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חוות דעת וממצאיי דוח בדק בית.

אני הח"מ נתבקשתי ע"י יונתן לוי, ת"ז: 060404381, לתת חוות דעת מקצועית בביצוע 

בדק בית תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותי, לגבי נכס בכתובת: טורקיז 70, נעלה, 

שהינו מסוג בית.

הביקור לטובת איסוף הנתונים והממצאים נערך בתאריך 07/04/2019 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 בדק בית.

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.

2.9 התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך,תש"ס-2000.

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 בדק בית.

רקע והערות:

הלקוח רכש נכס מסוג בית פרטי לפני פחות משנה. לאחרונה זיהה רטיבויות 

בנכס וזאת לאחר תיקונים שכבר בוצעו בנכס.

אמצעים ואביזרים שבוצע בהם שימוש בעת הביקור בבית:

.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

.AS218 מסוג - Smart Sensor של חברת )PH( 9. מד איכות מים

.MK16EU מסוג - Meterk 10. טסטר לשקע של חברת

.SL620 מסוג - Mestek 11. מד רעש סביבתי של חברת

.MT525 מסוג -  Mustool 12. מד קרינה אלקטרומגנטית של חברת

.ST8900 מסוג - Smart Sensor 13. גלאי גזים של חברת
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צורת עבודה ותהליך בביצוע בדק בית.

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 בדק בית.

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

   -                     ₪ תקיןכןתכנון ותוכניות

 8,300                ₪ לא תקיןכןחומות ומעקות

 15,000              ₪ לא תקיןכןחיפוי

 300                   ₪ לא תקיןכןגינה, חצר ומרפסות

 36,500              ₪ לא תקיןכןגג

 6,800                ₪ לא תקיןכןקירות

 6,200                ₪ לא תקיןכןריצוף

 3,500                ₪ לא תקיןכןדלתות וחלונות

   -                     ₪ תקיןכןכלים סניטריים

 1,500                ₪ לא תקיןכןאינסטלציה

 400                   ₪ לא תקיןכןמטבח

   -                     ₪ תקיןכןדקורציה וגבס

 3,800                ₪ לא תקיןכןחשמל ותאורה

   -                     ₪ -לא נבדקמזגנים, הסקה ודוד

   -                     ₪ לא תקיןכןכללי

   -                     ₪ תקיןכןרעש סביבתי

   -                     ₪ תקיןכןקרינה אלקטרומגנטית

   -                     ₪ תקיןכןקרינה חשמלית

   -                     ₪ תקיןכןזיהום אוויר

)PH( תקיןכןאיכות מים ₪                     -   

)LEL( תקיןכןגזים ₪                     -   

 82,300              ₪ --סה"כ



במסגרת בדיקה זו הוצגו בפני סקיצות הנכס בלבד.

ע"פ סקיצות אלו נראה כי בוצעה הרחבה בקומה הקרקע 

+ בקומה ראשונה.

עם זאת, לא אותרו בעיות הקשורות לסעיף זה.

 

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

תכנון ותוכניות

מיקום: כללי



פ סקיצות הנכס לא  "ע

אותרו ליקויים



חומות החצר בנויות מאבן טבעית המשמשת גם כקופינג 

)כיסוי עליון( לחומה עצמה.

לאורך מרבית החומה הבנויה אותרו הליקויים הבאים:

1( )כוחלה( - חומר מילוי למישקי אריחים איננו שלם או 

במקרים מסויימים בעל מילוי יתר.

2( נמצא שבמקרים מסויימים ישינו חוסר באבן טבעית - 

חוסר זה הושלם ע"י בטון ובצורה לא אסתטית.

יש לבצע את הפעולות הבאות: פירוק עודפי הבטון אשר 

שימשו כתחליף לאבן החיפוי, פירוק עודפי בטון אשר 

שימשו כמילוי בין האריחים, הרכבת אבן החיפוי הרצויה 

במקומות חסרים כולל שבירת האבן ומילוי כוחלה כנדרש.

העלויות מיוחסות לביצוע הפעולות לעיל בלבד.

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

ת"י 2378 חלק 2 - קירות מחופים באבן טבעית.

הערכת שווי לטיפול: 4000 ₪

חומות ומעקות

מיקום: חצר



בטון במקום  

אבן טבעית

מילוי יתר  

וחלודה בריתוך 

המעקה



לא  כוחלהמילוי 

בעל  , מיושר

סדקים ולא מלא



חומות ומעקות

מיקום: חצר

מעקות החצר בנויות מפרופילים.

לאורך חלק מועט מהמעקה אותרו הליקויים הבאים:

1( סימני חלודה בחיבורים - דבר המעיד על גילוון וצבע 

חסר.

2( חלק מהמעקה לא מרותך ו/או מחובר כראוי לחומה.

3( בסיסי המעקה לא מלאים בבטון.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

ריתוך המעקה וקיבוע בבטון באזורים נדרשים - יש לבצע 

את האמור ע"י רתח מקצועי. יש לצבוע ולגלוון את 

המעקה בכל אזור אשר בו הצבע פגום לרבות בחיבורים 

וזאת לאחר ריתוך חיבורים אלו ,קיבוע בבטון והסרת 

החלודה הקיימת.

תקן: ת"י 1142

הערכת שווי לטיפול: 1800 ₪



חומות ומעקות

מיקום: חצר

בהמשך לסעיף זה, אותר כי חלק מהמעקה בעל עקמומיות 

וזאת בניגוד למפרט המעקה ועיצובו.

* מפרט המעקה לא הוצג ולכן מדובר בהנחה סבירה *

נמצא כי על גבי חלק מהמעקה מותקן כיסוי מסוג 

"במבוק".  ראוי לציין כי כיסוי זה אינו מהווה משקל יתר או 

סיבה מוצדקת לעקמומיות המעקה.

ראוי לציין כי מדובר במפגע אשר יכול להוביל להתפרקות 

המעקה ולפגיעה באנשים ו/או באזורים הסמוכים למעקה 

זה.

העלויות מיוחסות להחלפת המעקה באזור המדובר - אורך 

מוערך בכ-3 מ"א.

תקן: ת"י 1142

הערכת שווי לטיפול: 2500 ₪



מעקה בעל 

עקמומיות



בדיקת פלס

מעקה לא מפולס



חיפוי הנכס הינו מסוג טיח צבעוני.

בנכס אותרו הליקויים הבאים:

1( פינה שבורה בחזית הבית.

2( סימני חלודה חשופים בפינות הנכס.

3( סימני תיקוני טיח הפוגעים באסתטיות החיפוי.

אודות האמור לעיל, ראה תמונות.

יש לבצע את הפעולות הבאות: קילוף אזורים נדרשים, 

בדיקת מצב איטום ושכבה תחתונה לטיח הצבעוני וחידוש 

בהתאם, חידוש הטיח הצבעוני בצורה אסתטית בהתאם 

לדוגמת שאר חיפוי הנכס.

תקן: ת"י 1555 חלק 1

ת"י 1414 חלק 1 מערכת טיח תרמי חיצוני.

ת"י 1414 חלק 3 השמת מערכת טיח תרמי חיצוני.

המפרט הכללי - פרק 09 - עבודות טיח.

ת"י 1920 סעיף 3.1,3.2 - המראה של מערכת הטיח, גימור 

הטיח וגוונו יתאימו למוזמן ע"י הלקוח.

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪

חיפוי

מיקום: חוץ



בקומה שניה )מעל פרגולה - חדר שינה מס' 3 - פינתי ( 

אותרו סימני רטיבות חיצוניים וספיגה מוגברת של חיפוי 

הטיח.

יש חשש לבעיית איטום בחיפוי המבנה )ראה בנוסף סעיף 

קירות ואיתור רטיבויות(.

יש לבצע את הפעולות הבאות: בחינת אזורים פגועים, לא 

אסתטיים ובעלי סימני ספיגת מים מרובים המופיעים בדוח 

זה וביצוע חידוש באזורים נדרשים ע"פ תקן. ראוי לציין 

שבמידה והדבר לא מבוצע ע"פ תקן הדבר יפגע באטימות 

המבנה לנזקי מים.

1( קילוף אזורים נבחרים ובחינה אודות מצב השכבות.

2( יישום שכבת הרבצה בטיח חוץ כנדרש

3( חידוש והרכב של שכבה מיישרת לטיח חוץ כנדרש

4( הרכב שכבת הגמר לטיח חוץ כנדרש ובהתאם לדוגמת 

החיפוי הכללי של הנכס.

תקן: ת"י 1414 חלק 1 מערכת טיח תרמי חיצוני.

ת"י 1414 חלק 3 השמת מערכת טיח תרמי חיצוני.

המפרט הכללי - פרק 09 - עבודות טיח.

עלויות הינן 280 ₪ למ"ר - עלויות הינן כערכה ל-50 מ"ר 

טיפול.

הערכת שווי לטיפול: 9000 ₪

חיפוי

מיקום: חוץ



חיפוי חיצוני  

מסוג טיח 

צבעוני בגוון 

שונה ולא  

מתאים

מקורי

מתוקן

מקורימתוקן



חיפוי חיצוני  

במיםספוג 

מחוץ לחדר 

ההורים



חיפוי חיצוני  

במיםספוג 

הסלון  חלון

צד שמאל



חיפוי חיצוני  

במיםספוג 

סלון שני חלון

צד שמאל



חיפוי פנים של הנכס ביחוד סביב הכלים הסניטריים, 

הברזים וטוש המקלחת, חתוכים עם רווחים ופתחים גדולים.

דבר זה הינו ליקוי אסתטי בלבד.

פעולות נדרשות לביצוע:

פירוק אריחי חיפוי נדרשים, חיתוך אריחים במידות נכונות 

והרכבתם מחדש כנדרש.

עלויות מיוחסות לפעולות הרשומות לעיל בלבד תוך הנחה 

שמרצפות אלו ניתנות להשגה.

תקן: ת"י 1555 חלק 2

הערכת שווי לטיפול: 2500 ₪

חיפוי

מיקום: פנים



חיתוך אריחים  

מסביב לכלים 

סניטריים  

וצנרת בצורה  

לא אסתטית



גינה, חצר ומרפסות

מיקום: מרפסת - קומה ראשונה

במרפסת זו מצוי שטיח דשא סינטטי. במסגרת בדיקה זו 

נמצא כי שטיח זה ספוג במים עומדים וחוסם את פתח 

הניקוז של המרפסת.

בנוסף, שטיח זה פוגע בשיפוע המרפסת לכיוון ניקוז זה.

נדרש לחשוף את פתח הניקוז ולהימנע מחסימתו. בנוסף 

נדרש להימנע מנוכחות של כיסוי מסביב פתח הניקוז 

ברדיוס של כ-2 מטר.

במידה ולא ניתן להימנע באופן מוחלט מהצבת דשא 

סינטטי במרפרסת יש לבצע את הפעולות הבאות:

1( חיתוך שטיח הדשא הסינטטי במרחק של מטר לפחות 

מפתח הניקוז לכל כיוון.

2( בחינה מחדש של זרימת המים במרפסת.

תקן: ת"י 1629 - שיפוע מרפסות.

הל"ת )הוראות למתקני תברואה(.

הערכת שווי לטיפול: 300 ₪



הצטברות  

מים לא  

מנוקזים  

במרפסת



חיבור הפרגולה לקיר המבנה בוצע ללא פרופיל חיבור, 

ללא פח איטום יעודי וללא שימוש בחומר איטום בצורה 

תקינה )ראה תמונות(.

נדרש לבצע איטום מחדש לפרגולה זו  לפי הפעולות 

הבאות:

פירוק חיפוי הנכס לטובת התקנת פח יעודי, התקנת פח 

יעודי כנדרש, חידוש חיפוי המבנה ואיטום כנדרש ע"י סיכה.

הערות והמלצות:

1( המלצה לפח איטום של 2 מ"מ לפחות.

2( קיבוע פרופילים מקצועי ע"י מחברים סמויים ותקינים.

3( ביצוע איטום מיטבי בין הפרגולה לקיר ע"י פח עליון 

fc-11 ייעודי )פלאשונג( עם מריחת סיכה פלקס

תקן: ת"י 1752 חלק 2

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪

גג

מיקום: פרגולה



חיבור בין הפרגולה  

לקיר המבנה ללא פח  

ואיטום כנדרש



איטום גג המבנה בוצע ע"י יריעות ביטומניות.

במסגרת הבדיקה נמצאו הליקויים הבאים:

1( בחלקו הגדול של הגג אין יריעות חיזוק.

2( יריעות החיזוק שכן מותקנות, אינן מרותחות ו/או 

נמצאות בגובה כיסוי תקין )נמוכות מידי(.

יש לבצע את הפעולות הבאות וזאת יחד ובהתאמה 

לפעולות אחרות לטובת איטום וטיפול בגג המבנה:

1( חיתוך והסרה של יריעות חיזוק ישנות )לטובת שיפועים 

ותקינות היריעות(.

2( התקנה וריתוך של יריעות חיזוק ביטומניות כנדרש.

העלויות מיוחסות לפעולות לעיל בלבד, יש לבצע התאמה 

וחישוב כדאיות למול פעולות נוספות הנדרשות ע"פ דוח זה.

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

ביטומן משופד בפולימדים, מזוינות בסיבי פוליאסטד או 

בסיבים

 אחדים לא אדוגים, המיועדות להתקנה בריתוך.

הל"ת )הוראות למתקני תברואה(.

הערכת שווי לטיפול: 8000 ₪

גג

מיקום: גג המבנה



במסגרת הבדיקה בגג התגלו סימני מים עומדים. בנוסף, 

בחלק מהאזורים כולל אזור פתחי הנקזים נמצא שיפוע 

הפוך. )ראה תמונות(.

פתחי הנקזים קטנים מהתקן ועומדים על 2 צ'ול )כמות 

פתחים אלו בהתאם לתקן(.

באזור דוד השמש, נמצא כי ישנה נזילה מפורק הלחץ )נא 

ראה סעיף אינסטלציה(, מים אלו עומדים במקום.

ליקויים הרשומים מעלה מעידים על איטום גג בשיפוע לא 

תקין ומערכת נקזים אשר איננה תואמת לגג.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

תיקון שיפועי הגג לרבות פירוק יריעות ביטומניות 

והתקנתם מחדש, הוספה או המרה של נקזים קיימים לכדי 

כך שיש לפחות נקז תקין אחד )3-4 צ'ול בהתאם לתקן( 

לכל אזור בגג כולל שפיכת ניקוז המים כנדרש.

תקן: הל"ת )הוראות למתקני תברואה(.

ת"י 1752 חלק 2

ת"י 1430 חלק 3

הערכת שווי לטיפול: 25000 ₪

גג

מיקום: גג המבנה



סימנים לשיפועים לקויים  

ויריעות חיזוק לא תקינות



הצטברות מים  

הגג מעל חדר  

בקומה 1מספר 

ראשונה



הצטברות מים  

בפינת הגג מעל  

חדר משחקים  

בחיבור עם  

מרפסת שירות



הצטברות מים  

סביב פתח ניקוז  
מעל חדר  –

בקומה 3מספר 

ראשונה



נזילה  

והצטברות  

מים מתחת  

לדוד



בכניסת הבית אותרו רטיבויות בחלקם התחתון של כלל 

הקירות )ראה תמונות( לרבות: קיר המטבח מאחורי 

המקרר, כניסה לחדר שירותים ומחסן השירות אשר בו 

מערכת המים המרכזית של הנכס.

רטיבות זו מגיעה מכיוון רצפת הנכס אשר המוקד המרכזי 

הינו מערכת המים של הנכס )ראה תמונה(. ע"פ הסטוריית 

הנכס, פיצוץ במערכת מים זו טופל בחודשים האחרונים.

עם זאת, הלחות אשר נמדדה מעידה על כמויות מים בלתי 

מבוטלת אשר קיימת מתחת לריצוף הנכס.

בהנחה שפיצוץ המים במערכת הבית תוקן כראוי. יש 

לבחון רק לאחר חצי שנה ירידה משמעותית בלחות 

הקירות הרשומים לעיל. * אין לבצע תיקון אסתטי בקירות 

אלו עד לאחר ירידה ברמת הלחות *

 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 נמוכה מ45% ניתן לבצע תיקונים אלו *

ראה עלויות בסוף ההערות לכלל סעיף זה.

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

קירות

מיקום: קומת קרקע



רטיבות בחלק  

תחתון של קירות  

הכניסה לבית



רטיבות בחלק  

תחתון של קירות  

הכניסה לבית



רטיבות  

מתחת  

למערכת  

המים  

המרכזית



אותרה רטיבות מתחת לשלושת החלונות בפינת האוכל 

)ראה תמונות(. רטיבות זו הינה פעילה ואותרה עקב כך 

שבדיקת הנכס בוצעה בעונה רטובה.

* מפרט החלון ואדן החלון לא הוצגו ונבחנו *

נמצא כי רטיבות זו נובעת מאיטום סביב מסגרת חלונות 

האלומיניום + אבן קופינג לא תקינה. )ראה מפרט תקין 

אפשרי(.

אבן הקופינג המותקנת כאדן חלון הינה קצרה מידי וללא 

"אף מים" )מנגנון מניעת מים חוזרים( מובנה.

יש לבצע את הפעולות הבאות לכל חלונות הסלון:

פירוק החלון ואבן הקופינג, התקנת אבן קופינג כנדרש, 

בחינת איטום החיפוי סביב מסגרת החלון ותיקונה כנדרש 

)ראה סעיף חיפוי(, התקנת החלון וביצוע בדיקת איטום 

מלאה.

תקן: פרטי בנין - חלון אלומיניום בקיר מטויח.

ת"י 4068 חלק 1.

* ראוי לציין שיש לבחון את מפרט חלונות הנכס 

והתאמתם לאדן החלונות טרם ביצוע העבודות *

הערכת שווי לטיפול: 3800 ₪

קירות

מיקום: קומת קרקע



י  "בנוי עחלוןאדן
קצרה מידי –אבן 

וללא אף  ( מ"ס2)

מים כנדרש



חלוןאדןמפרט 

לדוגמה בעל 

מנגנון אל חזור  

של מי גשמים



רטיבות  

מתחת לחלון  

פינת האוכל



רטיבות  

מתחת לחלון  

פינת האוכל



בקומת הקרקע אותרה רטיבות בתקרת חדר ההורים 

בחיבור עם המקלחת של חדר זה )מפינת התקרה עד 

לרצפה(.

בקומה ראשונה אותרה רטיבות בתקרת חדר המשחקים 

ובקיר המשותף עם חדר השירות.

בחדר התוספת אותרה רטיבות בקיר החיצוני.

רטיבויות אלו נובעות מבעית איטום הגג והמרפסת.

רטיבויות אלו בעלות כושר התפשטות מהיר. אי טיפול 

בליקוי זה יכול להביא לרטיבויות בחדרים סמוכים.

בקיר חדר המשחקים ישנו סדק הנמדד בכ-1 מ"מ )ראה 

תמונות(.

עלויות לסעיף זה כוללות תיקון אסתטי בלבד של סימני 

הרטיבות + תיקון של הסדק )לא עובר( הרשום.

תקן: חוק המכר )דירות( תשל"ג – 1973.

מפרט מכר )הקשור לחוק המכר(.

ע"פ חוק המכר - בשנת הבדק הראשונה של הנכס - על 

הקבלן לתקן ליקויים אלו.

הערכת שווי לטיפול: 3000 ₪

קירות

מיקום: קומת קרקע + קומה ראשונה



רטיבות בקיר  

מקלחת  

–חיצוני 
בחדר הורים



קיר חיצוני של 

מקלחת בחדר  
סימני  –הורים 

רטיבות היורדים  

מהמרפסת



רטיבות בחדר 

בקיר  –משחקים 

המשותף עם  

מרפסת שירות  

ותקרה



רטיבות בחדר 

בקיר  –משחקים 

המשותף עם  

מרפסת שירות  

ותקרה



רטיבות בחדר 
בקיר –משחקים 

המשותף עם  

מרפסת שירות  

ותקרה



רטיבות בתקרת 

חדר תוספת  

בקומה ראשונה



רטיבות בתקרת 

חדר תוספת  

בקומה ראשונה



רטיבות בקיר 

3חדר מספר 

סמוך לחדר  )

(תוספת



רטיבות בקיר 

3חדר מספר 

סמוך לחדר  )

(תוספת



רטיבות בחלק  

תחתון של קירות 

הכניסה לבית



רטיבות בתקרת 
קיר  –חדר הורים 

משותף עם  

המקלחת



רטיבות בתקרת 
קיר  –חדר הורים 

משותף עם  

המקלחת



מקלחת חדר  
רטיבות  –הורים 

מהתקרה



מקלחת חדר  
רטיבות  –הורים 

מהתקרה



רצפת הנכס בנויה מסוגים שונים של מרצפות / פרקט.

בכניסה לבית ובחלל הסלון והמטבח יש חוסר ברובה 

במרצפות. )ראה תמונות(.

באזורים שונים ורבים ברחבי הנכס ישנם קירות ללא פנלים 

או חיפוי חלופי )ראה תמונות(.

יש לבצע את הפעולות הבאות: השלמת רובה באזורים 

נדרשים בכל רחבי הנכס. השלמת פנלים או חיפוי חלופי 

באזורים חסרים.

תזמון טיפול בליקויים אלו בהתאם לאמור בסעיף קירות.

עלויות מיוחסות לרשום לעיל בלבד.

תקן: ת"י 1555 חלק 3 - ריצוף פנים.

על פי חוק המכר - על הקבלן לבצע תיקונים אלו בשנת 

הבדק הראשונה.

עקב ריבוי תמונות וסימונים לסעיף זה, אנא ראה תמונות 

נבחרות בלבד.

הערכת שווי לטיפול: 3500 ₪

ריצוף

מיקום: כלל הנכס



קירות ללא 

פנלים



קירות ללא 

פנלים

חוסר רובה בין  

פנל לריצוף



חוסר פנל



במקלחת חדר הורים אותרו 2 מרצפות עמוקות בכ-4 מ"מ 

ביחס לשאר המרצפות. בנוסף בחדר זה אותרו מרצפות 

חלולות.

במקלחת בקומה ראשונה מעל הניאגרה הסמויה- אותרה 

מרצפת חלולה.

יש לבצע את הפעולות הבאות: פירוק המרצפות החלולות 

ואלו בעלי גובה לקוי, השלמת טיט, איטום כנדרש וריצוף 

מחדש לרבות רובה.

עלויות מיוחסות לביצוע הפעולות הרשומות בלבד וכערכה 

בהתאם לסוג הריצוף.

תקן: ת"י 1555 חלק 3 - ריצוף פנים.

על פי חוק המכר - על הקבלן לבצע תיקונים אלו בשנת 

הבדק הראשונה.

עקב ריבוי התמונות וסימונים לסעיף זה, אנא ראה תמונות 

נבחרות בלבד.

הערכת שווי לטיפול: 1500 ₪

ריצוף

מיקום: כלל הנכס



בדרג המדרגות אותרה מדרגת שיש שבורה / פגועה.

עלויות מיוחסות לפירוק והרכבת שיש כנדרש.

תקן: ת"י 1555 חלק 3 - ריצוף פנים.

על פי חוק המכר - על הקבלן לבצע תיקונים אלו בשנת 

הבדק הראשונה.

הערכת שווי לטיפול: 1200 ₪

ריצוף

מיקום: מדרגות



במסגרת בדיקה זו אותרו ליקויים באזורים הבאים:

חלון חדר הורים )יציאה לחצר( אינו אטום בצדדיו )ראה 

תמונות(.

אותרה רטיבות בחלון פינת האוכל )ראה סעיף קירות 

בפירוט מלא(.

בחלון השירותים בכניסה לבית אין חיבור בין אדן החלון 

לבין הקיר.

חלון בחדר תוספת בקומה ראשונה לא נסגר כראוי וידית 

הפתיחה הותקנה הפוך. בנוסף, בחלון זה אין מכסה לארגז 

התריסים.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

איטום מסגרת החלונות כנדרש, השלמת מכסה ארגז 

תריסים והרכבת מנגנון פתיחת החלון המוזכר כראוי.

תקן: ת"י 1068.1 - תקן איטום חלונות ומסילות.

במסגרת בידקה זו אותרו בעיות אפשריות במנגנון 

התריסים - יש לבחון מול מפרט החלון ואחריות יצרן אודות 

ליקויים אפשריים ובדיקה ע"י טכנאי החברה.

הערכת שווי לטיפול: 1400 ₪

דלתות וחלונות

מיקום: כלל הנכס



כלל הליקויים המופיעים לרבות 

החלוןבעיית איטום במסגרת 



במסגרת בדיקה זו אותרו ליקויים בדלתות הנכס באזורים 

הבאים:

דלת חדר הורים בקומת קרקע לא נסגרת כראוי .

דלת ממד בקומת קרקע לא נסגרת כראוי.

דלתות 2 החדרים בקומה ראשונה לא נסגרים כראוי.

יש צורך לבצע כיוון מחדש לדלתות במידת האפשר, במידה 

ולא ניתן יהיה לכוון דלתות אלו, יש צורך בפיחק והרכבה 

בצורה מלאה.

עלויות מיוחסות לכיוון הדלתות בלבד ולא פירוק והרכבה 

מלאה.

 

הערכת שווי לטיפול: 2100 ₪

דלתות וחלונות

מיקום: כלל הנכס



לא אותרו ליקויים.

כלים סניטריים

מיקום: כלל הנכס



נמצא כי פורק לחץ הדוד נוזל ואינו תקין, יש צורך להחליפו 

כנדרש.

צינור 2 צ'ול היוצא מקיר הנכס מעל קיר הממד איננו אטום.

בחומות הגג ישנם פתחי יציאת אוויר )נשמים( על גבי 

אבני קופינג - יציאות אלו אינן אטומות ובגובה נמוך מידי.

פעולות הנדרשות לביצוע: החלפת פורק לחץ הדוד ואיטום 

הצינור האמור, בנוסף הגבהת צינורי הנשמים בגג.

תקן: הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(.

הערכת שווי לטיפול: 1500 ₪

אינסטלציה

מיקום: כלל הנכס



פתח צנרת לא  

(נשם)אטום 

צינור אשר אינו  

אטום בחיבור  

לקיר



קצה צינור הגז המורכב בחצר הינו ללא ברז ביטחון.

יש להתקין ברז ביטחון בקצה צנרת הגז גם כאשר אין 

שימוש בגז.

יש להתיעץ עם חברת הגז המקומית.

 

הערכת שווי לטיפול: 400 ₪

מטבח

מיקום: כללי



לא אותרו ליקויים.

דקורציה וגבס

מיקום: כלל הדירה



שקעים בחלק מאזורי הנכס אינם מותקנים בצורה 

אסתטית ובעלי חורים ורווחים עם הקירות.

בממד - קופסאות התקשורת לא מותקנות כראוי, 

משוחררות

וישנה קופסת ביקורת ללא מכסה.

ארון חשמל מותקן כאשר ישנו רווח בינו לבין הקיר.

בחדר מס' 1 - חסר מפסק וזאת כאשר ישנו מתח פעיל 

בקופסאת החיבורים )ראה תמונה(.

בחדר משחקים - ישנה קופסאת חשמל ללא חיבור חשמל 

פעיל.

יש לבצע את הפעולות הבאות: בחינה ואיתור נקודות 

הזנת חשמל לשקעים המדוברים וזאת בהתאם לתוכנית 

חשמל.

טיפול ברטיבות הנכס לטובת שלילת קצר מרטיבות. חיבור 

שקעים ללא אשר לא מוזנים וטיפול אסתטי מסביב 

לשקעים.
תקן: התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 

נמוך,תש"ס-2000

הערכת שווי לטיפול: 1800 ₪

חשמל ותאורה

מיקום: שקעים וקופסאות תקשורת



תאורת חוץ במרפסת קומה ראשונה לא נדלקת ומקצרת.

ביציאה למרפסת בקומה ראשונה - שני מפסקים ללא 

חיבור לחשמל.

יש לבצע את הפעולות הבאות: בחינה ואיתור נקודות 

הזנת חשמל לשקעים המדוברים וזאת בהתאם לתוכנית 

חשמל.

טיפול ברטיבות הנכס לטובת שלילת קצת מרטיבות.

טיפול אסתטי מסביב לשקעים.

עלויות מיוחסות לאמור ומחולקות באופן כללי בין סעיפי 

החשמל השונים.

תקן: התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 

נמוך,תש"ס-2000

הערכת שווי לטיפול: 2000 ₪

חשמל ותאורה

מיקום: כלל הנכס - המשך



ישנם כבלי חשמל גלויים ללא כיסוי או שרבול.

יש צורך בהכנסת כבלים אלו לצינורות ו/או תעלות או כל 

פתרון העונה על התקן.

עלויות לסעיף זה לא חושבו עקב פער משמעותי בין 

הפתרונות האפשריים

תקן: התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 

נמוך,תש"ס-2000

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

חשמל ותאורה

מיקום: חוץ



בנכס זה יש ליקויים רבים, לרבות רטיבויות, בעיות בחיפוי 

ובחומות הנכס, בעיות בכיווני דלתות, איטום חלנות, 

ליקויים אסתטיים, קופסאות חשמל ללא הזנה, בעיית 

איטום בגגות  הנכס ונזילה מפורק הלחץ של הדוד.

באופן כללי: יש לבצע תיקונים לכלל הליקויים המובילים 

לבעיות הרטיבות ורק לאחר מכן לטפל בליקויים 

האסתטיים הנובעים מנזקי המים.

בזמן טיפול בחלקים נבחרים בחיפוי הנכס, יש לבדוק 

תקינות איטום באופן כללי וע"פ תקן.

אין לבצע תיקון למערכת החשמל ללא טיפול ברטיבויות - 

יש להתיעץ עם חשמלאי מוסמך טרם ביצוע העבודות.

 מבדיקת קירנה בנכס )פנים( לא התקבלו קריאות חריגות, 

עם זאת, בחצר הנכס לרבות מתקני המשחקים התקבלו 

קריאות חיוביות - ממצאים אלו לא רשומים בסעיף 

הקרינה אך יש לבדוק עם בודק מוסמך לקרינה את פליטת 

הקרינה המגיעה מטרנספורמטור של חברת חשמל הסמוך 

לנכס.

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כללי

מיקום: כלל הנכס



חוסר בברז הגז נובע כנראה מחודר חיבור הנכס לבלוני גז 

באופן כללי, עם זאת, ועל פי דרישות חברות הגז, יש 

להתקין ברז ביטחון.

לבסוף, מדובר בנכס בשנתו הראשונה )שנת בדק(, 

בהתאם לריבוי הליקויים יש לפנות לקבלן ו/או לגורם נותן 

האחריות לצורך ביצוע התיקונים.

ראוי לציין שעל אף שנרשמו עלויות בסעיפים השונים, 

עלויות אלו מיוחסות כאשר מבצעים כל פעילות בנפרד 

ולכן שונות מעלויות אשר יכול ומתקבלות מהצעות מחיר.

תקן: ראה תקן ייעודי לכל סעיף בנפרד.

הערכת שווי לטיפול: 0 ₪

כללי

מיקום: כללי



רמת דציבל דוגמאות

0 ללא קול, סף השמיעה

10 נשימה

20 עלים מרשרשים, לחישה

30 אזור כפרי שקט

45 שכונה טיפוסית

60 מכונת כתיבה, מכונת תפירה

70 שואב אבק, תנועה בכביש מהיר

80 משרד רועש, מפעל ממוצע, מדיח כלים, פינוי אשפה

90 בלנדר, משאית דיזל, רחוב עירוני סואן, מקדחה

95 רכבת תחתית

100 משאית זבל, טרקטור, מנוע סירה, המראת מטוס

105 מכסחה

110 מפעל פלדה, קונצרט רוק טיפוסי, מקדחה

115 פטיש אוויר

יש להבחין בין מספר סוגי רעש כאשר הגבוהים שבהם גורמים להשפעות פיזיות  

:ונפשיות

.דציבלים60-רעש שעוצמתו יותר מ: רעש מפריע•

.דציבלים65-רעש שעוצמתו גבוהה מ: רעש הפוגע באיכות החיים•

.דציבלים70-רעש גבוה מ: רעש מזיק•

.דציבלים ומעלה130רעש בעוצמה : סף הכאב•

בנוסף להשפעות פיזיות ונפשיות  , רעש מזיק מוגדר כרעש חזק או גבוה מאוד

רעש מסוג כזה פוגע במערכת השמיעה של ( כיווץ שרירים, דופק לב גבוה, לחץ)

.האדם

:השפעות שליליות של רעש מפריע

מביאה להגברת קצב  ( זמני או ממושך)חשיפה לרעש מפריע : השפעות גופניות

עליית לחץ  , הגברת צריכת האנרגיה בגוף, הגברת קצב פעימות הלב, הנשימה

עליה  , עלייה ברמת האדרנלין בדם, פגיעה במערכת העיכול, הזעת יתר, הדם

.בריכוז השומנים בדם והתכווצות שרירים

פגיעה בכושר הריכוז  , מתח, רעש מפריע גורם לעייפות:  השפעות פסיכולוגיות

.ועצבנות

רעש סביבתי



רעש סביבתי

תקין
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עוצמת דציבל ערך מקסימלי

SL620 מסוג - Mestek הבדיקה בוצעה בהמצאות מד רעש סביבתי של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

.35dB - 35dB :דווח מדידה

.±2.0dB :דיוק מדידה

.)94dB @ 1 khz ,31.5 - )התייחסות רמת לחץ קולhz-khz :תדר

.125ms :מהירות תגובה

.0C-60C :מדידת טמפרטורת סביבה



 רינ 

מקור  : קרינה אלקטרומגנטית היא אנרגיה בצורת גלים המשלבת שני מקורות

שילוב של שני המקורות הינו שדה  (. שדה מגנטי)ומקור זרם ( שדה חשמלי)מתח 

כאשר עוצמת השדה   50Hzברשת החשמל הקרינה היא בתדר. מגנטי-אלקטרו

מבנה המתקן  , המרחק מהמתקן, האלקטרומגנטי תלויה בעוצמת המתח והזרם

.וכד

קרינה בלתי מייננת היא קרינה אלקטרומגנטית שאינה מייננת את האטומים  

,  בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים. שהיא עוברת דרכם

אך גם לה עלולה להיות  , קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת

.  השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים

:יום אנחנו חשופים לקרינה בלתי מייננת בכל מקום ממקורות שונים-בחיי היום

- ELF))קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד • Extremely Low Frequency) 

שמקורה במתקני החשמל

:  שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית ,(RF )קרינה בתחום תדרי הרדיו •

מתקני שידור לטלוויזיה ולרדיו, רשתות סלולאריות, טלפוניה ניידת

.קרינה של האור הנראה•

.אדום-אינפראקרינה של •

.סגול-האולטראחלק מתחום •

.לייזרים•



 רינ   
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ערך נמדד ערך מקסימלי

תקין

MT525 מסוג -  Mustool הבדיקה בוצעה בהמצאות מד קרינה אלקטרומגנטית של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

5hz-3500mhz :בדיקת רוחב פס

זמן הדגימה: כ -0.4 שניות

Bimodule מצב בדיקה: מבחן סינכרוני
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ערך נמדד ערך מקסימלי

תקין

MT525 מסוג -  Mustool הבדיקה בוצעה בהמצאות מד קרינה אלקטרומגנטית של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

5hz-3500mhz :בדיקת רוחב פס

זמן הדגימה: כ -0.4 שניות

Bimodule מצב בדיקה: מבחן סינכרוני



ח  י י -זי       יר 

אשר  , באוויר מרחפים כל העת חלקיקים נוזליים ומוצקים בגדלים ובריכוזים שונים

,  הטופוגרפיה. מגיעים ממקורות טבעיים וממקורות נוצרו או נגרמו על ידי אדם

התנאים האטמוספריים ובעיקר גודל החלקיקים הם הקובעים את משך שהותם של  

חלקיקים גדולים  . שהות אשר גורמת לעכירות או אובך באוויר, החלקיקים באוויר

אך את רוב החלקיקים ניתן  , מאוד כמו חלקיקי עשן ואבק ניתן לראות בעין אנושית

.לראות רק במיקרוסקופ

:PM 10  אלפית  = של עשרה מיקרומטר אוירודינמיחלקיקים הקטנים מקוטר

לרוב  " נעצרים"כאשר נושמים אותם הם . מקוטר שערה אנושית1/100-כ, המילימטר

.בדרכי הנשימה העליונות כגון אף או גרון

: PM 2.5  כאשר  . של שניים וחצי מיקרומטראוירודינמיחלקיקים הקטנים מקוטר

החלקיקים  . נושמים אותם הם מסוגלים לחדור לעומק דרכי הנשימה ולריאות

.כימיקלים אורגניים, פחמן שחור ופחמן אורגני, כגון מתכות, מורכבים מחומרים רבים

:PM 1.0   חלקיקים קטנים אף יותר וכמו הקודמים הם יכולים להיווצר באוויר כתוצאה

.כמו פחמימנים ותחמוצות חנקן, אוויר אחריםמזהמימתהליכים כימיים בין 

:השפעות בריאותיות

מבוגרים וילדים הם בעלי הסיכוי הגבוהה ביותר  , אנשים עם מחלות לב או ריאה

גם אדם בריא עלול , עם זאת. להיות מושפעים על ידי חשיפה לזיהום חלקיקים

.  להרגיש תסמינים זמניים במידה והינו חשוף לרמות גבוהות של זיהום חלקיקים

לחץ בחזה וקוצר נשימה, שיעול•

הפחתת תפקוד הריאות•

פעימות לב לא סדירות•

התקפי אסטמה•

התקפי לב•

על מי משפיע ערך 

טוב לכולם טוב

0-50

אנשים בעלי רגישות גבוהה לזיהום  

אוויר

מתון

51-100

קבוצות רגישות כוללות אנשים עם 

ילדים  , מבוגרים, מחלת לב או ריאות

.ובני נוער

לא בריא לקבוצות סיכון

101-150

כולם לא בריא

151 to 200

כולם מאד לא בריא

201-300

כולם מסוכן

301-500



תקין
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PM 2.5 PM 1 PM 10 ערך מקסימלי

DM106A מסוג - Dienmern הבדיקה בוצעה בהמצאות מד איכות אוויר של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

טווח זיהוי:

.PM2.5: 0-999ug / m3

.PM2.5: 0.1ug / m3

.HCHO: 0.001mg / m3

.TVOC: 0.001mg / m3

ח  י י -זי       יר 



פ ר     י -זי       יר 

שימושים  לפורמאלדהיד. חסר צבע ובעל ריח חריף, הוא גז דליקהפורמאלדהיד

נעשה שימוש רב בייצור חומרים  בפורמאלדהיד. רבים בתעשייה ובייצור מוצרים

כחומרים מלכדים וכחומרי דבק בתעשיית העץ למוצרים כמו פורמייקה, כימיים

משתחרר לסביבה בתהליכי שריפה ונפלט בין היתר ממנועים של פורמאלדהיד

טיפול בשפכים  , צבעים ולכה, ייצור פלסטיק, מפעלי זיקוק נפט, כלי רכב

.ומתחנות כוח

.בסביבה מתועשת ועירוניתפורמאלדהידניתן למצוא ריכוזים גבוהים יותר של 

)  ערך היעד הבריאותי שמתחתיו ככל הנראה אין השפעות בריאותיות שליליות

שנקבע

ערך שמעליו  ( ק"מ/ג"מק)ק"לממיקרוגרם 8.0הוא לפורמאלדהידבחוק אוויר נקי 

.לחצי שעה( ק"מ/ג"מק)100קיימת הפרה של החוק הוא 



DM106A מסוג - Dienmern הבדיקה בוצעה בהמצאות מד איכות אוויר של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

טווח זיהוי:

.PM2.5: 0-999ug / m3

.PM2.5: 0.1ug / m3

.HCHO: 0.001mg / m3

.TVOC: 0.001mg / m3
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פ ר     י -זי       יר 



PH- י   יכ ת 

בתמיסה  . הוא מדד לריכוז יוני המימן בתמיסה pHערך הגבה או חומציות

(.  7-ל1בין )ערכי הֲהָגָבה  יהיו נמוכים , שבה ריכוז יוני המימן גבוה, חומצית

-ל7בין )ערכי הֲהָגָבה  יהיו גבוהים , שבה ריכוז יון המימן נמוך, בתמיסה בסיסית

ראוי לציין כי כיוון . התמיסה מוגדרת ניטרלית7-שווה ל pH-כאשר ערך ה, (14

החומציות בערך ֲהָגָבה מסוים גדולה פי עשרה מן  , שערכים אלו הם לוגריתמיים

.pH 3מאשר 10חומצי יותר פי  pH 2, למשל–הערך שמעליו 

שתי ההשלכות החשובות ביותר של ערכי ההגבה של השפכים על מערכות  

השלכות  . שיקוע מלחים וקורוזיה של צנרת הובלת השפכים-הובלתם הן 

הן הגברת המסיסות  , בקצות הסקאלה-נוספות של ערכי הגבה נמוכים וגבוהים 

של מזהמים רעילים ודרבון ריאקציות כימיות מסוכנות המביאות לפליטת גזים  

.רעילים

בארצות המתועשות קיימת רגישות רבה לשפכי תעשייה המכילים חומצות  

הסיבה לכך היא שדי בכמויות קטנות יחסית של שפכים אלו כדי  . אנאורגניות

להסיט את ערכי ההגבה של גופי מים גדולים מאוד מעבר לתחום שבו עולם החי  

.מסוגל לשרוד

סוג טווח מרבית מותרת רמה מרבית מומלצת

0 6.5-9.5 7.0-8.5



8.03

(ממוצע כללי)סבון לניקוי מים מזוקקיםחומץ בישולהבית
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AS218 מסוג - Smart Sensor של חברת )PH( הבדיקה בוצעה בהמצאות מד איכות מים

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

.pH 0.00 - 14.00 :טווח זיהוי

.0.03pH ± :דיוק המדידה

.PH: ± 0.05pH :דיוק בדיקה

PH- י   יכ ת 



CO-     ת גזי  

ובטמפרטורת  , הוא תרכובת של פחמן וחמצן( בכתיב כימי  CO)חמצני -פחמן חד

בלתי  ( חימצון)והוא תוצר לוואי של שריפה , זהו גז חסר צבע וריח. החדר הוא גז

בעירה חלקית של דלק היא שריפה ללא  . מושלמת של תרכובות אורגניות

ושריפה כזו גורמת לפליטת מולקולות מים ופחמן  , נוכחות מספקת של חמצן

חמצני-חד

:השפעות בריאותיות

אלא מקטינה  , חמצני אינה גורמת נזק משמעותי לריאות עצמן-שאיפת פחמן חד

את יכולת נשיאת החמצן על ידי תאי הדם  , ולעיתים קטלנית, בצורה משמעותית

דרך אטום הפחמן הנושא מטען שלילי  , חמצני נקשר-הפחמן החד. האדומים בדם

אותו חלק במולקולת ההמוגלובין שנושא את  , חלקי ליון הברזל בקבוצת ההם

וכך הוא  , ממולקולת החמצן240לקבוצת ההם גדולה פי  COזיקתו של ה. החמצן

.  מתחרה בצורה ניכרת על המקום של החמצן ומונע את העברתו

200)חשיפה נשימתית ממוקדת וארוכה של ריכוזים נמוכים של פחמן חד חמצני 

ppm) סחרחורת ועייפות, עלולה לגרום לכאבי ראש.

עלולה   ppm)400)חשיפה נשימתית לריכוזים גבוהים של פחמן חד חמצני 

,  להתמוטטות, הלזיות, לעייפות, לקשיי זיכרון וריכוז, לגרום להפרעות נפשיות

.לאובדן הכרה ואף למוות

חשיפה לריכוזים גבוהים בצורה קיצונית של פחמן חד חמצני מקטינה את  

,  תהליך הגורם לקשיי נשימה, היכולת של תאי הדם האדומים לשאת החמצן

.אובדן הכרה ואף מוות, התמוטטות

חשיפה ארוכת טווח לפחמן חד חמצני עלולה לגרום לבעיות בלב ולנזק למערכת  

.העצבים

חשיפה של נשים בהריון לפחמן חד חמצני עלולה לגרום ללידת תינוקות במשקל  

.נמוך ולבעיות מולדות נוספות



CO-     ת גזי  
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ST8900 מסוג - Smart Sensor הבדיקה בוצעה בהמצאות גלאי גזים של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

זיהוי גז: פחמן חד חמצני )CO(, מימן גופרתי )H2S(, חמצן )O(, גזים 

)LEL( דליקים

 ,CO: 0-999ppm, H2S: 0-500ppm, O₂: 0-30% VOL :מדידת טווח

LEL: 0-100%

CO: 1ppm, H2S: 1ppm, O₂: 0.1% , LEL: 1% :רזולוציה

CO: ± 10%, H2S: ± 5%, O₂: ± 3% FS, LEL: ± 5% :דיוק



H2S–     ת גזי  

סימונה  , מימן גופרתי הוא תרכובת כימית המורכבת משני אטומי מימן ואטום גופרית

של הגופרית  האלקטרושליליותאך ערכי , מזכירה את מבנה המים H2S.הכימי הוא 

התרכובת משמשת חיידקים  . פחותות מזו של החמצן ולכן הקוטביות פחותה יותר

על פי ההערכות מפעולה זו התפתחה  , ליצירת אנרגיה על ידי חמצון המימן הגופרתי

.יכולת הפוטוסינתזה

-ppm0.0001הריכוז הממוצע הנורמלי של מימן גופרתי באוויר נקי הוא בסביבות 

0.0002.

,  בעל ריח של ביצים סרוחות, חסר צבע, המימן הגופרתי הוא גז בטמפרטורת החדר

מאחר שהוא כבד מן האוויר הוא נוטה להצטבר בתחתיתם של  . דליק ורעיל מאוד

על אף שריח המימן הגופרתי חריף מאוד  (. מקומות מוקפים)חללים לא מאווררים 

תוך זמן קצר המימן הגופרי פוגע בחוש הריח ועל כן קורבנות פוטנציאליים  , בתחילה

.עשויים שלא לחוש בנוכחותו

.לצד מתאן, מימן גופרתי הוא אחד המרכיבים הנפוצים של גז הביצות



H2S–     ת גזי  

ST8900 מסוג - Smart Sensor הבדיקה בוצעה בהמצאות גלאי גזים של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

זיהוי גז: פחמן חד חמצני )CO(, מימן גופרתי )H2S(, חמצן )O(, גזים 

)LEL( דליקים

 ,CO: 0-999ppm, H2S: 0-500ppm, O₂: 0-30% VOL :מדידת טווח

LEL: 0-100%

CO: 1ppm, H2S: 1ppm, O₂: 0.1% , LEL: 1% :רזולוציה

CO: ± 10%, H2S: ± 5%, O₂: ± 3% FS, LEL: ± 5% :דיוק
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LEL–     ת גזי    י י  

.המצאות גזים דליקים ומסוכנים כגון גז בישול ומתאן

י "עם זאת בדיקה זו איננה מדויקת ומבוצעת ע, המצאות גזים אלו הינה מסוכנת

אמצעים ראשוניים המאפשרים לקבל מושג בנוגע להימצאותם של גזים אלו 

.באופן כללי

ובאחוזים אשר מרכז בתוכו מגוון רחב של LELבמדד והערך המתקבל נמדד ב

גזים שונים  

סימול זיהוי של גז

EX דליק גז

NH3 אמוניה

H2 מימן

Cl2 כלור גז

O3 אוזון

SO2 גופרית דו חמצני

NO תחמוצת חנקן

NO2 חנקן דו חמצני

C2H4O אתילן אוקסיד

PH3 גז בישול

HCL מימן כלורי

CH2O פורמלדהיד

HCN מימן ציאניד



ST8900 מסוג - Smart Sensor הבדיקה בוצעה בהמצאות גלאי גזים של חברת

נתונים טכנים אודות האמצעי רשומים מטה:

זיהוי גז: פחמן חד חמצני )CO(, מימן גופרתי )H2S(, חמצן )O(, גזים 

)LEL( דליקים

 ,CO: 0-999ppm, H2S: 0-500ppm, O₂: 0-30% VOL :מדידת טווח

LEL: 0-100%

CO: 1ppm, H2S: 1ppm, O₂: 0.1% , LEL: 1% :רזולוציה

CO: ± 10%, H2S: ± 5%, O₂: ± 3% FS, LEL: ± 5% :דיוק

LEL–     ת גזי    י י  
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