
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוות דעת הנדסית
עבור: גברת______ ומר _______________
כתובת: רחוב ___________דירה ___ אשדוד

עמוד 1 מתוך 108  



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: 
רחוב ___________דירה ___ אשדוד 

 
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 07.02.021 בדקתי את הדירה, הבדיקה בוצעה בנוכחותם של גברת גברת______ ומר _______________
מדובר בדירת 4 חדרים חדשה 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
אזור כניסה לחדר כביסה - אריח בגוון שונה

1. עבודות ריצוף וחיפוי
1.1. הליקוי: באזור כניסה לחדר כביסה נראו הבדלי גוון בריצוף, קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים 

מסדרות ייצור שונות. 
גוון האריח המסומן שונה מגוון האריחים בדירה

זאת בניגוד לת"י  1555.3 פרק ה'  הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  
 .5.1.2

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.  
ובניגוד לת"י  1555 חלק 3 סעיף 3.1 ששם נדרש -  שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.
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המלצות לביצוע: נדרש להחליף את האריח שבגוון שונה לאריח התואם את הגוון של שאר הריצוף. 
עלות התיקון תשתנה במידה ולא יהיו אריחים מאותה סדרת ייצור

בשלב זה מתומחר תיקון של החלפת האריח בהנחה שיש ריצוף ספייר מאותה סדרת ייצור שאיתה ריצפו את 
שאר הדירה

הערכת עלות: 1000 ₪
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אי התאמה למפרט מכר

2. עבודות פיתוח ושונות
2.1. הליקוי: נמצאו אי התאמות למפרט טכני של הדירה : 

1. לא בוצעה הנמכה של תקרת גבס - זאת בניגוד לסעיף 3.1 במפרט מכר הדירה בו רשום "בדירה הנמכת 
גבס בגובה 10 ס"מ מפני תקרת הבטון, למעט תקרות מונמכות, בליטות, קורות וכדומה:" 

2. לא הורכבו חלונות דריי קיפ - זאת בניגוד לתכנית מכר הדירה ולטבלה מספר 3 - רשימת דלתות וחלונות, 
ותריסים בדירה בה רשום שסוג פתיחת החלונות בחדר דיור, חדר שינה הורים, חדר שינה , מטבח וממ"ד  

סה"כ 5 חלונות

ניתן לראות שלא בוצע הנמכת תקרת גבס
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המלצות לביצוע: 1. יש לבצע הנמכת תקרת גבס בהתאם לכתוב במפרט מכר של הדירה 
2. יש להחליף מערכת חלונות דריי קיפ בהתאם לכתוב במפרט ובתכנית המכר

תמחור תקרת גבס לפי 200 ש"ח/מ"ר * 85 מ"ר = 17,000 ש"ח  לסעיף זה יש להוסיף עלות ביצוע התאמות 
חשמל וספרינקלרים  בסך של כ1500 ש"ח  

עלות מנגנון דריי קיפ כ3000 ש"ח/מ"ר  *  7.19 = 21,570 ש"ח- זאת הערכה של עלות  החלפת מערכת 
האלומיניום למערכת דריי קיפ בהתאם לתכנית המכר  , מומלץ להזמין איש אלומיניום שייבחן את האלומיניום 

בדירה וייתן הצעת מחיר למערכות אלומיניום זהות
הערכת עלות: 40070 ₪
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אמבטיה כללית - אסלה משפריצה מים

3. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
3.1. הליקוי: אסלה משפריצה מים מחוץ לאסלה בזמן הדחת המים

המלצות לביצוע: יש לכוון את הדחת המים באסלה
מתומחר עלות כיוון לחצני הדחת מים, 

ייתכן ומדובר בליקויי שידרוש החלפת חלקים במידה וכן עלות התיקון תגדל בהתאם
הערכת עלות: 500 ₪
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אמבטיה כללית - דופן אמבטיה חלולה

4. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
4.1. הליקוי: האמבט אינו מדופן כנדרש.

זאת בניגוד לדרישות  ת"י 1205.0 סעיף 3.1.1 לפיו - נדרש שהאמבט יותקן בהתאם לתקנים ובאם לא קיים הוראות התקנה יש 
להתייחס להוראות התקנה של היצרן. 

ובניגוד לת"י 1205.3 סעיף 3.1 לפיו - נדרש להתקין קבועות שרברבות  ואביזריהן לפי תוכניות  מתכנן של המערכת או לפי הוראות 
יצרן. 

וכן בניגוד להוראות  יצרן. 
וכן סותר את דרישות המפרט הכללי  - סעיף 07042 - לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים חזקים ויציבים" ואת 

דרישות הל"ת הישימות.
המלצות לביצוע: יש להסיר את החיפוי לצד האמבטיה, למלא סביב בחול, בדייס בטון (או בחומר מילוי אחר כגון פוליאוריתן מוקצף) 

ולסגור מחדש את החורים תוך ביצוע  העבודות הנדרשות.
הערכת עלות: 2500 ₪
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אמבטיה כללית - לכלוך בקופסאות ביקורת

5. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
5.1. הליקוי: שאריות חומרי בניה בקופסאת ביקורת, הדבר עלול לגרום לסתימה במערכת סילוק מים

