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 לעבודות שילוטהנחיות 
 

 כלליותהנחיות  .א

עת שהוא עדיין אתר  נוספותקבלן השילוט יביא בחשבון שעבודות ההתקנה תבוצענה תוך כדי ביצוע עבודות  .1
בניה. מתוך כך הקבלן מודע ומסכים לציות לכל הוראות הבטיחות החלות בחוק ואלו המיוחדות לאתר זה 

 חים.ויישמע לכל הנחיות הקבלן הראשי והמפק

  נציג המכללהקבלן השילוט יתאם כל הגעה ו/או עבודה מול  .2

 מחירי היסוד בהצעת הקבלן כוללים: דוגמאות ואישורן, יצור, אספקה, הובלה, התקנה מושלמת ואחריות. .3

 קבלן השילוט כפוף ישירות להנחיות המזמין בהקשרי לוחות זמנים בעבודה זו. .4

כל תנאי שהוא הנזכר בהסכמים אחרים שבין המזמין לקבלן כוחן של הוראות הסכם זה יפות לשפר בלבד  .5
 השילוט.

 

 התארגנות .ב

 חומר גרפי ושרטוטים שברשות יועץ השילוט יועברו בדואר אלקטרוני. .1

 משזכה קבלן השילוט בעבודה ייפגש בהקדם עם יועץ השילוט לצורך ארגון העבודה, תיאומים, הסברים וכיו"ב. .2

 :בצע סיור באתר לפני ההרכבה ובורגן כראוי לביצוע העבודה, יעל מנת לאפשר לקבלן השילוט להתא .3

 סוגי המשטחים להתקנת השילוט.יוודא  .א

 אזורי הביצוע.מגבלות שיטות ההתקנה הנדרשות והתאמתן לכל סוגי המשטחים ו סוגייוודא  .ב

 יסמן מיקומי השילוט באמצעות יתד / תרסיס צבע / נייר דבק צבעוני. .ג

 ע.כמויות סופיות לביצויסכם  .ד

 

 דוגמאות והיערכות לייצור .ג

. הדוגמא תבוצע במידה מלאה, בחומרים לפי דרישת יועץ השילוטקבלן השילוט יבצע דוגמא לאבות הטיפוס  .1
 סופיים ובהתקנה מושלמת.

 ויועץ השילוט. נציג המכללההדוגמאות תאושרנה בכתב ע"י  .2

 .למזמיןות נוספת אישור הדוגמאות ייתכן ויגרור שינויים באבות הטיפוס והנ"ל ללא על .3

( בהם יופיעו פרטי ייצור לבית המלאכה shop drawingsטרום היצור יגיש קבלן השילוט שרטוטי ביצוע ) .4
 ושיטות התקנה ו/או עיגון לאישור מנהל הפרויקט ויועץ השילוט.

 כמו כן יאשר קבלן השילוט את השרטוטים ושיטות העיגון ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו. .5

האישורים הנדרשים הינה אחריותו הבלעדית של כל ור פרט שילוט כזה או אחר מבלי לקבל את יובהר כי יצ .6
 קבלן השילוט.

 לא יישא תוספת עלות. 10%שינויי מידה בטווח של עד  .7

חפירה שימוש/השכרת ציוד או מכשור מיוחד, עבודות כל עבודה הנלווית להתקנה כגון:  -למען הסר ספק .8
 ויים, מסגרות, עיגונים, תיקוני ריצוף וכיו"ב כלולה בהצעת הקבלן.וביסוס, עבודות בטון, כיס

 

 ואיורי, אכלוס מלל וגרפיקה תוכן מילולי, הגהות .ד

שלטי הכוונה,בניינים, שמות של התכנים המשתנים בשילוט לדוגמא  והעמדה גרפית קבלן השילוט יבצע הקלדה .1
 קו מהמזמין ו/או מיועץ השילוט.. הנתונים לתכנים אלו יסופ, מספרי קומות וכיו"בדמשרדים, 

 קבלן השילוט יבצע שילוט מסחרי לפי תוכן שיועבר מהיזם ויקבל את אישורו להגהות. .2

להורדה לייצור, לרבות הצורך בשימוש בתוכנות מחשב ייחודיות ו/או סיוע  כל חומר גרפי ו שלוהתאמת המרתו .3
ובכלל זה גופנים, סמלילים תמונות וכד'  מומחה מקצועי ו/או רכישת זכויות לשימוש מסחרי בחומר כלשהו

