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  אביב יפו�עיריית תל

  23/2009 'מס פומבי מכרז
   לשיווק מבני� לשימור
   גני שרונהלמטרת מוסדות חינו" במתח�

  

  'חלק א
  

              ;תיאור כללי  �    'פרק א
    

              ;תנאי המכרז  �    'פרק ב
    

        ;הצהרת המשתת� במכרז   �  1 נספח  �  :י�נספח

          ;מכרזהנוסח ערבות    �  2 נספח

    ;תיורשימת בנקי� וחברות ביטוח לקבלת ערבו  �  3 נספח

    ;הצהרה על מעמד משפטי  �  4 נספח

  מסמ� מדיניות השימושי� ומיתוג, �חזו� המתח   � 5 נספח

      ;)כולל המבני�( מקרקעי�תשריט ה   �  6 נספח

          ;המשתת� במכרזת הצע  �  7 נספח

;.תצהיר המשתת� במכרז להוכחת עמידתו בתנאי הס�  � 8 נספח
    

שימור המבני� על ידי הזוכהשיפו# והוראות לביצוע   � 9 נספח
        

  'חלק ב
  

              ;השכירותנוסח חוזה   � 10 נספח
;כולל המבני�, מקרקעי�תשריט ה   �1 נספח  :י חוזה השכירותנספח    
  ושימור פנימיהוראות לביצוע שיפו#   � 2 נספח          

  השימוש במושכר  � 3 נספח

   בטיחות באשנספח  � 4 נספח
   מסמ� מדיניות , חזו� המתח�   � 5נספח 

  ;השימושי� ומיתוג 

  ; השוכרעבודותנוסח אישור ביטוחי   �6 נספח

    ;נוסח אישור ביטוחי השוכר  �7 נספח

     ;נוסח ערבות הביצוע  � 8 נספח

     ;נוסח ערבות השכירות  � 9 נספח

     ;נוסח ערבות האחזקה  � 'א 9 נספח

    ;יונספחנוסח חוזה הניהול על   � 10 נספח

    לשוכר נוסח פרוטוקול מסירת המושכר  � 11 נספח
    ;לא מצור* �                           

      ;נוסח תעודת השלמה  � 12 פחנס

    ; אחזקת המבני� לשימורנספח  � 13 נספח

  ;תיקי השיפו#        14�16נספח 
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  של המכרז' חלק א
  
  

  תיאור כללי
  תנאי המכרז

  י�נספחו
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   תיאור כללי� ' פרק א
  

  אביב יפו� עיריית תל
  23/2009'מס פומבי מכרז

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  מוסדות חינו" במתח� גני שרונהלמטרת  

 פתיח .1

השכרת המבני�  לקבל הצעות לתמעוניינ, )"העירייה": להל�(  יפו–עיריית תל אביב  .1.1
 107, 106 ,102 במספרי�המבני� הממוספרי�   שיפו# ושימור פנימי שלעבודותביצוע ול

 .והשכרת�) בהתאמה, "המבני�"ו" העבודות": להל�(  למכרז6 נספחבתשריט 

, המבני� הינ� בעלי ער� היסטורי רב. נמצאי� במתח� גני שרונה בתל אביב ,המבני� .1.2
 .שהיוו בעבר מבני המושבה הטמפלרית שרונה

בתמורה למילוי כל התחייבויות המשתת� במכרז אשר הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה  .1.3
 ותמורת דמי ,במכרז זהכהגדרת� , העבודותביצוע , ובכלל זה") הזוכה: "להל�( במכרז
תשכיר ,  בהצעתומשתת� במכרזיפרט הת אשר ישולמו על ידי הזוכה ואשר גובה� שכירו

 10 נספחהעירייה לזוכה את המבני� כמפורט במסמכי המכרז ובנוסח חוזה השכירות 
 7 נספחלמטרת השימוש המפורט בהצעתו של הזוכה , ")חוזה השכירות: "להל�( למכרז

א� יהיו , ייחת� בשינויי� המחויבי�שכירות חוזה ה. י המכרז ולמטרה זו בלבדנספחל
 . בעירייהכתוצאה מהחלטות של הגופי� המוסמכי�, כאלה

הצעה . בלבד י� ג� יחדמבנ התשלושל להגיש הצעה המתייחסתחייב  משתת� במכרזה .1.4
 . תפסליי� נאו ש מבנה אחדשתוגש ל

  . או כל הצעה שהיאהגבוהה ביותרהכספית אי� העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1.5

 ועד הקונטור המבני� מתייחסת לשטח הכלול בתו� קירות י�מובהר כי זכייה במבנ .1.6
 ובכלל זה י�זכויות בשטח שמחו# למבנלזוכה הזכייה לא מקנה עצ� . החיצוני שלו

 .ה�מתקני� טכניי� או כל דבר אחר שנמצא מחוצה ל, שטחי גינו�, שבילי�, רחבות
או להעמיד מתקני� ח שמחו# למבני� במידה והזוכה יהיה מעוניי� לקבל זכויות בשט

הצמדת , לגופו של עניי�, יהיה עליו לפנות לעירייה אשר תשקולפריקי� או קבועי� 
 . ועל פי כל די�תקנות ונהלי העירייה, הוראות, �השטח על פי חוקי

חוזה  ייחת�,  להל�15  סעי�כמפורט ב, הינו שותפות לא רשומהבכל מקרה שבו הזוכה  .1.7
, יה� של כל יחידי הזוכהוהתחייבויות, ביחד ולחוד, הזוכה ע� כל יחידי השכירות
  .ובערבות הדדית הדדיותתהיינה 

טעונה אישור מועצת העירייה ברוב הקבוע השכירות מודגש בזאת כי ההתקשרות בחוזה  .1.8
 . לחוזה השכירות ה)6  סעי� בכמפורט,  ואישור שר הפני�בחוק

ירייה עביצוע השיפו# החיצוני על ידי הו השכירותההתקשרות בחוזה מובהר בזאת כי  .1.9
נכו� ליו� . לעירייה) "המינהל": להל�(ממינהל מקרקעי ישראל בהעברת תקציב  י�טעונ

משתתפי�  הבעצ� הגשת הצעות למכרז יראו את. הועבר התקציבפרסו� המכרז 
כמי שמוותרי� על כל , י� כמי שמסכימי� ומאשרי� מראש את האמור לעילבמכרז

טענה או תביעה בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא להעלות כל טענה או דרישה בקשר ע� 
  .עבודותהביצוע או דחיית המועד לתחילת /ביטול המכרז ו

ל ידי העירייה וביצוע של המבני� עמובהר בזאת כי התחלת ביצוע השיפו# החיצוני .1.10
ועבודות השיפו# החיצוני  עבודות לקבלת היתר לביצוע הפי�כפו על ידי הזוכה העבודות

טר� נית- היתר לשיפו.  המכרזנכו- למועד פרסו� . מאת מוסדות התכנו� הרלוונטיי�
י� כמי משתתפי� במכרזבעצ� הגשות הצעות למכרז יראו את ה. החיצוני של המבני�

כמי שמוותרי� על כל טענה או תביעה , רי� מראש את האמור לעילשמסכימי� ומאש
בעניי� זה וכמי שמתחייבי� שלא להעלות כל טענה או דרישה בקשר ע� ביטול המכרז 

 .עבודותאו דחיית המועד לתחילת ביצוע ה/ו
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במסגרת השימושי� שיוצעו על ידי המשתת� במכרז במטרת , מובהר כי למבני�.1.11
כול מתו� שטח , ר"מ) 30( שטח אשר לא יפחת משלושי� ייכלל, השכירות המוצעת

שטח  אשר ישמש "). שטח תצוגה משולב: "להל�(המבנה שיכול להיות אופקי או אנכי 
או תצוגה  /לשימושי� משולבי� של מטרת השכירות המוצעת יחד ע� תצוגת אומנות ו

חופשית תותר לציבור כניסה , לשטח התצוגה המשולב". המבנה"סיפור "מתארת את 
  .וללא תשלו�

  רכישת מסמכי המכרז .2

תל , #6 "רחוב גרשו� ש, חברת אחוזות החו�את מסמכי המכרז נית� לרכוש במשרדי  .2.1
 2 5,000תמורת ס� של  21.10.2009 רביעי מיו�החל , ")אחוזות החו*: "להל�( אביב

שזמ� פירעונה יו� רכישת מסמכי , שישולמו באמצעות המחאה)  שקלי� חדשי�חמשת(
  .מ ושלא יוחזרו בכל מקרה"עאחוזות החו� בלפקודת , כרזהמ

 ל אחוזות החו*"לשכת מנכללברורי� בקשר לרכישת מסמכי המכרז נית- לפנות  .2.2
 – 08:00בי- שעות , ' ה� ' בימי� א, 03�7610333 פקסימיליה 03�7610302/3בטלפו- 

15:00.  

  עיו- במסמכי המכרז ושאלות הבהרה, משתתפי� במכרזסיור  .3

רחוב דוד מפגש ב, 11:00בשעה  5.11.2009שני ייער" ביו� , משתתפי� במכרז סיור .3.1
טלפו- להבהרות בקשר ( ) גני שרונה–מתח� דרו� הקריה ( יפו –אביב � תל8אלעזר 

השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי ס* להגשת ). 03�7610340(למקו� המפגש
 .הצעות

 בכתובת אחוזות החו�במשרדי ,  תשלו�נית� לעיי� במסמכי המכרז קוד� לרכישת� ללא .3.2
נית� לעיי� בעיקרי מסמכי המכרז , כמו כ�. 03�7610302/3 פו-בטלשלעיל בתיאו� מראש 

 . www.ahuzot.co.ilבכתובת , מ"אחוזות החו� בעבאתר האינטרנט של 

 לעיל ומבלי לפגוע מ� החובה 3.1  סעי�בנוס� לסיור המשתתפי� במכרז כמפורט ב .3.3
רשאי� המשתתפי� במכרז לבקש כי , להשתת� בסיור זה כתנאי מקדמי להגשת הצעה

") המינהלת: "להל- (מינהלת גני שרונהאצל , בני�י� במ/מו עבור� סיור/יתוא�
ולא יאוחר מיו�  ית- לבצע עדי� נ/את הסיור .03�7610340אחוזות החו* בטלפו- ב

ת ויובהר כי א� במסגרת הסיורי� הנוספי� יועלו על ידי המשתתפי� שאל 9.12.2009
אלא יופנו א� ורק בכתב ויקבלו , שאלות אלו לא יקבלו מענה במהל� הסיור, למינהלת

זאת כדי למנוע הבדלי� במידע המועבר למשתתפי� השוני� , תשובות בכתב בלבד
   .בסיורי� שוני�

לאחר שעיי� בכל המסמכי� וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על  .3.4
מתבקש , הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ורכש את מסמכי המכרז

 16  סעי� להחזיר את הצעתו שתכלול את כל המסמכי� המפורטי� ב במכרזהמשתת�
  . במכרזכשהכל חתו� על ידי המוסמכי� כדי� מטע� המשתת�, למכרז' לפרק ב

אי התאמות , שגיאות, לרבות בקשר ע� סתירות ,שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז .3.5
במסמ� כלשהו ממסמכי ,  או פרטסעי�או ספק כלשהו בקשר למוב� המדויק של כל 

 תשובות .15:00 שעה 16.12.2009לא יאוחר מיו� , תתקבלנה בכתב בלבד וזאת, המכרז
לרבות השאלות , תינתנה בכתב בלבד לכל רוכשי המכרז בצירו� השאלות שנשאלו

  .שנשאלו בכנס המשתתפי� במכרז

,  בכתב בלבדאחוזות החו�מינהלת גני שרונה באת השאלות וההבהרות יש להפנות ל .3.6
  .15:00 – 08:00בי- השעות '  ה–' בימי� א 03�6099055' פקסימיליה מסבאמצעות 

  מועד הגשת ההצעות .4

את ,  וכ�למכרז' לפרק ב 16  סעי� עותקי� זהי� של כל מסמכי המכרז הנקובי� בשני .4.1
: להל�) (למכרז 7 נספחלתוכה תוכנס ההצעה הכספית מעטפה (הכספית ההצעה 

אשר נמסרה למשתת� פה סגורה יש להכניס למעטלמכרז ) "מעטפת ההצעה הכספית"
 למסור במסירה ידניתאת המעטפה הסגורה יש . תישא את מספר המכרזבמכרז ואשר 
) מינוס אחת( �1קומה , שרותי הדואר העירוניי�, יפו� אביב� עיריית תל: לפי הכתובת

  "). הקובעמועדה": להל�( 14:00 בשעה 10.1.2010עד ליו�  ,14 חדר

 .א� ורק לתיבת המכרזי�, ל"ת עד למועד הקובע הנוזא, יש להכניס את המעטפה .4.2
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כמות קומותמבנה מס'כתובת

 נטו ברוטו נטו ברוטו נטו ברוטו

  750.00   750.00   190.00   190.00   560.00      560.00 3+ מרתף102דוד אלעזר 8

         -     678.00      678.00 2+ מרתף106דוד אלעזר 18

  382.00   382.00   382.00      382.00 1071דוד אלעזר 20

 סה"כ שטח שטח מרתף שטח קומות המבנה

  
  
  

   תנאי המכרז�' פרק ב
  
  

  אביב יפו� עיריית תל
   23/2009 'מס פומבי מכרז

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  

  כללי .1

,  דונ�189 �ועיריית תל אביב יפו הינ� הבעלי� הרשומי� של שטח ב� כ  מדינת ישראל .1.1
 1 ה והידוע כחלק)דרו� הקריה( המהווה את מתח� גני שרונה, על כל הבנוי והנטוע עליו

מעובה כחול המקרקעי� תחומי� בקו ). "המקרקעי-": להל� ולעיל( בתל אביב 7101בגוש 
 . למכרז6 נספחכב "בתשריט המצ

שטחי� , ")ע"התב: "להל�(  המאושרת במקו�3000ע "מתח� גני שרונה כולל על פי תב .1.2
, פ"מסחר ומשרדי� ובמרכזו של המתח� מצוי שצ, המיועדי� בי� היתר למגורי�

ובו מבני� לשימור המהווי� שריד למושבת , 3 ג� ו2ע כמגרשי� ג"המסומ� בתב
מתח� המבני� : "להל�( 19 � תה קיימת במקו� בשלהי המאה היהטמפלרי� שהי

 "). לשימור

לפיו , נחת� הסכ�טר� , ל בש� מדינת ישראלבי� העירייה לבי� מינהל מקרקעי ישרא .1.3
  .יועברו לחכירת העירייה 107, 106 ,102 'מבני� מס

 :נתוני המבני� כפי שידועי� לעירייה במועד פרסו� המכרז ה� .1.4

  

 2נספח  ( למכרז9נספח השימור והתא� להוראות השיפו# באת העבודות זוכה יבצע ה .1.5
, )"המושכר": להל�( למכרז זה 10 פחנסוישכור את המושכר כהגדרתו בחוזה  )לחוזה

 ) לתנאי המכרז7נספח (בהצעת המשתת� במכרז בתמורה לדמי השכירות המפורטי� 
העירייה תשתת� ע� השוכר בעלות   .למטרת השימוש המפורט בהצעתו ולמטרה זו בלבד

 . להל�6 סעי*  בתנאי� המפורטי� בעבודותביצוע ה

 .השיפו# והשימור החיצוני של המבני� עבודותהעירייה תבצע את  .1.6
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  העירייה והמינהל במתח� המבני� לשימורעבודות .2

בצע העירייה ת, עבודותבמקביל לביצוע הייתכ� שכי , מובהר בזאת למשתתפי� במכרז .2.1
שרונה מנהלת גני המצויי� בפו#  השיפו# החיצוני של המבני� על פי תיקי השיעבודותאת 
 הפיתוח כהגדרת� עבודותיבצע את המינהל יתכ� שכ� ו יפו� תל אביב4 #"גרשו� ש' ברח

לכ� שהחל ישא� ויעשה כל מאמ# לדאוג המשכיר .  למכרז10 נספחבחוזה השכירות 
 סביר ששימויאפשרו   שבביצוע המינהל הפיתוחעבודות, מתחילת תקופת השכירות

 24לא יאוחר מ פו# החיצוני של המבני�  השיעבודותהעירייה תסיי� את . במושכר
 . חודשי� מהמועד הקובע

קיימי� בתחו� המקרקעי� מבני� , בנוס� למבני�,  למכרז6 נספחכמפורט בתשריט  .2.2
 ").המבני� האחרי�: "להל�( ,6 נספח – כפי שמתואר בתשריט נוספי�

לפי , מו או מי מטעוהמינהל, או מי מטעמה/תבצע העירייה ויתכ� כי , במבני� האחרי� .2.3
� אשר עבודות הפיתוח ובמקביל לעבודות שיפו# ושימור במקביל לעבודות, העניי

בתו� ביצוע .  למכרז10 נספחהכל כמפורט בחוזה השכירות , תבוצענה על ידי הזוכה
או יעשה בה� תעשה בה� העירייה ,  השיפו# והשימור של המבני� האחרי�עבודות

לפי שיקול , החכרת� או לרבות השכרת�,  הבלעדיושימוש על פי שיקול דעתהמינהל 
 .ע"לשימושי� כמפורט בתב, אחרי�יזמי� לאו /ו  במכרז שיפורס�זוכהל, דעת� הבלעדי

, לפרס� מכרזי� נוספי�, העירייה מביאה לידיעת המשתתפי� כי בדעתה ובדעת המינהל .2.4
י� בנלרבות מכרזי� להענקת זכויות במ,  הבלעדיהלפי שיקול דעת, בתנאי� ובמועדי�

 .עירייה בשל כ�לא תהיינה לו כל טענות כלפי הלזוכה והאחרי� 

לפרס� כל עירייה  זה כדי לחייב את הסעי�למע� הסר ספק מובהר כי אי� בהוראות  .2.5
להעניק לכל צד שלישי שהוא זכויות של העירייה  האו כדי לגרוע מזכות/מכרז שהוא ו

 � . כפי שימצא לנכו�מבני� האחרי�בכלשה

 מבני� לשימור ואחזקתוניהול מתח� ה .3

הכל , עירייהינוהלו ויתוחזקו על ידי חברת ניהול מטע� ה, מתח� המבני� לשימור
 ).  למכרז10 נספח( לחוזה השכירות 10 נספחכמפורט בחוזה הניהול המהווה את 

   במכרזבדיקות המשתת* .4

 .�מצבו �סביבת, �מיקומ, מקרקעי�על המשתת� במכרז לראות ולבדוק את ה .4.1

 במכרז לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כל ההיתרי� הדרושי� לביצוע על המשתת� .4.2
  .שיפו# ושימור פנימי למבני�

לקבלת על המשתת� במכרז לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כל הנתוני� הקשורי�  .4.3
לצור� השימוש במבני� , או כל רישוי אחר הנדרש מ� הרשויות המוסמכות/ו, רישיו� עסק
  .די�ה שימוש במבני� על פיאו אפשרויות /וכל הגבלה ו

או כנגד אחוזות החו� /ואו תביעה כנגד העירייה /למשתת� במכרז לא תהיינה כל טענה ו .4.4
והוא או למבני� /או למתח� המבני� לשימור ו/מקרקעי� ובאשר ל, או כנגד מי מטעמ�/ו

, לרבות מחמת טעות, או אי התאמה מכל סוג שהוא/מוותר על כל טענות ברירה ו
כי , מובהר בזאת, למע� הסר ספק. מו� או אי התאמה או פג� כלשהו, פיהכ, הטעייה
 מובאי� א� ורק לנוחות המשתת� מקרקעי�המצורפי� למכרז בקשר ע� ה הנתוני�

או על , אחראיי� על דיוק�, או מי מטעמ�/אחוזות החו� ו או/ ובמכרז ואי� העירייה
 .שלמות�

  התמורה .5

 עבור שכירת המושכר, עירייהלי הזוכה במכרז שישולמו על ידהחודשיי� דמי השכירות  .5.1
כמפורט בטבלת נתוני המבני� ( ברוטו ר"ח למ"בשויינקבו  משתת� במכרזיוצעו על ידי ה

  .")דמי השכירות: "להל�( מ"לא כולל מע) '  שבפרק ב1.4  סעי�שב

 בהתא� לתנאי� ובמועדי� המפורטי� בחוזה דמי השכירותהזוכה ישל� לעירייה את  .5.2
 .מ כחוק"בתוספת מע, שכירותה
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בגי� , מ"לדיווח ולתשלו� לרשויות מע, עד המועד הקבוע בחוק, זוכהלמסור תעירייה ה .5.3
מ "מעהטופס עסקת אקראי בגי� , אשר נפרע בפועל ל תשלו� מתשלומי דמי השכירותכ

 .נפרע בפועלששלו� תעבור אותו 

  עבודותה בעלות ביצוע ההשתתפות העיריי .6

2  1,400,000 בסכו� שלא יעלה על  על ידי הזוכהעבודות במימו� ביצוע ה�שתתת העירייה
אשר  ,יחד לשלושת המבני� ,מ" מעכולל, ) אל� שקלי� חדשי� מאותבעראאחד מיליו� ו(

 ובכל  למכרז זה10 נספחלחוזה השכירות  10 סעי�ישולמו לזוכה בתנאי� כמפורט ב
  .עבודותיעלה על ההוצאות שהוציא השוכר בפועל לצור� ביצוע המקרה לא 

  

 הצעת המשתת* במכרז .7

אשר , בתו� מעטפה סגורה נפרדת,  למכרז7 נספחהמשתת� במכרז יגיש את הצעתו  .7.1
 .תוכנס למעטפת המכרז

) מ"לא כולל מע ,ברוטור "ח למ"בש(  החודשיהמשתת� ינקוב בהצעתו את שכר הדירה .7.2
 .המבני� שכירת שהוא מוכ� לשל� עבור

את השימוש , או במסמ� בכתב/באמצעות מדיה אלקטרונית ו, המשתת� יפרט בהצעתו .7.3
  :הכל כמפורט להל�, שהוא מתעתד לעשות במושכר

ולהוראות כל די� וכ� בהתא� למסמ� מדיניות  ע"יהיה בהתא� לתב, השימוש במבני� .7.4
משנה של הועדה ואשר אושר על ידי ועדת ה , למכרז5נספח  נספחהשימושי� הכלול ב

 05/03/2008מיו� ' ב08�0011בישיבתה מספר המקומית לתכנו� ולבניה מרחב תל אביב 
לחוזה )10 סעי�ובהתא� להוראות חוזה השכירות בכלל והוראות ) 9החלטה מספר (

 .השכירות בפרט

 .להשכלה גבוהההמבני� יהיה למטרת מוסד חינוכי ת שלושבהעיקרי השימוש  .7.5

 פעילות ציבורית משתת� במכרז תתקיי� במבני� על ידי הבנוס� לשימוש העיקרי .7.6
 . הקשורה לתחו� הלימודי� של המוסד החינוכי,המיועדת לקהל הרחב ללא תשלו�

. כנית עסקיתופירוט של השימוש המוצע ות, על המשתת� לכלול בהצעתו לעניי� השימוש .7.7
וט זה את ישמש פיר, במידה ותהיינה שתי הצעות ובה� שכר הדירה המוצע הוא זהה

לפחות את הנתוני�  ההצעה תכלול. העירייה ככלי נוס� לשיקול דעת בבחירת הזוכה
� :שלהל

המתח� התאמת השימוש המוצע לחזו� תו� שימת דגש על , השימוש המוצע .7.7.1
 ;ומיתוגו

 ;היקפו, אופיו, קהל היעד .7.7.2

  –התכנית העסקית אשר תכלול לפחות התייחסות לנושאי� הבאי�  .7.7.3

  מוצעי� לפי שטחי� ולפי שימושי� בכל שטח התפלגות השימושי� ה .7.7.3.1
 .המושכר 

  בהתא� ,  תחזית ההכנסות מפורטת מהפעלת המושכר�בצד ההכנסות  .7.7.3.2
  .להתפלגות השימושי� לכל תקופת השכירות 

  ,  השיפו# והשימור הפנימיותעבודות תחזית עלויות ביצוע �בצד ההוצאות  .7.7.3.3
   ל לכל תקופת התחזוקה השוטפת ודמי הניהו, עלויות לדמי השכירות 
  שישולמו על ידי הזוכה במכרז וכ� מקורות המימו� לכל העלויות , השכירות 
 .ל"הנ 

הנובעות מתפיסת ,  המבקרי� במתח�לעירייה ולתושבי�הצגת התועלות  .7.7.4
 ;  המוצעותתיוהפעילו

תחזוקה , לרבות שעות פעילות, ההפעלה: התייחסות מפורטת לאופ� בו יתבצעו .7.7.5
 .ב"וכיוז "לו, ת חדשות במהל� תקופת השכירותייזו� פעילויו, שוטפת

שעות , קהל היעד, לרבות סוג הפעילות, פירוט הפעילות שתתבצע לקהל הרחב .7.7.6
 .צפי היק� המבקרי�, הפעילות
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למעט , י מכרז זה"לא יתאפשר שימוש השונה מהשימוש העיקרי שנקבע למבני� עפ .7.8
 .ע"הכל בכפו� להוראות התב, שימושי� הנלווי� לשימוש העיקרי

 עותקי� זהי� על גבי שנייו בנספחיגיש את מסמכי המכרז על , כל משתת� במכרז .7.9
 . במעטפה שהומצאה לו, אחוזות החו�אשר נמסרו לו על ידי , המיועדי� לכ� הטפסי�

המשתת� במכרז מתבקש לעיי� היטב בכל מסמכי המכרז ולהחזיר לעירייה את הצעתו .7.10
כשהכל חתו� על ידי המוסמכי� ,  להל�16  סעי�שתכלול את כל המסמכי� המפורטי� ב

  .כדי� מטע� המשתת� במכרז

7.11. �הצעת המשתת� במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחת� בי� הזוכה במכרז לבי
  .העירייה

