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 2/1/17 2557 2/1/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 נדב עבר -, שינוי דייריםמוחמד אחמיד+אבי לוי -קבלן,אלעד עמיר – נציגות נוכחים

חיים הוניגמן  - אפרתי מדפיס יובל,–ן מיזוג סער ווגמן,קבל-קונסטרוקטור
 +ערן שני.

 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

  .ד'צפויה ביום יציקה + 6.00תקרה  -
 .+3+6קירות בין מפלס יוצק הקבלן  -
 יציקת קירות בקומת קרקע סביב פתחי שחרור עשן. -

 
 מוחמד

 

 
5/1/17 

    
בקירות מגן של פגישה הצטרף סער ממצוק מהנדסים, השינוי המבוקש ל .2

אושר ונחתם על ידי הג"א ,סוכם שעד יום ד' יועברו תוכניות הממ"דים 
 דירות עם שינוי בקירות הדף. 5-קונסטרוקציה לביצוע ,ב

 4/1/17 סער

    
 26/12/16 מוחמד הפיקוח . לבדיקתתוכנית שופ דרוינג הקבלן  העביר  .3

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

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

 לתקן את הנזילה.
 כללי ערן

    
עבור מעץ סוכם שיובל יעביר לקבלן פתחים  יובל. -המיזוגלפגישה הצטרף קבלן  .6

בדירות שבהם יבוצעו מערכות מעבר צנרות מיזוג בקירות לפני יציקה  ביצוע
 .מיזוג אויר

  יובל

    
ירידה כולל חדר מדרגות ב בטיחותהמעקות הקבלן נדרש להשלים את כל  .7

 . ובמרפסות למרתף
 2/1/17 מוחמד

    
 20/12/16 חיים  הפיקוח בודק את נושא החתמת אחראי לביקורת ע"י הקבלן . .8

    
 הפיקוח העביר הזמנת עבודה לחשב כמויות עבור בדיקת כמויות בטון וברזל. .9

 החישובים אמורים להימסר לפיקוח עד סוף השבוע 
 5/1/17 חיים

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

    
 1/2/17 מוחמד ש הבא.גמר במרתף יחלו בחודההקבלן מעדכן שעבודות  .11

    
הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים להזמנות, מסגרות אלומיניום ואלמנטים  .12

 ים בפרויקט.ידקורטיב
 15/12/16 מאיר גיא

    
. הקולטנים ימוקמו  15,16יועץ אינסטלציה יעביר תכנון חדש עבור קולטנים  .13

יתן פתרון יי המוצע ומחוץ לקירות בטון , יועץ אקוסטיקה יבחן את השינו
 אקוסטי .

 22/12/16 זיו 

    
בקירות ממ"ד יהיה לפי  -יחידות סינוןמיקום צינורות של לשאלת הקבלן , .14

  תוכנית הג"א מאושרת.
 20/12/16 מוחמד

    
במענה לשאלת הקבלן מובהר פעם נוספת כי ניתן לבצע מעברי תעלות מיזוג  .15

 בדירות. בקירות הדף שמול חדרי אמבטיה
  מוחמד

    
    

                                                                                                                                       ערן שני                                                                                                                          רשם:   מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי +  דוד צרפתי + נוכחים תפוצה:
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 2/1/17 2557 2/1/17פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 דב עברנ -, שינוי דייריםמוחמד אחמיד+אבי לוי -קבלן,אלעד עמיר –נציגות  נוכחים

חיים הוניגמן  - אפרתי מדפיסיובל, –קבלן מיזוג  סער ווגמן,-קונסטרוקטור
 +ערן שני.

 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    
    
והובטח על ידו שעוד היום יועברו  3נערכה שיחה טלפונית עם דייר דירה  .16

סגרו עוד היום על מנת תוכניות של האדריכל הפרטי אל נדב וכל הקצוות י
 להעביר תוכניות לביצוע לשטח, לפי שינוי הדייר .

 4/1/17 נדב

    
, אלעד יפנה אל עו"ד ברסלאור להוציא מכתב שהדירה תיבנה 5לגבי דירה  .17

 כסטנדרט ולא ילקחו בחשבון כל בקשות שלאחר ביצוע.
 

 4/1/17 אלעד

 9/1/17 אלעד הם נשארים ללא שינויים.האם  10,12,33אלעד יבדוק עם דיירי דירות  .18
    
 
19. 

 
לגבי השינוים המבוקשים על ידה בשירותי  14נערך דיון עם הדיירת של דירה 

 ילדים ופיצול חדר שירותים.
ס"מ מעל מפלס הריצוף וצנרת הביוב תעבור  10 -סוכם כי המקלחון יוגבה ב

 מתחת.
 האינסטלציה.נדב יעביר את התוכנית לבדיקה ואישור של יועץ 

 
 נדב

 
2/1/16 

    
 1/1/17 נדב לגבי שינוי מיקום של האסלה ומכונת כביסה בדירתם. 16נדב פנה לדיירי דירה  .20

    
    
    
    

 ערן שני   רשם:   מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי +  דוד צרפתי + נוכחים תפוצה:


