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 מנהל אחזקה ותשתיות  , שמואל ברגר מר

 בית חולים שמואל הרופא
 

 

 קורונה בית חולים שמואל הרופא מח' – מים דלףאיתור דו"ח  
 

 
 מכשיריםבניסיון רב ובידע  המצוידים צוות של אנשי מקצוע כולל  הגיעי צוות  יחסית בהתראה קצרה -

 ( ....ועוד"מ וא ,גז  ותוכנות יעודיות  )ציוד אקוסטי
בכוללת מיטבח מקליות וחדרי העבודה הינה מורכבת מאחר שמדובר במחלקת אשפוז בבית חולים  -

מים חמים )הלוך מערכות רטובות זורמות ) מי צריכה , מערכת ספרינקלרים ,  5כ  ובהןשירותים רבים 
 וניקוז  דלוחין וחזור ( ביוב

 מגביליםצאים אשל המבנה ובמפורטות של מערכת התשתיות העבודה התבצעה ללא תוכניות  -
 ומקשים של מיגון קורונה 

 ככל םאקוסטייזרמת גז למערכת בצריכה והמים החמים ובאמצעים התבצע באמצעות הור האית -
שישנם מאושפזים רבים  הבשעבקלות סגור מים במגבלות בית החולים ) למשל לא ניתן ל שניתן

 במחלקה .... ( 
 

 
 ממצאים 

 

המחלקה  במטבחלחשד לדלף מים צולבות  תאינדיקציוקיבלנו הציוד שהפעלנו  באמצעות
 הצמוד אליו .  האשפוזלחדר  המטבחהקיר המפריד בין באזור החיבור לכיורים משני צידי 

 למעלהבקיר באם קיימת נזילה  בצילום המסומןהיא לפתוח ולבדוק את האזור  המלצתנו
 אפ ( סגם לווטשלח נסרטון )  
 

 דלף מיםכי בסקר למיפוי  יחד עם זאת ידוע  תהמקסימאליכי אנו חותרים לאיתור הדלף במהירות  מובהר בזאת
ויתכן כי ידרשו זמן  י"ע נתונים/במגבלות זמן הרס לא ניתן להתחייב לתוצאות מושלמות תת קרקעי ללא

 .  ואמצעים נוספים
  .על חשבון א.א מערכות או משהו מטעמהעלויות ו/או נזקים בגין איתור התשתיות לעולם לא יהיו 

 מובהר בזאת כי קיימת אפשרות בה תידרש איתור התשתית ו/או חפירה בשטח וחישוף התשתיות
 על מזמין העבודה   יחולובמקרה זה אחריות ועלויות החפירה /האיתור 

 

 במערכת מידע  ולהטמיעמליצים לתעד אותן המבנה מ פניםשל  תכניותידה וקיימות במ
  מהיר וזמין  פןיתן לצפות בה באושנ תייעודי
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  בחדר האשפוז ( השני של הקיר  בצדוכנ"ל גם( 
 

 
 הבברכ

 אסף קרמר  
 גב צרפתי                                                                                                        


