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Maayan Zaguri

:מאת Idan Hazan
:נשלח 13:54 2020דצמבר  07שני יום
:אל Ronen Rosenman; Maayan Zaguri
:עותק Alon; Eitan Livni
:נושא RE: כתב כמויות חממה גינון

 היי רונן  
  כמה נקודות שהייתי בודק:  

אין ראש נוסף להשקיה בפרויקט החממה אלה ההשקיה מוזנת מהגדלה של הארון הנוסף בפרויקט הגן משחקים בשני   .1
( צריך לוודא מול נורית זהולר מהי     התכניות מופיע הגדלה של אותו ראש אבל המספרי קוים שונים בין תכנית לתכנית  

  כוונתה )  
- להשקיית המדשאה מסביב לחממה  40יית המטפסים, קו להשק 25קו  – בתכנית השקיה מדובר על שני קוים  .2

ברזים חדשים צריך להפריד ולסנכרן בין התכנית השקיה לשרטוט הראש   5בסרטוט של הראש מערכת מופיעים ו
 מערכת.  

מטר דשא מסביב לחממה צריך להכניס סעיף עקירת הדשא הקיים והכשרת שטח הכולל    300המידה ומחדשים את ה .3
 לא נכנס בכתב כמויות  – ישור השטח וכ"ו פיזור קומפוסט י

 המטרה   1מטפסים  1ויש בפועל שני ברזים כפי שאמרתי   – 1מופיע מגוף הידרולי  41.999.0001בסעיף  .4
   1מופיע עץ  41.020.0200וסעיף   טבעות לעצים  3מופיע  41.080.0120 .5
   2אם יש שתי ברזים צריך   1סולונואיד מופיע בכתב כמויות  41.050.0700 .6
 אם שותלים כל מטר צריך לשנות את הטפטוף מכל חצי לכל מטר ( כרגע הוא כל חצי)   –  41.080.0020  .7
 (כפי שסוכם בפגישה עם מעיין ואיתן)     3אדנית בנויה לחיפוי הדלתות וחיבור השקיה כפול - צריך להכניס  .8
י תוואי התעלה כדי לאפשר  הצד המערבי של החממה גובל עם תעלה קיימת, צריך לוודא שאכן נכנס בתכנון שינו  .9

 ס"מ כפי שמתוכנן    70שתילה ברוחב 
ס"מ ערוגה מפנים את המצא המהודק וממלאים אדמה גננית לעומק של   70בצד המזרחי צריך לוודא שמתחת ל .10

 ס"מ   50מינימום 
ת האם  ס"מ להשקיית הצמח סיגל קיסוסי ( צריך לבדוק עם נורי 30מ"מ כל  16לא נכנס בכתב כמויות צנרת טפטוף  .11

 שניהם אמורים להיות על אותו קו אוו בנפרד )  
 .  75לקוטר   50אם הסיגל קיסוסי מקבל קו נפרד צריך להגדיל את השרוול מקוטר  .12
מטר רק מוודא שהתשלום מתבצע   60הייתי משאיר ספייר של  -   240מטר בתכנית  300מרבדי דשא בכתב כמויות  .13

 לים תשלום לפי ביצוע גם שם יש יותר.  על פי ביצוע בשטח ומדידה , כנ"ל לגביי השתי 
 
  

From: Ronen Rosenman <ronen@parksharon.co.il>  
Sent: Monday, December 7, 2020 9:53 AM 
To: Maayan Zaguri <maayan@parksharon.co.il>; Idan Hazan <idan@parksharon.co.il> 
Cc: Alon <alon@parksharon.co.il>; Eitan Livni <eitan@parksharon.co.il> 
Subject: RE: כתב כמויות חממה גינון 

 
 מעיין, 

 תעביר לעידן את התוכניות הגינון בחממה 
  

From: Idan Hazan <idan@parksharon.co.il>  
Sent: Monday, December 7, 2020 9:52 AM 
To: Ronen Rosenman <ronen@parksharon.co.il> 
Cc: Maayan Zaguri <maayan@parksharon.co.il>; Alon <alon@parksharon.co.il>; Eitan Livni <eitan@parksharon.co.il> 
Subject: Re: כתב כמויות חממה גינון 

 
   היי שלח גם את התכנית צמחיה והשקיה בבקשה

 
 שלי  iPhone-נשלח מה

  

 > כתב/ה: Ronen Rosenman  >ronen@parksharon.co.il, 9:22, בשעה 2020בדצמ׳   7-ב


