
 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

 שעות ביממה(  24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 057-932-1973פקס :             03-90-80-450טלפון : 

 hometest.cominfotest.co.ilwww.home@ 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  nfo@hometest.co.ili  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

 
 

 

 
 2016יולי  21          
 ט"ו תמוז תשע"ו          

 

 

 מצב קייםליקויים ולתיעוד ביקורת : דו"ח הנדון

 

 .תיעוד המצב ההנדסי והביצועי הקיים באתרלתת  את חוות דעתי המקצועית לעניין  תבקשתינ אני הח"מ

 .07.07.2016ה בנכס בתאריך הביקורת נערכ

 

 הנכס )הדירה(:כללי של להלן תיאור 

 הנכס:  מיקום 

 .******* – ******** – *******פרויקט 

 **, דירה ***בניין 

 דירה במבנה מגוריםס: סוג הנכ. 

 .סוג הבניה: קונבנציונלית 

  :לדרוםפונה  הרחובחזית כיוון. 

  :הדירה במפלס בודדמפלסים. 
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 :הצהרה

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

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

 בשבועה שניתנת בבית המשפט.

 
 .**** ***** :האדריכל הח"משם 

 

 .B.Arc בעל תואראוניברסיטת אריאל,  –המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון  בוגר השכלתי: רטיואלה פ

 .*****רישום אדריכל מספר   - אדריכלים במדור רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אדריכלות, ב

 

 ניהול ופיקוח.ברות מטעם ח עבודות בנייה ועבודות תשתיתפיקוח ניהול ובשנות ניסיון  10 ניסיוני: ואלה פרטי

 

של מחויבויות הקבלן וביטויים בשטח וכן בחינת אופן ביצוע העבודות בפועל הינה בחינה ותיעוד  מטרת הדו"ח
 וכפי שנמסרו לדייר.

 
דו"ח זה מתבסס על מצב ביצוע העבודות באתר בהתאם לנתונים שניתן לראות בעין בלתי מזוינת וללא בדיקות 

 סיור והנתונים שנתקבלו בתכניות, חוזה ובעל פה מהדייר.הורסות, כפי שנראו ביום ה
 

, אלא רק מציג חוזה ההתקשרות החתום הכולל את מסמכי ההסכםשל  אינו מתייחס לצד המשפטידו"ח זה 

 תמונת מצב הנדסית כפי שנצפתה ביום הסיור וכפי שנמסרה בעל פה.

 

 

 :תיעודםאביזרים המשמשים לבחינת העבודות ומכשור ו

 .STABILAס"מ, מתוצרת חברת  60אלקטרוני דיגיטאלי, באורך של . פלס 1

 .KAPROקרניים, מתוצרת חברת  2. מאזנת לייזר 2

 .ZIKA. מד מרחק אלקטרוני, מתוצרת חברת 3

 . מברג טסטר.4

 . סרט מידה ידני )מטר(.5

 . סרגל מתכת.6

 מ"מ. 150. קליבר 7

 . מצלמה דיגיטאלית.8
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 **דירה  *בניין 

 : חיפוי ריצוף / .1

 ריצוף משופע בחדר הורים -

 השלמת חיפוי קרמיקה חלון מקלחת הורים -

 עיבוד פתח אינטרפוץ מקלחת הורים -

 פס אלומיניום אינו מתחת לכנף במקלחת כללית -

 תיקון אריח שקוע מתחת לחלון חדר שינה ליד לוח חשמל  -

 פאנל –ניקיון רובה כללי בחיבור ריצוף  -

 חיפוי –וף השלמת מילוי אקרילי בחיבור ריצ -

 השלמת מילוי אקרילי בחיבור אמבטיה -

 יש להחליף אריח סביב פתח ביקורת ליד דלת מ. שרות -

 אריח מסדרה שונה בחדר הורים -

 אריחים שבורים בחדר הורים -

 אריח שבור מול שרותי אורחים -

 יש לנקות רצפת מרפסת השירות )חוץ( -

 יש להשלים איטום סביב צנרת חודרת במרפסת שירות -

 

 :יהאינסטלצ .2

 להשלים ברז מטבח + סיפון -

 להשלים איטום סביב קופסאות  ביקורת -

 חסר נקודת מים ופקק אמבטיה  -

 להשלים מכסים לקופסאות ונקזים , כולל במרפסת -

 יש לנקות המחלקים משאריות חומרי בנייה -

 

 :אלומיניום  .3

 מקלחון הורים חסר חלון -

 ידית חלון ח' הורים רופפת -

 ז תריס ח' הוריםחסר "קוביה" בסגירת מכסה ארג -

 תריס מרפסת שירות להשלים כיסוי ברגים + מגן רוח -

 חדר צמוד לממ"ד מנעול חלון לא תקין + הלבשות לא ישרות  -

 תריס ממ"ד לא ננעל וחסר ניקוז מים מתחת לתריס -

 תריסים לא נבדקו כיוון שאין חיבור לחשמל -
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 **דירה  **בניין 

