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 17/9/18 2557 17/9/18פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש
 תאריך מס' עבודה  

 204זרובבל  . יערן שנ –אפרתי מדפיס  ,אבי לוי -קבלן, אלעד אמיר, דוד צרפתי  –נציגות  נוכחים
 העבודהשם   

 מועד לפעולה תוכן מספר
1. 

 
סיפק זכוכיות עבור חלונות בדירות פנטאהוז, יורכבו עד סוף קבלן האלומיניום 

 השבוע, רשתות של החלונות חלקם סופקו היתר ביצור.
 מוחמד

 
 

3/9/18 
 

הפיקוח יתאם סיור לבדיקת עבודות הגינון מול יועץ קבלן גינון השלים השתילה,  .2
 .הפיתוח

 

 17/9/18 ערן

הפיקוח מעדכן שביום חמישי יבוצע סיור עם קבלן לבדיקת רשימת הליקויים  .3
שהועברו על ידי יועץ הפיתוח , רשימה זו תועבר לקבלן הפיתוח להשלמת העבודה 

 לפני סיור נוסף של יועץ הפיתוח .
 

 ערן
 

20/9/18 
 

הקבלן מעדכן שקיבל את טופס הטיולים ממפקח העירייה, הקבלן יחל לקדם את  .4
 השונים .הנושא ולהשלים את חתימות הגורמים 

 

 17/9/18 אבי

 20/9/18 ערן הפיקוח יערוך רשימת ליקויים למסירה של השטחים הציבוריים. .  5

 17/9/18 אבי יועץ המעליות. ם את כל התיקונים המופיעים בדו"ח  פיקוח עלדאג להשליהקבלן י  .6

 17/9/18 אלעד הנציגות מטפלת בהסדרת תשלום חודש יולי של הקבלן, התשלום יועבר עד מחר. .7

 של מערכת הגינון. איטום סביב יציאת צינור השקיהלהשלים הקבלן נדרש  .8
 

 מוחמד
 

5/9/18 

, זאת לצורך הזמנת הקבלן נדרש לקבל את אישור חברת הגז וסיום העבודות בבניין .9
 .שעוני גז וברזים דירתיים

 20/9/18 מוחמד

הקבלן השלים מספרי קומות של נגישות לכבדי ראיה וצביעת מאחזי יד,, יש להדביק  .10
את מדבקות אזהרה בקיר המסך ולהנמיך את גובה הריצוף ביציאה של הדלת 

 אוקטובר.החשמלית, נקבע פיקוח עליון עם יועצת הנגישות בתחילת חודש 

 2/10/18 מוחמד

יש צורך להרכיב את שלטי הכוונה לפי תוכנית  -יועץ תנועההפיקוח יתאם סיור של  .11
 .תנועה 

 

 17/9/18 ערן 

יש צורך להרכיב את מערכת הכריזה ושלטים הכוונה בחניון, הקבלן  -יועץ בטיחות .12
 יעדכן כאשר יהיה מוכן לבדיקה.

 17/9/18 מוחמד

 .לפי דגם ב' הקבלן מעדכן שהוזמנו תיבות דואר  .13
 

 17/9/18 אבי

הקבלן יתקן את קו צנרת המים של דירות הפנטאהוז בגג, נדרש לבצע בידוד לאורך  .14
 הצנרת , הפיקוח יבדוק את קוטר הצנרת.

 

 מוחמד
 ערן

17/9/18 

במקביל,  שערי המחסום בכניסה לחניון עילי יפתחו 203,204לבקשת נציגות מגרש  .15
 לחיצת הפתיחה תפתח את שני השערים בו זמנית, הפיקוח עדכן את עופר שערים.

 17/9/18 ערן

    
 17/9/18 אבי וגמר של הבניין. 4הקבלן מעדכן שליטוש לובי ראשי יבוצע לאחר קבלת טופס  .16

    
רוסין, מוחמד אופיר , שרגא זקס  ,רוני בן דוד ,+יורם מרגי ,ציונה צ'רני נוכחים  תפוצה:

 חיים הוניגמן., אחמיד

 

 ערן שני  רשם: 


