חוות דעת מומחה
ליקויי בניה בנושא אלומיניום
בניין מגורים ברחוב **** ,סביון.
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חוות דעת מומחה
שם נותן חוות הדעת  :לירן סמחוב
ענף  :הנדסה אזרחית ,מדור  :ניהול הבניה ,רישיון מס' 29228126
כתובתו :מודיעין נחל שורק .1\ 48
אני החתום מטה ,נתבקשתי ע"י ***** לחוות את דעתי המקצועית בנושא :ליקויי
בניה בדירה הממוקמת ברוחב ***** ,סביון.
אני נותן 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 דעתי זו כשהיא חתומה על-ידי ,כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.
ואלה פרטי השכלתי המקצועית:
הריני בוגר של המכללה למנהל ראשון לציון  ,מגמה הנדסה אזרחית
בוגר קורסים והשתלמויות מקצועיות רבות מטעם :לשכת המהנדסים ,אוניברסיטת
תל אביב ,אוניברסיטת אריאל ,התקנים הישראלי וכו'.
מפקח בכיר למניעת ליקוי בניה מטעם מכללת מישלב
ואלה פרטי ניסיוני:
עבדתי בשנים 2014-2016בתפקידי תאום ,ביצוע ופיקוח על עבודות קבלנים
בתחומי הבניה ,השיפוצים והתשתיות בהיקפים כספיים גדולים
 2016-2017שמשתי כמנהל פרויקטים בעתיר מהנדסים .
בעל הסמכות המקצועית לעריכת וכתיבת נהלי עבודה באתר בהתאם לדרישות
התקן הישראלי ,הכשרת העובדים לביצוע בדיקות באתרי הבנייה ,בדיקות בקרה
בתהליך ,בדיקות פנימיות כבקרת תכנון אדריכלי ועריכת מפרט מכר דירות.
בנוסף משמש כסמכות המקצועית למתן הסבר והדרכה ליזמים ,קבלנים ,מהנדסים,
מפקחים  ,אדריכלים ,מנהלי עבודה ובעלי מקצוע בנושא התאמה ועמידה בדרישות
התקן הישראלי ותקנות התכנון והבניה .
מרצה למהנדסים ואדריכלים בקורס בדק בית דירות ופיקוח בניה.
מרצה בכנסים וימי עיון.
רשום בפנקס ועדת הסמכה המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע מס' רישוי
29228126
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)1

בתאריך ה 16.10.2018 -בדקתי את הנכס.

)2

תיאור הנכס  :מדובר בדירת מגורים פרטית .המבנה בנוי בבניה קובנציונלית של בלוקים
ובטון.
הדירה כוללת :
קומת מרתף  :חדר ממ"ד ,חדר רחצה ,חדר מגורים.
קומת קרקע  :שירותי אורחים ,מטבח ,חדר רחצה בריכה ,סלון ,חדר שינה ,חדר רחצה.
קומת מגורים  :אזור שירות ,חדר שינה  ,2Xחדר רחצה 2X

)3

לצורך הכנת חוות הדעת ,עיינתי במסמכים הבאים:
א.

חוק מכר (דירות) תשל"ג .1973 -

ב.

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

ג.

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

ד.

תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.

)4

מדובר בבדיקה הנדסית חזותית בלבד שאינה גורעת מאחריות הקבלן והגורמים המעורבים
בתכנון בביצוע .הבדיקה אינה כוללת התייחסות למערכות (כמו חשמל ,תקשורת,
אינסטלציה ,וכיבוי אש) ,התאמת הבניה לדרישות החקיקה והתקנים ביחס ליציבות,
נגישות ובטיחות אש ,אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים
ברשויות השונות כגון  :עירייה ,טאבו וכו' אלא אם צוינה אי התאמה באופן מפורש.

)5

האמור בחוות הדעת הינו בהתאם לממצאים שהתגלו למומחה במועד ביקורו בנכס בלבד.

)6

יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים ,לרבות החמרה או הקלה בהם ו\או יתווספו
ליקוים אחרים יש לזמן את המומחה – עורך חוות הדעת לבקרות נוספת בחלוף תקופה
ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחת הליכים משפטיים).

 )9יש לציין שליקויים כגון :סדקים ,שקיעות ,תזוזות או\ו ממצאים אחרים המעידים על תזוזה
או שקיעה של רכיבי המבנה או על אי יציבותו דורש פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה
מאושרות ועל כן לא ניתן לבדוק את טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה .מומלץ לבצע
בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מומחה בתחום בתדירות הנדרשת.
 )10לצורך הבדיקה נעזרתי במכשירים הבאים :מגנט ,פלס דיגיטלי ,מד זחיח ,קליבר.
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ניתן לזהות ארבעה סוגי ליקויים עיקריים :
 .1ליקויי ביצוע הנובעים מאיכות הפריטים שסופקו ואיכות התקנתם.
 .2איכות החומרים שבהם נעשה שימוש לשם יצור העבודות.
 . 3אי התאמת העבודות לתקנים רלוונטיים ,ליקויים בתכנון העבודות.
 .4חסרים שנבעו מאי השלמה של העבודות שהוזמנו וסופקו.

להלן חוות דעתי המקצועית הכוללת תיאור הליקויים בדירה :
 .1קומת מרתף  -ויטרינה הזזה כנף על כנף מידות 465\250
 1.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 1.2הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 1.3במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק 1
 1.4נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק 2
 1.5טרם הושלם עיגון של רכיבי החלון.
 1.6נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 1.7מנגנון סגר כנף שמאל תקול.
 1.8יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף 5.2
 1.9אובחן כי בין הדלת לחלון הפרופילים המישקים ביניהן אינם סגרים (קיים רווח בנקודת החיבור).
 1.10אובחן כי בעת הפעלת לחץ קל על רכיבי החלון קיימים תנודות חריגות .ככל הנראה פרופיל החלון
אינו נותן מענה ליציבות החלון וחוזק סטטי כנדרש .למרות האמור דלעיל יש לציין כי טרם הושלם
עיגון פרופיל החלון בחלקו העליון ולכן נדרש לבחון סעיף זה שוב בתום השלמת העבודה.
 1.11נדרש להשלים ניקיון משאריות חומרי בנייה.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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 .2קומת מרתף  -ויטרינת הזזה כנף על כנף 299\250
 2.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 2.2אובחן כי פרופיל החלון עם עקמומיות ככל הנראה כתוצאה מפגיעה מכנית.
 2.3נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 2.4במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 2.5נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 2.6יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף 5.2
 .2.7הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 2.8נדרש להשלים ניקיון משאריות חומרי בנייה.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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 .3קומת מרתף  -חלון הזזה כנף על כנף 244\100
 3.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 3.2יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 3.3במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 3.4נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 3.5נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 3.6נדרש להשלים ניקיון משאריות חומרי בנייה.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

 .4קומת מרתף – חלון כנף אטום כולל תריס 100\100
 4.1טרם סופק ובוצע.
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 .5קומת מרתף – חדר רחצה 80\250
 5.1נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 5.2לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 5.3הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 5.4יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 5.5נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 5.6במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 5.7נדרש להשלים ניקיון משאריות חומרי בנייה.
 5.8אובחן כי החלון אינו מפולס.
 5.9שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות) .

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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 .6קומת קרקע – שירותי אורחים
 6.1נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 6.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 6.3אובחן כי החלון אינו מפולס.
 6.4הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 6.5יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 6.6לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 6.7במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 6.8נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 6.9שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות).
 6.10נדרש להשלים ניקיון משאריות חומרי בנייה.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

עמוד  8מתוך 44

 .7קומת קרקע – מטבח 90\280+30
 7.1נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 7.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 7.3לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 7.4נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 7.5הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 7.6יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 7.7שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות).

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

 .8קומת קרקע חדר רחצה בריכה 60\280+30
 8.1נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 8.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 .8 3לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 8.4נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 8.5יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 8.6במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 8.7נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2

עמוד  9מתוך 44

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

 .9קומת קרקע – חדר רחצה בריכה 92\280+30
 9.1נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 9.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 .9 3לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 9.4נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 9.5יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 9.6הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית .כאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

עמוד  10מתוך 44

 .10קומת קרקע מטבח 338+138\280+30
 10.1נדרש להשלים חיפוי עמוד פלדה באלומיניום ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 10.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 10.3לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 10.4נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 10.5יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 10.6הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית ( .)4Xכאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 10.7אובחן כי קיימת פגיעה מכנית בפרופיל כנף ימין.
 10.8נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 10.9במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 10.10אובחן כי החלון לרבות הפרופילים אינם מפולסים.
 10.11נדרש להשלים הלבשות.
 10.12קיים מגע ישיר בין פרופיל החלון לעמוד הפלדה .כאמור ,המגע עלול להאיץ את תהליך הקורוזיה
וזאת ע"פ הנחיות ת"י  2378חלק  2טבלה א.1-

