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56359.047 מספרנו: 
 29/04/07 :עריכהתאריך 

לכבוד: 

סקר פגמים הנדסיים בנכס

לבקשתכם, ערכנו בתאריך 26/04/07 ברח' חנה רובינא 18, דירה מס' 3 בפתח תקווה. 

להלן הממצאים וההסתייגויות:

ר המבנהתאו

חדרים )כולל חדר המגורים(. הדירה ארבעה  ד בבניין משותף. בדירה ישנםחהנכס הנבדק הינו דירה בת מפלס א.1
סקר זה עוסק בפגמים הנמצאים בתחום הדירה בלבד ואינו  קומות. ארבעשל הבניין שבו  שנייהנמצאת בקומה 

 .ןכולל פגמים הנמצאים בתחום החלקים המשותפים של הבניי

שנים. 15-כ  גיל המבנה הינו )על פי המידע שנמסר לי(.2

בנוי בשיטת בנייה נפוצה שבו שלד הבניין עשוי בטון יצוק במקום. מבנהה.3

.טיח מותזקירות החוץ של הבית מחופים ב.4

גג בטון שטוח. מבנהל.5

ריצוף הבית:.6

 טרצו.בוצע ריצוף באריחי זור חדרי השינה, בא •
קרמיקה.בוצע ריצוף באריחי הסלון, המטבח, הפרוזדור וחדרי השירות, ר באזו •
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הסתייגות כללית

יש לקרוא את הממצאים בסקר זה בכפוף להסתייגויות שלהלן, המהווים חלק בלתי נפרד מן הסקר:

. יתכן לך הסיורבמה ועל פי המסמכים שמוצגים בפני חעל סמך ממצאים שניתן לקבוע בשט סקר זה בעיקרו הינו  .1
היה אפשר לקבוע במידה והיו מציגים בפני מסמכים נוספים  םבהחלט שישנם ממצאים נוספים או אחרים שאות

כגון תוכניות הקונסטרוקציה של המבנה, תוכניות מערכות חשמל, תכנון מערכות האינסטלציה ו/או אחרים, 
טקסט כתוב ו/או בתרשימים כפי שהם מופיעים וכנית עבודה ששימשו לבניית המבנה ורישומים שונים בצורת ות

 ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו, מנהל מקרקעי ישראל וכיוצא בזאת.

סביר להניח שתוכניות הבניה המקוריות אינן בנמצא כיום או שקיים קושי באיתורם וזאת מפאת הזמן החולף   .2
חלקת ההנדסה ברשות מקומית או מחוזית. מאז שהמבנה נבנה. יתכן ויהיה ניתן לאתרם בתיק הבניין שבמ

מסמכים כאלה כאמור, לא הוצגו בפני על ידי מזמין הסקר ולכן לא תהיה התייחסות למסמכים כאלה, אלא אם 
 נרשם אחרת באופן מפורש. במקרה כזה ההתייחסות תהיה ספציפית לאותו העניין ולא התייחסות כללית.

מידות המבנה ברעידות אדמה.בולת ועבבדיקת סי סקר זה אינו עוסק .3

לבין הנדרש עפ"י בפועל התאמה בין הקיים אלא אם נרשם אחרת באופן מפורש, סקר זה אינו עוסק בבדיקת .4
. לא מן הנמנע שישנן חריגות או שינויים שנעשו במבנה במשך הזמן )חריגות בניה( התוכניות שעל פיהן נבנה הבניין

  או במהלך בנייתו.

יתבררו רק במהלך כי ואפשרי במהלך ביצוע הסקר שלא ניתנים לאיתור וחיזוי ו/או נזקים סמויים, ים יתכנו ליקוי.5
 .וליקויים תפקודיים אחרים המגורים במבנה כגון מפגעים אקוסטיים

יתכנן כי בעתיד יתגלו  רטיבויות ו/או סדקים אשר אינם קיימים במועד הביקור במבנה ו/או תהיה החמרה .6
 כבר קיימים במבנה במועד ביצוע הסקר ואשר אין אפשרות לחזות אותם מראש. בליקויים ש

כפוף סקר זה נערך בעיקרו באמצעים ויזואלים תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף. הסקר נערך ב.7
 .ASHI – American Society of Home Inspectors    לקריטריונים שנקבעו ע"ילמגבלות ו
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מבנה

על חלקיו  1525בחינה של אופן התחזוקה של המבנה הינה על פי הקריטריונים שנקבעו בתקן ישראלי ת"י ה .1
 השונים כפי שפורסמו על ידי מכון התקני הישראלי.

