
 
 
 
 
 

 

  31.3.1.31גן,    -רמת                                             

 31.3.31פר' /נציגות / מתחם זרובבל סימוכין:       

 

 מתחם זרובבל בהרצליה 402פרוטוקול נציגות מגרש 

 

 נוכחים:

 נציגות: שרגא זקס, אלעד עמיר, אופיר רוסין, נגל יוסף, רוני בן דוד, ציונה צ'רני, יהונתן כהן ניסן.

 חברת מנהלת: )חברת תומר מתן ק.ר. בע"מ( יורם מרגי, טל נייר.

 

 נושאים שעלו לדיון:

 רוני מסר לחברת הניהול את פנקס הקבלות להמשך טיפול ומשלוח קבלות לשותפים. .3

 

החברה המנהלת  טלפונית לבן יהודה יגאל לביצוע תשלום קופה קטנה. נעשתה פנייה .1

 תבצע בדיקה מי עוד צריך לשלם ותפעל בנדון.

 

 לפרויקט מונה רו"ח אייל לוי. .1

 

 נבנה פורטל באתר האינטרנט של חברת תומר מתן לקבלת עידכונים שוטפים. .1

 בהמשך יועבר מייל מסודר לדיירים על האתר ודרך הפעלתו.

 

 -רישויעדכון  .5

 . לא היו התנגדויות.בגין הפרסומים( שולם לפביאןהפרסום הסתיים )

 .ףאילנה בראעו"ד נמצא אצל אירנה במכינה ועבר לבדיקת יפוי כח משפטי ל

 ועדה.לאחר החלטת  תתואם ישיבה עם מאיר גיא

 

 -פיקוח  .6

 הצעות בשלב הגמר: 1לאחר מיון הצעות שונות נותרו 

 

שם 

 המפקח

 עודד בן ארי אפרתי מדפיס

חודש  X11  =106,...  ₪ 5.,...  + ₪31,... ₪ X 11ליח"ד ₪  ...,31 שכ"ט

 =110,...  ₪ 

חיים הוניגמן שותף בחברה  -נציג בפגישה 

 .(מנהל הפרויקט )הוא ישמש

 עובדים. .1 -כ החברה כוללת

 חיים מגיע לכל הפגישות השבועיות. 

)כיום משמש  מוטי כודרטי -לבניין  מפקח

 .(1.1+  1.1 יםבמגרש כמפקח

פרויקטים בטיפול אפרתי  0 -מתחם כביש 

  .פרויקטים בו זמנית 1למוטי  ,מדפיס

שרית בן ארי )עודד  -נציג בפגישה

 /בחו"ל(

 משרד בוטיק. 

 לא עבדו בהרצליה. 

שינויי דיירים טיפול מלא כולל כל 

 הבדיקות. 

  .המחיר המוצע סופי

 מקצוע חיצוני.מכרז יוכן ע"י איש 



 
 
 
 
 

 

 ליח"ד.₪  ..5מוכן להוריד 

 -שינוי דיירים 

הפיקוח על שינוי דיירים יבוצע ע"י הדייר או 

המעצב שלו מבחינת החומר הנדרש 

אין בדיקה של הביצוע לעומת  .ומיקומו

כנית השינויים אבל הפיקוח יבדוק את ת

 איכות הביצוע.

מכרז קבלנים מבוצע ע"י אפרתי מדפיס ולא 

 ע"י חברה חיצונית.

 

 החלטה:

 למעט שרגא זקס שנמנע. כמפקח בפרויקט פה אחד, אפרתי מדפיסבחירת חברת הוחלט על 

 החברה המנהלת תפנה לעו"ד להמשך טיפול והכנת הסכם פיקוח.

 

 רשם: טל נייר


