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 טיפת חלב שם הפרויקט:

 שדרות מיקום: 

 עיריית שדרות, חכ"ל  המזמין: 

 חומרי גמר  שם הרשימה: 

 07/07/2022 תאריך: 

 02 מהדורה: 

 מכרז  סטטוס: 

 :הערות

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל אי התאמה יש 

הביצוע. אין לקבוע מידות על פי תכנית. אין לבצע ללא היתר בניה מתאים ו/או על פי  להודיע למתכנן לפני 

תכנית שאיננה מסומנת לביצוע. במידה וישנו חומר גמר שאינו ברור יש להודיע על כך למתכנן ובשום אופן 

 .לא לבצע בחומר או בגוון אחר ללא אישור בכתב של המתכנן
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 חוץ 

 מיקום  גוון/מידה  סוג/תיאור  רשימת גמר 

. טיח  "תרמוקיר "או ש"ע  TH400טיח טרמי  1גמר קירות חוץ 
לבידוד מבנים מחום וקור. בעל תו תקן 

 1414ישראלי 

וגוון בהיר גוון בהיר 
 RALכהה. לפי 

 אדריכל מ

 קירות חוץ עפ"י תכניות וחזיתות

לחפוי משטחי חוץ בעובי  HPLלוחות   HPLחיפוי בלוחות 
מ"מ. עמיד מים, מכות, קרינת  10מינימלי 

UV.מזיקים טרמיטים , 

גוונים וחלוקה לפי  
 פריסת החזיתות  

 קירות חוץ עפ"י תכניות וחזיתות

 מעקות   טיח חוץ בשיפוע לכיוון הגג  סף עליון לקירות ומעקות בגמר טיח

יציאת אוויר  מסגרות פלאנג'ים
 ממ"מ בקיר חוץ

DTM ותבגוון קיר  בהתזה תוצרת נירלט  
 

 יציאת צינורות אוויר 
 

. חברת  ''8/''4ג "פרט יציאה וכיסוי צמ פרט יציאת צמ"גים 
 י.ששטרן או ש"ע 

 לפי תכנית/חזיתות  

 +4.55סולם עם נעילה לעליה לגג למפלס  סולם עליה לגג
 מפטיו אזור חדרי טיפולים 

 מגולבן וצבועברזל 

RAL9016 
 

 ליד יציאת חירום אחורית

 גגות  לפי פרט  איטום גגות 

  MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  4ריצוף 
גוון  60/60מידה לריצוף חוץ, אנטי סליפ 

GRIS  בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן
 הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 ביציאה אחורית לפי מפרט יצרן

 

 

 פנים 

 מיקום  גוון/מידה  סוג/תיאור  רשימת גמר 

אריח פורצלן במראה שיש מסדרת   1ריצוף 
TECHNO  גוון  60/120מידהGRIGIO  

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן הישראלי 
 התנגדות להחלקה למבני ציבור 

 מבואה, חלל המתנה ומעברים לפי מפרט יצרן

אריח פורצלן במראה שיש מסדרת   2ריצוף 
MAGNA   גוון  60/60מידהGRIS  בגימור

מט. הריצוף לעמוד בתקן הישראלי  
 התנגדות להחלקה למבני ציבור 

 חדרי טיפולים, חלל רב תכליתי לפי מפרט יצרן

בהתאם לחלל  750/760, סוג מיסטר פיקס רובה 
   פנים וחוץ

 פנים/חוץ גוון לפי צבע קרמיקה

דגם ס"מ.   100חיפוי פולימרי קשיח בגובה  חיפוי קירות פנים 
 "אלקסיה" או ש"ע. 

בעל בלאי גבוי, חסין למים,  -חיפוי פולימרי 
שריטות, מכות ואש ובעל תו תקן ישראלי 

 למוסדות. יצרן חברת פלקלד או ש"ע. 

גוון לפי בחירת  
 האדריכל

חלל המתנה, חדרי טיפול, חלל רב  
 תכליתי.  
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או   RAKO  . יצרן 30/10גרניט פורצלן אריחי  חיפוי מעל משטחי שיש 
 ש"ע 

גוון בהיר מט לפי 
 בחירת האדריכל 

 חדרי טיפולים/מטבחון צוות 

 RAL9016 קטלוג טמבור/נירלט צבע קירות פנים
RAL9001 
RAL9002 

 בכל החדרים למעט
 השירותים וחללים 

 נוספים כמפורט 

 RAL9016 קטלוג טמבור/נירלט צבע קיר ממ"מ 
 

 ממ"מ 

משטח קוריאן על הקיר הארוך שבחדר עם   משטחי קוריאן לחדרי טיפול 
 כיור מובנה וארון תחתון עם חזיתות 

 חדרי טיפול  ראה בתכניות לביצוע

החתלה לתינוקות מפלסטיק  נימתקשני  מתקני החתלה
קשיח, מתקפל בסגירה ונצמד לקיר.  

או   7900  מק"ט    RUBBERMAIDתוצרת: 
 .ש"ע

 מ”מ  920רוחב: 
 מ”מ 520ק: עומ

לפי תקן מכון התקנים  
 הישראלי.

 פינת חתלה

-DROP, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר  תקרות אקוסטיות 
IN  לרבות קונסטרוקציה ופרופילZ+L 

. דגם 22% 4ואומגות. צפיפות הניקוב 
 או ש"ע  HECHTחברת  1522

גוון לבן במידות 
60/60  

חדרי טיפול, מבואת כניסה, חלל רב  
 תכליתי. 

 לפי תכנית תקרות.  

משטחי תקרת גבס חלקה לרבות   תקרות גבס 
קונסטרוקציה של ניצבים ומובילים. גבס 

 חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי.

 לפי תכנית תקרות  מרשטים חלקים  

תקרה אקוסטית פסי אלומיניום  
 בחלל המתנה 

תקרה אקוסטית פסי אלומיניום משולבת 
ים. תקרה פריקה.  פסי תאורת לד בין הסרגל

פרט לפי תכנית תקרות. לרבות  
 .  L+Zקונסטרוקציה, חיזוים ואומגות, 

גוון דמוי עץ לבחירת 
  PVCהאדריכל. ציפוי 

עמיד לחות ואש לפי  
 תו תקן ישראלי.  

 

 או ש"ע למוסדות רפואה דלתות שהרבני  דלתות פנים
 מנגנון האטה, מחזיר שמן. MEDICדגם 

 .הידראולי
 ברשימות לפי מפרט 

 שירותים, אחסון, חלל רב תכליתי.   לבחירת האדריכל

דלתות אלומיניום תקניים מילוי זכוכית   דלתות פנים בחדרי טיפולים  
  מנגנון האטה, מחזיר שמן חלבית.

 .הידראולי
   .לפי מפרט ברשימות

 חדרי טיפולים  

 דלת הדף מוסדית תקנית כולל דלת עץ דלת ממ"מ
  הגנה על ף כוללאינטגרלית במשקו פנימית

 מנגנון האטה, מחזיר שמן האצבעות,
הדלת עם קנט לייסט בוק בדומה  .הידראולי

 .במבנה לדלתות העץ

 ממ"מ  לפי רשימת מסגרות 

גוון בהיר לפי בחירת  ארונות שירות עשויים פח צבוע בתנור  מסגרות לארונות שירות
 האדריכל

 ,ארונות מתכת (חשמל
 )'תקשורת, שירות וכו

. יצרן כיורי חרס במשטח בהתקנה שטוחה כיורים 
 או ש"ע. 521חמת, דגם 

 פינת החתלה חרס לבן 

מ"מ כולל  17גוף ודלתות סנדוויץ'  -ארונות  ארון תחתון ועליון בחדרי טיפולים 
 BLUM חברת מגירות לשליפה מלאה פרזול

. כולל ידיות לבחירת האדריכל כולל או ש"ע
וי גרניט כיור חרס בהתקנה שטוחה וחיפ

גוון לפי בחירת  
 האדריכל

 חדרי טיפולים 



4 
 

ס"מ לפי   60פורצלן על הקיר מהשיש לגובה 
 הפרוט ברשימת הנגרות 

   יצרן אבן קיסר כולל סינר  משטחי אבן קיסר 
 

6011 Intense 
White 

 חדרי טיפולים ומטבחון צוות

 

 שירותים 

 מיקום  גוון/מידה  סוג/תיאור  רשימת גמר 

חברת חלמיש  3262דגם  3ריצוף   
פרצלן דמוי טרצו לבן עם אבנים  גרניט 

.  צבעונים  
מקדם החלקה   R10 

לפי תכנית פריסות 
 ריצוף

 שירותים

 30מגשי פח מחורר ומגולוון וצבוע ברוחב   תקרות
חורים קטנים מיקרו. כולל יריעת צמר   –ס"מ 

סלעים עטוף בשקיות פוליאתילן שחור כבה  
 Z+Lמאליו. כולל כל הפרופילים הנדרשים  

ואומגות, כולל השלמות מגבס וסינרים  
 בהתאם לתוכנית.

גוון לבן כולל פרופילי  
 התקנה 

 שירותים

נגב או . יצרן  50/20אריחי גרניט פורצלן  ים חיפוי
 . בהיקף החדר התקרה  . עד גובהש"ע

דגם קרייטל פסקל  
פרלה בגוון לבן מט. 

