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לכבוד,
אילן אליהו
מנהל אגף בכיר רשם הקבלנים
שלום וברכה!
הנדון :רישום מקצוע מאתר נזקי מים בענף הבנייה
לאחר שעיינתי בתוכן תגובתך בנושא שנשלחה אלי בתאריך 17/02/2020

לדעתי ,פניית האיגוד לא הובנה כהלכה .בתשובתך ציינת כי ניתן לצרף את מקצוע
מאתר נזקי מים לענף האינסטלציה אך ענף זה אינו תואם לתפקידו של המאתר .זאת
מכיוון ,שמאתר נזקי מים מאתר כשלים בכל מערכות המים במבנה ,לא רק במערכת
האינסטלציה אלא גם במערכות אחרות כגון :מערכות האיטום (גגות מרפסות וכדו'),
מערכות מים שימושיים (בריכות שחייה השקיית גינה ועוד) ,מערכות מיזוג ,מערכות
בידוד ועוד.
מאתר אינו אינסטלטור ,מאתר נזקי מים אינו בעל מקצוע קיים בשוק ,הוא לא איש
איטום ,לא אינסטלטור ולא טכנאי מזגנים .תפקידו של המאתר הוא לאתר מקור נזקי
מים מכל המרכיבים בענף הבניה ,מערכת מים חיים ,אינסטלציה לקויה ,איטום לקוי,
בידוד לקוי ועוד.
לצורך כך ,משתמש המאתר בטכנולוגיה חדשנית בה עשו שימוש ברחבי העולם
בתחומים שונים ,טכנולוגיה אשר זה עתה נכנסה לשימוש בישראל .על מנת שמאתר
נזקי מים יוכל לבצע את מלאכתו בנאמנות ומקצועיות ,עליו לעבור הכשרה מקצועית
והסמכה מקיפה .הכשרת המאתר כוללת בתוכה :לימוד קורס תרמוגרפיה (,)Level one
לימוד על כל מערכות המים והכשלים האפשריים בכל אחת מהן ,לימוד על איטום גגות
מרפסות ואיטום כללי ,לימוד תקנים שונים הנוגעים למערכות המים השונות ,לימוד על
עריכת והנפקת דו"ח משפטי ללקוח לאחר בדיקת איתור ,הכשרה לשימוש בכלים
השונים בעלי טכנולוגיה אל-הרס (מצלמה תרמית ,מצלמת סיב אופטי ,גלאי שמע
אקוסטי ,גלאי גז ,שעוני לחץ ,בלונים ועוד).
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ע"ר 580600369 :
מיותר לציין כי דו"חות משפטיים המונפקים ע"י המאתר משמשים ליישוב סכסוכים רבי
עוצמה (סכסוכי עבודה ,סכסוכי שכנים ועוד) עד למתן החלטות בפסקי דין בכותלי
בתי המשפט ברחבי הארץ.
מטרתנו היא לעזור בראש ובראשונה ברמת טיב העבודה של הקבלנים וקבלני המשנה,
לצורך פתרון בעיות של נזקי מים מכל הסוגים כפי שקיים בכל מדינה מערבית מפותחת
ומתוקנת InterNACHI] .הינו האיגוד הבינלאומי למפקחי בית מוסמכים  -איגוד סחר
הבידוק הגדול בעולם ,חברי האיגוד עוברים קורסים מקוונים המשולבים עם הסמכות
מעשיות כפי שאיגוד מאתרי נזילות ותרמוגרפיה בישראל פועל].
לפיכך ,אני שוב מבקש בשם חברי האיגוד לדון בבקשתנו בשנית ולהכניס את מקצוע
מאתר נזקי מים מוסמך כענף משנה נפרד וייחודי בענף הבניה .לדעתי ,יש לקיים ישיבה
רצינית ומעמיקה בנושא עם כל הנוגעים בדבר בהשתתפות יו"ר האיגוד ונציגי האיגוד.

בברכה,
יו"ר האיגוד  -מאיר לוזון
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