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004549-003531-2:סימוכין
   24/04/2012:תאריך

  

   לכבוד

  ועד בית

  39יגאל אלון 

  חיפה

  

   חיפה,39יגאל אלון ' הבניין  ברח: הנדון

  ליקויי בנייה

  חוות דעת מקצועית

  

בוגר , רעננה, 6רבקה גובר מהנדס אליעזר גוכמן מרחוב , אני החתום מטה

במגמות קונסטרוקציה וניהול , הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון העברי בחיפה

  .13399' שיון מהנדסים מסיהבנייה ובעל ר

  .הנדון י ועד הבית לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבניין"התבקשתי ע

 ערכתי, סקרתי אותו על חלקיו, ביקרתי בבניין הנדון 21/03/2012בתאריך ה

  .רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך

  . ועד הביתי לביקור נציגנלוו

במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי , אני נותן חוות דעתי זו

דין , היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט

  .כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט, יכשהיא חתומה על יד, חוות דעתי זו

הבנתי , ייהנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעות

  .וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון, המקצועית וניסיוני
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 1972בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון בשנת   אלה פרטי השכלתי

  .ניםניהול הבנייה והמב במגמות קונסטרוקציה

בוגר המרכז הטכנולוגי המחלקה להשתלמויות בנושא 

  . דעת–בוררים ונותני חוות 

ר "בוגר המכון הישראלי לחוות דעת מומחים בהנהלת היו

  .פרופסור דוד ליבאי

ונכלל ברשימת המגשרים " גומא"מגשר מוסמך מטעם מכון 

  .מטעם הנהלת בתי המשפט

  .הארץביקורת מבנים בכל רחבי   ואלה פרטי ניסיוני

  .מומחה ממונה מטעם שופטי בתי המשפט

  .בוררות הנדסית

  .תכנון מבני ציבור

  .תכנון בתים פרטיים

  .פיקוח הנדסי על מבנים ציבוריים ופרטיים

  .הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים

  מסמכים נלווים ונספחים 

  .מ" שרביב בעהסכם שנחתם בין הדיירים לבין

  

  תיאור המבנה

קומת לובי ,  קומות חניון תת קרקעי2: קומות 17מבנה מגורים בן מדובר ב.1

. קומות מגורים וקומת גג12, קומת מחסנים, כניסה

  .חוץ המבנה חיפוי טיח אבן.2

למעט קירות שמחופים באופן , נציונליבנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונפ

  . שישחלקי באריחי

  .בטון: גג הבניין.3
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  :תמטרת הבדיקה והערות כלליו

או אי התאמות   /הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו.1

  .למפרטים ולתכנית

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש .2

  .באמצעי מדידה כמקובל

הבדיקה נועדה לאתר ליקוים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר   .3

  .ןבמשך הזמ

.מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.4

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

  .'טאבו וכו, הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה

  

  :חוות הדעת מסתמכת על

  . 1970, ל"תקנות התכנון והבנייה תש  .א

  .התקנים הישראליים  .ב

  . הוראות למתקני תברואה-ת "הל  .ג

  .וק החשמלח  .ד

  .   הבין משרדי-המפרט הכללי   .ה

   . הטכני של הבנייןהמפרט  .ו

  .תוכניות הבניין  .ז
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  ממצאים

  קומת גג.1

  .בחזית צפונית:  לדוגמאשיפועי הגג לקויים ומים עומדים.1.1

לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על , נדרש לפרק היריעות
  .הלחמה תקניים/חפיפה והדבקה

  :  האומר שנדרש לבצע שיפוע מינימלי של3.1.1.2 סעיף 1 חלק 1752י "יגוד לתזאת בנ
  . כשמערכת האיטום חשופה1.5% -
  .   כשמערכת האיטום לא חשופה1%  -

  .וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור יותר גבוה

  .יריעה ביטומנית קרועה בגג דרומי.1.1

  .ים לשם מניעת חדירת מ בצורה מקצועיתנדרש לתקן היריעה

.לא בוצעה הלבנה על החיבורים בגג.1.2

  .או שווה ערך" רפלקטופיקס"נדרש לצבוע ב

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

  .י יצרן היריעות "בצבע מהסוג המומלץ ע' בחיבורים בעיבודים וכו

 שבהמשך לפיו נדרש לצבוע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן 6.5וכן בהתאם לסעיף 
  .מתאים זאת לאחר סיום בדיקות איטום הגג בהצפה

  .סרגל הידוק יריעות מתפרק בחזית צפונית מתחת לחלון רפפה מפוחים.1.3

.נדרש לחזק בצורה מקצועית

  .כראוי ומתנתקיםסרגלי הידוק יריעות בגג מערבי ודרומי אינם מורכבים .1.4

.נדרש לחזק בצורה מקצועית

  .דלת יציאה לגג צפוני אינה צבועה בצורה מקצועית.1.5

  .נדרש לחדש צביעה

  . אינו צבוע כהלכהמעבר לחדר מפוחים בגג צפוניסולם .1.6

  . יש להסיר צבע לקוי  ולחדש צביעה

  .2 חלק 1922י "הליקוי סותר את הנדרש בת

  .בחזית דרומי וצפוני: דוגמאסדקים נימיים אנכיים במעקות הגג ל.1.7
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  . ותיקוני שפכטל בולטים במעקות גג דרומימראה טיח לא אחיד.1.8

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  .גימורו וגוונו יתאימו למוזמן,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

  .בגגות" מקלות סבא"חסרה צביעה על .1.9

.נדרש להשלים

  .חלון רפפה מפוחים בחזית צפוניתן על שיירי חומרי בני.1.10

  .  הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים4.1 סעיף 1 חלק 4068י "זאת בניגוד לת

  .בחזית צפונית: מתפוררים לדוגמאאבן סדוקים וחיצוני מיפוי אריחי ח.1.11

  .נדרש לבצע מאריחים שלמים ותקינים ובצורה מקצועית

או  סדקים  ללאה צריכה להיות שלמן האבדורש שה 3.2.1 סעיף 2378.1י "בניגוד לתזאת 
  .הפגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה של

  חדר מפוחים גג.2

  .רטיבות סביב חלון רפפה.2.1

  .יש לאטום בצורה מקצועית ותקינה

  .מלבן דלת אינו צבוע כהלכה.2.2

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

  .חסרות רשתות למעבר תקין ובטוח ברצפה.2.3

  .םנדרש להשלי

  .מקצועי בקירותמראה טיח לא .2.4

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  .גימורו וגוונו יתאימו למוזמן,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

  .חסר גימור צבע על קירות ותקרה.2.5

.נדרש להשלים

  .חלונות רפפהשיירי חומרי בנין על .2.6
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  .הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים  4.1 סעיף 1 חלק 4068י "זאת בניגוד לת

  

  גג עליון.3

  .שיפועי הגג לקויים ומים עומדים.3.1

לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על , נדרש לפרק היריעות
  .הלחמה תקניים/חפיפה והדבקה

  :  האומר שנדרש לבצע שיפוע מינימלי של3.1.1.2 סעיף 1 חלק 1752י "זאת בניגוד לת
  . כשמערכת האיטום חשופה1.5% -
  .   כשמערכת האיטום לא חשופה1%  -

  .וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור יותר גבוה

  .יריעה ביטומנית קרועה בגג עליון.3.2

  .נדרש לתקן היריעה בצורה מקצועית לשם מניעת חדירת מים

  .סרגלי הידוק בחיבור יריעות למעקות אינם מורכבים כראוי ומתפרקים.3.3

.ש לחזק בצורה מקצועיתנדר

.סימני נזילות מים על מעקות הגג.3.4

  .חסר גימור דבק בין נדבכי ראש במעקות.3.5

.נדרש להשלים

.מנותקים/נדבכי ראש מאבן במעקות גג חלולים.3.6

  .נדבכי ראש בתחתית  וחסריםאפי מים סתומים.3.7

  .םיש לחרוץ את אפי המים הסתומי

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

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

  .ג"חסרות רשתות בצמ.3.8

  .נדרש להשלים
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  קומת לובי גג.4

  .בתקרהסדקים בין חיבורי פלטות גבס .4.1

  .תקן זה תואם גם לליקויים בתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים,  יהיו בליטותלא

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .גימור צבע בתקרת הגבס נעשה בצורה לא מקצועית.4.2