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

עמוד  11מתוך 44

 .11קומת קרקע – סלון ויטרינה הזזה כנף על כנף  +זכוכית קבועה בהדבקה +
זכוכית קבועה עליונה.
 11.1נדרש להשלים חיפוי עמוד פלדה באלומיניום ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 11.2נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 11.3לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 11.4נדרש להשלים סגירת פח  +רשת לסגירת התריס ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 11.5יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 11.6הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית ( .)10Xכאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 11.7נדרש להשלים התקנת הלבשות.
 11.8נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 11.9במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 11.10אובחן כי החלון לרבות הפרופילים אינם מפולסים.
 11.11קיים מגע ישיר בין פרופיל החלון לעמוד הפלדה .כאמור ,המגע עלול להאיץ את תהליך הקורוזיה
וזאת ע"פ הנחיות ת"י  2378חלק  2טבלה א.1-
 1.12שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות).
 1.13אובחן כי בעת מגע קל קיים חוסר יציבות בכל מערכת הויטרינה .הליקוי נובע ככל הנראה הן מזכוכית
לא מתאימה והן מפרופילים שאינם בעל חוזק סטטי מתאים.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

עמוד  12מתוך 44

 .12קומת קרקע – חדר שינה ורחצה הורים
 12.1נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 12.2לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 12.3נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 12.4נדרש להשלים חיפוי עמוד פלדה באלומיניום ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 12.5הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית ( .)6Xכאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 12.6נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 12.7במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 12.8קיים מגע ישיר בין פרופיל החלון לעמוד הפלדה .כאמור ,המגע עלול להאיץ את תהליך הקורוזיה
וזאת ע"פ הנחיות ת"י  2378חלק  2טבלה א.1-
 12.9נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 12.10אובחן כי החלון אינו מפולס.
 12.11ציר החלון הורכב בתוך הקיר ,זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף.
 12.12קיימת פגיעה מכנית בידית החלון בחדר הרחצה.
 12.13נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.

עמוד  13מתוך 44

 .13קומת מגורים אזור שירות 150\120
 13.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 13.2נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 13.3במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 13.4יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 13.5נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 13.6אובחן כי מנגנון הנעילה של החלון לקוי .כנך החלון אינה ננעלת.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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 .14קומת מגורים – חדר שינה (מזרחי) לרבות חדר רחצה .
 14.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 14.2שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות) .
 14.3נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 14.4הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית ( .)6Xכאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 14.5נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 14.6במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 14.7נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 14.8קיימת פגיעה מכנית בידית החלון.
 14.9נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 14.10נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 14.10יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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 .15קומת מגורים – חדר שינה (מערבי) לרבות חדר רחצה.
 15.1לא בוצע משקוף עיוור אשר יוצר מיפתח שאינו מפולס ומאוזן וכן לא מאפשר איטום אופטימלי.
זאת בניגוד לת"י  4068חלק  1סעיפים .6.4 ,6.3 ,6.2 ,5.2 ,3.2 :
 15.2שולי השמשה למגרע הזיגוג נמדדו ואינם עומדים בדרישות התקן ( 12מ"מ לפחות) .
 15.3נדרש להשלים סגירת פח מכופף לכיס צלון וזאת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 15.4הזגוגיות באזור סכנה ללא סימון המעיד על סוגה וטיבה של הזכוכית ולכן לא ניתן לגלות את
איכות הזגוגית ( .)9Xכאמור ,ת"י  1099מגדיר את חלון הוויטרינה ודלתות האלומיניום כאזורי סכנה
אשר מצריכים רמת זיגוג מחוסמת או זכוכית רבדים (טריפלקס) לרבות סימון בר קיימא המעיד
על סוגה וטיבה.
 15.5נדרש להשלים הרכבת הלבשות.
 15.6במסגרות האלומיניום בכל שטח הדירה בוצע שימוש בברגי פלדה ולא בברגי פלב"מ.
וזאת בניגוד לת"י  1068חלק .1
 15.7נדרש להשלים התקנת רשת ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 15.8קיימת פגיעה מכנית בפרופיל החלון.
 15.9נדרש להשלים אביזרי פרזול כגון  :פקקי פלסטיק ,שסתומי מים חד כיווניים ,מייצבי כנפיים ומכסי
בורג .זאת בניגוד לת"י  1068חלק .2
 15.10נדרש להשלים הצללה ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 15.11יש להשלים איטום בעזרת עיסת איטום ניטראלית וזאת בניגוד להנחיות ת"י  4068חלק  1סעיף .5.2
 15.12נדרש להשלים חיפוי עמוד פלדה באלומיניום ע"פ המפרט הנחתם בין הצדדים.
 15.13נקודת המפגש בין הזגוגיות לקויה  .בעת מגע קל על הזגוגית נוצר ניתוק בין החלונות (הזכוכית
נפתחת).
 15.14קיים מגע ישיר בין פרופיל החלון לעמוד הפלדה .כאמור ,המגע עלול להאיץ את תהליך הקורוזיה
וזאת ע"פ הנחיות ת"י  2378חלק  2טבלה א.1-
 15.15אובחן כי החלון בחדר הרצה אינו מפולס.
 15.16קיימת פגיעה מכנית בידית החלון.

