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 תאריך מס' עבודה  
           ,         מוחמד אחמיד   –קבלן  ,אלעד עמיר+ דוד צרפתי  – נציגות נוכחים

                                                                                                                                         + ערן שני                                                                                                                    חיים הוניגמן  - אפרתי מדפיסזיו גלמור,  – יועץ אינסטלציה
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

  +, מחר מתוכנן לצקת.3מוכן ליציקת חלק שני של רצפה הקבלן  -

 +3+6קירות בין מפלס יוצק הקבלן  -

 
 

 מוחמד

 
 

20/12/16 

    
' , הגמר מחוץ לחלון 8את חלונות א הפיקוח מעדכן שאדריכל ביקש לשנות .2

 יהיה בטון עם טייח צבוע, גוון יבחר בהמשך.
 20/12/16 וחמדמ

    
 20/12/16 מוחמד תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח . תועברהקבלן מוסר שהיום  .3

    
 כללי מוחמד הקבלן יבצע יציקת מרפסת ויבחן מיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסות. .4

    
חברת –, הפיקוח פנה לקבלן השכן 203קיימת נזילת מים מכיוון מגרש  .5

 נופים, לתקן את הנזילה.
 כללי ערן

    
הפיקוח בודק את אישורי שינוי קירות הדף מול מצוק ,מתאם שינויי דיירים  .6

 דיירים מבקשים לשנות את הקירות וממתינים לאישור. 5-עדכן ש
 20/12/16 חיים

    
קבלן נדרש להשלים את כל המעקות בטיחות, ולבצע בדיקה מקיפה של ה .7

 הליקוים באתר .
 20/12/16 מוחמד

    
 20/12/16 חיים  הפיקוח בודק את נושא החתמת אחראי לביקורת ע"י הקבלן . .8

    
הפיקוח העביר הזמנת עבודה לחשב כמויות עבור בדיקת כמויות בטון  .9

 וברזל.
 5/12/16 חיים

    
 20/12/16 מוחמד בדירות הגן .מרתף ל ירידהמדרגות הקבלן נדרש להשלים  .10

    
 10/1/17 מוחמד גמר במרתף יחלו בחודש הבא.ההקבלן מעדכן שעבודות  .11

    
הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים להזמנות, מסגרות אלומיניום ואלמנטים  .12

 ים בפרויקט.ידקורטיב
 15/12/16 מאיר גיא

    
. הקולטנים ימוקמו  15,16יועץ אינסטלציה יעביר תכנון חדש עבור קולטנים  .13

יתן פתרון ימחוץ לקירות בטון , יועץ אקוסטיקה יבחן את השינוי המוצע ו
 אקוסטי .

 22/12/16 זיו 

    
בקירות ממ"ד יהיה לפי  -יחידות סינוןמיקום צינורות של לשאלת הקבלן , .14

  ושרת.תוכנית הג"א מא
 20/12/16 מוחמד
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