ציטוט:פרק מבוא, נקבע,  1עפ"י תקן זה חלק 

. םה לבניין יתוחזקו גם ה, נדרש גם שרכיבי הסביבה הקרומ1חלק  1525של פרק ב' בתקן  2.1.1בנוסף, בסעיף 
. בנכס הנבדק כפי שמפורט בפרטי המופיעים לעיל ואינה עוסקת בסביבה הקרובהכי חוות הדעת עוסקת רק  יצוין

 ציטוט:, 1.2.1הדרישות לגבי הסביבה הקרובה הינה כמפורט בסעיף 

כל בדיקה ובדיקה של הנכס. מפרטת מהו לוח הזמנים המינמלי בין 1ק חל 1525של תקן ישראלי ת"י  1טבלה מס' 

אותרו הליקויים הבאים:בהיקף קירות החוץ הגובלים עם הדירה,  .2
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 סדקים רבים. .א

 ישנם קילופים של שכבת הטיח והצבע. .ב

 ישנם קילופים שנוצרו כתוצאה מחדירת רטיבות. .ג

ציטוט:, 2.3סעיף  1 חלק 1525ההוראות והדרישות לתחזוקה של קירות החוץ מפורטות בתקן ישראלי ת"י 
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נדרש שתדירות   ,3-5 מס' סעיפים 1חלק  1525ל תקן ישראלי ת"י ש 1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים ע"י מהנדס, שנים  שלוש-חמשהבדיקה המינימלית תהיה לפחות כל 

הפנימיות במבנה, אינה תואמת את הקריטריונים שנקבעו בתקן ישראלי רמת התחזוקה הפנימית של המחיצות  .3
 כיסי החלונות מעל הדלתות.אותרו סדקים באזור   .1חלק  1525ת"י 

ציטוט:, 1חלק  1525של תקן  2.5.1הקריטריונים לתחזוקה מפורטים בסעיף 
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רות הבדיקה , נדרש שתדי10סעיף מס'  1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים המינימלית תהיה לפחות אחת לשנה, 

 1525אותרו פגמים. רמת התחזוקה של התקרה אינה תואמת את הנדרש בתקן ישראלי ת"י ת הפרוזדור בתקר .4
 .1חלק 

אותרו הפגמים הבאים:

 התרופפות חלקים של התקרה. •

 ים בתקרה.חלקים שבור •

נזילות מים וכתמי רטיבות ועובש. •

ציטוט:, 1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  2.5.2הקריטריונים לקביעת הפגמים והתיקונים מפורטים בסעיף 
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, נדרש שתדירות הבדיקה 12סעיף מס'  1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים ע"י מהנדס, שנים  חמשהמינימלית תהיה לפחות כל 

רטיבויות, איטום וניקוז

, במהלך הביקור, לא ניתן לאתר בשלב זה  .חלק מהדירה נמצא מתחת למרפסת פתוחה הנמצאת בקומה מעל .1
ת כלאה יתגלו בעתיד. יש לקחת סוגיה זו בחשבון לפני רכישת רטיבויות בתקרה, אך לא מן הנמנע שרטיבויו

 הדירה.

ריצוף וחיפוי

במשטחי הריצוף אותרו פגמים כמפורט להלן: .1

 שקיעה של מרצפות במקום שפורק בו הקיר המפריד בין החדרים. •

 ים שונים.שברים במרצפות באזור •

תקן  2.5.1ע"פ סעיף הנדרשים  2%במקום  0.2%-במקלחון של חדר המקלחת בוצע שיפוע קטן מדי כ •
 ציטוט:, 1205.3

( לפחות 1½מ"מ )" 40צפת תא המקלחת תנוקז באמצעות מחסום שקוטר מוצאו יר
צפת התא לכיוון המחסום י( לפחות. שיפוע ר2מ"מ )" 50ובאמצעות נקז שקוטרו 

אם תא המקלחת מותקן במקום המיועד להתקנת אמבט  4% -ל 2%יהיה בין 
(,המצויד במחבר ובנקז 4מ"מ )" 100,ינוקז התא באמצעות מאסף שקוטרו עתידב

צפה הממוקם מחוץ למקום י(  לפחות, ומתחבר למחסום ר1½מ"מ )" 40שקוטרו 
 המיועד לאמבט. 

 1525הפגמים התאפשרו כתוצאה מתחזוקה לקויה אשר אינה עונה על הקריטריונים שנקבעו בתקן ישראלי ת"י 



. יש לקרוא מסמך זה במלואו14מתוך  9עמוד   2019 אוקטובר 30העתק זה הודפס ביום   

ציטוט: ,2.6סעיף  1חלק 

, נדרש שתדירות הבדיקה 11סעיף מס'  1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים  אחת לשנה ע"י מהנדס,המינימלית תהיה לפחות 

חלונות ודלתות
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של התריס בחלונות  פתיחה(ותפקוד לקוי )סגירה גמא: הליקויים הבאים )לדואותרו , ברכיבי חלונות ודלתות .1
 במרפסת השירות.

ציטוט:, 2.8סעיף  1חלק  1525הפגמים נוצרו כתוצאה מחוסר תחזוקה נאות כפי שמפורט בתקן ישראלי ת"י 
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ש שתדירות הבדיקה , נדר13סעיף מס'  1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים  פעמיים בשנה,המינימלית תהיה לפחות 

אין אוורור., במטבח ובחדרי הרחצהכך עקב . מומלץ בדחיפות גבוהה לבצע תיקונים בתריס במרפסת השירות

מערכות אינסטלציה ותברואה

ניים )כגון כתמי רטיבות ע"ג קירות ורצפות( המעידים על נזילה נכון למועד הביקור, לא נראים סימנים חיצו .1
כיוון שהצנרת מוסתרת ואינה ניתנת לחשיפה, לא ניתן לקבוע  כלשהי מצנרת המים העוברת בקירות וברצפה.

לא ניכרים סימנים המעידים על כך שבוצעו בעבר תיקוני צנרת כלשהם )כגון פירוק מרצפות   בוודאות את מצבה.
יש לקחת בחשבון כי יתכנו נזילות מצנרת אשר עלולות להתפרץ בעתיד ואין אפשרות לחזות אותם   ם(.וחיפויי
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, נדרשת בדיקה תקופתית ע"י מהנדס 1סעיף  1, טבלה 2חלק  1525יצוין כי עפ"י תקן ישראלי ת"י   מראש כיום.
 מידי שנה.

החלפת הברז והטוש לאחר  ם. מומלץ להחליפם., ישנם כלים סניטרים בלויים ושבוריבמקלחון של חדר ההורים.2
נמוך. מומלץ לבצע בדיקות ע"י שרברב. ריישאלחץ המים 

מערכות חשמל

בצע בדיקה ע"י חשמלאי.לוח החשמל מיושן ובלוי. מומלץ ל.1

ישנם אביזרי חשמל שבורים המהווים מפגע מסוכן. יש להחליפם. באזור המרפסת ובחדרים,.2

יזוג אווירמערכות מ

יתכן בלאי מערכת מיזוג האוויר שאינו ניתן לבדיקה כיום ושאפשר לאבחנו רק לאחר הפעלתו למשך זמן ממושך..1

מסגרות

החלונות ובמעקה המתכת באזור המרפסת.בסורגים באזור .1

 אותרו הליקויים הבאים:

 .קורוזיה •

קילופי צבע. •

, ציטוט:2.9סעיף  1חלק  1525פורטים בתקן ישראלי ת"י הפגמים בקריטריונים ואופן התיקון מ
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, נדרש שתדירות הבדיקה 14סעיף מס'  1חלק  1525של תקן ישראלי ת"י  1עפ"י לוח הזמנים שמפורט בטבלה מס' 
 בסעיף זה. שצוינועבור הליקויים  אחת לשנה,המינימלית תהיה לפחות 

בטיחות

ישנם מרווחים גדולים מדי בין הרכיבים  ווה מפגע בטיחותי.האינו תקין באופן המון, בסל מבנה המעקה במרפסת .1
ס"מ  10השונים של המעקה. התקן הקיים כיום דורש כי המרווח המקסימלי בין הרכיבים יהיה כך שכדור בקוטר 

 לא יוכל לעבור דרכם.

ף כיום, נדרש כי במקומות שמפלסם קרוב לפני הותקן זיגוג פשוט שאינו מחוסם. עפ"י התקן שבתוק בחלון בסלון, .2
הרצפה או במקומות אחרים שבהם זיגוג עלול להוות מפגע בטיחותי. יש להחליף את הזיגוג הקיים לזיגוג מחוסם.
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)בכפוף לממצאים ולהסתייגויות שפורטו לעיל( יכום ומסקנותס

. למרות זאת, במידה והתחזוקה הייתה טובה ל המבנהבהתחשב בגילו שמצבו הכללי של המבנה סביר למדי וזאת  .1
 יותר היה אפשר לצפות לרמת ליקויים פחותה יותר.

את הציון הכללי שניתן על ידי לגבי רכיבי המבנה השונים  ילהלן טבלה המדרגת עפ"י דעתי ובהתבסס על ניסיונ .2
 וזאת בהשוואה למבנים דומים מבחינת המיקום, הסוג והגיל:

10987654321פירוט

xמבנה
xרטיבויות איטום וניקוז

xריצוף
xחלונות ודלתות

xמערכות אינסטלציה ותברואה
xת חשמלומערכ

xמסגרות
xבטיחות

.10 –* ציון מקסימלי 

 בכבוד רב, 

 טרמינל שירותי הנדסה 




