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, תיעוצקמה ותויחמומ  לע  ססבתהב  ותמושב  םינותנ  ביצהל  עירכמ  יאמש  לוכי  םאה  ותמושב ? עירכמ  יאמשמ  תשרדנה  טוריפה  תמר  יהמ 
תא דומאלו  החבשה  הנשיש  חינהל  עירכמ  יאמש  לוכי  םאה  תיאמש ? היגולודותמ  הגצוהש  אלבו  םינותנה , לש  יאמש  סוסיבו  טוריפ  אלל 

.ןודנה ררעב  ובסנש  תולאשה  ולא  יאמש ? רבסהו  לדומ  תגצה  אלל  ותויחמומו  ותויעוצקממ  םיעבונה  הכרעהו  ןדמוא  לע  ססבתהב  ההבוג 

םיוסמ יוושל  וא  ינטרפ  םדקמל  סוסיבה  תא  םיריבסמו  םיטרפמ  םניא  םיעירכמ , םיאמש  תחא  אל  ררעה –  תדעו  תטלחהמ  הלועש  יפכ 
בייחמו המושה  שרושל  דרוי  ןעטנה  םגפה  םאה  הנקסמל  עיגהלו  המושה  תא  ןוחבל  ררעה  תדעוול  רשפאמ  אל  טוריפה  רסוח  .םהיתומושב 

.ואל םא  התוברעתה  תא 

הבוח הלח  עירכמה  יאמשה  לע  םג  ךכ  תילהנמ , תושר  לככ  .תילהנמה  תושרה  לש  הקמנהה  תבוח  הניה  ילהנמה  טפשמב  דוסי  תלכשומ 
הנוכנ תוכמתסה  םירחאל  תרשפאמ  איה  תיתורירש ; אלו  תילאנויצר  הטלחה  לבקל   " עירכמה יאמשל  תעייסמ  הקמנהה  .ויתוטלחה  תא  קמנל 

; וב תקסוע  תילהנמה  הטלחההש  טרפל  דבכמו  ישונא  סחי  תאטבמ  איה  תירוביצו ; תיטופיש  תרוקיבל  תיתדבוע  תיתשת  תקפסמ  איה  הילע ;
.תלפוכמו הלופכ  ותבוח  הזככו  יטופיש  ןיעמ  דיקפת  עירכמה  יאמשל  ךכמ , הריתי  .ןוטלשב  רוביצה  ןומא  תא  ססבל  ידכ  הב  שיו 
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לש ןה  תוכמתסהל  עקרק  הווהמ  עירכמ  יאמש  לש  ותטלחה  רמולכ , .תיטופיש  תרוקיב  ןיא  הקמנה  אלל  יכ  ררעה  תדעו  תנייצמ  הז  רשקהב 
םסרפמ ישארה  יתלשממה  יאמשהש  הביסה  וז  .םירחא  םיעירכמ  םיאמש  לש  ןהו  ןיעקרקמה  יאמש  רוביצ  לש  ןה  תושרה , לש  ןה  חרזאה ,
ןעמנ וז , ףא  וז  אל  םתנקתב  ? םימכח  וליעוה  המ  תקמונמ  הניא  עירכמה  יאמשה  תמושו  הדימב  .דחוימ  רתאב  תועירכמה  תומושה  תא 

הייפוא חכונ  אברדא , תוטוידהה ? ודיגי  המ  םימדקמהו  יוושה  יכרע  ועבקנ  המ  סיסב  לע  הניבמ  הניא  הדעוה  םאו  חרזאה , וניה  המושה 
יאמש לש  רשקהב  תובישח  הנשמ  ררע , תדעו  תעדל  הקמנהה  תבוח  תלבקמ  םינזואמה  ףכ  לע  םילטומה  חרזאה  יפסכו  המושה  לש  עירכמה 

תויניינעב תוידוסיב , לעפי  עירכמה  יאמשה  יכ  החיטבמ  איהש  אלא  טרפל , דובכ  איה  תאטבמש  דבלב  וז  אל  הז  רשקהב  הקמנהה  .עירכמ 
.תוקמעתה לש  היואר  הדימבו 

אלא ותורשעתהב  הליהקה  תא  ףתשי  תושרה  תטלחהמ  רשעתהש  טרפה  .יתקולחה  קדצה  ןורקע  דמוע  החבשהה  לטיה  סיסבב  עודיכ ,
וא תערכמה  המושה  .קמונמ  אלו  יתורירש  אלו  קיודמו  קדוצ  סמ  היהי  ונממ  הבגנה  החבשהה  לטיהש  טרפה  לש  ותוכז  הדיצב , תוכזו  הבוחש 

תערכהל םיעיגמה  ולא  ןה  החבשהה  לטיה  יבויחל  שאה  דומעכ  תשמשמה  איה  .החבשהה  לטיה  בויח  סיסבב  תדמועה  איה  תצעיימה 
תבוח ןאכמו  םינותנה  דסמו  הדימה  תומא  תא  םיעבוקה  הלא  םה  םיעירכמה  םיאמשה  ןכש , .םניאש  ולא  ןהו  ררעה  תודעוו  עירכמה  יאמשה 
התבוח דצל  תאזו  וילע , לטוהש  בויחל  םיכסי  אל  םא  םג  המושה  תא  ןיבי  טרפהש  ךכל  גואדל  ררעה , תדעו  לש  התבוח  .תאש  רתיב  הקמנהה 

