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 201712.28.תאריך: 
  לכבוד

 ,ב' 52רפאל סוויסה  ועד בית
 מזכרת בתיה

                                                                                                                 
 מזכרת בתיה, ב' 52רפאל סוויסה ברחוב הבניין  נדון: ה

 בדיקת רכוש משותף – ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית 

 
במכללת סמי שמעון , בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית איתן דמאריאני החתום מטה, מהנדס 

במגמת תכנון מבנים וניהול הבניה, ובוגר הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון 

 ת תיכון מכונות., במגמבנגב

 15809535מספר רישיון מהנדס מכונות: 

 16031229מספר רישיון מהנדס אזרחי:  

 לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבניין ב' 25רפאל סוויסה  התבקשתי ע"י ועד הבית

 הנדון.

מות ואת רשי ביקרתי בבניין הנדון, סקרתי אותו על חלקיו, ערכתי 28/12/2017 -בתאריך ה

 ממצאי אפרט בהמשך.

 נציגי ועד בית. -נלווה לביקור

חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין  ןאני נות

הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה 

 ת משפט.על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבי

, הבנתי המקצועית וניסיוני, יידיעותיהנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך 

 וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

 

ני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין א

בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה 

 חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

י, הבנתי המקצועית וניסיוני, יהנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעות

 וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 : מסמכים נלווים ונספחים

 .זהר וצפריר שרבט לביןמזכרת בתיה  ב', 52רפאל סוויסה ועד בית הסכם שנחתם בין 

 בדיקת רכוש משותף. :סוג הבדיקה

 ב', מזכרת בתיה. 25רפאל סוויסה פרטי הלקוח:

 , מזכרת בתיה.ב' 52רפאל סוויסה ועד בית  שם הלקוח:

 מזכרת בתיה. ,ב' 52רפאל סוויסה ועד בית  כתובת למשלוח:

 shaulslaw@gmail.com דואר אלקטרוני:

 :תיאור המבנה

 מצב הנכס: נכס חדש. .1

 קומות. 3 :מדובר במבנה מגורים בן .2

 ., חיפוי שליכטאבןחיפוי  :חוץ המבנה .3

י שמעון במכללת סמבוגר הפקולטה להנדסה אזרחית  אלה פרטי השכלתי

 .תכנון מבניםבמגמת  2014

בוגר הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון   

 .2012בנגב 

 ואלה פרטי ניסיוני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ייעוץ, הכוונה ומתן פתרונות למיגון וכיבוי אש.

 ניהול ופיקוח על עבודות בניה.

 קונסטרוקטור.

 ניהול ופיקוח  בניה פרטית.

מרצה במכללה למנהל במקצועות: קונסטרוקצית בטון, 

 קונסטרוקצית פלדה, ניהול בניה.

 מנחה לפרויקטי ניהול בניה להנדסאי בניין.

 מדריך מעבדות חומרי בניין ב"בכללת סמי שמעון".

 יועץ ומתכנן מערכות אינסטלציה )מכללת משלב(

מרצה מוסמך מטעם משרד הכלכלה להעביר קורסי בדק 

 וח וניהול פרויקטים. "מכללת הבונים".בית, פיק
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 טיח.חיפוי לובי כניסה:  .4

 פורצלן.ריצוף לובי כניסה: גרניט  .5

 ריצוף קומות: גרניט פורצלן. .6

 ריצוף מדרגות פנימי: גרניט פורצלן, מדרגות שיש. .7

 טיח.גרניט פורצלן וחיפוי מדרגות פנימי:  .8

 .1מספר חדרי מדרגות:  .9

 .1מספר מעליות:  .10

 תקרת לובי כניסה: גבס. .11

 תקרת קומות: גבס. .12

 בטון.גג הבניין:  .13

 ריצוף חוץ: אבנים משתלבות. .14

 

 והערות כלליות:מטרת הבדיקה 

 .28.12.2017-בתאריך ה הדו"ח מתייחס לליקוים הקיימים בשטח .1

 .הנדון ןבבנייהבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים  .2

 הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. .3

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .4

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות  .5

 '.וכוהשונות כגון עירייה, טאבו 

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ג

 וק החשמל.ח .ד

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ה

 מחירון דקל. .ו
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 ממצאים

 קומת גג .1

וסביב כלל סוגי  כלל זפת שחור ברחבי הגג. חיבורים בין יריעות ביטומניותהלבנה  .1.1
 צנרות.

 

 

 
 נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.

 .05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף 
בחיבורים בעיבודים  נדרש לצבוע בגגות חשופים את הביטומן  -לפיו  5.2סעיף  2חלק  1752ובניגוד לת"י 

 וכו' בצבע מהסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות .
שבהמשך לפיו נדרש לצבוע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן מתאים זאת  6.5וכן בהתאם לסעיף 

 לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה.
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, והיכן שאין חפיפה של הדבקת רולקות בחיבורים בין יריעות ביטומניות ברחבי הגג .1.2
ניתן לראות כי כלל הרולקות היכן שיש חפיפה מולאו  .קיר, יש להוסיף פס אלומניום

בשליכט, ולא הודבקו בזפת כנדרש, וישנם מקומות בהם יש פתחים בין היריעות לקיר 
יש לציין שבעת גשמים תהיה חדירת מים וניתן לראות שמים יכולים לחדור.
 ורטיבויות בתקרות פנטהאוסים.

 
 

 

השלמת בניה של קירות כך שלא יהיו הפרשי גבהים, והקירות יכסו באופן מלא את  .1.3
 טומניות.בהתפר של היריעות ה
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אין חפיפה של יריעות בטומניות סביב גגות פתחים ברחבי הגג. לדוגמא תקרת מעלית:  .1.4
ניתן לראות כי היריעות אינן אוטמות את תקרת המעלית כיוון שאין חפיפה של 

 על קירות פיר מעלית. היריעות

 
 נדרש להשלים הסרגלים החסרים למניעת התנתקות היריעות מהקיר וחדירת מים .

לפיו אם ההגבהה אינה עם אף מים העומד בדרישות ת"י   4.2.4.2סעיף  2חלק  1752זאת בהתאם  לת"י 
בקצה העליון של  או אם קיימת הוראה מהמתכנן לבצע קיבוע מכני, נדרש יהא לתכנן קיבוע מכני 1752.1

 היריעה.
נדרש לחרוץ המגרעת לבצע רולקה בצורה מקצועית ולחזק היריעות בפס אלומיניום, ולאטום את 

 המרווחים סביב הפס.
 .3.2.2.1סעיף  1חלק  1752זאת בהתאם  לת"י 

. כלל סטיה במישוריות וגימור לא מקצועיוצבע במעקה מסביב לגג עקב  ליכטתיקון ש .1.5
  מעקה גג בסטיות מהמישוריות ובגיומורים לא מקצועיים.
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תיקוני שליכט מעל קירות פנטהואס עקב גליות, סטיות מהמישוריות וגימורים לא  .1.6
 מקצועיים.
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

 .למוזמןיתאימו המחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2"י זאת בניגוד לת

 . ופסולת בניין מרחבי הגג ניקוי שיירי חומרי בניין .1.7
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 נדרש להסיר שיירי חומרי בנין בצורה מקצועית.

 . 3.2.4סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

אינם אטומים לכניסת מים )המכסים לא מולבשים טוב ואיטום אינו גופי תאורה  .1.8
 תקין(.

