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 19/9/16 2557 19/9/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 ,מוחמד אחמיד אבי לוי+–קבלן  ,+ציונה וישראל צ'רניאלעד עמיר  – נציגות נוכחים

                                                                                                                                         + ערן שני                                                                                                                    חיים הוניגמן -אפרתי מדפיסר, איגו –קבלן אלומיניום 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

קירות חלק עיקרי של קומת מרתף,  מתקדם בהכנות להשלמת רצפה, הקבלן 
 . יצוקים קומת מרתף/מחסנים

 כללי מוחמד

    
 26/9/16 מוחמד .26/9/16  החזיר עד הפיקוח העביר הערות ללוח זמנים, הקבלן נדרש  לתקן ול .2

    
חבילת שדרוג עבור תוספת יחידה ארון של חברת דקור ,המחירים שהגיש  .3

 הקבלן לא מאושרים, יש לתקן ולתת מחירים הגיוניים.
 22/9/16 אבי

    
עורך את הצעות הקבלן העביר הצעות המחיר של קבלני מיזוג, הפיקוח  .4

 .המחיר
 22/9/16 ערן

    
כולל תכנון קיר מסך בלובי הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח  .5

 .ראשי
 5/10/16 אבי

    
נישת מעבר יעביר תוכנית מתוקנת ועדכנית של קומת מרתף כולל האדריכל  .6

 לעמוד משמאל לדלת המחסן. הועברכבלים חברת חשמל. מיקום גלגלון 
מאיר גיא 

 +שלמה ווגמן
 מיידי

    
בתוכנית אדריכלות. במידה והיו עדכונים  8הקבלן מוסר שעובד לפי עדכון  .7

 נוספים האדריכל נדרש להעביר אל הפיקוח .
 כללי מאיר גיא

    
רצפת גג מחוץ לויטרינות של דירות  –תקרה ב להוסיף גגוניםאדריכל נדרש  .8

 .הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר שינויים .203כמו במגרש  32,33
 22/9/16 מאיר גיא

    
 מסגרות , תוכנית לקבלן רשימות נגרות, ואלומיניום מעודכנות העבירהפיקוח  .9

 .תועבר בימים הקרובים
 22/9/16 ערן 

    
כולל חתכים, המתכנן  האדריכל העביר תכנית חדר מדרגות ראשי של הבניין .10

 .יעביר תוכנית שלו לכל חדר המדרגות
 מאיר גיא

 וגמן+שלמה ו
19/9/16 

    
 כללי מוחמד ס"מ. 80בפיר חשמל תהיה דלת אש ברוחב  .11

    
באזור החניון  קירחיזוק שהכין הקונסטרוקטור להפיקוח העביר לקבלן פרט  .12

הדרומי, לקיר הקפי שבוצע ללא ביסוס במקום המיועד. הקבלן מבקש לבדוק 
לביצוע התיקון אין עד  את האופציה של קורה בתקרה במקום הקיר הנדרש

 .להתקדם באזור זה

 19/9/16 אבי

    
תוכניות מערכת הספרינקלרים נמצאות בבדיקה בחב' איזוטופ. צפי לקבלת  .13

 אישור תוך שבועיים.
 

 15/9/16 זיו
30/9/16 
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 19/9/16 2557 19/9/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

מס'   
 עבודה

 תאריך
מוחמד  אבי לוי+–קבלן  ,+ציונה וישראל צ'רניאלעד עמיר  –נציגות  נוכחים

                                                                                                                                                                                                                                 חיים הוניגמן + ערן שני                            -אפרתי מדפיסאיגור,  –קבלן אלומיניום אחמיד, 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה וכןת מספר
    
  אבי .בהתאם לנדרש בהסכם אחראי לביקורתכהקבלן לחתום על  .14

    
שטח  -לשאלת הקבלן לגבי שחרור עשן במחסנים, תשובת יועץ בטיחות .15

מ"ר. לצורך העניין הקבלן  0.3משטח הרצפה לא יפחת מ  2%רפפה יהיה 
 ס"מ מעל כל דלת מחסן. 80/40נדרש לבצע רפפה 

 כללי מדמוח

    
במענה לשאלת קבלן האלומיניום מובהר כי עליו להכין תוכניות ביצוע  .16

לקיר המסך כולל תמיכות נדרשות לדעתו ולהעבירן לאישור הפיקוח 
 והאדריכל.

 5/10/16 אבי
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