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אני מיקי יוגב ת.ז. 054307442 מחברת מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע"מ
מרחוב דרך עכו 47 קרית מוצקין נותן חוות דעת זו 

בקורת מבנה - כלליבנושא : 

להלן פרטי השכלתי וניסיוני.

פרטי השכלתי:

מהנדס בנין  B.S.C בעל תואר מאוניברסיטאת  ניו פורט קליפורניה *.
הנדסאי בניין  בוגר הטכניון   רישיון ה/ 5816. 

הנדסאי תעשיה וניהול בוגר הטכניון.
ממחברי תקן 1513 לבידוד מבנים.

מנהל מפעל בטון בחברת פיוניר קונקריט  ישראל בע"מ (הנסן בע"מ).
מנהל  ארצי של מוצרי הלוואי של חברת פיוניר קונקריט ישראל בע"מ ,

בטונים קלים וטיט לבניה.
יועץ למפעל ליצור טייחים (טיח תרמי)" ארזים תעשיות הבונים".

קבלן רשום 23070 בסיווג ג'1

פרטי ניסיוני :  

בעל שליטה בחברה לבניה וניהול פרוייקטים  מיקי יוגב הנדסה 
אזרחית בע"מ חברה קבלנית ניהול ופיקוח .

במשך 20 השנים האחרונות בצעה החברה בניה ופיקוח  למעלה מ 350- פרויקטים
  הכוללים בין היתר  : 

א.בניה ופיקוח של מבנים פרטיים עד 3 מפלסים  בישובים כמו
 גבעת אלה,תמרת,יסוד המעלה,כפר החורש,ק.חיים,מצפה עדי, 

 רמת ישי רמת טבעון,נופית , מצפה נטופה,רמת טבעון,חיפה,זיכרון יעקב,מצפה הילה,.
 קסריה, כרם מהר"ל , כמון, מכמנים, 

ב.ניהול פרויקטים ופיקוח על מוסדות ציבור  הכוללים בין היתר :
בתי ספר  בשכונת בית אליעזר בחדרה ,בית ספר באזור המועצה

האזורית בית שאן, מעון יום  בבכורה,.
ג.ניהול ביצוע של מבני תעשיה הכולל בין היתר :

 מפעל "מאפיית אורנים"מבנה תעשיה בקיבוץ כפר החורש
ד.ניהול ביצוע  מבנה מגורים רב קומתי: הכולל בין היתר :

                  מבנה מגורים 4 יח"ד ברחוב הירקון 24 בחיפה
                  מבנה מגורים רב קומתי ברחוב אילת בחיפה 6 קומות.

                  מבנה רב קומתי רחוב ציון 8 חיפה 6 קומות
                  מבנה רב קומתי רחוב הגליל 39 חיה.

                  מבנה רב קומתי 7 קומות ו -9 קומות בפרויקט יפה נוף חיפה
ה.ניהול וביצוע של תחנת רכבת עכו.

ו. ניהול ובצוע 140 יחי' בבית אלפא עבור  רכס הגלבוע בע"מ
ח. ניהול בצוע 20 יח"ד פרויקט באר אורה כולל פיתוח שכונתי

ט. פיקוח 23 יח"ד קבוץ גניגר
2*אינו מוכר בארץ.
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א. המסמכים שהוצגו בפניי 
1. חוזה עבודה עם הקבלן

2

ב. חוות הדעת מסתמכת על הנושאים הבאים:
1.       תקנות התכנון והבנייה תש"ל , התוספת השנייה.

2.       תקנות הבנייה
3.       ביקור במבנה מיום  8.12.2011

4.       תיעוד בעזרת תמונות המהוות חלק בלתי נפרד מהדוח.

ג.  אפיון הבדיקה 
בדיקה מדגמית של גג בניין
הבדיקה בוצעה באור יום.

ד. תאור הנכס
6 בניינים בני 4 קומות, 5 כניסות בכל בניין

שכבת איטום דקה, במקומות מסויימים עובי 0תאור הליקוי :

שכבת האיטום דקה מאד, וכתוצאה מכך יורדת ולא מונעת מעבר מים.תאור :

עם הזמן הנזקים יחמירו עקב התקלפות שכבת הבידוד.משמעות :
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התקלפות שכבת הבידודתאור הליקוי:

בגלל הכנה לא מתאימה לפני ביצוע הבידוד, חתיכות וגושים שלמים של בידוד מתקלפים ומתפרקיםתאור: 

חדירת מים והחמרת מצב הבידוד עם הזמן עקב פגעי סביבה.משמעות:

סדקים בשכבת האיטוםתאור הליקוי :

סדיקה בשכבת האיטום עקב ביצוע לקוי.תאור :

חדירת מיםמשמעות :
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אין איטום מתחת לצינורותתאור הליקוי :

אין איטום מתחת למערכות סולריות ודודי מיםתאור הליקוי :

איטום לא בוצע מתחת לקולטים הסולריים, מתחת לדודי המים ומתחת לצינורות.תאור :

בתמונה הימנית - קולט סולרי שהוזז חושף שכבץ זפת ישנה (ללא שכבת בידוד)
הצטברות מים (שלוליות) וחדירת מים.משמעות :
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סיכום הבקורת עד כאן

איטום הגג אינו מבוצע לפי תקנות הבנייה.

הערות לביצוע

יש לבצע איטום חדש בכל ששת הגגות.1

האיטום חייב להיות מבוצע לאחר נקוי הגג בשביל הדבקה מירבית.2

האיטום חייב להיות בעובי מספק, ע"פ תקנות הבנייה.3

האיטום חייב להיות מבוצע על כל שטח הגג. לרבות: מתחת לצינורות, לדודים,4

ולקולטים הסולריים.

האיטום חייב להיעשות בצורה שמונעת סדיקה עקב חשיפה לפגעי סביבה.5

מסקנה:

עבודת האיטום בוצעה בצורה לקוייה ביותר, והראיה הטובה ביותר לכך היא שהיא לא 

עובדת באף אחד מששת גגות שבהם בוצע האיטום - כולם דולפים!

יש לבצע איטום הגג מחדש, ע"פ כל ההערות לעיל. 

חתימת עורך הדוח

........................................................................

מיקי יוגב
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האיטום בכל הגגות בוצע באופן לקוי מאד, ומאפשר חדירת מים, מה שגורם לנזילות 
בכל (!!!) הדירות העליונות.
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