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 אחוה ה האקדמיתמכללה –מדור שכר לימוד נגרות ב לעבודות מפרט

 העבודהר תאו .1

לרבות , במכללה האקדמית אחוה 3' ובינוי במדור שכר לימוד בבניין מס נגרותמפרט זה מתייחס לבצוע עבודות 

  .ב ובכתב הכמויות"כפי שמופיע בשרטוטים המצ קייםבחלל השינויים והתאמת הבינוי לדרישות החדשות 

עם אנשי הפרויקט תאום  .2

מר עזרא , תתבצע בתוך מבנה קיים ולפיכך העבודות תעשנה בתאום מלא עם מנהל התפעול במכללההעבודה 

. רית גיטליסש אדריכלית, הפרויקט ומפקחתגרילה 

 החזרת המצב לקדמותו  .3

לשמור על המבנה הקיים ולדאוג לתקן כל נזק , והן את עבודת הנגרות השיפוץהקבלן המבצע הן את עבודת על 

כולל כל , לתקנו נזק שייגרם ישכל . המשופצים וליתר חלקיו הקיימיםלחלקיו . למבנה ולפתחי החוץ שלושיגרם 

. עד לשביעות רצון המפקח בשטח, פגם בצבע המבנה החדש או הקיים

 .כלול במחירי העבודות שבכתב הכמויות  ןנמדדות ומחיר ןאינ ל"בסעיף הנכל העבודות 

: הנגרותעבודת  .4

.  ג התוכניות הינן חלק מן המפרט "כל הערות המופיעות ע .א

מתחייב , לאור חשיבות ההקפדה על ביצוע מקצועי ואיכותי ברמה גבוהה של העבודה בהתאם לדרישות התכנון .ב

או שם היצרן של המוצרים /שלא לבצע שום שינוי או סטייה מהתכנון לרבות אך לא למעט השם המסחרי והנגר /הקבלן 

במהלך העבודה יבדוק המפקח את עבודת הקבלן ואם  .אלא על פי אישור מוקדם בכתב מהאדריכל, זה מסמךבכמצוין 

והקבלן מתחייב לבצע אותם ללא תוספת ' התיקונים וכו, יורה על השינויים, מצא כי אינה תואמת את דרישות התכנון

אלא לבצע מדידות בשטח , אין להתייחס לקנה המידה בתוכניות לצורכי ביצוע, על אף הרשום על גבי התוכניות. מחיר

 .צוע העבודהלפני בי

שמירה והגנה על החומרים והציוד  .ג

בכל מקרה . הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שמירת והגנת שלמותם של החומרים באתר

ישא , י הקבלן או בידיעתו בשטח האתר"של חומרים שהושארו ע' גניבה וכו, אבידה, קלקול, של נזק מכל סוג שהוא

 . או הנזק ושום אחריות לא תחול על המזמין/הקבלן בכל ההפסד ו
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אחריות  .ד

או כתוצאה /בין אם בגלל טיב ואיכות אופן הביצוע של עבודת הקבלן ו, באם התגלו קלקולים או לקויים מכל סוג שהוא

ום נוסף במשך ללא תשל או להחליפם/חייב הקבלן לתקנם ו, משימוש בחומרים מטיב ירוד לאחר מסירת העבודה

ל "במידה ויידרשו תיקונים תוך תקופת האחריות הנ .או בהתאם לדרישות המכרז מטעם המכללה ום המסירהשנתיים מי

לרבות נזקים תוצאתיים אשר עלולים להיגרם לבנין , הקבלן יהיה אחראי גם עבור הנזקים. עליהם להיות מבוצעים מיד

ואף קבלתו הסופית של המבנה אינה י המפקח בשלבי הביצוע השונים "קבלת חלקי בנין ע. או למזמין עקב התקלות

.  משחררת את הקבלן מאחריות זו

ות כתב הכמוי .ה

חייב למצוא את ביטויו המלא והמפורט ועל כן כל פריט המתואר בתוכניות , כתב הכמויות מהווה השלמה לתוכניות

הכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנות באומדנה והן . אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. בכתב הכמויות

כל המדידות תאושרנה על ידי . ת שתעשנה בשטח עם מסירת הפרויקטתיקבענה סופית לצורך התשלום על פי מדידו

.  המפקח בכתב

וכל ליקוי שימצא והנובע מביצוע של הקבלן , ח קבלה"יערך דו. מסירת הפרויקט תבוצע בנוכחות האדריכל והמפקח .ו

לאחר קבלת העבודה לשביעות רצונם . י הקבלן ועל חשבונו הוא"יתוקן ע, המפרט וכללי המקצוע, תוכניותשלא לפי ה

 המלאה של כל הגורמים יגיש הקבלן חשבון סופי המתבסס על הכמויות נטו כפי שהותקנו במציאות

. מידות סופיות לאחר הקצעה ןהוהזכוכיות  ץכל המידות של הע. מידות בנייה ןבתכניות ה םכל המידות של הפתחי .ז

 .ובמקרה של אי התאמה יעדכן את המפקח האחראי שתי מערכות המידות ןיהיה אחראי להתאמה בי ןהקבל

. ברשימת הנגרות ובתכניות הוא עקרוני בלבד  םתיאור הפריטי .ח

במיקומו הספציפי במבנה  ןהמותקישורטט הפריט  ןשבה 1:5או  1:1מ "ר מפורטות בקנתכניות ייצו ןיכי המבצען הקבל

י דרישת האדריכל "עפ תכניותהאת  ןהיצר ןיתק �ךבמידת הצור. 'וכו הלבשות , םסרגלי, םעוגני, כולל התקנתו במבנה

. ימתוי האדריכל בחת"שאושרו ע י תכניות ייצור"ורק עפ ך�והייצור יהיה א

לפני הזמנה סופית  ל"אישורו לנ פריט פרזול ומוצר ולקבל את, לספק לאדריכל דוגמה מכל חומר ןעל הקבל .ט

 .רוהתחלת הייצו

 .לאדריכל מראש על כל אי התאמה ויודיע מקוםבוהחללים  םייקח מידות הפתחי ןהקבל .י

יהיו בהתאם לשרטוט המידות . 2' גליון מס 2ב 'בקובץ מסב "ים המצהזכוכית תהיה בהתאם למפרט בשרטוטדלת  .יא

רזול להיות בהתאם לנדרש בשרטוט ולקבל אישור סופי מהאדריכל לפני הרכבתו על הפ. ולאחר בדיקה נוספת בשטח

ל גביהן בהתאם לסקיצת אדריכל חלקית עמ מחוסם ובעל צריבה "מ 10יהיו  בכניסה למבנה זכוכיות הדלתות. בשטח

ג הקיר "עדלת יותקן מנעול אשר יהיה בחזקתו של מנהל התפעול בלבד ויותקן מעצור דלת להחזקתה פתוחה ל .בשטח

 .מ מחוסמות ומודפסות"מ 6/8כוכיות הדלתות בארון בהתאם לשרטוטים יהיו ז .הסמוך בהתאם לאישור אדריכל בשטח

 ריכללבחירת האד' הידיות וכד, הפרזול, םכל גווני הצבעי .יב

 .עובי מ"מ 20 עץ יהיו מ"מ 10 עץ פריטי הנגרות בהם כתוב בשרטוטים כי עובייםכל  .יג

גמר חיצוני  םע (מ"מ 10ולא ככתוב בשרטוטים )מ "מ 20בעובי ץ סנדויעץ מ םעשוייהארונות יהיו והשולחנות  .יד

 PVCמפרופיל  םחלקוגושני  ץיהיה מע םחלקב םהקנטי. בןל ןבגוו ןפנימי מלמי וגמרלבחירת אדריכל פורמאיקה טאפ 

ברשימת  רטכמפו יתלי בחירת האדריכ"שובח ועפמסוג מ הפרזול יהיה. יתי פרטי האדריכל"הכל עפ , מ"מ 30בעובי 

 .הנגרות

הקבלן לאשר סעיף זה במסמך שיוגש ל ע .כל פריטי הנגרות לעמוד בתקני האש הנדרשים במשרד ציבוריעל  .טו

 .בסיום העבודות למנהל התפעול
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זכוכיות אלו יוזמנו לפי דרישת , בי דלתות זכוכית בצריבה של פטרן עיצו 4מתואר ארון ובו  N4נגרות בפריט  .טז

 .ל"ח הקבלן המבצע את נגרות הארון הנ"האדריכלית וע

 :אם לפריטי הנגרותחומרים בהתמפרט  .יז

דפי  נגרותמספר 

 שרטוטים

 חומריםמפרט 

N1  גוז מחופה בפורמיקה א, מ"מ 20שולחן עץ סנדויץ גוף  1-4 עמדות  3שולחן דסק

כולל , (וזמן רק לאחר אישור אדרי -8918 מזונית' אופצ)

מסתור רגליים מלמין לבן , מ עץ אגוז"מ 30קנט עץ מסיבי 

גליים רדלת וחיזוקים למסתור ' ציר סמוי לקונכולל פרזול 

 .נדרש בשרטוטיםכ

N2 גוזמחופה בפורמיקה א, מ"מ 20עץ סנדויץ  שלוחהגוף  5 1 שלוחה לפקידות טיפוס 

 ומזונית טאפ לבנה 9309 מזונית' אופצ) ופורמיקה לבנה

 30כולל קנט עץ מסיבי , (וזמן רק לאחר אישור אדרי -8918

איכותי מלמין לבן  ופנים מגירות חיץ פנימי, מ עץ אגוז"מ

מסילות בלומושן שליפה מלאה טנדם בלורן או כולל עמיד 

עבור מנעול כולל  .ידיות לבחירת אדריכלולל כ .שווה ערך

 5יות מחומר מלמין מחסניות כסף פנימכולל . מגירה עליונה

 .חום לבחירת אדריכל/לבןמ "מ

N3  גוזמחופה בפורמיקה א, מ"מ 20עץ סנדויץ  שלוחהגוף  6 2שלוחה לפקידות טיפוס 

 ומזונית טאפ לבנה 9309 מזונית' אופצ) ופורמיקה לבנה

 30כולל קנט עץ מסיבי , (וזמן רק לאחר אישור אדרי -8918

איכותי מלמין לבן  ופנים מגירות חיץ פנימי, מ עץ אגוז"מ

מסילות בלומושן שליפה מלאה טנדם בלורן או כולל עמיד 

עבור מנעול כולל  .ידיות לבחירת אדריכלולל כ .שווה ערך

 5יות מחומר מלמין מחסניות כסף פנימכולל . מגירה עליונה

 .חום לבחירת אדריכל/לבןמ "מ

N4 ארון לתות ד , מ"מ 20עץ סנדויץ  ארוןגוף  7-11 ארון קירMDF 20 מ "מ

 מזונית' אופצ )י שרטוט "ולבן עפגוז בפורמיקה א מחופה

וזמן רק לאחר אישור י -8918 ומזונית טאפ לבנה 9309

צוקל תחתון אלומיניום וצוקל עליון פורמיקה כולל , (אדר

מ כולל קנט עץ מסיבי "מ 20מלמין לבן אכותי מדפים  .לבנה

. אגוז

מחופה  MDFחזית בשני גדלים שונים עם מגירות  8 

, כולל פרזול אכותי, ף מגירה מלמין לבןגו, פורמיקה לבנה

כולל מסילות בלו מושיין שליפה מלאה טנדם בלורן או שווה 

   .ידיות לאישור אדריכלולל כ .ערך

 .י דרישת האדריכלית"זכוכיות בהדפס עפכולל 
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, שמח לעמוד לשירותכםא                                                                                                          

גיטליס  שריתאדריכלית                                                                                      

 ס"מורשת נגישות מתו                                                                                      

N5 כולל מחופה פורמיקה אגוז מ "מ 20פלטת עץ סנדויץ שולחן  12 שולחן ישיבות

. מ"מ 30מ בעובי "מ 50בגובה בי אגוז עץ מסיקנט הקפי 

י "רגל לבנה בעלת בסיס עליון ותחתון עגול עפג "עמונחת 

. שרטוט


