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 רב,אפק שלום  פסגתלכבוד חברי עמותת 

 , כדלקמן:ויקטבקשר להתקדמות הפראנו שמחים להביא בפניכם מס' עדכונים 

 : ביצוע

 העליונה המרתף תבקומעבודות השלד השלמת בביצוע  ממשיכה "(הקבלןחברת מליבו )להלן: "

לובאי חילת עבודות השלד של דירות הגן ומתארגן לביצוע תהקבלן במקביל . על פי התכנון

  הבניינים. 2ב  ותהכניס

ת בחדרה יזם וועד העמותה מפגש פניות רבות מצד דיירים מודאגים בעקבות נפילת המרפסו בשל

. הישיבה נערכה באתר 411/412/41ביום שלישי ה  עם הגורמים הרלוונטיים בחברת מליבו,

 הפרויקט בנוכחות וועד העמותה, היועץ המשפטי, חברת הניהול, חברת הפיקוח ונציגי הקבלן.

ח, ונבדק הליך בישיבה נבחנו מנגנוני הפיקוח באתר, הובהרו נהלי העבודה של הקבלן והמפק

 הפקת הלקחים כתוצאה מאירוע קריסת המרפסות.

 : פיקוחמנגנוני 

בכל הפרויקטים שאנו לאופן בו פעל היזם, למיטב ידיעתנו, בפרויקט המדובר בחדרה, בניגוד 

לקבלן המבצע שתפקידה לבקר ולפקח על כל  חברת פיקוח חיצוניתמלווים אנו מעסיקים 

", אחת החברות ע. יפה ניהול פרויקטיםנבחרה היא חברת "חברת הפיקוח שהתהליכים באתר. 

לווה את הוא מר קובי אזולאי שנמצא באתר ומהמובילות והמקצועיות בשוק. המפקח באתר 

מלווה, מבקר  המפקח.  //:40ועד  //:0שעות עבודה של המפקח משעה הפרויקט לכל אורכו. 

 .הקונסטרוקטורומוודא כי כל יציקות השלד מבוצעים על פי התכנון של 

 ביקורת מפקח בתהליך העבודות של הקבלן:

 :עבודות בטון

בגמר הכנת אלמנט קונסטרוקטיבי ליציקה הוא נבדק ע"י מנהל הפרויקט או מהנדס  •

 .ביצוע מטעם הקבלן אשר מאשר את היציקה ומזמן את המפקח לאישור

 

 

 דף מידע לחברי עמותת

 אפק פסגת



 
 

 

 או הקונסטרוקטור אלמנטים מבטון קונסטרוקטיבי נבדק הזיון ע"י המפקח יציקתלפני  •

 או ביומן העבודה.\ומאושר ליציקה בטפסים ייעודיים ו

 הקונסטרוקטור מוזמן לפיקוח עליון באתר בשוטף. •

מכל יציקה נלקחת דגימת בטון הנשלחת לבדיקת מעבדה. ככל שמתקבלים ממצאים  •

שאינם תקנים, תינתן הוראה לפירוק אותו אלמנט שבוצע )עד היום לא היו ממצאים לא 

 נים בכל הבדיקות שנערכו(.תקי

 

 עבודות אחרות כגון אינסטלציה, חשמל, איטום וכו':

 בשלב של ביצוע שלד נבדק ע"י המפקח ביצוע שרוולים ביציקות למעבר צנרת מערכות. •

 יועצים מוזמנים לפיקוח עליון באתר לפי הצורך והזמנת המפקח. •

 .ג.מילה אנציגי אתפות מתקיימות באתר פגישות אתר ביצוע שבועיות עם הקבלן בהשת •

  וגלעד אמיר מנהל הפרויקט. לאחר כל פגישה יוצא פרוטוקול סיכום פגישת אתר.

בפגישות יש מעקב אחר לו"ז הפרויקט, סטאטוס ביצוע עבודות, מעקב אחר כ"א וציוד,  •

 נושאים כלליים, הערות ביצוע של הפיקוח, הערות הקבלן וכו'.

ועצים , ולאחר הפגישה הפיקוח מוציא סיכום לפי הצורך מתקיימות באתר פגישות י •

 פגישה.

או מנהלי העבודה \מתקיימות פגישות באתר בשוטף בין הפיקוח עם מנהל הפרויקט ו •

באתר ,ודנים לפני כל עבודה חדשה אישור חומרים, שלבי העבודה והבהרות הפיקוח 

 לגבי העבודה לדוגמה :

 :עבודות איטום      

בלת איטום, אישור חומר האיטום, אישור יועץ האיטום, בדיקות  הכנות המשטחים לק •

 בדיקות מכון התקנים.

 :עבודות מילוי חומר הנדסי      

הכנת השטח לפני מילוי חומר, אישור חומר מילוי הנדסי, בדיקות מעבדה של הידוק  •

 החומר, אישור יועץ קרקע וביסוס .

נבדקות תכניות ביצוע של הפרויקט ,וכל אי התאמה בין תכניות של יועצים, נשלחים  •

להם מכתבים עם פרוט אי התאמות לתיקון תכניות ביצוע, וטיפול בנושא עד קבלת 

 מתוקנות לאתר הבנייה.\תכניות מעודכנות

 

 



 
 

 

 אדריכל הפרויקט מגיע לאתר ביוזמתו או עפ"י הזמנת המפקח לפיקוח עליון באתר •

 ובקורת בתהליך העבודה.

 ניהול יומן עבודה יומי:       

באתר יש יומן עבודה שבו מפרט הקבלן בכל יום עבודה: עבודות שבוצעו, פרוט כ"א  •

וציוד באותו יום, אלמנטים מבטון שנבדקו ואושרו ליציקה, חתימת קונסטרוקטור ביומן 

 עבודה  לאחר פיקוח עליון באתר ואישור ליציקה.

בודות גמרים מבצעים דירה הנדסית ולובי קומתי לדוגמה. כל יועץ מגיע בשלב של ע •

לאתר לבדיקת העבודות שבתחומו ומוציא דוח ביקורת על העבודה.)אדריכל הפרויקט, 

 , מעצב פנים (ג אוויריועץ איטום ,יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ מיזו

פעיל את הקונסטרוקטור בהתאם התקבלה החלטת וועד להסמיך את חברת הניהול להכסיכום, 

לשיקול דעתה, גם אם הדבר יביא לתוספת תשלום שתידרש מצידו והכל במטרה להבטיח בניה 

 איכותית ותקינה.

כמו כן התבקשה חברת הפיקוח להודיע לוועד על כל צורך נוכחי או עתידי בעניין תגבור צוות 

 הפיקוח והגברת המעורבות של יתר היועצים בפרויקט.

 

 : יי דייריםשינו

. בשבועיים 5-/אחראית שינויי דיירים, הגב' אורית חג'ג', נפגשה עד כה עם רוב הדיירים בקומות 

. דיירים שלא קיבלו זימון לפגישה /6-4הקרובים מתכננת אורית להיפגש עם דיירי הקומות 

עם  שהולתאם מולה פגישה. דיירים שהיו בפגיראשונה מתבקשים ביוזמתם לפנות לאורית חג'ג' 

אורית מתבקשים לסגור מולה את השינויים )במידה ויש( לאור התקדמות הקבלן בביצוע הקומות 

orit-או בדוא"ל  51/-3321203עמה קשר בנייד  הראשונות בשבועות הקרובים. ניתן ליצור

h@ortams.co.ilהשינויים שהנכם מעוניינים לבצע בליווי  . לפגישה עמה יש להגיע מוכנים לגבי

 בר והנחיות לגבי תהליך השינויים. במהלך הפגישה תקבלו הסתכניות ותיק דייר. 

סגירת השינויים וזאת לאור צפי ל מועדתהליך השינויים מול הקבלן מוגבל בזמן ולכל דייר יוקצה 

ים שיועברו לאחר סגירת . לא יתקבלו שינויבנייניםהתקדמות הקבלן בביצוע השלד ומערכות ה

להימנע מחריגה בלוחות הזמנים של הפרויקט, קיימת חשיבות רבה לפעול על המועד שייקבע ע"מ 

 .פי ההנחיות ועל פי לו"ז מוכתב

ב היום בפגישות ולא תמיד זמינה טלפונית. לבקשתה יש להשאיר והגב' אורית חג'ג' נמצאת ר

 ם קשר בהקדם. או הודעה במייל והיא תיצור עמכ  SMSלשלוח 
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 : חניות ומחסנים

תבוצע ההגרלה לרכישת חניות ומחסנים במעמד במהלך חודש פברואר בהתאם להחלטת הוועד 

 עו"ד ורו"ח.

לרכוש חניה ו1או מחסן  יכולים  הגרלה וטרם שלחו בקשהחברי עמותה המעוניינים להשתתף ב

ת בחירתם . את הבקשה יש   עדיין להעביר בקשתם למשרדי חברת הניהול ולפרט בבקשתם א

 .4/1/212/41לא יאוחר מה  Sharon@ayala-agam.comלהעביר במייל לשרון אברס בדוא"ל : 

 

 : 5תשלום מס' 

משרד רו"ח הודעת תשלום פרטנית תצא אליכם מ .2/41 מרץצפויה לחודש  5מס' תשלום הוראת 

 ש לפני מועד התשלום.כחוד פריידקס

 

 : תמונות מהשטח
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 אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 בברכה,

 אילה א.ג.מ       

 בשם וועד עמותת פסגת אפק.


