שיפוץ מבנה מדרשה
תאור העבודה:

המפרט מתייחס לפרוייקט שיפוץ פנימי למבנה המדרשה ,על פי תוכניות העבודה המצ"ב  +פרטי בנין ,רשימת
אלומיניום ,תוכניות חשמל ,תוכניות חשמל  ,מים אינסטלציה וביוב.
תכנית בניה  ,גמר וריצוף  ,וכל הנדרש בהתאם לתוכניות הבניה המצורפות ועפ"י התקנים.
הקבלן מצהיר שהוא קבלן רשום (  +אישורים) ויספק אישור לטופס 4
במידה וישנה סתירה או אי התאמה בין המפרט (לרבות הכמויות המופיעות בו) ו/או שאר פרטי החוזה המתייחסים
למפרט ו/או לביצוע העבודה לבין תוכניות הבניה ,הקבלן יכסה את ההצעות והמזמין יחליט  ,בכל מקרה יידע הקבלן
את הלקוח/האדריכל בדבר הסתירה.
מהנדס מטעם הקבלן ילווה את הריסות הקיים ויוודא שלא נהרסים אלמנטים קונסטרוקטיביים במבנה.
ידוע לקבלן כי בתמורה כלולות גם עבודות נוספות שטיבן לא הוגדר והן בגדר הסביר לגבי שינויים בהקמת ובניית
מבנה מסוג כאמור .בכל מקרה המחיר הינו סופי ללא מדידות וכמויות.
המזמין יספק לקבלן  3סטים מלאים של תוכניות לביצוע  ,כל העתקה נוספת שתידרש תבוצע ע"ח הקבלן.
הקבלן מתחייב לסיים את כל העבודות כולל הכנת כל המסמכים הנידרשים בתחום אחריותו תוך ___ חודשים ,הקבלן
יגיש למנהל הפרוייקט לוח זמנים צפוי לביצוע העבודות המפרט את כל שלבי הביצוע התלויים בקבלן בטווח הזמן
הנידרש.

 .1הכנות לבניה – הכלולות במחיר של הקבלן
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקבלן ידאג לגידור השטח.
הקבלן יוודא הימצאות תשתיות כולל חשמל ,מים ,גם לשלבי הבניה וגם עבור תחילת השימוש במבנה
תקשורת בתאום עם ספקי התשתית (בזק וכבלים)
פינוי אדמה ופסולת שלא יהיה בא צורך לאתר פינוי מאושר ,כולל כל עבודת חפירה/חציבה.
כל פגיעה בשטח ציבורי (מדרכה ,כביש ,צינורות ביוב ,חשמל ושוכות) באחריות הקבלן.

 .2שלד
בניית הקירות לפי התוכניות המצורפות.
כל עבודות הקונסטרוקציה יבוצעו עפ"י תוכניות ,כולל:מחיצות פנימיות,
פיגומים תקניים באחריות הקבלן ועל חשבונו
א .ברזל תקני לפי אישור מהנדס הקונסטרוקציה ,לחגורות ושטרבות.
ב .כל היציקות בטון ב333-
ג .מחיצות פנים :בלוק תקני  03ס"מ עפ"י קביעת המזמין  .בניית מחיצות הפנים רק לאחר אישור שורה ראשונה
ע"י המזמין.
ד .כיסים :בלוק  4ס"מ פנים – לפי הנחיות אלומניום,
ה .חיבורים של בניה לעמודים חיבורי שטרבה ביציקה.
ו .הגבהות בטון בחדרים רטובים ,ביציאה לחצרות ובכניסה למבנה.
ז .צמ"גים וצינורות אויר – " 4ע"פ תוכנית אדריכל ולפי הנחיות יועץ אינסטלציה.

 .3איטום
יבוצע על ידי קבלן האיטום מורשה שיאושר על ידי המזמין
איטום קורות יסוד -בהיקף הבית עד גובה  33 +ס"מ מעל  33בית בסיקה טופ .031
א .איטום גג קיים– עפ"י תקן  0171תשתית וביצוע בעזרת יריעות.
ב .בכל גג יצוק  -מדה בשיפועים  +פרימר ,רולקות בטון לאורך הקירות.
יריעות ביטומניות  7מ"מ -כפולות "מולטי גג" על הגג  +בידוד תרמי (לוחות רונדופן  7ס"מ)
ג .איטום דלתות כניסה (ע"י רולקות משופעות) (כניסה ראשית יציאות לפרגולה , ,מרפסות) – מריחת
בטון+פרימר +חומר בטומני סיקה טופ  ,רצועה ברוחב  0מ' בהיקף.
ד .איטום ספי חלונות במריחת חומר צימנטי
 .1.1איטום חדרי רחצה
רצפות -רולקות  7/7ומריחת בטון+פרימר +חומר בטומני  /סיקה טופ  031או ש"ע
קירות -מריחת בטון  +סיקה טופ  031עד גובה .113
.1.1
מריחת צמנט בקירות+סיקה טופ מסביב לאמבטיות ולמקלחונים עד גובה  ,113ברצפה מריחה של חומר נגד
רטיבות על ידי חומר ביטומני .
בחדרים רטובים תבוצע הצפה עפ"י התקן.
.0.1.0רולקות בטון ברוחב  13ס"מ לכל אורך הקירות .מריחת פריימר ו 1 -שכבות מסטיגום מעל רצפת הבטון
ולאחר שנעשו כל הבדיקות האנסטלציה ומבוטנות היטב .
 .1.1מריחת שכבת ביטומן מנושב על בסיסים תחתונים של משקופי הדלתות.
 .1.1חגורות בטון להפרדה בין ריצוף פנים לחוץ ובמקלחות.
 1.2ביטון  +איטום של כל הצנרת ,לאחר בדיקת תקינות.

 .4אינסטלציה לפי דרישת הל"ת
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

צנרת מים חמים/קרים תועבר דרך הקירות ולא מתחת לריצוף ( SPמחברים בלחיצה – .אחריות של חברת
 SPעל המערכת.
תוכנית האינסלציה המפורטת מתואמת עם המזמין.
מרכזית מים בתיאום עם יועץ האינסטלציה
בידוד מים חמים לפי התקן.
צנרת מחוץ לבית  - SPאחריות של חברת  SPעל המערכת.
מספר נקודות האינסטלציה בהתאם לתוכנית אדריכל המצורפת.
ביוב – לפי תוכנית ,בריכות מסוג "חופית" – לפי תכנית יועץ אינסטלציה.
מכסי בריכות ביוב מ  3חלקים באזורים מרוצפים שידעו לקבל ריצוף– עפ"י תקן ואישור תכניות ביוב
ואינסטלציה.
צינורות ביוב בתוך הקירות – צינור "גבירית" .כל עבודות הדולחין יבוצעו בגבריט.
צינור ביוב בתוך רצפת בטון "גיברית" .כל עבודות הדולחין יבוצעו בגבריט.
צינורות אוורור לאינסטלציה בתוך קירות בלבד עם כיסוי נגד חדירת מים.
המחיר כולל את כל אביזרי העזר הנדרשים בניהם :ברזי ניל ,סיפוני פלסטיק זויות חיבור ומכסים
מינירוסטה/פליז לתאי ביקורת גלויים.
אסלה חרס מונובלוק .האסלה תסופק על ידי הקבלן והעבודה על ידי הקבלן.
כל מחסומי הריח מטיפוס קומקום – עפ"י תוכניות ובהתאם לדרישות התקן – אישור מיקום נקודות בתאום
עם המזמין.
ניקוז מזגנים לפי תוכנית אינסטלציה – עפ"י הנחיות טכנאי מיזוג.
כלים סניטריים לפי כתב הכמויות ובתיאום מול התכנית.
חיבור לשעון המים עפ"י תוכנית אינסטלציה מצנרת מגולבנת סקדיול  43ללא תפר כולל אביזרים מחוברים
בהברגה.

יז .הקבלן יודיע למזמין על סיום עבודה של צנרת המים בשלבים המתאימים ובביצוע בדיקות לחץ ויזמין
ביקורת של החברה על תקינות המערכת.
יח .הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותיאום של כל הבדיקות הנדרשות על מנת לעמוד בתקן הנידרש.
יט .כל בדיקה חוזרת שתידרש בשל כשל בבדיקה הראשונה תבוצע ע"ח הקבלן
כ .המחיר כולל התקנת ברזים מכל סוג.
כא .המקלחונים –מוט תליה נקודת מים חמים קרים לפי תכנית.
כב .כלים סניטארים – התקנה של כל הכלים הסניטרים מכל מין וסוג וכל אביזרי אמבטיה בכל המקלחות
ושירותים.
כג .העבודה כוללת חציבות ,סיתותים ,ביטון הצנרת  ,פינוי הפסולת וחיטוי הצנרת בסוף העבודה.
 .5חשמל
א .הארקת יסוד .חיבור תלת פזי – חיבור לפי דרישת יועץ החשמל.
ב .הכנת לוח תקני שיאפשר עבודה שוטפת
ג .תכנית פריסת חשמל מפורטת וחלוקת המעגלים בלוחות תאושר מראש ע"י המזמין
ד .נקודות חשמל ומיקומם לפי תכנית חשמל אדריכלית ותכנית יועץ חשמל .נק' כוח ,נקודות חשמל ,תקשורת,
תאורה,תאורת גינה ,מחשבים ,תריסים חשמליים ,הכנה לרמקולים,
מיזוג אוויר ,תאורת חירום.
וע"פי תעריף מוסכם של תוספות והפחתות של  ₪ ____ -לנקודה רגילה ____  ₪לנקודת כוח ללוח.
ה .העבודה כוללת התקנת גופי תאורה כפי שמצויין בכתב הכמויות.
ו .אביזרי חשמל תוצרת גביס צבע עפ"י בחירת המזמין – טרם ההתקנה האביזר יוצג בפני המזמין לאישור
ז .טיימר גביס לדודי שמש/חשמל.
ח .חיבור לטלפון ע"פי התוכנית.
ט .לוח ראשי  +לוח משנה לפי תכנית יועץ החשמל.
י .לוח החשמל הראשי יוזמן ע"י הקבלן באישור ותאום המזמין
יא .הכנות לתאורת חוץ.
יב .הכנת צנרת  73מ"מ מהארון חשמל לפילר חוץ עפ"י אישור חב' כבלים ובזק.
יג .ביצוע כל העבודות הנדרשות :ביטון ,סיתות ,חציבה חפירות איטום מעברי הצנרת ופינוי הפסולת
יד .מעגל נפרד לשקעים למעגל נפרד לגופי תאורה.
טו .חיבור לפילר – .יש לברר מה מצב החיבור של המבנה
טז .הזנה למזגנים לפי הצורך בתיאום עם קבלן המיזוג
יז .סוגי שנאים וקופסאות לפי תוכנית
 .6טיח
טיח פנים -טיח מוכן יסופק על ידי רדימיקס או שווה ערך ( .יסופק ע"י הקבלן)  1שכבות בסרגל שני כיוונים
+סיקה או ב.ג .בונד.
טיח חיצוני – טיח שפריץ כדוגמת הקיים  ,תיקוני טיח בכל המקומות בהם נדרש תיקון וגימור מושלם ואחיד לכל
החזית ללא הבדלי גוון .
בחדרי הרחצה מריחת בטון משופר לפני הטיח.
תותקן רשת יוטה בכל החיבורים בפנים המבנה.
 .7ציפוי קירות צבעוני מינרלי
שליכט מינרלי "גזית" תוצרת וולך ב 1-שכבות ,גוון על פי דרישת האדריכל.
כל קיר יבוצע בשלב אחד ללא תפרים
מריחת שליכט בחדרי רחצה היכן שלא יושמה קרמיקה

 .8צבע פנים
כל חלל המבנה :
קירות ותקרה סופרקריל  mix 1333תוצרת טמבור/נירלט או ש"ע ,גוון ע"פ בחירת אדריכל.
 .9ריצוף
חלל ציבורי וחדרים:
ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  23/23לבחירת המזמין ,ע"ג מצע סומסום ,לרבות שיפולים בקווים ישרים
רציפים ,עבודה וחומר לבן/שחור.
חדרי רחצה:
ריצוף וחיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות  33/33 – 07/07לבחירת האדריכל ,ע"ג מצע סומסום ,בקווים ישרים
רציפים ,עבודה בלבד .אספקת אריחים ע"י המזמין.
העבודה ,והחומר השחור ,יסופקו על ידי הקבלן.
רובה ע"ח הקבלן עבודה ע"י הקבלן.
לא תשולם תוספת מחיר בגין גודל האריחים.
פריסת ריצוף עפ"י תוכנית אדריכל.
 .11ריצוף חוץ
לא רלוונטי בשלב זה.
 .12מדרגות חוץ
לא רלוונטי בשלב זה.
 .14דלתות כניסה ודלתות פנים
לפי רשימות האלומניום המצורפות.
 .15אלומיניום
עפ"י מפרט נוסף ובתאום – קבלן האלומניום יתאם פגישה עם המזמין לפני תחילת העבודה לתיאום.
 .16ספי חלון וקופינג
אדן מאבן חלילה בעובי  3ס"מ יסופק ע"י הקבלן.
חומר שחור ,איטום ועבודה יסופק ע"י הקבלן
ליטוש במידת הצורך ע"ח הקבלן.
 .17אביזרים
האביזרים להלן יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן :
ארון מטבח וארון חדר רחצה
שיש מטבח
ארונות חדר רחצה
שיש אמבטיה
מזגנים  -הכנות ע"י הקבלן
כל אספקה של חומר שתסופק ע"י המזמין המיועדת לעבודת הקבלן ותגיע לאתר העבודה  ,הקבלן יהיה אחראי
לקבלת הסחורה פריקתה ואחסנתה עד למועד השימוש בה.

.18מסגרות
ביטון משקופי פלדה לפי הנחיות יצרן הדלתות
 .19מזגנים.
הכנות צנרת נחושת באחריות קבלן המיזוג באחריות המזמין ,כבל חשמל ופיקוד למזגן תלת פאזי ונק' ניקוז
באחריות הקבלן.
 .21גבס
הנמכת תיקרות גבס לפי תוכנית .לרבות פתחי גישה לגג לפי תוכנית ,ותיאום הכנות לגופי תאורה.
 .21פיתוח
לא רלוונטי בשלב זה.
 .22פינוי פסולת
הקבלן יפנה את הפסולת מעת לעת לפי הצורך לאתר פסולת מורשה
איתו התקשר המזמין ,ויציג את הקבלות במידת הצורך.
 .23שונות
חיבור לקו מים מרכזי קיים
חיבור לביוב מרכזי קיים
 .24טופס 4
לא רלוונטי בשלב זה.

