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תאריך9.5.2016 :
חוות דעת מומחה
אני הח"מ ,דב דוד ,מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי ,רישיון מס' .09229
נתבקשתי ע"י ************ (להלן "המזמין"),
לחוות דעתי המקצועית בנושא ,ליקויי בניה אם קיימים בבית טרם רכישה אשר בכתובת:
********** רמת השרון (להלן "הבית").
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב
שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט ,דין חוות דעת זו
כשהיא חתומה על ידי כדין  -כעדות בבית משפט.
 ואלה פרטי השכלתי:
מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון ,חיפה.
1969
נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.
1998
מגשר מוסמך.
2013
בוגר השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
2014
 ואלה פרטי נסיוני המקצועי:
ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
1974
שחרור בדרגת רס"ן.
1977
 1977ועד  2007בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
 2007ועד בכלל ,יועץ לנושאי בנייה ,מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
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.
אני עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים:תכניות בניה ,פרטי בניין ,חוק המכר ומפרטיו,
התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
במסגרת עבודתי רבת השנים ,רכשתי ניסיון עשיר בתחום הבנייה כמו גם בעריכת חוות דעת
רבות עבור בתי המשפט .
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 מסמכים כלליים בהם עיינתי להכנת חוות הדעת:
 .1מאגר מחירים לענף הבניה-דקל(.להלן "דקל").
 .2חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה,1965-על תיקוניו(.להלן "החוק").
 .3חוק המכר(דירות) תשל"ג 1973-על תיקוניו(.להלן "חוק המכר").
 .4תקנות התכנון והבנייה(.להלן "התקנות").
 .5תקנות הג"א(פיקוד העורף) תש"ן 1990-וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן.
(להלן "הג"א").
 .6המפרט הכללי הבינמשרדי (להלן "המפרט הכחול").
 .7התקנים הישראליים(.להלן "התקנים").
 .8הוראות כיבוי אש.
 .9הוראות איכות הסביבה.
 .10הוראות למתקני תברואה (להלן "הל"ת").
 .11תקנות החשמל
 מהו ליקוי בנייה?
ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות:
.1הוראות חוק התכנון והבנייה.
.2הוראות תקנות התכנון והבנייה.
.3הוראות התקנים המחייבים.
.4הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.
 מכשירי מדידה שעמדו לרשותי למדידות בביקורת לצורך הכנת חוות הדעת.
.1מד טווח דיגיטלי , Prexisoוכן לייקה.
.2פלס דיגיטלי תוצרת ,Geo fennelוכן מכשיר נוסף תוצרת .Kapro
.3מד זוית דיגיטלי תוצרת ,Geo fennelוכן מכשיר נוסף תוצרת .Kapro
.4מכשיר למדידת אופק ואנך,באמצעות לייזר,תוצרת .Bosch gll-250
.5מכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג .Gann
.6מכשיר דיגיטלי למדידת לחות moisture meter MS-7003.
.7מכשיר אלקטרוני גרמני,בשיטת מיקרוגל ,לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפה
(עד  30ס"מ עומק),מכשיר.T610-ובנוסף מכשיר  T660לעומק אחר.
.8מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ.Therm-App---
.9סרט מדידה.
 .10קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
 .11מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי .21X
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 מועד הביקורת:
בתאריך  1.5.2016ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי בדיקות וצילומים ,
לתיעוד והמחשה של הממצאים .חלק מהצילומים ,יצורפו בחו"ד להלן ,וחלקם נשמרים
ברשותי לבירור בעתיד.
נוכחים בביקורת :דיירי הבית.
 תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת.
א .המזמין שוקל לקנות את הדירה.
ב .מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה בדירה ,אם קיימים,על מנת שניתן יהיה לתקנם
בטרם קבלת החזקה בדירה ו/או לקחת בחשבון את עלות התיקונים במסגרת מו"מ ברכישת
הדירה.
ג .ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון ,מפחיתים את ערך הדירה,
ד .ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
ה .חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,בסיוע
מכשירי המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות,וללא בדיקות מעבדה.
ו .נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת ,אלא הליקויים בלבד.
חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,בסיוע מכשירי
המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות.
בדיקות מעבדה הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.
יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.
נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת,אלא הליקויים בלבד.
 חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.
 הערכת עלויות התיקונים.
ליד כל סעיף בחוות הדעת שלהלן ירשם בסוגריים מספר ,אשר מבטא את
עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.
החמרים המצוינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד .ניתן להשתמש בחמרים שווי
ערך בתנאי שיוכח כי מבחינה מקצועית וטכנית הינם שווי ערך לחומר המצוין בחוות הדעת.
בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל",וגם מחירי שוק
להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון ,וכולל :חומרים,שכ"ע ורווח קבלני.
****************************************************************
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להלן חוות דעתי:
פרק  - 1כללי בבית
 1.1בארגזי התריס של הבית אובחנו ליקויים כדלקמן:
 1.1.1אין גישה לטיפול במנגנוני תריסי הגלילה בארגזי התריס בכל הבית.
ביום הביקורת אובחנו קטעים בנויים שפורקו כדי לתחזק את התריסים בבית כמתואר
בצילומים שלהלן.
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להלן ציטוט מת"י :1509.2

התיקון :יש לפרק בכל תריסי הבית את הבנייה הסוגרת את ארגזי התריס.
לאחר מכן ,יש להתקין סגירה דקורטיבית וקלה לנגישות למנגנונים
של התריסים 22,000(-------------------------------------------------- .ש"ח).
 1.1.2ישנם מרווחים בין ארגזי התריס לבין תריסי הגלילה של כל הבית.
נמדדו מרווחים עד  6ס"מ.
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להלן ציטוט מת"י :1509.2

מקסימום  10מ"מ
מקסימום  15מ"מ
תיקון :יש להתקין פרופיל מתכת בכדי להקטין את המרווח למקסימום  10מ"מ.
 8,000(------------------------------------------------------------------------ש"ח) 1.2דלתות היציאה למרפסת אינן תקניות .נמדד רוחב  60ס"מ ואינו תואם להוראות התקנות.
יש להחליט אם מחליפים את הדלתות באמצעות התאמת מכלולי האלומיניום או
גרים בדירה (-------------------------- .AS ISללא מחיר)
להלן ציטוט מהתקנות:
רוחב הפתח
המינימאלי של
דלתות
תק' (מס' )3
תשס"ח2008-

הותקנה דלת בדרך מוצא ,הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם
( 3.2.1.3א)
לחישובי התפוסה המפורטים בפרט  ,3.2.12.4או מהרוחב הנקוב בטבלה  3.2.1.3שבפרט
משנה (ב) ,לפי הרחב מבין השניים.
(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה
 3.2.1.3שלהלן ,לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:
טבלה  – 3.2.1.3רוחב הפתח של דלתות
טור א'
סוג השימוש

מס .סד.

1

רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא ,למעט אם צוין אחרת בטבלה זו
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 1.3אריחי האבן של אדני החלונות בכל הבית מחוררים.
יש לשקמם עם "סיקה גרד  9,000(-------------------------------------------- ."100ש"ח)

 1.4אובחנו סמני רטיבות במקומות המפורטים להלן:
המכשיר שלהלן המתואר בצילום הינו מכשיר מדידה אלקטרומגנטי גרמני .Gann
המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל .המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.
הקריאה המכסימלית של המכשיר הינו .100
בחומר אשר צפיפותו כ  1800ק"ג /מ"ק -כגון בלוקים מבטון או בטון:
קריאה מעל  50מבטאת תכולת מים בחומר (חצי יבש).
אם הקריאה מעל  ,70החומר נחשב לרטוב.
הממצאים מפורטים להלן:
 ברצפת הסלון  -יש סימני רטיבות.נמדדה קריאה של  80במכשיר .Gann
 בקיר הפונה לכיוון חצר המטבח  -יש סימני רטיבות.נמדדה קריאה ממצעי הריצוף של  77-95במכשיר .Gann
 במטבח  -יש סימני רטיבות.להלן צילום להמחשה :

נמדדה קריאה של  95במכשיר Gann
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מקור הרטיבות :מקור הרטיבות בקירות הינו ממצעי הריצוף של המטבח והסלון.
יש חדירת מים למצעי הריצוף עקב חוסר איטום אופקי (רולקה) בין חצר הבית לבין מצעי
הריצוף (כלומר :בין המשטחים המרוצפים החיצוניים ובין מצעי הריצוף בתוך הבית).
תיקון הליקוי:
 יש לפרק  2שורות אריחים צמודים לקיר הבית .לאחר מכן לבצע איטום כוללרולקות ולהשיב את המצב לקדמותו (כמפורט להלן בדוגמאות) 9,000(------ .ש"ח)
להלן דוגמא מת"י  1555.3לביצוע איטום  -באזור הקירות:

 בגמר תיקון האיטום יש לבצע ייבוש אזור הסלון והמטבח 10,000(--------- ----.ש"ח).להלן דוגמא למספר חברות העוסקות בייבוש מצעים.
ייבוש מצעי הריצוף איננו דורש הרמת הריצוף הקיים.
חשוב שבגמר פעולת הייבוש תוצג תעודת בדיקה של מכון בדיקות מוסמך המעיד כי
תכולת הרטיבות במצעים הינו מתחת ל .3%
* חברה מומלצת העוסקת בייבוש מסוג זה הינה חברת סניטיישן טכנולוגי על ידי
שי יניב 052-2500802
*חברה אחרת הינה טרמודריי..הנציג הינו שמעון03-5795771-, 054-8333504-
להלן צילומים לדוגמא שצולמו בבית אחר:
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****************************************************************
סה"כ עלות תיקונים פרק  58,000(-------------------- :1ש"ח)
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פרק  - 2חצר הבית
 2.1בחניית הבית אובחנו ליקויים כדלקמן:
 2.1.1הכניסה לחנייה מהרחוב חסומה באמצעות אבן שפה צבועה כחול לבן ומדרכה מוגבהת.
יש לבצע בתיאום עם הרשויות גישה תקנית לחנייה 3,000(--------------------------- .ש"ח)

