
נ"  ב

 
 בניית חדרי שירותים חיזוק אמונהעבודות 

 עבודות מקדימות

הכנת שביל מעבר לשירותים , סון והנחת חומרים וציודחגידור ותיחום השטח הכנת מקום לא

 מיקום מכולת אשפה וחומריםהקיימים, 

 גישוש וחפירהעבודות 

לגבההים לפי תוכנית  מ"ר בהתאם 35ס"מ באדמה בשטח חדרי השירותים כ'  30חפירה לעומק כ' 

 רצפה, החפירה כוללת חפירה וגישוש ידני לחשיפה ואיתור כבלי חשמל וצנרות.

 עבודות בטונים ובניה

יסוד ביצוע עבודות בטונים ובניית קירות ומחיצות בהתאם לתוכניות הוראות המהנדס והמפקח 

 בהתאם לתקנים, 

ר   יש לבצע מ" 30 בשטח של קורותו רשתות ופלדה  מוטות ס"מ הכוללת זיון 20רצפת בטון בעובי 

 קידוחים בעמודים ובריצפה הקפית עיגון מוטות פלדה ע"י חומר כימי. 

 מ'ג 2.40ס"מ  עד לגובהה תקרה קיימת כ'  7פנמיות  בלוק בטון  בניית מחיצות 

 התקרה..מ'ג  ומעלהם פתחי חלונות עד  2.00ס"מ עד לגובה  20בניית קירות חיצוניים בלוק בטון 

כל המחיצות והקירות כוללות חגורות בטון וזיון פלדה כמות הפלדה הנדרשת לעבודות הבטונים 

 ק"ג 400 הנה

או צנרת   SPהעבודות יבוצעו בהתאם ללתוכניות , צנרת מים  – עבודות אינסטלציה מים וביוב

פקסגול בהתאם לדרישת המזמין, קו הזנת מים יהיה ישירות משעון כניסה  בחזית הקדמית 

קו הזנה לדוד שמש והזנה לחדרי  פלדה עטוף  ויהיה כלול במחיר העבודות,  1בצינור בקוטר "

ליטר והתקנת הדוד והצנרת בגג בהתאם  150שירותים  , אספקת דוד שמש מצופה אמייל בנפח 

והתחברות  80עומק  80תכלול שוחה קוטר  6צנרת ביוב מהמבנה "תו של המפקח/המזמין . להנחיי

לגדר בית הכנסת , דלוחין ויצאת שפכים בהתאם למיקום  מעבר  לשוחה עירונית חיצונית

 האסלות והכיורים הכוללים צנרת איורור.

את כל הנידרש ואסלות סמויות דגם "גרואיי" "גבריט" או ש"ע, אבזרים   העבודות כוללת 

 לפעילות טובה ומושלמת של כל המערכות.

 העבודה כוללת התקנת ברז מים דלי בחדר שרותי גברים.

 העבודות כוללות הרכבה והתקנה של כל ה"כלים הלבנים" אבזרי שירותים ומתקני נייר.

 

מ' חומר איטום  1.50עבודות איטום יכללו איטום ריצפה וקירות עד לגובה   - עבודות איטום 

צפה עד גבהה עליון של , איטום קירות חיצוניים מתחתית רש"ע , סופר סיל או  107מסיג סיקה 

 ., סופרסייל או ש"ע 107הקירות יעשה ע"י טייח צמנטי אוטם  וחומר אטימה מסוג סיקה 

ס"מ הכוללים אף מים  30תקנו בקירות החיצוניים במידות  רוחב של ספי חלונות י – ספי חלונות

 מ' אורך 9מאבן מקומית "חברוני " או דמה לאישור המזמין   , ס"מ לפחות 3בעובי של 

 עבודות טייח יעשו בקירות פנמיים אשר לא בוצע בהם חיפוי קרמיקה או שיש -  עבודות טייח

 שיבוצעו בשטח השירותים. ובכל מקום שיש צורך בתיקון לאחר עבודות

 טייח חוץ יבוצע בטייח אוטם , טייח מישר ושליכט צבועי בגוון שיבחר המזמין.