 . KEPSPR27מק"ט 

 שירותים

גוון לבן/בהיר  לחדרים רטובים  קטלוג טמבור/נירלט  צבע קירות
 לבחירת האדריכל

 מחסן 

  קרמיקהגוון לפי צבע  760סוג מיסטר פיקס  רובה לקרמיקה 

תחתונה על כיורי חרס במשטח בהתקנה  כלים סניטריים 
 30משטח אבן קיסר לרבות סינר תחתון 

אסלות תלויות עם מיכלים גלויים. ס"מ. 
 או ש"ע. HARSA LOTEMדגם  חרסה לבן.

מק"ט  GROHEברזי פרח חברת חמת או 
234510 

 חדרי שירותים  חרס לבן 

מראה קריסטלית בתוך מסגרת אלומיניום   מראות מעל כיורים
ס"מ. זכוכית   90 50/מעל כל כיור במידות  

 109מ"מ ובהתאם לתקן  8מחוסמת 
 יצרן: חברת מנל

 מעל כיורים לפי פרט ברשימות 
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 חללים: הלפי  מטריצת תגמירים

 תקרה  קירות/חיפוי  רצפה מיקום  

מבואה, קבלה וחלל   1

 המתנה 

 TECHNOאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  

בגימור מט. הריצוף   GRIGIOגוון  60/120מידה 

לעמוד בתקן הישראלי התנגדות להחלקה למבני  

 ציבור 

 טמבור/נירלט 

RAL9016   

תקרת גבס חלקה לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

ום חברת אורנית דגם  תקרה אקוסטית פסי אלומיני

"שילובית" משולבת תאורת פס לד בין הסרגלים  

OSRAM תקרה פריקה עם גישה למערכות. גוון .

. פרופיל היקפי  PVCסרגילי אלומיניום בגוון דמוי עץ 

Z+L. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  חדרי טיפולים  2

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור 

 טמבור/נירלט 

RAL9016 

RAL9002 

RAL9001 

 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4

גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  חלל ציוד חיסונים  3

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 טמבור/נירלט 

RAL9016 

 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4

גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  חדר צוות  4

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 טמבור/נירלט 

RAL9002 

RAL9001 

 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4

גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  ארכיון  5

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . החלקה למבני ציבורהישראלי התנגדות ל

 טמבור/נירלט 

RAL9016 

 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4

גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  חלל החתלה  6

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 טמבור/נירלט 

RAL9002 

 

קונסטרוקציה של ניצבים   תקרת גבס חלקה לרבות

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  חדר הנקה והדרכה  7

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 טמבור/נירלט 

RAL9001 

 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4

גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

מידה   MAGNAאריח פורצלן במראה שיש מסדרת  רב תכליתי  8

בגימור מט. הריצוף לעמוד בתקן  GRISגוון  60/60

 . הישראלי התנגדות להחלקה למבני ציבור

 טמבור/נירלט 

RAL9016 

לרבות   DROP-IN, בהתקנה 60/60מגשי פח מחורר 

ואומגות. צפיפות הניקוב   Z+Lקונסטרוקציה ופרופיל 

 או ש"ע  HECHTחברת  1522. דגם 22% 4
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גבס חלק לרבות קונסטרוקציה של ניצבים  סינר

 ומובילים. גבס חסין אש ומים לפי תו תקן ישראלי. 

חברת חלמיש  3262דגם  שירותים  9  
 פרצלן דמוי טרצו לבן עם אבנים צבעונים גרניט 

 10Rמקדם החלקה 

חיפוי קירות בקרמיקה  

עד תקרה מונמכת.  

ס"מ, דגם   25/75מידות 

קרייטל פסקל פרלה  

בגוון לבן מט. מק"ט  

KEPSPR27  . 

 –ס"מ  30מגשי פח מחורר ומגולוון וצבוע ברוחב 

חורים קטנים מיקרו. כולל יריעת צמר סלעים עטוף  

בשקיות פוליאתילן שחור כבה מאליו. כולל כל  

ואומגות, כולל השלמות  Z+Lהפרופילים הנדרשים 

 מגבס וסינרים בהתאם לתוכנית. 

חברת חלמיש  3262דגם  חדר ניקיון  10  
 פרצלן דמוי טרצו לבן עם אבנים צבעונים גרניט 

 10Rמקדם החלקה 

חיפוי קירות בקרמיקה  

עד תקרה מונמכת.  

ס"מ, דגם   25/75מידות 

קרייטל פסקל פרלה  

בגוון לבן מט. מק"ט  

KEPSPR27 . 

 –ס"מ  30מגשי פח מחורר ומגולוון וצבוע ברוחב 

חורים קטנים מיקרו. כולל יריעת צמר סלעים עטוף  

בשקיות פוליאתילן שחור כבה מאליו. כולל כל  

ואומגות, כולל השלמות  Z+Lהפרופילים הנדרשים 

 מגבס וסינרים בהתאם לתוכנית. 

 