 .ובאחריותו, ללא כל עלות נוספת הקבלן תבוצע ע"י

 תוכן והכוונה המובאים בחוברת העיצוב הינם המחשה מעת לעת. אין לייצר לפי קביעה מהמופיע במפרט. .4

 סעיף ה'(.שרטוטי הביצוע המתוארים בסעיף ד' לעיל, יכללו את התוכן להגהה המובא בסעיף זה ) .5

 



 

 19.08.2020  2מתוך  2עמוד  חוזה שילוט למפרט בנין מדעים

 

 ייצור והתקנה .ה

 עבודות הייצור וההתקנה תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים של יועץ השילוט. .1

הנחיות יועץ הבטיחות/הנגישות )בהתאמה(  פיעבודות התקנת שילוט מסוגים בטיחות ונגישות תבוצענה על  .2
 .להוראותיהם בלבדשל הפרויקט ובכפוף 

 בלן.בדיקת כמויות סופיות הינה באחריות הק .3

 לא תחל ולא תבוצע עבודת שילוט כזו או אחרת ללא ידיעת יועץ השילוט ואישורו. .4

 אין לקבוע מידות ע"י מדידה משרטוטים או מדידה מגרפיקה אלא אם צוין אחרת. .5

 התאמה או היעדר מידות יש להעביר פניה בכתב ליועץ השילוט בהקדם האפשרי.בכל מקרה של אי  .6

שה לבין יכולת קבלן השילוט לבצעה, יסב הקבלן לתשומת לב יועץ השילוט בכל מקרה של סתירה בין הדרי .7
 וישמע להנחיותיו.

 טענה על ביצוע שגוי בשל היעדר מידע בתוכניות ו/או במפרטים לא תתקבל. .8

 להלן הנחיות כלליות בנושא קיבוע, איכות ביצוע וגימור: .9

 ר.שטחי הדבקה ינוקו לפני יישום דבק באמצעות אלכוהול או פריימ .א

 . אלא אם צוין אחרת.7שלטים ע"ג דלתות וארונות יותקנו במרכזם באמצעות דבק סופר הייטק  .ב

בדופן  7שלטים ע"ג קירות יותקנו באמצעות עוגנים אחוריים נסתרים בתוספת דבק סופר הייטק  .ג
 האחורית. אלא אם צוין אחרת.

 .בכל שלב שהוא ייתכן ויועץ השילוט ידרוש תוספת ניטים או ברגים .ד

 עבודה תבוצע ברמת איכות מעולה כאשר פרטי החיבור מדויקים ומושלמים.ה .ה

 חיתוכי ויניל יהיו שלמים ושטף התאורה בהם יהיה חזק מאוד ואחיד. .ו

 צביעות והדפסות תבוצענה ברמת גימור הגבוהה ביותר ובאיכות מעולה. .ז

 טרית הנדרשת.ילוטשו באופן מושלם כאשר הליטוש לא יפגע בצורתם הגיאומ ,אלמנטים מלוטשים .ח

בכל  -קבלן השילוט ישא באחריות של כל טעות במיקום, בחומר ובצורת ההתקנה וכן -למען הסר ספק .10
 ההוצאות הנלוות מהטעות ותיקון הנזק שנגרם.

 

 גמר ואחריות .ו

 בתום העבודות יזמן קבלן את השילוט את יועץ השילוט לצורך אישורו הסופי. .1

, דיוקן והתאמתן למידות, איכות שביצע הסיור את איכות ההתקנותלפני עריכת בעצמו קבלן השילוט יוודא  .2
 .וכיוצא באלההרכיבים 

 השלמת ההתקנות הינה אישור בכתב מיועץ השילוט, היזם ומי מטעמם. .3

 חודשים. 12אחריות קבלן השילוט לשילוט הכללי הינה למשך  .4

לן יהי לתקן כל שלט אשר יפגם שנים . על הקב 5אחריות הקבלן לשילוט ההכוונה חיצוני )טוטמים( למשך  .5
 מפגיעת קורוזיה, קרינה או שחיקת אבק. 

