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חיפוי נירוסטה ליציאת כבל
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שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ/ על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד 

יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו , הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

מ מינימום מרצפה לתקרת "ס 275הבריאות .גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300מומלץ . מגשים

תנאי סף:

קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי . 2
.המטבח

תוכנסנה  -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת. 3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות, לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\

.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ. 4

לרבות הנחיות יועץ , מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות. 1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי. הבטיחות ולפי כל דין

הנחיות כלליות:

אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן . 2
מתכנן המטבח . יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין. המטבח לפני תחילת ייצורם

שאינם מתאימים , או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

צ ובחדרים מסויימים "מע 24+המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של .1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ' טמפ

מיזוג אוויר,החלפות אוויר ומנדפים:

פליטת החום , אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3

והנחיות יועץ  1001/6. י.י ת"יבוצעו עפ)פח שחור(מנדפים ותעלות הנידוף .4
.א"נידוף ומ

:התקנת מנדפים .5
.מ"ס 200-190= גובה תחתון   5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ. המתכנן    

1:50

מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן
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קבועים
במבנה

04.11.2020

7/9

שדרות, 304מעון במגרש 

50 : 1מ"קנ

תוכנית

קבועים במבנה

# Quantity Description תיאור 
Dimensions

Width Depth Height

B1 3 הגנה על פינה בקיר גבוה הגנה על פינה בקיר גבוה 6 6 280

B2 1 הגנה על קיר הגנה על קיר  10 6 280

B3 2 חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל 30 0 30

B4 4 תעלת ניקוז 30/30 עם סבכת רשת וסל סינון תעלת ניקוז 30/30  30 30 12

Grand total: 10

עדכונים ושינויים - מהדורות
מהות העדכון / השינוי תאריך מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור  05.11.20 1

הגשה למשרד הבריאות 05.11.20 2

עדכון הגשה למשרד הבריאות  03.01.21 3

חיבורים 09.05.21 4

אפיון לקבועים במבנה

תיאור  דרישות תמונה

הגנה על פינה בקיר גבוה

הגנה לקירות במקומות L  עשוי פח פלב"מ 304 0.15 ס"מ מכופף לפרופיל
.הנדרשים

יותקנו עד לגובה של 5 ס"מ מעל לתקרת המגשים 
.יש לבדוק בשטח לפני תחילת היצור

.על הספק למלא החלל בדייס צמנט בתום העבודה
.ראה "פרט הגנה על פינה בקיר גבוה" בחוברת הנספחים

.קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודהא. 
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנןב. 

כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד ג. 

הגנה על קיר

הגנה לקירות במקומות U עשוי פח פלב"מ 304 1.5 מ"מ מכופף לפרופיל
הנדרשים. גובה עד התקרה או עד גובה חיפוי הקיר. יש לבדוק בשטח לפני

.תחילת היצור.  להתקנה לפני חיפוי קרמיקה. ראה פרט מצורף
.על הספק למלא החלל בדייס צמנט בתום העבודה

.קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודהא. 
לאישור המתכנן shop drawing על הקבלן לשלוח ב. 

.כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבדג. 

חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל

חיפוי נירוסטה 30/30 ס"מ לקיר להגנה על כבל חשמל. מורכב מקיר גבס ירוק
.עטוף פלב"מ 314 בעובי 2 מ"מ

.מחוזק לקיר באמצעות ברגי פלב"מ
.יש לערוך מדידות בשטח לפני התקנה

.ראה נספח "חתך טיפוסי לחיפוי נירוסטה בקו בישול" בחוברת הנספחים
.א. קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה

ב. על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן
.ג. כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד

תעלת ניקוז 30/30 עם סבכת רשת וסל סינון

.תעלת פלב"מ שקועה ברצפה ומנוקזת למחסום "4/"8
בעובי 0.15 ס"מ L316  עשויה פח פלב"מ 

.מעצורים למניעת החלקה של הסבכה, סבכת רשת
.כולל סל סינון מובנה

.בתוספת רשת בתחתית התעלה לסינון נוסף של אשפה
.ראה נספח "פרט תעלת ניקוז 300/300" בחוברת הנספחים

.א. קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה
ב. על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן

.ג. כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד
ד. יש לתאם עם יועץ האינסטלציה ולהכין כניסות 2" בהתאם לתוכנית

.הניקוזים

Grand total: 10
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