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59/99/2953 
 לכבוד,

 .ל קפיטל גרופ"מנכ  -  אלון הרצוג
 .קפיטל גרופ   - יעל לוינסון 
 וועד מנהל .  -שי קורצמן  

 
 

 , בת ים.95בלפור אתר: 
 4102 אפריל מצבדוח  הנדון:

 
 כללי

 

  25.52.55בתאריך  התקבל בנייההיתר . 

  2טופס בהתחשב בזמן בו התקבל   - 59.92.52צו התחלת עבודה מתוקן הוא . 

 
 ביצוע

 

 .ביצוע כלונסאות דיפון, קורות ראש וחפירה 

  בודדים יסודות : ביצוע יסודות F6, F1,F2,F3,F4,F5  ורפסודה . F8 

 כולל שינוי תכנון בעקבות מי תהום.                                  ,ביצוע כל הצנרות ובורות חשמל ואינסטלציה במפלס היסודות 

 יים.שלד מרתפים : הסת 

 ,התקנת מפוחים, התקנת תעלות מיזוג וקירות צביעת תקרה ,משקופים, טיחגמר מרתפים : יציקת מדרכות, בניית מחיצות ,
 וביצוע מערכת ספרינקלרים. אויר

 הסתיים. לד קומת מסחר :ש   

 : )הסתיים. שלד קומת קרקע )לובי ראשי למגורים 

  הסתיים.:  הבנייןשלד 

 הושלם. חשמל – 59, עד קומה האינסטלציה שחורהושלם.  – 59מחיצות, עד קומה הושלם.  -54ריצוף, עד קומה :דירות גמר
 –51.  צנרת גז, עד קומה הושלם – 53 טיח, עד קומה הושלם.  -53משקופים עיוורים, עד קומה הושלם.  – 59שחור, עד קומה 

 הושלם.   -7ד קומה אלומיניום חלונות, ע הושלם.– 52הושלם.  איטום חדרים רטובים, עד קומה 

  : הושלםדירה הנדסית. 

 הושלם. -4הושלם. תקרה תותבת, עד קומה  -52הושלם. חיפוי, עד קומה  -52ריצוף, עד קומה : )טיפוסי( גמר לובאים 
 הושלם. -2ארונות פח קומה 

  שלם, מדרגות שיש עד הו -7הושלם. ח. מדרגות דרומי, טיח עד קומה  -4גמר ח. מדרגות: ח. מדרגות צפוני, טיח עד קומה
 הושלם. -4קומה 

 הושלם. -הושלם. משקופים-מעליות: מסילות 
                                                                                                               

 יעדי חודש הבא

  55, משקופים עיוורים עד קומה 55ור עד קומה , חשמל שח55, אינסטלציה שחורה עד קומה 55גמר: מחיצות עד קומה. 

  : איטום תקרת חניוןלמערכותהכנות  תעלות מיזוג, ספרינקלרים, .צבע משקופים, טיח, השלמתמרתפים ,. 

 : הדירה לאחר ישום דו"חות פיקוח עליון. השלמת דירה הנדסית 

  0, חיפוי עד קומה 55ריצוף עד קומה  נים.לדוגמה לאחר ישום דו"ח פיקוח עליון מעצבת פ טיפוסילובי: השלמת לובי. 

 .פיתוח: התחלת עבודה 
 

 הלו"ז מגלם בתוכו את שני חודשי הגרייס + חודש בגין שינוי המרפסות. -התאמה ללוחות זמנים

 59/99/53  -ב הסתיים בפועל. 55/92/53 -להסתיים ב  תוכנן קומה טכנית :שלד. 

  אמור היה להסתיים ב עפ"י לו"ז. טיח 52 , בפועל הסתיים עד קומה0/3/53אמור היה להסתיים  עפ"י לו"זגמרים: ריצוף-
הסתיים   , בפועל55/3/53-אמור היה להסתיים ב עפ"י לו"ז. אלומיניום משקוף עיוור, 54בפועל הסתיים עד קומה  24/4/53

 .53קומה עד 

  טיפוסיות בחודש.  קומות 2.9תכנון לצמצום הפער הוא בביצוע של  - שלושה חודשיםקיים פיגור של 
 

  בברכה,                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               דודרון בן                                                                                                                 
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 ) התקנת חלונות( מערב -חזית דרום
 

 



 Fax: Raananna  St.  Gamla on the park, 34 Jerusalem  90-0995599  פקס:  90-0990999: טל רעננה  43בית גמלא בפארק, דרך ירושלים      
e-mail:office@e-m.co.il 

 

 חלון דירה מערבית
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 משקוף מעלית
 

 
 
 


