
   אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים                                                                                     
 09-9558855 :, פקס09-9559555טל:

 
 Fax: Raananna  St.  Gamla on the park, 34 Jerusalem  09-9558855  פקס:  09-9559555: טל רעננה  34בית גמלא בפארק, דרך ירושלים    

e-mail:office@e-m.co.il 
 

 3/4/2017    תאריך         
 2557/32509 מספרינו:         
 סיכום דיון     

 

 

 3/4/17 2557 3/4/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
יועץ ,מוחמד אחמיד אבי לוי +-קבלןאלעד אמיר +דוד צרפתי ,  -נציגות נוכחים

חיים  – אפרתי מדפיס, אקלבץ נדב עבר+גל -ריםשינוי דייזיו גלמור, -אינסטלציה
 ערן שני +הוניגמן 

 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 .+18קירות אל מפלס ,עובדים על  יצוקה מלא+ 15.70רצפה  
 10דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה,  8, דירות 12בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 .ו תשתיות חשמלדירות בוצע
 החלו עבודות טייח במרתף במחסנים.

 
 מוחמד

 
3/4/17 

 

    
, הקבלן נדרש לתקן ולהחזיר חוברת שופ דרוינגהערות לגבי  העבירהפיקוח  .2

 . 6/4/17חוברת עם התיקונים עד 
 6/4/17 ערן

    
בעת פירוק קיר הפרדה בין מגרשים  -סוכם , 203נזילת מים מכיוון מגרש  .3

 במפלס קרקע,יתקן הקבלן את חדירת המים באזור קיר המשותף.  203/204
 כללי ערן

    
הפיקוח העביר הזמנת עבודה למעצבת לוביים, תוכניות ראשונות צפויות  .4

 אחרי החג. להתקבל
 20/4/17 מיכל

    
האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל  .5

 אלומיניום.
 27/3/17 גיאמאיר 

3/4/17 
6/4/17 

 6/4/17 ערן הפיקוח יתאם פגישה עם המתכנן לגבי פרגולות של הקומות הגבוהות. .6

סגור ובצמוד יבוצע פיר ,ה 8-10פיר מזגנים בין קומות האדריכלית מתאמת מעבר  .7
 אליו יהיה פיר כבלי חשמל , שניהם בגב קיר חדר מדרגות.

 

 3/4/17 ילנה
27/3/17 
3/4/17 

    
יועץ אינסטלציה יעביר תוכנית לצנרת מים בדירות עבור חיבור מחמם מים  .8

לדיירים, ההכנה תמוקם במסתור כביסה ותמשמש כאופציה לחיבור עבור 
 הדיירים. 

 6/4/17 זיו

    
הפיקוח קיבל אישור של יועץ בטיחות לבצע תעלת אויר צח ישירות דרך חדר  .9

התעלה אמורה להיות  הנמכות גבס בלובי ראשי.תקשורת, כדי לחסוך בגובה 
 מבודדת.

 2/4/17 ערן

    
ענה של מעבר צנרת חשמל בין דירות, סוכם שהקבלן טהפיקוח העלה בפני הקבלן  .10

יבצע סיתות ברצפה וביטון צנרת כך שצינור חשמל לא יבלוט מעל הרצפה 
 במרפסות, בהמשך יבצע הקבלן בטון שיפועים ואיטום כרגיל.

 3/4/17 רןע

    
11. 

 
הקבלן  .הקבלן מבקש לבצע טיח במקום קורה פלדה היקפית לחזיתות המרפסות

 .האדריכל לפני ביצוע כל הבניין יכין דוגמא לאישור
 

 3/4/17 אבי    

הקבלן מתבקש להציג פנל עם סוגים שונים של בתי תקע לאישור הנציגות, לפי  .12
 .בטיצי'נוניסקו )גביס( או  המפרט ניתן לבחור אביזרים של חברת

 

 24/4/17 מוחמד

  חיים . 203/204הפיקוח יערוך את ההתחשבנות לגבי הוצאות בין מגרש  .13
    
הקבלן נדרש להגיש לאישור לוח חשמל ציבורי ופרטים לגבי משאבות ומערכות  .14

 .במרתף )ספרינקלרים, משאבות בורות ניקוז כו'(
 3/4/17 מוחמד

    
 ערן שנירשם:  מיכל גינצבורג + מאיר גיא + +שלמה ווגמן יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:


