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 17/7/15 תאריך עריכה: לכבוד 
 הבית.-וועד

 ******* *****יין נב
 

 חוות דעת מומחה                                                        
 

  ***** *********** יין נדון: בנה

 

, נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ומצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, ***** ******אני,  •

שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי 

 כדין עדות בשבועה בבית משפט.
בנכס שבנדון, על מנת לתת את חוות  09.07.15בית, נערך על ידי ביקור בתאריך עפ״י בקשת וועד ה •

 דעתי בעניין ליקויים הנדסיים בנכס שבנדון.

 .*******מספר רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים:  :פרטי רישיון        

 

 חי                  אלה פרטי השכלתי :  אוניברסיטה טכנולוגי איקטרינבורג רוסיה הנדסת בניין אזר

                     
 ואלה פרטי ניסיוני :    חברות יזמות : ניהול ופיקוח פרויקטים, הכנת תקציבים, הצעות מחיר וכו'

 קומות, הכנת מכרזים, הפלת -חברות  קבלניות : ניהול וביצוע פרויקטים רב                               
 קבלני משנה וכו'.                                        

 
 
 

 עקרונות מנחים לחוות דעתי ומסמכים שבהם עיינתי לצורך הכנתה

 . ציטוט:1973 -חוק מכר )דירות( תשל״ג .1

התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת -אי -התאמה יסודית" -"אי

 ולבטיחותו;להבטחת יציבותו 

תקופה של שלוש  -תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה; "תקופת אחריות"  -"תקופת בדק" 

 שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.
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 התאמה )תיקון: תש"ן(-א. הודעה על אי4

 -התאמה -הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי (א)

 , אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד;שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו (1)

שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה  (2)

 אותה.

 תוספת )תיקון: תש״ן(:

 שנתיים; -צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים  (1)

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

 שלוש שנים; -מכונות, מנועים ודודים  (3)

 שלוש שנים; -קילוף חיפויים בחדרי מדרגות  (4)

 שלוש שנים; -שקיעת מרצפות בקומת קרקע  (5)

 שלוש שנים; -ין ישקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבנ (6)

 חמש שנים; -סדקים עוברים בקירות ובתקרות  (7)

 ים;שבע שנ -קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים  (8)

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

 שבחוק: 4ועל פי סעיף 
 המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: (א)

 הדירה( שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנת בנייה. -( הדירה או כל דבר שבה )להלן 1)

 .1968 -אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן )א'( יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח  (ב)

 .1970 -תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש״ל .2

 ( ונספחי תקנות משנים אחרות. 1954חוק החשמל תשי״ד ) .3

כר הדירות )טופס של תקנים רשמיים/לא רשמיים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי לפי צו מ .4

 , נדרש:1974 -מפרט(, התשל״ד 

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

 1, סעיף מס' 1970 -וכן על פי תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו(, התש״ל 

 תקן כ: מוגדר
 (. I.S.Oתקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה נ  -תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור  -"תקן" 

סקי דין הרלוונטיים: לדוגמה, ע״פ פסק דין בביהמ״ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד״ר ד. .  פ5     

 )פרץ שלמה ואח׳ נ. יפרח בניין ופיתוח בע״מ(, נדרש: 782/93א. "ביין, בת
יש לפרש את האמור כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים  חר ולא דובר במפרט על תקן רשמי,מא

 לחוק הנ״ל(. 8א' לחוק התקנים( ובין אם הוא רשמי )סעיף 7עיף ס בין אם הוא תקן זמני) בישראל,

 ,ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1970 -הוראות למתקני תברואה )הל״ת( התשמ״א .6

 לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע״צ ומשרד הבינוי והשיכון. )הספר הכחול(מפרט כללי  .7
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הנחיות לתכנון חניה שפורסמו על ידי מנהל היבשה, האגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה.  .8

 פרק ד׳ : תכנון חניונים.

,הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית  1951חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א  .9

 ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1990 -מקלטים( התש״ן

בהעדר דרישות או הוראות חוקים, תקנים, מפרטים הרלוונטיים ללקוי מסוים, הסתמכתי על  .10

 ניסיוני המקצועי הרחב בענף.

 

  ______________________________________ רקע כללי

וזאת עפ״י ההגדרה  וקומה מפולשת )קרקע( קומות 9המבנה הנבדק הינו בניין משותף בן + .1

 )כינוי הקומות בבניינים(. 166שנקבעה בתקן ישראלי מס׳ 

 .בקומת קרקעניין חניון לב .2

 הבניין שבו נמצא הנכס מוגדר ע״פ תקנות התכנון והבניה כבניין ״גבוה״. .3

 לנכס חצר צמודה. .4

של קירות )ברנוביץ( כניות, הנכס בנוי בשיטת בנייה קונבנציונלית בבדיקה וויזואלית, ללא ת .5
 בנויים, קורות, עמודים ותקרות יצוקים במקום.

 לבניין גג בטון שטוח. .6

 הקירות החיצוניים של הבניין מצופים בשילוב של אבן וטיח אקרילי. .7

 כפי שנמסר לי.הבניין לא נמסר לדיירים , לפני כשנה אכלוס התחילה .8

זו עוסקת באיכות ביצוע העבודות בשטחים המשותפים בלבד, ללא דירות וזאת עפ״י  חוות דעתי .9
השוואה למקורות המוזכרים בפרק הקודם, בהיבטים הטכניים, ההנדסיים והאדריכליים ואינה 
מתייחסת לניתוח של חוזק וחישובים סטטיים של המבנה, לבדיקת סיבולת ועמידות המבנה 

, אקוסטיקה, להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס הנבדק לבין ברעידות אדמה, למדידת קרינה
 הרישומים ברשויות שונות, כגון: עירייה, רשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל וכ״ד.

הבדיקה נערכה בעיקרה באמצעים ויזואליים תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף במידת  .10

״, מצלמת protimeterמתכת, מד לחות מסוג ״הצורך )לא הרסנים (. כגון: פלס אלקטרוני, גלאי 

 אינפרה אדום,
 מטר, מד מרחק אלקטרוני וכדו׳.

חוות דעת זו בנויה על סמך ממצאים שניתן לקבוע בשטח במהלך ביקורי בלבד ועל פי המסמכים,  .11
במידה והוצגו בפני במהלך הסיור. יש לציין, כי יתכן שבכל שלב עבודות הבנייה ובמצב הפיזי 
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ן, היו או יתכנו ליקויים נסתרים שלא היו חשופים/או היו נסתרים/או לא היו קיימים שלאחר מכ
ת, עובש או פגמים אחרים( ולכן אינם נכללים בחוות דעתי זו. ליקוים בעת ביקורי )סדקים, רטיבו

אלו עלולים להופיע במהלך המגורים או בשימוש הממושך של מערכות שונות בנכס וניתן להשלים 
 ת דעת נוספת או נספח לדו״ח הקיים.עבורם חוו

 חוות דעת זו ערוכה על פי דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה. .12

מצ״ב תצלומים שבוצעו על ידי במהלך הבדיקה בנכס הנ״ל והינם מהווים חלק בלתי נפרד מחוות  .13

 דעתי זו.
ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה יש לציין: בלי פירוק מדגמי ובדיקת מעבדה מאושרת לא  .14

 המבנה.

חוות דעת זו אינה עוסקת במערכות ברמת מהנדסי חשמל, אינסטלציה, מיזוג ומהנדסי מכונות,  .15

 אלא ברמת מהנדס בניין בלבד.

 

 

 

 מבוא
)סטיות  789הבחינה של אופן בדיקת המבנה הינה בעיקר על פי הקריטריונים שנקבעו בת״י 

 ות בעבודות בניה( :בבניינים: סטיות מותר

 
 מבוא

 
בעת ביצוע עבודות בנייה אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות 

בייצור  והן באתר הן הבנייה, ךבתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהלי
 בבניין, נובעים מכמה גורמים: ובהתאמתהאבודים והאלמנטים. בהתקנתם 

 ;ודיוקם המדידה ־ מבנה מכשירי
 ;(־ אופן השימוש במכשירי המדידה )מיומנות המודדים

 תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. ־
נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים )כגון: שינויים  ךכ נוסף על

בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים  םתרמיים ושינויים בלחות(, משינויי
סטיות כאלה מפורטות בנספח א . (inherent deviations - אחרים )סטיות נרכשות

 זה. לתקן

ה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים זתקן 
בנייה התהליך למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של 

 ותפקוד נאותות. בנייהומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת 
הן בביצוע  מן המידות המתוכננות, כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות

בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי  והן הבנייה מלאכת
 הסטיות המותרים לכל שלבי הבנייה.

המבנה או של  של הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודומידת הדיוק 
חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדיניס אחרים החלים עליהם )כגון תקנות 

 התכנון והבנייה(.
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נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים  זה ערכי הסטיות הנקובים בתקן
יין, כאשר קיימים תקנים כאלת, על פי הדרישות החלים על מוצרי בניין או מלאכות בנ

בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים 
 .326 כ״התקנים הישראלי מפמ מכון בהתאם למפרט

זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים  תקן דרישות בין בכל מקרת שקיימת סתירה
 ציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.על מלאכות או על מוצרים ספ

 דרישות -פרק ב 

 כללי . 2.1
 

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות 
אמתם לדמים החלים עליהם )כגון תקנות התכנון והבנייה( ייקבעו על ידי תעליהם ולה

 המתכנן ויצוינו בבירור.
 יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:בעת קביעת המידות 

 א. הסטיות המותרות לפי תקן זה;
 או אחרים; . שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקלייםב

 שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה;ג.                       
  בודות הגמרבע   ימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב התאמה למידות מינימום ומקסד.                             

 ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.
כדי לעמוד בדרישות לסטיות הסותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך 
הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפו הצורך או לפי דרישת המתכנן. ואת 

לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבניית 
 דות של קומת מסדהמיועדות ליציקת היסו

 לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות. 
 

 

 ממצאים                                                                         

 :לובי קומתי  קירות פניםרצפה וחיפוי קראמי ב

 בוצעה עבודת חיפוי בצורה לקויה אשר מהווה מפגע אסתטי בולט לעין. .1

תן פינות זוי  גימור חוסר אטימה סביב הארונות, ,ילוי הרובה אינו אחידהקומתיים: מ ילוב

חים , משקים בין האריוגם בולטות מדי מהקו אריחים )חיבור, שפשוף, פגמים( המתכת

יק ולא אסתטי סביב לחצני הדלקת אור ופעמון, גימור סביב , חיתוך לא מדואינם שווים

 +9+,8+,7+,6+,5+,4+,3+,2+,1בקומות:. דלתות ופיקוד מעליות 

 (:)חיפויים קראמיים לקירות 1555.1ת״י  פי עלאסורים  אסתטי ימפגע

 
 מראה החיפוי.  3.1
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 שאושרה בקיר לדוגמההחיפוי יתאימו   מן. המראה הכלליזגימור האריחים יתאים לגימור שהו
 (4.1סעיף  טיפוס )ראו-האב

 
מישקים יהיה אחיד, ללא חללים ה התכנון. מילוי מישקים יהיו אחידים וישרים ויתאימו לדרישותה

 מן.זומאו נקבים, וגונו יתאים לגוון ה

  החיפוי פנית מישוריו. 3.2               
 מ׳. 2 לכל ממ״ 3-מ המישוריות לא תהיה גדולהמהקיר המחופה יהיה חלק ומישורי. הסטייה           

 
 .מ״ט 1.5-רוחב המישקים בין לוחות פסיפס לא יהיה קטן מ. 4.6.2 

 ב המישקים ביו אריחי הפסיפס שעל לוחית אלה,חרוחב המישקים בין לוחות פסיפס יהיה זהה לרו
 להבליט את קווי המתאר של הלוחות.כדי לא , 1353 כנדרש בתקו הישראלי ת״י                             

 וגם אסורים על פי :                 

 (8/94) 202.8סעיף  1629 –דרישות המפורטות בת"י 

 (.3/2003) 2.1.9.1סעיף  1555.3 –( ות"י 9/98) 4.2.2 –ו  2.2.8סעיפים  1629 –ות"י 

           :תקן

 (:8/94) 202.8סעיף  1629 –ציטוט ת"י 

 רחבים ברצפות מעל המישקים שבבסיס. מישקים אלה צריכים להיות (4ברכיבי מישקים כדוגמת מין א או ב )ציור "יש להשתמש 

 .דיים כדי שמילוי המישק יעמוד בתזוזות הצפויות

פתרון  חפיפה ביניהם ובין המישק שברצפה, יש לקבל מהמתכנן שהמישקים שבבסיס אינם ישרים ואין אפשרות ליצורבמקרה 

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

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...".)

 

פגומים/סדוקים  3:  ותקומבבאזורים פזורים )בקירות ורצפה קומתיים ה באריחים באזור הלובי .2
 6אריחים פגומים בקומה  5, 7קומה רים באריחים פגומים/שבו 4, 8פגומים בקומה  4, 9קומה 
 : 3.2, סעיף 314פגמים אסורים על פי ת״י  ( קיימים ועוד...

