
 איך נקבע מפרט טכני

 .על מקור המידות ואיך ההיסטוריה משפיעה על הטכנולוגיה של היום, סיפור מדהים

,  זה ומספר די מוזר( 'אינץ 8.5פיט ו  4)מ "ס 143.5ב הינו "רוחב פסי הרכבת בארה

 ?  למה דווקא כזה רוחב

ב  "התשובה הפשוטה והמיידית היא שככה בנו אותם בבריטניה ולכן כך נבנו בארה

 . י הבריטים המוגלים"ע

 ?  ולמה בבריטניה השתמשו ברוחב כזה

י אותם אנשים שבנו את הרכבות העתיקות שהשתמשו  "המסילות הראשונות נבנו ע

 .  ברוחב פסים זה

 ?  ולמה דווקא השתמשו ברוחב הזה

שזה היה המרחק  , כיוון שהשתמשו אז באותם כלים ותבניות ששימשו לבניית כרכרות

 .  בין הגלגלים שלה

 ?  ולמה בכרכרות השתמשו ברוחב מוזר כזה בין הגלגלים, ובכן

 



 איך נקבע מפרט טכני

כיוון שאילו זה היה אחרת היו נגרמים נזקים לכרכרות בעת נסיעה בכבישים עתיקים באנגליה  
י כרכרות שנסעו  "על פני הכביש שנוצרו משחיקה ע" חרוטים"סימנים )בהן קיימות עקבות 

 (.במהלך השנים

 ?  ומי בנה את הכבישים העתיקים

י הלגיונות של האימפריה  "ע, כמו בכל אירופה, הדרכים הבין עירוניות הראשונות נבנו באנגליה
 . הרומית והיו בשימוש מאז

כרכרות המלחמה של הרומאים יצרו את העקבות הראשונות על הכבישים שאילצו את כולם 
 .  לחקות אותם מחשש לגרימת נזק לגלגלי כרכרות אחרות

 .  כולם היו זהים מבחינת המרחק בין הגלגלים, מאחר והכרכרות נבנו עבור ועל ידי הרומאים

מ והוא נגזר מהספציפיקציות המקוריות לכרכרת  "ס 143.5ב הוא "רוחב פסי הרכבת בארה
 .  מלחמה רומית

יתכן שעלית בדיוק על , כך שבפעם הבאה שתשאל את עצמך מאיזה תחת הפליצו מספר זה
 .  מאחר והכרכרות הרומיות נבנו ברוחב שיתאים למקום את האחוריים של שני סוסים, הנקודה

 ומכאן התשובה לשאלתנו המקורית

ניתן להבחין  , מעניין לציין כי בהסתכלות על מעבורת חלל העומדת לפני שיגור, בהקשר זה
 SRB (Solidטילים אלה נקראים . בשני טילים גדולים הצמודים משני צידי מיכל הדלק הראשי

Rocket Boosters)  י חברת "ומיוצרים עTHIOKOL במפעלם אשר ביוטה  . 

 



 איך נקבע מפרט טכני

המהנדסים שתכננו אותם היו רוצים לתכנן אותם יותר רחבים אך הטילים חייבים  

 .  להיות מועברים לאתר השיגור ברכבת

אשר  , שהיא קצת יותר רחבה מהמסילה עצמה, קו הרכבת עובר דרך מנהרה בהרים

 .  מתאימה בערך לרוחב התחת של שני סוסים

,  שהתכנון של טילי הדחף של מערכת התעבורה המתקדמת ביותר בעולם, כך יוצא

 . נקבע לפני אלפיים שנה על פי רוחבו של התחת של סוס רומי

 

 ???איך ועל פי מה כותבים מפרט טכני, כעת הבנתם

 



 תהליך ביצוע רכישות
   
 או
 

 עבודה קבלנית



 תהליך ביצוע רכישות או עבודה קבלנית

 עלינו להכין  , או עבודה קבלנית/לפני כל רכישה ו

 .מפרט דרישות מדוקדק שיגדיר את הצורך שלנו
 

 

 



 המפרט, תאור מפורט ביותר של מוצר" – מפרט

 את שיטת, את החומר שהוא עשוי ממנו, את מבנהו

   "(Specification) העיבוד וכדומה
 

 

 

 שושן-אברהם אבן –המילון העברי 

 ה ג ד ר ה



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 .  עלינו להגדיר בדיוק מה אנו רוצים ממוצר זה, כאשר אנו מבקשים לרכוש מוצר מסוים

 ההגדרה צריכה להיות מספיק מדויקת כדי שהמוצר שאנו מבקשים לקבל יהיה זה

 .מבלי להותיר בידי הספק את הצורך לנחש בעצמו ולפרש את כוונתינו, שאכן התכוונו

 . עלינו לכתוב מפרט דרישות, כדי להגיע למצב כזה

 :במפרט זה אנו נציין כל מה שחשוב לנו ושעשוי להשפיע

 על מהות המוצר-

 אופן תפקודו-

 צורתו הפיזית-

 וכמובן מחירו-



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 .  עשויה להשפיע באופן ניכר על המחיר, כל סטייה מהמפרט

 .בין הספקים השונים, של המחירים" לפיזור גדול"הגדרה לוקה בחסר תגרום 

 אותו בהתאם למפרט הדרישות               לבדוקעלי , לאחר שקבלתי את המוצר

 . ולוודא כי אכן המוצר שהתקבל הוא זה שהוזמן

  :לדוגמא

  התקבלה דרישה לרכישת ארונית

 י המנהל עלינו להכין מפרט דרישות שיקיף את כל "לאחר שאושרה מהות הדרישה ע

 :ההיבטים הטכניים שעשויים להשפיע על הארונית



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 :מידות פיזיות
 רוחב  

 גובה  

 עומק  

 סוקל

 
 

 :חומרי גלם
 מלמין

 סנדויץ

MDF   

 מתכת

 אחר



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 :ציפויים

 צבע

 טפט

 פורמיקה  

 פורניר  

 אחר

 :פרזולים

 סוגי צירים

 מנעולים  

 קישוטים 

 תומכי מדף



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 :שיטת חיבור
 ברגים

 מסמרים  

 סיכות

 שיניים

 מגרה

 פינים  

 דיבלים

 דבק

 



 השפעת המפרט הטכני על מחיר המוצר

 ,  לאחר שהחלטנו מהם המידות הפיזיות של הארונית ולאחר שבחרנו את חומרי הגלם

 .  הפרזולים והצבעים נהיה בשלים להכנת מפרט טכני אותו נפיץ לספקים השונים

 

 :כמובן עלינו להגדיר את
 הכמות הנדרשת-

 מקום האספקה-

 מועדי האספקה-

 תנאי תשלום-

 תקופת האחריות הנדרשת-

 .במקרים רבים עלינו להגדיר גם מחיר לשירות שנתי גם לאחר תקופת האחריות-



 המפרט הטכני לארונית

 (ברוטו)מידות פיזיות כלליות 

 מ "ס 87 גובה  

 מ "ס 80 רוחב  

 מ "ס 45 עומק  

 מ מצופה פורמיקה"מ 17מ סנדויץ "ס 7 סוקל 

 מ ישר"מ PVC 1.5מ מצופה פורמיקה עם קנט "מ MDF 28חלק עליון 

 מ"מ PVC 1.5מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה עם קנט "מ 17גוף הארון 

 מ "מ PVC 1.5מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה עם קנט "מ 17דלתות  2

 מ "מ PVC 1.5מ מצופה פורמיקה עם קנט "מ 17מדף אמצעי סנדויץ 

 גב הארון מזוניד בתוך חריץ

 גרנד מסטר –מפתחות  2מנעול ניקל 

 מ"ס 8ידיות ניקל מדגם קשת  2

 צירים קפיצים מתוצרת בלום 2



 המפרט הטכני לארונית

 

 .ניתן לבקש ולקבל דוגמה לאישור, כאשר מבקשים לרכוש כמות גדולה מאותו המוצר

 את הדוגמא נשאיר בידינו עד לקבלת כל הכמות שהוזמנה והבדיקה תעשה מול

 .  הדוגמה המאושרת



 שביעות הרצון מהמוצר

 ככל שנפרט ונחדד את הדרישות שלנו נקטין את  אי הודאות  ונקבל מוצר המתאים

 .לדרישות שלנו

 :  המלצה 

 במקומות בהם אין בידינו את הידע והניסיון הנדרש  

 . מומלץ לקבל סיוע מבעלי מקצוע בתחום –להכנת המפרט 

 נבדק ואושר שאכן הוא מתאים למפרט באופן מדוקדק, התקבל –לאחר שהמוצר שהזמנו 

 מלאי או פריט , עלינו לקבוע את המוצר היינו פריט מתכלה, וכי המחיר בחשבונית מתאים

 .מצאי

.  כ ממפעל או בית מלאכה והם מיועדים למכירה"פריטי מלאי אלה פריטים המיוצרים בד

כמות שנמכרה  ( -)כמות מיוצרת  +כמות קיימת  –ניהול המלאי נעשה באופן שוטף 

 (מראה כמות במלאי)



 שביעות הרצון מהמוצר

 לשנה     2%      -מבני בטון 

 לשנה 6-9%          -ריהוט 

 לשנה    15% -ציוד אלקטרוני 

 לשנה   33%       -מחשבים 

 

 הינה רכוש קבוע  ( ארונית)המוצר המדובר 

 .ולכן יש לרשום אותה ככזו

ס כאמצעי  "עלינו להדביק מדבקה שלא ניתנת להסרה עם שם המתנ, כמו כן

 ('צבע וכד, עפרון חשמלי, או חותמת אש)זיהוי והגנה מפני גניבות 

 .  פריטי מצאי הינם פריטים שאנו רוכשים לשימושנו השוטף עד לבלייתו

 .  פריטים אלה אינם מתכלים ויש להם אורך חיים ארוך יחסית

  :פריטים אלה מוגדרים באופן חשבונאי לפי קבוצות פחת שונות כגון

 

 .'דבקים וכד, נייר, ציוד אומנות, ציוד משרדי –פריטים מתכלים 



 שביעות הרצון מהמוצר

 :  הערה

 . כל פריט עשוי להיות גם כפריט מלאי וגם כפריט מצאי

 

 ....אז
 .הינה פריט מצאי –הארונית שהוא עצמו משתמש בה 

 .הם פריטי מלאיואילו הארוניות שהוא מייצר ומשווק 

 יש לבצע ספירת מצאי ולאמת כי הארונית אכן (  כ בסוף השנה"ובד)פעם בשנה 

 .קיימת במקומה

 . במידה והועברה לחדר אחר או למבנה אחר יש לציין זאת בדוח הרכוש

 .ס"יש לבצע הליך גריעה בהתאם לנוהלים המקובלים במתנ –במידה והארונית חסרה 

 :  לדוגמא

 מפעל המייצר ארוניות זקוק גם הוא לארוניות כאלה

 



 שביעות הרצון מהמוצר

 "מותו"פריט מצאי עשוי לצאת מרשימת המצאי גם עקב בלאי או שבר עוד בטרם 

 .החשבונאי

פריטי המצאי שאנו רוכשים מיועדים לשימוש לטווח ארוך ולרוב גם לאחר   –כאמור 

שערכו החשבונאי לאחר פחת הינו  –פריט כזה . מועד סיום ההפחתה החשבונאית

 . להוציאו מהמצאי בדרך זו +יש לו ערך ממשי וניתן למוכרו לפי ערך מוסכם ₪  0



 עבודה קבלנית/תהליך ביצוע רכישות

,  לאחר שהגדרנו היטב את הצורך בהתאם למפרט הדרישות וביצענו את הרכישה

 :עלינו לרשום את הפריטים בהתאם

 .פריטי מצאי

 .פריטים מתכלים

 .או מכלולים/שיפוצים והשבחת מבנה ו

 .  פריטי מצאי יירשמו בספר הרכוש

אמליץ לכם להכין לפחות  , במידה ואין בידכם תוכנה פיננסית כדוגמת חשבשבת

 .  טופס זמני עד שתהיה לכם תוכנה מסודרת Excelבטבלת 



' מס

 פריט

תאור   ט"מק

 פריט

מחיר   בפועל כמות ב"מסט

 'יח

תאריך

 רכישה

מבנה   אתר

 1' מס

תאור   חדר

 חדר

 מנהל 25 1 100 999 1 2 ארון 4011 3807

 הדרכה 30 1 100 130 1 1 מגירה 5463 4194

 מחסן 15 1 100 400 6 4 כיסא 7634 3548

 מזכירה 44 2 200 2000 1 1 54387 מזגן 8764 2642

 ספר רכוש

 שם'     ספרור            מלל      היכן    שנרכשה        כולל              מס

 מ              אתר     אתר"מע                          חופשי      שישרץ                

 

 

ג התכנית "יש למספר את כל החללים במבנה בסדר רץ ולסמנם ע: הערה

 .ועל המשקוף בכניסה לכל חלל, הרלוונטית



 ספר רכוש
 

 .  יש לוודא עם המנהל כיצד נדרש המעקב –לגבי פריטים מתכלים 

 .  לעיתים כל ניפוק מציוד מתכלה נדרש לחתימה על טופס

 .  בכל מקרה מומלץ לנהל מלאי מינימלי כולל הגדרה לנקודת הזמנה

 .  נקודת ההזמנה לכל מוצר מתכלה יהיה שונה בהתאם לחשיבות המוצר

פריט שיוגדר קריטי חייב מלאי מינימלי כולל החלטה על נקודת הזמנה  : לדוגמא

 .בהתאם לזמינות המוצר אצל הספק

שיפורים במבנים ובמכלולים יתואמו עם רואה החשבון  /רישום הוצאות בגין שיפוצים

 .שקשור למערכת



 הוצאות אחרות שאינן בהכרח רכישה

 הזמנת שירות לפי קריאה

 .  כ כאשר אין הסכם שירות שנתי"בד

 (.בגינם נידרש לשלם בנוסף. )כ ללא חלקי חילוף"שירות כזה יהיה בד

 הזמנת שירות לפי קריאת מונה

 .כ להסכמים עם מפעילי מכונות צילום"מתאים בד

שנה  / לעיתים נידרש להסכם רב שנתי הכולל כמות מינימאלית של צילומים לחודש 

 .  ולעיתים אף נידרש לסכום כסף חודשי בנוסף למחיר לפי קריאת המונה

 רב שנתי/שירות שנתי

ישנם ציודים שעבורם אנו משלמים בגין שירות שנתי הכולל חלקי חילוף ולאחרים  

 .מרכזות טלפון ועוד, למזגנים–כגון , ללא חלקי חילוף



 הוצאות אחרות שאינן בהכרח רכישה

הרחבנו כאן יותר לגבי רכישות של מוצרים אולם באותה דרך עלינו לטפל בעבודות  
 .  קבלניות או כל דרישה לעבודות שירות אחרות

 :  לצורך העניין

 גם עבודות צבע דורשות מפרט טכני

 מפרט לצביעת קירות חדרים במשרדים מאויישים

 כללי

 סים מבקשת בזאת הצעת מחיר לצביעת חדרי משרד"החברה למתנ

 חלקם פנימיים ולחלקם, החדרים בשטחים שונים. במקומות שונים בארץ

 .ות חיצוניים/קיר

 היכן )מגיני קיר , במסגרת העבודה יידרש הקבלן להסיר מהקירות את התמונות

 .בפני אבק וצבע( שטיח, פרקט, קרמיקה)להגן על הריהוט והרצפה , (שיש

 סיפריות  /לא תהיה דרישה לפינוי ארונות)יש להזיז ריהוט נייד בלבד כגון שולחנות 

 (.וצביעה מאחוריהם

 



 הוצאות אחרות שאינן בהכרח רכישה

 מרבית הקירות  )תיקוני טיח היכן שיידרש , הקבלן יבצע סתימת חורים

 .לאחר התיקונים יש ליישם שכבת בלנדרול במקומות הנחוצים(.הינם קירות גבס

 .  י המזמין ועשוי להשתנות מפרויקט לפרויקט"סופר קריל טמבור בגוון שיקבע ע –צבע סופי 

 .שכבות לפחות ועד לכיסוי מושלם של הקיר 2 –היישום יתבצע ב 

ציוד למקומו ויפנה את הפסולת  /בגמר הצביעה ולאחר ניקיון יחזיר הקבלן את כל הריהוט
 .י העירייה"לאתר מאושר ע

 .ר נטו ללא פתחים"חדר או לפי מ 1= מסדרון . התמורה תחושב לפי כמות חדרים

 .י הממונה במקום"שעות העבודה כפי שיקבע ע

 .ייתכן ותידרש עבודת לילה וימי שישי

 .הקבלן יצרף להצעתו אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 .נספח ביטוחי ויצרפו להצעתו –' ג נספח ב"הקבלן יחתים את חברת הביטוח שלו ע

 ._________לא יאוחר מיום ' ______ בדבר שאלות ולהגשת הצעות נא לשלוח לפקס מס

 סים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא והיא אף"אין החברה למתנ

 .רשאית לבטל את מתן ההצעות כולם

 



 הוצאות אחרות שאינן בהכרח רכישה

 הצעתנו לביצוע עבודות צביעה בחדרים מאוישים: לכבוד              הנדון

__________ 

 

צביעת משרדים   

 במבנה הכולל

 מחיר לצביעת   ר נטו"מחיר למ מחיר לחדר

 דלת כולל משקוף

 חדרים 10-20

 חדרים 20-40

 חדרים 40-60

 חדרים 60מעל 

 _________________________: כתובת_____________________ : שם הקבלן

 

 ________________: פקס__________________ : נייד_____________ : טלפון

 

______________  _______________ ________________ 

 תאריך                            חותמת            חתימה      

 


