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 בדק בית ל וממצאיי דוח    חוות דעת מומחה 

 

 בדק ביתבביצוע  מומחהחוות דעת , לתת 11491545, ת"ז/ח"פ:  ארלטאני הח"מ נתבקשתי ע"י 

 . כפר סבא, 4הרמה ים העומדים לרשותי, לגבי נכס בכתובת: תוך שימוש באמצע

)הצוות   אור שי   ובוצע ע"י    25/06/2019הביקור לטובת איסוף הנתונים והממצאים נערך בתאריך  

 הבודק(.

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

הבודק בנכס ובנוסף בחינה והערכה בהתאם לממצאים אלו ע"י הח"מ. בנוסף ובמידת הצורך  

להציג את הדרישות המחייבות תיקון, התייחסות לתקנים וחוקים, הערכת עלויות, המלצות,  

 הסתייגויות והערות נוספות לפי עניינן.

י ידוע לי היטב שלעניין הוראות  אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט ומצהיר בזאת כ

החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, 

 כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

אני מצהיר בזאת כי חוות דעת זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הממצאים שנאספו בנכס ע"י 

ית וניסיוני וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון פרט לביצוע והערכה  הצוות הבודק, הבנתי המקצוע

 של עבודה זו.

 תמצית קורות חיים של הח"מ: 

 .אביתר קירשנבויםשם הח"מ: 

 .201578101: תעודת זהות

 .מהנדס בניין מקצוע: 

 .הנדסת בניין השכלה: 

 .29122153: שיון י ר/ רישום/תעודה/הסמכה

 .מפקח בניין בפרויקטים למגורים.

  

 

 22/09/2019    חתימה    
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 . בדק בית של    חוות דעת מומחה עקרונות מנחים בעריכת  

 

, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה חוות דעת מומחהלצורך הכנת 

חוות דעת ולראוי לציין שיכול והחומרים המקצועיים לא בהכרח היו רלוונטיים לבדיקה  .אליהם

 חומרים אשר כן היו רלוונטיים צוינו במהלך הדוח וזאת במידת הצורך.  .הנוכחית מומחה

 תקנים ותקנות: 

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

 בהוצאת מכון התקנים הישראלי )מת"י(. -תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה  .2

 .1965 –חוק התכנון והבניה, תשכ"ה  .3

 .1973 –חוק המכר )דירות( תשל"ג   .4

 מפרט מכר )הקשור לחוק המכר(. .5

 ונספחיו. על עדכוניו  1970 –הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל  .6

 .2007 -התשס"ז    -הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(, עדכונים  .7

 .1990תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן  .8

 .1112 –תקנות הג"א תש"ן  .9

 מפרטים וחומרים נוספים: 

טחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. )הספר י בהוצאת משרד הב  -מפרט כללי לעבודות בנייה 

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

 .לא נבחנו תוכניות או מפרט כלשהו נוספים
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 . בדק בית רקע, אמצעים והערות בביצוע  

 

 רקע והערות: 

קוחה לבצע בדק בית וזאת לטובת זיהוי ליקויים וסקירת להר תמ"א. ברצון נכס הלקוחה עוב

חששותיה של הלקוחה אודות מצב הנכס לאחר עבודת  בעיות. בדיקה זו מבוצעת על רקע 

 .הקבלן 

 

וזאת לטובת ביצוע מהיר ו כבדרך כלל מבוצע שימוש באמצעים טכנולוגים שונים ואביזרים 

 כגון: בדק ביתמדויק בביצוע 

 מצלמה תרמית.  •

 מצלמת ביוב. •

 רחפנים )על פי חוק(. •

 גלאי לחות על סוגיהם. •

 מסכת עבודה והגנה.  •

 פנסים ותאורת עבודה.  •

 פלס ו/או פלס לייזר. •

 סולם ובמות הרמה.  •

 מד ושעון לחץ מים. •

 גלאי זיהום אוויר. •

 גלאי גזים וראדון. •

 מד קרינה אלקטרומגנטית וחשמלית.  •

 מד זיהום ואיכות אוויר. •

 (. PHמד איכות מים, ערך הגבה )  •

בהם בוצע של האמצעים ספציפיים הדגמים החברות ו המפרט מדויק אודות במידה ונדרש 

 .ובאישור הלקוח בלבד ניתן לפנות בציון פרטים מזהים ,שימוש

 

2 

3 

4 

1 
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 . בדק בית צורת עבודה ותהליך בביצוע  

 

 מתקבלת שיחת יעוץ והזמנה לביצוע השירות.