 בלבד. -על גמר התקנה בכתבמניית משך האחריות הינה מיום האישור  .6

האחריות תכלול כל קלקול, פגם ושגיאה שנבעו מטיב חומרים, טיב ביצוע העבודה, מידות וכו'. כל מקרה  .7
 ון הקבלן ובאופן מיידי.כזה יגרור החלפה והתקנת שילוט חדש על חשב

לצורך הבטחת האחריות תעמוד לרשות מזמין העבודה הזכות לקבוע אחוז מהיקף העבודה שישולם בעכבון  .8
 בתום תקופת האחריות.

קבלן השילוט יצור טבלת מחירים עבור החלפה עתידית של טקסטים מתחלפים ממדבקות ויניל עבור של  .9
 .הקרובות ומוסכמות על המזמיןסוג שלט, המחירים יהיו קבילים לשנתיים 
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 כתב כמויות לביצוע וטופס הצעת מחיר
 

 שלטים בגימור זכוכית אסיד 

 סה"כ מחיר יח' כמות תיאור קוד

   *27 שלט שם חדר כולל מספר צמוד קיר 1

   *25 שלט שם כיתה כולל מספר צמוד קיר 2

   13 שלט שם פונקציה 3

   3 שלט דירקטורי ראשי 4

   8 מפצל כיתותשלט  5

   8 ה מעוצבשלט מספר קומ 6

   8 מספר קומה מישושי על משקופי מעלית 6.1

   4 שלט נתיב מעלית 7

   12 שלט פיקטוגרמות שירותים 8

   4 שלט דגל שירותים 8.1

   3 כניסות על דלתות שלט כותרת 9

   1 שם ומספר בנייןשלט  9.1

   1 יןישלט לוגו מכללה על הבנ 10

   40 מדבקת נגישות 322

    ס"מ 5גובה אות ממוצע  טקסטים ממדבקות ויניל החלפת 

    

 
 הערות

 כמויות לביצוע תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט. כל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד. .1

 מצד הקבלן. או בקשה כמויות ביצוע ואף לבטל ביצוע של כל דגם ללא כל טענה ולדרג המזמין רשאי להגדיל/להפחית .2

 סופית.ה מדיד אחריות הקבלן לביצוע .3

 יש לקבל הבהרות מיועץ השילוט. -לבכל סתירת מידע בין התכניות, חוברת הגרפיקה והטבלה שלעי .4
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 כתב כמויות לביצוע וטופס הצעת מחיר
 
 

 שלטים בגימור אלומיניום צבוע / אלומיניום מוברש 

 סה"כ מחיר יח' כמות תיאור קוד

   *27 קיר שלט שם חדר כולל מספר צמוד 1

   *25 שלט שם כיתה כולל מספר צמוד קיר 2

   13 שלט שם פונקציה 3

   3 שלט דירקטורי ראשי 4

   8 שלט מפצל כיתות 5

   4 שלט נתיב מעלית 7

   12 שלט פיקטוגרמות שירותים 8

    ס"מ 5גובה אות ממוצע  החלפת טקסטים ממדבקות ויניל 

    

 
 הערות

 כמויות לביצוע תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט. כל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד. .1

 מצד הקבלן. או בקשה כמויות ביצוע ואף לבטל ביצוע של כל דגם ללא כל טענה ולדרג המזמין רשאי להגדיל/להפחית .2

 סופית.ה אחריות הקבלן לביצוע מדיד .3

 וטיש לקבל הבהרות מיועץ השיל -לבלה שלעיבכל סתירת מידע בין התכניות, חוברת הגרפיקה והט .4
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 כתב כמויות לביצוע וטופס הצעת מחיר
 

 )טוטמים(שלטי הכוונה חיצוניים  

 סה"כ מחיר יח' כמות תיאור קוד

   7 שלט טוטם דירקטורי להכוונה ברחבי הקמפוס 20

    ס"מ 5גובה אות ממוצע  החלפת טקסטים ממדבקות ויניל 

    

 הערות

 כמויות לביצוע תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט. כל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד. .1

 מצד הקבלן. או בקשה כמויות ביצוע ואף לבטל ביצוע של כל דגם ללא כל טענה ולדרג המזמין רשאי להגדיל/להפחית .2

 סופית.ה אחריות הקבלן לביצוע מדיד .3

 יש לקבל הבהרות מיועץ השילוט. -לת, חוברת הגרפיקה והטבלה שלעיבכל סתירת מידע בין התכניו .4

 


