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 תאריך מס' עבודה  
 מוחמד אחמיד אבי לוי + -קבלן ,שרגא זקס+אריק סיכל + דוד צרפתי –נציגות  נוכחים

  ערן שניחיים הוניגמן + – אפרתי מדפיסאיגור ,–קבלן אלומיניום ,
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 .ואת בניית המחיצות בדירות הקבלן השלים את השלד
 .דירות בוצעו תשתיות חשמל 33אינסטלציה,  הדירות בוצע 30 
 . מדרגותקומות של חדר  5 ב בדירות טייח בוצע קומות 7 -ב 

 .ביצעו ריצוף וחיפוי בלובי +2-5מרתף  , בקומה ,לא מלארוצפו  16 -ריצוף בדירות 
  .+ משקופים עיוורים לדלתות פנים איטום משקופים עיוורים

 עבודות קבלן אבן, קבלן האבן עובד על איזור צפון מזרח.

 
 מוחמד

 
 

 
18/9/17 

 
 

    
2. 

 
 פיתוח בחזית צפונית של הבניין .לקירות הקבלן החל להחל לבצע יציקות 

 
 17/9/17 מוחמד

בסיור שנערך בבניין , בויטרינה של דירת הגן בוצע שורת אבן מלאה ומעליה שורת  .3
ס"מ, הפיקוח מבקש להחליף את שורת האבן לאבן שלמה לכל  3אבן דקה בעובי 
 .ס"מ ללא פוגה ,כולל עיגון בורג 36 -גובה השטור, כ

 18/9/17 מוחמד 

    
בפגישה עם הנציגות הוחלט על אופן הדלקות תאורות הלוביים, כל לובי ידלק בנפרד,  .4

התאורה תדלק באופן מלא על ידי גלאי נפח שיותקן מול המעליות ועל ידי לחצן 
 המתוכנן בכל דירה.

 לא תהיה תאורה קבועה או הפרדות בהדלקות לפי איזורים.

 11/9/17 אלעד

    
להעביר גופי תאורה לאישור יועץ החשמל, תאורת חירום , שילוט הקבלן נדרש  .5

 חירום וכ"ו.
 25/9/17 אבי

    
,יש לתקן את מעקה אלומיניום  במרפסת  הורכב, בוצע צבע כללידירה לדוגמא,  .6

שבוצע קצר עמוד המעקה, ובנוסף קליפס עטיפת העמוד עקום ,יש  Uפרופיל תחתון 
 הקבלן נדרש להשלים צבע על משקופי דלת ממ"ד ודלת ראשית . . להחליף

 .האלומיניום בדירה לקדם את הרכבת דלתות פנים והשלמת כל פריטי יש 
 בכל הדירה.תקרה ו קיר יש לחתוך באופן מושלם את הטיח במפגש

 11/9/17 מוחמד

    
כנפית של הלובי הראשי , הדו הראשית הדלת הלהחלפת  הקבלן העביר הצעת מחיר .7

 הצעת נוספות . העביר לנציגות , הפיקוח לדלת חשמלית 
 

 3/9/17 ערן

האדריכל יגיש בהיתר שינוים הוספה של אדניות במיקום המקורי של הפתחים  .8
, במידה ולא יאושר ביצוע אדניות בעירייה הקבלן נדרש 29,30במרפסות בדירות 

 של הפתח לפי תוכניות אדריכלות. ניסורלבצע 

 מיידי מאיר גיא

    
הוחלט שדיירים אשר לא הקבלן הציג דוגמאות של תריסי אלומיניום טבעי וצבוע,  .9

 .יקבלו תריס אלומיניום טבעיישדרגו לתריס אור, 
רופיל, בצביעה ע"י חברת רול פמוקצף תריס  שלבכמו כן הקבלן יעביר דוגמא של 

 .שהוצג וף של שלבי תריסי אור יותר לגוון הכסהגוון קרוב 
 

 איגור
 

25/9/17 

חות, יש לסתת ס"מ לפ 90למעבר  11הקבלן נדרש לתקן את רוחב המסדרון בדירה  .10
 בטיח של ארון החשמל, הקבלן יעביר הצעת מחיר לביצוע התיקון לאישור הדייר.

הדייר לביצוע הגדלה הקבלן יפנה אל הדייר לקבל את אישורו בכתב,במידה ויתנגד 
 .4המסדרון ובהמשך בעיות לטופס 

 

 מיידי אבי
 

11. 
 

הפיקוח יפנה אל יועץ החשמל לבדיקת חיבור המעליות אל הגנרטור באתר מגרש 
 , הנציגות הסכימה לביצוע השינוי, הובהר שהחיבור יהיה כרוך בתשלום.203

 18/9/17 ערן 
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מס'   
 עבודה

 תאריך
 מוחמד אחמידאבי לוי +  -דוד צרפתי +שרגא זקס+אריק סיכל , קבלן –נציגות  נוכחים

  חיים הוניגמן +ערן שני – אפרתי מדפיסאיגור ,–,קבלן אלומיניום 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
דוד צרפתי מעדכן שהקבלן העביר הצעת מחיר שדרוג לתריסי אור, התוספת  .12

לכל ₪  42,000למ"ר, בנוסף יקבלו הדיירים זיכוי על סך ₪  350לתריס הינה 
 בחלונות .הדירות בבניין, עבור שינוי דגם שלבי תריסים 

דוד 
 צרפתי

31/7/17 

    
 18/9/17 ערן הפיקוח יערוך טבלה לחישוב מ"ר תריסים בויטרינות ובחלונות מטבח. .13

 
14. 

 
 יועץ בניה ירוקה, הנושא דחוף ביותר.הקבלן נדרש לרכז את החומר עבור בדיקת 

 
 אבי

 
24/8/17 

    
את התוצאות  יעבירהקבלן מעדכן שבוצעו בדיקות גלילים חוזרות, הפיקוח  .15

 . לאישור, במקביל פנה הפיקוח לקבל ריכוז בדיקות מלאה  למתכנן
 18/9/17 ערן 

    
16. 

 
 

לפי תוכניות השינוים של , יבוצע  28בדירה  הקבלן יתקן את חלון חדר הורים
 הדייר.

 מיידית מוחמד

 15/10/17 מוחמד שבחודש אוקטובר צפוי להתחיל בהרכבת מעליות.הקבלן מעדכן  .17
    
הקבלן נדרש לפרק את תוואי צנרת הגז העובר מתחת אמבטיות , יש לתקן כך  .18

 שיעבור במסדרון .
  מוחמד

    
 30/10/17 מוחמד מתוכנן לפרק את המנוף רבאוקטוהקבלן מעדכן שבסוף חודש  .19

    
 25/9/17 אלעד יתקיים סיור מטעם הבנק. 14:00בשעה  25/9/17בתאריך  .20

    
ס"מ הקבלן חותך  80בפגישה העלה הקבלן סוגיה של חיתוך פנלים לריצוף, עד  .21

באתר ללא תוספת תשלום, מעל מידה זו הקבלן מזמין את חיתוך הפנלים אצל 
 ס"מ הינו בתופסת תשלום. 80ספק הקרמיקה, חיזוק למידות מעל 

 הדיירים ישלמו לספק ישירות עבור חיתוך הפנלים ללא זיכוי .

  

    
22. 

 
 

 

 סיכום לגבי  הערות שעלו בבדיקת הדירות מהסיור שנערך:
  בצד צפון,  2יש לתקן גובה ולפרק החיפוי על עמודים בגינות לוביים של קומה

 יש לשמור על גובה אחיד בפסי הניקל.

  ורטיקלי היורד בנישת מדי המים, לצינור  " חוליות6נדרש להחליף את צינור
 גבריט , לפי הנדרש במפרטי ההסכם ודרישות היועץ.

  יש לבצע מריחת איטום בכל חזית החלונות, קבלן האבן דילג על איטום פרט
 )מקבל טייח במקום אבן(, יש לחזור ולאטום באופן מלא.  8-חלונות א

 העיגון )פלאחים( של  בוצעו איטום משקופים עיוורים, יש לחתוך את פחי
 המשקוף העיוור ורק אחרי לבצע מריחה מלאה על צידי המשקוף.

 . יש לקבע את משקוף העיבוי )טייח( של דלת הממ"ד בדירה לדוגמא 

  אין אישור לבצע 5יש לבצע הרחבת חגורת בטון בגינה המערבית ליד דירה ,
 קרמיקה בשכבות כפולות. יש לפרק ולתקן.

  לגליפים בחלונות שירותי חדרי שינה בחדר הורים, קיימת יש לבצע איטום
 נישה להרכבת רפפות מסתורי כביסה לגובה הקומות .

  יש לחתוך חוטי ברזל  ולהשלים פקקים בקירות חוץ, לפני ביצוע מריחת
 איטום.

  ולהשלים טייח . 6יש לפרק לוח עץ ממסתור כביסה דירה 
  את קו הטייח החיצוני , נדרש , נדרש לתקן 8בחלון מסתור כביסה של דירה

 לקבל משקוף עיוור בקו אפס על הטייח.
 .יש להחזיר את כל מעקות הבטיחות של גינות הלוביים שפורקו 
  בפתח מעבר מיזוג אויר קיים צינור חשמל מחוץ לקיר , יש לתקן את  8דירה ,

 ההתקנה של הצינור.
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מס'   
 עבודה

 תאריך
 מוחמד אחמידאבי לוי +  -דוד צרפתי +שרגא זקס+אריק סיכל , קבלן –נציגות  נוכחים

  +ערן שניחיים הוניגמן  – אפרתי מדפיסאיגור ,–,קבלן אלומיניום 
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
   יש להוסיף בכל חדר פתח לאויר חוזר בצמוד למפזר בהתאם  –הפיקוח מתריע

 לתוכניות היועץ.
 במספר דירות בוצע חיפוי בחדרי רחצה שלא בזוויות ישרות 

  מידות קיים קלין , נדרש לתקן את הקלין ולשמור על  10בריצוף מרפסת דירה
 שוות בהתקנת פנל וקופינג .

  חיפוי בקיר מתחת חלון מסתור כביסה לפי פריסה של הדייר, בוצע  11בדירה
 יש לתקן את השורה הרביעית והחמישית , בוצע שלא לפי הפריסה שהתקבלה.

  יש לישר גליפים בעמוד השמאלי )כוון המטבח( ובחלון המטבח. 6בדירה 

  מסתורי הכביסה בדירות דרום מזרח, יש לבדוק את קו החוץ האנכי של
קיימת בליטות בין קצוות רצפות מסתורי הכביסה, בהמשך ישפיע על הרכבת 

 רפפות לגובה המבנה.

  יש לבצע את החיפוי של חזית האמבטיות בקו אפס עם  11ובדירה  5בדירה
 הריצוף, נראה הריצוף קצר מידי ויהיה חריץ בין החיפוי לריצוף.
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