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 :לכבוד
 

 ישראל ישראלי
 israel.israeli@walla.com      ||0163363-336      אילת 3רחוב נחל זרחן 

  
 

 חוות דעת
 

 דירה -נזקים והפסדים מנזקי מים 

 43304:  בגוש 03 :חלקהבחלק מ
 אילת,   3רחוב נחל זרחן 

 

 
 

 

mailto:israel.israeli@walla.com
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   Expertise-חוות דעת מומחה
 

 .חיים אטקין: שם המומחה
 .ביאליק.ק 15רחוב  הנרקיסים : מענו ומקום עבודתו

 
לחוות דעתי המקצועית בשאלה המפורטת להלן , ישראלי 'וגב מרי "מ נתבקשתי ע"אני הח

 :שנתעוררה בעניין הנדון ועניינה

   דירת מגוריםדירת מגוריםדירת מגורים   –––אומדן נזקים והפסדים מנזקי מים אומדן נזקים והפסדים מנזקי מים אומדן נזקים והפסדים מנזקי מים 

שלעניין , בית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטבאני נותן חוות דעתי זו במקום עדות ב
דין חוות דעתי זו כשהיא , הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט

 .חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט

 
 

 :ואלה פרטי השכלתי
 

 על תעודת מטעם איגוד חברות הביטוח במגמת שמאות רכוש ב בוגר המכללה לביטוח
                    .              ענף רכוש – חבר באיגוד שמאי הביטוח בישראלו הסמכה

  ניהול נכסיםשמאות מקרקעין ובוגר הטכניון במגמה ללימודי. 

  רשום בפנקס שמאי המקרקעין , 0973529' רשיון מס -שמאי מקרקעין מוסמך
וחבר ,  2443א "התשס, בהתאם לחוק שמאי המקרקעין, במשרד המשפטים

 .בלשכת שמאי המקרקעין
 

 :ואלה פרטי ניסיוני
 

  קי ותביעות רכושזוכמומחה לנ כשמאי רכושמעשית ניסיון בעבודה פרקטיקה עשירה ו שנות  14 -למעלה מבעל. 

 0032-0003 – ניהול והקמת משרד שמאים של חברת שמאות ארצית בחיפה והצפון ועיסוק בהערכות מבנים ,
 .רך ותכשיטיםדברי ע, תכולה

  במשרד כשמאי וכמנהל מחוז חיפה והצפון שנות עבודה  3לאחר  0003שנת החל מבעל משרד שמאים עצמאי
 ".לוי יצחק"השמאי 

 מוסדיים , גופים פרטיים, תכולה וציוד בעבור מגוון רחב של חברות, מבנים, עוסק בשמאות מקרקעין
 .וממשלתיים

 בלת תגמולי ביטוח מחברות ביטוח וגופים אחרים בגין נזקי הערכות לצרכי ביטוח ושומת נזקי רכוש לק
 .שיטפון והצפה, נזקי טבע, פריצה, אש, רכוש

 נזקי רכוש כתוצאה מפעולות איבה ומלחמה. 

 אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה, במכללה למנהל, מטעם איגוד חברות הביטוח ,מרצה במכללה לביטוח. 

  מטעם  איגוד שמאי הביטוח בישראל, ושמאי ביטוח, רכוש מוסמכיםבמכללה להכשרת  שמאי  בכירמרצה 

  מבנים ותכולה כולל תכשיטים ודברי אמנות, מומחה בתחום הערכת רכוש. 

 י רכוש במסגרת ביטוח חבות בכלל ונזק מומחה בתחום ניתוח פוליסת הביטוח והכיסוי הביטוחי בפוליסות הרכוש
 .'וצד ג

 שיקום מבנים לאחר נזקיםמתן שרותי ליווי ופיקוח בניה ו. 

 של משרד המשפטים 4020360' שמאי מקרקעין מוסמך מחזיק ברישיון מס. 

 מומחה לירידות ערך מבנים לאחר נזקי אש ומים. 
 

 וזאת חוות דעתי המצורפת בזאת ואני מאשר את תוכנהוזאת חוות דעתי המצורפת בזאת ואני מאשר את תוכנהוזאת חוות דעתי המצורפת בזאת ואני מאשר את תוכנה
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 מטרת השומה .1
 

 .אומדן נזקים והפסדים מנזקי מים לצורך הגשת תביעה לתגמולי ביטוח .א

 ".התובעת"להלן  -ישראלי' הגב: מין השומהמז .ב

 

 תאריך קובע לשומה ומועד הביקור בנכס .2
 
 

 .התאריך הקובע לשומה הנו מועד הביקור בנכס לצורך עריכת חוות הדעת .א
 

על ידי חיים  5121121.13 –ר במקום בתאריך ה וביק נערך , דעתהלשם עריכת חוות  .ב
 .נטרי בעל תעודת הסמכהשמאי רכוש ואלמ, שמאי מקרקעין מוסמך-אטקין

 
 

 פרטי זיהוי הנכס .3
 

 40004 :  גוש .א
 

 11 : חלקהחלק מ .ב
 

 10 : דירה מספר .ג
 

 .דירת מגורים : מהות  הנכס .ד
 

 .באגף הדרום מזרחי של הבניין : מיקום הנכס .ה
 

 .אילת 1נחל זרחן  : כתובת עירונית .ו
 

 (רשום)ר  "מ 1,104 : שטח החלקה .ז
 

 .ר בערך"מ 121 -כ  : שטח הדירה .ח
 
 

 ור הנכס והסביבהתיא .4
 

, הנכס בסביבה עירונית בעלת פיתוח מלא בכלל זה דרכים מדרכות תשתית ניקוז: כללי .א
קומות בבנייה רוויה בצפיפות  2-4בסביבה בניני מגורים בני . מערכות מים וחשמל

 .טובהבינונית באזור ברמת ביקוש 
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 .בחלקה של דרום העיר 1רובע : המקום .ב
 

 .בית כנסת –מול הבית מבנה ציבור . ית צפונית לרחובחלקה אי רגולאר: החלקה .ג

 
 

 
 
 

בלוקים -קומות הבנוי בניה קשיחה קונבנציונאלית 4בניין מגורים בן : הבניין והדירה .ד
 .ר"מ 121 -חדרים בשטח של כ 1דירת , הדירה בקומה השנייה. ובטון
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 ברקע לתביעה .1
 
 

 :בקליפת האגוז
 

התובעת בטענה כי מקור הנזילות בדירתו ממים פניית שכן המתגוררת מתחת לדירת  .א
 .הנמלטים מדירת התובעת

 
תביעה והודעה נמסרה למבטחים ונציגם ביקר במקום ואישר כי אכן צנרת מים התבקעה  .ב

 .בדירה
 

 .אספקת המים לדירה נותקה .ג
 
 
 
 

 ממצאים .6
 

וכי במצבה לא ניתן  אותהבעת ביקורי דווח לי כי הדירה פונתה מדיירת ששכרה  .א

 .ירהלהשכ

בהיקף קירות ומחיצות הדירה עובש ותפרחת קשה הכוללת צימוח המעיד על רטיבות  .ב

 .כלואה מתחת לרצפה

 .דלתות ומשקופים  נפוחים ממים .ג

 .ד חלודים"משקוף ודלת ממ .ד

 .ארון מטבח תחתון רקוב ממים .ה

 .הדירה במצבה איננה ראויה למגורים .ו

מעיד כל נזילת מים מצנרת , המצורף 23.12.2011מיום מסמך בדיקת שרברב המבטחים  .ז

 ".נזק חמור בכול הבית"הדירה ועל  
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 מדידת רטיבות  .7
 

בתנאי ראות ,  בשעה ובמועד הנקוב והמוטבע בתצלומים 5121121.13כל המדידות בוצעו ביום 
 .אור יום בטמפרטורה הנקובה במכשיר הבדיקה –מלאים 

 
 :ורטיבות מדידת לחות

 
מתוצרת חברת    MO..1דגם    Moister Metrידה דיגיטלי מדידת לחות בוצעה במכשיר מד

Extech Instruments  
 

 "100"המכשיר כויל בהתאם להוראות היצרן טרם המדידה למצב : כיול
 
 
 

 :טבלת ערכי הייחוס הנה כדלקמן
 

 :לעץ
 

 תוצאת מדידה –מדד  הרטיבות/ מצב הלחות 
 0-8 יבש
 8-22 לח

 22מעל  רטוב
 

 :ובטוןלקירות בלוקים 
 

 תוצאת מדידה –מדד  הרטיבות/ מצב הלחות 
 0-1 יבש
 6-14 לח

 14מעל  רטוב
 
 

ברמות , המחיצות ומשקופי העץ, תוצאות המדידות שערכתי העלתה תוצאות רטיבות בכל הקירות
בקירות הבטון ומשקופי  00-30ונעו בטווח שבין " 14"הערך   בהרבה מעלכולן גבוהות , שונות

 .על רמת הרטיבות המעידים, העץ
 

 .מדידות שמעידים על רטיבות כלואה מתחת לאריחים, מדידות נערכו גם בין הפוגות של הרצוף

מעל גובה הפנלים " טיפסו"לא רק שתוצאות המדידות היו גבוהות וחריגות במיוחד אלא שאלו 

 2קשים לצד קילופי טיח וצבע, והופיע תפרחת ועובש
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 אומדן היקף הנזקים וההפסדים –ים תחשיב .0

 

 

 כמות|  יחידה  ח"שאומדן ב הנתבע ראש הנזקתיאור   'מס
    

פינוי תכולה למקום אחסון כולל הובלות הלוך חזור   .1
 וביטוח

8,000 1 

, משטחי חיפוי רצפה, פירוק ופינוי רצפה ומצע חול  .2
פירוק משקופים , וע עד חשיפת הבטוןגירוד טיח פג

ארון מטבח , ד"דלת ומשקוף ממ+ יחידות  6ודלתות 
ופינוי פסולת לאתר פסולת תחתון וארון חדר רחצה 

 מורשה

 , ר"מ 121 20,000
סע -רמ

 ושרוול פינוי

כולל השכרת , יום 20 -הצבת יבשנים ומסחררים ל  .3
 ריקון מיכלי מים וצריכת חשמל, מכשירים

 10יום  20 11,000
 יחידות

כולל חומר , אספקה חול ומשטחי חיפוי לרצפה  .4
 חומר שחור ועבודה והרכבה פנלים, אריחים

* ₪  300לפי  42,000
 ר"מ 140

 ברוטו
 קומפלט 4,000 חיטוי קירות ומחיצות  .1

* ר "מ 371 37,100 לקירות ומחיצותוצביעה שליכט , עבודות טיח  .6
 ח"ש 100

 6*1,200 7,200 ולל משקופיםדלתות עץ כ6אספקה והרכבת   .7

 קומפלט 4,000 ד "דלת ומשקוף ממ  .8

ייצור אספקה והרכבת ארון מטבח תחתון דוגמת   .0
 הקיים

 * ץ"מר 6 12,000
 ח"ש 2,000

 קומפלט 1,800 ארון חדר רחצה  .10

 20% 26,000 כמקובל מ "בצ  .11

 10% 16,000 ניהול פיקוח ובקרה  .12

 1 1,100 ניקיון כללי של הדירה ומסירה   .13

 3*8,000 24,000 חודשים לתקופה קצרה 3 –ף ל דיור חלו  .14

 טופס ארנונה 2,100 חודשיים 3 -ארנונה ל  .11
  ח"ש ..111,2 :כ"סה 
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 הסברים ובאורים .16

 

 .מ"מ כמקובל בהיות התובע אדם פרטי שאיננו מקזז מע"כל ערכי השומה כוללים מע .א

דים על עוצמת הרטיבות בדירה והם חלק בלתי התצלומים הכלולים בחוות הדעת מעי .ב

 .נפרד מהשומה

ומו של קעניין שייבחן לאחר שי, ירידת ערך בשל ובגלל הנזק/ לא כללנו בשומה הפסד  .ג

 .הנכס

 .אין בתיקון הנזקים משום טיוב או השבחה .ד
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 :הצהרות .17

 

  .יוניסיונח זה לפי מיטב ידיעתי "הכנתי דו

 .בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה, ר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומההנני מצהי

ועל פי  1066-ו"התשכ( אתיקה מקצועית)חוות הדעת הוכנה על פי תקנות שמאי המקרקעין 

 .ועל פי הכללים המקצועיים של לשכת שמאי המקרקעין בישראל

 

 

 

 

 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום 
 

 אטקין        חיים       
 מוסמך  מקרקעין שמאי 

 ומעריך נזקים מוסמך   מאיש                
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  0'  תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
מט כללי על 

 הבניין

 
  
 

  6'  תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

מרכזיית המים 
 בדירה
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  0'  תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
מדידת רטיבות 

 במשקוף

 
  
 

  4'  תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

ארון חדר רחצה 
 רקוב
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  3'  תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
טחב ועובש 

בהיקף מחיצות 
 וקירות הדירה

 
  
 

 2'   תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

טחב ועובש 
בהיקף מחיצות 

 וקירות הדירה
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 1'   תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
מדידת רטיבות 

וטחב ועובש 
ף מחיצות בהיק

 וקירות הדירה

 
  
 

 3'   תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

מדידת רטיבות 
וטחב ועובש 

בהיקף מחיצות 
 וקירות הדירה

 
  



  www.etkin.co.il|  שמאות רכוש ומקרקעין  
 ליםירוש|   ש והדרום    "ב|     א והמרכז     "ת|    חיפה והצפון        6302ינואר  30ראשון  יום  

 
 נזקי מים בדירה     , ישראל ישראלי :ש"חוות דעת ע

 
 דירות ובתי יוקרה, נכסים מיוחדים, מקרקעין

 מבנים תכולה ונזקי ביטוח, שמאות רכוש
 הנדסי| חקלאות | רכוש | מקרקעין 

www. etkin.co.il  

 61602 ביאליק.ק ,  03הנרקיסים רחוב         :חיפה והצפון 
 40-0735771   :פקס                         40-0735174  :טל

 תל אביב יפו,  רמת החייל 03רחוב הברזל :      א והמרכז"ת
 41-7722531:   פקס                            41-7502071: טל

 40-7054447 :והדרום באר שבע    42-5774405 :ירושלים
etkint@netvision.net.il                   1720020-452: נייד 

העברתה לאחר הנה באחריות המזמין בלבד . חוות הדעת נערכה עבור המזמין בלבד ורק למטרה לה נועדה :אזהרה
  .ושימוש בה מעבר למטרה לה נועדה הנה על ובאחריותו הבלעדית של  העושה בה שימוש

15 

 
 0'   תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
טחב ועובש 

בהיקף מחיצות 
 וקירות הדירה

 
  
 

 03'  תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

 ד"משקוף ממ
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   00' תמונה מס

 
 :תמונההסבר ל

 
 ד"משקוף ממ

 
  
 

   06' תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

טחב ועובש 
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  03'  תמונה מס
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   00' תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
 דת רטיבותמדי
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 :הסבר לתמונה
 

 טחב
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  60'  תמונה מס

 
 :הסבר לתמונה

 
מבואה של 

הדירה במחיצת 
חדר המטבח 

 וחדר האורחים

 
  
 

  66'  תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

מדידת רטיבות 
במבואה של 

הדירה במחיצת 
חדר המטבח 

 וחדר האורחים
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  60'  תמונה מס

 
 :לתמונה הסבר

 
 ארון המטבח

 
  
 

  64'  תמונה מס
 

 :הסבר לתמונה
 

 ארון המטבח

 
  

 

 