לאחר קבלת נתונים אודות הנכס המדובר ובדיקת הצורך של הלקוח, נקבע תאריך ושעה 

 .לביצוע הביקור ע"י הצוות הבודק ו/או הח"מ

. בביקור בדק ביתמבוצע ביקור בנכס לטובת התרשמות, צילום, זיהוי מפגעים וליקוים בעניין 

זה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגים שונים לרבות מצלמות וגלאים לטובת איסוף מיטבי, 

 מדויק ומהיר של כלל הנתונים.

 מבוצעת בדיקה מעמיקה יותר ע"י הצוות הבודק.ים,  כאשר זוהתה בעיה או מפגע אשר רלוונטי 

כולל הערות הצוות הבודק ו/או הח"מ מועברים נתונים והמדדים הלאחר מכן כלל הצילומים, 

 .יחד עם הצוות הבדוק למשרדנו לטובת הערכה מדידה ובחינה מעמיקה ע"י הח"מ

במידת הצורך יצא הצוות הבודק ו/או הח"מ לביקור מתואם נוסף וזאת במקרה שאין נתונים  

ים שגוי המספקים את דעתו של הח"מ כדי לקבוע מסקנה מהותית ו/או כאשר אחד מהנתונ

  והינו בספק.

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

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

 תקף בשלמותו. ניתן לראות את מספור הדפים ומספר הדוח בתחתית דפי הדוח.דוח זה 
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 . אחריות במתן שירות ותקנון 

 

חוות דעת ראשית יש לציין שכל בדיקה, מתן שירות ו/או הממצאים אשר נאספו ומופיעים ב דוח  

 זה הינם תמונת מצב לזמן ביצוע הביקור ו/או בחינת הממצאים.   מומחה

על פי תקן שכן בדיקות על פי תקן הינן ארוכות,   ותבמישור הפורמאלי, לא בהכרח מדובר בבדיק

 . נכסלגרום נזק ל  ותעלול מסוימיםיקרות ואף במקרים 

טיבות ועוד. הינן רכבה, בטיחות, איטום, גורמי רה המסקנות השונות כגון: מצב הנכס, איכות ה

 נמצאו כלל הליקויים. מסקנות אשר קיים בהן סיכון האשליה בה 

ראוי לציין שהאמצעים אשר עמדו לרשות בדיקה זו, אין ביכולתם לבחון בוודאות מוחלטת את  

 ולהציגה.  נכסשל ההרלוונטית  תמונת המצב 

יקר בנושאים כגון: יש לבחון דוח זה בעיון ולהתייחס בכובד ראש לממצאים המופיעים בו בע

 כיבוי אש. ו  קונסטרוקציהזיהוי רטיבות ונזילות, בטיחות, נזקי מים, 

יש להפעיל שיקול דעת בנוגע להסתמכות על הרשום בדוח זה בהווה ובעתיד וזאת בנוגע 

 ודיוק זיהוי הממצאים.לוודאות 

כלשהו הנגרם בהתאם לאמור החברה ו/או הצוות הבודק ו/או הח"מ אינם אחראים לנזק 

מהסתמכות על עצות או ממצאי הבדיקות בדוח זה. על הלקוח להפעיל שיקול דעת תוך כדי 

הסתמכות סבירה על ממצאים אלו ולשלב עצות ונתונים מגורמים אחרים לטובת קבלת  

  .החלטותיו ושיקוליו השונים

ונים, הצעות עלויות הרשומות בדוח זה הינם הערכה. הערכה זו יכולה ובוצעה על סמך מחיר

 ואף ניסיון הצוות הבודק ו/או הח"מ. מחיר

,  לתקנון מתן השירותממוספר ותקף בשלמותו בלבד. בנוסף, הדוח הינו בכפוף זה הינו דוח 

 . אשר הוצגו ונשלחו ללקוח טרם מתן השירותוהצעת המחיר  מדיניות הפרטיות
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 ערכת עלויות  סטטוס  סעיף 