 2.1.2בתוך החצר ישנו מקום חנייה מעבר לשער.
אורך החנייה אינו במידה תקנית .נמדד אורך  3.90מ' .מידת אורך חנייה תקנית הינה
 5.00מ' על פי "הנחיות לתכנון חנייה של משרד התחבורה".
יש להאריך את מקום החנייה על חשבון המשטח המרוצף של החצר המוגבהת.
להזיז את הקיר תומך כ  1.10 -מ' לכיוון הבית ולהשלים ריצוף בקטע של
כ 4 -מ"ר במשטח החנייה שיתווסף 6,000(------------------------- ------------ .ש"ח)

 2.2בשער הכניסה לבית אובחנו לקויים כדלקמן:
 2.2.1שער הכניסה לבית לא נסגר היטב .יש לכוונן את השער 200(----------------- .ש"ח)
 2.2.2הצבע של שער הכניסה מתקלף .יש לחדש צבע בשער הכניסה 300(----------- .ש"ח)
 2.3משטח המרוצף הפונה כלפי הבריכה בוצע בשיפועים לא תקינים.
נמדדו שיפועים של  0.5%-0.6%יש לפרק את הריצוף של המשטח המרוצף ולבצע ריצוף
מחדש בשיפועים של לפחות  1%כלפי הניקוז 12,000(--------------------------- .ש"ח)
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להלן ציטוט מתקן :1555.3
 3.2מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון
()10
פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון  .בשטחים
שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם ,השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיו 1%
לפחות ,כלפי פתחי הניקוז.
הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו
כמפורט בתקן הישראלי ת"י  1(.789מ"מ) .המתכנן ידאג לכך ,שגובה החלל
לאחר הריצוף ,בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה ,יתאים לנדרש בתקנון
התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות).

נמדד שיפוי 0.5%

 2.4בשביל המזרחי של החצר שיפועי הקרקע מובילים את המים אל קירות החוץ של הבית.
יש לעבד את שיפועי הקרקע כך שהשיפועים יובילו את המים מחוץ לקירות הבית
אל הניקוז או אל הגדר של המגרש 3,000(--------------------------------------- .ש"ח)

שיפועי הקרקע
 2.5בריכת
איננה מגודרת.
גדר
הבריכה מונעת
ילדים מעל,
דרך הגדר,
גישה
ילדים לבריכה למעט כאשר ישנה השגחה של מבוגרים.
עין הקורא  10ראשון לציון 7528910
טל054-433-2532 .
משרד03-956 1997 -
פקס03-540 0933 .

השחייה
סביב
מעבר של
מתחת או
ומונעת
של

10,Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910
מגדל היובל קומה 7
 dov.david47@gmail.com
www.doobie.co.il

Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

עמוד  12מתוך 32

לכן יש לגדר את הבריכה בהתאם לדרישות התקנות ברמת גדר התואמת את רמת הגימור
של הבית 30,000(-------------------------------------------------------------- .ש"ח).
להלן ציטוט מתק' מס'  2תשס"ח :2008-בריכת שחיה פרטית:
 )10( 21.1.4.6בבריכה פרטית יותקנו אמצעים לתחימת השטח שסביב בריכת השחיה,
המקום שבו מותקנות מערכות ההפעלה ,ומקום החומרים המסוכנים ,באופן
שתימנע כניסה לא מבוקרת של בני אדם ,ובכלל זה ילדים ופעוטות ,לבריכת
השחיה ולמקומות האמורים;

 2.6ישנו משטח העשוי מלוחות עץ(דק) סמוך לבריכה .לוחות הדק הינם בלויים ולא מתוחזקים.
יש לצבוע שטח של כ 20-מ"ר לוחות דק בצבעי יכטה או שוו"ע 8,000(----------- .ש"ח)
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 2.7גופי התאורה באזור הפרגולה אינם תקינים.
יש להזמין חשמלאי מוסמך שיתקן את גופי התאורה 500(------------------------- .ש"ח)
 2.8יש סמני נזילה על קיר החוץ של המטבח הגובל עם הפרגולה .סמני הנזילה נובעים
כתוצאה מחוסר איטום בין פרופיל הפרגולה לבין הקיר.
תיקון :יש לאטום את החיבורים של פרופילי הפרגולה כלפי הקיר עם חומר גמיש ולחדש
צביעה של הקיר 4,000(-------------------------------------------------- .ש"ח)

 2.9ישנו צינור מי גשם שנשפך על המשטח המרוצף של החצר.
יש להתאים את הצינור כך ששפיכת המים מהצינור לא תגיע לבית 300(---------- .ש"ח)
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 2.10ישנם חוטי חשמל גלויים בגליף של חלון פינת העבודה בסלון.
יש להסתירם או לגמור התקנת אביזר חשמל המיועד 400(------------------------- .ש"ח)

 2.11יציאת הארובה של האח ללא איטום.
יש לבצע איטום כנגד חדירת מים אופקית בסיקה הייפלקס או כרמית  500(-----.PUש"ח)
 2.12לא הותקן מעקה במדרגות ובקיר התומך בין החנייה של הבית והחצר.
נמדד הפרש גובה של  70ס"מ בין מפלס מרפסת הסלון לבין מפלס החנייה.
יש להתקין מעקה בטיחות למדרגות ולקיר 5,000(----------------- --------------- .ש"ח)
להלן ציטוט מקובץ התקנות  6713כ"ב באלול התשס"ח  - 22.9.2008סעיף  3.2.2.14מאחז יד
במדרגות:
 3.2.2.15בכל מהלך מדרגות המכיל  3מדרגות או יותר ,יותקן בית אחיזה משני
בית אחיזה
במהלך
ומעקה
צדי המדרגות; כאשר נדרש מעקה ,יראו את בית האחיזה של המעקה
ובחדר מדרגות
כמתאים לדרישות פרט זה.
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 2.13המדרגות המובילות לחנייה לא תקניות .נמדדו מידות של רום 13 :ס"מ ושלח  30ס"מ.
יש לפרק את המדרגות הקיימות ולבצע מדרגות תקניות 3,000(-------------------- .ש"ח)
להלן ציטוט:
מידות רום ושלח
מדרגה
תק' (מס' )3
תשס"ח2008-

במהלך מדרגות אחד ,לכל אורכו ,יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל
( 3.2.2.5ד)
אחיד לשלחה ,והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה:
 2רומים  +שלח =  61סנטימטרים עד  63סנטימטרים.

 2.14יש סמני נפיחות עקב רטיבות בקיר התומך שבין מפלס מרפסת הסלון לבין מפלס החנייה.
הקיר לא טופל כנגד רטיבות וכתוצאה מכך ישנה עליה קפילארית של מים בקיר.

תיקון :יש לקלף את הטיח הנפוח ולבצע טיח עם צמנט הידראולי ולצפות בחומר
"סיקה טופ סיל ------------------ ."107כלול בסעיף  2.1.2לעיל.
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 2.15ישנו סדק בקיר המערבי של החצר.
יש לבצע תפר התפשטות בקיר ברוחב של  2ס"מ עם מילוי סיקה הייפלקס 800(--.ש"ח)

 2.16במרכזיית המים של הגינה הנמצאת סמוך לחנייה לא אובחן מז"ח (אם הותקן מז"ח אזי
איננו מזוהה) .מותקנים פילטרים שונים בארון ללא מדבקת זיהוי.
יש לוודא כי אחד מהם הינו מז"ח המונע זרימה חוזרת של מים ממערכת ההשקיה והדישון
אל מערכת מי השתייה של הבית .במידה ויתברר שהמז"ח איננו ,יש להתקינו.
 2,000(-----------------------------ש"ח)
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 2.17דלתות ארון בלוני הגז ללא פתח אוורור.
יש לבצע פתח אוורור בדלתות 1,000(------------------------------------- .ש"ח)
 2.18בחדר אשפה אובחנו ליקויים כדלקמן:
 2.18.1חדר אשפה לא מאוורר.
יש לבצע פתחי אוורור בדלת חדר אשפה 1,000(------------- -------------- .ש"ח)
 2.18.2אין אמצעי לשטיפת חדר אשפה.
יש להתקין ברז לשטיפת החדר 500(------------------------------------ .ש"ח)
 2.18.3קירות החדר מלוכלכים ואינם רחיצים-.
יש לבצע צבע רחיץ על קירות חדר האשפה 800(----------------------- .ש"ח)
להלן ציטוט מתק' (מס'  )2תשס"ט - 2008-גימור קירות חיפוי:
 6.10במבנה מסוג מסתור יבוצע גימור בחיפוי רחיץ לכל גובה קירותיו; במבנה
למכלי אשפה או עגלות אשפה יבוצע חיפוי רחיץ לגובה  1.8מטרים לפחות; במבנה
למכלית אשפה או למכולות אשפה או מכולות דחס יבוצע חיפוי לגובה  3מטרים
לפחות; ואולם במסתור למכל אשפה או עגלת אשפה ניתן לבצע גם גימור בקירות
בטון ,ובלבד שיהיה יצוק וחלק ,או טיח צמנטי בכל השטח הפנימי של קירות המבנה.
***********************************************************
סה"כ עלות תיקונים פרק  82,300 (-------------------- :2ש"ח)
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פרק  - 3קומת קרקע
 3.1בכניסה לבית אובחנו ליקויים כדלקמן:
 3.1.1בדלת הכניסה הותקן מפתח נשלף .חשוב מאוד שבעת חירום ניתן יהיה לפתוח את
הדלת מתוך הדירה בצורה ידנית במהירות ובקלות על מנת לאפשר מילוט .דלת עם
מפתח נשלף אינה עונה על דרישה זו .תקנות התכנון והבניה מתייחסות לנושא זה.
תיקון הליקוי :יש להחליף את הצילינדר בדלת למפתח קבוע (פרפר) לפי
דרישת התקנות 500(----------------------- ----------------------- ------------- .ש"ח).
ציטוט מתק' (מס'  )3תשס"ח 2008-מנעול הדלת בדרך מוצא:
 נעילת דלתות בדרכי מוצא תק' (מס'  )3תשס"ח2008-
(א) דלת המותקנת בדרך מוצא ,תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר
הבניין או חלקו מאוכלס; הותקן מנעול ,יהיה ניתן לפתוח את הדלת
מכיוון המילוט בלא מפתח נשלף.
 מנעול הדלת בדרך מוצא תק' (מס'  )3תשס"ח2008-
 3.8.4.3אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא ,תתאפשר פתיחתו בכל עת.
 3.1.2דלת הכניסה משתפשפת ברצפה .יש לכוונן את הדלת 400(-------------------------.ש"ח)
 3.1.3לא בוצע מעצור מים בתקרת הכניסה לבית(.אף מים).
יש לחרוץ מעצור מים בתקרת הכניסה או להתקין פרופיל אלומיניום דקורטיבי
למעצור מים 500(-------------------------------------- --------------- ----------- .ש"ח)
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 3.2בארון חשמל הביתי ליד פינת האוכל אובחנו לקויים כדלקמן:
 3.2.1הכבלים בלוח החשמל מונחים בערימה לא מסודרת וללא מיון 1,000(----------- .ש"ח).

