
מפרט טכני מיוחד לעבודות שיפוץ צריף הראשונים בקמפוס מכללת  

 אחווה 

 

 עבודות בנייה:   –  4פרק 

 

המידות שנכתבו בתוכניות אינם לביצוע אלא לחישוב כמויות ועלויות בלבד. הקבלן   .1

על הקבלן להודיע למתכנן ולמנהל   מחויב לקחת בעצמו מידות לכל פריט ואלמנט.

קבלן  מידה ולא התריע מראש על טעות בתוכניתבהפרויקט על כל בעיה בתוכנית. 

 . יישא  באחריות

עבודה והתקנה, עד לגמר העבודה  ,  יםחומרכל הסעיפים שרשומים בפרק זה כוללים  .2

 בצורה מושלמת לשביעות רצון המפקח ומנהל הפרויקט.

 טרם ביצוע העבודה בדו"ח האקוסטיקה ובהנחיות שניתנו בו. הקבלן נדרש לעיין היטב  .3

כל ההנחיות שרשומות בדו"ח האקוסטיקה נדרשות להיכלל במחירי היחידה ובמחירים  

 שנקט הקבלן.

את ההנחיות שניתנו על ידי כל היועצים  היחידה הקבלן נדרש לקחת בחשבון במחירי  .4

ולהתריע בזמן על חוסר התאמה בתוכניות ובהנחיות. ובכללם תוכנית בטיחות אש,  

 דו"ח נגישות, אקוסטיקה וכו'. 

 עבודות הבנייה בתקרה כוללות:  .5

 טרוקטור. קונסהחיזוק קונסטרוקציית מבנה גג לפי מפרט מיוחד ותוכניות של  -

 .אקוסטיתקרת גבס מסביב לתקרה  -

מותקן על גבי   DROP INטית הכוללת אריח מתכת מחורר תקרה אקוס -

 קונסטרוקציה עם גיזה . המחיר כולל התקנה. הספק אפרים הכט או ש"ע. 

את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות יועץ האקוסטיקה  המחיר כולל 

 DB 40לפחות , וכן מקדם העברת קול של AW= 0.85לבליעת קול של לפחות 

כמצוין בדוח יועץ האקוסטיקה. וכן עמידה בכל התקנים הישראלים. הכל כלול 

 .במחיר היחידה

באמצעות קורת עץ לכל אורך המחיצה, באופן שיתמוך  חיזוק מחיצה רצפת תקרה  -

 במחיצה ויחזק את אחיזתה בתקרה. 

 הרשימה שרשומה מעלה באה לרבות ולא למעט.  

 פרד למפרט זה: מצורפים בנ יםהבא המפרטים .6

 מפרט להגדלת פתח דלת הכניסה.  -

 מפרט לשיפוץ מעקה חיצוני.  -

 הנחיות לחיזוק קיר הגבס בבניין הראשונים.  -

-  



   –עיבוי הקירות  .7

במקומות בהם הגדיר הקונסטרוקטור. החיזוק ייעשה באופן  עיבוי הקירות כוללות חיזוק 

במסמך המצורף למפרט זה בשם הנחיות לחיזוק קירות הגבס.   שהגדיר הקונסטרוקטור

   מחיר היחידה בסעיף עיבוי הקירות כולל סעיף זה.

פי  כבידוד התאמות והעבודות הנדרשות לצורך כמו כן, מחירי היחידה כוללים את ה

 יועץ האקוסטיקה.  של  הנחיותשמפורט ב

 . לוח הגבס יהיה ורוד/ירוק

 הכנות הנדרשות לפי צביעה.כולל שפכטל קיר מוחלק וכל ה

 חומר המאחז יהיה מברזל, מידות כמפורט בתוכנית. –מאחז יד  .8

אטום  שלמת בצבע וצביעה חלקה ומ בצד אחד, לוחות הזכוכית יצבעו –לוחות הזכוכית  .9

 מפורט בתוכנית. כ

מ"מ מלוטשת מותקנת בהדבקה ישירה    6מחוסמת בעובי  הזכוכית תהיה אקסטרה קליר

 ס"מ מפני הרצפה. 33-תחתון לחיזוק מותרן כ Lלתשתית ועל גבי פרופיל 

כל חלוקה אחרת מחייבת את אישור  חלוקת הזכוכית בהתאם למופיע בתוכנית.  

 המתכנן. 

 תברואה:   –  7פרק 

 

ביצוע מושלם לשביעות רצון  כל העבודות בפרק זה כוללות אספקה והתקנה עד לגמר  .1

 המזמין ומנהל הפרויקט. 

 הרמטית.   ותנקודות המים והביוב יהיו מוסתר  .2

לא תשולם,    כל עבודה שתיעשה לא לשביעות רצון המפקח וללא אישורו במידה ודרש  .3

העבודה לא תשולם גם אם בסופו של דבר מטעמים  והקבלן יצטרך לפרק ולבצע בשנית.  

 לפרק את העבודה. כאלה ואחרים הוחלט שלא  

הדגמים, סוג הכיור, הברזים והשיש מופיעים בתוכניות. בכל בעיה או הצעת ייעול על  .4

 הקבלן לפנות למנהל הפרויקט. 

 

 חשמל:   –  8פרק 

 

 טכני מיוחד נפרד. מפרט  מצורף  

 

 ריצוף:  – 10פרק 

 



גמת אייל ציפויים או ש"ע באיזור  והסימון המוביל והגבשושיות ייעשו מנירוסטה כד  .1

 המתכנן.

באחריות הקבלן לקחת בחשבון בלוחות הזמנים את הריצוף שהוזמן על ידי המזמין. וכן  .2

 על הקבלן לעדכן ולהודיע כל העת מה הזמן האידיאלי לאספקת הריצוף והתקנתו. 

והפרקט הפולימרי, יתואם בזמן שלא   PVCהמזמין רואה את הקבלן כאחראי במידה וה .3

 מתאים ללוז הפרויקט. 

-BULLהקבלן נדרש לתאם את התשתית ברמפה מחוץ למבנה עם ספק הדק הסינטטי  .4

DECT . 

 ממ.  8ס"מ ובעובי   120/60במידות  11Rריצוף החוץ יאופיין במקדם החלקה  .5

 

 צביעה:   – 11פרק 

 

הצבע יהיה אחיד גמר מושלם לשביעות רצון המפקח. הקבלן לא יוכל לטעון כי אינו   .1

יכול להביא קירות קיימים לגמר מושלם. באחריות הקבלן לפעול בכל האמצעים 

 לצביעה פנימית של המבנה באופן אידיאלי.  

סעיפי ניקוי בסילון מים וצביעה של הקירות אינם לסיכום בחוזה. אך הקבלן מתבקש   .2

ת מחיר בסעיפים אלו, לשם מתן אופציה לביצוע עבודה זו במידה תהיה יתרה  לת

 תקציבית לכך. 

כל הצבעים יתואמו ויאושרו עם המתכנן. הקבלן לא ירכוש צבעו כל שכן לא יחל  .3

 במלאכת צביעה ללא תאום ואישור בכתב מהמתכנן. 

ת בשבכתב הקבלן נדרש לבצע מילה במילה לפי ההנחיות של הקונסטרוקטור, ולהנחיו .4

הכמויות לגבי קיר הכניסה למבנה, הכולל טיח חוץ חדש, הסרה של התשתית והגמר  

הקודם. שטיפת מים וניקיון כולל, ביצוע טיח חדש כולל הרבצה תחתונה, שכבת טיח  

 מיישרת ושכבת שליכט שחורה. סעיף זה בא לרבות ולא למעט מהכתוב בכתב הכמויות. 

 

 עבודות אלומניום:   – 12פרק 

 

   –  ממוסגרת 40Aת דל .1

  5+5עם אטמי נאופרן לשם אקוסטיקה. דלת זכוכית טריפלקס  FECO PLANמשקוף דגם  

מתכווננים,   3Dצירי   3מ"מ, כולל  40מ"מ. עובי כנף  PVB 0.38מ"מ עם מסגרת אלומיניום.  

 ידית מנוף, מנעול, צילינדר משונן וסף אקוסטי אקטיבי.       

 . בתנאי מעבדה 37DBבידוד אקוסטי עד 



   –  FECO FIXמדגם רצפה תקרה מערכת  .2

מ"מ. אטמים   PVB 0.38מ"מ שקופה.  4+4זיגוג כפול, זכוכית טריפלקס  מחיצה רצפה תקרה

בכל היקף הפרופילים. צמר סלעים מושחל בפרופיל העליון ואביזר תחתון לפילוס 

 המחיצה. 

 מ"מ.  105עובי המערכת 

 . בתנאי מעבדה 45DBבידוד אקוסטי עד 

', ידית  GEZE TS5000מחזיר שמן של חברת  SDדלת   – חיצונית דלת מילוט SDדלת  .3

 ,ידית מנוף בצד החיצוני , מנעול פרפר פנימי,  CELLINIבהלה בצד הפנימי של חברת 

 כל הנ"ל באחריות הקבלן ע"י ספק עמית מערכות או ש"ע מאושר על ידי המתכנן. 

 

 מיזוג אוויר:   – 15פרק 

 

 ההתקנה תבוצע על ידי מתקין מורשה מטעם יצרן המזגנים.  .1

באחריות הקבלן לספק אחריות בכתב למזגן ולדאוג למילוי הפרטים הטכניים. המזמין   .2

 כדי לקבל את האחריות למזגן.   , אף לא טכנית בצע שום פעולהידרש ללא 

בנוסף להדלקה וכיבוי על ידי השלט. הקבלן נדרש למקם כיבוי והדלקה על הקיר   .3

 בסמוך ליחידה הפנימית של המזגן. 

 ת תדיראן או ש"ע שיאושר אך ורק על ידי המתכנן. ר תוצ   ו יהי   נים המזג  .4

 

 קים: ו הריסות ופיר   – 24פרק 

 

 . הקבלן מחויב לפנות את כל פסולת הבניין לאתר מוסדר והכל כלול במחיר היחידה  .1

הקבלן ירכז את כל הפסולת במכולה שמיקומה יוגדר לקבלן על ידי המזמין בתחילת  .2

למהלך הפעיל של הלימודים בקרבת מקום  הפרויקט וזאת על מנת למנוע הפרעות 

   העבודה.

 

 : מכרז מסגרת הלכל הפרקים והעבודות ב   הערות כלליות

 

לא    כל עבודה שתיעשה לא לשביעות רצון המפקח וללא אישורו במידה ודרש  .1

תשולם, והקבלן יצטרך לפרק ולבצע בשנית. העבודה לא תשולם גם אם בסופו של  

 דבר מטעמים כאלה ואחרים הוחלט שלא לפרק את העבודה. 

יובהר כי המפרט הנ"ל על כל סעיפיו ופרקיו בא לרבות על מה שנכתב בכתבי  .2

 אינו בא למעט. בשום שלב  הכמויות, בתוכניות, ובמפרטים האחרים ו



בו צוין שם של ספק/יצרן/חנות/מוצר יכול הקבלן להציע ש"ע חלופי   בכל מקום .3

לאישור המתכנן. המתכנן דרך מנהל הפרויקט יבחן את הבקשה בהתאם לשיקולים 

 עיים העומדים לפניו. והמקצ

ביתר שאת לזמני האספקה של החומרים בפרויקט. הקבלן לא על הקבלן לשים לב  .4

יוכל לטעון שבשל זמני האספקה הארוכים הוא אינו לסיים את הפרויקט בזמן 

 הנקוב. 


