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 0309-020-001סימוכין: 

 03.09.2020תאריך: 
 נעמה ודוד לוביש לכבוד: 
 . 34, דירה 10ירושלים  כתובת: 

 גבעת שמואל.   עיר:
 
 
 

 . גבעת שמואל, 34, דירה מס' 10ירושלים רח'  הנדון: חוות דעת מהנדס
 . תכנון חנייהחוות דעת בנושא  
 

 דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה במבנה. תבקשתי לתת חוות האני הח"מ 

ולהציג   עיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מוהמקצחוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות 

 את הדרישות המחייבות תיקון ואת הערותיי לפי עניינן. 

  ,וות דעת זו דין חש אני מצהיר בזאת כי ידוע לי  . עדות בבית המשפט ל  כחלופהאני נותן חוות דעתי זו 

 כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

 . , הבנתי המקצועית וניסיוני יידיעותי על סמך ו הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי 

 ניסיוני המקצועי:  להלן פרטי 

והאדריכלים בענף  בפנקס המהנדסים  8361030בעל תעודת רישום מס'  , מהנדס אזרחי מקצוע: 

 הנדסה אזרחית. 

 השכלה: 

 . אוניברסיטת אריאל בשומרון   ת,אזרחי  ההנדסתואר ראשון ב

 תעסוקתי:   רקע

 ס קונסטרוקטור מבני מגורים ומבני תעשייה. מהנד –  ש.אנגל מהנדסים בע"מ

 מרצה במקצועות תכנון וחישובים סטטיים.  -  אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 פרטיים וציבוריים.  פרויקטים ח  ניהול ופיקו –  עמית הנדסה

 ים פרטיים וציבוריים. ניהול ופיקוח פרויקט  -  פליטמן רייך בע"מ

בשיטת    המבנה והתשתיות  ייעוץ הנדסי , גילוי ותיעוד ליקויי בנייה באלמנטי    -נולוגיה בע"מכפז בנייה וט

 אל הרס. 
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 עקרונות מנחים לחוות דעת ומסמכים שבהם עיינתי לצורך הכנתה: 

 קריטריונים לבדיקת מבנה.  –  789תקן ישראלי  ❖

 ;  1973  –חוק מכר )דירות( תשל"ג  ❖

התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע  -"אי     -התאמה יסודית  -"אי 

 הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;  

שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;   תקופה הקבועה בתוספת, -"תקופת בדק" 

 תקופת הבדק.  תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום   - "תקופת אחריות" 

 התאמה )תיקון :תש "ן(  -א. הודעה על אי 4

   - התאמה - הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי ( א)

שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו   (1)

 מועד. 

שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה   (2)

 יר לאחר שגילה אותה.  למוכר תוך זמן סב 

 תוספת )תיקון :תש "ן( עבור תקופת האחריות:              

 שנתיים - צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים   (1)

 שלוש שנים   -חדירת רטיבות בגג ,בקירות ובמקלט    (2)

 שלוש שנים  - מכונות ,מנועים ודודים   (3)

 שלוש שנים -קילוף חיפויים בחדרי מדרגות    (4)

 שלוש שנים  -  שקיעת מרצפות בקומת קרקע   (5)

 שלוש שנים  - שקיעת מרצפות בחניות ,במדרכות ,בשבילים בשטח הבנין   (6)

 חמש שנים -סדקים עוברים בקירות ובתקרות   (7)

 שבע שנים -קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים   (8)

 שנה אחת    -התאמה יסודית   -התאמה אחרת ,שאינה אי -כל אי (9)

 

 שבחוק:  4כמו כן, על פי סעיף 

 המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה  ( א)

הדירה( שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או   - הדירה או כל דבר שבה )להלן   (1)

 בתקנת בנייה  

או כאי התאמה במשמעותה בחוק המכר התשכ"ח  אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן )א'( יר ( ב)

–1970   

 . 1970-תקנות תכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל   ❖

 ( ונספחי תקנות משנים אחרות. 1954חוק החשמל תשי"ד ) ❖
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תקנים רשמיים/לא רשמיים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי לפי צו מכר הדירות   ❖

כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי  , נדרש:  1974  – )טופס של מפרט(  

 כאשר יש כזה. 

 , ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1970 –הוראות למתקני תברואה )הל"ת( התשמ"א  ❖

מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. )הספר   ❖

 הכחול( 

הנחיות לתכנון חניה שפורסמו על ידי מנהל היבשה, האגף לתכנון תחבורתי במשרד   ❖

 התחבורה פרק ד : תכנון חניונים.       
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 רקע כללי ותיאור המבנה
 

ברחוב ירושלים   34ות הצמודות לדירה מס' חוות דעתי בנושא חני הוזמנתי ל רקע לבדיקה: ❖

גורמת למפגע ברמת  ו התמרון לחנייה קשה דרך הגישה ו ים דייר. לטענת ה , גבעת שמואל 10

   ה. השירות של המשתמשים בחניי

וזאת עפ "י השוואה למקורות   , הבית עוסקת באיכות ביצוע העבודות שבנדון חוות דעתי זו  ❖

ההנדסיים והאדריכליים ואינה מתייחסת לניתוח   בהיבטים הטכניים, המוזכרים בפרק הקודם,

להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס הנבדק לבין   של חוזק וחישובים סטטיים של המבנה,

עירייה ,רשם המקרקעין ,מנהל מקרקעי ישראל וכ "ד, אלא  כגון:  הרישומים ברשויות שונות,

 אם כן צוינה אי התאמה כזו באופן במפורש. 

 (. לא הרסנים)   עים ויזואליים תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף נערכה באמצ הבדיקה   ❖

כי יתכן   יש לציין,  . הוצגו בפני במהלך הסיור שה דיקב י החוות דעת זו בנויה על סמך ממצאי ❖

היו או יתכנו ליקויים נסתרים שלא היו   , ות הבנייה ובמצב הפיזי שלאחר מכןל שלב עבודשבכ

   ( , רטיבויות או פגמים אחריםסדקים)ים/או לא היו קיימים בעת ביקורי חשופים/או היו נסתר 

המגורים או בשימוש  זמן  ים אלו עלולים להופיע במהלך  י ליקו  . ולכן אינם נכללים בחוות דעתי זו

 . ל מערכות בנכס וניתן להשלים עבורם חוות דעת נוספת או נספח לדו"ח הקיים הממושך ש

הווים חלק בלתי נפרד  מצ"ב תצלומים שבוצעו על ידי במהלך הבדיקה בנכס הנ"ל והינם מ ❖

 זו.  תימחוות דע
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 רקע לבדיקה -1פרק 

 נעמה ודוד לוביש.: נוכחים בבדיקה

,  10ברחוב ירושלים  34ות הצמודות לדירה מס' חוות דעתי בנושא חניהוזמנתי ל  ה:תיאור המקר

גורמת למפגע ברמת השירות של  ו התמרון לחנייה קשה דרך הגישה ו יםדייר . לטענת הגבעת שמואל

 המשתמשים בחנייה. 

 

 יה כולל מידות בפועלחניתכנית  -2פרק 
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 , פרק ד' תכנון חניוניםנון חנייהלתכ הנחיות -3פרק 

 

 עמודים\קירותבת בין קביעת רוחב חנייה ניצ .1
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 יעת אורך חנייה ניצבתקב .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום הנחיות .3

 ס"מ  600לרוחב המעבר אשר הינו בהתאם קביעת רוחב החנייה:  .א

מ"א לחנייה בודדת  2.775 נדרשת להיות 9' רוחב החנייה בהתאם לטבלה מס

 (.34בעלי דירה )החנייה של 

 

 . בהתאם לגאומטריה הנתונה וחנייה טורית אל מול קיר -קביעת אורך החנייה .ב

 . ס"מ 1D   ,2D  =500קובע כי המידה  10תרשים 
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 וניםניתוח המידות בפועל אל מול הנחיות תכנון חני -4פרק 

 

 רוחב החנייה  .1

 דרישת התקן .א

m.45 2=W    

m .3250=E                                    m.775 B=2 

     בפועלמדידה  .ב

b=2.70 m            

 עומד בדרישות התקןלא  -מסקנה . ג

 

 

 אורך החנייה  .2

  דרישת התקן .א

1D   ,2D  =500 ס"מ.                           D1+D2=10 m 

     בפועלמדידה  .ב

D1+D2=9.97 m 

 עומד בדרישות התקןלא  -מסקנה . ג

 

 :חוות דעתסיכום 

 .קיימת סטייה במידות החנייה
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