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מוחמד אחמיד,  -, קבלןשרגא זקס ,אופיר רוסין אלעד אמיר,דוד צרפתי,  –נציגות  נוכחים
 ערן שני . , חיים הוניגמן  –אפרתי מדפיס 

 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
1. 

 
, קיימות עבודות רבות בשטחים ר לקבלן שעליו לתגבר את כוח האדםהובה

יות רבות לקבלני אלומיניום, חשמל, תיקוני צבע וניקיונות וישנם פעילוהציבוריים, 
 .אשר טרם הושלמו

 

 מוחמד
 

 

8/10/18 
 

 :4טיפול הקבלן בטופס  .2
 .נירה חתמה על טופס הטיוליםפיתוח:  -
 אדי חתם על טופס הטיולים. תנועה:  -
 יועץ הניקוז של העירייה.היום הקבלן צפוי להיפגש עם ניקוז:  -
חתומים ע"י יועץ האינסטלציה, הקבלן נדרש טפסים  העבירהפיקוח  -

 .וחתימהלהעביר אל יועץ האינסטלציה את המפה המצבית לבדיקה 
וידאג לקבל חתימה לטופס  שלט מספר בית, הקבלן יקדם את הנושא -

 .טיולים
, הפיקוח העביר על הקבלן לקדם הטיפול מול מח' איכות הסביבה בעירייה -

 .אישור יועץ קרינה
ירוקים נוספים יקבל בימים הקרובים, נדרש  2פחים ירוקים,  6קיבל  הקבלן -

ר שחדר האשפה יהיה פנוי ונקי עם כחולים, לאח 2כתומים ועוד  2להזמין 
 הפחים , יש להזמין את מחלקת שפ"ע לאישור וקבלת חתימה.

הפיקוח החתים את יועץ המעליות ויועץ החשמל על טופס טיולים של כיבוי  -
 .אש

 א לקבל אישור לממ"דים."הקבלן יפנה להג -
 

 8/10/18 מוחמד

דו"ח רשימת ליקויים בשטחים  יבדוק סטטוס תיקונים שבוצעו בלוביים לפיהפיקוח  .3
, עד 9-בוצעו תיקונים בקומות קרקעש הקבלן מעדכן שהועבר לקבלן, הציבוריים

 מחר ישלימו את התיקונים בקומת מרתף.
 

 ערן
 מוחמד

15/10/18 
 

 .203, ורחבת כיבוי משותפת עם מגרש  גדולה ית נכהין חנומיסהשלים  הקבלן  .4
בחדר מדרגות חירום וכן במדרגות שביל את מאחזי היד  להרכיבהקבלן נדרש 

 .הכניסה לבניין
 

 15/10/18 מוחמד

אתמול התקיים סיור פיקוח עליון של יועץ הבטיחות, הפיקוח יעביר את הדו"ח עם  .  5
הליקויים מהסיור, הקבלן נדרש לתאם עם קבלן מתח נמוך הרכבת מערכות כריזה 

האלומיניום משלים את אביזרי חלונות ונצנצים ,כולל שלטי יציאת חירום וכו, קבלן 
 חילוץ לפי תוכנית בטיחות, ולפי סימון של הפיקוח בדירות פנטהאוז.

 

 7/10/18 ערן

6.  
 

 

הקבלן נדרש להחליף את חלוקי הנחל שסופקו לאתר, נדרש לבצע החלפה לחלוקים 
 גדולים יותר ולגוון שחור מבריק, חלוקי הנחל יושקעו בבטון לאורך קיר המסך.

 

 15/10/18 מוחמד

ספק השערים עופר שערים, הרכיב את מנועי השער של המרתף, הוזמן שער מחסום  .7
 לקומת קרקע.

 

 8/10/18 ערן

 של מערכת הגינון. איטום סביב יציאת צינור השקיהלהשלים הקבלן נדרש  .8
 

 מוחמד
 

5/9/18 

הבניין לידי הוועד,יש הקבלן נדרש לבצע טיפול שוטף בגינון הציבורי עד למסירת  .9
 לבצע הדברת עשביה והוצאתם מהגינון,  טיפול בדשא וכו'.

 

 15/10/18 מוחמד

 אבי לוי. ,רוני בן דוד ,+יורם מרגי ,ציונה צ'רני נוכחים  תפוצה:

 ערן שני  רשם:  
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9. 

 
 
 

10. 
 
 
 
11. 

 
 
 

אישור על ינתן תיקון הלאחר  ,נדרש לבטל את תאורת חוץ הקרובה לצובר גזהקבלן 
 שעוני גז וברזים דירתיים. ידי חברת הגז להמשך טיפול של הזמנת

 .054-5237332 -ניתן לברר פרטים בטלפון
 

, ולסיים את עבודות הפיתוח את הטיח הצבעוני בקומת קרקע נדרש להשליםהקבלן 
 .שנותרו

 
ש . מובהר כי טרם הסיור י21/10/18הקבלן מעדכן  שסיור עם כיבוי אש נדחה ליום 

 להשלים את כל הנדרש כולל מעקות, גלאי עשן כריזה וכד'.
 כמו כן יש להכין תיק מסמכים בהתאם לדרישת מכבי אש.

 מוחמד
 
 
 

 מוחמד
 
 

 מוחמד
 

20/9/18 
 
 
 

15/10/18 
 
 

21/10/18 
 

12. 
 
 

 
13. 

מובהר לקבלן כי יש לדחות הסיור המתוכנן במידה ולא יהיה מוכן כדי למנוע ויכוחי 
 רשות הכבאות.חינם עם 

 
 

בקומת החניון אל   204/ 203בסיור שנערך לצורך חיבור תשתיות חשמל בין מגרש 
מבקש להשלים מספר  203, נציגות של מגרש 203הממוקם במגרש  חדר גנרטור

 :נושאים
 אל חדר הגנרטור יבוצע על תעלות רשת בלבד. 204תוואי כבלים מבניין  -
 וך צינור מרירון .בתמעבר כבלים מעל לובי מרתף, יבוצע  -
חיבור אל לוח גנרטור, הקבלן יעביר פרטים של סוג הכבל וסוג קונטקטור  -

 ., יש לקבל אישור מנפתלי לפני ביצוע העבודה אותו יחבר ללוח
במקרה של תקלה או בעיה הקבלן יפנה אל הנציגות לקבלת אישור לשינוי  -

  ביצוע של העבודה ולא יבצע על דעת עצמו.
יעביר הצעת מחיר לתוספת מונה חשמל משני , זאת לצורך קבלן החשמל  -

 הפרדה של צריכת החשמל בין החניונים וחלוקה הוגנת של צריכת החשמל.

 מוחמד
 
 
 

 מוחמד

 
 
 
 

15/10/18 

    
ישנם מספר ליקויים שנדרש לבצע בחיבור של  203/204בהמשך לסיור עם נציגות  .14

 החניונים:
בחלק הדרומי, לטענת נפתלי, הקבלן פגע באיטום תיקון איטום קיר חיצוני  -

של הקיר החיצוני, יש לבצע בדיקה ובמקרה צורך לחדש את האיטום 
 ויריעת הגנה.

 תיקון גמר תעלת ניקוז לאורך קו מחסום חשמלי בכניסה לקומת קרקע. -
 תיקוני ריצוף באבני פיתוח אשר לא מרוצפות בגובה אחיד וישר. -
ת של חורים שנותרו מתחת תעלת חשמל בקומת מרתף, יש לבצע סגיר -

 .ףלאורך קיר המרת
 .204כפי שביצעו ב  203יש לבצע עטיפת גבס להסתרת קורות פלדה בצד של  -
 ניקיון האבק שנותר לאורך קיר המרתף , בין הפתחים. -
ניקיון צנרת מים בתקרת מרתף וקירות מלכלוך אשר נגרם מניסור  -

 הפתחים.
 

 15/10/18 מוחמד

  
 

 
 

 
 

    

 אבי לוי. ,+יורם מרגי ,ציונה צ'רני, רוני בן דוד נוכחים  תפוצה:

 ערן שני  רשם:  


