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 6/3/17 2557 6/3/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
אפרתי  ,מוחמד אחמידאבי לוי+  -קבלן ,דוד צרפתי+ אלעד אמיר  – נציגות נוכחים

 שניערן  +חיים הוניגמן  – מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 +.12.50, במקביל עובד על קירות במפלס + 12.50מרצפה  יצק מחציתהקבלן 
 3דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה,  5, דירות 8בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 .משקופי דלתותהקבלן יוצק דירות בוצעו תשתיות חשמל, 

 
 דמוחמ

 
6/3/17 

 

    
 13/3/17 ערן הפיקוח בודק את תוכנית האלומיניום שהעביר הקבלן .  .2

    
בעת פירוק קיר הפרדה בין מגרשים  -סוכם , 203נזילת מים מכיוון מגרש  .3

 במפלס קרקע,יתקן הקבלן את חדירת המים באזור קיר המשותף.  203/204
 כללי ערן

    
הנציגות חתמו על מסמך לאישור התשלום, הסכום  סוכם חריג ברזל, חברי .4

 המוסכם ישולם ע"י הדיירים בשלבים בנפרד מחשבון הפרויייקט. 
  אבי לוי

    
לפי תוכנית  –הקבלן מעדכן שיחל לבצע רצפה שניה בדירות מרתף להנמכת גובה  .5

 ולאחר מכן ישלים את יציקת המדרגות .
 6/3/17 מוחמד

13/3/17 
    

 הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. 4וח קיבל הפיק .6
 אופיר יעביר הצעת מחיר נוספת.

 9/3/17 אופיר

    
האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל  .7

 אלומיניום.
 28/2/17 מאיר גיא

6/3/17 
13/3/17 

    
דיקה בדירה לדוגמא, העבודה נמצאה מולטיגול ערך ב -נציג של חברת גולן .8

 תקינה, נדרש לצקת בטון על גבי הצנרות.
 9/3/17 מוחמד

    
 עם תכנון קונסטרוקטיבי של הפרגולות. 8,9הפיקוח העביר לקבלן תוכניות קומה  .9

 
 ערן

 
6/3/17 

 
הקבלן העביר לפיקוח פרט כללי של פרגולת אלומיניום של חברת אלוקל ,  

קונסטרוקטור לצורך עדכון של פרופילי הפלדה לפי תוכנית חברת הפיקוח יעביר ל
 אלוקל.

 6/3/17 אבי לוי

    
יהיה פיר סגור ובצמוד אליו יהיה  8-10הפיקוח מעדכן , פיר מזגנים בין קומות  .10

 פיר כבלי חשמל , שניהם בגב קיר חדר מדרגות.
 

  חיים

ווי צנרת דלוחין בדירה הקבלן מעדכן שהיום ביצעו בדיקות של מערכת ק .11
 לדוגמא, הבדיקה עברה, חברת איזוטופ תוציא דו"ח מסודר.

 מוחמד
 

6/3/17 
 

    
)ובככל לכל  4הפיקוח פנה אל יועץ אינסטלציה לגבי תכנון ניקוזי מזגן בדירה  .12

דייר אשר יבקש לבצע ניקוזי יחידות מולטי(, היועץ יעביר בדחיפות תוכנית 
 קבלן מיזוג .ניקוזי מזגנים לפי 

 מיידי זיו גלמור

    
הובהר לקבלן שבכל הלוביים מתוכנן תקרות מונמכות, בהתאם למופיע במפרטי  .13

 . ההסכם ובהתאם לתכנון המעצב שיבחר
 כללי מוחמד

    
הקבלן נדרש להזמין את חברת איזוטופ לפי התקן ולבצע בדיקות בדירות  .14

 .בהתאם לנדרש על ידם ובהתאם לתקנים
 

  מוחמד

+אופיר רוסין+זיו נדב עבר + מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי + נוכחים תפוצה:
 גלמור

 ערן שנירשם: 


