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  18/7/16  2557  18/7/16מתאריך   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
החלו לבצע מנקה ומסתת את ראשי הכלונסאות ,הקבלן   .1

  בדיקות סוניות. 
    כללי

        
  14/7/16  ערן  .PDF/DWGבקבצים חשמל הועברו לקבלן תוכניות   .2

        
, 13/7/16 נערכה פגישה עם קבלן ויועץ אינסטלציה באתר  .3

  הועבר סיכום פגישה במייל.
הקבלן יעביר ליועץ רשימה של החומרים והציוד שמתכנן 

  . להשתמש
  .תקבע פגישה נוספת כדי לעבור על התוכניות לאורך המבנה 
פיקוח יבדוק מול היועץ לגבי יציקת הצנרת מתחת לרצפת 

  המרתף.

  
  
  
  
  
  חיים

20/7/16  
  
  
  
  
  

  
        

 ויתןהקבלן הציג לפיקוח תיק דיירים לדוגמא, הפיקוח יבדוק   .4
–לכל תיק דייר ,תוכניות  להדפיס הקבלן נדרשאת הערותיו, 

  חשמל,אדריכלות ,ומיזוג אויר.

  18/7/16  אבי

        
הערות לגבי ספקים ויה ארקדיה ומודי, הקבלן פיקוח העביר   .5

מתבקש להכין חוברת לכל דירה  לאחר התיקונים שהעביר 
בכל תיק דייר יהיה חוברות של בחירות  ,יושמוהפיקוח 

  .מטעם הספק נדרטים שנבחרוהסט

  25/7/16  אבי

        
ספק מטבחים דקור יתקן את התוכנית לפי גודל המטבח   .6

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

  25/7/16  אבי

        
ע לחבר את האתר הקבלן מוסר שביום ראשון חברת חשמל תגי  .7

  לחשמל זמני, הקבלן יחבר את המשרדים לחשמל ומים.
  24/7/16  מוחמד

        
  19/7/16  אבי   יעביר פרטי איטום של כל הבניין לאישור הפיקוח .הקבלן   .8

        
מחר יחלו להזיז את  - הזזת גדר והמשך חפירה בחלק הדרומי,  .9

ושיפוע הגדר ולחפור את החלק הדרומי, כולל מרווח עבודה 
  .תקני לאפשר עבודה מחוץ לקיר המרתף

  19/7/16  מוחמד

        
עם בחירת מול ישראליפט  הקבלן אישר את הזמנת המעלית  .10

  .בגוון אפור פנים  הדיירים לחיפוי
  18/7/16  אבי

+מאיר גיא חיים הוניגמן+אבי לוי  יורם מרגי+ נוכחים+  תפוצה:
  +שלמה ווגמן

  ערן שני רשם: 



  ניהול פרויקטים                                                                                        אפרתי מדפיס
 09-9558855 :, פקס09-9559555טל:

 
 

       

 Fax:  Raananna St.  Gamla on the park, 34 Jerusalem  09-9558855  פקס:  09-9559555: טל רעננה  34בית גמלא בפארק, דרך ירושלים        
e-mail:office@e-m..co.il 

  

  
  

  18/7/16  2557  18/7/16פגישת 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
  21/7/16  שלמה ווגמן  וף השבוע תוכניות קונסטרוקציה קומת קרקע יועברו עד ס  .11

        
 השלמת התוכניות צפוי האדריכלות, תוכניות פיקוח מקדם את   .12

  עד סוף החודש.-
  29/7/16  מאיר גיא

        
הקבלן יעביר לפיקוח הצעות מחיר של קבלני מיזוג לעבודות   .13

  עבור כל הדירות בפרויקט כולל הנמכות גבס.
  1/8/16  אבי

        
ס"מ  220קבלן שכל הויטרינות בדירות יהיו בגובה   הובהר ל  .14

  לפי המפרט וההסכם שנחתם, אדריכל יעדכן את התוכניות.
  18/7/16  ערן

        
  1/8/16  אבי  הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאלומיניום ולאישור הפיקוח .  .15

        
הקבלן הציג לוח זמנים , יש לפרט את כל הפעילויות   .16

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

  25/7/16  מוחמד 

        
  –את קבלן החשמל  והפיקוח אישריועץ החשמל ו  .17

  חג' יחיא אחמד ע"י הקבלן הראשי. 
  18/7/16  חיים 

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

  