עבודות חשמל כוללות טיפול בלוח ראשי קו הזנה ללוח משני שימוקם בן עמוד  – עבודות חשמל

 חיצוני למחיצת כניסה לשרותי נכים ,

 מחלף כפולנקודות תאורה  הדלקה  4בפרוזדר  -נקודות תאורה 

 בשירותי נכים נקודת תאורה

 בשירותי נשים  נקודת תאורה 

 נקודות תאורה 3בשרותי גברים  

 3שקעים בכל שירותים שקע סה"כ 

 ושקע כוח  צמוד ללוח המשני

 כל העבודות כוללות חציבה והשחלת המולכים מתחת לטייח

 .ומאמ"תיםיכלול מפסק ראשי פחת  מקום 12 לוח משני

דלתות, דלתות יהיו  דלתות פח דגם שערבני  הכוללים צילנדר  עם  3סה"כ  – ומשקופיםדלתות 

מ"מ רוחב המשקוף יקבע בהתאם  2מפתח מסטר לשלוש הדלתות עשויים ממשקופי פלדה בעובי 

 , צבע הדלתות יהיה צבע צבוע בתנור לפי גוון שיבחר המזמין.לסוג ועובי חיפוי קירות שירותים.

 ס"מ  80ס"מ , דלתות שירותי גברים ונשים ברוחב  100דלת שירותי נכים ברוחב 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי

עבודות הריצוף יבוצעו לאחר איטום הרצפות והתקנת הצנרת ומכלי ההדחה הש=סמויים 

     העבודות  כוללות אספקת מצע חצץ סומסום ורובע אפוקסי  ארחי הריצוף יהיו עמדי שחיקה 

R-11  מ"ר 30מ"ר  סה"כ ₪  90מחיר בסיס של  כוללים פנלים בפרוזדור 

 חיפויי קירות יעשה ע"י שיש/ אבן בהתאם לבחירתו של המזמין

₪   250 העבודה תכלול רובע  פינות רבועיות ופסים רבועיים מאלומיניום מצופה ניקל מחיר בסיס

 מ"ר 60 למ"ר, שטח הכללי של חיפויי קירות הנו 

 

כל הכלי החרס יהיו בצבע לבן , כל הספנים של כיורי רחצה יהיו לבנים , כל   – "כלים לבנים"

הסללות הברזים והאבזרים יהיו נרוסטה או ניקל , יש לקבל את אישור דגם ופרטי מוצר לאישןר 

 לפני רכישה. 

או ש"ע שפיכה ישירה ללא מגרעות או חרצים  כולל מכסה  Rimlessאושן  תלויות דגםאסלות 

 יחידות 2אורגנלי כבד סגירה רכה צירי נרוסטה 

 " לרבות מושב  399אסלת נכים מנובלוק "ברקת 

 יחידה 1" עבור שירותי נכים  51קערת רחצה דגם "פמלה 

 יחידות 3להתקנה מתחת למשטחי שיש   ס"מ 44*33.5כיור אובלי תחתון דגם מיני נופר לבן 

 "  364משתנה תלויה עם סיפון ניסתר וכניסת מים נסתרת  דגם "ברקת  -משתנות

 "מדגל" עבור שירותי נכים יחידה אחת. 69803סוללת פרח למים חמים וקרים דגם "ענבר" 

משטחי "מדגל" פיה קצרה גימור כרום להתקנה על  70806סוללה למים קרים חמים מסדרת אופק

 יחידות 3שיש , סה"כ 

 גימור כרום 300207ברז מים קרים יצאה מהקיר פיה קצרה  תוצרת "חמת"  -ברז דלי

 יחידות . 4מתקני נייר טוואלט עשויי נרוסטה  

 יחידות 3מתקן לנייר ניקויי גליל נתלש עשוי נרוסטה 



 יחידות 3מתקני סבון עם לחצן עשוי נרוסטה. 

 יחידות 5עשוי נרוסטה ווי תליה למגבות/ בגדים  

 יחידות  4ליטר רבועי עשוי נרוסטה  15פחי אשפה עם מכסה נפתח בלחיצה ברגל בנפח 

 

מ' מחיצת  2.00בשירותי גברים המחיצות בגובה      HPLמחיצות טרספה   -  הספיצות טרחמ

ם ס"מ  הכוללי 60דלתות ברוחב  2מ' החזית בנויה מ  1.10הפרדה בו התאי השירותים ברוחב 

ס"מ .  35מ' רוחב  1.00מ', מחיצת הפרדה בן המשתנות בגובה  2.5מנעול תפוס פנוי , אורך החזית 

כל הרגליות האבזרים המחברים נברגים עשויים מנרסטה   יש לספק פרטי מוצר ודוגמה לאישור 

 מזמין לפני ההתקנה, גוון המחיצה יה יה אפור פסים

בלגי כנף על כנף  כולל רשתות ,מידות החלונות יהיו  קליל חלנות אלומינים דגם  -אלומיניום

 יחידות  . 4סה"כ  290/40  250/40 135/40 155/40

דגם לאישור  250/40,  600/40סורגי מתכת  פלדה מגלוונת וצבועה בתנור במידות   – מסגרות

נכים בן עמוד מבואה לחדר שרותי  סגירת נישה  המזמין לפני ביצוע  גוון לפי דרישת המזמין.

 מ"מ כולל נעילה 1.5מ'  בכנף פח מתכת מגלוונת וצבועה עובי פח  2.00ס"מ  וגובה  40 ברוחב

רצפות וקרות  עבודות הצבע יעשו תוך שמירה והגנה על האלומניום וחלנות הזכוכית - עבודות צבע

וכוללות עבודות הכנה לצבע יש ללטש צבע ישן ומתקלף ללטש גרדים ובליטות , לפני  המחופים 

וצביעה בצבע    "בנדרול"  צביעת קירות בחומר יסוד מסוגהצביעה יש לנקות שארי ליכלוך גרדים 

שכבות במבואה לשירותים בפרזדור , צביעת תקרות  3מסוג סופר קריל בגוון צבע שיבחר המזמין  

תיקונים וליטוש בצבע נושם מסוג "פוליסיד". צביעת משקופים כולל דלת ישנה תעשה לאחר 

 בפרזדור בצבע שמן בגוון שיבחר המזמין.

 משטח שיש  מסוג קיסר בגוון צבע וטקסטורה שיבחר המזמין    - משטחי שיש

ס"מ הכולל פתח אובלי לכיור רחצה תחתון,  45ובעומק   140 לשרותי נשים משטח שיש ברוחב 

ס"מ עיבוד קנטים  5ס"מ ובגובה   1.0ס"מ פנל עליון בעובי  20פתח עגול לסוללה סינר יורד  בגובה 

                                      עגולים                                                                                                           

רחצה  ילכיור םאובלי יםפתח 2 ס"מ הכולל  45ובעומק  1.60לשרותי גברים  משטח שיש  ברוחב 

ס"מ ובגובה   1.0ס"מ פנל עליון בעובי  20לסוללה סינר יורד  בגובה  יםעגול יםפתח 2 , ניים תחתו

 ס"מ מגובה ריצוף 88בה .  המשטחים יתקנו בגו"מ עיבוד קנטים עגולים ס 5

סטנדים תלויים מנרוסטה  , המשטחים יותקנו על גבי סטנדים עשויים מפרופלי נרוסטה  תוכנית 

ופרטי הסטנד יבאו לאישורי של המזמין לפני ביצוע ויהיו מקובעים לקירות ע"י עוגנים לאחר 

  החיפוי

 קנטים מלוטשים יתקנו בחדרי שירותים  מ"מ 5עובי  מראות זכוכית קריסטל – עבודות זכוכית

 ס"מ 60/60בשרותי נכים במידות 

 ס"מ  140/70בשרותי נשים במידות 

 ס"מ 160/70בשרותי גברים 

 ס"מ 70/10שילוט מעל דלתות כניסה לחדרי שרותים יהיו מזכוכית חרוטה וצבועה במידות 

                                                                                                                                      ,"שירותי נכים", "שירותי נשים"  "שרותי גברים"

, תעשה שטיפה וניקוי כל החדרים, פינוי פסולת ושארי המבנה יעשה בגמר העבודות ניקיון - ניקיון

 דמה והבאת המצב לקדמותו.יש לישר השטח ניקוי וסידור אחומרים.
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