           ₪ לא רלוונטי  תכנון ותוכניות 

           ₪ לא רלוונטי  חומות ומעקות

 ₪47,000 לא תקין  קירות ותקרה

           ₪ לא רלוונטי  חצר ומרפסות

 ₪11,500 לא תקין ריצוף 

 ₪1,000 לא תקין חלונות ותריסים 

           ₪ תקין  דלתות

 ₪6,500 לא תקין מטבח וארונות 

           ₪ לא תקין רטיבות ונזילות 

           ₪ לא רלוונטי  כללי

           ₪ לא תקין -------- 

           ₪ תקין  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

           ₪ לא רלוונטי  -------- 

                        --------  ₪           

   ₪ 66,000  -------- סה"כ 
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   קירות ותקרה   

 

באמצעות גלאי לחות ומצלמה תרמית יחד עם מבדיקה בנכס 

בדיקה ויזואלית של תקרות וקירות הנכס, נמצא כי ישנה רטיבות 

 חמורה בכל תקרות הבית.

 

 משמעותית ביותר )ראה תמונות(.   עובש בצורהבנוסך ישנה 

 ראיו לציין שישנו ריח חריף ביותר של עובש בכל רחבי הבית.

 

וסקירת נזקי המים, תופעות הלוואי מטרת הבדיקה הינה בחינת 

 וציונם.

 בנוסף התבצע ניסיון בחינה של גורמי הרטיבות ברחבי הנכס. 

 

בקירות הנכס נמדדה לחות חריגה ביותר המעידה על רטיבות 

 קיימת 

 וזאת במוקדים רבים )ראה תמונות נבחרות(. 

 

בכול חלקי הבית, הן בקירות והן בתיקרות ניתן לראות עובש פלוס 

 וף ,קיל

 של הצבע. 

 

גם ההבדיקות התרמיות תומכות בתוצאות מד הלחות ומצביעות 

 על רמת לחות חריגות אשר מצויים בקירות.

 

קיימת סכנה מבחינת מערכת החשמל, הרטיבות העמוקה הגיעה 

 עד נקודות המאור בדירה, דבר שיכול להוביל לקצרים חשמליים.

 

 .ראה תמונות המציונות את נזקי המים המרובים

 

 עלויות לטיפול בנזקים:

קילוף והסרה של שכבות הקירות והתקרה לרבות צבע וטיח ( 1

20,000 .₪ 

הסרת עובש אשר חדר לשכבות הקיר עצמו וזאת על ידי איש ( 2

 ₪. 15,000מקצוע יעודי. 

 ₪. 12,000חידוש שכבות המבנה: קירות ותקרות.  ( 3

 

  

 עד הבדיקה.יום ממו  60את כל ההמלצות הנ"ל יש לבצע לאחר 

 

 צילום תרמי של התקרה  

 

 עובש בתקרה 

 

 המשקוף התנפח עקב הרטיבות  
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 תקרת הנכס 

  

 עובש וקילוף בתקרה    צילום תרמי של התקרה  

 
 

 כנ"ל    עובש וקילוף צבע  -תקרת החדר  

  

 המאור  ק'בתקרה ליד נ וסימני רטיבותעובש   עובש מעל הארון  
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 קירות ותקרה 

  

 עובש    עובש   

  

 בקירות ובתקרה   עובש -שירותים    קירות חדר שינה תקינים    

  

 לחות   88.1% -שירותים   לחות  85.6%קיר חדר השינה   
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 שירותים( )   –קירות ותקרה   

 

 והמקלחת.  יםירותשקירות ותקרות העובש ב ישנה 

 

 ראה תמונות. 

 

קיים ריח נוראי של עובש עד כדי כך שלא היה ניתן לנשום או לבצע 

 בנכס ללא מסיכה. בדיקה 

 

 תקרות וקירות.  יףאנא ראה עלויות ופתרונות ביצוע בסע

 

  

 

   88.1קיר שירותים לחות של  

 

 לחות גבוהה  93.5קיר מקלחת  
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 וקילוף של הצבע ברחבי הדירה    סימני רטיבות   

  

 ולחות גובההקילוף צבע     קיר חדר תקין    

 
 

 סדקים בקירות     קילוף צבע     

  

 מד לחות באחד הקירות    קיר מסדרון ב סימני רטיבות 
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 ריצוף  

 

 קיימת תפרחת עובש חמורה ביותר בריצוף של כל חלקי הדירה.

 מד לחות מצביע על לחות גבוהה ברחבי הריצוף.

 

 לחות. התבצעה בדירה תרמית המצביע על 

 

 נמצאו תקינים. קירותבוצעה בדיקה עם פלס אלקטרוני, שיפועי ה

 

 לחות.   80% -מבדיקה של מד לחות, התקבלו תוצאות של כ

 

 ראה תמונות המציינות את נזקי הרטיבות בריצוף. 

 

 : ועלויות המלצות

 

 ₪. 9,000יש להביא מכונות ייבוש לכל חלקי הדירה ( 1

 ותפרחת עובש מרחבי הדירה יש לבצע ניקוי שאריות צבע ( 2

2.500 .₪ 

 

 

עלויות אלו הינן במידה וניתן לתקן את הליקוי באמצעות הצלת  

 מרצפות הנכס. 

ראוי לציין שישנה אפשרות שלא יהיה ניתן וזאת משום הקושי 

בהסרת העובש ונזקי המים מריצוף הנכס. יש להתייעץ עם איש 

 מקצוע ייעודי ולהעריך למול הצעת מחיר מחייבת.

 

  

 

   88.1קיר שירותים לחות של  

 

 מעל הריצוףלחות גבוהה  93.5קיר מקלחת  
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 נזקי עובש ברחבי הריצוף בנכס    

  

 שאריות צבע שיש לנקותם   נמצאו שיפועים תקינים  -בדיקת פלס 

  

  82.3%בדיקת מד לחות    78.3%מד לחות  

 
 

 נזקי רטיבות ברצפה    תפרחת עובש  
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 חלונות ותריסים  

 

ושאריות של  מבדיקה של כלל התריסים בבית נמצאו לכלוכים 

 . לא נמצאו תריסים שבורים. חומרי בניה

 

 

עלויות מיוחסות לניקיון התריסים ולא לוקחות בחשבון שבירת  

 ₪  1,000תריסים בתהליך הניקיון. 

 תריס חדר יש לנקות שאריות לכלוך  

 

  

 

 תריסים עם שאריות חומרי בניה 
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 דלתות   

 

 לא אותרו ליקויים בדלתות הנכס. 

 

 ראוי לציין שמדובר בדלתות ישנות.

 דלת תקינה 

 

 דלת תקינה 
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 ארונות וקירות המטבח   

 

 בוצעה בדיקה במטבח הנכס.

 

לאורך הקירות אשר נובעת מרטיבות חמורה  מים סימני רטיבותקיי 

 המלווה בעובש.

 

 קיים קיר שבור שיתכן שהתרחש עקב פעילות בנייה בקומה מעל. 

 

 המטבח. תוהעובש, קיים רקבון בקירו עקב הלחות הגבוהה 

 

 אנא ראה תמונות המצביעות על הנזקים הנ"ל. 

 

 עלויות בסעיף זה מיוחסות לטיפול בנזקים הבאים:

 ₪. 5,000יש לבצע החלפה של ארונות המטבח. ( 1

 ₪. 1,500יש לבצע תיקון של הקיר השבור. ( 2

נאמד תחת    -קילוף הצבע, הסרת העובש וצביעה מחודשת( 3

 סעיף קירות ותקרות. 

 

 

העלויות בהחלפת הארונות הינן הערכה גסה שכן בוצע נסיון 

להעריך עלות ארון בעל מפרט נמוך. יש לבדוק הצעת מחיר  

 מחייבת.
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 רטיבות ונזילות  

 

 בנכס רטיבות משמעותית.

 משום שמדובר בהיקף רחב, סעיף זה פוצל לשאר הסעיפים בדוח.

 

 ראה סעיפים קודמים עם פירוט נרחב. 

 

 

 מיוחסות לטיפול בנזקי הרטיבות.עלויות בשאר הסעיפים 

 

השפעות על נכסים ראוי לציין שעלויות בגורמי הרטיבות ו/או 

 סמוכים לנכס הנבדק לא נלקחו בחשבון.
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 סיכום 

 .38מדובר בנכס שנמצא בשלבים מתקדמים של תמ"א 

ללא מסיכת הגנה וזאת  כאשר הגעתי לנכס, הסתבר שלא היה ניתן לבצע את הבדיקה 

 .נוכחות וביצוע הבדיקה בצורה רגילהריח חריף שאינו מאפשר  משום שיש

 

ם וזאת כהערכה כללית עקב המצאות עובש למגורי הנכס אינו ראוי ישנו חשש כי *** 

 ***  בצורה חריגה בכל רחבי הנכס

 

לאחר בדיקה, הממצאים מצביעים על נזילה חמורה שהיתה בנכס, ככול הנראה מאזור  

התקרה שגרמה לנזקים רחבים בנכס: בקירות, בתקרות, בריצוף, בארונות, במטבח 

 ובאזורים הסניטרים.

 

ויזואליות עם מד לחות ומצלמה תרמית שהראו תוצאות לחות גבוהות נעשו בדיקות 

 מאוד.

 

 מבדיקה של המזגן, נמצא כי אינו תקין.

 

בנוסף, נבדקו כל השקעים ברחבי הדירה ונמצאו תקינים. יחד עם זאת, עקב רטיבות  

בתקרות אשר התפשטה סמוך לנקודות המאור, קיימת סכנה של התחשמלות וקצרים 

 חשמליים.

 

 ראוי לציין שמומלץ לבצע תיקונים תשתיתיים בנכס על מנת שיהיה ראוי למגורים.

 

 את התיקונים יש לבצע רק לאחר וודאות גמורה שמקור הנזילה אותר וטופל.

 

יש לבצע ייבוש מוחלט של הריצוף, לאחר מכן יש לבצע ניקוי ופוליש ההמלצה היא כי 

וש הקירות והתקרות כשלושה חודשים ולאחר מכן של הרצפה. בנוסף, יש להמתין לייב

לבצע קילוף מסיבי על היסוד ורק לאחריו יש לבצע שפכטל וצביעה מחודשת של כל 

הנכס. כמו כן יש לשפות את הלקוחה עבור נזקיים משניים בדירה כגון ארונות מבטח, 

 ארונות כלליים, בוידם ועוד.

 

 אי ולבצע אומדן מחודש של הנכס *** *** המלצתי החד משמעית היא כי יש להביא שמ

 *** בנוסף, צורך לבחון את הנושא התברואתי והאם ישנה סכנה בריאותית ממשית *** 

 

 עלויות בדוח זה אינן כוללות מע"מ ומיוחסות לתיקון פיזי של נזקים ו/או ליקויים בלבד.



` 
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 תודה שבחרתם בנו ובשירותים שלנו    

 נשמח לעמוד לשירותכם גם בעתיד   

 

 לכל שאלה בנושא דוח זה ניתן לפנות אלינו במגוון דרכים:

 6777980-03טלפון ארצי: 

 service@hometer.co.ilדואר אלקטרוני: 

 www.hometer.co.ilאתר אינטרנט: 

 

למידע נוסף בנושאים הקשורים ורשומים בדוח זה לרבות: חוקים, תקנות,  זכויות 

 הלקוח, תביעות משפטיות, טכנולוגיה ושירותים שונים אשר  חברתנו מספקת, 

 נשמח להזמין אותך להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולקרוא אמרים בנושאים שונים. 

 

 בדק בית וביקורת מבנים –הומטר 
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