   בעניי- עמידה בתנאי הס*המשתת* במכרזתצהיר  .8

עמידתו בדרישות תנאי  למכרז את 8 נספחלקבוע בתצהיר על המשתת� במכרז לפרט בהתא� 
 .להל�  11 הס� כפי שמפורטי� בסעי�  

  תוק* ההצעה .9

  .15.05.2010הצעת המשתת� במכרז תהיה בתוק� עד יו�  .9.1

, י�חודשי� נוספ) 4( בארבעה, העירייה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוק� ההצעה .9.2
 . לעיל9.1  סעי�עד המועד הקבוע ב, בהודעה מוקדמת בכתב, על פי דרישת העירייה

  ערבות למכרז .10

מבנק או מחברת , מבוילת כחוק, כל משתת� במכרז חייב לצר� להצעתו ערבות בנקאית.10.1
להבטחת , ") המכרזערבות: "להל�( למכרז 3 נספחביטוח על פי הרשימה המפורטת ב

  .י העירייה" במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכ� עצעתוה

בערבות יכלול ש� הנערב , להל- 15  סעי*במקרה בו מוגשת הצעה משותפת כמפורט ב.10.2
 .פתהיחידי� אשר הגישו את ההצעה המשותשל אחד את שמו , לפחות, המכרז

 נספחהמצור� כ,  המכרזיהיו על פי נוסח טופס כתב ערבות וסכומההמכרז נוסח ערבות .10.3
  . למכרז2

תהא ניתנת להארכה המכרז  ערבות .15.05.2010 עד יו� יהיההמכרז תוק� ערבות .10.4
ניתנה . על פי דרישת גזבר העירייה או מי שהוסמ� על ידו, חודשי� נוספי�) 4( בארבעה

  .בהתא�המכרז וק� ערבות יואר� ת, דרישה כאמור

לא תדו� ועדת המכרזי� בהצעתו , כנדרש לעילמכרז משתת� במכרז שלא יצר� ערבות .10.5
  .כלל והיא תפסל

 שציר� תו� ארבעה עשרהמכרז  תוחזר לו ערבות �משתת� במכרז שהצעתו לא זכתה .10.6
 .זוכהע� ההמכר יו� ממועד חתימת העירייה על חוזה ) 14(

בנוסח שכירות  לא ימציא הזוכה לעירייה את חוזה הכי א�, מובהר בזאת במפורש.10.7
בצירו� כל , כשהוא חתו� על פי הוראות מכרז זה, למכרז זה' המצור� כחלק ב

, כאשר כל פרטיו מלאי�, החתו�השכירות המסמכי� אות� יש להמציא יחד ע� חוזה 
 שכירות כמפורט בחוזה הדמי השכירותוהמחאות בגי� מלוא סכו� ערבויות  בצירו�

, בי� היתר, תהא העירייה רשאית, י העירייה"במועד שייקבע ע, מ כחוק"בצירו� מע
 .להל� 20.7 � ו20.6 שהפקיד לטובתה ולפעול כאמור בסעיפי� המכרז לחלט את ערבות 

  תנאי ס* .11

  המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההמוסד חינוכי להשכלה גבוהההמשתת� הוא .11.1
�אומנות האו /ו החברה או/ ו בתחומי לימוד של מדעי הרוח, לפחותהמעניק תואר ראשו

 .עיצובהאו /והנדסה האו /ו

  . שני� לפחות) 5(חמש  מזה ,המשתת� משמש מוסד חינוכי להשכלה גבוהה כאמור.11.2

האקדמאיות  שני�ה) 5(חמש כל אחת מ ב,משתת�אצל ה סטודנטי� הלומדי�הס� כל .11.3
 . ) אלפי�ארבעת (4,000  לפחות הוא,האחרונות
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  . בנוס� למקו� הקבע שלו באר# שלוחה אחתמוסד שיש לו לפחותהמשתת� הוא .11.4

  . לעיל10  סעי� כמפורט במכרז המציא ערבות  במכרזהמשתת�.11.5

 .ז השתת� בסיור המשתתפי� במכרזהמשתת� במכר.11.6

 . רכש את מסמכי המכרז במכרזהמשתת�.11.7

 

  תנאי� כלליי� .12

 .או כל הצעה שהיא,  אי� העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.12.1

כמו כ� . אי� לראות במכרז זה משו� התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר בעיסקה.12.2
קוד� לחתימת החוזה ע� , ה שהיאמכל סיב, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז

  .או תביעה בעני� זה, או למשתתפי� האחרי� במכרז לא תהיה כל טענה/ולזוכה ו, הזוכה

בהגשת ההצעה למכרז , כל ההוצאות מכל מי� וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז.12.3
  . ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתת� במכרז ולא תוחזרנה לו בשו� מקרה

או המסמכי� הנדרשי� להוכחת עמידתו /מכרז לצר� את כל האישורי� ועל המשתת� ב.12.4
 . ח"או רו/ד ו"לרבות אישורי עו, בתנאי� המקדמיי� כנדרש לעיל

  :מ"חברה בעלרבות , תאגידבמקרה שהמשתת� במכרז הוא  .13

  .לעיל 11  סעי� כמפורט ב הס�לעמוד בתנאי, או החברה, תאגידעל ה.13.1

יש להמציא פרוטוקול . על מנהליו המוסמכי� של המשתת� במכרז לחתו� על ההצעה.13.2
או כל מסמ� אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של , ד"ח או עו"ידי רו�על, מאושר

המאשר כי החותמי� על מסמכי המכרז וההצעה ה� מנהליו , או הדי�/המשתת� במכרז ו
וכי ה� רשאי� לחייב בחתימת� את המשתת� במכרז המוסמכי� של המשתת� במכרז 

 .בתוספת חותמת המשתת� במכרז ולהגיש הצעות מחייבות בשמו

  :במקרה שהמשתת� במכרז הוא שותפות רשומה .14

  . לעיל11  סעי� כמפורט ב הס�על השותפות לעמוד בתנאי.14.1

ביחד וכל אחד לחוד וכ� יצור� פרוטוקול מאושר כל השותפי� של  �חתימתתידרש .14.2
 . לעיל לגבי החותמי� על ההצעה13.2  סעי�כנזכר ב

  :במקרה שהמשתת� במכרז הוא שותפות שאינה רשומה .15

 .לעיל 10.2  סעי�כמפורט במכרז תוגש ערבות , במסגרת ההצעה המשותפת.15.1

 .לפחות אחד ממגישי ההצעה המשותפת השתת� בכנס המשתתפי� במכרז.15.2

 .לפחות אחד ממגישי ההצעה המשותפת רכש את מסמכי המכרז.15.3

 .לעיל 11  סעי� לפחות אחד ממגישי ההצעה המשותפת עומד במלואו בתנאי.15.4

מובהר , למע� הסר ספק. כרז יחתמו על ידי כל מגישי ההצעה המשותפתמסמכי המ.15.5
כי חתימה כאמור מחייבת את כל מגישי ההצעה המשותפת ביחד וכל אחד מה� , בזאת
  . לחוד

תעשה ההתקשרות בחוזה ע� כל מגישי , בכל מקרה שבו הגיש הזוכה הצעה משותפת.15.6
  .יות ובערבות הדדיתההצעה המשותפת יחדיו והתחייבויותיה� תהיינה סולידר

  ". בייסודתאגיד"העירייה לא תקבל הצעה ממשתת� במכרז שהינו .15.7

טופס ההצהרה על מעמד משפטי מצור� . על משתת� במכרז לציי� מהו מעמדו המשפטי.15.8
ח ממרש� המתנהל "במקרה של תאגיד או שותפות יצור� דו. למסמכי המכרז 4 נספחב

�  .כדי
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השלמת מסמכי� , או חלק�/ ותפי� במכרזהמשתכל העירייה תהיה רשאית לדרוש מ.15.9
או מסמכי� נוספי� /ו פרטי� נוספי� או/או אישורי� ו/או המלצות ו/או מידע חסר ו/ו

לרבות בכל הקשור , או הבהרות נוספות/ולמעט מסמכי� הנוגעי� לערבות המכרז 
לשביעות רצונה ,  על פי שיקול דעתה ויכולתו או להוכחת עמידתו בתנאי הס�ולניסיונ
לרבות עמידתו בתנאי הס� , על מנת לבחו� את המשתת� במכרז ואת הצעתו, המלא

 כ� רשאית העירייה לבקש הבהרות אלו מ� הגורמי� שפורטו על ידי .במסגרת שיקוליה
  .לפני ההחלטה על הזוכה במכרז, המשתת� במכרז וזאת

  מסמכי� .16

כשכל ) "סמכי המכרזמ": להל� ולעיל( הצעת המשתת� במכרז תכלול את כל המסמכי� הבאי�
  :על פי הוראות מכרז זה, פרטיה� ממולאי� וה� חתומי�

  .מסמכי המכרז.16.1

 . למכרז1 נספחהמצור� כ, הצהרת המשתת� במכרז מסמ�.16.2

  . למכרז2 נספחהמצור� כ,  המכרזבנוסח טופס כתב ערבותמכרז ערבות .16.3

  . למכרז4 נספחהמצור� כ, הצהרה על מעמד משפטי מסמ�.16.4

  . למכרז6 נספחכ י� המצור�מקרקעי� והמבנתשריט ה.16.5

,  למכרז7 נספחהמצור� כ, י המשתת� במכרז" ע�חתו, משתת� במכרזהצעת הטופס .16.6
במסגרת ,  לתשומת לב המשתתפי�.אשר יכלל במעטפת ההצעה בה יוגשו מסמכי המכרז

 .  לעיל7.7 הצעת המשתת� יש להתייחס ג� לנושאי� המפורטי� בסעי� 

י המשתת� במכרז "חתו� ע, עמידתו בתנאי הס� להוכחת תצהיר המשתת� במכרז.16.7
� . למכרז8 נספחהמצור� כ, ומאומת כדי

 . למכרז9נספח המצור� כ, מסמ� הוראות לביצוע שימור.16.8

 . למכרז5נספח המצור� כ, השימושי� ומיתוג מדיניות, מסמ� חזו� המתח�.16.9

  בהתא� לחוק עסקאות גופי� , וניכוי מס במקוראישורי� כדי� על ניהול ספרי�  .16.10
   תשלו� חובות מס ושכר מינימו� והעסקת עובדי� , אכיפת ניהול חשבונות( ציבוריי�   
   �  .או אישור כדי� על פטור מניהול�, 1976 –ו "התשל, )זרי� כדי

 .יונספחו למכרז 10 נספחהמצור� כ  השכירותחוזה .16.11

המפרטי� את השימושי� במושכר כמפורט מדיה אלקטרונית באו /מסמ� בכתב ו .16.12
 .  לעיל7.4    סעי�ב

   כולל יותר מגו�  במכרזבכל מקרה שבו המשתת�. קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .16.13
   קבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידי אחד מיחידי  במכרזיציג המשתת�, משפטי אחד  
  .מכרז בהמשתת�  

  , בתוכה יש להגיש את כל מסמכי המכרז, "23/2009 'מכרז מס"מעטפה עליה רשו�  .16.14
 . עותקי�שניב  

  הצעהההבהרות בקשר ע�  .17

, כול� או מקצת�, לבקש מ� המשתתפי� במכרז, על פי שיקול דעתה, העירייה תהיה רשאית
�בהקשר לאמור  ,מסמכי� והבהרות, להמציא לה תו� פרק זמ� שייקבע על ידה, על פי העניי

  . לעיל16 � בסעי

  תקינות ההצעה .18

אי מילוי . על המשתת� במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.18.1
  .עלול לגרו� לפסילת ההצעה, אחת או יותר מהדרישות

לרבות בתנאי חוזה  , במסמ� כלשהו ממסמכי המכרזכל שינוי או תוספת שייעשו.18.2
בי� על ידי תוספת בגו� המסמכי� ובי� במכתב , כל הסתייגות לגביה�או , השכירות

  . לגרו� לפסילת ההצעהי�עלול, לוואי או בכל דר� אחרת

  .לא תפתחנה, הצעות שיוגשו לאחר המועד הקובע.18.3
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  .העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה.18.4

או ההסברי� שינתנו בעל פה למשתתפי� /לכל הפירושי� והעירייה איננה אחראית .18.5
אינ� מחייבי� את , פה למשתתפי� במכרז�או הסברי� שינתנו בעל/פירושי� ו .במכרז

 .העירייה
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 תנאי� כלליי� .19

  את ההצעה ובה שכר הדירה המוצע הוא הגבוה ביותר אואי� העירייה מתחייבת לקבל.19.1
,   כספיות גבוהות ביותר שה� זהות במקרה ונמצאו מספר הצעות.כל הצעה שהיא

י התכנית העסקית שלו " שעפמשתת� במכרזהעירייה תהיה רשאית לתת  עדיפות ל
 יש בה התכנות כלכלית גבוהה יותר ותרומה גבוהה יותר למימוש 7.7 המפורטת בסעי�  

 .5חזו� המתח� כמפורט בנספח 

ע� מי ממשתתפי ת במכרז זה משו� התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר אי� לראו.19.2
, כמו כ� תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז. בי� בחוזה ובי� בדר� אחרת, המכרז

או למשתתפי� / ולזוכה וחוזה ההקמה ע� הזוכהקוד� לחתימת , מכל סיבה שהיא
כנגד , � זהייעה בעניאו תב,  לא תהיה כל טענה,או למי מטעמ�/ והאחרי� במכרז

  .או מי מטעמה/העירייה ו

בהגשת ההצעה למכרז , כל ההוצאות מכל מי� וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז.19.3
י "ע, ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתת� במכרז ולא תוחזרנה לו בשו� מקרה

   .או טענה כנגד העירייה בגי� כ�/העירייה ולא תהיה למשתת� במכרז כל תביעה ו

או המסמכי� הנדרשי� להוכחת עמידתו / לצר� את כל האישורי� ו במכרזעל המשתת�.19.4
 על פי שתתפי� במכרזלצור� קביעת הזוכה במכרז תדורגנה הצעות המ. ס�בתנאי ה

�  :אמות המידה המפורטות להל

  הודעה על הזכייה וההתקשרות   .20

, )"הועדה": ל�לה( תובאנה בפני ועדת המכרזי� של העירייה,  במכרזהצעות המשתתפי�.20.1
  .אשר תמלי# על ההצעה הזוכה במכרז לראש העירייה

, ואשר הצעתו לא נפסלה, העירייה תמסור לכל משתת� במכרז שהגיש הצעה במכרז.20.2
  .הודעה בכתב על החלטת ראש העירייה

כי א� לא תאשר , מובהר בזאת. ההתקשרות ע� הזוכה תובא לאישור מועצת העירייה.20.3
תבוטל החלטת , ברוב הנדרש על פי החוק,  לזוכהמושכרהשכרת המועצת העירייה את 

לזוכה לא תהיינה כל טענות ואו , במקרה כזה. בדבר זכיית הזוכה, ועדת המכרזי�
� .או מי מטעמ�/ ואחוזות החו�או /כנגד העירייה ו, תביעות מכל מי� וסוג שה

 של כתוצאה מהחלטות, א� יהיו כאלה,  ייחת� בשינויי� המחויבי�השכירותחוזה .20.4
  . בעירייההגופי� המוסמכי�

ימציא הזוכה , יו לחתימהנספח ושכירותימי עסקי� מרגע קבלת חוזה ה) 7( שבעהתו� .20.5
בצירו� כל המסמכי� שעליו , יו כשהוא חתו� על ידונספח על שכירותלעירייה את חוזה ה

 לחוזה השכירות 8 נספחלרבות ערבות הביצוע , בעקבות זכייתו במכרז, להגיש לעירייה
  . לחוזה השכירות6 נספח השוכר עבודותואישור ביטוחי 

תהא ועדת המכרזי� של ,  לעיל20.5  סעי�היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ב.20.6
החלטת ראש . על ביטול הזכייה במכרז, העירייה רשאית להמלי# לראש העירייה

  .וכה בכתבהעירייה תובא לידיעת הז

או יפר /יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו, לרבות הזוכה,  במכרזבמקרה שמשתת�.20.7
או יסרב למלא או לא יעמוד /או תנאי החוזה ו/אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

תהא העירייה זכאית במקרה כגו� זה לפעול על פי , במילוי התחייבויותיו בהתא� להצעה
ככל שתמצא ,  במכרזלרבות התקשרות ע� כל משתת� אחר, שיקול דעתה המוחלט

�כפיצויי� ,  כולה לטובתהמכרזכ� תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות ה. לנכו
אי� .  יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של העירייהמכרזוסכו� ערבות ה, מוסכמי� מראש

או על /פי מכרז זה ובזכות מזכויותיה של העירייה על , כדי לגרוע או לפגוע, באמור לעיל
� .פי כל די
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או יפר /יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו, לרבות הזוכה,  במקרה שמשתת� במכרז.20.8
או יסרב למלא או לא יעמוד /או תנאי החוזה ו/אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

 פי תהא העירייה זכאית במקרה כגו� זה לפעול על, במילוי התחייבויותיו בהתא� להצעה
ככל שתמצא , לרבות התקשרות ע� כל משתת� אחר במכרז, שיקול דעתה המוחלט

�כפיצויי� , כ� תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה. לנכו
אי� . וסכו� ערבות המכרז יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של העירייה, מוסכמי� מראש

או על /ויותיה של העירייה על פי מכרז זה ובזכות מזכ, כדי לגרוע או לפגוע, באמור לעיל
� .פי כל די
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  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   במכרזמשתת*ה הצהרת � 1 נספח
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  1'  מסנספח
  

  הצהרת המשתת* במכרז
  

  יפו�אביב� עיריית תל  :אל
  69 אב- גבירול

  64162אביב � תל
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _________: תארי"      _________________________:פרטי המשתת* במכרז
  _________________:חתימה וחותמת

  
  
  
  
  
  

מצהירי� ומתחייבי� בזה  ,לאחר שקראנו בעיו� ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,אנו החתומי� מטה
�  :כדלקמ

כי אנו מסכימי� לכל  ,התא�כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו ב ,אנו מצהירי� בזה  .1
ואנו מוותרי�  ,או אי הבנה/האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו

  .מראש על טענות כאמור

כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  ,כי אנו עומדי� בכל התנאי� הנדרשי� מהמשתתפי� במכרז ,אנו מצהירי�  .2
בהתא�  ,מלוא ההתחייבויות על פי מסמכי המכרזנו מקבלי� על עצמנו לבצע את שבמסמכי המכרז וכי א

  .יונספחהשכירות וחוזה לרבות על פי  ,מסמכי המכרזלתנאי� המפורטי� ב

  .כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו� ע� משתתפי� אחרי� ,אנו מצהירי� בזה  .3

או לתקופה נוספת  ________,עד יו� ו לשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול א  .4
על הארכותיה תהיה המכרז בהתא� לסמכות העירייה ולכל זמ� שערבות  ,בהתא� להארכת ערבות המכרז

  .בתוק�

  .בנוסח ובסכו� הנקובי� במסמכי המכרז , בתוק�מכרזלהבטחת קיו� הצעתנו אנו מוסרי� ערבות   .5

 ,יו לחתימהנספח ושכירותימי עסקי� מרגע קבלת חוזה ה) 7( שבעהתו� כי  ,תחייבי�אנו מ ,א� תתקבל הצעתנו  .6
 ,נו להגיש לכ�בצירו� כל המסמכי� שעלי ,ינויו כשהוא חתו� על ידנספחעל שכירות את חוזה הנמציא לכ� 

 6 נספח השוכר עבודות לחוזה השכירות ואישור ביטוחי 8 נספחלרבות ערבות הביצוע  , במכרזנובעקבות זכיית
  .לחוזה השכירות

עד המצאת הערבות הבנקאית בהתא� לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל   .7
  .נו על פי המכרזיהתחייבויות

כולה  ,שצרפנו למכרז ,אנו מסכימי� שאת הערבות הבנקאית ,א� מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו  .8
  .� מוסכמי� וקבועי� מראשתחלטו כפיצויי ,או מקצתה

כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  ,אנו מסכימי� ,ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד  .9
וכי אי� כל מניעה על פי  ,כי אנו זכאי� לחתו� בש� התאגיד על הצעה זו ,במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה
  .כל די� או הסכ� לחתימתנו על הצעה זו

  .מצרפי� להצעתנו את המסמכי� והאישורי� הנדרשי� על פי מסמכי המכרזאנו   .10

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור  23/2009' מכרז מס: ש� המכרז

  23/2009:מספר המכרז                למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  

  ש� איש הקשר      טלפו�        כתובת  החברה/  במכרזש� המשתת�

5 
03

09
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  2'  מסנספח

  

  נוסח ערבות המכרז
  

  
  
  

  יפו�אביב�עיריית תל  :אל
  69רחוב אב- גבירול 

   64162יפו �אביב�תל
  

        

  כתב ערבות
  :מספר

  

  

                                        הואיל ועל

                  )�  להמציא לכ�) "הנערב" :להל

  

  כערובה) חמש מאות אל� שקלי� חדשי�(� 500,000 של ערבות בנקאית בס�

  )במלי�(סכו� הערבות                  )ח"שב(סכו� הערבות                

, י העירייה"וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכ� ע ****________________ במכרז של המשתת�  עתוצהבטחת הל
  24242424/2009/2009/2009/2009' במכרז מס

  

עד  ,יפו בעד הנערב�אביב�הרינו ערבי� בזאת כלפי עיריית תל ,ועל פי בקשת הנערב ,הרי תמורת הסכמתכ� לקבל ערבותנו זאת
  ).שי�חמש מאות אל� שקלי� חד( ח" ש�500,000שלסכו� 

  . ימי� מתארי� הדרישה כפי שיפורט בה)7(שבעה בתו�  ,כאמור ,אנו מתחייבי� לשל� לכ� כל סכו�

  .אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר� כל שהיא ,ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה

או לממש /או לפנות בדרישה מוקדמת לנערב ו/ וכי לא תהיו חייבי� לנקוט הליכי� משפטיי� נגד הנערב ,מוסכ� בזאת במפורש
  .כתנאי מוקד� לתשלו� סכו� הערבות על ידינו ,בטחונות אחרי�

או  ,וכל דרישה מצדכ� לתשלו� הנזכר לעיל צריכה להישלח אלינו בדואר רשו� , ועד בכלל _______תוק� הערבות עד תארי�
  .להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו עד התארי� הזה

ערבות זאת על כל תנאיה תואר� באופ� אוטומטי לתקופה נוספת של ארבעה חודשי� על פי דרישת גזבר העירייה או מי 
  . ועד בכלל_____________ותישלח אלינו עד תארי�  ,שהוסמ� על ידי הגזבר

                        

 ברכהב                                                              

 

  ______________________: קוד בנק________________________       : בנק

  

  ________________: טלפו�_________________ : עיר__________________ : רחוב

  

  

  

  .יש למלא את שמו של המשתת* במכרז  *

  

  

  מספר הערבות בבנק

  

  

  תארי�

  לשימוש העירייה

  

  

  מספר אסמכתא

  

             פרטי הנערב         

0 
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  3'  מסנספח
  
  

  רשימת בנקי� וחברות ביטוח המורשי� להוציא ערבות
  

ערבות ,  למכרז2 נספח מכרז בנוסח להל� רשימת בנקי� וחברות ביטוח מה� נית� לקבל ערבות
  :שכירותלחוזה ה 9 נספחלחוזה השכירות וערבות שכירות בנוסח  8 נספחביצוע בנוסח 

  
  

 רשימת חברות ביטוח רשימת בנקי� מסחריי�

  מ"איילו� חברה לביטוח בע

  מ"אליהו חברה לביטוח בע

  מ"עילית חברה לביטוח בע

  מ"אריה חברה  לביטוח בע

  מ"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע

  מ"הדר חברה לביטוח בע

  מ"כלל ביטוח אשראי בע

  מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע

  מ"כלל חברה לביטוח בע

  מ"כוני סחר חו# בעהחברה הישראלית לביטוח סי

  מ"המג� חברה לביטוח בע

  מ"מגדל חברה לביטוח בע

  מ"מנורה חברה לביטוח בע

  מ"הראל  חברה לביטוח בע

  מ" אשור בע�חברה לביטוח אשראי 

 מ"החברה הישראלית לביטוח אשראי בע

 רשימת בנקי� למשכנתאות

  מ"בנק איגוד לישראל בע

  מ"בנק אוצר החייל בע

  מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

  מ"בנק דיסקונט לישראל בע

  מ"טרייד בע�בנק יורו

  מ"בנק החקלאות לישראל בע

  מ"בנק מזרחי טפחות בע

  מ"בנק הפועלי� בע

  מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

  מ"שלי� בעבנק ירו

  מ"יובנק בע

  מ"בנק לאומי לישראל בע

  מ"בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע

  מ"בנק מסד בע

  מ"בנק ערבי ישראל בע

  מ"בנק פועלי אגודת ישראל בע

  מ"בנק קונטיננטל לישראל בע

  מ"בנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע

CITIBANK N.A) סניפי� בישראל בלבד(  

HSBC Bank plc)  בלבדסניפי� בישראל( 

  מ"בנק אדני� למשכנתאות בע

  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  מ"מי למשכנתאות בעבנק לאו

  מ"בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע

 מ"הבנק הבינלאומי הראשו� למשכנתאות בע
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  4'  מסנספח
   הצהרה על מעמד משפטי

  :בטבלאות שלהל�, על המשתת� במכרז לציי� במדויק את מעמדו המשפטי

 מעמד משפטי  .א

  

  

  

  פרטי� כלליי�  .ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )שותפות רשומה/ אגודה שיתופית/ עמותה/ מ"חברה בע(שמות בעלי זכות החתימה . ג  

  

  

  

  

  

  

  ))פרטי(רשומה או משתת� במכרז שותפות או שותפות (שמות השותפי� . ד  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמת חותמת  

