שלבים קריטיים בפיקוח.
שם ישוב

שלב עבודה

שם שכונה

סעיף עבודות

תחום ביצוע (כביש/מס' מגרש)

ביקורת הפיקוח
תאריך

רפרנט

הערות וממצאים

עבודות עפר
ראה הערה 1
()10%
קירות
תומכים
ראה
הערה 2
()12%
תשתיות ביוב
ראה הערה 3
()10%
תשתיות מים
ראה הערה 4
()10%
תשתיות חשמל
ראה הערה 5
()10%

סימון מתווה

יפים

הידוק שתית

יפים

חפירה חציבה

יפים

מילוי מבוקר

יפים

מסלעות בהתאם
לאיכות סביבה
סימון מתווה

גבי
יפים

ביצוע עפ"י פרט

יפים

מילוי מבוקר

יפים

סימון מתווה
גבהי חפירה

חזקי
חזקי

ריבוד תחתון

חזקי

הנחת צנרת+תקן

חזקי

כיסוי שכבות

חזקי

צילום קו

חזקי

סימון מתווה

חזקי

גבהי חפירה

חזקי

ריבוד תחתון

חזקי

הנחת צנרת+תקן

חזקי

כיסוי שכבות

חזקי

בדיקת לחץ

חזקי

בדיקת חיבורים

חזקי

נגישות וזקפים

חזקי

סימון מתווה

יוסי מרגלית

ריבוד תחתון

יוסי מרגלית

תוואי חפירה

יוסי מרגלית

ריבוד כיסוי

יוסי מרגלית

מיקום יסודות

יוסי מרגלית

הנחת צנרת+תקן

יוסי מרגלית

כיסוי שכבות

יוסי מרגלית

האם
הועבר
לטיפול

כבישים ומדרכות
ראה הערה 6
()13%
חיבור
מערכות
()10%
מסירה סופית
()25%

סימון מתווה

יפים

הידוק שתית\
בדיקת מצעים
מיקום הנחת אבני
שפה /גן ביצוע גב
מתקני פינוי אשפה:
גודל גומחות ,גובה
מדרכות ,מרחק
גומחות מציר
הפינוי ,פתח
הגומחות
תשתיות קרובות
(כבלי חשמל
וטלפון ,נקודות
מים)
פטיש בגודל
וברדיוסים
מתאימים
מרחקים בין מפרצי
מדרכות ורוחב
נותר בכביש
גודל צמתים ומרחב
תמרון ברדיוס
סיבוב למשאיות
גזם ,מחזור :
מיקומים ,יחס בין
מתקן לכביש ,גובה
מדרכה וגומחה
ביחס לגובה
הכביש ,מפרצי
חניה לפני מתקני
מחזור ,גודל גומחה
מים

יפים

חזקי

תאורה

יוסי מרגלית

חשמל

יוסי מרגלית

ביקורת דוחות
ותיקי מסירה
ביוב  +מים

פינחס גרוסמן

יפים
יהונתן לנגה

יהונתן לנגה

יהונתן לנגה
יהונתן לנגה
יהונתן לנגה
יהונתן לנגה

חזקי

חשמל ותאורת
רחובות
פיתוח
(כללי ,מגרשים
ציבוריים ,שצפים)
ביטחון

חגי יהושע

פינוי אשפה

יהונתן לנגה

הערות ודגשים:
 .1עבודות עפר
– לוודא מקום שפיכה מאושר ע"י מועצה וישוב.
 -קבלת תוכנית מדידה חתומה (אזמייד)

יוסי מרגלית
יפים

.2
.3

.4

.5
.6

תימוכים וקירות
– אישור מהנדס ליציבות קירות תומכים ומדרונות.
 קבלת תוכנית מדידה חתומה (אזמייד)תשתיות ביוב.
 צילום קוים  +דו"ח מעבדה אימות תקן צנרת ואבזרים שוחות חוליות ומכסים ואישורים לנ"ל קבלת תוכנית מדידה חתומה (אזמייד)תשתיות מים.
 אימות תקן צנרת ואבזרים ואישורים לנ"ל בדיקת תוואי צנרת וזקפים .התאמה לנגישות ופיתוח קבלת תוכנית מדידה חתומה (אזמייד)חשמל
 מיקום יסודות עמודים .התאמה לחוק נגישות ותוכנית הפיתוח.כבישים ומדרכות
 -בדיקת דוחות בדיקת קורים באספלט והידוק מצעים.

