יוזן שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות
בדק בית בדירה לאחר שיפוץ שביצע קבלן
לעיתים קרובות מתאפיינות עבודת שיפוץ שבוצעו על ידי קבלנים בליקויים ובעיות ,אשר מקורם בעבודה
רשלנית ובלתי מקצועית .על מנת לאתר בעיות אלו לפני תום תקופת האחריות של הקבלן ,ולהימנע מהוצאות
כספיות גבוהות ומעוגמת נפש ,חשוב לבצע בדק בית במהלך השיפוצים ובעיקר עם סיומם .בדיקות אלו
מבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים ,אשר יאתרו עבורכם ליקויי בניה ,ימליצו על דרכים לתיקונם
ויתמחרו אותם.
החשיבות של ביצוע בדק בית לאחר שיפוץ
יש לדעת כי ליקויים רבים לאחר השיפוץ אינם ניתנים להבחנה בעין בלתי מקצועית ,ושגם בדירה שנראית
מעולה עלולים להיות פגמים יסודיים וחמורים .ליקויים אלו עשויים להתגלות לאחר מספר חודשים או שנים,
כאשר הנזק המשמעותי לדירה כבר נגרם .ואולם ,בעזרת בדק בית הנעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים
ומנוסים ניתן לאתר ליקויים בזמן ,למנוע את התפתחותם ולתקנם בעלות נמוכה יותר .כמו כן ,כל קבלן מחויב
בתום ביצוע עבודות השיפוץ לתקופת אחריות ,וכדי למנוע הוצאות כספיות מיותרות של בעלי הדירה חשוב
לבצע את בדק הבית מיד לאחר השיפוצים .במידה ויתגלו ליקויים ויוגשו בחוות דעת מסודרת תהיה זו חובתו
החוקית של הקבלן לתקנם ,שאם לא כן ניתן יהיה לתובעו בבית המשפט.

אילו ליקויים מאותרים בבדק בית
בדק בית מקצועי מאפשר את גילויים של כל סוגי הליקויים אשר התרחשו במהלך עבודות
השיפוץ:
ליקויים אסתטיים  -כדוגמת צבע וטיח מתקלפים ,רצפות עקומות ,סדקים קטנים וגימור לא שלם.
בדיקת התאמת המפרט הטכני  -מוודאת כי עבודת הקבלן בשטח תואמת את התוכניות המקוריות ,וכמו כן
שלא חסכו באיכות ובכמות החומרים הנדרשים.
ליקויי בנייה הפוגעים באיכות החיים  -כדוגמת ליקויים בבידוד הדירה ,בעיות נזילה ורטיבות ,ותשתיות
חשמל פג
ליקויי בנייה בטיחותיים – מדובר בליקויים מסכני חיים כמו מעקה נמוך ,מדרגות וסורגים רופפים.
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ליקויים בשלד המבנה  -אלו הם ליקויים מהותיים העלולים גם לסכן חיים כגון סטייה או תזוזה של קירות
תומכים ,סדקים גדולים בשלד ,ונשירת חיפויים מהקירות.

מי מבצע בדיקות בדק בית
בדיקת בדק בית הינה בדיקה הנדסית המבוצעת על ידי מהנדס מוסמך או שמאי מומחה ,שבידיהם הסמכות
והידע לאיתור ליקויים בשיפוץ ,ואשר מסתייעים בצוות מקצועי לצורך ביצוען .חשוב לבחור באיש מקצוע
אובייקטיבי אשר בדיקתו הינה אמינה ומשקפת את מצב הבית באופן מלא ,מפורט ומעמיק .איש המקצוע
יוודא כי הבניין נבנה על פי התקנות הקבועות בחוק ושהינו בטוח לדיירי.

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר ותאמו פגישת ייעוץ חינם
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