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  20/12/13: תאריך עריכה                  :לכבוד

.+  
  
  ,.נ.ג.א
  

  חוות דעת מומחה
  

   ברחוב * ' דירה מס: הנדון
  
  

שלעניין , נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ומצהיר בזאת כי ידוע לי היטב*, , אני

דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה , הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט

על מנת לתת את חוות , בנכס שבנדון 9/12/2013נערך על ידי ביקור בתאריך *, ' י בקשת מש"עפ .בבית משפט

  .דעתי בעניין נזקי רטיבות בנכס שבנדון

  
  :פרטי רישיון

   

  *. : מספר רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים
  

 :ההשכל

 

לימודים במסלול לתואר ראשון  –אוקראינה , בעיר סימפרופולה לבנייממשלתית אקדמיה   1991 – 1994

  . בפקולטה להנדסה אזרחית

  . מגמה לבניה ואדריכלות, בית הספר הארצי להנדסאים מטעם טכניון חיפה  1997 – 1995

  .למהנדס בניין לימודי תואר שני םסיו –אוקראינה , סימפרופולממשלתית לבניה בעיר אקדמיה   2001 – 2003

אזורים גיאולוגים שונים ואזורים בהם יש " (בניה נכונה באזורי בניה קשים"קורסי השתלמות ב  2004

  ".בטיחות עבודה באתרי בניה"ו) סכנה לרעידות אדמה

  :ןניסיופרטי 

  . מהנדס ביקורת ליקויי בנייה   2005מ 

יעוץ בנייה ישנה לפני /ביקורת, במבנים חדשים בדק בית לאיתור ליקויי בנייה :תפקידי כלל

, איטום לקוי/נזילות/רטיבות יעוץ במקרי/אבחון, קורת בנייה בשלב שלד ועבודות גמרבי, קנייה

ריפה או הצפות מים שנגרמו הערכת נזקי ש, י שכנים"בדק בית להערכת נזקים שנגרמו ע

מבני תעשייה , מבנים ציבורייםבדיקת ליקויים ב, ביקורת מבנים בשטחים משותפים, למבנים

, מטעם בית משפט ומטעם הצדדים לתיקהופעות בבתי משפט שונים כעד מומחה , ומשרדים

  .בעל עסק פרטי .בדיקות הנדסיותבבקיא בתקנים ותקנות השונות העוסקות 

הנדסי  פיקוח/ליווי, ניהול אתרי בנייה בפרויקטים למגורים ומרכזי מסחר – "תרמודום"חברת   2001 – 2005

   .במהלך הבנייה  

  .בתחום ביקורת ליקויי בנייה הראשי  מהנדסהעוזר    1999 – 2000
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ההכנת לצורך עיינתי שבהם מסמכיםו דעתי לחוות מנחים עקרונות  

  
 :ציטוט .1973 -ג"תשל) דירות(חוק מכר  .1

הנושאת את  הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע ןהבנייהתאמה בחלקי - אי -  "התאמה יסודית-אי"
 ;והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו ןהבניי

  ;שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, תקופה הקבועה בתוספת - "תקופת בדק"
  .תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק -   "תקופת אחריות"

 :)ן"תש: תיקון(תוספת 

  ;שנתיים -צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים    )1(
  ;שלוש שנים - בקירות ובמקלט , דירת רטיבות בגגח   )2(
  ;שלוש שנים - מנועים ודודים , מכונות   )3(
  ;שלוש שנים -קילוף חיפויים בחדרי מדרגות    )4(
  ;שלוש שנים - שקיעת מרצפות בקומת קרקע    )5(
  ;שלוש שנים - בשבילים בשטח הבנין , במדרכות, שקיעת מרצפות בחניות    )6(
  ;חמש שנים -בקירות ובתקרות סדקים עוברים    )7(
  ;שבע שנים -קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים    )8(
  .שנה אחת -התאמה יסודית -שאינה אי, התאמה אחרת-כל אי   )9(

  
  :בחוקש 4סעיף ועל פי 

  :המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה) א(
  בתקן , ים מן האמור במפרטשונ) הדירה - להלן (הדירה או כל דבר שבה ) 1(

 . רשמי או בתקנת בנייה
  יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק) 'א(אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן )  ב(

  .1968 –ח "התשכ, המכר

  

  .1970 - ל"תש) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנון והבנייה  .2

  .ונספחי תקנות משנים אחרות)  1954(ד "וק החשמל תשיח .3

טופס של (צו מכר הדירות לפי  ומפרטים של מכון התקנים הישראלילא רשמיים /שמייםרקנים ת .4

 :דרשנ ,1974  -ד "התשל, )מפרט

  .כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה

ר מוגד  1' סעיף מס, 1970 –ל "התש, )תנאיו ואגרותיו, בקשה להיתר(וכן על פי תקנות התכנון והבנייה 

  :תקן כ

  ).   I.S.O(תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה  -ובאין תקן כאמור , תקן ישראלי -" תקן"
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, ביין. ר ד"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"פ פסק דין בביהמ"ע, לדוגמה: רלוונטייםפסקי דין    .5

   :נדרש, )מ"יפרח בניין ופיתוח בע. נ' פרץ שלמה ואח( 782/93. א.בת

    

              .          ועדכונים משנים מאוחרות יותר, 1970 -א"התשמ) ת"הל(הוראות למתקני תברואה  .6

  )הספר הכחול. (צ ומשרד הבינוי והשיכון"מע, מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון .7

     תמכתי על הס ,מסוים ליקויל רלוונטייםמפרטים , תקנים, חוקים או הוראות בהעדר  דרישות .8

  . ניסיוני  המקצועי הרחב בענף
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כללי רקע  

קומות  6+ בןשל בניין משותף  ות העליונותחדרים ונמצא בקומ 6בת  דירת פנטהאוז הינו הנכס הנבדק  .1

  ).הקומות בבנייניםכינוי (  166' פ הגדרתו בתקן ישראלי מס"וזאת ע

   ."גבוה" יה כבניןפ תקנות התכנון והבנ"מוגדר ע ,שבו נמצא הנכס בנייןה .2

, קורות, של קירות בנוייםקונבנציונלית בנוי בשיטת בנייה  נכסה, ללא תוכניות, בבדיקה ויזואלית .3

 .עמודים ותקרות יצוקים במקום

  .כפי שנמסר לי, שנים 4 -לפני כ נכס נמסר לדיירה .4

המוזכרים  קורותי השוואה למ"וזאת עפ, חוות דעתי זו עוסקת אך ורק בנזקי רטיבות בנכס הנדון בלבד .5

ההנדסיים והאדריכליים ואינה מתייחסת לניתוח של חוזק וחישובים , בהיבטים הטכניים, בפרק הקודם

 ,אקוסטיקה, למדידת קרינה ,ברעידות אדמה לבדיקת סיבולת ועמידות המבנה, סטטיים של המבנה

רשם , עירייה :כגון, להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס הנבדק לבין הרישומים ברשויות שונות

 .אלא אם כן צוינה אי התאמה כזו באופן במפורש, ד"מנהל מקרקעי ישראל וכ, המקרקעין

 נערכה בעיקרה באמצעים ויזואליים תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף  הבדיקה .6

מד מרחק , מטר, "protimetr"מד לחות מסוג , גלאי מתכת, פלס אלקטרוני, כגון. )לא הרסניים(  

  .'רוני וכדואלקט

במידה , חוות דעת זו בנויה על סמך ממצאים שניתן לקבוע בשטח במהלך ביקורי בלבד ועל פי המסמכים .7

היו , כי יתכן שבכל שלב עבודות הבנייה ובמצב הפיזי שלאחר מכן, יש לציין. והוצגו בפני במהלך הסיור

, סדקים(קיימים בעת ביקורי  או לא היו/או היו נסתרים/או יתכנו ליקויים נסתרים שלא היו חשופים

ליקוים אלו עלולים להופיע . ולכן אינם נכללים בחוות דעתי זו) או פגמים אחרים  עובש, רטיבויות

במהלך המגורים או בשימוש הממושך של מערכות שונות בנכס וניתן להשלים עבורם חוות דעת נוספת 

  .ח הקיים"או נספח לדו

או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה ועוסקת אך ורק /נים וחוות דעת זו ערוכה על פי דרישות תק .8

 .בליקויים בעבודות שכבר בוצעו 

ל והינם מהווים חלק בלתי נפרד מחוות דעתי "ב תצלומים שבוצעו על ידי במהלך הבדיקה בנכס הנ"מצ .9

 .זו
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 ממצאים

  :חשמל

  

מערכת החשמל וקיימת סכנה נוצרה פגיעה ב, עקב חדירות מים ממושכות המפורטות בחוות דעתי  .1

יש לבצע בדיקה יסודית של המערכת ותיקונים בהתאם על ידי . המים חדרו ללוח החשמל. בטיחותית

  )₪ 1,000( .על ידי לחץ אוויר, לדוגמא, חשמלאי ולייבש את הצנרת
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  :דרכי לתיקון ולשיפור המצב, בידוד, אטימה, ניקוז, רטיבות

 

הרטיבות נגרמת כתוצאה . בלוח החשמל ובמקלחת הורים, ת חדר הוריםרטיבות בתקרותרו סימני א  .1

 :)א( 5.33לתקנות התכנון והבנייה סעיף הליקוי נוגד  .מעל בגג השטוח ,מאטימה לקויה

קירותיו ורצפותיו של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה , גגו של בנין

  .שבקומה התחתונה יאטמו בחומרים אספלטים

  

אם (ח "ומקצועי בהתחשבות לפרטים המפורטים בשער הדו להיות יסודי אמור ןהתיקו ,טווח הארוךל

  :1476.1 י"תולפי ) קיים פירוט

  

  

  :1476.1 י"י ת"נדרשת עפהשעות  72יש לבצע בדיקת הצפה למשך , האטימה לאחר תיקוני
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  :לתיקון

o כולל ביצוע  ולאטום מחדשלשפר אטימה מעל מוקדי הרטיבות : יש, בכדי לקבל אחריות לטווח ארוך

בדיקה של האפשרויות האחרות לחדירות מים  יש לבצע, כמו כן. שעות 72בדיקת הצפה של לפחות 

דרך , חדירת רטיבות דרך העברת הצנרת, דליפות במרזב בתוך הקיר, לדוגמה: ותיקונם בהתאם

בגמר התיקונים יש לבצע גם בדיקות התזה בהתאם  ...'וכו תקשורת/דרך החיווט החשמלי, מעקהה

  )₪ 1,500(  -הערכה לתיקון בשלב זה כ. 1476י "לת

עלות תיקון זה אינה מוערכת . הגגבמידה והתיקון אינו מוצלח יהיה צורך בתיקונים נרחבים בכל שטח 

  . יש להיות במעקב. יתכנו גם חדירות מים לתוך מערכת החשמל. כעת

  

  

הליקוי ). ויתכן עוד( אזור פינת האוכל בעגולה כולל שני חלונותב רו  סימני רטיבות בקיר החיצוניאות  .2

  :בתקנות התכנון והבנייה 5.32סעיף  על פיאסור 

  .יין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץקירותיו החיצוניים של בנ

  

   .ביצוע סנפלינג ואטימה סביב החלונותלנתח את המצב ולבצע תיקוני אטימה יסודיים כולל  לתיקון יש

 )3,000 ₪ (  
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 .קומה מתחת באזור שמתחת למרפסת של הדירה הנבדקתב ת הדירהרטיבות בתקראותרו סימני   .3

לתקנות הליקוי נוגד  .בדירה הנבדקת )מרפסת(בגג המרוצף  ,ת נגרמת כתוצאה מאטימה לקויההרטיבו

 :)א( 5.33התכנון והבנייה סעיף 

קירותיו ורצפותיו של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה , גגו של בנין

  .שבקומה התחתונה יאטמו בחומרים אספלטים

  

ומקצועיים בהתחשבות בפרטים להיות יסודיים  אמוריםהתיקונים  ,הארוך טווחבכדי שיעמדו ל

  :1476.1 י"תולפי ) אם קיים פרוט(ח "המפורטים בשער הדו

  

  

יריעות גאוטקסטיל מפוליפרופילן או (איטום בלבד יריעות באטימה  המרפסת נדרשת/בגג המרוצף  

  :1752.2י "תעל פי וזאת  נוזלי/ולא בחומר אקרילי )פוליאסטר

   

  

  :לתיקון

o כולל פירוק  ולאטום מחדשלשפר אטימה מעל מוקדי הרטיבות : יש, בכדי לקבל אחריות לטווח ארוך

: בדיקת אפשרויות אחרות לחדירות מים ותיקונים בהתאם יש לבצע, כמו כן. ושחזור מקומי של הריצוף

בגמר  ...'עקה וכודרך מ, חדירת רטיבות דרך העברת הצנרת, דליפות במרזב בתוך הקיר, לדוגמה

ח של הדירה "פורטה בדוהערכה לתיקון . 1476י "התיקונים יש לבצע גם בדיקות התזה בהתאם לת

  .מתחת

עלות תיקון זה אינה מוערכת . במידה והתיקון אינו מוצלח יהיה צורך בתיקונים נרחבים בכל שטח הגג

  . יש להיות במעקב. יתכנו גם חדירות מים לתוך מערכת החשמל. כעת
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  :מסקנות  .4

לאורך זמן מפני שמדובר במערכת אטימה  לי מילוי הפוגות ברובה אפוקסי אינו יעי"איטום עילי ע.  1

התפשטות (עילית שעלולה להיסדק ולהיהרס תחת השפעת האקלים במשך הזמן ותזוזות הריצוף 

  ).  והתכווצות ורעידות אדמה

  . יתרצפת-התיקון צריך להתמקד במערכת האיטום התת.  2

להיות יסודיים  התיקונים אמורים. רצפתי בלבד כולל פירוק הריצוף-התיקון היסודי צריך להיות תת.  3

  .טווח ארוך כפי הנדרשבכדי שיעמדו לומקצועיים 

  

  

יש להשלים אטימה מוחלטת סביב צינורות האוורור אשר עוברים דרך המעקה בגג על פי דרישה של   .5

  )₪ 006(. מ מעל המעקות ולהוסיף ברדסים"ס 30-הגבהת נשמים ב כולל 7.4.7סעיף , 2007ת "הל

  

    

לשחרור אדי למערכת האיטום  בגג במידה ומערכת אטימה בוצע על גבי יציקת בטון קל יש לבצע אוורור  .6

    :1752.2י "ת על פיכנדרש מים 

  

  
  

  )₪ 500( עלות התיקון . ה גם בתוכניות בצועיתכן כי דרישה זו מופיע
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 . טומניות לבין המעקה והקירותיוק לאורך קו התפר בין היריעות הבסרגלי חיז לא הותקנוגג ב  .7

 . נדרש שהפרופיל יהיה מכופף כלפי חוץ בחלק העליון בכדי לאפשר מילוי חומר אטימה

התקנת . הליקוי עלול לגרום לחדירת מים לתוך המבנה .מ"מ 1.5נדרש שעובי הפרופיל יהיה לפחות 

  :1752.2י "שת לפי תהסרגלים נדר
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יש להתאים את המצב לתוכניות הביצוע . יתכן כי אחת מהדרישות לעיל הופיעו בתוכניות הביצוע

  ) ₪ 3,500 (. ולהתקין זוויתן אטום בהיקף ההגבהות

  

  

  :1205.2י "ניקוז כפי שסומן בת' חסר מכברים לנק, בגג  .8

  

  

  )₪ 200(. ניקוז' י סתימות בנקיש להשלים רשתות מפנ

  

  

  :5.2סעיף , 1752.2י "בגג השטוח לא בוצעה הלבנה של הביטומן הגלוי בתפר בין היריעות בניגוד לת  .9

  

  ).₪ 200 (. יש להשלים
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  :צבע

  

בגמר  .סופיתיקון זה יש לבצע רק לאחר ייבוש מלא ו. וצבעיש לתקן טיח , נפגעו מן הרטיבותאזורים שב  .1

אזורים נרחבים בנכס בכדי יהיה צורך בצביעה חוזרת של , ם כפי שמפורטים בחוות דעת זוהתיקוני

  .)₪ 2,500 ( .'ניקיון וכו, כולל פינוי פסולת, כתמי לכלוך, למנוע טלאים
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לתיקונים עלויות אומדן  

  
  ₪  13,000              ):בשקלים חדשים(כ עלויות "סה

  ₪       650            ):5%(ות מראש עבודות בלתי צפוי

  ₪  1,300                ):10%(פיקוח הנדסי 

  ₪  2,691                ):18%(מ            "מע

  ₪  17,641                :מ"כ כולל מע"סה

  
  : הערות

  

המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על  .1

התמחור . ועל פי ניסיוני האישי על הצעות מחיר, ")דקל"ון מחירון כג(הבניה  מקובלים בענףהמחירונים 

תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף , הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי

יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע , כמו כן). או בנכס מאוכלס(קטן 

מדויקת ובסטנדרט -ניתוח המצב בצורה מקצועית, בתכנון הנכון תלוי )%25מעל /בטווח עד( ודותהעב

לרבות החמרה או הקלה בהם , ם הקיימיםיליקויהים בהיקף ייתכנו במרוצת הזמן שינו. ביצוע העבודות

תקופה עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף  -יש לזמן את המומחה . ים אחריםיאו יתווספו ליקו/ו

 .)לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים(ממושכת ממועד עריכתה 

כאב וסבל , דיור חלופי ,עגמת נפש, )במידה ונדרש(חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין  .2

  .יש להתייעץ עם עורך דין בהקשר זה. 'וכו

 

     .הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון

  
  ,בברכה

  המהנדס העורך והבודק    
  

                
  

  מהנדס בנין            
 ' רישיון מס                    

 

 

  

  




