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 הרחבת מרפסות ושיפוץ בניין ,במהלך פרויקט הוספת מרפסות שמש התנהגות דיירים בבניין
____________________________________________________________________________________________  

 

אתר בנייה הוא ור מגוריכם הינו אזור בנייה לכל דבר ועניין. חשוב לזכור כי לתקופת זמן קצרה איזמרגע תחילת העבודות בבניין מגוריכם 

מקום מסוכן. במידה ולא פועלים בו במשנה זהירות ונצמדים לכללי הבטיחות, הוא עלול להפוך למועד לפורענות. כאשר מדובר על פרויקט 

 יותר.פוטנציאל הסיכון אף גבוה  הדייריםאתם בו נמצאים באתר לא רק עובדים מיומנים אלא גם 

 כפועל יוצא, התנהגות זהירה ועירנית הכרחית בכל רגע בו הינכם יוצאים מפתח ביתכם אל שטח יציאה מהבניין. 

 מספר דגשים וכללי בטיחות:יש לשים לב ולשמור על 

 

 בטיחות הוראות דגשים ו 

o  המגודרים כלל וכלל. אזורי הבנייהלאין להכנס 

o  בניההאתר יש להישמע להוראות מנהל העבודה בשטח. 

o אודות הסכנות בסביבת בנייה ואתר עבודה. יש להדריך ילדים 

o  להסתובב בקרבת אתר הבנייה ללא השגחת מבוגר. 13לאסור על ילדים מתחת לגיל יש 

o אין לצאת למרפסת השמש במהלך עבודות הבניה. 

o  וצבע יש להרחיק את המכוניות החונות באזור הבניהבעת יציקות בטון, התזת טיח. 

o ק ציוד אישי יקר ערך מאזורים הצמודים לאזור העבודותיש להרחי. 
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 מידע כללי 
____________________________________________________________________________________________  

 

o טלפון בשטח למנהל העבודה בכל בעיה ניתן לפנות ישירות ,

 .בלובי הבניין מנהל העבודה ניתן למצוא בשלט הכניסהשל 

o לעדכן את סוכן הביטוח של הדירה שמתקיימות עבודות  מומלץ

 .בניה באזור הדירה

o שינוי בדירה במהלך  עבודות בנייה פרטיות או כל אין לבצע

הדבקת ריצוף/פרקט עבודות של  , בפרטעבודות הבניה

 .בפרויקט מרפסות

o  אין לשוחח עם פועלים בזמן שהייה על גבי הפיגום )כולל

 ה לקפה/אוכל(.הזמנ

o במייל או בפקס )מחלקת שינויי דיירים( לפנות למשרדי החברה ניתןה דחופה ינבכל שאלה או אי הבנה שא. 

 

 

 

 

 

 

 


