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 25.9.2016: תאריך

 חוות דעת מומחה

 

  .09229 מס' ןרישיו ,ובמשלח ידי בהשכלתי מהנדס בנייןדב דוד, אני הח"מ, 

 )להלן "המזמין"(,************ ה"הנתבקשתי ע"י 

 אם קיימים בדירת המזמין אשר בכתובת:ליקויי בניה ,בנושא לחוות דעתי המקצועית

 (."הבית" )להלן, **********************

 

 :ואלה פרטי השכלתי 

 מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה. 1969

 נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל. 1998

 מגשר מוסמך. 2013

 בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.השתלמות            2014      

 .(אוטם מוסמךמוסמך לאיטום.)           2015      

 

 :ואלה פרטי נסיוני המקצועי 

 ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.  1974

 שחרור בדרגת רס"ן.  1977

 בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.  2007ועד  1977

 רך ביקורות בדק בית.ובנייה וע פרויקטימנהל  יועץ לנושאי בנייה, ,ועד בכלל  2007

 במשך שנות עבודתי ,תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני 

 תעשייה ומסחר בגדלים שונים )בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין(, בנייה ציבורית כגון

 בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.     

 בניה הכוללים:תכניות בניה ,פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו,  יבעניינאני עוסק מידי יום 

 התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

 במסגרת עבודתי רבת השנים, רכשתי  ניסיון עשיר בתחום הבנייה כמו גם בעריכת חוות דעת 

  רבות עבור בתי המשפט .

 

  :מסמכים שהומצאו לעיוני 

 בנייה של הבית.הת היתר תכני .1

 

  בהם עיינתימסמכים כלליים : 

 )להלן "דקל"(..דקל-מאגר מחירים לענף הבניה .1

 )להלן "החוק"(.,על תיקוניו.1965-תשכ"החוק התכנון והבניה,  .2

 (.")להלן "חוק המכרעל תיקוניו. 1973-תשל"גחוק המכר)דירות(  .3

 )להלן "התקנות"(.תקנות התכנון והבנייה. .4

 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. 1990-תקנות הג"א)פיקוד העורף( תש"ן .5

 )להלן "הג"א"(.
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 (."המפרט הכחוללהלן "המפרט הכללי הבינמשרדי ) .6

 )להלן "התקנים"(.התקנים הישראליים. .7

 הוראות כיבוי אש. .8

 הוראות איכות הסביבה. .9

 (."הל"תלהלן "הוראות למתקני תברואה ) .10

 תקנות החשמל .11

 ?.מהו ליקוי בנייה 
 בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות: חלקליקוי בנייה הינו ביצוע 

 .הוראות חוק התכנון והבנייה.1

 .הוראות תקנות התכנון והבנייה.2

 .הוראות התקנים המחייבים.3

 .הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.4

 
  שעמדו לרשותי בביקורתמכשירי מדידה : 

 ,וכן לייקה.Prexiso  .מד טווח דיגיטלי1

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת  Geo fennel.פלס דיגיטלי תוצרת2

 .Kapro,וכן מכשיר נוסף תוצרת Geo fennel.מד זוית דיגיטלי תוצרת 3

 .Bosch  gll-250.מכשיר למדידת אופק ואנך,באמצעות לייזר,תוצרת 4

 .Gannמכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג .5

 moisture meter  MS-7003.מכשיר דיגיטלי למדידת לחות .6

 והרצפהמיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה  .מכשיר אלקטרוני גרמני,בשיטת7

 לעומק אחר. 660T.ובנוסף מכשיר T610-ס"מ עומק(,מכשיר 30)עד    

 .Therm-App---אלאופחברת תוצרת  תרמית.מצלמה 8

 .סרט מדידה.9

 של קטרים פנימיים וחיצוניים. מדויקת. קליבר למדידה 10

 .X21. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 11

 

 ביקורתמועד ה : 

 וצילומים ,  בדיקות נוביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכת נוערכ 12.9.2016 בתאריך

בחו"ד להלן, וחלקם נשמרים  . חלק מהצילומים, יצורפווהמחשה של הממצאיםלתיעוד 

 בירור בעתיד.ל נוברשות

 המזמין + דיירי הבית. :נוכחים בביקורת
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  .תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת 

 .ביתהמזמין שוקל לקנות את ה .א

מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה בדירה, אם קיימים,על מנת שניתן יהיה לתקנם  .ב

בטרם קבלת החזקה בדירה ו/או לקחת בחשבון את עלות התיקונים במסגרת מו"מ ברכישת 

 הדירה. 

 ,מפחיתים את ערך הדירה,ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון  .ג

 ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין. .ד

חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,בסיוע  .ה

 מכשירי המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות,וללא בדיקות מעבדה.

 בדיקות מעבדה הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ. .ו

 ושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.נ .ז

 בחוות הדעת שלהלן,יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים.הצילומים הינם להמחשת הנאמר . .ח

 לחלק מהסעיפים,לפי שיקול דעת הח"מ,לא יצורפו צילומים.     

 התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.ט.   

 יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.     

 

 .הערכת עלויות התיקונים 

 ירשם בסוגריים מספר ,אשר מבטא את בחוות הדעת שלהלן ליד כל סעיף

 עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.

שווי ינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחמרים החמרים המצו

 ן בחוות הדעת.טכנית הינם שווי ערך לחומר המצויו ועיתמקצבתנאי שיוכח כי מבחינה  ערך

 בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל",וגם מחירי שוק 

 קטים.עבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרוילהם אני נחשף ב

 ומרים,שכ"ע ורווח קבלני.המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון ,וכולל: ח
**************************************************************** 

 

 

 להלן חוות דעתי:
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 להלן תכנית חתך של הבית.
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 .כללי בבית -1פרק 

 -רטיבות בבית-

המצוטט בהמשך,  1555.3ריצוף המשטחים המרוצפים הינו ללא שיפועים תקניים. על פי ת"י  1.1

 לכיוון הניקוז.הליקויים אותרו במקומות הבאים: 1%נדרשים שיפועים של לפחות 

 

 .דיורה במשטח המרוצף בכניסה ליחידתבמפלס המרתף,  -

 של חצר יחידת הדיור. משטח המרוצףבבמפלס החנייה,  -

 במפלס החנייה, בשביל המרוצף המוביל לבית. -

 במרפסת הסלון של הבית, בחצר האחורית. במפלס הכניסה,  -

 מרפסת מפלס חדר הורים.ב -

 במפלס מרפסת השרות. -

 

 -צולם במפלס החנייה, במשטח המרוצף של חצר יחידת הדיור-

 

 

 

 0.6%נמדד ע"י פלס דיגיטאלי שיפוע של 
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 - החנייה, בשביל המרוצף המוביל לביתצולם במפלס  -

 

  -במרפסת, במפלס חדר הורים  צולם -

 0.8% - 0.3%נמדדו ע"י פלס דיגיטאלי שיפועים של 

 0.2%נמדד ע"י פלס דיגיטאלי שיפוע של 
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 :3.2סעיף  1555.3להלן ציטוט מתקן 

 

 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון 3.2

 בשטחים  . (10)משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנוןפני הרצפה יהיו אופקיים או  

  1%המוגמרים יהיו  השיפוע של פני הרצפה  שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם,           

 הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה ביןלפחות, כלפי פתחי הניקוז.          

 מ"מ(. המתכנן ידאג לכך, 1.)789כמפורט בתקן הישראלי ת"י  אריחים סמוכים יהיו            

 שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש           

 בתקנון התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(.           

 

 

 בקירות הבית ניכרים סמני רטיבות. נמדדה רטיבות גבוהה כן מהקירות וכן  1.2

  מפלסי הבית.כל בממצעי הריצוף 

 

 .Gannאלקטרומגנטי  גרמני   המכשיר שלהלן המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה

המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה בלבד ולא 

 לחות מוחלטת.מדידה מוחלטת על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.מדידת 

 .רטיבות בקיר או בתקרה תמודד המצאומכשיר ה המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל.

 .100הקריאה המכסימלית של המכשיר הינו 

 כגון בלוקים מבטון או בטון:-ק"ג/ מ"ק  1800בחומר אשר צפיפותו כ 

 ם בחומר.)חצי יבש(.מבטאת תכולת מי 40קריאה מעל 

 ,מצביעה על לחות. 70עד  50קריאה מעל 

 , החומר נחשב לרטוב.70אם הקריאה מעל 
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 -צולם יחידת דיור, במפלס המרתף  -
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 -במפלס הקרקע, בסלון צולם-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -צולם מפלס חדר הורים-

 

 100מתוך  68.1קריאה של  Gannנמדדה ע"י מכשיר 

 100מתוך  92קריאה של  Gannנמדדה ע"י מכשיר 
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 אותרה רטיבות סביב החלונות בבית.   1.3

 -במפלס הקרקע, בסלון  צולם -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -במפלס הקרקע, בוויטרינה של הסלון  צולם -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 34מתוך  11עמוד 
 

 
 Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910,10                                    7528910ראשון לציון   10עין הקורא 

                                  7מגדל היובל קומה                                                                

 054-433-2532   טל.

 1997 03-956 -משרד

 dov.david47@gmail.com Tel.  +972-54-433-2532           

Office +972 3 956 1997 

 www.doobie.co.il Fax.   +972-3-966-2610              0933 03-540. פקס

 

 :.31 - 1.1והתיקונים הנדרשים לסעיפים  הסיבות לרטיבות .41

  .שיפועי ריצוף המשטחים המרוצפים לכיוון הניקוז אינם תקניים 

 עקב השיפועים הבלתי תקניים,מי הגשם נשארים מעל פני הריצוף זמן רב וחודרים אל מצעי      

 דירת . תכולת מים במצעי הריצוף גורמת לחמסביב לבית הריצוף של המשטחים המרוצפים     

 ולחצי אדים שנוצרים גורמים להתפוררות הרובההבית עקב חוסר איטום אופקי, מים אל תוך     

 וניתוק אריחים.     

 באיטום הרולקות במצעיגם עקב כשל  תרטיבות בקירות כן במצעי הריצוף, נובעה  

 של הבית. רצפת חדרי הרחצה

 ,החלונות לקירות הבית.הרטיבות נובעת מחוסר איטום בין מלבני סביב החלונות 

 

 +  יש לפרק את הריצוף הקיים במשטחים המרוצפים בהיקף הבית א.

ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים  מ"ר(, 170 -)כבמרפסת מפלס חדר הורים+במפלס מרפסת השרות.

איטום בחיבורים של קירות הבית לבין  רולקות לרבות ביצוע 1555.3הקבוע בת"י  1%של לפחות 

                                                                                             ש"ח( 85,000)----------.שלהלן 1555.3משטחי הבטון המהווים רקע לריצוף, על פי פרט מת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "107הבית ע"י חומר כדוגמת "סיקה טופ סיל  קירות יש לבצע איטוםבמפלס החנייה  ב.

 ס"מ מעל לפני הקרקע, כדי למנוע עלייה   60 -עד גובה כ     

  האיטום יבוצע בצמנטיים הידראוליים המונעים עליה קפילארית של מים  קפילארית של רטיבות.    

 ש"ח( 4,000)---------------------------------------------------------מ"א( 12 -)כ בקירות.    
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 דוגמא לחמר מסוג זה הינו:

 

 .710סיקה טופ סיל 

 

. אינו c - 70 °c° 40- צמנט אטימה הידראולי חזק ומשוכלל. עמיד בתנאי מזג אויר קשים במיוחד:

חוזק או תכונות. עמיד נסדק ובעל חוזק הדבקות מוחלט לבטון. עמיד בכל טמפ' ללא שינוי גוון, 

בשחיקה, מי ים, מלחים וביוב. החומר עמיד בלחץ מים נגטיבי ופוזיטיבי כאחד, לאיטום מקלטים 

ומרתפים מפנים ומחוץ. מתאים לבריכות, מאגרי מים, אמבטיות ומרפסות. לאיטום והגנה של 

והה בפני סוגי משטחי חניה לרכבים. לצביעת בטונים במבני בטון חשוף לשנים רבות. עמידות גב

מלחים, פיח וקרבונציה, הגנה מושלמת לקירות הבטון ולברזלי הזיון. לאיטום קירות לפני ביצוע 

 מכיל צמנט אנטי סולפתי. 107חיפוי אבן או שיש. סיקה טופ סיל 

 
 

 

 

 יש לבצע איטום ברצפת חדרי הרחצה בבית. .ג

 , בביתיש לפרק את הריצוף בחדרי רחצה  -

 .הרחצה חדריברצפת לבצע איטום  -

 יש לבצע ריצוף מחדש. -

  .יש לבצע רובה גמישה אנטיבקטריאלית במישק המחבר בין הריצוף לחיפוי -

 ש"ח( 12,500)---------------------------------------------------מ"ר( 25 -)כ  עלות התיקון:

 

 

 

 

 

 

http://www.gilar.co.il/images/stories/virtuemart/product/sikatopseal 107 (1).jpg
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 :1555.3להלן פרט מת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"י מכונות ייבוש כמפורט להלן, מאולץ למצעי הריצוף יש לבצע ייבוש .ו

                                                                                                                                                                                    .הביתבכל המפלסים בתוך  

 חברות רבות העוסקות בייבוש מאולץ והחברות שמצויינים להלן הינן דוגמאות בלבד. מותקיי

השיטה אצל כל החברות הינה איוד המים באמצעות חימום,ושאיבת אדי המים ממצעי הריצוף 

 באמצעות משאבת וואקום. ייבוש מצעי הריצוף איננו דורש הרמת הריצוף הקיים.

 שבגמר פעולת הייבוש תוצג תעודת בדיקה של מכון בדיקות מוסמך המעיד כי      חשוב:

 תכולת הרטיבות במצעים הינו מתחת לנדרש בתקן.

 ש"ח( 40,000)---------------------------------------------------מ"ר( 200 -)כ עלות התיקון:

 

 :2.1.4סעיף  - 1555.3להלן ציטוט מת"י 

לתשתית )אחוזים במשקל לפני השימוש( לא  חול הרצפה תכולת הרטיבות של בעת התקנת מערכת

 , בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה 6% -תהיה גדולה מ

 צ'. 105̊ -מ

 בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האגרגטים המכונים "סומסום" 

בבדיקה במעבדה בייבוש , 3%-לתשתית )אחוזים במשקל לפני השימוש( לא תהיה גדולה מ

 צ'. 105̊ -בטמפרטורה גדולה מ

 מספר חברות העוסקות בייבוש מצעים. קיימות

 052-2500802שי יניב סניטיישן טכנולוגי על ידי * חברה העוסקת בייבוש מסוג זה הינה חברת 

 03-5795771-,   054-8333504-נציג הינו שמעוןה-* חברה אחרת הינה טרמודריי

 * ועוד......
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 )צולם בנכס אחר(:מצעים ייבושלומים להמחשה של תהליך להלן צי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לפרק את ההלבשות של החלון, לבצע איטום תקני בין המשקוף ובין הקיר וכן ג.

או  925סביב פרופיל החלון ולהרכיב את ההלבשות מחדש.בנוסף,יש לבצע סילר מסוג סיקה גארד 

  ש"ח( 10,000)-----------------אדן החלון החיצוני והגליפים הבנויים של החלון. שווה ערך ,על
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 מ"ר( 50 -.)כ אנו ממליצים על ביצוע איטום שלילי ביחידת המרתף ד.

 על פי הוראות שלהלן: ףיחידת המרת מצעי רצפתהאיטום יבוצע בקירות הגובלים בקרקע וכן ב

 ש"ח(            25,000)---------                                                                                               
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 כתם ואינו מתוחזק.צבע קירות הפנים בבית הינו מו 1.5

 ש"ח( 0005,)---------------------------יש לבצע תיקוני טיח ולבצע שכבת צבע בבית. התיקון:

 אותרו סדקי טיח אופקיים בקירות הבית במקומות הבאים: 1.6

 בחדר המדרגות, בחיבור תקרת הגג לקירות. -

 בהיקף חיבור תקרת החדר של עליית הגג. -

 .של מפלס הקרקע תקרת הסלון -

 הסדקים יש לפעול על פי הוראות להלן:לתיקון  התיקון:

 

 החמרים שלהלן מתייחסים למוצרי "מיסטר פיקס".

 כמובן שישנם חברות נוספות עם מוצרים שווי ערך.

 מ"מ. 10יש להרחיב את הסדק לעומק של עד התשתית ולרוחב של א. 

 יש לנקות את התשתית מאבק , לכלוך ושומנים )וודא שהתשתית יציבה(. .ב

 " )רטוב על רטוב( במברשת.113יש למרוח את המקום ב"פריימר  ג.

 "במקרה ומדובר בקירות פנים. 640יש למלא את השטח שנוצר ב"פיקסימו ד.

 ". 651בקירות חוץ יש להשתמש ב"סופר סוליד ה. 

 ס"מ מעל הסדק. 10יש להטביע רשת פייבר עדינה בעלת רוחב של ו. 

 שעות 72או שליכט אקרילי גמיש ניתן לצבוע את השטח בצבע גמיש ז. 

 לאחר התיקון.      

 ש"ח( 0003,)------------------------------------------------------------------ התיקון:עלות 

 -צולם בתקרת הסלון-
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 אין אפי מים )שן מדלף( באדני החלונות בבית.  1.7

 ש"ח( 0001,)---------------------------------בביתחרוץ אפי מים באדני החלונות יש ל התיקון:

 .1142הדבר מהווה סכנה בטיחותית ונוגד את תקן  ,תקניות אשר אינן אותרו מעקות 1.8

 במקומות הבאים בבית:הליקויים אותרו 

 ברחבת הכניסה לבית. -

 מרפסת חדר הורים. -

 מרפסת חדר נוער. -

 מרפסת שרות. -

 ש"ח( 15,000)---מ"א( 30 -)כ .ס"מ 105בגובה של לפחות  תקניים ותיש להתקין מעק התיקון:

 -צולם ברחבת הכניסה לבית  -

 -מרפסת חדר הורים צולם ב -

 

****************************************************************

ש"ח( 200,500)-------------------1סה"כ עלות תיקונים לפרק   

 

 

 

 

 ס"מ 86נמדד גובה מעקה של 
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 מפלס הקרקע.חצר אחורית במפלס חניית חוץ +  - 2פרק 

 ללא עין ביקורת,ירות צנרת  ללא פרטי מעבר תקניים, חד אותר, מפלס חניית חוץב 2.1

 וי החדירה.ו,בחיבור לקיר בקוכן ללא איטום

 א. יש לסתת את הבנייה סביב הצנרת.  התיקון:

 ב. להתקין שרוולי מעבר צנרת תקניים.             

 ", Cג. יש לבצע איטום סביב חיבורי הצנרת לקיר עם חומר מסוג "סיקה סיל              

 או שו"ע. "PU ,""11 - FC"כרמית                  

 ד.יש להחליף את חלקי הכיפוף בצינורות לזויות עם עין ביקורת.             

 . יש להצניע את הצנרת הגלויה בתעלה תקנית.ה             

 ש"ח( 4,000)------------------------------------------------------------------- עלות התיקון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אותרה מערכת ניקוז החצר.לא  .חצר אחורית במפלס הקרקע 2.2

 מרחבי הבניין והחצר. יםגשהמי  לסלק אתכי יש  יםהל"ת קובע           
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 פתחים ולבצע  לעבד שיפועי ניקוז )נגר עילי( לכיוון הגדרותיש  התיקון:

 העבודות כרוכות בפירוק  לניקוז המים של החצר.יש לבצע  פתחים בגדר             

 ש"ח( 20,000)---------------------------------------------הגינה ושיקומה לאחר מכן.           

 

המונע זרימה חוזרת של מים ממערכת ההשקיה  במרכזיית המים של הגינה לא אובחן מז"ח 2.3

 והדישון אל מערכת מי השתייה של הבית. 

 )אם הותקן מז"ח אזי איננו מזוהה(. מותקנים פילטרים שונים ללא מדבקת זיהוי.  

 ש"ח( 4,000)-------------------------------------------.יש להתקין מז"ח התיקון:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

ש"ח( 28,000)-------------------2סה"כ עלות תיקונים לפרק   

 

 

 

 .מפלס קומת מרתף - 3פרק 

 הדבר אינו מהווה סכנה בטיחותית. במדרגות המובילות למרתף. אין מאחז יד 3.1

 .מדרגות או יותר 3בכל מהלך מדרגות המכיל על פי התקנות נדרש ביצוע מאחז יד 

 ש"ח( 1,500)--------------------------------------------------- יש להתקין מאחז יד. התיקון:

 

 .ן מיםגאותר שקע לא מו בנישה של הכביסה, 3.2

 ש"ח( 200)------------------------------------------------ יש להתקין שקע מוגן מים. התיקון:
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א' כתוב בצורה 4סעיף  -וולט  1000מעגלים סופיים הניזונים במתח עד  -בפרק תקנות החשמל 

 כללית :

,סכנה של רטיבות"ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה כגון : 

 פגיעות מכניות,.....".

 במרפסת כביסה,צריכים להיות מוגני מים.  המסקנה הנובעת מכך היא שהשקעים

 

 .םמנוקז ולא אטו והחלון איננ .של המטבח במרתף אותר לכלוך רב בחלון האנגלי 3.3

 יש לנקות את הלכלוך, לבצע ניקוז לחלון ולבצע איטום ע"י חומר כדוגמת "סיקה לסטיק" התיקון:

 ש"ח( 2,000)-----                                                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 

ש"ח( 3,700)-------------------3סה"כ עלות תיקונים לפרק   

 

 

 

 חנייה.הבמפלס יחידת דיור  - 4פרק 

 במבט מהחצר הקדמית, ניצן לראות כי אין איטום בין אדן החלון של חדר רחצה הורים. 4.1

 ".Cיש לבצע איטום חיבור אדן החלון כלפי הקיר ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 ש"ח( 200)                                                                                                              
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 ס"מ. 2.5בין הסלון לבין הפרוזדור, קיים מעבר מודרג של  4.2

 .3.1חלק  1918הפרש הגובה הקיים מהווה מפגע בטיחותי,ונוגד את ת"י 

 ש"ח( 004)----------במקום ה"קפיצה" במפלסים. להתקין פרופיל אלומיניום משופע יש :התיקון
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 מעל הוויטרינה קיים פתח ביקורת חשמלי ללא מכסה. 4.3

 ש"ח( 001)-------------------------------------------------------יש להתקין מכסה. :התיקון

 אותרו סמני רטיבות בתקרת הסלון. הרטיבות הינה נובעת עקב כשל באיטום רצפת   4.4

 חדר הרחצה הורים במפלס שמעל הסלון. 

 לעיל. 1.4עיף סיתוקן במסגרת איטום רצפת חדר רחצה ב התיקון:

 

 אין רובה גמישה בין משטח המטבחון לבין הקיר. 4.5

 ש"חC."----------------(002 )יש לבצע מילוי החיבור ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  :התיקון

 

 לעיל( 3.2אותר שקע לא מוגן מים.)ראה סעיף  בחדר הרחצה 4.6

 ש"ח( 200)-----------------------------------------------יש להתקין שקע מוגן מים. התיקון:

 

 המקלחון.אין איטום סביב הנקז של  4.7

 ש"חC."-----------------------(002 )יש לבצע איטום ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  :התיקון
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 האיטום שבין משטח הכיור לבין הקיר משחיר. 4.8

 ש"חC."(002 )יש לחרוץ את איטום הקיים ולבצע איטום ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל  :התיקון

 אשר הינו איטום גמיש אנטיבקטריאלי.   
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 בצילום ההמחשה להלן חסר כדור תאורה המוגן .מוגן מים גוף תאורה לאהותקן  4.9

     מים)ארמטורה(      

 ש"ח( 100)---------------------------------------יש להתקין כדור תאורה אטום מים. התיקון:

 )צולם בנכס אחר(:                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דלת הכניסה לחדר שירותים הינה נפוחה עקב רטיבות.תחתית  4.10

 ש"ח( 1,200)----------------------------------------יש להחליף את הדלת לדת חדשה. התיקון:

 אינן מנוקזות. של הממ"ד מסילות אדן החלון 4.11

 ש"ח( 100)------------------------------------------ יש לבצע חורים לניקוז המסילות. התיקון:

 חלון הפלדה של הממ"ד אינו צבוע. 4.12

 ש"ח( 100)------------------------------------------------ יש לצבוע את החלון פלדה. התיקון:

 חלל אדן החלון של הממ"ד.חסר מילוי בטון בטוח  4.13

 ש"ח( 200)-------------------------------------יש לבצע מילוי בטון בחלל אדן החלון. התיקון:

 קיימים סמני מסגרות במלבן פתח הדלת של הממ"ד. 4.14

 התיקון: יש לבצע שכבת שפכטל וצבע במלבן הדלת לרבות במפתן הפתח.-----------)100 ש"ח(

לא מותקנת דלת הדף לממ"ד 4.15  

----------------------------------------------------)3,500 ש"ח(  התיקון: יש להתקין דלת הדף.

 

****************************************************************

ש"ח( 6,800)-------------------4סה"כ עלות תיקונים לפרק   
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 פרק 5 - כניסה לבית + מפלס קומת קרקע + חדר מדרגות.

.ומתקלף חיפוי העץ של דלת הכניסה לבית הינו בלוי 5.1  

 ש"ח( 0003,)-----ולשקם את חלקי העץ בדלת יש להחליף את ציפוי העץ בדלת הכניסה התיקון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ללא מאורגנים נםחוטי החשמל אי קיימים מרווחים ללא כיסוי, בארון החשמל בכניסה לבית, 5.2

יעודם.י ואינם מסומנים על פי אביזרי קצה  

לרבות התקנת  יש להזמין חשמלאי מוסמך בכדי לארגן ולסמן את הכבלים בארון חשמל התיקון:

 .ש"ח( 300)-----------------------------------------------------------.טיק במרווחיםסלפמכסי 
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אותרו ליקויים כדלקמן: בהנמכת הגבס של הסלון 5.3  

ס במטבח מתפוררת עקב נזילת מים מהמיזוג אוויר. בתקרת הג 5.3.1  

  .הגרילים של יציאות האוויר מתפרקים 5.3.2
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 התיקון: א. יש לתקן את הנזילה ממערכת המיזוג אוויר.

ב. יש לחזק את הגרילים.              

ג. יש לבצע תיקוני טיח וצבע בתקרת הגבס.              

------------------------------------------------------------------)1,200 ש"ח(            עלות התיקון: 

 

דלתות ארון הכיור במטבח עקומות. 5.4  

 התיקון: יש לכוונן את הדלתות בארון המטבח. -------------------------------------)600 ש"ח(

במדרגות המובילות ממפלס הקרקע אל המרתף אובחנו לקויים כדלקמן: 5.5  

 יחידת המרתף וכן יחידת הדיור הצמודה לחנייה הופרדו גרם המדרגות הינו ללא מוצא. 5.5.1

)לידיעת המזמין(-----נסגרה ע"י קירות גבס.היחידות  מתוך הבית הגישה, וחדר המדרגותמחלל   

קירות הגבס הינן ללא גמר צבע. 5.5.2  

 התיקון: יש לבצע גמר צבע בקירות הגבס. ----------------------------)נכלל בסעיף 1.3 לעיל(
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אין מאחז יד בחדר המדרגות הדבר אינו מהווה סכנה בטיחותית. 5.6            

 .מדרגות או יותר 3בכל מהלך מדרגות המכיל על פי התקנות נדרש ביצוע מאחז יד 

 ש"ח( 6,000)-------------------------------------------------- יש להתקין מאחז יד. התיקון:

             

.המוביל למרפסת השרות פודסטסביב ה ועובש ניכרים סמני ירקת 5.7  

.כמפורט לעיל של הרטיבות הקיימת במצעי הריצוף הדבר הינו סימפטום   

 התיקון: יש להסיר את הירקת ע"י חומר מסיר עובש. ----------------------------)200 ש"ח(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

ש"ח( 11,300)-------------------5סה"כ עלות תיקונים לפרק                            

          

 פרק 6 - מפלס חדר שינה הורים.

  מים. ניתאורה לא מוג פיגו 2 נוהותקבחדר רחצה הורים  6.1

 ש"ח( 200)---------------------------------------יש להתקין כדורי תאורה אטומי מים. התיקון:

 הלבשת מלבן דלת חדר רחצה הינה מפורקת. 6.2

 ש"ח( 100)--------------------------------------------------------יש להתקין הלבשה. התיקון:

 . וכן בחדר הורים אותרו סמני רטיבות בתקרת חדר רחצה הורים 6.3

 הרטיבות נובעת עקב כשל באיטום רצפת מרפסת שרות במפלס שמעל חדר הרחצה.

 לעיל. 1.4יתוקן במסגרת איטום רצפת מרפסת שרות בסעיף  התיקון:
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                                                 במבט מהמרפסת חדר הורים ניתן לאבחן בחוסר גמר צבע ברום קירות הגדר של הבית.  6.4

 ש"ח( 006)---------------------------------------- יש להשלים צבע בקירות הגדר. התיקון:

****************************************************************

ש"ח( 900)-------------------6סה"כ עלות תיקונים לפרק     

       

 

 פרק 7 - חדר רחצה כללי במפלס חדרי הנוער.

מתפורר ומשחיר.האיטום בחיבור האמבט לחיפוי  7.1  

 "Cיש לחרוץ את החיבור ולבצע מילוי ע"י חומר אנטיבקטריאלי כדוגמת "סיקה סיל  התיקון:

 ש"ח( 200)                                                                                                                

      צינור ניקוז מיזוג אוויר החודר דרך תקרת הנישה של הכביסה, הינו חשוף,לא מקובע והינו  7.2

 מחובר אל צינור השפכים של מכונת הכביסה המיועדת.      

 .יש לנקז את מוצא ניקוז המזגן בצורה תקנית, כלומר אל מחסום פעיל עם גישה לביקורת התיקון:

 ש"ח( 1,200)--------את מוצא ניקוז המזגן אל קופסת ניקוז המקלחוןלדוגמא: ניתן לנקז             
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אותרו סמני רטיבות בקרניז גבס מעל הכיור, על פי הסימנים נראה כי הרטיבות נובעת עקב  7.3

  עיבוי מים מהכיור.

------------------------)100 ש"ח(  התיקון: יש לבצע תיקוני שפכטל וצביעה ע"י צבע דוחה מים.

 

בחיבורי הקרניז לתקרה קיימים סמני סדיקה.   7.4 

 התיקון: יש לבצע תיקוני טיח וצביעה ע"י צבע רב גמיש.----------------------------)200 ש"ח(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

ש"ח( 2,000)-------------------7סה"כ עלות תיקונים לפרק   
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 פרק 8 - מפלס מרפסת שרות + חדר רחצה במפלס חדר עליית הגג.

 בחדר הרחצה  3במרפסת השרות ו  2 מים. ניתאורה לא מוג פיגו 5 סה"כ נוהותק 8.1

 של חדר עליית הגג.          

 ש"ח( 005)---------------------------------------יש להתקין כדורי תאורה אטומי מים. התיקון:

 לעיל( 3.2שקעים לא מוגני מים.)ראה סעיף  2אותרו  8.2

 ש"ח( 400)--------------------------------------------- יש להתקין שקעים מוגני מים. התיקון:

)נדבך ראש(צינור החודר מהקופינג   של המעקה הינו שקוע בתוך הקופינג ללא ברדס. 8.3 

 התיקון: יש לבצע מאריך לצינור ולהתקין ברדס. -----------------------------------)400 ש"ח(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,דבר שעלול להחדיר רטיבות.תקנית לא בצורה צנרת מיזוג אוויר חודרת מהקיר 8.4   

 התיקון: יש לבצע איטום במשחות פוליאוריתניות כדוגמת "היפרדסמו". ----------)1,200 ש"ח(
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הקופינג של המעקה בלוי ומחדיר מים. 8.5  

התיקון:  יש לבצע תיקון ע"י חומר כדוגמת "סיקה גרד 100" ולבצע איטום האבנים ע"י חומר 

ש"ח( 003)------------------------------------------- אימפרגנציה." - 925כדוגמת "סיקה גרד   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יציאות הברזים מהקיר אינם אטומים והרוזטות לא צמודות.  8.6 

יציאת צנרת מים מהקיר ללא איטום עלולה לגרום לחדירת מים אל תוך הקיר ומשם לשאר חלקי 

 מים הזולגים מהאינטרפוצים הן מהחיבורים והן מהברז בקצה, עלולים לגרום לרטיבות  הבית.

 יש לבצע מילוי סיליקון או חומר אטימה אחר בכל המרווח שנוצר בין חדירת  התיקון:

 ש"ח( 100)-------------------------------------------------------------------הצנרת ובין הקיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

קיימים סמני סדיקה. תקרת גבס המשופעתבחיבורי   8.6 

----------------------------)300 ש"ח(  התיקון: יש לבצע תיקוני טיח וצביעה ע"י צבע רב גמיש.

 

****************************************************************

ש"ח( 3,200)-------------------8סה"כ עלות תיקונים לפרק   
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 .חריגות בנייה  - 9פרק 

 מעלית.בוצעה הרחבת חדרים במפלסי הבית, במקום ביצוע פיר  9.1

 הבית פוצל למספר יחידות דיור. 9.2

במפלס הגג בוצע, יחידת מגורים, הכוללת חדר שינה + חדר רחצה + מטבחון, במקום חלל גג  9.3

 ללא שימוש כמפורט תכנית היתר הבניה.
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 או להחזיר את המצב לקדמותו  הבנייה יש להגיש ולקבל  היתר בנייה לחריגות התיקון:

 יש לציין כי התהליך עלול להיות כרוך בלוח זמנים ארוך למצב תואם להיתר.            

 ובתשלומי היטלי השבחה לפי הערכות שמאי של הוועדה לבניין ערים.            

 ה יריאין אפשרות להעריך היום את שווי היטל השבחה שיקבע על ידי גורמי העי            

 לאחר שמאות שלהם.            

 

 .המחירים להלן הינם בש"ח סיכום. - 10 פרק

1. ------------------------------200,500 

2. ------------------------------28,000 

3. ------------------------------3,700 

4. ------------------------------6,800 

5. ------------------------------11,300 

6. ------------------------------900 

7. ------------------------------2,000 

8. ------------------------------3,200 

9. --------------------------------------- 

10.-------------------------------------- 

 256,400----------------------------סה"כ

 15,400--------------6%פיקוח הנדסי כ 

 271,800---------------סה"כ כולל פיקוח 

 46,206---------------------17%מע"מ 

 ש"ח 318,006 --------מע"מ כללי,כולל סה"כ

 

 

************************************************************************* 

דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר  חוותמצהיר שהנני 
ידוע לי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד  וכי בזה כי 

היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על 
 תתי בבית משפט. ידי כדין עדות בשבועה שנ

 
 

 
 

 

 


