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  8/8/16  2557  8/8/16מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל   אהנוש

  תאריך  מס' עבודה    

מוחמד אבי לוי+–קבלן ,בן דוד  +רוניאלעד עמיר – נציגות  נוכחים
  מאיר גיא –אדריכל  ,אחמיד

                                         ערן שני ים הוניגמן + חי-אפרתי מדפיס

  204זרובבל 

  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן  מספר
,בסיס מנוף ורצפת פיר מעלית  הקבלן עובד על ברזל רפסודה  .1

  ., יום רביעי מתוכנן יציקת רפסודהיצוק
  10/8/16  מוחמד

        
הקבלן יבצע את בורות הביוב של דירות מרתף וכל שאר   .2

  ציה,בתוך הרפסודה. רות לפי תוכנית אינסטלוניהצ
  מיידי  מוחמד

        
,הפיקוח בודק שוב בקומת מרתף  הקבלן יבצע את קווי הניקוז  .3

  .ת וביטון ותלי- את הנושא
  מוחמד

  
  כללי

  
        

הקבלן נדרש  לתקן תיק דיירים, העביר הערות לפיקוח ה  .4
  ולהחזיר בהקדם.

  15/8/16  אבי

        
יה ארקדיה ומודי, הקבלן פיקוח העביר הערות לגבי ספקים ו  .5

מתבקש להכין חוברת לכל דירה  לאחר התיקונים שהעביר 
היה חוברות של בחירות ייושמו, בכל תיק דייר תהפיקוח 

, יש להכניס חוברת לכל  הסטנדרטים שנבחרו מטעם הספק
  .תיק דייר

  15/8/16  אבי

        
העביר מחיר הספק  ,דקור  הפיקוח אישר את תוכניות מטבחי  .6

,המחירים שהגיש בילת שדרוג עבור תוספת יחידה ארון לח
  .ולתת מחירים הגיונייםהקבלן לא מאושרים, יש לתקן 

  15/8/16  אבי

        
  15/8/16  מוחמד . למערכת ביוב עירוני שירותי המשרדיםהקבלן נדרש לחבר את   .7

        
שהציעה הקבלן ,יבדק על ידי  של היריעה לאיטום הפרט  .8

  הפיקוח.
  15/8/16   חיים

        
, על ידו שנפגע בזמן החפירההעירוני הקבלן תיקן את קו הביוב   .9

  .שיפוע החפירה בחלק הדרומיבהקו עומד בעומק 
  3/8/16  מוחמד

        
  15/8/16  אבי  נדרש להעביר את הצעות המחיר של קבלני מיזוג.הקבלן   .10

        
, שאר 4-9 ,הקבלן קיבל תוכניות קומותתוכניות קונסטרוקציה   .11

  התוכניות תוך שבוע.
  15/8/16  שלמה ווגמן

        
  ערן שני רשם:   +יעקב לובצקייורם מרגי +שלמה ווגמן +דוד צרפתי נוכחים+  תפוצה:
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  8/8/16  2557  8/8/16פגישת תאום שבועית מתאריך  – 204זרובבל   אהנוש

  תאריך  מס' עבודה    

מוחמד  אבי לוי+–אלעד עמיר+רוני בן דוד ,קבלן  –נציגות   נוכחים
  מאיר גיא –אחמיד, אדריכל 
חיים הוניגמן +  ערן שני                                         -אפרתי מדפיס

  204זרובבל 

  שם העבודה    

  מועד  לפעולה  תוכן  מספר
        
  15/8/16  ערן   הקבלן העביר לוח זמנים, הפיקוח יבדוק .      .12

        
, שאר 2-9קומות תוכניות הועברו לקבלן  -תוכניות אדריכלות   .13

התוכניות ישלחו עד סוף השבוע, כולל רשימות 
  אלומיניום+מסגרות +נגרות .

  11/8/16  מאיר גיא   

        
יועץ חשמל וקונסטרוקטור יתאמו מעבר כבלים בחדר חשמל   .14

  ובמחסן בקומה שמתחת.
יעקב לובצקי 
  שלמה ווגמן

15/8/16  

        
  31/8/16  אבי  ינג לאלומיניום ולאישור הפיקוח .הקבלן יכין תוכנית שופ דרו  .15

        
, 204למגרש  203 פתח בין חניון מגרש  יתאםקונסטרוקטור   .16

  , בהתאם לאישור יועץ תנועה בהיתר. מיקום גודל
  22/8/16  שלמה ווגמן  

        
,נישת מעבר  6אדריכל יתקן את תוכנית קומת מרתף ומחסן   .17

לגלון יועתק לעמוד משמאל לדלת מיקום ג כבלים חברת חשמל.
  המחסן.

  15/8/16  מאיר גיא   

        
  כללי  מוחמד       ומות בקומת המרתף .בלן נדרש לבצע עמודים עם פינות קטהק  .18

        
    דוד צרפתי   דוד צרפתי יבדוק לגבי ספק מטבחים נוסף.  .19

        
וקרקע בקנה  מרתףחשמל של קומות  הפיקוח יזמין תוכנית  .20

  לבקשת הקבלן . 1:50 ידהמ
  9/8/16  לובצקי

        
  ערן שני רשם:   + יעקב לובצקי+שלמה ווגמןיורם מרגי דוד צרפתי+  נוכחים+  תפוצה:


