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 הערות כלליות לקבלן:  
 

השיפוץ במספר נייד אצל הסובבים את מקום השיפוץ  חובת הקבלן ליידע את השכנים הסמוכים למקום  ❖

 .בנוסף לשלט בכניסת הבניין.)שלט אזהרה(

 פינוי פסולת בניין לאתר מסודר.  ❖

המשופץ.)תוך התייחסות   באזורהגנות האפשריים למניעת פגיעה סביבתית יש לבצע את כל המיגונים ו  ❖

 .בשכנים וסובבים לאתר(

שילוט, עובדים מוסמכים וכ"ו עפ"י תקן!   קונסטרוקטור )במידה ויש( מיגון, יב לתוכניות מתכנן+קבלן מחו ❖

 לרבות ביטוחים ! 

 .למתכנן להודיע יש לשנייה אחת ביצוע מתוכנית מעבר בכל ❖

 .כל החומרים השחורים כולל צבע ורובה יסופקו ע"י קבלן מבצע ❖

 . וחלק לפני מתן הצעת מחיר קבלן חייב לעבור על תוכניות ביצוע עם מתכנן+ ❖

 .כל העבודות יבוצעו ע"פ תקני הבניה ודרישות חוק התכנון והבניה הישראלי ❖

 . אין לראות נספח זה ללא תוכניות עבודה ❖

 .אין להסתמך על מידות מתכניות ❖

 . יש לבדוק ולאמת מידות וכמויות בשטח ❖

 .לקוח הפרזול יורכבו רק לאחר אישור ודוגמא ע"י המתכנן+ חומרי הגמר והאביזרי ❖

 עבודת הריסה ובנייה בתיאום מול אדריכל מתכנן + קונסטרוקטור )באחריות הקבלן( ! ❖

ו. או כל דבר אחר שיכול לשמש " כגז ו מים, חשמל, -לפני תחילת הריסות יש לבצע ניתוקים של כל מערכות  ❖

 כמפגע לאתר.

 

 

 

 

 הינו הערכה בלבד! כתב כמויות זה 

 . יש לקחת בחשבון סטיות ושינוים כתוצאה מהעבודה בשטח
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תבוצע לפי   הקבלן יראה את המפרט וכתב הכמויות כהשלמה לתכנית ואין הכרח שהעבודה 

 ט. המפר

 סה"כ  מחיר יח'  כמות יחידות  אור ית סעיף

     תכנית הריסה 1

 

 במידת הצורך יש לבצע תמיכות בזמן ההריסות
 לפי הוראות קונסטרוקטור!!!

כל העבודות הריסה באישור ובהוראות 
 קונסטרוקטור בלבד!!!

    

   72 מ"ר בדירה פנלים  פירוק ריצוף+ 1.1

   7 יח' פירוק דלתות פנים  1.2

   1 יח' פירוק דלת כניסה 1.3

   12 יח' פירוק חלונות בדירה   1.4

   3 מ"ר כולל כלים סניטריים וחיפויים   פירוק חדר רחצה 1.5

   1.5 מ"ר פירוק שירותי אורחים כולל כלים סניטריים  1.6

   33 מ"ר ס"מ  10פירוק קירות  1.7

    קומפ'  פירוק בוידם קיים מעל חדר רחצה 1.8

    קומפ'  פירוק מטבח קיים  1.9

    קומפ'  קיימת בכניסה לבית פירוק הנמכה 1.10

    קומפ'  1פתיחת פתח חדש לחלון בחדר  1.11

    קומפ'  הגדלת פתח דלת בחדר רחצה  1.12

1.13 
בחלון   –עתידית יציאה למרפסת פתיחת פתח 

 קיים  
    קומפ' 

 ___________ : 1סה"כ פרק    

     תכנית בניה  2

   14 מ"ר בלוקים -ס"מ  10בניית קיר  2.1

   1 יח' משקוף הכנה לדלת חוץ+ 2.2

   4 יח' עיבוד וגימור דלתות פנים חדשות. )משקוף עיוור( 2.3

2.4 

שיש   שיפוע הכנה לחלונות חדשים: אדן חלון+
חברון, הכנות טיח היקפי ואף מים, השלמת טיח  

סורגים ורשתות ותריס   מבחוץ לפי קיר קיים.
 חשמלי במידה ואין.  

     9 יח'

2.5 
 +חדר רחצה כללית: בניית מדף של מיכל סמוי

 חזית  לפי  –וסגירת צינור קיים בגבסהשלמת בניה 
   3 מ"ר

   1.4 מ"ר : בניית מדף של מיכל סמויהוריםחדר רחצה  2.6

    קומפ'  גבס-סגירת צינור היקפי בחדר שרות  2.7

   2 יח' ים בחדר שרותסגירת פתחי חלון קיימ 2.8
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   2 יח' דלתות זכוכית הכנה ל 2.9

    קומפ'  1סגירת חלון בחדר   2.10

   13 מ"ר ה לדלת נככולל חלון והממ"ד בניית  2.11

   11.5 מ"ר כולל מעקה זכוכית בניית מרפסת זיזית  2.12

   79 מ"ר הכנה לריצוף חדש בדירה   2.13

   10 מ"ר הכנה לריצוף חדש במרפסת  2.14

 ___________ : 2סה"כ פרק    

     וניקוזים עבודות איטום  3

3.1 

 , לפי ת"י איטום חדרים רטובים 
יציקת חגורה בכניסות לחדרי רחצה )חדרים  

ים לריצוף, כולל איטום  רטובים( למניעת מעבר מ
 . ורולקות

    קומפ' 

3.2 
במקומות  רטיבות בכל חלקי הביתטיפול ב

 הנדרשים
    

 ___________ : 3סה"כ פרק    

     תכנית אינסטלציה 4

 
)חם+קר( לפי ת"י  SPכל האינסטלציה מסוג  

 חיבורים לרבות 
    

 
הכנות של אינסטלציה למיזוג לפי יועץ מיזוג לגבי  

 מיקומם. 
    

 
גבהים ומיקומם של מערכת אינסטלציה לפי 

 .מפרט יצרן של אותה חברה ובצמוד לת"י
    

   2 יח' מדיח, מקרר.  מטבח: נק' מים לכיור+ 4.1

   1 יח' מרפסת: נק' מים 4.2

4.3 
אסלה תלויה,   ,ברז לכיור:  כללית חדר רחצה

אביק פיית מילוי  דרך, נקודת מים,  4ץ ואינטרפ
 .מבטיהלא

   5 יח'

4.4 

אסלה  ,מהקיר ברז לכיור:  הורים חדר רחצה
ראש גשם  דרך, נקודת מים,  4ץ ותלויה, אינטרפ

צול   4מהקיר, תעלת ניקוז. יש לתת פתרון לצינור  
 של אסלה. 

   6 יח'

   1 יח' הכנה למכונת כביסה חדר שרות: 4.5

 ___________ : 4סה"כ פרק    

     ריצוף תכנית  5

     מ"מ  2פוגות  

 
  רובה . + חיפויים דירהשטח העבודות רובה בכל 

נתנו ע"י מתכנן י , גוונים יMAPIתוצרת נגב 
 ! רוייקטבהמשך. הקבלן מספק את הרובה בכל הפ

    

    קבלן מבצע חייב לבדוק מצב בשטח ונושא של  
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גבהים, מבחינת ריצוף ליצירת אחידות וגובה  
 אחיד בחלל. 

   79 מ"ר ריצוף כללי של דירה   5.1

   23 מ"ר כללית חדר רחצה וחיפוי   ריצוף 5.2

   19 מ"ר הורים  חדר רחצה וחיפוי   ריצוף 5.3

   10 מ"ר ריצוף מרפסת 5.4

 ___________ : 5סה"כ פרק    

     תכנית חשמל 6

     מתגים שיקעי גביס  

     תאורת חירום: לפי תכנית 

     יש לבדוק חלוקת חשמל בלוח חשמל ראשי ומשני  

     לפי ת"י ד על גבהים של שקעים באותו גובהלהקפי 

     לפי יועץ  -נקודות שקעים למיזוג 

   1 יח' , מפסק, תאורהשקעות: מחיר עבור נקודיש לתת  6.1

6.2 
יש לתת מחיר עבור נקודות: תקשורת , טלפון,  

TV 
   1 יח'

   1 יח' יש לתת מחיר עבור נקודה: שקע כוח 6.3

   1 יח' תלת פאזי 6.4

   1 יח' רי הדלת( הכנסת ארון חשמל לתוך דירה )מאחו 6.5

   1 יח' רי הדלת( לתוך דירה )מאחו תקשורת הכנסת ארון 6.6

 ___________ : 6סה"כ פרק    

     מיזוג אוויר 7

 
מיקומי   באחריות קבלן תיאום מול איש מיזוג לגבי

 חשמל ואינסטלציה.        
    

 
הערה: באחריות יועץ מיזוג אוויר  לקבוע נק' 

 ניקוז בשטח                                                חשמל+
    

 ___________ : 7סה"כ פרק    

     הכנה לתאורה טכנית)בגבס( 8

 1 יח' הכנה לספוטים בגבס 8.1
מחיר לפי  

 יחידה 
 

 1 יח' בגבס  -הכנה לגוף תאורה צמוד תקרה  8.2
מחיר לפי  

 יחידה 
 

 1 יח' הכנה לתאורה תלויה כולל חיזוקים בתקרת גבס 8.3
מחיר לפי  

 יחידה 
 

 ___________ : 8סה"כ פרק    
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     עבודות גמרים 9

9.1 

 עבודת טיח:  -
 

הכלים והציוד   הקבלן יספק את כל החומרים
  חומר לשליכט, חול לסוגיו, ובכלל זה: מלט,

רשתות,  , לפינותתוספים לטיח, פסי מתכת 
העבודה על הקבלן ת  לפני תחיל'.מסמרים וכד

  הקירות משיירי חוט שזור, מוטות לנקות את כל
שיירי בטון, ניירות  פלדה, לוחות, קרשים, דיקטים,

 ולכסות ברזל גלוי בשכבת בטון ובליטות,
  דביק תחבושות או,כמו כן יש לה)צמנט+חול.(

ת או בין  שני קירו רשתות פיברגלס בכל חיבור בין
בחלונות  שונים, כולל פריקסטים בכל שני חומרים

  למניעת סדקים.
פלס  עם סרגל שיניים ויבדוק בעזרת הקבלן יישר

   ואנכית. אופקית מישוריות קירות,
 בחירת המזמין.  שכבה מסיימת )שליכט( לפי

פעם ביום על כל   על הקבלן לבצע אשפרה לפחות
 המטוייחים.  הקירות

שכבת טיח  ותקרות הפנים יקבלוכל קירות 
לפי הצורך, שכבה  . שכבת תיקונים.מיישר

 .בקירל וסימון שקעי החשממסיימת )שליכט( 

קומפלט  
עד 

לביצוע  
טיח  

מושלם 
 בדירה

   

9.2 

 עבודת צבע:  -
 

הכלים והציוד.   הקבלן יספק את כל החומרים
דוגמאות ( ורק   3דוגמאות צבע )עד  הקבלן יבצע

  האדריכל והלקוח ימשיך לאחר מתן אישור ע"י
בעבודה. העבודה תבוצע עד לכיסוי מלא 

 האדריכל.   לשביעות רצון
סדקים הקיימים בקירות, על   מקרה שלבכל 

הסדק ברוחב   לשייף את הקיר משני צידי  הקבלן
 ס"מ עד לשכבת הטיח, ורק אז לבצע יישור  15

 ושפכטל.
,  S-יש לבצע פריימר , אחרי עבודות שפכטל

 !נירוקריל או אקווניר גוון לבן 

    קומפלט

9.3 
 שפכטל עבודת אחרי) בלבד סיד -קרהת

 .קרהלת תואם צבע גבס הנמכות(.אמריקאי
    מ"ר

    קומפלט רחצה הרכבת כלים סניטריים בחדרי  9.4

     הרכבת גופי תאורה בדירה 

9.5 
כולל דרייברים   הרכבת ספוטים + גופים שקועים

 ושנאים
 1 יח'

מחיר לפי  
 יחידה 

 

 1 יח' הרכבת גופים תלויים בגבס  9.6
מחיר לפי  

 יחידה 
 

 1 יח' הרכבת גופי תאורה בתקרה/קיר   9.7
מחיר לפי  

 יחידה 
 

 ___________ : 9סה"כ פרק    
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  ריכוז פרקים 

  עבודות הריסה 1
  עבודות בניה 2
  עבודות איטום  3
  עבודות אינסטלציה 4
  עבודות ריצוף  5
  עבודות חשמל 6
  מיזוג אוויר  7
  הכנה לתאורה טכנית)בגבס( 8
  עבודות גמרים  9

 

 

 

 

 

 

 _____  _________________סה"כ: 

 ______________   מע"מ: סה"כ כולל 

 

 

 

 

 

 ______________________              מהווה אישור הזמנה: קבלן /חתימת לקוח    

 חתימת הלקוח                                                                                                           
             

                                                                                                   ______________________ 
 חתימת הקבלן                                                                                                             


