חוות דעת מומחה
בנושא ליקויים בנכס הנדון
בניין מגורים ברחוב ****** ,אור עקיבא
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חוות דעת מומחה
שם נותן חוות הדעת ******** :
ענף  :הנדסה אזרחית ,מדור  :ניהול הבניה ,רישיון מס' ******
כתובתו******* :
אני החתום מטה ,נתבקשתי ע"י נציגי וועד הבית לחוות את דעתי המקצועית
בנושא :ליקויי בניה בדירה הממוקמת ברוחב ****** ,אור עקיבא.
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
*******
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)1

בתאריך ה 17.09.2018 -בדקתי את הנכס.

 )2הנכס :
* הבניין מוגדר על פי תקנות התכנון והבניה כבניין "רב – קומות"
* בשטח החיצוני למבנה  :חנייה ,גינה ,תא אשפה ,ח' משאבות ,ח' גנרטור ,מאגר מים.
* קומת קרקע כוללת  :לובי ,ארונות מתכת לתשתיות ,ח' חשמל.
* מעליות – 2
* חדרי מדרגות – 2
* קומות  : 1 – 15לובי קומתי ,דירות מגורים ,ארונות מתכת לתשתיות ,חדר חשמל קומתי.
* גג :ח' מעלית ,ח' משאבות כיבוי אש ,מאגר מים.
* מספר כניסות לבניין – 2
* תאריך אכלוס 31\08\18 -
)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 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).

)7

יתכן וחלק מן הסעיפים המפורטים בחוות הדעת אינם ברי תיקון ולכן נדרש חוות דעת נוספת
של שמאי מקרקעין לצורך הערכת ירידת ערך הנכס .

 )8חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין (במידה ונדרש) ,עוגמת נפש ,דיור חלופי,
כאב וסבל וכו' .מומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקשר זה ובטרם יעשה שימוש בחוות הדעת.
 )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
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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 :מצלמה תרמית ,מד רטיבות ,פלס דיגיטלי ,מכשיר
לייזר למדידה ,מטר ,גלאי מתכות וצנרת חשמל
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ידע כללי עבור הדיירים
קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר
מסירתה לקונה.
אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות :
 .1תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח
שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה .תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה
בדירה ,והיא נמשכת בין שנה ל  7שנים .על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת
בדק שונה ,כפי שיפורט בהמשך).
 .2תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו
להוכיח שהליקוי נובע מתכנון ,מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות
התקן .תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.
לאחר תקופת הבדק ולאחר תקופת האחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :
 .1אי – יציבות בבניין או בבטיחותו ,שמקורה בשלד הבניין או ביסודות.
 .2התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים ,אם רוכש
הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה ,והליקוי לא
תוקן.

להלן רשימת תקופת הבדק המופיע בחוק המכר
( )1ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות ,לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
( )2ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
( )3כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
( )4ליקוי בפיתוח חצר ,לרבות שקיעות ,בין השאר של מרצפות בקומת קרקע ,בחניות,
במדרכות ובשבילים בשטח הבניין ,וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים –
שלוש שנים; לעניין זה" ,פיתוח חצר" – לרבות שבילים ,משטחים ,קירות ,גדרות,
רכיבים בנויים ומערכות ,ובכלל זה מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תאורה
ותקשורת;
( )5כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
( )6כשל במערכות צנרת ,לרבות מים ,מערכת הסקה ומרזבים ,דלוחין וביוב – ארבע
שנים; לעניין זה" ,כשל" – לרבות נזילות;
( )7כשל באיטום המבנה ,לרבות בחללים תת-קרקעיים ,בקירות ,בתקרות ובגגות ,לרבות
גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
( )8סדקים ברוחב גדול מ 1.5-מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
( )9התנתקות ,התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
( )10כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
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להלן חוות דעתי המקצועית הכוללת תיאור הליקויים בבניין :
 .1ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום קבלת המפתח :
ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדיירים את מספרי הטלפון ושמות הספקים של  :יצרן ו\או הספק של
הכלים הסניטריים ,יצרן ו\או הספק של אבזרי אינסטלציה ,יצרן ו\או הספק של הריצוף
לרבות :
 . 1חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בבניין( .יש לוודא כי הנאמר
בחוברת הינו פרטני לדירה נדונה ולא כולל אמירות כלליות ללא שיוך ספציפי.
 .2שנה מיום קבלת המפתח יש לוודא קבלת טופס ( 5תעודת גמר).
 . 3יש לבצע בהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים.
החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין ,ובאמצעות מכשור מתאים (כגון מזלג ומנורה) את כל חיבורי
הקיר החשמליים ויוודא את תפקוד הזרם .
 .4אחריות לדלת הכניסה..
 . 5אחריות לדלתות הפנים ,במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל (כמו פנדור ,למשל).
 .6אחריות לאלומיניום בבניין.
 .7אישור תקינות זכוכית (זיגוג) ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים ב -אלמנטי אלומיניום
הנמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה ועד  105ס"מ (כמו דלת הכניסה בלובי הבניין) .ע"פ ת"י  1099חלק
1.1
 .8אריחים רזרביים של ריצוף וחיפויי קירות .מקובל לקבל כמות  2%-5%משטחי החיפוי.
ע"פ תקן ישראלי  1555חלק  3סעיף 2.2.11
 .9נדרש לספק מסמכים אשר מופעים בהמשך חוות דעת זו.
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 .2גגות
גג תחתון
 2.1מהות הליקוי – העדר אף מים בנדבך ראש
אובחן כי נדבך הראש בשטח הגג ללא אף מים .נדרש להתקין פרופיל פח.
עלות משוערת – ₪ 2,500
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 1
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 2.2מהות הליקוי – העדר שיפוע בנדבך הראש
אובחן ע"י פלס דיגיטלי כי נדבך הראש שבוצע במעטפת הגג אינו משופע כלפי הגג כנדרש.
יש לבצע פירוק קופינג בכל שטח הגג ויישום מחודש עם שיפוע מתאים כלפי הגג.
עלות משוערת – ₪ 2,000
להלן ציטוט מתוך תקנות תכנון ובניה

נדבך ראש
( 5.36א) קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון
יהיה משופע כלפי הגג.
(ב) נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר.
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 2.3שיעור השיפועים הנמדדים בשטח הגג הינם  0.5%ו  0%השיפועים הנמדדים אינם עומדים
בדרישות המינימום המובאות בתקן ועלולים לייצור מים נקווים בשטח הגג.
אופן התיקון – יש לחדש את שיפועי הניקוז בעזרת חומר מילוי (מומלץ בטקל) לרבות החלקה.
נדרש שיפוע שעומד בדרישות התקן אשר יוביל לתיעול המים לעבר נקודת הניקוז.
עלות תיקון משוערת – ₪ 8,000
הליקוי מנוגד עפ"י תקן ישראלי  1752חלק  1להלן הסעיף הרלוונטי
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 2.4אובחן כי לא בוצע קיטום לאורך קווי המפגש בין המישורים השונים בשטח הגג.
נדרש לבצע תיקונים מקומיים.
עלות משוערת – ₪ 1,500
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 1
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 2.5במספר מקומות פרופיל האלומיניום המשמש לקיבוע קצוות יריעות אנכיות אינו מקובע לתשתית
במלואו ו\או כלל לא קיים .נדרש להשלים ו\או לקבע את הפרופיל באופן שלא יאפשר חדירת מים
בין האיטום למעקה או לקיר המבנה .
עלות משוערת – ₪ 3,000
זאת בניגוד לת"י  1752חלק  2להלן :
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 2.6נדרש להסדיר ניקוזים שקועים במקומות פזורים בשטח הגג.
עלות משוערת – ₪ 800

 2.7אובחן כי לא בוצע הלבנה.
נדרש לבצע הלבנה תקינה על פני כל שטח הגג לרבות  :קטעים נאטמים אנכיים ,בחפיות ובכל
מקום בו היריעה הושחרה.
עלות – ₪ 1,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק  2סעיף 5.2

ובהתאם לסעיף  6.5שבהמשך התקן המוזכר
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 2.8עבור קופינג הגג נמצאו מספר אריחי אבנים (שלושה במספר) מתפוררות \ שבורות .
עלות – ₪ 300
נדרש  -להחליף חיפוי אבנים אשר טבועים בפגמים באבנים חדשות שלמות ,בת קיימה וללא
סדקים .למרות דלעיל ליקויים זעירים ניתן לשקם באמצעות סיקה גרד .100
הליקוי מובא בת"י  2378חלק  . 1להלן ציטוט :

 2.9מהות הליקוי  -סדקים בקירות סביב הגג
במקומות פזורים ברחבי הגג אובחנו סימני סדיקה כגון  :קיר מערבי סדק אחד ,קיר דרומי סדק
אחד ,קיר מזרחי שני סדקים ,קיר צפוני שני סדקים.
סדיקה זו מהווה גורם שכיח לחדירת רטיבות .מי הגשמים חודרים אל עומק הקיר
דרך אותם סדקים ומשם היישר אל מתחת לשכבת האיטום.
אופן התיקון – יש להרחיב את הסדק לכדי  4-6מ"מ ולעומק של  10מ"מ ,ולמלות את הסדק
במסטיק גמיש .יש לבצע את הפעולה ע"י איש מקצוע מוסך.
עלות – ₪ 800
להלן ציטוט מתוך ת"י  1920חלק 2
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 2.10אובחן כי מפלס פתח העליון של קולטני הצואים נמוך ממפלס מעקה הגג אינם מאורכים ב –
 30ס"מ מעל מעקה הגג .
נדרש להגביהה את קולטן הצואים ע"פ דרישות התקן.
עלות – ₪ 1,800
הליקוי מנוגד לקבוע בהוראות למתקני תברואה (הל"ת) התש"ל – 1970

עמוד  14מתוך 136

 2.11אובחן כי במקומות פזורים לא בוצע עלייה עם יריעות האיטום בהגבהות הגג  15ס"מ כנדרש
בתקן .נדרש לבצע תיקונים מיקומיים.
עלות – ₪ 3,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1752

עמוד  15מתוך 136

 2.12נדרש למלא בחומר קצף את המרווח בין השרוול לבין צנרת דוד השמש.
עלות – ₪ 100

 2.13צנרת דודי השמש מונחת על אבנים משתלבות .נדרש להניח את הצרת על תושבת מתאימה.
עלות – ₪ 800

עמוד  16מתוך 136

 2.14במקומות פזורים בשטח הגג בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה),כך שחלק מן המילוי
התפורר ,אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי .נדרש :לסרוק את הגג ולתקן ו\או להשלים רובה
באזורים אלו ע"י חומרי איטום המכונים  20Lאו  25Lאו מלט לכיחול.
להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 5

עלות – ₪ 1,000

 2.15נדרש להשלים את צביעת סולם הגג ע"י צבע מבוסס שמן עמיד בתהליך שיתוך.
עלות – ₪ 200

עמוד  17מתוך 136

 2.16אובחן באמצעות מגנט כי הברגים אשר מעגנים את קופינג הגג אינם ברגים מסוג פלב"מ.
נדרש להחליף את עיגון קופינג הגג בברגים מסוג פלב"מ . 316
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 3

כמו כן הליקוי מובא גם בת"י  2378חלק 4

 2.17במקומות פזורים אובחן כי הברגים טרם מעוגנים לאבן .נדרש לבצע קידוח מלאה לעיגון
האבנים.
עלות – ₪ 50

עמוד  18מתוך 136

 2.18לא מותקנים שרוולים אטומים במקומות חדירת הצנרת בארון כיבוי האש  .2Xנדרש להתקין
שרוולים באמצעות קידוח מתאים ולאטום.
עלות – ₪ 1,200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1205להלן :

זאת ועוד למפרט הכללי פרק  07להלן :

מידות השרוולים ע"פ המפרט הכללי פרק  07להלן :

יחד עם זאת נדרש לבצע איטום סביב שרוולים לפי המפרט הכללי פרק  07להלן :

עמוד  19מתוך 136

 2.19סמוך לדלת חדר מדרגות אחד ישנה צנרת חשמל חשופה (בלתי מכוסים) המהווה סכנת
התחשמלות .נדרש לכסות את הכבלים החשופים.
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 2.20נדרש לבצע עיבוד מחודש למישק התפשטות הסמוך לחדר המשאבות.
עלות – ₪ 100

עמוד  20מתוך 136

 2.21נדרש להחליף את הגופי התאורה הזמנים בשטח הגג ,כמו כן נדרש לשים דגש כי בעת
ההתקנה הצנרת תהיה נסתרת ולא חשופה כיום .
עלות – ₪ 400

 2.22נדרש להשלים עבור דודי השמש משאבת סחרור ומיכל התפשטות לרבות השחלת צנרת
חשמל בשרוול.
עלות – ₪ 5,000

 2.23נדרש להשלים את צביעת הבסיס בחומר ביטומן משחתי.
עלות – ₪ 200

עמוד  21מתוך 136

 2.24בחזית הקיר הצפונית נצפה כי האבנים מתפוררות \ שבורות (שלוש במספר)
נדרש  -להחליף חיפוי אבנים אשר טבועים בפגמים באבנים חדשות שלמות ,בת קיימה וללא
סדקים .למרות דלעיל ליקויים זעירים ניתן לשקם באמצעות סיקה גרד 100
עלות ₪ 300 -
הליקוי מובא בת"י  2378חלק  . 1להלן ציטוט :

עמוד  22מתוך 136

 2.25אובחן ע"י מדידה כי המרחק בין הקולטנים (חמישה במספר) למעקה הגג אינם עומדים
בדרישות התקן בו נדרש שהמרחק יהיה  40ס"מ לפחות .נדרש לקבל הנחיות מיועץ איטום
מוסמך ולפעול ע"פ הממצאים.
עלות משעורת – ₪ 15,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1752חלק  1סעיף 3.1.1.16

עמוד  23מתוך 136

 2.26אובחן כי בשטח הגג ישנה צנרת חודרת שאינה הותקנה בשיפוע יורד כלפי הגג .הליקוי הנ"ל
מהווה מקור כמעט ודאי לחדירת רטיבות .נדרש להתקין שרוול צינור מעוקל (מקל סבא).
עלות ₪ 400 -
הליקוי מנוגגד ע"פ ת"י  1752חלק 1

 2.27ביום ביצוע הבדיקה לא היה ניתן לבדוק האם קיימת נזילה מצנרת הדודים.
 2.28נדרש לשפר עיבוד סביב ארון עמדת כיבוי אש (מול חדר מדרגות .)2
עלות – ₪ 100

עמוד  24מתוך 136

גג עליון
 . 2.28אובחן כי צנרת החודרת דרך חלקו האנכי של מעקה הגג אינה עומדת בשיעור השיפוע הנדרש
בתקן .הליקוי הנ"ל מהווה מקור כמעט ודאי לחדירת רטיבות .נדרש להסדיר את שיפועי הצנרת.
עלות – ₪ 400
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1752חלק 1

עמוד  25מתוך 136

 2.29צנרת חודרת במעקה הגג אינם אטומים .כיוון שקיר הבטון והצנרת הנ"ל אינם בעל אותה מקדם
התפשטות תרמית המים יחדרו בין הצינור לקיר .נדרש לאטום סביב הצנרת.
עלות – ₪ 100

 2.30מהות הליקוי – העדר אף מים בנדבך ראש
אובחן כי נדבך הראש בשטח הגג ללא אף מים .נדרש להתקין פרופיל פח.
עלות משוערת – ₪ 2,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 1

עמוד  26מתוך 136

 2.31אובחן כי לא בוצע הלבנה.
נדרש לבצע הלבנה תקינה על פני כל שטח הגג לרבות  :קטעים נאטמים אנכיים ,בחפיות ובכל
מקום בו היריעה הושחרה.
עלות – ₪ 1,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק  2סעיף 5.2

ובהתאם לסעיף  6.5שבהמשך התקן המוזכר

עמוד  27מתוך 136

2.32
א .יש לבצע תיקוני טיח במקומות פזורים ברחבי הגג העליון כגון  :סמוך לסולמות ובמעקה הגג.
ב .במקומות פזורים ברחבי הגג ניתן לזהות הבדלי גוון ,סימני הברשה וליטושים גסים .
נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני
תיקונים.
עלות – ₪ 1,200
הנחיות מומלצות לצביעה
 .1הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים ,יישור בליטות ומילוי
סדקים וחורים בחומרים מתאימים .נדרש להחליק את הקירות בחומרים
המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
 .2תשתיות  -יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע – שכתבת
יסוד (פריימר) .יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע העליון,
הכול לפי הוראות היצרן.
 .3לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו .נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש ליישם
את שתי שכבות הצבע בהפרש של  8שעות בין השכבות)

להלן ציטוט מתוך ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

עמוד  28מתוך 136

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:

בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :

עמוד  29מתוך 136

 2.33אובחן כי מפלס פתח העליון של קולטני הצואים נמוך ממפלס מעקה הגג אינם מאורכים ב –
 30ס"מ מעל מעקה הגג .
נדרש להגביהה את קולטן הצואים ע"פ דרישות התקן.
עלות –₪ 800
הליקוי מנוגד לקבוע בהוראות למתקני תברואה (הל"ת) התש"ל – 1970

 2.34חלון רפפות בשטח הגג בוצע חיבור והשלמת בניה בין המסגרת לבין קיר הבטון באמצעות
פוליאוריטן מוקצף .חומר זה איננו תיקני לעבודה מסוג זה .נדרש להסיר את החומר
המוקצף ,ולבצע את החיבור באמצעות בטון.
עלות – ₪ 400

עמוד  30מתוך 136

 2.35בוצע חיבור בין מסגרת המפוח לבין קיר הבטון באמצעות פוליאוריטן מוקצף .חומר זה איננו
תיקני לעבודה מסוג זה .נדרש להסיר את החומר המוקצף ,ולבצע את החיבור באמצעות בטון.
עלות – ₪ 400

 2.36אובחן בשטח הגג העליון כשל במערכת האיטום .ניתן לזהות אזור ללא חפייה של יריעה
ביטומנית .מי הגשמים עלולים לחדור ברווחים .תרחיש זה גורם להופעת רטיבות ונזילות
בתקרות .נדרש -לבצע תיקונים באמצעות הלחמת היריעות יש לוודא שהשטח שעליו תולחם
היריעה יהיה נקי ויציב ,כמו כן נדרש להסיר חלקי טיח ובטון רופפים.
עלות – ₪ 800
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 2

עמוד  31מתוך 136

 2.37נדרש להחליף את תמיכת התעלה ע"י אבנים משתלבות בתומכות מתאימות.
עלות – ₪ 100

 2.38נדרש להשלים את צביעת מכסה מאגר צריכה ע"י צבע מבוסס שמן עמיד בתהליך שיתוך.
עלות – ₪ 200

עמוד  32מתוך 136

 2.39אובחן כי במקומות פזורים לא בוצע עלייה עם יריעות האיטום בהגבהות הגג  15ס"מ כנדרש
בתקן .נדרש לבצע תיקונים מיקומיים.
עלות – ₪ 2,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1752

עמוד  33מתוך 136

 2.40מהות הליקוי – העדר שיפוע בנדבך הראש
אובחן ע"י פלס דיגיטלי כי נדבך הראש שבוצע במעטפת הגג אינו משופע כלפי הגג כנדרש.
יש לבצע פירוק קופינג בכל שטח הגג ויישום מחודש עם שיפוע מתאים כלפי הגג.
עלות משוערת – ₪ 1,000
להלן ציטוט מתוך תקנות תכנון ובניה

נדבך ראש
( 5.36א) קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון
יהיה משופע כלפי הגג.
(ב) נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר.

עמוד  34מתוך 136

 2.41עבור קופינג הגג נמצאו מספר אריחי אבנים (ארבעה במספר) מתפוררות \ שבורות .
עלות – ₪ 400
נדרש  -להחליף חיפוי אבנים אשר טבועים בפגמים באבנים חדשות שלמות ,בת קיימה וללא
סדקים .למרות דלעיל ליקויים זעירים ניתן לשקם באמצעות סיקה גרד .100
הליקוי מובא בת"י  2378חלק  . 1להלן ציטוט :

 2.42במקומות פזורים אובחן כי הברגים טרם מעוגנים לאבן .נדרש לבצע קידוח מלאה לעיגון
האבנים.
עלות – ₪ 50

עמוד  35מתוך 136

חדר משאבות (גג תחתון )
 2.43נדרש להשלים תומך לצנרת המשאבות
עלות – ₪ 200

 2.44נדרש לבצע סימון אזורי הבניין הקשורים למעגלים שלהם בלוח החשמל ע"י חשמלאי מוסמך .
עפ"י תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס'  ,14ציטוט

הדרישה לסימון ע"י חשמלאי מוסמך מוצגת בפרק ב' סעיף מס'  ,2ציטוט :

 2.45נדרש להשלים מכסה עבור מחסום הרצפה.
עלות – ₪ 50
עמוד  36מתוך 136

 2.46מהות הליקוי – מפלס פני הרצפה (שיפוע).
אובחן באמצעות פלס דיגיטלי כי השיפוע קטן מ .1% -מדובר בשיפוע קטן יחסית שאינו מאפשר
את ניקוז המים ועלול לגרום למים נקווים בשטח הנ"ל.
נדרש – פירוק הריצוף והנחה מחודשת עם שיפוע העומד בדרישות התקן.
עלות – ₪ 1,200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3סעיף 3.2

עמוד  37מתוך 136

 2.47צנרת מים ללא שילוט .נדרש התקנת שילוט המציין את ייעוד הצינור וכיוון הזרימה ע"ג כל
צינור וצינור.
עלות – ₪ 300

 2.48נדרש להשלים את צביעת הצנרת כולל צבע יסוד וצבע גמר כנדרש או לחילופין צבע דו רכיבי.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק  ,2סעיף  4.3.1להלן ציטוט:

עמוד  38מתוך 136

 2.49בגמר התיקונים נדרש לערוך בדיקת הצפה והמטרה לגג .להלן ציטוט מתוך ת"י  1476חלק 1

מצ"ב שרטוט להמחשה  -בדיקת הצפה תקנית

להלן ציטוט מתוך ת"י  1476חלק  1סעיף 2.3.2

עמוד  39מתוך 136

להלן ציטוט מתוך ת"י  1476חלק 2

סה"כ עלות לפרק זה .₪ 62,850 :

עמוד  40מתוך 136

 .3קומות הבניין
סעיפים כללים לכל הקומות :
 3.1סעיף גורף בכל רחבי הקומות לא בוצע שרוולים לצנרת העוברת דרך קיר\ תקרה .נדרש להתקין
שרוולים באמצעות קידוח מתאים וע"פ כללי המקצוע המקובלים והמצורפים בסעיף זה.
עלות משוערת – ₪ 9,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1205להלן :

זאת ועוד למפרט הכללי פרק  07להלן :

מידות השרוולים ע"פ המפרט הכללי פרק  07להלן :

עמוד  41מתוך 136

יחד עם זאת נדרש לבצע איטום סביב שרוולים לפי המפרט הכללי פרק  07להלן :

 3.2נדרש להסיר עטיפות ניילון מגלאי עשן בכל רחבי הקומות.
עלות – ₪ 50

עמוד  42מתוך 136

 3.3סעיף גורף בכל רחבי הקומות נדרש לנקות את רכיבי המעלית לרבות מסילות המעלית משאירות
צבע וחומרי בנייה.
עלות – ₪ 800

 3.4א .בכל רחבי הקומות יש לבצע תיקוני טיח לרבות קירות ,רצפות ,ותקרות בפיר הארונות
הטכניים כגון :ארונות מוני חשמל ,ארונות חשמל ,ארונות מוני מים ,ארונות עמדת כיבוי אש.
ב .נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני
תיקונים.
עלות – ₪ 15,000

הנחיות מומלצות לצביעה
 .4הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים ,יישור בליטות ומילוי
סדקים וחורים בחומרים מתאימים .נדרש להחליק את הקירות בחומרים
המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
 .5תשתיות  -יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע –
שכתבת יסוד (פריימר) .יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע
העליון ,הכול לפי הוראות היצרן.
 .6לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו .נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש
ליישם את שתי שכבות הצבע בהפרש של  8שעות בין השכבות)
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להלן ציטוט מתוך ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:
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בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :
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 3.5נדרש להסיר שאריות ניילון מרכיבי המעלית במקומות פזורים ברחבי הקומות.
עלות – ₪ 50
 3.6סעיף גורף בכל רחבי הקומות – בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה),כך שחלק מן המילוי
התפורר ,אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי.
נדרש :לסרוק את רחבי הקומות כולן ולתקן ו\או להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – ₪ 2,000
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

כמו כן הליקוי מופיע גם בתקן 5.3
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 3.7מהות הליקוי – ניקיון הרצפה.
במקומות פזורים ברחבי הקומות המשטחים מוכתמים משאריות צבע ולכלוך.
נדרש לבצע ניקיון של כלל מערך הריצוף בבניין  .את הניקיון נדרש לבצע ע"פ נספח א'
המופיע בתקן ומצורף בזאת.
עלות – ₪ 2,000
הליקוי הנ"ל מנוגד ע"פ ת"י 1555חלק 3להלן :

 3.8בכל הקומות נדרש להשלים מפתח פרפר עבור ארונות החשמל.
עלות – ₪ 400
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 3.9עבור צנרת הגז העוברת ברחבי הקומות נדרש לאטום את המרווחים בין הצנרת לשרוול ע"י קצף
בידוד ורוד למניעת מעבר אש ועשן בין הקומות.
עלות – ₪ 1,000
להלן ציטוט מתוך המפרט הכללי פרק  07להלן :

 3.10טרם הותקנה תאורות פס לד ברחבי הקומות .נדרש להתקין פס לד בכל לובי הקומות.
עלות – ₪ 4,000
 3.11בכל ארונות מוני החשמל נדרש לסגור מכסים פתוחים.
עלות – ₪ 100

 3.12סעיף גורף בכל רחבי הקומות לא בוצע מישק הפרדה בין תקרת מחיצות הגבס לקיר .
נדרש לבצע מישק הפרדה.
עלות משוערת – ₪ 8,500
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1924

 3.13במקומות פזורים ברחבי הקומות פרופיל ההגנה הפינתי בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים
בענף .ניתן לזהות כתמי רובה ,גימור לא אחיד והתנפחויות של הפרופיל .נדרש לסרוק את
הקומות ולבצע תיקונים מקומיים.
עלות – ₪ 800
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קומה 14
 3.13נדרש לאטום את המרווחים בין הצנרת לשרוול ע"י קצף בידוד ורוד למניעת מעבר אש ועשן בין
הקומות.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך המפרט הכללי פרק  07להלן :

 3.14נדרש לסגור מרווחים בלוח החשמל.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :
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 3.15אובחן כי קיימת פגיעה מכנית בפרופיל המעלית (מעלית מספר  )2נדרש להחליף את הפרופיל
הפגום.
עלות – ₪ 400

 3.16נקודת הניקוז בשטח ארון מוני המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
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קומה 13
 3.17נדרש לסגור מרווחים בין לחצן כניסה המשרת את דירה  52לבין מערך חיפוי הקיר.
עלות – ₪ 100

 3.18נקודת הניקוז בשטח עמדת כיבוי אש אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
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 3.19נדרש להחליף ספרינקלר עקול.
עלות – ₪ 200

 3.20נקודת האיחוי בין הקירות לתקרת הגבס בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .ניתן
לזהות רווח בין מחיצות הגבס לרכיבי המבנה .נדרש לשפר את הגימור ע"י דבק גבס מחוזק
עד לקבלת פני שטח ישר וחלק.
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך ת"י 1924
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 3.21רוזטת לחצן המעלית מנותקת .נדרש לסדר.
עלות – ₪ 50
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קומה 12
 3.22דלת ארון לוח חשמל תקולה.
עלות – ₪ 100
 3.23חיפוי האריחים אשר סמוכים למעלית בוצעו בגובה משתנה .ניתן לזהות אריח שונה ממפלס
שאר האריחים .נדרש פירוק מקומי של האריח ויישומו במפלס אחיד.
עלות – ₪ 100

 3.24נקודת האיחוי בין הקירות לתקרת הגבס בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .ניתן
לזהות רווח בין מחיצות הגבס לרכיבי המבנה .נדרש לשפר את הגימור ע"י דבק גבס מחוזק
עד לקבלת פני שטח ישר וחלק.
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך ת"י 1924
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 3.25ארון מוני מים נדרש להשלים מכסה רשת לניקוז לרבות ניקיון הצנרת משאריות חומרי בנייה.
עלות – ₪ 100

קומה 11
 3.26פרופיל הגנה פניתי הסמוך לחדר מדרגות  1בוצע בגובה משתנה ( לא אחיד) .נדרש להתאים
את גובה הפרופיל לגובה חיפוי האריחים.
 3.27נדרש להשלים צביעה ועיבוד תקרת גבס
נדרש לבצע את הגימור ע"פ דרישות ת"י  ,1924סעיף  3.9.2להלן :

עלות – ₪ 200
 3.28נדרש להדק אטם גובי עבור דלת אש.
עלות – ₪ 50
 3.29שלט יציאה למעבר מדרגות מספר  2רופף .נדרש לחזק.
עלות – ₪ 50
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קומה 10
 3.30אובחן בעזרת מכשיר שנתות כי בפיר ארון החשמל וסמוך לדלת הארון ישנם סדקים גדולים
מ 0.3 -מ"מ .נדרש לבצע חירוץ הסדקים ולמלא בסיקה  FC11על פי מפרט סיקה.
עלות – ₪ 400
להלן ציטוט מתוך ת"י  1920חלק 2
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 3.31נדרש להשלים בריח סוגר לדלת ארון מוני חשמל.
עלות – ₪ 25
 3.32נקודת האיחוי בין הקירות לתקרת הגבס בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .ניתן
לזהות רווח בין מחיצות הגבס לרכיבי המבנה .נדרש לשפר את הגימור ע"י דבק גבס מחוזק
עד לקבלת פני שטח ישר וחלק.
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך ת"י 1924

 3.33אובחן סימני שיתוך במחזיר שמן בדלת האש .נדרש להחליף
עלות – ₪ 200
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 3.34מהות הליקוי – הפרשי גובה בין אריחים סמוכים
אובחן כי סמוך לדירה  39ישנם אריחים סמוכים עם הפרשי גובה גדולים מ –  1.5מ"מ.
נדרש  -פירוק האריחים הגבוהים ויישומם בצורה מישורית וחלקה.
עלות – ₪ 200
זאת ע"פ ת"י  1555חלק  2להלן :

 3.35אובחן כי צנרת כיבוי אש הסמוכה לדירה  38מוכתמת בסימני קורוזיה.
יש לשייף את שכבת בצבע באזורים הפגועים ,וליישמה מחדש כולל צבי יסוד וצבע גמר כנדרש
או לחילופין צבע דו רכיבי .
עלות – ₪ 100
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק  ,2סעיף  4.3.1להלן ציטוט:
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קומה 9
 3.36מהות הליקוי – הפרשי גובה בין אריחים סמוכים
אובחן כי סמוך למעלית ישנם אריחים סמוכים עם הפרשי גובה גדולים מ –  1.5מ"מ.
נדרש  -פירוק האריחים הגבוהים ויישומם בצורה מישורית וחלקה.
עלות – ₪ 200
זאת ע"פ ת"י  1555חלק  2להלן :

 3.37צביעת משקופי דלת אש בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים וניתן לראות סמני  :שלפוחיות
וסימני נזילה .נדרש לשייף ולהסיר את הצבע הקיים וליישם צביעה מחודשת ע"פ קובץ הכללים
המובאים בסעיף זה.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק 2
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כמו כן הליקוי מובא בת"י  1212חלק  4למכלולי דלות אש ,סעיף  3.7המפנה לת"י  4422חלק 3

 3.38נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100

 3.39אובחן כי בפרוזדור המשרת את דירות  35ו  34ישנו גוף תאורה שרוף .נדרש להחליפו.
עלות – ₪ 30
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קומה 8
 3.40אובחן כי בפרוזדור המשרת את דירות  33ו  32ישנם  2גוף תאורה שרופים .נדרש להחליפם.
עלות – ₪ 60
 3.41נדרש להשלים סוגר בריח לארון חשמל.
עלות – ₪ 25
 3.42בנקודת המפגש בין ארון החשמל לבין מערך חיפוי הקיר נדרש להשלים מילוי בחומר גמיש.
עלות – ₪ 100

 3.43אובחן כי צנרת כיבוי אש הסמוכה לדירה  38מוכתמת בסימני קורוזיה.
יש לשייף את שכבת בצבע באזורים הפגועים ,וליישמה מחדש כולל צבי יסוד וצבע גמר כנדרש
או לחילופין צבע דו רכיבי .
עלות – ₪ 100
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק  ,2סעיף  4.3.1להלן ציטוט:

עמוד  61מתוך 136

 3.44סימני קורוזיה במנגנון ארון החשמל .נדרש להחליף.
עלות – ₪ 25

 3.45ישנם שלושה אריחים פגומים כגון  :סמוך לדירה  2( 32אריחים ) וסמוך לדלת יציאה לחדר
מדרגות ( 1אריח  )1אריחים פגומים אשר היה נדרש לפסול אריחים אלו טרם הרכבתם.
נדרש להחליף את האריחים הפגומים.
עלות – ₪ 300
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

קומה 7
 3.46מנעול דלת ארון חשמל תקול.
עלות – ₪ 100
 3.47נדרש להצמיד כבלי חשמל רופפים בארון החשמל.
 3.48נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
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 3.49נדרש לסגור קופסת חשמל.
עלות – ₪ 50

 3.50אובחן כי בארון החשמל ישנו זיון ברזל חשוף .נדרש לנקות את הברזל החשוף מסימני
שיתוך בעזרת דיסק או מברשת פלדה ,למרוח שתי שכבות הגנה סיקה טופ  , EC11 0לבצע
שיקום לבטון הקיים ע"י מלט צמנטי ולטייח.
עלות – ₪ 300
להלן ציטט מתוך ת"י  466חלק 1
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 3.51מהות הליקוי – הפרשי גובה בין אריחים סמוכים
אובחן כי סמוך לדירה  28ישנם אריחים סמוכים עם הפרשי גובה גדולים מ –  1.5מ"מ.
נדרש  -פירוק האריחים הגבוהים ויישומם בצורה מישורית וחלקה.
עלות – ₪ 200
זאת ע"פ ת"י  1555חלק  2להלן :

 3.52אובחן כי בפרוזדור לובי המעליות ישנו גוף תאורה שרוף .נדרש להחליפו.
עלות – ₪ 30
 3.53נדרש לחזק את הזוויתן עבור מחזיר הדלת.
 3.54אובחן כי חיתוך האריחים סביב מזוזת הדלת יציאה לחדר מדרגות מספר  2בוצע כך
שקווי חיתוך האריחים משאירים רווח בין הריצוף למזוזת הדלת .נדרש לפרק את הריצוף
ולהקפיד לבצע חיתוך מדויק סביב מזוזת הדלת .
עלות – ₪ 200
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 3.55צביעת משקופי דלת אש (דלת יציאה לחדר מדרגות  )1בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים
וניתן לראות סמני  :שלפוחיות וסימני נזילה .נדרש לשייף ולהסיר את הצבע הקיים וליישם
צביעה מחודשת ע"פ קובץ הכללים המובאים בסעיף זה.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק 2

כמו כן הליקוי מובא בת"י  1212חלק  4למכלולי דלות אש ,סעיף  3.7המפנה לת"י  4422חלק 3
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קומה 6
 3.56אובחן כי בארון החשמל ישנו זיון ברזל חשוף .נדרש לנקות את הברזל החשוף מסימני
שיתוך בעזרת דיסק או מברשת פלדה ,למרוח שתי שכבות הגנה סיקה טופ  , EC11 0לבצע
שיקום לבטון הקיים ע"י מלט צמנטי ולטייח.
עלות – ₪ 300
להלן ציטט מתוך ת"י  466חלק 1

 3.57נדרש לבצע עיבוד סביב הנצנץ בלובי מעליות.
עלות – ₪ 100
 3.58צביעת משקופי דלת אש (דלת יציאה לחדר מדרגות  )1בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים
וניתן לראות סמני  :שלפוחיות וסימני נזילה .נדרש לשייף ולהסיר את הצבע הקיים וליישם
צביעה מחודשת ע"פ קובץ הכללים המובאים בסעיף זה.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1922חלק 2

כמו כן הליקוי מובא בת"י  1212חלק  4למכלולי דלות אש ,סעיף  3.7המפנה לת"י  4422חלק 3
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 3.59נדרש להחליף ספרינקלר עקול.
עלות – ₪ 200

קומה 5
 3.60נדרש לעגן פרופיל רופף בארון החשמל.
 3.61נדרש לסגור מרווחים בלוח החשמל.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :
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 3.62במקומות פזורים ברחבי הקומה נמצאו שלוש מנורות שרופות.
עלות – ₪ 90
 3.63נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100

קומה 4
 3.64עמדת כיבוי אש נדרש להשלים בריח סוגר לדלת.
עלות – ₪ 25
 3.65נדרש לאטום את המרווחים בין הצנרת לשרוול ע"י קצף בידוד ורוד למניעת מעבר אש ועשן בין
הקומות.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך המפרט הכללי פרק  07להלן :
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 3.66נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
 3.67נקודת האיחוי בין הקירות לתקרת הגבס בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .ניתן
לזהות רווח בין מחיצות הגבס לרכיבי המבנה .נדרש לשפר את הגימור ע"י דבק גבס מחוזק
עד לקבלת פני שטח ישר וחלק.
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך ת"י 1924

 3.68מנגנון הזרוע של מחזיר השמן כפוף .נדרש להחליפו.
עלות – ₪ 100
 3.69נדרש לסגור מרווחים בלוח החשמל.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

עמוד  69מתוך 136

 3.70אובחן כי בארון החשמל ישנו זיון ברזל חשוף .נדרש לנקות את הברזל החשוף מסימני
שיתוך בעזרת דיסק או מברשת פלדה ,למרוח שתי שכבות הגנה סיקה טופ  , EC11 0לבצע
שיקום לבטון הקיים ע"י מלט צמנטי ולטייח.
עלות – ₪ 300
להלן ציטט מתוך ת"י  466חלק 1

 3.71ישנם שלוש אריחים פגומים כגון  :בפרוזדור המשרת את דירות  16ו  2 ( 17אריחים) ,סמוך
למעלית (אריח  )1אריחים פגומים אלו היה נדרש לפסול אריחים טרם הרכבתם .נדרש
להחליף את האריחים הפגומים.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

 3.72נדרש להחליף ספרינקלר עקול מול המעילת.
עלות – ₪ 200
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 3.73אובחן כי מעלית מספר  2מוכתמת בסימני חלודה לרבות פגיעה מכנית .נדרש להחליף את
הפרופילים הפגומים.
עלות – ₪ 400

קומה 3
 3.74נדרש לסגור מרווחים בלוח החשמל.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 3.75אובחן כי בארון החשמל ישנו זיון ברזל חשוף .נדרש לנקות את הברזל החשוף מסימני
שיתוך בעזרת דיסק או מברשת פלדה ,למרוח שתי שכבות הגנה סיקה טופ  , EC11 0לבצע
שיקום לבטון הקיים ע"י מלט צמנטי ולטייח.
עלות – ₪ 300
להלן ציטט מתוך ת"י  466חלק 1

 3.76אובחן באריח פגום סמוך לדלת אש אשר היה נדרש לפסול אריח זה טרם הרכבתו .נדרש
להחליף את האריח הפגום.
עלות – ₪ 100
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן
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 3.77בארון תקשורת ישנה צנרת חשמל חשופה (בלתי מכוסים) המהווים סכנת
התחשמלות .נדרש לכסות את הכבלים החשופים.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 3.78תקרת ארון תקשורת בוצע מילוי לסגירת מרווחים ע"י ניילון .נדרש לבצע תיקוני טייח וצבע
ולסגור מעברים בעזרת חומר קצף וורוד.
עלות – ₪ 200

 3.79ידית מגוף ארון מים פגומה .נדרש להחליפה.
עלות – ₪ 100
 3.80נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
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 3.81נדרש לאטום את המרווחים בין הצנרת לשרוול ע"י קצף בידוד ורוד למניעת מעבר אש ועשן בין
הקומות.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך המפרט הכללי פרק  07להלן :

 3.82אובחן כי פרופיל הגנה פינתי עבור אריחי החיפוי פגום כגון  :סמוך לדלת אש ובפרוזדור .
נדרש להחליפם.
עלות ₪ 200
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קומה 2
 3.83נדרש להתקין בארון התקשורת תקע חשמל ע"פ הנחיות תקנות התכנון והבניה
עלות – ₪ 200

ארון תקשורת מבני תק' (מס'  )3תש"ע2010-
 10.05בבניין מגורים יותקן ארון תקשורת מבני במקום נגיש לתפעול ולשירות; ארון
כאמור יותקן לפי תקן ישראלי ,ת"י  :4376ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך
בניינים או ייבנה מחומר המסווג  ,V.3.3לפי תקן ישראלי ,ת"י  :755תגובות בשריפה
של חומרי בנייה – שיטות בדיקה וסיווג ,ויחולו בו הוראות אלה:
הארון יכיל שלושה תאים לפחות; מידות כל תא 60/40/20
( )1
סנטימטרים לפחות;
יותקן בארון בית תקע לחשמל;
( )2
הארון יכול לשמש גם כארון תקשורת קומתי בעבור שתי הקומות
( )3
הצמודות לו לכל היותר ,ובלבד שיחולו בו הוראות פרט ;10.06
ארון תקשורת מבני החשוף לתנאי חוץ יהיה בדרגת הגנה IP43
( )4
לפחות ,על פי תקן ישראלי ,ת"י  :981דרגות הגנה שמספקות מעטפות תקן ;IP
ארון תקשורת מבני יחובר לארון תקשורת קומתי באמצעות מובלים
( )5
כאמור בפרט ;10.09
על אף האמור בפרט זה ,רשאי מהנדס הוועדה המקומית לפטור
( )6
מחובת התקנת ארון תקשורת מבני אם ראה כי אין צורך בכך ,בנסיבות העניין
בשל מספר יחידות הדיור במבנה או בשל מספר הכניסות למבנה.
 3.84הזנת חשמל חשופה להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט),
פרק ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

עלות – ₪ 100
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 3.85בפרוזדור המשרת את דירות  8ו  9נמצאו שני אריחים פגומים אשר היה נדרש
לפסול אריחים אלו טרם הרכבתם .נדרש להחליף את האריחים הפגומים.
עלות – ₪ 200
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

 3.86ארון חשמל הורכב בצורה עקולה .נדרש לפרק ולהרכיב את הארון בצורה מפולסת.
עלות – ₪ 100
 3.87נדרש לאטום את המרווחים בין הצנרת לשרוול ע"י קצף בידוד ורוד למניעת מעבר אש ועשן בין
הקומות.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך המפרט הכללי פרק  07להלן :

 3.88אובחן כי בלובי הקומה הסמוך למעליות ישנו גוף תאורה שרוף .נדרש להחליפו.
עלות – ₪ 30

קומה 1
 3.89נדרש להשלים שילוט לארון חשמל.
עלות – ₪ 50
 3.90נקודת הניקוז בארון המים אינה סדירה וחסומה בחלקה בשאריות חומרי בנייה.
נדרש להסדיר את נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 100
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 3.91חיפוי ארון תקשורת \ חשמל בוצע בגבס לבן .נדרש להחליף את החיפוי בגבס ורוד.
עלות – ₪ 300

3
 3.92נדרש לסגור מרווחים בלוח החשמל.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 3.93נדרש לסגור פרופיל תעלה בארון חשמל.
 3.94הזנת חשמל חשופה להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט),
פרק ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 3.95נדרש להשלים מכסה ניקוז בארון עמדת כיבוי אש.
עלות – ₪ 50
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 3.96נקודת האיחוי בין הקירות לתקרת הגבס בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .ניתן
לזהות רווח בין מחיצות הגבס לרכיבי המבנה .נדרש לשפר את הגימור ע"י דבק גבס מחוזק
עד לקבלת פני שטח ישר וחלק.
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך

 3.97אובחן כי בוצע תיקונים סביב לחצן כיבוי אש לאריחים .התיקונים שבוצעו אינם אסתטיים
נדרש לפרק את האריחים הקיימים וליישמם חיפוי מחדש.
עלות – ₪ 200

קומה לובי
 3.98נדרש לבצע תיקוני טייח וצבע בתקרה.
 3.99נדרש להחליף תאורה זמנית בשטח הלובי לתאורה קבועה.
 3.100נדרש לנקות פרופיל הגנה פינתי משאריות צבע וחומרי בנייה במקומות פזורים ברחבי הקומה.
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 3.101מילוי הרובה סביב פרופיל המעלית מתפורר ובעל כושר הדבקה לקוי .נדרש לתקן ולהשלים
רובה באזור הנ"ל.
עלות – ₪ 100
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3להלן :
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 3.102על גבי זכוכית ש דלת הכניסה לבניין לא קיים סימון המעיד על כך שהזכוכית הינה זכוכית
בטיחותית כנדרש .יש לספק אישור לסוג הזכוכית המורכבת באזורי סכנה.
להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק 1.1

 3.103אובחן כי דלתות המעלית (מעלית  + 1מעלית  )2מוכתמות בסימני קורוזיה .נדרש להסיר את
החלודה בחומר מסוג אן.טי.אס.איי מסיר חלודה או באמצעות חומר מסוג מנקה רב תכליתי.
בכל מקרה נדרש להתייעץ עם נציג החברה טרם יישום חומר ההסרה.
עלות – ₪ 200
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 3.104במקומות פזורים אובחנו סימני שריטות וכתמי צבע בפרופיל חלונות הוויטרינה .נדרש לבצע
ניקון כללי של הפרופילים לרבות צביעה במקומות הנדרשים .
עלות – ₪ 300

 3.105ע"פ דברי הדיירים כבל חשמל המשרת את שלט היציאה ייוצר פגם אסתטי .מומלץ להעביר
את הצנרת בצורה מוסתרת ומהודקת לפרופילים.
עלות – ₪ 100
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 3.106מהות הליקוי – הפרש גובה בין משטחי רצפה סמוכים
אובחן כי בוצע מעבר מודרג נמוך מ –  6מ"מ .סף מוגה בעובי זה אינו נותן מענה לדרישה
לשמה היא נועדה .כמו כן במידה ויעלה הפרש הגבהים על  1ס"מ ייקטם סף הדלת ביחס של
אורך לגובה 1:2
עלות – ₪ 300
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק' (מס'  )3תשס"ח-
2008
( 3.2.1.5א) בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת
יתקיימו תנאים אלה:
( )1בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על  20מ"מ;
( )2בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על  15מ"מ;
( )3בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על 60
מ"מ;
( )4על אף האמור בפסקאות ( )1עד ( ,)3עלה הפרש הגבהים על 10
מ"מ ,ייקטם סף הדלת ביחס של אורך לגובה  ,1:2כמתואר בתרשים
 3.2.1.5א';
(ב) פרט משנה (א) אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא
יעלה על  250מ"מ:
( )1דלת כניסה לחדרים טכניים;
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 3.107חיתוך האריח הסמוך לאינטרקום בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים .קיים רווח בין גס בין
חיתוך האריח לבין עמוד האינטרקום .נדרש להחליף את האריח הפגום.
עלות – ₪ 200

 3.108חיתוך האריח הסמוך לדלת הכניסה בוצע בניגוד לכללי המקצוע המקובלים .קיים רווח בין
חיתוך האריח לבין סף הכניסה .נדרש להחליף את האריח הפגום.
עלות – ₪ 200
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 3.109נדרש לאטום את המרווחים בין פרופילים לחלונות הוויטרינה ע"י חומר גמיש.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק  1סעיף 5.2
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 3.110במקומות פזורים קיים רווח בין חיבורי הפרופילים .נדרש לסגור את המרווחים הקיימים אל
הקיר ולבצע גימורים מלוטשים.
עלות – ₪ 1,500
להלן ציטוט מתוך ת"י  1068חלק 2

 3.111סמוך לדלת הכניסה ישנה צנרת ללא שום מענה .נדרש לפרק את הצנרת הנ"ל.
עלות – ₪ 200
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 3.112אובחן באריח פגום מאחורי דלת האש בסמוך למעליות  .נדרש להחליף את האריח הפגום
באריח נקי מפגמים.
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך ת"י  1555חלק 3

סה"כ עלות לפרק זה .₪ 59,040 :
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 .4חדרי מדרגות
סעיפים כללים אשר נדרשים בשני חדרי המדרגות :
 4.1צנרת עוברת דרך קיר\ תקרה ללא שרוולים .נדרש להתקין שרוולים באמצעות קידוח מתאים
וע"פ כללי המקצוע המקובלים והמצורפים בסעיף זה.
עלות – ₪ 12,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1205להלן :

זאת ועוד למפרט הכללי פרק  07להלן :

מידות השרוולים ע"פ המפרט הכללי פרק  07להלן :
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יחד עם זאת נדרש לבצע איטום סביב שרוולים לפי המפרט הכללי פרק  07להלן :

 4.2א .יש לבצע תיקוני טיח במקומות פזורים ברחבי חדרי המדרגות
ב .ניתן לזהות הבדלי גוון ,סימני הברשה וליטושים גסים .
נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני
תיקונים.
עלות – ₪ 10,000
הנחיות מומלצות לצביעה
 .7הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים ,יישור בליטות ומילוי
סדקים וחורים בחומרים מתאימים .נדרש להחליק את הקירות בחומרים
המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
 .8תשתיות  -יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע –
שכתבת יסוד (פריימר) .יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע
העליון ,הכול לפי הוראות היצרן.
 .9לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו .נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש
ליישם את שתי שכבות הצבע בהפרש של  8שעות בין השכבות)
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להלן ציטוט מתוך ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:
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בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :
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 4.3נדרש להשלים פקקים במעקות במקומות פזורים.
עלות – ₪ 200

 4.4אובחן כי פרופילי המסעד עם סמני שיתוך  .נדרש לצבוע את המסעדים בחומר מתאים דוחה
תהליך שיתוך.
עלות – ₪ 800
להלן ציטוט מותך ת"י 1142
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 4.5מהות הליקוי – ניקיון הרצפה.
נמצא כי המשטחים בחדרי המדרגות מוכתמים משאריות צבע ולכלוך.
נדרש לבצע ניקיון של כלל מערך הריצוף בשטח לרבות שימוש בסילר לשיפור הבלאי .את הניקיון
נדרש לבצע ע"פ נספח א' המופיע בתקן ומצורף בזאת.
עלות – ₪ 1,000
הליקוי הנ"ל מנוגד ע"פ ת"י 1555חלק 3להלן :

 4.6סעיף גורף בכל המדרגות קיימים מרווחים בין חיפוי הרום והשלח של הדרגות.
נדרש למלא את המרווחים ע"י רובה או חומר אוטם אחר.
עלות – ₪ 1,500
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 4.7סעיף גורף בכל שטחי המדרגות נדרש לשפר את גימור האריחים רום ושלח המדרגות.
עלות – ₪ 5,000

 4.8נדרש להשלים מרצפות בין מהלכי מדרגות.
עלות – ₪ 2,800
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 4.9נדרש להסיר עטיפות ניילון מגלאי עשן.
 4.10בניגוד לכללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות הבניה ,לא הותקנו
מעצורים לדלתות .העדר מעצורים יגרום לפגיעה בקירות המבנה .נדרש להתקין.
עלות – ₪ 850
 4.11מהות הליקוי – סטייה אופקית בחדרי מדרגות
בוצע מדידה באמצעות מערכת ייחוס מקו הקיר (בהעדר קיר מקביל זהה קו הייחוס שנקלח הינו
קלינים המרצפות ).לאור הנתונים המובאים ניתן לקבוע במפורש כי מדובר בליקוי בנייה המוגדר ברוב
המקרים כליקוי קבוע ,כלומר ליקוי שלא ניתן לתקנו.
עלות – יש לקבוע ירידת ערך
להלן ממצאי הבדיקה :
חדר מדרגות  – 1סטייה נמדדת
עבור קיר באורך  2.5מ'

חדר מדרגות  – 2סטייה נמדדת
עבור קיר באורך  2.5מ'

 2ס"מ

 2.5ס"מ

-

 3.5ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 14
לקומה 13

 4ס"מ

-

פודסט קומה 13

 3ס"מ

 2ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 13
לקומה 12

 2ס"מ

 2ס"מ

-

 4.5ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 12
לקומה 11

 2ס"מ

 1ס"מ

פודסט קומה 11

 6ס"מ

-

פודסט ביניים בין קומה 11
לקומה 10

 3ס"מ

 2.5ס"מ

 3.5ס"מ

 2ס"מ

-

-

 4ס"מ

 1ס"מ

תיאור
פודסט ביניים בין קומת גג
לקומה 14
פודסט קומה 14

פודסט קומה 12

פודסט קומה 10
פודסט ביניים בין קומה 10
לקומה 9
פודסט קומה 9
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חדר מדרגות  – 1סטייה נמדדת

חדר מדרגות  – 2סטייה נמדדת

תיאור
פודסט ביניים בין קומה 9
לקומה 8

 3ס"מ

 6ס"מ

פודסט קומה 8

 9ס"מ

 3ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 8
לקומה 7

 1.5ס"מ

-

פודסט קומה 7

 3.5ס"מ

 2ס"מ

-

 3ס"מ

 1ס"מ

 3ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 6
לקומה 5

 2.5ס"מ

 1ס"מ

פודסט קומה 5

 2.5ס"מ

 2ס"מ

 2ס"מ

-

 2.5ס"מ

-

-

-

 2.5ס"מ

-

פודסט ביניים בין קומה 3
לקומה 2

-

 2ס"מ

פודסט קומה 2

-

 2ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 2
לקומה 1

 2ס"מ

 1ס"מ

פודסט קומה 1

 1ס"מ

 3ס"מ

-

 1ס"מ

פודסט ביניים בין קומה 7
לקומה 6
פודסט קומה 6

פודסט ביניים בין קומה 5
לקומה 4
פודסט קומה 4
פודסט ביניים בין קומה 4
לקומה 3
פודסט קומה 3

פודסט ביניים בין קומה1
לקומת הלובי

עמוד  94מתוך 136

להלן ציטוט מתוך ת"י 789

חדר מדרגות מספר אחד
 4.11מהות הליקוי – הפרשי גובה בין אריחים סמוכים בפודסט קומת גג
אובחן באמצעות מדדים כי ישנם אריחים סמוכים עם הפרשי גובה גדולים מ –  1מ"מ
נדרש  -פירוק האריחים הגבוהים ויישומם בצורה מישורית וחלקה.
עלות – ₪ 150
זאת ע"פ ת"י  789נספח ב' סטיות של גמורים להלן :
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 4.12נדרש לסגור מרווחים בין מזוזת דלת יציאה לגג לבין האריחים ע"י חומר גמיש.
עלות – ₪ 100

 4.13אובחן שני אריחים פגומים  :בין קומה  14לפודסט הגג מדרגה רביעית ובפודסט יציאה לגג
נדרש  :פירוק האריחים הפגומים והחלפתם באריחים נקיים מפגמים.
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך ת"י  1555חלק 3
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 4.14מהלך המדרגות בין פודסט ביניים לקומת הגג נבנה עם יחס שונה בין רום המדרגה לשלח
המדרגה .הבדיקה בוצע ע"פ הנחיות תקנות תכנון ובניה להלן
תוצאות הבדיקה :

 64 = 28 + 18*2ס"מ

הסכום המתקבל מחיבור פעמיים גובה המדרגה ועוד רוחב המדרגה ,צריך להיות בין  61ל 63
ס"מ .שאחרת משתמש במדרגות עלול למעוד.
הליקוי לא ניתן לתיקון ולכן מייצר ירידת ערך

מידות רום ושלח מדרגה תק' (מס'  )3תשס"ח2008-
3.2.2.5
(ד) במהלך מדרגות אחד ,לכל אורכו ,יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה ,והיחס
ביניהם יהיה לפי הנוסחה 2 :רומים  +שלח =  61סנטימטרים עד  63סנטימטרים.
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 4.15נדרש להשלים רוזטה לדלת אש יציאה לגג.
עלות – ₪ 100
 4.16מדרגה רביעית ותשיעית במהלך המדרגות בין קומה  14לפודסת הביניים בעלת גובה גדול
מדרישות התקנות .הגובה הנמדד הינו  18ס"מ.
הליקוי מהווה סיכון למשתמש ולכן נדרש לפרוק את מהלך המדרגות הקיים.
עלות – ₪ 12,000

מידות רום ושלח מדרגה תק' (מס'  )3תשס"ח2008-
3.2.2.5
(א) רום המדרגה יהיה  10סנטימטרים לפחות ולא יעלה על  17.5סנטימטרים
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 4.17קומה  8נדרש לקבע תריס רפפות לקיר.
 4.18קומה חמישית וקומה שלישית לא בוצע מילוי אוטם בין השרוולים לבין הצנרת
נדרש למלא את המרווח בין הצינור לשרוול בחומר איטום גמיש \ באמצעי למניעת מעבר אש
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך ת"י 1205

 4.19בין קומת הכניסה לקומה ראשונה בוצע מזקף ראש בגובה  1.91מ' .לאור ההפרש הרב
מדרישת התקן נדרש לפרק את מהלך המדרגות הקיים לרבות הבטון ולצקת את המהלך
מחדש בגובה מתאים.
עלות – ₪ 12,000
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה חלק  3סעיף 3.2.2.4

גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה  2.10מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור
המקביל למשיק אפי המדרגות

 4.20נדרש להשלים תאורה בקומת הכניסה לחדר המדרגות לרבות עיבוד אסתטי סביב הצנרת
החשופה .
עלות – ₪ 300
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 4.21נדרש לשפר עיבוד סביב דלת הכניסה לחדר מדרגות.
עלות – ₪ 200

 4.22נדרש להדק אטם גומי לדלת.
עלות – ₪ 50
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 4.23קיים סימני הברשה ושריטות בצביעת משקוף דלת הכניסה.
אופן התיקון  :יש לגרד את שכבת הצבע מהמסגרת ,וליישמה מחדש כולל צבע יסוד וצבע גמר
כנדרש או לחילופין צבע דו רכיבי.
עלות – ₪ 300
זאת בהתאם לקובץ הכללים של ת"י  1922חלק  2להלן :

כמו כן הליקויים המובאים בסעיף זה בניגוד לת"י  1922חלק  ,2ציטוט :

 4.24האריחים הסמוכים לדלת הכניסה בוצעו עם מרווחים גסים (פוגות) נדרש פירוק המרצפות
הרלוונטיים וחיפוי מחודש עם עובי מישק תיקני ונקי .לאחר מכן נדרש לבצע הידוק באמצעות
מהדקת מכנית ולנקות את פני האריחים משאריות חול.
מישקים בעובי גדול מחצי סנטימטר יש למלא בתערובת של צמנט פורטלנד וחול נקי.
עלות – ₪ 300
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1571סעיף  3.2טבלה  2להלן :
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חדר מדרגות מספר שנים
 4.25כניסה לחדר מדרגות נדרש לצבוע צנרת כיבוי אש
עלות – ₪ 100

 4.26נדרש להשלים תאורה בקומת הכניסה לחדר המדרגות לרבות עיבוד אסתטי סביב הצנרת
החשופה .
עלות – ₪ 300
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 4.27אובחן סימני שיתוך במחזיר שמן בדלת האש כניסה לחדר מדרגות .נדרש להחליף
עלות – ₪ 200

 4.28דלת הכניסה מתחככת ברצפה .יש לכוונן את הדלת.
עלות – ₪ 300
 4.29אטם גומי בדלת הכניסה לחדר מדרגות פגום .נדרש להחליף.
עלות – ₪ 100
 4.30נדרש לסגור מרווחים בין מזוזת דלת יציאה לגג לבין האריחים ע"י חומר גמיש.
עלות – ₪ 100
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 4.31בין פודסט הגג לפודסט הביניים רום המדרגה השישית הינו  18ס"מ .הליקוי מהווה סיכון
למשתמש ולכן נדרש לפרוק את מהלך המדרגות הקיים.
עלות – ₪ 12,000

מידות רום ושלח מדרגה תק' (מס'  )3תשס"ח2008-
3.2.2.5
(א) רום המדרגה יהיה  10סנטימטרים לפחות ולא יעלה על  17.5סנטימטרים

 4.32קומה  – 8נדרש להשלים פנל סמוך לדלת אש.
עלות – ₪ 100
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 4.33קומות  1,3,4 :לא בוצע מילוי אוטם בין השרוולים לבין הצנרת
נדרש למלא את המרווח בין הצינור לשרוול בחומר איטום גמיש \ באמצעי למניעת מעבר אש
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך ת"י 1205

סה"כ עלות לפרק זה ( .₪ 73,450 :לא כולל ירידות ערך)

 .5חדרי מדרגות
חדר משאבות
 5.1א .יש לבצע תיקוני טיח במקומות פזורים
ב .במקומות פזורים ניתן לזהות הבדלי גוון ,סימני הברשה וליטושים גסים .
נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני
תיקונים.
עלות – ₪ 3,000
הנחיות מומלצות לצביעה
 .10הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים ,יישור בליטות ומילוי
סדקים וחורים בחומרים מתאימים .נדרש להחליק את הקירות בחומרים
המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
 .11תשתיות  -יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע –
שכתבת יסוד (פריימר) .יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע
העליון ,הכול לפי הוראות היצרן.
 .12לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו .נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש
ליישם את שתי שכבות הצבע בהפרש של  8שעות בין השכבות)

עמוד  105מתוך 136

להלן ציטוט מתוך ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:
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בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :
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 5.2נדרש לנקות את הצנרת משאירות חומרי בניין.
 5.3נדרש להסדיר את ניקיון התעלה משאריות חומרי בנייה.
 5.4נדרש לתעל צנרת משאבות לעבר התעלה.
 5.5צנרת עוברת דרך קיר\ תקרה ללא שרוולים .נדרש להתקין שרוולים באמצעות קידוח מתאים
וע"פ כללי המקצוע המקובלים והמצורפים בסעיף זה.
עלות – ₪ 2800
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1205להלן :

זאת ועוד למפרט הכללי פרק  07להלן :

מידות השרוולים ע"פ המפרט הכללי פרק  07להלן :
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יחד עם זאת נדרש לבצע איטום סביב שרוולים לפי המפרט הכללי פרק  07להלן :

 5.6צנרת מים ללא שילוט  .נדרש התקנת שילוט המציין את ייעוד הצינור וכיוון הזרימה ע"ג כל צינור
וצינור.
עלות – ₪ 300
 5.7נדרש להשלים מיכל התפשטות.
עלות – ₪ 1,000
 5.8נדרש להשלים חיפוי פנלים.
עלות – ₪ 200

 5.9נדרש לקבע סולם מאגר מים רופף.
 5.10בכניסה לחדר משאבות בוצע מעבר מודרג  26ס"מ .כאמור ,ע"פ הנחיות תקנות תכנון ובניה
גובה מעבר מודרג מקסימלי הינו  25ס"מ .נדרש להתאים את גובה המדרגה למידות המובאות
בתקנות תכנון ובניה להלן :

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק' (מס'  )3תשס"ח-
2008
( 3.2.1.5א) בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת
יתקיימו תנאים אלה:
(ב) פרט משנה (א) אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על
 250מ"מ:
( )1דלת כניסה לחדרים טכניים;
עלות – ₪ 1,000
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חדר גנרטור
 5.10בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה) ,כך שחלק מן המילוי התפורר ,אינו אחיד ובעל כושר
הדבקה לקוי .נדרש :לסרוק את האזור הנ"ל ולתקן ו\או להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – ₪ 500
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3להלן :

 5.11נדרש לבצע השלמות צבע גבס
עלות – ₪ 200
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 5.12נדרש לשפר גימורים בתקרה.
עלות – ₪ 500

סה"כ עלות לפרק זה .₪ 9,500 :

 .6פיתוח סבבתי
 6.1חניות המשרתות את דירות  19,20חופפות אחת בשנייה .חנייה מספר  20חופפת  1.56מ'
בחנייה  19וכתוצאה מזאת מקטינה את רוחבה ל  1.5מ' בלבד.
ע"פ הוראות לתכנון חניה של משרד התחבורה סעיף  " 5רוחב החניה כאשר הוא ברמת שירות 1
יהיה  2.4מ' לפחות.
נדרש לקבל פתרון מיועץ הבטיחות של הפרויקט כמו כן נדרש לקבוע ירידת ערך לדירות
הרלוונטיות.
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 6.2בשטח החנייה בוצע משטח בטון מוחלק ללא סיבה נראית לעין .נדרש לקבל הסבר על כך
ממנהל הפרויקט כמו כן במידת הצורך נדרש לפרק את המשטח ולחפות את השטח הנ"ל
באבנים משתלבות.
עלות תיקון משוערת – ₪ 800

 6.3בין פרופיל משטח האשפה לבין הריצוף קיים הפרש מפלסים המהווים סכנת בטיחות .נדרש
להתאים את גובה הפרופיל לגובה המרצפות.
עלות תיקון משוערת – ₪ 2,000

 6.4נדרש לסגור מכסה עבור עמוד תאורה הסמוך לשער.
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 6.5יש להשלים ניקוי פני אבנים משאריות חומרי בנייה ,לשפר עיבוד בתפרים ולבצע ליטוש חוזר על
כל שטח האבנים כולל מריחת הגנה (סילר).
עלות – ₪ 3,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 1

 6.6גובה מישקים אינם עומדים בדרישות התקן .במקומות פזורים המישקים אינם ממולאים בחול עד
פני הריצוף .נדרש – לנקות את פני המיסעה ולפזר חול למילוי המישקים על פני המסיעה,
לטאטא שוב שיכנס החול בין המישקים ,להדק במרטט על מנת לייצב את החול ולנקות את פני
המיסעה משאריות חול.
עלות – ₪ 1,000
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1571סעיף  5.3.7להלן :
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 6.7נדרש לבצע תיקונים כללים ע"י שליכט צבעוני בשטח החניות 17,31,32,38,39 :
עלות – ₪ 1,000
וזאת בהתאם ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:
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בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :

 6.8אותרו סימני דליפה מצנרת סמוכה לחנייה מספר .32
נדרש לאתר את סיבת הדליפה ולתקנה

 6.9בשטח החניות מספר  18,19ישנם סימני סדיקה של הרובה .נדרש להסיר את המילוי הקיים
ולהתאים את חומר המילוי לסביבה ימית בר קיימא.
עלות – ₪ 300
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 6.10נדרש להשלים עבודות פיתוח סמוך לחנייה מספר .40
עלות –₪ 12,000

 6.11סמוך לחניה מספר אחת הותקנה אבן שפה פינתית לא מעוגלת .נדרש להחליף את האבן שפה
באבן מעוגלת מתאימה.
עלות – ₪ 300

עמוד  116מתוך 136

 6.12במקומות פזורים בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה) ,כך שחלק מן המילוי התפורר ,אינו
אחד וחסר .נדרש להשלים תיקונים כללים.
עלות – ₪ 4,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 5

 6.13נדרש להחליף קופסה רופפת בחניה . 39
 6.14נדרש להשלים פרופילים חסרים בחזית הצפונית והדרומית.
עלות – ₪ 1,000
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 6.15מהות הליקוי – גליות בקירות
אובחן בעזרת פלס  1מ' וסרגל  27כי בחניות מספר  31,32:קיימת גליות .סטיית הגליות הנמדדת
הינה 29 :מ"מ ו  12מ"מ ,כאמור הגליות המקסימלית המותרת הינה  5מ"מ.
נדרש לבצע טיוח מחודש לקיר כך שלא תיווצר גליות הגבוה מדרישות התקן .בסיום הטיוח נדרש
לצבוע את כל הקיר שלא יהיה הפרשי גוון בקיר.
עלות – ₪ 2,000
להלן ציטוט מתוך ת"י  1920חלק 2

עמוד  118מתוך 136

 6.16נדרש להשלים מילוי בטון בין אבנים משתלבות וקירות.
עלות – ₪ 2,500

 6.17במקומות פזורים כגון  :שביל מעבר לבניין ,שביל מעבר לחנייה מ"ס  ,17חניות ,18,19
 30,39,34,33,31,32,38אובחנו אריחי משתלבות שוקעים \ בולטים.
אופן התיקון הנדרש :
א .לפרק את האזור שניזוק ,כאשר קיימת יריעה גאוטכנית לפרק מינימום  20ס"מ נוספים
מעבר לאזור הניזוק.
ב .הטיפול ייעשה עד לתשתית על מנת למנוע שקיעות במבנה המיסעה.
ג .לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של כ –  20ס"מ.
הליקוי מנוגד לת"י  1571טבלה  2סעיף  6להלן ציטוט :

עלות – ₪ 5,000
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 6.18מהות הליקוי – שלמות אבני הריצוף .
אובחן כי במקומות פזורים כגון  :שביל מעבר כניסה לבניין ( 5אריחים) ,סמוך לחנייה מספר 30
אריח אחד ,סמוך לחנייה  43ו  48אריח אחד .פגומים לרבות :סדקים ושברים.
נדרש – פירוק מקומי של האריחים המוזכרים דלעיל והחלפתם באריחים חדשים נקיים
מפגמים.
עלות – ₪ 800
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1571סעיף 5.3.7
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 6.19במקומות פזורים מילוי המישקים אינם עומדים בדרישות התקן לדוגמא  :תאי ביוב ,חנייה 17
ובין חנייה  17ל . 18עובי המישקים גדולים מ 3 -מ"מ .נדרש לסרוק את אזור החנייה ולבצע
פירוק אריחי ריצוף רלוונטיים וחיפוי מחודש עם עובי מישק תיקני ונקי .לאחר מכן נדרש לבצע
הידוק באמצעות מהדקת מכנית ולנקות את פני האריחים משאריות חול.
עלות – ₪ 3,500
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1571סעיף  3.2טבלה  2להלן :

 6.20נדרש לפנות רזרבות בנייה מאזור חנייה  8ו  9למיקום אשר יהיה מקובל ע"י הדיירים.
סה"כ עלות לפרק זה .₪ 39,200 :
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 .7רטיבות
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 7.1מהות הליקוי – חשד לבעיית רטיבות כלואה.
אובחן כי בשטח פודסט יציאה לגג (חדר מדרגות מספר  )2קיים רטיבות מעל הפנלים אשר עלול
לנבוע מכמה סיבות כגון :דליפה בצנרת ,חדירת רטיבות מסיבה כלשהי לשכבת המצע שתחת
הריצוף ובאין דרך למים לצאת הם עולים דרך הקיר ,שימוש בחול טחב בזמן הריצוף ועוד....
נדרש  :לבצע בדיקת מעבדה מאושרת (לדוגמא  :מכון התקנים הישראלי) לאיתור הסיבה
שבגללה החול רטוב.
להלן הסיבות האפשריות ללקוי דרכי טיפול ,לרבות עלות מחירים .
-

במידה וקיימת נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,ציפויים וריצוף ,איתור
מקור הנזילה ,תיקון הליקוי ובעיקר יבוש מלאה של מצע החול תחת הריצוף .
עלות – ₪ 1,500

-

תיתכן שקיימת חדירת מים לתוך הנכס עקב אי ביצוע חגורת בטון מפרידה עם שכבת
האיטום מתחת לפני הריצוף באזור מפתן דלת כניסה לחדר הרחצה.
מומלץ לבצע בדיקת הימצאות של חגורת בטון מפרידה .במדיה ולא קיימת יש לבצע
חגורת בטון מפרידה עם שכבת האיטום מתחת לריצוף באזור מפתן דלת הכניסה.
עלות – ₪ 850

-

תיתכן חדירת מים לתוך הנכס עקב כשל בביצוע שכבת האיטום בתפר בין הרצפה לבין
הקירות .יש לפרק את הריצוף בהיקף הקירות ,לתקן את שכבת האיטום ,לבצע בדיקת
הצפה ולרצף שנית כולל כול העבודות הנלוות בכך
₪ 3,000

הדרישה לבדיקת מעבדה כאשר קיים חשד לליקוי מובאת לנו בת"י  1555חלק  ,3להלן :
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תכולת הרטיבות המותרת של תשתית הריצוף מובאת לנו ב  -ת"י  1555חלק  ,3להלן :

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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 7.2בשטח הגג התחתון קיימת תופעת רטיבות במערכת חיפוי האבנים .לתופעה הנ"ל קיימות כמה
סיבות אשר עלולות לגרום לאיד .לדוגמה  :מערכות אינסטלציה העוברות דרך הקיר או שלא בוצע
שכבה אוטמת על הקיר לפני יישום חיפוי האבן ו\או שימוש באבני חיפוי ,שרמת הספיגה שלהם
גבוהה ,מרמת הספיגה הקבועה בתקן ,ו\או איטום לא נכון או לא מספיק של הפוגות.
נדרש לבצע בדיקה ע"י מעבדה מאושרת לאיתור מקור הנזילה ולגבי טיב האיטום.
עלות תיקון משוערת – ₪ 2,000
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  2378חלק 1

כמו כן ,הליקוי מובא בתקנות התכנון והבניה

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים
 5.32קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות
לתוכו מבחוץ.
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 7.2אובחן כי הקיר חוץ מול חדר מדרגות (מספר אחד ) בסמוך לעמדת כיבוי אש ישנה תופעת
רטיבות בקירות ככל הנראה נובעת מדליפה בצנרת.
נדרש לאתר את המקור לרטיבות לבצע תיקון כולל תיקוני צבע בקיר.
עלות משוערת – ₪ 1,000
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 7.4קיימת תופעת רטיבות בקומה ( 14חדר מדרגות מספר  )2מעל צינור כיבוי אש .תקרת החדר
הינה מעל גג .הניסיון מלמד כי מים שנשארים זמן רב על הגג סופם לחדור את תוך המבנה.
נדרש לבצע בדיקה ע"י מומחה איטום לטיב מערכת האיטום בשטח הגג ,לרבות  :שיפועים ,תכנון
מערכת איטום הגג ,טיב ביצוע העבודה ,תכנון וביצוע של פתחי ניקוז – ראש מרז או ראש צינור
מי גשם ,קיום פגיעות באיטום הגג .נדרש לפעול בהתאם לממצאים.
להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

איטום בחמרים אספלטיים
( 5.33א) גגו של בנין ,קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת-קרקעיים
ורצפות חדרי השירות למעט אלה שבקומה התחתונה ,יאוטמו בחמרים אספלטיים.
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 7.5אובחנה תופעת רטיבות בין פודסט קומה  8לקומה  .9נדרש לבצע בדיקה ע"י מעבדה מאושרת
לאיתור מקור הנזילה ולגבי טיב האיטום.

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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 7.6מהות הליקוי – חשד לבעיית רטיבות כלואה.
אובחן כי בשטח הכניסה לחדר מדרגות  1קיימת רטיבות מעל הפנלים אשר עלול לנבוע מכמה
סיבות כגון:
דליפה בצנרת ,חדירת רטיבות מסיבה כלשהי לשכבת המצע שתחת הריצוף ובאין דרך למים
לצאת הם עולים דרך הקיר ,שימוש בחול טחב בזמן הריצוף ועוד....
נדרש  :לבצע בדיקת מעבדה מאושרת (לדוגמא  :מכון התקנים הישראלי) לאיתור הסיבה
שבגללה החול רטוב.
להלן הסיבות האפשריות ללקוי דרכי טיפול ,לרבות עלות מחירים .
-

במידה וקיימת נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,ציפויים וריצוף ,איתור
מקור הנזילה ,תיקון הליקוי ובעיקר יבוש מלאה של מצע החול תחת הריצוף .
עלות – ₪ 1,500

-

תיתכן שקיימת חדירת מים לתוך הנכס עקב אי ביצוע חגורת בטון מפרידה עם שכבת
האיטום מתחת לפני הריצוף באזור מפתן דלת כניסה לחדר הרחצה.
מומלץ לבצע בדיקת הימצאות של חגורת בטון מפרידה .במדיה ולא קיימת יש לבצע
חגורת בטון מפרידה עם שכבת האיטום מתחת לריצוף באזור מפתן דלת הכניסה.
עלות – ₪ 850

-

תיתכן חדירת מים לתוך הנכס עקב כשל בביצוע שכבת האיטום בתפר בין הרצפה לבין
הקירות .יש לפרק את הריצוף בהיקף הקירות ,לתקן את שכבת האיטום ,לבצע בדיקת
הצפה ולרצף שנית כולל כול העבודות הנלוות בכך
₪ 3,000

הדרישה לבדיקת מעבדה כאשר קיים חשד לליקוי מובאת לנו בת"י  1555חלק  ,3להלן :
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תכולת הרטיבות המותרת של תשתית הריצוף מובאת לנו ב  -ת"י  1555חלק  ,3להלן :

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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 7.7מהות הליקוי – חשד לבעיית רטיבות כלואה.
אובחן כי בחדר משאבות קיימת רטיבות מעל הפנלים אשר עלול לנבוע מכמה סיבות כגון:
דליפה בצנרת ,חדירת רטיבות מסיבה כלשהי לשכבת המצע שתחת הריצוף ובאין דרך למים
לצאת הם עולים דרך הקיר ,שימוש בחול טחב בזמן הריצוף ועוד....
נדרש  :לבצע בדיקת מעבדה מאושרת (לדוגמא  :מכון התקנים הישראלי) לאיתור הסיבה
שבגללה החול רטוב.
להלן הסיבות האפשריות ללקוי דרכי טיפול ,לרבות עלות מחירים .
-

במידה וקיימת נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,ציפויים וריצוף ,איתור
מקור הנזילה ,תיקון הליקוי ובעיקר יבוש מלאה של מצע החול תחת הריצוף .
עלות – ₪ 1,500

-

תיתכן שקיימת חדירת מים לתוך הנכס עקב אי ביצוע חגורת בטון מפרידה עם שכבת
האיטום מתחת לפני הריצוף באזור מפתן דלת כניסה לחדר הרחצה.
מומלץ לבצע בדיקת הימצאות של חגורת בטון מפרידה .במדיה ולא קיימת יש לבצע
חגורת בטון מפרידה עם שכבת האיטום מתחת לריצוף באזור מפתן דלת הכניסה.
עלות – ₪ 850

-

תיתכן חדירת מים לתוך הנכס עקב כשל בביצוע שכבת האיטום בתפר בין הרצפה לבין
הקירות .יש לפרק את הריצוף בהיקף הקירות ,לתקן את שכבת האיטום ,לבצע בדיקת
הצפה ולרצף שנית כולל כול העבודות הנלוות בכך
₪ 3,000
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הדרישה לבדיקת מעבדה כאשר קיים חשד לליקוי מובאת לנו בת"י  1555חלק  ,3להלן :

תכולת הרטיבות המותרת של תשתית הריצוף מובאת לנו ב  -ת"י  1555חלק  ,3להלן :

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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 7.8קיר בקומת לובי הכניסה מול תאי מעליות אובחן עם תופעת רטיבות .תופעה זו יכולה לנבוע
מכמה סיבות  :דליפה בצנרת (אם קיים באזור זה) או עיבוי של אדי מים ,שהוא תוצאה של פער
גדול בין הטמפרטורה של פני הקיר ובין הטמפרטורה של פני החלל .קרי ,הטמפרטורה של פני
הקיר נמוכה יותר .כתוצאה ,אדי מים ,הנמצאים בחלל החדר מתעבים והופכים למים ,במגע עם
הקיר.
נדרש  :לבצע בדיקת מעבדה מאושרת (לדוגמא  :מכון התקנים הישראלי) לאיתור הסיבה
שבגללה הקיר רטוב.
סה"כ עלות משוערת לפרק זה .₪ 70,000 :

 .8שונות \ הערות
 8.1אובחן ע"י מדידה באמצעות מכשיר ה " "CORNET Microsystem lncכי הקרינה בלתי מייננת
בתחום תדרי רשת החשמל  ELFהינה  3מיליגאוס ,ולכן תקין .הבדיקה בוצע בקומת הלובי במרחק
של  1מ' מפני האדמה  ,מזג האוויר בהיר ,שעת המדידה .13:00 :
חשוב לציין כי ביום ביצוע הבדיקה טרם אוכלס הבניין ולכן עוצמת הקרינה יכולה להשתנות כאשר
העומס יגדל.
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 8.2לא ניתן כיום לבדוק בצורה יסודית את אופן החיבור של החיפוי החיצוני בקירות של הבניין,
החיפוי הפנימי של קירות הבניין לרבות ריצוף .לצורך בדיקת החיבור ,דרוש גם לעיין בתכניות
הקונסטרוקציה של הבניין העוסקת בנושא זה.
בנוסף ,אין אפשרות לבדוק אבנים במעטפת באופן מדגמי ע"י פירוקים (בדיקה זו חורגת
ממסגרת חוות הדעת) .מומלץ לבצע בדיקה מדגמית של החיפוי על ידי מעבדה מאושרת
(לדוגמה מכון התקנים הישראלי) .ייתכן ויידרש עדכון חוות הדעת בהתאם לממצאי הדוח.
 8.3הבניין בעל  15קומות כלומר בגובה העולה על  60מ' .למרות גובהו הרב לא נמצאו על הגג
מערכת הארקה ומערכת הגנה מפני פגיעות ברק.
נדרש לבדוק מול מתכנן הפרויקט\ יועץ חשמל בנושא תכנון והתקנה של קולט ברקים.
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה

מערכת הארקה ומערכת הגנה מפני פגיעות ברק תק' (מס'  )2תשמ"ג1983-
תק' (מס'  )4תשמ"ד1984-
( 7.85.00א) מערכת הארקה תותקן בבנין בהתאם לתקנות החשמל (הארקות יסוד)
תשמ"א.1981-
תק' (מס'  )4תשמ"ד1984-
(ב) מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי ,ת"י .1173
תק' (מס'  )4תשמ"ד1984-
(ג) מערכת הגנה מפני פגיעות ב רק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי הניקוד ,על פי
האמור בסעיף  5לתקן האמור ,בטבלאות מ 1-עד  6שבו ,מגיע ליותר מ ;60-נתגלעו חילוקי
דעות לענין חישוב אחוזי הניקוד ,יכריע המהנדס
 8.4הבניין בעל  15קומות כלומר בגובה העולה על  60מ' .למרות גובהו הרב לא נמצאו על הגג
מערכת סימון והארה מפני מכשולי טיסה.
נדרש לבדוק מול מתכנן הפרויקט\ יועץ חשמל בנושא תכנון והתקנה של קולט ברקים.
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה

תחולה תק' (מס'  )3תשס"ג2003-
 7.89.00סימון והארה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו על בנין שגובהו מעל
 60מטרים מעל פני הקרקע ,ובנסיבות מיוחדות ,לפי דרישת הועדה המקומית לאחר
שהתייעצה עם מי שהוסמך לפי סעיף  94לחוק (להלן ,בסימן זה – הגורם המוסמך) – על
בנין אחר ומעל עגורן במהלך הקמת הבנין.
התקנה על פי תקן תק' (מס'  )3תשס"ג2003-
 7.89.01הת קנת סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה תבוצע על פי התקן הישראלי,
ת"י  :5139סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה (להלן – ת"י .)5139
חריגה מהתקן ומהוראות סימן זה תק' (מס'  )3תשס"ג2003-
 7.89.02הועדה המקומית תהא רשאית להתיר חריגה מהוראות סימן זה ומהוראות ת"י
 5139ובלבד שהתקבל על כך אישור הגורם המוסמך לאחר ששוכנע שאין בחריגה משום
פגיעה בבטיחות הטיסה; בקשה לחריגה תוגש לגורם המוסמך באמצעות הועדה
המקומית.
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314,040
סה"כ עלות העבודה על פי דו"ח זה:
15,702
עבודות בלתי צפויות ()5%
31,404
בקרה ופיקוח מקצועי ()10%
361,146
סה"כ
61,395
מע"מ 17%
_______________________________________________
₪ 422,541
סה"כ כולל מע"מ
הערות:
 .1המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כוללים
עלויות של עבודות נלוות ,כגון פינוי דירות בעת הביצוע (במידה ונדרש לעשות
זאת)
.2עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.
.3יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן .המחירים שנקובים
לעיל מבוססים ע"פי מחירונים מקובלים כגון "דקל" לבניה בהיקפים קטנים
ועבודות שיפוצים.בנוסף ,במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים
בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.
.4משך הזמן לביצוע התיקונים הינו כשלושה שבועות (לפחות).

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

23\09\2018

______________

תאריך עריכת חוות הדעת
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