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 16/1/17 2557 16/1/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
אפרתי , , מוחמד אחמיד+אבי לוי -קבלן,אלעד עמיר + דוד צרפתי  – נציגות נוכחים

 רן שני.+עחיים הוניגמן  - מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 .+ צפוי היום6השלמת יציקה של תקרה במפלס  -
 .+9,והחל טפסנות לתקרה +3+6קירות בין מפלס  צקויהקבלן  -

 
 מוחמד

 

 
16/1/17 

    
הג"א לגבי שינוי קיר הדף, סער יטפל מול  10נדב העביר תוכניות של דירה  .2

 ויקבל אישור לשינוי המבוקש. 
 18/1/17 סער

    
הפיקוח העביר הערות לתוכנית אלומיניום, הקבלן נדרש לתקן את הערות  .3

 .ולהחזיר תוכנית מתוקנת עד יום א'
 22/1/17 מוחמד

    
 כללי מוחמד תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.הצבת יבחן מיקום הקבלן  .4

    
חברת נופים, –, הפיקוח פנה לקבלן השכן 203מים מכיוון מגרש קיימת נזילת  .5

 לתקן את הנזילה.
 כללי ערן

    
הפיקוח מעדכן שעמוד בטון הבולט בחדר שינה הורים בדירות דרום מערביות  .6

ישאר כמתוכנן.  לאחר בדיקה עם הקונסטרוקטור לא ניתן  7ועד  4מקומה 
 להזיז אותו.

 16/1/17 חיים

    
לצורך בירור והסברים לעבודה שביצע, כמויות יקוח יפגש היום עם חשב ההפ .7

 עד יום חמישי יועברו כמויות והערכה של חריגים צפוים לכל הבניין.
 19/1/17 חיים

    
 10/1/17 מוחמד בדירות הגן .מרתף ל ירידהמדרגות הקבלן נדרש להשלים  .8

    
 17/2/17 מוחמד ניית מחיצות מחסנים.הקבלן מעדכן שהיום יחל צוות לעבוד בב .9

    
 19/1/17 מאיר גיא , גוון אלומיניום יבדק מול שרה גיא.הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים .10

    
הפיקוח יפנה אל יועץ האינסטלציה לגבי דרישת תשלום, לא מאושר לגבות  .11

 ובעוד דירות דומות. 9על שינוי הדייר בכיוון האסלה, סיבוב , בדירות תשלום 
 6/1/17 ערן

    
הקבלן ביצע טפסנות לזיז רצפה בדירות גן שעליו מתוכנן לרצף את הגינה,  .12

הקבלן מוסר שיבצע איטום הקיר ומתחת לרצפה ובהמשך ימלא אדמת גן ,לפי 
 ד שיתמלא.הנאמר לא תהיה חלל והוא ידחוס את האדמה ע

 19/1/17 אבי

    
 הפיקוח ירכז הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. .13

 אלעד יעביר הצעת מחיר ממעצב שמכיר.
 16/1/17 ערן

    
 15/1/17 מאיר גיא האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט. .14

    
15.    

    
16.    
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