
 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 
 

 8/5/2017    תאריך         
 2557/32702 מספרינו:         
 סיכום דיון     

 

 

 8/5/17 2557 8/5/17מתאריך  שבועיתתאום פגישת  – 204זרובבל  אהנוש

 תאריך מס' עבודה  
 204זרובבל  ערן שני +חיים הוניגמן  – אפרתי מדפיס , מוחמד אחמיד אבי לוי +-קבלן נוכחים

 שם העבודה  

 מועד לפעולה תוכן מספר
 סטטוס באתר: .1

 .+22קירות אל מפלס ,עובדים על  יצוקה+ 19רצפה  
 12דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה,  10, דירות 16בוצעו  -ניית מחיצות פניםב

 .דירות בוצעו תשתיות חשמל
 דירות גן בוצע, החלו לעבוד בקומה ראשונה. -טיח

 
 מוחמד

 
8/5/17 

 

    
יתוקנו ויועברו עד הפגישה , פרטי אלומיניוםחוברת להערות ש מעדכןהקבלן  .2

  הבאה.
 6/4/17 אבי

8/5/17 
15/5/17 

    
עד סוף שבוע הבא יועברו תוכניות , ומעצבת לוביים התקימה פגישה עם הנציגות .3

  לביצוע.
מיכל 

 גינזבורג
18/5/17 

    
משאבות ,הקבלן ירכז את   יועץ האינסטלציה העביר לקבלן נתונים טכנים של .4

החומר ויעביר לפיקוח לאישור הציוד שהוא מתכוון לספק עבור בורות ניקוז 
 ומאגרי מים.

 27/4/17 אבי לוי
15/5/17 

 
    

5. 
 

 8/5/17 ערן .1:50הקבלן מבקש לקבל תוכנית אינסטלציה של תקרת מרתף בקנה מידה 

6. 
 
 
 
 
 

ת טיח והחלטה ,הקבלן ביצע דוגמא טיח בחזית מרפסות, הנציגות נדרשת לקבל
מוחלק בגוון אפור , ניתן לבצע כיסוי פח אלומיניום לפי הפרטים הסטנדרטים 

 במקום.
הקבלן מבקש לקדם את ההחלטה, מאחר והנושא מצריך פיגום והכנות שדורשות 

 זמן ותכנון מוקדם, יש לבחון את האופציות ולהתקדם .

 22/5/17 אלעד

  מוחמד שרוולי צנרת ורטיקלית לפני איטום חדרי רחצה .הקבלן נדרש לבטן  .7

הקבלן מתבקש להציג פנל עם סוגים שונים של בתי תקע לאישור הנציגות, לפי  .8
 .בטיצי'נוהמפרט ניתן לבחור אביזרים של חברת ניסקו )גביס( או 

 

 24/4/17 מוחמד
8/5/17 

15/5/17 
    

הנדרשות  צנרות אינסטלציה, בדיקותן יזמין את חברת איזוטופ להשלמת הקבל .9
על פי תקן בדירות, לא מתקבל שנשלחות תעודות עם סעיפים שלא נבדקו וחסר 

ולאשר אותם ללא לקוים. הועבר נתונים ותוכניות כדי להעביר את הדירות 
 לטיפול מיידי של הקבלן .

 8/5/17 מוחמד

    
10. 

 
לוח חשמל ציבורי לאישור לאחר קבלת פרטי המשאבות והספקים, יועבר תכנון 

 יועץ החשמל.
 15/5/17 אבי 

    
הפיקוח יבדוק בבדיקת התוכניות מופיע חיפוי אבן על חזיתות מערבית ומזרחית.  .11

עם האדריכל , טענה שמעלה הקבלן , לפיה תוכנן טייח צבעוני בחלל מקורה מצד 
 מזרח ומערב.

  מאיר גיא

    
יקדם את עבודות הגמר בדירה לדוגמא, איטום חדרים עד הפגישה הבאה, הקבלן  .12

 רטובים, טייח ועוד.
 15/5/17 מוחמד

    
שימנעו  הובהר לקבלן שעליו לסגור את חורי הדיבידגים באמצעות פקקי גומי .13

 חדירת מים לתוך קירות הבניין.
  מוחמד

    
אלעד אמיר   זיו גלמור++ מיכל גינצבורג + מאיר גיא +  יורם מרגי+   נוכחים תפוצה:

 +דוד צרפתי
 ערן שנירשם: 


