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12.4.2016
חוות דעת מומחה
אני הח"מ ,דב דוד ,מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי ,רישיון מס' .99229
נתבקשתי ע"י ה"ה ********** (להלן "המזמין"),
לחוות דעתי המקצועית בנושא,ליקויי בניה אם קיימים בדירת המזמין אשר בכתובת:
******************** * (להלן",הדירה")
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
 2014בוגר השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
 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 .
 מסמכים כלליים המהווים בסיס לחוות 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").
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 .6המפרט הכללי הבינמשרדי (להלן "המפרט הכחול").
 .7התקנים הישראליים(.להלן "התקנים").
 .8הוראות כיבוי אש.
 .9הוראות איכות הסביבה.
 .10הוראות למתקני תברואה (להלן "הל"ת").
 .11תקנות החשמל
 מכשירי מדידה שעמדו לרשותי למדידות בביקורת לצורך הכנת חוות הדעת.
.1מד טווח דיגיטלי . Prexiso
.2פלס דיגיטלי תוצרת .Geo fennel
.3מד זוית דיגיטלי תוצרת .Geo fennel
.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  Trotekגרמניה.
.9סרט מדידה.
 .10קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
 .11מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי .21X
 מועד הביקורת:
בתאריך  24.2.2016ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי מדידות וצילומים ,לתיעוד
המצב בדירה .חלק מהצילומים ,יצורפו בחו"ד להלן ,וחלקם נשמרים ברשותי ל בירור בעתיד.
נוכחים בביקורת :המזמין.
 תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת.
המזמין רכש דירה בבניין חדש אשר נמסרה לדייר בחודש מאי .2015
מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה אם קיימים.
ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון ,מפחיתים את ערך הדירה,
ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
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.
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 הערכת עלויות התיקונים.
ליד כל סעיף בחוות הדעת שלהלן ירשם בסוגריים מספר ,אשר מבטא את
עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.
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.
****************************************************************
להלן חוות דעתי:

פרק  - 1כללי בדירה
 1.1הרובה באריחים ספוג בלכלוך מתקופת הבנייה.
תיקון הליקוי :יש לבצע ניקוי בקלינר  5000של  1,599(------------------ .NTSIש"ח).
 1.2ניקוי חלונות בחזיתות .צריך לבדוק האם יש תקנון מוסכם בנדון כיוון שאין גישה אליהם
מתוך הדירה.
 1.3בחדרי רחצה ובשטחים מחוץ לדירה,כמו מרפסות וחזיתות הבית,יש לבצע גופי תאורה
מוגני מים,כולל כדורי תאורה אטומי מים .סה"כ  7גופים בחדרי הרחצה 799(------.ש"ח)
בצילום ההמחשה שלהלן חסר כדור התאורה המוגן מים(ארמטורה).

.1.4במספא מנורות חסרים ווי תלייה כדרישת תקנות החשמל  399(--------ש"ח).
******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  2,599---------------------------------- .1ש"ח
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פרק  - 2כניסה
 2.1דלת הכניסה איננה מסומנת.
אם הדלת לא תואמת לתקן ,יש להחליפה 3,599(----------- ---------------- -----ש"ח).
תקן ישראלי  .5044.1קובע כי :ציטוט ":סעיף  .2.3.1כל מכלל דלת יסומן על אגף הדלת או על
הדופן הצדדית שלו ,בסימון ברור ובר קיימא,הכולל את שם היצרן,
ואת הסימן המסחר הרשום שלו.הסימון יסומן במקום גלוי לאחר ההתקנה,ויכלול גם את סימון מין
הדלת בכוכביות  ,לפי טבלה ".1
סעיף 2.3.2לתקן קובע":אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה,עמידות בעשן ועמידות באש,
יסומנו הדלתות,נוסף על המפורט לעיל,גם לפי התקן המיוחד החל עליהן.
גובה האותיות יהיה  3מ"מ לפחות".
ת"י  1004חלק  2הינו תקן הדן בבידוד אקוסטי של מכללי דלתות הכניסה.
סעיף  2.2בתקן  1004.2קובע כי רמת הבידוד האקוסטי של דלת כניסה לדירה הפונה אל המבואה
הקומתית יהיה דרגה 3-
סעיף  3.2קובע כי דרגת הסימון האקוסטי תסומן על דלת הכניסה.
תוכן הסימון( :דרגה 25db = )3
תקן ישראלי  5044חלק  1הדן במכללי דלתות כניסה ראשית לדירות סעיף  3.1.16מאמץ שוב את
הקבוע בתקן  ,1004.2בהקשר לבידוד האקוסטי של דלת הכניסה
תקן ישראלי  23חלק  3סעיף 1.5
קובע כי הסימון יהיה בפאה הצדדית באמצע הקטע שבין הצירים או במקום אחר הנראה לעיל
בסימן ברור ובר קיימא ,מוחתם או מוטבע על גבי תווית.
תקן  5044חלק  2סעיף  2.1קובע כי "מכללי הדלתות יהיו מסומנים כנדרש בתקן ישראלי 5044
חלק .1
ציטוט מתקן .1994.2
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.2.2

במצב דלת סגורה רואים מבחוץ את ריצוף הסלון .כלומר קו הדלת איננו ממוקם נכון.
להלן צילום להמחשה:

יש לבצע פירוק הדלת והתקנתו ללא סטייה  1,699(-----------------------------------ש"ח).
 2.3חיפויי קרמיקה על הקירות מחוץ לדלת איננו מישורי.
ישנה קפיצה בין האריחים .יש לבצע פירוק והחלפת  4אריחים 399(----------.ש"ח).
 2.4צירי הדלת והמלבן מלוכלכים בצבע.
יש לנקות את הצירים ולבצע צביעה נוספת למלבן 599(---------------------- .ש"ח).

*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  5,999---------------------------- .2ש"ח
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פרק  - 3סלון ,מטבח ומרפסת הסלון
 3.1במטבח לא בוצעה רובה אנטי בקטריאלית גמישה בין משטח העבודה והקיר 499(.ש"ח).

3.2

3.3

בריצפה,בקירות הגובלים בחדר רחצה הורים וכן בקירות באזור הפרוזדור עד הכניסה
לבית נמדדה רטיבות גבוהה קריאה של  70ע"י מכשיר .Gann
ראה פירוט בהמשך בפרק .4
בויטרינת הסלון יש שריטה בזכוכיות.יש להחליף את הזכוכית השרוטה 699(.------ש"ח).
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3.4

במרפסת הסלון:
 299(-----------------ש"ח). 3.4.1ברז הגן חלוד .יש להחליפו---------------- .
 3.4.2חיפוי האבן (קופינג) במעקה בוצע ללא קיבוע ברגים 1,599(------------- .ש"ח).
(בקופינג מעל קירות הפרגולה כן בוצע קיבוע).
להלן ציטוט מתקן  - 2378.4חיפויי אבן על משטחים אפקיים:
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 .3.4.3נזילות וקילופים על קירות הפרגולה.
 699(---------------ש"ח).-------------יש לבצע שיפור טיח וצבע.
 .3.4.4שריטות על מאחז יד אלומיניום.
 899(---------------ש"ח).יש להחליף את המאחז השרוט-------------- .
 .3.4.5מאזור הברז (צד שמאל ביציאה) השיפועים לנקז נמוכים מהתקן.
השיפועים הינם פחות מ .1% -נמדד  0.8%מאזור הויטרינות אל כיוון הנקז.
השיפועים משתפרים באזור הקולטן.

להלן ציטוט מתקן  1555.3סעיף  - 3.2מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון:
להלן צילומים להמחשה:

נמדד 0.8%

נמדד 0.8%
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התיקון הנדרש :יש לבצע החלפת הריצוף אשר שיפועו נמוך ולבצע כנדרש ,וכן להחליף את
האריחים אשר גוונם חריג ביחס לגוון הריצוף במרפסת.
 4,999(-----------------ש"ח).בתקן ----------------- .1555.3
*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  8,199---------------------------- .3ש"ח
פרק  - 4חדר שינה הורים
 4.1לדברי המזמין ,הייתה בעבר הצפת מים בחדר רחצה הורים.
בוצע תיקון צינור גבריט שדלף.התיקון בוצע באמצעות הדבקה.
הצינור לא הוחלף עקב בעיית גישה.
התקן הישראלי לגבי צינורות גבריט,)HDPE(,תקן.4476.2סעיף .3.2.3
מחייב חיבורים באמצעות ריתוכים חשמליים בלבד  .הדבקה איננה קבילה כי
גבריט לא מתחבר היטב לדבקים .כתוצאה מכך,עם הזמן הדליפה תחזור.
בזמן ההצפה ,הייתה התפשטות של סימני רטיבות על הקירות המקיפים את חדר הרחצה.
לא בוצע לדברי הדייר איטום רולקות.
יש לבצע הרמת הריצוף בחדר הרחצה ולבצע איטום היקפי כדי למנוע זליגה אופקית של
מים אל השטחים הגובלים בחדר הרחצה 5,999(-------------------------------- .ש"ח).
 4.2בבדיקה שבוצעה ע"י מכשיר  Gannלבדיקת רטיבות נמדד  80-93כלומר אותרה תכולת
מים גבוהה.
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.

נמדד 92.2

נמדד 78.0
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תיקון הליקוי :יש לבצע תיקון האיטום בחדר הרחצה למנוע דליפת מים מחדר הרחצה אל
 5,999(--------------- -------------------ש"ח)השטחים הגובלים בחדר הרחצה.
איטום חדרים רטובים(.התקן הדן בכך הינו תקן  1555חלק ).3
חדר רטוב הינו חדר בו עלולה להיות הצפת מים על הריצפה,הן ממקור חיצוני כמו גשם,והן ממקור
פנימי כמו ברזי מים אשר עלולים להזרים מים אל ריצפת החדר.בחדרים רטובים נכללים בתי
שמוש,חדרי רחצה ,חדרי כביסה,
(אגב -דין דומה חל גם על מרפסות וגגות החשופים למקורות מים חיצוניים כמו גשם,דודי מים
ועוד).
בחדרי רחצה,ובגגות מרוצפים החשופים לגשם ,טבעי שימצאו מים על הריצפה ומים אלו אף
מחלחלים אל מצעי הריצוף אשר מתחת לחיפויי הריצפה.
על הקבלן המבצע את הריצוף באיזורים רטובים למנוע ממים אלו להתפשט אל שאר שטחי הדירה.
לצורך השגת מטרה זו יש לבצע את הפעולות הבאות:
א.איטום ריצפת חדרי הרחצה והגגות,כולל ביצוע רולקות על קירות החדר
עד לגובה  5ס"מ לפחות מעל לפני הריצוף העתידיים.
ב.ביצוע מידרג (הנמכה)של מפלס הריצוף ביחס למפלס הריצוף מחוץ לחדר הרחצה.
האיטום מונע חלחול מים אל החללים שמתחת לחדר הרטוב.
הרולקות מונעות התפשטות אפקית לשטחים הגובלים בחדר הרטוב,וגם מונעים עליה קפילרית אל
קירות החדר הרטוב,
ההנמכה נותנת הגנה נוספת בכך שמים הנקווים על הריצפה לא יגלשו אל השטחים הגובלים לחדר
הרטוב.
ציטוט לגבי הרולקה מתקן :1555.3
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לאחר תיקון האיטום בחדר הרחצה יש לבצע ייבוש כללי של חדר שינה הורים אזור פרוזדור,
 12,999(--------------------ש"ח).--------------------מטבח וסלון.
ייבוש מצעי הריצוף איננו דורש הרמת הריצוף הקיים:

* ישנן מספר חברות העוסקות בייבוש מצעים.
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-
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4.3

האלומיניום בחלון פגום במשקוף התחתון באזור החלון ההיקפי.
 999(------------------ש"ח).יש להחליף את הפרופיל הפגום--------------- .

*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  17,999---------------------------- .4ש"ח
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פרק  - 5חדר רחצה
 5.1שורת אריחים בחיפוי הקיר שינתה את צבעה עקב הרטיבות.
 1,199(------------ש"ח).יש להחליף את האריחים השונים--------------- .
 1,699(------------ש"ח). 5.2אין ביקורת " 4לבית השימוש--------------- .
הל"ת
ניקוי פתחי 6.01.4
פתחי ניקוי בקולטני צואים ודלוחים ,יתאימו לתנאים דלקמן:
 6.01.4.0יש לסדר את פתחי הניקוי במספר מספיק ובמצב שיאפשר לנקות בקלות בכל
הסתעפות ובכל נקודה שבה משתנה כיוונם של הצינורות בזווית של ÷ 64או
יותר מזה;
 6.01.4.4לכל פתח ניקוי תהא גישה נוחה;
 6.01.4.4פתחי 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;
 6.01.4.6פתח הניקוי לא יכוסה בצמנט ,בטיח או בכל חומר ציפוי אחר פרמננטי;

*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  2,799---------------------------- .5ש"ח
פרק  - 6בי"ש אורחים
 6.1לאסלה אין צינור " 4ביקורת--------------- .

 1,699(-------------ש"ח).

*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  1,699---------------------------- .4ש"ח

פרק  - 7חדר רחצה כללי
 7.1באזור האמבט אותרו כ 17 -אריחים בגוון שונה מהשאר.
-------------- 4" 7.2לאסלה אין ביקורת.
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7.3

גימור לקוי בין אריחי קרמיקה בקיר לבין הכנות חשמל.

7.4
7.5

פאנל ניאגרה עקום--------------------- .
הרובה משחיר בין הכיור לקיר.
יש להסיר את הרובה הקיימת ולבצע רובה כדוגמת סופר סיל  299(---------- .Cש"ח).
בוצע וונטה לאוורור החדר,.לא בוצע תריס בדלת לכניסת אויר.
יש להתקין תריס או לבצע מרווח של  2ס"מ מתחת לדלת
 499(----------------------------------------ש"ח).ע"י קיצור הדלת ב 1 -ס"מ.

7.6

 399(-------------ש"ח).

 299(-------------ש"ח).

 1,299(-------------------ש"ח). 7.7הדלת פגומה באזור הפרזול .יש להחליפה.
*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  5,699---------------------------- .7ש"ח
פרק  - 8ממ"ד
 8.1הדלת מפורקת וחסרה.
פרק  - 9פרוזדור
 499(------------------ש"ח). 9.1לוח החשמל בדירה לא מסומן---------------- .
יש לכסות את המרווחים בפקקים מחומר פלסטי.
תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.
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להלן ציטוט מתקנות החשמל :תקנות החשמל"-התקנת לוחות עד מתח  1999וולט-
פרק ד' סעיף ,14ציטוט:
"מבטחים,מפסקים וציוד המשמש למדידה,בקרה והתרעה,יסומנו בהתאם לייעודם".
הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף  2לתקנות החשמל
"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד  1000וולט".
להלן צילום להמחשה:

9.2

 399(-----------------ש"ח).בארון תקשורת אין שקע חשמלי----------------- .
להלן ציטוט מקובץ התקנות  )2010( 6898ארון תקשורת דירתי:

 10.22בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשרות;
ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה ,ויחולו בו הוראות אלה:
(א) מידות הארון  40/30/9סנטימטרים לפחות;
(ב) בארון יותקן בית תקע לחשמל;
(ג) ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אבזרי
תקשורת באמצעות מובלים כאמור בפרט .10.24
*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  799---------------------------- .9ש"ח
פרק  - 19חדר שינה בקצה הפרוזדור
 1,299(-------------ש"ח). 10.1הדלת פגומה .יש להחליפה--------------------- .
 299(----------------ש"ח).-------------------- 10.2הידית מתפרקת.
*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  1,499---------------------------- .19ש"ח
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פרק  - 11חדר כביסה
 11.1גישה קשה למרכזית המים.
יש לבצע פתח גישה נוח כנדרש בתקן  5434חלק  6סעיף  2,999(---------- .3ש"ח).
 1,199(---------ש"ח).----------- 11.2יש לצבוע את הקירות ואת הצנרת.
להלן צילום להמחשה:

 11.3כתם/פגם על ציפוי הדלת בצידו הפנימי לכיוון חדר הכביסה.
 1,299(-------------------ש"ח).יש להחליף את הדלת------------------- .
*******************************************************
סה"כ תיקונים לפרק  4,399---------------------------- .11ש"ח
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פרק  - 12סיכום .המחירים להלן הינם בש"ח .
פרק 2,500-------------------------------- .1
פרק 5,900-------------------------------- .2
פרק 8,100-------------------------------- .3
פרק 17,900-------------------------------- .4
פרק 2,700-------------------------------- .5
פרק 1,600-------------------------------- .6
פרק 5,600-------------------------------- .7
פרק --------------------------- ------------ .8
פרק 700-------------------------------- .9
פרק 1,400------------------------------ .10
פרק 4,300------------------------------ .11
סה"כ 50,700---------------------------------
פיקוח הנדסי כ 5,000------------------ 10%
סה"כ כולל פיקוח 55,700--------------------
מע"מ 9,469--------------------------- 17%
סה"כ כללי,כולל מע"מ 65,169--------------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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