מחסום ריח
המלצות לביצוע: יש לנקות את קופסאת הביקורת ואת קוו ניקוז המים ולוודא שאין שאריות חומרי בניה בצנרת הניקוז

הערכת עלות: 500 ₪
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אמבטיה כללית - פגיעות בפינת קרמיקה

6. עבודות ריצוף וחיפוי
6.1. הליקוי: נראו פגיעות בפינת קרמיקה באמבטיה כללית לדוגמא: 

1. התקלפות צבע  
2. חיתוך בפרופיל הפינה

חיתוך בפרופיל פינת קרמיקהקילוף צבע

קילוף צבע
המלצות לביצוע: יש להחליף לפינת קרמיקה חדשה ללא פגיעות, התיקון כרוך בפירוק קרמיקה וחיפוי מחדש

עלות התיקון תגדל במידה ולא ימצאו אריחים מאותה סדרת ייצור
הערכת עלות: 2500 ₪
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אספקת חבלי כביסה

7. מסגרות
7.1. הליקוי: לא סופקו ולא הורכבו חבלי כביסה

המלצות לביצוע: יש להרכיב חבלי כביסה במתקן תליית כביסה במסתור כביסה
הערכת עלות: 250 ₪
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ארון חשמל - בליטות פרופילי פח

8. מסגרות
8.1. הליקוי: פרופילי פח בולטים ממסגרת ארון הפח בארון החשמל

המלצות לביצוע: יש לקבע את ארון הפח בצורה יציבה, לסדר בצורה אסטתית את שאריות הפח ו/או לחתוך אותם
הערכת עלות: 250 ₪
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דלת כניסה

9. מסגרות
9.1. הליקוי: בדלת כניסה לדירה נראו מספר ליקויים : 

1. שריטות על גבי ידיות הדלת 
2. שריטה על גבי ציפוי הדלת -השריטה עברה את ציפוי הדלת והגיעה למתכת הדלת  

3 . מרווח לא אחיד בין אינסרט דלת לריצוף 
4. פגיעה בפינה עליונה של הדלת 

5. כתמי חלודה באזור יציאת בריחים מהדלת

שריטה על גבי הדלת - תקריבשריטה על גבי הדלת

כתמי חלודה באזור יציאת הבריחים מהדלת
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פגיעה בפינה עליונה של הדלת
המלצות לביצוע: 1. יש להחליף את הידיות השרוטות 

2. יש לבצע תיקון מקומי בצורה אסטתית או להחליף את ציפוי הדלת 
3 .יש לכוון את אינסרט הדלת כך שיהיה מרווח אחיד 

4. יש לתקן את הפגיעה 
5. יש להחליף את החלק החלודה

הערכת עלות: 1500 ₪
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דלת ממ"ד - גומי איטום

10. מסגרות
10.1. הליקוי: גומי אטימה של דלת ממ"ד משופע בשאריות צבע ואינו מקובע לדלת הפלדה

המלצות לביצוע: יש להחליף את גומי אטימת דלת ממ"ד ולהרכיבו בצורה יציבה, 
יש לבצע את ההחלפה בעזרת נציג של חברת דלתות הממ"ד, 

לאחר מכן יש לבצע בדיקת אטימות ממ"ד בעזרת מעבדה מוסמכת
הערכת עלות: 1000 ₪
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דלת ממד - צבע משקוף

11. מסגרות
11.1. הליקוי: מלבן דלת כניסה לממ"ד אינו צבוע כהלכה (פגום).

המלצות לביצוע: יש להסיר את הצבע המתקלף, לשפשף ולצבוע עד לקבלת כיסוי מלא ואחיד.
הערכת עלות: 500 ₪
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דלת ממד פגיעות בציפוי הדלת

12. מסגרות
12.1. הליקוי: נראו מספר פגיעות ומעיכות בדלת הממ"ד
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המלצות לביצוע: יש לבצע תיקונים ולאחר מכן לחדש את צבע דלת ממ"ד כדי לקבל מראה אחיד 
במידה והתיקון לא אפשרי, יש להחליף את דלת הממ"ד

מתומחר עלות ראשונית של תיקוני שפכטל וצבע
הערכת עלות: 2000 ₪
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זכוכית בטיחותית

13. אלומיניום
13.1. הליקוי: יש להציג אישור של זכוכית בטיחותית באזורים הדרושים לפי ת"י 1099, למשל: 

1. המעקה מרפסות 
2. ויטרינה יציאה למרפסת מהסלון 
3.דלת יציאה למרפסת מחדר שינה 

4. חלקי חלונות הנמצאים עד גובה של 105 ס"מ ממפלס הרצפה

דלת יציאה למרפסת

חלקים קבועים תחתונים של חלונות אשר נמצאים עד
גובה 105 ס"מ ממפלס הרצפה
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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

מדובר על עלות ראשונית לבדיקת מעבדה במידה ולא יסופק אישור, 
וימצא שהזכויות אינן בטיחותיות יידרש להחליפן עלות התיקון תגדל

הערכת עלות: 2000 ₪
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חדר עם יציאה למרפסת - פגמים באלומיניום

14. אלומיניום
14.1. הליקוי: פגמים ושריטות בדלת אלומיניו יציאה למרפסת מחדר שינה.

