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חוות דעת מומחה
שם המזמין

 :משפחת---

תאריך הביקורת

19/7/2017

כתובת

 :רחוב---

נושא הביקורת

 :רטיבות רבה בדירה

שם המהנדס הבודק

 :ב .סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך  19/7/2017ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון ,אני מצהיר בזאת כי ידועות
לי היטב הוראות החוק הפלילי ,בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט ,ודין חוות דעתי זו כשהיא
חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות  /בדיקה לצורך רישום  /בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי ,הבנתי המקצועית ,וניסיוני .וכי אין לי כל עניין
בנכס הנדון ,בשעת הבדיקה נכחו מר חן כרכום ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

פרטי השכלתי :
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 - 1978בוגר תואר ראשון ושני  Mscבהנדסה אזרחית ,אוניברסיטת מוסקבה.
 - 1992סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 00065286 :

פרטי ניסיוני :

 15שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
 מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל  250 -יח"ד
 מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת "דונה"  100 -יחידות דיור.
 תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר -מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי  -יו"ש.
 בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש )
 תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
 פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו  45 -יח"ד.
 שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
 ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
 מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ,ובורר מוסכם.
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל"
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
 ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
 ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות  -מוזיאון רוקפלר ,ופיקוח על
עבודות איטום.
 ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל ,מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ  9000 -מ"ר.
 ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
 גינאה – שריסט מהנדסים – פיקוח מטעם משרד השיכון.
 פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
 פיקוח מטעם קק"ל ,וב"ח אלי"ן  -עבודות איטום
 סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
 יעוץ שוטף לעיריית בת ים בנושא מבני פל קל ומבנים מסוכנים.
 יעוץ ופיקוח קונסטרוקטיבי ,ובדיקת מבנים מסוכנים \מועצה מקומית כפר שמריהו.
 אצטדיון רמת גן – ייעוץ באיטום.
 ייעוץ באיטום גגות – כנסת ישראל.
 עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"
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חוות דעת מומחה
שם המזמין
תאריך הביקורת

 :משפחת---
19/7/2017

כתובת

 :רחוב---

נושא הביקורת

 :רטיבות רבה בדירה.

תיאור הנכס

 :דירה בעלת שלושה חדרים בקומת קרקע של בניין מגורים משותף .חלק מהדירה
הינה תוספת בנייה עם גג מלוחות אסבסט .

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא רטיבות בלבד  ,לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית בנכס .נעזרתי במד
רטיבות אלקטרוני דיגיטלי מסוג  ,PROTIMETERבמצלמה תרמית מסוג  , FLUKE TRI 105וצילמתי
תמונות.

הממצאים:
נמצאה רטיבות מרובה באזורים הבאים:
 בקירות חיצוניים למעט בקיר חיצוני דרומי של תוספת הבנייה ,שכיום יבש.
 קיר בין מטבח לחדר רחצה.
 קיר שחוצץ בין חדר רחצה לסלון.
 רטיבות קלה בארונות מטבח תחתונים  ,נגרם נזק לארונות מטבח תחתונים בייחוד מתחת לכיורים.
 רטיבות בתקרת חדר שסמוך למטבח ,בייחוד בסמיכות לכניסה לחדר זה.
 רטיבות רבה במיוחד בחלקם העליון של קירות חיצוניים  ,ובייחוד קיר מערבי .הרטיבות חודרת מדירת
השכנים .
 רטיבות קלה בלבד בתחתית קיר שחוצץ בין חדר מגורים לחדר הסמוך למטבח.
 כתמי רטיבות שכיום יבשים בתקרת חדר רחצה (.סביר להניח כי חדרה רטיבות בעבר מדירת השכנים ,
והרטיבות תוקנה ).
 רטיבות קלה בתקרת מטבח .רטיבות זו חודרת מדירת השכנים.
תמונות של הרטיבות –
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חדירת רטיבות גורמת לבלאי מואץ למבנה ולתכולה ,מפגע בריאותי וירידת ערך הנכס .סביר להניח כי
בחודשי החורף הרטיבות מחמירה באופן ניכר!
בקירות חיצוניים רואים כי בוצע כוחלה מחדש בייחוד בקיר מערבי ,וכמו כן מרחו כוחלה במפגש בין
תחתית קירות חיצוניים לשבילים מרוצפים  ,אולם מריחות כוחלה לא הועילו לפתרון בעיית הרטיבות
הקשה.
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תיקונים נדרשים:
א .יש לדרוש מבעלי הדירה שמעל הדירה שנבדקה לתקן את כל מוקדי חדירת הרטיבות לדירה זאת .עלות
התיקונים בדירה העליונה אינה נכללת בחוות הדעת.
המוקדים העיקריים אליהם חודרת רטיבות מדירה עליונה הם:
 חלקו העליון של קיר מערבי.
 תקרת מטבח.
 תקרת כניסה לחדר שינה שליד מטבח.
ב.
 פירוק ופינוי ריצוף יציקות בטון ומצע בשבילים.
 חפירה עד למסד קירות.
 זימון קבלן איטום מיומן להתקנת איטום בקירות מעטפת שמתחת לקרקע  ,וכן התקנת צינור
שרשורי עטוף בחצץ לשיפור הניקוז.
 תוך כדי כך יהיה צורך גם לטפל בתאי ביוב וצנרת ביוב של הבניין  ,כך שהעבודה הינה מורכבת
ומסובכת .
 בהזדמנות זאת יש להחליף כיסויים פגומים של תאי ביוב ולבדוק תקינות של תאי ביוב.
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 בסיום יש לבצע יציקת בטון מזויין ושבילים חדשים בשיפועים כלפי הניקוז.
 כמו כן יש למלא מרווחים של מינימום  3מ"מ בין אריחים ב"רובה".
עלות התיקונים הינה כ –

( ) ₪ 40,000

ג .בקירות חיצוניים ובייחוד בחזית מערבית ודרומית קיימים חורים בקירות חיצוניים מעל גובה תקרת
הדירה  ,כמו כן בעלי דירה עליונה סגרו בבלוקים קיר חיצוני -הבלוקים סופגים מי גשמים,

–
י
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יש להשלים מילוי כוחלה לכל גובה הקירות -עד לתקרת הדירה שבקומה א  ,-זאת מפני שכיום קיימים
מקומות שבהם חסר מילוי כוחלה.

בסיום יש לבצע בדיקה בהמטרה ממושכת ואישור מכון התקנים .על קבלן האיטום לתת תעודת אחריות
לתיקונים למשך שבע שנים .עלות התיקונים הינה כ – ( ) ₪ 10,000
ד .רצוי להחליף ארונות מטבח תחתונים שניזוקו מהרטיבות ,לשם כך יהיה צורך גם לפרק לוחות שיש,
( ) ₪ 25,000
כיורים וברזים  ,ולזמן נגר עלות התיקונים הינה כ –

ה .מכיוון שבהיקף חדר רחצה קיימת רטיבות בתחתית קירות מטבח וסלון ,רצוי לפרק ריצוף ,וכלים
סניטריים ,יש להוציא מילוי רטוב ,לאטום כראוי את רצפת ותחתית קירות חדר רחצה .להתקין
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מחסום אטום במעבר למטבח ,ובסיום התקנת ריצוף מעל גבי מצע יבש וחיפוי קירות והתקנת כלים
סניטריים.
ו .על האינסטלטור לבצע גם בדיקת אטימות צנרת מים וניקוז בחדר רחצה ומטבח .עלות התיקונים
( ) ₪ 27,000
הינה כ –
 בצמוד לקיר חיצוני של מטבח עוברת צנרת משותפת-על האינסטלטור לוודא כי אין דליפות גם
בצנרת זאת .

ז .לגבי רטיבות במצע שמתחת לריצוף הדירה – ניתן ליבש ע"י יבשנים אלקטרוניים .זאת מכיוון
שהרטיבות עולה ביניקה קפילרית אל תחתית הקירות כגון בסלון .עלות התיקונים הינה
( ) ₪ 10,000
כ-
לא ידוע האם בוצע איטום תת רצפתי בעת בניית הדירה  /תוספת הבנייה .באם יידרש לפרק ריצוף ,
לפנות מילוי ולבצע איטום שלילי  /איטום פנימי ברצפת ותחתית קירות הדירה  ,תתווסף עלות של
כ – . ₪ 60,000
ח .בסיום התיקונים תיקוני טיח וצבע בעלות של כ –

( ) ₪ 4000

ט -החלפת דלתות שניזוקו מרטיבות

( 9000ש"ח )

13

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז :רח' שלמה המלך  – 99תל אביב
סניף ירושלים :רח' הסורג  ( 2פינת יפו ) ירושלים

טל' 1-800-2222-85 :
כתובתנו באינטרנט WWW.AGALOR.CO.IL:

אומדן עלויות לתיקון הליקויים שבדו"ח
 .1איטום קירות חודרים לקרקע ושיקום הפיתוח בהיקף המבנה.
 .2איטום ,כוחלה ,ובדיקות המטרה בקירות חיצוניים.
 .3מטבח.
 .4חדר רחצה וצנרת.
 .5ייבוש ללא איטום שלילי.
 .7דלתות.
 .8תיקוני טיח וצבע.

₪ 40,000
₪ 10,000
₪ 25,000
₪ 27,000
₪ 10,000
₪ 9000
₪ 4000
₪ 125,000

סה"כ כולל  10%פיקוח הנדסי לא כולל  17%מע"מ

₪ 137,500

עלות התיקונים אינה כוללת ביצוע איטום תת רצפתי  /איטום שלילי שעלותו גבוהה מאוד.
הזמן הנדרש לביצוע התיקונים כחודשיים  ,האומדן הכספי מתבסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה
לעבודות בהיקף דומה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי ,וירידת ערך הנכס.
המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.

