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  סיכום דיון          

  
  9/12/14  2557  9/12/14מתאריך  נציגות פגישת  – 204זרובבל   אהנוש

  תאריך  מס' עבודה    

  דוד צרפתי נוכחים
  עו"ד זאב ברסלאור

ציונה צ'רני+רוני בן דוד+יוסי נגל +אלעד עמיר+אופיר 
  נציגות הדיירים – רוסין+שרגא זקס

אפרתי מדפיס                                                          - חיים הוניגמן

  204זרובבל 

  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן מספר
        
ייבדק מול אמישראגז עלות ברז גז בשעת ההתקנה ויעודכן   .1

  בהסכם .
    

        
במטבח ועבור  –נקודות גז  2יבוצעו הוחלט ע"י הנציגות כ   .2

  חימום מים. 
    

        
      ת תהיה באופציה.ת גז במרפסנקוד  .3

        
אושר ברוב קולות כי הבנק שיבצע  את הלווי יהיה בנק   .4

  הבינלאומי וניתן להתקדם עימו.
נציגות + 

  צרפתי 
  

        
      דוד צרפתי יזמן את הדיירים לבחירת החניות.  .5

        
כלפי  33סוכם ע"י הנציגות כי סדר בחירת החניות יהיה מדירה   .6

  מטה. 
    

        
בחירת החניות בדירות "היקרות" תהיה אחת תת קרקעית   .7

  חניות בודדות. –ואחת עילית 
    

        
נערך דיון על מפרט המכר לדוגמא שיצורף להסכם. המפרט   .8

יתוקן ע"י אושר ע"י הנציגות בכפוף להערות שנדונו. המפרט 
הפקוח ויועבר לידיעת הנציגות ויצורף בהמשך להסכם שיופץ 

  לקבלנים. 

    

        
      הוצג לדיירים מצב האישורים להיתר:  .9

התוכניות בעדכון אצל יועץ הבטיחות  –אישור מכבי אש   9.1
  והחומר יוגש במהלך השבוע הבא למכבי אש.

    

  5/1/15  אלי כחלון  אישור מכבי אש צפוי כשלושה שבועות לאחר מכן.  9.2
ונית ביום א' הקונסטרוקטור יציג תוכנית ראש –אישור הג"א   9.3

לעיון מהנדס הג"א. לאחר אישורו יוכנו התוכניות ואישור צפוי 
  תוך כשלושה שבועות. 

  5/1/15  מצוק

        
        

   חיים הוניגמןרשם:   + טל נייר + יורם מרגי  נוכחים תפוצה:
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  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן מספר
        

אישור מכבי אש ניתן יהיה להגיש תוכניות לאחר קבלת   9.4
אינסטלציה למי הרצליה. אישור צפוי תוך כחודש כלומר עד 

10/2/15.  

    

      כל האישורים האחרים.במקביל יושלמו   9.5
        
      .2015היתר בניה צפוי לכן עד סוף פברואר   .10
        
מלווה תושלם במקביל להשלמת הטיפול בהיתר ואישור בנק   .11

  הכנת המכרז כדי להיות מוכנים עם קבלן לתחילת מרץ. 
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