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 00360-012-0503סימוכין: 

 06.08.20תאריך: 

 ספיר משה. מר  לכבוד: 

 . 9יצחק שדה  כתובת: 

 פתח תקווה  עיר:

 . פתח תקווה,  1, דירה מס'  9רח' יצחק שדה  הנדון: חוות דעת מהנדס

 ת הדירה. חוות דעת בנושא רטיבות בתקר

 

 ה. תבקשתי לתת חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה במבנהאני 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. 

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

 ט.דות בשבועה שניתנת בבית המשפכשהיא חתומה על ידי, כדין ע 

 . ך ידיעותי, הבנתי המקצועית וניסיוני על סמו הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי 

 ניסיוני המקצועי:  להלן פרטי 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף   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 ניהול ופיקוח   –  עמית הנדסה

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

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

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

 יונים לבדיקת מבנה. קריטר –  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.  שתחילתה בתום תקופה של שלוש שנים    - "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. 

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

 יר לאחר שגילה אותה.  וכר תוך זמן סב למ

 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 -   בחדרי מדרגות  קילוף חיפויים  (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)

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

 

 שבחוק:  4כמו כן, על פי סעיף 

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

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

 בתקנת בנייה  

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

–1970   

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

 ( 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   ❖

י  , נדרש: כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראל1974  – )טופס של מפרט(  

 כאשר יש כזה. 

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

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   ❖

 ד : תכנון חניונים.       התחבורה פרק 
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 רקע כללי ותיאור המבנה
 

 . טיח במבנה מגורים. חיפוי המבנה הינו  קרקע חדרים בקומה   4בעלת   רהדי ❖

   רטיבות בתקרה. רקע לבדיקה:  ❖

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

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

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

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

 אם כן צוינה אי התאמה כזו באופן במפורש. 

 (. םלא הרסני)   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 מכןשבכל שלב עבוד

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

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

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

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 

ת הדירה בכתובת יצחק שדה רטיבות בתקרהוזמנתי ע"י מר משה ספיר לחוות דעתי בנושא ה

 , פתח תקווה. 9

 קומות כולל קומת הקרקע. 3מבנה בעל  הדירה הינה דירת קרקע מתוך

 

 

 ממצאים -2פרק 

 להלן ממצאי ביקורי.   06.08.2020רה בתאריך ביקרתי בדי

 והמטבח.  ר הסלוןמים נוזלים מהתקרה באיזו .1

 התנפחות וקילופי צבע וטיח בקירות הסלון.  .2

 ירה. בכלל הד ת ומנופח תתקרה מתפוררבטיח ת המערכ .3

 התנתקות חלקית של מערכת הטיח מהתקרה.  .4

 לחלוטין. ס"מ קרסה   50בקוטר כ טיח המערכת  .5

 תקרה ובקירות עובש באיזורים שונים ב .6

 . חשופהמעל המזגן תקרה בזיון המערכת  .7

 . ומתפוררת  מת קורוזיה גבוהכת הזיון אשר חשופה נמצאה ברמער .8

 . בדיקה ה לדירה מעל לצורך הגישה לכניס התאפשרה לא  .9
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 תמונות להמחשה   -3פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2תמונה מס' 
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 3תמונה מס' 

 

 

 מסקנות  -4פרק 

 עקב התנפחותה והפרדותה מהתקרה. חוזק מערכת הטיח נחלש באופן ממשי .1

ערכת ם וחידוש ממלא של חדירת המיקרסה ותמשיך לקרוס עד לתיקון  מערכת הטיח   .2

 קרה.טיח בתה

 מעבר המים מהתקרה אל הקירות.הרטיבות בקירות נובעת עקב  .3

 תמשיך להתנפח ולהתפורר. ן של הקירות ח בחלקה העליומערכת הטי .4

 ורור. סר האווחוהקיימת בע עקב הרטיבות תקרה ובקירות נובעובש  .5
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 המלצות לטיפול  -5פרק 

עצירת המשך ל אל הדירהלטפל ולהפסיק במיידית את מקור חדירת המים יש  .1

 והתפשטות הליקויים. 

 .במקומות אשר הינה חלשה בקירותו יש לפרק את מערכת הטיח בתקרה .2

 ליקויים שנצפו במערכת הזיון. גע לטור לחוות דעתו בנויש לזמן קונסטרוק .3

תפוררות שר קיימים הובכל האיזורים א מונע קורוזיה בזיון החשוףבצע טיפול יש ל .4

 הבטון עקב הרטיבות. 