  כי הפרטי� שמסרנו, מאשרי� בזאת, החתומי� מטה, אנו

  .על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקי� ועדכניי� 

  

  _______________  _________________  

  ש� משפחה  ש� פרטי  

  דוגמת חתימה  ש� פרטי  ש� משפחה  מספר זהות  

  דוגמת חתימה  ש� פרטי  ש� משפחה  מספר זהות  

  

0 
03

07
4

  
 

0
9
/0

2
  

  ש� המשתת* במכרז

  )עמותות לש� המשתת* במכרז/ רש� החברות יש לצר* תדפיס מ (

  

    כתובת

    טלפו-

    נייד' טל

    פקס

    עוסק מורשה' מס

 משתת* ����   שותפות רשומה����   שותפות����   אגודה שיתופית����   עמותה����  מ"ברה בע ח����

  )פרטי(במכרז 

יש למלא (' יש למלא טבלאות ב(יש למלא (' יש למלא טבלאות ב(יש למלא (יש למלא (
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  מסמ" מדיניות השימושי� ומיתוג, חזו- המתח� – 5נספח 
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  5' נספח מס
  

  
  שימושי� ומיתוגמסמ" מדיניות ה, חזו- המתח�

  
 "גני שרונה "–חזו- מתח� . 1

  
המראה הנעי� הזה גור� ללב האיש . ויושביה רואי� פרי בעמל�, בתיה� בנויי� במשטר נאה"

  "הישראלי שמחה ויגו� ג� יחד

            �  . י"  מחלוצי ההתיישבות היהודית החקלאית בא1875יואל משה סלמו

  

דר� , בות הטמפלריתמגל� את סיפור מפעל ההתייש) דרו� הקריה" (גני שרונה"פארק השימור 

ל ועד להקמת "תחילתו של צה, בה של מפקדת הצבא הבריטי בתקופת המנדטמקו� מוש

  . ובה מוסדות השלטו� הראשוניי� במדינת ישראל" הקריה"

  

 �אשר הוקמה ב" שרונה"הפארק מצוי בליבה של מה שהיה פע� המושבה החקלאית המשגשגת 

יישמו שכלולי� , הציונות של העלייה הראשונהשהגיעו לאר# לפני חלוצי , מתיישביה. 1871

המושבה תוכננה ונבנתה במארג מסודר . טכנולוגי� תעשייתיי� לצד גידולי� חקלאיי� חדשניי�

  .של מגורי� ומוסדות ציבור בסגנו� כפרי מחד א� מודרני ומקורי לאותה עת

  

המגורי� והציבור  בתי 37 דונ� ובתחומו מצויי� �40כיו� הפארק הפתוח משתרע על שטח של כ

  .המיועדי� לשימור, של המושבה

  

מבקשת לשמר את ערכיו התרבותיי� ואסטטיי� של , י עיריית תל אביב יפו"התכנית שהותוותה ע

 המותא� לצרכי� ולשימושי� המוכרי� כוללכמתח� , הכפר ואת ערכיו ההיסטוריי� של המקו�

המתח� את פעילותו בתחומי החברה יחדש , בהשראת סיפור המקו� והאווירה השורה בו.  כיו�

, חינו�, חברה, תרבות: המבני� ההיסטוריי� יוכשרו תו� שימור� הפיזי לפעילויות. והכלכלה

  .  מסחר איכותי וייחודי והסעדה, תיותיאטרקציות חווי, בילוי, אומנות

  

 אזורי התכנסות לפעילות, בפארק הפתוח ישוחזר המתווה הכפרי באמצעות הצמחייה המקורית

 מוסיקה, תיאטרו� רחוב, מופעי רחובזאת לצד פעילות של . קהילתית ומקווה מי� אקולוגי

  . וירידי�

הוא . יפו� תל אביבשל  �העכשווייהקניות והפנאי , התרבות , הבילויהמתח� יהפו� לאחד ממוקדי

 מתחושת תלאות� מבקרי� ותיירי� המבקשי� ליהנו, יהווה אב� שואבת איכותית וייחודית

  .  הכפרי בלב כר� העסקי� העירוניהרוגע
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, )מחל� השלו�(מיקומו של המתח� בסמו� לאחת הכניסות הראשיות למטרופולי� תל אביב 

ומת� ) רכבת עילית ובעתיד רכבת תת קרקעית(הנגישות הגבוהה למערכות הסעה המוניות 

במתח� ) למעט רכבי הספקה בשעות מוגדרות(האפשרות לתנועה חופשית של הולכי רגל בלבד 

מנגיש את המקו� למגוו� נרחב של מבקרי� , הפארק וחניה תת קרקעית לבאי� ברכב� הפרטי

  .במש� כל שעות היו� והלילה

  

בהתא� לדרישות השימור ואחזקת , יפו�המתח� ינוהל באמצעות מינהלת מטע� עיריית תל אביב

מיצוב ומיתוג זאת תו� , השטחי� הציבוריי� ובבקרה מתמדת על שמירת ייחודיות המקו�

תו� זמינות , המתח� ברוח ערכיו והבטחת עמידה בסטנדרטי� הדרושי� למימוש חזו� המקו�

  .מיידית ובהתא� למדיניות העירונית

  

מקדמת עיריית תל אביב , במטרה להעשיר את המתח� בפעילויות ציבוריות של תרבות וקהילה

 מהמבני� יועדו 3. תרו ברשות העירייה מבני� לשימור שיוו5יפו  במכרז הנוכחי את  שיווק� של  

 מהמבני� יועדו לשימושי� ציבוריי� בשילוב 2 �לשימושי� ציבוריי� למוסדות חינו� ותרבות ו

כל , במבנה נוס� מתוכנ� לקו� מרכז מבקרי�.  בעלות זיקה לשימוש הציבורי, פעילויות כלכליות

ועדה המקומית לתכנו� ולבניה זאת בהתא� לתמהיל השימושי� המותרי� כפי שאושרו על ידי ה

  . החלה במתח�3000ובכפו� לתכנית מפורטת 
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   אישור מדיניות� מדיניות שימושי� למתח� דרו� קריה . 2

  

דנה ועדת המשנה לתכנו- ) 9החלטה מספר  (2008/0305/מיו� ' ב0011�08בישיבתה מספר 
 במתח� גני שרונה ולבניה בתכנית והחליטה לאשר את מדיניות השימושי� לבניני� לשימור

  ) דרו� הקריה(
  

  .תלהל- מדיניות השימושי� המאושר
  
  

   אישור מדיניות� מדיניות שימושי� למתח� דרו� קריה 
  

 2' פ ג" אישור מדיניות שימושי� למבני� לשימור במתח� דרו� הקריה בתחו� שצ:מטרת הדיו-
  . 3' פ ג"ושצ

  
   ועדה מקומית:מסלול

  
, החשמונאי� והארבעה מדרו�,  בי� הרחובות קפל� מצפו� מתח� דרו� הקריה נמצא:מיקו�

בחלקו הצפוני והדרו� מזרחי , במרכז הפרויקט. י ממערב'מנח� בגי� ממזרח ולאונרדו דה וינצ
 מבני� יוחכרו לעירייה בשטח 12.  מבני� לשימור33 דונ� ובתוכו �48פ בשטח של כ"מתוכנ� שצ

  . ר" מ8955 �של המינהל בשטח כ מבני� ישארו בבעלות �21ו, ר" מ6721 � של כ
מצויי� בתחו� המתחמי� הפרטיי� ולא בתחו� ,  המבני� שבבעלות המדינה25 מבני� מתו� 4

מבני� אלו יהיו על פי סעי�  �4השימושי� ב, פי� ולפיכ� לא חלה עליה� מדיניות השימושי�"השצ
  .3000 לתכנית 14
  

  :חלקה/גוש
 

 חלקה גוש

7101 1 

  
  

   דונ�48 – כ :שטח קרקע
  

  ע" אג� תב– צוות תכנו� מרכז :מתכנ-
  

  אביב יפו� ועדה מקומית לתכנו� ובניה תל:יז�
  

 מבני� יוחכרו �21  מבני� יוחכרו לעירייה ו12, על פי התכנית, הקרקע בבעלות המדינה: בעלות
  .ליזמי� פרטיי�

  
   :מצב השטח בפועל
 3000פינוי הכל על פי תכנית  הריסה ועבודותו,  בניה שימור ופיתוחעבודותבשטח מתבצעות 

  .שבתוק�
  

   :מצב תכנוני קיי�
  . דרו� הקריה שבתוק�� 3000' תכנית מפורטת מס: התכנית החלה במקו�

 דונ� ומוגדר כפארק מרכזי �48השטח הנדו� מיועד לפי התכנית כשטח ציבורי פתוח בהיק� של כ
  .  מבני� לשימור�33ובו עצי� ו

  :התכליות המותרות על פי התכנית
י� ויותרו שימושי� ציבוריי� או שימושי� מסחריי� נלו):  מבני�12(במבני� הצבועי� בגוו� חו� 

השימושי� במבני� אלו , על פי התכנית. ליעוד הראשי שהוא שטח ציבורי פתוח ובו מבני� לשימור
  .יקבעו מעת לעת בהתאמה לאופי הפארק הציבורי ולשילוב� בפעילויות שבו

. מלונאות ושימושי� בעלי אופי ציבורי, שימושי� מסחריי�):  מבני�21(ור במבני� הצבועי� באפ
  .מלונאיי�\לא יותרו משרדי� כשימוש עיקרי אלא כמשרתי� את השימושי� המסחריי�

  



  

 

26

  
  :מצב מוצע

י הוחלט כי חלוקת המבני� תשתנה וברשות "יפו וממ�על פי סיכו� בי� עיריית תל אביב •
 מבני� בצבע חו� יועברו מידי 7 �כאשר, מבני� בצבע חו� 5יפו יישארו �עיריית תל אביב

י "מבנה נוס� בצבע אפור יועבר מממ. יפו לשיווק על ידי המינהל�עיריית תל אביב
  .לעירייה

  .יפו יעשו שימושי� ציבוריי� בלבד�בכל המבני� בצבע חו� שישארו בידי עיריית תל אביב •
יפו לשיווק על ידי המינהל יותרו �בבמבני� בצבע חו� שיועברו על ידי עיריית תל אבי •

שימושי� ציבוריי� או שימושי� מסחריי� נלוי� ליעוד הראשי שהוא שטח ציבורי פתוח 
השימושי� במבני� אלו יקבעו מעת לעת בהתאמה לאופי הפארק . ובו מבני� לשימור

 .הציבורי ולשילוב� בפעילויות שבו

שתנהל את ,  של חברה עירוניתתוק� מנהלת תחת אחריות, א"על פי החלטת עיריית ת •
המדיניות , בהתא� להמלצות הצוות המקצועי. המתח� ותפקח על יישו� ההמלצות

תו� שמירה על המבני� , הנדרש למיקסו� אופטימלי של פוטנציאל המבני� לשימור
 :מובא בטבלה הבאה, לשימור וההיבט הציבורי במתח�
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 הגבלות מלצי�שימושי� מו שטח מבני�' מס בעלות ע"ייעוד בתב

 מהשטח עבור שרותי הסעדה בתי 50%יותרו עד 
 קפה ופאבי�

ו חנויות לחומרי בנייה או חנויות מסוג יותרלא 
 .ר" מ200בשטח שיעלה על " דיפו"

 מבני� לשימוש של מלונאות ומלונאות 5יותרו עד 
 ;בוטיק

ללא מגורי ( אומנות ואמנות עבודותסדנאות ל
�ר למבנה " מ60יותרו בשטח שלא יעלה על ) אומ

הסדנא יפעיל חנות \ובתנאי שבית המלאכה
 ;למכירה קמעונאית במבני�

 –מבנה לשימור 
  .שימוש מסחרי

 בתכנית 13.2סעי� 
 תכליות �  3000

שימושי� : "מותרות
מלונאות , מסחריי�

ושימושי� בעלי אופי 
לא יותרו . ציבורי

משרדי� כשימוש 
עיקרי אלא 

כמשרתי� את 
השימושי� 
מלונאיי� \המסחריי�

 ".דלעיל

  20 מדינה
  : כתובות המבני�

 ' א4יה ארנ, )128 (13ארניה 
  , )127 (9ארניה , )130(

דוד , )103 (12דוד אלעזר 
דוד אלעזר , )115 (13אלעזר 

 16דוד אלעזר , )111 (15
, )110 (17דוד אלעזר , )105(

דוד , )112 (19דוד אלעזר 
דוד אלעזר , )109 (24אלעזר 

, )122 (10מנדלר , )114 (5
 9מנדלר , )118 (3מנדלר 

)121( ,  
 � 26פל� ק, )204(' מע22קפל

)203( ,  
 � 34קפל� , )202 (30קפל

)201(  
  )125' מבנה מס (1265' רח
מנדלר ' קפל� בי� רח' רח

 )126מבנה (לארניה 

 8535 �כ
 ר"מ

 

 מבני� לשימוש של מועדוני בריאות 2יותרו עד 
 ;)'מרכזי יוגה וכד, ספא: כגו� (וטיפוח
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 הגבלות שימושי� מומלצי� שטח מבני�' מס בעלות ע"ייעוד בתב

 בחכירה � מדינה 
  א"לעיריית ת

 

  : מבני�6
  )102 (8דוד אלעזר 
  )106(18דוד אלעזר 
 20דוד אלעזר 

א "הועבר לעת()107(
  )י"י ממ"ע

 22דוד אלעזר 
  )בית הבד()108(

  )123(14מנדלר 
  )120 (8מנדלר

 

  ;מרכז מבקרי�.1  ר" מ�2,473כ
או \סטודיו וגלריות לאומנות ו.2

 אומנות עבודותאות לסדנ, צילו�
  ;)ללא מגורי אומ� (ואמנות

  ;מרכז מידע.3
מכללות ובתי , כיתות לימוד.4

 כשלוחה ייחודית של ספר
  ;מכללה

  ;חדרי הרצאות ואולמות כנסי�.5
  ;אולמות תצוגה.6
 

 משטח 25%יותרו עד 
כל מבנה עבור 

שימושי� מסחריי� 
�בית: נלווי� כדוגמת

חנות , הסעדה, קפה
  .מזכרות

 

 �מבנה לשימור 
  .שימוש ציבורי

 בתכנית 13.2סעי� 
 תכליות �  3000

יותרו : "מותרות
שימושי� ציבוריי� 

או שימושי� 
מסחריי� נלוי� 

ליעוד הראשי שהוא 
שטח ציבורי פתוח 

המבני� ובו 
  ".לשימור

  
 מבני� שיועברו 7 נהמדי 

�מעיריית תל אביב
  :י"יפו לממ

  )101 (6דוד אלעזר 
  )129(4ארנייה 

 – 27דוד אלעזר 
  )116 (היקב

 – 30דוד אלעזר 
  )117(המזקקה

  )124 (18מנדלר 
  )119 (6מנדלר 
 � בית – 36קפל
  )113(הע�

 

שרותי הסעדה בתי קפה .1 ר" מ4,520 �כ
  ופאבי�

  ;חנויות ספורט.2
  ;החנויות מוסיק.3
  ;חנויות ספרי� ומזכרות.4
 אומנות עבודותסדנאות ל.5

  ;)ללא מגורי אומ� (ואמנות
עינוג ציבורי בתו� המבני� .6

, תיאטרו�: בלבד הכוללי�
אולמות , קולנוע, מופעי� שוני�

קונצרטי� ותזמורת ושימושי� 
  ;דומי�

מתקני , מתקני שעשועי�.7
  הפעלה לילדי� מתקני ספורט

  .ינגלרבות גלגיליות ובאול
8.� .שימוש ביקב יהיה בזיקה ליי

 מהשטח יותר 50%עד 
לשימוש של שרותי 

הסעדה בתי קפה 
  ;ופאבי�

  
 

  
  

היז� נדרש להתאי� את המינהרה ולאפשר ביקורי הקהל הרחב בה בכל ימי השבוע לכל הפחות בי� השעות . קרקעית� בי� מבנה היקב למזקקה קיימת מינהרה תת(*) 
  .וכ� בסופי שבוע ובימי חג, ב בער�20.00 בבוקר ל9.00



  

 

  :א יותרו השימושי� הבאי�ל
 נס בראדיסקוטקי� וד.  1

  מרכולי� ומכולות גדולות, סופרמרקטי�.  2

  אולמות שמחות וארועי� משפחתיי�  .3

   שעות פעילות24פיצוציות וקיוסקי� של  .4

  ;פורנוגרפי/ חנויות מי� או עסקי� בעלי אופי אירוטי .5

 הסביבה ואג� רישוי להגנתביבתיי� על פי חוות דעת היחידה שימושי� המהווי� מטרדי� ס .6
 ;עסקי�

 ;משחקי מזל והימורי� .7

  
  :הגבלות
שינוי ייעוד או סוג עסק מחייב להיות תוא� לשימושי� המומלצי� וכ� מחייב אישור של מהנדס  •

 ;העיר או מי מטעמו

 ;3000ע " בתב13.4.10י המוגדר בסעי� "אחזקת המבני� תבוצע עפ •

פ "לא תותר כניסת כלי רכב לשצ. בני� לשימור תותר בשעות מוגדרות בבוקר בלבדאספקה למ •
  ;ל למעט רכבי חירו�"מעבר לשעות הנ

א "על פי פרטי� סטנדרטי� המאושרי� על ידי עת, בניתוק מהמבני� לשימור, יותרו פרגודי חור� •
 ;או מי מטעמה

 פי סטנדרטי� המאושרי� על ידי  מהמבני� לשימור שיבוצעו על,בניתוק יותרו הצללות קי# כחוק •
 ;מהנדס העיר או מי מטעמו

  ;א"לא תותר אטימת חלונות ופתחי� חיצוניי� במבני� אלא באישור מחלקת השימור בעת •
הצבת שולחנות וכסאות תותר א� ורק בהתא� להיתרי� ועל פי הנחיות ואישור מחלקת רישוי  •

  ;א או מי מטעמה"עסקי� בעת
 למבנה למעט באישור כתוב של מהנדס העיר או מי מטעמו לרבות לא תותר הוצאת סחורה מחו# •

  ;הצבת מקררי� ומתקני מכירה שוני�
אחזקת חזיתות חיצוניות במבני� לשימור תבוצע על פי הוראות והנחיות מחלקת השימור  •

  ;א"בעת
 ללא ,ללא שינוי במערכות פנימיות, ללא שינוי קונסטרוקטיבי, ללא ביטוי חיצוני(שינויי� פנימיי�  •

  ;א"במבני� יבוצעו על פי אישור מחלקת השימור בעת) שינוי בייעוד בשימוש ובצפיפות
שינויי� חיצוניי� במבני� לשימור מחייבי� היתר בניה ויבוצעו על פי תיק התיעוד ובאשור  •

 ;א"מחלקת השימור בעת

ע בעת יקב, נושא איסו� האשפה ובכלל זה הצור� לייעד חלל פנימי במבני� לטובת חדר אשפה •
  ;הגשת הבקשה לרישוי עסק באשור מהנדס העיר או מי מטעמו ומחלקת השימור בעיריה

קרקעי � מיכלי איסו� יותרו להצבה בתו� המבני� בלבד או במתק� איסו� תת: איסו� שמ� שרו� •
 ;שמיקומו יאושר על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו

  ;יותר רק בתו� המבני�: גאז\ע#\גריל פחמי� •
  ;תיק השיפו#תבוצע על פי הנחיות לשימור יבית חיצונית במבני� תאורה דקורט •
השילוט בפארק יהיה א� ורק על פי פרטי תכנית הפיתוח שתאושר לפארק השימור ובאישור  •

למעט השילוט שהותר (לא יותר פרסו� בצורה כלשהיא מחו# למבנה ; מהנדס העיר או מי מטעמו
  ;)לעיל

ובכפו� לאישור , נדס העיר או מי מטעמו לתקופה קצובהפ על פי החלטת מה"יותרו ירידי� בשצ •
הגורמי� העירוניי� הממוני� על תאו� ואישור \י אג� רישוי עסקי�"ע, התאמת� לאופי המתח�

  ;אירועי� עירוניי�
תותר השמעת מוסיקה במבני� בכפו� לעמידה בדרישות בידוד אקוסטי ומניעת : השמעת מוסיקה •

ר השמעת מוסיקה בשטחי חו# של בתי האוכל והמסחר לא תות. מטרדי� לסביבה הסמוכה
בשטחי� . למעט מוסיקת רקע בבתי קפה ובתנאי שעצמתה לא תחרוג מאזור הישיבה, במתח�

פעילויות חו# חד פעמיות ולזמ� קצוב ובמגבלת \הפתוחי� תותר השמעת מוסיקה במסגרת ארועי�
 הסביבה ואג� להגנתשרות בכפו� לאישור של ה, שעות שתתחשב בהבטחת מניעת מטרדי רעש

הקרנות , פסטיבלי�, ירידי�, פעמיות הכונה להופעות�בפעילויות חו# חד. (א"רישוי עסקי� בעת
  ;)ב"סרטי� וכיוצ

 ;מחו# למבני� לשימור' מכולות וכו/לא תותר הצבת מחסני� •

 תערוכות זמניות בשטחי� \תותר הצבת מיצגי�, בנוס� לתערוכה הקבועה של תולדות המתח� •
 ;וחי� בכפו� לתכנית הפיתוח ואישור מהנדס העיר או מי מטעמוהפת

פ תהיה באמצעות צוברי� טמוני� בלבד לא תותר הצבת בלוני גז בתו� או "הספקת גז בשטח השצ •
 ;מחו# למבני�



  

 

התקנות חשמל ומערכות אחרות מחו# למבנה רק באישור מהנדס העיר או מי מטעמו ומחלקת  •
 ;השימור

 ; מהנדס העיר או מי מטעמותחזוקת חצרות באחריות •

קרקעיי� שבתחו� �י� חניית כלי רכב תותר בחניוני� תת"לא תותר חנייה בתחו� השצפ •
 ;הפרויקט

ח תקופתי לפי הנחיות מהנדס העיר על ידי העיריה או מי מטעמה "יוכ� דו, אחת לשנה לפחות •
הועדה הלכה שיוגש לועדה המקומית ובו דיווח על התאמת השימושי� ואופ� יישו� החלטות 

 ;ח יוגש לועדת השימור או לועדה המקומית"הדו, למעשה

יצויי� בחוזה כי אי התאמת . מדיניות השימושי� יהיה חלק מחוזה החכירה של המבני� •
בנוס� סטיה מ� המדיניות תחשב סטיה , השימושי� בפועל למדיניות תהווה הפרה של החוזה

 ;ניכרת

מור כל הוראות קוב# ההנחיות לשיקו� מבני� ואתרי� בנוס� לאמור לעיל יחולו על המבני� לשי •
 .אביב יפו�לשימור של עיריית תל

   .מומל# כי לחלק מ� המבני� יותאמו שימושי� ע� זיקה לשימוש� ההיסטורי •
 .רשינויי� לא מהותיי� יאושרו על ידי מהנדס העי •

 

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  
  

   23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  

  המקרקעי- כולל המבני� תשריט – 6 נספח
  



  

 

1

  6'  מסנספח
  

  
תשריט המקרקעי- כולל המבני�
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  הצעת המשתת* במכרז – 7 נספח
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  7'  מסנספח
  

  
  הצעת המשתת* במכרז

  23/2009' מכרז מס
 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  

  דמיאנו מציעי� לשל�, לאחר שעיינו במסמכי המכרז על נספחיו

למטר מרובע 2 _________  בס" י�מבנה עבור 1שכירות בסיסיי�

  .לחודש) מ"לא כולל מע (2ברוטו

  

 

  .לחוזה השכירות  כהדמי השכירות הבסיסיי� יוגדלו בהתא� לקבוע בסעי� .1

יתווספו הפרשי הצמדה בהתא� לקבוע , כהגדרת� בחוזה השכירות, לדמי השכירות .2
 . בחוזה השכירות

לרבות על פי , תבוצענה על ידינו בהתא� להוראות מכרז זהאשר , עבודות השיפו# .3
הינ� בנוס� לתשלו� דמי השכירות הבסיסיי� כמפורט לעיל , חוזה השכירות ונספחיו

 .ולכל תשלו� החל עלינו על פי חוזה השכירות ונספחיו

מ בגי� "מע, א� לא רק, לרבות(מ "לרבות מע, שא בכל תשלומי המיסי� השוני�יאנו נ .4
אשר יחולו בקשר ע� העסקה נשוא מכרז זה , )כנגד חשבונית עסקת אקראיהשכירות 

  .שכירות ונספחיוהכל כמפורט בחוזה ה, ונספחיו

  
  

 

  
  :פרטי המשתת* במכרז

  

  _________________________    : במכרזש� המשתת*

  _________________________       :כתובת

  _________________________        :טלפו-

  _________________________      :ש� איש קשר
  
  

  _______________        __________________________
  חתימת המשתת* במכרז            תארי"    

                                                
1
 . לחוזה זה10נספח ,  בחוזה השכירות�כהגדרת 
2

 �שטח ; ר" מ678 הנו 106שטח ברוטו של מבנה ; ר" מ750 הנו 102 כי שטח ברוטו של מבנה למע� הסר ספק מצוי

  .ר" מ382 הנו 107ברוטו של מבנה 
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  8 נספח

  
   בתנאי הס*ו להוכחת עמידת במכרזתצהיר המשתת*נוסח 

  
כי , לאחר שהוזהרתי, *_________________זיהוי ' מס_____ ______________, מ"אני הח

�מצהיר בזה , חוקאהיה צפוי לעונשי� הקבועי� ב, עלי לומר את האמת וכי א� לא אעשה כ
�  :כדלקמ

  
בעל  ,גבוהה מוסד חינוכי להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלהו / הינה**__________

   �שני___ _______של  מוכח ותק
  _______  י�/המעניק  תארי� אקדמאי� לתואר

  ________במגמות הלימוד 
 הוא, האחרונות במש� חמש השני� ,בכל שנה אקדמאיתבו שלמדו ומספר הסטודנטי� 

  ._______ ת  באר#ושלוח' ובעל מס__________ 
  

  
  

 .אמת, זו חתימתי ותוכ� תצהירי לעיל, זה שמי

________________________  

  חתימת המצהיר

  :אישור

 הופיע בפני ____________כי ביו�  , בזהת/מאשר, ד"עו, _______________מ "אני הח
אשר הוכח לי כי הינו מורשה חתימה , ______________זיהוי ' מס ___________________

 ה/היה צפוית/יהיה לומר את האמת וכי ה/ו כי עליה/ אותוולאחר שהזהרתי, **___________ב
 מה/� דלעיל וחתה/ונכונות הצהרתאת  ה/אישר, עשה כ�ת/יעשהלעונשי� הקבועי� בחוק א� לא 

  . עליה בפני
________________________  

  ד"עוחתימת וחותמת 
  
  
  .אשר יצהיר בש� המשתת* במכרז, כא- ימולא ש� מורשה החתימה במשתת* במכרז ותפקידו  *

  .כא- ימולא ש� המשתת* במכרז  **
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  שימור פני� המבני� שיפו. והוראות לביצוע  – 9נספח 
  המיועדי� לשימור על ידי הזוכה
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  9 ' מסנספח
  

  
  הוראות לביצוע שימור פני� של

  על ידי הזוכה, המבני� המיועדי� לשימור
  

 תחולה

 למכרז 6 נספחבתשריט  107 –ו  106 , 102  זה יחול על המבני� המסומני� במספרי�נספח .1

  ").המבני�: "הל�ל(

 עבודותמפרט הכללי ל זה ובהתא� להוראות הנספחשיפו# המבני� יבוצע בהתא� לאמור ב .2
� בנייה בהוצאת הועדה הבי�משרד הבינוי , אג� בינוי/משרדית בהשתתפות משרד הביטחו

�או , במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, צ"מינהל התכנו� וההנדסה ומע/והשיכו
  .לפי המאוחר, או לפרק מפרקיו, או כל עדכו� למפרט הכללי זה, בודותעבמועד ביצוע ה

 �שתפקידו לבצע פיקוח על " המפקח"מובהר כי אחוזות החו� תעמיד מפקח מטעמה להל
בנוס� לכ� יהווה .  היז� ולוודא עמידה בכל תנאי ההיתר והתכניות המאושרותעבודות

. תקופת הביצוע של השיפו# הפנימיהמפקח איש קשר בי� היז� לבי� אחוזות החו� למש� 
הזוכה חייב .  ליז� ולבצע פרוטוקול מסירההמבני�המפקח יהיה אחראי למסור את 

  . לאפשר למפקח לבצע את הפיקוח בכל שלב וכ� חייב להישמע להוראותיו

בי� שצורפו למכרז ובי� שלא צורפו כגו� , ככל שקיימת סתירה בי� לבי� מסמכי החוזה
יקבע המפקח איזו הוראה עדיפה , תקני� תקנות והוראות כל די�, לליהוראות המפרט הכ

 .זוכה תהיה סופית ותחייב את הזהקביעת המפקח בעניי� ו

 תיקי השיפו.ישופצו המבני� על פי ,  זהנספחבנוס* לשיפו. המבני� על פי הוראות  .3
  : כדלקמ-

 .14ח נספ ישופ# על פי תיק שיפו# 8דוד אלעזר '  ברח102' מבנה מס .3.1

 .15פח נס ישופ# על פי תיק שיפו# 18דוד אלעזר '  ברח106' מבנה מס .3.2

 .16 נספחישופ# על פי תיק שיפו#  20דוד אלעזר ' ברח 107' מבנה מס .3.3

  )"תיקי השיפו.": להל�, ביחד ולחוד, ייקראו, 14�16י� נספח(

 אלמנטי� א� מלבד ציו�, מובהר כי בתיקי השיפו# קיי� פירוט לגבי השיפו# החיצוני של המבני�
שיפו# פנימי זה יתוכנ� ויבוצע . אי� בה� פירוט לגבי השיפו# הפנימי,  הנדרשי� לשימורמסוימי�

 .כאמור, באחריות הזוכה תו� התאמתו לצרכיו ורק לאחר קבלת כל ההיתרי� המתאימי�

  
  

   הכוללתיאור העבודה  00.01

  

 : א"י עיריית ת"עהשיפו. החיצוני של המבני� כמפורט להל- יבוצע . א

  .המבני�שיקו� וחיזוק מעטפת וגג המבני� מההיבט של יציבות . 1

, תריסי�, דלתות, חלונות, צבע, טיח, קירות(שיקו� ושיחזור מעטפת המבני� . 2

  ). 'עיטורי� וכו, קרניזי�

  .'גגוני� וכו, שיקו� ושיחזור גגות רעפי� כולל הבידוד הנדרש. 3

  . הבאה במגע ע� הקרקעהמבני� איטו� רצפות של מרפסות פתוחות ורצפת. 4

 מצידו החיצוני במטרה לצמצ� את הרטיבות המבני�הרחקת מי גש� בהיק� . 5

  .במרתפי�

  . שיקו� ושיחזור חדרי מדרגות חיצוניי�. 6
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  .הריסת חלקי מבני� מאולתרי�. 7

  .שחזור חלקי מבני� חיצוניי� חסרי�. 8

נקודת החיבור החיצונית מי� וביוב עד ל, גז, בזק, הבאת תשתיות של חשמל. 9

  .המוצעת בהיתר

  

  י היז�"שיפו. פנימי ע. ב

 המבני� בחלק החיצוני של עבודותא יפו הכינה תיקי שיפו# הכוללי� את ה"עיריית ת
לצור� קבלת היתר בניה לבצוע השיפו# , המבני� בחלק הפנימי של עבודותוחלק מה

  .החיצוני שבאחריותה

ל שקיבלה העירייה לצור� ביצוע "# והיתרי בנייה הנהזוכה יקבל לעיונו את תיקי השיפו
 .כאמור, השיפו# החיצוני

י העירייה המתארות מצב קיי� של "כל התכניות הכלולות בתיקי השיפו# שהוכנו ע
לצור� , או מי מטעמה/תוכניות אלו שימשו את העירייה ו. הינ� לידיעה בלבד, המבני�

כה לבדוק בעצמו את המבני� והוא יהיה מובהר בזאת כי על הזו. הוצאת היתרי הבניה
י "מנוע מלטעו� כל טענה בדבר אי התאמת התוכניות הכלולות בתיקי השיפו# שהוכנו ע

  על אי התאמהאי הפניית תשומת לב המפקח במועד. העירייה למצב המבני� בפועל
 בעצמו תחייב את הזוכה לבצע את השינויי� או התיקוני� המתבקשי�, כאמור לעיל

  .שבונוועל ח

בהתא� להנחיות , המבני�באחריות היז� להשלי� את תיקי השיפו# לגבי פני�    
�א"יפו ולקבל את אישור מחלקת השימור בעיריית ת� א"מחלקת השימור בעיריית ת

כ� חייב היז� להכי� בקשה ולקבל . המבני�כתנאי לביצוע השיפו# הפנימי של , יפו
  .ויי� הפנימיי� הנדרשי�היתרי בניה חדשי� עבור השימושי� והשינ

 הזוכה חייב לבצע את השיפו# הפנימי של המבני� לפי תוכניות השיפו# והיתרי הבניה      
    , החדשי� וזאת

  . יונספחלמכרז ו 10 נספחבנוס� לכל הוראות חוזה השכירות   

י העירייה קיימות הפניות לפרטי� "ככל שבתכניות הכלולות בתיקי השיפו# שהוכנו ע
, "ראה פרט מהנדס"א� לא רק , כגו�, שאינ� נכללות בתיקי השיפו#, תכניותאו ל/ו

  .או לתכניות שיוכנו על ידי הזוכה בעצמו/הכוונה היא רק לפרטי� ו

 היז� עבודותמובהר כי אחוזות החו� תעמיד מפקח מטעמה שתפקידו לבצע פיקוח על 
 יהווה המפקח איש בנוס� לכ�. ולוודא עמידה בכל תנאי ההיתר והתכניות המאושרות

המפקח . קשר בי� היז� לבי� אחוזות החו� למש� תקופת הביצוע של השיפו# הפנימי
הזוכה חייב לאפשר .  ליז� ולבצע פרוטוקול מסירההמבני�יהיה אחראי למסור את 

 .למפקח לבצע את הפיקוח בכל שלב וכ� חייב להישמע להוראותיו

 זה נספחאו ב/ הבניה וי� באמור בהיתרכי אי,  פני�שנימובהר באופ� שאינו משתמע ל
משו� מת� אפשרות לשנות את השטחי� , יונספחאו באיזה מהוראות המכרז ו/ו

צורת הגגות שלה� , גובה�, או לשנות את קונטור המבני�/הבנויי� הקיימי� במבני� ו
  .או כל שינוי אחר בה�

  :י� להל�על פי הפרקי� המפורט, הוראות אלו מתייחסות לפני� המיבני� בלבד

 . חיזוקי� נדרשי� בקונסטרוקציה1

 .ברזל וכל אלמנטי� קיימי� אחרי�, ע., ריצו*, צבע, טיח, שיקו� ושיחזור בטוני�. 2

 .שיקו� ושיחזור ציורי קיר. 3

 .שיקו� ושיחזור מדרגות ומעקות פני�. 4

 .שילוט. 5

 .מזוג אוויר, גז, ביוב, מי�, תקשורת, חשמל: תשתיות. 6

 .ניי� וחדרי שרותמתקני� טכ. 7

 .שיקו� ושחזור תקרות תותב. 8
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  אופי העבודה   00.02 

, פי תוכניות העבודה� עלעבודותבה מתבצעות ה, בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה  .א

.  עצמ� על התוכניות ולהפ�עבודות לשימור קיימת השפעה הדדית של הבמבני�

 היו� ואשר יגרור שינויי� העי� תיתכ� חשיפת מידע הנסתר מעבודותבמהל� ה

 מכילות את כל הפתרונות המצוינות בתיקי השיפו#תוכניות העבודה . בתכניות

  .הטכניי� הנובעי� מהידע שהצטבר עד היו�

  

קבע לאחר ביצוע ניסיונות י במבני�אופ� הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטי�   .ב

 נו שינויי�יתכ. תוצאה הרצויהובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת ה

   .בהתא� לקיי� בשטח, בדרישות לאופ� ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט

  

ללמוד , לקחת בחשבו� את האופי של עבודת השימור במת� הצעתו זוכהעל ה  .ג

 שיבוצעו על ידו ושעלולי� להשפיע על עבודותולהכיר את כל הפרטי� הקשורי� ל

  . עבודתו

  

הכלי� ואת כל החומרי� חומרי העזר תכלול  זוכה על ידי ההעבודה שתבוצע  .ד

 העזר הדרושות לביצוע עבודותאת כל , הדרושי� לביצוע העבודה והפחת שלה�

על כולל אחריות , המבני�העבודה עד להשלמתה ושמירה על שלמותה עד מסירת 

  .עבודתו בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה בתנאי� הכלליי�

   

  הזוכה מיומנות עובדי   00.03

הזוכה .  שימורעבודותלהעסיק לצור� ביצוע העבודה בעלי מקצוע מיומני� ב העל הזוכ

ניסיונ� והמלצות מטע� ,  לעיל את שמ�00.01 סעי�יציג בהיתר הבניה החדש כמפורט ב

  :ל של בעלי המקצוע כדלקמ�"גו� ציבורי כנ

   טיח על בסיס סידעבודות,  פרויקטי�שניטייח אשר ביצע לפחות ב  .א

  . אלמנטי נגרות,  פרוייקטי� של שימורשנימר ושיחזר בנגר אשר שי  .ב

  .פני אב� קיימי�, בנאי אשר שיק� לפחות בפרויקט אחד של שימור  .ג

  . מסגרות במבני� לשימורעבודות פרויקטי� לפחות שנימסגר אשר ביצע ב  .ד

  משמר או משחזר ציורי קיר    .ה

  משמר או משחזר רצפות מעוטרות    .ו

  

  ות שימורסדר פעול  00.04

  : מקדימותעבודות  .א

   .פי דרישות העירייה� עלושילוטו  גידור האתר  .1

באזור האתר לאחסנת כל הפרטי� המוסרי� ננעלות  מכולות אחסו� הצבת  .2

   . לש� טיפול ושחזורמבני�מה
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פי תכניות � וסימו� אלמנטי� לשחזור על, סימו� אלמנטי� לפירוק ופינוי  .3

פי הסימו� בתכניות כדי לאפשר החזרתו �כל אלמנט יסומ� על. פירוק

   .תיקונולמקומו לאחר 

לקביעת אופ� . במבני�חומרי בנייה שוני� לזיהוי  ביצוע בדיקות מעבדה  .4

פרטי� עיטוריי� , פרטי נגרות( במבני�הטיפול והשימור באלמנטי� שוני� 

  )חומרי גמר אחרי�טיח ו

  .מבני� לשימורביצוע פירוקי גישוש ובדיקות מדגמיות באזורי�   .5

 לכל האלמנטי� שלא סומנו לפירוק במבני� עבודותחיזוק והגנה לכל זמ� ה  .6

מדרגות , מאחזי יד מע#, מעקות,  כדוגמת משקופי�במבני�ונשארי� 

  .כל זאת מבלי לפגוע באלמנטי� הללו, ב"וכיו

  

  : פירוק עבודות  .ב

, # לא יפורקוהיסטוריי� שסומנו ככאלו בתוכנית השיפו אלמנטי� וחלקי מבנה

  .א"אלא א� נית� לכ� אישור בכתב ממחלקת שימור בעיריית ת

  לסילוק פירוק עבודות   .1

, ריצופי�, מחיצות, קירותפירוק אלמנטי� זרי� מהבניי� כדוגמת   )א( 

דלתות , מטלטלי�, ריהוט, קבועות, צינורות, חוטי�, תקרות תותב

  . לפירוקהמפקח פני� כל מה שיסומ� על ידי 

 וחלקי בנייהמדרגות מאולתרות , ומחיצות פני� הריסת קירות  )ב( 

י תכניות פירוק "עפ, בתוכניתפי סימו� � מאוחרי� עלפנימיי� 

  .המפקח והריסה והנחיות 

   פירוק לשימוש חוזרעבודות   .2

י " עפכולל ניקויי� אחסונ�, פירוק זהיר של מרצפות לשימוש חוזר  )א( 

רצפות כדי לאפשר שימוש העבודה כוללת סימו� של המ. המפרט

   .חוזר

  ).רק במקרי� מיוחדי�( בחדרי מדרגותמעקות  מדרגות ופירוק  )ב( 

המשקופי� (  כולל כל האביזרי� הנלווי�דלתות פני�פירוק כנפי   )ד( 

 איסו� כל חלקי הפרזול לש� ).לא יפורקוהמיועדי� לשימור 

  .השמשת� מחדש ג� מחלקי דלתות

כל   .3.ניקוי ואחסו� מסודר של האלמנטי�, לות סימו� כולעבודותכל ה           

המפקח מ  הפירוק תבוצענה רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתבעבודות

  .לכל פריט ופריט

  

  המבני�לאלמנטי� שהוסרו מ  שיקו�עבודות  .ג
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  . והחזרת� למקומ�� שיקו� אלמנטי הנגרות  .1

  . והחזרת� למקומ�–שיקו� אלמנטי מסגרות   .2

  . והחזרת� למקומ�–ריטי� שוני� שיקו� פ  .3

   

   שיחזור עבודות  . ד

  .שחזור פרטי נגרות ומסגרות  .1

  .שחזור מדרגות ומעקות  .2

  . שחזור פריטי� שוני�   .3
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  ג קירות פני� ומחיצות" הכנה עעבודות .ה

  .המפקח  בהנחיית בלח# אויר והמחיצותניקוי הקירות   .1

  .ניקוי יבש של חלקי טיח רופפי�  .2

פי סוג הסדק ושיפו# יסודי של חלקי החזיתות �טיפול בסדקי� שוני� על  .3

  ).ב"בטו� וכיו, אב�, לבני�( לשימורהפני� 

4.  �  .ניקוי חלקי בטו� רופפי� וטיפול במשטחי בטו

5.   �  .המפקח  בהנחיית –ניקוי שטחי אב

  )מההיבט של היציבות( שיקו� וחיזוק חלקי מבנה פנימיי� .ו

 מבנה פנימיי� על פי תוכניות הקונסטרוקציה והוראת  חלקיקוחיזושיקו� 

  . בשטחהמפקח 

   המבני� גמר לשימור בתו" עבודות .ז

.2 .קירות פני� ומחיצות בנייה ושחזור של עבודותהשלמת כל   .1

  .  ועיגונ� לקיר לדלתות פני�התקנת משקופי� חדשי�  

   אחרי�ושטחי פני�) 'שרותי� וכו, מקלחות" (רטובי�"איטו� שטחי�   .3

, חוטי� ואביזרי� פנימיי� בצורה ניסתרת מתחת לטיח, התקנת צנורות  . 4

  .  טיחעבודותלפני 

מצנרת ברזל לפי " �2תהיה מברזל יצקת ומ" �4התקנת צנרות חיצוניות מ     .5

  . תוואי מאושר מראש על ידי מחלקת השימור

ות או בתו� פני� כל צנרת חיצונית אחרת תהיה מוסווית בתו� עובי הקיר       .6

  , המבני�

  .תיקוני טיח מקומיי�   .7

  .בצוע טיח חדש במקו� חסר או פגו�  .8

  .התקנת ספי חלונות פנימיי�  .9

  .שיקו� ושחזור שטחי אב� פנימיי�  .10

  .המבני� שלא הוסרו מאלמנטי�נגרות וצבע של ,  מסגרותעבודות  11

  . משוקמי�משוחזרי� ומסגרות , התקנה והרכבה של פרטי נגרות  .12

   .תיקוני טיח אחרוני� במידת הצור�  .13

  .שיקו� ושחזור מעקות ומדרגות  ..14

  . שיקו� ושחזור תקרות תותב  .15

י תוכניות "ריצו� באריחי� שפורקו או בחדשי� כדוגמת המקוריי� עפ  .16

  .ריצו� ולאחר אישור המפקח 

  .שיקו� ושחזור רצפות ע#     .17

  שיקו� ושיחזור ציורי קיר  .17. דרששליכטה וצבע כנ עבודות  .19

  

  מי� וחשמל   00.05

החשמל ו המי�,  בנייהעבודותבהתא� לאמור בפרק מוקדמות של המפרט הכללי ל

  . זוכהי ה"העבודה יסופקו ע הדרושי� לביצוע
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  בדיקת מסמכי החוזה   00.06

 לגבי הזוכה יקבל תיק שיפו# למבנה ובו הנחיות שיפו# חיצוני וכ� הנחיות כלליות 

המידות המובאות בתיק השיפו# ובתכניות שבתוכו . המבני�אלמנטי� לשימור בתו� 

לבדוק מיד ע� קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל  זוכהעל ה. ניתני� לצור� מידע בלבד

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה . והאינפורמציה המובאי� בה� הנתוני�, המידות

  .עליו להודיע על כ� מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב ,במפרט הטכני, בנתוני�, בתכניות

כל ייגר�  לוודא שהבי� את כל התוכניות והפרטי� וצרכי הביצוע בזמ� כ� שלאהזוכה על 

  .ז"עיכוב בלו

  

  ציוד וחומרי� , בודהע  00.07

לפני המפקח  טעו� אישור עבודותלהשתמש בו לביצוע ההזוכה ל הציוד אשר בדעת כ  . 1

     התחלת הביצוע

הציוד ). כולו או בחלקו, אישורו של אותו ציודועל בדיקתו המפקח אלא א� כ� ויתר (       

  י "אשר לא יאושר ע

 . המפקח י "סוג אשר יאושר עמויוחל� בציוד אחר הזוכה י "יסולק מ� המקו� ע, המפקח        

  

דרישות התקני� ל בכפיפות,  תבוצענה בהתא� לתכניות ובאורח מקצועי נכו�עבודותכל ה   . 2

  ל ולשביעות "הנ

 . המפקח רצונו של        

בוצענה בהתא� ת, של רשות מוסמכת' תקנות וכד,  אשר לגביה� קיימות דרישותעבודות

הזוכה שרשאי לדרוש המפקח . אחרתהמפקח אלא א� דרש ' תקנות וכד, לאות� דרישות

, של אותה רשות' כותקנות ו,  לדרישותעבודותימציא לידו אישור בכתב על התאמת 

  . ישור כזה בא� יידרשאמתחייב להמציא הזוכה ו

  

, סוי�מ ולא יאוחר מאשר חודש ימי� לפני השימוש בחומר או מוצר, � התחלת העבודהע     .3

דעתו להשתמש באישור על מקור החומרי� והמוצרי� אשר המפקח לקבל מאת הזוכה על 

 החומרי�. צרכי בדיקהלי� והמוצרי� בה� ויחד ע� זאת להגיש דגימות מאות� החומר

תוצאותיה יקבעו את מידת והמפקח והמוצרי� יימסרו לבדיקה בהתא� להוראות 

או המוצר מ� הדגימה   בטיב החומרהסטייכל . התאמת� לשימוש בביצוע חוזה זה

. לסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקו�והמאושרת תגרו� להפסקת העבודה 

ומוצרי� בטיב מאושר ובכמות  יביא למקו� חומרי�הזוכה ד שעבודה תימש� עההפסקת 

המפקח י "מעבדה מוסמכת שתיקבע עבהבדיקות תבוצענה . המפקחמתקבלת על דעת ה

  .  הצדדי�שניחייבנה את תל "ותוצאות הבדיקות הנ

  

עבר למועד סיו� מארכה  זוכהיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיה� לא יקנו לע. 4

  , זהחושנקבע ב

  . תביעה כלשהי מטעמולולא ישמשו עילה        

  



  

 

15

  מתקני� תת קרקעיי�  00.08

 עבודותבמקומות בה� יידרש הזוכה לבצע .  חפירהעבודותככלל העבודה אינה כוללת 

מבני� תת קרקעיי� למתקני מזוג , ניקוז, ביוב, חפירה לצור� התחברות למערכות מי�

 חפירה למיניה� יבצע הזוכה חפירות עבודותביצוע לפני תחילת , אוויר או לכל צור� אחר

יסודות סמוכי� , מובלי� מכל הסוגי�, כבלי�, צנרות, וחותשגישוש זהירות לגילוי מיקו� 

הנמצאי� בתחו� עבודתו על מנת , קרקעיי� אחרי��תתאו כל מתקני� /יריעות איטו� ו

  .למות� והמש� תפקוד�שלדאוג ולשמור על 

  

 עבודותבבאמצעות כלי� מכניי� מתאימי� ובמידת הצור� ג� פירות הגישוש יעשו ח

   .ידיי�

   .המפקח החפירה תתבצע רק בנוכחות קבועה של 

  כל ההוצאות בגי� ביצוע חפירות הגישוש והשבת מצב האיטו� לקדמותו יחולו על היז�

  

    ניעת הפרעותמ 00.09

 עבודותמביצוע מצהיר כי לקח בחשבו� את כל האמצעי� וההגבלות הנובעי� הזוכה 

  . המבני�מקו� לאו סמוכי� /לדרכי� ולמבני� הגובלי� ו, באזור בנוי

התנועה הסדירה ו בצרכי החיי� מרביתמתחייב לבצע את עבודתו תו� התחשבות הזוכה 

מיטב יכולתו למנוע תקלות כהמתנהלי� באתר ובסביבתו במש� כל העבודה ולעשות 

 או להניח על פני עבודותלא לבצע שזוכה הכמו כ� מתחייב . והפרעות מכל סוג שהוא

די להפריע לתנועת� החופשית של הולכי רגל כאו ציוד בצורה שיש בה /השטח חומרי� ו

  . או מבני� קיימי�/רכי� או לפגוע במתקני� ודלחסו� , כלי רכב מכל סוג שהוא

  

  מצעי זהירות א  00.10

דרושי� ה הזהירות אחראי לבטיחות העבודה והעובדי� ובנקיטת כל אמצעיהזוכה 

  . 'וכו הפעלת ציוד, הובלת חומרי� ,'וכו שריפות, מפולות, למניעת תאונות עבודה

ימנה מנהל עבודה מטעמו אחראי לבטיחות וידווח למשרד העבודה את פרטי הזוכה 

  . האחראי ופרטי הכשרתו

סביבתו בעת בינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אד� באתר או הזוכה 

עירוניות והממשלתיות ההתקנות וההוראות , וע העבודה ויקפיד על קיו� כל החוקי�בצ

  . אלו�בענייני

תמרורי אזהרה לרבות , אורות ושלטי אזהרה, גדרות זמניות, מעקות, יתקי� גגוני�הזוכה 

 בשל �כדי להזהיר ולהג� על הציבור מתאונות העלולות להיגר, נסי� מהבהבי�פ

  :ישי� לב במיוחד לנושאי� כדלקמ�הזוכה  .אתר ובסביבתו של מכשולי� ב�הימצאות

ש� מנהל ופעולות הבניה  ,הזוכהכניסה לאתר הבנייה יוצב שלט בו יצוי� ש� ב �

 בניה עבודותבוצעות מוכ� יוצבו ג� שלטי אזהרה מתאימי� שבמקו� , העבודה

  . ושהכניסה לשטחי� אלה אסורה

  . נהל העבודהמ הישירה של  הקשורות בהריסות תבוצענה תחת הנהלתועבודות �

� תעודות עיהיו תקיני� לחלוטי� , לרבות מנופי� וכלי הרמה אחרי�, ל הציודכ �

הציוד יופעל רק על . וסמכי�מבדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוק� של בודקי� 
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  . ידי עובדי� המורשי� והמוסמכי� לכ�

 מטר 5עלה על או חיתו� של פלדה בבניי� ייעשה במרחק שלא י/ביצוע ריתו� ו �

 .כיבוי אש תקנית מעמדת

שמלאי מוסמ� חא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קוד� על ידי ל �

  ). ביומ� העבודה( שאישר זאת בכתב

חרות א עבודות ביטומ� ח� ועבודות, חיתו�, א להשתמש באש גלויה בריתו�ל �

ואופ� ביצועה עבודה האלא לאחר קבלת אישור לביצוע , שעלולות לגרו� לשריפה

 . המפקח מאת 

  

המפקח , היועצי�, המתכנני�,  ולא המנהלי�עירייהלמניעת ספק מוסכ� בזאת כי לא ה

  . מטעמו יהיו אחראי� לבטיחות' י� וכו
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  ידור ושילוט ושמירה ג  00.11

  

  בהיק* תחו� אתר העבודה   .א

לש� המפקח מתחייב לגדר את אתר העבודה בהתא� לצרכי� והוראות הזוכה 

   .בטחת הגנה על הסביבהה

אמצעי הזהירות והגידור והשילוט יתוא�   עבור�או� ואחריות לקבלת ההיתרית

   .מוסמכתהע� הרשות 

  

 3"מפח איסכורית ע� עמודי� בקוטר '  מ2 גדר אטומה בגובה – הגדר תהיה

  .' מ3מבוטני� באדמה כל 

 שעות 24 יהיה אחראי לשמירה על אתר העבודה במש� כל תקופת הבצועהזוכה 

רי� את זימנע מאנשי� הזוכה  . והחומרי� ביו� ובלילהעבודותה .ביממה

יעסיק רק שומרי� בעלי רשיונות שמירה הזוכה . אפשרות הכניסה לאתר העבודה

  . תקפי�

הצרכי� ולפי , ל לשמירה ייושמו בהתא� לדרישות הרשות המוסמכת"נחיות הנה            

  חו� העבודה בתו" ומחו. לת  .בהמפקח נחיות ה

  

  כללי  .1

 המיועדי� למבני�בסמו�  והעצי� המצויי� המתקני�, הגדרות,  המבני�כל

יידרש הזוכה . יוגנו בתאו� ואישור מחלקת שימור בעירית תל אביב לשימור

 למניעת פגיעה,  המפורטות בסעיפי� דלהל�הביצועלהקפיד על הוראות 

  .בה�

  

  .י אחרי�"בני� אשר בוצעה ע השימור של מעטפת המעבודותיג� על הזוכה 

  

ועירית המפקח  י"באמצעי� אשר יאושרו ע,  ייעשו בזהירות מירביתעבודות  .2

 מעטפת יצל� ויתעד את מצבהזוכה .  זה בעבודת ידיי�ובכלל תל אביב

לפני , וכ� מבני� עצי� ומתקני� בסמו� למיבני� המיועדי� לשימור המיבני�

  .עבודות במהל� ה�קוב אחרי מצב על מנת שאפשר יהיה לעהעבודהתחילת 

  

גדר או ע# המצוי , מתק�, פריט,  ויג� כל מבנהיתחו�, יעטו�, יגדרהזוכה  .3

 . בתחו� המתח� והמיועד לשמור

את הזוכה  לשימור יפסיק מתק�ע# או , במבני� מקרה של פגיעה בכל

  .ידווח למפקח וימתי� להוראות, העבודה באופ� מיידי

  

5.  � היחידה למניעת מאחריותוהזוכה  לפטור את כדיהמפקח  באישור אי

  .הנזקי�
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 מתק� לשימורע# או , במבני�  או פגיעהנזק  לכלמלאהישא באחריות הזוכה 

  תיקו� הנזקאופ�. ועל חשבונוהמפקח  לתקנ� בהתא� להוראות ויידרש

ביצוע התיקו� יושל� לא יאוחר מתו� שבוע ממועד . המפקח  על ידי יקבע

. המפקח  בכתב או בעל פה באמצעות שתימסרתיקו� ההודעה על הדרישה ל

 מיידי של הנזקי� וכ� לעכב את תיקו�לדרוש המפקח  רשאי היהי, ע� זאת

הזוכה  זכאי יהיהבכל מקרה לא . המש� העבודה עד אשר ייעשה לתיקונ�

  .לדרוש תשלו� או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו

  

  ושטחי� מסביב למבנה  זקי-נ  00.12

מתחייב להחזיר את השטח הצמוד בתו� ומסביב לאתר העבודה למצב שקיבל הזוכה 

מיסעות  ריצו�, שבילי�, לשטחי הגינו� ,למתקני� הנזקי� שייגרמו היינו יתק�, אותו

  . ועוד

המפקח י "ע במעמד של מסירת העבודה, למניעת כל חילוקי דעות ייער� פרוטוקול מפורט

   .בו יירשמו המצב הקיי� בשטח ,הזוכהו

  . המפקח ולשביעת רצו� , א� יידרשו, לבצע את התיקוני� שיידרשוהזוכה על 

  

  סילוק פסולת   00.13

סילוק הפסולת ועודפי חפירה מהאתר תבוצע באמצעי� אשר יבטיחו מניעת פיזור ליכלו� 

פסולת כתוצאה מביצוע העבודה תרוכז הואבק ופגיעה במשתמשי� בבניי� ובסביבת 

עות לפחות וכפי ש 24 תסולק מהאתר כלו מיכל לפסולת גררת אוג עגלה נ"במקו� אחד ע

, י הרשויות והגורמי� השוני� הקשורי� בכ�"פיכה מאושרי� עשאל מקומות , שמתבקש

מלאה והבלעדית של ההינ� באחריותו  השגת ההיתרי�. יכות הסביבהאלרבות משרד 

  . הזוכה 

  

  פירוק וסילוק מוצרי אסבסט  00.14

המשרד   שלהועדה הטכנית לאבק מזיק על פי הוראותי אסבסט יבוצע פירוק וסילוק מוצר

  .צמנט במבני�� פירוק והריסה של מוצרי אסבסט,  בניהעבודות:   הסביבהלהגנת

 קבל� העסקת , קבלת אישורי�כל ההוצאות הכרוכות בפרוק ופינוי אסבסט ובכלל זה

  .הזוכה מורשה ומפקח מורשה יחולו על 

  

 )AS MADE(  תוכניות עדות  16.00

בה�  )AS MADE( עדות מיד ע� גמר העבודה תוכניות ,להכי� ולהגיש למפקחהזוכה על 

�וה� הנובעות מאי , ה� המותרות לפי החוזה( יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנ

  ). דיוק בביצוע

 �את הסטיות הזוכה תוכניות העדות תבוצענה על רקע התוכניות לבצוע ועליה� יסמ

  .האמורות

ייחשב , המצביע על סטייה המסומנת בתוכניות לא יופיע סימו� בכל המקומות שליד מידה

  .שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנ�הזוכה הדבר כהצהרת 
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. את מערכת התוכניות לבצועהזוכה יעדכ� , לתיקו� התוכניותהמפקח לאחר אישור 

 .ג מדיה מגנטית"ניות אלו והעתק ע סטי� של העתקי� מתוכ3יספק בגמר הבצוע הזוכה 

   ). AUTO CAD 2000כל התוכניות יהיו בתוכנת (

  

  

  

  

  קבלת העבודה   00.18

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושל� של כל . העבודה תימסר למפקח בשלמות

ספר , "לאחר ביצוע"הכנת תכניות , במידה ויידרשו, לרבות תיקוני�, שלבי העבודה

  .ות מאושרות מלאהמתק� ומער� בדיק

  .למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודההמפקח חתימת 

  

  תאו� ע� גורמי� אחרי�   00.19

 עשויי� לפעול בשטח גורמי� נוספי� כי במהל� עבודתו ,הזוכהמובא בזה לתשומת לב    

  .'פתוח וכו קבלני ,בזק, ובכלל זה חברת חשמלומטע� המינהל  עירייהה מטע�

בכל האמצעי� הדרושי� להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימו�  לנקוטזוכה ה על  

   .הפרעות

והוא מתחייב לציית , יבצע עבודתו תו� שיתו� פעולה מלא ע� גורמי� אלההזוכה   

בגי� תאו� הזוכה של  לא תוכר כל תביעה. בכל הקשור לתאו� זההמפקח להוראות 

ובלוח , ו� לפגיעה כלשהי בטיב העבודהולא יהיה בזה כדי לגרל "ושיתו� פעולה כנ

  .הזמני�

  

  דוגמאות לעבודה  00.22

דוגמא של  לבצעהזוכה לפריטי� ולמוצרי� כמפורט לעיל על , לחומרי�, בנוס� לדוגמאות   

, ובכלל זה דוגמא לקטע טיחהמפקח כל המלאכות הנדרשות במסגרת העבודה לאישור 

 5ר או " מ5 –יפחת מ  דוגמה לא שטח. 'ווכ דוגמאות צבע, קטע טיפול באב�, קטע ריצו�

  .הכל לפי העניי�, א"מ

  .יבצע דוגמאות ככל שיידרש עד לאישור האדריכלהזוכה  

  

  שטח התארגנות   00.23

. המבני� יהיה השטח המגודר סביב שטח ההתארגנות לצור� אחסו� הציוד והחומרי�

  .לפני תחילת העבודה זוכה לשטח זה יימסר

ר את השטח לרבות דלת כניסה ושער לרכב ולמנוע כניסה של זרי� יהיה לגדהזוכה על 

  .לשטח ההתארגנות

  .הדלת והשער במש� כל תקופת הביצוע, יתחזק את הגדרהזוכה 

  .לשמור את שטח ההתארגנות נקי ומסודר במש� כל תקופת הביצועהזוכה על 

  

  התארגנות   00.24
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  גידור האתר  .א

ות� הסדירה של המבני� הסמוכי� כולל האתר יגודר באופ� שיאפשר המש� פעיל

גבי הגידור יותקנו שלטי אזהרה וכ� תאורת אזהרה �על. מעבר בטוח של הולכי רגל

  .פי דרישות החוק�על

  

  מכולות אחסו-  .ב

 לשימור כ� שתתאפשר אליה� גישה נוחה י�המכולות תמוקמנה בקרבת המבנ

ספיק להכנסת פתח המכולה יהיה רחב מ. לצור� הכנסה והוצאה של פריטי�

  .פריטי� גדולי� ויכלול דלת הניתנת לנעילה

  

  

  פיגו�  .ג

הפיגו� יהיה תקני ובטוח ויעמוד , וידרש פיגו� לצור� בצוע העבודה במידה

יעוג� רק למוטות מתיחה שיקבעו בתו� הפתחי� הפיגו� . בדרישות משרד העבודה

  .המהנדס מטע� היז�  בהתא� לתוכניותהיהיהקיימי� ו

יובא הפיגו� לאישור הזוכה י המהנדס מטע� " הפיגו� ואישורו עמתע� תו� הק

   .עבודותלהתחיל בהזוכה  יהיה רשאי –בכתב המפקח רק לאחר אישור . המפקח 

  שילוט  .ד

מוגבה מהקרקע לפי   מוארהשלט. מ לפחות" ס250X200שלט במידות  יקי�הזוכה 

, המבני�שימור של שלט יכיל הסבר קצר על כוונת הה. המפקח דרישות והנחיות 

  .הזוכה ותמונה היסטורית ורשימת שמות המתכנני�, ההיסטוריה שלו

  .השלט לא יעוג� בשו� אופ� שהוא למבנה לשימור

  מתקני� טכניי�  00.25

מתקני� טכניי� ה� בתו� הבניי� וה� מחו# לבניי� ובכלל זה מתקני מזוג אוויר יותקנו             

בהעדר מיקו� . י העירייה"לכ� בתוכניות השיפו# שהוכנו עבאופ� מוצנע במקומות שיוחדו 

יפרט את המיקו� , יתכנ� הזוכה את מיקו� המיתקני� באמצעות אדריכל השימור מטעמו

הכל לאחר שהציג את הפתרו� . והפרטי� בתוכניות השיפו# והיתר הבניה החדשי� מטעמו

   .א וקיבל את אישורו"בפני צוות השימור בעיריית ת

  ריותאח  00.26

על כל חשש המפקח אחראי להתריע בפני הזוכה . המבני�יהיה אחראי לשלמות הזוכה 

או התמוטטות /או הריסה ו/כל פגיעה ו. המבני�או התמוטטות של חלק מחלקי /לפגיעה ו

על פי הזוכה או חלק ממנו מסיבה כל שהיא תתוק� באופ� מלא ומיידי על ידי / והמבני�של 

  .  המפקחהוראות מפורטות של 

  המפקח אישור   00.27

הדבר לא יגרע מאחריותו המפקח לקבל את אישור הזוכה בכל מקו� בו נאמר שעל 

  .ועמידתו בדרישות כל די�הזוכה היחידה והבלעדית של 
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            _____________________  

  הזוכה חתימת              
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  2 �' ג מסמ"

  מפרט מיוחד 

  

   הכנה עבודות עפר ועבודות – 01פרק 

  

  כללי  01.01

העבודה תבוצע בכלי� מתאימי� ובעבודת , במידה וידרש.  עפרעבודותככלל לא נדרשות 

כל נזק שייגר� למבנה יתוק� . חלקיו ומערכותיו, ידיי� באופ� זהיר למניעת נזקי� למבנה

  .הזוכה י "ע

  חפירהעבודותלא יחל בהזוכה . המפקח  עפר תבוצענה רק לפי אישור בכתב מעבודות

   .המפקח אלא בנוכחותו של ) � חפירהבכל יו(

  

   מקדימותעבודות  01.03

    

  :טר� ביצוע השיפו# יש לבצע הכנות כדלקמ�  .א

  

  במבני�ביצוע הגנות לאלמנטי�   .ב

 במבני�אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי� מקוריי� שיושארו הזוכה 

כיסוי , תהעבודה כוללת תמיכות זמניו. במבני� עבודותלמש� כל תקופת ה

ההגנות . ב"מעקות פלדה וכיו, מדרגות, ספי חלונות, משקופי�, אלמנטי� שוני�

 ההעבודה כוללת הסר .במבני� עבודותטר� המש� ביצוע ההמפקח י "יאושרו ע

  .  בבניי�עבודותמלאה של כל ההגנות בתו� ה

  

הגנה על מדרגות מקוריות תבוצע באחת משתי השיטות : הגנה על מדרגות  .1

  :הבאות

מהל� . בלוחות ע#) רו� ושלח( כיסוי מלא של כל מהל� המדרגות  *

  .המדרגות המכוסה יאפשר מעבר קל ובטוח במדרגות

 1כיסוי מלא של מהל� המדרגות בבד יוטה וגבס לסרוגי� ובעובי של     *

  . מ לפחות"ס

.  ציידי�שניי כיסויי� בלוחות ע# מ"מעקות יוגנו ע: הגנה על מעקות  .2

  .  ולא למעקהשני בחוט ברזל אחד כנגד הקשירת הלוחות

 שלושי ליפו� ניילו� ע� בועות אוויר ב"תבוצע ע: הגנה על מאחז יד מע#  .3

שכבות לפחות עד לכיסוי מלא של כל מהל� מאחז היד כולל עיקולי� 

  .וסיבובי�



  

 

23

י כיסויי� בלוחות " יוגנו עבמבני�משקופי� הנשארי� : הגנה על משקופי�  .4

 המבני�לא יקשרו בכל צורה שהיא למשקו� אלא לקירות לוחות הע# . ע#

  .לא תותר החדרת מסמרי� או ברגי� אל המשקו� המוג�. בצמוד למשקו�

במידה ויושארו משטחי� מרוצפי� אלה יכוסו בלוחות : הגנה על ריצו�  .5

  .במבני� עבודותגבס למש� תקופת ה

  .'רומיי� וכואלמנטי� ט, אב�, משיש) פנימיי�( הגנה על ספי חלונות  .6

על הזוכה לשמור .  קיימי� עצי� לשימורהמבני�סביב : הגנה על עצי�  .7

רכב או כלי , ולהג� על העצי� מפני פגיעה כלשהי כתוצאה מכלי עבודה

הגנה על עצי� תבוצע על ידי עטיפת גזע הע# . מכאני אחר הנמצא בקבתו

 מפני  מטר2בשתי שכבות של לוחות ע# מגובה פני הקרקע ועד לגובה 

 חוטי ברזל 3את לוחות הע# יש לקשור אל הע# באמצעות . הקרקע

�באמצע ובחלק העליו� של הלוחות בצורה שלא , הממוקמי� בחלק התחתו

  .יפלו כתוצאה ממכות 

  פירוק וניקוי  01.04

  סימו- אלמנטי� לפירוק  .א

הסימו� .  את האלמנטי� לפירוקבגיר צבעוני יסמ� הזוכה עבודותלפני תחילת ה

אלמנטי� לשימור ושיחזור . בשטחהמפקח פי התוכניות ולפי הנחית �בוצע עלי

 ובזהירות כ� שהסימו� לא יפגע יסומנו בצבע שונה מאלמנטי� לפירוק ופינוי

  .בשימור או בשחזור העתידיי�

  . הפירוקעבודותבהזוכה את סימו� האלמנטי� יחל המפקח רק לאחר אישור 

  

  פירוק אלמנטי� לפינוי  .ב

 או במבני�מבלי לפגוע ובעבודה יידנית בלבד   יבוצע בזהירות מרביתהפירוק

י המשרד " עמאושר לאתר  יסולקוהפסולת והאלמנטי� המפורקי�. בחלקיו

   .להגנת הסביבה

  

  פירוק אלמנטי� לשימור ושיחזור  .ג

כל פרט או חלק מקורי בבניי� אשר מצבו הפיזי מאפשר השארתו במקומו , ככלל

במידת ( ישומר וישוחזר, יטופל, יוג�,  לשלמותו יושאר במקומוואשר לא קיי� חשש

  .במקומו) הצור�

, במבני�אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי� מקוריי� שיושארו הזוכה 

מעקות , מדרגות, ספי חלונות, משקופי�, כיסוי אלמנטי�, כולל תמיכות זמניות

  ).באתרהמפקח כמפורט לעיל ולפי הנחיות ב "וכיו

 בזהירות לפי הפירוט המבני�פרטי� אשר השארת� אינה מתאפשרת יפורקו מ

�  :להל
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או יוחלפו לפי   כל משקופי הע# המקוריי� יושארו במקומ��כנפי דלתות   .1

ידאג הזוכה .  עד תחילת שימור�עבודותויוגנו במהל� ההמפקח החלטת 

פורק כל כנ� שת. להגנה שתבטיח כי לא תתכ� כל פגיעה פיזית במשקופי�

כ� שיהיה ברור בדיוק , ידי מספר מתאי� אשר יופיע ג� בתוכניות�תסומ� על

  .  פורקה הכנ�במבני�מאיזה פתח 

בעזרת ידית הרמה  הפירוק תעשינה באופ� ידני עבודות כל �מרצפות   .2

הפירוק כולל ניקוי ). לו�( וללא שימוש במוט הרמה מברזלבוואקו� 

בגב כל מרצפת . ו� ושימוש חוזרהמרצפות משאריות טיט והכנת� לאחס

מספר זה יופיע ג� בתוכנית אשר . ממנו פורקה) לפי תכנית( יסומ� המיקו�

 אחסו� המרצפות על גבי משטח מלא בזוגות פני� .מנהלעותק ממנה יועבר ל

על כל משטח יסומ� החדר ממנו פורקה ( אל פני� ובקבוצות לפי הדוגמאות

   ).המרצפת

  

ות� של האלמנטי� המפורקי� לשימוש חוזר חלה על האחריות לשלמות� ותקינ

  הזוכה 

�   .המפקח הובלה ואחסו� למקו� שיורה ,  העבודה כוללת ג� מיו

  

  אחסו- אלמנטי�  .ד

האחסו� יבוצע .  ונועדו לשחזור יאוחסנו במכולותהמבני�כל האלמנטי� שיפורקו מ

אפשר גישה האחסו� יבוצע כ� שתת) ב"נגרות מסגרות וכיו( לפי סוג האלמנטי�

לכל מכולה יוכ� תרשי� המפרט את אופ� סידור� של . נוחה לכל האלמנטי�

העתק של התרשי� ימוק� על צידה הפנימי של דלת . האלמנטי� בתו� המכולה

  .למפקח באתרוהמפקח להעתקי� של התרשימי� ימסרו . המכולה

  

   בטו- יצוק באתרעבודות – 02 פרק

  

  סוג הבטו- 02.01

  .30 �א� לא צוי� אחרת בתוכנית יהיה ב , המבני�סוג הבטו� בכל   

  

  תנאי בקרה 02.02

  . לכל סוגי הבטו�טובי� תנאי הבקרה יהיו   

  

  חורי� וכדומה, שרוולי�, מעברי� 02.03

לברר את כל הפרטי� הקשורי� להכנות הדרושות הזוכה על , לפני יציקת כל הבטוני�

, מגרעות, ל כל המעברי� חריצי�אחראי לקבל תכניות שהזוכה . בבטוני� בעבודה זו

או /הכל על מנת שיוכל לעצב� ו, 'ברגי� לביטו� וכו/פרופילי� ועוגני�, סרגלי�, שרוולי�

  .להתקינ� בטפסנות מראש
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  אלמנטי� מבוטני� 02.04

�כל האלמנטי� המבוטני� השייכי� למערכות שונות או לקשר ע� , לפני יציקת הבטו

  .המפקח ויקבלו את אישור יחוזקו לתבניות , פריטי� אחרי�

  

  חיבור אלמנטי בטו- 02.05

חיבור אלמנטי בטו� בהפסקות יציקה ובי� אלמנטי בטו� חדשי� לאלמנטי בטו�   .א

  :� יעשה דלקמ� שניי

  .'טיח חיפוי וכו, פני הבטו� יש� ינוקו מתגמירי� צבע  .1

  . מ וינוקה" מ5הבטו� יחוספס לעומק של   .2

  .ט בתוכניות תסותת מגרעת ליצירת תושבתבמידת הצור� לפי המפור  3.

 .עוגני� לפי הנדרש בתוכניות/יחוברו קוצי�  .4

 �סיקה טופ  ג הבטו� בעודו לח תיוש� מריחה"ע. פני הבטו� היש� יורטבו  .5

110 – EC  מ" מ2 – 3בעובי. 

 .החדשה רטובה תבוצע היציקה ל בעודה"ג המריחה כנ"ע  .6

  

את כל האמור לעיל  או כנגד בטו� קיי� יכללו ג�/וג "בטוני� למיניה� הנוצקי� ע  .ב

עוגני� / קוצי�  EC – 110סיקה טופ  חציבה ומריחת, חספוס, ניקוי זה ובכלל

  .הכל כמפורט לעיל, 'וכו
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  תיקו- בטוני�  02.06

  כללי  .א

לפי הנחיה תיקו� בטוני� בכלל ותיקו� בטוני� בה� נתגלה הזיו� בפרט יעשה 

  .המפקח בכתב של 

  הכנה   .ב

  תמיכות  .1

לאחר בדיקת התמיכות .  החיצוב יוכנו תמיכותעבודותלפני תחילת 

  .לבדוק את התמיכותהמפקח יוזמ� הזוכה המהנדס מטע�  י"ואישור� ע

  

  הורדת טיח   . 2      

  �  . בשלב ראשו� יורד הטיח מכל חלקי הבטו� המיועדי� לתיקו

  

  

  סיתות וחיצוב   .3      

ו נראי� פגמי� וסדקי� המעידי� על תחילת החיצוב ייעשה בכל מקו� ב 

בכל מקרה יש . קורוזיה ובכל מקו� בו לבטו� צליל חלול בבדיקה בפטיש

בטו� שמרק� פניו נפגע , סדוק סדיקת שטח, מתפורר, לסלק כל בטו� ר�

כמו כ� יש להוריד . נראי� קיני חצ# מריכוזי מלחי� או תפרחות ובטו� בו

בכל . ור� בגמר או תחילת יציקהאת כל עודפי המלט מהבטו� שמק

בכל . מקו� בו יש סדקי� עוברי� עמוקי� ייעשה חצוב מצידי הסדקי�

רוחב . מ לפחות על עומק הבטו� שנפגע"ס �2מקרה יעלה עומק החיצוב ב

לפחות ( על רוחב ואור� הבטו� שנפגע מ" ס6ואור� החיצוב יעלה בלפחות 

  ). מכל צד מ" ס3

  

חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה שנפגעו  החיצוב כוללות ג� עבודות

מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחרי# מ "מ 10  לפחות�מקורוזיה 

 �3ובאור� העולה ב, שנשאר לאחר סילוק המוט א� היה צור� לסלקו

לתכניות  הכל בהתא�, י קורוזיה"מכל צד במקו� שבו נפגע המוט עמ "ס

ופילי הפלדה שנפגעו החיצוב מסביב לפר. במקו�המפקח או להוראות /ו

, החיצוב ייעשה בזהירות. במקו�המפקח ייעשה בהתא� להוראות 

באזורי� . מראשהמפקח בפטישי� מכניי� קלי� הטעוני� אישור 

   .בפטיש ובאיזמיל, רגישי� במיוחד ייעשה החיצוב בעבודת ידיי�

יעובד בקו ישר ובזווית ניצבת לפני , היק� שטחי המקומות שיתוקנו

�בדיסק או בחיצוב ניצב , ניסור במשור אב�יעשה על ידי  בודהעי. הבטו

י� גודל הגרגיר המרבי של האגרגט שנילפני הבטו� ולעומק העולה על פי 

�. לפחות מ" מ5מקרה לעומק של  א� בכל, הגס שבמלט או בבטו� לתיקו

  . המפקח לא יוחל בכל עבודת סיתות לפני קבלת אשור 
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 עבודות שנעשה לפני המש� לסיתותהמפקח אישור  יש לקבל את

  . התיקוני� בכל מקו� ומקו�

  

  סילוק מוטות הזיו- והחלפת�   .4

ייחתכו המוטות הפגומי� ובמקומ� המפקח במקומות שייקבעו על ידי 

 במשור חיתו� המוטות ייעשה. יורכבו מוטות חדשי� בקוטר הקיי�

ני� מוטות חדשי� ירותכו לקיימי� ויעוגנו בבטו� ע� עוג. מתאי�מכני 

  . מיוחדי�

 שומרי מרחק מבטו� צפו� טפסות בעזרתל המוטות יחוזקו לבטו� או

בכל מקרה יורחקו . בעת פעולות התיקו� בכמות המבטיחה יציבות�

מפני הבטו� החצובי� ועובי הכיסוי לשפה  לפחות מ"ס½ המוטות 

  . המפקח י "אלא א� אושר אחרת ע, לפחות מ" ס1.5החיצונית יהיה 

  

   הברזל ניקוי   .5   

שנחשפו  אחר גמר החיצוב יש לנקות את מוטות הזיו� ופרופילי הפלדה

 סימני חלודה על ויישארלא  חלודה וקרומי� אחרי� עד אשר מכל

  . פניה�

ה� הבריאי� וה� , שטחי הבטו� המיועדי� לציפוי במלט צמנטי

 ל ינוקו מכל חומרי� זרי� ויחוספסו במברשת"בחיצוב כנ המסותתי�

   .מ" מ2לפחות , עומק השכבה שתחוספס בכל מקרה. פלדה מכנית

  

  תיקוני� במלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ביישו� ידני  .ג    

בשיטת  תיקוני� במלט על בסיס צמנט פורטלנד משופר באמולסיה פולימרית

המלט יהיה מלט מסחרי מוכ� . הטיוח ייעשו במקומות שיסומנו על ידי המהנדס

 .או סטרקצרייט של טורו SIKA TOP 122גו� ר� מוכר כמראש במפעל משל יצ

סמ� דוקומנטציה  האשור יינת� רק על. מראשהמפקח מקור המלט טעו� אישור 

שיש אתו ניסיו� , מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקוני� מהסוג בו מדובר

י הוראות " הטיח ואשפרתו יעשו עפ�יישו. בשטח והוכח תפקודו לזמ� ארו�

�  . היצר

  

  תמיכות זמניות   02.07

א� , יבצע את תמיכות זמניות שתידרשנה כמפורט בתוכניות ונוספות שתדרשנההזוכה 

 מסגרות חרש עבודות בטו� וה� לעבודותה� ל, במהל� ביצוע העבודההמפקח י "תדרשנה ע

  . או לכל צור� אחר

  

   בטו- בתו" בניי- קיי�עבודות  02.08
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,  הריסהעבודות� בתנאי גישה קשי� ותכלולנה ג�  בטו� תבוצענה בתו� בניי� קייעבודות

חציבה ופינוי לצור� יצירת רצ� בי� אלמנטי בטו� העוברי� מקומה לקומה ובי� חללי� 

 הבטו� עבודות הבטו� תחשבנה ככוללות ג� את כל הנדרש לצור� ביצוע עבודות. אופקיי�

קוצי� וכ� , יסורי�נ, התחברויות, סיתותי�, הריסות, לרבות חציבות, בתו� מבנה קיי�

ביצוע תיקוני� והשלמות לאחר ביצוע היציקות ה� בשלד וה� בתגמירי� והשבת המצב 

  .לקדמותו

  

   בנייה עבודות – 04 פרק

  

  חיבור מחיצות וקירות 04.01

מחיצות ותקרות קיימי� יכלול ג� הכנות / חיבור מחיצות וקירות חדשי� לקירות  .א

כמו כ� . רת תגמירי� ומריחת טיט הדבקהמחיצות קיימי� ובכלל זה הס/בקירות

 חלקי שנישתילת קוצי חיבור בי� , יכלול החיבור א� לא נדרש בתוכניות אחרת

מ " ס30 –מ " ס60מ באור� " מ8ממוטות פלדה בקוטר , )קיימת וחדשה( הבנייה

 או 10/10במידות ) חגורות אנכיות(  ויציקת עמודוני בטו�שניכל בלוק , מכל צד

  .מ" מ10 מוטות פלדה מצולעי� בקוטר 2לעובי הקיר ע�  התאמהמ ב" ס10/20

  .ל"בחיבור בי� מחיצות וקירות חדשי� תבוצע שטרבה ועמודוני בטו� כנ  .ב

  

  

  

  בנייה בלבני�    04.02

  כוללת שיחזור חלקי קירות פני� וחו# וכל חלקי מבנה מקוריי� אחרי�העבודה  .א

  .נויי� לבני�הבנויי� מלבני� או אטימת פתחי� בקירות הב

  

הלבני� המשמשות לביצוע העבודה יהיו זהות למקוריות ה� מבחינת הגודל וה�   .ב

�הלבני� יבאו . במידת הצור� ייוצרו לבני� כדוגמת המקוריות. מבחינת הגוו

   .המפקח לאישור 

  

במקומות בה� נדרש קשר בי� קטעי קיר מקוריי� לקיר הלבני� המשוחזר יבוצע   .ג

  . פ אופ� סידור� בקיר המקורי"לבני� חדשות במקוריות עי שילוב "הקשר ע

במידה ונדרשת הגדלה או . עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי�תעובדנה הפוגות 

  . הקטנה של עובי הפוגות יותא� הגימור בהתא�

  

  . הרכב ותכונות הטיט המשמש לבניית הלבני� יהיה זהה להרכב המקורי  .ד

  :כדלקמ�א� לא נדרש אחרת יהיה הרכב הטיט 

� 1 �  . חודשי� לפחות3 חלק סיד בור מיוש

  פ" מגNHL 3.5 –חלק סיד הידראולי טבעי  1 �
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  מ" מ0.2 – 4 חלקי� חול גרוס מדורג ורחו# 6 �

  של סיד חי ) מסטרינות(  כפות2 �

 מכלל התערובת חרסי� קלויי� טחוני� בעלי תכונות פוצולניות מיוחדות 10% �  

  .למטרה זו

   או טיט באתר/ לא יותר יצור טיח ו.ספק טיח מאושרי ”הטיט יסופק ע )6

  

   ה באב-בניי  04.03

  

אטימת פתחי� בקירות כורכר או שחזור חלקי קירות מכורכר תבוצע באבני   .א

כורכר מסותתות מארבעה צדדי� הבנייה כדוגמת הקירות הקיימי� כולל קשירת 

שילוב  וללת במידת הצור� העבודה כ.המפקח  י הנחית"הקיר הקיי� לחדש עפ

   .אבני כורכר שפורקו לשימוש חוזר

  

במידה . בקירות כורכר חשופי� עיבוד הפוגות עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי�  .ב

  .ונדרשת הגדלה או הקטנה של עובי הפוגות יותא� הגימור בהתא�

  

הרכב הטיט המשמש לבניית קירות אבני הכורכר יהיה זהה להרכב הטיט   .ג

  :אחרת יהיה הרכב הטיט כדלקמ�א� לא נדרש . המקורי

1 �  . חודשי� לפחות3 חלק סיד מיוש

  . מ" מ0.2 – 4 חלקי� חול גרוס מדורג ורחו# 3

מיוחדי� ,  מכלל התערובת חרסי� קלוי� טחוני� בעלי תכונות פוצולניות10%

  . למטרה זו

  .של סיד חי) מסטרינות(  כפות2

  

  בנייה באלמנטי� טרומי�   04.05

באופ� שהפוגות תהיינה נקיות , "בנייה נקייה"רומיי� תבוצע כבנייה באלמנטי� ט

 5%הטיט לבנייה יהיה כמפורט לגבי בנייה בלבני� בתוספת . ואחידות כדוגמת המקוריות

  אפור צמנט 

  

   נגרות ומסגרות אומ- – 06פרק 

   במפרט הכללי06לנאמר בפרק  המהווה השלמה

  

  כללי   06.01

ות ה� שיקו� ושיפו# אלמנטי� קיימי� מקוריי�  הנגרות והמסגרות כוללעבודות  .א

  . וה� שחזור אלמנטי� חדשי� זהי� לאלמנטי� המקוריי�

 . מסגרות חרש– של המפרט הכללי 19העבודה תבוצע ג� בכפו� לאמור בפרק   .ב
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דלתות מע# יצבעו . 8% � 12%הדלתות יבוצעו מע# קליר אדו� בדרגת רטיבות של   .ג

. לרבות שכבות היסוד על פי הנחיות יצר� הצבע, ע"שבגמר סופרלק של טמבור או 

. 

, דלתות( ייצור של סכיני� מיוחדי� לצור� שחזור אלמנטי הנגרות למיניה�  .ד

  .יחשב ככלול בעבודה) 'שלבניות וכו, משקופי�

 מיקרו� לפי 80גולוונו בגלוו� ח� לעובי של  יעברו ניקוי חול ויכל חלקי הפלדה  .ה

אלמנטי� דקי� . ISO 9001י מגלוו� בעל הסמכה לתק� " ע918' דרישות תק� מס

יגולוונו ) שכ� ה� מתעוותי�( מ ופחות אשר לא נית� לגלוו� אות� בח�" מ4בעובי 

לאחר ביצוע  לא יותר בצוע ריתוכי�.  לאחר שעברו ניקוי חולבהתזת אב# ח�

אינו מתחייב שאישור המפקח ( .המפקח  י"הדבר יאושר בכתב ע הגלוו� אלא א�

� . וינת� אישור לכ� יבוצע תיקו� בצבע עשיר אב# במידה). כזה ינת

  

   תוכניות  06.02

 בכפו� לאמור SHOP DRAWINGSלהכי� תוכניות ייצור מפורטות הזוכה על   .א

, 1:20 ובכלל זה תוכניות ייצור בקנה מידה מפקחלאישור ה, ' א1225בתק� ישראלי 

  . 1:5מ " למבנה בקנופרטי חיבור, 1:5מ "פרטי חיבור ופרזול בקנ

  

.  את תוכניות הייצורהחתימה על החוזה ממועד  יו�20להשלי� תו� הזוכה על   .ב

 עד לקבלת המפקחי "ע, יכניס את כל השינויי� שיידרשו א� יידרשוהזוכה 

  .המפקחי "התוכניות ואישור� ע

  

  שיחזור אלמנטי�  06.03

במידה וקיי� אלמנט . י�אלמנטי� משוחזרי� יתאימו בדיוק נמר# לאלמנטי� המקורי

יש� באתר יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט היש� ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי 

  .תוכניות הביצוע

במקרה של סתירה בי� הנדרש בתוכניות לבי� האלמנט היש� הקיי� באתר יובא הדבר 

  .הזוכה או הקבל� מטעמווקביעתו תחייב את המפקח בפני 

  

  דוגמאות   06.04

  .המפקח  פעמי� לפחות לאישור 10צע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו יבהזוכה 

) לפי החלטתו( פריטי�' לבחור מסהמפקח רשאי ,  פריטי� מכל סוג10בהעדר כמות של 

 מער� כלל 10%לבצוע דוגמה ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לא תעלה על 

  .מסגרות/ הנגרות  עבודות

 לאלמנטי� המקוריי� ובהעדר אלמנטי� מקוריי� הדוגמאות יתאימו בדיוק נמר#

  .לתוכניות האדריכל 

ידרש הזוכה למידת התאמת� של האלמנטי� לנדרש ו יהיה הפוסק היחידיהמפקח 

  .לתק� כל אי התאמה עד לאישורה האדריכל

ה נגרות לצור� עבודותעד לסיו� המפקח  הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרדי 

  .� שייוצרוהשוואה בינ� לבי� האלמנטי
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 בתנאי במבני�רשאי להשתמש בסו� העבודה באלמנטי הדוגמה לצור� התקנה הזוכה 

  .שה� תקיני� לפי קביעתה מפקח

  

  תק-  06.05

  . 1225ביצוע המסגרות ייעשה ג� בכפו� לאמור בתק� ישראלי 

  

  מידות  06.06

למנט הא. וייצר את אלמנט הנגרות, את הפתחהזוכה לאחר השלמת הטיפול בפתח ימדוד 

   .מ" מ5לא יעלה על  המרווח המקסימלי בי� אלמנטי פלדה למבנה. יתאי� בדיוק לפתח

בכל מקרה של סטיה בי� המידה הרשומה בתוכנית לבי� המידה הנדרשת בפועל יובא 

  . וקביעתו בעניי� זה תהיה מכרעתהמפקח הדבר לבדיקת והכרעת 

  

  ריתוכי�  06.07

י "באות� המקומות בה� יקבע ע, ימור בריתו�כעקרו� לא יבוצעו אלמנטי פלדה לש  .א

בכתב כי האלמנטי� הנדרשי� אינ� לשימור ונית� לבצע אות� בריתו� המפקח 

�  .יבוצעו הריתוכי� כדלקמ

  

יעסיק לצור� ביצוע העבודה א� ורק רתכי� מוסמכי� בעלי תעודות הזוכה   .ב

 . 127י "מאושרות בנות תוק� לפי ת

  

, סוג הזר� החשמלי ועוצמתו, יתאי� לסוג הפלדהסוג האלקטרודות לריתו�   .ג

� .מיקו� התפרי� ותנוחת הריתו� הכל בהתא� לדרישות התק

  

הריתוכי� יבוצעו . מ לכל אור� קווי המגע" מ2הריתו� ייעשה באלקטרודה של   .ד

 . וימלאו את כל קווי המגע בי� הפרופילי�COבחוט 

  . יפי� ואחידי�לאחר הריתו� יבוצע ניקוי ושיו� לקבלת קווי מגע

  

  .לבצע את הצבע זוכהיותר להמפקח י "רק לאחר אישור הריתוכי� ע  .ה
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  איטו�  06.08

 ייעשה בסיקה פלקס מתאי� למטרה המבני�איטו� המרווח בי� אלמנט המתכת לקיר 

  . ע"ספק גילאר או ש, זו

  

  ברגי�  06.09

  . כל הברגי� יהיו מגולווני� ע� ראש שקוע

  

   גרותהכנת אלמנטי נ  06.10

שטחי חיתו� . אי� לחתו� במבער. חיתו� האלמנטי� יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד

   יהיו ישרי� חלקי� 

  .וללא חריצי� 

לא יותר , כל החיבורי� והפזות יבוצעו בכרונג לפי הפרטי� המקוריי� וכנדרש בתוכניות

 .שימוש בפרייזר לצור� יצירת מגרעות ופינות

  

  הרכבה והגנה   06.11

פיגומי� , ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� לביצוע ההרכבה ובכלל זה תמיכותזוכה ה  .א

 . 'זמניי� וכו

  

י כיסוי מתאי� כגו� נייר קרטו� ופוליאטיל� על האלמנטי� המורכבי� "יג� עהזוכה   .ב

  .כ� שלא יפגעו בהמש� העבודה עד למסירתה

  צביעת אלמנטי מסגרות  06.12

  .בעו בצבע עשיר אב#ישוייפו ויצ, שטחי הריתו� ינוקו

 שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט 2 �בבהתזה  האלמנטי� יצבעו

  .הכל לפי המלצת יצר� הצבע העליו�, ע לרבות פריימר א� נדרש"או ש

  

  נגרות / שיפו. אלמנטי מסגרות   06.13

  .ישופצו, כי נית� לשפצ�המפקח י "מסגרות אשר יקבע ע/ אלמנטי נגרות 

יושלמו חלקי� חדשי� במקו� חסרי� לרבות , במסגרת השיפו# יוחלפו חלקי� פגומי�

, האלמנטי� יובאו למצב תקי� ומושל� ה� מבחינת התפקוד. 'פרזול שלבניות וכו, זיגוג

  .האלמנטי� יצבעו. לרבות סגירה ואיטו� בי� הכנ� למשקו� וה� מבחינת המראה

  

  :עבודת השיפו# תחשב ככוללת ג�

מלאה של הצבע הקיי� באמצעי� עדיני� אשר לא יפגעו באלמנט עצמו כגו� הסרה   .א

שיטת הסרת . או המסת הצבע באויר ח�, התזת חול עדינה או שימוש בממיס כימי

ידרש לבצע בדיקה בשטח של הזוכה  .המפקח הצבע תובא לאישור בכתב בפני 

   .שיטת ההסרה המוצעת ולהוכיח את יעילותה
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שיופ� והחלקת� לקבלת מראה נאה ואחיד כדוגמת אלמנטי� , מירוק האלמנטי�  .ב

  . חדשי�
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  פרזול  06.16

העבודה תכלול את הרכבת� של כל פרטי ואביזרי הפרזול המיוחדי� אשר מפורטי� 

חלק מאביזרי . ברשימות הנגרות או באלמנטי� זהי� הקיימי� בבניי�, בפרטי�, בתוכניות

י� אלו יפורקו בזהירות וישולבו בנגרות אלמנט. הפרזול משולבי� בנגרות המקורית

  . המפקחזאת לאחר טיפול יסודי להסרת החלודה לפי הנחיית , המחודשת והחדשה

  

רק במקרה בו לא קיי� פרזול מקורי או שזה אינו תקי� יתקי� הנגר פרזול חדש בדוגמאות 

ול כל הפרז. י רשימת פרזולי� המצורפת לרשימה"ע עפ"זהות ככל הנית� לקיי� או ש

  . המפקח החדש יובא לאישור 

  

  משקופי ע.  06.17

ייעשה מאמ# להשאיר את המשקופי� . ככלל מצב המשקופי� טוב יותר ממצב הכנפיי�

לא יותר פירוק משקופי� אלא  .ולשפ# אות� באתר העבודה) ללא פירוק( במקומ�

  . ג� א� הדבר מחייב ייצור סכי� מיוחדת, המפקח באישור מראש ובכתב של 

  

  שלבניות  06.18

. שלבניות תפורקנה בזהירות במטרה להתקינ� מחדש לאחר שיפו# אלמנטי הנגרות

השלבניות פסולות לשימוש חוזר תבוצענה שלבניות חדשות המפקח במידה ולפי קביעת 

  .זהות לשלבניות המקוריות

  

   מסגרות/שיפו. אלמנט נגרות  06.19

� חדשי� במקו� חסרי� או מסגרות יחשב ככולל השלמת חלקי/שיפו# אלמנט נגרות

לרבות פרזול הכל כדוגמת המקורי וכ� צביעת ה� החלקי� המקוריי� וה� , פגומי�

מבחינת המראה  החלקי� החדשי� וכל הנדרש להבאת האלמנט למצב תקי� ומושל�

הובלת� לבית , כ� כלול במחיר השיפו# פירוק האלמנטי� באתר העבודה. והתפקוד

  .ר העבודה והתקנת� מחדש הכל בשלמותהחזרת� לאת, שיפוצ�, מלאכה

  . אטמי� וכדומה כלולי� בעבודה, כל האביזרי� הנלווי� כגו� פרזולי�

  

   אינסטלציהעבודות 07פרק 

  

  כללי   07.01

הזוכה על . המפקח  הכלליפ הנחיות המפרט " הקשורות לפרק זה עעבודותכל ה  .א

  .� העברת הצנרתטר� ביצוע חציבות לצורהמפקח לסמ� תוואי הצנרת לאישור 

י ניסור בדיסק מיוחד "י מחר# מכני מיוחד או ע" חציבה לתעלות יבוצעו עעבודות  .ב

קידוחי� וניסורי� בבטו� . המבני�ובתנאי שתובטח פגיעה מינימלית בשלד 

  .דיסק יהלו� במימדי� המינמליי� הנדרשי�/י מקדח"יבוצעו ע

 זהי� או מתאימי� � בלבדלצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי  .ג

  .למבנה הקיי�
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י " את כל החציבה והקידוח כמפורט להל� או כפי שיוחלט עהעבודה כוללת  .ד

כולל . לצור� ביצוע העבודה המושלמתהזוכה בשטח אשר לה� ידרש המפקח 

  .סתימת התעלות בחומרי� מאושרי� והחזרת המצב לקדמותו

קירות חיצוניי� אלא באישור מראש בכל מקרה לא יועברו מערכות אינסטלציה ב  .ה

 במידה ותועבר צנרת ביוב חיצונית היא תהיה מברזל יציקה .המפקח מובכתב 

כל צינורות .  ע� ספחי� מפלדה40צנרת מי� תהיה מפלדה סקדיול  .י המקור"עפ

י "ובמיקו� המרזבי� עפ. י המקור לפי הפרטי� המקוריי�"מי גש� יהיו מאב# עפ

  .התכניות

בשו� מקרה לא יאושר . קוז של מזגני� תחובר לצנרת דלוחי� של הבניי�צנרת ני  .ו

�  .הוצאת נקזי מזגני� אל מחו# למבנה לשפיכה חופשית שלא בתו� צנרת דלוחי

  

  

   חשמל ותקשורתעבודות 08פרק 

  

  כללי  08.01

לסמ� הזוכה על . הכלליפ הנחיות המפרט " הקשורות לפרק זה עעבודותכל ה  .א

טר� ביצוע חציבות לצור� העברת המפקח ותקשורת לאישור תוואי צנרת חשמל 

  .לצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי� בלבד. הצנרת

י ניסור בדיסק מיוחד "י מחר# מכני מיוחד או ע" חציבה לתעלות יבוצעו עעבודות  .ב

קידוחי� וניסורי� בבטו� . המבני�ובתנאי שתובטח פגיעה מינימלית בשלד 

  .דיסק יהלו� במימדי� המינמליי� הנדרשי�/י מקדח"עיבוצעו 

  .לצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי� בלבד  .ג

י " את כל החציבה והקידוח כמפורט להל� או כפי שיוחלט עהעבודה כוללת  .ד

כולל . לצור� ביצוע העבודה המושלמתהזוכה בשטח אשר לה� ידרש המפקח 

  .שרי� והחזרת המצב לקדמותוסתימת התעלות בחומרי� מאו

  .בכל מקרה לא יועברו מערכות חשמל ותקשורת בקירות חיצוניי�  .ה

  .המפקח דוגמא מכל סוג של גו� תאורה המותק� בבניי� תובא לאישור 

   

   טיח עבודות – 09פרק 

  

  כללי  09.01

יישו� הטיח יבוצע לפי . לא יותר יצור טיח באתר .הטיח יהיה טיח חרושתי מובא

לא יותר שימוש בטיח לפני . המפקח היצר� אשר תובאנה לבדיקה ואישור של  ותהנחי

יצר� הטיח יית�  .נתוניו ואיכותו ואישר את שיטת היישו�, בדק את מקורוהמפקח ש

  . לאחיזתו לקיר וליציבותו, לאי סדיקתו, � לפחות לטיחשני 2אחריות של 

במפגש בי� בטו� .  כווני�שנילקבלת סרגל '  מ1.5הטיח יבוצע ע� מייקי� אנכי� כל 

� ובמפגש בי� תקרות קירות ומחיצות במישורי� שניבי� קירות חדשי� לי, לבלוקי�

  . צידיושנימ מעבר לקו החיבור מ" ס50 רשת לולי� מגולוונת אשר תחפו� שוני� תיוש�
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  .מ תיוש� רשת לולי� מגולוונת " ס2בשטחי� בה� תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על 

 טיח מכל עבודותלא יורשה להתחיל בהזוכה , 1' רוע מכלליות האמור במסמ� גמבלי לג

  . המפקח י "סוג שהוא אלא לאחר בצוע דוגמה ואישורה ע

י "בשליכטה תבוצע בהמשכיות וללא הפסקות עד לגמר משטח הקירות אשר יאושר ע

  .המפקח 

 ות בשטחבכל מקרה מהל� העבודה ואופ� הביצוע יקבעו סופית לאחר ביצוע בדיק

  .במעבדה

    הכנה מקדימותעבודות  09.02

שכבות  רק אתהזוכה במסגרת עבודתו יפרק . ככלל טיח מקורי יציב ותקי� לא יפורק

הסדוק והרופ� וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב לכ� , הטיט והטיח הפגו�, המילוי

  . ג הקירות"ולאחר ששטחי הפירוק סומנו בגיר צבעוני עהמפקח מ

    

  .רה שכבות טיח קיימותהס   09.03

  .הסרה מבוקרת של שכבות רופפות בלבד  .א

 פקחהחלטת מ( בקירות בה� לא נתקבלה החלטה להסרה מלאה של הטיח

  :יוסרו השכבות הרופפות בלבד באופ� הבא, )באתר

ניקוי ראשוני של הקירות המטויחי� יתבצע באחת משתי השיטות לפי   .1

  :המפקחבחירה והנחיית 

  ..רת לח# אוויר בלבדניקוי בעז  �  �

ע� סיו� עבודת השטיפה בלח# אוויר על הקיר להיות נקי לחלוטי� משרידי   .2

  .צבעי� קודמי� ומשוחרר מחלקי טיח רופפי�

בעזרת כלי� מאושרי� את כל שרידי  ביבש לאחר ייבוש הטיח יש לנקות  .3

מבלי לפגוע בטיח ' חוטי� וכד, ברגי�, כגו� מסמרי�, האלמנטי� הזרי�

  .ביב�שס

.  בכל משטחי הטיח לכל היק� וגובה החזיתותידניתיש לבצע בדיקה פיזית   .4

ידי עובד אחראי אשר ישתמש באגרופו בלבד ויקיש על �הבדיקה תיעשה על

מ בי� מיקו� הקשה " ס20הטיח בצורה שיטתית ובמרווחי� שלא יעלו על 

דות של הפרהמורה על  חלולצליל במידה והצליל הבוקע הנו . אחד למשנהו

את האזור לאחר בדיקה נוספת הזוכה יסמ� , הטיח המקורי מהקיר

בכדי להסיר את הטיח ,  בעפרו� צבעוני בגוו� הבולט לעי��ומדוקדקת 

במידה ויתגלה כי השטחי� . הרופ� ולנקותו לחלוטי� עד לתשתית הקיר

תישקל , החלולי� הנ� מקומיי� בלבד ובאופ� כללי הטיח במצב טוב

בכדי לשמור על שכבת הטיח , לחלל שנוצר סידרקת אפשרות של הז

  .החיצונית המקורית

בתו� הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפי� או המשוחררי� ינוקו   .5

וניקוי במברשת '  אטמ50הקירות בלח# אוויר בלבד בהדרגה עד לח# של 

  .קשה בלבד

  

  .הסרת טיח מקיר המיועד להישאר חשו�  .ב
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לבני , קירות מלבני סיליקאט( ועדי� להישאר חשופי�הסרת טיח מקירות המי

מבוקרת ועדינה של כל שכבות הטיח  בצורה תבוצע) כורכר וכדומה, זיפזי�

הסרת הטיח תבוצע כ� שלא תהיה כל פגיעה . מהקיר באמצעי� ידניי� בלבד

יבצע דוגמאות הזוכה . בקיר המקורי הנמצא מתחת לפני הטיח ומיועד לשימור

  .המפקח יח לאישור לאופ� הסרת הט

  

  .הסרת טיח מלאה מקיר המיועד להיות מטוייח  .ג

כי נדרשת ל יתברר למפקח "הבדיקה כנבקירות מטויחי� בה� לאחר ביצוע 

יוסר הטיח במלואו עד  משטח הקיר 60%הסרת שכבות רופפות בהיק� גדול מ 

   .אחרתהמפקח י "אלא א� נדרש ע, חשיפה מלאה של תשתית הקיר

  

 .  ידבעבודת בפוגות בי� אבני הקיר יוסר באיזמל צמנט טיט� וטיח פגו  .ד

  

 כיסוי ביריעות י" מבנה אשר אינ� מיועדי� לטיוח עחלקייג� על הזוכה   .ה

 .  הטיחעבודות ולא יתלכלכו מיפגעופוליאטיל� באופ� שלא 

  

  טיפול בסדקי�   09.04

במקומות בה� וס� בנ. סדקי� קונסטרוקטיבי� יתוקנו על פי תוכניות הקונסטרוקציה

 10בטווח של לפחות , יש להסיר את כל שכבות הטיח באזור הסדק, בקירות התגלו סדקי�

  .מ סביב שפתי הסדק"ס

אבני� סדוקות בתוואי הסדק תפורקנה ובמקומ� יותקנו אבני� חדשות שלמות כדוגמת 

סדק חדשות באופ� שקו ה כ� תוחלפנה אבני� תקניות בתוואי הסדק ותותקנה. המקוריות

  .לא יהיה רצי�

לח# מי� , בטוני� ואב� באמצעות לח# אוויר מבוקר, טיח, הסדק עצמו ינוקה משרידי טיט

  .לסירוגי�, מבוקר ומברשת קשה

הרחבת הסדקי� תיעשה בכלי� ידניי� בלבד ותאפשר יצירת חלל גדול מספיק לקליטת 

  .חומרי המילוי וייצוב�

 עוד ואינ� מצריכי� טיפול וכיסוי אלסטי "עובדי�"מתו� הנחה שמדובר בסדקי� שאינ� 

�  :יהיה הטיפול כדלהל

   .מישור תשתית הקיר בחומר מילוי על בסיס סיד אוויריהסדקי� ימולאו עד ל

 Rialto מתוצרת Calce Italica Rasante בחומר הנקרא  ימולאוהסדקי� המורחבי�

Sandtex Italianaע מאושר"ידי פרסקו צבעי� או ש� המסופק על.  

