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 תאריך מס' עבודה  
1Bמוחמד אחמידאבי לוי +–קבלן  ,אלעד עמירדוד צרפתי +  – נציגות נוכחים  

                                                                                                                                         + ערן שני                                                                                                                    חיים הוניגמן -אפרתי מדפיס, נדב עבר -מתאם שינוי דיירים
 204זרובבל 

 שם העבודה  

2Bמועד לפעולה תוכן מספר 
 סטטוס באתר: .1

 ביצע יציקה ראשונה של קורות קומה קרקע, שכבה ראשונה.הקבלן 
 26/10/16 מוחמד

    
מבקשת לבצע שינוי בקירות הדף של  יציונה צ'רנ – 22דיירת דירה  .2

ישור של הקונסטרוקטור ולאחר אישורו את ממ"ד, השינוי מצריך א
 אישור הג"א ע"י יועץ מיגון.

 26/9/16 מוחמד

    
אלעד יפנה לקבוצה על מנת לבדוק מי מבין הדיירים מעוניין בשינוי  .3

 דומה המצריך אישורים ותוכנית מתוקנת.
 27/10/16 אלעד

    
מחייב פניה כל דייר אשר מבקש לבחון אופציה לשינוי בקירות הדף,  .4

 ליועץ מיגון ותשלום עבור הטיפול והוצאת תוכנית מתוקנת.
 כללי כללי

    
הפיקוח יעביר ליועץ חשמל לאישור ,מיקום של לוח חשמל לפי דרישת  .5

 הדיירים.
 31/10/16 ערן/נדב

    
הערה: ברזים ואביזרים שמתוכננים להרכבה על קיר בטון ,מחייבים  .6

א ניתן לסתת בבטון לצורך הרכבה שקועה של בניה של קיר בלוק ,ל
 האביזרים.

 כללי נדב

    
נדב יפנה לקבלן מיזוג לצורך קבלת תוכניות ודרישות דיירים , הנמכות  .7

 שדרוגים.גבס ו
 31/10/16 נדב

    
הקבלן נדרש לפי חוזה לבצע נקודת גז במרפסת, על הקבלן לצקת קיר  .8

 ס"מ ועליו ימוקמו, נקודת גז, נקודת חשמל, וברז גן . 40ברוחב 
 31/10/16 מוחמד

    
תוכניות מערכת הספרינקלרים אושרה בחב' איזוטופ. צפי  .9

 לקבלת אישור , תוך שבוע.
 31/10/16 ערן

    
רצפת גג מחוץ לויטרינות של  –תקרה יף גגונים בלהוסאדריכל נדרש  .10

הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר  .203כמו במגרש  32,33דירות 
 שינויים.

 22/9/16 מאיר גיא

    
כולל תכנון קיר מסך הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח  .11

 .בלובי ראשי
 31/10/16 אבי
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