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 1409-020-0201סימוכין: 

 14.09.2020תאריך: 

 מר עידו שרייר לכבוד: 

 . הרצליה, 20גיל  כתובת: 

 פנימית בית צמוד קרקע צילום צנרת הנדון: 

 להלן ממצאי הצילום: 

מס'  
 צילום 

 ליקויים שנצפו והערות  שם הצינור 

  – ח. רחצה כללי קומה א  29
 צינור ביוב אסלה 

 נמצאה פסולת בצינור האופקי 

  - ח.רחצה כללי קומה א 30
כניסה מקופסאת ניקוז  
 אמבטיה עד לביוב אסלה 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

  היציא - ח.רחצה כללי 31
מקופסאת ניקוז כיור  לקו  

 אסלה 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

ח.שינה מזרחי לח.רחצה   32
 ניקוז מזגן  –

 ניתן היה לבצע צילום עקב ריבוי זוויות בקו לא 

קופסאת   - ח.רחצה כללי 33
צילום ניקוז    -ניקוז כיור 

 מזגן 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

קופסאת   - ח.רחצה כללי 34
ניקוז איזור מכונת כביסה  

 אל קו ורטיקאלי 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

  - ח.רחצה הורים קומה א 35
 צינור ביוב אסלה 

 שברים או חסימות  לא נמצאו 

  - ח.רחצה הורים קומה א 36
קופסאת ניקוז מקלחון עד  

 '' 4ליציאה ל

 נמצאה פסולת בצינור האופקי 

צילום צינור    -קומת גג  38
 וונטה

 צינור וונטה 

צילום צינור    -קומת גג  39
 1.2צ"א  - ורטיקלי

 מעיכה קלה בתחילת הקו 

צילום צינור    –קומת גג  40
 1.1צינור  - ורטיקלי

 לא נמצאו שברים או חסימות 

צילום צינור    –קומת גג  41
 3ליד צ"א   ורטיקלי

 מעבר מצינור אנכי לאופקי  90פסולת בזווית 

צילום צינור    –קומת גג  42
 '' 3צ"א  - ורטיקלי

 ממצאים לחומר כדמוי סיליקון בחיבורי הצינורות 

צילום צינור    –קומת גג  43
 6צינור  - טיקליור

 לא נמצאו שברים או חסימות 

קומת קרקע ח.רחצה   44
 ביוב אסלה   -יחידת מגורים 

 לא ניתן היה לבצע צילום עקב ריבוי זוויות בקו 
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 הערות לדו"ח 

 הצילומים מצורפים לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד מהדו"ח.  סרטוני  .1
 התמונות והסרטונים נשלחו יחד עם דו"ח זה.  .2
 הסירטונים מסומנים בהתאם למספור הנמצא בטבלה הנ"ל.  .3
מ"מ אשר גם היא   5בוצעו ניסיונות רבים לצלם את ניקוזי המזגנים באמצעות מצלמה בקוטר  .4

 לא צלחה את מעבר הזוויות. 
חלק מהצינורות לא צולמו עקב   - בגג עבודות הנחת קלקר ויציאת בטקל   ובזמן הצילום בוצע  .5

 אי גישה אליהם עקב העבודות. 
 

 

 

 : המלצות לטיפול 

 

 מעלות לטובת תיקונים עתידיים באם יש צורך.  90התקנת עין ביקורת בזוויות  .1
 שטיפה מלאה של צנרת המבנה. .2
 יועץ האינסטלציה.  הממצאים לחוות דעתהעברת  .3
 (. 45)ראה צילום  ת לשיפוע תקין נרתיקון צ .4

 

 

 

 

 

 

 

 תמונות מעמוד הבא......... 

 

קומת קרקע ח.רחצה   45
קופסאת    -יחידת מגורים 

 מקלחון  

 לא תקין. לא ניתן לצילום   -מים עומדים בצינור 

  קומת קרקע ח.רחצה  46
ניקוז כיור   -יחידת מגורים 

 אל קופסאת ביקורת 

 צילום חלקי עקב ריבוי זוויות 

קומת קרקע ח.רחצה   47
יציאת    -יחידת מגורים 

 קופסאת ביקורת כיור 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

  - ש.אורחים קומת קרקע 48
 קופסה ליד אסלה 

 נמצאה פסולת בצינור האופקי 

  - קומת קרקע  ש.אורחים 49
 יציאה מקופסאת כיור 

 לא נמצאו שברים או חסימות 

 לא נמצאו שברים או חסימות  מטבח 50

 לא ניתן היה לבצע צילום עקב ריבוי זוויות בקו  צינורות מזגן  
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 להמחשת הליקויים: להלן תמונות  

 

 29צילום 

 

 

 36צילום 
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 39צילום 

 

 

 

 41צילום 
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 42צילום 

 

 

 

 45צילום 

 

 

 

http://www.paztech.co.il/
mailto:info@paztech.co.il
http://www.paztech.co.il/


 טכנולוגיה  פז
                               , פ"ת  2זאב יעבץ 

03-5440155        

www.paztech.co.il   

 

 www.paztech.co.ilאתר אינטרנט:      info@paztech.co.ilדואר אלקטרוני:     5440155-03משרד: 
 4925423, פתח תקווה     מיקוד: 2כתובת: זאב יעבץ 

6 

 

 48צילום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --- סוף --- 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 פז טכנולוגיה בע"מ
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