.יתורירש אלו  קדוצ  סמב  רבודמהש  אדוול  תיסיסבה 

הלילח וא  םיעירכמה ו/ םיאמשה  לש  םהירושיכמו  םתויעוצקממ  הלילח  עורגל  האב  הניא  איה  יכ  ררעה  תדעו  תנייצמ  םירומאה  םירבדב 
םימדקמהו םיגשומה  תא  ןיבהל  ךירצ  םושינהו  םושינל  תדעוימ  המושה  יכ  אוה , רמול  הנוצרבש  לכ  .םתויחמומו  םתוניגהב  יפוד  ליטהל   

.סמב ביוח  םניגבש  םיאמשה 

הקמנהה תבוח  םיתיעלש  ךכל  תעדומ  איה  יכו  המושה  תא  וידיל  לבקמש  םושינל  ןבומ  תויהל  ךירצ  יאמשה  ןפהש  השיגדה  ררעה  תדעו 
.הבוחהמ רוטפב  אטבתהל  לוכי  אל  הז , ישוק  ךא  איה  השק  תואמשה  עוצקמב 

עובקל לכות  ררעה  תדעווש  תנמ  לע  .םייביטקייבואו  םירורב  תונורקע  לע  ססבתהל  הכירצ  יוושה  תכרעה  תכאלמ  ררעה , תדעו  תעדל 
.תקמונמו הרורב  תויהל  תבייח  עירכמה  יאמשה  לש  ותמוש  הרקמה , לש  ויתוביסנב  ריבסו  יואר  עבקנש  לטיהה  םאה  הלאשב  הדמע 

עדייב רבודמ  םנמוא  המושל . סחיב  התעד  עיבהל  הדעוול  ירשפא  יתלב  םתוא , ריבסהו  ריאהש  אלל  םימדקמ  יאמשה  עבוקש  העשב 
החכוה םוקמב  אובל  לוכי  אל  ידוחיי  יעוצקמו  ישיא  עדייש  אלא  .ורחבנ  ךכ  םשלו  םיעירכמה  םיאמשה  לש  תידעלבה  םתויחמומ  םוחתב  יוצמה 

.הל תפסותכ  וא 

יאמש ותואל  קר  אל  העודיו  היולגש  הדבועב  רבודמ  םא  אלא , רבסה , השורד  יאמשה  לש  ותויחמומו  ותעידי  יכ  השיגדה , ררעה  תדעו 
יאמשה לע  הבוח  ןיידע  רחא , אלו  םיוסמ  םדקמ  עבקנ  עודמ  ססבל  השק  םא  םג  .ליגר  םייח  ןויסינו  הליגר  הלכשה  לעב  םדא  לכל  אלא 

לש ורוציק  .רשיה  לכשהו  ןויגיהה  רואל  םסיסבבש  םילוקישהו  תודבועה  תא  חתנלו  ותעדות  ףסל  לעמ  וילוקיש  תא  תולעהלו  לדתשהל 
.ותמושב היאר  ךכל  איבהל  עירכמה  יאמשה  לעו  היאר  םיכירצ  םייאמשה  יוושה  ימדקמ  רבד :

ןיא טפשמה , תיב  תוקיספבו  ררעה  תודעו  תוקיספב  עבקנש  יפכ  עירכמה , יאמשה  תמושב  התוברעתה  יא  יכ  ררעה , תדעו  תנייצמ  םוכיסל 
תא קמינ  עירכמה  יאמשהש  הענכתשהו  ותמוש  תא  הנחב  ררעה  תדעוש  התועמשמ , לרוג , תרזגכ  לבקתת  יאמשה  תמושש  התועמשמ 
לוקישבו הנובתב  עירכהל  ררע  תדעוו  דיקפת  .תיתורירשו  תירקמ  איה  וניינעב  הערכההש  חרזאה  שיגרי  הקמנה  ןיאב  .התוא  ססיבו  ותטלחה 

.תויתורירשב אלו  הינפבש  םינותנה  ךמס  לע  תעד 

עירכמה יאמשה  לש  ותמושב  ררע  תדעו  תוברעתה  תדימב  לדבה  ונשיש  רובסת  םא  וליפא  יכ  ררעה  תדעו  תנייצמ  תורמסמ  עובקל  ילבמ 
םיביוחמ הז  םג  הז  .הקמנהה  תבוח  לע  עיפשהל  ידכ  ךכב  ןיא  .טפשמ  תיב  םעטמ  החמומכ  שמשמה  ץעיימה  יאמשה  לש  ותמושל  סחיב 

.םתמוש תא  ססבלו  קמנל 

הקמנהה תבוח  לע  הדפקההש  לככ  .הרצק  איהש  הכורא  ךרד  תניחבב  םהו  בויחה  רוריב  ךילה  תא  לעייל  םתרטמ  הטלחהב  ובתכנש  םירבד 
םושינה ןיבש  תוניידתהה  תא  לעייתו  רצקת  תטרופמו  תקמונמ  המוש  םוי , לש  ופוסב  .רתוי  רצקו  ליעי  היהי  ךילהה  ךכ  רתוי , הלודג  היהת 

.תושרל
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	"רמת הפירוט הנדרשת משמאי מכריע בשומתו".

