
231132-3
עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים

בוחנה:
שעון:

ק"ג

פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים
עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'

123

11√√√   
21√√√

31√√√

41√√√

515√√√

לא נגזרלא נגזרלא נגזרשליפה:

מתאיםמתאיםמתאים

מייתדים.3

נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.1.

.2

.3

חתימה:

הצהרות:
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טלפון:מיזם משותף סולל בונה - פולדמירשם המזמין:

העוגנים נבדקו ע''י הבודק:

מען המזמין:

11883קוד אתר:

1. פרטי מבצעי הבדיקה:
הבדיקות בוצעו ע"י אס.סי.אמ. סוכנויות בע"מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

קיר רקע

3. תיאור הפריט:

פקס/דוא''ל:

ניסיון לקירות פריקסט בדיקת גזירה לברגי 
(בוצע לפי דרישות והנחיות הלקוח)

דו''ח זה מבטל ומחליף דו''ח מס'

דו"ח מס' 
29.03.2018תאריך הוצאה:

איש קשר:ראשונההבדיקה הינה בדיקה:

4. מהות הבדיקה:

פרוייקט - מחנה פלוגות - מבניםשם האתר:

בורג BT10/100(Blue Tip Screwbolt) ספק: אדיט
פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים

זמן 
המתנה 
(דקות)

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק גזירה עוגנים בעמסה הדרגתית (שליפה) עד כוח הנדרש
29.03.2018תאריך בדיקה:דרישת המזמין:

5. תוצאות הבדיקה

שלב קוטר עוגן
הגזירה

2000כוח גזירה 

תיאור הפריטים הנבדקים:
כתובת האתר:

רומן גיטיס

העומס בבדיקה (ק"ג)

מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע''י המזמין.
√ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

רומן גיטיס, בודקשם המאשר ותפקידו:

סיכום:
1. סה''כ נבדקו 

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.
הערות:

BT10/100

2000דרישת הלקוח (מינ' ק"ג)

2000

בטון

200
500

1000
1500

תעודת כיול:ציוד בדיקה:
SCM010-20SCM010-20/1709

SCM00210.09.2017



231132-4
עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים

בוחנה:
שעון:

ק"ג

פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים
עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'

123

11√√√   
21√√√

31√√√

41√√√

515√√√

לא נגזרלא נגזרלא נגזרשליפה:

מתאיםמתאיםמתאים

מייתדים.3

נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.1.

.2

.3

חתימה:

הצהרות:
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

SCM00210.09.2017

סיכום:
1. סה''כ נבדקו 

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.
הערות:

BT12/100

2700דרישת הלקוח (מינ' ק"ג)

2700

בטון

270
675

1350
2025

מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע''י המזמין.
√ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

רומן גיטיס, בודקשם המאשר ותפקידו:

זמן 
המתנה 
(דקות)

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק גזירה עוגנים בעמסה הדרגתית (שליפה) עד כוח הנדרש
29.03.2018תאריך בדיקה:דרישת המזמין:

5. תוצאות הבדיקה

שלב קוטר עוגן
הגזירה

2700כוח גזירה 

קיר רקעהעומס בבדיקה (ק"ג)

3. תיאור הפריט:

פקס/דוא''ל:

ניסיון לקירות פריקסט בדיקת גזירה לברגי 
(בוצע לפי דרישות והנחיות הלקוח)

דו''ח זה מבטל ומחליף דו''ח מס'

דו"ח מס' 
29.03.2018תאריך הוצאה:

איש קשר:ראשונההבדיקה הינה בדיקה:

4. מהות הבדיקה:

11883קוד אתר:פרוייקט - מחנה פלוגות - מבניםשם האתר:

1. פרטי מבצעי הבדיקה:
הבדיקות בוצעו ע"י אס.סי.אמ. סוכנויות בע"מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:
טלפון:מיזם משותף סולל בונה - פולדמירשם המזמין:

העוגנים נבדקו ע''י הבודק:

מען המזמין:

בורג BT12/100(Blue Tip Screwbolt) ספק: אדיט
פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים

תיאור הפריטים הנבדקים:
כתובת האתר:

רומן גיטיס

תעודת כיול:ציוד בדיקה:
SCM010-20SCM010-20/1709
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