
 
 

 27מתוך  1עמוד 
 

 
 Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910,10                                    7528910ראשון לציון   10עין הקורא 

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   טל.

 1997 03-956 -משרד

 doobie.office@gmail.com Tel.  +972-54-433-2532           

Office +972 3 956 1997 

 www.doobie.co.il Fax.   +972-3-966-2610              0933 03-540. פקס

 

16.8.2017 

 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( 

  :בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע+מרתף.מהות הנכס נשוא חוות הדעת 

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

  :30.7.17תאריך הביקורת. 

  :מהנדס דוד דב.שם הבודק 

  :המזמין.נוכחים בביקורת 

  :איתור ליקויי בנייה בבית.מטרת חוות הדעת 

 

  מקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטבאני נותן חוות דעתי זו ב

 שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו

 כעדות בבית משפט. -כשהיא חתומה על ידי כדין 

 

 :ואלה פרטי השכלתי 

 מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה. 1969

 והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.נכלל בפנקס המומחים  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. ועד בכלל, יועץ לנושאי בנייה,  2007

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

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

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

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

 התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

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

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

 .מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט 
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  :מסמכים שהומצאו לעיוני 

 תכניות הבנייה.

 

  :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

 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. 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 
 חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות , לפי סדר החשיבות: ליקוי בנייה הינו ביצוע

 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? 
 1973חוק המכר )דירות( תשל"ג -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  3רת של תקופה מוגד "-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

 הקבלן. חובת ההוכחה על

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

 במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
http://www.dorbikoret.co.il/tipul.html
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 1973ג ”לחוק המכר )דירות(, תשל 4סעיף 

 )תיקון: תש"ן(, קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן:
 :1973מכר דירות, התשל"ג תקופות הבדק על פי חוק 

 06.04.2011עדכון  מתאריך      

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

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

 שלוש שנים.-------------------------------כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים .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. -------כלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.רכיבים בנויים ומערכות, ב

 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. 

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

 שבע שנים.-------------------------קות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץהתנת .9

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

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

 הבהרות

 המערכת.כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או  - "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 fennelפלס דיגיטלי תוצרת .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

 ר אלקטרוני גרמני, בשיטת מיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפהמכשי .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

 .X21פטי מצלמה דיגיטלית עם זום או .11
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  הארות והערות 

 מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה אם קיימים.

 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

 המפורטים לעיל , ללא בדיקות הורסות.המדידה 

 .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.     

  ובאספקטים משפטיים של הקניין.חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות 

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

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

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

 .הערכת עלויות התיקונים 

 עיף בחוות הדעת שלהלן תרשם עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.ליד כל ס

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.

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

 להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.

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

 

 

 

 

 

 

 להלן חוות דעתי:
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 הגג - 1 פרק

יש לבצע הלבנה של כל חלקי האיטום השחורים. ההלבנה יכולה להיעשות באמצעות  1.1

 ש"ח(. 1,000)------------------------------------------------פוליגג או רפלקטופיקס

 צילום להמחשה:

 

 

 

 

 

 

דרך המעקה. החדירות הינן ללא איטום סביב  4יציאות/חדירות צינורות גבריט " 7אותרו  1.2

   PB-1 -היפרדסמו  -הצנרת. יש לציין כי הגבריט דוחה חומרי איטום למעט 

 קובע פרט איטום כלפי הצינורות:  1752.2או טיקסופאלט של חברת ניקו. תקן           

 (6200) 2חלק  1752להלן ציטוט מת"י 
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 להלן צילום דוגמת הכשל:

 

 ש"ח(. 2,100)-----------------------------------------------------צינורות חודרים  7-יש לתקן

כלפי מטה ואיטום  060-צנרת חשמל חודרת ללא איטום. יש לבצע כפף הצינורות ב 1.3

 ש"חPB-1 ------------------------------------------------(500 .)-באמצעות היפרדסמו
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מ"ר בוצע ללא איטום תקני וללא שיפועים תקניים. נדרש  4-גגון של כ -מבנה חלון הגג  1.4

 מינימום ושולי איטום עם שוליים יורדים. 2%שיפוע של 

 )מצ"ב צילום קטע מתכנית הביצוע(

 

 

 

 

 

 

 

 

 צילום להמחשה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

]הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של 

נקודה מעניינת. באפשרותך למקם את 

תיבת הטקסט בכל מקום במסמך. השתמש 

בכרטיסיה כלי תיבת טקסט כדי לשנות 

 את העיצוב של תיבת הטקסט ציטוט.[

 0.1%שיפוע 
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 לבצע איטום מחדש על פי  2%יש להסיר את האיטום, לבצע מצע בטון בשיפוע  -התיקון 

 ש"ח(. 2,800)----------------------------------------------------------------1752.2תקן 

 על שברי אריחים וללא עיגון. מונחתהמערכת הסולרית  1.5

באיטום גגות שטוחים קובע כי יש  הדן 1752הדן במערכות סולריות ותקן  579תקן 

  -כך גם נדרש בתוכניות הביצוע להתקין ציוד ומערכות גג על גבי בסיסי בטון. 

 ש"ח(. 4,000)-----------------------------------------------יש לבצע בסיסי בטון כחוק

 מצ"ב צילום קטע מהתכנית:
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 בוצעו ללא קיבוע בסרגל וללא אף מים .שולי האיטום  1.6

 ס"מ. 5הסרגל הינו הכרחי ,על ידי איש האיטום,הואיל ואין מגרעת שבעומק    

 צילום הביצוע:
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 להלן צילום פרט מתכנית הביצוע:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -שיפועי הניקוז  1.7

הנקזים. על פי תוכנית אל כיוון  1.5%יש לבצע שיפוע ניקוז מינימלי  1752.2על פי תקן 

 .1.2% -בפועל בוצע  2%הביצוע נדרש שיפוע 
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 .1.6+1.7 -התיקונים: על פי הליקויים המתוארים בסעיף 

יש לבצע שכבת איטום נוספת על הגג כדי להבטיח שכתוצאה מהליקויים הנ"ל לא תחדור 

 ש"ח(. 10,000)---------------------------------------------------------רטיבות לדירה.

 .(₪ 3,000--)עלות ביצוע סרגל קיבוע בהיקף הגג ,מתוך הסכום הנ"ל

איזור הקולטנים של מי הגשם בוצע כטלאי עילי על גבי האיטום במקום הפרט הנדרש על  1.8

 פי התקן.

 צילום הביצוע בפועל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1998) 1חלק  1752יטוט מת"י להלן צ
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 ש"ח(. 3,000)------------------------------------------------קולטני מי גשם 3-יש לתקן זאת ב

צמגי"ם  4צמגי"ם במיקום על פי התוכנית. בפועל הקבלן ביצע  3על פי התכנית יש לבצע  1.9

במיקום שונה מקבוע בתכניות. השינוי גורם לנזקים בדירה ומוריד את מי הגשם במקומות 

 יש בכך ירידת ערך להערכת שמאי מקרקעין.לא רצויים למזמין. 

בן בוצע בשיפוע כלפי חוץ. יש לבצע תיקון נדבך הראש באזור הצפון מזרח מעל חיפוי הא 1.10

 ש"ח(. 500)---------------------------------.למצב של שיפוע כלפי הגג כנדרש בתקנות

 

 בתקנות התכנון והבניה: 5.36להלן ציטוט ע"פ סעיף 
בתקנות 5.36על פי סעיף    התכנון והבניה שנדבך רא -   

 -א(  קיר הנמשך ועולה מעל פני הגג יכוסה בנדבך ראש                  

 . " שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג"

  .ב( נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר                    

מעקה הגג -בתקנות  3.91על פי סעיף         - 

                   " יוקף גג שטוח 3.90בנסיבות האמורות בסעיף  ... 

1142במעקה שיעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י  ...                    ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ש"ח. 23,900---------------1סה"כ עלות התיקונים לפרק 
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 קומת המרתף - 2פרק 

על פי עדות המזמין, המדרגות בוצעו ללא "שיניים" מבטון. על פי התכנית )מצ"ב צילום  2.1

  -קטע מתכנית המחייב יציקת משולשי בטון במדרגות( 

 :יש לבצע יציקת משולשי בטון ליצירת מדרגות עליו יבוא החיפוי.התיקון

 חדש.התיקון הנחוץ פירוק חיפוי המדרגות ביצוע בטון כנדרש בתכנית וחיפוי מ

 ש"ח(. 34,000)-----------------------------------------------------------עלות התיקון

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 יש לבצע מאחז יד -לא בוצעו מאחזי יד בצידי המדרגות. על פי תקנות התכנון והבניה  2.2

 ש"ח(. 3,000)------------------------------------------------------------------------
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  - 22.9.2008כ"ב באלול התשס"ח  6713להלן ציטוט מקובץ התקנות 

 מאחז יד במדרגות: 3.2.2.14סעיף 

 

 הדרישות יתקיימו במעקה, מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרכי מוצא,  3.2.2.14 

 .3.2.2.17, 3.2.2.16, 3.2.2.15המפורטות בפרטים:      

 

 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני  3בכל מהלך מדרגות המכיל  3.2.2.15 

     האחיזה של המעקה בית , יראו את הנדרש מעקהמדרגות; כאשר  צדי    

 כמתאים לדרישות פרט זה.

 

 הנדרש רוחב המדרגה  וםבחדר מדרגות או במהלך מדרגות, בתח )א(  3.2.2.16 

   כמתואר ס"מ  75על אל בית אחיזה לא יעלה  המרחקלמילוט,  

 ב'. 3.2.2.16 -א' ו 3.2.2.16בתרשימים  

 

סימני רטיבות בתחתית החלונות בצד הדרומי. יש לבצע איטום בהיקף החלונות. וכן  יש 2.3

 ש"ח(. 2,000)-----------לבצע איטום בסילר על גבי הגליפים הבנויים ואדן החלון מאבן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח(. 400)---------------------------------------------ארון החשמל לא מסומן. 2.4

מעקה, 

מסעד 

ובית 

 אחיזה

בית אחיזה 

ומעקה 

במהלך 

ובחדר 

 מדרגות 

בית 

אחיזה 

 נוסף
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 להלן ציטוט מתקנות החשמל:

 לוח החשמל. בלוח החשמל יש לסמן את המעגלים החשמליים )המאמת"ים(.

 בנוסף, בין המאמתים יש לכסות את המרווחים "חורים" אשר עלולים לגרום להתחשמלות .

 יש לכסות את המרווחים בפקקים מחומר פלסטי.

 אמצעות חשמלאי מוסמך.תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים ב

 להלן ציטוט מתקנות החשמל:

 וולט. 1000"התקנת לוחות עד מתח -תקנות החשמל

 , ציטוט:14פרק ד' סעיף 

 "מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה, יסומנו בהתאם לייעודם".

  החשמללתקנות  2הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף 

 וולט". 1000"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד 

 **יש לייצב את דלת ארון החשמל ולדאוג לסגירה חלקה ומדוייקת.

 

 אותרו סדקים בקירות המרתף: .2.5

 ליד החלון.  -בקיר הצפוני            

 ממערב לחלון+ בקיר המערבי.  -בקיר הדרומי           

 ש"ח(. 3,000)--------------------יש לתקן את הסדקים לפי המפרט הבא:          
 

 החמרים שלהלן מתייחסים למוצרי "מיסטר פיקס".

 כמובן שישנם חברות נוספות עם מוצרים שווי ערך.

 
 
 
 מ"מ. 10יש להרחיב את הסדק לעומק של עד התשתית ולרוחב של ---1
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 לכלוך ושומנים )וודא שהתשתית יציבה(. _  יש לנקות את התשתית מאבק ,.2

 " )רטוב על רטוב( במברשת.113_  יש למרוח את המקום ב"פריימר 3

 "במקרה ומדובר בקירות פנים. 640יש למלא את השטח שנוצר ב"פיקסימו   --4

 ". 651_  בקירות חוץ יש להשתמש ב"סופר סוליד -5

 ס"מ מעל הסדק. 10יש להטביע רשת פייבר עדינה בעלת רוחב של   --6

 לאחר התיקון. שעות 72ניתן לצבוע את השטח בצבע גמיש או שליכט אקרילי גמיש -- 7
 

המדרגה התחתונה בנויה משני חלקים. יש לבצע החלפת לוח המדרגה ללוח שלם ללא  2.6

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח(. 1,000)-------בית שימוש וחדר רחצה לא גמור. התאורה לא עובדת ולא מחוברת. 2.7

 

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

 ש"ח. 43,900---------------2סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 

 קומת הקרקע - 3פרק 

 

 כללי 3.1

האלומיניום, במצב תריסים סגורים יש החדרת אור. יש לבצע שיפוץ ותיקון  בכל חלונות 3.1.1

 ש"ח(. 3,000)--- ------------------------------------בכל התריסים למניעת חדירת אור.

 

 ש"ח(. 900)-------------------------------------------------לא בוצעו ווי תליה לתאורה. 3.1.2

 ק"ג.  10יש לבצע ווי תליה לגופי התאורה בתקרה המסוגלים לשאת 

 קובעים )ציטוט(: 1984תקנות החשמל מעגלים סופיים, התשמ"ה 
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 . קביעת מנורה וחיבורה28

 קיימא.-א. מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיזוק בר

 ק"ג על פתיל זינה שחתך מוליכיו  1ב. מותר לתלות מנורה שמשקלה אינו עולה על 

         ממ"ר לפחות.  0.75    

 ק"ג לפחות. 10תליה המתאים לשאת משקל של -ג. ליד כל נקודת מאור בתקרה ייקבע וו

 ד. החיבורים בין המוליכים של המנורה ומוליכי המעגל הסופי ייעשו באמצעות מהדקים   

 מיוחדים.   
 

 דוגמא לקיום וו תליה )הצילום נלקח מבניין אחר, לצורך המחשה בלבד(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע בדירה ללא וו תליה: 
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מ"מ יש  4מתיר מרווח עד  23מ"מ. תקן  5-10אותרו מרווחים בין הדלתות ובין הרצפה  3.1.2

 ש"ח(. 2,600)---------------------------------לבצע תיאום גבהים בכל הדלתות בדירה.

 בנוסף,יש לבצע פילוס ואיזון בכל דלתות הפנים בדירה.          

 

 

 מ"מ.  5מ"מ. התקן מתיר מרווח עד  10עד  -מרווח מתחת לדלת הכניסה. נמדד מרווח  3.1.3

 ש"ח(. 1,500)--------------לדברי המזמין,בחורףהדלת לא אטומה ומחדירה רוח.יש לבצע תיקון

 ציטוט: - 2חלק  5044תקן 

 

 מרווח בין תחתית האגף לריצוף  3.3.5     

 מודדים את המרווח בין תחתית האגף לבין הריצוף כשהדלת סגורה. 

 המרווח יהיה  ,אם בתחתית האגף הותקן אבזר אטימה )כגון מברשת, אטם גומי( 

 המרווח  אם בתחתית האגף לא הותקן אבזר אטימה,כזה שאבזר האטימה ייגע בריצוף.  

 ( מ"מ.3-5יהיה )           
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אביזרי חשמל רבים בדירה לא צמודים לטיח ורופפים. על פי תקנות החשמל האביזרים  3.1.4

 ש"ח(. 600)------חייבים להיות יציבים ומקובעים. יש לבצע תיקון ובדק כללי באביזרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדר מקלחת כללית 3.2

בריצוף הטרצו סמני סדיקה. סמני הסדיקה מעידים על ביצוע לקוי, הכנת תשתית לא טובה  3.2.1

ושימוש בדבקים לא טובים.יש לפרק את הריצוף ולבצעו כחוק. )בחדר רחצה הורים, 

 ש"ח(. 5,000)--------- ----------------------להשוואה, בוצע ריצוף דומה ללא סדיקה(.
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 לעיל. 3.2.1לא בוצעה רובה גמישה בין הרצפה והקירות. התיקון יבוצע במסגרת סעיף  3.2.2

 ש"ח(. 300)--------הכיור הותקן עם סיפון שפכים שרשורי אשר אינו תקני, יש להחליפו. 3.2.3

 ש"ח(. 300)-------------------------------------נקודות תאורה לא מוגנות מים. 2בוצעו  3.2.4

 .(₪ 800) ----------------------------.קרניז חיפוי עקום ושבור.יש לבצע מחדש כחוק.3.2.5

 חדר רחצה הורים 3.3

בחדר הצמוד למקלחת הורים יש סמני רטיבות והתנתקות פאנלים. התופעה נובעת מחדירת  3.3.1

ום כחוק רטיבות מהמקלחת. לצורך התיקון יש להרים את הריצוף במקלחת, לבצע איט

 ש"ח(. 2,000)----------------------------------------ולשקם שוב את הריצוף במקלחון.

 .TROTEKהמדידה שלהלן בוצעה על ידי מכשיר   

 : TROTEKשל חברת  םהמכשירים הדיגיטליי

בלבד ולא  ההמכשירים מגלים אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקצי

 מדידה מוחלטת על פי התקן הינה בדיקת מעבדה. לחות מוחלטת. מדידת

T660  וT610  (.הקיר, רצפ)פועלים בשיטת שידור גלים אלקטרומגנטיים לתוך החומר ניבדק 

 המכשיר משדר גלים אלקטרומגנטיים ומקבל החזרים ממולקולות מים בתוך החומר.

 המדידה הינה מדידת רטיבות יחסית והמספרים על המסך של המכשיר 

 מייצגים נוכחות מים בחומר שנבדק.

 בו הינו אפס,ואשר זהה לאזור  הרטיבות היחסיתתכולת מייצג איזור אשר  0המספר 

 שלפיו אופס המכשיר.

 .אשר הינו המכסימום למכשיר 200ככל שהמספר גדול יותר,הרטיבות גבוהה יותר,עד ל 

 רטיבות,אשר מתבצעת בבדיקת מעבדה בלבד. לתכולתולא  אינדיקציה לרטיבותהמכשיר מציג 
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 ש"ח(. 200)----------------------------------------------------אותר אריח ריצוף פגום. 3.3.2

 ש"ח(. 600)--------------בין הרצפה והקירות. תלא בוצעה רובה גמישה אנטי בקטריאלי 3.3.3

 ש"ח(. 700)-----------------------------------------------------מבנה הניאגרה לא גמור 3.3.4

והמים עומדים.  השיפועים יתוקנו במסגרת התיקון  0.4%ריצפת המקלחון בוצעה בשיפוע  3.3.5
 (.₪ 500. הינו 3.3.1לעיל.העלות של הריצוף בלבד של המקלחון מתוך סעיף  3.3.1בסעיף 

 

 חדר הורים 3.4

 ש"ח(. 400)--------------------------------.נקודות תאורה בצידי המיטה לא מקובעות 2 3.4.1

 ש"ח(. 200)-----------------------------------------בחדר ארונות נקודת תאורה רופפת. 3.4.2

 

 הממ"ד 3.5

 ש"ח(. 200)--------------------------------------------מותאם.הסגר של חלון ההדף לא  3.5.1

 ש"ח(. 200)-----------------------------------מסילות החלון לא מנוקזות. יש לבצע נקז. 3.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלבשות בחלון האלומיניום הינן מסדרת יצור אחרת וגוון אחר. יש להחליפם. 3.5.3

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

 ש"ח(. 400)---------------------------------------------תאורת הקיר והתקרה רופפות. 3.5.4
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דלת ההזזה של הממ"ד נסגרת קשה. יש לכוונן את הדלת ולאפשר גם לעקרת בית או ילד  3.5.5

 ש"ח(. 700)-----------------------------------------------------------.לסגור את הדלת

 כניסה מטבח סלון 3.6

 ש"ח(. 500)------------------------------------------------------ארון חשמל לא מסומן. 3.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"ח(. 400)------------------------בתקרת המטבח התאורה וחיבורי החשמל לא גמורים 3.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 .(₪ 600)-------------..בסלון חסרה נקודת תאורה בקיר האמצעי.הנקודה נדרשת בתכנית3.6.3

 ש"ח(. 4,000)-------------------------------------------------.חיבור השיש לקיר סדוק 3.6.3

 יש לבצע תיקון זהיר ואסטטי. 
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 לעיל. 3.6.3חלקי השיש סדוק. התיקון במסגרת  2החיבור בין  3.6.4

בויטרינות הסלון יש חורים. הסימנים מציגים חוסר פרופיל סגירה בין האלומיניום והזיגוג  3.6.5

 )במישור החיצוני(. יש לבצע בדיקת האלומיניום על ידי מומחה לכך.

 )ללא עלות בשלב זה(.------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 ש"ח(. 800)--------------------80/170זיגוג שבור בויטרינה. יש להחליף לוח זכוכית  3.6.6

 

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

 ש"ח. 27,200---------------3ונים לפרק סה"כ עלות התיק
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 חוץ וחצר - 4פרק 

 במרפסת הסלון,וכן בשבילים לאורך הבית בוצעו שיפועי ריצוף לקויים  4.1

 מ"ר. 100-סה"כ כ--(  וכן מישקים לא תקניים. 0.5%-0%)בשיפוע 

 לפחות. 1%יש לבצע שיפוע ריצוף  1555.3על פי תקן 

 :3.2סעיף  1555.3להלן ציטוט מתקן 

 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון 3.2

בשטחים  . (10)פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון 

 %1המוגמרים יהיו  השיפוע של פני הרצפה שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם,  

 לפחות, כלפי פתחי הניקוז. 

הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו  

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

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

 היתר, תנאיו ואגרות(.התכנון והבנייה )בקשה ל          

 הקבוע בתקן.  מ"מ 3-המישקים בין האריחים קטנים מבנוסף 

 מישקים בין אריחי ריצוף מאבן טבעית: 4.6סעיף  5566/2ת"י 

 

 מישקים רגילים  
 

 מ"מ לפחות, אך אם מידת  3רוחב המישקים הרגילים בין הלוחות או האריחים יהיה   4.6.1

   מ"מ לפחות. 4מ"מ, רוחב המישק יהיה  600 -הלוח או האריח גדולה מ 

, או על ידי חיתוך לכל עומק הלוח               (5)רוחב המישק מתקבל על ידי שימוש במרחקים 

 או האריח.

 הרוחב הנדרש של המישקים הרגילים יישמר לכל עומקם עד לתחתית הלוח או האריח. 4.6.2

 המישקיםיש למלא את  4.6.3

מילוי המישקים במערכת שהותקנה באמצעות שכבת דבק ייעשה לאחר שחלפו                             

 שעות לפחות מסיום עבודת הריצוף; במערכת שהותקנה באמצעות שכבת  72

 ימים לפחות. 10לאחר שחלפו  -צמנט -מלט

 

 

 

 

 

 

 
0.3% 
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 מישקים סגורים  צילומי המחשה:

 

 ש"ח(. 50,000)--------- ------------------לפרק את הריצוף הקיים ולבצע ריצוף חדש כחוק.יש 

 ש"ח(. 500)---------------בפינה הדרומית מערבית בוצע צינור מי גשם ללא עין ביקורת. 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיבות נקודות חשמל תאורה וחיבורי קיר לא מוגני מים, יש לבצע הגנה מפני ר 16אותרו  4.3

 ש"ח(. 3,200)-----------------------------------------------------------------וקצרים.

 ש"ח(. 400)---------------------------------.נקודות הארקה ללא סיומת תקנית 2אותרו  4.4
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 פילר המים והאשפה בוצעו בניגוד לתקנות:  4.5

 א. לא בוצע ברז שטיפה לפחים.        

 וקירות לא רחיצים.  ב. רצפה       

 ש"ח(. 1,500)------ --------.יש לתקן בהתאם לתקנות      
 

 ברז שטיפה וניקוז - 2008-( תשס"ט2להלן ציטוט תק' )מס'
 מסתור אשפה:

בתחום מבנה לאחסנת כלי אצירת אשפה, או בקרבתו, יותקן ברז מים ונקודת  )א( 6.08

בסמוך למבנה האמור, תותקן נקודת ניקוז נוספת בתוך המבנה; ניקוז; אם קיים ברז המים 

במבנה למכולת אשפה או מכולת דחס, תותקן תעלת ניקוז עם רשת, למניעת גלישת נוזלים 

 מחוץ למבנה.

 

בנה למכלי במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו; במ 6.10

מטרים לפחות; במבנה למכלית אשפה  1.8אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה 

מטרים לפחות; ואולם במסתור  3או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה 

למכל אשפה או עגלת אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות בטון, ובלבד שיהיה יצוק וחלק, או 

 ל השטח הפנימי של קירות המבנה.טיח צמנטי בכ

 ש"ח(. 1,500)------לא הותקן מז"ח מונע זרימה חוזרת ממים שאינם שתיה אל מי השתיה 4.6

 ש"ח(. 1,000)-----------------------------------------------לא אותר גלגלון כיבוי אש. 4.7

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

 ש"ח. 58,100---------------4סה"כ עלות התיקונים לפרק 

 

 

 גימור קירות חיפוי
 ( 2תק' )מס' 

 2008-תשס"ט
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 המחירים להלן הינם בש"ח . סיכום. - 5פרק 

 

 23,900------------------------------1פרק 

 43,900------------------------------2פרק 

 27,200------------------------------3פרק 

 58,100------------------------------4פרק 

 153,100------------------------------סה"כ

 15,000---------------10%פיקוח הנדסי כ 

 168,100------------------סה"כ כולל פיקוח 

 28,577------------------------17%מע"מ 

 .₪  196,677-------------ל מע"מסה"כ כללי, כול

 

 

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

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