 3.2.2לא בוצע גמר בבינוי הרקע של ארון החשמל.
יש לבצע גמר בינוי הרקע (טיח וצבע) 800(-------------- ------------------ ---- .ש"ח)
 3.3המטבח:
 3.3.1הדלת שנפתחת מפינת האוכל לכיוון החצר נחסמת ע"י פרופיל אלומיניום של מסילת
התריס .יש להגביה את פרופיל מסילת התריס אל תוך ארגז התריס כך שלא יפריע לתנועת
הדלת שנפתחת לכיוון החצר 1,000(-------------- -------------------------------- .ש"ח)
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 3.4חדר ממ"ד:
 3.4.1לא מותקנת דלת הדף של הממ"ד אלא מותקנת רק דלת עץ.
יש להתקין דלת הדף לממ"ד 5,000(---------------------------------------- .ש"ח)
 3.4.2פתח דלת הממ"ד המיועדת הינו  63ס"מ ואינו עומד בתקנות הג"א הקובעת
מידה של  70ס"מ נטו.
יש לפרק את המשקוף של דלת הממ"ד ,להרחיב את פתח הכניסה לממ"ד בהתאם לתקנות
ולהתקין מחדש את המשקוף .נכלל בסעיף  2.5.1לעיל.
להלן ציטוט מהתקנות:

 3.4.3לא מותקנת מערכת סינון בחדר הממ"ד.
תקנת פיקוד העורף  6869מחייבת כל ממ"ד שאושר לאחר  1מאי , 2010
להיות מאובזר במערכת סינון אויר.המערכת המותקנת במרחב מוגן דירתי מאפשרת שהייה בטוחה
בממ"ד בעת התקפה כימית ,ללא צורך בשימוש במסכות.
התקנה המחייבת מערכת סינון נכנסה לתוקף ב  18לחודש מאי .2010
יש להתקין מערכת סינון גזים (יש לציין כי בזמן בניית הבית התקנה הנדונה לא הייתה קיימת).
(עלות מערכת סינון כולל חציבת פתחים בקירות הממ"ד למערכת הסינון 11,000(-----ש"ח)
 3.4.4מפתן דלת הכניסה לממ"ד אינו צבוע .יש לצבוע את המפתן 200(------------------ .ש"ח)
 3.4.5לא בוצע פתח לניקוז המים בין מסילות חלון חדר הממ"ד.
יש לבצע פתח לניקוז המים של מסילות החלון 200(------------------------------ .ש"ח)
 3.5שרותי אורחים:
 3.5.1לא אובחנו קופסאות ביקורת לא לכיור ולא לאסלה של שרותי האורחים .הכיור והאסלה
מתחברים ללא נקודת ביקורת.יש להתקין קופסאות ביקורת של "4
למוצאי הכיור והאסלה של שרותי האורחים 2,500(------------------------------ .ש"ח)
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הל"ת
 4.10.6ניקוי פתחי
פתחי ניקוי בקולטני צואים ודלוחים ,יתאימו לתנאים דלקמן:
 4.10.6.1יש לסדר את פתחי הניקוי במספר מספיק ובמצב שיאפשר לנקות בקלות בכל
הסתעפות ובכל נקודה שבה משתנה כיוונם של הצינורות בזווית של ÷ 45או
יותר מזה;
 4.10.6.2לכל פתח ניקוי תהא גישה נוחה;
 4.10.6.3פתחי ניקוי בצנרת סמויה יוארכו דרך הקיר או הרצפה ויסתיימו ישר עם
פניהם המוגמרים; אפשר להשאיר גומות או בתי צינור בקירות או ברצפות
עבור פתחי ניקוי בתנאי ש:
(א) הגומות או בתי הצינור יהיו מגודל מספיק המאפשרת את הוצאת הפקק
או מכסה הניקוי לשם ניקויה היעיל של הצנרת;
(ב) הגומות או בתי הצינור יהיו בתנאים המאפשרים את החזקתם במצב נקי
ותברואי;
 4.10.6.4פתח הניקוי לא יכוסה בצמנט ,בטיח או בכל חומר ציפוי אחר פרמננטי;

 3.5.2גובה התקרה של שרותי האורחים איננו תקין .השירותים ממוקמים מתחת לשיפוע
גרם המדרגות .השיפוע מתחיל בגובה  1.50מ' מהרצפה ומסתיים בגובה  2.10מ' מהרצפה
לעומק  1.18מ' .הליקוי הינו ליקוי תכנוני ומהווה בסיס לקביעת הורדת ערך הבית.
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(הנני מציע להפחית ממחיר הבית סכום של  7,000ש"ח בגין ליקוי זה).
 3.5.3רוחב פתח הכניסה לשירותים אינו תקני .נמדד רוחב  60ס"מ אשר אינו תואם להוראות
התקנות והבניה.
יש להרחיב את פתח הכניסה לשירותים למינימום  0.70מ' 400(----------- .ש"ח)
להלן ציטוט מהתקנות:
(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה
 3.2.1.3שלהלן ,לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:
טבלה  – 3.2.1.3רוחב הפתח של דלתות
טור א'
סוג השימוש

מס.
סד.

5

בדירת מגורים – דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה

טור ב'
רוחב הפתח
במטרים

0.70

 3.6מדרגות המובילות לקומה א':
 3.6.1לא הותקן מאחז יד בגרם המדרגוצ.
יש להתקין מאחזי יד לגרם המדרגות(.ראה סעיף  2.12לעיל)  5,000(---------------ש"ח)
 3.6.2התאורה שבצידי הקיר של גרם המדרגות מתפרקת.
יש לחזק את התאורה 200(----------------------------------------------------- .ש"ח)
 3.6.3חלון חדר המדרגות בוצע ללא גישה נוחה לניקוי.
יש להתקין מנגנון פתיחה בכדי לאפשר גישה לניקוי
ותחזוקה בטיחותית של החלון 1,500(-------------------------------------------- .ש"ח)
להלן ציטוט מתק' תשס"ב - 2002-ניקוי חלונות וקירות מסך בניין:
( 2.28ב) על אף האמור בפרט משנה (א) ,במקרה שבו החליט עורך הבקשה ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,ובאישור המהנדס ,כי לא ניתן לנקות את החלונות מתוך הבנין באופן
בטיחותי למנקה ,יש להבטיח מראש פתרון לניקוי מסודר ובטיחותי של החלון.
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 3.6.4רוחב פרוזדור הסמוך לגרם המדרגות אינו תקין .נמדד רוחב של  76ס"מ לאורך  342ס"מ,
מידות אל אינם בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה.
(הנני ממליץ להפחית מערך הדירה סכום של  16,000ש"ח בגין ליקוי זה).
להלן ציטוט מתקנות התכנון והבניה:
(ג) הרוחב המינימלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין ,מהסוג המפורט בטור א'
בטבלה שלהלן יהיה כנקוב בטור ב':
טבלה  – 3.2.12.5רוחב מינימלי של פרוזדור המווה חלק מדרך מוצא
טור ב'
טור א'
רוחב הפרוזדור במטרים
סוג הבניין או חלק הבניין

1
2

1.00
0.90

בדירת מגורים ,פרוזדור המשמש כניסה ראשית
בדירת מגורים

****************************************************************
סה"כ עלות תיקונים פרק  30,200(-------------------- :3ש"ח)

פרק  - 4קומה א'
 4.1חדר שינה אורחים:
 4.1.1פתח יציאה מחדר אורחים איננו תקני .נמדד רוחב של  60ס"מ נטו.
להלן ציטוט מהתקנות:

רוחב הפתח
המינימאלי של
דלתות
תק' (מס' )3
תשס"ח2008-

הותקנה דלת בדרך מוצא ,הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם
( 3.2.1.3א)
לחישובי התפוסה המפורטים בפרט  ,3.2.12.4או מהרוחב הנקוב בטבלה  3.2.1.3שבפרט
משנה (ב) ,לפי הרחב מבין השניים.
(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה
 3.2.1.3שלהלן ,לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:
טבלה  – 3.2.1.3רוחב הפתח של דלתות
טור ב'
טור א'
רוחב הפתח במטרים
סוג השימוש

מס .סד.

4

בדירת מגורים – דלת בחדר מגורים

0.70

תיקון :יש להרחיב את פתח הדלת לפחות עד  70ס"מ נטו ,ולבצע התאמה באלומיניום
בהתאם להוראות התקנות 7,000(--------------------------------------------- .ש"ח)
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 4.1.2יש להחליף את פרזול המקלחון של חדר רחצה אורחים עקב חלודה 400(-------.ש"ח)
 4.1.3לא אותרו קופסאות ביקורת לכיור ,לאסלה ולמקלחון בחדר רחצה אורחים.
יש להתקין  3קופסאות ביקורת בחדר רחצה אורחים 2,500(--------------------- .ש"ח)
להלן ציטוט מהל"ת:
 4.10.6פתחי ניקוי:
פתחי ניקוי בקולטני צואים ודלוחים ,יתאימו לתנאים דלקמן:
 4.10.6.1יש לסדר את פתחי הניקוי במספר מספיק ובמצב שיאפשר לנקות בקלות בכל
הסתעפות ובכל נקודה שבה משתנה כיוונם של הצינורות בזווית של ÷ 45או
יותר מזה;
 4.10.6.2לכל פתח ניקוי תהא גישה נוחה;
 4.10.6.3פתחי ניקוי בצנרת סמויה יוארכו דרך הקיר או הרצפה ויסתיימו ישר עם
פניהם המוגמרים; אפשר להשאיר גומות או בתי צינור בקירות או ברצפות
עבור פתחי ניקוי בתנאי ש:
(א) הגומות או בתי הצינור יהיו מגודל מספיק המאפשרת את הוצאת הפקק
או מכסה הניקוי לשם ניקויה היעיל של הצנרת;
(ב) הגומות או בתי הצינור יהיו בתנאים המאפשרים את החזקתם במצב נקי
ותברואי;
 4.10.6.4פתח הניקוי לא יכוסה בצמנט ,בטיח או בכל חומר ציפוי אחר פרמננטי;
 4.1.4דלת חדר הרחצה פגומה עקב רטיבות .יש להחליף את הדלת  2,000(--------------ש"ח)
 4.2מרפסת חדר שינה אורחים:
 4.2.1יש סמני סדיקה בקירות החוץ של המרפסת .הסדקים אובחנו בקיר הדרומי והקיר המערבי
של המרפסת .הסדקים נובעים מחוסר בידוד תרמי של הקיר.
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תיקון :יש לקלף את שכבת השליכט באזורים הסדוקים ,לבצע שליכט מחדש באיזור התיקונים
ולצבוע בצבע סופר גמיש של נירלט את כל חזיתות הבית.
 8,000(--------ש"ח) 4.2.2יש חיבור של ברז מים אל מערכת טפטפות ללא מז"ח(מונע זרימה חוזרת).
יש להתקין מז"ח 2,000(------------------------------------------------------- .ש"ח)

 4.2.3בקופינג של המעקה אובחנו לקויים כדלקמן:
 4.2.3.1אריחי הקופינג בלויים ומחוררים.
יש לשקמם ב "סיקה גרד  5,000(----------------------------------------- ."100ש"ח)

 4.2.3.2לא בוצע קיבוע מכני לאריחי הקופינג של המעקה.
יש לקבע את הקופינג באמצעות ברגים 3,000(---------------------------------- .ש"ח)
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להלן ציטוט מתקן  2378חלק  4סעיף : 4

 4.2.4מעקה מתכת של המרפסת חלוד.
יש לבצע צביעה בהמרייט של יעקובי או צבע המרטון 2,000(-------------------- .ש"ח)
 4.2.5משטח העץ העשוי מלוחות דק הינו בלוי.
יש ללטש את הלומות ולחדש צבע הדק באמצעות צבעי יכטה 7,000(------------ .ש"ח)

 4.2.6אין גישה אל קולטן מי הגשם במרפסת.
יש לבדוק היכן נמצא הקולטן ולבצע פתח
גישה נוחה לביקורת ותחזוקת הנקז 600(--------------------------------------- --.ש"ח)
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 4.3חדר רחצה כללי (קומה א'):
 4.3.1הותקן שקע לא מוגן מים ליד הכיור.
יש להחליף את השקע הקיים לשקע מוגן מים 250(------------------------------ .ש"ח)
 4.3.2רוחב פתח הדלת של חדר הרחצה הכללי אינו תקין.
יש להרחיב את פתח הדלת למידה של מינימום  70ס"מ נטו כנדרש בתקנות.
(ראה סעיף  2.6.3לעיל) 4,000(-------------------------------------------------- .ש"ח)
 4.3.3לא אותרו קופסאות ביקורת למערכת השפכים של חדר רחצה הכללי.
יש להתקין קופסאות ביקורת(ראה סעיף  3.1.3לעיל) 2,500(---------------------- .ש"ח)
 4.4חדר שינה הורים:
 4.4.1יש סמני רטיבות באזור החלון המערבי של החדר.
אריח האבן של אדן החלון בלוי ומחורר ,כתוצאה מכך חודרים מים.
יש לשקם את אריח אדן החלון עם "סיקה גרד ( ."100כלול בסעיף  1.3לעיל).

