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  4/7/16  2557  4/7/16מתאריך  תאום תכנון פגישת  – 204זרובבל   אהנוש

  תאריך  מס' עבודה    

אבי לוי +מוחמד  –,קבלן + אלעד עמירדוד צרפתי – נציגות  נוכחים
                              ערן שניחיים הוניגמן+ -אפרתי מדפיס,אחמיד 

  204בבל זרו
  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן  מספר
הועברה למתכנן טבלה עם מספרי קידוחים שיש לגביהם קושי   .1

מטר עקב קריסות חול, מתכנן תיקן  11-בקידוח לעומק מעבר ל
והוציא תוכנית לפי יכולת הקידוח בשטח, והועברה לאישור 

  יועץ קרקע. 

  כללי  מצוק -אביעד

        
מטר  1דק את התוכנית ואישר ,יש לחדור לפחות ביועץ קרקע   .2

  עומק בחול , התוכנית תועבר לקבלן .
  כללי  דוד דוד –דן 

        
יועץ אינסטלציה תיקן את תוכנית רצפת מרתף , התוכניות   .3

  הועברה לקבלן .
  28/6/16  ערן

        
, DWGהקבלן מבקש לקבלן תוכניות אדריכלות בפורמט   .4

  כניות מטבחים .בהמשך יעביר הקבלן תו
  כללי  ערן

        
הקבלן יעביר עד סוף השבוע חוברת של בחירות סטנדרטים   .5

  מחברת ויה ארקדיה וחברת מודי  .
  7/7/16  אבי

        
הקבלן מוסר כי ביום  א' יותקן  שלט יועצים ושלט נפרד של   .6

  הפיקוח .
  11/7/16  מוחמד

        
טים עבור כלים נערכו סיורים בחברת מודי לבחירת סטנדר  .7

 -סניטריים וריצופים, בחברת דקור מטבחים ובחברת רב בריח
  לגבי דלתות כניסה לדירות ודלתות פנים .

  

  אבי 
  

29/6/16  
  

        
8.  

  
9.  

  
  
  

10.  
  

  
  

11.  

  תוכניות המטבחים שהוצגו ,במטבחי דקור לא אושרו .
  

ספק מטבחים דקור יתקן את התוכנית לפי גודל המטבח 
החוזי וישלח תוכנית לאישור, כמו כן יוצא המופיע במפרט 

  הספק מחיר לחבילת שדרוג בסיסית עבור תוספת יחידה ארון .
  

תוך שבועיים יכין הקבלן תיק דיירים כולל תוכניות חשמל, 
מיזוג אויר,אינסטלציה ואדריכלות , כולל הסכם הדיירים מול 

  הקבלן לגבי שינוי דיירים . התיק יוגש לפיקוח לאישור.
  

בלן יעביר פרופיל חברה של קבלן האלומיניום לאישור הק
  הפיקוח .

  אבי
  
  אבי
  
  
  
  אבי

  
  

  
  אבי 

29/6/16  
  

11/7/16  
  
  
  

18/7/16  
  
  
  

  מיידי

  ערן שני רשם:   יורם מרגי נוכחים+  תפוצה:
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  4/7/16  2557  4/7/16פגישת תאום תכנון  מתאריך  – 204זרובבל   אהנוש

  תאריך  מס' עבודה    

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

  204זרובבל 
  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן  מספר
        
חיבור חשמל בשלבי אישור בחברת חשמל, בוצע בניית פילר   .12

  חדש מבטון יצוק.
  כללי  מוחמד

        
  כללי  מוחמד   ות כולל משרד לפיקוח .על הקבלן להשלים התארגנ  .13

        
 יהיה איטומית, הקבלן יעביר פרטי הקבלן מוסר שקבלן איטום  .14

  .איטום לאישור הפיקוח 
  11/7/16  מוחמד

        
את כל הפעילויות  לפרטהקבלן הציג לוח זמנים , יש   .15

לוח זמנים יוגש לאישור הפיקוח עד יום  והתאריכים לביצוע .
15/7/16.  

  15/7/16  וחמד מ

        
על הקבלן להזיז את הגדר הדרומית בהתאם לגבולות המגרש   .16

 1:1ודרישות ביצוע המרתף, תוך שמירה על שיפוע חפירה תקני 
  .בכל היקף המרתף

  כללי  אבי

        
יועץ מעליות מפרט ביצוע וגמר שאושרו ע"י העביר הקבלן   .17

  .ואדריכל 
  4/7/16  אבי

        
  5/7/16  ערן  מעלית יועברו לאישור הנציגות . - התאפרטי גמר   .18

        
הפיקוח יפנה ליועץ חשמל לגבי אישור קבלן החשמל המוצע ע"י   .19

  הקבלן הראשי.
  7/7/16   חיים

        
  ערן שני רשם:   יורם מרגי נוכחים+  תפוצה:

  


