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 7/5/18 2557 7/5/18פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש
מס'   

 עבודה
 תאריך

 , חיים הוניגמן –אפרתי מדפיס  , אבי לוי  -קבלן ,אלעד אמיר דוד צרפתי,–נציגות  נוכחים
 .ערן שני

 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
הפיקוח העביר לקבלן הזמנת עבודה של המסגר, הקבלן יתאם את תחילת העבודה  .1

 .לחיזוק הקיר בין המרתפים
 מוחמד

 
7/5/18 

 
 

הקבלן נדרש להעביר לו"ז מפורט לשלבי ביצוע של הפתחים בקיר מרתף וקיר  .2
 .203ומגרש  204 בין מגרשבגבול פיתוח 

 לצורך ההריסות. 203יש להכין מעקות הגנה בתחום מגרש 

 

 10/5/18 מוחמד
 

באמצע חודש  עבור הפיתוחריצוף אבנים משתלבות  תלקבל עדכן שצפיהקבלן  .3
על  הקבלן להציג  -במידה והקבלן יזמין אבנים שונות מהמפרט של הפיתוח ,הבא

 . לפני הביצוע יועץ פיתוח -דוגמאות לאישור הנציגות והמתכנן

 15/5/18 מוחמד

    
 7/5/18 אבי הקבלן יבדוק מול ספק הקרמיקה להזמין פנל דק מתחת לחיפוי העץ.           .4

בשבוע הבא צפוי קבלן האלומיניום להתחיל בבניית קיר מסך, הקבלן נדרש  .5
 מעודכן עם מידות וחלוקה של השדות לפי המצב בשטח.  SDלהעביר 

 30/4/18 מוחמד
7/5/18 

14/5/18 

ו קטעים של פתחי המרפסות ר, נותמעקות במרפסותה הרכיב את מרביתהקבלן  .6
ם הקבלן יזמין בדיקה חוזרת של הבודק לתקינות המעקות, הורכבו ברזי, 8בקומה 

 קצרים למניעת טיפוס של ילדים.

 30/4/18 מוחמד

 תוך שבוע יכנס קבלן מטעם חברת חשמל לבצע ,מול חברת חשמל  הפיקוח בדק .7
 .הדירתיים מוניםהארונות ירכיב את  ת כבלים מהמדרכה אל חדר החשמל ולהשח

 

 14/5/18 ערן

הקבלן יבצע מדרכות לאי של מעברי רכב במקומות שמחייב לפי סיכום , בשאר  .8
 בוצע אבן בלימה.תהמקומות 

 7/5/18 מוחמד

    
 .על גבי חיפוי מעליות קטלוג טמבור -107רובה שחורה בוצע ילובי ראשי ומרתף  .9

 .קירות לובי ראשישיש לחיפוי  101 -רובה אפורה תבוצע
 30/4/18 מוחמד 

10. 
 

הקבלן מעדכן שלא ימשיך לבצע חפירה לטובת גילוי מקור הנזילה בדרך מעבר של 
יחזיר את , הקבלן יזמין קבלן איטום לביצוע הזרקות, הקבלן 203חניון במגרש 

 המילוי ויבצע הידוק וריצוף , להחזיר את המצב לקדמותו .
 

 7/5/18 מוחמד

 9/5/18 ערן הפיקוח יפנה לאדריכל ולקונסטרוקטור לקבלת  אישורי מתכננים עבור כיבוי אש. .11

חודש  בתחילתהקבלן מעדכן שיהיה מוכן להזמין את הדיירים למסירות ראשוניות  .12
 חודש מאי . אמצעעם הפיקוח עד מקדימה , הקבלן מכין את הדירות לבדיקה יוני

 אבי
 ערן

1/6/18 
15/5/18 

מוחמד  ,שרגא זקס ,אופיר רוסין ,רוני בן דוד,,ציונה צ'רני יורם מרגי+  נוכחים תפוצה:
 , מיכל גינזבורג.אחמיד

 ערן שני רשם: 
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 עבודה
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 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    

13. 
 

הפיקוח נפגש עם הקבלן והעביר פירוט לגבי תאורת לובי ראשי, הקבלן יעביר 
 תמחור עבור הרכבת הגופים.  

 26/3/18 מוחמד

 
14. 

 
הקבלן להעביר חישוב על בהמשך לפגישה בין הקבלן לפיקוח בנושא החריגים, 

 . כמויות ופירוט מסודר לבדיקת הפיקוח

 
 מוחמד

 

 
10/5/18 

    
, הקבלן ישלים את הרכבת  24/5/18מעדכן בדיקת מעלית הוזמנה לתאריך  הקבלן  .15

 לחצים ומראי קומות . לאחר אישור מכון התקנים יוזמן יועץ מעליות ע"י הפיקוח.
 24/5/18 מוחמד

    
 23/4/18 אלעד המעליות בשעת חירום מול המוקד. עבורקו טלפון לחייגן  הזמינההנציגות  .16

    
נדרש לתקן את הטיח בתוך פירי שחרור העשן הקומתיים. דרך שלבי הקבלן  .17

 התריסים נראה הפיר שחרור עשן שלא בוצע חלק ונקי.
 5/2/18 מוחמד

    
הקבלן מעדכן שפסל בחלק מהדירות משקופי דלתות פנים עקב פגם ביצור, הספק  .18

 יחליף את המשקופים ויחזור להרכיב דלתות תוך מספר ימים.
 

 7/5/18  אבי

, הפיקוח בודק מול הקבלן השלים את הרכבת רכזת גילוי אש בשטח הציבורי .19
 .המעצבת ,לשפר את המראה של קיר הרכזת גילוי 

 23/4/18 מיכל 

הקבלן מעדכן שביצע בדיקות איטום לממ"ד, הבדיקות עברו, נותר לבדוק את  .20
 דירות הפנטהאוזים ,קיימת דלת רסיסים.

 30/4/18 מוחמד

 30/4/18 מוחמד הקבלן נדרש לבצע הנמכת גבס בתקרת מסדרון של חדר האופניים. .21

לצורך ביצוע הרכבת קורות חיזוק בפתחים של קיר במרתפים, נדרש להגביהה את  .22
,הקבלן מבקש לבצע הפסקת חשמל זמנית  203תעלת החשמל במרתף של מגרש 

 לנציגות לתשלום.לצורך העבודה.  הפיקוח העביר שובר של חברת חשמל 
 .12:00 – 9:00מתואמת הפסקת חשמל ליום שלישי בשעה 

 

 15/5/18 מוחמד

הקבלן נדרש לתקן את הליקויים שהועברו בדירות פנטאהוז לגבי פרגולות  .23
 אלומיניום, נדרש להוסיף למלות במקומות שנותר מרווח, ולישר את פסי האורך.

 30/4/18 מוחמד

    
הפיקוח העביר לקבלן ריכוז בדיקות של מערכות הבניין, הקבלן נדרש לבדוק  .24

 החסרות, כולל אלו שלא עברו.ולהשלים את הבדיקות 
 7/5/18 מוחמד

    

מוחמד  ,שרגא זקס ,אופיר רוסין ,ציונה צ'רני,רוני בן דוד, יורם מרגי+  נוכחים תפוצה:
 , מיכל גינזבורג.אחמיד

 ערן שני רשם: 


