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חוות דעת וממצאיי דוח איתור נזילות.

אני הח"מ נתבקשתי ע"י חברת קומבה בע"מ, ח"פ: 510703812, לתת חוות דעת 

מקצועית בביצוע איתור נזילות תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותי, לגבי נכס 

בכתובת: איכילוב - בניין מגורי עובדים, תל אביב, שהינו מסוג בניין.

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

ונתנאל )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 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:

חברת קומבה בע"מ מבצעת עבודות שונות מסגרת פרויקט בניין המגורים 

לעובדים וצוות בית החולים איכילוב.

לבקשת החברה מבוצע בדיקה ואיתור נזילות בסביבת גן ילדים וקומת החניה.

אמצעים ואביזרים שבוצע בהם שימוש בעת הביקור בבניין:

.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



2

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 תקיןכןנזילות וטיפטוף מים

 - לא תקיןכןרטיבויות

 - לא תקיןכןחיפוי חיצוני ועמודים

 - לא תקיןכןדק ופרגולות

 - -לא נבדקגג

 - לא תקיןכןקירות

 - לא תקיןכןריצוף

 - -לא רלוונטידלתות וחלונות

 - תקיןכןכלים סניטריים

 - לא תקיןכןאינסטלציה

 - תקיןכןמטבח

 - -לא רלוונטידקורציה וגבס

 - -לא רלוונטיחשמל ותאורה

 - -לא רלוונטימזגנים, הסקה ודוד

 - לא תקיןכןכללי

 - --סה"כ



באיתור קודם של הלקוח אותרו נזילות וזרימת מים מקירות 

קומות החניה )ראה תמונות(.

במסגרת בדיקה זו בוצעה הערכה אודות זרימת המים 

ואופי התפשטותם.

נמצא כי ישנם 5 מוקדים עיקריים שניתן להבחין בטיפטוף 

ונזילה משמעותית בעין בלתי מזויינת.

ראה תמונות והסברים אודות המוקדים בהם יש זרימת מים.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

נזילות וטיפטוף מים

מיקום: קומת חניה אחרונה

נא שים לב להבדל בין  

"מוקד"-ו" מקור"המונחים 



מהבדיקה עולה כי פיצוץ מים )ראה סעיפים בהמשך( אשר 

מקורו בגן ילדים גורם לרטיבות משמעותית ביותר ולזרימת 

מים בלתי מבוטלת.

ניתן להבחין בחלחול מים בין צנרת הבניין במקומות 

רגישים אשר בוצע בהם תיקונים לאחרונה.

בנוסף מים אלו עוברים בין תשתית צנרת המבנה יחד עם 

שיפועו.

ראוי לציין כי מים אלו גורמים נזק לחיבורי צנרת קיימת, 

לקירות המבנה ולחיפוי המבנה )ראה בהמשך(.

בנוסף, תיקונים ו/או איטום אשר בוצעו לאחרונה בתשתית 

הצנרת הקיימת במבנה נפגעו.

 

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

נזילות וטיפטוף מים

מיקום: קומת חניה אחרונה



מוקד נזילה  

1'מס



מוקד נזילה  

2'מס



מוקד נזילה  

3'מס



מוקד נזילה  

4'מס



מוקד נזילה  

5'מס



במסגרת בדיקה זו בוצע איתור רטיבות ונזילות בגן הילדים.

להלן ממצאים אשר נמצאו:

1( רטיבות משמעותית בחדר מקלחת הגן באזור 

האינטרפוץ.

2( רטיבות משמעותית בקיר גן הילדים המשותף למקלחת.

 

3( רטיבות משמעותית וריכוז מים גבוה בעמוד בקיר חיצוני 

לגן הילדים )חצר גן הילדים - ראה תמונות והסברים(.

4( רטיבות בריצוף גן הילדים.

5( רטיבות משמעותית בארון מערכת המים של הגן.

הרטיבויות אשר אותרו הינן משמעותיות ביותר. בנוסף, 

נמצא כי התפשטות הרטיבות הינה מהירה בכל רחבי הגן 

וכלפי קומות תחתונות.

לסיכום ממצאים באופן כללי ראה סעיף "כללי".

 ראה הסבר לכל איתור בהתאם לסעיפים השונים.

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

רטיבויות

מיקום: גן הילדים



נמצא כי ישנה רטיבות משמעותית והצטברות של מים 

עומדים מתחת לעמוד וקיר חיצוני של הגן.

מים אלו מתפשטים במהירות ומרטיבים את חצר גן 

הילדים.

יש להניח שגם מקור רטיבות זה משפיע על חלחול מים 

לקומות תחתונות.

מים אלו מחלחלים בין רווחים צרים ואף מיקרוסקופים 

הקיימים לרוב בין תשתיות המבנה לבין הבטון.

ראה תמונות עם הסברים ומיפוי מצלמה תרמית.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

חיפוי חיצוני ועמודים

מיקום: חצר גן הילדים



רטיבות  

והצטברות מים  

מתחת לעמוד  

וקיר החצר



דק ופרגולות

מיקום: קומת גן הילדים

לא אותר מקור נזילה באזורים אלו.

יחד עם זאת, ראוי לציין שבמסגרת בדיקה זו לא ניתן 

לשלול באופן מוחלט מקור נזילה מאזור זה שכן התפשטות 

המים מכיוון גן הילדים הינה בצורה נרחבת ומשמעותית.

בנוסף, נקז מים אשר מצוי בדק  )מחוץ למבנה גן הילדים(, 

בעל איטום לקוי )ראה תמונות(.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

סימני מים 

איטום  –כמצופה 

לקוי



במקלחת גן הילדים אותרה רטיבות/נזילה באזור 

האינטרפוץ. בדיקה זו בוצעה באמצעות גלאי לחות 

ומצלמה תרמית.

נמצא כי רטיבות זו מתפשטת לגב קיר המשותף ולרצפת 

גן הילדים, בעיקר חדר המקלחת.

עם זאת, מדובר בהתפשטות כלפי קומות תחתונות בעיקר 

והתפשטות נמוכה יותר ברצפת הגן.

עקב גובה המוקד בקיר זה בו אותרה לחות גובהה, ניתן 

להעריך בסבירות גבוהה שמדובר בנזילה פעילה בקיר 

המדובר.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

קירות

מיקום: גן הילדים - מקלחת



100%לחות 

מקירות  

המקלחת



רטיבות  

גבוהה בקיר  

באזור  

האינטרפוץ



אינטרוול שניה  

רטיבות  -

גבוהה בקיר  

באזור 

האינטרפוץ

והרצפה



מיפוי לחות נמדדת בקיר

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
85%

95%

60%

50%

82%

57%

41%

93%



בתחתית קירות ורצפת ארון מערכת המים, אותרה 

רטיבות משמעותית.

רטיבות בחלק תחתון של קירות המטבח - רטיבות זו 

מגיעה מרצפת גן הילדים.

ראוי לציין, שמשום שהתפשטות נזילת אינטרפוץ 

המקלחת הינה ברובה כלפי קומות תחתונות, לא ניתן 

לשלול מקור נוסף של נזילה בארון זה.

ראה סעיף כללי אודות המלצות והערות.

 

הערכת שווי לטיפול:  ₪

קירות

מיקום: גן הילדים - ארון מערכת מים

סימני רטיבות



רטיבות בחלק 

תחתון של  

קירות המטבח



לחות נמדדת בחלק תחתון של  

קיר המטבח



הערה: מכיוון שמדובר ברטיבות מתמשכת ובעוצמה 

גבוהה, לא ניתן לשלול מוקדי נזילות נוספים. יחד עם זאת, 

יש לבצע טיפול בנזילות בגן הילדים לפני בדיקות נוספות 

באזורים שונים ברחבי הבניין.

המלצות ולפעולות נדרשות:

1( פירוק חיפוי קיר המקלחת )אזור האינטרפוץ(, הערכת 

עוצמת הנזילה וכיוונה, תיקון הליקוי והחזרת המצב 

לקדמותו.

2( בחינת עצירה או החלשות זרימת המים בקומת החניה.

3( במידה ורטיבות זו נמשכת יש לבצע את 4+5.

4( חשיפה, חפירה וגילוי מקור הרטיבות המדוייק בחצר 

גינת הגן )ראה סעיף חיפוי ועמודים(.

5( ביצוע בדיקה חוזרת למיפוי אזורי לחות במבנה.

 בעת ביצוע וטיפול בשאר הליקויים לרבות רטיבויות 

ואיטום  - 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 בקירות נמוכה מ-45% ניתן לבצע 

תיקונים אלו *

הערכת שווי לטיפול:  ₪

קירות

מיקום: כללי



בגן הילדים אותרה רטיבות בריצוף המקלחת, עם זאת לא 

ניראה כי רטיבות זו מתפשטת ברחבי הגן.

בלובי הסמוך לגן לא אותרה רטיבות - ראוי לציין שמדובר 

במרצפות אשר האמצעים האלקטרונים מתקשים לקרוא.

 

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

ריצוף

מיקום: לובי וגן הילדים

רטיבות מתחת  

לרצפות



פרט לנושא האינטרפוץ, לא אותרו רטיבויות משמעותיות 

מהכלים הסניטריים בגן הילדים.

 

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כלים סניטריים

מיקום: גן הילדים

לא אותרה  

רטיבות מאזור  

הכיורים



ממסקנות הסעיפים הקודמים, יש להניח בעיית צנרת מים 

בגן הילדים.

בבדיקת מצלמת ביוב בצנרת בקומת החניה לא נצפו מים 

בתוך הצנרת

תקן: הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(.

הערכת שווי לטיפול: 0.1 ₪

אינסטלציה

מיקום: כלל הנכס



לא אותרו ליקויים.

מטבח

מיקום: כללי



במסגרת הבדיקה נבדק בעיקר אזור גן הילדים בבניין זה 

אשר בו אותרו מוקדי רטיבות משמעותיים מאד.

ישנה רטיבות חריגה על פי הממצאים בחצר גן הילדים, 

מקלחת גן הילדים וארון מערכת המים - נזילות לכלל 

קומות תחתונות מגיעה בין היתר מאזור זה.

מהבידקה עולה שמרבית הנזקי המים נגרם לקומות 

תחתונות ולא לגן הילדים.

עם זאת, במידה וטיפול ברטיבות לא תבוצע באופן מידי יש 

אפשרות שיווצר עובש בקירות גן הילדים.

הערות:

1( הבדיקה שבוצעה איננה בדיקה תברואתית. עקב כך 

שמדובר בגן ילדים וישנה רגישות על הלקוח ו/או מנהל 

אחזקה לבדוק נחיצות בדיקה מסוג זה.

 2( במסגרת הבדיקה נבדקו אזורים נבחרים לרבות לובי וגן 

הילדים אשר בהם אותרו נזילות והצטברות מים עומדים.

מכיוון שמדובר ברטיבות מתמשכת ובעוצמה גבוהה לא 

ניתן לשלול מוקדי נזילות אחרים בבניין.

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כללי

מיקום: כללי



סיכום ממצאים:

1( רטיבות במקלחת גן הילדים נדרשת לטיפול.

2( רק לאחר מכן נדרש לטפל בנזילה אפשרית בארון 

מערכת המים בגן הילדים.

3( נדרש מעקב אודות צמצום כמויות המים בחצר גן 

הילדים.

4( נצפה נזק באיטום צנרת המבנה הנובעת מרטיבות 

קיימת. לאחר טיפול בכלל הליקויים יש לבחון את טיב מצב 

איטום הצנרת.

* במסגרת בדיקה זו לא ניתנה עלות לתיקון הליקויים *

 ראה מסקנה אפשרית מדוע מים זורמים ומטפטפים

מהצנרת בקומת החניה

 

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כללי

מיקום: כללי

ריצוף
פתח  

ניקוז

מקור  

נזילה  

בקיר

מוקד יציאת  

מים בסמוך 

לנצרת קיימת

חיבור בין  

ניקוז  

לבטון


