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 5/9/16 2557 5/9/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 אבי לוי+–קבלן  ,+אופיר רוסין+ אלעד עמירדוד צרפתי   – נציגות נוכחים

                                                                                                                                         + ערן שני                                                                                                                    ניגמן חיים הו-אפרתי מדפיס ,מוחמד אחמיד
 204זרובבל 

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

הקבלן יצק חלק מרצפת קומת מרתף, היצק חלק מקירות קומת 
 מרתף/מחסנים. 

 כללי מוחמד

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

12/9/16. 
 12/9/16 מוחמד

    
 ים כנס דיירים ובו נמסרו לדיירים תיקי הדירות .התקי .3

 
 4/9/16 אבי

,המחירים  של חברת דקור שדרוג עבור תוספת יחידה ארון חבילת .4
 שהגיש הקבלן לא מאושרים, יש לתקן ולתת מחירים הגיוניים.

 12/9/16 אבי

    
 12/9/16 ערן  הקבלן העביר הצעות המחיר של קבלני מיזוג, הפיקוח יבדוק. .5

    
הפיקוח יעביר לקבלן רשימת אלומיניום, הקבלן יכין תוכנית שופ  .6

 דרוינג לאישור הפיקוח .
 19/9/16 אבי

    
,נישת מעבר כבלים  6האדריכל יתקן את תוכנית קומת מרתף ומחסן  .7

 חברת חשמל. מיקום גלגלון יועתק לעמוד משמאל לדלת המחסן.
מאיר גיא 

 +שלמה ווגמן
 מיידי

    
 5/9/16 ערן הפיקוח יעביר למצוק את אישור יועץ קרקע עבור הביסוס. .8

    
בתוכנית אדריכלות. במידה והיו  8הקבלן מוסר שעובד לפי עדכון  .9

 עדכונים נוספים האדריכל נדרש להעביר אל הפיקוח .
 כללי מאיר גיא

    
לסגור את התקיימה פגישה עם קבלן האלומיניום ועם האדריכל כדי  .10

 נושא קיר המסך בלובי הראשי. אין עדיין תכנון סופי.
 כללי אבי

    
הקבלן נדרש להעביר לפיקוח לאישור את תוכנית קיר המסך של  .11

 הלובי הראשי .
 12/9/16 אבי 

    
רצפת גג מחוץ לויטרינות של  –אדריכל נדרש לעדכן אתהתקרה  .12

 .203כמו במגרש  32,33דירות 
 12/9/16 אמאיר גי

    
הפיקוח ידאג להעביר לקבלן רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום  .13

 מעודכנות.
 8/9/16 ערן 

    
 כללי מאיר גיא האדריכל עדיין לא העביר תכנית חדר מדרגות ראשי של הבניין. .14

    
 כללי מוחמד ס"מ. 80בפיר חשמל תהיה דלת אש ברוחב  .15

                                                                                                                                       ערן שני                                                                                                                        רשם:   יורם מרגי +שלמה ווגמן+מאיר גיא+ נוכחים תפוצה:
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 5/9/16 2557 5/9/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  

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

 204זרובבל 
 ם העבודהש  

 מועד לפעולה תוכן מספר
    
מכסה לגוב מעבר כבלים בקומת  הפיקוח העביר לקבלן פרט של .16

 החניון. 
 5/9/16 ערן

    
תוכניות מערכת הספרינקלרים נמצאות בבדיקה בחב' איזוטופ. צפי  .17

 לקבלת אישור תוך שבועיים.
 15/9/16 זיו

    
    

                                                                                                                                       ערן שני                                                                                                                        רשם:   +שלמה ווגמן+מאיר גיאיורם מרגי + נוכחים תפוצה:


