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 22/8/16 2557 22/8/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  

אפרתי  ,מוחמד אחמיד אבי לוי+–קבלן ,דוד צרפתי   – נציגות נוכחים
                                                                                                                                                                                                                                                             ערן שני חיים הוניגמן + -מדפיס

 204זרובבל 
 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

השלים יציקה לראשי הכלונס, בוצע איטום על דופן הקבלן 
הרפסודה, הורכב מנוף והחלו להדק ולפזר מצעים עבור רצפה 

 מונחת של קומת מרתף.

 כללי מוחמד

    
הפיקוח העביר הערות ללוח זמנים, הקבלן נדרש  לתקן  .2

 .25/8/16 ולהחזיר עד
 25/8/16 מוחמד

    
ויה ארקדיה  -הקבלן העביר מחדש חוברת סרוקה של ספקים .3

 ומודי, ותיק דייר לאחר תיקונים.
 הפיקוח יבדוק את החומר.

 29/8/16 ערן

    
העביר מחיר הספק  ,דקור  הפיקוח אישר את תוכניות מטבחי .4

גיש ,המחירים שהלחבילת שדרוג עבור תוספת יחידה ארון 
 .הקבלן לא מאושרים, יש לתקן ולתת מחירים הגיוניים

 29/8/16 אבי

    
 מיידי מוחמד הקבלן נדרש לחבר את שירותי המשרדים למערכת ביוב עירוני . .5

    
בוצעה בדיקת אינסטלציה לקווי ניקוז על ידי איזוטופ, הקבלן  .6

 יצק את צינורות הניקוז.
 21/8/16 מוחמד 

    
ן נדרש להזמין את בדיקות המעבדה בזמן, לא להמתין הקבל .7

 לרגע האחרון.
 כללי מוחמד

    
 29/8/16 ערן  הקבלן העביר הצעות המחיר של קבלני מיזוג, הפיקוח יבדוק. .8

    
 15/8/16 ערן הוזמנו ויגיעו בקרוב. מתעכבות הקבלן מוסר שתבניות לקירות .9

    
 31/8/16 אבי לאישור הפיקוח .רוינג לאלומיניום ן תוכנית שופ דהקבלן יכי .10

    
לבצע יציקות  כי בקירות בהם יהיה בטון גלוי ישהובהר לקבלן  .11

משקופים יחד עם קירות בטון, במידה ולא יהיה קיר חלק ונקי, 
 .על אותם קירות ללא תוספת תשלום יחויב הקבלן לבצע טיח

 כללי מוחמד

    
, לפי תוכנית מקורית 7ראש כלונס מספר אושר לקבלן לצקת  .12

קידוחי ביסוס. יועץ קרקע דורש כתנאי לבצע בדיקת  8עם 
 מעקב לשקיעות בקומת קרקע.

 כללי אבי לוי

    
 ערן שני רשם:  יורם מרגי +שלמה ווגמן+מאיר גיא+ אלעד עמיר + נוכחים תפוצה:
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 22/8/16 2557 22/8/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  

מוחמד אחמיד, אפרתי  אבי לוי+–דוד צרפתי ,קבלן  –נציגות  נוכחים
                                                                                                                                                       חיים הוניגמן +  ערן שני                                                                                                      -מדפיס

 204זרובבל 
 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    
, 204למגרש  203קונסטרוקטור יתאם פתח בין חניון מגרש   .13

 ר יועץ תנועה בהיתר. מיקום גודל, בהתאם לאישו
 22/8/16 שלמה ווגמן  

    
,נישת מעבר  6אדריכל יתקן את תוכנית קומת מרתף ומחסן ה .14

כבלים חברת חשמל. מיקום גלגלון יועתק לעמוד משמאל לדלת 
 המחסן.

 מיידי מאיר גיא   

    
 כללי מוחמד      הקבלן נדרש לבצע עמודים עם פינות קטומות בקומת המרתף . .15

    
לשאלת הקבלן לגבי שינוי בין קיר דיפון לקיר הנבנה על  .16

כלונסאות ,קירות היקף מרתף יבנו על גבול מגרש, יש להגדיל 
את חדר המדרגות מילוט ,שאר הפתחים יוזזו לפי מידות הקיר 

 הבנוי.

 כללי מוחמד

    
 מיכאלו , הקבלן יעביר תוכניותספקי המטבחים יהיו  דקור ו .17

 .מהספקים עבור תכנון המטבחים בדירות
 22/8/16 אבי 

    
 ערן שני רשם:  יורם מרגי +שלמה ווגמן+מאיר גיא+ אלעד עמיר + נוכחים תפוצה:


