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 20/2/17 2557 20/2/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 ,מוחמד אחמידאבי לוי+  -קבלן ,דוד צרפתיאלעד אמיר+אופיר +  – נציגות נוכחים

 ערן שני – אפרתי מדפיס
 204ובבל זר

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

+ , ביום רביעי יציקה, במקביל עובד על קירות 12.50עובד על ברזל רצפה הקבלן 
 +.9.36במפלס 

 .דירות 5בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 
 

 
 

    
 23/2/17 מוחמד .5דירה  -חשמל ואינסטלציה בדירה לדוגמא עד סוף השבוע יסתיימו עבודות .2

    
 28/2/17 ערן  תוכנית אלומיניום שניה שהעביר הקבלן . יבדוקהפיקוח  .3

    
על דופן קיר ,בין  היהי מיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסותהקבלן מעדכן ש .4

 המעקה זכוכית לויטרינת אלומיניום.
 20/2/17 מוחמד

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

 לתקן את הנזילה.
 כללי ערן

    
₪  3,500סוגיית חריג ברזל, הוסכם על ידי הקבלן ועל ידי הנציגות לשלם לקבלן  .6

עבור תוספת טון ברזל לפי חשב הכמויות שנשכר, ביום רביעי תתקיים פגישה של 
 הנציגות לאישור רשמי של החריג.

 20/2/17 דוד צרפתי

    
  מוחמד בדירות הגן .מרתף ל ירידהמדרגות הקבלן נדרש להשלים  .7

    
 הפיקוח ירכז הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. .8

 .אלעד יעביר הצעת מחיר ממעצב שמכיר
 28/2/17 ערן

    
האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל  .9

 אלומיניום.
 28/2/17 מאיר גיא

    
אש על לאחר בירור עם  היועצת הטרמית הובהר כי אין חובה לבצע בידוד פולי  .10

 .ובממ"דים קירות ותקרה בהיקף הבניין
 מוחמד

 
 

    
שלמה  ר פרטי ביצוע לקירות פיתוח.הפיקוח פנה לקונסטרוקטור לתכנן ולהעבי .11

 מצוק
23/2/17 

    
הפיקוח פנה אל האדריכל והקונסטרוקטור כדי לתכנן את פרגולה הצללה בדירות  .12

 דחוף עקב שתילת בסיס לפרגולה בתקרות. הגבוהות, הנושא 
מאיר 

גיא/שלמה 
 ווגמן

20/2/17 

    
    
    
    
    
    
    
    

חיים הוניגמן  נדב עבר+ + מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי + יםנוכח תפוצה:
 +אלעד אמיר

 ערן שנירשם: 


