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חוות דעת וממצאיי דוח איתור נזילות.

אני הח"מ נתבקשתי ע"י יוסף חוברה, ת"ז: 054496658, לתת חוות דעת מקצועית בביצוע 

איתור נזילות תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותי, לגבי נכס בכתובת: שפרעם 11, 

ירושלים, שהינו מסוג בית כנסת.

הביקור לטובת איסוף הנתונים והממצאים נערך בתאריך 10/04/2019 ובוצע ע"י אבנר 

וללא מלווה נוסף )הצוות הבודק(.

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות והממצאים שנבחנו ונבדקו ע"י 

הצוות הבודק בנכס ובחינה והערכה בהתאם לממצאים ע"י הח"מ,

בנוסף להציג את הדרישות המחייבות תיקון והערות נוספות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב 

שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט,

דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעת זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הממצאים שנאספו 

בנכס ע"י הצוות הבודק, הבנתי המקצועית וניסיוני וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון פרט 

לביצוע והערכה של עבודה זו.

תמצית קורות חיים של הח"מ:

שם הח"מ: אביתר קירשנבוים, ת"ז: 201578101.

מקצוע: מהנדס בניין, השכלה: הנדסת בניין.

מהנדס רשום מספר: 29122153.

בעל תואר B.sc בהנדסת בניין, כיום עובד במשרד תכנון מבנים בעומר, משמש כמפקח 

צמוד בפרויקטים למגורים.
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עקרונות מנחים בעריכת חוות הדעת של איתור נזילות.

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה 

אליהם.

1. תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל – 1970, על עדכוניו 

ונספחיו.

2. תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה - בהוצאת מכון התקנים הישראלי 

)מת"י(.

2.1 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.

2.2 חוק המכר )דירות( תשל"ג – 1973.

2.3 מפרט מכר )הקשור לחוק המכר(.

2.4 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל – 1970 על עדכוניו ונספחיו.

2.5 חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק החשמל( תשי"ד – 1954 על עדכוניו ונספחיו.

2.6 תקנות הג"א תש"ן – 1112.

2.7 תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 1990.

2.8 הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(, עדכונים - התשס"ז - 2007.

מפרטים וחומרים נוספים:

מפרט כללי לעבודות בנייה -  בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. 

)הספר הכחול( במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

*לא הוצגו בפני תוכניות נכס מלאות  לטובת ביצוע העבודה.



רקע, אמצעים והערות בביצוע איתור נזילות.

רקע והערות:

מדובר בבית כנסת ברחוב שפרעם, הלקוח פונה בשם הועד התימני של בית 

הכנסת לטובת איתור רטיבויות ונזילות.

אמצעים ואביזרים שבוצע בהם שימוש בעת הביקור בבית כנסת:

.E4 Thermal Camera מסוג - Flir 1. מצלמה תרמית של חברת

.MM8 מסוג - General Tools 2. גלאי לחות של חברת

.Half Face 6200 3 - מסוגM 3. מסכת עבודה של חברת

.T6 18650 LED מסוג - Tactical Police 4. פנס של חברת

.Generic מסוג - Bosh 5. פלס של חברת

.Telescopic מסוג - GX 6. סולם של חברת

.G1/4 0616 מסוג - Ootdty 7. מד לחץ של חברת

.Pipeline Inspection Camera  מסוג - Generic 8. מצלמת ביוב של חברת
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3

4

1

צורת עבודה ותהליך בביצוע איתור נזילות.

מתקבלת שיחת יעוץ והזמנה לביצוע ההשירות, לאחר קבלת נתונים אודות הנכס המדובר 

ובדיקת תוכניות במידה וקיימות. נקבע תאריך ושעה לביצוע הביקור ע"י הצוות המבקר.

מבוצע ביקור בנכס לטובת התרשמות, צילום, זיהוי מפגעים וליקווים בעניין איתור נזילות.

בביקור זה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגים, מצלמות וגלאים לטובת איסוף מיטבי, 

מדוייק ומהיר של כלל הנתונים.

כאשר זוהתה בעיה או מפגע, מבוצעת בדיקה מעמיקה יותר ע"י הצוות המבקר.

לאחר מכן כלל הצילומים, נתונים והמדדים כולל הערות המבקרים מועברים למשרדנו 

לטובת הערכה מדידה ובחינה מעמיקה ע"י הח"מ.

במידת הצורך יצא הח"מ לביקור מתואם נוסף וזאת במקרה שאין נתונים המספקים את 

דעתו של הח"מ כדי לקבוע מסקנה או כאשר אחד מהנתונים שגוי והינו בספק.

לאחר מכן, כותב הח"מ את הדוח בשיתוף עם המבקרים לטובת שיתוף מידע אופטימלי.

לבסוף הדוח נשלח ללקוח לאחר חתימתו ע"י הח"מ.
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עלות תיקוןממצאיםנבדקסעיף

   -                     ₪ -לא רלוונטיתכנון ותוכניות

 7,800                ₪ לא תקיןכןחומות ומדרגות חוץ

 5,500                ₪ לא תקיןכןחיפוי

 4,500                ₪ לא תקיןכןכניסות וחצרות

 10,000              ₪ לא תקיןכןגג

 14,000              ₪ לא תקיןכןקירות

 2,700                ₪ לא תקיןכןריצוף

 2,100                ₪ לא תקיןכןדלתות וחלונות

   -                     ₪ -לא רלוונטיכלים סניטריים

   -                     ₪ -לא רלוונטיאינסטלציה

   -                     ₪ -לא רלוונטימטבח

   -                     ₪ -לא רלוונטידקורציה וגבס

   -                     ₪ -לא רלוונטיחשמל ותאורה

   -                     ₪ -לא רלוונטימזגנים, הסקה ודוד

   -                     ₪ לא תקיןכןכללי

 46,600              ₪ --סה"כ



בכניסה ל"עזרת נשים" של בית הכנסת ישנם דרגי מדרגות 

של כניסות סמוכות. מדרגות אלו )ראה תמונות( הינן מקור 

בלתי מבוטל של זרימת מי גשמים ומים אשר מסולקים 

מנכסים סמוכים. בנוסף, דרגי מדרגות אלו בעלי סדקים 

עמוקים  ומילוי לקוי וישן )כוחלה( אשר מים חודרים דרכם.

יש צורך לבצע איטום בצד דרגי מדרגות אלו )ראה הסבר 

בתמונות( ולהתקין מכשול לשפיכת מים מכיוון המדרגות 

למבוא הכניסת "עזרת נשים". )ראה תמונות עם הסברים 

נוספים(. בנוסף יש להשלים איטום וכוחלה לדרגי מדרגות 

אלו כנדרש.

יש לבצע את הפעולות הבאות: התקנת מכשול מים אטום 

תחת ו/או על גבי מדרגות אלו לאורך דרגי המדרגות, חידוש 

כוחלה בין האבנים.

* איטום צד דרגי המדרגות ראה סעיף "חצרות" *

עלויות מיוחסות לפעולות הרשומות בלבד.

תקן: ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪

חומות ומדרגות חוץ

מיקום: כניסה רחוב ראשי



מעבר מים מדרגי מדרגות  

"עזרת נשים"סמוכים אל מבוא ל

נדרש להתקין  

מכשול מים

מים חוזרים 

מכיוון הרחוב



מעבר מים מדרגי מדרגות  

"עזרת נשים"סמוכים אל מבוא ל

נדרש להתקין  

מכשול מים



סדקים  

וחוסר  

מילוי  

בחיפוי דרג  

המדרגות



סדקים  

וחוסר  

מילוי  

בחיפוי דרג  

המדרגות



במסגרת בדיקה זו אותרו סימני ספיגת מים בחיפוי 

החיצוני. בנוסף בחיבור בין חיפוי המבנה במבוא )כניסה( 

ל"עזרת נשים" לבין דרגי המדרגות העליונים יש סימני 

חדירת מים.

יש צורך לבצע איטום בין חיפוי המבנה לבין דרגי המדרגות 

העליונים של נכסים סמוכים.

 

הערכת שווי לטיפול: 1000 ₪

חיפוי

מיקום: כניסה מרחוב ראשי "עזרת נשים"



בהמשך לסעיף דלתות וחלונות.

לדלת כניסה "עזרת נשים" לא קיימת פרגולה המונעת 

מירידת מי גשמים על הדלת.

יש לבצע התקנת פרגולה אשר מטרתה מניעת ירידת מי 

גשמים על דלת זו.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

1( התקנת פרגולה כנדרש

2( איטום בין הפרגולה לבין חיפוי המבנה ושימוש בפח 

יעודי כנדרש.

3( איטום כנדרש לפרגולה זו בחיבור עם חיפוי המבנה.

עלויות מיוחסות לבניית פרגולה באופן כללי ועל פי מפרט 

בסיסי

 

הערכת שווי לטיפול: 4500 ₪

חיפוי

מיקום: דלת כניסה מרחוב ראשי "עזרת נשים"



כניסות וחצרות

מיקום: כניסה מרחוב ראשי "עזרת נשים"

בכניסה לנכס ישנו שטח המוערך בכ-2 מ"ר אשר מוביל 

מכביש רחוב ראשי לכניסה ל"עזרת נשים". שטח זה בעל 

שיפוע נמוך מכיוון דלת הכניסה ושיפוע גבוה בחיבור עם 

הרחוב.

יש להתייחס לשטח זה כגג או מרפסת.

שיפוע זה המוביל לזרימת מי גשמים מכיוון הרחוב לכניסה 

יחד עם כמויות הגשמים המגיעים מדרגי המדרגות )ראה 

סעיף חומות ומדרגות(. מובילים לכך שכמות מים גבוהה 

באופן חריג מצטברת בכניסה בסמוך לדלת ולא מסולקת 

בפרק זמן סביר )מים עומדים(.

יש לבצע את הפעולות הבאות: תיקון שיפוע מבוא הכניסה 

ל"עזרת נשים" כנדרש.

ראוי לציין שיש לבצע התאמה עם דלת הכניסה ולבצע 

איטום לדלת זו כולל פרגולה )ראה סעיפים שונים(.

עלויות מיוחסות לתיקון השיפוע בלבד.

תקן: ת"י 1629 - שיפוע מרפסות.

ת"י 1752 חלק 2

ת"י 1430 חלק 3

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪



בחיבור בין מבוא הכניסה ל"עזרת נשים" לבין דרגי 

המדרגות, אין איטום.

יש צורך לבצע איטום כנדרש וזאת במסגרת תיקון שיפוע 

מבוא הכניסה.

יש לבצע את הפעולות הבאות: )בהמשך לפעולות תיקון 

השיפוע( - איטום בחיבור בין דרגי המדרגות למבוא 

הכניסה כנדרש.

תקן: ת"י 1629 - שיפוע מרפסות.

ת"י 1752 חלק 2

ת"י 1430 חלק 3

הערכת שווי לטיפול: 1000 ₪

כניסות וחצרות

מיקום: כניסה מרחוב ראשי "עזרת נשים"



שיפועים לא תקינים במבוא  

"עזרת נשים"לכניסת 

שיפוע נמוך

שיפוע גבוה  

אך מי הרחוב  

מצליחים  

להגיע לדלת  

הכניסה



חוסר באיטום בין רצפת מבוא  

לבין חיפוי מדרג המדרגות



חוסר באיטום בין רצפת מבוא  

לבין חיפוי מדרג המדרגות



איטום גג המבנה בוצע ע"י יריעות ביטומניות.

במסגרת הבדיקה נמצאו הליקויים הבאים:

1( נצפה חוסר ביריעות חיזוק או יריעות חיזוק לקויות.

2( אותרו מים עומדים באזורים שונים ונוכחות של לכלוך.

3( אותרו סימני רטיבות בחומת הגג )ראה תמונות(.

ליקויים אלו מעידים על איטום גג לקוי לרבות שיפועים לא 

תקינים, חוסר איטום בחלקים מסויימים ולכלוך הפוגע 

בכיוון זרימת המים בגג. יש לבצע את הפעולות הבאות 

וזאת יחד ובהתאמה לפעולות אחרות לטובת איטום וטיפול 

בגג המבנה:

1( ניקוי והסרת לכלוך מגג המבנה.

2( חיתוך והסרה של יריעות חיזוק ויריעות גג ישנות 

)לטובת שיפועים ותקינות היריעות(.

3( התקנה וריתוך של יריעות הביטומניות כנדרש.

תקן: ת"י 1430 חלק 3 -  יריעות לאיטום גגות: יריעות 

ביטומן משופד בפולימדים, מזוינות בסיבי פוליאסטד.

הל"ת )הוראות למתקני תברואה(.

הערכת שווי לטיפול: 6000 ₪

גג

מיקום: גג המבנה



מים עומדים ופסולת על הגג



חוסר ביריעות חיזוק ואיטום עם 

קירות הגג



סימנים  

סמויים של 

מים עומדים  

בגג



רטיבות  

בחומת הגג



במרפסת המבנה נמצא כי אין כלל איטום.

אותרו סימני מים עומדים.

נדרש לבצע את הפעולות הבאות:

1( פירוק גגון הנמצא מסוג איסכורית.

2( נקיון כללי של לכלוך

3( בניית רולקה )שיפועים בפינת קיר(.

4( איטום המרפסת כנדרש.

עלויות מיוחסות כערכה של 8 מ"ר

 

הערכת שווי לטיפול: 4000 ₪

גג

מיקום: מרפסת



הנכס ללא  חזיתמרפסת מעל 

איטום כלל



באזור זה אותרו רטיבויות משמעותיות ביותר )לחות 

100%( במרבית מהקירות.

בנוסף אותרו רטיבויות בתקרת החדר וברצפה.

מדובר ברטיבות הנובעת מחוסר איטום לדלת הכניסה, 

איטום ושיפוע לקויים במבוא ל"עזרת נשים", איטום לקוי 

בין חיפוי המבנה )באזור זה( לבין דרגי המדרגות מנכסים 

סמוכים, שפיכת מי גשמים באופן ישיר על דלת הכניסה 

וחיפוי חזית המבנה ואיטום לקוי בגג המבנה.

לטובת טיפול בליקויים אלו - ראה סעיפים: גגות, חיפוי 

ודלתות.

יש צורך לבצע את הפעולות הבאות: קילוף מלא של כל 

אזור בעל סימני רטיבות לרבות טיח במידה ונדרש, יבוש 

מלא ע"י יבשנים ותיקון הקיר כנדרש.

 בעת ביצוע וטיפול בשאר הליקויים בבית לרבות רטיבויות 

ואיטום הגג - יש לדחות תיקונים אסתטים באופן כללי עד 

לאחר מסקנה סופית אשר טיפול בליקויים אלו הצליח. * 

ראוי לציין שבמידה ותיקונים אלו מבוצעים בעונה יבשה 

והלחות הנמדדת ביקורת נמוכה מ-45% ניתן לבצע 

תיקונים אלו *

הערכת שווי לטיפול: 10000 ₪

קירות

מיקום: מחסן )מתחת ל"עזרת נשים"(



רטיבות  

משמעותית  

במחסן



רטיבות  

משמעותית  
במחסן

(קרקעי-קיר תת)



רטיבות  

משמעותית  

במחסן



רטיבות  

משמעותית  

במחסן



בתקרת באולם בית הכנסת המרכזי אותרו רטיבויות 

בפינות התקרה ובפינות.

)3 מוקדים סך הכל(.

רטיבויות אלו נגרמות בעיקר מבעיית איטום הגג וחיפוי 

המבנה.

* עקב ריבוי ליקויים וסיבות אפשריות לרטיבויות אלו לא 

ניתן לשלול בעיית איטום בקירות תת-קרקעיים *

נדרש לבצע את הפעולות הבאות: קילוף צבע, יבוש מלא 

של האזורים המטופלים וצביעה מחדש.

 בעת ביצוע וטיפול בשאר הליקויים בבית לרבות רטיבויות 

ואיטום הגג - יש לדחות תיקונים אסתטים באופן כללי עד 

לאחר מסקנה סופית אשר טיפול בליקויים אלו הצליח. * 

ראוי לציין שבמידה ותיקונים אלו מבוצעים בעונה יבשה 

והלחות הנמדדת ביקורת נמוכה מ-45% ניתן לבצע 

תיקונים אלו *

הערכת שווי לטיפול: 1500 ₪

קירות

מיקום: אולם בית הכנסת



איתור  

רטיבות  

1מוקד 



איתור  

רטיבות  

2מוקד 



איתור  

רטיבות  

3מוקד 

(תקרה)



באזור זה אותרו רטיבויות ברצפה ובחלקים תחתונים של 

הקירות.

ראה סעיפים קודמים אודות סיבות וגורמי הרטיבות.

* עקב ריבוי ליקויים וסיבות אפשריות לרטיבויות אלו לא 

ניתן לשלול בעיית איטום בקירות תת-קרקעיים *

נדרש ביצוע הפעולות הבאות: קילוף צבע וטיח באזורים 

רטובים, יבוש מלא של אזורים מטופלים והחזרת מצב 

הקירות לקדמותם.

 בעת ביצוע וטיפול בשאר הליקויים בבית לרבות רטיבויות 

ואיטום הגג - יש לדחות תיקונים אסתטים באופן כללי עד 

לאחר מסקנה סופית אשר טיפול בליקויים אלו הצליח. * 

ראוי לציין שבמידה ותיקונים אלו מבוצעים בעונה יבשה 

והלחות הנמדדת ביקורת נמוכה מ-45% ניתן לבצע 

תיקונים אלו *

הערכת שווי לטיפול: 2500 ₪

קירות

מיקום: "עזרת נשים"



איתור  

רטיבות  

בחלק 

תחתון של  

הקיר



בחלקים השונים של הנכס אותרו רטיבויות בריצוף.

ראה סעפים קודמים.

לא נקבעו עלויות ופעולות לביצוע לסעיף זה.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

ריצוף

מיקום: כלל הנכס



דלת זו אינה אטומה כלל וללא פרגולה אשר מגנה עליה 

מגשמים.

יש לבצע איטום מלא לדלת זו.

פעולות נדרשות הינם בהתאם למפרט הדלת וביצוע איטום 

מלא.

לא נקבעו עלויות לסעיף זה עקב פערים משמעותיים בין 

סוגי האיטומים וחשש מצורך בהחלפת הדלת.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

דלתות וחלונות

מיקום: דלת מבוא "עזרת נשים"



דלת ללא  

איטום מכל 

הכיוונים



בנכס אותרו נזקי מים רבים ומשמעותיים מאד.

ראוי לציין שלפי בדיקה ויזואלית בלבד יש לפנות לשמאי 

לטובת הערכת ירידת ערך אפשרית לנכס.

נזקי המים המשמעותיים ביותר הינם במחסן הממוקם 

תחת אזור "עזרת נשים", אזור זה הינו תת-קרקעי ונפגע 

בעיקר מבעיית איטום בקירות, חיפויים, גג, ועוד. )ראה 

סעיפים(.

נדרש לבצע תיקונים אלו במידי וע"פ בדיקה ויזואלית בלבד 

ניראה שמדובר גם בבעיה תברואתית, מבנית ואסתטית.

* עקב ריבוי ליקויים וסיבות אפשריות לרטיבויות אלו לא 

ניתן לשלול בעיית איטום בקירות תת-קרקעיים *

 ראה פעולות נדרשות לביצוע לטובת טיפול בליקויים.

עלויות הרשומות בדוח זה הינן המלצה בלבד ואינן מחייבות.

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כללי

מיקום: כלל הנכס


