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אתר העבודה  :מע"ר מודיעין ,השדרה
כללי
על קבלן השילוט לקחת בחשבון שהרכבת השילוט בכל שטחי הבנין יתבצעו במהלך העבודות של הקבלן הראשי ולמעשה
שטח הבנין מוגדר עדיין כאתר בנייה.
על הקבלן ועובדיו לציית לכל חוקי הבטיחות והגיהות בהתאם להנחיות הקבלן הראשי והפיקוח.
על קבלן השילוט לתאם את עבודתו עם הפיקוח והקבלן הראשי בכל שלב של עבודת הרכבת השילוט בכל שטח הבנין
והפיתוח.
היקף העבודה
העבודה כוללת ייצור ,אספקה והתקנת השלטים לפי הפרוט המצ"ב .כמו כן ,אחריות של  12חודשים לשילוט הכללי
ואחריות של  24חודשים לשילוט המאיר מיום תום ההתקנה ואישור המזמין לקבלת העבודה.
כל המחירים כוללים :יצור מלא של חלקי השלטים והתקנה מלאה בשטח.
הערה :על הקבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מאושרות לביצוע ממהנדס קונסטרוקציה מוסמך
לפני ביצוע השילוט( .על הקבלן השילוט לחשב זאת כחלק מהצעת המחיר).
כל הפירוט המופיע בתיאור אבי הטיפוס השונים (מלל ושרטוטים) כולל ביצוע כל העבודות הנלוות כגון :ביצוע עבודות
בסיס וביסוס– חפירה ,יציקות ,כיסוי  ,מסגרות ,עיגונים וכד' כלול במחיר.
הערה :על קבלן השילוט לקבל את אישור המעצבים והמזמין לתכניות פרטי השילוט והגרפיקה ופרטי העיגון בהתאם
למפורט במסמך זה.
פרוט השלטים
אב טיפוס
אב טיפוס
אב טיפוס
אב טיפוס
אב טיפוס

 – 1שלט הכוונה ראשי גדול משולב מפה –  3פאות
 –3שלט הכוונה משולב מפה –  3פאות
 –4שלט דגל הכוונה לשרותים דו צדדי
 – 5פיקטוגרמות שרותים
 –6שלטי הסברה ואיסורים

דגמים ומודלים ראשוניים
ביצוע מודל מחומר קאפה לכל אב טיפוס שהמעצב יבקש לבחינת מידות ומיקום .
ביצוע דוגמאות שילוט מכל דגם שהמעצב יבקש (דגם אחד מכל אב טיפוס )לצורך מתן אישור לפני ביצוע וייצור מערך
השלטים כולו  ,כולל כמה דוגמאות גרפיקה ,דוגמאת גווני צבע ועיבודי חומר לפי דרישה.
יצור השלטים יכלול את כל פרטי השלטים במלואם או בחלקם עפ"י הנחיות המעצב והתקנתם בשטח.
רק לאחר בדיקת כל דגם מאב טיפוס ע"י משרד האדריכלים ,המזמין,מנהלי הפרויקט והמעצב ואישורם הסופי יקבל
קבלן השילוט אישור לייצר את כל מערכת השילוט.
עלותם של דגמי אבי הטיפוס כלולות במחיר,יתכנו שינויים באבי הטיפוס לאחר הבדיקה.
בחירת פרט חיבור השלטים תעשה ע"י מזמין העבודה והמעצב.
יתכנו שינויים בגווני הגרפיקה/צבעים ,יש לבצע תאום בחירת גוונים/צבעים לגרפיקה סופיים עם המעצב לפני ביצוע
העבודה.
ביצוע המלאכה
ביצוע וייצור השלטים והתקנתם ע"ג עמודים ,ארונות ,דלתות וכיו"ב יהיה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים המצורפים.
אין לקבוע מידות ע"י מדידה מהשרטוטים .במקרה של חוסר מידות יש ליידע את המעצב.
לא תתקבלנה מידות שגויות והעמדת שלטים לא נכונה בטענה של העדר מידות בתכניות/מפרטים וכד".
העבודה תבוצע לפי דרישותיו ולשביעות רצונו המלאה של המעצב והמזמין.
אין לבצע כל חלק של העבודה לפני קבלת אישור בכתב של המעצב והמזמין.
קבלן השילוט ירכיב בשטח אך ורק שילוט ואביזרים אשר קיבלו את אישור המעצב והמזמין.
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איכות ביצוע:
העבודה תבוצע ברמת איכות מעולה ,פרטי החיבור יהיו מדויקים ומושלמים.
כל חיתוכי הויניל יהיו שלמים ושטף התאורה בשילוט יהיה חזק מאוד ואחיד.
ביצוע הצביעה וההדפסה תהיה באיכות מעולה .
פרטי גמר:
האלמנטים יהיו מלוטשים באופן מושלם והליטוש לא יפגע בצורתם הגיאומטרית.
בעיות בייצור
בכל מקרה של סתירה בין התוכניות לבין יכולתו של קבלן השילוט ,על קבלן השילוט להסב את תשומת לבו של
המעצב\המפקח ולקבל את החלטתו והנחיותיו לביצוע .
נוהלים נוספים בארגון העבודה
א .עם קבלת אישור על קבלת העבודה ,ייפגש הקבלן השילוט עם המעצב לצורך ארגון העבודה ,תאומים וברורים
מכל סוג .קבלן השילוט יקבל החומר באמצעות דואר אלקטרוני.
 ככל שקבלן השילוט צריך יהיה להמיר את פורמט הגרפיקה ולהתאימן לתהליכי היצור ,הוא יבצע
זאת על אחריותו ועל חשבונו .
 הקלדת טקסטים לשלטים :באחריותו הבלעדית של ספק/קבלן השילוט להקליד\להדפיס בכל סוגי
הטקסטים השונים שבשילוט ,כגון :שמות דיירים ,שמות חדרים שונים בבניין וכדומה .החומר
המצורף הינו עריכה גראפית עקרונית בלבד ,לכל אבי הטיפוס השונים .במקרה של שילוט חניון –
יקבל קבלן השילוט ממשרדנו את כל הטקסטים השונים ,יקלידם ויבצע הגהה מולנו .במקרה של
שמות דיירים מסחריים שונים בבניין ,או במקרה של שמות חדרים שונים או טקסטים שונים ,הרי
שקבלן השילוט יקבל מהמזמין את כל רשימות הטקסטים ,יקלידם ,יעבירם למזמין לצורך אישור
טקסטים והגהה .במקרה ואין לקבלן השילוט את הפורמט בו השתמש משרדנו ,הרי שעליו
ובאחריותו לרכוש את הפונט לפני תחילת העבודה.
ב .על קבלן השילוט לבצע סיור באתר לפני ההרכבה יחד עם מנהל הפרוייקט ומשרד המעצבים ולוודא את סוגי
המשטחים להתקנה מראש ,אשר עליהם יותקנו השלטים ולוודא שיטות התקנה מתאימות לכל סוגי המשטחים,
ולהגיע מוכן עם כל האיבזור הנדרש להתקנה.
על קבלן השילוט לבדוק שיטות עיגון  /התקנה לשלטים (על בטון ,בלוקים ,גבס  ,קיר מסך  +זכוכית וכד') ולהגיש
לסטודיו ארכיגרפיה תוכניות ופרטי התקנה ועיגון מאושרות ע"י מהנדס קונסטרוקציה.
על קבלן השילוט לספק אישורי קונסטרוקציה לפי הנדרש.
ג .קבלן השילוט יספק ל"ארכיגרפיה":
 .1דוגמיות צבע לכל צבעי השילוט ע"פ הנחיות הסטודיו (בכל מקרה הצבע יהיה בגוון מט משי).
 .2דוגמאות מלאות לשלטים כמפורט במכרז.
רק לאחר אישור הדוגמיות והדוגמאות השונות יחל קבלן השילוט בהכנת אבי הטיפוס המאושרים.
ד .ספירת כמויות מדוייקת של כל שלטי העזר והבטיחות ,כן וידוא מיקומי ההתקנה יהיו באחריותו הבלעדית של
קבלן השילוט.
אין להתחיל ביצור לפני שקבלן השילוט ביצע סיור התקנה אשר בו הוא בדק את כל מיקומי השילוט
וכן ספר את כמויות השלטים אשר מופיעים במכרז בצורה מדוייקת .
במידה ומתגלים שינויים לאחר סיור קבלן השילוט בשטח לגבי מיקומי התקנה עקרוניים ,יש להודיע למשרדנו
לפני תחילת הייצור.
ה .בתום עבודת הייצור ,יוזמן המעצב לסיור תאומים סופי עם קבלן השילוט בשטח ,באשר למיקומים על קבלן
השילוט לוודא ולבדוק בטרם החל בעבודות הייצור :פרטי התקנה ,פני שטח ומבנה להתקנות נכונות ,כל המידות
המופיעות בשרטוט ועדכון הסטודיו במידה ונתגלו שינויים.
קבלן השילוט יספר שבלונות לשילוט שהמעצב יבקש לצורך תאום מידות ומיקומים טרם ביצוע השילוט .
ו .ההרכבה לא תחשב כמושלמת לפני אישורה ע"י המעצב המפקח והמזמין .על קבלן השילוט להזמין את
המעצב לבנין\אתר ההרכבה עם תום העבודה ,לצורך אישור איכות ההרכבה ,דיוקה ואיכותחלקי השלט השונים.
באחריותו של קבלן השילוט לזמן את המעצב בתאום מראש לאישור סופי של ההרכבה.
העבודה תתקבל רק לאחר בדיקה ואישור סופי בכתב ע"י המעצב והמזמין.
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אחריות ייצור והרכבה
קבלן השילוט יהיה אחראי למערכת השילוט הכללי במשך  12חודש ו 24 -חודשים לשילוט המאיר מיום קבלתה ע"י
המזמין .במשך תקופה זאת אחראי קבלן השילוט לכל קלקול  ,פגם או שגיאה אשר נובעים מטיב החומרים ,העבודה,
ביצוע ומידות ההרכבה ,ועליו יהיה לתקן ולהחליף כל יחידה פגומה על חשבונו ,באופן מיידי .האחריות מאידך איננה
כוללת נזקים אשר ינבעו מרשלנות אחזקה של עובדי הבניין או מבקריו.
פיקוח על ייצור השלטים יעשה ע"י המעצב.

