חוות דעת מומחה
בנושא בדק בית בגין ליקויי בניה
בדירת מגורים ברחוב יצחק שמיר ***,דירה **,טירת כרמל.
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חוות דעת מומחה
שם נותן חוות הדעת  :לירן סמחוב
ענף  :הנדסה אזרחית ,מדור  :ניהול הבניה ,רישיון מס' 29228126
כתובתו :מודיעין נחל שורק .1\ 48
אני החתום מטה ,נתבקשתי ע"י **** לחוות את דעתי המקצועית בנושא :ליקויי
בניה בדירה הממוקמת ברוחב יצחק שמיר *** ,טירת כרמל.
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
29228126
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חוות דעתי מצורפת בדפים מס'  1 -46ולהלן חתימתי:

)1

נתבקשתי על-ידי ,**** :לתת חוות דעתי המקצועית בנושא :ליקויי בניה בדירה
הממוקמת ברחוב יצחק שמיר ** ,טירת הכרמל .

)2

בתאריך ה 10.06.2018 -בדקתי את הדירה.
"הדירה" – דירת מגורים צמודת קרקע הכוללת  :מבואה ,חדר מגורים ,מטבח ,שרותי
אורחים ,חצר ,מרפסת דיור 3,חדרי שינה ,מרחב מוגן דירתי המשמש כחדר ,פרוזדור ,חדרי
אמבטיה ,חדרי רחצה הורים ,מרפסת ואזור שירות.

)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.

)4

מדובר בבדיקה הנדסית חזותית בלבד שאינה גורעת מאחריות הקבלן והגורמים המעורבים
בתכנון בביצוע .הבדיקה אינה כוללת התייחסות למערכות (כמו חשמל ,תקשורת,
אינסטלציה ,וכיבוי אש) ,התאמת הבניה לדרישות החקיקה והתקנים ביחס ליציבות,
נגישות ובטיחות אש.

)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.
 )9יש לציין שליקויים כגון :סדקים ,שקיעות ,תזוזות או\ו ממצאים אחרים המעידים על תזוזה
או שקיעה של רכיבי המבנה או על אי יציבותו דורש פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה
מאושרות ועל כן לא ניתן לבדוק את טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה .מומלץ לבצע
בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מומחה בתחום בתדירות הנדרשת.
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ידע כללי עבור הדייר
קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר
מסירתה לקונה.
אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות :
 .1תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח
שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה .תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה
בדירה ,והיא נמשכת בין שנה ל  7שנים .על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת
בדק שונה ,כפי שיפורט בהמשך).
 .2תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו
להוכיח שהליקוי נובע מתכנון ,מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות
התקן .תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.
לאחר תקופת הבדק ולאחר תקופת האחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :
 .1אי – יציבות בבניין או בבטיחותו ,שמקורה בשלד הבניין או ביסודות.
 .2התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים ,אם רוכש
הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה ,והליקוי לא
תוקן.

להלן רשימת תקופת הבדק המופיע בחוק המכר
( )1ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות ,לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
( )2ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
( )3כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
( )4ליקוי בפיתוח חצר ,לרבות שקיעות ,בין השאר של מרצפות בקומת קרקע ,בחניות,
במדרכות ובשבילים בשטח הבניין ,וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים –
שלוש שנים; לעניין זה" ,פיתוח חצר" – לרבות שבילים ,משטחים ,קירות ,גדרות,
רכיבים בנויים ומערכות ,ובכלל זה מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תאורה
ותקשורת;
( )5כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
( )6כשל במערכות צנרת ,לרבות מים ,מערכת הסקה ומרזבים ,דלוחין וביוב – ארבע
שנים; לעניין זה" ,כשל" – לרבות נזילות;
( )7כשל באיטום המבנה ,לרבות בחללים תת-קרקעיים ,בקירות ,בתקרות ובגגות ,לרבות
גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
( )8סדקים ברוחב גדול מ 1.5-מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
( )9התנתקות ,התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
( )10כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
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להלן חוות דעתי המקצועית הכוללת תיאור הליקויים בדירה :
 .1ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום קבלת המפתח :
ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של  :יצרן ו\או
הספק של הכלים הסניטריים ,יצרן ו\או הספק של אבזרי אינסטלציה ,יצרן ו\או הספק של הריצוף
לרבות :
 . 1חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה( .יש לוודא כי הנאמר
בחוברת הינו פרטני לדירה הנדונה ולא כוללת אמירות כלליות ללא שיוך ספציפי.
 .2שנה מיום קבלת המפתח יש לוודא קבלת טופס ( 5תעודת גמר).
 . 3יש לבצע בהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים.
החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין ,ובאמצעות מכשור מתאים (כגון מזלג ומנורה) את כל חיבורי
הקיר החשמליים ויוודא את תפקוד הזרם .
 .4אחריות לדלת הכניסה.
 .5אחריות למתקן החימום מים חמים.
 . 6אחריות לדלתות הפנים ,במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל (כמו פנדור ,למשל).
 .7אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד.
 .8אישור תקינות זכוכית (זיגוג) ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים ב -אלמנטי אלומיניום
הנמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה ועד  105ס"מ (כמו ויטרינה) .ע"פ ת"י  1099חלק 1.1
 .9אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד.
 .10הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.
 .11אריחים רזרביים של ריצוף וחיפויי קירות .מקובל לקבל כמות  2%-5%משטחי החיפוי.
ע"פ תקן ישראלי  1555חלק  3סעיף 2.2.11
 . 12נדרש לספק אנטנת טלוויזיה לשידורי חינם של רשות השידור .ע"פ דרישות תקנות תכנון ובניה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,תש"ל ,1970 -סימון ב'  :תקשורת בבניין תקנה  10.01להלן
ציטוט " :בבניין מגורים יותקנו מתקני תקשורת וחלק זה יחול על התקנת מתקני תקשורת
כאמור"
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 .2גמרים
 2.1אובחן בעזרת מכשיר שנתות כי בחדר שינה ילדים ישנם סדקים גדולים מ –  0.3מ"מ ,כגון :
סמוך לגריל אספקת אוויר ובסמוך להלבשות הדלת  .נדרש לבצע חירוץ הסדק ולמלא בסיקה 11
 FCעל פי מפרט סיקה.
עלות – ₪ 400

להלן ציטוט מתוך ת"י  1920חלק 2
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 2.2יש לבצע תיקוני טיח בסמוך למשקוף ההלבשה בחדר הממ"ד ובגליף חלון מקלחת בחדר
ההורים ,כמו כן ניתן לזהות הבדלי גוון ,סימני הברשה וליטושים גסים במקומות פזורים ברחבי
הדירה ,כגון  :אזור שירות לרבות מרפסת השירות ,בקיר הסמוך לדלת הכניסה ,תקרת חדר
אמבטיה ,סביב ארון חשמל ותקשורת ,חדר שינה ילדים סמוך לגריל אספקת אוויר.
נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני
תיקונים.
עלות משוערת – ₪ 2,000

הנחיות מומלצות לצביעה
 .1הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים ,יישור בליטות ומילוי
סדקים וחורים בחומרים מתאימים .נדרש להחליק את הקירות בחומרים
המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
 .2תשתיות  -יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע –
שכתבת יסוד (פריימר) .יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע
העליון ,הכול לפי הוראות היצרן.
 .3לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו .נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש
ליישם את שתי שכבות הצבע בהפרש של  8שעות בין השכבות)
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להלן ציטוט מתוך ת"י  1922חלק 1

וכמו כן ע"פ סעיף  1.3.9בתקן ,ציטוט:

וכמו כן עפ"י תקן  1920חלק  ,2סעיף  ,3.1ציטוט :

כמו כן  ,עפ"י סעיף  6.2בתקן ,ציטוט:

בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט  216להלן :
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 2.3מהות הליקוי – סטייה אופקית
בוצע מדידה באמצעות מערכת ייחוס מקו הקיר (בהעדר קיר מקביל זהה קו הייחוס שנקלח הינו
קלינים המרצפות ) .להלן ממצאי הבדיקה  :הקיר באורך  1.5מ' ,המרחק המרבי מקו הייחוס הינו
 44ס"מ בעוד המרחק המועט מקו הייחוס הינו  40ס"מ משמע קיימת סטייה של כ –  4ס"מ.
לאור הנתונים המובאים ניתן לקבוע במפורש כי מדובר בליקוי בנייה המוגדר ברוב המקרים
כליקוי קבוע ,כלומר ליקוי שלא ניתן לתקנו.
עלות – יש לקבוע ירידת ערך

להלן ציטוט מתוך ת"י 789

סה"כ עלות לפרק זה₪ 2,300 :
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 .3חדירת רטיבות.
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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 3.1אובחנה רטיבות הנובעת ככל הנראה מנזילה ממתקן תברואה של השירותים .במידה וקיימת
נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,איתור מקור הנזילה ותיקון הליקוי למרות
האמור דלעיל נדרש לבצע בדיקה ע"י מעבדה מאושרת לאיתור מקור הנזילה ולגבי טיב האיטום.
עלות משוערת – ₪ 3,000

להלן ציטוט מתוך " קוד הבניה הישראלי " כיום :תקנות התכנון והבנייה ( תכן הבניין) התשע"ד
 . 2014אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

עמוד  11מתוך 46

 . 3.2מהות הליקוי – חשד לבעיית רטיבות כלואה.
אובחן כי בחדר שינה בקיר המזרחי ובקיר הצפון מערבי 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 דרכי טיפול ,לרבות עלות מחירים .
-

במידה וקיימת נזילת מים מהצנרת התיקון דורש פירוק חיפויים ,ציפויים וריצוף ,איתור
מקור הנזילה ,תיקון הליקוי ובעיקר יבוש מלאה של מצע החול תחת הריצוף .
עלות – ₪ 3,000

-

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.
עלות – ₪ 8,000

-

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
עלות – ₪ 8,000

סה"כ עלות משוערת לפרק זה₪ 11,000:
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 .4דלת כניסה
 4.1ס גר בטחון עליון הותקן בניגוד לכללי המקצוע המקובלים בענף .רכיבי הסגר מתחככים זה בזה
בעת שימוש .נדרש פירוק והתקנה מחודשת.
עלות – ₪ 200

 4.2מצויים בדלת פגמים שונים ככל הנראה מפגיעות מכאניות שונות.
נדרש להחליף ציפוי לדלת הכניסה המיוצר מחומר ויניל  PVCאיכותי ועמיד עם ציפוי למינציה כנגד
שריטות.
עלות – ₪ 250

להלן ציטוט מתוך ת"י  5044חלק 1

עמוד  13מתוך 46

 4.3מהות הליקוי – סטיות במלבן הדלת .
קיים רווח משתנה בין אגף הדלת לבלן הדלת .נדרש לפרק את הדלת ולבצע כיוון לצירי הדלת.
עלות – ₪ 800

להלן ציטוט מתוך ת"י  5044חלק 2

עמוד  14מתוך 46

 4.4קיים סימני הברשה ושריטות בצביעת המשקוף (מלבן הדלת) לרבות פגיעה מכאנית.
אופן התיקון  :יש לגרד את שכבת הצבע מהמסגרת ,וליישמה מחדש כולל צבע יסוד וצבע גמר
כנדרש או לחילופין צבע דו רכיבי .זאת בהתאם לקובץ הכללים של ת"י  1922חלק  2להלן :

כמו כן הליקויים המובאים בסעיף זה בניגוד לת"י  1922חלק  ,2ציטוט :

עלות – ₪ 300
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 4.5נדרש להשלים התקנת אינטרקום בדירה.
עלות – ₪ 1,500
 4.6נדרש להתקין פעמון דלת.
עלות – ₪ 400

סה"כ עלות לפרק זה₪ 3,450:

 .5דלתות פנים
 5.1במספר אזורים בשטח הדירה ההלבשות אינם צמודות לקיר הרקע.
נדרש :לפרק את ההלבשות ולהרכיבם מחדש בצמוד לקיר הרקע ללא מרווחים לרבות גימור ע"י
חומר מסטיק אקרילי.
עלות – ₪ 800

 5.2בניגוד לכללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות הבניה ,לא הותקנו
מעצורים לדלתות הפנים .יש להתקין.
עלות – ₪ 200
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 5.3חיבור מסגרת ההלבשה בוצע בצורה לקויה ,קיים רווח בין ההלבשות  .ניתן לזהות את הליקוי
הנ"ל בחדר שינה ילדים .נדרש – לפרק את מסגרת ההלבשה ולהתקינה מחדש.
עלות – ₪ 400

 5.4דלתות הפנים בחדרים הרטובים ללא מדבקת סימון אשר כוללים את פרטי הדלת .עקב כך נושא
זה נשאר מעורפל ולא ניתן לקבוע אם הדלתות שהותקנו בחדרים הרטובים מיועדים לכך .כאמור
דלת שאינה מתאימה למגע עם מים עם חלוף הזמן תינזק מאדי המים והרטיבות ועלולה לפתח
סמני התקלפות ,התנפחויות ,ובמקרים רבים גם ריקבון ופטריות.
נדרש לסמן את הדלתות בסימון בר קיימא ע"י היצרן ,אשר יגלה לקונה איזו דלת מתאימה
לחדרים רטובים .במידה והדלתות אינם מתאימות למגע עם מים נדרש להחליף את הדלתות
הללו בדלתות חלופיות עמידות בפני מים
להלן ציטוט מתוך ת"י  23חלק 2
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 5.5אובחן כי בחדר אמבטיה מלבן הדלת מתחככת במרצפות .נדרש לבצע כיוון מחודש לדלת.
עלות – ₪ 200
 5.6אובחן כי דלת הממ"ד אינה נסגרת .ניתן לזהות כי המשקוף הורכב באופן בלתי מישורי (כלומר
הורכב עם עיוות כלשהו) .נדרש פירוק והחלפת המשקוף הקיים.
עלות – ₪ 1200
 5.7נמצאו פגמים חזותיים בהלבשות דלת הממ"ד .נדרש להחליף את ההלבשות הקיימות.
עלות – ₪ 600

להלן ציטוט מתוך ת"י  23חלק 1
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 5.8אובחן כי במקומות פזורים ברחבי הדירה קיים רווח בין ההלבשות למערך הריצוף.
נדרש – לאטום את המרווחים ע"י חומר גמיש.
עלות – ₪ 300

סה"כ עלות לפרק זה₪ 3,700:

 .6חיפוים
 6.1יש להשלים ניקוי פני אבנים משאריות חומרי בנייה בשטח המרפסת ,לשפר עיבוד בתפרים
ולבצע ליטוש חוזר על כל שטח האבנים כולל מריחת הגנה (סילר).
עלות – ₪ 600
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להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 1

 6.2סעיף גורף בכל שטח הנכס – בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה),כך שחלק מן המילוי
התפורר ,אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי.
נדרש :לסרוק את הדירה כולה ולתקן ו\או להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – ₪ 1,000

עמוד  20מתוך 46

הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

כמו כן הליקוי מופיע גם בתקן 5.3

 6.3אובחן כי בחדר מקלחת הורים ישנם שמונה אריחים פגומים אשר היה נדרש לפסול אריחים אלו
טרם הרכבתם בדירה .נדרש להחליף את האריחים הפגומים.
עלות ₪ 2,000
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הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י  1555חלק  2להלן

 6.4נדרש לנקות פרופיל הגנה פינתי משאריות חומרי בנייה.

 6.5נדרש לשפר גימור של פרופיל הגנה בחדר אמבטיה.
עלות – ₪ 200

עמוד  22מתוך 46

 6.6אובחן כי בכל ספי החלונות בדירה לא בוצע עיגון מכני כנדרש בסעיף  4.5.2בת"י  2378חלק 4
להלן

עלות – ₪ 200

 6.7קופינג חלון חדר שינה ילדים – יש להשלים רובה בין האריחים כמו כן ניתן להחליף את האריח
הפגום.
עלות – ₪ 250

להלן ציטוט מתוך ת"י  2378חלק 1

עמוד  23מתוך 46

כמו כן הליקוי מובא בת"י  2378חלק  1להלן ציטוט

ת"י  2378חלק  . 1להלן ציטוט :

סה"כ עלות לפרק זה₪ 4,250:

 .7ריצוף
 7.1המרצפות בשטח המרפסת ,חדר האמבטיה וחדר המקלחת נמצאו פגומות .ניתן לזהות בכל אחד
מהמקומות המוזכרים בסעיף זה מעל  10%מרצפות פגומות ובאלה שלפי שעה נראה נזק קטן
יותר צפוי שהנזק יגדל עקב הליקויים הטבועים במרצפות שסופקו.
נדרש להחליף את כל מערך הריצוף בשטחים הנ"ל.
עלות – ₪ 6,000
 7.2במקומות פזורים ברחבי הדירה נמצאו חמשה עשר אריחים פגומים (לרבות שיפולים).
נדרש  :פירוק האריחים הפגומים והחלפתם באריחים נקיים מפגמים.
עלות – ₪ 2,000
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להלן ציטוט מתוך ת"י  1555חלק 3

7.2

עמוד  25מתוך 46

 7.3יש להציג אישור לכך שהמרצפות בהם קיימת סכנת החלקה ,נעשה שימוש בעל התנגדות
להחלקה כנדרש בתקן ,כגון  :מרפסות ,תחום המרצפות הסמוכות לאמבטיה ולמקלחות
לרבות המרצפות אשר מחפות את חדר המקלחת.
זאת בהתאם לת"י  1555חלק  3סעיף  3.3התנגדות להחלקה.

 7.4מהות הליקוי – מילוי המישקים
אובחן כי במקומות פזורים בשטח הדירה בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה),כך
שחלק מן המילוי התפורר ,אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי .נדרש :לסרוק את האזור הנ"ל
ולתקן ו\או להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – ₪ 800
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הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3להלן :

 7.5מהות הליקוי – העדר מישק התפשטות.
אובחן כי לא בוצע מישק הפרדה בעובי  4מ"מ במקומות שבהם חומר הרקע משתנה ובמקומות
המפגש בין האריחים לפרטי מבנה.
נדרש – פירוק הריצוף הרלוונטי וחיפוי מחודש עם מישק העומד בדרישות התקן.
עלות – ₪ 1,500
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הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3להלן הסעיף הרלוונטי

 7.6אובחן באמצעות פלס דיגיטלי כי בשטח המרפסת השיפוע קטן מ ,1% -מדובר בשיפוע
קטן יחסית שאינו מאפשר את ניקוז המים ועלול לגרום למים נקווים בשטח הנ"ל.
נדרש – פירוק הריצוף והנחה מחודשת עם שיפוע העומד בדרישות התקן.
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הליקוי מנוגד ע"פ ת"י  1555חלק  3סעיף 3.2

 7.7עבור רצפת הבטון במרפסת שירות לא בוצע העגלות ("רולקות").
הגעלת הפינות נחוצה ממספר סיבות  :אזור הפינה הנו אזור רגיש לסדיקה אשר מהווה מקור
לחדירת רטיבות (יציקת רולקה סוגרת סדק זה ומרחיקה את המים אל כיוון הניקוז) ,בנוסף
הרולקה מאפשרת אטימה טובה יותר באזור פינתי.
נדרש – לבצע רולקות בכל נקודות המפגש בין משטח אופקי לבין משטח אנכי.
עלות – ₪ 700

להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 1
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 7.8רצפת הבטון הנמצאת במרפסת השירות בוצע ללא שיפוע כלפי נקודת הניקוז.
נדרש  :לבצע בעזרת חומר מילוי (מומלץ בטקל) שיפוע שעומד בדרישות התקן אשר יוביל
לתיעול המים לעבר נקודת הניקוז.
עלות – ₪ 1,000

הליקוי מנוגד עפ"י תקן ישראלי  1752חלק  1להלן הסעיף הרלוונטי

סה"כ עלות לפרק זה₪ 12,000:

עמוד  30מתוך 46

 .8חלונות ואלומיניום.
 8.1ניתן לזהות סימני חלודה שהם תוצאה של תהליך הקורוזיה במספריים של חלון הקיפ.
נדרש להחליף מספריים לחלון קיפ.
עלות – ₪ 100

 8.2ניתן לזהות כי פרופיל החלון במטבח ובאזור שירות עקום .נדרש להחליף את הפרופילים
הפגומים.
עלות – ₪ 600

עמוד  31מתוך 46

כמו כן ע"פ ת"י  1068חלק 2

משטח עיקרי הוגדר בסעיף  103.2שבתקן ,ציטוט :

 7.3סעיף גורף לכל שטח הדירה .יש לבצע איטום בעזרת חומר גמיש במפגש בין סף אדן חלון
לקיר.
עלות – ₪ 300

להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק  1סעיף 5.2
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 7.4נדרש לסתת אף מים בחלון המטבח ובאזור שירות.
עלות – ₪ 100
להלן ציטוט מתוך ת"י  1752חלק 1

 7.5על גבי זכוכית הוויטרינה בסלון לא קיים סימון המעיד על כך שהזכוכית הינה זכוכית בטיחותית
כנדרש .יש לספק אישור לסוג הזכוכית המורכבת באזורי סכנה כגון  :חלון ויטרינה
להלן ציטוט מתוך ת"י  1099חלק 1.1

עמוד  33מתוך 46

 7.6נדרש להדק אטם גומי בחלון המטבח.

להלן ציטוט מתוך ת"י  1068חלק 1

 7.7במקומות פזורים ברחבי הדירה ,כגון :אזור שירות ,מטבח וחדר שינה ילדים קיים רווח בין חיבור
הפרופילים לבין הקיר .נדרש לסגור את המרווחים הקיימים אל הקיר ולבצע גימורים מלוטשים.
עלות – ₪ 900

להלן ציטוט מתוך ת"י  1068חלק 2
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 7.8אובחן כי תריס חשמלי במטבח אינו עובד.
 7.9במקומות פזורים בדירה כגון  :אזור שירות וחלון הוויטרינה נמצא כי קיים תפקוד לקוי של
החלונות  .נדרש לבצע כוונים ותאומים.
עלות – ₪ 400
להלן ציטוט מתוך ת"י  4068חלק 1

 7.10אזור החיבור בין הפרופילים לקיר הרקע נמצא עם סימני סדיקה בחדר הילדים .סדיקה זו עלולה
להוות פתח לחדירת רטיבות לשטח הדירה.
נדרש לבצע אטימה באמצעות חומר פוליאוריטני גמיש מסוג סיקפלקס  FC11לרבות פריימר \
חומר יסוד.
עלות – ₪ 200
 7.11נדרש לעגן הברגה בחדר הילדים בצורה מלאה.
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 7.12נדרש לנקות פרופילים משאריות חומרי בנייה וצבע במקומות פזורים בדירה.

סה"כ עלות לפרק זה₪ 2,600:

 .8ממ"ד
 8.1סף אדן חלון חדר ממ"ד ,אינו מבוטן כפי שנדרש ע"פ סעיף  206ג' בתקנות התגוננות אזרחית.
נדרש לבטן את סף החלון ע"י דייס צמנטי שיוחדר דרך הפתחים שבסף.
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מתוך תקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבנית מקלט) תש"ן  ( 1990תקנות הג"א)

 8.3נדרש להתקין מכסה גריל אספקת אוויר ללא מרווחים.
עלות – ₪ 100
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 8.4ע"פ דברי הדיירים בוצעו תיקונים שונים בדלת הממ"ד עקב פגיעות מכניות שונות אשר נמצאו
בדלת .ניתן לזהות כי התיקונים שבוצעו הינם טלאי ואינם נותנים מענה מתאים לדרישות כללי
המקצוע המקובלים בענף .נדרש להחליף את דלת הממ"ד בדלת חדשה נקייה מפגמים.
עלות – ₪ 3500

 8.5נדרש לבצע סימון ברור בסמוך לידית הדלת המתארת את כיוון נעילת החירום.
 8.6אובחן כי קיימת צביעה לקויה של פריטי המסגרות בממ"ד לרבות  :משקוף הדלת ,חלון הממ"ד
וכנף ההדף .יש לבצע צביעה עד לקבלת פני צבע חלקים ואחידים ללא סימני
הברשה \ גלילה .זאת בהתאם לקובץ הכללים של ת"י מספר  1922חלק ( 2מערכות צבע
בבניינים  :פלדה לא מובנת דצמבר  )2000סעיף  , 4.3.3.2להלן :

עלות – ₪ 600
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סה"כ עלות לפרק זה₪ 4,400:

 .9אינסטלציה
 9.1נדרש לספק לדייר תעודת אחריות לאמבט.
להלן ציטוט מתוך ת"י מפרט 418
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 9.2מהות הליקוי – טיב האמבטיה
באמבט קיימים פגמים כגון התקלפות שכבת האמייל .ניתן לבצע תיקון ע"י צבע אמייל קר עם
אחריות לתקופה הנדרשת בחוק מכר דירות ( 3שנים לפחות).
עלות – ₪ 200

להלן ציטוט מתוך ת"י מפרט 418
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 9.3במקומות פזורים ברחבי הדירה ניתן לזהות כי לא בוצע איטום ע"י חומר גמיש בין קביעת
שרברבות לבין סביבתה.
נדרש לסרוק את הדירה ולהשלים איטום ע"י סיליקון דוחה עובש סביב הקבועות באופן רציף
ואחיד .
עלות – ₪ 200
להלן ציטוט מותך ת"י  1205חלק  3סעיף  " 2.1מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה
(קיר ,רצפה ,ריהוט) יהיה אטום מים".
להלן ציטוט מתוך הל"ת :

 9.4חיתוך האריחים סביב צנרת מים באמבטיה ובמקלחת בוצעו כך שרוזטות הכיסוי אינם מכסות
את קווי חיתוך האריחים .נדרש להחליף את הרוזטות הקיימות ברוזטות גדולות יותר או\ו לפרק
את האריחים הקיימים ולבצע יישום מחודש עם השמת דגש על חיתוך מדויק סביב הצנרת כך
שלא יראו קווי חיתוך כלל.
עלות – ₪ 200
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 9.5אובחן כי לא ניתן להחליף בין שני מצבים של ברז האמבטיה (ברז עם ראש יד ומקלחת גשם).
עלות תיקון משוערת – ₪ 100

 9.6אובחן כי בחדר אמבטיה קיים רווח בין מחסומי הרצפה לבין משטח הריצוף.
נדרש – לפרק את הריצוף הרלוונטי לרצף מחדש עם מרווח מינימלי ככל הניתן ולסגור את
המרווחים אם יש כאלה עם חומר גמיש.
עלות – ₪ 300

הליקוי הנ"ל מבוסס ע"פ כללי המקצוע המקובלים ,יתרה מזאת הליקוי הנ"ל מוזכר "בספר
הכחול" פרק  7מתקני תברואה להלן ציטוט :

סה"כ עלות לפרק זה₪ 1,000:
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 .10חשמל
 10.1נדרש לבצע סימון אזורי הדירה הקשורים למעגלים שלהם בלוח החשמל ע"י חשמלאי מוסמך.
עלות – ₪ 250

עפ"י תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס'  ,14ציטוט

הדרישה לסימון ע"י חשמלאי מוסמך מוצגת בפרק ב' סעיף מס'  ,2ציטוט :
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 10.2בחדר ממ"ד ישנה נקודות חשמל חשופה (ללא מכסה) המהווה סכנת התחשמלות.
עלות – ₪ 50

להלן ציטוט מתוך תקנות חשמל (התקנת לוחות עד מתח של  1000וולט) ,פרד ד' סעיף מס' ,6
ציטוט :

 10.3במקומות פזורים בדירה נתגלו שקעי חשמל ומתגים מרוקחים מהקיר או\ו אינם מעוגנים אליו
כראוי ,לרבות טיח מתפורר סביבם וצבע שאינו מיושם באופן אחיד .נדרש לבצע תיקוני טיח
ובצבע לרבות הידוק המתגים והשקעים ללא מרווחים.
עלות – ₪ 200
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 10.4נדרש לקבע שקע חשמל בארון תקשורת.

 10.5בחדר הממ"ד הותקנו אבזרים סמוכים בגובה משתנה (לא אחיד) וזאת בניגוד לכללי
המקצוע המקובלים בענף .נדרש להתאים את השקעים הסמוכים למפלס אחיד.
עלות – ₪ 100

 10.6נדרש לנקות אבזרי חשמל משאריות חומרי בנייה וצבע במקומות פזורים בדירה.

סה"כ עלות לפרק זה₪ 600:
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 .11שונות
 11.1באזורים פזורים נמצאו אביזרי פרזול ,מרצפות ,קבועות תברואיות ואביזרים אחרים מוכתמים
בשאריות צבע וחומרים אחרים בגמר התיקונים הכלולים בדו"ח זה ,נדרש לבצע ניקיון כללי
משאריות חומרי בנייה.
עלות – ₪ 2,000
זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים וע"פ מפרט כללי סעיף  11020לפיו :

נדרש לבצע את ניקוי המרצפות ע"פ ת"י  1555חלק 3

 11.2נדרש להשלים התקנת רשתות בדירה וזאת ע"פ המפרט.
עלות – ₪ 3,000

סה"כ עלות לפרק זה₪ 5,000:
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50,300
סה"כ עלות העבודה על פי דו"ח זה:
2,515
עבודות בלתי צפויות ()5%
5,030
בקרה ופיקוח מקצועי ()10%
57,845
סה"כ
9,830
מע"מ 17%
_______________________________________________
67,675
סה"כ כולל מע"מ
הערות:
 .1המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כוללים
עלויות של עבודות נלוות ,כגון פינוי הדירה בעת הביצוע (במידה ונדרש לעשות
זאת)
.2עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.
.3יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן .המחירים שנקובים
לעיל מבוססים ע"פי מחירונים מקובלים כגון "דקל" לבניה בהיקפים קטנים
ועבודות שיפוצים.בנוסף ,במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים
בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.
.4משך הזמן לביצוע התיקונים הינו כשבועיים.

הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפ"י
מיטב ידיעתי ,הבנתי ,וניסיוני המקצועי.

זאת חוות דעתי

07\10\2018
תאריך עריכת חוות הדעת

______________
לירן סמחוב

עמוד  46מתוך 46