 
 פגמים. 3. 2

 
 .11ס>1 בטבלה המתוארים מהטיפוסים שאינם פגמים שום חבארי יהיו לא

 ,001! בטבלת מהנקוב גדולים יהיר לא ומידותיהם הפגמים מספר
 .tl0)1 בטבלה מהנקוב גדול יהיה לא אחד חבארי הפגמים טיפוסי מספר

 ‘.101מרקמיהםו האריחים גוני ביו מהותיים הבדלים יהיו לא

 הסוג של מנת אריחים נקבע כמפורט בנספח א.

 

 7, 9הפרשי גובה בקומה  7)ברצפה וקירות לובי קומתי אותרו הפרשי גובה בין אריחים סמוכים  .3

ת"י , 3.2סעיף  3חלק  1555וזה בניגוד לת"י ועוד..(  5בקומה  10, 6בקומה  8, 7בקומה  8, 8בקומה 

 : 3טבלה מס'  789ות"י  1629

 : תקן

ולשיפוע שבתכנון. הסטיות המקסימליות  "פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס

 הן כלהלן... המותרות מהתכנון

 מ"מ". 1.0 –סמוכים לא יהיו גדולים מ הפרשי הגובה בין אריחים   -

 (:3/2003נספח ב' ) 1555.3 –ציטוט ת"י 

 מ"מ. 1.0 –מ  הפרש הגובה בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול –"... 

 הערה:
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)כגון  5.2.2טקסטורות מיוחדות כמפורט בסעיף  הדישה בעניין הפרש הגובה אינה חלה על אריחים בעלי

 עם מגרעים באריח(". מרצפות

 

אריחים מין הקיר באזור לובי  עקב הדבקה לקויה קיימים חללים ותתכן התנתקות של .4

. עקב חוסר תקנה מדויקת בעניין זה החיפוי נבדק על ידי בדיקת  תי במספר קומותקומ

 )חיפוים קראמיים(:  1555.1הקשה על פי ת״י 

 
 בדיקה בהקשה. 5.2.5

 

 ההידבקות של האריחים בעזרת הקשה.לפני מילוי המישקים בודקים ומעריכים את מידת 
 להלן: ר על פני כל החזיתות, לא יהיה קטן מהמפורטזמספר הדוגמות הנבדקות, באופן מפו

כולל  בודקים אריחים בשטח -מ״ר  0.0025-יפס ששטח האריה בחם גדול טס־ בחיפוי בלוחות פ
 ;מ״ר מהשטח המחופה 100 מ״ר לכל 1 של

 שליפה ע״י מעבדה מאושרת בכדי לקבל הוכחות רשמיות.יש לבצע בדיקת               

 

קיר ארון  7, קומה 33קיר מעל ד' 8)קומה קיימת סטייה אופקית פני חיפוי קירות לובי קומתי  .5

וקיר של דלתות  12קיר מעל ד' 3, קומה 21קיר מעל ד' 5, קומה 25קיר מעל ד' 6תקשורת, קומה 

–דלת מחסן הורכבה בצורה עקומה )כלפי קו ריצוף(  1קיר ארון תקשורת, קומה  2מעלית, קומה 

 1555.1בניגוד לת"י ( מ"מ ומעלה 12 –הסטיות מ קיר מעל דלתות מעלית : מפגע אסתטי ו

 
  החיפוי פנית מישוריו. 3.2  

 מ׳. 2 לכל ממ״ 3-מ המישוריות לא תהיה גדולהמהקיר המחופה יהיה חלק ומישורי. הסטייה           

 
 הנדרשים:התיקונים 

 
איתור, תיקונים והחלפה מקומית של אריחים באזורים הפגומים, המפורטים לעיל, כולל ביצוע     -

 : ניקוי סופי של פני החיפוי

 עלות התיקון :

  ₪ 35.000 –. כ 1סעיף 

  ₪ 14.000  -. כ 2סעיף 
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  ₪ 28.000  -. כ 3סעיף 

  ₪ 6.000  -. כ 4סעיף 

 הערכת שמאי –לא ניתן לתיקון מקומי . 5סעיף 

  ₪ 00038.  -סה"כ  כ 

 הערה: 

 
במידה והתיקונים המקומיים יגרמו לנזקים או פגמים נוספים במועד התיקונים או עקב ליקויים 

נוספים, יהיה צורך בתיקונים או החלפות בשטח נרחב יותר, וזאת בתוספת של תשלום שאינה מפורטת 
 כעת.

או עקב  המקומיים יגרמו להיווצרות הבדלי גוון או לפגמים נוספים במועד התיקונים,במידה והתיקונים 
ליקויים נוספים, יהיה צורך בהחלפת החיפוי בשטח נרחב יותר, וזאת בתוספת של תשלום שאינה 

 מפורטת כעת.
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 בטיחות, מעקות, מדרגות פנים/חוץ וכוי:

נמדד גובה לא אחיד של מדרגות מלבניות בגרם התחתון בתוך הבניין בחדר המדרגות . הפגם נוגד .1

 ד׳(:-)ב׳ 3.38לתקנות התכנון והבנייה סעיף 

 

במהלך המדרגות אחד לכל ארכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי 

 הנוסחה הבאה:

 ס״מ". 63עד  61רומים + שלח = 2

 

ס״מ בניגוד  17.5מעל  )קרקע וראשונה, שלוש וארבע, תשע וגג(גובה המדרגות העליונות בין קומות . 2

 :3.2.2.5, סעיף 2008לתקנות התכנון והבנייה, תיקון משנת 

 
 סנטימטרים. 17.5סנטימטרים לפחות ולא יעלה על  10רום המדרגה יהיה 

 קרקע וראשונה, בין שיש ושבע(מספר מדרגות )בין במדרגות המלבניות ב.3

ס״מ  61-63ס״מ לעומת  59-60סכום של שני רומים + שלח )מינוס אף של המדרגה( הינו בממוצע 

 ד׳(:-)ב׳ 3.38הנדרשים. הפגם נוגד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 

 

 ס״מ. 2 5 -לא יפחת שלח המדרגה מ [ב]

 ס״מ לפחות כלפי חוץ. 2ס״מ, יהיה למדרגה אף הבולט  27 -קטן שלח המדרגה מ [ג]

במהלך המדרגות אחד לכל ארכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה  [ד]

 הבאה:

 ס״מ". 63עד  61רומים + שלח =  2
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, שאריות צבע וטיח על אריחי שיש .פס נגד החלקה במדרגה ראשונה ואחרונה קרוע במספר מקומות4

 מדרגות

 

 

 :םהנדרשי םהתיקוני

 

יש לבצע תכנון הנדסי/אדריכלי, פירוק הקיים, בצוע מחדש בהתאם לתכנון החדש, כולל חיפוי 

 המדרגות בהתאם לקיים, וכל עבודות הגמר הכרוכות בכך. 

  ₪ 00021. -כעלות התיקון 

 
ליקויים במידה והתיקונים המקומיים יגרמו לנזקים או פגמים נוספים במועד התיקונים או עקב 

נוספים, יהיה צורך בתיקונים או החלפות בשטח נרחב יותר, וזאת בתוספת של תשלום שאינה מפורטת 
 כעת.

או עקב  במידה והתיקונים המקומיים יגרמו להיווצרות הבדלי גוון או לפגמים נוספים במועד התיקונים,
ספת של תשלום שאינה ליקויים נוספים, יהיה צורך בהחלפת החיפוי בשטח נרחב יותר, וזאת בתו

 מפורטת כעת.
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 בלובי קומתי ומעבר מדרגות. גמר קירות ותקרות וצבע פניםטיח 

בין  המרווח בחיבור קומתי  ביבלו לדוגמה: ת בולטת לעין.אותר גמר לקוי המהווה הפרעה אסתטי .1
, קו מעל שיפולים טיח וצבע השלמת בחלק מארונות הקומתיים קירות/תקרות אינו אחיד. חיפוי 

לא אחיד, קו חיבור בתקרה מעבר מדרגות לא אחיד )עקום(, תיקוני שפכטל וצבע קירות, תקרה 
, , צבע משקופים דלתות אש לא אחיד ופגמיםמעבר מדרגות, תיקוני שפכטל וצבע סביב דלתות אש

שונים )ראה חוסר שכבה , גמר צבע לקוי בקירות ותקרה באזורים גמר הנמכת גבס לא הושלמה
עליונה, טלאים, כתמים, סימני מברשת וכו'(. לדוגמה בחדר מדרגות. הליקוי אסור על פי ת"י 

1922.1 : 
 גימור 3.3

על המצע המשמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת המראה של הרכיב הנצבע, למטרות נוסף על ההגנה 
 צנרת בגוונים שונים על פי השימוש( קישוט ו או למטרות זיהוי )לדוגמה : צביעת 

 הגימור של מערכת הצבע יתאים לדרישות המזמין 

 מדובר בפגם אסתטי בולט לעין. להלן פסק דין בעניין זה:

 

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

 השופטים: דר' גבריאל קלינג, סגן נשיא

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

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

   חלוקות, כמו למשל צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים 

  ניהול ) "מיגורע" 4445/90 ומסתמכים על דברים שנאמרו בע״א כמו טיח שאינו ישר או כתמים בריצוף. הנתבעים חוזרים

 ...12 אכן נאמר שם בפיסקה. (94)2)) 674 על-נכסים( בע״מ נ' מאיוסט, תק

 

 

 :םהנדרשי םהתיקוני

 

מפורטים לעיל לרבות שפכטל וצבע. תיקוני שפכטל וצבע במקומות תיקונים הנדרשים יש לבצע 

 הרטובים אך ורק לאחר התייבשות מלאה של הקירות

 ₪ 00025. -כעלות התיקון              
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 עץ ומתכת:אלומיניום, דלתות 
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(, מנעולים אותר חוסר תיאום )נעילה, סגירה, התאמת מלבן/כנף  בדלתות הארונות הקומתיים .1

 חלון יציאת עשן בקומה ראשונה הורכב בצורה לקויה )עקום( שבורים/פגומים.

יש לקבל אישור מהקבלן כי באזורים מסוכנים )וויטרינות, דלתות וחלונות עם זיגוג נמוך( הותקנה  .2

 : 14.01זכוכית בטיחותית )מחוסמת או טריפלקס( וזאת על פי תקנות התכנון והבניה סעיף 

                                         למאת חלק ג' שבו :                   1099השימוש בזכוכית הבניה יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

                                          . דרישות כלליות                                                                                                              2.1

 למ"ר ₪ 600 –במידה ולא, החלפת זיגוג לזיגוג תקני מעורכת כ 

 : 9, סעיף 4376יש להשלים גומיות בדלתות המתכת של הארונות הקומתיים כפי הנדרש על פי ת״י  .3
 

 . גומיות שיכוך9
 בדופן העליונה ובדופן התחתונה ייקבעו גומיות לשיכוך חבטות. לכל דלת ייקבעו שתי גומיות לפחות.

 רי הדלת.אגפית ייקבעו הגומיות בצד המנוגד לצי-בארון בעל דלת חד
 הגומיות ייקבעו בחורים המתאימים להן.

 :םהנדרשי םהתיקוני

 

 תיקונים הנדרשים מפורטים לעיל . יש לבצע 
 ₪ 6.000 -כעלות התיקון              
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 אינסטלציה:
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 בחלק מהקולטים  קיימים סימני חלודה פנימיים.  .1

 ברזים מערכת חדר משאבות, לבדוק בזמן השימוש תקנות ניקוז מהצנרת אונזילות מים  .2

אותרו הליקויים הבאים בבידוד התרמי של צנרת המערכת הסולרית  579.5בניגוד לת״י  .3

 המשותפת: 

 הקצוות העליונים של בידוד האנכי לא נאטמו למניעת חדירת גשם.• 

 
 בידור תרמי. 4. ד

 הקרים, יהיו מבודדים בבידוד תרמי כלהלן:כל הצינורות, למעט צינור המבוא של המים 
מכניות  תרמי יעמוד בטמפרטורת הצינור, בקרינת שמש, בלחות, בפגיעותההבידוד  .א

ביכולתו לעמוד בתנאים אלה, יוגן הבידוד על ידי כיסוי  ןובפגעי טבע אתרים. אם אי
 סגולה או בשיטה אחרת שקילה.-קשיח עמיד בקרינה על

 :צ׳, יהיה 1°-מ׳ ל 1-וט ל 0.04 עם מקדם מוליכות תרמי עובי הבידוד, העשוי חומר .ב
 ;מ״מ לפחות 19־  מחוץ לבניין -

 מ״מ לפחות. 13 - בתוך הבניין״ 
צ׳, מחשבים את עובי  1°-מ׳ ל 1-וט ל 0.04-כאשר המוליכות התרמית של הבידוד שונה מ

 נרת המקשרת.הצ״  7 שבתוך סעיף 7.7.2 סעיף, 4חלק  579 הבידוד לפי התקן הישראלי ת״י

 נ. חומרי הבידוד יתאימו לתקנים הישראליים או למפרטי מכון התקנים הישראלי עבור מוצרים
 צ׳ לפחות והמיועדים לבידוד תרמי של צנרת. 95° המתאימים לעמידות בקרינת השמש ובטמפרטורה

ו ד. קטעי הבידוד יחיו מחוברים ביניהם באופן שימנע הפסד חום, חדירת רטיבות, פגיעה א
 פתיחה מכנית, או נזק מקרינת השמש.

