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 21/11/16 2557 21/11/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

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

                                                                                                                                         + ערן שני                                                                                                                    ן חיים הוניגמ-אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

הקבלן החל בבניית קירות דירות גן, קירות איזולציה ובטון ביציקה            -
 . יחד

 הקבלן ביצע איטום על קירות היקף מרתף. -
 הקבלן החזיר מילוי אדמה מחוץ לקירות היקף מרתף. -

 21/11/16 מוחמד

    
 17/11/16 ערן הפיקוח . אושר על ידילוח זמנים  .2

    
הקבלן נדרש להכין משקופים עיוורים לחלונות ודלתות ולהגיש תוכנית  .3

 שופ דרוינג לאישור הפיקוח .
 28/11/16 אבי

    
האדריכל נדרש לתכנן מיקום קיר שעליו יורכבו תשתיות גז מים  .4

 וחשמל במרפסות.
 28/11/16 מאיר גיא

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

 .נופים, לתקן את הנזילה
 28/11/16 ערן

    
  ,להג"א יר שיבקש שינוי קירות הדף בקשהכל דיעבור מצוק יגישו  .6

 כל דייר ישלם עבור האישור והטיפול בנושא בנפרד.
 21/11/16 סער/שלמה

    
בחדר רחצה הורים סוכם שאסלה תורכב ישירות על קיר  9בדירה  .7

 הבטון ,לחסוך את הבליטה של קיר האיזולציה, לא בתוך הקיר.
בנוסף נבדק שינוי במיקום לוח החשמל, לי ניתן להשקיע בקיר בטון, 

 סוכם שיועבר אל קיר בנייה באיזור פינת האוכל .
יעביר תוכניות עבודה ו יידע את הדיירים דייריםהמתאם שינוים 

 לביצוע .

 28/11/16 נדב עבר

    
  אבי לוי  הקבלן חתום בתור אחראי לביקורת בטפסי העירייה. .8

    
 28/11/16 חיים הפיקוח יבדוק לגבי חשב כמויות עבור בדיקה כמויות בטון וברזל. .9

    
 יהקבלן, יש צורך להחליף את משקופהפיקוח ערך סיור בנוכחות  .10

דלתות הממ"דים כדי למנוע עבודה כפולה , במשקוף שיצקו אין מקום 
 לטייח וצריך להוסיף זוית טייח למסגרת הדלת.

 

 21/11/16 מוחמד
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