חוות דעת מומחה
בנושא חדירת רטיבות
בניין מגורים ברחוב *****,דירה *** ,אשדוד.
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חוות דעת מומחה
שם נותן חוות הדעת ******
ענף  :הנדסה אזרחית ,מדור  :ניהול הבניה ,רישיון מס' ******
כתובתו******** :
אני החתום מטה ,נתבקשתי ע"י ****** לחוות את דעתי המקצועית בנושא :חדירת
רטיבות בדירה הממוקמת ברוחב ******.
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית-המשפט ,ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב ,שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,דין
חוות דעתי זו כשהיא חתומה על-ידי ,כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.
ואלה פרטי השכלתי המקצועית:
הריני בוגר של המכללה למנהל ראשון לציון  ,מגמה הנדסה אזרחית
בוגר קורסים והשתלמויות מקצועיות רבות מטעם :לשכת המהנדסים ,אוניברסיטת
תל אביב ,אוניברסיטת אריאל ,התקנים הישראלי וכו'.
מפקח בכיר למניעת ליקוי בניה מטעם מכללת מישלב
ואלה פרטי ניסיוני:
עבדתי בשנים 2014-2016בתפקידי תאום ,ביצוע ופיקוח על עבודות קבלנים
בתחומי הבניה ,השיפוצים והתשתיות בהיקפים כספיים גדולים
 2016-2017שמשתי כמנהל פרויקטים בעתיר מהנדסים .
בעל הסמכות המקצועית לעריכת וכתיבת נהלי עבודה באתר בהתאם לדרישות
התקן הישראלי ,הכשרת העובדים לביצוע בדיקות באתרי הבנייה ,בדיקות בקרה
בתהליך ,בדיקות פנימיות כבקרת תכנון אדריכלי ועריכת מפרט מכר דירות.
בנוסף משמש כסמכות המקצועית למתן הסבר והדרכה ליזמים ,קבלנים ,מהנדסים,
מפקחים  ,אדריכלים ,מנהלי עבודה ובעלי מקצוע בנושא התאמה ועמידה בדרישות
התקן הישראלי ותקנות התכנון והבניה .
מרצה למהנדסים ואדריכלים בקורס בדק בית דירות ופיקוח בניה.
מרצה בכנסים וימי עיון.
רשום בפנקס ועדת הסמכה המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע מס' רישוי
********
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)1

בתאריך ה 18.05.2018 -בדקתי את הנכס.

)2

תיאור הנכס  :דירת גן  5חדרים – בקומת קרקע של בניין מגורים משותף

)3

לצורך הכנת חוות הדעת ,עיינתי במסמכים הבאים:
א.

חוק מכר (דירות) תשל"ג .1973 -

ב.

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

ג.

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

ד.

תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.

)5

האמור בחוות הדעת הינו בהתאם לממצאים שהתגלו למומחה במועד ביקורו בנכס בלבד.

)6

יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים ,לרבות החמרה או הקלה בהם ו\או יתווספו
ליקוים אחרים יש לזמן את המומחה – עורך חוות הדעת לבקרות נוספת בחלוף תקופה
ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחת הליכים משפטיים).

)7

יתכן וחלק מן הסעיפים המפורטים בחוות הדעת אינם ברי תיקון ולכן נדרש חוות דעת נוספת
של שמאי מקרקעין לצורך הערכת ירידת ערך הנכס .

 )8חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין (במידה ונדרש) ,עוגמת נפש ,דיור חלופי,
כאב וסבל וכו' .מומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקשר זה ובטרם יעשה שימוש בחוות הדעת.
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מבוא
בבדיקה נעזרתי במצלמה תרמית מסוג  FLUKEדגם  .Tis45בעלת רגישות  0.09צלסיוס.
המכשיר התרמי מסוגל למדוד טמפרטורה של כל אחת מ –  19,200נקודות מדידה בשטח של כמטר
מרובע ,לסמן כל עשירית המעלה בצבע שונה וכך לבנות את תמונת התפשטות של הרטיבות לפי
צבעים.
מד לחות מסוג פרוטימטר – מכשיר שמציג את האחוז היחסי של הלחות במקום המדידה.

הערה
לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול\ סגול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור
רטוב או לח) ,הצבע האדום \ כתום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם ,יבש).
להלן דוגמאות לצורך הבנה והשוואה בלבד.

