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 תאריך מס' עבודה  
 ,מוחמד אחמיד -,קבלן+  אלעד אמיר+אופיר רוסיןדוד צרפתי  –נציגות  נוכחים

 + ערן שניחיים הוניגמן  – אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 .+ מחר28יצוק, צפי ליציקת רצפה  +28קירות אל מפלס 
 20דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה,  18, דירות 24בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 .דירות בוצעו תשתיות חשמל
 . מדרגותקומות של חדר  5 ב בדירות טייח בוצע קומות 6 -ב 

 .עבודות צנרות אינסטלציה–מחסנים 
 .,לא מלארוצפו  10 -ריצוף בדירות 

 
 מוחמד

 
 

 
11/7/17 

 
 

    
ס"מ  40ברוחב  ושורה מתקנתס"מ  30 ברוחב הציג פריסת אבן עם שורותהקבלן  .2

, יש לשמור על שורה שלמה מעל  מאושרת לביצועלאישור הפיקוח פריסת אבן 
 .חלונות בכל היקף הבנייןומתחת 

 10/7/17 מוחמד

    
הועלה לדיון בחירת ספק חיפויים ללוביים, הקבלן יאפשר להזמין את השיש עבור  .3

הלובי הראשי דרך ספק חיצוני, לוביים קומתיים עדין לא נבחר, יבדקו כמויות אצל 
 הספקים.

 10/7/17 מוחמד

    
ותעביר מפרט של  התאורה בתכנון לוביים מעצבת לוביים תתקן את כמויות .4

 לצורך קבלת הצעה נוספת. התאורה.
 

מיכל 
 גינזבורג

12/7/17 
 

ביום שלישי מתוכננת פגישה עם האדריכל בנושא דירות פנטאהוזים, שינוים של גגון  .5
במרפסת והגבהה של הקירות ושינוים נוספים לבקשת הדיירים, הקבלן יקבל 

 וקונסטרוקציה מעודכנות עד סוף השבוע.תוכניות אדריכלות 

 11/7/17 מאיר גיא

    
 3/7/17 מוחמד לוחות גבס ירוק. 2הקבלן מעדכן שעטיפת הצנרת הורטיקלית תבוצע באמצעות  .6

    
7. 

 
 עליו לקדם את עבודות בדירה לדוגמא במיידי.הובהר לקבלן כי 

אלומיניום מלא לדירה, את כל הכלים יש להזמין דלת ראשית , דלתות פנים, להזמין 
 הלבנים וכ"ו.

 
 מוחמד

 
10/7/17 
17/7/17 

    
כנפית של הלובי הדו הראשית הדלת ההפיקוח מבקש לקבל הצעת מחיר להחלפת  .8

   הראשי , לדלת חשמלית . השינוי אושר על ידי יועץ הבטיחות.
 1/7/17 מוחמד

10/7/17 
7/17/10 

    
דירות חזית יועץ אינסטלציה להוספת נקודת ניקוז במרפסות  לא פנההפיקוח  .9

 .ניקוזים במרפסות הצפוניות 3הקבלן קיבל וביצע  פנטהאוז.
 3/7/17 מוחמד

    
פתחי הפחתת שטחים במרפסות לאדניות  לא ניתן לשנותעם האדריכל ,  בדקהפיקוח  .10

 אדריכלות.הבטון לפי תוכניות של  ניסורבצע נדרש ל הקבלן תלויות,
 3/7/17 חיים

    
לתקרה ס"מ  10בשיחה בין דוד צרפתי לבין אבי לוי, סוכם שהקבלן יבצע הגבהה של  .11

  .בדירות הפנטהאוז
 

 19/6/17 אבי לוי

 בדירות דיירים לשינוי סער ממצוק מהנדסים קיבל אישור עקרוני מפיקוד העורף .12
 , הקבלן הזמין דלתות רסיסים. 32,33

 

 10/7/17 סער

הקבלן נדרש לעדכן אחת לחודש את לוח הזמנים ולהעביר קובץ לבדיקה על ידי  .13
 .הפיקוח 

 10/7/17 מוחמד

    
  חיים .203הפיקוח יבדוק התחשבנות עם מגרש  .14

 ערן שנירשם:  שרגא זקס + אבי לוי  +מיכל גינצבורג + מאיר גיא +  יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:
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מס'   
 עבודה

 תאריך
 ,מוחמד אחמיד -דוד צרפתי +  אלעד אמיר+אופיר רוסין,קבלן –נציגות  נוכחים

 + ערן שניחיים הוניגמן  – אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    
בניית קירות מחוץ  הכנת תוכנית שינויים שתכלול עם האדריכל הפיקוח יתאם .15

וסידור יציאה מחדר האמבטיה לחדר בשטח הציבורי,  2לחלון ממ"ד של דירה 
 האמורה.

 11/7/17 חיים

    
, נדרש לבצע חיפוי קרמיקה עד המכר בהסכם מפרטמובהר לקבלן כי בהתאם ל .16

 תקרה או תקרה מונמכת בחדרי רחצה.עד גובה ס"מ בחדרי שירותים, ו 240ובה לג
 .השלמהיש לתקן ולהוסיף עוד שורת 

 מוחמד
 

3/7/17 

    
17. 

 
 למלא שומשום בדירות מרתף, עבור הקטנת הגובה של הדירה . ממשיךהקבלן 

 
  מוחמד

  מוחמד הקבלן יזמין את חברת המטבחים למדידה בדירות שרוצפו. .18
    
  ערן .9:30יחלו בשעה השבועיות החל משבוע הבא, הפגישות  .19

    
 ערן שנירשם:  שרגא זקס + אבי לוי  +מיכל גינצבורג + מאיר גיא +  יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:


