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 בניין ננוטכנולוגיה אוניברסיטת תל אביב    –מפרט מיוחד   –מפרט טכני לעבודות מסגרות פלדה 
 

 כללי .1

לפני ביצוע עבודות המסגרות, יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם 

 לתכניות העבודה.

 הקבלן יהיה אחראי על התאמת מידות פרטי המסגרות למידות הפתחים.

 ל הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר קבלני המשנה.ע

 כל פרטי המסגרות יבוצעו עפ"י הנדרש במפרט הכללי של משרד הבטחון.

חובה לבצע פריט לדוגמא  מכל סוג דלת או משקוף. רק לאחר אישורם יותר לקבלן 

 את ייתרת הפריטים.

 דוגמאות ותכניות יצרן .2

ות יצרן של כל פרטי המסגרות, על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות ותכני

כולל פרזול וכיו"ב, הדגמים והתכניות ישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת 

או "רינגל" או ש"ע מאושר עפ"י  פלרז"העבודה. כל הפריטים ייעשו כדוגמת "

 הפרטים המצורפים בסוף החוברת.

 בקרת איכות .3

 עפ"י הנדרש במפרט הכללי של משרד הבטחון.

 משקופים .4

 קופים יהיו מפלדה, אלא אם מצויין במפורשות אחרת.כל המש .א

להכנת המשקופים יש להשתמש בפח בעובי המופיע בתכנית, מגולבן  .ב

 באמבטיה לאחר היצור במלואו.

)"גרונג"( ומרותכות לכל אורך החיתוך.  45פינות המלבן מחוברות בחיבור ' .ג

 המתאים.הכל ירותך במקום  –הצירים, העוגנים, קופסת מגן ללשון המנעול 

 כל שטח הריתוך הנראה לעין ינוקה כך שישאר משטח חלק.

עוגנים למלבן עבור קיר לא יותר  6עוגני ברזל )סה"כ  3לכל מזוזה יקבעו  .ד

 –לכל מזוזה  3עוגנים במקום  6ס"מ. במיקרים מיוחדים יקבעו  20 -עבה מ

 עוגנים(. 12סה"כ 

המזוזה( המושקע לשם שמירת יציבות המלבן, יש לחזק את תחתית המלבן ) .ה

 מתחת לפני הריצוף, בזוויתני ברזל מתאימים.

הכל לפי  –המלבנים יקבעו ויורכבו במקום לפני או אחרי בניית המחיצות  .ו

ימולא מילוי  –הצורך. פנים המלבן במקרה הרכבתו אחרי בניית המחיצה 

 מלא בטיט צמנט.

ל של מסביב לרגליות של המלבן ישפך קונוס של טיט צמנט כך שמצע החו .ז

 הריצןף לא יבוא במגע עם המתכת.
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לפני ההרכבה יש למרוח בזפת חם את כל חלקי המשקוף הנמצאים מתחת  .ח

 ס"מ כולל זויתן סוגר(. 7 – 10לפני הריצוף )בגובה 

 

 דלתות אש .5

 כנפי דלתות אש יהיו מפלדה עם מילוי חומרים מינרלים,  .א

 ש. ודרישות רשות כיבוי א 1212הכל בכפיפות לדרישות ת"י    

כל המנגנונים לדלתות דו כנפיות יכללו מנגנון לסגירה מתואמת של הדלתות  .ב

 מחיר הפרזול הנ"ל כלול במחיר הפריט. –)כנף אחרי כנף( 

ספק הדלתות חייב במחיר הפריט, תיאום הרכבת אלקטרומגנטים עם קבלן  .ג

 החשמל.

ירדני או ש"ע  "J.P.M ,"LCNכל דלתות האש כוללות מנגנון בהלה תוצרת  .ד

(. 90או דגם  89מאושר, עשויים על פי אחת מהאלטרנטיבות המצורפות )דגם 

 כל הפרטים והגימורים עפ"י מפרט החברה והחלטת האדריכל.

"דורמה" או ש"ע עשוי על  H.Dכל דלתות האש כוללות מנגנון סגירה עצמית  .ה

פי המפרטים המצורפים. התאמת המנגנון תעשה עפ"י הטבלה המצורפת.  

 "ירדני". – 4000סידרה  – LCNתקנו מחזירי שמן תוצרת לחילופין יו

 פרזול .6

 הפרזול יהיה ממין משובח, ניתן לפרוק וטעון אישור מוקדם של המפקח.

קבוצות רב ליותאמו ויחולקו  ו "מאסטר קי"יהיו מסוג כל מנעולי הצילינדר  .א

 .עפ"י החלטת המזמין מפתח ולמפתח ראשי

ממספר הדלתות   10%ם בכמות של הקבלן יספק למזמין צילינדרים נוספי .ב

 ללא תמורה. צילינדרים אלה יהיו מותאמים למערכות הרב מפתח הנ"ל.

 ראה דגמים בסוף החוברת. .ג

 הגנה על פרטי מסגרות .7

 כל פריט מסגרות יכלול:

 ריתוכים מלאים לכל אורך המפגש. .א

 השחזות. .ב

 ניקוי חול. .ג

לכלוך  פסיביזציה מתאימה וניקוי מלא של הפרופילים משבבי מתכת, .ד

 ושאריות הגילוון.

מיקרון. יש להקפיד שהמסגרות לא תתעקמנה  80גילוון חם בעובי מינ' של  .ה

 בעת הגילוון.

צביעה במערכת צבע הכוללת פריימר מקשר )מגינול או ש"ע מאושר( ומעליו  .ו

צבע בתנור  מסוג עמיד עליון של טמבור אושכבות בריסוס של צבע עליון  2

ר. הגוונים יהיו עפ"י בחירת האדריכל והצביעה עפ"י המפורט או ש"ע מאוש

 תכלול את כל מרכיבי הפריט כולל ברגים.
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 הרכבה יבשה באתר לאחר השלמת עבודות הבניה. .ז

משקופים יצבעו באתר. כנפיים יצבעו בצביעה אפוקסית בתנור במפעל  .ח

 צביעה ויסופקו לאתר עטופות ומוגנות.

 צבע .8

תו הצבע כולל סוג וטי היצרן לאהצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפר .א

 וכמות חומרי הדילול הנדרשים.

בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל, כולל בחירת גוונים שונים למרכיבי  .ב

 היחידה.

חלקים שנקבעו ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה, יפורקו ויורכבו מחדש  .ג

 עם סיום הצביעה.

 צביעת עבודות מסגרות פלדה כלולה במחיר היחידה. .ד

 צבעים שונים של משקוף וכנף לא יהוו עילה לתוספת במחיר. .ה

כל פריטי המסגרות שדורשים צביעה באתר יובאו לבנין כשהם צבועים צבע  .ו

יסוד בגוון אחד. באתר יצבעו מחדש בשכבה שניה של צבע יסוד ועוד צביעה 

 שכבות לפחות. 2-עליונה עפ"י המפרט ב

ארוזים, עטופים וממוגנים מפני פרטים צבועים בתנור יגיעו לאתר צבועים,  .ז

 פגיעות מכניות.

 לעיל( 3ריסוס חול מסחרי )סעיף  –ראה מפרט טמבור לניקוי חול  .ח

פריימר ואפוגל. כל סוג חומר ליישום -ראה מפרט טמבור ליישום ווש .ט

 שיוחלט ע"י האדריכל, מחירו כלול במחיר הפריט.

ת מסויים, הכל עפ"י עפ"י הנחיות המפקח יסופק מפתח "מסטר" לכל איזור דלתו .9

 סיכום מראש וללא תוספת במחיר.

 שכבות צבע עליון. 2יצבע ב"ווש פריימר" ועליו מסוג משקוף כל פריט מגולבן  .10

 שכבות צבע עליון. 2שכבות יסוד ועליהן  2" -כל פריט לא מגולבן יצבע ב

 כל פריט כנף יצבע בתנור במפעל לצביעה אפוקסית בתנור.

 .10לת בתוכה גם את עבודת הצביעה בהתאם לסעיף תוספת עבור גילבון כול .11

 בכל מקרה של אי התאמה או אי הבנה יש לקבל אישור המפקח בטרם ייצור. .12

 בכל פריט בו נדרש אישור יועץ יש לאשר אצלו ולהחתימו על פרטי ביצוע מאושרים. .13

יקו מ"מ ולהדב 2-בעובי כ .P.V.Cבכל מקום בו צריך להוסיף שילוט יש לחרוט הנ"ל ע"ג  

 ע"ג הפריט.

 כל פרטי הדלתות כוללים בתוכם את מחיר הזיגוג והתקנתו לפריט מושלם. .14

 כל פרטי הדלתות כוללים גומיות שקועות במשקוף נגד טריקת הכנף. .15

ס"מ  20מ"מ בעומק  2כל הדלתות המותקנות בקיר חיצוני כוללות גם גגון פח מכופף  .16

 המותקן מעל הדלת וכן אף מים תחתון המותקן על הדלת.

תוספת או לכל עילה מהמידות הנקובות ברשימה לא יהוו  5%כל שינוי במידות עד  .71

 הפחתת תשלום.
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 גילוון בטבילה באבץ חם -מפרט נספח 
 

 טבילה באבץ חם של מוצרים מפלדה לאחר עיבוד המוצר.מפרט לגילוון ב
 

 הגדרות .7
יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר  -גילוון באבץ חם  1.1

 באמבט של אבץ מותך.
שכבת ציפוי המורכבת משכבות סגסוגת אבץ וברזל מכוסה, בדרך  -ציפוי באבץ חם  1.2

 כלל, ע"י שכבת אבץ טהור.
 

 ום המפרטתח .2
מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ, המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה )קורוזיה(  2.1

במוצרי פלדה מעורגלים, מחושלים, כבושים, משוכים, כמו ברזל מקצועי, פרופילים 
מעורגלים, מוצרים מפח, מוצרים מפרופילים וצינורות מכופפים ו/או מרותכים, 

 , סבכות, גדרות, פרזול לבניינים וכו'.קונסטרוציות, רשתות מוכנות לבטון
מפרט זה אינו מתייחס למוצרים חצי מוגמרים המיוצרים במפעלים ייחודיים ו/או  2.2

 בשיטות אוטומטיות כמו חוטים, צינורות, פחים וברגים.
  

 תקנים .3
. 1979וגיליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי  3.1

 .ISO 9002 וון יהיה בעל הסמכה לתקן המגל
 

 חומרים לצפוי .4
 98.5% -ויכיל לא פחות מ G.O.B (Good ordinary brand)האבץ לציפוי יהיה באיכות  4.1

 אבץ טהור.
 .0.03%תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על  4.2

 

 תכנון .5
 יך הגילוון.יש לתכנן מוצר המיועד לגילוון בהתחשב באפשרויות ובתהל 5.1
 מומלץ להיוועץ במגלוון לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד לגילוון. 5.2
 יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ. 5.3
אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום  –בטיחות  5.4

 להתפוצצות באמבט האבץ.
 

 דהבחירת הפל .6
הציפוי באבץ חם נוצר מריאקציה בין ברזל והאבץ המותך. כתוצאה מריאקציה זו  6.1

נוצרת סדרה של שכבות סגסוגת אבץ ברזל המכוסות באבץ טהור, כאשר המוצר 
 מוצא מאמבט הגילוון.

הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק: "מתאים לגילוון". על מנת להבטיח  6.2
וון" . יש לקבל אישור מוקדם לפלדה מהחברה רכישת פלדה "מתאימה לגיל

 המגלוונת טרם ייצור הפריטים המיועדים לגילוון..
 הרכב כימי של פלדה "מתאים לגילוון": 6.3

 .0.25%פחות מ:  ( Cפחמן )  

 .0.02%פחות מ:  (Pזרחן )  

 .1.35%פחות מ:  (Mnמנגן )  

 .0.20%פחות מ:  (Sגופרית )  

 .0.03%( פחות מ: Siסיליקון )  

 P2.5 % +Si %<  0.09%כאשר   
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 תקנים של פלדה המתאימה לגילוון: 6.4
 ISOתקן                  תקן אירופאי תקן גרמניה      

 U.S.T 37/44 D.I.N EN 10027-1 S235JRGI Fe - A ISO 630 - 1980 

(E) Fe 360-A      1.0036EN 10027-2            D                        B 

        D   
 

. רצוי 6.3ניתן לגלוון גם פלדות בעלות תכולה של יסודות העולה על האמור בסעיף  6.5
 להסתמך על הנסיון של ספק הפלדה והמגלוון בבחירת הפלדה המתאימה.

 רצוי, עד כמה שאפשר, לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב שטח אחיד. 6.6
 ן הוא באחריות יצרן המוצר.בחירת הפלדה המתאימה לגילוו 6.7

 

 ייצור החלקים המיועדים לגילוון .1
המוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול. יש להמנע מחיבור  7.1

 חומר חלוד מאד עם חומר חדש.
על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה וניקוז של אבץ ושחרור אוויר כלוא.  7.2

 במקומות מתאימים לתהליך הגילוון.החורים יהיו בגודל ו
על היצרן להבטיח אטימות מלאה של כל הריתוכים. חורים בריתוך או חללים  7.3

 זעירים בין חלקי המוצר עלולים לגרום לנזילת חומצה לאחר הגילוון.
 על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוע בתהליך הגילוון. 7.4
ן כאשר הם נקיים מצבע, שומנים, זפת, בטון וסיגי ריתוך המוצרים יישלחו לגילוו 7.5

 )שלקה(. כל אחד מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגילוון.
יש להמנע מחיבור פחים דקים למסגרת עבה וקשוחה. אלה יגולוונו בנפרד ויחוברו  7.6

 לאחר הגילוון.
תאים לריתוך חלקים לאחר הגילוון, יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מ 7.7

וטמפורטורת ריתוך נמוכה. לאחר הריתוך יש לנקות את אזור הריתוך בעזרת 
 85 -מברשת פלדה ולכסות בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ. עובי שכבת הצבע יהיה כ

 )משקל בשכבה יבשה(. 65%מיקרון ותכולת האבץ בצבע תהיה לפחות 
 גילוון.היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח ל 7.8

 

 תהליך הגילוון .8
המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים )פלקס( ובטבילה  8.1

0 -באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ
C450. 

 

 עובי שכבת הגילוון .9
 .1979גילוון תיקון דצמבר  918עובי שכבת הגילוון יהיה בהתאם לתקן ישראל  9.1
 סכם בין המגלוון למזמין.על בדיקה מדגמית יו 9.2
עובי שכבת הגילוון המתקבל הוא תוצאה של ההרכב הכימי של הפלדה וכן מבנה  9.3

 וטיב השטח לפני הציפוי.
 

 מראה הציפוי .70
 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטח העיקרי. 10.1
ת בגלל השוני בתהליך הגילוון באבץ חם, חלקות השטח המצופה אינה שווה לחלקו 10.2

 פחים מגולוונים או לטיב שטח גילוון חשמלי.
 בכל מקרה של דרישות מיוחדות לטיב שטח, על המזמין לציין זאת למגלוון מראש. 10.3
 במקרה של פגמים קטנים מותר למגלוון לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ. 10.4
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 הידבקות הציפוי .77
ף על ידי פעולה סבירה של על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקל 11.1

שינוע, הרכבה ושימוש של המוצר. ככל ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להיזהר יותר 
 בשינוע.

 

 בדיקת איכות הגילוון .72
. בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון ISO 9002המגלוון יהיה בעל הסכמה לתקן  12.1

ק מטעם המזמין גישה לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגילוון יאפשר לבוד
 למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות.
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 דלת הדף מוסדית - 1פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

או "פלרז" עם   2502-1לפי תקן הג"א כדוגמת א. רינגל  דלת הדף מוסדית
וכולל שקע פנימי  ס"מ ממשקוף הרצפה, למעבר נכים 1מדרגה  של 

 במשקוף עבור כנף דלת עץ פנימית.

                      תאור: 

  
   מיקום בבנין:          1-2, קומות קרקע, 2 מרחב מוגן

           מידות הפריט:  106/200
 מותקן בקיר בעובי: עפ"י תכניות עבודה כולל חיפויי קיר.

+ + צבע מקשר  918חם באמבטיה לפי ת"י  כל המסגרות מגולבנת בגילבון
צבע עליון "סופר עמיד" לפי מפרט טמבור או ש"ע, ו/או ציפוי ויניל ולפי  

 בחירת האדריכל.

                                    :כנף ומשקוף גמר

  
 פנימית עם פרופילציה לדלת 1302מ"מ כדוגמת א. רינגל א.  2פח מגולבן 

 בכל מקרה מאושר הג"א. נוספת בצד הפנימי
  חומר משקוף:         

  
 כנף: עפ"י אישור הג"א – או ש"ע 2502-1א. רינגל 

                          כנף:חומר  עפ"י אישור הג"א – מ"מ 2פח מגולבן 
                 כנף: מילוי חיזוקים פנימיים לפי מפרט הג"א.

    ה:          פתיחכיוון  פתיחה לפי תכנית.
"מרחב מוגן מוסדי " בגובה ולפי מפרט הג"א מודפס על שלט  שילוט זוהר

פנימי  מ"מ ומחובר לדלת ע"י ברגים מושקעים וכולל שלט "יציאה" 1פח 
 לפי מפרט הג"א.

 שילוט:

  
                  ציר:         מעלות. 180צירים לכנף מותאמים למשקל הכנף  לפתיחה עד  3

 אטמים: אטמים בכנף לפי מפרט הג"א.
                       מנעול: לפי מפרט הג"א.
      ידית:                    ובכל מקרה מאושר הג"א או ש"ע 3101כדוגמת א. רינגל 

הדלת כוללת אספקה והתקנת סטופר קבוע בריצפה למניעת פגיעת הכנף 
 בגוון ניקל מוברש. אין תפס ע"ג הכנפיים.  HAGER -F267תוצרת   בקיר

                          עצר:

     הערות:                  הכל לפי המפרט הבינמשרדי  והמפרט המיוחד .1
  כל הפירזולים יהיו לפי מפרט הג"א ובעלי תו תקן. .2
  מידות סופיות של המשקופים תהיינה בהתאם לחיפוי חמרי גמר  .3
  הדלת כוללת מזוזה באישור רבנות המשטרה .4
  הדלת כוללת מפתח מאסטר בכל צירוף שיידרש ע"י המפקח. .5
  יש לעיין בתכניות יועץ בטחון לוודא נחיצות בקרת דלתות .6

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1מרתף ק.   
 קרקעק.  1 
 פלנום  
 1ק.  1 
 2ק.  1 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 3 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 רסיסים למוסדות רפואה דלת הדף - 2פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 דלת הדף מוסדית למוסדות רפואיים חד כנפית לפי תקן פיקוד העורף
מאושר ע"י האדריכל. משקוף תחתון  או שו"ע 2051-1כדוגמת "רינגלר" 

 ס"מ למעבר כסא גלגלים והכנה לדלת עץ פנימית. 1כולל מדרגה 

                      תאור: 

  
   מיקום בבנין:          1-2, קומות קרקע, 1 מרחב מוגן

           מידות הפריט:  106/210
 בעובי:מותקן בקיר  עפ"י תכניות עבודה כולל חיפויי קיר.

 + צבע מקשר 918כל המסגרות מגולבנת בגילבון חם באמבטיה לפי ת"י 
+ צבע עליון "סופר עמיד" לפי מפרט טמבור למשקוף וצביעה אפוקסית 

 לכנף בגוון לפי בחירת האדריכל.

                                    :כנף ומשקוף גמר

  
  חומר משקוף:          מ"מ 3פח מגולבן 

  
 כנף: מ"מ כדוגמת דלת הדף מוסדית של "רינגלר" ולפי מפרט פיקוד העורף. 25
                          כנף:חומר  

                 כנף: מילוי חיזוקים פנימיים לפי מפרט הג"א.
    ה:          פתיחכיוון  פתיחה לפי תכנית.

מ"מ  1ס"מ מודפס על שלט פח  7"מרחב מוגן מוסדי" בגובה  שילוט זוהר
לפי הכל  –פנימי  ומחובר לדלת ע"י ברגים מושקעים וכולל שלט "יציאה"

 .פיקוד העורףמפרט 

 שילוט:

  
                  ציר:         ע"פ מפרט פיקוד העורףצירים לכנף מותאמים  3

 אטמים: אטמים בכנף לפי מפרט הג"א.
                       מנעול: לפי מפרט הג"א.

      ידית:                    לפי דגם "פלרז" ולפי מפרט פיקוד העורף.
הדלת כוללת אספקה והתקנת סטופר קבוע בריצפה למניעת פגיעת הכנף 

 בגוון ניקל מוברש. אין תפס ע"ג הכנפיים.  HAGER -F267תוצרת   בקיר
                          עצר:

     הערות:                  הכל לפי המפרט הבינמשרדי  והמפרט המיוחד .1
  כל הפירזולים יהיו לפי מפרט הג"א ובעלי תו תקן. .2
  מידות סופיות של המשקופים תהיינה בהתאם לחיפוי חמרי גמר  .3
  הדלת כוללת מזוזה באישור רבנות המשטרה .4
  צירוף שיידרש ע"י המפקח.הדלת כוללת מפתח מאסטר בכל  .5
  יש לעיין בתכניות יועץ בטחון לוודא נחיצות בקרת דלתות .6

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 1 
 פלנום  
 1ק.  1 
 2ק.  1 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 3 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 לממ"מ 8" קוטר  איוורורצינור  – 3פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 
עוגנים עפ"י  2לממ"מ מותקן בגובה לפי תכנית,  עם  8" קוטר צינור איוורור

ובתוכה  14מ"מ ובקוטר " 10, ובצידו החיצוני טבעת בעובי מפרט הג"א
רשת אינטגרלית ממתכת בלתי מחלידה אשר תותקן על גבי הטיח החיצוני 

 בתום הבנייה. 

                      תאור: 

  
   מיקום בבנין:            1-2קומות קרקע,  1-2  מרחבים מוגנים

           מידות הפריט: דגם "פלרז"   8קוטר "
לפי תכניות עבודה ובכל מקרה אורך סופי ייקבע עפ"י כל החיפויים שיהיו 

 על הקיר הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני.
 בעובי:מותקן בקיר 

+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918גילוון  חם באמבטיה לפי ת"י 
 101של "טמבור" או ש"ע  ובגוון לבן 

                                    גמר:

     גמר משקוף:          
                          כנף: 

 חומר אוגן:  פח מגולבן לפי מפרט הג"א
  
                 מילוי כנף: 
    כיוון סגירה:           
 :רפפות פח 

לפי מפרט  –שרשרת פלדה בלתי מחלידה עם ברגים לתפיסת האוגנים 
 הג"א

 שרשרת:

                       מנעול: 
      נעילה:                  
                      פירזול: 
  

     הערות:                  לפי המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד ומפרט הג"א. הכל
  
  
  

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 6 
 פלנום  
 1ק.  6 
 2ק.  6 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 18 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 למעבר צנרות בממ"מ 4שרוול פלדה קוטר " – 4פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 
, עוגנים על פי מפרט הג"א 2מותקן בגובה לפי תכנית עם  4שרוול  בקוטר "

ובתוכה רשת אינטגרלית  10מ"מ ובקוטר " 10ובצידו החיצוני טבעת בעובי 
 ממתכת בלתי מחלידה אשר תותקן על גבי הטיח החיצוני בתום הבנייה.

                      תאור: 

  
   מיקום בבנין:          1-2קומות קרקע,  ,1-2  מרחבים מוגנים

           מידות הפריט:   4קוטר "
לפי תכניות עבודה כולל חיפויים,  בכל מקרה אורך סופי ייקבע עפ"י כל  

 החיפויים שיהיו על הקיר הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני.
 מותקן בקיר בעובי:

  
+  918כל המסגרות והפירזולים מגולבנים בגילבון חם באמבטיה לפי ת"י 

 .101ובגוון לבן  + צבע עליון "סופר עמיד" לפי מיפרט "טמבור" צבע מקשר
                                    גמר:

     גמר משקוף:          
                          כנף: 
    כיוון סגירה:           
 :רפפות פח 
 זיגוג: 
 שילוט: 
  
                  ציר:         
                       מנעול: 
      נעילה:                  
  
     הערות:                  הכל לפי המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד ומפרט הג"א. .1
פריט זה ישמש להעברת צנרות מים ומ.א. לתוך המרחב המוגן.  .2

 צינורות אלה יאטמו למעבר גזים בעת התקנת הצנרת החודרת דרכם.
 

   לקבל אישור יועצי מ.א. ואינסטלציה לפריט זה.יש  .3
  

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 10 
 פלנום  
 1ק.  10 
 2ק.  10 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 30 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 למרחב מוגן מוסדי דגם חדש  חלון הדף –5פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 
מרחב מוגן מוסדי לפי מפרט הג"א, ל בהזזהלפתיחה דגם חדש חלון הדף 

 כדוגמת הכולל חלון אטום לגזים ולוחות פלדה נגד רסיסים. משקוף + כנף 
 . הכל כפריט מושלםאו "פלרז"  "רינגל א."

                      תאור: 

  
   :         מיקום בבנין   1-2קומות קרקע,  1מרחב מוגן 

           מידות הפריט: 100/120
  
 מותקן בקיר בעובי: לפי תכניות עבודה. 

  
                          כנף: .בהזזהמפלדה נפתחת  כנף

  
                      פירזול: כוללות נעילה תקנית לפי פרטי הג"א מאושרים. הכנף

  
+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918חם באמבטיה לפי ת"י   גילוון

 לפי בחירת האדריכל  RALשל "טמבור" או ש"ע  ובגוון 
 גמר משקוף:

  
+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918גילוון  חם באמבטיה לפי ת"י 

 לפי בחירת האדריכל. RAL של "טמבור" או ש"ע  ובגוון 
 גמר הכנף:

                       מנעול: 
      נעילה:                  

     הערות:                  הכל לפי המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד ומפרט הג"א. .1
  1:50כיווני פתיחה עפ"י תכנית  .2
  מידות סופיות של המשקופים תהיינה בהתאם לחיפוי חמרי גמר  .3

  
 כמויות עפ"י קומות

 קומה כמות הערות
 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 1 
 פלנום  
 1ק.  1 
 2ק.  1 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 3 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 לפתח מילוט ברצפת ממ"מ דלתית -6פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 

 
                      תאור:  מותקנת בריצפת המרחב המוגן. לפתח מילוטדלתית 

   מיקום בבנין:          1-2-, קומות פלנום ו1-2  מרחבים מוגנים
           מידות הפריט: 70/70

  
 .מגולוונת מעוגנת לבטון לפי פרטיםמסגרת היקפית ממשקוף פלדה, 

 כוללת פרטים להדבקת ריצוף כולל ידית נסתרת להרמה יתהדלת
 חומר משקוף:

 כנף: כנף תקנית לפתח בין הקומות כולל ידית הרמה.
  
                                    גמר: 
  

 .   918כל המסגרות בגילוון חם באמבטיה לפי ת"י 
  לפי בחירת האדריכל. RALבגוון 

      :             מסגרותגמר 

  

 סגר: 
והמפרט המיוחד   , מפרט הג"אהכל לפי המפרט הבינמשרדי של משהב"ט

 וכל התקנים הישראליים שיחולו בעת התקנת פריט זה.
     הערות:                 

  
  יש לקבל אישור מהנדס הקונסטרוקציה לפריט זה.

  
  

 כמויות עפ"י קומות:
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע  
 פלנום 2 
 1ק.  2 
 2ק.  2 
 ק. גג טכני  
 סה"כ 6 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 סולם מילוט בממ"מ –7פריט מספר  -ות מסגררשימת 
 

 
 

 50/50/4מעמודי סולם סולם מילוט בממ"מ לפי מפרט הג"א המורכב 
 עיגון לקיר. ופלטקות  30/30/3ממוטות ושלבים 

                      תאור: 

   מיקום בבנין:          1 פלנוםקומות קרקע, 1-2  מרחבים מוגנים
           מידות הפריט: )בהתאם לגובה הקומה( Hמ'= 300-430

 מותקן בקיר:  
  

+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918חם באמבטיה לפי ת"י   גילוון
 לפי בחירת האדריכל  RALשל "טמבור" או ש"ע מאושר  ובגוון 

                                    גמר:

  
 פנל קבוע: 
 זיגוג: 
 שילוט: 
                  ציר:         
                       :+ ידית מנעול 
      נעילה:                  
                      פירזול: 
      ידית:                    
 בריח: 
                          עצר: 
 סגר: 
 והמפרט המיוחד , מפרט הג"אהכל לפי המפרט הבינמשרדי של משהב"ט.1
 ולפי מפרט הג"א   
 .מידות סופיות של הסולם יהיה בהתאם לגובה הקומה בה הוא מותקן.2

     הערות:                 

  
  

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 2 
 פלנום 2 
 1ק.  2 
 2ק.   
 ק. גג טכני  
 סה"כ 6 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 
 ת אחיזה בממ"מוידי – 8פריט מספר  -ות מסגררשימת 

 
 

 
ת עפ"י מפרט ות ומותקנות אחיזה למרחב מוגן מחוברוידיסט הכולל 

 כולל פלטקה מעוגנת לקיר ע"י מיתדים אפוקסיים ומותקנת על פיהג"א. 
 כל הנדרש במפרטי פיקוד העורף

                      תאור: 

  
   מיקום בבנין:          1-2-, קומות פלנום ו1-2  מרחבים מוגנים

  
L =~70 cm :מידות הפריט           

  
  
 מותקן בריצפה: 
  
  

+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918חם באמבטיה לפי ת"י  גילוון
 לפי בחירת האדריכל.  RALשל "טמבור" או ש"ע  ובגוון

 גמר:

  
  

והמפרט המיוחד  הכל לפי הוראות הג"א, המפרט הבינמשרדי של משהב"ט
 וכל התקנים הישראליים שיהיו בתוקף בעת התקנת פריט זה.

     הערות:                 

  
  

 כמויות עפ"י קומות
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע  

 פלנום 2 כל ממ"מ דורש זוג ידיות –שים לב 
 1ק.  2 כל ממ"מ דורש זוג ידיות –שים לב 
 2ק.  2 כל ממ"מ דורש זוג ידיות –שים לב 

 ק. גג טכני  
 סה"כ 6 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 OUT-POPמכסה  – 9ר פריט מספ -ות מסגררשימת 
 

 
 

כולל שרוול פלדה היקפי  POP-OUTתכנון אספקה והתקנה של מכסה 
מ"מ, וכן מכסה  8מ"מ ובעובי דופן של  300מעוגן ביציקה בקוטר פנימי של 

 מ"מ, בגלוון קר. 20פלדה בעובי 

 תאור: 

   
 מיקום בבנין:  -0.50קומת קרקע, רצפת בטון 

  
  מידות הפריט: מ"מ 600מ"מ, גובה  300קוטר פנימי 

  
   :המעקה גמר גילוון קר –שרוול פלדה והמכסה 

  
  
  

והתאמתו למיקום  POP-OUTעל הקבלן לוודא מיקום מרכז   .1
 בתכנית

 הערות: 

  
  

 כמות לפי קומות:
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע 100 -0.50רצפה 

 פלנום   
 1ק.   
 2ק.   
 ק. גג טכני  
 סה"כ 100 
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 י.י. גרנות אדריכלים אוניברסיטת ת"א                                                                   –ננו טכנולוגיה 

 

81/13/12למכרז:  0מהדורה   

 מעל חדר נקי עשוי קונסטרוקציית פלדה גשר שירות – 10ר פריט מספ -ות מסגררשימת 
 

 
 

קונסטרוקציית כולל  . הגשר, בקומת הפלנוםמעל החדר הנקיגשר שירות 
צדדים ושני סולמות ירידה מלווים משני ההנושאת אותו, מעקות  פלדה

 ל על פי המפורט בתוכניות.כלתקרת החדר הנקי. ה

 תאור: 

   
 מיקום בבנין:  קומת פלנום

  
משוער שאינו מחייב לידיעה  מ"ר )לידיעה בלבד(. משקל 65-מ"א, וכ 55-כ

 טון. 5-בלבד הינו כ
  מידות הפריט:

  
+ צבע יסוד + צבע עליון "סופר עמיד"  918חם באמבטיה לפי ת"י  גילוון

 לפי בחירת האדריכל  RALשל "טמבור" או ש"ע מאושר  ובגוון 
   :הפריטים גמר

  
( עשוי על פי כל הפרטים תוכניות מהנדס הבניין, CATWALKלדה )גשר פ

רשת  משטח הדריכה עשוי ..A-440"קרבן", וגליון אדריכלות מספר 
EXPANDED  דוגמתSTEPBLOC  של חברתSCOPE  על פי צילום

 ף.צורמ

 חומרים :

  
 הערות:  

  
  

 כמות לפי קומות:
 קומה כמות הערות

 -1ק. מרתף   
 ק. קרקע  
 פלנום 1  
 1ק.   
 2ק.   
 ק. גג טכני  
 סה"כ 1 
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