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                                                                                                                               25.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *****לכבוד:       

 *********  רח.    

 

 201611.23.מתאריך וממצאי ביקורת ליקויי בנייה : חו"ד הנדסית / דו"ח ליקויים/רג'קטים הנדון

  לפני האכלוס פרטיבית ב

 

נתבקשתי לתת  את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה  *******מ.ר. **********אני הח"מ 

 .23.11.2016: הביקור נערך בנכס בתאריך ************* **** לגבי נכס שכתובתו

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

 הח"מ ולהציג את הדרישות 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 בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא 

 י, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.חתומה על יד

 :  אוניברסיטה טכנולוגי איקטרינבורג רוסיה הנדסת בניין אזרחי אלה פרטי השכלתי
 :    חברות יזמות : ניהול ופיקוח פרויקטים, הכנת תקציבים, הצעות מחיר וכו' ואלה פרטי ניסיוני

 קומות, הכנת מכרזים, הפעלת -וביצוע פרויקטים רבחברות  קבלניות : ניהול                              
 קבלני משנה וכו'.                             

לצורך הכנת הדו"ח / חוות הדעת, נסמכים על החומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה 

 אליהם:

 ניו ונספחיו., על עדכו1970 –.     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

ד הבינוי והשיכון. )הספר הכחול( בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשר  -.     מפרט כללי לעבודות בנייה 5

 במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
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 .     תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאת מכון התקנים הישראלי )מת"י(.6

 .1990 –.     תקנות הג"א תש"ן 7

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

 אגף תכנון תחבורתי. –בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה  –חיות לתכנון חניה.     הנ9

 .   הוראות כיבוי אש.10

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

 קטגוריות:
 )ההתייחסות  הינה לקטגוריות הרלוונטיות(

 הכולל: 1965 –תכנון והבניה, תשכ"ה חוק ה .א
 
 .1970 –.  תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל 1             

 בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י                  
  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 )        

 
, נדרש:"כל 1974 –ד.   תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות )טופס של מפרט(, התשל"ד        

 המוצרים  
 הישראלי כאשר יש כזה". והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן             

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

תקן של כל מוסד חבר בארגון –מוגדר תקן כ:"תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור 
 (".I.S.Oהבינלאומי לתקינה )

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

שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש 
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א'  7לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי  מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני )ס' 
 לחוק הנ"ל(." 8לחוק התקנים( ובין אם הוא רשמי )ס' 

 
 ה.   התאמות לתוכניות אדריכליות.       

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

 בהוצאת  
משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.  במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים              
 מתחום

הבנייה,  אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים )רשמיים ולא רשמיים(, הן בתקנות התכנון              
 והבניה והן  

במפרטים  של מכון התקנים )מפמכ"ים(. מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף              
 הבנייה וניתן   

 קובלים בענף.להסתמך בו להגדרה של  כללי המקצוע המ             
 

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

 התאמות להוראות כיבוי אש.             
 

 תוספת

 ]תיקון התש״ן[

 

 עברת כולל מערכת הסקה ומרזבים־ שנתיים; (1)

 שלוש שנים; -חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט (2)

 שלוש שנים; -ות, מנועים ודודיםמכונ (3)

 שלוש שנים; -קילוף חיפויים בחדרי מדרגות (4)

 שלוש שנים; -שקיעת מרצפות בקומת קרקע (5)

 שלוש שנים; -שקיעה מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין (6)

 חמש שנים;-סדקים עוברים בקירות ובתקרות (7)

 שבע שנים; -קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים (8)

 שנה אחת. -התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודיתכל אי  (9)

 רקע כללי :

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


 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

 
בית פרטי..  הנכס הנבדק הינו 1  
 והבניה. התכנון תקנות פ"ע מוגדר .  הנכס2
 ושליכט צבעוני. אבן של בשילוב מצופים הבניין של החיצוניים .  הקירות3
 .לי שנמסר כפי ,לפני האכלוס .  הנכס4
 .לי שנמסר המידע י"תכניות, עפ של בשלב נרכש .  הנכס5
קבלת החזקה על  לאחר הדיירים י"ע שבוצעו עבודות השינויים עקב שנגרמו לליקויים מתייחסת אינה זו דעת .  חוות6

 הדירה.
 ,הקודם בפרק המוזכרים למקורות השוואה י"עפ וזאת העבודות ביצוע באיכות עוסקת זו דעתי . חוות7

 של סטטיים וחישובים חוזק של לניתוח מתייחסת ואינה והאדריכליים ההנדסיים ,הטכניים בהיבטים
 בין להתאמות ,אקוסטיקה ,קרינה למדידת ,אדמה ברעידות המבנה ועמידות סיבולת לבדיקת ,המבנה

מנהל מקרקעי ישראל  ,המקרקעין רשם ,עירייה :כגון ,שונות ברשויות הרישומים לבין הנבדק הנכס של הפיסי מצבו
 .במפורש באופן כזו התאמה אי צוינה כן אם וכ"ד, אלא

 הצורך )לא הרסנים( במידת בענף מקובלים מדידה במכשירי שימוש תוך ויזואליים באמצעים בעיקרה נערכה .  הבדיקה8
 אלקטרוני מרחק מד ,מטר ,אדום אינפרה , מצלמת"protimeter"מסוג  לחות מד ,מתכת גלאי ,אלקטרוני כגון : פלס

 .'וכדו
 במידה  ,המסמכים פי ועל בלבד ביקורי במהלך בשטח לקבוע שניתן ממצאים סמך על בנויה זו דעת חוות.  9

 ליקויים יתכנו היו או ,מכן שלאחר הפיזי ובמצב הבנייה עבודות שלב שבכל יתכן כי ,לציין יש .הסיור במהלך בפני והוצגו
 )אחרים פגמים או עובש ,רטיבויות ,סדקים( ביקורי בעת קיימים היו לא /או נסתרים היו /או חשופים היו שלא נסתרים

 שונות מערכות של הממושך בשימוש או המגורים להופיע במהלך עלולים אלו ליקוים .זו דעתי בחוות נכללים אינם ולכן
 .הקיים ח"לדו נספח נוספת או דעת חוות עבורם להשלים וניתן בנכס

 .הבנייה עבודות בזמן בתוקף שהיו תקנות /או ו תקנים דרישות פי על ערוכה זו דעת . חוות10
 .דעתי זו מחוות נפרד בלתי חלק מהווים והינם ל"הנ בנכס הבדיקה במהלך ידי על שבוצעו תצלומים ב". מצ11
 .סדיר היו בשימוש והמערכות במידה לאתר ניתן היה אשר ליקויים ויתכנו כיום בשימוש אינה חדר אמבטיה . מקלחת12
 .המבנה נבנה שמהם החומרים טיב לבדוק ניתן לא מאושרת מעבדה ובדיקת מדגמי פירוק בלי :לציין . יש13
 מהנדס אלא ברמת ,מכונות ומהנדסי מיזוג ,אינסטלציה ,חשמל מהנדסי ברמת במערכות עוסקת אינה זו דעת . חוות14

 .בלבד בניין
 

 תיאור הנכס :
 . בית פרטי

 
 הדירה :

 , ממ"ד, חדר רחצהחללק.מ. : 
 חדר שינהשרותי אורים, סלון, מטבח, . : קק.
 חדרי שינה, יחידת הורים + חדר רחצה 3,  אמבטיהחדר . : 1ק.
 

 רמת גימור :
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  
 חיפוי קרמיקה בחדרי רחיצה

 פנים הדירה מטויח וצבוע למעת חדרי רחיצה
 תאורה חשמלי( ללאבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים )

 
 

 : מקדמיותהערות 
 

תיקונים גם לליקויים הע וצילבהמלאה האחריות  על הקבלן מוטלת. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן .1
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 צרווליקויים אשר ייו ביום הבדיקה בשל מצב הדירה או ניתן היה לאתרםליקויים שלא לרבות  שאינם מצוינים בדו"ח זה
 .לאחר הבדיקהאו יתגלו בעתיד במועד כלשהו 

 ותיועבודכל האחריות לביצוע  על הקבלן מוטלת מלוא. הקבלן ודותנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבבאין  .2
 .ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטיים בהתאם לחוק מכר דירות

 באיכות ירודה. גמרביצוע עבודות ליקויי ו לכללי ביצוע נים, למפרטים וליקויי אי התאמה לתקמפורטים בדו"ח זה:  .3

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

לא כל התמונות שצולמו ביום הבדיקה מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד. עבוד חלק מהליקויים  .5
 צגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מיי

 החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה .6

 

 

 מבוא

 
 ; בבניינים סטיות 787 י"בת שנקבעו הקריטריונים פי על בעיקר הינה המבנה בדיקת אופן של הבחינה

 : בניה בעבודות מותרות סטיות
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 הרג'קטים/הליקויים:להלן פירוט      
 

 כניסה :      
 

  חשמל ותקשורת :

 

 ואבירים לוח חשמל  סוג הליקוי :.  1

  תיאור הליקוי :     

  2010לתכנון הבניה טרם הותקן שקע חשמלי בלוח תקשורת וזאת בניגוד   1.1    

   סיוםלוח חשמל ללא    1.2             

 החשמלאי המוסמך שלו לסמן במקום המתאים, המוכן לכך בארונות החשמל, אתהקבלן מחויב באמצעות              

 חיבורי החשמל במאמ"תים.           

     הסימון נדרש להתקיים לפי "תקנות החשמל                      

 אשר בו אין שינוי – 2001ד' ) 080682( וסעיף 1980) 080582וה"מפרט הכללי" סע'            

 (.1980בדרישה ביחס לדרישה משנת            

 תקן:                      

 (:1980) 080582ציטוט "מפרט כללי" סעיף            

  מצד  מגענים, מנורות ומכשירי מדידה, ישולטו בשלטי סימון גם "כל האלמנטים החשמליים כגון, מפסקים, לחצנים, מבטיחים,   

     בלוח, לצורך איתור וטיפול...". וגם במקום התקנתם הפיסיהפעלתם )בחזית הלוח(    
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 יש להתקין אביזרים, לסיים לוח  הערות / התיקון הנדרש :   

 ₪ 700  עלות התיקון  :          

 
 
 

 סלון :

 

 רובה לא אחידה  סוג הליקוי :.   1

 בין שיפולים ורצפה./ פיצוצי רובה.  רובה לא אחידה / המרצפות הותקנו במישקים לא אחידים   תיאור הליקוי :      

  1555.3 –ת"י בלדרישות המפורטות  איננו אסתטי. זאת בניגוד המראהפירורי רובה.       

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף        

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –:  ציטוט ת"י   תקן

מים או מוסף  בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר עלערובת מוכנה מראש ת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

נים בתנאי סביבה שו נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית

 )כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".

  תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  הערות / התיקון הנדרש :     

 וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את העבודה      

 . יתכן ויידרש גם פירוק "בעבודת נמלים"יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודגש כי מדובר      

       ושחזור האריחים התחתונים בקירות     

  ₪ 200  עלות התיקון  :     
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 וויטרינה   סוג הליקוי :.  2     

 תיאור הליקוי :      

 :  וויטרינה  12.      

  הותקנו מגני רוח לא. 2.1.1

 . מילוי/איטום בין מסגרת וקיר2.1.2

 הלבשה הותקנה בצורה לקויה. 2.1.3

 תריסים תקועים. 2.1.4

 : חלון  22.

 . גימור ואטימה אדן חלון2.2.1

 לא הותקנו מגיני רוח. 2.2.2

 . תריס תקוע2.2.3

 :4068.1 י  "תזאת בניגוד ל      

 תפקוד המוצר המותקן  4.1

 תפעול המוצר המותקן יהיה תקין. לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן החיצוני של מוצר מותקן. 

 המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.

מכניות, כגון : קמטים, שריטות, שברים או של פגיות כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל הסימנים של פגיות 

 כימיות, כגון : איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום, פגימה.

 שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים המתאימים.

 : 5.1 ף סעי(  םמאלומיניו ותריסים חלונות :באתר המותקנים ותריסים חלונות)1 חלק 4068 י"ת פי על

 תכנין התקנה 

( ימנע חדירת מים 5.2תכנון התקנה יבטיח, כה מוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים )סעיף 

  ואוויר דרכם.   

 : .1068 2י "ת פי עלו

 . חיבור הפרופילים ואיטומם203

הפרופילים יהיו חתוכים בקווים ישרים. פינות המלבן והאגפים יהיו סגורות כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי כללי המקצוע הטובים. 

 והמישק ביניהן יהיה חלק.

כל המחברים רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות חלון בחדירת מים, .  203.2.1

 צים שעוביים נקוב בהוראות היצרן חומרי איטום. ייאטמו בחומרי איטום או באטמים המתאימים לאיטום חרי

 : 201ף סעי , 1068.1 י"ת ועל פי
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 חריצי ניקוז וחורי ניקוז המיועדים לסגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם

 :1 חלק 6.4.2 סעיף 4068ת"י  פי לעו

יישארו חללי אוויר בתוך המישק. יש לבצע את ההידוק בעזרת יש להדק ולהחליק את החומר האיטום לאחר השמתו כדי להבטיח שלא 

כלי המתאים. לאחר סיום עבודות האיטום יש להשאיר סביבת המישק נקייה מעודפי חומר איטום. רצוי להשתמש על פי צורך, בסרט 

הדביק, ובדרך הזו נשארת דביק שיודבק משני צדדים המישק לפני ביצוע האיטום. לאחר סיום הידוק חומר איטום מסירים את הסרט 

 סביבת המישק נקייה וחומר איטום נשאר חלק.

 לבצע תיקונים מקיפים והחלפות נדרשות על ידי איש מקצוע לרבות יישור הקיר  הערות / התיקון הנדרש :     

  ₪ 1300   עלות התיקון  :      
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 זכוכית הדלתות וחלונות   סוג הליקוי :.  4

 :התקן של 2.1.1  סעיף 3 בחלק פורט סימון הזיגוג אופן   תיור הליקוי :     

 :  סימון לוח זכוכית בטיחות 2.1.1

 קיימא, שאינה ניתן להסרה. מרכז הסימו-כל לוח זכוכית מחוסמת וכל לוח זכוכית שטוחה מצופה פלסטיק יסומן על ידי היצרן בסימון בר

( מ"מ מקצות הלוח הסמוכים. כל לוח זכוכית רבודה יסומן בהדפסה בכמה מקומות על הלוח. הסימונים יהיו 30+5יימצא במרחק )

 ס"מ.  75ממוקמים בשורות, והמרחק בין הצירי הסימנים בשני הכיוונים )אופקי ואנכי( לא יהיה גדול מ 

 על הקבלן להציג אישורים כי הזכוכית הינה "זכוכית בטיחותית".   הערות / התיקון הנדרש :     

 ללא עלות כעתעלות התיקון  :  במידה ויתברר כי מדובר בזכוכית פשוטה, יהיה צורך בהחלפתה      

 נדרש כי תתותקן זכוכית בטיחותית )זכוכית מחוסמת או טריפלקס( וזאת על פי תקנות התכנון   בדלתות וחלונות     

 והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(     

 : 14.01תיקון התשס"א, סעיף  1970התש"ל      

 .1חלק  1099ת"י השימוש בזכוכית הבנייה יהיה בהתאם ל     

 ס"מ מפני ריצוף ועל פי  150-מדובר בזיגוג שהותקן במפלס הנמוך מ

  : 1099.1.1ת"י 

 בחירת הזכוכית 3.2

 לפי העניין.  3.2.9 – 3.2.1סעיפים שמשה המותקנת באזורי סכנה יתאימו לנדרש להלן ב מין הזכוכית וסוגה עבור

 .3חלק  938ת"י סוג הזכוכית הבטיחות או סוג הזכוכית בהתאם לחוזקה בהולם, והוא נקבע בהתאם לנקוב בסעיף הדן בחוזק בהולם שב

, שמשה במחובר אליה אבזר המעביר אליה עומס כלשהו, כגון : ציר דלת, אבזר חיבור לשמשה 3.2.9 – 3.2.1למרות האמור בסעיפים 

 (.3.2.1לפחות )ראו גם סעיף  Cתהיה עשויה זכוכית בטיחות מחוסמת מסוג  –אחרת, ידית דלת 

 מפורטים ב : C,B,Aסוגי זיגוג בטיחותי 

 : 1.5, סעיף 3, חלק 938ת"י 
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 סיווג 1.5

( לפי החוזק בהולם של זכוכית 1.5.2הלוחות זכוכית הבטיחות )למעט זכוכית בטיחות המתאימה לנקוב בסעיף . מסווגים את 1.5.1

 (1הבטיחות שממנה עשוי הלוח, כמפורט להלן )ראו גם טבלה 

 475"מ, מ 305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף  – Aסוג  1.5.1.1

 מ"מ 1219-מ"מ ו

 475-מ"מ ו 305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף   - Bסוג  1.5.1.2

 מ"מ

 475-ומ"מ  305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף  - Cסוג  1.5.1.3

 מ"מ

 :המתאר אזורי סכנה שנדרש בהם זיגוג בטיחותי,  1009להלן ציור מת״י 

 

  4068.1לפי דרישות שמפורטות בת"י לדייר יש לבצע הכנות אחרונות לפני מסירת הנכס  
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  מטבח :

 
 חלון  סוג הליקוי :.  1

 תיאור הליקוי :        

 גימור ואטימה אדן חלון  1.1      

       לא הותקנו מגיני רוח  1.2      

 הנדרשים על ידי איש מקצועוהחלפות יש לבצע תיקונים   הערות / התיקון הנדרש :      

         ₪ 300   עלות התיקון  :       

 

 
 
 חוסר מילוי/גימור לא אסתטי  סוג הליקוי :.  2

    תיאור הליקוי :        

 וחיפוי קיר       שישלא בוצע מילוי גמיש )סיכה( אנטי בקטריאלי בין   2.1      

 ושיש חיפוי פני של סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים תיקוניםתור וביצוע אי  הערות / התיקון הנדרש :       

         ₪ 400   עלות התיקון  :       
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 :  חצר

  

 חצרחיפוי   סוג הליקוי :.   1

 תיאור הליקוי :        

             גימור בין אריחי חיפוי  1.1      

 לא הותקן זווית חיזוק )או חגורת בטון( בקצה משטח מרוצף  1.2       

 : תיקוני שליכט שליכט לא אחידגימור ניתן לאבחן  חצרבמבט מה  1.3      

 כתמים רבים על אריחי משטח מרוצף  1.4      

 סדקים רבים בקירות הפרדה  1.5      

 תיקוני שפכטל וצבע קירות הפרדה )גימור טיח/שפכטל לא אסתטי(  1.6      

 לא הותקנה שוחת ניקוז מי גשם בחצר יציאה מסלון  1.7      

 . סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים ת,מקומי והחלפה תיקונים ,איתור  הערות / התיקון הנדרש :     

 להתקין שוחת ניקוז לרבות חפירה/קידוח לעומק )או לקבלן למצוא פטרון אחר(      

 , עלות התיקון גדול יותר בצורה משמעותית)במקרה אי הסרת כתמים  ₪ 0055 -כ עלות התיקון  :         

 (התקנת שוחה ועבודות כרוחות/ או פיטרון אחד של הקבלןלא כולל       
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 רובה גמישה במישק הפרדה   סוג הליקוי :.   2

 ורצפהרובה גמישה במישקים שבין החיפוי  לא בוצע  הליקוי : תיאור      

 וזאת לא בהתאם להוראות התקן.         

 :1555.3להלן ציטוט מת"י         

 

 

 גמיש או להשלים חומר גמישיש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע מילוי רובה הערות / התיקון הנדרש :         

 או שו"ע. "PU ,""FC-11", "כרמית Cמסוג "סיקה סיל          

 ₪ 1200   עלות התיקון  :        
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  :חדר שינה קומת קרקע 

 

 רובה לא אחידה  סוג הליקוי :.  1

 . בין שיפולים ורצפה.רובה לא אחידה / המרצפות הותקנו במישקים לא אחידים   הליקוי :תיאור      

  1555.3 –ת"י בלדרישות המפורטות  איננו אסתטי. זאת בניגוד המראה     

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף        

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –:  ציטוט ת"י   תקן

מים או מוסף  בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר ערובת מוכנה מראש עלת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

בתנאי סביבה שונים  ותנמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמיד חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית

 )כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".

  תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  הערות / התיקון הנדרש :    

 וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את העבודה      

 . יתכן ויידרש גם פירוק "בעבודת נמלים"יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודגש כי מדובר      

       ושחזור האריחים התחתונים בקירות     

  ₪ 100  עלות התיקון  :     
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 חלונות   סוג הליקוי :.  2

 :  חלונות  2.1  תיאור הליקוי :     

 מילוי/איטום בין מסגרת וקיר.  2.1.1

 גימור ואטימה אדן חלון.  2.1.2

 צד ימין לא מחוזק ומיוצר סדק אנכי בין הלבשה וקיר.  2.1.3

 .  לא הותקנו מגיני רוח2.1.4

 אגף שמאלי לא מפולס -.  חדירת רוח דרך אדף שמאלי כאשר הוא במצב סגור 2.1.5

 :4068.1 י  "ת המוצר על פי

 תפקוד המוצר המותקן  4.1

 תפעול המוצר המותקן יהיה תקין. לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן החיצוני של מוצר מותקן. 

 המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.

בהם כל הסימנים של פגיות מכניות, כגון : קמטים, שריטות, שברים או של פגיות כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו 

 כימיות, כגון : איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום, פגימה.

 שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים המתאימים.

 : 5.1 ף סעי(  םמאלומיניו ותריסים חלונות :באתר המותקנים ותריסים חלונות)1 חלק 4068 י"ת פי על

 תכנין התקנה 

( ימנע חדירת מים 5.2תכנון התקנה יבטיח, כה מוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים )סעיף 

 ואוויר דרכם.   

 . חיבור הפרופילים ואיטומם203  : .1068 2י "ת פי עלו

כללי המקצוע הטובים. הפרופילים יהיו חתוכים בקווים ישרים. פינות המלבן והאגפים יהיו סגורות כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי 

 והמישק ביניהן יהיה חלק.

כל המחברים רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות חלון בחדירת מים, .  203.2.1

 המתאימים לאיטום חריצים שעוביים נקוב בהוראות היצרן חומרי איטום.  ייאטמו בחומרי איטום או באטמים

 : 201ף סעי , 1068.1 י"ת ועל פי

 חריצי ניקוז וחורי ניקוז המיועדים לסגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם

 :1 חלק 6.4.2 סעיף 4068ת"י  פי לעו

השמתו כדי להבטיח שלא יישארו חללי אוויר בתוך המישק. יש לבצע את ההידוק בעזרת יש להדק ולהחליק את החומר האיטום לאחר 

כלי המתאים. לאחר סיום עבודות האיטום יש להשאיר סביבת המישק נקייה מעודפי חומר איטום. רצוי להשתמש על פי צורך, בסרט 

איטום מסירים את הסרט הדביק, ובדרך הזו נשארת דביק שיודבק משני צדדים המישק לפני ביצוע האיטום. לאחר סיום הידוק חומר 

 סביבת המישק נקייה וחומר איטום נשאר חלק.

 לבצע תיקונים מקיפים והחלפות נדרשות על ידי איש מקצוע  הערות / התיקון הנדרש :      
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  ₪ 900   עלות התיקון  :      

 
 

 דלתות פנים  סוג הליקוי :.  3

 :   הליקויתיאור      

 דלת פגומה  3.1

 הנדרשים על ידי בעל מקצועוהחלפות יש לבצע תיקונים   הערות / התיקון הנדרש :    

   ₪ 0020  עלות התיקון  :     
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   :קומה ראשונה יחידת הורים     

 

  הכנה לפרקט* 

 

 חלונות  סוג הליקוי :.  1

   תיאור הליקוי :     

 מסגרת וקיר . מילוי/איטום בין1.1

 לא הותקנו מגיני רוח. 1.2

  חדירת אור דרך תריסים כאשר הם במצב סגור .3.1

 גימור ואטימה אדן חלון. 1.4

 . תריסים תקועים1.5

 :4068.1 י  "ת המוצר על פי

 תפקוד המוצר המותקן  4.1

 תפעול המוצר המותקן יהיה תקין. לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן החיצוני של מוצר מותקן. 

 המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.

מכניות, כגון : קמטים, שריטות, שברים או של פגיות כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל הסימנים של פגיות 

 כימיות, כגון : איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום, פגימה.

 שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים המתאימים.

 : 5.1 ף סעי(  םמאלומיניו ותריסים חלונות :באתר המותקנים ותריסים חלונות)1 חלק 4068 י"ת פי על

 תכנין התקנה 
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( ימנע חדירת מים 5.2תכנון התקנה יבטיח, כה מוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים )סעיף 

  ואוויר דרכם.   

  :.1068 2 י"ת פי עלו

 . חיבור הפרופילים ואיטומם203

הפרופילים יהיו חתוכים בקווים ישרים. פינות המלבן והאגפים יהיו סגורות כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי כללי המקצוע הטובים. 

 והמישק ביניהן יהיה חלק.

כל המחברים רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות חלון בחדירת מים, .  203.2.1

 צים שעוביים נקוב בהוראות היצרן חומרי איטום. ייאטמו בחומרי איטום או באטמים המתאימים לאיטום חרי

 : 201ף סעי , 1068.1 י"ת ועל פי

 חריצי ניקוז וחורי ניקוז המיועדים לסגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם

 :1 חלק 6.4.2 סעיף 4068ת"י  פי לעו

יישארו חללי אוויר בתוך המישק. יש לבצע את ההידוק בעזרת יש להדק ולהחליק את החומר האיטום לאחר השמתו כדי להבטיח שלא 

כלי המתאים. לאחר סיום עבודות האיטום יש להשאיר סביבת המישק נקייה מעודפי חומר איטום. רצוי להשתמש על פי צורך, בסרט 

הדביק, ובדרך הזו נשארת דביק שיודבק משני צדדים המישק לפני ביצוע האיטום. לאחר סיום הידוק חומר איטום מסירים את הסרט 

 סביבת המישק נקייה וחומר איטום נשאר חלק.

 לבצע תיקונים מקיפים והחלפות נדרשות על ידי איש מקצוע  הערות / התיקון הנדרש :      

  ₪ 1300   עלות התיקון  :       
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 זכוכית הדלתות וחלונות   סוג הליקוי :.  2

 :התקן של 2.1.1  סעיף 3 בחלק פורט סימון הזיגוג אופן   תיור הליקוי :     

 :  סימון לוח זכוכית בטיחות 2.1.1

 קיימא, שאינה ניתן להסרה. מרכז הסימו-כל לוח זכוכית מחוסמת וכל לוח זכוכית שטוחה מצופה פלסטיק יסומן על ידי היצרן בסימון בר

( מ"מ מקצות הלוח הסמוכים. כל לוח זכוכית רבודה יסומן בהדפסה בכמה מקומות על הלוח. הסימונים יהיו 30+5יימצא במרחק )

 ס"מ.  75ממוקמים בשורות, והמרחק בין הצירי הסימנים בשני הכיוונים )אופקי ואנכי( לא יהיה גדול מ 

 כי הזכוכית הינה "זכוכית בטיחותית".  על הקבלן להציג אישורים  הערות / התיקון הנדרש :     

 ללא עלות כעתעלות התיקון  :  במידה ויתברר כי מדובר בזכוכית פשוטה, יהיה צורך בהחלפתה      

 נדרש כי תתותקן זכוכית בטיחותית )זכוכית מחוסמת או טריפלקס( וזאת על פי תקנות התכנון   בדלתות וחלונות     

 והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(     

 : 14.01תיקון התשס"א, סעיף  1970התש"ל      

 .1חלק  1099ת"י השימוש בזכוכית הבנייה יהיה בהתאם ל     

 ס"מ מפני ריצוף ועל פי  150-מדובר בזיגוג שהותקן במפלס הנמוך מ

  : 1099.1.1ת"י 

 בחירת הזכוכית 3.2

 לפי העניין.  3.2.9 – 3.2.1סעיפים שמשה המותקנת באזורי סכנה יתאימו לנדרש להלן ב מין הזכוכית וסוגה עבור

 .3חלק  938ת"י סוג הזכוכית הבטיחות או סוג הזכוכית בהתאם לחוזקה בהולם, והוא נקבע בהתאם לנקוב בסעיף הדן בחוזק בהולם שב

, שמשה במחובר אליה אבזר המעביר אליה עומס כלשהו, כגון : ציר דלת, אבזר חיבור לשמשה 3.2.9 – 3.2.1למרות האמור בסעיפים 

 (.3.2.1לפחות )ראו גם סעיף  Cתהיה עשויה זכוכית בטיחות מחוסמת מסוג  –אחרת, ידית דלת 
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 מפורטים ב : C,B,Aסוגי זיגוג בטיחותי 

 : 1.5, סעיף 3, חלק 938ת"י 

 סיווג 1.5

( לפי החוזק בהולם של זכוכית 1.5.2הלוחות זכוכית הבטיחות )למעט זכוכית בטיחות המתאימה לנקוב בסעיף . מסווגים את 1.5.1

 (1הבטיחות שממנה עשוי הלוח, כמפורט להלן )ראו גם טבלה 

 475"מ, מ 305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף  – Aסוג  1.5.1.1

 מ"מ 1219-מ"מ ו

 475-מ"מ ו 305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף   - Bסוג  1.5.1.2

 מ"מ

 475-ומ"מ  305בבדיקת החוזק בהולם, בהפלת הגוף ההולם מהגבהים :  4.3.4זכוכית בטיחות המתאימה לדרישת סעיף  - Cסוג  1.5.1.3

 מ"מ

 :המתאר אזורי סכנה שנדרש בהם זיגוג בטיחותי,  1009להלן ציור מת״י 

 

  4068.1לפי דרישות שמפורטות בת"י לדייר יש לבצע הכנות אחרונות לפני מסירת הנכס  
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  : שינה קומה ראשונה יחדר 3

 

 הכנה לפרקט* 

 

  חלונות  סוג הליקוי :  . 1

   תיאור הליקוי :      

 .  מילוי/איטום בין מסגרת וקיר1.1

 גימור ואטימה אדן חלון.  1.2

 לא הותקנו מגיני רוח.  1.3

 :4068.1 י  "ת המוצר על פי

 תפקוד המוצר המותקן  4.1

 תפעול המוצר המותקן יהיה תקין. לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן החיצוני של מוצר מותקן. 

 המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.המוצר 

כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל הסימנים של פגיות מכניות, כגון : קמטים, שריטות, שברים או של פגיות 

 כימיות, כגון : איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום, פגימה.

 די חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים המתאימים.שרי

 : 5.1 ף סעי(  םמאלומיניו ותריסים חלונות :באתר המותקנים ותריסים חלונות)1 חלק 4068 י"ת פי על

 תכנין התקנה 

( ימנע חדירת מים 5.2תכנון התקנה יבטיח, כה מוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים )סעיף 

  ואוויר דרכם.   

  :.1068 2י "ת פי עלו

 . חיבור הפרופילים ואיטומם203

בקווים ישרים. פינות המלבן והאגפים יהיו סגורות  כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי כללי המקצוע הטובים. הפרופילים יהיו חתוכים

 והמישק ביניהן יהיה חלק.

כל המחברים רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות חלון בחדירת מים, .  203.2.1

 אות היצרן חומרי איטום. ייאטמו בחומרי איטום או באטמים המתאימים לאיטום חריצים שעוביים נקוב בהור

 : 201ף סעי , 1068.1 י"ת ועל פי

 חריצי ניקוז וחורי ניקוז המיועדים לסגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם
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 :1 חלק 6.4.2 סעיף 4068ת"י  פי לעו

המישק. יש לבצע את ההידוק בעזרת יש להדק ולהחליק את החומר האיטום לאחר השמתו כדי להבטיח שלא יישארו חללי אוויר בתוך 

כלי המתאים. לאחר סיום עבודות האיטום יש להשאיר סביבת המישק נקייה מעודפי חומר איטום. רצוי להשתמש על פי צורך, בסרט 

דביק שיודבק משני צדדים המישק לפני ביצוע האיטום. לאחר סיום הידוק חומר איטום מסירים את הסרט הדביק, ובדרך הזו נשארת 

 סביבת המישק נקייה וחומר איטום נשאר חלק.

 לבצע תיקונים מקיפים והחלפות נדרשות על ידי איש מקצוע  הערות / התיקון הנדרש :     

  ₪ 1400   עלות התיקון  :      

 

 
 : 1מסדרון קומה 

 
 

  חשמל ותקשורת :
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 ואבירים לוח חשמל  סוג הליקוי :.  1

  תיאור הליקוי :     

  2010לתכנון הבניה טרם הותקן שקע חשמלי בלוח תקשורת וזאת בניגוד   1.1    

   סיוםלוח חשמל ללא    1.2             

 הקבלן מחויב באמצעות החשמלאי המוסמך שלו לסמן במקום המתאים, המוכן לכך בארונות החשמל, את             

 חיבורי החשמל במאמ"תים.           

     הסימון נדרש להתקיים לפי "תקנות החשמל                      

 אשר בו אין שינוי – 2001ד' ) 080682( וסעיף 1980) 080582וה"מפרט הכללי" סע'            

 (.1980בדרישה ביחס לדרישה משנת            

 תקן:                      

 (:1980) 080582ציטוט "מפרט כללי" סעיף            

  מצד  מגענים, מנורות ומכשירי מדידה, ישולטו בשלטי סימון גם "כל האלמנטים החשמליים כגון, מפסקים, לחצנים, מבטיחים,   

     בלוח, לצורך איתור וטיפול...". הפעלתם )בחזית הלוח( וגם במקום התקנתם הפיסי   

 יש להתקין אביזרים, לסיים לוח  הערות / התיקון הנדרש :   

 ₪ 700  עלות התיקון  :          

 
 
 

 ממ"ד : 

 

 דלת וחלון ממ"ד  סוג הליקוי :.  1
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 :   תיאור הליקוי     

           חלון ממ"ד.  1.1          

 לא בוצע נק' ניקוז      2.1.1          

                בריח תקוע   2.1.2          

 קונים הנדרשים על ידי בעל מקצועלבצע תייש   הערות / התיקון הנדרש :      

   ₪ 300  עלות התיקון  :      

       

 

  

 מפלס ריצוף  סוג הליקוי :.  2 

   תיאור הליקוי :       

 קיימת סטייה במישוריות פני ריצוף בממ"ד  2.1       

  3טבלה מס'  789ת"י בניגוד ל
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 לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור נדרש  הערות / התיקון הנדרש :        

 ₪ 1200  עלות התיקון  :       

 

 

 : שרותי אורחים קומת קרקע

   

 * לא הסתיימו עבודות 

 

 רובה לא אחידה/פיצוצי רובה  סוג הליקוי :.  1   

 השלמת רובה. . רובה לא אחידה/במשקים לא אחידים המרצפות הותקנו  תיאור הליקוי :         

 המראה איננו אסתטי.          

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –ת"י ב לדרישות המפורטות זאת בניגוד         

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –תקן:   ציטוט ת"י 

מים או מוסף  באתר בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה ערובת מוכנה מראש עלת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

בתנאי סביבה שונים  נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית

 )כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".

תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  תיקון הנדרש :הערות / ה

וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

יתכן ויידרש  ."בעבודת נמלים"העבודה יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודגש כי מדובר 

 גם פירוק ושחזור האריחים 

  ₪ 100  עלות התיקון  :

 

 

 חוסר מילוי/גימור לא אסתטיסוג הליקוי :  .  2

    תיאור הליקוי :       

  גימור מעל חיפוי  2.1      

      מילוי בין אסלה וקיר  2.2      

  מילוי/איטום סביב צנרת כיור וברזי נילי         2.3     

 חיפוי פני של סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים ת,מקומי והחלפה תיקונים ,איתור  הערות / התיקון הנדרש :     

         ₪ 500   עלות התיקון  :      
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

 

 

 מערכת נקזים ואביזרים לבנים  סוג הליקוי :.  3  

  תיאור הליקוי : 

 והפנימי של צנרת הניקוזים בנכס משאריות חומרי בניה שהתאספ.  ניקיון את חלקה 3.1         

 יש לבצע בדיקות ופעולות אחרונות למערכות לפני מסירת הנכס לדיירים. יש לנקות   הערות / התיקון הנדרש :       

 . על ידי איש מקצועוהרכבת אביזרים חסרים לבצע תיקונים מקיפים  את חלקה הפנימי של צנרת.       

  ₪ 200  עלות התיקון  :       

  סדיר באופן המים אספקת במערכת שימוש נעשה טרם בנכס

 

 

 :קומה ראשונה  חדר רחצה

 

 רובה לא אחידה/פיצוצי רובה  סוג הליקוי :.  1    

 ./ פיצוצי רובה/חסר רובה רובה לא אחידהבמשקים לא אחידים/ המרצפות הותקנו  תיאור הליקוי :         

 לדרישות המפורטות  המראה איננו אסתטי. זאת בניגודהשלמת רובה.          

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –ת"י ב          

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –תקן:   ציטוט ת"י 

מים או מוסף  באתר בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה ערובת מוכנה מראש עלת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

בתנאי סביבה שונים  נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית

 )כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".

תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  התיקון הנדרש :הערות / 

וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את 

. יתכן ויידרש "בעבודת נמלים"העבודה יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודגש כי מדובר 

 גם פירוק ושחזור האריחים 

  ₪ 100  עלות התיקון  :

 

 חוסר מילוי/גימור לא אסתטי  סוג הליקוי :.  2

    תיאור הליקוי :        

 פינות חדרים רטובים בניגוד לא בוצע רובה גמישה במישקים שב  2.1      

 . מישק הפרדה :4.7.3סעיף  1555.2ת"י ל       

                  מ"מ לפחות 4מישק הפרדה ביניים )בפינות חדרים רטובים( יהיה רוחב       

  רצפהו ותהקירתחתית לא בוצע רובה גמישה אנטי בקטריאלית במישקים שבין   2.2      

 וזאת לא בהתאם להוראות התקן.        

 :1555.3להלן ציטוט מת"י        

 

 

 תא מקלחת ותהקירתחתית ב אנטי בקטריאלית במישקיםמישה לא בוצע רובה ג  2.3       

         בין חיפוי מיכל הדחה ואסלה מילוי  2.4        

 חיפוי פני של סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים ת,מקומי והחלפה תיקונים ,איתור  הערות / התיקון הנדרש :       
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

   ₪ 1200   עלות התיקון  :       

 

במקרה אי   ו/או  וכן סבירות גבוהה לשבירת אריחים סמוכים לצורך תיקונים מקומיים חיפויההיקף הנרחב של הליקויים ב לאור

 עלות התיקון גדול יותר בצורה משמעותית. –השגת אריחים זהים נדרש להחליף שטח נרחב יותר 

 

 

 מערכת נקזים ואביזרים לבנים  סוג הליקוי :.  3  

  תיאור הליקוי : 

        .   ניקיון את חלקה הפנימי של צנרת הניקוזים בנכס משאריות חומרי בניה שהתאספו3.1         

 יש לבצע בדיקות ופעולות אחרונות למערכות לפני מסירת הנכס לדיירים. יש לנקות   הערות / התיקון הנדרש :      

 . על ידי איש מקצועוהרכבת אביזרים חסרים לבצע תיקונים מקיפים  את חלקה הפנימי של צנרת.       

  ₪ 400  עלות התיקון  :       

  סדיר באופן המים אספקת במערכת שימוש נעשה טרם בנכס
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

 

 

 חשמלסוג הליקוי :  .  4

   :תיאור הליקוי        

 גוף תאורה שהותקן אינו מוגן מים         4.1        

 לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור.נדרש   הערות / התיקון הנדרש :      

  ₪ 400  עלות התיקון  :      
       

 
 

 

 :חדר אמבטיה קומה ראשונה 

 

 רובה לא אחידה/פיצוצי רובה  סוג הליקוי :.  1 

 ./ פיצוצי רובה/חסר רובה רובה לא אחידהבמשקים לא אחידים/ המרצפות הותקנו  תיאור הליקוי :      

 לדרישות המפורטות  המראה איננו אסתטי. זאת בניגודהשלמת רובה.       

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –ת"י ב          

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –תקן:   ציטוט ת"י 

מים או מוסף  באתרבסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה  ערובת מוכנה מראש עלת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

בתנאי סביבה שונים  נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית

 כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".)

 תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  הערות / התיקון הנדרש :        

  וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את העבודה        

 . יתכן ויידרש גם פירוק "בעבודת נמלים"ש כי מדובר יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודג       

 ושחזור האריחים        

  ₪ 100  עלות התיקון  :       

 

 

 חוסר מילוי/גימור לא אסתטי  סוג הליקוי :.  2

    תיאור הליקוי :        

 מילוי בין אסלה וחיפוי מיכל הדחה  2.1      

  רצפהו ותהקירתחתית לא בוצע רובה גמישה אנטי בקטריאלית במישקים שבין   2.2      

 וזאת לא בהתאם להוראות התקן.        

 :1555.3להלן ציטוט מת"י         

 

 

 פינות חדרים רטובים בניגוד לא בוצע רובה גמישה במישקים שב  2.3       

 . מישק הפרדה :4.7.3סעיף  1555.2ת"י ל       

                  מ"מ לפחות 4רוחב מישק הפרדה ביניים )בפינות חדרים רטובים( יהיה       

 מילוי/איטום סביב צנרת כיור וברזי נילי                   2.4        
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

 חיפוי פני של סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים ת,מקומי והחלפה תיקונים ,איתור  הערות / התיקון הנדרש :       

         ₪ 900   עלות התיקון  :       

 

 

 מערכת נקזים ואביזרים לבנים  סוג הליקוי :.  3  

  תיאור הליקוי : 

                     ניקיון את חלקה הפנימי של צנרת הניקוזים בנכס משאריות חומרי בניה שהתאספו.  3.1         

 יש לבצע בדיקות ופעולות אחרונות למערכות לפני מסירת הנכס לדיירים. יש לנקות   הערות / התיקון הנדרש :      

  את חלקה הפנימי של צנרת.       

  ₪ 400  עלות התיקון  :       

  סדיר באופן המים אספקת במערכת שימוש נעשה טרם בנכס

 לא הורכבו מספר מתקני תברואה
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

 

 

 : קומת מרתף חדר רחצה

 

 רובה לא אחידה/פיצוצי רובה  סוג הליקוי :.  1   

 ./ פיצוצי רובה/חסר רובה רובה לא אחידהבמשקים לא אחידים/ המרצפות הותקנו  תיאור הליקוי :         

 לדרישות המפורטות  המראה איננו אסתטי. זאת בניגודהשלמת רובה.          

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –ת"י ב          

 (:3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –ציטוט ת"י   תקן: 

מים או מוסף  בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר ערובת מוכנה מראש עלת"למילוי מישקים רגילים תשמש 

 המילוי.  פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר

 גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

בתנאי סביבה שונים  נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות רגילים יהיו בעלי ספיגות נימיתחומרי המילוי למישקים 

 )כגון סביבה ימית( לפי הצורך...".

תיקוני מילוי רובה בין האריחים בשטח הנרחב בחדר רחצה בכדי לקבל גוון אחיד  הערות / התיקון הנדרש :

עומק המשק. יידרש לבצע ניקוי יסודי של המשק הנדרש. את  וביצוע משקים גמישים בצורה תקנית לכל

. יתכן ויידרש "בעבודת נמלים"העבודה יש לבצע בצורה ידנית בעזרת כלי חד ולבצע מילוי. יודגש כי מדובר 

 גם פירוק ושחזור האריחים 

  ₪ 100  עלות התיקון  :

 

 חוסר מילוי/גימור לא אסתטי  סוג הליקוי :.  2

  

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


 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

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

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

 

 

 03-90-80-450שעות 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 

 
 

 

    תיאור הליקוי :        

 פינות חדרים רטובים בניגוד לא בוצע רובה גמישה במישקים שב  2.1      

 . מישק הפרדה :4.7.3סעיף  1555.2ת"י ל       

                  מ"מ לפחות 4רוחב מישק הפרדה ביניים )בפינות חדרים רטובים( יהיה       

  רצפהו ותהקירתחתית לא בוצע רובה גמישה אנטי בקטריאלית במישקים שבין   2.2      

 וזאת לא בהתאם להוראות התקן.        

 :1555.3להלן ציטוט מת"י        

 

 

 תא מקלחת ותהקירתחתית ב מישה אנטי בקטריאלית במישקיםלא בוצע רובה ג  2.3       

         ואסלהמילוי בין חיפוי מיכל הדחה   2.4        

 חיפוי פני של סופי ניקוי כולל ,לעיל המפורטים ת,מקומי והחלפה תיקונים ,איתור  הערות / התיקון הנדרש :       

   ₪ 1200   עלות התיקון  :       
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במקרה אי   ו/או  וכן סבירות גבוהה לשבירת אריחים סמוכים לצורך תיקונים מקומיים חיפוילאור ההיקף הנרחב של הליקויים ב

 עלות התיקון גדול יותר בצורה משמעותית. –השגת אריחים זהים נדרש להחליף שטח נרחב יותר 

 

 

 מערכת נקזים ואביזרים לבנים  סוג הליקוי :.  3  

  תיאור הליקוי : 

 ומכסה מ"רלא הותקנו רשת נק' נקז .  3.1

        ניקיון את חלקה הפנימי של צנרת הניקוזים בנכס משאריות חומרי בניה שהתאספו.  3.2         

 יש לבצע בדיקות ופעולות אחרונות למערכות לפני מסירת הנכס לדיירים. יש לנקות   הערות / התיקון הנדרש :      

 . על ידי איש מקצועוהרכבת אביזרים חסרים לבצע תיקונים מקיפים  את חלקה הפנימי של צנרת.       

  ₪ 500  עלות התיקון  :       

  סדיר באופן המים אספקת במערכת שימוש נעשה טרם בנכס
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 חשמלסוג הליקוי :  .  4

   :תיאור הליקוי        

 גוף תאורה שהותקן אינו מוגן מים         4.1        

 נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור.  הערות / התיקון הנדרש :      

  ₪ 200  עלות התיקון  :      
       

 
 

 
 :  חניה

  

 קירות חניה  סוג הליקוי :.   1
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 אותר גמר לקוי המהווה הפרעה אסתטית בולטת לעין, לדוגמה :תיאור הליקוי :        

  סדקים בקירות  1.1

  תיקוני טיח וצבע  1.2

 להשלים  הערות / התיקון הנדרש :     

 ₪ 500 -כ עלות התיקון  :         

 

 

 אבן משתלבת   סוג הליקוי :.   2

 ניקיון אבן משתלבת משאריות בטון וטיח, נמצא מספר אבנים פגומות וגימור  לא בוצע  הליקוי : תיאור      

 לא אסתטי מתחת למדרגות      

 להחליף מספר אבנים, לבצע ניקיון כלליהערות / התיקון הנדרש :       

 (עלות התיקון גדול יותר בצורה משמעותית)במקרה אי הסרת כתמים/שאריות  ₪ 003   עלות התיקון  :      
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 כללי :

 

 עבודות צבע וטיח:

 
 ושפכטלתיקוני צבע סוג הליקוי :  .  1 

 אותר גמר לקוי המהווה הפרעה אסתטית בולטת לעין, לדוגמה :   תיאור הליקוי :       

 צבע קירות ותקרה במספר מקומות לא אחיד   1.1

 עיבוד גליפים ופינות   1.2

 סדקים רבים בקירות ותקרה  1.3

 השלמת תקרה גבס בכניסה לשרותיי אורחים  1.5

 מדרגות וקירגימור לא אסתטי בין חיפוי   1.6

 בעניין זה: פסק דיןמדובר בפגם אסתטי בולט לעין. להלן 

 24/08/03תאריך:  001494/97אז' יפו הליך: -ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב        

 השופטים: דר' גבריאל קלינג, סגן נשיא        

 2לסיכומי הנתבעת מס' 43הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי, פגום מעיקרו. טיעון הנתבעים נבע'          

כי "אין גבול או מבחן לאסתטיקה", עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, כמו למשל 

ין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים    כמו טיח שאינו ישר או כתמים צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי ד

 674על -"עמיגור" )ניהול   נכסים( בע״מ נ' מאיוסט, תק 4445/90בריצוף. הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בע״א 

 ...12. אכן נאמר שם בפיסקה (94)2))

   אבק , פריחות, כתמים, זנבות מלט, לפיו ״כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול - 11031 סעיף - בניגוד למפרט הכלליו         

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

 .1922לת״י   בניגוד         

    להכין ,נדרש לשפשף את הצבע  .נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים :התיקון הנדרש / הערות 

זאת בהתאם לכללי ו לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד

  .המקצוע

 ״באשר: דב נגד שיכון עובדים בע״מ לפיו( ינאי)ינקו  9604/00. א.תבימ״ש השלום בחיפה , וכן בהתאם לפסיקה של כב׳ השופט וגנר        

         ״...יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע , צבע הדירהל        
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 ₪ 3500  עלות התיקון  :      

  לכלוך כתמי ,טלאים למנוע בכדיבגמר עבודות יתכן צורך לתיקונים אחרונים של שפכטל וצביעה חוזרת שטחים נרחבים 

 (₪ 005.1 –)כ  וכו' ניקיון ,פסולת פינוי כולל
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  קירות חיצוניים, חיפויים :

 

 ,בדיקת החיבור לצורך .הבניין בקירות החיצוני החיפוי של החיבור אופן את יסודית בצורה לבדוק כיום ניתן לא

 את אפשרות לבדוק אין ,בנוסף .זה בנושא העוסקות הבניין של הקונסטרוקציה בתכניות לעיין גם דרוש

 (.דעתי חוותממסגרת  חורגת כזו בדיקה וכן גישה חוסר) פירוקם י"ע מדגמי באופן במעטפת האבנים

 

 איטומים, ניקוזים, בדודים :

 

 יתכן כי אך  ם,החיצוניי הפתחים של באזור כולל החיצוניים בקירות רטיבות סימני אותרולא  ביקורי בעת .1

 .מראש לצפות ניתן שלא מים חדירות יופיעו בעתיד

 עקב שרברבות או ממערכת שמקורם בנכס רטיבות של פעילים חיצוניים סימנים אותרולא , הביקור למועד נכון .2

בחדים רטובים או התפרחות נוצרה כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת חומר מילוי  רצפה של לקויה אטימה

 כי יתכן אך(, קירות של תחתית ג"עוצבע מתקלף  רטיבות כתמי גון)כ )חול או סומסום(, אשר מתחת לאריחים

 לא ,לחשיפה ניתנת ואינה והאטימה מוסתרת שהצנרת כיוון .מראש לצפות ניתן שלא אלו סימנים יופיעו בעתיד

 .המים במערכות הסדיר השימוש לאחר תחילת במעקב להיות יש .כיום מצבה את בוודאות לקבוע ניתן

 .האיטום ואיש שרברב ידי על לבחון יש ,דעתי בחוות שמפורטים ,לרטיבות חשש או הרטיבות מוקדי כל .3

 

מידה עם רטיבות תחזור יש לבצע תיקונים יסודים של איטום, החלפת ריצוף וחול/סומסום רטוב, כולל כל העבודות הגמר הכרוכות ב

 ללא עלות כעת.בכך. 
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במידה והתיקונים המקומיים יגרמו לנזקים או פגמים נוספים במועד התיקונים או עקב ליקויים נוספים, יהיה צורך בתיקונים או 

 בשטח נרחב יותר, וזאת בתוספת של תשלום שאינה מפורטת כעתהחלפות 

 

 לא בוצע ניקיון סופי )יתכן לקויים מוסתרים( ובדיקה אחרונה מערכות לפני מסירה לדייר*   

 

 אומדן עלות תיקון הליקויים / הרג'קטים המתוארים לעיל :
 

  700 כניסה .1

  1,500 ומטבח סלון .2

  6,700 חצר .3

  700 מטבח .4

  3,000 ק.ק. חדר שינה .5

  1,300  יחידת הורים .6

  1,500 ממ"ד .7

  1,400 חדרי שינה 3 .8

  2,100 1ק.חדר רחצה  .9

  1,400 1חדר אמבטיה ק. .10

  2,000 רחצה ק.מחדר  .11

  5,000 צבע .12

  700 1מסדרון ק.  .13

  800 שרותי אורחים .14

  500 חניה .15
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 ()הערכה ₪ 29,300  -כ –אומדן עלויות התיקונים הנוספים בדירה 
  ₪ 2.900  -בצ"מ                            

  ₪ 2,900  -      פיקוח הנדסי            
  ₪ 5,950  -       מע"מ                    

 
 

)הערכה  ₪ 005,41 -המתוארים בדו"ח זה הינו עד סכום של כ סה"כ אומדן עלויות כל תיקוני הליקויים/הרג'קטים
 ולא כוללת הערכת שמאי. כספית( כולל תוספת עבור פיקוח הנדסי ותוספת מע"מ כחוק

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

 

 
                                                                   

 
                   מהנדס                                                                                                                         *******                                                                                              
 ********מ.ר.                                                                                               

 
 

 הערות כלליות:
 

 נבדקו כחלק מסיור זה.מזגן מרכזי, דוד מים חמים, תאורה, שקעים וכו' לא  .1
 ע"י מהנדס חשמל מוסמך בלבד. –בדיקת מערכת החשמל  .2
 ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד. –בדיקת מערכת הגז  .3
 שטחים משותפים לא נבדקו כחלק מסיור זה. .4
דו"ח זה הינו דו"ח רג'קטים ראשון בלבד. במידה ויינתנו בשלב כלשהו הערות נוספות כלשהן ע"י הרוכש/בעל  .5

הנדס מטעמו, הקבלן יחויב לבצע את כל התיקונים הנדרשים גם בהתאם להערות הנוספות הדירה או המ
 הנ"ל. 

בעל הדירה שומר לעצמו את הזכות להוסיף באמצעות המהנדס הערות נוספות ולעדכן דו"ח זה במידת  .6
 הצורך ועפ"י שיקול דעתו המקצועית של המהנדס.

כל הנדס סיור מסירה נוסף לאחר תיקון בעל הדירה שומר עצמו את הזכות לבצע באמצעות המ .7
 לבדיקת התיקונים. הליקויים/הרג'קטים

 לאחר ביצוע כל  – ממועד המסירה הסופית בלבדתקופות הבדק והתיקונים לאלמנטים השונים, תחלנה  .8
 התיקונים הנדרשים.              

ישות המפרטים הטכניים על העבודות כולן לעמוד בכל דרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים ובכל דר .9
הכלליים 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.

 פ"י החוזה, יוערך ע"י שמאי.השווי כספי של אי ביצוע המידות כנדרש וכמתחייב ע .10
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