נגרות1
33,250עבודות ריצוף וחיפוי2
20,500עבודות טיח וצבע3
6,900עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז4
3,500עבודות ריצוף (אבן טבעית)5
3,300אלומיניום6
3,000מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות7
38,100עבודות איטום וליקויי רטיבות8
11,400מסגרות9
1,300עבודות אבן טבעית10
2,100שלד ובניה11
4,200עבודות פיתוח ושונות12

6,632.5פיקוח 5%
139,282.5סה"כ

23,678.03מע"מ 17%
162,960.53סה"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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