 . יש להמתין עד ייבוש מלא של התקרה והקירות ולבצע טיח חדש .5

 

 סכנות בטיחותיות -6פרק 

 .אדם השוהה בדירה לטיח עיסת קר .1

 של בזיון התקרה עקב התפשטות הקורוזיה. כ .2

 בריאותי לשוהים בדירה.ליקוי  -התפשטות העובש בדירה .3

 קצרים והתחשמלות. -חדירת מים אל מערכת החשמל .4
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 אומדן לטיפול בליקויים -7פרק 

וללא  יר בלבדנ"ל מסכם את העלויות לעבודות הדרושות בדירתו של משה ספהן האומד

 . התייחסות לליקויים אשר למקור חדירת המים 

 מחיר תיאור סעיף

 1,600 . פירוק מערכת הטיח בתקרה ובקירות 1

 1,000 .פינוי פסולת לאתר מורשה 2

 1,500 . לקבל חוות דעת מקונסטרוקטוריש  –טיפול בזיון החשוף   3

 -כ. מ"ר\₪ 150 בתקרה ובקירות לפי הביצוע מערכת טיח חדש 4

 מ"ר קירות פנים  30 -כמ"ר תקרה +  60

קילוף מערכת הטיח תתאפשר בדיקת מלאה של הערה: בזמן 

 השטחים.

13,500   

 8,000 ע"ג מערכת טיח חדשהביצוע צבע כללי  5

 2,000 ניקיון הדירה 6

   2,500 פיקוח הנדסי  7

 30,100 ללא מע"מ סה"כ 

 5,117 17%מע"מ  

 35,217 סה"כ כולל מע"מ 

 

,  "ל הינו לעבודות הנדסיות בלבד ללא הוצאות נלוות הקשורות לפינוי הדירה האומדן הנהערה:  

 יועץ קונסטרוקציה ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paztech.co.il/
mailto:info@paztech.co.il
http://www.paztech.co.il/


 טכנולוגיה  פז
                               , פ"ת  2זאב יעבץ 

03-5440155        

www.paztech.co.il   

 

 www.paztech.co.ilאתר אינטרנט:      info@paztech.co.ilוני: דואר אלקטר     5440155-03משרד: 
 4925423, פתח תקווה     מיקוד: 2כתובת: זאב יעבץ 

10 

 

 הערות: 

אומדן העלויות בהתאם למחירי הבנייה והשיפוצים בזמן הביקור ומבוססים על מחירוני בנייה   ❖

 נפוצים )כגון: מחירון "דקל"( עפ"י הצעות מחיר וניסיוני האישי. 

 לקח בחשבון עבודות ע"י קבלן פרטי ובהזמנת עבודה בהיקף "קטן",   תמחור האומדן ❖

 ±    25%פערים במחירי הקבלנים השונים כ  יש לציין כי יתכנו

עבודות שונות עלות התיקון תיהיה  \במידה ותיקון הליקויים ניתנים לביצוע ע"י תהליכים  ❖

 פחותה מהמחירים הנ"ל. 

 חמרה בליקויים ועליית מחירי הטיפול בהתאם. אי טיפול בליקויים במשך הזמן יכול לגרום לה ❖

 רקעין. חוות דעת זו אינה כוללת הערכת שמאי מק  ❖

במקרה עוגמת נפש, דיור חלופי וכו' יש להתייעץ עם עו"ד בנדון, ואין חברתנו עורכת אומדן   ❖

 בנושאים הללו. 

וכל גורם מטעמה כל עניין אישי    פז בנייה וטכנולוגיה בע"מ למען הסר ספק, אין לחברת   ❖

 בנכס.

 סיכום דו"ח בדק בית
 

 מבנה.ה, איכותו ובטיחות קיימים ליקויים בנושאים מרכזיים במבנה אשר משפיעים על מראהו 

עבודות  עבודות אינסטלציה, התיקונים הנ"ל הינם הכרחיים למצב שירות נאות במבנה הכולל תיקוני 

 והתיקונים לליקויים הפזורים במבנה.  פנים  טיח

ללות את כל מיקומי הליקויים  יש לציין כי התמונות אשר צורפו לדו"ח זה הינם להמחשה ולא כו

 שצויינו. תמונות נוספות יועברו עפ"י דרישה. 

http://www.paztech.co.il/
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