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  1.000-5722-0009614סימוכין:

 3/12/2017אריך:ת

 דכבול
 דרשר יואל גיא

  24הנגר
 השרון הוד

 
 

 השרון הוד, 24 הנגרב הדירההנדון: 

 איתור מוקדי רטיבות

 חוות דעת מקצועית

 

 שמעון סמי בוגר ,רעננה  6,גובר רבקה מרחוב גוולבר טל מהנדס ,מטה החתום ניא

 19435804. 'מס רישום תעודת ובעל מבנים במדור בניין להנדסת אשדוד

 נייןעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבלחוות ד דרשר יואל גיאתבקשתי ע"י ה

 הנדון.

הנדון, סקרתי אותו על כל  נייןביקרתי בב ______ובתאריך  07/11/2017תאריך ה ב

 חלקיו, ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

 

ני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי א

היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין 

  בשבועה שנתתי בבית משפט.חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות 

נני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי ה

 המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 2006 -כשרה לניהול מקצועי בעבודות גובה ואיטום בגובה ה

 2009 –הידראוליקה ובקרה מכונות ימודי הנדסאי ל

 2011 –ורס ניהול ופיקוח בנייה במכללת בילדינג ק

ורס אוטם מורשה במכללת בילדינג )באישור מכון ק

 2016 –ם( התקני

 2015מבנים ולוחות חשמל  אחזקות וקר תרמוגפי מוסמך לס

 

 לה פרטי השכלתיא

שנים בעבודות ניהול ופיקוח בענף הבנייה, איטום  81

 ואינסטלציה וליווי פרויקטים. 

יהול פרויקטים של איטום חדירת מים מקירות חיצוניים, נ

איתור חדירת מים ממערכות איטום, פתרונות לטיפול בסוגי 

ציפוי מבנים, בדיקות תרמיות לאיתור כשלים בצנרת מים, 

 הרס.-דיקת קווי ביוב, צילום ושיקום ביוב בשיטת אלב

 שכלה והכשרותה

 אלה פרטי ניסיוניו

 :שברשותייוד צ

 מעלות מהמתקדמות בעולם. 0.004בעלת רגישות תרמית  FLIR T420צלמה תרמית מ

  TROTEC T 3000ד לחות  מ

 מ"מ לבדיקה בחללים שאין אפשרות להיכנס אליהם. 8בעובי  נדרוסקופא

מ"מ.  120- 20בקוטר  עם מסך בקרה לבדיקת קווי ביוב  יסיב אופטצלמה בעלת מ

 מ"מ. 120-300בקוטר  י לבדיקת קווי ביובסיב אופטבעלת  מצלמה רובוטית

 באמצעות תערובת חנקן בתוך מבנים וחצרות. כשיר לגילוי נזילות סמויותמ

 קווי חשמל ותקשורת., ביוב,לגילוי תוואי קווי מים  לאי תשתיותג

 לבדיקת קווי ביוב. לוני הצפהב

 לחץ. עוניש
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 וח הבדיקהד

כתוצאה בדיקה נתבקשתי לחוות דעתי על רטיבות והנזקים בדירת המזמין ב

 מכשלים הדירה העליונה.

ומד  מעלות 0.004בעלת רגישות תרמית  FLIR T420ה נעזרתי במצלמה תרמית בדיקב

 .לחות

 מצאי הבדיקה:מ

 חדר ילדים –יקום מ .1

עליונה הנגרם כתוצאה של כשלים  ה שמאליתיים כתם רטיבות הפינק .א

 בדירה העליונה .
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החיצוני באופן קבוע ופוגע יקוז המזגן של הדירה העליונה נוזל על הקיר נ .ב

 .ועמידותו לחדירות מים הטיחבציפוי 

 

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 יקורת מבנים בע"מב
 פיקוח וליווי הנדסיכנון, ת
  פריסה ארציתב

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
  

 

   שכ' לב הפארק 6/22רח' רבקה גובר  –רעננה  09-7701000   072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה          03-5731232 –ל אביב ת

g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 

 
 14מתוך  5עמוד 

 

 חדר הורים -יקוםמ .2

יים כתם רטיבות  בפינה ימנית עליונה  כתוצאה מניקוז מזגן הנוזל ק .א

 באופן קבוע על הקיר החיצוני וחודר לדירתו של המזמין.
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 שרותי אורחים -יקום מ .3

 .  4יים כתם רטיבות בפינה עליונה צמוד למעבר הצינור "ק .א
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 מקלחת -יקום מ .4

יימת רטיבות בצד שמאלי של החלון כתוצאה מניקוז מזגן  של הקומה ק .א

 העליונה שנוזל וחודר אל המקלחת.
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 בדירה העליונה .כשל יימת רטיבות בתקרת המקלחת כתוצאה ק .ב
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 :15.08.18מתאריך  מצאי הבדיקהמ

 שרותי אורחים –יקום מ .5

כתוצאה קיים כתם עובש  שמתפתח על קיר ותקרת החלל ,הכתם נובע   .א

 של כשלים מהדירה העליונה.

 
 

 

 

 

 

 

כתם העובש כשצולם 

בביקור הראשון 

 29.07.18בתאריך 

כתם העובש כשצולם 

בביקור השני 

 15.08.18בתאריך 
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 ותקרת החלל שהחמיר מהביקור הקודםבקיר גדול יים כתם רטיבות ק .ב

 

הרטיבות כתם 

כשצולם בביקור 

הראשון בתאריך 

29.07.18 

 

כתם הרטיבות  

כשצולם בביקור 

השני בתאריך 

15.08.18 
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 מקלחת הורים –יקום מ .6

יים כתם רטיבות גדול המלווה בעובש והתנפחות הצבע  כתוצאה של ק .א

 רטיבות המתרחשת בקומה העליונה.

 

כתם הרטיבות 

כשצולם בביקור 

הראשון בתאריך 

29.07.18 

 

כתם הרטיבות  

כשצולם בביקור 

השני בתאריך 

15.08.18 
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כתם הרטיבות 

כשצולם בביקור 

הראשון בתאריך 

29.07.18 

 

כתם הרטיבות  

כשצולם בביקור 

השני בתאריך 

15.08.18 
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 יכום ומסקנות:ס

 יקוזי המזגנים גורמים לרטיבות בקירות של דירת המזמין.נ 

 המחלישים את ציפוי הקיר החיצוני .יקוזי המזגנים גורמים לנזקים נ 

 ם ונזקים בלתי הפיך לחוזק רטיבות בתקרת הדירה גורמת לקילופיה

 המבנה.

 התרשמותי מביקורי בדירת המזמין אני מוצא כי קיימת החמרה ל

 משמעותית במצב הכשלים בדירה העליונה.

  אני ממליץ בדחיפות על בדיקת מהנדס קונסטרוקטור להמשך

 ובחינת המבנה. בדיקות

 מלצות לתיקון הליקויים:ה

 חירמ יפולט יקוםמ

יפול ט

 בניקוזים

 עד  המזגנים ש להאריך את צינורות ניקוזי

 לקומת הקרקע 

 ש לבצע שיקום וחידוש לציפוי הקירות י

 חדירת מי גשמיםלמניעת 

500 ₪    

 

4500 ₪  

יפול ט

הכשלים 

בדירה 

 העליונה 

ש לבצע איתור נזילות וכשלים הגורמים י

לרטיבות בדירת המזמין שתהיה האפשרות לטפל 

 בנזקים

 א לחישובל

יפול ט

בדירת 

 המזמין

אחר סיום העבודות בדירה העליונה ,יש לבצע ל

 תיקוני צבע 

לגבי חוזק  ומלץ להתייעץ עם קונסטרוקטורמ

 המבנה   

3200 ₪  

 

2500 ₪  

  ₪ 10700 ה"כ עלות תיקון משוערת לפני מע"מס 
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 צהיר:ת

ריני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וחוות הדעת ניתנה למיטב ידיעתי ה

 וניסיוני המקצועי.

ו"ח זה מתבסס על הנתונים שנמסרו ע"י המזמין  ואשר היה ניתן לגלות בשטח ד

ביום בו נערכה הבדיקה. הדו"ח אינו מתייחס לנתונים אשר היו מוסתרים מקריאת 

אדום ולהפרעות טכניות אחרות שעלולות -עין אלקטרונית של מכשיר האינפרא

ם נוספים, שלא לשבש את ממצאי הבדיקה. במידה ויתווספו ממצאים ומשתני

הרס -אותרו ביום הבדיקה, יש לפנות לקבלת ייעוץ נוסף. הבדיקה בוצעה בשיטת אל

ויתכנו כשלים או ממצאים שיתגלו במהלך ביצוע העבודות. האחריות על הטיפול 

הנה של מקבלי ההחלטות  –בממצאי הבדיקה, ביצוע התיקונים במלואם או בחלקם 

 ומבצעי התיקונים.

 

 

 ובברכה,כבוד רב ב

 ופר טולדנוע
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