כתמים לבנים על פרופיל תחתון של דלת
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כתמים לבנים על פרופיל תחתון של דלת
המלצות לביצוע: יש להחליף את הפרופילים הפגועים

הערכת עלות: 2500 ₪
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חדר שינה עם יציאה למרפסת - שלב תריס עקום

15. אלומיניום
15.1. הליקוי: שלב תריס ונציאני עקום, הליקוי בולט לעין ומהווה ליקו תפקודי ואסטתי של התריס

המלצות לביצוע: נדרש ליישר את שלב התריס במידה ולא ניתן ליישר את התריס, יש להחליפו
בשלב זה מתומחר עלות ביקור וטיפול ראשוני של איש אלומיניום, 

עלות התיקון תגדל במידה ויידרש להחליף את התריס
הערכת עלות: 500 ₪
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חדרים רטובים - חוסר איטום בין משקוף לרצפה

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

מקלחת הוריםמקלחת הורים
המלצות לביצוע: יש לאטום עזרת חומר גמיש את מפגש המשקופים עם הרצפה.

הערכת עלות: 200 ₪
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חדרים רטובים - מישקי ביניים ומישקי התפשטות

17. עבודות ריצוף וחיפוי
17.1. הליקוי: מישקי ביניים והתפשטות מולאו עם חומר צמנטי 

לא בוצעו מישקי ביניים ומישקי התפשטות מלאים בחומר גמיש וזאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 
במספר אזורים ניתן לראות סדיקה והתפוררות של המילוי הצמנטי במישק, סדיקה זו עלולה לגרום לרטיבות 

ולחדירת מים אל הקירות

ניתן לראות סדיקה של הרובה בפינת מפגש בין חיפוי
קירות

בפינת תא מקלחת סדיקה של הרובה בפינת מפגש בין
קירות
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מקלחת הוריםצד ימין מעל למראה

מעל ניאגרה בחדר הוריםמעל מיכל הדחה בחדר הורים

רובה צמנטית ובגוונים שוניםאמבטיה כללית
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מעל מיכל הדחהאמבטיה 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: 10750 ₪
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חדריפ רטובים - אביזרים שלא הורכבו

18. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
18.1. הליקוי: אביזרי קצה סופקו לדייר אך לא הורכבו  לדוגמא: 

1. ראש דוש למקלחת הורים 
2. צינור ושפורפרת דוש למקלחת הורים 

3. צינור ושפורפרת דוש לאמבטיה כללית 
4. מסך אינטרקום

מקלחת הוריםחסר צינור ודוש אמבטיה כללית
המלצות לביצוע: יש להרכיב את האביזרים החסרים

הערכת עלות: 700 ₪
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חיפוי חוץ - פגיעות בציפוי אבן

19. עבודות אבן טבעית
19.1. הליקוי: נראו פגמים וכתמי חלודה ברחבי חיפוי קירות אבן בחיפוי חוץ(שברים, חריצים וכתמי חלודה). 

נראו כתמים העלולים להעיד על התחלת התפתחות חלודה באביזרי חיפוי האבן (ווי תלייה ודיסקיות). 
לטענת הדייר יש כתמי רטיבות במרפסת (שורה תחתונה שצמודה לריצוף) שלא מתייבשים מספר ימים
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צילום מתוך גוגל מפות מרחק של 932.5 מטר מהים
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המלצות לביצוע: יש לקבל תוצאות בדיקות מעבדה בהתאם לסוג האבן, מיקום האבן וייעוד הבניין - על המעבדה 
לקבוע איזה בדיקות דרושות בהתאם לנתונים בהתאם לת"י 2378 חלק 1 וחלק 3 

יש לקבל תוצאות בדיקות ו/או אישור לסוג ההווים והדיסקיות והתאמתן לתקן הישראלי יש להתייחס לקרבה לים 
נדרש להחליף את אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים ולהסיר את הכתמים מהאבנים.

בשלב זה מתומחרת עלות תיקון מקומית של ניקוי והחלפת האבנים המלוכלכות ו/או הפגועות. 
ייתכן ועלות התיקון תגדל בהתאם לתוצאות בדיקת המעבדה

הערכת עלות: 2000 ₪
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חלון במרפסת - מרווח לא אחיד בין פרופיל אלומיניום לאדן החלון

20. אלומיניום
20.1. הליקוי: מרווח לא אחיד בין פרופיל אלומיניום של החלון לאדן החלון

בפינה הימנית נראה מרווח של 7 מ"מ בין פרופיל
האלומיניום לאדן החלון

בפינ השמאלית אין מרווח בין אדן החלון לפרופיל
אלומיניום

המלצות לביצוע: יש להרכיב פרופיל אלומיניום רחב יותר לצורך לסגירת המרווח הלא אסטתי
הערכת עלות: 700 ₪
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חלון ממ"ד - אטימות חלון

21. מסגרות
21.1. הליקוי: בזמן סגירה של החלון נראה חריץ במרכז החלון במפגש בין הכנפיים שדרכו חודר אור, 

הדבר מעיד על חוסר אטימות חלון ממ"ד

המלצות לביצוע: יש לכוון את חלון הממ"ד בעזרת נציג של ספק החלונות, 
אחר מכן יש לבצע בדקת אטימות בעזרת מעבדה מוסמכת

הערכת עלות: 1000 ₪

עמוד 41 מתוך 108  



חלון ממד - צבע

22. מסגרות
22.1. הליקוי: משקוף וכנף חלון ממ"ד אינם צבוע כהלכה/ פגום, נראו סימני נזילות צבע, קילופי צבע, לכלוך 

וחלודה
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בניגוד לת"י 4422 חלק 3.
המלצות לביצוע: יש לשפשף את החלון ולבצע בגוון אחיד ובכיסוי מלא

הערכת עלות: 1000 ₪
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חשמל - ארון חשמל לא מקובע וחוסר מכסים

23. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
23.1. הליקוי: חסרים מכסים בארון החשמל 

חסרים מכסים בארון החשמל 
בנוסף ארון חשמל רעוע ולא מקובע

המלצות לביצוע: יש לסגור בעזרת מכסים ייעודיים את פתחי החשמל 
יש לקבע את ארון החשמל

הערכת עלות: 300 ₪
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לוח חשמל - תקינות

24. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
24.1. הליקוי: לוח חשמל קיצר ויצא ניצוץ ממתג ארון החשמל שעליו רשום "סלון" 

מתג מקלחת מקצר 
דלת ארון חשמל קשה לסגירה
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המלצות לביצוע: במועד הבדיקה חשמלאי ביקר בדירה ותיקן את הבעיה. 
יש לקבל אישור חשמלאי לתקינות ארון החשמל

הערכת עלות: 700 ₪
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מזגן מרכזי לא עובד

25. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
25.1. הליקוי: לא ניתן היה להדליק את המזגן

המלצות לביצוע: יש לבדוק את חיבורי המזגן לחשמל, 
ולוודא את תקינות המזגן 

בנוסף יש להשלים את סרט הליפוף על בידוד הצנרת
בשלב זה מתמחר עלות חיבור חשמל

הערכת עלות: 400 ₪
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מחסן - טקסטורת טייח

26. עבודות טיח וצבע
26.1. הליקוי: מראה טיח לא אחיד בתקרה ובאזור מפסק חשמל , נראו חורים וטקסטורה לא אחידה, 

עיבוד לא אסטתי ביציאה רשת איוורור

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.
המלצות לביצוע: נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה, לאחר מכן לצבוע בגוון אחיד ובכיסוי מלא 

יש להשקיע את רשת האיוורור בקיר ו/או לבצע גימור אסטתי סביב הרשת
הערכת עלות: 2000 ₪
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מחסן - ניקיון מסגרות

27. מסגרות
27.1. הליקוי: שאריות צבע קירות על גבי משקוף כניסה למחסן

המלצות לביצוע: יש לנקות את המשקוף משאריות צבע
הערכת עלות: 250 ₪
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ממ"ד - דלת ממד לא ננעלת בצורה מלאה

28. מסגרות
28.1. הליקוי: דלת ממ"ד לא ננעלת בצורה מלאה

המלצות לביצוע: יש לכוון את הדלת ע"י טכנאי מאושר ע"י פיקוד העורף וע"י יצרן דלתות ממ"ד
התקנות קובעות כי הממ"ד ייבנה מבטון מזוין כמקשה אחת, יהיה אטום, ויותקנו בו צינורות אוורור, דלת הדף, וחלון הדף 

אטום לאב"כ.  
על פי תקן ישראלי 4570. 

דירה חדשה ללא דלת שננעלת בצורה מלאה ותקנית הינה דירה שאינה ראויה לאכלוס.
הערכת עלות: 2000 ₪
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מסתור כביסה - ניקוז מסתור כביסה בולט וללא רשת ניקוז

29. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
29.1. הליקוי: פתח ניקוז מסתור כביסה בולט מעל מפלס פני השטח ומונע ניקוז תקין 
בנוסף חסר רשת ניקוז למניעת חדירת לכלוך למערכת הניקוז שעלול להביא לסתימה

המלצות לביצוע: יש לבצע שיפועים תקינים לעבר הניקוז ולהרכיב מחסום רשת
הערכת עלות: 3000 ₪
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מסתור כביסה -חוסר ברכיב אופקי ושלט אזהרה

30. מסגרות
30.1. הליקוי: לא הורכב רכיב אופקי , 

לא הורכב שלט אזהרה מפני נפילה למסתור הכביסה,
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המלצות לביצוע: יש לקבל אישור קונסטרוקטור ליציבות מסתור הכביסה 
יש להרכיב שלט אזהרה 

יש להרכיב רכיב אופקי בהתאם לת"י 5100
הערכת עלות: 2000 ₪
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מסתור כביסה -צנרת ללא שרוול

31. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
31.1. 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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מעקה מרפסת - פגמים בזכוכית זכוכית

32. אלומיניום
32.1. הליקוי: שברים ופגיעות בזכוכיות במעקה מרפסת יציאה מהסלון ומרפסת יציאה מחדר שינה

אזור 1, תקריב מרפסת יציאה מהסלוןאזור 1 מרפסת יציאה מהסלון

אזור 2, תקריב מרפסת יציאה מהסלוןאזור 2 מרפסת יציאה מהסלון

אזור 3, תקריב מרפסת יציאה מהסלוןאזור 3 מרפסת יציאה מהסלון
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אזור 4, תקריב מרפסת יציאה מהסלוןאזור 4 מרפסת יציאה מהסלון

מרפסת יציאה מחדר שינהאזור 5, זכוכית פגועה מרפסת יציאה מהסלון
בניגוד לת"י 938 חלק 1 (סעיף 8.4), החל על זכוכית בטיחות, בדיקת פגמים נעשית ממרחק של 1 מ'.

המלצות לביצוע: יש להחליף את הזכויות לזכויות שלמות ותקינות, 
יש לקבל אישור לכך שבוצע זכוכית בטיחותית 

יש לקבל אישור ליציבות המעקה ותוצאות בדיקה מעבדה
הערכת עלות: 6000 ₪
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מערכת אלומיניום - לכלוך

33. אלומיניום
33.1. הליקוי: חלונות מלוכלכים הדבר המקשה לבדוק חזותית את שלמות החלונות מבחינת שריטות ופגמים 

התגלו על ידי הדיירים סימנים שחורים הדומים לסימני עבודה עם דיסק על גבי דלת ויטרינה זכוכית בסלון

חדר הוריםחדר הורים

חדר הוריםחדר הורים
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חדר עם יציאה למרפסת
המלצות לביצוע: יש לנקות את החלונות כדי שיהיה אפשר לבדוק את החלונות בצורה ראויה. 

יש להסיר את הסימנים מהזכוכית, במידה ולא מצליחים להסיר יש להחליף את הזכוכית
בשלב זה מתומחר עלות ניקיון, עלות התיקון תגדל במידה ויתגלו פגמים לאחר הניקיון.

הערכת עלות: 800 ₪
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מערכת אלומיניום ותריסים

34. אלומיניום
34.1. הליקוי: נראו מספר ליקויים במערכת אלומיניום: 

1. תריס כנף שמאל לא עובד בסולן 
2. תריס ימין כיוון לחצן הפוף 

3. תריס בדלת יציאה למרפסת מחדר שינה לא עובד 
4. הורכב גומי קצר בדלת יציאה למרפסת מחדר השינה  

5. תריס כנף ימין בחדר הורים אינו נפתח ונסגר בצורה תקינה 
6.חדר עם יציאה למרפסת - מנגנון נעילת חלון כנף שמאל לא עובד 

7. חלון מטבח חסר פלסטיק לחריץ 
8. תריס כנף ימין שסלון לא נסגר עד הסוף  

9. לכלוך כלוא בין זכוכיות בחלון בסלון  
10. תריס ממ"ד אינו ננעל 

11. מפסק תריס חדר שינה לא תקין 
12. פרופיל אלומיניום בגליף חיצוני של חלון ממ"ד אינו מקובע כראוי 

13. גומי אינו מחובר כראוי בחלון חדר הורים

תריס חשמלי בדלת יציאה למרפסת לא עובד והורכב גומיתריס בכנף שמאל לא עובד
קצר בדלת יציאה למרפסת
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חדר הורים, תריס בכנף ימין אינו נפתח ונסגר בצורה
תקינה

חדר עם יציאה למרפסת - מנגנון נעילת חלון כנף שמאל
לא עובד

חלון מטבח - חסר פלסטיק לחריץ
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גומי לא מחובר כראוי בחלון חדר הורים
המלצות לביצוע: לאור הליקויים המתוארים במערכת אלומיניום, חוסר הניקיון (הגורם לקושי בבדיקה חזותית) 

והקושי בהפעלת התריסים יש לעבור על מערכות אלומיניום בצורה גורפת ולתקן את הליקויים.
הערכת עלות: 2500 ₪
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מקלחת הורים - חלון חורק

35. אלומיניום
35.1. הליקוי: חלון חורק וקשה לפתיחה 

חסר מגביל פתיחה

המלצות לביצוע: יש לכוון את החלון כדי שיפתח בצורה תקינה ולהרכיב מגביל פתיחה
הערכת עלות: 500 ₪
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מקלחת הורים - נזילה

36. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
36.1. הליקוי: נזילה מסיפון כיור הורים 

נראו שאריות מים על המגירה התחתונה של ארון המקלחת

המלצות לביצוע: יש לתקן את הנזילה, בנוסף יש לעקוב אחר המגירה ולוודא שהעץ לא נפגע או מתנפח בגלל המים שעמדו
בשלב זה מתומחר עלות תיקון נזילה, במידה ויידרש להחליף את המגירה עלות התיקון תגדל

הערכת עלות: 500 ₪
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מקלחת הורים - סימני חיתוך בדיסק, "גיצים" על גבי קרמיקה

37. עבודות ריצוף וחיפוי
37.1. הליקוי: נראו סימני חיתוך בדיסק על חיפוי מקלחת הורים 

התגלו על ידי הדיירים סימנים דומים על גבי דלת ויטרינה זכוכית בסלון

המלצות לביצוע: נציג הקבלן הסיר במהלך הביקור את הסימנים מחיפוי הקיר במקלחת בעזרת חומר 
יש להיות במעקב ולוודא שאין סימנים חוזרים או נוספים, במידה ויתגלו סימנים נוספים יש להסירם 

יש להסיר את הסימנים מהזכוכית, במידה ולא מצליחים להסיר יש להחליף את הזכוכית
לא לתמחור בשלב זה

עמוד 64 מתוך 108  



מקלחת כללית - רובה בגוון שונה ממה שהוזמן

38. עבודות ריצוף וחיפוי
38.1. הליקוי: לדברי הדיירים: 

הם דרשו רובה בצבע לבן בחיפוי אמבטיה כללית (ניתן לראות זאת בנספח שינויי דיירים), אך בביקור שביצעו 
בדירה הם ראו שבוצעה רובה בצבע בז', פנו לנציג הקבלו וביקשו שיבצעו רובה לבנה כפי שסוכם, 

הובטח להם שיסירו את הרובה בצבע בז' ויבצעו רובה בצבע לבן. 
במועד בדיקתי נראו הליקויים הבאים: 

1. גוונים שונים של רובה, ניתן לראות במספר מקומות רובה בגוון בז',  
2. נראתה טקסטורה לא אחידה ברובה 

3. נראו אזורים בהם הרובה עלתה על החיפוי ובוצעה בצורה רחבה ולא אסטתית 
הדבר מעיד על אי הסרה מלאה של הרובה בצבע בז' ומטיל ספק האם הרובה הוסרה בכל קירות או בוצע 

מריחת רובה לבנה על גבי הרובה בצבע בז', 
במידה ויתגלה שבוצעה מריחה של רובה לבנה על הרובה הקיימת הדבר מנוגד לתקנים ועלול לגרות לבלאי 

מואץ של הרובה ולהיסדקות
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המלצות לביצוע: יש ליישם רובה בגוון אחיד לאורך כל עומק המישק ובטקסטורה אחידה, 
יש להסיר את שאריות רובה בצבע בז' וליישם רובה בצבע לבן, בטקסטורה אחידה ואסתטית 

ייתכן שיידרש החלפת רובה באזורים נרחבים בקירות הדירה כדי להימנע מהבדלי גוון ו/או במצב שיתברר שלא 
הסירו בצורה יסודית ומלאה את הרובה שהייתה בצבע בז'

מדובר בעבודת "נמלים" יש לבצע את העבודה בעדינות ובעזרת עובדים מקצועיים כדי להימנע מפגיעה 
האריחים הקיימים.

הערכת עלות: 7000 ₪
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מרפסת - פגמים במעקה

39. אלומיניום
39.1. הליקוי: שריטות במעקה מרפסת ומרווחים בין חיבור המעקה לחיפוי קירות (במרפסת יציאה מהסלון 

ובמרפסת עם יציאה מחדר שינה)
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המלצות לביצוע: יש להחליף את פרופיל אלומיניום בפרופיל ללא שריטות 
יש לבצע חיבור אסטתי בין פרופילי אלומיניום למעקה או להחליף את הפרופיל לפרופיל ארוך יותר

הערכת עלות: 2500 ₪
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מרפסת גדולה

40. עבודות ריצוף וחיפוי
40.1. הליקוי: ריצוף מרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז, הדבר מונע ניקוז תקין. 

בנוסף נראו מים עומדים בפינת המרפסת

העמדה 1, תקריבהעמדה 1

העמדה 2 תקריבהעמדה 2
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העמדה 3, תקריבהעמדה 3

העמדה 4, תקריבהעמדה 4, אזור בו נראו מים עומדים
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 

מחיר 350 ש"ח/מ"ר
הערכת עלות: 6650 ₪

עמוד 72 מתוך 108  



מרפסת יציאה מחדר שינה - שיפוע בריצוף

41. עבודות ריצוף וחיפוי
41.1. הליקוי: ריצוף מרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז הדבר מונע ניקוז תקין.

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 
מחיר 350 ש"ח/מ"ר

הערכת עלות: 2100 ₪
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מרפסת שירות (חדר כביסה) - שקעי חשמל

42. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
42.1. הליקוי: לדברי הדיירים, סוכם עם נציגת שינוי דיירים בשם רונית שהשקעים בחדר כביסה יהיו אחד ליד השני ובמרחק 

של 25 ס"מ מהחלון אך בפועל הם בוצעו אחד מעל השני
המלצות לביצוע: יש לשנות מיקום של שקע חשמל אחד כך שהשקעים יהיו אחד ליד השני

הערכת עלות: 500 ₪
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מרפת יציאה מחדר שינה - מרווח גדול בין חיפוי אבן לקרמיקה

43. עבודות ריצוף (אבן טבעית)
43.1. הליקוי: נראה מרווח של 2.7 ס"מ בין חיפוי האבן לחיפוי הקרמיקה משני צידי המעקה

המלצות לביצוע: יש להחליף את אריח החיפוי באריח החתוך במידה מתאימה, ולמלא את המישק בחומר איטום גמיש
הערכת עלות: 1200 ₪
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נקודות מאור בתקרה- ווים לתליית גופי תאורה

44. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
44.1. הליקוי: גוף תאורה במחסן רופף ואינו מקובע,  

חוטי חשמל גלויים ולא מסודרים 
בנוסף ניתן לראות שלא הורכב בו וו לתליית גוף תאורה.

