


מ"בע להנדסה חברה מוריוסף שלו

 משרדים במבנה מורכב פרויקט לביצוע דגשים
למעשה הלכה מאוכלס
ספורט גיבור בית



  להנדסה חברה  מוריוסף שלו
מ"בע

  פרויקטים לניהול חברה
  פרטיים יזמים מול הפועלת
.וחברות
  פרויקטים מנהלת החברה
  ,ומסחר משרדים  :בתחום
  תעשיה, מלונאות ,מגורים

ולוגיסטיקה



GREENFEILD פרויקט

יזם

פרויקט מנהל

 מתכננים
)תכנון( )רישוי( רשויות

  קבלנים
 /תקציב(

)זמן /איכות



מאוכלס במבנה פרויקט

יזם

פרויקט מנהל

 מתכננים
)תכנון( )רישוי( רשויות

  קבלנים
 /תקציב(

)זמן /איכות

 /המבנה משתמשי
הניהול חברת



  ספורט גיבור בית פרויקט
 על אייקוני משרדים מבנה

  גן רמת של הרקיע קו
.איילון בגבול

  הושלם המקורי המבנה
2000 בשנת
  29 בן משרדים מגדל

'מ  116בגובה קומות
  עם הכולל המבנה שטח

.ר"מ 23,000 -כ השלמתו



  תוספת-א שלב
  וקומת חניון קומת

 צפוני צד משדים
  3500בשטח

.ר"מ
  בשנת הושלם
2016

 8 תוספת-'ב שלב
  משרדים קומות
  טכניות קומות ושתי

ר"מ  10,000-כ
 בשנת הושלם

2019

  תוספת-'ג שלב
  מעל קומות  4

  צפוני מבנה
.רישוי בשלב

:שלבים שלושה כולל הפרויקט



פרויקט צוות

אופק אלוני :יזם•
אדריכלים מילוסלבסקי :אדריכל•
מהנדסים דוד .י :שלד מתכנן•
מהנדסים עקיבא בר :חשמל מתכנן•
שיינפלד יוסי :אויר מיזוג מתכנן•
לין אפי :אינסטלציה מתכנן•
נתנאל .ש :בטיחות יועץ•
מתכות .א.י-'א שלב :מבצע קבלן•

נתיב לוינשטיין-'ב שלב
מ"בע להנדסה חברה מוריוסף שלו :פרויקט ניהול•



הפרויקט שלבי

תכנון1.

מבנה חיזוקי ביצוע2.

קבלן מכרזי3.

ביצוע4.

מבנה מסירת5.



 הכנה עבודות
ביצוע טרום

המבנה לשלד מעבדה בדיקות•
המבנה גרעיני חיזוק•
קיימות מערכות תסקיר•
המבנה ובקרת הבטיחות מערכות בדיקת•



למכרז דגשים

  העבודה לתכולת מפורט תכנון•
 העתקת תכנון לרבות הנדרשת
נדרשת ושלביות מערכות

  העבודות תיאום דרישות פירוט•
  לאורך דינמית התארגנות ותוכנית

העבודה שלבי
ביצוע ושלביות זמניות עבודות פירוט•
  בהשתתפות קבלנים סיור ביצוע•

 ומהנדסי שלד מתכנן אדריכל
  דרישות את בפירוט שסקרו המערכות

העבודה



אתרהתארגנות



הריסהעבודות

שלביות?      להרוס אפשר מה•

המבנה ניהול עם תיאום?    סלהרו אפשר מתי•

הנפה ויכולת מנופים     ?לשנע אפשר מה•



המבנהמערכות
-הקיים עבודות

והעתקותזמניות
מבנה קירור מערכת•

ואוורור עשן שחרור מערכת•

אש גילוי מערכת•

בעשן שליטה פנל•

חשמל מערכת•

וקבועים זמניים מים מאגרי•



מעליות

  שימוש זמני ובדיקת מבנה מעליות אפיון•
ועומס

  עבודות לביצוע הזמנים לוח התאמת•
במעליות השימוש לדפוס קיימות במעליות

במגדל קיימות מעליות  6 שיפוץ•

אלונקה למעליות מגדל מעליות  2 החלפת•

   29 מקומה חדשות מעליות  3 בניית•
החדשות לקומות

מעליות ציוד להזמנת זמנים לוח•



לוביסקיימעליות



המבנה ותורן כותרת



הלכה למעשה -מבנה מעטפת חזית מידול•

למבנה זכוכית התאמת•

ירוקה בנייה בנושא תקינה שינוי עם התמודדות•



מרפסותתליית



  מוריוסף שלו
 להנדסה חברה

מ"בע

תודה