  .קצועית בצורה מנדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .כתם רטיבות בתקרת גבס ליד ארון שירות חשמל.4.3

.נדרש לתקן בצורה מקצועית

  :כתמי רטיבות במקומות שונים בבניין בעיקר במקומות הבאים.4.4

  . מתקלף בתחתית קירות בחזית דרומיתרטיבות וצבע.4.4.1

  .רטיבות וצבע מתקלף מעל דלת יציאה לגג דרומי.4.4.2

  .נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית

  :הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן
ם של בנין יתוכננו וייבנו קירותיו החיצוניי: " הדורש כי5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 

   .".באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ

  .  מטויחיםמרחק משתנה של שיפולים מקירות.4.5

לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב , להרכיב רשת חיזוק, נדרש לפרק את השיפולים
  .מ מפני הטיח" ס1השיפולים מחדש במרחק 

  .צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות.4.6
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להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש תוך , שפשף את הצבע מהקירותיש ל
  .הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם

כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי " לפיו – 11031 סעיף -זאת בניגוד למפרט הכללי 
, ליד ברזל זיוןשקעים , יש לסתום חורים. אבק  ולכלוך, פריחות, כתמים, זנבות מלט, חול

  "סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר

  .1922י "וכן בניגוד לת

על אריחי קרמיקה ברצפה בעיקר ליד דלת יציאה לגג דרומי ודלת תפרחות .4.7

התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת . 2חדר מדרגות מספר 

  .החול אשר מתחת לאריחים

  .                   לסלק שכבת מצע רטובה ולרצף מחדש על מצע יבש, פרק הריצוףנדרש ל

 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש 2.1.4 סעיף 3 חלק 1555י "זאת בניגוד לת
    בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה 6%ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 

  . מעלות צלזיוס105  -מ 

  12מדרגות קומת גג לקומה חדר .5

  : בבניין בעיקר במקומות הבאיםשוניםסדקים במקומות .5.1

  .סדק מעל מלבן דלת פודסט גג צפוני.5.1.1

  .סדק בתקרת פודסט גג צפוני.5.1.2

  : יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות
  להסיר , מ מכל צד של הסדק" ס10, מ" ס20לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ . א

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

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

.      היצרן

  :או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה

  .מ סביב הסדק" ס20לגרד הטיח ברצועה של . א
   . FC11לא לאחר מכן בסיקפלקס   ולמ WAFPלפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר .  ב

  .רטיבות בקירות ומתחת לחלון רפפה בפודסט גג דרומי.5.2
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  .יש לאטום בצורה מקצועית ותקינה

  .2חדר מדרגות מספר רטיבות בקיר דרומי וטיח וצבע נושרים ב.5.3

  .נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית

  :היתר את הדרישות כמפורט להלןהליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין 
קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו : " הדורש כי5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 

   .".באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ

  .פודסט גג צפונירטיבות בתקרת .5.4

 ורצפות של קירות, גגו של בנין "–) א (5.33 סעיף -זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה 
המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט  אלה שבקומה 

  ".התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים
  . על כל חלקיו1476י "וכן בניגוד לת

.2חדר מדרגות מספר  ב12שיירי צבע על ידית דלת בפודסט קומה .5.5

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.5.6

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה,  להסיר שיירי ריתוך ,יש ללטש

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

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

  .פני בליהשניתן יהיה להגן עליהם מ

  .חלול מתחת לחלון רפפה בפודסט גג צפוניטיח  וסדק.5.7

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

  .1חדר מדרגות מספר  ב12 אריחי שיש שבורים ברצפת פודסט קומה 5.8.2

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

רש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא  לפיו נד5.1.4.2 סעיף 5566.2י "וכן בהתאם לת
אריחים שנסדקו או נפגעו , פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .כתמים על אריחי שיש בפודסט גג דרומי.5.9

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  . על אריחי שיש בפודסט גג דרומי וצפוניתפרחות.5.10
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למצוא את מקור הרטיבות ולתקנו , להחליף את שכבת המצע, נדרש לעקור את האריחים
.ולרצף באריחים שלמים ותקינים

  .סימני ליטוש על אריחי שיש בפודסטים.5.11

  .נדרש להסיר סימני ליטוש על אריחי השיש

  . ולכלוך על הדפנותחסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים.5.12

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  12קומה .6

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.6.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , אי השירות השוניםיציבות בתנ: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
ק יש לבצע את המר...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .חיבורי פלטות גבס בתקרה בולטים ולא מקצועיים.6.2

  .נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה ( בלובי מעליותגימור צבע בתקרת הגבס.6.3

  .נדרש לתקן

רמות הגימור נדרש בכל אחת מ:  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .כתם רטיבות בתקרה ליד ארון מערכת ספרינקלרים.6.4

קירות ורצפות של , גגו של בנין "–) א (5.33 סעיף -זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה 
המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט  אלה שבקומה 

  ".חומרים אספלטייםהתחתונה יאוטמו ב
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  . על כל חלקיו1476י "וכן בניגוד לת

  .בארון גז: חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות לדוגמא.6.5

. בצורה מקצועיתנדרש להשלים

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.6.6

  . בצורה מקצועית ותקינהנדרש להשלים

  .שיירי חומרי בניין על רצפת שיש בצמוד לארון ספרינקלרים.6.7

  .עד לקבלת מראה אחידיש לנקות 

בו נדרש לודא שהמשטחים ראויים '  ונספח א5.1.5.6 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .לשימוש ונקיים

  .שוקע/חיפוי שיש בקיר בין מעליות בולט.6.8

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד ללא פינות חדות

  .פינות שיש חדות ופוצעות בחיפוי סביב מעליות.6.9

.לטש עד לקבלת מראה אחידנדרש ל

  .2חדר מדרגות מספר אריח אבן שבור בחיפוי קיר מעל דלת .6.10

  .נדרש לבצע מאריחים שלמים ותקינים ובצורה מקצועית

או  סדקים  ללאה צריכה להיות שלמן האבהדורש ש 3.2.1 סעיף 2378.1י "בניגוד לתזאת 
  .הפגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה של

חדר בק שיש בולט ולא מקצועי באריח שיש בחיפוי קיר ליד דלת תיקון ד.6.11

  .2מדרגות מספר 

.נדרש ללטש ולמלא עד לקבלת מראה אחיד

  11 לקומה 12חדר מדרגות קומה .7

  .2חדר מדרגות מספר כתם רטיבות וצבע מתקלף סביב תריס מיזוג אוויר ב.7.1

  .נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית

  :צר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלןהליקוי יו
קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו : " הדורש כי5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 

   .".באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ
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  .שיירי צבע על ידיות דלת חדרי מדרגות.7.2

.  מקצועית ותקינהנדרש להסיר שיירי צבע בצורה

  . משופע במעיכות11 בפודסט קומה 1חדר מדרגות מספר מלבן דלת .7.3

. עד לקבלת מראה אחידנדרש לתקן

  . 2חדר מדרגות מספר גימור טיח לא מקצועי סביב מלבן דלת .7.4

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  . יתאימו למוזמןגימורו וגוונו,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים.7.5

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

חדר  ב11אריח שיש עם סימני חריצה במדרגה ראשונה בפודסט קומה .7.6

  .2מדרגות מספר 

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא 5.1.4.2 סעיף 5566.2י "בהתאם לתוכן 
אריחים שנסדקו או נפגעו , פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

חדר מדרגות  ב11פודסט קומה ב") רובה("בוצע מילוי לא מקצועי של מלט .7.7

. בעיקר ליד דלת2ספר מ

 לפיו נדרש לודא שהמילוי של 5.1.5.1  - ו3.1 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .המישקים ללא חורים חללים ואחיד ומתאים לגוון שהוזמן

  .דבק שיש בפנלים במהלכי מדרגות/חסר גימור רובה.7.8

  .נדרש להשלים

  . על הדפנותחסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך.7.9

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  .מקצועיגימור רום ושלח במדרגות לא .7.10

.נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה
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  11קומה .8

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.8.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "פיו  ל22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02כן בניגוד לסעיף ו

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .חיבורי פלטות גבס בתקרה בולטים ולא מקצועיים.8.2

  .נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה( גימור צבע בתקרת הגבס.8.3

  .דעד לקבלת מראה אחי נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .מנעול דלת ארון גז לא תקין.8.4

.נדרש להחליף את המנעול

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.8.5

.עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .ביב ארונות שירותחסר גימור מרק ס.8.6

  .עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .שוקע/ מעליות בולט2חיפוי שיש בקיר בין .8.7

.עד לקבלת מראה אחידנדרש ללטש 
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  . אריח פינתי–אריח אבן סדוק בחיפוי קיר מול ארון גז .8.8

  .נדרש לבצע מאריחים שלמים ותקינים ובצורה מקצועית

או  סדקים  ללאה צריכה להיות שלמן האבש שהדור 3.2.1 סעיף 2378.1י "בניגוד לתזאת 
  .הפגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה של

  .1חדר מדרגות מספר דבק שיש בחיפוי קיר ליד דלת /חסר גימור רובה.8.9

  .עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.8.10

. חדותנדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות

  10 לקומה 11חדר מדרגות קומה .9

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.9.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

  .שיירי צבע על ידיות דלת חדרי מדרגות.9.2

. נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  .2חדר מדרגות מספר סימני ליטוש על אריח שיש ברצפת פודסט ביניים ב.9.3

  .או לתקנם/אריחים פגומים ונדרש להחליף 

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

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

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .דבק שיש בפנלים במהלכי מדרגות/חסר גימור רובה.9.4

  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.9.5

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות



  HADAS  הדס
ממ""ביקורת מבנים בעביקורת מבנים בע

  פיקוח וליווי הנדסי, תכנון
בפריסה ארצית

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN IINNSSPPEECCTTIIOONN LLttdd..
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT
National deployment

  

  

 לב הפארק'  שכ6/22רבקה גובר '  רח–  רעננה         09-7742446    072-2740719
  02-6450935 –        ירושלים 04-8254971 –         חיפה 03-5731232 –תל אביב 

il.net.zahav@bm-hadas           il.co.g-hadas.www  
  

54מתוך  15עמוד 

  .מקצועיגימור רום ושלח במדרגות לא .9.6

.נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה

  10קומה .10

ליד ארון מונה חשמל וליד : ין חיבורי פלטות גבס בתקרה לדוגמאסדקים ב.10.1

  .ארון אש

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."וק מידות וגימור נאותדי, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

,  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטחיהיה  מישורי , מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה( בתקרת הגבסגימור צבע .10.2

  .עד לקבלת מראה אחיד נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .שיירי חומרי בניין על תחתית ארונות שירות.10.3

.נייןנדרש להסיר שיירי חומרי ב

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.10.4

.עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.10.5

  .עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .שריטות על אריחי שיש ברצפה בין דלת אש למעלית דרומית.10.6
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  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1ק  חל5566י "זאת בהתאם  לת

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

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .לובי מעליותברצפת : רובה לא מקצועי ברצפה לדוגמא/גימור דבק שיש.10.7

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד

  .שוקע/ברצפה בולט) פסיפס(ריצוף פס קישוט .10.8

.נדרש לפרק ולהרכיב פסי קישוט במידור הקיר וללא סטיות

  .37חלון ליד דירה שיירי צבע .10.9

  .  הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים4.1 סעיף 1 חלק 4068י "זאת בניגוד לת

  .ולא מקצועי בחיפוי קיר מעל דלת אש בלובי מעליותתיקון דבק שיש בולט .10.10

  .עד לקבלת מראה אחיד  התיקוןנדרש להשלים

  .ליד ארון חשמל: תפרחות על חיפוי אבן בשורות התחתונות לדומא.10.11

לאתר את מקור הרטיבות ולתקנה ולחפות באריחים שלמים , נדרש לפרק אריחי האבן
  .ותקינים

ליד חלון צפוני ובמפגשי : עות לדוגמאפינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצ.10.12

  .39, 38קירות ליד דירות 

  .נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות חדות

  9 לקומה 10חדר מדרגות קומה .11

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.11.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

  :ין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלןהליקוי סותר ב
  .2 חלק 1922י "ת

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה
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  חדר מדרגות ב: כתמים על אריחי שיש בפודסטים ובמדרגות לדוגמא.11.2

  .1מספר 

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  .דבק שיש בפנלים במהלכי מדרגות/חסר גימור רובה.11.3

  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.11.4

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  

  9קומה .12

  . בין חיבורי פלטות גבס בתקרהסדקים.12.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01עיף וכן בניגוד לס

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

,  פני השטחיהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

-33ליד דירות : אחיבורי פלטות גבס בתקרה בולטים ולא מקצועיים לדוגמ.12.2

35.  

.נדרש להתקין פלטות גבס במישור אחיד וללא סטיות

  .שיירי חומרי בניין על תחתית ארונות שירות.12.3

.נדרש להסיר שיירי חומרי בניין

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.12.4

.עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים



  HADAS  הדס
ממ""ביקורת מבנים בעביקורת מבנים בע

  פיקוח וליווי הנדסי, תכנון
בפריסה ארצית

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN IINNSSPPEECCTTIIOONN LLttdd..
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT
National deployment

  

  

 לב הפארק'  שכ6/22רבקה גובר '  רח–  רעננה         09-7742446    072-2740719
  02-6450935 –        ירושלים 04-8254971 –         חיפה 03-5731232 –תל אביב 

il.net.zahav@bm-hadas           il.co.g-hadas.www  
  

54מתוך  18עמוד 

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.12.5

  . לקבלת מראה אחידעד נדרש להשלים

ליד : רובה ברצפה לא מקצועי ובמקומות פזורים לדוגמא/גימור דבק שיש.12.6

  .36דירה 

.נדרש להשלים עד לקבלת מראה אחיד

  .שוקע/ברצפה בולט) פסיפס(ריצוף פס קישוט .12.7

.נדרש לפרק ולבצע פס קישוט במישור אחד

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.12.8

.ראה אחיד וללא פינות חדותנדרש ללטש עד לקבלת מ

  .שוקע/חיפוי אבן בקיר בין מעליות בולט.12.9

  .נדרש ללטש עד לקבלת מישורים אחידים

  8 לקומה 9חדר מדרגות קומה .13

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.13.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים.13.2

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י " לתזאת בהתאם

  .דבק שיש בפנלים במהלכי מדרגות/חסר גימור רובה.13.3

  .עד לקבלת מראה אחיד נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.13.4
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  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  

  8קומה .14

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.14.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
ר פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו גימו: " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .14.2

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "ד לתזאת בניגו
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .דלתות ארונות שירות לא מותאמות.14.3

.נדרש להתאים דלתות

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.14.4

  . בצורה מקצועית ותקינהנדרש להשלים

: עי ובמקומות פזורים חסר לדוגמארובה ברצפה לא מקצו/גימור דבק שיש.14.5

.ליד ארון אש

  .שוקעים/ בולטיםבקירותאריחי פס קישוט .14.6

.נדרש לבצע פס קישוט במישור אחיד

  . לא ננעל29כנף שמאלית בחלון ליד דירה .14.7

  .  ששם נדרש שתפעול המוצר יהיה תקין4.1 סעיף 1 חלק 4068י "זאת בניגוד לת
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  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.14.8

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות חדות

  7 לקומה 8חדר מדרגות קומה .15

  .שיירי צבע על ידיות דלתות חדרי מדרגות.15.1

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.15.2

  .דש צביעהצבע לקוי ואת החלודה ולח, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

  :סדקים בטיח בעיקר במקומות הבאים.15.3

.1חדר מדרגות מספר ק נימי בתקרת פודסט ביניים בסד.15.3.1

  .2חדר מדרגות מספר  ב7סדק נימי בתקרת פודסט קומה .15.3.2

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

חדר מדרגות  ב7שיירי חומרי בניין על אריחי שיש ברצפת פודסט קומה .15.4

  .1מספר 

  .הנכסיש לנקות 

ו נדרש לודא שהמשטחים ראויים ב'  ונספח א5.1.5.6 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .לשימוש ונקיים

חדר מדרגות  ב7דבק שיש לא מקצועי ברצפת פודסט קומה / גימור רובה.15.5

  .2מספר 

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור רובה בפנלים במהלכי מדרגות.15.6

  .נדרש להשלים



  HADAS  הדס
ממ""ביקורת מבנים בעביקורת מבנים בע

  פיקוח וליווי הנדסי, תכנון
בפריסה ארצית

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN IINNSSPPEECCTTIIOONN LLttdd..
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT
National deployment

  

  

 לב הפארק'  שכ6/22רבקה גובר '  רח–  רעננה         09-7742446    072-2740719
  02-6450935 –        ירושלים 04-8254971 –         חיפה 03-5731232 –תל אביב 

il.net.zahav@bm-hadas           il.co.g-hadas.www  
  

54מתוך  21עמוד 

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.15.7

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  7קומה .16

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.16.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
אמה לחלקי הת, יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, ן להיות נסתרמתוכנ
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "ת שטח אחיד וחלקבמספר שכבות עד קבל

  .תיקוני שפכטל בולטים ולא מקצועים בתקרת גבס בלובי מעליות.16.2

.נדרש לבצע תיקונים בצורה מקצועית ולחדש צביעה

  .כתמים על מלבן דלת מעלית צפונית.16.3

.נדרש להסיר כתמים

  .דלתות ארונות שירות לא מותאמות.16.4

.נדרש להתאים דלתות

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.16.5

  .להשליםנדרש 

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.16.6

.נדרש להשלים

  .שוקעים/ברצפה בולטים) פסיפס(אריחי פס קישוט .16.7

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה
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  .25אריחי שיש פגומים ברצפה מול דלת דירה .16.8

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא 5.1.4.2 סעיף 5566.2י "תאם לתוכן בה
אריחים שנסדקו או נפגעו , פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.16.9

.ללא פינות חדותנדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד ו

.שוקעים/אריחי שיש בחיפוי קיר בין מעליות בולטים.16.10

  6 לקומה 7חדר מדרגות קומה .17

  .שיירי צבע על ידיות דלתות חדרי מדרגות.17.1

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.17.2

  . ואת החלודה ולחדש צביעהצבע לקוי, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

.2חדר מדרגות מספר בסדק נימי אנכי בקיר .17.3

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

בפודסט קומה : שיירי חומרי בניין על אריחי שיש ברצפת פודסטים לדוגמא.17.4

  .2חדר מדרגות מספר  ב6

  .הנכסיש לנקות 

בו נדרש לודא שהמשטחים ראויים '  ונספח א5.1.5.6 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .לשימוש ונקיים

  . בין פנלים במהלכי מדרגותחסר גימור רובה.17.5
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  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.17.6

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  .סימני ליטוש על אריחי שיש בפודסטים.17.7

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4ה  טבל1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

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

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  

  6קומה .18

  .סדקים בחיבורי פלטות גבס בתקרה.18.1

  .קרת גבסתקן זה תואם גם לת

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
ה משני צידיה יהיו גימור פני השטח של המחיצ: " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
ת החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת סדקים במקומו, שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .18.2

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.18.3

  .נדרש להשלים

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.18.4
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.נדרש להשלים

  .שוקעים/ברצפה בולטים) פסיפס(אריחי פס קישוט .18.5

. ותקינהמקצועיתנדרש להרכיב בצורה 

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.18.6

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות חדות

  .שוקע/חיפוי קיר משיש בין מעליות בולט.18.7

  .נדרש לבצע במישור אחיד

  5 לקומה 6חדר מדרגות קומה .19

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.19.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

  .1חדר מדרגות מספר  ב6א מקצועי בתקרת פודסט קומה גימור טיח ל.19.2

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  .גימורו וגוונו יתאימו למוזמן,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

חדר מדרגות  וב1חדר מדרגות מספר  ב5סדק נימי בתקרת פודסט קומה .19.3

.2מספר 

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

  .ר גימור רובה בין פנלים במהלכי מדרגותחס.19.4

  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.19.5

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

:פגמים באריחי שיש.19.6
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חדר מדרגות מספר אריח שיש סדוק ושבור ברצפת פודסט ביניים ב.19.6.1

1.

חדר מדרגות  אריחי שיש בפודסטים ועל מדרגות בסימני ליטוש על.19.6.2

  .2מספר 

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא 5.1.4.2 סעיף 5566.2י "וכן בהתאם לת
יחים שנסדקו או נפגעו אר, פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  

  5קומה .20

  .סדקים בחיבורי פלטות גבס בתקרה.20.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , וניםיציבות בתנאי השירות הש: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
הם שהחיבור ביני, מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "ת עד קבלת שטח אחיד וחלקבמספר שכבו

  .חיבורי פלטות גבס בולטים ולא מקצועיים.20.2

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.20.3

  .נדרש להשלים

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.20.4

.נדרש להשלים
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.שוקעים/ברצפה בולטים) פסיפס(אריחי פס קישוט .20.5

  .ירות חדות ופוצעותפינות שיש בחיפוי ק.20.6

.עד לקבלת מראה אחיד ולא פינות חדות נדרש ללטש

  . בולט ולא מקצועי17תיקון דבק שיש בחיפוי מעל חלון ליד דירה .20.7

  .נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  4 לקומה 5חדר מדרגות קומה .21

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.21.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה , להסיר שיירי ריתוך, יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

חדר מדרגות  וב1חדר מדרגות מספר  ב4 בתקרת פודסט קומה סדק נימי.21.2

.2מספר 

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

  .1חדר מדרגות מספר  ב4כתמים על אריחי שיש ברצפת פודסט קומה .21.3

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  .ל הדפנותחסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך ע.21.4

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  4קומה .22

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.22.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס
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בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , השוניםיציבות בתנאי השירות : מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .22.2

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שה לפי הוראות יצרן הצבעשהצביעה תע

  .חלודה על דלתות מעלית צפונית ודרומית.22.3

.נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.22.4

  .נדרש להשלים

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.22.5

.נדרש להשלים

  .שוקעים/ברצפה בולטים) פסיפס(אריחי פס קישוט .22.6

.ישור אחידנדרש לבצע במ

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.22.7

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות חדות

  .דבק שיש לא מקצועי ברצפה בעיקר ליד דירה דרומית/גימור רובה.22.8

  .נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה
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  3 לקומה 4חדר מדרגות קומה .23

  .שיירי צבע על ידיות דלתות חדרי מדרגות.23.1

.סיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינהנדרש לה

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.23.2

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

חדר מדרגות  ב3השלמת תיקון טיח וצבע בקיר מול דלת בפודסט קומה .23.3

.1מספר 

  :סדקים בטיח בעיקר במקומות הבאים.23.4

חדר מדרגות  ב3סדק אנכי נימי בקיר מול דלת בפודסט קומה .23.4.1

.1ספר מ

.2חדר מדרגות מספר  ב3סדק נימי בתקרת פודסט קומה .23.4.2

  .2חדר מדרגות מספר  ב4סדק נימי בתקרת פודסט קומה .23.4.3

  .מ"  מ0.3  - האוסר סדקים שעוביים גדול מ3.1 סעיף 2 חלק 1920י "זאת בניגוד לת

  .1חדר מדרגות מספר כתמים על אריחי שיש בפודסטים ב.23.5

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י " בהתאם לתזאת

  .חסר גימור רובה בפנלים במהלכי מדרגות.23.6

  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.23.7

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות
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  3קומה .24

.י אש בטון על ברזלי בניין סביב צינור בארון כיבונדרש להשלים.24.1

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.24.2

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01ן בניגוד לסעיף וכ

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, פגע באחידות פני השטחיהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים י, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .בצורה לא מקצועיתנעשה ) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .24.3

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .חלודה על דלתות מעלית.24.4

.נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.24.5

  .נדרש להשלים

  .גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירותחסר .24.6

.נדרש להשלים

.שוקעים/ברצפה בולטים) פסיפס(אריחי פס קישוט .24.7

.פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.24.8

  .9תיקוני דבק שיש בולטים ולא מקצועיים בחיפוי מעל חלון ליד דירה .24.9

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה
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  2 לקומה 3חדר מדרגות קומה .25

  . צבע על ידיות דלתות חדרי מדרגותשיירי.25.1

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.25.2

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

חדר מדרגות מספר  ב2תיקוני שפכטל לא מקצועיים בתקרת פודסט קומה .25.3

2.  

.נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה

חדר מדרגות  ב2ת פודסט ביניים ובתקרת פודסט קומה סדק נימי בתקר.25.4

.1מספר 

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים.25.5

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  .סימני ליטוש על אריחי שיש בפודסטים.25.6

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא 5.1.4.2 סעיף 5566.2י " בהתאם לתוכן
אריחים שנסדקו או נפגעו , פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .חסר גימור רובה בפנלים במהלכי מדרגות.25.7

  .נדרש להשלים

  .צידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנותחסרות הגבהות ב.25.8

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות
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  2קומה .26

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.26.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: ת בתכונות הבאותמחיצות מתועשו

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים":  לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...וחות הגבס את המישקים בין ל: " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .26.2

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .לתות מעליותחלודה על ד.26.3

.נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.26.4

  .נדרש להשלים

  .5שיירי צבע על רמקול בתקרה ליד דירה .26.5

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.26.6

.נדרש להשלים

.ות ופוצעותפינות שיש בחיפוי קירות חד.26.7

בוצע בצורה לא מקצועית ) פסיפס(דבק שיש באריחי פס קישוט /גימור רובה.26.8

  .ובצד ארונות השירות חסר

.נדרש להשלים
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  1 לקומה 2חדר מדרגות קומה .27

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.27.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

חדר  ב1 סדק נימי אנכי בתקרת פודסט ביניים ובתקרת פודסט קומה.27.2

.2מדרגות מספר 

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים.27.3

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  .חסר גימור רובה בין פנלים במהלכי מדרגות.27.4

  .נדרש להשלים

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.27.5

  .ת נזילות מים על הדפנותנדרש להשלים ההגבהות לשם מניע

  

  1קומה .28

  .סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה.28.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."ק מידות וגימור נאותדיו, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטחיהיה  מישורי  , מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 
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  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .ת מלבן ארון שירות ספרינקלריםחלודה בתחתי.28.2

.נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חלודה על דלתות ארונות שירות.28.3

.נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר גימור מרק סביב ארונות שירות.28.4

  .נדרש להשלים

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.28.5

.נדרש להשלים

.שוקעים/ברצפה בולטים) ספסיפ(אריחי פס קישוט .28.6

  .פינות שיש בחיפוי קירות חדות ופוצעות.28.7

.נדרש ללטש עד לקבלת מראה אחיד וללא פינות חדות

  .4שיירי חומרי בניין על חלון ליד דירה .28.8

  .  הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים4.1 סעיף 1 חלק 4068י "זאת בניגוד לת

 אריח תחתון מצד – 1יד דירה שירי חומרי בניין על אריח בחיפוי קיר ל.28.9

  .ימין

  .נדרש להסיר שיירי חומרי בניין בצורה מקצועית ותקינה לשם קבלת מראה אחיד

  .שיירי טפסנות עץ וחומרי בניין בארון גז.28.10

.נדרש להסיר שיירי טפסנות

   לקומת מחסנים1חדר מדרגות קומה .29

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.29.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

  :הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן
  .2 חלק 1922י "ת
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  .1105המפרט הכללי סעיף  
 הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או 5 סעיף 1142י "בניגוד לת

  .ני בליהשניתן יהיה להגן עליהם מפ

  .גימור טיח לא מקצועי בקיר מול דלת בפודסט קומת מחסנים.29.2

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  .גימורו וגוונו יתאימו למוזמן,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

חדר מדרגות השלמת עבודות טיח בקיר מול דלת בפודסט קומת מחסנים ב.29.3

.1מספר 

  :עיקר במקומות הבאיםסדקים בטיח ב.29.4

.2חדר מדרגות מספר סדק נימי בתקרת פודסט ביניים ב.29.4.1

  . 1חדר מדרגות מספר סדק נימי בתקרת פודסט קומת מחסנים ב.29.4.2

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.29.5

  .נותנדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפ

  .סימני ליטוש על אריחי שיש בפודסטים.29.6

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת

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

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  קומת מחסנים.30

  .28 ומחסן 7סדק בין חיבורי פלטות גבס בתקרה ליד מחסן .30.1

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , בתנאי השירות השוניםיציבות : מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 
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  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , םמראה מחיצה בנויה מרכיבי: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
המרק יש לבצע את ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .30.2

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .ים בפרוזדורי מחסניםחיבורי פלטות גבס בולטים ולא מקצועי.30.3

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .חלודה על דלתות מעליות.30.4

  .בצורה מקצועית ותקינהולחדש צביעה נדרש להסיר חלודה 

   .גימור צבע לא מקצועי בתקרת פרוזדורי מחסנים.30.5

להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש תוך , יש לשפשף את הצבע מהקירות
  .וע מקצועי וקבלת גוון תואםהקפדה על ביצ

כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי " לפיו – 11031 סעיף -זאת בניגוד למפרט הכללי 
, שקעים ליד ברזל זיון, יש לסתום חורים. אבק  ולכלוך, פריחות, כתמים, זנבות מלט, חול

  "סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר

  .1922י "וכן בניגוד לת

קיים חשש . 15 ומול מחסן 28אריחי קרמיקה בגוון שונה ברצפה ליד מחסן .30.6

  .כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות

  .נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים

רצפה שמתקיימים הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת ה'   פרק ה1555.3י  "זאת בניגוד לת
  .5.1.2התנאים המפורטים בסעיף  

מאותו גוון ,  ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור5.1.2וכן בניגוד לסעיף 
  . ומאותה מידת יצור

  שהגימור והמראה הכללי של הריצוף - ששם נדרש 3.1 סעיף 3 חלק 1555י  "ובניגוד לת
  .יתאים למה שהוזמן

  . אריחי שיש ברצפה ליד ארונות שירות תקשורת ואששיירי חומרי בניין על.30.7
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  .הנכסיש לנקות 

בו נדרש לודא שהמשטחים ראויים '  ונספח א5.1.5.6 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .לשימוש ונקיים

  .דבק שיש ברצפה לא מקצועי/גימור רובה.30.8

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

.פרוזדורי מחסניםבריצוף  ") בהרו("בוצע מילוי לא מקצועי של מלט .30.9

 לפיו נדרש לודא שהמילוי של 5.1.5.1  - ו3.1 סעיף 5566.2י "זאת בניגוד לנדרש בת
  .המישקים ללא חורים חללים ואחיד ומתאים לגוון שהוזמן

  .שוקעים/ אריחי שיש בחיפוי קיר בין מעליות בולטים.30.10

.נדרש לבצע במישור אחיד

  .1דר מדרגות מספר חתפרחת על חיפוי קיר ליד דלת .30.11

.נדרש לעקור אריחים פגומים ולבצע איטום בצורה מקצועית ותקינה ולרצף מחדש

  חדר מדרגות קומת מחסנים לקומת לובי כניסה.31

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.31.1

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

  :יתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלןהליקוי סותר בין ה
  .2 חלק 1922י "ת

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

.1חדר מדרגות מספר השלמת עבודות טיח בקירות בפודסט קומת קרקע ב.31.2

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.31.3

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  .סימני ליטוש על אריחי שיש בפודסטים.31.4

  .או לתקנם/נדרש להחליף אריחים פגומים ו

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם  לת
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 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא 5.1.4.2 סעיף 5566.2י "וכן בהתאם לת
אריחים שנסדקו או נפגעו , פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, פגמים

  .במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים.31.5

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י "זאת בהתאם לת

  .ימור רובה בין פנלים במהלכי מדרגותחסר ג.31.6

  .נדרש להשלים

  .1חדר מדרגות מספר תפרחת על אריחי שיש ברצפת פודסט קומת קרקע ב.31.7

  לובי קומת כניסה.32

  .נעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .32.1

  .נדרש לתקן

רמות הגימור נדרש בכל אחת מ:  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע

  .חלודה על דלתות מעליות.32.2

  .נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .שיירי רובה על חיפויי פסיפס סביב עמודים.32.3

.נדרש להסיר שיירי רובה בצורה מקצועית ותקינה

  .ןגימור טיח לא מקצועי ובמראה לא אחיד בתקרת מבואת כניסה לבניי.32.4

  .נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה

  .גימורו וגוונו יתאימו למוזמן,  המחייב  שמראה הטיח3.1 סעיף 1920.2י "זאת בניגוד לת

השלמת תיקוני שפכטל וצבע בתקרה בפרוזדור מבואה לחדר מדרגות מספר .32.5

1.

בקיר ובתקרה ליד דלת כניסה ) צבע בגוון כהה(גימור צבע לא מקצועי .32.6

    .לבניין
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להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש תוך , שפשף את הצבע מהקירותיש ל
  .הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם

כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי " לפיו – 11031 סעיף -זאת בניגוד למפרט הכללי 
, ליד ברזל זיוןשקעים , יש לסתום חורים. אבק  ולכלוך, פריחות, כתמים, זנבות מלט, חול

  "סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר

  .1922י "וכן בניגוד לת

.אריחי שיש בגוון שונה ברצפה וברצפת מבואה לבניין.32.7

ברצפת שיש במבואה :  לדוגמאדבק שיש ברצפה לא מקצועי/גימור רובה.32.8

  .תכניה לבניין

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

 1ספר ות בפרוזדור ליד דלת חדר מדרגות מ חיפוי קיר תחתיתת עלותפרח.32.9

  .ובמבואה כניסה לבניין

  -1חדר מדרגות קומת כניסה לקומה .33

  .1סימני רטיבות וצבע מתקלף בצידי מדרגות בחדר מדרגות מספר .33.1

  .נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית

  : וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלןהליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט
קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו : " הדורש כי5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 

   .".באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ

 בחדר מדרגות מספר -1ה וצבע מתקלף בתקרת פודסט קומה רטיבות בתקר.33.2

1.  

קירות ורצפות של , גגו של בנין "–) א (5.33 סעיף -ן והבניה זאת בניגוד לתקנות התכנו
המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט  אלה שבקומה 

  ".התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים
  . על כל חלקיו1476י "וכן בניגוד לת

  .שיירי צבע על ידיות דלתות.33.3

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.33.4
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  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

  .1105המפרט הכללי סעיף  
נו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או  הדורש כי החומרים ממ5 סעיף 1142י "בניגוד לת

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

  .חסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך על הדפנות.33.5

  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  .כתמים על אריחי שיש בפודסטים ובמדרגות.33.6

  .נדרש להחליף אריחים פגומים

  .4 טבלה 1 חלק 5566י " לתזאת בהתאם

  .חסר גימור רובה בפנלים במהלכי מדרגות.33.7

  .נדרש להשלים

  .1 בחדר מדרגות מספר -1תפרחת על אריחי שיש ברצפת פודסט קומת .33.8

  .שיירי צבע על פנלים.33.9

.נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינה

  

  -1קומה .34

  .סדק בין חיבורי פלטות גבס בתקרה ליד חלון רפפה.34.1

  .זה תואם גם לתקרת גבסתקן 

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים: מחיצות מתועשות בתכונות הבאות

  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
השטח של המחיצה משני צידיה יהיו גימור פני : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
 סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת ,שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...את המישקים בין לוחות הגבס : " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק



  HADAS  הדס
ממ""ביקורת מבנים בעביקורת מבנים בע

  פיקוח וליווי הנדסי, תכנון
בפריסה ארצית

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN IINNSSPPEECCTTIIOONN LLttdd..
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT
National deployment

  

  

 לב הפארק'  שכ6/22רבקה גובר '  רח–  רעננה         09-7742446    072-2740719
  02-6450935 –        ירושלים 04-8254971 –         חיפה 03-5731232 –תל אביב 

il.net.zahav@bm-hadas           il.co.g-hadas.www  
  

54מתוך  40עמוד 

. וליד ארון גז1ליד חדר מדרגות מספר : כתמי רטיבות בתקרת גבס לדוגמא.34.2

  .ס בולטים ולא מקצועיים בתקרה ביציאה לחניוןחיבורי פלטות גב.34.3

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

:  לדוגמאנעשה בצורה לא מקצועית) לא פריקה(גימור צבע בתקרת הגבס .34.4

  .בלובי מעליות

  .נדרש לתקן

בכל אחת מרמות הגימור נדרש :  לפיו3.9.2 המפנה לסעיף 5.13 סעיף 1924י "זאת בניגוד לת
  .לפי הוראות יצרן הצבעשהצביעה תעשה 

  .חלודה על דלתות מעליות.34.5

  .נדרש להסיר חלודה בצורה מקצועית ותקינה

  .חלון רפפה אינו צבוע כראוי.34.6

.נדרש לחדש צביעה בצורה מקצועית

.1חיפוי קיר בפרוזדור לחדר מדרגות מספר אריחי שיש בתפרחות על .34.7

  -2 לקומה -1חדר מדרגות קומה .35

  .שיירי צבע על ידית דלת.35.1

.ש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית ותקינהנדר

  . צבוע כהלכהו הברזל משופע בשיירי ריתוך ואינהמעק.35.2

  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

  .1105המפרט הכללי סעיף  
 הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או 5 סעיף 1142י "ד לתבניגו

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

.-2טיח מתקלף בצד מדרגות מעל פודסט קומה .35.3

. ועל מדרגות1תפרחת על אריחי שיש בפודסטים בחדר מדרגות מספר .35.4

  .על הדפנותחסרות הגבהות בצידי המדרגות למניעת זליגת מים ולכלוך .35.5
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  .נדרש להשלים ההגבהות לשם מניעת נזילות מים על הדפנות

  -2קומה .36

ליד ארון אש ובלובי : סדקים בין חיבורי פלטות גבס בתקרה לדוגמא.36.1

  .מעליות

  .תקן זה תואם גם לתקרת גבס

בכל מקרה יעמדו : "  לפיו22.03.05סעיף  ) הספר הכחול ( זאת בניגוד למפרט הכללי 
התאמה לחלקי , יציבות בתנאי השירות השונים:  בתכונות הבאותמחיצות מתועשות
  ..."דיוק מידות וגימור נאות, המבנה הסמוכים
גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו : " לפיו22.03.06.01וכן בניגוד לסעיף 

  ..." חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה
שהחיבור ביניהם , מראה מחיצה בנויה מרכיבים: " לפיו22.03.06.02וכן בניגוד לסעיף 

, יהיה  מישורי  מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, מתוכנן להיות נסתר
סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת , שקעים, לא יהיו בליטות

  "החיבור
יש לבצע את המרק ...חות הגבס את המישקים בין לו: " לפיו22.04.12.02וכן בניגוד לסעיף 

  "במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק

.השלמת עבודות גבס מעל דלת יציאה לחניון.36.2

.מעיכות ופגיעות בדלתות מעליות.36.3

  .חסר גימור טיח וצבע בקירות ארונות שירות.36.4

.נדרש להשלים

.שוקע/חיפוי שיש בקיר בין מעליות בולט .36.5

  . דלת יציאה לחניוןהשלמת דבק שיש סביב צינור חשמל מעל.36.6

  חדר חשמל ראשי.37

  .סגרגציה בבטון בקיר מתחת לחלון רפפה.37.1

  .יש לתקן בצורה מקצועית במלט צמנט עד לקבלת טקסטורה אחידה

  .חסרה רוזטה בידית דלת.37.2



  HADAS  הדס
ממ""ביקורת מבנים בעביקורת מבנים בע

  פיקוח וליווי הנדסי, תכנון
בפריסה ארצית

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN IINNSSPPEECCTTIIOONN LLttdd..
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT
National deployment

  

  

 לב הפארק'  שכ6/22רבקה גובר '  רח–  רעננה         09-7742446    072-2740719
  02-6450935 –        ירושלים 04-8254971 –         חיפה 03-5731232 –תל אביב 

il.net.zahav@bm-hadas           il.co.g-hadas.www  
  

54מתוך  42עמוד 

.נדרש להשלים

  .חסר גימור טיח בקירות ובתקרה.37.3

  .נדרש להשלים

  

  2חדר חשמל .38

  .בליטותרות בטון עם סגרגציה וקי.38.1

  .ורה מקצועית במלט צמנט עד לקבלת טקסטורה אחידהיש לתקן בצ

.חסר גימור ברצפת בטון.38.2

  .חסר גימור טיח וצבע.38.3

  .נדרש להשלים

  חדר אשפה.39

  .שילוט לא מחובר בניטים.39.1

.נדרש לחבר בניטים למניעת נשירת השילוט

  . בקירותאריחי קרמיקה שבורים.39.1

  .יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים

ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף : "  לפיו100652ללי  סעיף זאת בניגוד למפרט הכ
  " לעיל100641

שפות . לא יותר השימוש בשברי אריחים: "  לפיו100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 
  ".האריחים הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה

  .314י "ובניגוד לת

  .גימור אריחים סביב חלון לא מקצועי.39.2

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .גימור אריחים סביב דלת כניסה לא מקצועי.39.3
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.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר צינור פרזול להגנה על הקירות.39.4

.נדרש להשלים

יצוין כי ניתן להבחין בהקשה . בחדר אשפה נמצאו אריחי קרמיקה חלולים.39.5

  .על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים

יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום הדבר 

  .לחדירת מים אל תוך הקירות

יש להקפיד על . יש לפרק  חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית ואחידה
  .'וכד") רובה("מילוי מלט , מישקים אחידים, מישוריות

ים לחדור לגרום מים עלול. קירותלא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים ב.39.6

  .לנזקים

  .נדרש לאטום ברובה את המרווחים

  .10013סעיף ,זאת בניגוד למפרט הכללי  לעבודות בנין 

  .במספר מקומות בריצוף נמצאו אריחים שבורים.39.7

  .נדרש לעקור אריחים שבורים ולרצף מחדש

ים  הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריח- 5.1.4.4  סעיף  3 חלק 1555י  "זאת בניגוד לת
והחלפת אריחים פגומים  או אריחים ,  314י "ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת

  .שנפגעו במהלך העבודות 

  . 314י "ובניגוד לדרישות ת

.בריצוף") רובה("בוצע מילוי לא מקצועי של מלט .39.8

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

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

 1661.1י " לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים  לרשום בת2.1.9.1ובניגוד לסעיף 
כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של , אם לייעוד ולתנאי השירותבהת

  . המתכנן

יצוין כי ניתן להבחין . במספר מקומות נמצאו חללים מתחת לאריחים.39.9

הדבר יוצר מפגע . בהקשה על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים
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ת בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימ

  .נזקים

  :מומלץ לבצע בדיקת שליפה ולאחר מכן לבצע את הפעולות הבאות

יש לפרק את האריחים הלקויים ולהתקין אריחים חדשים ותקניים מסוג וגוון התואמים 
  . את הקיים

  .או טיט מוכן/יש ליישם מוסף מתאים לשיפור ההדבקות ו

לפיו יש לבדוק את  . 5.1.4.2 וכן בניגוד לסעיף  5.1.4.1  סעיף 1555.3י  "זאת בניגוד לת
 מגב האריח לרבות 85%הכיסוי בחומר ההדבקה ובאם המלט צמנט אינו מכסה מינימום 

את  הפינות ולכל אורך המישקים יש לפרק ולהרכיב מחדש וכן יש לבדוק בהקשה את 
  .מידת ההדבקות של האריחים לפני מילוי המישקים

 100115המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף  " לפיו- 10034 סעיף -ובניגוד למפרט הכללי 
יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות (והוא יונח על כל שטח האריח , לעיל

  ).האריחים

  

  לובי ביציאה לחניה.40

ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט . אריחי אבן חלולים ליד חדר חשמל.40.1

  .או עבודה לקויה/מספקת ו

  .י מעבדה מוסמכת"להידבקות האבן עלבצע בדיקת שליפה יש 

  חדר גנראטור.41

  .בליטותרות בטון עם סגרגציה וקי.41.1

  .יש לתקן בצורה מקצועית במלט צמנט עד לקבלת טקסטורה אחידה

  . בצד המזרחי-2נזילות מים מתקרת החניון .41.2

קירות ורצפות של , גגו של בנין "–) א (5.33 סעיף -זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה 
ים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט  אלה שבקומה המרתפ

  ".התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים
  . על כל חלקיו1476י "וכן בניגוד לת

.דלת מעלית דרומית מעוכה.41.3

  .צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה.41.4
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 מחדש תוך להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע, יש לשפשף את הצבע מהקירות
  .הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם

כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי " לפיו – 11031 סעיף -זאת בניגוד למפרט הכללי 
, שקעים ליד ברזל זיון, יש לסתום חורים. אבק  ולכלוך, פריחות, כתמים, זנבות מלט, חול

  "ח יהיה חלק אחיד וישרסדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשט

  .1922י "וכן בניגוד לת

  -2חניון .42

  .סדקים בקיר מערבי במבואה לחניה.42.1

  : יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות
  להסיר , מ מכל צד של הסדק" ס10, מ" ס20לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ . א

  .      כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים
  . סדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקיםלפתוח את ה. ב
  . ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן"ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש.  ג
  ע ביניים למילוי גמיש "שכבה אחת של מרק גמיש או ש) 'מלז(ליישם בכף טייחים . ד

  . יזוקמעל לשכבה זו יש להדביק רשת לח.     בשיעור המומלץ לפי היצרן
  ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי "ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש. ה

.      היצרן

  :או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה

  .מ סביב הסדק" ס20לגרד הטיח ברצועה של . א
   . FC11 ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס   WAFPלפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר .  ב

  .קר בקיר דרומי ובעמודיםחורים בקירות בעי.42.2

.נדרש לתקן

.38מסמרים בולטים בתחתית התקרה מעל לחניה .42.3

  .סבכת ברזל בכניסה לחניון לא מחוזקת.42.4

.נדרש לחזק

.פס ברזל מעל לכניסה דרומית לחניון שבור ואריחי אבן נושרים.42.5

.דלת חניה נפתחת כלפי פנים.42.6

  .החניוןקירות צביעה לקויה ולא מקצועית של .42.7
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להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש תוך , ת הצבע מהקירותיש לשפשף א
  .הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם

כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי " לפיו – 11031 סעיף -זאת בניגוד למפרט הכללי 
, זל זיוןשקעים ליד בר, יש לסתום חורים. אבק  ולכלוך, פריחות, כתמים, זנבות מלט, חול

  "סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי  עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר

  .1922י "וכן בניגוד לת

  .גימור תפר לא מקצועי וקיימות נזילות.42.8

  .חסרים עוצרי דלתות בבניין.42.9

  .בכדי למנוע נזקים לחיפוי הקירות, יש להרכיב

  .מכסי בריכות ביוב לא צבועים.42.10

.נדרש להשלים

  .אבן משופע בחומרי בנייןחיפוי קירות מ.42.11

  .נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה

  .גימור לא מקצועי בכניסה למדרכה.42.12

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .אבני שפה לא צבועים בחניון.42.13

.נדרש להשלים

 משופעים בשיירי ריתוך ואינם צבועים כניסה לחניוןמעקות הברזל ב.42.14

  .כהלכה

  .ע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעהצב, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  .שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה

.26ד חניה מעקה מעוקם לי.42.15

המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו באופן לא מקצועי .42.16

  .ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים

  :יש לבצע את המפורט להלן'  חריצים וכו, לתיקון נזקים של  שקיעות
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  מ " ס20כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום , לפרק את האזור שניזוק.  1
  . לאזור הניזוק      נוספים מעבר

  . לטפל עד לשתית על מנת למנוע שקיעות במבנה המיסעה.  2                   
  .מ" ס20 -לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של  כ. 3                   

  : המתיר סטייה כמפורט להלן6 סעיף 2 טבלה 1571י " זאת בהתאם  לת
  .מ מקסימום" מ5ית   ממישוריות כלל- 
  . מ מקסימום" מ2  ממישוריות מקומית - 

.32אבני שפה שבורים בחניה .42.17

  .ארגזי כיבוי אש חלודים.42.18

  .נדרש להסיר חלודה

  .נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.42.19

   .1 חלק 1099י "זאת בניגוד לת

  .בליטות עם סגרגציה וקירות החניוןרות בטון בקי.42.20

  .לתקן בצורה מקצועית במלט צמנט עד לקבלת טקסטורה אחידהיש 

  -1 חניון.43

  .גימור בטון בתקרה ליד המעקה לא מקצועי ובולט.43.1

.נדרש לבצע בצורה מקצועית ותקינה

  .חורים בתקרה.43.2

.נדרש לתקן

  .רטיבות בקיר דרומי ליד המעקה.43.3

  .נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית

  :סתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלןהליקוי יוצר פגם א
קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו : " הדורש כי5.32תקנות התכנון והבנייה סעיף 

.".באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ

  .חסרה ידית דלת.43.4

.נדרש להשלים

  .ים כהלכהמעקות הברזל משופעים בשיירי ריתוך ואינם צבוע.43.5
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  .צבע לקוי ואת החלודה ולחדש צביעה, להסיר שיירי ריתוך , יש ללטש

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

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

  . יהיה להגן עליהם מפני בליהשניתן

  .דלת כניסה נפתחת כלפי פנים.43.6

.נדרשת פתיחה החוצה מבחינה בטיחותית

  .חסר גימור מילוי בין קירות לתקרה.43.7

.נדרש להשלים

  :ליקויים בריצוף האבנים המשתלבות כמפורט להלן.43.8

המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו באופן לא .43.8.1

  .ין האריחיםמקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים ב

  :יש לבצע את המפורט להלן'  חריצים וכו, לתיקון נזקים של  שקיעות

  מ " ס20כאשר קיימת יריעה גאוטכנית  לפרק עוד מינימום , לפרק את האזור שניזוק.  1
  .      נוספים מעבר לאזור הניזוק

  . לטפל עד לשתית על מנת למנוע שקיעות במבנה המיסעה.  2                   
  .מ" ס20 -לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של  כ. 3                   

  : המתיר סטייה כמפורט להלן6 סעיף 2 טבלה 1571י " זאת בהתאם  לת
  .מ מקסימום" מ5  ממישוריות כללית - 
  . מ מקסימום" מ2  ממישוריות מקומית - 

  .שיירי חומרי בניין על משתלבות.43.8.2

  .רש להסיר שיירי חומרי בנייןנד

  .חסרה צביעה בקצה המדרכה.43.8.3

  .נדרש להשלים

  

   ושונותפיתוח.44

  .סדקים בתקרת גבס בחזית צפונית.44.1

לוחות הגבס יעמדו : " לפיו22.08.00סעיף ) הספר הכחול(זאת בניגוד למפרט הכללי  
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פגמים ללא סדקים או , הלוחות יהיו שלמים ... 1 חלק 1490י "בדרישות התקן הישראלי ת
שריטות וגומות שצביעה לא תעלים , סטייה מאחידות פני הלוחות.  בפניהם או בשוליהם

  " יהיו עילה לפסילת הלוחות

  .142 – ו 160, 198לד חניה :  סדק בין חיבורי עמודים לדוגמא.44.2

הליקויים גורמים ,  הקירות החודרים לקרקע אינם אטומים כהלכה.44.3

  . קירות הדירהלספיגה קפילרית של רטיבות מהקרקע אל

  .יש לבצע חפירה בחצר לאורך כל הקירות ולאטום היטב 
  .יש להקפיד על ביצוע קפדני ומקצועי ולבצע מילוי חוזר של אדמה

  . 05פרק –זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי 
  .ובניגוד לכללי המקצוע הראויים
בהו היחסי של נכס כל אימת שגו "5.30 - 5.33 סעיפים -ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה 

או כל גורם אחר בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין , שיפוע הקרקע שלו
, גשם-יאוטם חלקו התחתון של הבניין למניעת חדירת מי, ולהתהוות טחב בחלקי הבניין

  ". מי תהום וזרמי מים תת קרקעיים לתוכו

ופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו בא"וכן 
  .".מבחוץ

  . חסרים-בתחתית יציקות בולטות ) שיני מדלף(אפי מים .44.4

  . יש לחרוץ בדיסק בכדי לקבל אפים לניקוז אנכי תקין ולמנוע חדירת המים לקירות

   1 חלק 1752י " ובניגוד לת100512סעיף , זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה 
  .3.2.1סעיף 

  .בריכת מים לא מושלמת.44.5

.נדרש להשלים בצורה מקצועית ותקינה

  .חסר אריח ליד פתח של הגנראטור בחזית דרומית.44.6

.נדרש להשלים

  .לא בוצע לוח למניעת גניבת דברי דואר.44.7

 בו נדרש להתקין בתוך כל תיבה לוח למניעת 2.3.5 סעיף 816' בניגוד לתקן ישראלי מס
  .גניבת דברי דואר

.חיצוניכתמים בחיפוי .44.8

  .בחזית צפונית:  לדוגמאמחורריםסדוקים ו, שבוריםיפוי האבן אריחי ח.44.9

  .נדרש לבצע מאריחים שלמים ותקינים ובצורה מקצועית
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או  סדקים  ללאה צריכה להיות שלמן האבהדורש ש 3.2.1 סעיף 2378.1י "בניגוד לתזאת 
  .הפגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה של

הליקויים יוצרים פגמים . שבורים ליד פתח גנראטוררה אדני אבן נסו.44.10

מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי , אסתטיים

  .ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים

לוחות שלמים , יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים
  .צועוהקפדה על הבי

  .יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים
  .חיפוי וצבע כנדרש, טיח, יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום

האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט " לפיו – 14011 סעיף –זאת בניגוד למפרט הכללי 
וכן , "'דמים וכ, האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות…קשה

  ".מגידי עפר ומסדקים, האבן תהיה נקיה מכל חורים"

.סימני ליטוש על קירות אבן.44.11

   .לאיטום תקין, יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים.44.12

  .4.9 סעיף 2378.2י "           זאת בהתאם לנדרש בת

  .הושארו בחצר שיירי חומרי בנין.44.13

  .יש לסלק את פסולת הבניין מהחצר

  .עציםחסרה צנרת השקיה ל.44.14

  .נדרש להשלים

.פיתוח לא מושלם.44.15

.גימור קירות בחזית צפונית בלובי פתוח לא אחיד.44.16

.חסר גימור רובה באריחים.44.17

.-1כתמים בריצוף הכניסה לחניה .44.18

.בחזית דרומית וצפונית: תפרחות על חיפוי אבן חיצוני לדוגמא.44.19

  .מנותקים בפינה דרומית/נדבכי ראש מאבן במעקות גג חלולים.44.20
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  הערות

  .קויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהוהלי.1

 שבועות בהם לא יוכלו 3 -לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ.2

  .הדיירים לקיים אורח חיים סביר בבניין

  

  

  

  ,בכבוד רב  

  אליעזר גוכמן  

  .מהנדס בנין  
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  הערכה כספית

  ח"סכום בש    סעיף  

  12,500  ת גגקומ  1

  6,400  חדר מפוחים גג  2

  9,500  גג עליון  3

  12,500  קומת לובי גג  4

  9,500  12חדר מדרגות קומת גג לקומה   5

  12,400  12קומה   6

  9,800  11 לקומה 12חדר מדרגות קומה   7

  12,000  11קומה   8

  9,700  10 לקומה 11חדר מדרגות קומה   9

  12,700  10קומה   10

  9,500  9ומה  לק10חדר מדרגות קומה   11

  12,800  9קומה   12

  9,500  8 לקומה 9חדר מדרגות קומה   13

  12,850  8קומה   14

  9,500  7 לקומה 8חדר מדרגות קומה   15

  12,300  7קומה   16

  9,800  6 לקומה 7חדר מדרגות קומה   17

  12,800  6קומה   18

  9,500  5 לקומה 6חדר מדרגות קומה   19

  12,500  5קומה   20

  9,500  4 לקומה 5רגות קומה חדר מד  21

  12,600  4קומה   22

  9,500  3 לקומה 4חדר מדרגות קומה   23

  12,400  3קומה   24

  9,500  2 לקומה 3חדר מדרגות קומה   25
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  ח"סכום בש    סעיף

  12,800  2קומה   26

  9,700  1 לקומה 2חדר מדרגות קומה   27

  12,400  1קומה   28

  9,500  סנים לקומת מח1חדר מדרגות קומה   29

  12,800  קומת מחסנים  30

חדר מדרגות קומת מחסנים לקומת   31
  לובי כניסה

9,500  

  12,700  לובי קומת קרקע  32

  9,800  -1חדר מדרגות קומת כניסה לקומה   33

  13,100  -1קומה   34

  9,800  -2 לקומה -1חדר מדרגות קומה   35

  13,500  -2קומה   36

  6,500  חדר חשמל ראשי  37

  6,700  2דר חשמל ח  38

  6,900  חדר אשפה  39

  6,500  לובי ביציאה לחניה  40

  6,900  חדר גנראטור  41

  12,000  -2חניון   42

  12,000  -1חניון   43

  98,000  פיתוח ושונות  44

  28,110  פיקוח הנדסי  

  309,210  סכום ביניים  

  49,473  מ" מע16%תוספת   

   ₪ 358,683  כ"סה  
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  הערות

 בהיקפים קטנים ועשויים לגדול םמינימאלייהמחירים הינם מחירי שיפוצים .1

  .עם קבלת הצעות קבלנים

  .המחירים צמודים למדד הבניה בזמן עריכת הביקורת.2

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

  .פיצוי

  

  

  

  

  ,בכבוד רב  

  אליעזר גוכמן  

  .מהנדס בנין  

  

  