המלצות לביצוע: יש להרכיב ווים בנקודות מאור בתקרה לנשיאת משקל של 10 ק"ג לפחות ולפי חוק החשמל, 
יש להרכיב ווים בכל נקודות התאורת תקרה בדירה. 

בנוסף יש לקבע את חיבור תאורת החשמל
הערכת עלות: 500 ₪
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סלון - גליות בטייח

45. שלד ובניה
45.1. הליקוי: חיבור פלטות גבס לא מקצועיים עם גליות ולא במישור אחיד, מפגע אסתטי.
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זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 210493 סעיפים ב',ה'. 
ובניגוד למפרט הכללי ( הספר הכחול ) סעיף  22.03.05  לפיו: "בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות בתכונות הבאות: 

יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור נאות..." 
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.01 לפיו: "גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת 

שכבות צביעה..."  
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.02 לפיו: "מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות נסתר, יהיה  

מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיבור או 
ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור" 

וכן בניגוד לסעיף 22.04.12.02 לפיו: "את המישקים בין לוחות הגבס ...יש לבצע את המרק במספר שכבות עד קבלת 
שטח אחיד וחלק"

המלצות לביצוע: נדרש ליישר את הקיר למרוח שפכטל אמריקאי ב-3 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה 
מקצועית.

הערכת עלות: 1500 ₪
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סלון - ויטרינה יציאה למרפסת

46. אלומיניום
46.1. הליקוי: בויטרינה יציאה למרפסת מהסלון נראו מספר ליקויים : 

1. פגיעות בפרופיל ויטרינה תחתון 
2. גומיות רופפות 
3. גומי עם גליות  

4. פגיעות ושריטות בהלבשות אלומיניום

ויטרינה יציאה למרפסת

גומי עם גליות
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המלצות לביצוע: יש להרכיב בצורה תקינה ויציבה את גומיות החלונות ולהחליף את הגומייה הגלית, 
יש להחליף את הפרופילים הפגועים

הערכת עלות: 2000 ₪
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סלון - ספרינקלרים במרחקים לא אחידים מהתקרה

47. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
47.1. הליקוי: הספריקנלר השמאלי מסומן באדום בוצע במרחק של 15 ס"מ מהתקרה 

הספרינקלר הימני מסומן בצהוב, בוצע במרחק של 10 ס"מ מהתקרה

אדום מרחק של 15 ס''מ והצהוב 10 סמ
המלצות לביצוע: יש להנמיך את ספרינקלר ימיני ליישר את הספרינקלרים כך ישהיו באותו מרחק מהתקרה, 

למשל להנמיך את הספרינקלר הצהוב לפי גובה הספרינקלר שמסומן באדום
הערכת עלות: 1000 ₪
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ספרינקלר צבוע

48. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
48.1. הליקוי: ספרינקלר נצבע בצבע אקירלי, הדבר פוגע בתקינותו וביעילותו של הספרינקלר

המלצות לביצוע: יש להחליף את הספרינקלר, או לחלופין לקבל אישור תקינות מיועץ אינסטלציה ויועץ בטיחות אש
הערכת עלות: 250 ₪
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רחבי הדירה - אביזרי חשמל

49. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
49.1. הליקוי: מפסקי חשמל הותקנו באופן לא צמוד לקירות.

מפסק לתריס בדלת יציאה למרפסת
המלצות לביצוע: יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.

הערכת עלות: 500 ₪
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רחבי הדירה - גוונים שונים ומילוי לא אחיד של רובה

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

סלוןמטבח

חדר הוריםסלון

חדר הוריםחדר הורים
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חדר הוריםחדר הורים

תא מקלחת הוריםתא מקלחת הורים

מקלחת הורים
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חדר עם יציאה למרפסתחדר עם יציאה למרפסת

חדר עם יציאה למרפסתחדר עם יציאה למרפסת

מרפסת יציאה מחדרמרפסת יציאה מהחדר
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ממ"דמרפסת יציאה מחדר

ממ"דממ"ד

ממ"דממ"ד
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מרפסת יציאה מהסלוןמרפסת יציאה מהסלון

מרפסת יציאה מהסלון
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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.
התיקון תומחר בסעיף רחבי הדירה (רובה מתפוררת)
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רחבי הדירה - דלתות פנים

51. נגרות
51.1. הליקוי: דלתות ומשקופי דלתות פנים מלוכלכים ב: 

1. שאריות צבע של קירות 
2. שאריות רובה 

3. אבק  
 

בנוסף נראו :
1. מספר ידיות עם שריטות ופגיעות  

2. יפגיעה בדלת של חדר שינה עם יציאה למרפסת 
3. פגיעה בהלבשת משקוף כניסה לחדר כביסה

מקלחת הוריםמקלחת הורים

הלבשת משקוף מסתור כביסהמקלחת הורים
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שריטות ופגיעות בידית חדר עם יציאה למרפסתמשקוף עליון חדר עם יציאה למרפסת

חדר עם יציאה למרפסתחדר עם יציאה למרפסת
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פגיעה בפינה עליונה של דלת עם יציאה למרפסתשריטות בידית אמבטיה כללית

הלבשת משקוף כניסה לחדר כביסה
המלצות לביצוע: נדרש להסיר את הלכלוך ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף את 

