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 12/12/16 2557 12/12/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
  מוחמד אחמיד+   אבי לוי   –קבלן  ,אלעד עמיר  – נציגות נוכחים

                                                                                                                                   שני                                                                                                                          + ערן חיים הוניגמן  - אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 + 3הקבלן יצק חלק ראשון של רצפה  -

 +3+6קירות בין מפלס  החל לבנותהקבלן  -
 .רביעייום + ב3להשלמת יציקת רצפה צפי  -

 
 

 מוחמד

 
 
 

14/12/16 

    
קת בוצע יציתהשתנה לבקשת האדריכל, מתחת לחלון 13 +א'8פרט חלון א' .2

 .לארגז תריס סינרקיר כולל 
 12/12/16 מאיר גיא

    
   ביום שלישי יפגשו האדריכל והפיקוח, כדי לבחון את גמר החוץ של חלון א' .3

 , גמר חוץ של החלון יהיה בטון חשוף צבוע ללא חיפוי אבן.8
 13/12/16 חיים

    
 12/12/16 אבי ח .הקבלן מוסר שהיום תועבר תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקו .4

    
 12/12/16 מוחמד הקבלן יבצע יציקת מרפסת ויבחן מיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסות. .5

    
חברת –, הפיקוח פנה לקבלן השכן 203קיימת נזילת מים מכיוון מגרש  .6

 נופים, לתקן את הנזילה.
 12/12/16 ערן

    
ף מול מצוק ,מתאם שינויי דיירים הפיקוח בודק את אישורי שינוי קירות הד .7

 דיירים מבקשים לשנות את הקירות וממתינים לאישור. 5-עדכן ש
 12/12/16 חיים

    
שבהם הדיירים מבקשים   הפיקוח בדק מול יועץ האינסטלציה ,בדירות .8

 עבור בדיקה בלבד.תשלום אסלה ללא הרחקה, יגבה היועץ לסובב את ה
 12/12/16 ערן

    
 12/12/16 חיים  וח בודק את נושא החתמת אחראי לביקורת ע"י הקבלן .הפיק .9

    
הפיקוח העביר הזמנת עבודה לחשב כמויות עבור בדיקת כמויות בטון  .10

 וברזל.
 5/12/16 חיים

    
לפי התוכנית המקורית של  ויבוצעבדירות הגן מרתף ל ירידהמדרגות  .11

דכן שהמדרגות תקניות ואין כל ס"מ , האדריכל מע 90האדריכל ברוחב 
 בעיה לבצע אותם לפני התוכנית שהועברה.

 12/12/16 מוחמד

    
 12/12/16 אבי לוי חי אביבי.בטמעדכן שהספק השני למטבחים יהיה מהקבלן  .12

    
הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים להזמנות, מסגרות אלומיניום ואלמנטים  .13

 ים בפרויקט.ידקורטיב
 15/12/16 יאמאיר ג

    
 8קומה  – 25הפיקוח העביר תוכנית מיזוג של קומת גג מתוקנת, מדירה  .14

 היחידות חוץ )מעבים( יורכבו בגג.
 11/12/16 מוחמד

    
לשאלת הקבלן ,הפיקוח בדק את מעבר צינורות מיזוג דרך קירות הדף, ניתן  .15

  עבר בדירות בחלק העליון של הקיר.לבצע מ
 12/12/16 מוחמד

    
 הפיקוח מעדכן שצינורות ניקוז מרפסות יבוצעו בתוך יציקת הרצפה. .16

 
 12/12/16 חיים

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



 ים                                                                                       אפרתי מדפיס ניהול פרויקט
 09-9558855 :, פקס09-9559555טל:
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 12/12/16 2557 12/12/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
  מוחמד אחמיד+   אבי לוי   –קבלן  אלעד עמיר,  –נציגות  כחיםנו

                                                                                                                                                      חיים הוניגמן + ערן שני                                                                                                        - אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
במענה לשאלת הרבלן מבהיר הפיקוח כי צביעת צינורות מתכת התומכים  .17

גיעו צבועים את הקירות תתבצע לקראת גמר העבודה. במידה והצינורות י
 מראש יהיה צורך לתקן הצבע בשעת מסירה.

  אבי

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