 

  דלתות פנים .4

 יםמנעול חדר הורים נתקע לפעמ –

 יש לבצע מילוי אקרילי בתחתית משקופים -

 

 סגירת פח במרפסת צד ימין מתפרק - מסגרות .5

 

 :מסגרות ממ"ד + ממ"ד .6

 נעילת דלת קשה -

 משקוף דלת ממ"ד לא מתאים לחתך הקיר -

 הדלת לא נפתחת מספיק חוסמת את המעבר  -

 לסגור חורים סף תחתון משקוף דלת ממ"ד -

 לסגור חורים סף תחתון משקוף חלון ממ"ד -

 לצבוע כנף חלון ממ"ד -

 + ברגים לסגירת פתח מזו"א  8חסר בדירה דלת פלדה       -

  מחדר שינה 4חסר מכסה רשת לצינור איורור       -

 יש לפתוח "פלח" חיצוני של צינור אוורור ממ"ד -

 יש לצבוע החלק החיצוני של צינור איוורור ממ"ד -

    

 : סהדלת כני .7

 יש להסדיר גומיות איטום לדלת -

 יש ללטש ולצבוע משקוף בשנית -

 רצפה –יש לשפר גימור רובה בחיבור משקוף  -

 יש לסגור חור במשקוף חוץ שמאל לצבוע -

 יש לייצר מעבר ניקוז מתחת לתריס הממ"ד -

 

 חשמל תקשורת : .8

 הנכס אינו מחובר לחשמל -

 יש להשלים סימון מעגלים בלוח  -
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 כניסהלא הותקן אינטרקום ב -

 יש להשלים מכסים עוורים בלוח , במקומות שמורים -

 מקומות שמורים בלוח  25%לא קיים  -

 תיש להשלים ניקיון לוח תקשור -

 יש להשלים דלתות ארון חשמל ולוח תקשורת -

 יש לנקות את כל אביזרי הקצה מצבע -

 מפסק תריס ויטרינה רופף -

 יש להחליף מכסה שקע שרות מטבח למוגן מים -

 אורה בשרותי אורחיםיש לקבע נק' ת -

 יש לקבע נק' תאורה בשרותי אורחים -

  **דירה  **בניין 

 יש לקבע נק' קצה או לבטל כבלים חשופים במסדרון -

 יש לסגור נק' תקשורת פתוחות -

 יש ליישר מפסק תנור מקלחת הורים -

 יש לקבע נק' תאורה מקלחת הורים  -

 

 :טיח / צבע / גבס .9

 חדר הורים טיח מתחת לחלון לא ישר -

 מ"ד קיר מול חלון לתקןחדר מ -

 סלון מתחת לשקעים טיח לא ישר -

 תקרת מרפסת סלון טיח לא ישר -

 

 :אבן חוץ .10

 מספר רב של פקקים חסרים בגליץ ויטרינה או שבוצעה סגירה של כוחלה במקום פקקים -

 ס"מ 245ס"מ לאורך  4.5סטייה משמעותית בגליץ ימיני של ויטרינה  -

 ס"מ 342ס"מ לאורך  8ויטרינה סטייה משמעותית בגליץ עליון ימני של  -

 אבן קופינג ראשונה מימין צרה משאר האבנים -

 מעלות וללטש. 45יש להשלים מילוי דבק שיש בחיבור  -
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 הערות:

 

ע וצילבהמלאה האחריות  על הקבלן מוטלת. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן .1

ביום הבדיקה  ניתן היה לאתרםליקויים שלא ת לרבו תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זהה

. הבדיקה לאחר הבדיקהאו יתגלו בעתיד במועד כלשהו  צרווליקויים אשר ייו או האתרבשל מצב 

מתבססת על בדיקה ויזואלית של האלמנטים והאזורים השונים וייתכן כי קיימים ליקויים שלא ניתן 

חומרים נוספים ונסתרים מן העין או ליקויים לגלותם מאחר ובשלב זה הם מכוסים ע"י אלמנטים / 

שניתן לגלותם אך ורק בשלבי הביצוע תוך כדי פיקוח הנדסי על עבודות הקבלן )בנושאים שונים כגון: 

אשפרת אלמנטי בטון וטיח, ביצוע חגורות, איטום, חומרים שונים בהם נעשה שימוש, טיב ביצוע 

 עבודות האינסטלציה והחשמל ועוד(.

האחריות  על הקבלן מוטלת מלוא. הקבלן ודותבדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב נאמרבאין  .2

 .ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטייםבהתאם לחוק  ותיועבודכל לביצוע 

על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין  .3

 אם לאו.
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