 
 

 
 מים בצורה מקצועית ותקינה.נדרש להתקין גופי תאורה נגד 

 יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.
לפיו "ציוד חשמלי של מעגל  –)א(  5סעיף  –זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים 

 "…סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו

, בחיתוך לא מהמישוריות והאנכיות כלל נדבכי ראש שיש מעקה מרפסת שמש בסטיה .1.9
 ובנוסף חסר אפי מים. , מקומות חסרים )שנדרש להשלים(מיםפגו, מקצועי
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 נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

 .2טבלה  4.9סעיף  1חלק  4440זאת בניגוד לנדרש בת"י 
 .4טבלה  1חלק  5566זאת בהתאם  לת"י 

לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים  5.1.4.2סעיף  5566.2 וכן בהתאם לת"י
כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים 

 נדרש להחליף.
 .יש לחרוץ  אפי המים

ני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לפיו נדרש כי "אד - 100512סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 
 לרבות שיני מדלף )אף מים(".

לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 תעובד עם שן מדלף".

 ברחבי הגג )באזורי קולטים(.חיתוך ברזלים מיציקות בטון  .1.10
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 המהווה פגם בטיחותי.נדרש לחתוך את הברזלים, דבר 

 השלמת בידוד סביב צנרת מים. .1.11

 
 .לרבות איטום נדרש להשלים

 .0702, 0708זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול ( סעיפים 
 נדרש לבודד צנרת מים חמים בחומרי בידוד שיתאימו ליעודם  - לפיו 2.7סעיף  1205.1ובניגוד לת"י 

והבידוד יעשה בהתאם להנחיות המתכנן, למעט צנרת מפלסטיק גמיש המותקנת בתוך צינור בהתקנה 
 סמויה אלא אם כן נדרש ע"פ המתכנן.

ולפי כללי  2.2.2.2,סעיף1205,זאת בניגוד לת"י בצורה מקצועיתרדיד כסף על צנרת מים חמים נדרש לבצע 
 מקצוע מקובלים.

 משתלבות ובאזורים מסוימים באוויר )ללא תמיכה(.צנרת מים מונחת על אבנים  .1.12
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, וכן 3.7סעיף  0חלק  1205נדרש לתלות ולתמוך את הצנרת בהתקנה גלויה או חשופה זאת לפי  ת"י 

תליית הצנרת או תמיכתה יעשה ע"י מערכת אביזרים מפלדה מגולוונת או מפלסטיק מתאים וזאת על 
הדרישות   ערכת זו תאפשר התקנה של כל צינור בנפרד לפימ –מנת לחזק את הצנרת לרכיבי המבנה 

 החלות עליו.
בתליה ובתמיכת מים חמים יש לאפשר התפשטות תרמית חופשית של הצינור ללא גרימת נזק לבידודו 
 התרמי וכן יש למקם חיזוקים קבועים ונעים באופן שיאפשר את התפשטות הצינור מבלי שיגרם לו נזק.

, ניתן לראות כי אינה מקובעת בצורה תיקניתו פגומה לגג כלל מסגרת פתח כניסה .1.12.1
יש לציין שבמצב זה בעת גשמים תהיה קיימת סגרגציה סביב פתח עליה לגג. 

  חדירת מים דרך הפתח.
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 נדרש להתקינה בצורה מקצועית, כך שתהיה מעוגנת היטב.

האוסר פגמים לדוגמא:  יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים  8.10סעיף  - 1חלק  466זאת בניגוד לת"י 
  גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.

הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים  - 02047סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 ציפוף אחיד ומושלם...".

 וצבע מתכת:פגמים במסגרות ותיקוני שפכטל  .1.13

תיקון שפכטל וצבע פתח כניסה לגג עקב פגמים, שריטות וגימור לא מקצועי לרבות  .1.13.1
 איטום.

 

 ואי אחידות בגוון בסולם עליה לגג עליון. , סימני ריתוךפגמים, שריטות .1.13.2

 
 נדרש לבצע תיקוני שפכטל )מתכת(, לשייף ולחדש צביעה.

 נדרש לחדש צביעה עד קבלת מראה אחיד.
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 .3חלק  4422לת"י זאת בניגוד 
 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

הנמכת איזור פתחי ניקוז בגג, ניתן לראות כי היכן שיש את פתח הניקוז קיימת הגבהה  .1.14
 סביב הפתח דבר שיוצר ליקוי בניקוז המים.

 
 

 
 פני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנוןנדרש ש שבו – 3.2סעיף  – 3חלק  1555זאת בניגוד לת"י 

 , לכיוון פתחי ניקוז.1% מינימום  יהיההנדרש השיפוע או החשופים לגשם מקורים לא שטחים כאשר ב

 (.3השלמת רשתות לפתחי ניקוז ברחבי הגג )סה"כ  .1.15
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 נדרש להשלים.

 גימור לא מקצועי סביב חלונות רפפה בכלל הגג. .1.16

 
 בצורה מקצועית. נדרש לבצע איטום

כלל חיפויי צנרת בוצעו בגבס לבן, ומעליו שליכט אקרילי, דבר המהווה פגם. יעודו של  .1.17
גבס לבן אינו חוץ והייעוד של שליכט הוא לא אטימה ולכן לאחר גשמים, כלל הגבס 

 .במשך הזמן יתפורר

 נדרש להחליף חיפוי בקירות בלוקים לרבות טיח ושליכט.
 .1490.1זאת בניגוד לת"י 

לפיו יש לקחת בחשבון בעת התכנון תנאי הסביבה באזור שמשני  3.1סעיף  1924זאת בניגוד לנדרש בת"י 
צידי המחיצה לדוגמא: רטיבות, טמ"פ ולחות וכן הפרשי טמ"פ ולחות ונדרש שפרטי התכנון ימנעו הגעת 

 מים אל תחתית לוחות הגבס בחדרים רטובים.
שבה נדרש שהמחיצות יותקנו על גבי חגורת הגבהה בחדרים  3.2.2בסעיף  1924ובניגוד לנדרש בת"י 

 רטובים על מנת שלא יהיה מעבר רטיבות מהחלק הרטוב לחלק היבש.
לפיו: " למחיצות המחוברות לרצפה, אשר  22.03.05זאת בניגוד למפרט הכללי ) הספר הכחול( סעיף 

בות קיצוניים בתחתית המחיצה, הגימור שלהן מאפשר שטיפה במים, לא יגרם כל נזק עקב תנאי רטי
מחיצות בחדרי רחצה וכביסה לא יפגעו ממגע עם מים, תפקודה של המחיצה לא יפגע בגלל תנאי לחות 

 משתנים ובמשך השירות"

 ס"מ לפחות. 180וורור בגג קצרים מדי, נדרשת בליטה של צינורות א .1.18
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 .07036 -זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה, סעיף 

"סיים האוור, אוור הקולטן וצנ"ג המותקנים   - 4.9.2.1ובניגוד להוראות למתקני התברואה )הל"ת( סעיף 
 ס"מ מעל פני הגג" 30בגג יבלטו לפחות 
מ' בקו אופקי מכל דלת,  3"אוור ממערכת נקזים וביוב לא יסתיים בתחום של  -  4.9.2.2וכן בניגוד לסעיף 

הבנין או של בנין סמוך. ניתן להתקין את האוור כך שיסתיים בתחום חלון או כל פתח איוורור אחר של 
 ס"מ מעל משקופו של אותו פתח" 60מ' בתנאי שסיים האוור נמצא לפחות   3של 

"במקרים בהם הגג משמש מקום לשהיית בני אדם דרך קבע, יש להאריך את  - 4.9.2.3וכן בניגוד לסעיף 
 .מ' מעל פני הגג"  1.80צינור האוור כך שהסיים יבלוט לפחות 

 זהו ליקוי בטיחות.סולם עליה לגג קצר כך שלא ניתן לעלות לגג בבטחה.  .1.19

 
 נדרש להתאים סולם לגג כך שניתן יהיה לעלות בצורה בטוחה.
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 חדר מדרגות .2
 

 (קומת קרקעועד  3קומה עבור כלל חדר מדרגות )מ -םייכלל ליקויים
 

השלמת סף לגלישת מים בכל המדרגות בכל חדר המדרגות, או לחילופין חריצת אף  .2.1
כיוון שאין אפי מים מתקלף, הצבע ניתן לראות סימני נזילה ושמים בכלל המדרגות. 

 )חריץ במדרגה( או לחילופין סף גלישה.

 
כרכובים, מעקות וכו', , , מדרגותלפיו נדרש כי "אדני חלונות - 100512סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

 יעובדו לרבות שיני מדלף )אף מים(".
לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 תעובד עם שן מדלף".

 .1ציור  1חלק  4440לת"י  ניגודזאת ב
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גוון וגימור לא תיקוני שפכטל וצבע )מתכת( עקב שריטות, סימני ריתוך, אי אחידות ב .2.2
 מקצועי:

עקב אי אחידות בגוון, קילופי  תיקוני שפכטל וצבע בכלל מאחז יד ומעקה מדרגות .2.2.1
 .צבע וגימור לא מקצועי
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תיקוני שפכטל וצבע בכלל משקופי יציאה לקומות עקב חורים, פגמים ואי אחידות  .2.2.2
 בגוון.
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 צביעה.נדרש לבצע תיקוני שפכטל )מתכת(, לשייף ולחדש 

 נדרש לחדש צביעה עד קבלת מראה אחיד.
 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 

 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

דגש אחידות בגוון. יתיקוני שפכטל וצבע בכל חדר המדרגות בשל גימור לא מקצועי וא .2.3
 סביב חיבורים עם מעקה ומאחזי יד ובנוסף בתפר בין קירות לתקרה.
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 (, לרבות איטום:3תיקוני טיח, שפכטל וצבע סביב חלונות רפפה )סה"כ 

 
 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

 .יתאימו למוזמןהמחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2"י זאת בניגוד לת

 ת שילוט בחדר מדרגות.שלמה .2.4
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 5אור הכיתוב על השלט יהי בגוון ירוק על רקע לבן גובה כתיב האותיות יהיה  כל השלטים יהיו פולטי

 מ' מהרצפה. 1.50 –מ"מ השלטים ימוקמו כ  7ס"מ לפחות ועוביין 
שלטי התמצאות )חדרי מדרגות וקומות(: שלטים בגוון שעליהם תרשם המילה יציאה בגוון לבן על רקע 

מ"מ.  15 -ס"מ גובה ועוביים לא יקטן מ 15 -יב לא יקטן מירוק עם חץ או ללא חץ לפי הצורך כאשר הכת
 ס"מ. 1המרווח בין האותיות יהיה לפחות 

 שילוט בחניון:
 בחניון יותקנו שלטים אלו עם השינויים הבאים:

 מ"מ. 20 -ס"מ גובה ועביים לא יקטן מ 20 -הכתיב לא יקטן מ
 2.22חלק  20גופי התאורה יתאימו לת"י 

-שיוזנו מרשת החשמל הרגילה ובשעת הפסקת חשמל באזור, מגופי תאורה דו השלטים יהיו מוארים
תכליתיים בעלי מתח נמוך אינדיבידואליים המופעלים ונטענים אוטומטית והם מחוברים לרשת החשמל 

של הבניין ללא מתג המאפשר ניתוק )ואשר פועלים בזמן חירום או הפסקת חשמל( יותקנו במקומות 
 הבאים:

 בפרוזדורים.
 לאורך דרכי המילוט מהבניין.

 מעל ליציאות מהבניין.
 מעל ליציאות חירום מהבניין.

כיוון סף דלתות יציאה מחדר מדרגות ללובי כניסה לקומות )כלל הקומות(, עקב סטיה  .2.5
 מהמישוריות.

 
 נדרש לכוון את סף הדלת בצורה מקצועית ולקבעו.

 .2חלק  4422זאת בניגוד לת"י 

 מאחז יד בגרמי המדרגות אינן מקובעות ברחבי חדר מדרגות. רוזטות .2.6
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 נדרש לקבעם בצורה מקצועית.

כלל מחזירי דלתות מותקנים בצורה לא מקצועית ולא תקינים ביציאה מחדר מדרגות  .2.7
 לדירות. ניתן לראות בתמונות:

 
 

 
 .ובמידת הצורך להחליף את מחזירי הדלתות נדרש לבצע התקנה בצורה מקצועית

סטיות מהמישוריות בריצוף וגימור לא מקצועי היכן שיש סף אלומניום. נדרש לבצע  .2.8
 ללא סטיות מהמישוריות ולהקפיד על איטום.
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 לפיו "האריחים יונחו בזוויות ישרות ובקווים ישרים ועוברים". – 10024סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

 וחלקן נגמרות בקו הטיח. ס"מ 5-כלל מדרגות בסטיות כאשר חלקן בולטות כ .2.9
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 נדרש לבצע ע"פ תכנית אדריכלית תוך מתן דגש על אפי מים או ספי גלישה לחילופין.

אריחים ריצוף פגומים, בסטיה מהמישוריות ובחיתוך לא מקצועי ברחבי הקומות.  .2.10
 )בכל קומה אציין את האריחים שנדרש להחליף בליווי תמונות(.

 .נדרש להחליף אריחים פגומים 
 .4טבלה  1חלק  5566זאת בהתאם  לת"י 

לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים  5.1.4.2סעיף  5566.2וכן בהתאם לת"י 
כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים 

 נדרש להחליף.
נדרש שהרצפה תתאים לנדרש ע"פ התכנון והסטיות המותרות  לפיו 3.2עיף ס – 1629זאת בניגוד לת"י 

 מהתכנון הם:
 כל נקודת מדידה. לגבי מ"מ ±  5 ברצפה:  -
 מ'.  2מ"מ לאורך קו ישר )לאורך המישקים( שאורכו עד  ± 2   סטיות מקומיות: –
  מ"מ.  1 -מ  גדולים אסור שיהיו צמודיםהפרשי גובה בין אריחים ו– 

 לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.יש 
הנחת האריחים תתבצע בצורה שתמנע עד כמה  שאפשר לפיו    - 6סעיף  1629זאת בניגוד לדרישות  ת"י 

את ההשתמשות במרצפות חלקיות ובאם נדרש להשתמש בחלקי מרצפות יש להשתמש רק במרצפות 
 שמקום הניסור לא יהיה נגלה לעין.שנוסרו עם דיסק כאשר בעת ההנחה יש להניח כך 

לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש  10024בניגוד למפרט הכללי( סעיף כן ו
לחתוך את האריחים מסביב  לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או 

טום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. אי
 לעיל". 10013מתאימה, כאמור בסעיף 

 אריחי חיפוי פגומים, בסטיה מהמישוריות ובחיתוך לא מקצועי ברחבי חדר מדרגות. .2.11

 )בכל קומה אציין את האריחים שנדרש להחליף בליווי תמונות(.

 .נדרש להחליף אריחים פגומים 
 .4 טבלה 1חלק  5566זאת בהתאם  לת"י 

לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים  5.1.4.2סעיף  5566.2וכן בהתאם לת"י 
כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים 

 נדרש להחליף.
 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652וד למפרט הכללי  סעיף זאת בניג
לפיו: "חלקות ומישוריות של הקיר המחופה יהיו כנדרש בטבלה  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 להלן" 3מס' 
 לעיל". 10013איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 
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 יש לפרק החיפוי, לסתת כנדרש  ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.
 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
בלה לפיו: "חלקות ומישוריות של הקיר המחופה יהיו כנדרש בט 100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  .להלן" 3מס' 
"משונן" וייעשה במכשיר חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי פינה או גמר עליון יהיה לפי 

 .דרישה ופירוט במפרט המיוחד"

ף, נדרש לבצע תיקוני רובה בכלל חיפוי ספייסרים תפוסים בין אריחי חיפוי ואריחי ריצו .2.12
 ובכלל ריצוף, לאחר הוצאת כלל הספייסרים.

 
 לדוגמא:

 
 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:

לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח  2.1סעיף  – 3, חלק 1205.תקן 1
 עבודה, ריהוט( יהיה אטום מים.

הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי  3.12.2)קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף   . הל"ת2
והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי 

 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ
 לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  – 07042סעיף  –בודות בניה .מפרט הכללי לע3

 אטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע
 בשלמות הקבועה".

 צר אטימה מוחלטת בין הכנף לריצוףפס הגומי בתחתית כנף דלת כניסה ראשית אינו יו .2.13
 יאה מחדר מדרגות לדירות.בכלל דלתות יצ
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יש לפרק את האטימה הקיימת ולהתקין פס ברוחב המתאים אשר יתחכך בריצוף בעת פעולת הכנף וע"י 

 כך תיווצר אטימה ראויה.
שאביזר האטימה ) לדוגמא: מברשת, אטם גומי( ייגע  נדרש לפיו 3.3.5סעיף   2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 בריצוף.

 מעקה מדרגות בכלל הקומות.השלמת פקקים בכלל  .2.14

 
 נדרש להשלים.

 חיפוי גבס מונע גישה לברז כיבוי אש דבר המהווה מפגע בטיחותי. .2.15
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 נדרש להנגיש את ברז כיבוי אש. זהו מפגע בטיחותי.

 גליות בטיח וסטיות מהאנכיות בקירות: .2.16

 גליות בטיח סביב כלל משקופי יציאה לדירות מחדר מדרגות. .2.16.1

 :1דוגמא 

 
 :2דוגמא 

 

  .גליות בטיח ברחבי גרם מדרגות .2.16.2
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 הליקויים הנ"ל  בניגוד ל:

"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות  789. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן ישראלי 1
 "טיח: מערכת הטיח באתר". 2חלק  1920בנייה" ובהתאם לתקן ישראלי 

  3"סטיות של גימורים", בקירות בגובה עד   – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789פי דרישות תקן ישראלי -על
 מ"מ.  8מ"מ וסטייה מהמישוריות   15מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של 

 .2חלק  1920שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי 
 הסטיות המותרות של –ם", נספח ג' נושאי-"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2
 מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  1%-פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה גדולה מ-הקירות, על 

  -ס"מ. הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ  2-לא גדולה  מ
 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 פיה:-"סטיות של גימורים", על – 3 , טבלה789. ת"י 3
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 הורדת שיירי צבע מכלל אביזרי חשמל בכלל חדר מדרגות. .2.17

 
 נדרש להסיר שיירי חומרי בנין בצורה מקצועית.

 . 3.2.4סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

גימור לא מקצועי בכלל משקופי דלתות יציאה לדירות מחדר מדרגות. ניתן לראות כי  .2.18
 הוסיפו פלח ברזל בממשקופי מלבני דלתות.
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 נדרש לפרק ולהרכיב מחדש ללא סטיות.

 . 3.2.3סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 הערות נקודתיות עבור כל קומה בחדר המדרגות -ספציפי

 

 3קומה -חדר מדרגות  .3

 סף שיש שבור מדרגה ראשונה. .3.1
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 יש להחליף במשטח עבודה תקין.

 .2טבלה  4.9סעיף  1חלק  4440זאת בניגוד לנדרש בת"י 

 .10סדק אורכי מעל משקוף כניסה לדירה  .3.2

 
 יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: 

 מכל צד של הסדק, להסיר  ס"מ 10ס"מ,  20א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 
 כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.      

 ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים. 
 ג.  ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן. 

 או ש"ע ביניים למילוי גמיש  ד. ליישם בכף טייחים )מלז'( שכבה אחת של מרק גמיש
 בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.     

 ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי 
 היצרן.      

 או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:
 ס"מ סביב הסדק. 20א. לגרד הטיח ברצועה של 

 .  FC11ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס    WAFPלפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר   ב.

 אריחי ריצוף פגומים. 5 .3.3
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 נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.
הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל  - 5.1.4.4סעיף    3חלק  1555בניגוד לת"י  זאת 

 ,  והחלפת אריחים פגומים  או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .314עומד בדרישות ת"י  אריח שאינו

 .11חסר מחזיר דלת כניסה לדירה  .3.4

 
 נדרש להשלים.

 אריחי חיפוי פגומים. 3 .3.5
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 יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

 לעיל" 100641כאמור בסעיף לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה".
 .314ובניגוד לת"י 

 
 

 2קומה -חדר מדרגות  .4
 

 אריחי ריצוף פגומים ובחיתוך לא מקצועי. 4 .4.1
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 פגום.אריח חיפוי  1 .4.2

 

 מדבקה במדרגה ראשונה קרועה. .4.3

 

 כלל הנמכת גבס בסטיה מהמישוריות ובגימור לא מקצועי. .4.4
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 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה מקצועית. 3-נדרש למרוח שפכטל אמריקאי ב

 סעיפים ב',ה'. 210493למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף  זאת בניגוד
לפיו: "בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות   22.03.05( סעיף   ובניגוד למפרט הכללי ) הספר הכחול

בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור 
 נאות..."

לפיו: "גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו חלקים ויהוו רקע  22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 
 ת שכבות צביעה..." מתאים לקבל

לפיו: "מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות  22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 
נסתר, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, 

 "סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור
לפיו: "את המישקים בין לוחות הגבס ...יש לבצע את המרק במספר שכבות  22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

 עד קבלת שטח אחיד וחלק"
 
 

 1קומה -חדר מדרגות  .5

תיקוני טיח, שפכטל וצבע בכלל הקומה עקב פגמים וגימור לא מקצועי.דגש מאחורי  .5.1
 דלתות יציאה לדירות מחדר מדרגות.

 
 

 פוי פגומים ובחיתוך לא מקצועי.אריחי חי 2 .5.2
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 סדקים אורכיים ורוחביים: .5.3

 .6סדק אורכי מעל משקוף כניסה לדירה  .5.3.1

 

 .3סדק אורכי מעל משקוף כניסה לדירה  .5.3.2
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 לקומת קרקע )מעל ברז כיבוי אש(. 1סדק אורכי בירידה מקומה  .5.3.3

 
 יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: 

 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר  10ס"מ,  20א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 
 כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.      

 ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים. 
 ן. ג.  ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצר

 ד. ליישם בכף טייחים )מלז'( שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש 
 בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.     

 ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי 
 היצרן.      

 ך הבאה:או לחילופין יש לתקן בדר
 ס"מ סביב הסדק. 20א. לגרד הטיח ברצועה של 

 .  FC11ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס    WAFPב.  לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר 

תיקונים והשלמות רובה בריצוף עקב מקומות חסרים, אי אחידות בגוון וגימור לא  .5.4
 מקצועי.
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 קצועית ואחידה.נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מ

לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית.     אם לא צוינה  – 10034סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 
 דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים"

לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו  3.1סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 
 וללא חללים. בצורה אחידה 
בהתאם לייעוד  1661.1לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים  לרשום בת"י  2.1.9.1ובניגוד לסעיף 

 ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. 
וזאת כדי לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת  2.2.11סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 

 שהגוון יהא אחיד.

הוצאת ספייסרים לרבות תיקונים והשלמות רובה בכלל חיפוי עקב מקומות חסרים,  .5.5
 אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי.

 
 

 
 נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.
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 ורטות להלן:הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפ
 . 1353ת"י   

הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה,  הדורש כי 3.1פרק ג' סעיף  1555.1בניגוד לת"י ו
ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא  ללא 

 .חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן
חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית   הקובע כי 3.2פרק ג' סעיף   1555.1לת"י  ובניגוד 

 מטר. 2מ"מ לכל  3מהמישוריות היא  
בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים  3.3סעיף  ק"כ   1555.1ובניגוד לת"י 

 פגומים נדרש להחליפם.
 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו. 5סעיף ק"כ  1555.1בניגוד לת"י  ו

 מדבקות קרועות במדרגות. 2 .5.6

 
 (קמטים, שריטות, שברים)פגיעות מכניות האוסר   4.1סעיף  1חלק  4068זאת בניגוד לת"י 

 (  במוצר.כתימהוע"י מלט או סיד, גימום  איכול, חספוס שנגרם )פגיעות כימיות ו
 

 קרקע קומת-חדר מדרגות  .6

 מדבקה קרועה במדרגה ראשונה. .6.1

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל הקומה עקב פגמים, אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .6.2
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 ס"מ. 1-חיפוי קרמיקה בסטיה מהמישוריות ומרוחק מהקיר יותר מ .6.3

 
 יש לפרק החיפוי, ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא סטיות.

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו: "אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, החיפוי יהיה לפי  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים, כאשר האריחים באותו גודל". 

 אריחי חיפוי באוויר ופגומים. 2 .6.4

 



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment             תכנון, פיקוח וליווי הנדסי 

  Tel: 052-3881365                                                               052-3881365 טלפון: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים          
_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 
 ולחפות באריחים תקינים ובצורה מקצועית. פרקיש ל

 .5.2.5 -ו  5.2.4סעיף  1חלק  1555בניגוד לת"י   

 גימור לא מקצועי סביב מעקה חדר מדרגות. .6.5

 

 השלמות רובה בריצוף עקב מקומות חסרים ואי אחידות בגוון. .6.6

 

 בים שלא לפי האריחים.כשיפולים מור .6.7
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 אחידה.נדרש לחתוך השיפולים ולהרכיב בדוגמא 
  .9סעיף  1629ות"י  10025בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 

 אריח חיפוי פגום. 1 .6.8

 

 אריחי ריצוף פגומים ובחיתוך לא מקצועי. 9 .6.9
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 משקוף יציאה ללובי פגום ומעוקם והדלת לא נסגרת בצורה תקינה. .6.9.1

 
ידה ולא ניתן לתקן יש להחליף נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמ

 מלבן פגום.
 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 
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 הערות כלליות לקומות .7

תיקוני צבע ושפכטל בכלל משקופי דלת אש כניסה לדירות עקב חורים, פגמים, קילופי  .7.1
 צבע, אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי.

 
 צביעה.נדרש לבצע תיקוני שפכטל )מתכת(, לשייף ולחדש 

 נדרש לחדש צביעה עד קבלת מראה אחיד.
 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 

 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.
 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 :בחומר אלסטי השלמות איטום .7.2

 . בכלל הקומות סביב ארונות שירות עם חיפוי קרמיקה בחומר אלסטי איטום .7.2.1

 בין ארונות שירות ופנלים בכלל הקומות.איטום בחומר אלסטי  .7.2.2

 בכלל הקומות. איטום בין ארונות שירות לקירות .7.2.3

 איטום בחומר אלסטי בין מסילת מעלית לריצוף קרמיקה בכלל הקומות. .7.2.4

 איטום בחומר אלסטי בין חיפוי קרמיקה לבין הלבשות מעלית. .7.2.5

 

לבין חיפוי איטום בחומר אלסטי בין כלל משקופי הדירות ויציאה לחדר מדרגות  .7.2.6
 קרמיקה בכלל הקומות.

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד 
 בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.במיוחד 

 .12.08.04 -ו   12.03.04    -סעיפים ובניגוד למפרט הכללי 
פיו מבנה וגימור החלון יהיו -על 201ות ושיטות בדיקה", סעיף "חלונות: דרישות כללי 1חלק  1068. ת"י 1

תריס, -לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון
חלק  1509כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 

 ידי פקקים מתאימים.-ניקוז ייסגרו על . חריצי ניקוז וחורי2
"תכנון  5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068. ת"י 2

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע -ההתקנה" על
מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים  חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת
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 שהכין המתכנן.
יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד 

 .במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים

גוון וגימור חידות בתיקוני צבע בכל שטחי הקירות והתקרות בכל הקומות בשל אי א .7.3
 לא מקצועי.

 
 

 
 נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

 .יתאימו למוזמןהמחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2"י זאת בניגוד לת

 ניקוי שיירי חומרי בניין: .7.4

 הורדת שיירי חומרי בניין מכלל חיפוי קרמיקה בכלל הקומות. .7.4.1

 לרבות פנלים בכלל הקומות.הורדת שיירי חומרי בניין מכלל רצפות  .7.4.2

 ניקוי שיירי חומרי בניין מכלל ארונות שירות בכלל הקומות. .7.4.3
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 ניקוי כלל מסילות מעליות משיירי חומרי בניין. .7.4.4

 ניקוי שיירי צבע מכלל קופסאות חשמל )מתגים(. .7.4.5

 נדרש להסיר שיירי חומרי בנין בצורה מקצועית.
 . 3.2.4סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 רש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.נד
לפיו: "במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע  11020זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

את הרצפות ושאר המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות  תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים 
 עות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."וכד'. הרצפות, הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה בירי

ברחבי כלל הקומות,  , בולטים, שקועים ובסטיה מהמישוריותפגומיםאריחי חיפוי  .7.5
 פירוט ודוגמאות בהמשך.

 באריחים תקינים ובצורה מקצועית.מחדש אריחים פגומים ולחפות  פרקיש ל
 להלן:הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות 

 .314בניגוד לת"י 
הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה,  הדורש כי 3.1פרק ג' סעיף  1555.1בניגוד לת"י ו

ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא  ללא 
 חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן.

חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית   הקובע כי 3.2פרק ג' סעיף   1555.1לת"י  ובניגוד 
 מטר. 2מ"מ לכל  3מהמישוריות היא  

בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים  3.3סעיף  ק"כ   1555.1ובניגוד לת"י 
 פגומים נדרש להחליפם.

 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו. 5סעיף ק"כ  1555.1בניגוד לת"י  ו
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אריחי ריצוף פגומים, בולטים, שקועים ובסטיה מהמישוריות ברחבי כלל הקומות,  .7.6
 ס"מ מקירות. 3-פנלים בסטיות מהמישוריות, ומרוחקים כ פירוט ודוגמאות בהמשך.

 פרק ולהחליף אריחים פגומים.נדרש ל
הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של  1629 שבתקן 4בניגוד לסעיף זאת 

 .6פגמים החורגים מהמותר ע"פ  ת"י אריחים שמתגלים בהם 
 לגבי ליקויים מותרים באריחים מסוג א'. – 6ובניגוד לת"י  

 הדורש כי "האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת – 10024סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי 
הריצוף.  כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם  עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק 

 מהאתר.
בנוסף יבוקר כל אריח עם  הנחתו. כל אריח  פגום, מוכתם או סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם 

 כבר נקבע במקומו"

 ת בכלל הקומות.פינות משתנות בחיפוי קרמיקה בולטות, ובסטיה מהמישוריו .7.7

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף  

פינה או גמר עליון יהיה לפי דרישה ופירוט במפרט  במכשיר חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי
 המיוחד"

ארונות שירות בכלל הקומות מותקנים בסטיות מהמישוריות והאנכיות, לא מקובעים  .7.8
 כנדרש, אין איטומים סביבם ומשופעים.

 נדרש לפרקם ולהתקינם בצורה מקצועית תוך הקפדה על מישקים.

נדרש לבצע ביטון של הרצפה עם שיפועים איטום רצפת כלל ארונות שירות כיבוי אש.  .7.9
 לעבר קופסת ניקוז, ולאחר מכן לבצע חומר איטום על הבטון בכלל הקומות.

 
 

נדרש לבצע ע"פ תקן בכלל ארון שירות עם חיבורי מים, שהרצפה תהיה אטימה ויהיה ניקוז במקרה של 
 נזילה.

 השלמת בניה בארונות שירות, לרבות תיקוני טיח שפכטל וצבע. .7.10
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 נדרש להשלים בניה בארונות שירות, ולהלבין את הקירות.

תיקוני והשלמות רובה בכלל ריצוף קרמיקה בכלל הקומות עקב מקומות חסרים  .7.11
 וגימורים לא מקצועיים.

תיקוני והשלמות רובה בכלל חיפוי קרמיקה בכלל הקומות עקב מקומות חסרים  .7.12
 וגימורים לא מקצועיים.

 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:
לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח  2.1סעיף  – 3, חלק 1205קן .ת1

 עבודה, ריהוט( יהיה אטום מים.
הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי  3.12.2. הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף 2

וי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנ
 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ

 לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  – 07042סעיף  –.מפרט הכללי לעבודות בניה 3
 מאמצים העלולים לפגוע אטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת

 בשלמות הקבועה".

כיוון מחזיקי דלתות בכלל הקומות וקיבועם בצורה מקצועית בכלל הקומות )כרגע הם  .7.13
 מקובעים לחתיכת פלסטיק(.

 
 נדרש להתקין בצורה מקצועית.

 .בכלל הקומות פגמים במשקופים אש כניסה לקומות באזור לשונית המנעול .7.14

 (קמטים, שריטות, שברים)פגיעות מכניות האוסר   4.1סעיף  1חלק  4068 את בניגוד לת"יז
 (  במוצר.כתימהוע"י מלט או סיד, גימום  איכול, חספוס שנגרם )פגיעות כימיות ו
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 נדרש להשלים מטפי כיבוי וזרנוקים. -השלמות עמדת כיבוי אש .7.15

 
 נדרש להשלים.

ות עקב גימור לא מקצועי, תיקוני והשלמות רובה בכלל חיפוי קרמיקה בכלל הקומ .7.16
 מקומות חסרים ואי אחידות בגוון.

 
 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:

לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח  2.1סעיף  – 3, חלק 1205.תקן 1
 עבודה, ריהוט( יהיה אטום מים.

הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי  3.12.2. הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף 2
והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי 

 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא פחות מ
 לקירות ולרצפות יהיו לפיו "חיבורי הקבועות  – 07042סעיף  –.מפרט הכללי לעבודות בניה 3

 אטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע
 בשלמות הקבועה".

תיקוני והשלמות רובה בכלל ריצוף בכלל הקומות עקב גימור לא מקצועי, מקומות  .7.17
 חסרים ואי אחידות בגוון.
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 מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות

לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית.     אם לא צוינה  – 10034סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 
 דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים"

דרש לבצע אותו לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונ 3.1סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 
 בצורה אחידה וללא חללים. 

בהתאם לייעוד  1661.1לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים  לרשום בת"י  2.1.9.1ובניגוד לסעיף 
 ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. 

מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי  לפיו נדרש להזמין חומרי 2.2.11סעיף  3חלק  1555ובניגוד לת"י 
 שהגוון יהא אחיד.

 3קומה  .8
 

( ובנוסף חסר איטום 11חלונות רפפה פגומים ומותקנים בצורה לא מקצועית )ליד דירה  .8.1
 בחומר אלסטי מסביב.
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 .11פנל פגומים ליד דירה  1-אריחי ריצוף ו 2 .8.2

 

 .10יד דירה מהמישוריות(, ל )בסטיה מפסק תאורה מותקן בצורה לא מקצועית .8.3

 

 חלון רפפה מותקן בצורה לא מקצועית וחסר איטום בחומר אלסטי. .8.4
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 אריחי ריצוף פגומים )מול מעלית(. 3 .8.5

 

 .10אריחי חיפוי פגומים ובחיתוך לא מקצועי ליד דירה  4 .8.6
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 2קומה  .9

 ארון שירות כיבוי אש לא נסגר בצורה תקינה. .9.1

 

נסגר בצורה תקינה. בנוסף גימור לא מקצועי ברצפת ארון שירות גז. ארון שירות גז לא  .9.2
 ניתן לראות בתמונה חור ברצפת בטון.
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 אריחי חיפוי פגומים ליד מעליות. 6 .9.3

 

 

 השלמת זכוכית לחצן אזעקת אש. .9.4
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 .7,8אריחי ריצוף בחיתוך לא מקצועי ופגומים ליד דירות  5 .9.5
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 .7סדק אורכי מעל משקוף דירה  .9.6

 

 .8אורכי מעל משקוף דירה  סדק .9.7
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 יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: 

 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר  10ס"מ,  20א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 
 כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.      

 ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים. 
 ג.  ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן. 
 ד. ליישם בכף טייחים )מלז'( שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש 

 בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.     
 יים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע בינ

 היצרן.      
 או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:

 ס"מ סביב הסדק. 20א. לגרד הטיח ברצועה של 
 .  FC11ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס    WAFPב.  לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר 

, דבר מטר, על מנת שיהיה תעלת אוורור למחסן 2.15תקרת גבס מונמכת עד לגובה  .9.8
שיוצר פגם אסתטי ומנוגד למפרט, כמו כן שלט היציאה לא נראה בצורה תקינה דבר 

 מטר ומוסתרים בחלקם. 1.90המהווה פגם בטיחותי. בנוסף גופי תאורה בגובה כ
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 נדרש לבצע ע"פ תוכניות אדריכליות. 
 5יב האותיות יהיה כל השלטים יהיו פולטי אור הכיתוב על השלט יהי בגוון ירוק על רקע לבן גובה כת

 מ' מהרצפה. 1.50 –מ"מ השלטים ימוקמו כ  7ס"מ לפחות ועוביין 
שלטי התמצאות )חדרי מדרגות וקומות(: שלטים בגוון שעליהם תרשם המילה יציאה בגוון לבן על רקע 

מ"מ.  15 -ס"מ גובה ועוביים לא יקטן מ 15 -ירוק עם חץ או ללא חץ לפי הצורך כאשר הכתיב לא יקטן מ
 ס"מ. 1המרווח בין האותיות יהיה לפחות 

 שילוט בחניון:
 בחניון יותקנו שלטים אלו עם השינויים הבאים:

 מ"מ. 20 -ס"מ גובה ועביים לא יקטן מ 20 -הכתיב לא יקטן מ
 2.22חלק  20גופי התאורה יתאימו לת"י 

-פי תאורה דוהשלטים יהיו מוארים שיוזנו מרשת החשמל הרגילה ובשעת הפסקת חשמל באזור, מגו
תכליתיים בעלי מתח נמוך אינדיבידואליים המופעלים ונטענים אוטומטית והם מחוברים לרשת החשמל 

של הבניין ללא מתג המאפשר ניתוק )ואשר פועלים בזמן חירום או הפסקת חשמל( יותקנו במקומות 
 הבאים:

 בפרוזדורים.
 לאורך דרכי המילוט מהבניין.

 מעל ליציאות מהבניין.
 יציאות חירום מהבניין.מעל ל

 

(, וגימור לא מקצועי 9חיבורים בולטים בין פלטות גבס בכלל הנמכת גבס )ליד דירה  .9.9
 ליד אזעקת אש.
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 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה מקצועית. 3-נדרש למרוח שפכטל אמריקאי ב

 סעיפים ב',ה'. 210493למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף  זאת בניגוד
לפיו: "בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות   22.03.05ובניגוד למפרט הכללי ) הספר הכחול ( סעיף  

בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור 
 נאות..."

יהיו חלקים ויהוו רקע  לפיו: "גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה 22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 
 מתאים לקבלת שכבות צביעה..." 

לפיו: "מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות  22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 
נסתר, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, 

 ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור"סדקים במקומות החיבור או 
לפיו: "את המישקים בין לוחות הגבס ...יש לבצע את המרק במספר שכבות  22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

 עד קבלת שטח אחיד וחלק"

 .9פנלים בסטיה מהמישוריות ובגימור לא מקצועי ליד דירה  5 .9.10
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 (.9אריחי ריצוף בחיתוך לא מקצועי )ליד דירה  2 .9.11

 
 

 אזור מחסנים:

 צוקל דלת כניסה לאזור מחסנים אינו מכוון בצורה מקצועית )בסטיה מהמישוריות(. .9.12
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תיקוני שפכטל וצבע משקוף כניסה לאזור מחסנים עקב קילופי צבע, פגמים וגימור לא  .9.13
 מקצועי.

 

 גליות בטיח וגימור לא מקצועי בקירות אזור מחסנים. .9.14
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 חלון רפפה פגום באזור מחסנים. .9.15
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הוצאת ספייסרים ותיקוני רובה בכלל אזור מחסנים עקב אי אחידות בגוון, מקומות  .9.16
 חסרים וגימור לא מקצועי.
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  1קומה  .10

 .4אריחי ריצוף פגומים מול דירה  2 .10.1

 

 אריחי ריצוף בחיתוך לא מקצועי בכניסה למעלית. 2 .10.2
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 אריחי חיפוי פגומים, חלולים )באוויר( סביב מעלית. 7 .10.3
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 .3אריחי חיפוי פגומים ליד דירה  2 .10.4

 

 תיקוני רובה בכלל הקומה עקב מקומות חסרים, אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .10.5
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 (.6סדק אורכי מעל משקוף יציאה לחדר מדרגות )באזור דירה  .10.6

 

 .6פנל פגומים ליד דירה  1 -אריחי ריצוף ו 2 .10.7
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 .6אריח בחיתוך לא מקצועי ליד דירה  1 .10.8

 

 .6בגרונג בשיפוליים ליד דירה מחסור  .10.9
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 )בניית גבס(. 6קירות בסטיה מהמישוריות ובגימור לא מקצועי משמאל לדירה  .10.10
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 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים          
_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

   )כניסה( קומת קרקע .11
 

 רכזת גלאי עשן מצפצפת באופן קבוע. .11.1

 

 פנלים מורכבים שלא לפי האריחים מתחת ארונות שירות. .11.2

 
 נדרש לחתוך השיפולים ולהרכיב בדוגמא אחידה.

  .9סעיף  1629ות"י  10025בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 
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 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 פגם בארון שירות חשמל ציבורי. .11.3

 

 פנלים מורכבים שלא לפי האריחים מתחת מפסק זרם. .11.4

 

 (.1תיקוני שפכטל וצבע בכלל תקרה )מול דירה  .11.5
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

אינו מושלם. נדרש לבצע תיקון בטון לרבות איטום  1ארון שירות מימין לדירה  .11.6
באמצעות חומר איטום וקיבוע קופסת ניקוז בצורה מקצועית. בנוסף נדרש קיבוע ארון 

 שירות והרכבת פנלים לרבות איטום בחומר אלסטי בין פנלים לארון שירות.
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 .1אריחי ריצוף פגומים בול דירה  2 .11.7
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צבע ואי עקב פגמים, קילופי  1תיקוני שפכטל וצבע במשקוף דלת אש כניסה לדירה  .11.8
 אחידות בגוון.
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 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 .1פגמים ושריטות דלת אש כניסה לדירה  .11.9

 

 אינו מודבק. 1גומי איטום סביב דלת אש כניסה דירה  .11.10
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 מותקן בסטיה מהמישוריות )משופע(. 1מלבן דלת אש כניסה לדירה  .11.11

 

 אינו מכוון )מותקן בצורה לא מקצועית(. 1צוקל דלת אש כניסה לדירה  .11.12
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 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 מדרגות. פגם בדלת כניסה לחדר .11.13

 
 

 אריחי חיפוי חלולים, בחיתוך לא מקצועי ופגומים סביב מעלית. 7 .11.14
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   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 פגם במסילת מעלית. .11.15

 

 .1אריחי ריצוף פגומים מול דלת אש כניסה לדירה  2 .11.16
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 אריחי ריצוף פגומים מול מעלית. 2 .11.17

 

 הוצאת ספייסרים ותיקוני רובה בכלל קומת קרקע. .11.18
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 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים          
_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 מפגע בטיחותי.מזנק כיבוי אש אינו תקין. זהו  .11.19

 

 השלמת יציקה לרבות איטום רצפה ארון שירות מים. .11.20
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 הורדת שיירי חומרי בניין מדלת לובי כניסה. .11.21

 

 דלת כניסה ללובי אינה נסגרת בצורה תקינה ומחזיר דלת אינו תקין. .11.22
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 איטום בחומר אלסטי סביב כלל מסגרת ודלת לובי כניסה מבפנים ומבחוץ. .11.23

 

 בצורה תקינה. קודן כניסה אינו מקובע .11.24
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 פינות משתנות חיפוי קרמיקה פגומות ובסטיה מהמישוריות סביב מעלית. .11.25

 

גימור לא מקצועי סביב שלט יציאה, נדרש להטמין צנרת חשמל )רואים תעלות חשמל  .11.26
 חיצוניות(.
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 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 שריטות ופגמים דלת כניסה ראשית. .11.27

 

 וגימור לא מקצועי.אי אחידות בגוון תיקוני שפכטל וצבע בכלל לובי כניסה עקב  .11.28



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment             תכנון, פיקוח וליווי הנדסי 

  Tel: 052-3881365                                                               052-3881365 טלפון: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:
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   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 שפהחדר א .12

 תיקוני שפכטל וצבע מתכת במשקוף כניסה לחדר אשפה עקב חורים ואי אחידות בגוון. .12.1

 
 

 

 .צוקל דלת חדר אשפה אינו מכוון .12.2
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 פנל בסטיה מהמישוריות ובחיתוך לא מקצועי משמאל לדלת חדר אשפה. 1 .12.3

 

 מהמישוריות, פגום ומעוקם בכניסה לחדר אשפה. פס הפרדה מותקן בסטיה .12.4
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 הוצאת ספייסרים ותיקוני רובה בכלל חדר אשפה. .12.5
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 השלמת זכוכית לחצן אזעקת אש בחדר אשפה. .12.6

 

 אריחים פגומים ובחיתוך לא מקצועי בחדר אשפה. 5 .12.7
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 תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדר אשפה עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .12.8
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 השלמת איטום בחומר אלסטי בין משקוף כניסה לחדר אשפה וחיפוי קרמיקה. .12.9
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 )לרבות אזור מחסנים( פיתוח וחצר .13

שורות  2אריחי ריצוף פגומים ופנלים בסטיה מהמישוריות ברחבי רחבת כניסה ללובי )  .13.1
 אריחי ריצוף עד לחניות(.

 
 

 

בגוון, מקומות חסרים וגימור לא תיקוני והשלמות רובה בכלל ריצוף עקב אי אחידות  .13.2
 מקצועי.
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 פס הפרדה בין ריצוף לאבנים משתלבות פגום ובסטיה מהמישוריות. .13.3
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 נדרש לפרק ולבצע מחדש במפלס אחיד עם פני הריצוף.
"משאר הבחינות יבוצע  10034וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול( סעיף 

 הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".
 הדורש כי  - 10024זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 
יים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לס

 ".מעוגן היטב  מ"מ 3/30בחתך מינימלי של  
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שריטות ופגמים בדלת כניסה לאזור מחסנים ובנוסף דלת לא נסגרת ונפתחת בצורה  .13.4
 תקינה.

 
 

 

תיקוני שפכטל וצבע משקוף כניסה לאזור מחסנים עקב אי אחידות בגוון, קילופי צבע  .13.5
 וגימור לא מקצועי.
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 זכוכית מגן לחצן אזעקת אש. השלמת .13.6

 

 השלמת פנלים מצידי משקוף כניסה לאזור מחסנים. .13.7
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 .3סדק אורכי משמאל למשקוף מחסן מספר  .13.8

 

 איטום בחומר אלסטי: .13.9

 .1איטום בחומר אלסטי סביב חלון רפפה מחסן  .13.9.1
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 .2איטום בחומר אלסטי סביב חלון רפפה מחסן  .13.9.2

 

פגמים בקירות, אי אחידות בגוון וגימור  תיקוני שפכטל וצבע בכלל אזור מחסנים עקב .13.10
 לא מקצועי.
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 אזעקת אש מותקנת בצורה לא מקצועית. .13.11

 
 יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

לפיו:  "ציוד  –)א(  5סעיף  –וולט(  1000זאת בניגוד לתקנות החשמל )מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 
 ".…שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בוחשמלי של מעגל סופי יותקן באופן 

 
 

 השלמת גוף תאורה משמאל לחדר אשפה. .13.12



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment             תכנון, פיקוח וליווי הנדסי 

  Tel: 052-3881365                                                               052-3881365 טלפון: 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים          
_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

תיקוני שליכט ברחבי החצר עקב אי אחידות בגוון )גוונים שונים(, גימור לא מקצועי  .13.13
 ופגמים.
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תיקוני שפכטל וצבע בכלל תקרה )מעל חניות(, עקב גימור לא מקצועי ואי אחידות  .13.14
 מסויימים רואים את חומר התיקון.בגוון. במקומות 
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כלל אבנים משתלבות שוקעות באיזורים ניכרים, וזה עוד בטרם גשמים ושימוש, דבר  .13.15
עקב השקיעות נוצרו הפרשי גובה  המעיד על ביצוע שכבת הידוק בצורה לא מקצועית.

 ס"מ. זהו מפגע בטיחותי. 3-4-בין אבנים של כ
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 :יש לבצע את המפורט להלן כו' שקיעות, חריצים ו נזקים של לתיקון 

 ס"מ  20עוד מינימום  יריעה גאוטכנית  לפרק כאשר קיימתניזוק, שלפרק את האזור  . 1
 נוספים מעבר לאזור הניזוק.      

  .במבנה המיסעהעל מנת למנוע שקיעות  לטפל עד לשתית . 2                 
 ס"מ. 20 -ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של  כ לתקן את האזור מחדש. 3                  

 כמפורט להלן:סטייה המתיר  6סעיף  2טבלה  1571לת"י  התאם זאת ב 
 מ"מ מקסימום. 5ממישוריות כללית   - 
  .מ"מ מקסימום 2ממישוריות מקומית   - 

 החצר ורחבת הלובי )מחוץ ללובי(.  יפיזור חול בין אבנים משתלבות ברחב .13.16
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 ביןהחול  שיכנסלפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, לטאטא שוב עד ו נדרש לנקות את פני המיסעה

מה מילוי מושלם של המישקים ולסלק את ושיהא  החולעל מנת ליצב את  המישקים , להדק במרטט
 חול מעל פני המיסעה.מ שנשאר

 לגבי מילוי בחול.  5סעיף  2טבלה  1571 זאת בניגוד לת"י
 נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. לפיו 10.4וכן בניגוד לסעיף  

גימורים לא מקצועיים באבנים משתלבות סביב אבני שפה, סביב פתחים )לדוגמא חדר  .13.17
 אופניים(, קיימות סטיות מהמישוריות.
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נדרש להקפיד שהמכסה יהיה במפלס של פני המיסעה, מומלץ  לפיו - 10.7סעיף  1571 זאת בניגוד לת"י

 שהאבנים יתחמו את המכסה של המתקן כמה שיותר קרוב.
 כאשר המכסה מלבני נדרש שהאבנים ישיקו למקצועות המכסה.

 .בצורה מלבנית ואת המרווח הנוצר משלימים בבטון נדרש לתחום מכסה עגול

 ובסטיות מהמישוריות ברחבי החצר. , חיתוך לא מקצועיפגומותחסרות, אבני שפה  .13.18
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 נדרש להחליף.

האבן …לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה – 14011סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 
נקיה מכל חורים, תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה 

 מגידי עפר ומסדקים".

 בטון שבור וסדוק סביב כלל בריכות ביוב ברחבי החצר. .13.19
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 לפיו: "רום מכסה התא יתאים לרום פני הקרקע הסופיים. 5.4.3.7זאת בניגוד להוראות הל"ת סעיף 
בשטחי קרקע שאינם שבילים, דרכים, חניות או שטחים מרוצפים או סלולים, מותר להגביה את רום  

 ס"מ מעל רום פני הקרקע הסופיים". 10מכסה התא עד 

 לא תיקני. –ס"מ  מעל מפלס פני הקרקע  60 -גשמה בגובה של כ .13.20

 ס"מ. 15-20נדרש גובה בין 

 
של המים בזוית  השפיכהלפיו "נקודת  - 7.3.5.1סעיף   (הל"תזאת בניגוד להוראות למתקני תברואה )

ס"מ   ומעל מפלס פני הקרקע  15ס"מ עד  5בין   -היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר או העמוד 
 ס"מ." . 20עד  15  בין -הסופיים 

 .1ציור  1205.2וכן בניגוד לת"י 
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רחוב. זהו מפגע צנרת חשמל וקופסת חשמל מונחת על הרצפה בכניסה לחניון מ .13.21
 בטיחותי.

 
 נדרש לקבע בצורה מקצועית.

 נדבכי ראש ואבני חיפוי פגומים ברחבי החצר.  .13.22
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יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על 

 הביצוע.
 יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים.

 ר כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדרש.יש לבצע פעולות גימו
האבן …לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה – 14011סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, 
 מגידי עפר ומסדקים".

 
 
 
 

 הערות
 

 הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו. .1

 התקנים המצוינים לעיל חלים על כלל הדו"ח. .2
 

 
 בכבוד רב,

 איתן דמארי     
 מהנדס בנין            
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 תערכה כספיה

 סכום בש"ח  

 27,800 קומת גג .1 

 9,400  הערות כלליות - חדר מדרגות .2 

 2,500 3קומה  -דר מדרגות ח .3 

 2,700   2קומה  -. חדר מדרגות 4 

 3,100 1קומה  -. חדר מדרגות 5 

 4,200 )קרקע( 0קומה  -. חדר מדרגות 6 

 18,900 . הערות כלליות לקומות7 

 3,800 3קומה . 8 

 4,500 2קומה . 9 

 4,200 1קומה . 10 

 7,400 . קומת קרקע11 

 3,100 .חדר אשפה12 

 48,600 .פיתוח וחצר13 

 14,200 פיקוח הנדסי.14 

 ₪  154,220 סכום ביניים 

  ₪ 26,217.4 מע"מ 17%תוספת  

  ₪ 180,437.4 סה"כ 

 הערות   

המחירים הינם מחירי שיפוצים מינימליים בהיקפים קטנים ועשויים לגדול עם קבלת  .1
 הצעות קבלנים.

 הביקורת.המחירים צמודים למדד הבניה בזמן עריכת  .2

 מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך בגין סעיפים בהם לא נקבע פיצוי. .3

 בחדר המכונות יש לבדוק את תקינות המכונות, וסעיף זה לא תומחר. .4

 בכבוד רב,
 איתן דמארי  
 ,מהנדס מכונותמהנדס בנין  

 

 
 
 


