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 201712.18.תאריך: 
  לכבוד

 ועד בית
 באר יעקב ,2 ברקת

                                                                                                                 
 באר יעקב, 2 ברקתברחוב 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:  

 הנדון. ת דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבנייןלחוו 2ברקת  התבקשתי ע"י ועד הבית

רשימות ואת  ביקרתי בבניין הנדון, סקרתי אותו על חלקיו, ערכתי 18/12/2017 -בתאריך ה

 ממצאי אפרט בהמשך.

 .גולן אורלב ודוד יתום -ועד בית ינציגנלווה לביקור 

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

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

 על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

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

 בנכס הנדון.וכי אין לי כל עניין 

 

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

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

 חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

י, הבנתי המקצועית וניסיוני, ירכה על ידי על סמך ידיעותהנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נע

 וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 .שמעון צרפתי לבין 2 ברקתועד בית הסכם שנחתם בין : מסמכים נלווים ונספחים

 בדיקת רכוש משותף. :סוג הבדיקה

 פרטי הלקוח:

 .2ועד בית ברקת  שם הלקוח:

 .באר יעקב, 2ברקת רחוב כתובת למשלוח: 

 barket.tower@gmail.com  דואר אלקטרוני:

 
 :תיאור המבנה

 מצב הנכס: נכס חדש. .1

 קומות. 20 :מדובר במבנה מגורים בן .2

 .1: חניונים עילייםמספר  .3

 .אבןחיפוי  :חוץ המבנה .4

 .שישחיפוי לובי כניסה:  .5

 .גרניט פורצלןריצוף לובי כניסה:  .6

 .גרניט פורצלןריצוף קומות:  .7

במגמת  2014במכללת סמי שמעון בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית  אלה פרטי השכלתי

 .תכנון מבנים

 .2012בוגר הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון   בנגב 

 ייעוץ, הכוונה ומתן פתרונות למיגון וכיבוי אש. ואלה פרטי ניסיוני

 ניהול ופיקוח על עבודות בניה.

 ניהול ופיקוח  בניה פרטית.

מרצה במכללה למנהל במקצועות: קונסטרוקצית בטון, 

 קונסטרוקצית פלדה, ניהול בניה.

 מנחה לפרויקטי ניהול בניה להנדסאי בניין.

 ון".מדריך מעבדות חומרי בניין ב"בכללת סמי שמע

 יועץ ומתכנן מערכות אינסטלציה )מכללת משלב(

mailto:barket.tower@gmail.com
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 , מדרגות שיש.קרמיקהריצוף מדרגות פנימי:  .8

 חיפוי מדרגות פנימי: טיח. .9

 .2מספר חדרי מדרגות: .10

 .3מספר מעליות:  .11

 תקרת לובי כניסה: גבס. .12

 תקרת קומות: גבס. .13

 בטון.גג הבניין:  .14

 ריצוף חוץ: אבנים משתלבות. .15

 

 

 והערות כלליות:מטרת הבדיקה 

 .הנדון ןבבנייהבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים  .1

 הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. .2

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .3

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות  .4

 '.וכוהשונות כגון עירייה, טאבו 

 התקנים מפוזרים ברחבי הדו"ח ללא כפילויות. .5

 

 

 חוות הדעת מסתמכת על:

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 התקנים הישראליים. .ב

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ג

 החשמל.וק ח .ד

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ה

 מחירון דקל. .ו
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 ממצאים

 גג עליון .1

 .טומניות()בעיקר בחיבורים בין יריעות ב הלבנת זיפות כלל גג עליון .1.1

 
 

 
 נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.

 .05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף 
נדרש לצבוע בגגות חשופים את הביטומן בחיבורים בעיבודים   -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.

מישוריות ובנוסף אין איטום אלסטי בין ספי ספי שיש פגומים, חלולים, ובסטייה מה .1.2
 שיש.
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 שפכטל וצבע סביב קיר מעקה גג עליון. .1.3
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 .נדרש להחליף אריחים פגומים 

 .4טבלה  1חלק  5566זאת בהתאם  לת"י 
ים לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסל 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 
 .תקין שיש ים/עשוי ראש כי/נדבך להתקין יש

 .14067, 14035: סעיפים(,הכחול הספר) לבניה משרדי הבין הכללי למפרט בניגוד זאת
 יכוסה גג  פני מעל והעולה הנמשך קיר( א: ")כי הקובע 5.36 סעיף,  1970 והבנייה התכנון לתקנות ובניגוד
 ימנע אשר מגן מחומר עשוי יהיה ראש נדבך( ב. )הגג כלפי משופע יהיה העליון שמשטחו ראש בנדבך
 ." .לקיר ורטיבות מים חדירת

 
 :ומקובל תקני מפרט-בתמונה
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 קיבוע מעקה גג עליון. .1.4

 
 מקצועית.נדרש לקבע בצורה 

 .עקב סימני ריתוך ואי אחידות בגוון תיקוני שפכטל וצבע מעקה גג עליון .1.5

 
 נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן 

 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 
 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
 

 השלמת פקקים מעקה גג עליון. .1.6
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 פיו מבנה וגימור -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק  1068. ת"י 1

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל 
ו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעש-חלון
 ידי פקקים מתאימים.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2חלק  1509ת"י 

"תכנון  5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068. ת"י 2
ם באופן יציב. איטום המישקים ימנע פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחי-ההתקנה" על

 חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות 
 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 הדבקת בידוד צנרת מים חמים בצורה מקצועית. .1.7

 
 .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.

 תיקוני שפכטל וצבע סביב פתח ירידה מגג עליון. .1.8
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 להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.יש 

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 פגם ברשת איוורור צנרת אוויר גג עליון. .1.9

 
 נדרש להשלים.

"ראשי המרזבים בשטח הגג יכוסו ברשת בלתי חלידה  07051בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 
 יה חוטים מגולוונים.". לפי פרט בתוכנית. בהעדר תוכנית תהיה הרשת עשו

 )רשת( הבולט מעליו. כל קולט מי גשם יצויד במכברלפיו: " 7.4.5ובניגוד להל"ת סעיף 
 פעם שטח החתך של מוצא הקולט. ".  1.5 -שטח המעבר החופשי דרך המכבר לא יפחת מ
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 קומת גג .2

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל קומת הגג. .2.1
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 בניין.ניקיון שיירי צבע וחומרי  .2.2

 

 השלמת גלאי עשן חדר אשפה. .2.3
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 .כלל גגבין יריעות בטומניות בהלבנת זפת  .2.4

 
 נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.

 .05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף 
דים נדרש לצבוע בגגות חשופים את הביטומן בחיבורים בעיבו  -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.

 למניעת חדירת מים(השלמת פס אלומיניום סביב יריעות ביטומניות בכלל הגג ) .2.5
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 החסרים למניעת התנתקות היריעות מהקיר וחדירת מים .נדרש להשלים הסרגלים 

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

 היריעה.

 ב חלון רפפה חדר מדרגות מזרחי.גימור לא מקצועי סבי .2.6

 

 משאבת שיחרור לחץ מותקנת בצורה לא מקצועית. .2.7
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 השלמת חיבור גלאי עשן )יניקת עשן מלובאים( לרבות זכוכית. .2.8

 

 .1תיקוני טיח סביב יציאה לחדר מדרגות  .2.9
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 .1צביעת פרופילי ברזל מדרגות מול חדר מדרגות  .2.10

 
 . ע מחדשלקוי ואת החלודה ולצבויש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע 

 הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן:
 .2חלק  1922ת"י 

 .1105המפרט הכללי סעיף  
בבליה או שניתן יהיה להגן יהיו עמידים ממנו עשוי המעקה החומרים  הדורש כי 5סעיף  1142בניגוד לת"י 

 עליהם מפני בליה.
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 קוף דלת יציאה לגג.עיבוד גליף במש .2.11

 
 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 

  3של גימורים", בקירות בגובה עד  "סטיות  – 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 –נושאים", נספח ג' -"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, טבלה 789. ת"י 3

 

 השלמת בידוד ברזל צנרת מים חמים. .2.12
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 תיקוני צבע ברחבי מעקה גג עקב קילופי צבע ואי אחידות בגוון. .2.13
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 ברגים )צבע נגד חלודה(.ת מעקה סביב צביע .2.14
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 .2גימור לא מקצועי סביב חלון רפפה חדר מדרגות  .2.15

 

 תיקוני שפכטל וצבע באזור סולם עלייה לגג עליון. .2.16
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 יב חלון איוורור פיר מעלית.גימור לא מקצועי סב .2.17

 

 תיקוני שפכטל וצבע דלת חדר אשפה. .2.18
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 מים מעקה גג עליון. איטום סביב צינור ניקוז .2.19

 

 פקקים פגומים ברחבי מעקה גג. .2.20
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 תיקוני שפכטל וצבע סביב קולטן. .2.21

 

 השלמת רשת לצנרת ניקוז גג. .2.22
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 נדרש להשלים.

 )רשת( הבולט מעליו. כל קולט מי גשם יצויד במכברלפיו: " 7.4.5ובניגוד להל"ת סעיף 
 פעם שטח החתך של מוצא הקולט. ".  1.5 -שטח המעבר החופשי דרך המכבר לא יפחת מ

 

 גג –חדר משאבות 

 תיקוני שפכטל וצבע במשקוף כניסה. .2.23
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 כיוון דלת כניסה נפתחת ונסגרת בצורה לא תקינה. .2.24

 השלמת מכסי קופסאות חשמל. .2.25

 

 לכפתור אזעקת כיבוי אש.השלמת זכוכית  .2.26

 

 קופסת ניקוז בסטייה מהמישוריות ובנוסף איטום בחומר אלסטי. .2.27
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 תיקונים והשלמות צבע בפתח מאגר מים. .2.28

 

 תיקוני צבע בסולם עלייה למאגר מים. .2.29
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 תיקוני שפכטל וצבע בכלל החדר עקב גימור לא מקצועי. .2.30

 

 הוצאת מסמר מכוחלה מימין לחדר משאבות גג. .2.31
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 גג –וורור שוט אשפה חדר אי

 תיקוני טיח שפכטל וצבע בכלל חדר עקב פגמים וגימור לא מקצועי. .2.32
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 גימור לא מקצועי מעל פנלים. .2.33

 
 

 קופסת ניקוז והשלמת רשת ניקוז.חיתוך  .2.34
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 השלמת מכסים לקופסאות חשמל. .2.35

 
 נדרש להשלים.

 .08זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול ( סעיף 
תיבה ואבזר יהיו תקניים הקובע כי: " 42סעיף  1970ובניגוד לתקנות החשמל )התקנת מוליכים( משנת 

( הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים 2) …ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי העניין
כל לפי מקום ( אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, ה3שבתוכם;  )

 ". …ההתקנה

 השלמת מגן זכוכית בכפתור אזעקה כיבוי אש. .2.36
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 נדרש להשלים.

 .529תקנה  500ע"י הוראות כיבוי אש פרק 

 תיקוני שפכטל וצבע במשקוף כניסה עקב פגמים ואי אחידות בגוון. .2.37
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 השלמת בנייה ופינוי פסולת סביב שרוול שוט אשפה. .2.38
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 כיבוי אש לגלאי אש. הטמנת צנרת חשמל בין אזעקת .2.39

 

 .תיקוני צבע בדלת חדר שוט אשפה .2.40
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 . ע מחדשיש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולצבו
 הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן:

 .2חלק  1922ת"י 
 .1105המפרט הכללי סעיף  

בבליה או שניתן יהיה להגן יהיו עמידים ממנו עשוי המעקה החומרים  הדורש כי 5סעיף  1142בניגוד לת"י 
 עליהם מפני בליה.
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 (הקרקע)מהגג ועד  2-ו 1 מדרגות יליקויים עבור חדר-כללי -מדרגות יחדר .3

בכלל חדרי מדרגות עקב אי אחידות בגוון, פגמים וגימור לא  תיקוני שפכטל וצבע .3.1
 מקצועי.

 
 

 
 בצורה מקצועית ואחידה.נדרש לתקן 

 .יתאימו למוזמןהמחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 
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תיקוני שפכטל וצבע בכלל משקופי כניסה ללובי כלל הקומות עקב פגמים ואי אחידות  .3.2
 בגוון.

 
 

 
 . ע מחדשיש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החלודה ולצבו

 וי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן:הליק
 .2חלק  1922ת"י 

 .1105המפרט הכללי סעיף  
בבליה או שניתן יהיה להגן יהיו עמידים ממנו עשוי המעקה החומרים  הדורש כי 5סעיף  1142בניגוד לת"י 
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 עליהם מפני בליה.

 השלמת זכוכית לחצן אזעקת כיבוי אש. .3.3

 

 חיתוך לא מקצועי סביב טלפון כבאים.אריח חיפוי ב .3.4

 

 קיבוע מעקה בצורה תקינה. .3.5
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 הורדת שיירי חומרי בניין מכלל דלתות כניסה ללובי. .3.6

 
 נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.

לפיו: "במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע  11020זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 
המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות  תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים את הרצפות ושאר 

 וכד'. הרצפות, הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה ביריעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."

 תיקוני צבע בכלל מעקה חדרי מדרגות לרבות מאחזי יד. .3.7
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 . ע מחדשודה ולצבויש ללטש, להסיר שיירי ריתוך, צבע לקוי ואת החל

 הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן:
 .2חלק  1922ת"י 

 .1105המפרט הכללי סעיף  
בבליה או שניתן יהיה להגן יהיו עמידים ממנו עשוי המעקה החומרים  הדורש כי 5סעיף  1142בניגוד לת"י 

 עליהם מפני בליה.
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  ראשונה בכלל חדרי מדרגות. בצבע שונה במדרגההשלמת פס  .3.8

 

 קיבוע רוזטות בכלל מאחזי יד בכלל חדרי מדרגות. .3.9

 

 פסי הפרדה בסטייה מהמישוריות בכלל כניסה ללובי מחדר מדרגות. .3.10
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 נדרש להשלים פס הפרדה.

לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים  100811בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף
 יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות"ויבשים 

 הדורש כי  - 10024זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 
 "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס 

 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של     

 חדרי מדרגות.השלמות רובה בכלל  .3.11

 
 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
יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי  והכתלים

 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

  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע   אטימים,חזקים ויציבים.
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 קיטום מקצועות )גרונגים( משמאל למשקופי דלתות כניסה ללובי בכלל חדר מדרגות. .3.12

 
לפיו: "שיפולים קרמיים יבוצעו כנאמר  לעיל בסעיף  10035זאת בניגוד למפרט הכללי  לעבודות בנין, סעיף 

 ראצו"לגבי שיפולי ט 10025
לפיו: "מקצועות המפגש של פני השיפולים עם המישור האנכי אליו הם  10025וכן בניגוד לנאמר בסעיף  

 ". °45  מחוברים, ייקטמו בזווית של

 .)ניתן גם לחרוץ אף מים במדרגות( השלמת סף גלישת מים במדרגות .3.13

 
 .יש לחרוץ  אפי המים
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נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לפיו  - 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".

ר עקב פגמים, גליות בטיח וגימועיבוד גליפים סביב כלל משקופי דלתות יציאה ללובי  .3.14
 לא מקצועי.

 
 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 

  3ורים", בקירות בגובה עד  "סטיות של גימ – 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 –נושאים", נספח ג' -"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, טבלה 789. ת"י 3
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 איטום בחומר אלסטי סביב פתחי איוורור מכלל קומות. .3.15

 
לפיו חורים לאביזרי קצה של מערכות נדרש שיאטמו בצורה כזו  3.7סעיף  1924זאת בניגוד לנדרש בת"י 

שהמחיצה לא תפגע בדרישות לבידוד אקוסטי, תרמי, לעמידות אש ולעמידות בפני רטיבות הכל לפי 
 הענין.

 .גופי תאורה הורדת מסקינטייפ מכלל .3.16
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 נדרש להסיר מסקנטייפ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 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:

 1חדר מדרגות הערות נקודתיות עבור כל קומה  -ספציפי .4

 חלונות רפפה בקומת גג לרבות איטום בחומר אלסטי. 2 ותיקונים סביב תוהשלמ .4.1

 
 

 

 סימני רטיבות שהתייבשה מתחת חלון רפפה מול דלת יציאה לגג עליון. .4.2

 

4.2.1.  

פיו מבנה וגימור החלון יהיו -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  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.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2
"תכנון  5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068. ת"י 2
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פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע -ההתקנה" על
 חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות 

 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 ורוחביים מתחת חלון רפפה )משמאל לדלת יציאה לגג(.סדקים אורכיים  .4.3

 

 כיוון מנעול דלת יציאה לגג. .4.4

 כיוון צוקל דלת יציאה לגג. .4.5

 

 גימור לא מקצועי מתחת דלת יציאה לגג עליון. .4.6
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 .20קיבוע מחזיק דלת יציאה ללובי קומה  .4.7

 

פנלים בסטייה מהמישוריות, בגימור לא מקצועי וללא קיטום מקצועות )גרונגים(  .4.8
 מצידי משקוף כניסה ללובי.
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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:

 
 

 

 .18בפנל מדרגה מימין למשקוף יציאה לקומה חיתוך לא מקצועי  .4.9
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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:

 

 .17כניסה לקומה השלמת פנל מימין למשקוף  .4.10

 

 .16פס הפרדה פגום במשקוף יציאה ללובי  .4.11
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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:

 

 .15-ל 16אריח פגום בפודסט ירידה מקומה  1 .4.12

 

 מותקן בשיפוע. 15משקוף דלת לובי יציאה לקומה  .4.13
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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:

 

 (.14-ל 15מדרגה פגומה )מדרגה שלישית כשיורדים מקומה  .4.14

 

 .14השלמת פקק במעקה מול דלת יציאה לקומה  .4.15
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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:

 

 בסטייה מהמישוריות. 14משקוף יציאה ללובי קומה  .4.16

 

 .12השלמת פקק למעקה מול דלת יציאה לקומה  .4.17

 



 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:

 .10לקומה  11פקק במעקה פגום כשיורדים מקומה  .4.18

 

 .10אריח ריצוף פגום משמאל לדלת יציאה ללובי קומה  1 .4.19

 

 בין מדרגות )בשיש בין שלח ורום(.איטום בחומר אלסטי  .4.20
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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:

 

 .8כיוון צוקל דלת בדלת יציאה ללובי קומה  .4.21

 

 .8רמקול מותקן בצורה לא מקצועית מעל דלת יציאה ללובי קומה  .4.22

 

 חיתוך לא מקצועי בפנל משמאל ומימין למשקופי דלת יציאה ללובי. .4.23
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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:

 

 תיקוני שפכטל וצבע כלל חדרי מדרגות. .4.24
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  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:

 

 

 דרגה ראשונה בכלל הקומות )חלק יש וחלק אין(.השלמת פנל שיש מעל מ .4.25

 

 .6התקנת גלאים בצורה מקצועית מעל משקוף כניסה ללובי קומה  .4.26
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  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:

 

 .5כיוון צוקל דלתות כניסה משקוף קומה  .4.27

 

 .5פנל שבור מימין למשקוף כניסה ללובי קומה  .4.28
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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:

 .4אריח פגום מול דלת כניסה ללובי קומה  1 .4.29

 

 .3לקומה  4פקק מעקה שבור בירידה מקומה  .4.30

 

 אי אחידות בחיתוך פנלים בכלל חדרי מדרגות. .4.31
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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:

 

 השלמת פנל בקומת קרקע מתחת מעקה מדרגות. .4.32

 

 רטיבות משמאל לדלת יציאה ללובי קומת קרקע )קיר משותף לפיר מעלית(. .4.33

 



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

 

דלת יציאה ללובי קומת קרקע נסגרת בצורה לא תקינה )מחזיר דלת לא תקין ואינו  .4.34
 מקובע כנדרש(.
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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:

 

 התקנת ספרינקלר בצורה לא מקצועית מעל דלת יציאה ללובי קומת קרקע. .4.35

 

 השלמת גלאי עשן מעל משקוף לובי כניסה בקומת קרקע. .4.36
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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:

 

 .פינת טיח פגומה מימין למשקוף דלת כניסה ללובי קומת קרקע .4.37

 

 .חיבור כבל לאזעקת כיבוי אש .4.38
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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:

 
 נדרש להשלים.

 .529תקנה  500ע"י הוראות כיבוי אש פרק 
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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:

 2חדר מדרגות הערות נקודתיות עבור כל קומה  -ספציפי .5

 גימור לא מקצועי מתחת משקוף יציאה לגג. .5.1

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדר מדרגות. .5.2

 

 חלונות רפפה לרבות איטום בחומר אלסטי. 2התקנה לא מקצועית  .5.3
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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:

 
 

 

 סדקים אורכיים ורוחביים מתחת חלון רפפה. .5.4
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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:

 

 לרבות קיבוע מעקה. בטון סביב מעקהתיקוני  .5.5
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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:

 

 דוגמא לפנלים לא מאותו הסוג. .5.6
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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:

 .20אריח ריצוף שבור משמאל לדלת יציאה לובי קומה  1 .5.7

 

 פנלים בסטייה מהמישוריות ברחבי חדר מדרגות. .5.8

 

 איטום בין ריצוף למדרגות שיש. .5.9



 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:

 

 השלמת רובה ותיקונים מעל פנלים בכלל חדרי מדרגות. .5.10

 

 .18-ל 19שבור כשיורדים מקומה סף שיש  .5.11
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 
 

 

 .18כיוון דלת יציאה ללובי קומה  .5.12

 .18רמקול מותקן בצורה לא מקצועית מעל משקוף קומה  .5.13



 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:

 

 פנלים בסטייה מהמישוריות בכלל חדרי מדרגות. .5.14

 

 .15פגם במעקה מימין למשקוף דלת יציאה ללובי קומה  .5.15
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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:

 

 .15כיוון דלת יציאה ללובי קומה  .5.16

 .15מתחת מדרגות מול משקוף לובי קומה  תיקון שפכטל וצבע .5.17

 

 גימור לא מקצועי בחיבורים של מעקה מדרגות. .5.18
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______________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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 .13אריח בחיתוך לא מקצועי משמאל למשקוף לובי קומה  1 .5.19

 

 .10-ל 11גימור לא מקצועי סביב חלון פתח יציאת עשן כשיורדים מקומה  .5.20
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 .10ה קיבוע קופסת חשמל מתג תאורה מימין למשקוף יציאה ללובי קומ .5.21

 

 ומטה(. 10דוגמא להחלפת סוג פנלים )ההחלפה התבצעה מקומה  .5.22
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 .9-ו 8 7כיוון דלתות יציאה ללובי קומות  .5.23

 .6גוף תאורה לא תקין מעל משקוף יציאה ללובי קומה  .5.24

 

 .6תיקון סביב גלאי מעל משקוף כניסה ללובי קומה  .5.25
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 .5-ל 6גימור לא מקצועי סביב חלון איוורור כשיורדים מקומה  .5.26

 

 הורדת שיירי חומרי בניין מכלל מדרגות. .5.27
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 תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדרי מדרגות. .5.28
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 .3התקנה לא מקצועית של טלפון כבאים משמאל למשקוף יציאה ללובי קומה  .5.29
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 .3השלמת גלאי עשן מעל משקוף כניסה ללובי קומה  .5.30

 

 הסרת שיירי צבע מכלל דלתות. .5.31
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 (.1-ל 2כשיורדים מקומה סף שיש שבור )מדרגה ראשונה  .5.32

 

 השלמות רובה.דוגמא ל .5.33
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 הסרת שיירי צבע מטלפון כבאים בכלל הקומות. .5.34

 

 סדקים סביב משקוף יציאה ללובי קומת קרקע. .5.35
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 השלמת מכסה גלאי עשן מעל משקוף יציאה ללובי קומת קרקע. .5.36

 

 השלמת פנלים מול יציאה ללובי קומת קרקע. .5.37
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 פנלים.סימני רטיבות שהתייבשה מעל  .5.38

 

 דלת יציאה ללובי קומת קרקע נסגרת בצורה לא תקינה. .5.39
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 כיוון צוקל דלת יציאה ללובי קומת קרקע. .5.40

 

 .)חורים של ברגים( ואינם מכוונים כלל דלת וצוקל יציאה ללובי קומת קרקע פגומים .5.41
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 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 
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 קומותכלל לובי הערות כלליות ל .6

 ניקוי כלל מסילות מעליות בכלל הקומות. .6.1

 
 נדרש להסיר שיירי חומרי בנין בצורה מקצועית.

 . 3.2.4סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 הסרת שיירי חומרי בניין וצבע מכלל רצפות. .6.2

 
 יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי המחייב בדיקה  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555כנדרש בתקן הישראלי 
 .נספח א'( ה)רא לשימוש

 .2נספח א   3חלק  1555וכן כנדרש בתקן 
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 הסרת שיירי חומרי בניין וצבע מכלל אריחי חיפוי. .6.3

 
 יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי המחייב בדיקה  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555כנדרש בתקן הישראלי 
 .נספח א'( ה)רא לשימוש

 .2נספח א   3חלק  1555וכן כנדרש בתקן 

תיקוני שפכטל וצבע סביב כלל משקופי דלתות אש יציאה ממעלית עקב פגמים, אי  .6.4
 אחידות בגוון וגימור לא מקצועי.
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 לבשות מעליות.איטום בחומר אלסטי סביב כלל ה .6.5

 

 השלמת רובה בכלל חיפוי קרמיקה ברחבי הלובי בכלל הקומות. .6.6

 

 איטום בחומר אלסטי בין כלל משקופים וחיפוי קרמיקה. .6.7
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 איטום בחומר אלסטי בין פנלים וארונות שירות. .6.8

 
יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד 

 במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.
 .12.08.04 -ו   12.03.04    -סעיפים ובניגוד למפרט הכללי 

פיו מבנה וגימור החלון יהיו -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק  1068. ת"י 1
תריס, -הצטברות של מים. במכלל חלוןלפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע 

חלק  1509כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 
 ידי פקקים מתאימים.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2
"תכנון  5.1ף "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעי 1חלק  4068. ת"י 2

פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע -ההתקנה" על
חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים 

 שהכין המתכנן.
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 ניקוי שיירי חומרי בניין וצבע מכלל ארונות שירות. .6.9

 
 דרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.נ

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 

 יעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."וכד'. הרצפות, הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה ביר

תיקוני שפכטל וצבע בכלל תקרות לובי עקב חיבורים בולטים בפלטות גבס, גימור לא  .6.10
 מקצועי ואי אחידות בגוון.
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לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת  הלהכין את התקר,לשפשף את הצבע  נדרש

 .ומראה אחיד גוון תואם
לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות  – 11031סעיף  -ת בניגוד למפרט הכללי זא

מלט, כתמים, פריחות, אבק  ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים 
 באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר"

 .1922וכן בניגוד לת"י 

 א מקצועי באריחי חיפוי סביב טלפון כבאים בכלל הקומות.חיתוך ל .6.11
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
ורים לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב ח 100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 באריחים בעזרת מכשיר מתאים" 

 כיוון צוקל כלל דלתות אש עקב סטייה מהמישוריות וגימור לא מקצועי. .6.12

 

 קיבוע כלל מחזיקי דלתות אש. .6.13
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 (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

תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדרי דוודים בכלל קומות עקב גימור לא מקצועי ואי  .6.14
 אחידות בגוון.
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 איטום בחומר אלסטי סביב רשת ניקוז בכלל חדרי דוודים. .6.15

 
 יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

...במקרים בהם הקבועה הדורש כי: " 3.1.3סעיף מחסומים( ו בניגוד להל"ת )קבועות שרברבותזאת 
 נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים"

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

 בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".
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 במשקופי כניסה לחדרי דוודים עקב פגמים ואי אחידות בגוון.תיקוני שפכטל וצבע  .6.16

 

 

 פסי הפרדה בסטייה מהמישוריות בכניסה לחדרי דוודים בכלל הקומות. .6.17
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 נדרש להשלים פס הפרדה.

לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים  100811ד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיףבניגו
 ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות"

 הדורש כי  - 10024זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 
 "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס 

 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של     

 גימור לא מקצועי מעל פנלים בכלל חדרי דוודים. .6.18
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 תיקוני טיח שפכטל וצבע סביב צנרת מים הזנה ויציאה מדוד בכלל חדרי דוודים. .6.19

 

 ליף סביב כלל משקופי חדרי שוט אשפה עקב גימור לא מקצועי.עיבוד ג .6.20

 

תיקוני שפכטל וצבע סביב משקופי כניסה לחדרי שוט אשפה עקב פגמים ואי אחידות  .6.21
 בגוון.
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 תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדרי שוט אשפה עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .6.22
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 אלסטי וניקוי שיירי חומרי בניין.השלמת פתחי שוט אשפה לרבות איטום בחומר  .6.23

 

 תיקוני רובה והוצאת ספייסרים בכלל רצפות חדרי שוט אשפה. .6.24
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 עיבוד גליפים סביב חלון חדר שוט אשפה בכלל קומות. .6.25

 

 השלמת אף מים בחלון חדרי שוט אשפה. .6.26

 

 גימור לא מקצועי מעל חיפוי קרמיקה בכלל חדרי שוט אשפה. .6.27
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 3-סף שיש מנותק מהחלון כ -חדרי שוט אשפה נותשיש חלוגימור לא מקצועי סביב ספי  .6.28
 ס"מ וממולא בכוחלה.

 

 השלמת זכוכית מגן לכלל כפתורי אזעקת כיבוי אש. .6.29
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 איטום רצפות ארונות מוני מים בכלל קומות. .6.30

 

 הוצאת ספייסרים והשלמות רובה בכלל הקומות. .6.31
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 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
חומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי והכתלים יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים ב

 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

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

 איטום בחומר אלסטי סביב פתח פיר עשן בכלל הקומות. .6.32

 
יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד 

 שופעות בגשמים.במיוחד בחזיתות דרום ומערב המ
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 .12.08.04 -ו   12.03.04    -סעיפים ובניגוד למפרט הכללי 
פיו מבנה וגימור החלון יהיו -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  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.-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2
"תכנון  5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068. ת"י 2

י אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע פיו מוצר-ההתקנה" על
חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים 

 שהכין המתכנן.
קפיד יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולה

 .במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים

 .השלמת מטפי כיבוי בכלל ארונות כיבוי אש .6.33

 
 נדרש להשלים.

 .529תקנה  500ע"י הוראות כיבוי אש פרק 

 השלמת איטום כלל ארונות כיבוי אש לרבות השלמת מטף וזרנוק. לדוגמא: .6.34

 
 משוריין או ש"ע ברשת פיברגלס שתי שכבות.מ' בטיח אוטם מסוג "פוליגג"  3 -נדרש לבצע איטום בכ

 חיתוך לא מקצועי באריחי חיפוי ליד מתגי תאורה ופעמון כלל דירות. לדוגמא: .6.35
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 לעיל" 100641לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף   100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
לפיו:  "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים  100641 וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף

 באריחים בעזרת מכשיר מתאים" 

 לדוגמא: שיירי צבע מכלל ארונות שירות. .6.36

 

 תיקוני שפכטל צבע בתוך ארונות מים. לדוגמא: .6.37
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 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 גימור לא מקצועי סביב ספרינקלרים. לדוגמא: .6.38

 

 משמאל לפיר אשפה: 19חיתוך לא מקצועי סביב מתגים. לדוגמא קומה  .6.39
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 איטום בחומר אלסטי בין חיפוי למשקופי דלתות אש. .6.40

 

 :17השלמת ריצוף בכלל חדרי דוודים. לדוגמא חדר דוודים קומה  .6.41
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 :17הוצאת ספייסרים ותיקוני רובה בכלל הקומות. לדוגמא חדר דוודים קומה  .6.42

 
ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים יש לפרק  חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית 

 אחידים, מילוי מלט )"רובה"( וכד'.

 :17חיתוך לא מקצועי סביב ניקוז חדר דוודים. לדוגמא חדר דוודים קומה  .6.43

 
 יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

ה שתמנע עד כמה  שאפשר הנחת האריחים תתבצע בצורלפיו    - 6סעיף  1629זאת בניגוד לדרישות  ת"י 
את ההשתמשות במרצפות חלקיות ובאם נדרש להשתמש בחלקי מרצפות יש להשתמש רק במרצפות 

 שנוסרו עם דיסק כאשר בעת ההנחה יש להניח כך שמקום הניסור לא יהיה נגלה לעין.
צוף, יש לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר ברי 10024בניגוד למפרט הכללי( סעיף כן ו

לחתוך את האריחים מסביב  לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או 
לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית 

 לעיל". 10013מתאימה, כאמור בסעיף 
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 20קומה לובי  .7
 

 .20בין חיפוי קרמיקה ותקרת לובי קומה  חיתוך לא מקצועי בפס אלומניום .7.1.1

 

 אינה מכוונת. 3דלת אש מול מעלית  .7.1.2

 .3אריח ריצוף פגום מול דלת אש ליד מעלית מספר  1 .7.1.3

 
 

 אריח חיפוי פגום מול דלת פיר אשפה. 1 .7.1.4
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 )ליד פעמון(. 75אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מימין לדלת דירה  1 .7.1.5

 

 אשפה.אריחי ריצוף פגומים בחדר שוט  2 .7.1.6
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 .76אריח חיפוי פגום מעל פתח פיר עשן מול דירה  1 .7.1.7

 

 .76חיתוך לא מקצועי באריח חיפוי סביב פעמון כניסה לדירה  .7.1.8

 
 פרק ולהחליף אריחים פגומים.נדרש ל

הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של  1629שבתקן  4בניגוד לסעיף זאת 
 .6החורגים מהמותר ע"פ  ת"י  פגמיםאריחים שמתגלים בהם 

 לגבי ליקויים מותרים באריחים מסוג א'. – 6ובניגוד לת"י  
הדורש כי "האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת  – 10024סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי 

ויסולק הריצוף.  כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם  עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף 
 מהאתר.

בנוסף יבוקר כל אריח עם  הנחתו. כל אריח  פגום, מוכתם או סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם 
 כבר נקבע במקומו"
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   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 19קומה לובי  .8

 השלמת זכוכית במתג אזעקת כיבוי אש. .8.1

 

 תיקוני בטון טיח שפכטל וצבע. .8.2

 

 השלמות רובה כלל חדר דוודים והוצאת ספייסרים. .8.3
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 פגם משקוף כניסה לחדר דוודים. .8.4

 

 כיוון צוקל דלת כניסה חדר דוודים. .8.5
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 משקוף בסטייה מהמישוריות בחדר דוודים. .8.6

 

 אריח חיפוי פגום מימין לחדר דוודים. .8.7

 

 .1פגם בפינה משתנה מול יציאה לחדר מדרגות  .8.8
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 .1אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי משמאל לדלת יציאה לחדר מדרגות  .8.9

 

 אלסטי סביב חלון פתח פיר עשן.איטום  .8.10
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 אריח חיפוי שבור משמאל לפיר אשפה. .8.11

 

 דלת פיר אשפה לא מכוונת לא מכוונת קשה לסגור ולפתוח. .8.12



 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:

 
 

 

 

 18קומה לובי  .9

 .71אריחי חיפוי פגומים מול מחסן  3 .9.1
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 .72אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .9.2

 

 .72חיבורי פלטות גבס בולטים מול מחסן  .9.3
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 .72פגום מול דירה  אריח ריצוף 1 .9.4
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 .2אריח חיפוי מימין ליציאת חדר מדרגות  1 .9.5

 

 .18אריחי ריצוף פגומים ברחבי לובי קומה   .9.6
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 .72אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .9.7
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 

 

 17קומה לובי  .10

 .2אריח ריצוף פגום מימין לדלת יציאה חדר מדרגות  1 .10.1
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 .67אריחי ריצוף פגומים מול מחסן  2 .10.2

 

 .67חיפוי פגום מול מחסן אריח  1 .10.3

 

 .66אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .10.4
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 
 

 הורדת מסקינטייפ מספרינקלר חדר דוודים. .10.5
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   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי
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 16קומה לובי  .11

