
דוח ביקורת מבנה

הברזל 32

רמת החייל
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חוות דעת וממצאיי דוח ביקורת מבנה.

אני הח"מ נתבקשתי ע"י איילה גל כפיר, ת"ז: 050385061, לתת חוות דעת מקצועית 

בביצוע ביקורת מבנה תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותי,

לגבי נכס בכתובת: הברזל 32, רמת החייל, שהינו מסוג חנות או מיועד להיות כזה.

הביקור לטובת איסוף הנתונים והממצאים נערך בתאריך 19/02/2019 ובוצע ע"י אבנר 

אליאב 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, שימש בעבר מנהל 

פרויקט חווה חקלאית חינוכית בית שמש

11/24/2019

Hometer report number:2112
דוח איתור נזילות מס': 2112



עקרונות מנחים בעריכת חוות הדעת של ביקורת מבנה.

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

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

2.5 תקנות הג"א תש"ן – 1112.

2.6 מפרט מכר )הקשור לחוק המכר(.

2.7 הנחיות לתכנון חניה בהוצאת משרד התחבורה - מינהל היבשה.

2.8 הוראות כיבוי אש.

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

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.

*תוכניות ותכנון הנכס לא הוצגו בפני לטובת ביצוע העבודה.



רקע, אמצעים והערות בביצוע ביקורת מבנה.

רקע והערות:

עסק בשיפוץ מסיבי ומהיסוד, שיפוץ זה בוצע ע"י קבלן אשר עזב או פוטר 

באמצע תהליך השיפוץ עקב ביצוע לקוי אשר לא עומד בסטנדרט של הלקוח.

אמצעים ואביזרים שבוצע בהם שימוש בעת הביקור בחנות:

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

.MM8 מסוג - General Tools 1. גלאי לחות של חברת

.Half Face 6200 3 - מסוגM 1. מסכת עבודה של חברת

.T6 18650 LED מסוג - Tactical Police 1. פנס של חברת

.Generic מסוג - Bosh 1. פלס של חברת

.Telescopic מסוג - GX 1. סולם של חברת
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צורת עבודה ותהליך בביצוע ביקורת מבנה.

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

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

בוצע ביקור בנכס לטובת התרשמות, צילום, זיהוי מפגעים וליקווים בעניין ביקורת מבנה.

בביקור זה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגים ומצלמות 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.

במידת הצורך המעריך יצא לביקור מתואם נוסף וזאת במקרה שאין נתונים המספקים 

את דעתו של המעריך כדי לקבוע מסקנה או כאשר אחד מהנתונים שגוי והינו בספק.

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

לטובת הערכה מדידה ובחינה מעמיקה.

לאחר מכן, המעריך כותב את הדוח בשיתוף עם המבקרים לטובת שיתוף מידע אופטימלי.

הדוח נשלח ללקוח לאחר חתימתו ע"י המעריך.



עלות תיקוןממצאיםנבדקסעיף

   -                     ₪ -לא נבדקתכנון ותוכניות

   -                     ₪ -לא רלוונטיחומות

 1,000                ₪ לא תקיןכןחיפוי

   -                     ₪ -לא רלוונטיגינה וחצר

   -                     ₪ -לא רלוונטיגג

 7,850                ₪ לא תקיןכןקירות

 49,000              ₪ לא תקיןכןריצוף

 4,400               ₪ לא תקיןכןדלתות וחלונות

   -                     ₪ תקיןכןכלים סניטריים

 750                   ₪ לא תקיןכןאינסטלציה

   -                     ₪ -לא רלוונטימטבח

 2,000                ₪ לא תקיןכןדקורציה וגבס

   -                     ₪ תקיןכןחשמל ותאורה

   -                     ₪ -לא נבדקמזגנים, הסקה ודוד

   -                     ₪ תקיןכןכללי

   -                     ₪ -לא נבדקרעש סביבתי

   -                     ₪ -לא נבדקקרינה אלקטרומגנטית

   -                     ₪ -לא נבדקקרינה חשמלית

   -                     ₪ -לא נבדקזיהום אוויר

)PH( לא נבדקאיכות מים- ₪                     -   

)LEL( לא נבדקגזים- ₪                     -   

 65,000              ₪ --סה"כ
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דוח איתור נזילות מס': 2112



בבדיקה של חיפוי הקרמיקה בכל הנכס, נמצא ליקויים 

במילוי רובה וזאת בחלק מן המקומות ובאופן אקראי.

בהתאם לתמונות המצורפות נראה כי באזור "מבואת 

כניסה" במשקוף )כניסה לחדר "אפיה"( - החיבור בין חיפוי 

הקרמיקה לבין המשקוף איננו אסתטי ואיננו אחיד.

עלות מחושבת לטובת תיקון בסיסי ורובה בלבד שכן אין 

בסיס לפירוק קרמיקה במקרה זה.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 1000 ₪

חיפוי

מיקום: פנים כללי





אזור "מבואת כניסה", קיר כניסה בצד ימין עקום ובעל 

שיפוע גדול וחריג. ראה תמונות.

שיפוע נמדד 1.5%

עלויות מייצגות עבודה וחומרים לפירוק ובנית קיר חדש 

המוערך בכ-20 מ"ר.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 6500 ₪

קירות

מיקום: פנים



בחדר "שטיפה" ישנו רווח בין בפינות הקירות, משמע, אין 

הלבשות )פינות(.

קירות אלו הם מסוג "איסכורית" ולכן נדרש לשים פינה 

לטובת אסתטיקה וחיבור נכון.

בחדר "עובדים" ישנו רווח בין בפינת הקיר - רווח זה נמדד 

בכ-10 ס"מ.

רווח זה הינו גדול מאד ונדרש תיקון + הלבשת פינה לתיקון 

אסתטי.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 1350 ₪

קירות

מיקום: חדר "שטיפה" וחדר "עובדים"



במחסן "קמח", מחסן "יומי" ובחדר "בצקים", נמצאו 

שיפועים מאד גדולים של כ-4-5 ס"מ למטר )5% שיפוע( 

לכיוון קולטן הניקוז המצוי בחדרים ומחסנים אלו.

רשת קולטני הניקוז, לא נמצאים בגובה הריצוף )כ-4-5 

ס"מ נמוך מגובה הריצוף(.

בהנחה שהשיפועים שנמצאו אינם תואמים לתוכניות ויש 

צורך לתקנם, העלויות הינם לפירוק הריצוף הרלוונטי, 

התאמת רשת הקולטנים לגובה הנכון וריצוף החלק 

הרלוונטי בשיפוע מתוקן.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 15000 ₪

ריצוף

מיקום: מחסנים וחדר בצקים







בחדר "אפיה", נמצאו שיפועים גדול של כ-2 ס"מ למטר 

)2% שיפוע( לכיוון הקולטן המצוי בחדר.

בחדר "שטיפה" ובחדר "קצפות, נמצאו שיפועים גדולים 

של כ-3-4 ס"מ )3%-5% שיפוע, לכיוון הקולטן המצוי בחדר.

רשת קולטני הניקוז בחדרים אלו לא נמצאים בגובה 

הריצוף )כ-2.5-6 ס"מ נמוך מגובה הריצוף(. בהנחה 

שהדבר איננו תואם לתוכניות, העלויות הינם לפירוק 

הריצוף הרלוונטי, התאמת רשת הקולטנים לגובה הנכון 

וריצוף החלק הרלוונטי בשיפוע מתוקן.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 18000 ₪

ריצוף

מיקום: חדר "שטיפה", חדר "אפיה" וחדר "קצפות"



בבדיקה כפולה, נמצא כי בחדר זה השיפוע בריצפה הינו 

בכיוון הנגדי לקולטן המצוי בחדר.

השיפועי שנמצא הינו של 0.8 ס"מ / 8 מ"מ )כ0.9% שיפוע(.

עלויות אלו מגלמות פירוק ריצוף כולל לחדר זה על מנת 

לסדר את השיפוע - 20 מ"ר, כולל פירוק.

** פירוק והזז של ארונות וציוד קיים איננו מחושב בעלויות 

**

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 16000 ₪

ריצוף

מיקום: אזור "מבואת כניסה"





חלונות באזור זה נמצאו תקינים.

דלת הראשית באזור זה מורכבת עם שיפוע קל הפוגע 

בעיקר באסתטיות והאטימה של הדלת אך לא מפריע 

לתפוקה.

העלות מגלמת כיוון וביקור של נגר בלבד

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 900 ₪

דלתות וחלונות

מיקום: אזור "מבואת כניסה"



משקוף דלת המצויה בין חדר "שטיפה" לחדר "אפיה" 

מורכב בצורה לא אסתטית, בנוסף, יש חשש שמתחת 

הלבשת המשקוף אין חומר מספיק חזק להחזיק את הדלת 

להעיל )פרופיל וכדומה(.

משקוף דלת המצויה בין חדר "אפיה" לחדר "קצפות" 

מורכב בצורה לא אסתטית ואף נראה כי ברגי הפח 

משוחררים מעט, בנוסף, במקרה זה הערכה שאכן מתחת 

להלבשת המשקוף אין חומר מספיק חזק להחזיק את 

הדלת להעיל )פרופיל(.

העלות מגלמת פירוק והרכבה מלאים + תיקון החומר 

לטובת ההלבשה.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪

דלתות וחלונות

מיקום: פנים







במקום רוב הכלים הסניטריים אינם מורכבים, עם זאת, 

האסלה אשר כן מורכבת הינה תקינה - אסלה זו איננה 

פעילה בזמן בדיקה זו.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול:  ₪

כלים סניטריים

מיקום: פנים



בין חדר "קצפות" לחדר "שטיפה" - ברז המים איננו מחובר 

לקיר ואיננו מחוזק.

במקום היה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית בלבד ורק בחלק 

מהמקומות.

בבדיקה זו, לא נראו ליקויים.

אחת השקעים באזור "מבואת כניסה" בסמוך ברז מסוג 

"ניל" איננו מוגן מים )כפי ששאר השקעים באזור זה 

מוגנים(.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 750 ₪

אינסטלציה

מיקום: פנים



בכל הנכס אשר נבדק ישנו ליקוי אסתטי בתקרה פרט 

לתקרה במחסנים ובאזור "מבואת כניסה".

בנכס כולו תקרת מגשים למעט באזור "מבואת כניסה".

בבניית תקרה זו, בוצע חיתוך ייתר לקצוות אשר נחתו 

מהמגשים ובכך מונעות ממגשים אלו להתחבר כראוי.

לכן בוצעו תוספות חדשות לפינות המגשים לצורך הארכת 

הפינות הקיימות וזאת לטובת החזקת המגשים. ללא 

תוספות אלו, בניית התקרה איננה תקנית ותאפשר 

לחלקים ממנה / מגשים לפול כלפי מטה.

מדובר בליקוי אסתטי שטופל ואיננו מהותי

 למרות שתיקון זה טופל, יש לבדוק ע"י יועץ בטיחות *

 מוסמך שכן יכול וחלקים מתיקון זה לא בוצעו כראוי ומדובר

.במפגע בטיחותי אפשרי

עלות בדיקת בטיחות חוזרת עקב תיקון הליקוי

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול: 2000 ₪

דקורציה וגבס

מיקום: תקרה



בבדיקת חשמל: שקעים, שקעים חבויים ומפסקים לא 

אותרו ליקויים וישנו חשמל פעיל.

עם זאת, ראוי לציין שחלק מהאזורים לא היה ניתן לבצע 

את הבדיקה עקב נוכחות של של בעלי מקצוע במקום.

)בתאום עם המזמין(

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול:  ₪

חשמל ותאורה

מיקום: פנים



בזמן בדיקה זו נחכו במבנה עובדים רבים, קבלני ביצוע 

וזאת בזמן ביצוע עבודתם, דבר זה מנע בחלק מהמקרים 

שימוש בציוד מדוייק יותר כגון ליזרים ומצלמה טרמית.

בבדיקה זו בוצע שימוש במד לחות לטובת איתור בעיות 

רטיבות ונזילות, עם זאת, המבנה איננו מחובר למים בצורה 

מלאה ולכן יש להניח שבדיקה זו איננה שלמה.

** בחיבור מד לחץ התקבל נתון אפסי **

ביצוע בדיקות כגון: קרינה, רעש סביבתי וזיהום אוויר לא 

בוצעו וזאת עקב הסיבה להעיל.

תקן: א.מ.ל

הערכת שווי לטיפול:  ₪

כללי

מיקום: גג, אינסטלציה וקירות