מסקנות
א .עבודת התקנת החלון אינה עומדת בדרישות התקנים המחייבים כגון  :ת"י  4068ו ת"י .1068
הממצאים מעידים על חוסר מקצועיות ו\או רשלנות מקצועית.
ב .עקב ריבוי ומהות הליקויים אין מנוס מלפרק את כל העבודה שבוצע ,לפנות את האלמנטים
מהמקום ולהתקין חלון חדש בצורה מקצועית וע"פ הנחיות התקן.
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להלן נספחים רלוונטיים מתוך ת"י
 .1להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק  1עבור הסעיפים הבאים ,5.2 ,3.1 ,2.1 ,1.1 :
.14.1,15.1 ,13.1 ,12.2 ,11.3 ,10.3 ,9.3 ,8.3 ,7.3 ,6.6
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 .2להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק  ,1.1ת"י  938חלק  ,3ת"י  1099חלק  2עבור
הסעיפים הבאים ,6.9 ,5.9 ,15.4 ,14.4 ,12.5 ,11.6 ,10.6 ,9.6 ,7.5 ,6.4 ,5.3 ,2.7 ,1.2 :
.15.2 ,14.2 ,1.12 ,7.7
"זיגוג דלתות/ויטרינות עד גובה  1.5מ' לפחות וזיגוג בקטעים
קבועים ("מחסומים") ,ומעקים עד גובה  1.05מ' וזיגוג בחדרים רטובים ,חייב להיות זיגוג בטיחות"
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להלן ציטוט מתוך ת"י  938חלק  3סעיף :.2.1
" לזכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה מחוסמות :סימון ע"ג הלוחות :שם היצרן מין הלוח וסוגו"
"לזכוכית בטיחות רבודה :סימון ע"ג הלוח :שם היצרן מין הלוח וסוגו ו  /או תעודת משלוח עם פרטי
מין הלוח וסוגו"
להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק  1.1סעיף 4.3
"עובי זכוכית בטיחות רבודה יקבע ע"י המתכנן בהתאם לדרישות ת"י  1099חלק  1.1ות"י  1099חלק
"1.2
להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק  2סעיף 2.2.2
"מידת חפייה בין שולי השמשה למגרע הזיגוג 12 ,מ"מ לפחות".
להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק  2סעיף 2.1.1
יש למנוע מגע ישיר בין השמשה למסגרת
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 .3להלן ציטוט מתוך ת"י  1068חלק  1עבור הסעיפים הבאים ,5.6 ,3.3 ,2.4 ,1.3 :
.15.6 ,14.6 ,13.3 ,12.7 ,11.9 ,10.9 ,8.6 ,6.7

 .4להלן ציטוט מתוך ת"י  1068חלק  4עבור הסעיפים הבאים ,12.12 ,10.7 ,2.2 :
15.6 ,15.8 ,14.8

 .5להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק  1סעיף  5.2עבור הסעיפים הבאים ,6.5 ,5.4 ,3.2 ,2.6 ,1.8 :
.15.11 ,14.10 ,13.4 ,11.5 ,10.5 ,9.5 ,8.5 ,7.6

 .6להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק  1עבור הסעיפים הבאים " .1.7 ,13.6
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 .7להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק  1עבור הסעיפים הבאים ,11.11,12.8 ,10.12 :
15.4
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להלן נספח תמונות קומת מרתף
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להלן נספח תמונות קומת קרקע
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עמוד  31מתוך 44

עמוד  32מתוך 44

עמוד  33מתוך 44

עמוד  34מתוך 44
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להלן נספח תמונות קומת מגורים

עמוד  36מתוך 44

עמוד  37מתוך 44

עמוד  38מתוך 44

עמוד  39מתוך 44
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60,000
סה"כ עלות העבודה על פי דו"ח זה:
3,000
עבודות בלתי צפויות ()5%
6,000
בקרה ופיקוח מקצועי ()10%
69,000
סה"כ
11,730
מע"מ 17%
_______________________________________________
₪ 80,730
סה"כ כולל מע"מ
הערות:
 .1אומדן זה הינו הערכה בלבד ותיתכן סטייה בעלויות.
.2אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' התיקונים
הדרושים ע"י הקבלן.

הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפ"י
מיטב ידיעתי ,הבנתי ,וניסיוני המקצועי.

זאת חוות דעתי

12\10\2018
תאריך עריכת חוות הדעת

______________
לירן סמחוב
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