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 31/10/16 2557 31/10/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

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

                                                                                                                                       ערן שני                                                                                                                       +חיים הוניגמן -אפרתי מדפיס
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 מ"ר( 700 -הקבלן יצק קטע ראשון של תקרה )כ
 . 3/11/16 -קטע נוסף צפוי ביציקת 

 3/11/16 מוחמד

    
  הפיקוח העביר הערות ללוח זמנים, הקבלן נדרש  לתקן ולהחזיר עד  .2

7/11/16. 
 7/11/16 מוחמד

    
מתאם שינוים דיירים  -יובל מערכות –נבחר ע"י הקבוצה קבלן מיזוג  .3

בתיאום עם  את בקשות הדיירים ויוציאו תוכניות עבודה לקבלן יתאם
 .הקבלן מיזוג אויר

 כללי נדב עבר

    
ק וניתן לבצע תשתיות לכלים סניטריים בדירות מרתף, דהפיקוח ב .4

 מופיע בתוכנית היתר בניה.
 כללי  אבי

    
כולל תכנון קיר מסך הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח  .5

 .בלובי ראשי
 7/11/16 אבי

    
הקבלן ביקש לקבל תוכנית לוחות חשמל ציבוריים , הפיקוח ידאג  .6

 להעביר.
 1/11/16 ערן

    
, 1יועץ חשמל יעביר תוכנית מיקום לוח חשמל ציבורי ליד חניה  .7

 יר תוכנית ממוחשבת למיקום מדויק.הפיקוח העב
 26/10/16 ערן

    
רצפת גג מחוץ לויטרינות של  –תקרה ב להוסיף גגוניםאדריכל נדרש  .8

הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר  .203כמו במגרש  32,33דירות 
 .בכל מקרה שינויים

 22/9/16 מאיר גיא

    
ו תשתיות גז מים האדריכל נדרש לתכנן מיקום של קיר שעליו יורכב .9

 וחשמל במרפסות.
 7/11/16 מאיר גיא

    
אלעד ירכז את בקשות הדיירים לגבי הזזת קירות הדף כחלק משינוי  .10

 הדיירים בדירות במידה ויבקשו.
 7/11/16 אלעד

    
הפיקוח בדק את מיקום לוחות החשמל, לא ניתן למקם לוח בקיר בטון  .11

אם יורכב לוח החשמל על גבי ולא במסדרון החוצץ את הלובי אלא 
 שקוע בקיר, מיקום בפינת האוכל אושר בקיר בניה .

 31/10/16 ערן

    
הקבלן פנה אל הפיקוח בבקשה לשנות קיר בסוף הירידה  .12

ואישר  203/204ברמפה, לבצע קיר אלכסוני בין מפגש הקירות 
 את הביצוע, המתכנן יוציא פרט ויעדכן את התוכנית.

 7/11/16 שלמה
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 31/10/16 2557 31/10/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  

, מוחמד אחמיד  אבי לוי+–קבלן  דוד צרפתי,+אלעד עמיר  –נציגות  נוכחים
 204זרובבל                                                                                                                                                                                                    חיים הוניגמן + ערן שני                                                          -אפרתי מדפיס

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    

חב' איזוטופ. צפי לקבלת ב אושרהיות מערכת הספרינקלרים תוכנ .13
 .אישור כשבוע

 6/11/16 ערן

    
  אבי על הקבלן לחתום כאחראי לביקורת בהתאם לנדרש בהסכם. .14

    
 -לשאלת הקבלן לגבי שחרור עשן במחסנים, תשובת יועץ בטיחות .15

רך מ"ר. לצו 0.3משטח הרצפה לא יפחת מ  2%שטח רפפה יהיה 
 ס"מ מעל כל דלת מחסן. 80/40העניין הקבלן נדרש לבצע רפפה 

 כללי מוחמד

    
בהמשך לפניית הדיירים מובהר ע"י אבי לוי שבגווני סטנדרט  .16

 הדלתות תהיה גם דלת לבנה.
 31/10/16 אבי

    
                                                                                                                                                                                                                                           ערן שני                    רשם:  +שלמה ווגמן+מאיר גיא  יורם מרגי+ נוכחים תפוצה:


