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 _______ לכבוד: 

 ___________  כתובת: 

 ___________ רח'  הנדון: חוות דעת מהנדס

 חוות דעת בנושא רטיבות בתקרת הדירה. 

 

 לעניין ליקויי בנייה במבנה. תבקשתי לתת חוות דעתי המקצועית  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. 

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

 היא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.כש

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

 ניסיוני המקצועי:  להלן פרטי 

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

 חית. הנדסה אזר

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

 אל הרס. 
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 תיאור המבנה  -1פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קומות כולל קומת הקרקע. 3בעל  מבנהב הנמצאת ה בקומת הקרקעהדירה הינה דיר

 

 ממצאים -2פרק 

 להלן ממצאי ביקורי.   06.08.2020ביקרתי בדירה בתאריך 

 והמטבח.  מים נוזלים מהתקרה באיזור הסלון .1

 התנפחות וקילופי צבע וטיח בקירות הסלון.  .2

 בכלל הדירה.  ת ומנופח תתקרה מתפוררבטיח מערכת ה .3

 הטיח מהתקרה. התנתקות חלקית של מערכת  .4

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

 עובש באיזורים שונים בתקרה ובקירות  .6

 מעל המזגן חשופה. תקרה בזיון המערכת  .7

 . ומתפוררת  מערכת הזיון אשר חשופה נמצאה ברמת קורוזיה גבוה .8

 לא התאפשרה גישה לכניסה לדירה מעל לצורך הבדיקה.  .9
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 להמחשה תמונות    -3פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2תמונה מס' 
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 3תמונה מס' 

 

 מסקנות  -4פרק 

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

מערכת הטיח קרסה ותמשיך לקרוס עד לתיקון מלא של חדירת המים וחידוש מערכת  .2

 הטיח בתקרה.

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

 מערכת הטיח בחלקה העליון של הקירות תמשיך להתנפח ולהתפורר.  .4

 עובש בתקרה ובקירות נובע עקב הרטיבות הקיימת וחוסר האוורור.  .5
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 המלצות לטיפול  -5פרק 

המשך  .1 לעצירת  הדירה  אל  המים  חדירת  מקור  את  במיידית  ולהפסיק  לטפל  יש 

 והתפשטות הליקויים. 

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

 יש לזמן קונסטרוקטור לחוות דעתו בנוגע לליקויים שנצפו במערכת הזיון.  .3

קיימים התפוררות  .4 ובכל האיזורים אשר  בזיון החשוף  קורוזיה  מונע  טיפול  יש לבצע 

 הבטון עקב הרטיבות. 

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

 

 סכנות בטיחותיות  -6פרק 

 אדם השוהה בדירה. לטיח עקריסת  .1

 כשל בזיון התקרה עקב התפשטות הקורוזיה.  .2

 ליקוי בריאותי לשוהים בדירה. -התפשטות העובש בדירה .3

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

 להלן אומדן לתיקון הליקויים בדירה הנ"ל בלבד. 

 מחיר תיאור סעיף

 1,600 פירוק מערכת הטיח בתקרה ובקירות.  1

 1,000 .פינוי פסולת לאתר מורשה 2

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

מ"ר   60  -. כמ"ר\₪  150ביצוע מערכת טיח חדשה בתקרה ובקירות לפי   4

 מ"ר קירות פנים  30 -תקרה + כ

 הערה: בזמן קילוף מערכת הטיח תתאפשר בדיקת מלאה של השטחים.

13,500   

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

 2,000 הדירהניקיון  6

   2,500 פיקוח הנדסי  7

 30,100 סה"כ ללא מע"מ  

 5,117 17%מע"מ  

 35,217 סה"כ כולל מע"מ  

 הערות: 

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

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

 בחשבון עבודות ע"י קבלן פרטי ובהזמנת עבודה בהיקף "קטן",   ולקח נ תמחור האומדן ב ❖

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

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

 פחותה מהמחירים הנ"ל. 

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

 חוות דעת זו אינה כוללת הערכת שמאי מקרקעין.  ❖

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

 בנושאים הללו. 

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

 בנכס. 

 - סוף -

 כבוד רב, ב
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