 4.4.2רוחב פתח הכניסה לחדר רחצה הורים אינו תקין .נמדד רוחב  60ס"מ אשר אינו תואם
להוראות התקנות והבניה .יש להרחיב את פתח הכניסה לשירותים למינימום  0.70מ'.
הליקוי כבר תוקן בסעיף לעיל התקנות קובעות כי פתח אחד לפחות המוביל לאסלה
יהיה ברוחב של  70ס"מ
עין הקורא  10ראשון לציון 7528910
טל054-433-2532 .
משרד03-956 1997 -
פקס03-540 0933 .

10,Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910
מגדל היובל קומה 7
 dov.david47@gmail.com
www.doobie.co.il

Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

עמוד  28מתוך 32

 4.4.3במשטח העץ של מרפסת חדר שינה הורים אובחנו לקויים כדלקמן:
 4.4.3.1לוחות הדק של המרפסת בלויים.
יש ללטש את לוחות הדק ולחדש צבע 3,000(------------------------------------ .ש"ח)
 4.4.3.2יש הפרשי גובה בין לוחות הדק .הליקוי מהווה סכנה בטיחותית.
יש לפלס את לוחות הדק 2,000(--------------------- --------------------------- .ש"ח)
****************************************************************
סה"כ עלות תיקונים פרק  51,250(-------------------- :4ש"ח)

פרק  - 5גג הבית
 5.1אין גישה לגג למרות שעל הגג מותקנות מערכות שונות והגישה לגג לצורך תחזוקה שוטפת
הינה חיונית(.ביום הביקורת .1.5.2016לא הצלחתי לעלות לגג והגג לא נבדק).
הגג נבדק ביום  9.5.2016בביקורת חוזרת לאחר שסופק סולם נייד באורך  4מ'.
יש להתקין סולם בטיחותי שיאפשר גישה לגג לצורך ביקורת ותחזוקת הבית 5,000(--.ש"ח)
 5.2הגג אינו מתוחזק .ישנם עלים ולכלוך על הגג הסותמים את המרזבים .ליקוי זה הינו תוצאה
ישירה של הליקוי בסעיף .5.1
יש לנקות את הגג מהלכלוך והעלים 200(------------ ------------------------------- .ש"ח)
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 5.3פתחי הקולטנים של נקזי מי הגשם ללא מכסי רשת.
יש להתקין מכסי רשת לקולטנים 1,000(------------------------------------------- .ש"ח)

 5.4צנרת מים חמים אינה מבודדת תרמית.
יש להתקין בידוד תרמי עטוף סרט לפוף לבן 1,200(------------------------------ .ש"ח)
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 5.5ישנה צנרת החודרת דרך הגג .הצנרת אינה אטומה כנדרש בתקן .1752
יש לבצע מעברי צנרת בשיטת "מקל סבא" 2,000(------------------------------ .ש"ח)

 5.6ישנה צנרת שהותקנה בשיטת "מקלות סבא" החודרת דרך הגג.
הצנרת הותקנה באופן לא תקני ,כגון:
 איטום היריעות על הצינור ללא חבקים. -צינור "המקל סבא" לא עמיד בקרינת .UV
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להלן ציטוט מת"י 1752.1

התיקון :יש להתקין חובקים ,לשפר את האיטום ולצבוע בצבע לבן
להגנה מפני קרינת  2,000(--------------------------------------------- .UVש"ח)
***********************************************************
סה"כ עלות תיקונים פרק  11,400(----------------- :5ש"ח)
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פרק  - 6סיכום .המחירים להלן הינם בש"ח .
פרק 58,000------------------------------ .1
פרק 82,300------------------------------ .2
פרק 30,200------------------------------ .3
פרק 51,250------------------------------ .4
פרק 11,400------------------------------ .5
פרק ------------------------------------- .6
סה"כ 233,150--------- ----------------------
פיקוח הנדסי כ 23,000----------------10%
סה"כ כולל פיקוח 256,150-------------------
מע"מ 43,545------------------------- 17%
סה"כ כללי ,כולל מע"מ 299,695------------ש"ח
*************************************************************************

הנני מצהיר שחוות דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט .אני מצהיר
בזה כי אין לי עניין אישי בנכס ,חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד וכי ידוע לי
היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה ,דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על
ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

על החתום
מהנדס דוד דב
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