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  יפו  6רחוב חל עוז כתובת הכס: 

  
  

  חוות דעת הדסית זו ערכה עבור:

  ליאור

  תאריך בצוע הבדיקה:

  2018יואר  14

  

  הבדיקה ערכה על ידי

  0547515142טלפון ישיר:  78687יוסי פרי, מהדס רשוי מ.ר 

Administrator
Highlight
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 איך לקרוא חוות דעת הדסית זו
הדסית לגבי מצבו הפיזי / הדסי של הכס לפי רכישתו, בכל הוגע  טרת הביקורת היה מתן חוות דעתמ 

לבלאי חריג, פגמים במבה ורמת תחזוקתו באופן כללי על מת לאפשר לרוכש הכס לחשב בעצמו את 

 כדאיות הרכישה ואין במידע כדי להציג את ערכו של הכס הבדק או כדי לייעץ בקשר עם רכישת הכס.  

 ת את עמדתי האישית אל מול העובדות הגלות לי בעת ביצוע הבדיקה.וות הדעת מייצגח 

ל אדם עשוי לפרש אחרת את הממצאים הרשומים בחוות דעת הדסית זו. משום כך חשוב לו להדגיש כי כ 

אין או וקטים דעה לגבי החומרה שבממצא ההדסי שתגלה בבדיקה, אלא מציגים את המידע לפי אופי 

  וצרותו, אופי תיקון מוצעים ואף ותים הערכה כספית של עלויות התיקון. הליקוי, סיבות הו

כל זאת על מת לאפשר לקוה הכס  לקבל את התמוה הכללית, הפיזית, של הכס ולקבל החלטות 

 במסגרת שלל התוים שהכס מייצג.

רה של ליקויים האלו, בחוות הדעת עשויים להימצא ליקויים שוליים וליקויים משמעותיים. ההבדל בהגד  

לפי דעתו,  היו במשמעות הכספית הדרשת לתיקון כל אחד מהליקויים. או, עורכי הדו"ח, מציגים את 

הממצאים ללא פרשות מיותרת ואיו קובעים מהו ממצא שולי ומהו ממצא משמעותי שהרי מדובר 

 .בהתיחסות סוביקטיבית של הקוה

ם פעולות לתיקון הליקויים. אלו הן פעולות החיויות לתחזוקתו של חלקים שוים של הדו"ח או מציעיב 

  הכס, אך ההחלטה אם לבצען אם לאו תיעשה בין הצדדים להסכם.

  

התייעצו איתו: לעיתים אין די בקריאה של חוות הדעת ואו כאן כדי להרחיב בעיין ככל שדרש. אתם 

 מוזמים ליצור עמו קשר טלפוי בכל עת לצורך הבהרות.
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 החרגה של הממצאים בחוות דעת זו
 

ופן יסוח העובדות בחוות דעת זו עשה בזהירות המתבקשת כדי להימע ממצג העלול לגרום לקורא א 

לקבל החלטות מוטות, כמו לרכוש את הכס מחד או להדיר רגלו מעסקת המכר, מאידך, למשל אם בחוות 

ליקויים, מתוך מחשבה שבכך מגון המהדס על עצמו מפי טעות  הדעת מצוי תיאור מוגזם ומיותר של

 בעתיד בקשר לממצאים שלא בוארו על ידו די הצורך.

וות הדעת לא ועדה להיות מורכבת מן הבחיה הטכית וליצור רשימה איסופית ומפרכת של ליקויים ח 

 ולרמז בזאת שכל מערכותיו של הכס בדקו, או שכל הליקויים מצאו.

דיקות הכרוכות בהסרת ציפויים,  חיפויי קיר או חיפויי רצפה, בדיקות של מערכות המוסתרות מאחורי ב 

 מחיצות גבס או בתוכן או הוסוו בכל דרך אחרת, מעצם טבעם, אים כללים בחוות דעת זו.

 יקף חוות דעת זו איו כולל הערכות ואליזות לעמידות הכס ברעידות אדמה. ה 

ייעוץ משלים בלבד ולחברה אין חבויות ולא תהייה חבויות בקשר עם וות דעת זו היח  ה בגדר 

 החלטות הקוה  לגבי הכס הבדק וזאת ללא תלות בממצאים ובאופן ביאורם בחוות הדעת.

 ובהר כי על הקוה לבחון ולהתייעץ עם כל גורם וככל הדרוש בעיין העסקה למען בטחוו שלו.מ 

 דעת זו מהווה הסכמה לכל התאים המוצגים כאן. תשלום ששולם בקשר עם חוותה 

 

 

  לצורך הכת חוות הדעת עייתי במסמכים הבאים:

  .1970 -תקות התכון והבייה (בקשה להיתר, תאיו ואגרות) תש"ל  .א

 הוראות למתקי תברואה (הל"ת) לרבות עידכוים משים מאוחרות יותר.  .ב

 ת חשמל בבתים.) והחיות להתקת מערכו 1954חוק החשמל תשי"ד (  .ג

 פרסומי מכון התקים הישראלי.  .ד

 לא הוצגו.תוכיות הבית   .ה
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  תאור הכס: 
  

 .בביין רב משפחתיחדרים  3בת דירה  .1

 .אמפר חד פאזי 40גודל חיבור החשמל  .2

 שיטת הבייה של הבית: בטון ובלוקי בטון בשיטה הקובציואלית. .3

 .טיחציפוי חיצוי:  .4

 .אריחי טרצוצוף עיקר הבית רי .5

 .גג בטון שטוחסוג הגג:  .6

 .מפוצליםמזגים שי בבית זה מותקים  .7

 .ברזלצרת המים עשויה  .8

 .אלומייוםמסגרות חלוות הבית עשויות  .9

 ממ"ד. איןבכס זה  .10
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  ותוצאותיהם: ביתלהלן הבדיקות שערכו ב

  
  

ו .1  ברצפות, בחדרי רחצה ובכלל הבית באמצעות מכשיר פרוטימטר: בדקה רטיבות בקירות 

חלק חדר הרחצה וסביבותיו. רטיבות זו גרמה בשל זילה מציור מתחת לריצוף ברטיבות מצאה 

מים שהתרחשה בעבר וסביר כי אליה מצטרפת רטיבות הקשורה עם חדירת מי רחצה דרך רווחים 

  החיפוי של חדר האמבטיה וכן מאיטום לקוי של מפגש האמבטיה עם הקיר.באריחי הריצוף ו

מתרחש תהליך מואץ של חלודה שפוגע בצרת המים וזו החלידה הן בחלקה הפימי  בסיבות האלו

והן בחלקה החיצוי. סביר כי כשם שהתבקעה הצרת במקום אחד היא תשוב ותתבקע במקומות 

  וספים. 

אם לא גרמו) לרטיבויות בתקרת הדירה  תחת לאריחים עלולים לגרום (: מים הכלואים שממשמעות

  מתחת לזו הסקרת. 

  צרת המים דרשת בהחלפה. 

החלפת הצרת כולה מצריך פירוק כל חיפויי הקיר והרצפה בחדר הרחצה וכן פירוק ארוות המטבח 

ם, מקלחון וארוות המלאכות כוללות החלפת קבועות סיטריות, אסלה, ברזיוריצוף בחלל המטבח. 

  ש"ח. 100,000.............אומדן....................................................................................המטבח. 

  

 רטיבויות
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מצאו סדקים ימיים שאים קוסטרוקטיביים. סדקים אלו ובעים מהתיישות הבין. טיח פים:  .2

כו הסדקים רחבים יותר ויהיה צורך לבצע עבודות חיזוק לשימור הקיים. שים יהפ 10-סביר כי בעוד כ

טיפול בסדקים יחד עם החלקת הקירות חלק יכר מקירות הדירה עשויים טמבורטקס מחוספס. 

  ש"ח. 20,000וצביעתם אמדת בכ................................................................................................

 

הקירות לצביעה. אומדן יתן  – כתמים ולכלוך כיסוי מיטבי,  בדיקה של מריחות צבע,צבע קירות :  .3

 בסעיף הקודם.

 

 טיח וצבע
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תחזוקת הביין מצריכה שיתוף פעולה יש לדעת כי טיח חיצוי: ביין זה זקק לשיקום טיח חיצוי.  .4

  ש"ח. 15,000דן יחסי לכל דייר...........בין כלל הדיירים ואין ביטחון שימצא שיתוף פעולה כזה. אומ

    

 חלוות: חלוות דרשים ברעון. חלק מהתריסים יבשים והם אים אטומים דיים לרוח וגשם.  .5

 בדיקה לסגירה פתיחה, רווח בתחתית, אטימה, פירזול . ממצאים  –כפי דלתות  .6

ורמטיבית לדירה.  .א  דלת הכיסה הראשית: 

 ש"ח. ....................................................10,000ון. אומדן............מצריכות רע :פים ותדלת  .ב

  

  

ובחו שקיעות, סדקים, פגמים, כתמים ואי  מערכת הריצוף בדקה גריט פורצלן.ריצוף  פים הבית:  .7

הריצוף הותקן ביד לא מיומת. הריצוף איו דבוק כהלכה לתשתית והוא מתפרק אחידות. ממצאים:

גם בחלקים שאים חדר רחצה וחלל המטבח. עוד יש כולו. יש צורך לפרק האריחים ולהחליפם 

 ש"ח. 25,000איו תקין. אומדן..........................................................להחליף פרקט הלמיציה ש

  

 חלוות ודלתות

 ריצוף וחיפוי
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  ש"ח. 3,000.  יידרש רעון של הלוח.......לא תקיהומצאה מערכת החשמל: מערכת החשמל בדקה  .8

 

דוד חשמל, קומקום חשמלי,  סלול קוי חשמל יעודיים למקצת צרכי חשמל הגדולים (יהיה צורך ל .9

 ש"ח. 10,000מכות כביסה). עוד יהיה צורך להחליף חיווט שבידודו חות. אומדן........................

  

 . לא תקיןאיסטלציה: לחץ מים  .10

 .ללכ םימח םימ ןיא .לא תקיהספיקה  .11

  .דולח אצמש ילמשחה דודה תא ףילחהל שי .12

 מערכת החשמל

 איסטלציה
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ל. עובדה ידועה היא כי צרת ברזל היה בעלת אורך חיים של צרת המים עשויה ברזסוג צרת המים:  .13

 ןמזה חווטב הפלחהב תשרד איהו הכרד ףוסל העיגה וז תרצשה לערך וכתלות באיכות המים.  30-כ

 .םש ןתי ןהאומד .1 ףיעסב יתבתכ תאז לע .ידיימה

  

ש"ח. סך זה חלק בין כלל  12,000הטיח פקע מרטיבות ויידרש בשיקום. עלות  –טיח בחדר המדרגות  .14

  דיירי הביין אך לא מובטח כי הדיירים יעו לבקשה.

 

 שוות
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זו שקעה ושלולית קבועה מופיעה בה בימי גשם. יהיה צורך להגביה.  -ת הבית מצוייה מבואה  בחזי .15

  ש"ח. סך זה חלק בין כלל דיירי הביין אך לא מובטח כי הדיירים יעו לבקשה. 8,000אומדן 

 

 .תרצה תפלחה תודובע תרגסמב קרופי –מטבח  .16
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 ןחבמב םירוגמל היואר היא הרידה .הפלחה תוכירצמו וסרק היתויתשת לכ .אלמ םוקישל תקקז וז הריד

  .ח"ש 200,000.......................................כ  ץופישה תולע ןדמוא .היצלטסיאהו למשחה תכרעמ

  

לא מיח את הדעת/ סוג הבדיקה הפריט

 יןתק

 רותהע

מערכת 

 האיסטלציה

  לא תקין רטיבויות

מערכת 

 האיסטלציה

  לא תקין לחץ וספיקה, יקוז

קירות ומחיצות 

  פים

מישוריות, עקמומיות 

חיספוס וגליות,התאמה 

  לת"י,

  לא תקין

   מיח את הדעת סדיקה קוסטרוקטיבית מחיצות פים

רות תקרות וקי

  פימיים

   לא תקין  קילוף טיח

   לא תקין  סדיקה  ציפוי חוץ

  לא תקין כיסוי  פים  צבע

סגירה, פתיחה, פירזול,  דלתות

רווח בתחתית, שלמות, 

 התאמה לת"י

   לא תקין

חלוות ותריסי 

 גלילה

פתיחה, סגירה, אטימה, 

 . הידוק למסגרת המשקוף

  מיח את הדעת

שיפועים, הפרשי גובה בין  וחיפוי ריצוף 

אריחים סמוכים, אחידות 

וגוון הרובה, סדיקה, 

 כתמים

  לא תקין

 סיכום
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הידוק שקעים לקיר, גובה  חשמל

, אחיד, מפסקים בלוח

הארקה, בידוד, יציבות 

 מתח

  לא תקין

בדיקה ליעילות המזוג,   מזגים

רעש חריג, אופן הצבת 

המעבים, יקוז מי עיבוי, 

  ה דרשתתחזוק

   לא תקין

רטיבויות 

 בקירות

  לא תקין רטיבות מגשם

חוסו של מבה 

  השלד

בדיקת סדקים 

  קוסטרוקטיביים

בדיקה ויזואלית בלבד. לא  מיח את הדעת

בוצעה אליזה סטטית 

וממילא לא יתן להעריך אלא 

  לפי המראה בלבד.

ה יידרש בחיזוק בטווח ביין ז

  הזמן הביוי.

  

י מצהיר כי חוות דעתי זו ערכה ע"פ מיטב ידיעותי, השכלתי, הכשרתי ויסיוי וכי אין לי כל עיין בכס ה

  האמור.

                                                             2018יואר  15היום:                                                                                                       

  המהדס העורך והבודק                                                                                                    

  יוסי                      פרי                                                                                                     

      78687מ.ר.                                                                                                                        

 


