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 המדריך לדייר - ההתמודדות עם ליקויי בני

לצורך ההמחשה, . מינימלי סטנדרט היא קניהאכלוס ו/או  לפני דירה בדיקת, ברב מדינות המערב

 קיבלנו שאכן לוודא מנת על . זאת,מקצוע איש י"ע בדיקתו על נוותר לא לעולם, רכב רכישת בעת

 (מיליוני ואף) אלפי-במאות דירה רכישת בעת דווקא, הצער למרבה. שילמנו שבעבורה התמורה את

 .ומקיפה מקצועית בדיקה על מוותרים דירות רוכשי, שקלים

 יה?מהם ליקויי בנ

החדשות  מהדירות 100%-יה היא תופעה נפוצה בישראל. חוקרים מהטכניון מצאו כי בליקויי בנ

ה בדר"כ מאופיינים באי ליקויי בני .קישור למחקר בסוף המדריך(*) יהבישראל קיימים ליקויי בנ

ט כיצד קובעים באופן מפור ,. אלובחוק, בתקנות ובתקנים ותיה הקבועהבנבהוראות עמידה 

 .יה ומספקים קריטריונים ברורים וניתנים למדידה חד משמעיתצריכות להתבצע עבודות הבנ

לאה ה לקויה היא עבירה על החוק, גם אם נעשתה בשגגה, וקיימת חובה מלהדגיש כי בני שובח

 ה!יעל הקבלן לתקן כל ליקוי בנ

 יה?איך נגרמים ליקויי בנ

מאחורי כל יה יכולה להתרחש בכל שלב בהקמת המבנה, הן בתכנון והן בביצוע. הופעת ליקויי הבנ

והרשימה ארוכה. ריבוי  ם שונים, יועציאדריכלים מנהלי פרויקטים, :יה עומדיםיקט בניפרו

 או חוסר שיתוף פעולה ורמציהאינפ-עומדים מאחורי כל פרויקט עלול לגרום לדיסההגורמים 

למרות הבעיות האפשריות בשלב התכנון, שלב הביצוע הוא שלב . וביל להופעת ליקויי בניהיש

 הקבלן אינו מבצע את כל העבודות ,לעיתיםיה. רוב ליקויי הבנ ובמהלכו מופיעים ,קריטי יותר

 .או זמן\ומטעמי חסכון בכסף או פועלי הבניין  וי, זאת בעקבות רשלנותכרא

עלולים לגרום להופעתם של  - ביצוע רשלני של פועלי הבניין בעיות תכנוניות אוכאמור, 

 כל אלה אינם מצדיקים ליקויי בניה בנכס שלכם! .ליקויים

 יה?כיצד נמנעים מליקויי בנ

נית, ש. רישום בפנקס הקבלניםו ותק, המלצותהכוללת:  ,אודות הקבלן ראשית יש לערוך בדיקה

י הפרויקט יכולים ביצוע". מנהל או "מהנדסו/יה נכח "מנהל פרוייקט" הבניש לבדוק האם במהלך 

איכות ואופן אדריכלים שהוכשרו לכך ותפקידם הוא לבקר את או  דסיםמהנ, להיות הנדסאים

 ע.כדי ביצויה תוך הבנ
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 יה?כיצד מטפלים בליקויי בנ

 .יה, ישנן מספר דרכים להתמודד עם הענייןכאשר גיליתם בנכס ליקויי בנ

. חברות אלו שולחות הנדסאים, מהנדסים או בדק בית תהיא לפנות לחבר הדרך הראשונה

 חוות דעת הנדסיותמפיקה  אינספקטם. יה בנכסילבדוק ולאתר ליקויי בנ אדריכלים על מנת

 :ותמפרטו תצהיר משפטיהכוללות 

 ה בנכסבניהיי ליקוכל את  .1

 מיקומם של הליקויים .2

 םקובעת שאכן מדובר בליקוייהבחוק  ותהאסמכתא .3

 אופן התיקון הנדרש .4

 התיקון עלות .5

. ברב המקרים הקבלן מתקן את התיקונים לשם ביצועלקבלן  תנמסר חוות הדעת ההנדסית

בלנים לבצע את במקרים מסוימים מסרבים הקהליקויים ובזאת מסתיים הקשר בהצלחה. 

לעורך דין המתמחה בתביעות קבלנים, בכל  כםתפנה אתאינספקט אלה, במקרים ו ,התיקונים

 .ורך הדין מעניק יעוץ ראשוני חינםעיה. לליקויי בנהנוגע 

להיערך במומחיות,  ה, עליוכזת! כלשמש כראייה משפטי תמיועדחוות הדעת חשוב לזכור כי 

 .מקצועיות, קפדנות ובאופן ברור שאינו משתמע לשני פנים

 , במקצועיות חברת בדק הבית,בעלות התיקוניםיה הוא בדר"כ גבוה, תלוי י על ליקויי בנהפיצו

 הופניתם.עורך הדין אליו  ובמומחיותו של 

 .לחצו כאןרשימת הבדיקות שתוכלו לבצע בעצמכם ובחינם לקבלת 

  in.co.il/-http://www.inspect: היכנסו לפורטל שלנו ,לדוגמאהנדסית ה בחוות דעת יפילצ

 

 

  ,תנשמח לעמוד לרשותכם בכל ע

    בדק בית –ינספקט א
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