האלמנטים. 
נדרש להחליף את הדלת הפגועה ואת הלבשות המשקוף הפגועות 

נדרש להחליף את ידיות הדלתות ששרוטות
מתומחר עלות ראשונית במידה וכתמי הלכלוך לא יוסרו וידרש להחליף דלתות או הלבשות משקוף נוספות 

עלות התיקון תגדל
הערכת עלות: 3500 ₪
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רחבי הדירה - מישק הפרדה

52. עבודות ריצוף וחיפוי
52.1. הליקוי: לא בוצע מישק הפרדה ממולא בחומר גמיש כנדרש בתקן ברחבי הדירה ובמרפסות 

בנוסף נראו הבדלי גוון וחוסר אחידות במפלס וטקסטורת הרובה בין פנל לריצוף

סלוןסלון

מרפסתמרפסת
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ממ"דחדר הורים

חדר כביסהחדר עם יציאה למרפסת

מרפסת גדולהמרפסת גדולה
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. 

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: 14850 ₪
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רחבי הדירה - רובה מתפוררת

53. עבודות ריצוף וחיפוי
53.1. הליקוי: נמצאו מישקים באזורים שונים ובהם חללים במישקים, ספייסרים (שומרי מרחק) שלא הוסרו לפני 

יישום הרובה. 
הליקויים מעידים על ביצוע רובה לא מלא לאורך ולעומק המישק, ביצוע לא מקצועי ומנוגד לת"י ולכללי המקצוע 

הטובים 
בנוסף עלול לגרום לחדירת מים ולהתפתחות רטיבות מתחת לריצוף . 

במרפסת יציאה מהסלון נראה שינוי גוון של רובה וסימנים של תפרחת ומליחות העלולים להעיד על מים כלואים 
מתחת לריצוף

מקלחת הורים, בנוסך לרובה המתפוררת ניתן לראותמקלחת הורים
שיש ספייסר שלא הוציאו לפני יישום הרובה

מתחת לכיור מקלחת הורים בקרי הצמודמקלחת הורים
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מרפסת יציאה מחדרמעל חלון במקלחת הורים

מרפסת יציאה מחדרמרפסת יציאה מחדר

מרפסת יציאה מחדרמרפסת יציאה מחדר
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מרפסת יציאה מחדרמרפסת יציאה מחדר

מרפסת יציאה מחדרמרפסת יציאה מחדר

מרפסת יציאה מהסלון, ספייסר נוסף שלא הוסר לפנימרפסת יציאה מחדר
יישום הרובה
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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 לוודא האם ישנם עוד ספייסרים שלא הוסרו ומוסתרים על ידי רובה, להסיר את כל 

הספייסרים בין האריחים ולבצע 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. 
נדרש לבדוק את תכולת רטיבות המצע במרפסת יציאה מחדר השינה ובמרפסת יציאה מהסלון כדי לוודא שלא חדרו 

מים מתחת לריצוף
הערכת עלות: 6500 ₪
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רחבי הדירה - תיקוני שפכטל וצבע

54. עבודות טיח וצבע
54.1. הליקוי: נראו במספר אזורים תיקוני שפכטל שבוצעו, 

בנוסף נראה טקסטורת טייח לא אחידה בחדר הורים באזור נקודת מאור

מטבחממ"ד

חדר הורים טקסטורת טייח לא אחידה בתקרהחדר הורים
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תקרת אמבטיה כללית

מסתור כביסה
המלצות לביצוע: נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים, זאת בהתאם לכללי המקצוע.

הערכת עלות: 1500 ₪
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רחבי הדירה -פגיעות ופגמים באריחים

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

מרפסת יציאה מחדר אזור 1כניסה לחדר הורים

מרפסת יציאה מחדר שינה איזור 2מרפסת יציאה מחדר אזור 1, תקריב

מרפסת יציאה מחדר שינה אזור 3 - תקריבמרפסת יציאה מחדר שינה אזור 3

עמוד 103 מתוך 108  



סלון אזור 4, תקריבסלון אזור 4

סלון אזור 5, תקריבסלון אזור 5

מקלחת כללית - אריח סדוקמקלחת הורים
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מעל מיכל הדחה הורים

כתמים שחורים על גבי האריחים באמבטיה כלליתכתמים שחורים על האריחים האמבטיה כללית

אזור 6, תקריבאזור 6
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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.
התמחור מתבסס על כך שיש אריחים זהים מאותה סדרת ייצור, במידה ולא ימצאו אריחים מאותה סדרת ייצור, 

עלות התיקון תגדל.
הערכת עלות: 6000 ₪
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סיכום עלויות התיקונים -(המחירים הינם ב - ₪).

מחירסעיףמס'
3,500נגרות1
57,350עבודות ריצוף וחיפוי2
3,500עבודות טיח וצבע3
10,200עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז4
1,200עבודות ריצוף (אבן טבעית)5
20,000אלומיניום6
3,150מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות7
200עבודות איטום וליקויי רטיבות8

11,750מסגרות9
2,000עבודות אבן טבעית10
1,500שלד ובניה11
40,070עבודות פיתוח ושונות12

7,721פיקוח 5%
162,141סה"כ

27,563.97מע"מ 17%
189,704.97סה"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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