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 22/5/17 2557 22/5/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
חיים  – אפרתי מדפיס , מוחמד אחמיד -קבלןדוד צרפתי +אלעד אמיר , –נציגות  נוכחים

 ערן שני +הוניגמן 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

קירות אל מפלס ,עובדים על  מחצית יצוק ,חלק נוסף צפוי ביום א' + 22רצפה  
25+. 
 16דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה,  10, דירות 16בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 .דירות בוצעו תשתיות חשמל
 .שלישיתהחלו לעבוד בקומה קומות,  2בוצע  -טיח

 
 מוחמד

 
 מוחמד

 
28/5/17 

 
22/5/17 

    
 22/5/17 איגור  קבלן האלומיניום יחתום על הערות וחוברת עם תיקונים שהעביר הפיקוח. .2

    
כדי לבחור את אחת  הנציגות תקיים פגישה, העבירה תוכניות  מעצבת לוביים .3

 ו בפני הנציגות.האופציות שהוצג
 29/5/17 אמיראלעד 

    
הקבלן מעדכן שעד סוף השבוע יועברו לאישור יועץ האינסטלציה המפרטים של  .4

המשאבות במרתף, כולל משאבות ספרינקלרים מי צריכה ובורות של דירות 
 מרתף.

 27/4/17 אבי לוי
15/5/17 
22/5/17 
25/5/17 

 
5. 

 
 15/5/17 ערן .1:50תוכנית אינסטלציה של תקרת מרתף בקנה מידה  נמסרו לקבלן

6. 
 

 
 

הקבלן הציג פרופיל המשמש כאף מים , הנציגות תקיים טיח בחזית מרפסות, 
 פגישה בנושא ויוחלט האם יבוצע טייח או חיפוי אלומיניום.

 הנציגות תבחן גם ביצוע טיח צבעוני .

 29/5/17 אמיר אלעד

הקבלן ביצע דוגמא של איטום רצפת חדר רחצה הורים בדירה לדוגמא, נדרש  .7
 .להעביר לפיקוח את המפרט של החומר והוראות שימוש 

 

 22/5/17 מוחמד

אביזרי גויס עם מסגרת הקבלן הציג אביזרי חשמל, הנציגות אישרה לביצוע  .8
 האביזרים במרכז. נבחר, לפי הדוגמא המוצגת, פינות ישרות מהסדרה החדשה

 22/5/17 מוחמד

    
הנדרשות  צנרות אינסטלציה, בדיקותן יזמין את חברת איזוטופ להשלמת הקבל .9

על פי תקן בדירות, לא מתקבל שנשלחות תעודות עם סעיפים שלא נבדקו וחסר 
ולאשר אותם ללא לקוים. הועבר נתונים ותוכניות כדי להעביר את הדירות 

 הקבלן .לטיפול מיידי של 

 8/5/17 מוחמד
22/5/17 
29/5/17 

    
10. 

 
לאחר קבלת פרטי המשאבות והספקים, יועבר תכנון לוח חשמל ציבורי לאישור 

 יועץ החשמל.
 15/5/17 לויאבי 

22/5/17 
29/5/17 

    
הקבלן הציג לדוגמא ,פקקים לסגירת מעבר של צינור הדיבידגים, אושר לקבלן  .11

 בעזרת אקדח פינים.להשתמש בפקק שנלחץ 
 22/5/17 מוחמד

    
הקבלן מבצע זוית פח לטייח במסגרת דלת ממ"ד, הפיקוח מעדכן שהזוית לא  .12

לבצע סגירה תקינה מאחר ונשאר חריץ מאחורי הטייח , יש להחליף את הזוית ו
 נים.מלאה של הטייח בשני הכיוו

 15/5/17 מוחמד

    
הקבלן מבצע טייח דוחה מים כשכבה ראשונית על גבי קירות חדרי רחצה,  .13

 107סיקה  –קיימים סדקים רבים בטייח, יש לתקן ולבצע שכבת איטום נוספת 
 על בסיס צמנטי, לפני הדבקת חיפויים.

 15/5/17 מוחמד

    
 ערן שנירשם:  אבי לוי  +מיכל גינצבורג + מאיר גיא +  יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:
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 22/5/17 2557 22/5/17פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
חיים  – אפרתי מדפיס , מוחמד אחמיד -דוד צרפתי +אלעד אמיר ,קבלן –נציגות  נוכחים

 + ערן שניהוניגמן 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
בטון במרפסות לפני איטום, יש לתקן את השיפועים אל  החלקת הקבלן ביצע .14

 שיפוע. 1%צינור הניקוז של המרפסת , נדרש לפחות 
 

 מוחמד
 

22/5/17 
 

    
הקבלן החל לעטוף את צינורות הביוב עבור בידוד אקוסטי, החומר שבוצע לא  .15

מוכר, נדרש להעביר מפרט של החומר שהשתמשו, עד לאישור החומר אין 
 להמשיך בעבודה.

 22/5/17 מוחמד

    
, הנציגות תפנה 8הנציגות מבקשת להוסיף פרגולה לדירות בחזית צפונית בקומה  .16

ועבר לקבלן תוכנית עם הסימון תאל האדריכל לאישור התוספת, לאחר האישור 
 של התוספת המבוקשת. 

 29/5/17 דוד צרפתי

    
בדירות לפני  מים חשמל ודלוחין צינורות בטוןמעל הקבלן נדרש להשלים יציקת .17

 התקדמות בהכנות לריצוף, בכל דירה יותקן שעון לחץ מים .
 

 22/5/17 מוחמד
 

18. 
 

הקבלן מעדכן שבהמשך השבוע יחלו בהכנסת שומשום לריצוף מחסנים ודירות 
 .2בקומה 

 

 25/5/17 מוחמד

19. 
 
 
 
20. 

של חודש וחצי עד חודשיים  הפיקוח בדק את לוח הזמנים, נמצא שקיים פיגור
 בשלבי הגמר וחלק מהשלד.

 הובהר לקבלן שעליו לקדם את העבודה ולהגביר את הקצב שעובדים כרגע.
 

מובהר לקבלן כי עליו להשלים בשלב ראשון את הדירה לדוגמא ורק לאחר מכן 
 להתקדם בשאר הדירות.

 מוחמד
 
 
 

 מוחמד

22/5/17 

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 ערן שנירשם:  אבי לוי +מיכל גינצבורג + מאיר גיא +  יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:


