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דוח פיקוח חודשי
כתובת: הזמיר 4-6, יבנה

עורך הדוח: אלון
שם הפרויקט: הזמיר 4-6 , יבנה.

תאריך עריכה: 12/04/21
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תיאור העבודות בחודש האחרון:

זמיר 6:
סיום יציקות ממ"דים ומרפסות עד קומה 4 בחזית אחורית

טפסנות רצפה קומה 5
פירוק רגלי תמיכה וניקיון עבודות שלד

 זמיר 4:
סיום עבודות קידוח כלונסאות,

חפירה ראשי כלונס חזית קידמית
סיום עבודות ביסוס חזית אחורית,

יציקת מאגר מים,
תחילת עבודות רצפת ממ"ד קומה 1+ חזית אחורית.

דרישות המפקח / ליקויים / מנהלות:

זמיר 6:
1.פיקוח על ביצוע -במהלך הסיור נבדקו מידות ממ"דים חזית אחורית + קדמית, המידות יצאו תקינות ותואמות את התוכניות.

הותקנו ביציקות כלל האביזרים הנדרשים לממ"ד בהתאם לדרישות הג"א ולתקני הבטיחות.
בטיחות - שביל גישה לדיירים נמצא תקין , קיימת הפרדה מלאה בין שטח הבניה לשטח המגורים נדרש לשמר את המצב .2

הקיים.
הערה לדיירים: מרפסות הדיירים נמצאו עם פסולת בניין + פסולת של הדיירים עצמם, אנו חוזרים ואומרים - המרפסות נמצאות

בשלבי בנייה אין לצאת למרפסת או להשתמש בשטח המרסת לצרכי הדיירים, אנא שמרו על כללי הבטיחות!!
כבל חשמל חזית קדמית- הנושא בטיפול של היזם אל מול חברת החשמל, היזם נדרש לעדכן מתי חברת החשמל תגיע .3

לביצוע העתקה של קו החשמל ונחזור לעבוד על חזית קדמית בזמיר 6.
זמיר 4 :

פיקוח על ביצוע- נבדקו מידות מאגרי המים בקומת קרקע- נמצא תקין ותואם את התוכניות. .1
התחלת עבודות על רצפת ממד"ים ומרפסות בקומה 1+ מידות נמצאו תקינות ובהתאם לתוכניות, עבודות ברזל רצפת ממ"ד

בהתאם לתוכנית הקונסטרוקטור, על היזם להזמין את קונסטרוקטור המבנה לפיקוח עליון לרצפה בעובי 50 ס"מ בקומה 1+.
הקבלן נדרש לעטוף את המזגנים בניילון לפני יציקת המרפסות על מנת להמנע מלכלוך של מנועי המזגנים בחזית.

הקבלן נדרש לחזק ברגלי תמיכה את הרצפה בעוי 50 ס"מ בקומה 1+ לפני יציקת הרצפה.
בטיחות- שביל גישה נמצא תקין. .2

קיימת פירצה בגדר על הקבלן לתקן.
קיימים מים עומדים בחזית המערבית של המבנה, הקבלן נדרש לבצע שאיבה של המים מהבחר על מנת

למנוע מזיקים/יתושים בשטח הבניין.
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רשימת ממצאים

תמונות ממצאים

 
חפירת אדמה לצורך הכנות ליציקות ראשי

כלונס. נבדק גובה חפירה בהתאם לתוכניות
ביצוע.

יציקת מאגר מים - נמצא תקין .  

טפסנות וברזל רצפה קומה 1 חזית אחורית 
זמיר 4 .

 

 
רצפת טרנספורמציה - לפיה תוכניות הג"א יש

לבצע רצפה בעובי 50 ס"מ שממנה יצמחו פיר
הממדים של הבניין .
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תמונות ממצאים

 

 
טרם בוצעו כל רגלי התמיכה לתמיכת התקרה

- הועבר לקבלן וליזם שיש לוודא שמוסיפים
עוד רגלי תמיכה לתמיכת הרצפה 

 

 
רצפה קומה 1 - לאחר ביצוע ברזל עליון נבדק
עובי הרצפה ונמצא שבמועד הסיור יש הכנות

ליציקה של 50 סמ עובי רצפה 

 

 
נבדקו מידות גודל ממד קומה 1 - מידות בטון

נמצאו תיקניות בהתאם לתוכניות ביצוע.
בנוסף נבדקו ברזל תחתון ועליון של הרצפה -

נמצא בהתאם לתוכניות .

 

 
נבדקו מידות מרפסת שמש קומה 1 חזית

אחורית - לפני היציקה במועד הסיור המידות
נמצאו תיקניות על פי תוכניות הביצוע .
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תמונות ממצאים

 

 
תוכניות אדריכליות של ממד למרפסת שמש

קומה 1 זמיר 4 - בהתאם לתוכניות אלו נבדקו
המידות .

נספח היתר בניה 

 

 
נבדקו ממדים חזית אחורית קומה 4 - מידות

בטון- מידות נמצאו תקינות על פי תוכניות בניה
בשטח

 

 

הדיירים מתבקשים לא לצאת למרפסות שמש
.

המרפסות שמש ללא מעקות בטיחות תיקניות
עבור שימוש דיירים ואנו מבקשים מכל הדיירים

לא להשתמש בהם עד למסירתם .

תוקנה הנזילה בשעון ראשי בזמיר 4 
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תמונות ממצאים

 

בדיקות ברזל ומידות קומת קרקע זמיר 4 לפני 
צמיחת קירות ורטיקלים 

אין להיכנס לתחום שטח הבניה ללא אישור מראש ותיאום מראש
אין לצאת למרפסות שמש - סכנה בטיחותית !
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