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

 תאריך מס' עבודה  

מוחמד –,קבלן +יונתן כהן + אלעד עמירדוד צרפתי – נציגות נוכחים
                                                                                                                                                                                                                                                             ערן שני -אפרתי מדפיס,אחמיד 

 204זרובבל 
 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
הועברו לקבלן תוכניות קונסטרוקציה של קומת מרתף  .1

באיזור דרום מזרחי של  מתוקנות עם קיצור עומקי הקידוחים
 .האתר

 7/7/16  ערן

    
, 7אדריכלות עד קומה בקבצים של הועברו לקבלן תוכניות  .2

 שאר התוכניות בעבודה .
 7/7/16 

    
ספק מטבחים דקור יתקן את התוכנית לפי גודל המטבח  .3

המופיע במפרט החוזי וישלח תוכנית לאישור, כמו כן יוצא 
 הספק מחיר לחבילת שדרוג בסיסית עבור תוספת יחידה ארון .

 18/7/16 אבי

    
 11/7/16 מוחמד  .הקבלן עובד על ניקוי ראשי הכלונס והכנות לבדיקות סוניות .4

    
מודי, של בחירות סטנדרטים מחברת  קובץ העבירלן הקב .5

ין לא יק ויעביר תגובה, חוברת של ויה ארקדיה עדודפיקוח יב
 . הועברה

 11/7/16 אבי

    
 11/7/16 מוחמד שלט לאתר, יורכב היום , כולל שלט לאפרתי מדפיס. .6

    
הקבלן תיק דיירים כולל תוכניות חשמל,  עד שבוע הבא יכין .7

ג אויר,אינסטלציה ואדריכלות , כולל הסכם הדיירים מול מיזו
 הקבלן לגבי שינוי דיירים . התיק יוגש לפיקוח לאישור.

 18/7/16 אבי

    
 11/7/16 ערן פיקוח העביר תיק דייר לדוגמא . .8

    
הקבלן העביר פרופיל חברה של קבלן אלומיניום לאישור  .9

 , הקבלן מאושר.הפיקוח
 11/7/16 אבי 

    
 הציע את חברת איטומית ,קבלן איטום מאושר, הקבלן   הקבלן .10

 יעביר פרטי איטום של כל הבניין לאישור הפיקוח .
 18/7/16 אבי 

    
הזזת גדר והמשך חפירה בחלק הדרומי, היום יגיע קבלן חפירה  .11

 לתיאום, הקבלן מוסר שתוך שבוע יחלו בפינוי האדמה.
 18/7/16 מוחמד

    
רו גוון אפור לחיפוי תא אישור המעלית ,נציגי הקבוצה בח .12

 הקבלן נדרש לקדם את ההזמנה .המעלית. 
 11/7/16 אבי

    
    

 ערן שני רשם:  חיים הוניגמן+אבי לוי  +יורם מרגי נוכחים+ תפוצה:
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 11/7/16 2557 11/7/16פגישת תאום תכנון  מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  

מוחמד –דוד צרפתי+ אלעד עמיר+יונתן כהן ,קבלן  –נציגות  נוכחים
                                                                                                                                       ערן שני                                                                                                                       -אחמיד ,אפרתי מדפיס

 204זרובבל 
 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
חיבור חשמל, בוצע העמדת פילר יצוק . הקבלן מוסר שתוך  .13

 חשמל זמני. לארון חפירהשבוע יבצעו חברת חשמל 
 רה והנחת צינור יגיע צוות נפרד לחיבור חשמל.לאחר חפי

 18/7/16 מוחמד

    
הקבלן מתבקש להעביר לפיקוח העתק של אישור פינוי פסולת  .14

שבוצעה בתחילת הניקיון באתר, כמו כן להעביר אישור פינוי 
 אדמה מהחפירה שבוצעה.

 כללי מוחמד

    
גיע משרד ,בשבוע הבא יבאתרעל הקבלן להשלים התארגנות  .15

 נוסף.
 הקבלן נדרש לספק שירותי חשמל עד חיבור חברת חשמל .

 כללי מוחמד 

    
נקבעה פגישה באתר בין הקבלן אינסטלציה ליועץ לתיאום  .16

 . 11:00העבודה , ביום רביעי בשעה 
 13/7/16 מוחמד

    
הקבלן הציג לוח זמנים , יש לפרט את כל הפעילויות  .17

לוח זמנים יוגש לאישור הפיקוח עד יום  . והתאריכים לביצוע
25/7/16. 

 25/7/16 מוחמד 

    
הפיקוח יפנה ליועץ חשמל לגבי אישור קבלן החשמל המוצע ע"י  .18

 הקבלן הראשי.
 11/7/16 חיים 

    
 ערן שני רשם:  חיים הוניגמן+אבי לוי יורם מרגי+ נוכחים+ תפוצה:

 