ה. קצוות של קטעי בידוד אנכיים ייאטמו מפני חדירת רטיבות ביו הבידוד לצינור או אל 
 פני נזק הנגרם על ידי קרינת השמשתוך הבידוד ויוננו מ

 

     לבדיקה תקנות  –בוצעו פתחי ניקוז  בחלק התחתון של מעמדי הקולטים .4
                                                                                                                                                                                                                         הניקוזים.

 :  המעמדים.  4.6.2.1

 .עמד תבטיח ניקוז מלא של המים המצטבריםשל המה התחתונה כהתמי
 

 :םהנדרשי םהתיקוני
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תיקונים הנדרשים מפורטים לעיל ע"י איש מקצוע, יש לבצע אטימה/חיזוק לקצוות של יש לבצע 

 הבידוד
 ₪ 9.000 -כעלות התיקון  
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 רטיבות, ניקוז, אטימה,:

וכניסה  0-1בקירות החיצוניים בחדר מדרגות בין קומות ורמת רטיבות גבוהה אותרו סימני רטיבות  .1

התכן חדירת מים דרך קירות חיצוניים )איטום  –( 25,37,40,34,22,28) )ויתכן עוד(למחסנים 

 בתקנות התכנון והבנייה: 5.32. הליקוי אסור על פי סעיף חיצוני פגום(

 מים ורטיבות לתוכו מבחוץ. קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת

ומניות לבין המעקה והקירות. נדרש טבייזוק לאורך קו התפר בין היריעות לא הותקנו סרגלי ח בגג .2

חסר מכבר  שהפרופיל יהיה מכופף כלפי חוץ בחלק העליון בכדי לאפשר מילוי חומר אטימה.

 לחסימה סתימות קוי ניקוז.

 
הליקוי עלול לגרום לחדירת מים לתוך המבנה. התקנת הסרגלים  מ״מ. 1.5נדרש שעובי הפרופיל יהיה לפחות 

    : 1752.2 נדרשת לפי ת״י
 
 זרים לקיבוע טכניבא. 2. 6. 2  

 כך, החיפוי יהיה עשוי מתכת ובנוית הפרופיל לקיבוע הקצה העליון של היריעה העליונה שבשכב
 שתובטח הצמדה של היריעה אל התשתית.

ו במ״מ לפחות. הפרופיל יהיה מכופף בקצ 30 ליריעה יהיה גובה שטח המגע בין הפרופיל
. ההתחתון כדי לא לגרום לחיתוך היריעה, וגם בקצהו העליון כדי לאפשר מילוי בחומר אטימ

מ״מ  5 מ״מ לפחות, והכיפוף בקצה העליון יהיה באורך 3 הכיפוף בקצה התחתון יהיה באורך
 לפחות.

 דוגמה לפרופיל לקיבוע מכני ראו בציור. ״מס 1.5 חיההעובי המינימלי של פרופיל עשוי מתכת י
 [.5 )מיקום הפרופיל ראו בציור 4

עשויים  םשמה המיתד )״דיבל״( יהיה עשוי חומר המתאים למניעת תהליך שיתוך בין החומרים
 הפרופיל והבורג, לדוגמה: פלסטיק.
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 חיזוקשכבת 
 , כגון:□של המשטחים המיועדים לאיטו שכבת חיזוק תושם בכל מפגש בין המישורים השונים

 בהות; בין מישור הגג לבין הצנרת החודרת.גבין מישור הגג לבין מישור פני הה
 .2.1.1 ףסעישכבת החיזוק תיעשה מיריעה עיקרית, המתאימה לנקוב ב

 .״יהיה בחומר דק, כגון חול או טלק גימור הפן העליון של היריעה
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 לפי העניין., 3-ו 2 מישור הגג במידות המפורטות בציוריםהיריעות יותקנו על ההגבהות ועל 
 .4,2.5 החפיות בין היריעות יתאימו לנקוב בסעיף

 

 
 : 1205.2לנק׳ ניקוז כפי שסומן בת״י )קובע(  ברכחסר מ )מספר מקומות( בגג
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 לת״י, עומדת שלולית לאחר הגשם  וזאת בניגוד   ,במת  אותר שיפוע לקוי ימיםים מסובגג באזור .3

 

 לפחות: 1.5% נדרש שיפוע של 1752.1
 (2 שיעור השיפועים )ראו ציור. 3. 1. 1. 2

 , יהיה:םשיעור השיפועים בכל מקום בגג, לרבות לאורך קווי המפגש של אזורי השיפועי
 ( ן1.3.14 מינימום כשמערכת האיטום חשופה )ראו הגדרה 1.5% -
 .(1.3.13 הגדרהמינימום כשמערכת האיטום לא חשופה )ראו  1% -

 למרות האמור לעיל מומלץ לתכנן את השיפועים בשיעור גבוה יותר.

 : 1476.1 גודל השלוליות שנותרו בגג מעבר למותר לפי ת״י

 לא ייראו כל סימנים של חדירת מים לבנייו)כתם רטיבות נחשב סימו לחדירת מים(.
 ■של המרזביםכל עוד המרזבים סתומים בפסה. לא יצאו מים דרד נסודת המוצא 

 משטח הגג הנבדס. %10-מ״מ. השטח הכולל של השלוליות לא יהיה גדול מ 10-לא יישארו על חגג שלוליות מים שרומו גדול מ

 

 

 : 5.2, סעיף 1752.2בגג השטוח לא בוצעה הלבנה של הביטומן הגלוי בתפר בין היריעות בניגוד לת״י  .4

גלוי)בחיבורים, בעיבודים וכדומה( נצבע בצבע מהסוג המומלץ על בגגות חשופים מוודאים שביטומן  -

 ידי יצרן היריעות.
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תיקונים הנדרשים מפורטים לעיל ע"י איש מקצוע, יש לצקת שכבת מדע במקומות יש לבצע 

השלוליות והשלמה שכבת איטום שנית כולל הנמכה לנק' נקז, ניקיון כללי לרבות מערכת סולרית 

 )קולטים(, התקנה קובעים, גמר אסתטי שכבת שליכט ואטימה קצי קירות

 ₪ 00012. -כעלות התיקון  
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 חיצוניים, חיפויים:קירות 

לא ניתן כיום לבדוק בצורה יסודית את אופן החיבור של החיפוי החיצוני בקירות הבניין. לצורך בדיקת  .1
החיבור, דרוש גם לעיין בתכניות הקונסטרוקציה של הבניין העוסקות בנושא זה. בנוסף, אין 

גת אפשרות לבדוק את האבנים במעטפת באופן מדגמי ע״י פירוקם )חוסר גישה וכן בדיקה כזו חור
ממסגרת חוות דעתי(. מומלץ לבצע בדיקה מדגמית של החיפוי על ידי מעבדה של מכון התקנים. 

 יתכן ויידרש עדכון של חוות הדעת בהתאם לחומרת הליקויים שימצאו.

בחיפוי האבן של הקירות החיצוניים ישנם פגמים חמורים המהווים מפגע אסטטי במראה המבנה.  .2
אבן )נראה לעין כאילו אבן לא נקיה לחלוטין( הליקוי נוגד לת״י כגון הכתמה ותפרחת חריגה של ה

 : 3.2.1סעיף  1חלק  2378

 
 דרישות כלליות. 3. 2.1

( או פגמים אחרים העלולים 1.3.3 קיימא, ללא סדקים )הגדרה-האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת
 להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה שלה.

 .(1.3.10 תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי)הגדרהניתן לתקן את האבן 

 :2378.2 גם נדרש על פי ת״י

 המחופה ויקיר מראה. 3. 1
[ ולדוגמה 4.2בתוכניות האדריכליות ובתוכניות הביצוע )ראו סעיף  למתוכנן בראה הקיר יתאים

 <.5.1.1.1שאושרה לפני תחילת החיפוי)ראו סעיף 

בבדיקה וויזואלית, נראה כי לאבן החיצונית לא בוצעה ניקוי יסודי והגנה מפני חדירות מים  .3
 : 2378.1בתוכה או שאריחי האבן אינם מתאימים להתנגדות התרמית וזאת על פי ת״י 

 

 םדי ציפוי אוטמי»1. חומרים דוחי מיס או ח
 

אס יש דרישה מיוחדת לשימוש בחומרים דוחי מים או בחומרי ציפוי אוטמים נ״סילרים״ 
להגנת על פני האבן, יש להשתמש בחומרים המתאימים לאבן, הנספגים בתוכה כאשר פני האבן 

 ויבשים לחלוטין. םנקיי
 ות ולחומריםסגולה לפי דרישות המסמך של האגודה האמריקנית לבדיק-עמידים בקרינה על יהיו החומרים

.ASTM G 154-2000 

היצרן ובהתאם לנדרש בחלק  להוראות וההשמה של חומרים אלה יהיו בהתאם השימוש
 .התקנים המתאים של סדרת

 מותר להשתמש רק בחומרים המאפשרים מעבר של אדי מים.
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 :2378.1 ת״יבנוסף, בבדיקה וויזואלית, נראה כי אריחי האבן אינם מתאימים להתנגדות התרמית וזאת על פי 

 השונים  הביבסנאי התיפוי לפי חל התאמת האב -1טבלה 

 תבונות פיזיקליות ומבניות של האבן - 2בלה ט

כמו כן, בחזית המזרחית בעבודות טיח אותרו טלאים כתוצאה מתיקונים באזור חיבורי הפיגומים + חורים וזאת 

 : 2.6, סעיף 1920.2 בניגוד לת״י
להבטיח, שבנקודות החיבור והמגע של הפיגום אל הקיר יושלמו בל פרטי הביצוע, בדומה בעת פירוק הפיגומים יש 

 להשמה על כל הקיר, תוך הבטחת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת.

קירות צמודים למרפסת )חיפוי צנרת( עשויים מלוחות צמנט )צמנטבורד( לא מחוזקים, מתנדנדים,  .4

חדירת מים דרך הקירות )לפי תכנית חיפוי אבן לפי גוון קירות שליכט אקרילי מתקלף ומתנפח,  

 צמודים(.

 

בהתאם לממצאים לעיל, יש לקבל אישור הקבלן וגם לבצע בדיקה מדגמית של החיפוי על ידי מעבודה של מכון 
התקנים להתאמת האבן לתקן. יתכן ויידרש עדכון חוות הדעת בהתאם לחומרת הליקויים שימצאו. בשלב זה יש 

תכנן ולבצע תיקונים מקיפים לפני האבן. לדוגמה, על ידי עבודות סנפלינג, החלפה מקומית של אריחים שלא ל
ניתנים לתיקון מקומי, ליטוש כללי חוזר לכל השטח, ביצוע שכבת ״סילר״ בכדי להגן ולטשטש את הליקויים. יש 

 הפיגומים וטלאים אחרים  מחדש במקומות בהם היו נקודות חיבור לבצע עבודות תיקוני טיח אקרילי
הערה: במידה ולא ניתן לתיקון סופי ואסטטי, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין לגבי אפשרות ירידת ערך 

לגבי חיזוק קירות עשויים מלוחות צמנט והחלפתם לקירות בנויים או ור טרוקטיש להתייעץ עם הקונס הנכס.
 ₪ 00070. -כעלות התיקון   יצוקים לצורך חיזוקם.

הערה: במידה ולא ניתן לתיקון סופי ואסטטי, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין לגבי אפשרות 
      ירידת ערך הנכס.
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 :חשמל

לוח חשמל קומתי )כל הקומות( ללא סגירה מקומות רזרביים, קופסת חיבורים )מספר מקומות(  .1
 קלה, חסרים מספר אביזרי כיבוי אשסגורה עם הנמכת גבס )ללא אפשרות פתיחה 
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 תיקונים הנדרשים מפורטים לעיל ע"י איש מקצועיש לבצע 

 ₪ 0003. -כעלות התיקון 
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 צבע:

כחול, -, יש לצבוע לפי ייעודה, אדום-1. בבניין, את צנרת אספקת המים בארונות הקומתיים ובחניון 1
 :1922.1וזאת על פי ת״י 

 . גימור3.3

 הרכיב הנצבע,של  נוסף על ההגנה על המצע משמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת המראה
 פי השימוש(.-למטרות קישוט ונוי או למטרות זיהוי)לדוגמה: צביעת צנרת בגוונים שונים על

 הגימור של מערכת הצבע יתאים לדרישות המזמין.
 עלות התיקון. 

וצבע. תיקון זה יש לבצע רק לאחר ייבוש מלא  , שפכטלהרטיבות, יש לתקן טיח. באזורים שנפגעו מן 2

וסופי. בגמר התיקונים, כפי שמפורטים בחוות דעת זו, יהיה צורך בצביעה חוזרת של אזורים נרחבים 

 .בנכס בכדי למנוע טלאים, כתמי לכלוך, כולל פינוי פסולת, ניקיון וכוי

 

 

 

 מפורטים לעיל ע"י איש מקצוע תיקונים הנדרשיםיש לבצע 

 ₪ 0005. -כעלות התיקון 
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 :עבודות אלומיניום

 

כי באזורים מסוכנים )לדוגמה וויטרינות, דלתות וחלונות עם זיגוג נמוך( יש לקבל אישור מהקבלן  .1
: 14.01הותקנה זכוכית בטיחותית )מחוסם או טריפלקס( וזאת על פי תקנות התכנון והבניה, סעיף 

  למאט חלק ג' 1099השימוש בזכוכית הבניה יהיה בהתאם לת"י 
 

 המתאר אזורי סכנה שנדרש בהם זיגוג בטחוני :
על פי  ומועדון חברים ס"מ מפני הריצוף 150-מדובר בזיגוג שהותקן בוויטרינה במפלס הנמוך מ

 . 3.2.1סעיף  1099ת"י 

. בפינות השמשות לא נמצא חותמת 1.5סעיף  3, חלק 938 מפורטים בת"י C,B,Aסוגי זיגוג 
המעידה על קיום של זיגוג הנדרש. על הקבלן להציג אישורים עבור כך. במידה ולא עלות החלפת 

 ₪ 0005. -כזיגוג 
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 חצר :
 

 הדלת בכניסה הראשית מתחככת ברצפה. יש לכוון על ידי איש אלומיניום  •

 כך שקיימת שלולית אחרי גשמים. יש לפרק ולהתקין מחדש במספר מקומות שקיעה של הריצוף  •

 . יש לתכנן ולבצע שוב כולל הנחת חצץ לצורך סינון ניקוזתקנות ה לבדוקבאדניות הצמחייה  •

 קופינג אבני חיפוי גדרות פגומים •

 חיפוי ותחתית שיש מעקה, חוסר ופיצוצי כוחלה שאריות טיח ובטון על גבי אבני •

 ק סביב שוחות ביוב ונק' נקזיםבטון סדו •

 סף הפרדה בין ריצוף לובי ואבן משתלבת של החצר •

 ניקיון כללי אבן משתלבת ומילוי חול במקומות החסרים •

 

 תיקונים הנדרשים מפורטים לעיל יש לבצע 

 ₪ 00041. -כעלות התיקון                
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 מסמכים:

חובה למסור לדיירים מסמכים הנדרשים לצורך תחזוקה שוטפת של מערכות התברואה וזאת על  .1
 )מתקני תברואה ובדיקתם: כללי: 1205.0פי ת״י 

2. Sמסמכי המערבת . 

עם השלמת ההתקנה של המערכות או של מתקן התברואה, ימסור המבצע למזמין 
זוקה וכתבי אחריות של יצרני מערכת תכניות עדית להתקנת המתקן, הוראות תח

 רכיבי מערכת.
 ריות המבצע כלפי המזמין, על פי כל דין.חמסירת מסמכים אלה למזמין אינה באה לגרוע מא

 : 2חלק  1525הדרישה לאספקת המסמכים מופיעה בת״י 
 (קובץ מסמכי הבניין י* .2.5

 . כללי2. 5. 1

ביצוע פעולות  עזר חיוגן לדיירי הבניין לצורך כליהבניין הוא קובץ מסמכי 
התחזוקה המפורטות בתקן זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות 

המקומיות, לצורך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים 
 שחלו בבניין במהלך ״חייו״.

 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה 
 

 ונץ מסמכי הבניין. המידע הכלול בק2. 5. 2
 

 קובץ מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן לפחות

 . מערכת התברואה2. 5. 2. 1

 תכנית סכמתית שיצוינו בה הנתונים שלהלן, לרבות סימון כיוון זרימת המיס: .א
מהלך הצנרת המשותפת להספקת מים קרים וחמים ומיקומם של הקולטנים, נקז  -

 הבניין,
 הגשמות, תאי הבקרה ותאי קליטת מי הגשם;ביב הבניין, 

 תכנית ההתחברות לביוב העירוני; -
 תכנית החלק המשותף של צנרת ההסקה. -

 מיקום החיבור לדירה של הצנרת הדירתי, הצנרת המרכזית וכדומה; .ב
 ם הראשיים, שיסומן בתוכנית הדירה.ימגופים הדירתיהמיקום הברזים ו

מים, לדלוחים, לשפכים ולהסקת ופירוט פירוט סוגי הצנרת להספקת מים קרים וח .ג
 גשמות;

 מפרטים טכניים של כל הצנרת, לרבות ציון הלחץ הנומינלי של צנרת ההספקה; .ד
מפרטים טכניים, תעודות בדיקה, תעודות אחריות של כל קבועות  .ה

 שרברבות, לרבות רשימת חלפים ופירוט נותני השירות;ה
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אחריות ורשימת החלקים של המערכת הסולארית מפרטים טכניים, תעודות בדיקה, תעודות 

 רתי(;ילחימום מים )מרכזית או ד
 מיקום מערכת חימום חמים, לרבות מהלך הצנרת; .ו
מפרט טכני ותעודות אחריות של משאבות, הידרופורים, מכלי אגירת, מערכות  .ז

חסקה ומערכות מכניות מרכזיות אחרות; מיקום המערכות האלח, לרבות תיאור 
ת )אם ישנו(; רישום רכיבי הבטיחות של מערכות אלה ואישור חדר המכונו

 הפעלתם על ידי בודק מוסמך.
' של תוואי צנרת הגז ממכל ההספקה עד המונים; תיאור מפורט 7,תכניות עדות .ח

של חיבור מערכת הגז לבניין ולדירה; תיאור סוג מכלי הגז; החוזה עם חברת 
 הגז;

י, מפרט טכני של מכל האשפה הנתיק, קיבולו המרבי, שם היצרן ומענו ואישור 
; תיאור 1חלק  312רישוי כנדרש במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ״כ 

 המערכת הייעודית המתאימה לפריקת המכל)רכב או גורר(;
יא. מפרט טכני ותעודות אחריות של המערכת המרכזית לסילוק אשפה על כל 

 ות רכיבי מערכת האוורור, מערכת הבקרה וההבטחות, המתזיםרכיביה, לרד
 וכדומה.

חובה למסור לדיירים מסמכים הנדרשים לצורך תחזוקה שוטפת של מערכות כיבוי האש וזאת על  .2

 :2חלק  1525פי ת״י 
 קובץ מסמכי הבניין י .2.5

 . כללי2. 5. 1

 המפורטות התחזוקה פעולות ביצוע לצורך הבניין לדייריהבניין הוא כלי עזר קובץ מסמכי 
 בתקן

  
זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות המקומיות, לצורך תיעוד הבניין 

 בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים שחלו בבניין במהלך ׳׳חייו״.
 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה 

 ניין. המידע הכלול בקובץ מסמכי הב2. 5. 2

 קובץ מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן לפחות!

 . המערכות לבטיחות אש2. 5. 2. 5

יבוי אש ובקרת סימון מיקום כל המערכות והאמצעים המצויים בבניין לצורך כ .א
 כנית האדריכלות של הבניין;אש ועשן, על גבי ת

פירוט מיקום ת של מהלך צנרת הספקת המים לצורכי כיבוי, לרבות -כניות עדות .ב
מאגרי המים, משאבות הכיבוי והברזים השונים; תיאור מדויק של מיקום 

 החיבור לקו הספקת המים העירוני;
כניות עדות של מהלך צנרת מערכת הכיבוי האוטומטית )מתזים(, לרבות פירוט ת .ג

 מיקום מקורות הספקת חמים;
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 הרכזת, הגלאים, כניות עדות של התקנת המערכות לגילוי אש ועשן, לרבות מיקוםת .ד
 הצופרים וכדומה;

מפרטי היצרן או המתקין והוראות התפעול עבור המערכות לגילוי אש ועשן,  .ה
לרבות מפרטי הרכזת וגלאי האש, ולרבות פירוט סוג הסוללה המזינה ודרך 

 הבדיקה העצמית;
מפרטי היצרן או המתקין עבור פתחי שחרור העשן הקבועים, לרבות אזכור איסור   .ו

 סגירתם;
 מפרטי היצרן או המתקין עבור פתחי שחרור העשן הנפתחים אוטומטית;  .ז
כניות ומפרטי היצרן או המתקין עבור מערכות שאיבת העשן ומערכות דחיסת ת .ח

 לחץ(, לרבות הוראות התחזוקה המתאימות; -האוויר )על

הגנות על כבלי הזינה )ראו גם נה למערכות החירום, לרבות תיאור כניות לוח החשמל ומעגלי הזית

 א(; 2.5.2.2סעיף 
י. מפרטים והוראות טיפול, של היצרן או של המתקין, עבור מערכות הגנרטור לשעת 

 חירום,
 ;1ב 2.5.2.2ותיאור מיקום המערכות האלה )ראו גם סעיף 

יא. תכניות ומפרטים של היצרן או המתקין עבור מערכות האינטרקום המיועדות לשעת 
 חירום,
 ג(. 2.5.2.2האלה )ראו גם סעיף  המיקום המערכות ותיאור

 1525חובה למסור לדיירים מסמכים הנדרשים לצורך תחזוקה שוטפת של המעלית וזאת על פי ת״י  .3
 :2חלק 

 קובץ מסמכי הבניין >*' .2.5

 . פללי2. 5.1

לדיירי הבניין לצורך ביצוע פעולות התחזוקה  עזר כלי הואהבניין קובץ מסמכי 
המפורטות בתקן זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות המקומיות, 

לצורך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים שחלו בבניין 
 במהלך ״חייו״.

 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה 

 . המידע הכלול בקונץ מסמכי הבניין2. 5. 2
 מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן לפחות: קובץ

 . מעליות2. 5. 2. 4

מידע מפורט על המעלית ומכלליה, לרבות תרשים חשמלי כללי הדרוש לתחזוקת  .א
 המעלית,

 כמפורט בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(.
ותחזוקה של המעלית כמפורט ספר טיפולים במעלית, הכולל הוראות טיפול  .ב

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים המוזכר לעיל.
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חובה למסור לדיירים מסמכים הנדרשים לצורך תחזוקה שוטפת של מערכת החשמל וזאת על פי  .4
 :2חלק  1525ת״י 

 קובץ מסמכי הבניין >*' .2.5

 . פללי2. 5.1

צוע פעולות לדיירי הבניין לצורך ביהבניין הוא כלי עזר חיוני קובץ מסמכי 
התחזוקה המפורטות בתקן זה; קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי עזר לרשויות 

המקומיות, לצורך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים ולצורך תיעוד השינויים 
 שחלו בבניין במהלך ״חייו״.

 ( בכל בניין.1.3.8קובץ מסמכי הבניין יימסר לממונה )הגדרה 

 בקונץ מסמכי הבניין. המידע הכלול 2. 5. 2

 קובץ מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן לפחות:

 . מערכת החשמל2. 5.
 תכנית מתקו החשמל הציבורי כפי שהוגשה לחברת החשמל ואושרה על ידיח; .א
ספר הוראות לגנרטור)אם קיים גנרטור( לרבות הוראות תחזוקה, רשימת  .ב

ה של הגנרטור לפי תקנות חלפים, תרשים חשמלי מפורט, וכן תעודת בדיק
 החשמל)התקנת גנרטורים למתח נמוך(;

תכנית מערכת האינטרקום וקטלוג היצרן של כל רכיבי המערכת, לרבות תעודת  .ג
 אחריות;

תכנית מהלך קווי המערכת של הטלוויזיה בכבלים או של אנטנה מרכזית ותאורת  .ד
 תורן;

 תכנית מערכת ההגנה מפני ברקים; .ה
 של מערכת ההגנה מפני פריצות;תכנית והוראות הפעלה  .ו
תעודות בדיקה של הארקת היסוד, שנמסרה על ידי בודק מוסמך לפי תקנות  .ז

 החשמל.
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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 

 
 

 

 אומדן עליות לתיקונים

   ₪ 244,000                                                              סה״כ עלויות )בשקלים חדשים(:

  ₪ 12,000(                                                                                                  5%) בצ"מ

  ₪ 26,000(:                                                                                   10%פיקוח הנדסי )

  ₪ 51,000                                                                         (:                     18%)מע״מ 

  ₪ 333.000                                                                                    סה״כ כולל מע״מ:

 הערות:

המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין  .1

היתר על מחירונים המקובלים בענף הבנייה )כגון מחירון ״דקל״(, על הצעות מחיר, ועל פי ניסיוני 

האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר 

ודות בניה בהיקף קטן )או בנכס מאוכלס(. כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים בעב

)תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה  25העשויים לייקר את ביצוע העבודות בטווח עד/מעל 

 מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות(.-מקצועית
 ומחה במועד ביקורו בנכס בלבד.האמור בחוות הדעת הינו בהתאם לממצאים שהתגלו למ .2

יתכנו במרוצת הזמן שינוים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם ו/או יתווספו  .3

עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת  -ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה 

 ממועד עריכתה )לרבות במידה ומדובר בפתיחת הליכים משפטיים(.
 מו כן, במידה ומדובר בפתיחת הליכים משפטיים, מומלץ לבצע ביקור משפטי בבניין בעונת החורף.כ .4

חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין )במידה ונדרש(, עגמת נפש, דיור חלופי, כאב  .5

 וסבל וכד. מומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקשר זה ובטרם יעשה שימוש בחוות הדעת.

 ןר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדוהריני מצהי

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