הדמיה תרמית משטח יבש

הדמיה תרמית משטח רטוב
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להלן חוות דעתי המקצועית הכוללת תיאור הליקויים בדירה :
 .1אובחנה חדירת רטיבות דרך קירות החוץ בחלקה הדרומי של הנכס .מערכת
החיפוי הינה טיח .ככל הנראה חדירת המים נובעים מסדיקה הקיימת בקיר.
נדרש לטפל בסדקים על ידי סתימתם בחומרים גמישים (מסטיקים שונים) .שיטת
התיקון :הרחבת הסדק לרוחב של  5מילימטר ,ולעומק של כ –  10מילימטר ,מילוי
הסדקים במסטיק ויישום שכבת עליונה של טיח על הקיר.
הליקוי מנוגד ע"פ תקנות התכנון והבניה

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים
 5.32קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות
לתוכו מבחוץ.
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 .2אובחנה חדירת רטיבות בחלקה הצפוני של הנכס .מערכת החיפוי הינה אבן טבעית .לתופעת
הליקוי הנ"ל קיימות כמה סיבות אשר עלולות לגרום לאיד .לא בוצע שכבה אוטמת על הקיר לפני
יישום חיפוי האבן ו\או שימוש באבני חיפוי ,שרמת הספיגה שלהם גבוהה ,מרמת הספיגה הקבועה
בתקן ,ו\או איטום לא נכון או לא מספיק של הפוגות.
הפתרון הרדיקלי הוא החלפת אבני החיפוי (באם יידרש ע"פ ממצאי בדיקת מעבדה) וביצוע שכבה
אוטמת מתחת לחיפוי האבן לרבות חידוש האיטום של הפוגות ושימוש בחומרי מילוי מתאימים לכך.
בנוסף לפתרון הרדיקלי במרבית המקרים השיטה המקובלת היא תיקוני איטום בקיר החיצוני לרבות
הספגת האבנים בחומרים מקטינים את כמות המים הנספגת על ידי האבנים (ספגה זו יעילה לשנתיים
עד שלוש) מסיבה זו יש לחזור על ההספגה אחת לשנתיים .כאמור הדבר כרוך בתחזוקה אינטנסיבית
יותר מתחזוקת קיר אבנים ,שבוצע כראוי ,ולכן מייצר ירידת ערך.
המלצות לתיקון קיר חיצוני :
א .תיקון כוחלה :

ב.

תיקון איטום תת קרקעי של קירות הבניין
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ג .לפני ביצוע עבודות איטום תת קרקעי ,יש לבצע בדיקת התזה לפי דרישות ת"י  1476חלק 2

ד .לבדוק את מערכות האינסטלציה שעוברות דרך אותה הקומה.
ה .לבדוק מערכות אינסטלציה ואיטום בדירות ובמחסנים הנמצאים באותה הקומה.
הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  2378חלק 1

כמו כן ,הליקוי מובא בתקנות התכנון והבניה

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים
 5.32קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות
לתוכו מבחוץ.
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 .3קיימת תופעת רטיבות אשר מתבטא בפס אנכי של טחב .הסיבה  :בקיר קיים רכיב מבטון (למשל,
עמוד ,חגורה או קורה) ,שאינו מבודד מבחינה תרמית ולכן הוא מהווה גשר תרמי .חלק זה של הקיר
קר משמעותית מיתר שטח הקיר .יש לבצע בידוד תרמי בפנים הדירה על ידי לוחות קלקר בעובי 2-3
ס"מ וסגירתם בעזרת לוחות גבס ,או ביצוע טיח תרמי בתוך החדר.
התיקון כרוך בהקטנת חלל הפנים ולכן מייצר ירידת ערך.
להלן ציטוט מתוך תקנות תכנון ובניה

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים
 5.32קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות
לתוכו מבחוץ.
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 .4קיימת תופעת רטיבות בקיר המחיצה בין פרוזדור הדירה לחדר האמבטיה .קיימות שתי סיבות
אפשריות ללקוי :
א .תיתכן שקיימת חדירת מים לתוך הנכס עקב אי ביצוע חגורת בטון מפרידה עם שכבת האיטום
מתחת לפני הריצוף באזור מפתן דלת כניסה לחדר הרחצה.
מומלץ לבצע בדיקת הימצאות של חגורת בטון מפרידה .במדיה ולא קיימת יש לבצע חגורת בטון
מפרידה עם שכבת האיטום מתחת לריצוף באזור מפתן דלת הכניסה.
ב .תיתכן חדירת מים לתוך הנכס עקב כשל בביצוע שכבת האיטום בתפר בין הרצפה לבין הקירות.
יש לפרק את הריצוף בהיקף הקירות ,לתקן את שכבת האיטום ,לבצע בדיקת הצפה ולרצף שנית
כולל כול העבודות הנלוות בכך.
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 .5אובחן כי בחדר שינה קיימת רטיבות מעל הפנלים אשר עלול לנבוע מכמה סיבות כגון:
דליפה בצנרת ,חדירת רטיבות מסיבה כלשהי לשכבת המצע שתחת הריצוף ובאין דרך למים
לצאת הם עולים דרך הקיר ,שימוש בחול טחב בזמן הריצוף ועוד....
נדרש  :לבצע בדיקת מעבדה מאושרת (לדוגמא  :מכון התקנים הישראלי) לאיתור הסיבה
שבגללה החול רטוב.
להלן הסיבות האפשריות ללקוי לרבות דרכי טיפול.
-

במידה וקיימת נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,ציפויים וריצוף ,איתור
מקור הנזילה ,תיקון הליקוי ובעיקר יבוש מלאה של מצע החול תחת הריצוף .

-

תיתכן שקיימת חדירת מים לתוך הנכס עקב אי ביצוע חגורת בטון מפרידה עם שכבת
האיטום מתחת לפני הריצוף באזור מפתן דלת כניסה לחדר הרחצה.
מומלץ לבצע בדיקת הימצאות של חגורת בטון מפרידה .במדיה ולא קיימת יש לבצע
חגורת בטון מפרידה עם שכבת האיטום מתחת לריצוף באזור מפתן דלת הכניסה.

-

תיתכן חדירת מים לתוך הנכס עקב כשל בביצוע שכבת האיטום בתפר בין הרצפה לבין
הקירות .יש לפרק את הריצוף בהיקף הקירות ,לתקן את שכבת האיטום ,לבצע בדיקת
הצפה ולרצף שנית כולל כול העבודות הנלוות בכך

הדרישה לבדיקת מעבדה כאשר קיים חשד לליקוי מובאת לנו בת"י  1555חלק  ,3להלן :
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תכולת הרטיבות המותרת של תשתית הריצוף מובאת לנו ב  -ת"י  1555חלק  ,3להלן :

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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 .6קיימת תופעת רטיבות בתקרת חדר השינה  .תקרת החדר איננה מעל גג או שירותים ומטבח.
לאור הממצאים הנ"ל ככל הנראה הסיבה לרטיבות נגרמת בגלל תקלה במערכת הסניטרית של
הקומה מעל ,שגרמה להצטברות מים בחול מתחת לריצוף.
אופן התיקון – פתיחת הריצוף בקומה מעל ,איתור הצינור הנוזל ותיקונו ,יבוש מלאה של מצע החול,
בנוסף איטום רצפת השירותים בקומה העליונה על ידי חומר איטום.
להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
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עלויות
המחיר הינו  ₪ 75,000לא כולל מע"מ וירידות ערך (המחיר דלעיל הינו עבור כלל הסעיפים
המצוינים בדוח זה).

הערות
 .1מערכת ההמלצות הנ"ל לטיפול בבעיות רטיבות הינה בגדר המלצה בלבד על סמך הממצאים
שנראו בשטח ואינה ערובה מוחלטת להצלחה.
 .2במהלך ביצוע העבודות יתכן שיתגלו ליקויים נוספים (פגמים נסתרים)שתיקונים יידרש ואינם
מובאים בחוות דעת זו.
 .3יש להיוועץ במומחה לאיטום ושיקום נזקי מים לצורך הוצאת מפרטי עבודה ופיקוח ע"פ התקן.
 .4לפני \ ובגמר ביצוע עבודות איטום יש לבצע בדיקת הרטבה והצפה וזאת ע"פ ת"י  1476חלק  1ו
–  2לצורך וידוא תקינות האיטום והניקוזים.
 .5הממצאים בחוות דעתי נכונים ליום ביצוע הבדיקה.

בכבוד רב,
**************
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