תאום מיקומים ובסיסים יעשה בתאום הקבלן הראשי\המבצע את הבנין ומנהל הפרוייקט או מימטעמו.

באחריות קבלן השילוט להרכיב לפי המתוכנן.

קבלן השילוט ישא באחריות של כל טעות במיקום ,בחומר ובצורת התקנה וכן בכל הוצאות
הנלוות מהטעות ותיקון הנזק שנגרם.
התוכן הגרפי יהיה בעברית ובאנגלית ,חובה לתאם את תוכן הטקסט הסופי עם המעצב
והמזמין טרם ביצוע השלט (הטקסט באנגלית בחוברת להמחשה וזמני ).

4

מע"ר מודיעין השדרה

כתב כמויות שילוט
כמות*

אב טיפוס
אב טיפוס

 – 1שלט הכוונה ראשי גדול משולב מפה –  3פאות
מידות צלעות  55/55/55ס"מ בהתאם לשרטוטים
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אב טיפוס

 – 1שלט הכוונה ראשי גדול משולב מפה –  3פאות
מידות צלעות  65/65/65ס"מ

2

אב טיפוס

 –3שלט הכוונה משולב מפה –  3פאות
מידות צלעות  45/45/45ס"מ בהתאם לשרטוטים
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אב טיפוס

 –3שלט הכוונה משולב מפה –  3פאות
מידות צלעות  55/55/55ס"מ
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אב טיפוס

 –4שלט דגל הכוונה לשרותים דו צדדי

1

אב טיפוס

 – 5פיקטוגרמות שרותים
גבר –  1יח'  ,אישה –  1יח'  ,נגיש –  1יח'

3

אב טיפוס

 –6שלטי הסברה ואיסורים

5

אב טיפוס

 –6שלטי מסלול אופניים

25.12.2017
מחיר ליח'

סה"כ

לא לסיכום

לא לסיכום

~6

סה"כ

* הערות:
 .1הכמויות המצוינות לעיל הנם הערכה בלבד ,יש לוודא כמויות מדויקות לפני היצור!
 .2יש למדוד מידות בשטח לפני הייצור.
 .3כמויות השלטים מכל אב טיפוס יקבעו ע"י מנהל הפרויקט או מקביל לתפקיד זה מטעם הפרוייקט ולא ע"י
ארכיגרפיה.

.4

המזמין רשאי להזמין רק חלק מהעבודה ,ללא שינוי במחיר היחידה ,כפי שנקבע בחוזה בין הצדדים .
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אב טיפוס

 –1שלט הכוונה ראשי גדול משולב מפה –  3פאות

קופסת בסיס הבנויה מלוח אלומיניום בעובי  5מ"מ בריתוך מלא בהתאם לשרטוטים.
החיבור בין הפינות יבוצע בצורה נקייה ומושלמת בריתוך מלא עם העגלה ויראה כיחידה אחת (ללא סרגלי חיבור ).
לוחות הגרפיקה יבוצעו ביחידה מתפרקת ללא נראות לעין שהיא פריקה  .חיבורה יבוצע על יד ברגי אלן שקועים
מפלב"מ וצבועים בגוון רקע השלט ( חובה לשלוח למעצב תכנית מיקומי הברגים ) .
חלקה העליון של הקופסה מבוצע בזווית אלכסונית.
בחלקה התחתון הקופסה נסוגה  30מ"מ פנימה ב  3הפאות (חלון שקוע ) .
הקופסאות כוללות חיזוקים פנימיים ע"י פרופילי אלומיניום בריתוך.
בתחתית העמוד הבסיס תבוצע פלטה תחתונה עם צלעות חיזוק לעיגון השלט המתחברת לסל הברגים בביסוס .
הפלטה תהיה עגולה למתן אפשרות לכיוון ותאום מדויק של זווית עיגון השלט בפועל באתר .
כל הריתוכים יהיו מלאים נסתרים ומלוטשים עם מילוי שפכטל מלוטש.
חיבור בין החלקים יבוצע בריתוך מלא ופנימי ללא ברגים  .לא יהיו פינות חדות .
ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
גרפיקה ב  3הפאות
כל הגרפיקה כולל המפה בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוון בהתאם למצוין .
גרפיקת הלוגו בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוונים בהתאם לגווני הלוגו (הלוגו אינו סופי).
גוון החלק השקוע יבוצע בגוון התואם למיקומו בתכנית ( 3-4גוונים בסה"כ ) .
חובה לבדוק ולתאם את התוכן הגרפי וכיוון החיצים לפני ביצוע העבודה .
צביעה בתנור
צביעת רקע השלט בגוונים ובהתאם לגרפיקה  .המעבר בין הצבעים יהיה חד ונקי ללא זיגזוז .
הכנה לצביעה – ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.
צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
צביעה בתנור – איבוק באבקת צבע אלקטרוסטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס" () sickens
או ש"ע לאישור המעצב .
קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  100מעלות צלסיוס במשך  30דקות ,עובי שכבה יבשה  60מקרון.
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
חומר מגן
צביעת/מריחת חומר טכנולוגי מסוג "ננו אנטי גרפיטי  ESP 700של חברת "  nanoציפויים " על כל השלט קומפלט .
חובה לקבל הדרכה וצורת ביצוע ויישום החומר מהחברה .
 , elad.nano.z@gmail.comאלעד 050-4680005
חיישן חכם
התקנת חיישן חכם  RightHearפתרון הנגשה לעיוורים  ,ליקויי ראייה ואנשים עם מוגבלויות התמצאות.
התקנת החיישן כוללת הכנסת תוכן בעברית ובאנגלית בהתאם לדרישת עיריית מודיעין (לכל חיישן בנפרד ) .
 , support@right-hear.comאוהד 052-6204828
אחריות
על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר ,קורוזיה ,קרינה או שחיקת אבק במשך
תקופה של  5שנים מתאריך קבלת העבודה .
דוגמאות
קבלן השילוט יבצע מודל מקאפה/מזונית בקנ"מ  1:1בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט טרם ביצועו.
קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל חומר ,גוון ועיבוד חומר עד לבחירת ואישור האדריכל והמעצב טרם
ביצוע השלט .
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עיגון
עיגון ישיר ליציקת בטון/יסוד הממוקמת מתחת לקו ריצוף/חול ( הקבלן המבצע מבצע את הביסוס) .
סוג הביסוס יבחר על ידי מהנדס קונסטרוקציה בלבד .
עיגון השלט יבוצע מתחת לקו הריצוף/כיסוי ,לא יהיו חיבורים/עיגונים גלויים.
גודל יציקה ופרטי ביסוס והתקנה ע"פ הוראת קונססטרוקטור הכוללת התייחסות לתקן רוח באזור הפרויקט .
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
כל עבודות קונסטרוקציית מתכת/הפלדה/אלומיניום תבוצע לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה .
העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט .
השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלוות ,חפירה ,ביסוס עיגון וכיסוי מלא.
* חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום ,צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.
על היצרן להגיש שרטוטים של השלט לאישור המעצב ,המזמין והאדריכל לפני ייצור השלט.
על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מלאים מאושרים וחתומים לביצוע ממהנדס
קונסטרוקציה מוסמך הכוללים חישובים סטטיים לפי תקן תנאי מזג אוויר-רוח עדכני ביותר המתאימים
לאזור הפרויקט ובהתאם לדוח הקרקע בפרויקט לאישור מהנדס הפרויקט לפני ביצוע השילוט.
קבלן השילוט יספק אישור חתום מהמהנדס הקונסטרוקציה לבדיקת תקינות ביצוע העבודה בפועל בהתאם לתכנונו
כולל אישור ביצוע היסוד בהתאם להוראותיו.
קבלן השילוט מחויב לספק ולהפקיד אישורים הללו בתחילת ובמהלך העבודה למנהל הפרויקט.
קבלן שילוט שלא יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב כמפר הסכם עבודה.
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אב טיפוס

 –3שלט הכוונה משולב מפה –  3פאות

קופסת בסיס הבנויה מלוח אלומיניום בעובי  5מ"מ בריתוך מלא בהתאם לשרטוטים.
החיבור בין הפינות יבוצע בצורה נקייה ומושלמת בריתוך מלא עם העגלה ויראה כיחידה אחת (ללא סרגלי חיבור ).
לוחות הגרפיקה יבוצעו ביחידה מתפרקת ללא נראות לעין שהיא פריקה  .חיבורה יבוצע על ידי ברגי אלן שקועים
מפלב"מ וצבועים בגוון רקע השלט ( חובה לשלוח למעצב תכנית מיקומי הברגים ) .
חלקה העליון של הקופסה מבוצע בזווית אלכסונית.
בחלקה התחתון הקופסה נסוגה  30מ"מ פנימה ב  3הפאות (חלון שקוע ) .
הקופסאות כוללות חיזוקים פנימיים ע"י פרופילי אלומיניום בריתוך.
בתחתית העמוד הבסיס תבוצע פלטה תחתונה עם צלעות חיזוק לעיגון השלט המתחברת לסל הברגים בביסוס .
הפלטה תהיה עגולה למתן אפשרות לכיוון ותאום מדויק של זווית עיגון השלט בפועל באתר .
כל הריתוכים יהיו מלאים נסתרים ומלוטשים עם מילוי שפכטל מלוטש.
חיבור בין החלקים יבוצע בריתוך מלא ופנימי ללא ברגים  .לא יהיו פינות חדות .
ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
גרפיקה ב  3הפאות
כל הגרפיקה כולל המפה בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוון בהתאם למצוין .
גרפיקת הלוגו בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוונים בהתאם לגווני הלוגו (הלוגו אינו סופי).
גוון החלק השקוע יבוצע בגוון התואם למיקומו בתכנית ( 3-4גוונים בסה"כ ) .
חובה לבדוק ולתאם את התוכן הגרפי וכיוון החיצים לפני ביצוע העבודה .
צביעה בתנור
צביעת רקע השלט בגוונים ובהתאם לגרפיקה  .המעבר בין הצבעים יהיה חד ונקי ללא זיגזוז .
הכנה לצביעה – ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.
צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
צביעה בתנור – איבוק באבקת צבע אלקטרוסטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס" () sickens
או ש"ע לאישור המעצב .
קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  100מעלות צלסיוס במשך  30דקות ,עובי שכבה יבשה  60מקרון.
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
חומר מגן
צביעת/מריחת חומר טכנולוגי מסוג "ננו אנטי גרפיטי  ESP 700של חברת "  nanoציפויים " על כל השלט קומפלט .
חובה לקבל הדרכה וצורת ביצוע ויישום החומר מהחברה .
 , elad.nano.z@gmail.comאלעד 050-4680005
חיישן חכם
התקנת חיישן חכם  RightHearפתרון הנגשה לעיוורים  ,ליקויי ראייה ואנשים עם מוגבלויות התמצאות.
התקנת החיישן כוללת הכנסת תוכן בעברית ובאנגלית בהתאם לדרישת עיריית מודיעין (לכל חיישן בנפרד ) .
 , support@right-hear.comאוהד 052-6204828
אחריות
על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר ,קורוזיה ,קרינה או שחיקת אבק במשך
תקופה של  5שנים מתאריך קבלת העבודה .
דוגמאות
קבלן השילוט יבצע מודל מקאפה/מזונית בקנ"מ  1:1בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט טרם ביצועו.
קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל חומר ,גוון ועיבוד חומר עד לבחירת ואישור האדריכל והמעצב טרם
ביצוע השלט .
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עיגון
עיגון ישיר ליציקת בטון/יסוד הממוקמת מתחת לקו ריצוף/חול ( הקבלן המבצע מבצע את הביסוס) .
סוג הביסוס יבחר על ידי מהנדס קונסטרוקציה בלבד .
עיגון השלט יבוצע מתחת לקו הריצוף/כיסוי ,לא יהיו חיבורים/עיגונים גלויים.
גודל יציקה ופרטי ביסוס והתקנה ע"פ הוראת קונססטרוקטור הכוללת התייחסות לתקן רוח באזור הפרויקט .
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
כל עבודות קונסטרוקציית מתכת/הפלדה/אלומיניום תבוצע לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה .
העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט .
השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלוות ,חפירה ,ביסוס עיגון וכיסוי מלא.
* חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום ,צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.
על היצרן להגיש שרטוטים של השלט לאישור המעצב ,המזמין והאדריכל לפני ייצור השלט.
על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מלאים מאושרים וחתומים לביצוע ממהנדס
קונסטרוקציה מוסמך הכוללים חישובים סטטיים לפי תקן תנאי מזג אוויר-רוח עדכני ביותר המתאימים
לאזור הפרויקט ובהתאם לדוח הקרקע בפרויקט לאישור מהנדס הפרויקט לפני ביצוע השילוט.
קבלן השילוט יספק אישור חתום מהמהנדס הקונסטרוקציה לבדיקת תקינות ביצוע העבודה בפועל בהתאם לתכנונו
כולל אישור ביצוע היסוד בהתאם להוראותיו.
קבלן השילוט מחויב לספק ולהפקיד אישורים הללו בתחילת ובמהלך העבודה למנהל הפרויקט.
קבלן שילוט שלא יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב כמפר הסכם עבודה.
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אב טיפוס 4

– שלט דגל הכוונה לשרותים דו צדדי

קופסה הבנויה מלוח אלומיניום בעובי  3מ"מ בריתוך מלא .
הקופסאות כוללות חיזוקים פנימיים ע"י פרופילי אלומיניום בריתוך.
עיגון השלט לקיר ע"י תותב עיגון סמוי המעוגן לקיר וחודר לקופסת השילוט שננעלת עליו בחלקו העליון על ידי ברגי אלן
שקועים מפלב"מ וצבועים בגוון רקע השלט  .עיגון השלט לתותב ולקיר יבוצע בצורה סמויה .
החיבור בין הפינות יבוצע בצורה נקייה ומושלמת בריתוך מלא עם העגלה ויראה כיחידה אחת (ללא סרגלי חיבור ).
כל הריתוכים יהיו מלאים נסתרים ומלוטשים עם מילוי שפכטל מלוטש .לא יהיו פינות חדות .
ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
גרפיקה ב  2הפאות
הגרפיקה בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוון בהתאם למצוין .
חובה לבדוק ולתאם את התוכן הגרפי וכיוון החיצים לפני ביצוע העבודה .
צביעה בתנור
צביעת רקע השלט בגוונים ובהתאם לגרפיקה  .המעבר בין הצבעים יהיה חד ונקי ללא זיגזוז .
הכנה לצביעה – ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.
צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
צביעה בתנור – איבוק באבקת צבע אלקטרוסטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס" () sickens
או ש"ע לאישור המעצב .
קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  100מעלות צלסיוס במשך  30דקות ,עובי שכבה יבשה  60מקרון.
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
חומר מגן
צביעת/מריחת חומר טכנולוגי מסוג "ננו אנטי גרפיטי  ESP 700של חברת "  nanoציפויים " על כל השלט קומפלט .
חובה לקבל הדרכה וצורת ביצוע ויישום החומר מהחברה .
 , elad.nano.z@gmail.comאלעד 050-4680005
אחריות
על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר ,קורוזיה ,קרינה או שחיקת אבק במשך
תקופה של  5שנים מתאריך קבלת העבודה .
דוגמאות
קבלן השילוט יבצע מודל מקאפה/מזונית בקנ"מ  1:1בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט טרם ביצועו.
קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל חומר ,גוון ועיבוד חומר עד לבחירת ואישור האדריכל והמעצב טרם
ביצוע השלט .
עיגון
העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרוייקט .
השלט כולל את כל עבודות ההכנה כגון מסגרות ועיגון.
* חובה לקחת מידות מדוייקות ולבדוק מיקום ,צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.
על היצרן להגיש שרטוטים של השלט לאישור המעצב ,המזמין והאדריכל לפני ייצור השלט.
על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מלאים מאושרים וחתומים לביצוע ממהנדס קונסטרוקציה
מוסמך לאישור מהנדס הפרוייקט לפני ביצוע השילוט.
קבלן השילוט יספק אישור חתום מהמהנדס הקונסטרוקציה לבדיקת תקינות ביצוע העבודה בפועל בהתאם לתכנונו .
קבלן השילוט מחוייב לספק ולהפקיד אישורים הללו בתחילת ובמהלך העבודה למנהל הפרויקט.
קבלן שילוט שלא יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב כמפר הסכם עבודה.
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אב טיפוס 5

– פיקטוגרמות שרותים צמוד קיר

בסיס השלט בצורת משולש/עיגול/מרובע בנוי מלוח אלומיניום בעובי  2.5מ"מ בריתוך מלא .
דפנות הצורה משופעות ובזווית .
החיבור בין הפינות יבוצע בצורה נקייה ומושלמת בריתוך מלא עם העגלה ויראה כיחידה אחת (ללא סרגלי חיבור ).
ביצוע פאזה היקפית עדינה של  0.5לשבירת חדות בקצוות .
גרפיקת הפיקטוגרמות חתוכה מאלומיניום בעובי  3מ"מ .
כל חלקי הפיקטוגרמות מחוברות ע"י ברגים סמויים מתוך הבסיס  +דבק אפוקסי שקוף.
גרפיקת הטקסט בדפוס משי/צביעה בתנור.
ביצוע פאזה היקפית עדינה של  0.5לכל חלקי הפיקטוגרמה לשבירת חדות בקצוות .
ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
צביעה בתנור
צביעת רקע השלט  ,הפיקטוגרמות והקנטים בגוונים ובהתאם לגרפיקה  .המעבר בין הצבעים יהיה חד ונקי ללא זיגזוז .
הכנה לצביעה – ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.
צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
צביעה בתנור – איבוק באבקת צבע אלקטרוסטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס" () sickens
או ש"ע לאישור המעצב .
קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  100מעלות צלסיוס במשך  30דקות ,עובי שכבה יבשה  60מקרון.
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
חומר מגן
צביעת/מריחת חומר טכנולוגי מסוג "ננו אנטי גרפיטי  ESP 700של חברת "  nanoציפויים " על כל השלט קומפלט .
חובה לקבל הדרכה וצורת ביצוע ויישום החומר מהחברה .
 , elad.nano.z@gmail.comאלעד 050-4680005
אחריות
על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר ,קורוזיה ,קרינה או שחיקת אבק במשך
תקופה של  5שנים מתאריך קבלת העבודה .
דוגמאות
קבלן השילוט יבצע מודל מקאפה/מזונית בקנ"מ  1:1בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט טרם ביצועו.
קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל חומר ,גוון ועיבוד חומר עד לבחירת ואישור האדריכל והמעצב טרם
ביצוע השלט .
עיגון
עיגון השלט בין חלקיו ולקיר בלוקים/גבס , HPL /ע"י עוגנים אחוריים סמויים  +דבק "סופר הייטק  7שקוף" .
חובה לנקות רקע לפני העיגון והדבקתו.
על היצרן לבדוק את סוג הקיר/עמוד אליו מותקן השלט בשטח .
השלט מותקן ליד הדלת בצד הידית על הקיר  -לא להתקין את השלט על הדלת .
* חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום ,צורת ההתקנה ועיגון השלט בשטח לפני ביצוע השלט.

22

23

24



























25











26

אב טיפוס

 –6שלטי הסברה ואיסורים

קופסת בסיס הבנויה מלוח אלומיניום בעובי  5מ"מ בריתוך מלא בהתאם לשרטוטים.
החיבור בין הפינות יבוצע בצורה נקייה ומושלמת בריתוך מלא עם העגלה ויראה כיחידה אחת (ללא סרגלי חיבור ).
לוחות הגרפיקה יבוצעו ביחידה מתפרקת ללא נראות לעין שהיא פריקה  .חיבורה יבוצע על ידי ברגי אלן שקועים
מפלב"מ וצבועים בגוון רקע השלט ( חובה לשלוח למעצב תכנית מיקומי הברגים ) .
חלקה העליון של הקופסה מבוצע בזווית אלכסונית.
בחלקה התחתון הקופסה נסוגה  30מ"מ פנימה ב  3הפאות (חלון שקוע ) .
הקופסאות כוללות חיזוקים פנימיים ע"י פרופילי אלומיניום בריתוך.
באחת הדפנות יבוצע שקע עם החדרת קופסת פלסטיק חזקה עם מכסה אשר ננעל ע"י  4ברגי אלן/כוכב שקועים .
מכסה הקופסה יהיה מיושר עם חזית הקופסה ויצבע באותו הגוון .
חובה לתאם צורת ביצוע הקופסה והמכסה עם המעצב טרם ביצוע ( חובה לספק שרטוטים ודוגמאות לאישור ) .
בתחתית העמוד הבסיס תבוצע פלטה תחתונה עם צלעות חיזוק לעיגון השלט המתחברת לסל הברגים בביסוס .
הפלטה תהיה עגולה למתן אפשרות לכיוון ותאום מדויק של זווית עיגון השלט בפועל באתר .
כל הריתוכים יהיו מלאים נסתרים ומלוטשים עם מילוי שפכטל מלוטש.
חיבור בין החלקים יבוצע בריתוך מלא ופנימי ללא ברגים  .לא יהיו פינות חדות .
ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
גרפיקה
כל הגרפיקה בחריטה בעומק  1.5מ"מ עם מילוי צבע בתנור בגוון בהתאם למצוין .
גוון החלק השקוע יבוצע בגוון התואם למיקומו בתכנית ( 3-4גוונים בסה"כ ) .
חובה לבדוק ולתאם את התוכן הגרפי וכיוון החיצים לפני ביצוע העבודה .
צביעה בתנור
צביעת רקע השלט בגוונים ובהתאם לגרפיקה  .המעבר בין הצבעים יהיה חד ונקי ללא זיגזוז .
הכנה לצביעה – ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.
צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
צביעה בתנור – איבוק באבקת צבע אלקטרוסטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס" () sickens
או ש"ע לאישור המעצב .
קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  100מעלות צלסיוס במשך  30דקות ,עובי שכבה יבשה  60מקרון.
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
חומר מגן
צביעת/מריחת חומר טכנולוגי מסוג "ננו אנטי גרפיטי  ESP 700של חברת "  nanoציפויים " על כל השלט קומפלט .
חובה לקבל הדרכה וצורת ביצוע ויישום החומר מהחברה .
 , elad.nano.z@gmail.comאלעד 050-4680005
חיישן חכם
התקנת חיישן חכם  RightHearפתרון הנגשה לעיוורים  ,ליקויי ראייה ואנשים עם מוגבלויות התמצאות.
התקנת החיישן כוללת הכנסת תוכן בעברית ובאנגלית בהתאם לדרישת עיריית מודיעין (לכל חיישן בנפרד ) .
 , support@right-hear.comאוהד 052-6204828
אחריות
על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר ,קורוזיה ,קרינה או שחיקת אבק במשך
תקופה של  5שנים מתאריך קבלת העבודה .
דוגמאות
קבלן השילוט יבצע מודל מקאפה/מזונית בקנ"מ  1:1בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט טרם ביצועו.
קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל חומר ,גוון ועיבוד חומר עד לבחירת ואישור האדריכל והמעצב טרם
ביצוע השלט .
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עיגון
עיגון ישיר ליציקת בטון/יסוד הממוקמת מתחת לקו ריצוף/חול ( הקבלן המבצע מבצע את הביסוס) .
סוג הביסוס יבחר על ידי מהנדס קונסטרוקציה בלבד .
עיגון השלט יבוצע מתחת לקו הריצוף/כיסוי ,לא יהיו חיבורים/עיגונים גלויים.
גודל יציקה ופרטי ביסוס והתקנה ע"פ הוראת קונססטרוקטור הכוללת התייחסות לתקן רוח באזור הפרויקט .
כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.
כל עבודות קונסטרוקציית מתכת/הפלדה/אלומיניום תבוצע לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה .
העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט .
השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלוות ,חפירה ,ביסוס עיגון וכיסוי מלא.
* חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום ,צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.
על היצרן להגיש שרטוטים של השלט לאישור המעצב ,המזמין והאדריכל לפני ייצור השלט.
על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מלאים מאושרים וחתומים לביצוע ממהנדס
קונסטרוקציה מוסמך הכוללים חישובים סטטיים לפי תקן תנאי מזג אוויר-רוח עדכני ביותר המתאימים
לאזור הפרויקט ובהתאם לדוח הקרקע בפרויקט לאישור מהנדס הפרויקט לפני ביצוע השילוט.
קבלן השילוט יספק אישור חתום מהמהנדס הקונסטרוקציה לבדיקת תקינות ביצוע העבודה בפועל בהתאם לתכנונו
כולל אישור ביצוע היסוד בהתאם להוראותיו.
קבלן השילוט מחויב לספק ולהפקיד אישורים הללו בתחילת ובמהלך העבודה למנהל הפרויקט.
קבלן שילוט שלא יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב כמפר הסכם עבודה.
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