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 7/11/16 2557 7/11/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

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

                                                                                                                                                                                                                                              + ערן שני               הוניגמן 
 204זרובבל 

 עבודהשם ה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 . 9/11/16 -נוסף צפוי ב תקרת קומת קרקע קטעיציקת 
 9/11/16 מוחמד

    
 7/11/16 מוחמד הקבלן יעביר לוח זמנים לאחר שתיקן הערות של הפיקוח . .2

    
הקבלן נדרש להכין משקופים עיוורים לחלונות ודלתות ולהגיש תוכנית  .3

 דרוינג לאישור הפיקוח .שופ 
 10/11/16 אבי

    
 1/11/16 ערן הפיקוח העביר לקבלן תוכנית לוחות חשמל ציבוריים . .4

    
רצפת גג מחוץ לויטרינות של  –תקרה להוסיף גגונים באדריכל נדרש  .5

הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר  .203כמו במגרש  32,33דירות 
 ם בלובי קומת קרקע.שינויים בכל מקרה, היו שינוי

 22/9/16 מאיר גיא

    
האדריכל נדרש לתכנן מיקום של קיר שעליו יורכבו תשתיות גז מים  .6

 וחשמל במרפסות.
 7/11/16 מאיר גיא

    
דיירים חזרו עם בקשות לגבי הזזת קירות הדף כחלק משינוי  3 .7

 הדיירים בדירות, הטיפול דרך נדב עבר.
 7/11/16 נדב עבר

    
המתכנן שינה את זיון הרצפה של חשמל בקומת קרקע, הקבלן קיבל  .8

 פרט לביצוע והחל בעבודה.
 3/11/16 מוחמד

    
בירידה של  203/204הקבלן ביצע קיר אלכסוני בין מפגש הקירות  .9

 הרמפה לחניון .
 7/11/16 שלמה

    
אושרה בחב' איזוטופ. האישור תוכניות מערכת הספרינקלרים  .10

 הועבר לכולם.
 6/11/16 ערן

    
 כללי אבי על הקבלן לחתום כאחראי לביקורת בהתאם לנדרש בהסכם. .11

    
, 203לגבי נזילת מים מכיוון מגרש הקבלן פנה אל הפיקוח  .12

 הפיקוח בודק את הנושא.
 7/11/16 ערן

    
בי חלונות במסתור כביסה, הפיקוח יבדוק את המפרט הטכני לג .13

 תריס חלון ורפפה.
 14/11/16 ערן

    
, התאמת אדריכלות מול 8הפיקוח יבדוק לגבי חלונות בקומה  .14

 היתר.
 14/11/16 ערן
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