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  איך לקרוא חוות דעת הדסית זו

טרת הביקורת היה מתן חוות דעת הדסית לגבי מצבו הפיזי / הדסי של הכס לפי רכישתו, בכל הוגע מ 

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

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

 וות הדעת מייצגת את עמדתי האישית אל מול העובדות הגלות לי בעת ביצוע הבדיקה.ח 

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

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

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

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

 במסגרת שלל התוים שהכס מייצג.

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

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

חלקים שוים של הדו"ח או מציעים פעולות לתיקון הליקויים. אלו הן פעולות החיויות לתחזוקתו של ב 

  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 

  ו קשר טלפוי בכל עת לצורך הבהרות.מוזמים ליצור עמ
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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 

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

 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 

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

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 

וות דעת זו היה בגדר ייעוץ משלים בלבד ולחברה אין חבויות ולא תהייה חבויות בקשר עם ח 

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

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

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

 

 

  לצורך הכת חוות הדעת עייתי במסמכים הבאים:

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

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

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

 פרסומי מכון התקים הישראלי.  .ד

 לא הוצגו.תוכיות הבית   .ה
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  תאור הכס: 

  
 .מה השלישית בביין משותףירה בקוד .1

 פאזי.חד אמפר  35–גודל חיבור החשמל  .2

 .בטון בשיטה קובציואליתשיטת הבייה של הבית:  .3

 .טיחציפוי חיצוי:  .4

 בסלון ומטבח.  קרמיקהריצוף : .5

 לסטיק ואולם החיבור משעון המים לדירה ותר ברזל.פבתוך הדירה הוחלפה בחלקה לצרת המים  .6

 אלומייוםמסגרות חלוות הבית עשויות  .7

  

  להלן בדיקות בדירה ותוצאותיהן:

  

    בדקה רטיבות בקירות וברצפות, בחדרי רחצה ובכלל הבית באמצעות מכשיר פרוטימטר:  .8

ר שיה הגדול. רטיבות זו קשורה עם מבה החלון והתריס. חת לחלון חדרטיבות קלה מצאה מת  .א

 ש"ח. 5,000.............אומדן..על רטיבות זה יהיה צורך להחליף החלון והתריס.  על מת להתגבר

  

 רטיבויות
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שכן בקומה מעל מצויה בתקרת חדר השפעה של רטיבות מדירת הכן ו מי רחצה  בוירטיבות של עי  .ב

ירה די שהוא אוטם את רצפת חדר הרחצה. בדמצריך שיתוף פעולה עם השכן על יהרחצה. הפתרון 

עצמה יש לקלף את הטיח ולהתקין טיח חדש. פעולה זו יש לבצע לאחר שהשכן טיפל במקור 

אולם בשלב זה אין והחליד קיים חשש לשירת הטיח. ברזל הזיון בתקרה פגם הרטיבות אצלו. 

 ש"ח. 3,000...................................................................דן..........אומסכה ליציבות התקרה. 

  



  בע"מ הדסה אזרחית-אופקים         

  חוות דעת הדסיות, תכון, פיקוח 

  0722-447117פקס:   0722-709950טלפוים: 

                 

  

 

  

  0722-447117פקס:  0722-709950טלפוים: 

www.homeinspection.co.il          אימיילsupport@homeinspection.co.il  

  חוות דעת הדסית זו היה מידע חסוי שועד למזמין לשימושו האישי. אין להשתמש במידע בכל דרך אחרת

6 

 

 ש"ח. 1,500........... יש לשחזר האטימה ......רטיבות של מי גשם מופיעה מתחת לחלון הויטריה  .ג
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לתופעת גורם לטמפרטורה מוכה ו תקרה בחדר הקטן. קשר קור - מתקיים במפגש קירר קור גש  .ד

והטיח. יתן להתגבר על התופעה על ידי עיבוי. גשר קור גרם בשל בידוד חות של הבלוקים 

שמסירים את העובש מדי כמה שים. לא יתן להתגבר על תכות הבידוד החות של הקיר 

 החיצוי.

 

. הדירה למטה סגורה ואיש לא גר ומה מתחתיש סבירות שרטיבות עלולה להופיע בדירת השכן בק  .ה

  בה ולכן אין דרך לדעת את מצב תקרתה. למעקב.

