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26.3.2017 

 חוות דעת מומחה

  .09229 רישיון מס' ,מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידידב דוד, אני הח"מ, 

 נתבקשתי לערוך חוות דעת מקצועית כדלהלן:

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

 :דירת מגורים. מהות הנכס נשוא חוות הדעת 

 :להלן "הדירה" או "הבית"(. ***************************** כתובת הנכס( 

 :איתור ליקויי בניה אם קיימים. מטרת חוות הדעת 

 

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

 דבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זושלעניין הוראות החוק הפלילי ב

 כעדות בבית משפט. -כשהיא חתומה על ידי כדין 

 

 :ואלה פרטי השכלתי 

 מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה. 1969

 נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל. 1998

             .מגשר מוסמך 

                  .השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים 

                  .)מוסמך לאיטום.)אוטם מוסמך 

 

 :ואלה פרטי ניסיוני המקצועי 

 ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.  1974

 שחרור בדרגת רס"ן.  1977

 בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.  2007ועד  1977

 מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית. עד בכלל, יועץ לנושאי בנייה,ו  2007

 במשך שנות עבודתי ,תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני 

 תעשייה ומסחר בגדלים שונים )בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין(, בנייה ציבורית כגון

 ייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.בית דיור מוגן לאוכלוס     

  ,עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים:תכניות בניה ,פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו 

 התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

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

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

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

 

  :מסמכים שהומצאו לעיוני 

 תכניות המכר, אשר צורפו לחוזה המכירה. .1

 המפרט הטכני אשר צורף לחוזה המכר. .2

 חוזה הקניה של הדירה. .3
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  :מסמכים כלליים בהם עיינתי 

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

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

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

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

 עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. וכן 1990-תקנות הג"א)פיקוד העורף( תש"ן .5

 )להלן "הג"א"(.

 המפרט הכללי הבינמשרדי )להלן "המפרט הכחול"(. .6

 התקנים הישראליים.)להלן "התקנים"(. .7

 הוראות כיבוי אש. .8

 הוראות איכות הסביבה. .9

 הוראות למתקני תברואה )להלן "הל"ת"(. .10

 תקנות החשמל .11

 ?.מהו ליקוי בנייה 
 בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות:ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק 

 הוראות חוק התכנון והבנייה. .1

 הוראות תקנות התכנון והבנייה. .2

 הוראות התקנים המחייבים. .3

 הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים. .4

 

 מה ההבדל בין תקופת אחריות לתקופת בדק? 
 1973המכר )דירות( תשל"ג חוק -ישנה הבדלה בחוק 

 בין תקופת אחריות לתקופת בדק,

 ?אם כן מה ההבדל

 תקופה,שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה"."-בדק תקופת

 תקופת הבדק משתנה לפי נושאים.

 ועוד.—יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין ,לאיטום,לצבע ,לריצוף ,לאינסטלציה

 ""בתום תקופת הבדק-שנים שתחילתה  3תקופה מוגדרת של "-האחריות תקופת 

 :ההבדל בניהם

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

 כלומר -שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה הוכיח

 חובת ההוכחה על הקבלן.

האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא  אם התגלו ליקויים בתוך תקופת

 במחדלי הקבלן,כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

 1973ג ”לחוק המכר )דירות(, תשל 4סעיף 

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

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

 06.04.2011עדכון  מתאריך      

 שנתיים.----------------------ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק .1

 שנתיים.-----------------------------ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה .2

 שלוש שנים.-------------------------------ודודיםכשל בתפקוד ובעמידות של מכונות  .3

 ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע,  .4

 בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר 

 לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות,-שונים. לענין זה,"פיתוח חצר"

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

 שלוש שנים.--------------כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי .5

 כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב .6

     ארבע שנים.-------------------------------------------לעניין זה "כשל", לרבות נזילות 

 כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות,   .7

  ארבע שנים.--------------------------------------------לרבות גגות קלים עם סיכוך.    

 ש שנים.חמ----------------------מ"מ ברכיבים לא נושאים 1.5סדקים ברוחב גדול מ  .8

 שבע שנים.-------------------------התנתקות,התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ .9

 שנה אחת.------------------------------------כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה  .10

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

 הבהרות

 כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת. - "כשל" 

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

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

 
 : מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת 

 ,וכן לייקה.Prexiso מד טווח דיגיטלי  .1

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת  Geo fennelס דיגיטלי תוצרתפל .2

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

 .Bosch  gll-250מכשיר למדידת אופק ואנך,באמצעות לייזר,תוצרת  .4

 .Gannמכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג  .5

 moisture meter  MS-7003מכשיר דיגיטלי למדידת לחות . .6

 מכשיר אלקטרוני גרמני,בשיטת מיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפה .7

 לעומק אחר. 660T.ובנוסף מכשיר T610-ס"מ עומק(,מכשיר 30)עד 

 .Therm-App---מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ .8

 סרט מדידה. .9

 קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים. .10

 .X21מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי  .11
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  :מועד הביקורת 

 ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי בדיקות וצילומים ,  22.3.2017בתאריך 

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

 ברשותי לבירור בעתיד.

 המזמין.נוכחים בביקורת: 

 

 דיקה וחוות הדעת. תיאור נושא הב 

 בבניין חדש. חדרים 4המזמין רכש דירת 

 חדשים. 2.5לפני כ  הדירה נמסרה:

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

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

 ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.

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

 המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות.

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

 .יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת 

 נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת,אלא הליקויים בלבד.     

 .חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין 

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

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

 הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד. התכן

 

 .הערכת עלויות התיקונים 

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

 עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.

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

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

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

 להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.

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

 

 

 להלן חוות דעתי:
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 כללי בדירה - 1פרק 

 אביזרי חשמל בכל הדירה מרוחות בצבע הקירות.  1.1

 ניכר כי לא פירקו את אביזרי החשמל לצורך ביצוע הצביעה. 

 ש"ח(. 1,000)----------------------------------------------האביזרים.יש לנקות את כל  

 להלן צילום להמחשה: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בין הנתיכים ישנם מרווחים. -לוח החשמל   1.2

 ש"ח(. 200)------------------יש לבצע סגירת המרווחים בכיסויי פלסטיק מבודדי חשמל. 

 

 ש"ח(. 300)-----------------------------------חשמלי.בארון התקשורת לא הותקן שקע   1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארון תקשורת דירתי: - (2010) 6898ציטוט מקובץ התקנות להלן 

 

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

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

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

 )ב(   בארון יותקן בית תקע לחשמל; 

           )ג(   ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אבזרי  

 .10.24תקשורת באמצעות מובלים כאמור בפרט                  
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 רקים.בחלונות לא הותקנו פקקים נגד ח  1.4

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

 ש"ח(. 600)----------------------------------------------תוך עקיפת החלונות הסגורים. 

 "חלונות : דרישות כלליות ושיטות בדיקה"  1חלק  1068להלן ציטוט מת"י 

 ד כניסת חרקים:פקקים נג - 201סעיף 
 

פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע -על

תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם -הצטברות של מים.  במכלל חלון

ידי -גרו על. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייס2חלק  1509לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 

 פקקים מתאימים".

 

 
 

לא ברור להיכן מתנקזים מי המזגן. על הקבלן למסור נתונים לגבי הניקוז ולהציג את מקום   1.5

 שפיכת מי המזגנים ולוודא שהמים מתנקזים למחסום פעיל. 

 

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

 ש"ח 2,100:  1סה"כ תיקונים לפרק              

 

 כניסה - 2פרק 

 מ"מ. 6.5דלת הכניסה מוגבהת מהריצוף   2.1

 ש"ח(. 300)----.3.3.5סעיף  5044.2מ"מ כקבוע בתקן  3-5יש להנמיך את הדלת לגובה        
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 דלת הכניסה במבט מבחוץ איננה מכסה את הפרש החומרים בין פנים וחוץ   2.2

 לרבות סטייה אופקית.            

 ש"ח(. 500)---------------------תקין אביזר בתחתית הדלת להסתרת אי ההתאמה.יש לה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחצן התאורה של חדר המדרגות לא מואר וצמוד ללחצן הזמזם.  2.3

 הליקוי גורם לאי אבחנה בין לחצן הזמזם והתאורה. 

 ש"ח(. 300)----------------------------------------------------מואר.יש להתקין אביזר  

 

 בין הדלת והחיפוי הקרמי מחוץ לדלת לא בוצע מישק הפרדה גמיש כנדרש   2.4

 ש"ח(. 300)-------------------------------------------------------------.1555.2בתקן  

 :מישקי ביניים ומישקי הפרדה -( 1420) 1555.2 -להלן שרטוט פרט מתקן  
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 סביב משקוף דלת הכניסה, יש לבצע תיקוני צבע וטיח. 2.5

 יש לנקות את המשקופים והצירים של הדלת מצבע הקירות שנצבע עליהם. 

 יש להקפיד כי צבע המשקופים )מלבנים,מזוזה( וצבע הקירות יהיו מופרדים זה מזה. 

 ש"ח.( 400)---------------------                            

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

 ש"ח 1,800:   2סה"כ תיקונים לפרק                          

 

 מטבח - 3פרק 

 לא בוצע מישק הפרדה בין החיפוי הקרמי ומשטח העבודה.  3.1

 . 1555.2להוראת תקן  הביצוע הינו בניגוד 

 ש"חC.--------------(300 .)יש לבצע חירוץ המרווח ולבצע מילוי גמיש מסוג סיקה סיל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כנ"ל לא בוצע מישק הפרדה בין הקרמיקה ובין מלבן החלון.  3.2

 ש"ח(. 500)-----------------------------------------------לעיל.  2.4ראה הסבר בסעיף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ש"ח 800:   3סה"כ תיקונים לפרק                       
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 סלון - 4פרק 

 גוון הרובה לא אחיד והרובה מתפוררת.  4.1

 בבדיקה נמצא כי עובי הרובה הינו דק ואיננו מבוצע לכל עובי האריח כנדרש  

 .1555.3בתקן  

 יש לחרוץ את הרובה לכל עובי האריח, לנקות את הלכלוך ולבצע  התיקון: 

 ש"ח(. 4,000)--------------------------------------------רובה תקנית לכל עובי האריח. 

 להלן צילומים להמחשה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

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

 ש"ח 4,000:   4סה"כ תיקונים לפרק                                     
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 מרפסת הסלון - 5פרק 

 ש"ח(. 1,400)-------------------------.2378.4הקופינג ללא קיבוע בניגוד להוראת תקן   5.1

 חיפויי אבן בנדבך ראש יקובעו בברגים: - 2378.4להלן ציטוט מתקן  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0.5%-0.3%שיפועי הניקוז ברצפת המרפסת בחצי הצפוני של המרפסת נעים בין   5.2

לפחות אל הנקז.  %1חובה על הריצוף במרפסת להיות מבוצע בשיפוע  1555.3על פי תקן  

רפסת בחציון הצפוני וביצוע מחדש בשיפועים יש לבצע פירוק הריצוף במ התיקון: 

 ש"ח(. 4,000)---------------------------------מ"ר סה"כ לביצוע מחדש. 8 -כ -תקניים  
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 :3.2סעיף  1555.3להלן ציטוט מתקן 
 

 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון 3.2

  . (10)שבתכנוןפני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע  

 השיפוע של פני הרצפה בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם,  

 לפחות, כלפי פתחי הניקוז. %1המוגמרים יהיו  

הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו  

 החלל       מ"מ(. המתכנן ידאג לכך, שגובה 1.)789כמפורט בתקן הישראלי ת"י  

 בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנון   לאחר הריצוף,           

 התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(.          

 

 להלן צילומים להמחשה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.4%בבדיקה נמדד שיפוע  
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 ש"ח(. 1,600)--------------------בוצע מישק הפרדה גמיש בין חיפוי הקיר והריצוף.לא  5.3

 ש"ח(. 200)----------------------------יש להשלים רוזטה ואיטום ליציאת הברז מהקיר.  5.4

 

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

 ש"ח 7,200:   5ק סה"כ תיקונים לפר                       

 

 

 חדרים - 6פרק 

 החדר הצמוד לסלון  6.1

 תריס החלון תקוע בזמן הורדה. 

 ש"ח(. 200)-------------------------------------------------------------------התיקון: 

 

 הממ"ד  6.2

 הדלת נסגרת בטריקה בלבד.  6.2.1 

 ש"ח(. 300)-----------------------------------------------התיקון:יש לכווננה.   

 

 בחלון הממ"ד המסילות לא מנוקזות.  6.2.2 

 ש"ח(. 200)------------------------------------------------------------התיקון:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אדן החלון משמיע רעש חלול.  6.2.3 

 הליקוי גורם לחוסר אטימה נגד גזים.  

 ש"ח(. 500)---------------------הפתחים באדן ולמלא דייס צמנטי. יש לפתוח את  

 

 

 

 0.4%בבדיקה נמדד שיפוע 
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 חדר רחצה כללי  6.3

 ש"ח(. 200)--------------------------------------פנל הניאגרה רופף. יש לחזקו.  6.3.1 

 

 ש"ח(. 200)---------------משקוף הדלת למרפסת כביסה ללא גמר כלפי הריצוף.  6.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פינות הקרמיקה במבנה הניאגרה מבוצעים ללא גמר ראוי ופינות פצועות.  6.3.3 

 ש"ח(. 400)-----------------------------------יש לבצע את הפינות מחדש כחוק.  
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 חדר כביסה  6.4

 בוצע ברז מים קרים בלבד למכונת הכביסה.  6.4.1 

 ש"ח(. 1,200)--------------------------------------מים חמים.יש לבצע גם ברז   

 :חובת מים חמים למכונת כביסה הל"תלהלן ציטוט מ  
 

 סידורים תברואיים מינימליים בבניני מגורים 3.6.3.1טבלה 

1 2 3 4 5 6 

כיורי  אסלות פרטים

 (1)רחצה

כיורי  (1)מקלחות

 (1)מטבח

הכנה למכונת 

 (1)כביסה

 קבועות קבועות קבועות קבועות קבועות 

 1 1 1 1 1 יחידת דיור

 הערות:

 (  חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימאלית הנדרשת.1)

 (  ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת.2)

______________ 

 8(  י"פ התשס"ז, עמ' 28)

 .1621(  ק"ת התשכ"ה, עמ' 29)

 

 

 התריס לא מיושר עם השקע השני ומבוצע עקום.השקע החשמלי שליד   6.4.2 

 ש"ח(. 300)---------------------------                   

 

 חדר רחצה הורים  6.5

 חלון החדר לא נפתח לניקוי.  6.5.1 

 יש לשנות את הצירים כך שניתן יהיה לפתוח את החלון לניקוי מתוך החדר.  

 ש"ח(. 500)------------------------------               

 ניקוי חלונות וקירות מסך בבנין: - 2002-להלן ציטוט מתק' תשס"ב

 

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

 למנקה.

, מטעמים על אף האמור בפרט משנה )א(, במקרה שבו החליט עורך הבקשה ב() 

ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין באופן  אמיוחדים שיירשמו, ובאישור המהנדס, כי ל

 בטיחותי למנקה, יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון.

בבנין עם קירות מסך, יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של  ג() 

, 2חלק  1139יעשה כמפורט בתקן הישראלי, ת"י קירות המסך; התקנת פיגום תלוי ת

בי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, ודרישות בטיחות, חיש -פיגומים: פיגומים תלויים 

 בדיקות.
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 ש"ח(. 400)--------------------לעיל. 6.3.3מבנה הניאגרה לקוי. בדומה לתיאור בסעיף   6.5.2
 

 איננה זהה לשאר הרובה בחדר.הרובה בחיפוי הקיר ליד האסלה   6.5.3

 ש"ח(. 200)----------------------------------------------------------יש לחרוץ ולתקן. 
 

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

 ש"ח 4,600:    6סה"כ תיקונים לפרק                      
 

 

 נושאים אשר על המוכר לספק יחד עם המפתח  - 7פרק 

 שמות הספקים של הכלים הסניטריים,אביזרי האינסטלציה והריצוף.

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

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

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

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

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

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

 כחות המזמין ,באמצעות מיכשור מתאים )כגון מזלג ו מנורה(החשמלאי יבדוק בנו

 את כל חיבורי הקיר החשמליים לוודא שיש בהם זרם חשמלי. 

 אחריות לדלת הכניסה. .4

 אחריות למתקן החימום מים חמים. .5

 אחריות לדלתות פנים ,במידה והייצור על ידי יצרן מוביל)כמו פנדור ,למשל(. .6

 ת חלון ממ"ד.אחריות לאלומיניום בדירה ,לרבו .7

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

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

 אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד. .9

 הוראות ואחריות האינטרקום לדירה. .10

 משטחי החיפוי. 5%-3%לקבל כמות  אריחים רזרביים של ריצוף וחיפויי קירות.מקובל .11

 קובע: 3חלק  1555תקן ישראלי 

 

 . חובה על הקבלן לספק אנטנת טלביזיה לשידורי חינם של רשות השידור.12

 להלן ציטוט החוק והתקנה:

 

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

 : הקבלן להתקין תשתית, וזו לשון התקנה , קיימת חובה על1970

 :בבנין מגורים יותקנו כל אלה10.02

 :תשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה    (1)    
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 ;תשתית לתורן ולעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת(        א)

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

 ;תקשורת קומתיים            
 מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת של כל יחידת דיור )ג(         

 ;)ארון תקשורת דירתי -)להלן              

ר; בית השקע יכול שיהא מוביל לקו זינה מארון תקשורת דירתי עד בית שקע אחד לפחות ביחידת הדיו         (ד)

 .)6בודד או כפול, בהתאם לפסקה )

 :תשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה(2)    

 ;תשתית לעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת (        א(

 ;תקשורת קומתייםתקשורת עד ארונות  מוביל לקווי זינה ממשטח אנטנת צלחת דרך פיר)ב(         

 ;מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי          (ג)

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

 ;עם המבנה, להנחת דעתו של מהנדס הועדה             

 :י כבלים הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלהתשתית למיתקן לקליטת שידור    (4)    

 מוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור, דרך פיר תקשורת עד        (א)

 ;ארונות תקשורת קומתיים             

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

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

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

היה שני בתי שקע לפחות, בודדים וצמודים אחד לשני או בית שקע כפול אחד לפחות; אחד מבתי השקע הבודדים י

בעבור מיתקן לאנטנות והשני משותף למיתקן לקליטה לוויינית ולמיתקן לשידורי כבלים; לכל בית שקע בודד יותקן 

 .מוביל אחד לקווי הזינה ולבית השקע הכפול יותקנו שני מובילים, אחד לכל שקע

נקבעה החובה להתקין אנטנה,  בסימן ג' לתקנות התכנון והבנייה 10.03 בהמשך, בתקנה 

 : וכדלקמן

 .)בבנין מגורים יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה(    (א) 10.03

, רשאית ועדה מקומית לפטור מחובת התקנת מיתקן לאנטנות אם (על אף האמור בפרט משנה )א((    (ב)           

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

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

 .לאנטנה תשתית להתקין לחובתו 
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 המחירים להלן הינם בש"ח . סיכום. - 8פרק 

1.------------------------------2,100 

2.------------------------------1,800 

3.------------------------------800 

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

5.------------------------------7,200 

6.------------------------------4,600 

 20,500--------------------------סה"כ

 2,000-----------10%פיקוח הנדסי כ 

 22,500-------------סה"כ כולל פיקוח 

 3,825--------------------17%מע"מ 

 ש"ח 26,325-------סה"כ כללי,כולל מע"מ

 

 

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

 

דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר  חוותהנני מצהיר ש
ידוע לי בלבד  וכי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בזה כי 

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

 
 

 על החתום

 מהנדס דוד דב

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


