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 6/2/17 2557 6/2/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

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

 חיים הוניגמן 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

והתחיל בביצוע  4קירות קומה  ומבצע+9טפסנות לתקרה  משליםהקבלן 
 .מחיצות בקומת קרקע ובמרתף

 
 

 
 

    
לגבי שינוי קיר הדף, סער יטפל מול הג"א  10נדב העביר תוכניות של דירה  .2

 ויקבל אישור לשינוי המבוקש. 
 18/1/17 סער

    
הפיקוח העביר הערות לתוכנית אלומיניום, הקבלן נדרש לתקן את הערות  .3

 .ולהחזיר תוכנית מתוקנת עד יום א'
 30/1/17 מוחמד

    
 כללי מוחמד תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.הצבת יבחן מיקום הקבלן  .4

    
רת נופים, חב–, הפיקוח פנה לקבלן השכן 203קיימת נזילת מים מכיוון מגרש  .5

 לתקן את הנזילה.
 כללי ערן

    
הפיקוח מעדכן שעמוד בטון הבולט בחדר שינה הורים בדירות דרום מערביות  .6

ישאר כמתוכנן.  לאחר בדיקה עם הקונסטרוקטור לא ניתן  7ועד  4מקומה 
 להזיז אותו.

 16/1/17 חיים

    
 קבלןח יבדוק את חישובי הבטון וברזל.  הפיקוכמויות י בושיח נערך דיון בנושא .7

 ויעביר תשובתו תוך יומיים. כמויותמול  חישובי חשב ה
 25/1/17 חיים

    
 30/1/17 מוחמד בדירות הגן .מרתף ל ירידהמדרגות הקבלן נדרש להשלים  .8

    
 17/1/17 מוחמד הקבלן מעדכן שהיום יחל צוות לעבוד בבניית מחיצות מחסנים. .9

    
 הפיקוח ירכז הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. .10

 אלעד יעביר הצעת מחיר ממעצב שמכיר.
 30/1/17 ערן

    
האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל  .11

 אלומיניום.
 15/1/17 מאיר גיא

    
  חיים בהיקף המבנה.ייבדק מול היועץ התרמי נושא לוח פוליסטרן  .12

    
13. 

 
14. 

 
 

 הקבלן מרכיב היום את עמודי הפלדה בחזית הלובי.
 

לשאלת  הקבלן הובהר כי יש להרכיב את העמודים בהתאם לפרטים המופיעים 
 בתוכניות.

 מוחמד
 

 מוחמד

6/2/17 
 

6/2/17 

ה שלמ הפיקוח פנה לקונסטרוקטור לתכנן ולהעביר פרטי ביצוע לקירות פיתוח. .15
 מצוק

 

    
    
    
    

נדב עבר+ערן  +סער ווגמן + מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי + נוכחים תפוצה:
 שני

 חיים הוניגמןרשם: 