 .62אריח ריצוף מול דירה  1 .11.1

 

 .61פינה משתנה פגומה משמאל למחסן   .11.2

 

 .61אריחי ריצוף פגומים משמאל למחסן  2 .11.3
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 .61סימני רטיבות שהתייבשה מעל מחסן  .11.4

 

 התקנת מגנט דלת אש בצורה לא תקינה שאינו מחזיק את הדלת. .11.5
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 .3אריח חיפוי שבור מול מעלית  1 .11.6

 

 .63פתח ניקוז מוגבה בארון מוני מים ליד דירה  .11.7
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 .63אריח חיפוי פגום מעל מחסן  1 .11.9
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 :63לדוגמא ליד מחסן  .הוצאת ספייסרים בכלל הקומות .11.10

 

 .64יח חיפוי פגום מול מחסן אר 1 .11.11
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 15קומה לובי  .12

 .60אריח חיפוי פגום משמאל לדירה  1 .12.1

 

 .60אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .12.2
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 .60אריח חיפוי בסטייה מול מחסן  1 .12.3

 

 .59מול דירה  אריחי ריצוף פגומים 2 .12.4
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 .2אריחי ריצוף פגומים מול מעלית  3 .12.5

 

 )המעלית הימנית(. 3אריחי חיפוי פגומים סביב מעלית  3 .12.6



 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
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 אריחי חיפוי פגומים מאחורי דלת אש . .12.7

 

 .2אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .12.8
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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:

 

 .1אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .12.9

 

 .57אריח חיפוי פגום מימין לדירה  1 .12.10



 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:

 

 .57אריחי חיפוי פגומים מול מחסן  5 .12.11

 

 .58סימני רטיבות שהתייבשה ליד מחסן  .12.12



 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:

 

 .58ול דירה אריח ריצוף פגום מ 1 .12.13

 
  

 
 
 



 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:

 14קומה לובי  .13

 ופס הפרדה פגום. 1אריח ריצוף פגום ביציאה לחדר מדרגות  1 .13.1

 

 .54אריחי חיפוי פגומים מול מחסן  2 .13.2

 

 .54אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .13.3



 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:

 

 .54אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .13.4

 

 סימני רטיבות שהתייבשה מול חדר דוודים. .13.5



 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:

 

 .53לדירה אריח חיפוי פגום מימין  1 .13.6

 

 פינות משתנות בגימור לא מקצועי סביב מעליות )שרוטות ופגומות(. .13.7



 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:

 

 



 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:

 

 אריחי ריצוף  פגומים מול מעליות. 4 .13.8

 
 



 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:

 

 אריחי חיפוי פגומים מול מעליות. 4 .13.9

 

 .56הוצאת ספייסר משמאל לדירה  .13.10



 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:

 

 .56אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .13.11

 

 .55אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .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:

 

 .55בתקרת גבס מול דירה חור  .13.13

 

 .55אריח חיפוי בסטייה מהמישוריות מול מחסן  1 .13.14



 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:

 

 13קומה לובי  .14

 הוצאת ספייסרים ברחבי הקומה. לדוגמא: .14.1

 

 .52אריח בחיתוך לא מקצועי משמאל למחסן  1 .14.2



 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:

 

 .52אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .14.3

 

 .51אריחי חיפוי פגומים מול מחסן  2 .14.4



 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:

 

 מקצועי סביב מעליות.פינה משתנה בגימור לא  .14.5

 

 איטום בחומר אלסטי בין מסגרת מעליות לחיפוי. .14.6



 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:

 

 אריחי חיפוי פגומים מול מעליות. 2 .14.7

 

 :13תיקוני צבע בכלל דלתות אש. לדוגמא דלתות אש קומה  .14.8



 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:

 

 .49אריח חיפוי פגום משמאל מחסן  1 .14.9

 

 .50אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .14.10

 



 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:

 12קומה לובי  .15

 .45מול מחסן  אריחי ריצוף פגומים 2 .15.1

 

 .1ומשמאל למעלית  3אי התאמה באריחי חיפוי מימין מעלית  .15.2

 

 .1פגום משמאל למעלית אריח חיפוי  1 .15.3



 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:

 

 :12גימור לא מקצועי בין חיפוי לתקרה בלובי בכלל הקומות. לדוגמא לובי קומה  .15.4

 

 אריח ריצוף פגום מול פיר אשפה. 1 .15.5



 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:

 

 .48אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .15.6

 

 .48ריצוף פגום מול מחסן אריח  1 .15.7



 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:

 

 .48אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .15.8

 

 .2אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי ביציאה לחדר מדרגות  1 .15.9



 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:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 11קומה לובי  .16

 .44אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .16.1

 
 

 .43מול מחסן  והוצאת ספייסר אריחי חיפוי פגומים 2 .16.2

 
 

 



 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:

 מול מעליות. אריחי ריצוף פגומים 2 .16.3

 

 אריח ריצוף פגום מול חדר דוודים. 1 .16.4

 

 .42אריח ריצוף פגום מל דירה  1 .16.5



 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:

 

 .42סימני רטיבות שהתייבשה ליד דירה  .16.6

 

 .42אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מול מחסן  1 .16.7

 



 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:

 10קומה לובי  .17

 .37אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .17.1

 

 אריח ריצוף פגום מימין לחדר דוודים. 1 .17.2

 

 הנמכת גבס מול מעלית.סגירת  .17.3



 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:

 

 רמקול מול מעליות מותקן בצורה לא מקצועית. .17.4

 

 לא תקין. 2מתג מימין למעלית  .17.5



 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:

 

 .3אריח ריצוף פגום מול מעלית  1 .17.6

 

 אי התאמה בפנלים ליד מעליות. .17.7



 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:

 

 .39אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .17.8

 

 .39אריח חיפוי פגום ליד דירה  1 .17.9



 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:

 

 :10השלמת רובה. לדוגמא קומה  .17.10

 
 
 
 
 



 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:

 9קומה לובי  .18

 .36סגירה בתקרת גבס מול דירה  .18.1

 

 .36אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .18.2

 

 .35אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .18.3



 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:

 

 .3מימין למעלית חיתוך לא מקצועי בחיפוי  .18.4

 

 .1אריח ריצוף פגום מול מעלית  1 .18.5



 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:

 

 .33אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מימין לדירה  1 .18.6

 

 .33מול דירה אריחי ריצוף פגומים  3 .18.7



 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:

 

 פגומה. 33פינה משתנה משמאל מחסן  .18.8

 

 .34אריח ריצוף פגום מול דירה  .18.9



 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:

 

 .הוצאת ספייסרים .18.10

 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 8קומה לובי  .19

 .30אריח חיפוי פגום מעל משקוף דירה  1 .19.1

 

 .30חיתוך לא מקצועי בפלטות גבס מעל פיר עשן מול מחסן  .19.2

 

 .30אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .19.3



 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:

 

 .29פגומים מול מחסן  אריחי ריצוף 2 .19.4

 

 .29אריח חיפוי פגום מול דירה  1 .19.5



 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:

 

 .1אריח ריצוף פגום מול מעלית  1 .19.6

 

 ובחיתוך לא מקצועי מול מעליות. םאריחי חיפוי פגומי 3 .19.7

 

 גימור לא מקצועי סביב אביזרי חשמל. .19.8



 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:

 

 .32אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .19.9

 

 .31אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .19.10



 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:

 

 ספייסרים.הוצאת  .19.11

 
 
 
 
 



 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:

 7קומה לובי  .20

 .28אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .20.1

 

 אריחי חיפוי פגומים מול פיר אשפה. 3 .20.2

 

 אריח ריצוף פגום מול פיר אשפה. 1 .20.3



 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:

 

 אריחי חיפוי בחיתוך לא מקצועי מול מעליות. 2 .20.4

 

 .25אריח חיפוי פגום ליד מחסן  1 .20.5



 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:

 

 .26אריחי חיפוי פגומים מול מחסן  2 .20.6

 
 
 
 
 



 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:

 6קומה לובי  .21

 .22גימור לא מקצועי מעל פיר עשן מול מחסן  .21.1

 

 לא תקין. 1שלט יציאה לחדר מדרגות  .21.2

 

 .22אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .21.3



 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:

 

 .22אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .21.4

 

 אריח ריצוף פגום מול חדר דוודים. 1 .21.5



 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:

 

 .21אריחי חיפוי פגומים מול דירה  2 .21.6

 
 

 .21אריח ריצוף פגום מול דירה  1 .21.7



 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:

 

 .1אריחי ריצוף פגומים מול מעלית  2 .21.8

 

 אריחי חיפוי פגומים מול מעליות. 4 .21.9

 

 .3אריחי ריצוף פגומים מול מעלית  2 .21.10

 

 תיקוני שפכטל וצבע סביב אביזרי חשמל בלובי. .21.11



 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:

 

 פגם בהנמכת גבס בלובי. .21.12

 

 .24אריח חיפוי בסטייה מהמישוריות משמאל לדירה  1אריח חיפוי פגום ו 1 .21.13



 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:

 

 .24פגומים מול מחסן אריחי ריצוף  2 .21.14

 

 אריחי חיפוי פגומים משמאל לפיר אשפה. 2 .21.15



 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:

 

 .23אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .21.16

 

 הוצאת ספייסרים. .21.17



 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:

 

 :6לדוגמא קומה  .גימור לא מקצועי בין פיר אשפה לתקרה בכלל הקומות .21.18

 

 .2אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי משמאל לדלת יציאה לחדר מדרגות  1 .21.19



 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:

 

 5קומה לובי  .22

 אריח חיפוי פגום מימין לפיר אשפה. 1 .22.1

 

 .19אריחי חיפוי פגומים מסביב למחסן  2 .22.2



 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:

 

 .19מחסן  מסביבאריחי חיפוי פגומים  2 .22.3

 

 .1אריח חיפוי פגום מימין למעלית  1 .22.4



 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:

 

 .3אריח חיפוי פגום מימין למעלית  1 .22.5

 

 אריח חיפוי בסטייה מהמישוריות מול מעליות. 1 .22.6



 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:

 

 מקצועית מול מעלית.טלפון כבאים מותקן בצורה לא  .22.7

 

 :5וגמא קומה כלל לשוניות בדלתות אש בלובי פגומות. לד .22.8



 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:

 

 .17אריח חיפוי פגום מעל מחסן  1 .22.9

 

 .1אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי משמאל למשקוף יציאה לחדר מדרגות  1 .22.10



 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:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 4קומה לובי  .23

 .1אריחי חיפוי פגומים מימין לדלת חדר מדרגות  2 .23.1

 

 .14אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .23.2

 

 .13אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .23.3



 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:

 

 .1אריחי ריצוף פגומים מול מעלית  5 .23.4

 

 .1אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .23.5



 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:

 

 .3פגומים ובסטייה מהמישוריות מול מעלית  ריצוףאריחי  3 .23.6

 

 .3אריח חיפוי פגום מעל משקוף דלת אש מול מעלית  1 .23.7



 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:

 

 .16פגום מול דירה  אריח ריצוף 1 .23.8

 

 .16אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מול מחסן  1 .23.9



 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:

 

 .1אריח חיפוי פגום משמאל לדלת יציאה לחדר מדרגות  1 .23.10

 
 

 

 

 



 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:

 3קומה לובי  .24

 .2אריח ריצוף שבור ביציאה לחדר מדרגות  1 .24.1

 

 .12אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .24.2

 

 .12אריח חיפוי פגום משמאל למחסן  1 .24.3



 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:

 

 .12חיפוי פגום מעל מחסן אריח  1 .24.4

 

 .11אריח חיפוי פגום מימין לדירה  1 .24.5



 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:

 

 .3אריח ריצוף פגום מימין למעלית  1 .24.6

 

 .3אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .24.7



 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:

 

 אריחי חיפוי פגומים מול מעליות. 4 .24.8

 

 השלמת אביזר חשמל. .24.9

 

 .9אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מימין לדירה  1 .24.10



 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:

 

 .9מול מחסן אריח ריצוף פגום  1 .24.11

 

 .9אריח חיפוי פגום מעל מחסן  1 .24.12



 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:

 

 .10הצאת מסמר מעל משקוף דירה  .24.13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 2קומה לובי  .25

 .5אריח חיפוי פגום מול מחסן  1 .25.1

 

 .5אריח חיפוי פגום מעל מחסן  1 .25.2

 

 .5אריח חיפוי פגום מעל משקוף דירה  1 .25.3



 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:

 

 .1אריח ריצוף פגום מול מעלית  1 .25.4

 

 .2ריצוף פגומים מול מעלית אריחי  3 .25.5



 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:

 

 טלפון כבאים מול מעליות מותקן בצורה לא מקצועית. .25.6

 

 לא תקין. 2שלט יציאה מול מעלית  .25.7



 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:

 

 השלמת מחזיק דלת מגנטי מול מעליות. .25.8

 

 .3אריחי חיפוי פגומים סביב מעלית  3 .25.9

 



 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:

 

 .3אריח ריצוף פגום מול מעלית  1 .25.10

 

 .7אריח ריצוף פגום מול מחסן  1 .25.11



 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:

 

  1קומה לובי  .26

 .4אריח חיפוי פגום מימין לדירה  1 .26.1

 

 .3אריחי חיפוי פגומים סביב מעלית  2 .26.2



 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:

 

 .1אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .26.3

 

 .2אריח חיפוי פגום משמאל למעלית  1 .26.4



 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:

 

 פינות משתנות ליד מעליות בגימור לא מקצועי. .26.5

 

 .1אריחי חיפוי בחיתוך לא מקצועי משמאל למעלית  5 .26.6



 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:

 

 אריח ריצוף פגום מימין למשקוף חדר דוודים. 1 .26.7

 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 חדר שירות מעל חדר אשפה

 תיקוני שפכטל צבע בכלל חדר שירות. .26.8

 
 

 

 גימור לא מקצועי סביב חלון רפפה. .26.9



 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:

 

 .מעקה גימור לא מקצועי בחיבורי .26.10

 

 תיקוני שפכטל וצבע מעקה. .26.11



 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:

 

 הורדת שיירי צבע. .26.12

 

 שירות עקב פגמים שריטות ואי אחידות בגוון.תיקוני שפכטל וצבע כלל משקוף חדר  .26.13



 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:

 

 עיבוד גליף במלבן כניסה לחדר שירות. .26.14

 

 צוקל כניסה מותקן בצורה לא מקצועית. .26.15



 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:

 

 חדר חברת חשמל

 פס הפרדה פגום בכניסה לחדר חברת חשמל. .26.16

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל החדר. .26.17



 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:

 
 

 

 הוצאת ספייסרים. .26.18



 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:

 

 גימור לא מקצועי מעל פנלים. .26.19

 



 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:

 

 אריחי ריצוף פגומים. 2 .26.20

 

 איטום בחמר אלסטי סביב ארונות שירות. .26.21



 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:

 

 השלמת גרונגים. .26.22

 

 חורים בגבס מול כניסה לחדר חשמל. .26.23

 



 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:

 (1)קומה  שירותר חד

 פגמים במשקוף כניסה. .26.24

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל החדר. .26.25

 

 פס הפרדה פגום. .26.26



 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:

 

 השלמת גרונגים. .26.27

 

 השלמת אסלה. .26.28



 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:

 

 קוף.איטום בחומר אלסטי סביב מש .26.29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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:

 קרקע קומת -כניסה לובי  .27

 השלמות רובה בין חיפויים. .27.1

 

 זכוכית לאזעקת כיבוי אש. .27.2

 

 אריחים פגומים מתחת לחיפוי מול דלת יציאה ראשית. 4 .27.3



 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:

 

 



 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:

 

 אריחים )חומים( פגומים משמאל לדלת יציאה לרחוב. 15 .27.4

 



 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:

 

 



 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:

 

 פגם בארון שירות ברכזת גילוי אש. .27.5

 

 בז' פגום מול תיבת דואר.אריח  1 .27.6



 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:

 

 איטום בחומר אלסטי סביב תיבת דואר. .27.7

 

 איטום בחומר אלסטי בין חיפוי ואלומיניום בכלל לובי. .27.8



 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:

 

 

 אריחי ריצוף חומים פגומים מימין לדלת יציאה ראשית. 4 .27.9



 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:

 

 אריחי חיפוי פגומים ובחיתוך לא מקצועי משמאל למראה. 3 .27.10

 

 .אריחי ריצוף בז' פגומים מול מראה 4 .27.11



 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:

 

 

 פגם בדלת מוני חשמל. .27.12



 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:

 

 כיוון דלת מוני חשמל. .27.13

 איטום בחומר אלסטי בין חיפוי ותקרה. .27.14

 

 איטום בחומר אלסטי סביב כלל ארונות שירות. .27.15



 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:

 

 חיבורים בולטים בין פלטות גבס בכלל לובי. .27.16

 



 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:

 

 .1אריח חיפוי פגום משמאל למחסן  1 .27.17

 

 מותקן בצורה לא מקצועית. 1מחזיק דלת אש דירה  .27.18



 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:

 

 

 .1כיוון דלת אש בכניסה לדירה  .27.19

 .1השלמת זכוכית אזעקת כיבוי אש משמאל לדלת יציאה לחדר מדרגות  .27.20



 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:

 

 . 1אריח חיפוי פגום משמאל לדלת חדר מדרגות  1 .27.21

 

 אריח ריצוף פגום מימין לחדר עגלות. 1 .27.22



 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:

 

 )ימנית(. 3אריח חיפוי פגום מעל מעלית  1 .27.23

 

 )אמצעית(. 2אריח חיפוי פגום מול מעלית  1 .27.24



 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:

 

 קיבוע מחזיק דלת יציאה לחניון . .27.25

 

 סגירת חור בתקרת גבס מול מעליות. .27.26



 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:

 

 פגם בתקרה דקורטיבית מול מעליות סביב רמקול. .27.27

 

 .2פס הפרדה בסטייה מהמישוריות ומעוקם דלת יציאה לחדר מדרגות  .27.28



 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:

 

 .2אריח חיפוי בחיתוך לא מקצועי מימין לדלת יציאה לחדר מדרגות  .27.29

 

 חיפוי.השלמת רובה בכלל  .27.30



 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:

 

 פס הפרדה מעוקם ובסטייה מהמישוריות בדלת יציאה לחניון .27.31

 

