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אינג' משה מלכה – רזומה
בוגר טכניון משנת  1991בתחום הנדסת בנין .מזה כ 30 -שנים עובד בתחום המקצועי
כמהנדס בנין .בתחילת דרכו עבד במשך שנים כמהנדס תכנון (קונסטרוקטור) במשרד
הנדסי ותכנן מבני מגורים ,מבני משרדים .לאחר מכן עבד כמהנדס ביצוע בשטח ופיקח על
ביצוע הבניה של מבני מגורים .עבד בחברות גדולות בתחום הביצוע .החל משנת 2000
פתח משרד עצמאי בשם "יעדים הנדסה אזרחית בע"מ" ומאז עוסק כיועץ בתחום
ההנדסי בנושאים :תכנון מבנים ,ביצוע שינויים הנדסיים בשלד המבנה ,תכנון חיזוקים
במבנה קיים ,בדיקת מבנים עם בעיות קונסטרוקטיביות והנחיות לביצוע חיזוקים כולל
ליווי הנדסי .מתמנה כמומחה מטעם בתי המשפט בנושאים קונסטרוקטיביים
להלן פירוט חלקי של מקרים בהם נתן יעוץ הנדסי הקשור לתכנון קונסטרוקטיבי של שלד
המבנה:
 .1תל אביב רח' בוגרשוב  : 15הנחיות לביצוע חיזוקים ותיקונים בשלד המבנה.
 .2תל אביב רח' נווה שאנן  :47הנחיות לביצוע חיזוקים ותיקונים בשלד המבנה.
 .3מפעל "לנדא קופריישיין" :ליווי המפעל בתכנון אלמנטים קונסטרוקטיביים במהלך
התרחבות המפעל.
 .4מפעל אדוורדס בקרית גת :הנחיות לביצוע הריסת קירות במבנה ,התקנת עגורנים,
התקנת מעלית ,ליווי הנדסי לביצוע השינויים במבנה.
 .5קיבוץ רמת דוד  -חוו"ד הנדסית במבנה פרטי לאחר הופעת סדקים כולל הגשת חוו"ד
הנדסית ,ליווי הדייר עד להגשת מסמך סיכום המקובל על היזם והקבלן לשביעות רצון
הדיירים.
 .6מושב סתריה – חוו"ד הנדסית עקב יציקת תקרה בשטח  250מ"ר בחוזק הנמוך
מהמינימום הנדרש ,ליווי הלקוח עד לקבלת פיצוי מטעם מפעל הבטון.
 .7חוו"ד הנדסית עבור נזקים שנגרמו למבנים עקב חפירת לחניון במגרש סמוך ,רח'
ברנשטיין  3ו 7 -חולון.
 .8נתניה רח' נורוק  :7חיזוק עמודים בקומת קרקע.
 .9ירושלים פרויקט הולילנד מגרש  :17הנחיות לביצוע פתח בתקרה למדרגות המחברות
בין שתי דירות.
 .10ירושלים – משרד התקשורת רח' כורש  :3בדיקת שלד המבנה.
 .11גבעתיים רח' בן צבי  – 39משפ' רפאלי :הוצאת תכנית לחיזוק המבנה עקב הורדת עמוד
בקומת קרקע ,פיקוח מתכנן ואישור בגמר ביצוע העבודה.
 .12פתח תקוה רח' לוחמי הגיטו  : 30הורדת עמוד בקומה עליונה  +הגדלת פתח בתקרה
עבור מדרגות בדירת פנטהאוס עליונה.
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