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 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 +3+-0.00הקבלן מתקדם עם יציקת קירות בין מפלס  -

 טפסנות לתקרה קומת קרקע.הקבלן החל בבניית  -
 .צפי ליציקת מחצית ראשונה של תקרת קומת קרקע יום חמישי -
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8/12/16 

    
יציקה של חלון אלומיניום קבוע בחלק התחתון ל ןיתוקן מחלו 8פרט חלון א' .2

ללא תחתית אלומיניום ומחוץ למבנה יהיה גמר בטון לפי פרט שיעביר 
 האדריכל .

 8/12/16 מאיר גיא

    
הקבלן נדרש להכין משקופים עיוורים לחלונות ודלתות ולהגיש תוכנית שופ  .3

 דרוינג לאישור הפיקוח .
 12/12/16 אבי

    
 8/12/16 מוחמד תשתיות גז מים וחשמל במרפסות. קת מרפסת ויבחן מיקוםייצ ן יבצעהקבל .4

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

 .נופים, לתקן את הנזילה
 12/12/16 ערן

    
מול מצוק ,מתאם שינויי דיירים שינוי קירות הדף  פיקוח בודק את אישוריה .6

 דיירים מבקשים לשנות את הקירות וממתינים לאישור. 5-עדכן ש
 8/12/16 חיים

    
את ביטול עלות שינוי לאסלה בחדר  מול יועץ האינסטלציה פיקוח יבדוקה .7

רחצה , השינוי המבוקש על ידי הדיירים הוא סיבוב של האסלה ללא 
 הרחקה.

 8/12/16 ערן

    
  אבי לוי  .כנדרש בהסכם ורת בטפסי העירייהחתום בתור אחראי לביקיהקבלן  .8

    
כמויות בטון  תחשב כמויות עבור בדיקל העביר הזמנת עבודההפיקוח  .9

 וברזל.
 5/12/16 חיים

    
אדריכל יתקן פרט למדרגות של דירות מרתף, הקטנה של רוחב  .10

 מדרגה אלכסונית תקנית. דבר זה יאפשר ביצוע ס"מ 80המדרגות ל 
 8/12/16 מאיר גיא

    
ם עיריית הרצליה ביקש להעביר צו הפסקת עבודה, עהפיקוח על הבניה מט .11

מאחר והקונסטרוקטור לא חתום על טפסי אחראי לביקורת, הפיקוח יעביר 
 ,ויוציא מכתב לעירייה.לעו"ד זאב ברסלאור דוגמא של טופס

 8/12/16 חיים

    
 הקרטון שאמור להחזיק את הבטון -עגול הקבלן נדרש לתקן יציקת עמוד  .12

 לך יציקה.ויוצר צורה עגולה נקרע במה
 8/12/16 מומחד

    
 8קומה  – 25פיקוח יעביר תוכנית מיזוג של קומת גג מתוקנת, מדירה ה .13

 בו בגג.היחידות חוץ )מעבים( יורכ
 8/12/16 ערן

    
תקן הטפסנות של מובהר לקבלן כי טרם יציקת תקרת קומת קרקע יש ל .14

מרפסות החזית אשר עמודי התמיכה שלהם שקעו בבוץ. אין לצקת לפני 
 קבלת אישור לתיקון. 

 מיידי מוחמד
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