
 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 info@hometest.comwww.hometest.co.il 49191מיקוד : 9211פ"ת ,משלוח דואר:  ת.ד  79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

450-80-90-03שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ  

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

1 1 

 זוהר הנדסה בע"מ –רז 
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14.1.2019 

 )במייל: ______________(   יאיר וקחילכבוד: 

 הנדון: חו"ד הנדסית / דו"ח ביקורת ליקויי בנייה

 אני הח"מ נתבקשתי לתת  את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי דירה חדשה מקבלן לפני מסירה / קבלת מפתח.

 24.1.2019הביקורת נערכה בנכס בתאריך: 

 להלן תיאור כללי של הנכס:

  :חריש ,16האלה כתובת 

  :דירהסוג המבנה 

  :'7דירה מס 

  :'1קומה מס 

 חדרים + חניה ומחסן 4: מס' חדרים 

  :מ"ר 3 –מ"ר ומחסן כ  22 –, חניה כ מ"ר )מרפסת( 11.5מ"ר )בית( +  99 –כ שטח הדירה 

  :מזרחצפון כיוון 

 

ע"י הח"מ ולהציג את הדרישות הדו"ח / חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו 

 המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן הדו"ח / חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי 

 עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין

 

 זהר רצקרשם המהנדס הח"מ: 

בהנדסה אזרחית, רשום  .B.Sc, בעל תואר 2000מכון טכנולוגי לישראל, חיפה משנת  –בוגר הטכניון ואלה פרטי השכלתי: 

 .110599 מספר רישיון מהנדס  -בפנקס המהנדסים והאדריכלים  במדור ניהול הבנייה 

 

שנות ניסיון בניהול פרויקטים, פיקוח וביצוע עבודות בנייה ועבודות תשתית מטעם חברות ניהול ופיקוח  18ואלה פרטי ניסיוני: 

  ומטעם חברות קבלניות.
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 עקרונות מנחים בהכנת הדו"ח / חוות דעת:

 אה אליהם:לצורך הכנת הדו"ח / חוות הדעת, נסמכים על החומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוו

 , על עדכוניו ונספחיו.1970 –.     תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 1

 .1973 –.     חוק המכר )דירות( תשל"ג 2

 על עדכוניו ונספחיו. 1970 –.     הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל 3

 על עדכוניו ונספחיו. 1954 –.     חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק החשמל( תשי"ד 4

 בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. )הספר הכחול( במפרט זה באים    -.     מפרט כללי לעבודות בנייה 5

 לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.        

 ת"י(..     תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאת מכון התקנים הישראלי )מ6

 .1990 –.     תקנות הג"א תש"ן 7

 .     מפרט מכר )דירות(,הקשור לחוק המכר )דירות(.8

 אגף תכנון תחבורתי. –בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה  –.     הנחיות לתכנון חניה9

 .   הוראות כיבוי אש.10

 

 יקורות: מכשור/אביזרים אשר משמשים את המהנדס הח"מ באופן שוטף לצורך ביצוע הב

 בהתאם לזווית הנמדדת(.±  °0.2עד ±   °0.1)רמת דיוק של  QEO FENNEL S-Digit 60פלס אלקטרוני  .1

 מ'(. 3 -מ"מ ב± 1קרניים )רמת דיוק של  Cross Liner EPL-CL-3 3מאזנת לייזר  .2

 GE Protimeter Mini BLD2000מד לחות אלקטרוני  .3

 מ"מ(. 1.5מ', רמת דיוק  50מ' עד  0.05)טווח מדידה  Bosch GLM 50 Professionalמד מרחק אלקטרוני )מד לייזר(  .4

 מצלמה דיגיטלית. .5

 טסטר הארקה לשקע. .6

 מ'. 8מטר ידני באורך  .7

 ס"מ. 30סרגל פלדה באורך  .8
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 מ"מ. 150קליבר  .9

 

 כללי הבניה מידע כללי:

 למספר קטגוריות: כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו / בדו"ח זה, מחולקים

 )ההתייחסות  הינה לקטגוריות הרלוונטיות ( 

 הכולל: 1965 –חוק התכנון והבניה, תשכ"ה  .א

 

 .1970 –.  תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל 1             

 וזאת עפ"יבעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני                   

  782/93פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א.                   

 )פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש:                  

 "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון                    

 הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".                  

 

 , ועדכונים משנים מאוחרות יותר.1970 –.  הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל 2             

 בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, נדרש: 1.01עפ"י סעיף                   

 "מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת                    

 ".1964 –ולכללי המים )אביזרים לצרכי בית(, התשכ"ד                   

 

 , הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית  1951ב.    חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א        

 ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1990 –מקלטים( תש"ן )מפרטים לבניית               

 

 ( ונספחי תקנים משנים אחרות.1954ג.   חוק החשמל תשי"ד )        
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 , נדרש:"כל המוצרים והמלאכות   1974 –ד.   תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות )טופס של מפרט(, התשל"ד        

 יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".             

 

, מוגדר תקן כ:"תקן" תקן 1, סעיף מס' 1970 –עפ"י תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל  (1

 (".I.S.Oתקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה )–ישראלי, ובאין תקן כאמור 

 

 )פרץ שלמה ואח' נ. יפרח   782/93"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. עפ"י פסק דין בביהמ (2

 בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי                      

 לחוק הנ"ל(." 8א' לחוק התקנים( ובין אם הוא רשמי )ס'  7מני )ס' מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן ז                    

 

 ה.   התאמות לתוכניות אדריכליות.       

 

 בהוצאת משרד    -משרדי"(-ו.    מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים )"הספר הכחול", "המפרט הבין       

 יכון.  במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר  הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והש             

 חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים )רשמיים ולא רשמיים(, הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים  של מכון              

 בנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של  התקנים )מפמכ"ים(. מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף ה             

 כללי המקצוע המקובלים בענף.             

 

 אגף תכנון תחבורתי. –בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה  –ז.    התאמות להנחיות לתכנון חניה        

 

 התאמות להוראות כיבוי אש. .ח
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 : הערות מקדמיות

מהקבלן. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לביצוע התיקונים גם לליקויים אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות  .1

שאינם מצוינים בדו"ח זה לרבות ליקויים שלא ניתן היה לאתרם ביום הבדיקה בשל מצב המבנה או ליקויים אשר 

טים ייווצרו או יתגלו בעתיד במועד כלשהו לאחר הבדיקה. הבדיקה מתבססת ברובה על בדיקה ויזואלית של האלמנ

והאזורים השונים וייתכן כי קיימים ליקויים שלא ניתן לגלותם מאחר ובשלב זה הם מכוסים ע"י אלמנטים / חומרים 

נוספים ונסתרים מן העין או ליקויים שניתן לגלותם אך ורק בשלבי הביצוע תוך כדי פיקוח הנדסי על עבודות הקבלן 

צוע חגורות, איטום חדרים רטובים, חומרים שונים בהם נעשה )בנושאים שונים כגון: אשפרת אלמנטי בטון וטיח, בי

 שימוש, טיב ביצוע עבודות האינסטלציה והחשמל ועוד(.

אין בנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הקבלן. על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע כל  .2

 ם והמפרטים הרלוונטיים.עבודותיו בהתאם לחוק מכר דירות ובהתאם לכל התכניות, התקני

 מפורטים בדו"ח זה: ליקויי אי התאמה לתקנים, למפרטים ולכללי ביצוע  וליקויי ביצוע עבודות גמר באיכות ירודה. .3

 על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין אם לאו. .4

דיקה מופיעות בדו"ח זה. ייתכן ומופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד. ייתכן ולא כל התמונות שצולמו ביום הב .5

עבור חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים החוזרים 

 וות הדעת.ליקויים אלו רשומים בסוף ח –על עצמם במס' מקומות במבנה.  עבור חלק מהליקויים לא צורפו תמונות 

 

 :להלן תיאור הליקויים / הרג'קטים , הוראות לתיקון, תמונות ואומדן עלויות תיקון

 

  ₪ 600 תמונות מייצגות, אומדן: 9 –תית קופינג מתחת למעקה וחיפוי תח .1
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  ₪ 600 , אומדן:מייצגותתמונות  6 –רובה מרפסת  .2
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 .3.1דרישות תפקוד, סעיף  –ג' פרק  3חלק  1555להלן ציטוטים מת"י 

 

 

 סימון תו תקן ע"ג זיגוגחסר  .3

 

  ₪ 300. אומדן: תמונות מייצגות)אין צורך באף מים( 4צביעת תקרה + יישור פינה.  .4

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 info@hometest.comwww.hometest.co.il 49191מיקוד : 9211פ"ת ,משלוח דואר:  ת.ד  79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

450-80-90-03שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ  

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

10 10 

 

 

 

יש לבצע ניקיון לכתמים ולבצע מילוי בחורים שבאבנים. חיפוי + כתמים בכוחלה + חורים באבן.  בא???כתמים לבנים  .5
  ₪ 600 מייצגות, אומדן:תמונות  6

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 info@hometest.comwww.hometest.co.il 49191מיקוד : 9211פ"ת ,משלוח דואר:  ת.ד  79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

450-80-90-03שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ  

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

11 11 

 

 

 

  ₪ 100, יש לחזק. אומדן: רופףמכסה שקע מוגן מים במרפסת  .6
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  תמונות, אומדן: 3 –מ"מ  5 –כ  ???ויטרינה מט. ימין  .7
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 פרופיל רשת ימין משוחרר, אומדן: .8
  ₪ 300אומדן: יש לחזק.  משקוף ימין משוחרר ולא מחוזק כנדרש, .9

 

 . אומדן: תמונות 2מ"מ,  5 – דלתות הזזה כחוסר מקבילות בין  .10

 

 

  ₪ 200 אומדן: יש לתקן. תמונות, 1פרופיל שמאל פגוע,  .11
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 , אומדן:בחלק התחתון מרופסתמסילת תריס שמאלית  .12

 

 

  ₪ 200 אומדן:, יש להתקין סטופר. חסר סטופר בין דלתות הזזה)מגומי( .13

 

 . אומדן:?????????? .14

 

  ₪ 200 אומדן: יש לתקן. צד שמאל, חריץ אור בתריס .15
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  ₪ 100 אומדן: יש לנקות מסילות ולשמן דלת. דלת הזזה שמאלית זזה קשה בפתיחה ימינה לקראת הסוף, .16

 

  ₪ 100 חוסר מילוי בין אבנים פגומות למסילה, אומדן: .17

 

 

  ₪ 600 רופפים משמאל, אומדן: 2פנים. +  –אריח רופף מצד ימין לוויטרינה  .18

 

  ₪ 600 האריחים מצד ימין של הוויטרינה, תמונה מייצגת, אומדן:קפיצות בין  .19
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 :789ומת"י  3חלק  1555להלן צילומים מת"י 
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  ₪ 100 אומדן:, פילוס פעמון דלת .20

 

  ₪ 400 תמונות, אומדן: 2סטייה מהאנכיות בקופסת התריס,  .21

 

 

  ₪ 200 גומיות לדלת, אומדן: .22
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  ₪ 100 אומדן: יש להסיר. שאריות דבק ע"ג הדלת, .23

 

 ₪ 100, יש להתקין שלט. אומדן: חסר מס' דירה ע"ג הדלת .24

 

  ₪ 400. אומדן: חסר הפרדה גמיש חסר במרפסת .25

 

 

 . אומדן: מ"מ אנכיות משקוף, סטייה קלה גם ע"י פלס 12 –סטייה כ  .26
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  ₪ 600 תמונות מייצגות, אומדן: 2רובה בדירה,  .27

 

 

  ₪ 100 אומדן: יש לפרק ולהתקין דלת חדשה ותקינה. מעוותת,לוח חשמל דלת  .28

 

 

 . אומדן: ?????????? .29

 

  ₪ 100 תפר בין גבס לטיח, אומדן: .30
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 . אומדן: ?????  ???? כיורים וארונות אמבטיה, מטבח קומפלט בוצע ע"י הרוכש .31
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 תמונת מייצגות, אומדן: 2סדיקות ברצפת המסתור,  .32

 

 

 , יש לחזק. אומדן: חלשיםמתלי כביסה  .33

 

  ₪ 200 , אומדן:יש לתקןמסתור, \מסילה תחתונה פגועה בחלון מרפסת שירות .34

 

 

  ₪ 200 לפני איטום, תמונה מייצגת, אומדן: קולרותצנרת וביצוע  חדירותאיטום בהיקף  .35
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  ₪ 100 ביעת צנרת, תמונה מייצגת, אומדן:צ ,רת מסתורצביעה חוזרת של תק .36

 

 . אומדן:מרפסת שירות????????  .37
 

  ₪ 100 , אומדן:לצבועכתם רטיבות חלן מרפסת שירות מצד שמאל, ללא רטיבות,  .38
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  ₪ 300השלמת רובה בפנלים מרפסת שירות, תמונה מייצגת, אומדן: .39

 

  ₪ 400תפרחות למרות רטיבות רובה חדר אמבטיה, תמונה מייצגת, אומדן: .40

 

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 info@hometest.comwww.hometest.co.il 49191מיקוד : 9211פ"ת ,משלוח דואר:  ת.ד  79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

450-80-90-03שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ  

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

24 24 

  ₪ 300, יש לתקן. אומדן: פגם בדלת אמבטיה מרפסת שירות .41

 

  ₪ 100 חלון קיפ חדר אמבטיה חסר סלסטיק הגוד עליון שמאל, אומדן: .42

 

 

  ₪ 200: השלמות מילוי מעל הלבשות עץ בחדר אמבטיה .43

 

  ₪ 400 מיכל הדחה בחדר אמבטיה לא מקובע ולא מקביל לקיר, אומדן: .44
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 + חוסר אנכיות קופסה, לכלוך + הלבשה חדר אמבטיהקופסת ביקורת , מיםשל עבוע חשש לשיפוע הפוך וב .45
  ₪ 400. אומדן: מקלחון ע"י הרוכש –הערה 

 

 

  ₪ 100. אומדן: ם בחדר צפוני)ראשון(הצמדת מכסי שקעי .46
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 . אומדן: מתחתם????? גליפים אנכיים ללא  .47
 .צפצוף גלאי עשן .48
 , אומדן: הדלת חוזרת חלון הדף ממ"ד .49

 

 אומדן:. סדק ב??? חדר אמבטיה .50

 

 ₪ 100 השלמת פינות פלסטיק חלון ממ"ד, אומדן: .51

  

  ₪ 200. אומדן: נעילת קיפ לא תקינה, חלון חדר מקלחת הורים .52

 

  ₪ 100. אומדן: סחקיו גם בפינות חלון מקלחת הורים .53
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 . אומדן:תורר אופנים מעל הדחה מקלחת הורים .54

 

 

 

 

 

 

 

 

  ₪ 200 אומדן:מקלחת הורים חיפוי קרמיקה שבור ליד האסלה,  .55
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  ₪ 300. אומדן: ם לקויים קופסת ביקורתגומיות חסרות, חיתוכי .56
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 :להלן ריכוז אומדן עלויות ביצוע התיקונים לסעיפים השונים

 

 האומדן מתייחס אך ורק לעבודות המתוארות לעיל בחוות הדעת.

 בהתאם לעליית מחירי חומרי גלם, שכר עבודה וכו'. עשוי לגדולהסכום 

בהתאם לגילוי ממצאים וליקויים חדשים/נוספים בכל שלב שהוא לרבות רטיבויות ונזקי רטיבות במקומות  עשוי לגדולהסכום 

 המועדים.

שונים בטווח של הסכומים מהווים אומדן / הערכה בלבד לעלויות התיקון/הפיצויים הכספיים. המחירים בפועל יכולים להיות 

 ת בהתאם להצעות מחיר שיתקבלו מקבלנים לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים.וזא עשרות אחוזים ממחירי האומדן
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 ימי עבודה. 10הערכה למשך הביצוע הנדרש לביצוע כל התיקונים: 

 :הערות כלליות

הרוכשים שומרים לעצמם את הזכות להוסיף באמצעות המהנדס הערות נוספות ולעדכן דו"ח זה במידת הצורך  .1

 של המהנדס. ועפ"י שיקול דעתו המקצועית

כל הרוכשים שומרים לעצמם את הזכות לבצע באמצעות המהנדס סיור מסירה נוסף לאחר תיקון  .2

 לבדיקת התיקונים. הליקויים/הרג'קטים

לאחר ביצוע כל התיקונים  – ממועד המסירה הסופית בלבדתקופות הבדק והתיקונים לאלמנטים השונים, תחלנה  .3

 הנדרשים.

דרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים ובכל דרישות המפרטים הטכניים הכלליים  על העבודות כולן לעמוד בכל .4

הרלוונטיים ודרישות המפרטים המיוחדים. במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו ולא יבצע את כל התיקונים 

 .כנדרש, הרוכש שומר לעצמו את הזכות לדרוש/לתבוע מהקבלן את הערך הכספי הדרוש לצורך ביצועם

 נבדקות כחלק מבדיקה זו: מערכות מיזוג אוויר, חשמל, מנ"מ, אינסטלציה ומערכות נוספות.לא  .5

 לא נבדקת ואין התייחסות בחוות הדעת לקרינה אלקטרומגנטית / סלולרית וכיו"ב. .6

הביקורת הינה ויזואלית בעיקרה והיא מתבצעת לאחר כיסוי חלק משמעותי מהעבודות / האלמנטים )כגון עבודות  .7

רזלי זיון, עבודות איטום, צנרת אינסטלציה, בידוד אקוסטי וכו'( על כן מומלץ לבצע בכל פרויקט בניה בטון/ב

 פיקוח שוטף ורצוף אחר עבודות הקבלן לכל אורך ביצוע העבודות ובכל שלב משלבי הביצוע.

מבנה כולל אין התייחסות בבדיקה ובחוות הדעת לנושאים קונסטרוקטיביים כלשהם הקשורים לביסוס ולשלד ה .8

התאמת הביצוע לתכנון לרבות: מס' ברזלי זיון, קוטרם, צורתם, המרחקים ביניהם, מיקומם, עובי כיסוי בטון, 

עובי אלמנטי בטון, חוזק הבטון וכיו"ב. על נושאים אלו ואחרים להיבדק ולהיות מאושרים בכתב באופן שוטף 

קונסטרוקטור )כחלק מפיקוח עליון(, מעבדה במהלך הביצוע ע"י מנהל העבודה, מהנדס הביצוע, המתכנן/ה

 מוסמכת )לנושא חוזק בטון( וכו'.

עלויות נוספות ופיצויים כספיים נוספים הכרוכים בביצוע השיפוצים הנדרשים בדירה ובאי התאמה אפשרית של  .9

 יוערכו ע"י שמאי.  -השטח בפועל לשטח עליו התחייב הקבלן בחוזה וכיו"ב 

 בכבוד רב,

 מהנדס אזרחי –קר זהר רצ           

 

 02860347/0מ"ז:                           

 110599מס' רישיון מהנדס:                                      
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