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דוד צרפתי יבדוק מול הנציגות של הדיירים לגבי הסכמה על התחשבנות בין מגרש  .1

 . עד סוף היום תועבר החלטה בנושא.203וחיבור של הגנרטור אל מגרש  203/204
הפיקוח יעדכן את הקבלן לגבי המשך העבודה בפתיחת קיר במרתף המשותף 

 ועבודות הפיתוח .
 

דוד 
 צרפתי

 ערן
 

28/5/18 
 

 

,אל צמ"ג באדנית  15הקבלן יחבר את ניקוז תעלת איסוף מי גשם המתוכננת בחניה  .2
 הקרובה, הקבלן יבצע את הצינור מעל האיטום שבוצע ויגן בעטיפת בטון.

 

 28/5/18 מוחמד
 

 .203/204 המשותף בין מגרשמרתף חיזוק בקיר ה עבודות את סייםהמסגר  .3
 

 ערן
 

24/5/18 

 22/5/18 דמוחמ . החניותלרצף את חל קבלן הפיתוח ביצע את אבני השפה וה .4

היום התבצעה בדיקת מכון התקנים למעליות, לאחר קבלת דו"ח הבדיקה ובדיקת            .5
 הליקויים ע"י חברת המעליות, יוזמן יועץ המעליות לבדיקה סופית.

 28/5/18 מוחמד

  ,לא התקדם כלל מסךהקיר  ,ל בביצועיחתקיר מסך, למרות התחייבות הקבלן לה .6
אצל קבלן האלומיניום, תוך כשבוע יחל הקבלן במפעל מעדכן שקיים עיכוב הקבלן 

מעודכן עם מידות   SDנדרש להעביר להרכיב את קיר המסך, הובהר לקבלן ש
 וחלוקה של השדות לפי המצב בשטח.

 

 30/4/18 מוחמד
21/5/18 
28/5/18 

 

בעקבות עיכוב בקיר המסך יחול עיכוב יצור דלת חשמלית בלובי  כיהובהר לקבלן, .7
 הראשי, אם ידרש הקבלן יזמין דלת זמנית עד לאספקת הדלת החשמלית.

 21/518 מוחמד

 5/6/18 מוחמד .5/6/18מעקות מרפסות חוזרת , מתואם לתאריך בדיקה  הזמיןהקבלן  .8

יבצע הקבלן   לקדם את עבודות הגמר במרתף, יש לסיים את המחסנים,נדרש הקבלן  .9
מעברי רכב במקומות שמחייב לפי סיכום , בשאר המקומות ל מדרכות הצמודות

 בוצע אבן בלימה.ת

 21/5/18 מוחמד

    
 הקבלן נדרש להשלים חיפוי שיש בחזית מעליות, כולל ריצוף שבור במעלית ימנית. .10

 של הגנה לתאי מעליות. הפיקוח יבדוק עלות
 

 28/5/18 מוחמד

11. 
 

קומות, תוך  5-הקבלן מעדכן שבתחילת השבוע הבא יחל קבלן ניקיון בעבודות ב
 יהיו מוכנות לבדיקה של הפיקוח מול הקבלן . 2-5שבועיים הדירות בקומות 

 

 3/6/18 מוחמד
11/6/18 

לוביים קומתיים ולובי ראשי, הקבלן העביר הצעת מחיר לביצוע עבודות החשמל של  .12
 הפיקוח יבדוק את ההצעות ויעביר לנציגות לאישור.

 28/5/18 ערן 

 28/5/18 מוחמד ין אין תאריך.יהקבלן הזמין בדיקת איטום לממ"דים בדירות פנטאהוז, עד .13

הקבלן נדרש לתקן את הטיח בתוך פירי שחרור העשן הקומתיים. דרך שלבי  .14
 שחרור עשן שלא בוצע חלק ונקי. התריסים נראה הפיר

 5/2/18 מוחמד

( בבקרה 16/5/18) היתר שינויים, תוכנית התנועה אושרה ע"י אדי והועברה לבדיקה .15
 יום צפי להתקבל פרוטוקול החלטת וועדה . 45המרחבית, תוך 

שרה 
 גיא

1/7/18 

 ערן שני רשם:  אבי לוי  ,אופיר רוסין ,אלעד אמיר ,רוני בן דוד,,ציונה צ'רני יורם מרגי+  נוכחים תפוצה:
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   הקבלן מבצע ריצוף רחבות החנייה בקומת הקרקע. .16
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