 

טיח פים:בדיקה לקיום סדקים קוסטרוקטיביים, סדקים עוברים, סדקים המעידים על חולשה של  .9

מצאו סדקים ימיים שאים קוסטרוקטיביים. סדקים אלו יתים בתיקון ויעשו שלד המבה:  

במסגרת מלאכת הצביעה של הבית כולו. לעיתים סדקים אלו ותרים עם הבית תקופה ארוכה 

  . ם ואולם אין להם משמעות מבחית חוזקו של הקיר ו/או המבה כולוולעיתים הם אים עלמים לעול

. הטיח מהווה שכבת הגה ואיטום מפי גשם. סביר כי בטווח זמן של חלק מהטיח החיצוי מתפורר. .10

. אומדן יחסי לכל דייר והוא איו אטום למי גשמים לחדש הטיח שים אחדות יהיה צורך

 ש"ח. 4,000 .......................................................................................................................כ

 טיח וצבע
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 .  מלאצבע קירות : בדיקה של מריחות צבע, כיסוי מיטבי,  כתמים ולכלוך:   .11

  

יש בות, בטיחות: חלוות:  בדיקה לאטימות, שלמות פירזול, עובי זכוכית, סוג זכוכית , מישוריות, יצי .12

 )8להחליף חלון בחדר שיה הגדול ( אומדן בסעיף 

על דלתות ישות, בדיקה לסגירה פתיחה, רווח בתחתית, אטימה, פירזול . ממצאים:  –כפי דלתות  .13

  עלולה להתפץ בקלות.הקוה לדעת כי הזכוכית בדלתות איה בטיחותית ו

  

  

ריצוף  פים הבית: מערכת הריצוף בדקה ובחו שקיעות, סדקים, פגמים, כתמים ואי אחידות.  .14

   תקין. -ללא ממצאים מיוחדים ממצאים: 

  תקין. -ללא ממצאים מיוחדים חיפוי קירות חדרי רחצה:  .15

  ש"ח) 300ולאטום סביבותיו (  יקוז במקלחוןלכיסוי יש להתקין ריצוף חדרי רחצה:  .16

 חלוות ודלתות

 ריצוף וחיפוי
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עה שהחיבור היו אמפר בש 40להעביר היו כושרו . י איו חוקיחיבור החשמל מוך. ממסר הראשגודל  .17

אמפר ( חברת  40-ל החיבור לפתרוות: יש לבקש הגדלה ש. עלול לגרום לשריפהוהדבר  אמפר 35

  .ש"ח) 1,000מעגלים בלוח (  2יש להוסיף לפחות  .ש"ח) 3,200החשמל 

  

 מערכת החשמל
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 . תקיןאיסטלציה: לחץ מים  .18

 תקיה.ספיקה  .19

 לידיעה.ברזל. לצרת זו טייה להחליד ולהיסתם באבית.  רותצרת המים חלק  .20

  

בדיקה לאיתור סדקים, שקיעת יסודות וסימים לחולשה של מבה שלד הביין: לא מצאו סדקים  .21

  קוסטרוקטיביים.

  

  ורמטיבי.  –מטבח ארוות  .22

   בדק ומצא תקיןמערכת מזוג אויר:  .23

  עדויות לזקים שגרמו לדירה זו.צאתי שריפה לפי חודשים אחדים. לא מה התרחשה בדירה הסמוכ .24

  ס"מ. לידיעה. 248.5גובה הדירה  .25

 

 איסטלציה

 קוסטרוקציה-חוסן מבה

 שוות
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  פי שים אחדות. לחלקית  דירה זו שופצה

  מקצת ליקויים ברי תיקון צויו בגוף חוות הדעת יחד עם אומדם.

  ת חדר הרחצה.יש לפעול מול הדייר בקומה העליוה בקשר לרטיבות בתקר

  יש לוודא כי אין רטיבות מתחת לדירה הסקרת.

  ימים בקשר עם השריפה שפרצה בדירה הסמוכה.סלא מצאתי 

  

  

  חוות דעתי זו ערכה ע"פ מיטב ידיעותי, השכלתי, הכשרתי ויסיוי ואין לי כל עיין בכס האמור. 

                                                                                                    
                 2019יואר  21היום:   

  
                                              

                                                                                                    

  יוסי        פרי
                                                                                                       

  רחי      הדס          אזמ
                                                                                                        

      78687מ.ר.                 
 

 סיכום