 אריחים פגומים מול דלת יציאה לחניון. 4 .27.32



 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:

 

 איטום בחומר אלסטי סביב משקופים. .27.33

 

 .2תיקוני שפכטל וצבע סביב משקוף יציאה לחדר מדרגות  .27.34



 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 שפכטל וצבע משקוף יציאה לחניון. .27.35

 

 חניון .הדבקת גומי סביב דלת יציאה ל .27.36



 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:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2קיבוע מחזיק דלת אש בכניסה לאזור דירה  .27.37



 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:

 

 .2כיוון דלת אש בכניסה לאזור דירה  .27.38

 אריח חיפוי פגום משמאל לדלת יציאה לחניון. 1 .27.39

 

 גימור לא מקצועי סביב שלט יציאה לחניון. .27.40



 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:

 

 פינת חיפוי פגומה משמאל למשקוף יציאה לחניון. .27.41

 

 .2מול מחסן אריח ריצוף פגום  1 .27.42



 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:

 

 מותקן בצורה לא מקצועית. 2מתג תאורה מול מחסן  .27.43

 

 .2כיוון דלת אש בכניסה לדירה  .27.44

 .2אריחי חיפוי פגומים מסביב למשקוף דלת יציאה לקומה  3 .27.45



 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:

 

 השלמת איטום ברצפת ארון מוני מים ומגוף שליטה קומתי. .27.46

 

 פגם בתקרת גבס מעל שלט יציאה משקוף כניסה. .27.47



 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:

 

 .2אש בכניסה לדירה כיוון צוקל דלת  .27.48

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל חדר טכני. .27.49



 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:

 

 



 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:

 

 פס הפרדה בסטייה מהמישוריות בחדר טכני. .27.50

 

 תיקוני שפכטל וצבע במשקוף כניסה לחדר תקשורת עקב פגמים. .27.51



 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:

 

 גימור לא מקצועי מעל פנלים. .27.52

 

 כיוון דלת כניסה לחדר תקשורת. .27.53



 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:

 

 כיוון צוקל דלת כניסה לחדר תקשורת. .27.54

 
 
 

 

 
 



 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:

 לובי כניסה- חדר עגלות

 כיוון צוקל. .27.55

 

 שיירי צבע מעל פנלים וגימור לא מקצועי. .27.56

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל החדר. .27.57



 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 שפכטל וצבע במשקוף כניסה. .27.58



 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:

 

 .איטום בחומר אלסטי סביב חלון רפפה .27.59

 
 
 
 
 



 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:

 חדר אופניים .28

 כיוון צוקל דלת כניסה. .28.1

 

 פגמים במנעול דלת כניסה. .28.2

 

 .בכניסה לחדר אופניים הפרדההשלמת פס  .28.3



 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:

 
לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים  100811בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף

 ויבשים יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות"
 הדורש כי  - 10024ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 

במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח "אם לא נאמר אחרת, 
 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30בחתך מינימלי של  

 אריח ריצוף פגום בכניסה. 1 .28.4

 

 תיקוני שפכטל צבע בכלל החדר. .28.5



 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:

 
 

 
 



 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:

 
 

 

 גימור לא מקצועי מעל פנלים. .28.6



 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:

 

 פנלים בסטייה מהמישוריות בכניסה לחדר. .28.7

 

 ברזל ותיקוני שפכטל צבע במשקוף כניסה.הוצאת פינות  .28.8



 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:

 

 משקוף כניסה קצר מדי ומותקן בצורה לא מקצועית. .28.9

 

 השלמת גלאים ואביזרי חשמל. .28.10



 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:

 
 

 חדר גנרטור .29

 פגמים בדלת כניסה. .29.1

 

 קיבוע מחזיק דלת כניסה. .29.2



 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:

 

 צוקל דלת כניסה מותקן בסטייה מהמישוריות. .29.3

 

 אריח ריצוף פגום בכניסה לחדר. .29.4

 

 וצבע כלל חדר גנרטור. תיקוני שפכטל .29.5



 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:

 

 

 השלמת זכוכית לכפתור אזעקת כיבוי אש. .29.6

 

 ניקוי שיירי חומרי בניין רצפה ופנלים. .29.7



 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 טיח ושפכטל ופינה פגומה. .29.8

 

 



 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:

 גימור לא מקצועי בין פלטות גבס. .29.9
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 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:

 חדר אשפה/מחזור .30

 לחדר אשפה.איטום בחומר אלסטי סביב תעלת ניקוז בכניסה  .30.1

 

גימור לא מקצועי וסטייה מהמישוריות במשקוף חדר אשפה )חצי אבנים משתלבות  .30.2
 וחצי ריצוף(.

 
 



 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 שפכטל וצבע ומשקוף כניסה. .30.3

 

 גוונים שונים בדלתות כניסה. .30.4

 



 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:

 

 איטום בחומר אלסטי סביב קופסת ניקוז. .30.5

 

 קיבוע רוזטות מעקה הגנה על קיר. .30.6



 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:

 

 אריח פגום מול דלת כניסה לחדר דחסנית. .30.7

 

 שפכטל וצבע כלל מעקה הגנה על חיפוי עקב אי אחידות בגוון. .30.8



 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:

 

שפכטל וצבע כלל קירות עקב פגמים בקירות גימור לא מקצועי ואי אחידות בגוון )דגש  .30.9
 מעל חיפוי קרמיקה(.

 
 

 



 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:

 

 הוצאת פלחי ברזל מהקיר ותיקון שפכטל וצבע. .30.10

 

 חיפוי קרמיקה. השלמות רובה כלל .30.11

 

 השלמת רוזטה ברז מים. .30.12
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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:

 

אריחי חיפוי פגומים )היכן שמעקה הגנה על חיפוי קיר ומעל משקוף כניסה לחדר  .30.13
 אשפה(.
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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:

 
 

 

 השלמת גלאי עשן בצורה מקצועית. .30.14
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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:

 

 

 אריחי ריצוף פגומים ובחיתוך לא מקצועי בכניסה לחדר דחסנית. .30.15
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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:

 חדר דחסנית .31

 דחסנית ובנוסף אינו מכוון )בסטייה מהמישוריות(.פגם בצוקל דלת כניסה לחדר  .31.1

 

 תיקוני שפכטל וצבע במשקוף כניסה לדחסנית עקב פגמים.  .31.2

 

 פגמים ושריטות במסילת תריס גלילה חשמלי בדחסנית. .31.3
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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:

 

 

 איטום בחומר אלסטי סביב תעלת ניקוז מים. .31.4
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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:

 

 פגמים וגימור לא מקצועי סביב תעלת ניקוז מים. .31.5

 

 מימין למתג הדלקת אור.אריח חיפוי פגום  .31.6
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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:

 

 אריחי חיפוי קיר פגומים באזור מעקה הגנה.  .31.7
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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:

 

 

 קיבוע רוזטות במעקה הגנה חיפוי קיר. .31.8
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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:

 

 פינות חיפוי קרמיקה בגוונים שונים. .31.9

 

 גימור לא מקצועי סביב ניקוז ברז מים )נדרש להשלים בטון ואיטום בחומר אלסטי(. .31.10
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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:

 

 גימור לא מקצועי סביב תעלת ניקוז מתחת לדחסנית. .31.11

 

 סדקים ברצפת בטון ברחבי חדר דחסנית. .31.12
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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:

 

תיקוני שפכטל וצבע כלל חדר דחסנית עקב אי אחידות בגוון פגמים בקירות וגימור לא  .31.13
 מקצועי.
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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:

 

 סטייה מהמישוריות במסילת דחסנית. .31.14

 

 איטום בחומר אלסטי בין ריצוף וחיפוי. .31.15

 

 אש מותקן בצורה לא מקצועית.ארון כיבוי  .31.16
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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:

 

 השלמת אביזרים בארון כיבוי אש )זרנוק ומטף( .31.17

 

 השלמת רובה בכלל חיפוי קרמיקה. לדוגמא: .31.18
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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:

 

 חדר משאבות .32

 משקוף ודלת כניסה מותקנים בצורה לא מקצועית ובסטייה מהמישוריות והאנכיות. .32.1
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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:

 

 צוקל דלת כניסה בסטייה מהמישוריות ובגימור לא מקצועי. .32.2

 

 פגמים במשקוף דלת כניסה. .32.3
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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:
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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:

 

 חזיר דלת אינו מקובע בצורה תקינה.מ .32.4

 

 פגמים ושריטות בדלת כניסה. .32.5
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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:

 

 

 

 גימור לא מקצועי בין רצפת בטון ואבן משתלבת ובנוסף פגם בפס הפרדה. .32.6
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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:

 

 גומי איטום סביב דלת כניסה קצר. .32.7

 

 שיירי פסולת מכלל רצפת חדר משאבות. .32.8
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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:

 

 בות )מתחת למגוף ראשי ספרינקלרים(.תיקוני בטון בקיר חדר משא .32.9

 

 תיקוני צבע סביב כלל פתחי מאגרי מים. .32.10
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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:

 

 איטום כלל רצפת חדר משאבות. .32.11
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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:

 

 תיקוני צבע בכלל סולמות עלייה למאגרי מים. .32.12
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______________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 תיקוני צבע במשאבת ספרינקלרים. .32.13

 

 שילוט "יציאת מים" קרוע נדרש השלמה. .32.14
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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:

 
 

 חצר ופיתוח .33

 פרוזדור כניסה לבניין מחניון.תיקוני שפכטל וצבע בכלל  .33.1
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 אריחי ריצוף פגומים מול דלת כניסה ללובי בניין מחניון. 2 .33.2

 

 גימור לא מקצועי בין אבנים משתלבות וריצוף פרוזדור כניסה לבניין מחניון. .33.3
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______________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 

 אבנים משתלבות שוקעות ברחבי חצר. .33.4
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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:
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_________________________________________________________________________ 

 
   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי

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

 :המפורט להלןיש לבצע את  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 -הגאוטכנית בחפייה של  כולהשלים את היריעה  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   - 

 גימור לא מקצועי בין אבני שפה ואבנים משתלבות. .33.5
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 חדר אופניים.איטום בחומר אלסטי סביב חלונות רפפה  .33.6

 

 איטום בחומר אלסטי סביב חלונות רפפה חדר גנרטור. .33.7
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 גימור לא מקצועי בין משטח בטון דחסנית לבין אבנים משתלבות. .33.8

 
 :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                  

 
 להלן:כמפורט סטייה המתיר  6סעיף  2טבלה  1571לת"י  התאם זאת ב 
 מ"מ מקסימום. 5ממישוריות כללית   - 
  .מ"מ מקסימום 2ממישוריות מקומית   - 
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 פגמים, סדקים והפרשי גובה סביב בריכות ניקוז מול חדר דחסנית. .33.9

 
 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 

 מילוי חול בין אבנים משתלבות בכלל חצר. .33.10
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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  1571זאת בניגוד לת"י  
 נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים. לפיו 10.4וכן בניגוד לסעיף  

 מול חדר דחסנית. פגמים באבני שפה .33.11

 
 .ותותקינות פגומים  ולרצף באבנים שלמה ריצוףהאבני את נדרש לפרק 

 פרטסדקים, שברים והתפוררויות ב האוסר קיומם של  7סעיף  2טבלה  1571זאת בניגוד לת"י 
 .במקצועות

 

 אבנים משתלבות בסטייה מהמישוריות. .33.12
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 משתלבות.גימור לא מקצועי סביב הלבשות חלון לובי ואבנים  .33.13
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יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד 
 במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.

 .12.08.04 -ו   12.03.04    -סעיפים ובניגוד למפרט הכללי 
פיו מבנה וגימור החלון יהיו -על 201יף "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סע 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 

 פקקים מתאימים. ידי-. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על2
"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
תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום 

 שהכין המתכנן.

 .60השלמת כוחלה מול חנייה  .33.14

 

 השלמת כוחלה בין כלל נדבכי ראש. .33.15
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 נדבכי ראש פגומים ברחבי חצר. .33.16
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 הסרת שיירי צבע ממעקה. .33.17
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 תיקוני שפכטל וצבע מעקה מימין לדלת לובי כניסה ראשית. .33.18
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 מלובי.גימור לא מקצועי סביב מדרגות ירידה לרחוב  .33.19

 
לגבי  789לפיו נדרש שהסטיות המותרות יהיו כמפורט בת"י  3.2סעיף  1872.2זאת בניגוד לנדרש בת"י 

 חיפוי באבן טבעית.

 אבנים משתלבות ואבני שפה שוקעות מול לובי כניסה ראשית. .33.20
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 לובי.גימור לא מקצועי סביב הלבשות חלונות  .33.21
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 גימור לא מקצועי בין אבנים משתלבות ורצפת לובי בנוסף חסר פס הפרדה. .33.22
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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   - 

 

 איטום בחומר אלסטי סביב חלון רפפה בחדר עגלות. .33.23
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 סדקים בבטון סביב בריכת ניקוז מול חדר חשמל ראשי. .33.24

 

 מילוי חול בין אבנים משתלבות. .33.25
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 .94פגמים וסדקים בבריכת בטון מול חנייה  .33.26

 
 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
 לפיו: "רום מכסה התא יתאים לרום פני הקרקע הסופיים. 5.4.3.7עיף זאת בניגוד להוראות הל"ת ס

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 
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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 

 .94נדבך ראש פגום ליד חנייה  .33.27

 
 .ותותקינות באבנים שלמ פגומים  ולרצףה ריצוףהאבני את נדרש לפרק 

 פרטסדקים, שברים והתפוררויות ב האוסר קיומם של  7סעיף  2טבלה  1571זאת בניגוד לת"י 
 .במקצועות



 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:

 )קומת קרקע(עילי חניון  .34

 בין כלל אבנים משתלבות.מילוי חול  .34.1

 

 גימור לא מקצועי סביב תעלת ניקוז ורשתות ניקוז מותקנות בצורה לא מקצועית. .34.2

 

 (.94פגומות ליד שער כניסה לחנייה )מימין לחנייה אבני חיפוי  .34.3
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 .3אבן חיפוי פגומה מול חנייה  .34.4

 

 .5פגם במעקה גבול בניין מול חנייה  .34.5
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 .6השלמת חיפוי מול חנייה  .34.6

 

 .8השלמת חיפוי משמאל לחנייה  .34.7
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 .8נדבך ראש פגום מול חנייה  .34.8

 

 .8מנותקת מימין לחנייה  1אבן חיפוי פגומה ו 1 .34.9

 

 :13לדוגמא ליד חנייה  .חיפוי ברחבי חנייההשלמת  .34.10
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 .27גימור לא מקצועי בנדבך ראש מול חנייה  .34.11

 

 הפרשי גובה וסטייה ממישוריות בין אבנים משתלבות ואבני שפה. .34.12

 

 .41אבן חיפוי פגומה מימין לחנייה  .34.13
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 .46שבורות מול חנייה חיפוי  אבני .34.14

 

 ודה ואי אחידות בגוון.תיקוני שפכטל וצבע בכלל מעקה גבול מגרש עקב חל .34.15
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 .56נדבכי ראש פגומים מול חנייה  2 .34.16

 
 

בסטיה מהמישוריות ובצורה לא גימור לא מקצועי סביב תעלת ניקוז פגומה ומותקנת  .34.17
 .מקצועית
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 .56אבן חיפוי פגומה מימין לשער חשמלי מימין לחנייה  .34.18
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 .59אבן חיפוי פגומה צמוד לשער חשמלי משמאל לחנייה  .34.19

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל עמודים ברחבי החנייה. .34.20
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 יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

 לגבי סטיות מותרות בטיח. –1920.2זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת"י 
קבלן את לפיו: "יום  לפני התחלת עבודות הטיח יבצע ה  09.04.01.01ובניגוד למפרט הכללי סעיף 

הפעולות הבאות:  א. יסתום את החורים והמרווחים  )"פוגות"( בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ 
 .09.09חוטי קשירה... ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד'..."    וכן בניגוד לסעיף 

 
 

 הערות

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

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

 
 בכבוד רב,

 איתן דמארי     
 מהנדס בנין            
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 ערכה כספיתה

 
 סכום בש"ח 
 11,800 עליון קומת גג .1

 25,700 . קומת גג2

 2-הערות כלליות ל –חדר מדרגות  .3
 חדרי מדרגות

21,000 

נקודתיות הערות  – 1. חדר מדרגות 4
 עבור כל קומה

7,900 

הערות נקודתיות  –2. חדר מדרגות 5
 עבור כל קומה

6,700 

 61,800 . הערות כלליות לכלל לובי קומות6
 2,700 20קומה לובי . 7

 2,500 19קומה לובי . 8

 1,900 18קומה לובי . 9

 2,300 17קומה לובי  .10

 2,600 16קומה  לובי .11

 3,100 15קומה לובי . 12

 3,200 14קומה לובי . 13

 2,900 13קומה לובי . 14

 2,200 12קומה  לובי .15

 2,500 11קומה  לובי .16

 2,300 10קומה לובי . 17

 2,700 9קומה לובי . 18

 2,800 8קומה לובי . 19

 1,600 7קומה לובי  .20

 3,200 6קומה לובי  .21

 2,800 5קומה לובי  .22

 2,500 4קומה לובי  .23

 3,100 3קומה לובי  .24

 2,400 2קומה לובי  .25

 9,700 1קומה לובי .26
 7,600 כניסה )קומת קרקע( לובי.27

 4,300 .חדר אופניים28

 2,800 . חדר גנרטור29

 4,500 מחזור/. חדר אשפה30
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 5,200 . חדר דחסנית31

 7,300 . חדר משאבות32

 35,600 . חצר ופיתוח33

 15,200 עילי )קומת קרקע(.חניון 34

 27,640 פיקוח הנדסי.35

 ₪  304,040 סכום ביניים
  ₪ 51,686.8 מע"מ 17%תוספת 

 ₪ 355,726.8 סה"כ

    

 
 
 

 הערות    

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

 הצעות קבלנים.

 עריכת הביקורת.המחירים צמודים למדד הבניה בזמן  .2

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

 

 

 

 בכבוד רב,

 איתן דמארי                                                                                    
 מהנדס מכונות ,מהנדס בנין 

 
 
 

 

 


