
תאריך: 7.05.16
גוש:מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע"משם חברה:

חלקה:קבוץ בית קשת-פרויקט מצפה התבורשם פרויקט:
128מגרש או דירה:בטמן רונן - 128תת פרויקט:

שלב פרויקט: קורות ותקרה

תאריך משוערתאריך התחלהשלב
לסיום

Actual start
date

Actual end
date

סטיותסטטוס

29.04.1626.05.164.04.1617.04.1684.2%קורות ותקרה

מדדי איכות
דרישותאפיון הדרישההנושא הנבדק

תכנון ובצוע
בדיקה

והתאמה
דרישות
המזמין

תמונות
,הערות

סטיות

3מתאיםמתאיםמתאיםהתאמת התבניות לתכניותתבניות
לא נבדקמתאיםניילון 0.2 מ"מ מתחת לזיוןתבניות

עדיין
מתאים

3מתאיםמתאיםמתאיםהתאמת הזיון לתכניתזיון
הרמת זיון תחתון בעזרתזיון

שברי ריצוף
2מתאיםמתאיםמתאים

הרמת זיון עליון ע"י ספסליזיון
ברזל

1מתאיםמתאיםמתאים

יישום זיון בפריקסטים עבורפריקסטים
ארגז תריס

מתאיםמתאיםמתאים

ביצוע הנמכה במעבר ביןהנמכה
תקרה למרפסת

לא נבדקמתאים
עדיין

מתאים

פריסת קוים בחלקההכנות חשמל
העליון של התקרה

5מתאיםמתאיםמתאים

ניתוב עומס קויי חשמל ביןהכנות חשמל
הקורות

מתאיםמתאיםמתאים

ניקוז הכולל פרט ,T,הכנות אינסטלציה
למעקה גג

6מתאיםמתאיםמתאים

2מתאיםמתאיםמתאיםצנרת גיבריטהכנות אינסטלציה
יציאת צנרת מיזוג בקורתהכנות מיזוג

המעקה 30 ס"מ מעל
הרצפה

מתאיםמתאיםמתאים

צנרת תקנית עבור מזגןהכנות מיזוג
(פלנאש)

מתאיםמתאיםמתאים

2מתאיםמתאיםמתאיםקלקר "אדקס" בגשרי קורמעטפת תרמית
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דרישות תקן
דרישותיחידהדרישות תקןהנושא הנבדק

תקן
מינימום

דרישות
תקן

מקסימום

בדיקה
והתאמה

דרישות
המזמין
מינימום

דרישות
המזמין

מקסימום

תמונות
,הערות

סטיות

רשת תחתונהזיון
10/10

מתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאים

רשת עליונהזיון
20/20

מתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאים

לא נבדק33מגפ"סבדיקת בטוןבדיקות
עדיין

331

אישוראישור
קונסטרוקטור את

היציקה

מתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאים

התאמה לתקןתקן
26, 118, 1571

מתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאים
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תבניותהנושא הנבדק:
התאמת התבניות לתכניותאפיון הדרישה:

3תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
11.04.16 8:10

יוגב מיקי#2  
11.04.16 8:10

יוגב מיקי#3  
11.04.16 8:10

זיוןהנושא הנבדק:
התאמת הזיון לתכניתאפיון הדרישה:

3תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
14.04.16 13:05

יוגב מיקי#2  
14.04.16 13:05

יוגב מיקי#3  
14.04.16 13:05

זיוןהנושא הנבדק:
הרמת זיון תחתון בעזרת שברי ריצוףאפיון הדרישה:

2תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
17.04.16 8:55

יוגב מיקי#2  
17.04.16 8:55

זיוןהנושא הנבדק:
הרמת זיון עליון ע"י ספסלי ברזלאפיון הדרישה:

1תמונות ,הערות:
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http://www.conqum.com/picfull3uiis5uchI10onJ1caqdk4e-ntyBgLfLfKvQc92JhLd4oQ,,
http://www.conqum.com/picfull3ujRiaKYs415pXZ3en-cxo-OpK2EfLXMfrHRedy2io-smg,,
http://www.conqum.com/picfull3uiis82ZhLh6o3encXqakrmRpduxrIbLsNmdc9u1hY56zA,,
http://www.conqum.com/picfull3uifsaGWgrh0c3J2eH6axYqNo96zf7rLhbGjd9uDt4inmQ,,
http://www.conqum.com/picfull3uieiKHGsISnp3Fzc4Gcmbi-od2zhIjIr7GgeKqyirl7zQ,,
http://www.conqum.com/picfull3uigtcqTg7qjpHl0pK3JkreKpKl_e7eZgdyict-Bto5_yg,,
http://www.conqum.com/picfull3uiitZmaf4Wjc6R3eoCck4mP0LJ-gbnMfrCjpN2yhY-rzA,,
http://www.conqum.com/picfull3ujSs6GTfYWneXR1p3_Gl7yKo69-e4yWsKmgdt6FhLp4og,,


יוגב מיקי#1  
13.04.16 8:37

הכנות חשמלהנושא הנבדק:
פריסת קוים בחלקה העליון של התקרהאפיון הדרישה:

5תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
14.04.16 8:28

יוגב מיקי#2  
14.04.16 8:28

יוגב מיקי#3  
14.04.16 13:03

יוגב מיקי#4  
14.04.16 13:03

יוגב מיקי#5  
14.04.16 13:03

הכנות אינסטלציההנושא הנבדק:
ניקוז הכולל פרט ,T, למעקה גגאפיון הדרישה:

6תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
11.04.16 8:06

יוגב מיקי#2  
11.04.16 8:06

יוגב מיקי#3  
11.04.16 8:06

יוגב מיקי#4  
14.04.16 13:00

יוגב מיקי#5  
14.04.16 13:00

יוגב מיקי#6  
14.04.16 13:01
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http://www.conqum.com/picfull3uichZyas7Z1caJ3eayWmrq7o7KufonJftrTp6uzsot7nQ,,
http://www.conqum.com/picfull3uiktJyUhLalpKd1oqrLxby9oKt-f43Kg6_Po9y1to98zQ,,
http://www.conqum.com/picfull3ujRhKLFhbZ1cXZ0pa-el4aP06qzf4zJf9mkcquzgYx-mw,,
http://www.conqum.com/picfull3ujQiJ2TsLd2pXpxd6yYx4-9pq2AgojJhLGee96CgY16zg,,
http://www.conqum.com/picfull3uilhaLEgol4p3and6vKxIqLn9-xhImasqvTda6yg4epnA,,
http://www.conqum.com/picfull3ujSgpuTfrp2cnpypH3Km4i90a6usYSaf93SpOC0gY96nw,,
http://www.conqum.com/picfull3ujQhMyVsoiidHN6eK_KlIu7paqxe4eWrq6kp9yIhLiszA,,
http://www.conqum.com/picfull3uihh56Usrd0pnqida_Kw7iPpa6GgYbLg7DScqqGg4t2zQ,,
http://www.conqum.com/picfull3ujQhczJsrWlenWndnyakrmLoNyAfYbIgdqjeK6FhYqpmg,,
http://www.conqum.com/picfull3uichqKchLpxdaJ4pauelIqQpNp_rbXHgt3PpbKyiY14zQ,,
http://www.conqum.com/picfull3ujRtc_GhrlycaajpayZw4iNoayvf4bIftzPpLK2g42onw,,
http://www.conqum.com/picfull3uihiJmarop5dqVyooLGxIm8o7KGe4ebrtuieLCztoioog,,


הכנות אינסטלציההנושא הנבדק:
צנרת גיבריטאפיון הדרישה:

2תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
11.04.16 8:04

יוגב מיקי#2  
11.04.16 8:04

מעטפת תרמיתהנושא הנבדק:
קלקר "אדקס" בגשרי קוראפיון הדרישה:

2תמונות ,הערות:

יוגב מיקי#1  
11.04.16 8:07

יוגב מיקי#2  
11.04.16 8:07
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http://www.conqum.com/picfull3uictJyUhYSld3hzpnmdxIq9o6x-fbjJsNnTpuCGtrx5nw,,
http://www.conqum.com/picfull3ujSsqGchIR2oqZ3pYCZlbjAn96Ff4zJfqijp6uGsoeqoA,,
http://www.conqum.com/picfull3uihicyWgIRyd3l5daqblIeLpNuyhIubrbHPpLKCho2rnA,,
http://www.conqum.com/picfull3ujOsZybg4p3cXGkdH6ZkryQpdx-sI2bg63SdKuDs7t2yg,,
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