סיד כבוי אשר התייש� שנתיי� לפחות בבור ואשר  של  נית� להשתמש בתערובתילופי�לח

מלחי� ללא ע מבורר "שע� חול סליקה רחו# ונקי מערד או , נשר� בתנאי� מבוקרי�

  .ידי הבדיקה הגרנולומטרית�גודל הגרגר הרצוי יינת� על. מסיסי�

  

  גמר טיח   09.05
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קמרונות וגליפי� יהיו , קשתות, כיפות. ווני� כשני קירות מישוריי� יבוצע סרגל גמר

   . כווני�שני סרגלבליטות ובאותה רמה של טיח , רציפי� ללא שקערוריות

� חלקי הקיר עליג� הזוכה .  יבוצע גלי� חד רצי� ומושל� בי� שטחי טיח ואב� גלויהכ

ה  מידי במידוניקוי כיסוי מתאי� י" הטיח עעבודותהמיועדי� להישאר גלויי� מפני 

  .והקיר יתלכל�

  

  ביצוע הטיח   09.06

  

  הכנה  .א

   . מלכלו� ואבקונקיי�  הקיר המיועדי� לטיוח יהיופני

 הטיח פני יישו�שעות לפני ביצוע הטיח באופ� שבעת '  קיר יורטבו היטב מספני

  ). יבש פני�, רטוב( השטח יהיו יבשי� א� התשתית תהיה לחה

,  סיד בור30%י סיד מדוללי� במי�  שכבות של מ3ג התשתית הלחה תיושמנה "ע

  . של סיד חי5% מי� בתוספת 70%

  

  

  והיישור לשכבת ההרבצה הטיח  .ב 

 יהיה הטיח. באריזה סגורה) מייצור של בית חרושת(  יהיה טיח חרושתיהטיח

 1% בתוספת  כל מוספי� נוספי� וללא צמנטללא מורכב מחול וסיד אווירי בלבד

   .סיד חי מנפח הסיד הכבוי

  .מ"מ 5 – 0.4 �  יהיה רחו# ומדורג מ חולה

  . רטוב מסופק אווירי סיד בסיס על טיח

  

   לשכבת השליכטהטיח  .ג

 א� גודל ל"כנ לשכבת השליכט יהיה כמפורט לגבי שכבת ההרבצה והיישור הטיח

   .מ"מ 0.8  יעלה עללא המכסימלי גרגר החול

  

   חורי� מישקי� ושקעי�תיקו-  .ה

�יבוצע ) לפני הטיח(  מפני הקירמ" מ15שקעי� בעומק עד  מישקי� חורי� ותיקו

  שברי אב�י" עיתוקנוחורי� ושקעי� גדולי� יותר . ל"בתערובת של טיח מישר כנ

   .ל"מרוחי� בטיח מיישר כנ)  ממנו בנוי הקירהחומרכדוגמת (

  

   הרבצה תחתונהשכבת  .ו

ת במי סיד חיזוק התשתי  ולאחרל" והשקעי� כנהמישקי�,  מילוי החורי�לאחר

הטיח .  פני� ותבוצע שכבת ההרבצהיבשיורטבו פני השטח למצב רטוב , ל"כנ

 כל שטח הקיר ג" עויורב#לשכבת ההרבצה ידולל במי� למצב שמנת סמיכה 

   .מ" מ�5כ בעובי של, במחבט טייחי�

  

   יישורשכבות  .ז
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 ותיוש�יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פני� ,  התקשות שכבת ההרבצהלאחר

 ככל קטנהכמות המי� בשכבה זו תהיה . מ" מ8שכבת יישור בעובי שאינו עולה על 

   .האפשר

 הטיח יישו�שעות לאחר ' מס.  ייוש� בכ� טייחי� וילח# כנגד הקיר בכוחהטיח

� למניעת ימי� 4 פעמי� ביו� למש� 4 ירוסס השטח בריסוס מי� עדי� ולאחר מכ

   .טיי�התייבשות מהירה של הטיח והופעת סדקי� פלס

 שמצד באופ� רבה מידי של הטיח תמנע התקשותו לכ� יש להרטיב את הקיר הרטבה

במיוחד יש להקפיד .  תתאפשר התייבשותו באופ� איטישניאחד יישאר לח ומצד 

   . הקי# החמי�בימי

 לקבלת עד ל" יישו� שכבה אחת והתקשותה תיושמנה שכבות נוספות כנלאחר

   .העובי הנדרש

י טפטפות במש� כל תקופת " הגאוטכני המכסה את הפיגו� עיורטב הבד, בנוס�

  .לייצר סביבה לחה לטיח הטרי, האשפרה

  

   חוזר בטיחשימוש  .ח

 אופקי לבוד והטיח על בסיס סיד יקר והתגבשותו איטית מומל# להתקי� לוח מאחר

�   .חוזר שלשימו והיישור הבצוע בצמוד לקיר ולאסו� את הטיח הנופל בזמ

  

  יכטההשל יישו�  .ט

   . הטיח המיושרי� יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פני�פני

 פני�עד לקבלת ע# ' במלג מ" מ3 השליכטה יעשה בעובי שאינו עולה על יישו�

במיוחד יש לשי� לב למקו� החיבור בי� , חלקות וישרות ללא שקעי� וגבשושיות

 פסי� ופעתוה" מדרגות" למנוע היווצרות הפיגו�" מיטות" במפגש ע� טיחרצועות 

  .לאחר פרוק הפיגו�

טייחי� אשר ימרחו את הקיר בקצב אחיד מלמעלה ' י מס"השליכטה תבוצע ע

זה מזה באופ� '  מ3הטייחי� יעמדו במרווחי� אופקיי� שאינ� עולי� על . למטה

  .שיישו� השליכטה יעשה תמיד רטוב על רטוב

   .מטהל תו� התקדמות בקצב אחיד מלמעלה ל"השליכטה יעשה כנ שיפשו�

   . עדינה למניעת התייבשות מהירהמי� בהתזת תורטב השליכטה

 ביצוע לפני שבועות עד להתייבשות מלאה 3 להמתי� להתייבשות השליכט לפחות יש

   .הצבע

  

  

  הצבע  .י

מייצור המפקח סיליקה או סיליקו� לפי בחירת  יהיה צבע על בסיס סיד הצבע

   .טי�ימונחרושתי של בית חרושת בעל 

�   . הצבעיישו�יש להרטיב את הקיר לילה לפני . בוע ביו� גש� או ביו� שרב לצאי

 יצבע הקיר.  להשתמש בצבע סמי�אי� . ידולל במי� לפי הוראות היצר�הצבע

   .עד לקבלת כיסוי מלא וגוו� אחיד,  אחדבכוו�, ) שכבות3�4( בשכבות דקות
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�  באזורתיקו�ות כל תיקוני הטיח לרב.  לבצע כל תיקוני� לאחר יישו� הצבעאי

ג� לאחר ביצוע התיקוני� .  לפני ביצוע הצבעויאושפר וחוטי קשירה יבוצע פלנקות

 �   . לעילכאמור שבועות 3בשליכטה יש להמתי

�   .כתמי� במידה ויידרש יחייב צביעת הקיר כולו למניעת הופעת תיקו

 צבעי� כי הופעת עננות אחידה בצבע אינה מהווה פג� והיא מאפיינת יודגש

   .וטייחי� מסוג זה

  

  חידוש שליכטה  09.07

במקומות בה� שטחי הטיח יציבי� ותקיני� ונדרשי� תיקוני� מקומיי� ושכבת שליכטה 

  :תבוצע שליכטה סידית כדלקמ�, כללית לצור� קבלת מישור אחיד

  .למישור הטיח הקיי�, ל"תיקוני טיח יבוצעו כמפורט לגבי בצוע טיח חדש כנ  .א

  . ינוקו משאריות של לכלו� צבעפני הטיח הקיי�  .ב

את הטיח ולחשו� את " פתוח"פני השטח יחוספסו בהתזה עדינה של מי� וחול ל  .ג

  .הגרגרי�

ג התיקוני� תבוצע שכבת שליכטה מסוג "ג השטח המחוספס ה� הקיי� וה� ע"ע  .ד

Calce italica Rasamte שנתיי� לפחותע מבוסס על סיד ש"או ש �  .יוש

  

  צבעספקי טיח ו  09.08

  להל� כמפורט מהספקי� אחד יהיה והצבע הטיח ספק

   03 �  6826562: טל – שוש� דוד קשר איש – פרסקו חברת

   03 � 6290632: טל �  צב� ענבל קשר איש � כחל חברת

   .המפקח י " בתחו� זה שתאושר עמוניטי�או כל חברה אחרת בעלת 

  

  המליטה חומרי הכנת  09.09

 גש� יכי� סככה מוגנת מפניהזוכה .  בחצרתבוצע 'יט וכוט, טיח, הטיפול בחומרי המליט

לא תותר הכנת חומרי� בתו� . ויעורבבוושמש בא יאוכסנו חומרי המליטה ובה יוכנו 

  . ערבול ידנייותרלא . ערבול החומרי� יעשה בערבל מכני. החללי�

   ריצו* וחיפוי עבודות – 10פרק 

  

  ריצו* במרצפות טראצו  10.01

  

  כללי  .א

  . מרצפות ייעשה באופ� זהיר במטרה למנוע פגיעה ולאפשר שימוש חוזרפירוק 

  ייעשהאו במרצפות חדשות' מקוריות שפורקו מהבניי� בשלב א ריצו� במרצפות

במידה וכמות . פ תכניות ריצו�"אופ� הנחת המרצפות ע. מפקחי הנחיות ה"עפ

 חדש הריצו� שפורק מהבניי� קטנה מהדרוש ישולב הריצו� המקורי בריצו�

   .המפקח י "ע מאושר ע"או ש "אור באב�"תוצרת  כדוגמת הקיי�
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השטחי� המרוצפי� והמחופי� יהיו ישרי� לפי סרגל ופלס בכל הכיווני�   .א

בי� שתי מרצפות לא תעלה בשו� " רפיצה ".פרט א� צוי� אחרת בתכניות

  . מ" מ0.5מקרה על 

  .צוע איטו� כמפורט לאחר בי לב� ריצו� יבוצע על גבי מצע מיוצב בצמנט  .ב

החול . פני השטח המיועדי� לריצו� וחיפוי יהיו נקיי� מחומרי� זרי�  .ג

  .המשמש למילוי יהיה יבש ונקי לחלוטי� מעצמי� זרי�

על מצע חול  , בתוספת צמנט לב� חולסיד והריצו� יעשה ע� טיט על בסיס   .ד

�  .יבש לחלוטי

  .ילוי רובה דלילהמ לצור� מ" מ2 המרצפות תונחנה במרווחי� של  .ה

לאחר השלמת הריצו� יש לכסות המרצפות ולמנוע רטיבות עד גמר ביצוע   .ו

  .בשל רגישות המרצפות לכתמי�, עבודותה

  .ניקוי המרצפות יעשה באמצעות מכונת פוליש ע� סקוטש בריט ומי�  .ז

לאחר ניקוי הרצפה כמפורט לעיל יש למרוח תערובת דלילה של רובה   .ח

י המלצת היצר� בגוו� תוא� "אקרילית עפ: סוג הרובה. מיבאמצעות מגב גו

שעה לאחר המריחה יש לפזר אבקת ½  . מפקחלמרצפת ולבחירת בחירת ה

. רובה יבשה על פני כל המריחה הראשונה ואוספי� את השאריות ע� מגב

  .עוברי� על שטח הרצפה במכונת הפוליש לסילוק שאריות הרובה

רובה עי הרטבת הרצפה בכמויות מבוקרות  שעות יש לאשפר את ה5לאחר   .ט

  .של מי�

 שעות לפחות יש לנקות את שאריות הרובה באמצעות מכונת פוליש 18לאחר   .י

  .וסקוטש ברייט יבש

בהתא� לסוג ) סילר( לאחר ייבוש הרצפה יש למרוח חומר מונע ספיגה  .יא

�  )ע מאושר"גרניטו� או ש( המרצפת והנחיות היצר

ו� במרצפות עיטוריות מקוריות אשר פורקו לשימוש חוזר הריצו� כולל ריצ  .יב

 שילוב מספר סוגי ריצו�  לרבותאו במרצפות חדשות דוגמת המקוריות

  .שוני�

רק . ר לפחות" מ5יתקי� דוגמאות ריצו� מכל סוג שהוא בשטח של הזוכה   .יג

  .את העבודההזוכה ישלי� המפקח  ומפקחי ה"לאחר אישור הדוגמאות ע

לא יבוצע . קונסטרקטור' תוכי "# יונח על תשתית רצפת בטו� עפריצו� חו  .יד

  .ריצו� חו# על גבי מצעי� מהודקי�
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  שיפולי�   10.02

ע� תפרי נמש� השיפולי� יונחו כ� שתפריה� יהיו בקו . השיפולי� יהיו מסוג המרצפות

 לות מע45בפינות יבוצע חיתו� ב . מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל המרצפות ויבלטו

  ).גרונג(

  

  טראצו יצוק באתר  10.03

י המפרט הכללי "העבודה כוללת החלקת התערובת לרבות ליטוש והברקה הכל עפ  .א

�  .לפי הפרטי� ופרטי� טיפוסיי� של משרד הבינוי והשיכו

י התכניות והפרטי� " ייצקו עפכל אלמנט שנדרש בתוכניות בגמר טרצו יצוק באתר  .ב

במידה ונדרשת התאמה למשטחי� קיימי� באתר . י פרטי� קיימי� באתר"או עפ

יעשה שימוש באגרגטי� ופיגמנטי� זהי� למקור כפו� לביצוע דוגמאות עד לקבלת 

  .תוצאה זהה למקור

תיקו� פגמי� במשטחי טראצו כולל כל השלבי� הנדרשי� לקבלת משטח חדש זהה   .ג

 את השלבי� העבודה כוללת בי� היתר. בגוו� ובטקסטורה למקורי מושל� קומפלט

  :הבאי�

  .פירוק וסילוק חלקי טראצו ובטו� שבורי�  .1

2.   �תיקוני בטו� לתשתית הס� במידת הצור� הכוללת החלפת או תוספת זיו

  . לעיל02בפרק הכול כמפורט 

מ שהרכבו שליש חול " מ1�2פני השטח המיועדי� לתיקו� ימרחו בטיט בעובי   .3 

כילו מוס� הדבקה מסוג סיקה  ממי התערובת י50%.  שליש צמנט לב�שני

ל יבוצע טראצו מתערובת צמנט לב� "ג שכבת ההדבקה הנ"ע. ע"לטקס או ש

לאחר ביצוע דוגמא לקבלת ההרכב המדוייק הנדרש ( ואגרגט כדוגמת הקיי�

 15לא יקט� מ ) לאחר הליטוש( עובי שכבת הטראצו). לקבלת גוו� זהה לקיי�

פני השטח יהיו . לת עובי מתאי�מ במקרה הצור� יסותתו פני הבטו� לקב"מ

  .גבוהי� מהמפלס הקיי� כדי לאפשר ליטוש

ליטוש הטראצו הקיי� .  פני הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצו� ואחיד  .4

  .מ" מ0.5יהיה המינימילי הדרוש ולא יגדל מ 

  .בגמר היישו� על פי הוראות היצר�  הריצו� יוג� ויטופל

   צביעהעבודות � 11 פרק

  

  צבע  11.01

  כללי  .א

לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו ג� את שכבות היסוד  יבוצעו ג� עבודת הצבע

  .וההכנה הנדרשות

. המפקח הצבעי� המקוריי� על פי הנחיות ) סוג וגוו�(יבצע בדיקה של הרכב הזוכה 

  . כדי לקבוע את מערכת הצבע החדשההמפקח תוצאות הבדיקה ישמשו את 
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  המפקח גוו- לפי בחירת   .ב

חוזה זה יהיו בגוו� לפי /במסגרת מכרזהזוכה הצבעי� למיניה� שיסופקו על ידי כל 

  . כ"או בכ/ג� א� לא נאמר במפורש בסעיפי� של מסמ� זה ו, המפקח ו בחירת

בהתא� לקטלוג גווני� " מוכני�"שומר לעצמו את הזכות להזמי� גווני� המפקח 

�  .או לדרוש ערבוב ידני של מספר גווני�/ו, של היצר

  .רשאי להזמי� צביעת מלב� בגוו� שונה מהכנ� מפקח ה

  

  בצבע סיליקה או סיליקו-צביעה    11.02

הצבע יהיה על בסיס סיליקה .  ימי� לפחות21ג הטיח יבוצע לאחר " יישו� הצבע ע  .א

סוג הצבע והגוו� יקבעו  .משל יצר� בעל מוניטי�המפקח או סיליקו� לפי בחירת 

ויובאו ) יצוע הדוגמאות כלול במחיר היחידהב( לאחר ביצוע דוגמאות בשטח

  המפקח לאישור 

הגבולות . הקירות שוני� בגוו� מגוו�לקחת בחשבו� כי חלק מהעיטורי� הזוכה על   .ב

בי� הגווני� השוני� יבוצעו במירב הזהירות עד להשגת גבול מדויק וישר ללא ערבוב 

  .בי� הגווני�

  

  שכבות הגנה  11.03

  

   )בנויי� חשופי�וקירות סיליקהה רות מטויחי� וצבועי� על קי( שכבת הגנה   .א

לאחר התייבשות תיקוני הצבע ולאחר ,  הצבעעבודותבתו� שבוע ימי� מיו� סיו� 

יש למרוח את כל החזית ,  בחזיתעבודותשנתקבל אישור המתכנני� להשלמת ה

בסיס מי� שאינו מכיל ממסי� �סילא� על/אמולסית סילוקס�: בחומר הגנה

 Wacker SMK1311מט כדוגמת /החומר יהיה שקו�). דליקי�( �אורגניי

החומר חייב להיות עמיד באלקליות ויאפשר . ע"או ש  גרמניהWackerמתוצרת 

החומר לא ישפיע על אחידות גווני המשטחי� . חדירת מי�מעבר אדי מי� א� ימנע 

שיות או בעלי גבשו/כ� לא ישאיר משטחי� מבריקי� או דביקי� ו�כמו. המטופלי�

�  .כלשה

החומר . בהתא� לאחריות היצר�� לפחות שני 8 החומר ישמור על יציבות לאור�

החומר ייוש� בהספגה בצורה . יאפשר תיקוני צביעה עליונה בצבעי� על בסיס סיד

 גר� 300 � מלמטה למעלה בשיעור שיאנו קט� מ, פי הוראות היצר�� הומוגנית על

  .ר"למ

  

  שכבת הגנה לבטו- חשו*   11.04

יש ליש� שכבה ,  השימור לחזיתות הבניי� מיד לפני פירוק הפיגומי�עבודות� סיו� ע

 Wackerאו  Wacker bs 1701דוחת מי� על בסיס סילא� סילוקסא� דוגמת 

smk2101 ע מאושר"או ש .�  .היישו� על פי הוראות היצר
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  צביעת נגרות אומ- 11.05

  

  צביעה בצבע אטו�   .א 

  :# מקוריי� ייעשה כמפורט להל�גבי משטחי ע�חידוש צבע על

ידי מברשת פלדה עדינה � סילוק חלקי צבע רופפי� סדוקי� ופגומי� על  .1 

  .ניירות לטש ומסיר צבע

  .ידי נייר לטש�ניקוי המשטח וחספוס פני השטח הצבועי� על  .2

  .ע וליטוש לאחר הייבוש" של טמבור או שPVAתיקו� פגמי� במרק   .3

  .ע וליטוש לאחר הייבוש"ע יסוד של טמבור או שניקוי מאבק וצביעה בצב  .4

" סופרלק"בשתי שכבות לפחות של צבע עליו� תערובת של  צביעה בהתזה  .5

  .ע עד לקבלת כיסוי מלא וגוו� אחיד"או ש, ביחס שווה" פוליאור"ו

  

  . המפורטי� לעיל2�5צביעת נגרות חדשה ראה סעיפי� 

  

  צביעה בגוו- טבעי  .ב

  .תבוצע בהתזההמפקח  יושארו בגוו� טבעי לפי הנחיות צביעת חלקי ע# אשר  .1

הצביעה תבוצע לפני הרכבת הפרזולי� או לחלופי� תינת� הגנה לפרזולי�   .2

  .או יפגע תפקוד� עקב הצביעה/בזמ� הצביעה כ� שלא יתלכלכו ו

 שכבות 3לפחות ( הצביעה במספר שכבות עד לקבלת איטו� מלא של הע#  .3

 שכבות 2כבסיס ,  גרמניהHydro Lazurרת בלכה על בסיס מי� מתוצ

Hydrogrant �או לחילופי� בצבע על בסיס , ע מאושר"או ש, " )יעקב" יבוא

הבחירה .  שכבות�4צביעה במברשת ב, מי� ע� ווקס של חברת סאיירלד

  .המפקחבחלופה הנבחרת תהיה של 

  

  גלוו-  11.06

י� במפורש אחרת בתוכניות אלא א� צו שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה כל חלקי המתכת

הכל לפי דרישות ,  מיקרו�80כשעובי הגלוו� המזערי הוא , בטבילה באמבט, יגולוונו בח�

  .הגלוו� יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד. 918י "ת

מ ועלולי� להתוות בטבילה באמבט ח� יגולוונו " מ5 �חלקי מתכת שעוביי� קט� מ

   .ה בצביעה מסוג זהבהתזת אב# ח� במפעל המתמח

  

  צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   11.07

  :תבוצע כדלקמ�, צביעת מוצרי פלדה מגולווני�

  . הסרת שומ� באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט ח� בהתזה   .א

  .הסרת הברק בנייר לטש עדי�   .ב
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 . ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירי� ואבק   .ג

י שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או צביעה בשת  . ד

  .רו� כל שכבה מיק50ע בעובי "ש

   

  מוצרי פלדה שאינ� מגולווני� צביעת   11.08

 לפי התק� השבדי ויצבעו 2.5מוצרי פלדה שאינ� מגולווני� ינוקו ניקוי חול לדרגה של 

 50כבת צבע יסוד אפוקסי בעובי לרבות ש ,ל בהתזה"בשתי שכבות צבע פוליאוריטני כנ

�   .מיקרו

  

  חידוש צבע על מוצרי פלדה   11.09

 עבודותפי דרישות המפרט המיוחד בפרק �אלמנטי� קיימי� לשימור יוכנו לצבע על  .א

  . לעיל06פרק נפחות 

שכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאי� לסוג הצבע באלמנטי� לשימור יצבעו ה  .ב

לט או � מסוג ניר769 תוצרת פרומג� או עוצר חלודה 100הנבחר דוגמת פירושקו� 

   .י הנחיות יצר� הצבע"ע הכל עפ"ש

האלמנטי� יצבעו בשתי שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט   .ג 

  .ל"ל ושכבת יסוד אפוקסי כנ"כנ ע"או ש

  

   אב-עבודות – 14פרק 

  .במפרט הכללי 14המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  

  ח מצאי"דו 14.01

ח "בדו. המפקח  והזוכהח מצאי מפורט בהשתתפות "ייער� דו, לפני תחילת העבודה

. כל אב� פגומה אשר יש להחלי� את פניה בלבד, תרש� כל אב� פגומה הטעונה החלפה

  . ג התוכנית"מיקו� כל אב� יסומ� ע

  .הזוכה ח זה ישמש מסמ� יחידי לצור� ביצוע העבודה והתחשבנות ע� "דו

לצור� התחשבנות מעבר לכמות הרשומה הזוכה וכר כל תביעה כספית נוספת של לא ת

  . ח"בדו

  

14.02 �  :שיקו� פני האב

  

  ניקוי קיר האב-  .א

צבע וכדומה עד לקבלת גוו� ומרק� האב� , לכלו�, בטו�, קיר האב� ינוקה מטיח

  ):כול� או מקצת� הכל כפי שיידרש( המקוריי� באמצעי� הבאי�

קרמיקה לרבות הטיט בזהירות על מנת לא , שיש, אב�, טו�ב, הסרת טיח  .1

לא יותר סיתות פני  .עד לחשו� פני האב� לפגוע באב� בפטיש פסלי� מכני

  .להל� האב� עצמה במכשיר מכני אלא כמפורט
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הסרת צמחיה ושורשי� וריסוס בחומר קוטל צמחיה ושטיפת החומר בגמר   .2

� .פעולתו לפי הנחיות הירצ

י חלודה בחומר מתאי� ושטיפת הקיר ע� מברשת קשה כתמ הורדת  .3

 . תו� מחצית השעה–ל "להסרת החומר הנ

4.  � .שפשו� במברשת פלדה ידנית לגילוי האב

מיוחדת למטרה זו לאב� כוכרכר ושטיפה בשיטת  שטיפה במכונת קיטור  .5

 .לאב� דלומיטית" יוס"

, ידני מסמס� ,הסרת שכבה דקיקה של פני האב� העליוני� בפטיש פסלי�  .6

  .המפקחבאישור 

 7.  �במקרי� קיצוניי� בלבד ובאישור ) במתיז עיפרו�( ניקוי בהתזת חול עדי

  . המפקח 

  

  תיקו- פגמי� קטני� .ב

�  :תיקו� פגמי� קטני� ומקומיי� בפני האב� יבוצע כדלקמ

 .מריחת המקו� הפגו� במי סיד  .1

הל� המורכבת מסיד מילוי הפגמי� בתערובת מילוי כמפורט לגבי הטיט ל  .2

, חול וסיד הידראולי בגוו� שישווה לזה של האב�, אב� כורכר גרוסה, אווירי

� .ועיבוד פני התיקו� בסיתות עדי� ומתאי� לשאר פני האב

   

  כיחול הקיר  .ג

הכיחול ייעשה לכל הקיר בבת אחת לרבות על האבני� שהוחלפו ואבני�   .1

  .שתוקנו

� ובפינות האב� ימולאו בשברי אב� שקעי� וחללי� עמוקי� במישקי  .2

 .כורכר עטופי� בטיט מחומר הכיחול

 20 �המישקי� הקיימי� למיניה� יהיה לעומק של כ הסרה וניקוי של כל  .3

 . מ עד לסילוק פוגות הקיימות"מ

  בעזרת מי סיד בלח# וייוש� חומר מליטה חדש�המישק יישט  .4

הדחיסה תמלא את . קבדחיסה בעזרת כלי� המתאימי� לעובי המיש)טיט(

 .יש לוודא שאי� סדקי� בפני הכיחול. כל חלל המישק

יש לנקות את המישק במברשת רכה וקצוצת , לאחר התקשות הכיחול  .5

 .שיער תו� הרטבת המישק במי�

 .יש לשי� לב במיוחד על רציפות הכיחול האופקי והאנכי וללא סדקי�  .6

למניעת סדיקה יש לכסות . התייבשות מהירה של החומר המכחל יש למנוע  .7

 .את הפיגו� בכיסוי להגנה מפני קרני השמש

בא� יתגלו תו� כדי . האשפרה תאר� כחמישה ימי� ותבוצע פעמיי� ביו�  .8

 . יש לסלקו ולבצע את הכיחול מחדש, פעולת האשפרה סדקי� בכיחול

הסדקי� ומילוי כל החללי� , יש להקפיד במיוחד על סגירת כל המישקי�  .9

 .הכל לקבלת פני קיר רציפי�, החלפת אבני כורכר פגומות, סבדיי

  :יהיה כדלקמ� הרכב הטיט
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2 �   חודשי� לפחות 3 חלקי� סיד כבוי מיוש

  . מ" מ5 – 0.6 חלקי� חול רחו# ומסורג 6

  .של סיד חי) מסטרינות(  כפות2

  NHL 3.5 סיד אידראולי 10%

  .המפקח גוו� הדייס יותא� לגוו� האב� באישור 

סיד בכמות � יש להזריק לחלל מי, ל"פעולת ההזרקה של הטיט הנלפני 

  . מהחדרת כמות מי� גדולהריש להיזה. שתגרו� להרטבת החלל בלבד

  .יש לבדוק בעזרת דקר שאכ� לא נותרו חללי� בסדקי�

מ יש להחדיר לסדק שברי אב� כורכר מרוחה "ה משלושבא� הסדק רחב מ

  . החדרה תעשה בעזרת פטישה. בדייס שיהדקו ויחזקו את הסדק והחלל

)אב� מאיכות נמוכה( בקירות בנויי� באבני� שאינ� מסותתות בפאות חדות  .10

במקו� חסרות מאותו סוג ובטקסטורה  חדשותאבני� הזוכה  ישלי� 

שברי , חול, על בסיס סיד ברובהוצבע זהי� וימלא את החללי� בי� האבני� 

מישור  שיתקבלבאופ� , ב�חרס ואב� הכל כדוגמת המרק� המקורי בגוו� הא

השטח יוברש במברשת . כאשר האבני� מבצבצות מתו� המרק�, אחיד

  .המפקח קטע לדוגמא יובא לאישור . הרצוי המרק�פלדה לקבלת 

  

   החלפת אבני� פגומות  14.03

  

החלפת אבני� פגומות בשלמות� ייעשו לאחר ניסור המישקי� בהיק� האב�   .א

ורק אחר כ� ובעזרת אזמלי� יפוררו את . מ"ס 15 הפגומה ובעומק מינימלי של

 . מ" ס15כ� שנקבל שקע מלבני בעומק . ל"האב� לעומק הנ

, נקייה מלכלו�, האב� תהיה אב� ישנה מתאימה במרק� ובגוו� לאב� הקיימת  .ב

   .'טיח וכו, צבע

  .טר� הביצועהמפקח יגיש דוגמה של האב� המוצעת לאישור הזוכה 

כ תחוזק "ואח, תמרח בשכבת מי סיד, וללא פגמי�, האב� שתוחל� תהיה מלבנית

 . לתו� השקעקבטיט כמפורט לעיל שייזר

כמות הטיט תהיה כזו שתמלא את המישקי� . האב� תהודק היטב לתו� הטיט

  . ואת כל החלל

  . כיחול האב� יבוצע יחד ע� כיחול כל הקיר  .ג

  

   אב- פגומה החלפת פני  14.04
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. מ" ס5לעומק של עד , ות שפני האב� בלבד נפגעותעשה במקומ החלפת פני האב�  .א

מ במידות האב� הפגומה ולשקע בה אב� " ס7במקרה זה יש לסתת מלב� בעומק 

ומילוי החלל בטיט בדומה לפעולה שתבוצע במקרה , מ"ס 5מלבנית חדשה ובעובי 

האב� תובא . מ" ס2עובי הטיט המינימלי יהיה . של החלפת אבני� בשלמות�

האב� תהיה כמפורט לגבי  .ובמידות המדויקות של האב� החסרהלאתר מנוסרת 

  .ל"החלפת אבני� כנ

  

  ערבול חומרי המליטה  14.05

�לא יותר ערבוב . יבוצע בערבל' הכיחול וכו, הטיט דייס, ערבול חומרי המליטה של הבטו

  .ביד

  

  

  בנייה באב-  14.06

 במראה ובמרק�, דלפתחי� באב� תבוצע באב� בגו שחזור חלקי קירות אב� או אטימת

כדוגמת הקיר הקיי� לרבות חיבור וקשירת החלק החדש לחלק הקיי� ) צורת סיתות(

  . והקונסטרוקטור לרבות שילוב אבני� מפירוק לשימוש חוזרהמפקח י הנחיות "עפ

  

   מסגרות פלדהעבודות – 19פרק 

  

   לייצור והקמה ביצוע תוכניות  19.01

 להכי� בכפו� לאמור בתק� זוכהביצוע ועל  הינ� להפלדה קונסטרוקצית תכניות  א

  . מפקחלאישור ה,  ייצור והקמהתוכניות �4.5 ו4.4; 4.3 סעיפי� 1 חלק 1225

  

  :  התכניות הבאות לאישורלספק הזוכה  על  .ב

  . 1:20 מ"י� בקנשני יצור אלמנטי� ראשיי� ומתכנית   

  . 1:5 מ" בקנל" חיבור לנפרטי   

  . 1:5בנה  חיבור הקונסטרוקציה למפרטי   

  .הובלה והרכבה,  ייצורפרט   

מזחלות , פלשונגי� החיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות פרטי   

  . והכיסויי�

  

     .לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבי�.  אחד לאישורבשלב יוגש ל" הנכל  .ג

  

  .  תוכניות הייצוראת החתימה על החוזה ממועד  יו�20 בתו�להשלי� הזוכה  על  .ד

  

  . ולא ימדדו בנפרדהזוכה  יחולו על ל" התוכניות כנבביצוע ההוצאות הכרוכות כל  .ה

  

   תקני�  19.02

   .1508 י" ות1 חלק 1225 י"חוזה זה תעמוד ג� בדרישות ת/ נשוא מכרזהעבודה
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   חומרי�  19.03

 בהרכבה הכימי המתאימה FE 360 מסוג  חלקי הקונסטרוקציה יבוצעו מפלדה חדשהכל

  . 1225 ישראלי בתק�הכל לפי המוגדר . לוו�לתהלי� ג

  

   ריתו"  19.04

 ביצוע העבודה א� ורק רתכי� מוסמכי� בעלי לצור�מתחייב להעסיק הזוכה   .א

   .127 י"תבנות תוק� לפי , תעודות מאושרות

  

סוג הזר� ,  לסוג הפלדה של הקונסטרוקציהיתאי� האלקטרודות לריתו� סוג  .ב

 ולתנוחת הריתו� לפי דרישות הביצועפרי� בעת למיקו� הת, החשמלי ועוצמתו

   .�1341 ו1340, 1338 י"ת

  

 בדיקות מפקח לפי הנחיות ההייצורלבצע במהל� , הזוכה או הקבל� מטעמו על  .ג

בבדיקות . המפקח  י"ערנטג� לבקרת הריתו� באמצעות מכו� מוכר שיאושר 

 המותרות סטיותה. 1 חלק 225 של תק� 11.9.6.2 סעי�יבחנו הפריטי� כמפורט ב

  . 1225 של תק� 11.9.7 סעי�לפי התק� הגרמני כמפורט ב

  

   קונסטרוקציה חלקי הכנת  19.05

 מירב החיבורי� כדי לצמצ� באתר את מספר את מלאכה יש לבצע בבית  .א

  . החיבורי� למינימו� ההכרחי

  

מראש חורי� לברגי� הזוכה  לבצע באתר יכי� יאשר מפקח החיבורי� שהעבור  .ב

  . ועי� בשפות המיועדות לריתוכי�ושיפ

  

 יצויינו ויסומנו באופ� ברור במטרה לאפשר זיהוי מראש החלקי� המוכני� כל  .ג

  .  שכני�לחלקי�מקומ� בקונסטרוקציה ומיקו� חיבור� 

  

שטחי . אי� לחתו� במבער.  או בכלי מכני בלבדבמשור האלמנטי� יבוצע חיתו�  .ד

  .  ובמידת האפשר יהיו חלקי�חריצי�החיתו� בכל מקרה ישארו ישרי� ובלי 

  

  . מפקח מוכני� לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור ההמובאי� האלמנטי�  .ה

  

 קונסטרוקצית הפלדה למידות בתכניות ולמידות מידותאחראי להתאמת הזוכה   .ו

  . מפקחלעל כל אי התאמה יודיע , המבני�

חברות ע� חלקי הפלדה לפי  עוגני פלדה כהכנה להתבבטוני�להרכיב הזוכה  על  .ז

כדי לאפשר ,  הבטו�עבודותצוע י בבלדייקהזוכה על . זוכהפרטי� שימסרו ל

  . הרכבת קונסטרוקצית הפלדה

, יעשה את כל ההכנות כפיגומי� זמניי�הזוכה ,  בגבהי�קונסטרוקציה בהרכבת  .ח
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  .  את העבודה תו� עמידה בדרישות הבטיחותלבצעכדי , 'תמיכות וכו

  

   גי�בר  19.06

  . מ" מ�1 הבורג במקוטרקוטר חורי הברגי� יהיה גדול .  הברגי� יהיו מגולבני�כל

  . מיקרו�40 בעובי) טרמו דיפוזיה( "שררד" יהיו מצופי� באב# בשיטת הברגי�

  

   רציפי� בחלקי� שימוש  19.07

לא יותר ביצוע . בתוכניות קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקי� שלמי� כמפורט אלמנטי

במידה ויהיה צור� . בריתו�חלקי� '  חיבור מסי"ע, ט המתואר בתוכניות כרצי�אלמנ

 יבוצע במפעל הריתו�. המפקח הדבר טעו� אישור בכתב מ, להארי� אלמנט בריתו�

 להבטחת האמצעי�נקט בכל הזוכה נוכח לדעת כי המפקח לאחר שהמפקח ובנוכחות 

  . חדירה מלאה

  

   ההריסה והכנ,  פירוקעבודות – 24פרק 

  

  פירוק והריסה כללי   24.01

 ההריסה הפירוק תבוצענה על פי כל די� ותו� הקפדה על אמצעי זהירות עבודות  .א

יהיה אחראי לבדו לכל הזוכה . או ברכוש/ו, על מנת למנוע פגיעה בנפש, מתאימי�

 .נזק שייגר� לרכוש ולנפש

'  וכוחלקי מבני�, יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבות� של המבני�הזוכה   .ב

 . בתחו� עבודתו

ולשביעות רצונו המפקח יתוקנו על ידו על פי הנחיות הזוכה נזקי� שייגרמו על ידי   .ג

בא� נמצאי� בחלק המיועד הזוכה לפני ביצוע הריסה כלשהי יוודא . המלאה

יש לקבל אישור , במידה וישנ� כאלה. קווי מי�, טלפו�, להריסה קווי חשמל

במידה והניתוק עשוי לגרו� לפגיעה . וע ההריסהלניתוק� לפני תחילת ביצהמפקח 

 . חיבורי� מתאימי�הזוכה  יבצע –טלפו� ותברואה , בקווי החשמל

והבעלי� המפקח  הפירוק וההריסה טעוני� אישור מוקד� בכתב של עבודותכל   .ד

 .הרשומי� ביומ� העבודה

  .או הריסה/ פירוק ועבודותללא אישורי� כאלה אי� לבצע כל 

ורות על הריסה ופירוק ג� ללא אישור הבעלי� תו� ציו� פרט זה רשאי לההמפקח 

  .באישור ההריסה הרשו� ביומ� העבודה

במקרה של חילוקי .  ימי� מראש7המפקח יתא� את מועדי ההריסה ע� הזוכה   .ה

יהיו ספקות באשר לאופני  זוכהל בא�. יהיה הפוסק הבלעדיהמפקח , דעות

 .נחיותולקבל ההמפקח עליו להתקשר ע� , ההריסה

להקי� תחילה הזוכה יהיה על ,  ההריסה והפירוק מחייבי� זאתעבודותבא�   .ו

או לתמו� זמנית , ולתמו� חלקי מבנה סמוכי� למקו� ההריסה, פיגומי� מתאימי�

  .חלקי מבנה שאינ� סמוכי� למקו� עבודתו
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או להוראות שיינתנו /ו בתוכניות  הפירוק וההריסה ייעשו בהתא� למסומ�עבודות  .ז

י "אלא א� נאמר ע, עירייהשל הטי� שיפורקו הינ� רכושה כל הפרי. במקו�

 .אחרתהמפקח 

לצור� הפירוק וההריסה טעו� , 'פטישי אוויר וכו: השימוש במכשירי� מכניי� כגו�  .ח

דרישה . שאישור כזה אמנ� יינת� אינו מתחייבהמפקח . המפקח אישור מוקד� של 

מש כעילה לתביעה כל שהיא מצד לא תש, לביצוע הפירוק וההריסה בעבודת ידיי�

 . א� לא צוי� אחרת, למע� הסר ספק. הזוכה 

 מטר מקוי הבניי� או הגדר ייעשו א� ורק 1.5חציבה במרחק עד /  חפירה עבודות  .ט

נית� להשתמש בכלי� מכניי� לאחר , במרחקי� גדולי� יותר.  ידיי�עבודותב

 . המפקח אישור 

  

  קיימי�ומחיצות  פירוק קירות  24.02

הזוכה י " באזורי� אשר לא סומנו עעבודותאי� לפגוע בקירות קיימי� או להתחיל ב  .1 

  .המפקח י "ואושרו ע

ולאחר השלמת המפקח פ הנחיות " פירוק הקירות הקיימי� יבוצעו עעבודותכל   .2 

  .התמיכות הזמניות

להקי� תחילה כל התמיכות הזוכה  הפירוק מחייבות זאת יהיה על עבודותבא�   .3

  ימות לחלקי מבנה העשויי� להיפגע מעבודת הפירוק המתא

לשימוש המפקח י " הפירוק יבוצעו בעבודת ידיי� אלא א� נית� אישור עעבודותכל   .4

   .במכשירי� מכניי�

  :פ השלבי� הבאי�"הפירוק יבוצע ע  .5 

  . המפקח  י"י גיר צבעוני ואישור� ע"תיחו� גבולות השטח להריסה ע  * 

  .בשטח לגבי אזורי� בה� מבוקשי� פירוקי גישושהמפקח י "יינתנו הנחיות ע  * 

  .לאחר השלמת פירוקי הגישוש יינתנו הנחיות להמש� הפירוק  * 

 על כל בעיה מנהליודיע להזוכה .  הפירוק יבוצעו באמצעי� ידניי� בלבדעבודותכל   .6

  .המפקח ללא ידיעת הזוכה י "או חריגה מהמתוכנ� לא ילקחו החלטות בשטח ע

מקומות בה� נדרשת הרחבת פתחי� קיימי� או פתיחת פתחי� חדשי� בקירות ב  .7

  .י המתכנני�"מקוריי� יסומנו גבולות הפירוק תחילה ויאושרו ע

ינוקה ויאוחס� ) ב"אב� וכיו, לבני סיליקאט, לבני זפזי�, לבני בטו�( החומר המפורק  .8

  . במבני� שחזור עבודותלצור� ביצוע תיקוני� ו

   _______________________  

  הזוכה חתימת                                                                                                             
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   של המכרז' בחלק 

  
  
  

  
  
  
  

  יונספחחוזה השכירות על 
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  
  
  

   23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  יונספחנוסח חוזה השכירות על  – 10 נספח
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  :י החוזהנספח

  
 ;כולל המבני�, מקרקעי�תשריט ה   �1 נספח

  ;ושימור פנימיהוראות לביצוע שיפו#   � 2 נספח

  ;השימוש במושכר  � 3 נספח

  . בטיחות אשנספח   � 4 ספחנ

  מדיניות השימושי� ומיתוג, חזו� המתח�  � 5 נספח

 ; השוכרעבודותנוסח אישור ביטוחי   �6 נספח

 ;נוסח אישור ביטוחי השוכר  �7 נספח

 ;נוסח ערבות הביצוע  � 8 נספח

  ;נוסח ערבות השכירות  � 9 נספח

  ;נוסח ערבות האחזקה  �' א9 נספח

  ;נוסח חוזה הניהול  � 10 נספח

  ;לא מצור*�נוסח פרוטוקול מסירת המושכר לשוכר  � 11 נספח

  ;נוסח תעודת השלמה  � 12 נספח

  ; אחזקת המבני� לשימורנספח  � 13 נספח

  ;תיקי השיפו#   � 14�16נספח 
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  ש כ י ר ו ת ח ו ז ה

  בלתי מוגנת 
  

  _____________ שנת ___________לחודש ___  ביו�  יפו�תל אביב שנער" ונחת� ב
  

  
   יפו–עיריית תל אביב   :בי-

  תל אביב, כיכר רבי�, 69אב� גבירול ' מרח
  _____________:פקס______ _______: טל

) �  )"העירייה" או "המשכיר ":להל
  � מ צ ד א ח ד �

  
  _______________________  :ובי-

  _______________.פ.ח
  ______________________מ

  _________________: פקס_____ ______________: טל
  ) �  )"השוכר ":להל

   
  � מ צ ד ש נ י �

  
הינ� ") העירייה"או " המשכיר"להל�  ( יפו–ומדינת ישראל ועיריית תל אביב    :הואיל

�  ;כהגדרת� להל�, הבעלי� הרשו� של המקרקעי

, לוהואיל ועל פי הסכ� בי� העירייה למינהל מקרקעי ישראל בש� מדינת ישרא  :והואיל
רש� כחוכרת בי� היתר של המושכר כהגדרתו יזכאית העירייה לה  30.3.09מיו� 

�  ;להל� אשר מצוי על המקרקעי

  ;__________ביו� , והמשכיר פרס� את המכרז כהגדרתו להל�  :והואיל

  ;ביחס למושכר, השוכר השתת� במכרז וזכה בוו  :הואילו

בשכירות ,  תמורת דמי השכירות, לשכור מהמשכיר את המושכר�מעונייוהשוכר   :והואיל
כהגדרת� להל� והשוכר מעוניי� לשכור , בתמורה למטרה, לתקופה, בלתי מוגנת

כהגדרת� , עבודותולבצע את ה ) ”as is“( הנוכחימהמשכיר את המושכר במצבו 
�  ;בכפיפות לתנאי� ולהוראות המפורטי� בחוזה זה להל�, להל

, כל כספי� או תמורה שה� למשכיר, ידוהשוכר לא שיל� וג� לא ישל� בעת  :והואיל
  ;1972 � ב"תשל, )נוסח משולב(  חוק הגנת הדיירל פישהינ� בגדר דמי מפתח ע

 לחוק 14 עד 9י חוזה זה הסעיפי� "ובגלל האמור לעיל חלי� על השכירות עפ  :והואיל
 ולפיכ� חוזה זה והשכירות על פיו אינ� 1972 �  ב"תשל) נוסח משולב( הגנת הדייר

  ;י החוק האמור"� עפמוגני
  

  :הותנה והותנה בי- הצדדי� כדלקמ-, לכ- הוצהר
  

  נספחי� וכותרות משנה, המבוא  .א

 .המבוא לחוזה זה ונכונות הצהרות הצדדי� בו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנו    

 הגדרות        .ב

 ;המתכנ� מטע� המפקח       � "האדריכל" )1

 ;יונספח על חוזה זה    �  "חוזה זה/""החוזה" )2

 1נספח  בתשריט 107 � ו 106, 102'  מבני� מס� "המבני� לשימור  " או" המבני�" )3
 ;לחוזה
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 1 נספח בתשריט 107 �  ו 106,102' מבני� מס  � "המושכר" )4
 בכול� עבודותלאחר השלמת ביצוע ה, לחוזה
בקווי ,  שטח המושכר הנו שטח המבני�.ביחד

�המפורטי� ) קונטור כל קומה בנפרד( הבניי
שטח המושכר לא .  בלבדבתיקי השיפו# וש�

 שוכרל. יכלול את השטחי� הצמודי� למבני�
או /לא תהא כל זכות בשטחי� הצמודי� לה� ו

  .כל תביעה או דרישה לגביה�

אשר פורס� על ידי  23/2009' מכרז מס  �" המכרז" )5
 ;יונספחעל , המשכיר

או מי מטעמה או א� /מ ו"אחוזות החו� בע  � " המפקח " )6
 ;בתורה העירייה אחרת בכת

 ; יפו–עיריית תל אביב                                       � " המשכיר" )7

 פנימי של המושכר  ושימורהוראות לשיפו#      �"  והשימורהוראות השיפו." )8
 ; לחוזה זה2 נספחבהתא� ל

 שעל השוכר  הפנימיהשימורו השיפו# עבודות   � " עבודותה" )9
   ;בהתא� להוראות השיפו# והשימור, לבצע

 __;_____________________  �" השוכר" )10

אלא א� , או מי מטעמה/מ ו"אחוזות החו� בע      �" חברת הניהול"או " החברה" )11
� ;אחרת לשוכר בכתב  הודיע המשכיר , כ

על ידי , המתפרס� בכל חודש, מדד המחירי� לצרכ�          �" מדד המחירי� לצרכ-" )12
או כל גו� /המרכזית לסטטיסטיקה ו הלשכה

או כל מדד רשמי , י אחר שיבוא במקומהרשמ
 ;אחר שיתפרס� במקומו

חתימת ביו�  ידועמדד המחירי� לצרכ� אשר                                    �" מדד בסיס" )13
 ;החוזה

א� . שיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס            � " הפרשי הצמדה למדד" )14
היה י, הקובע לעומת מדד הבסיס ירד המדד 

 ;1 �שיעור עליית המדד שווה ל

מדד המחירי� לצרכ� אשר יתפרס� לאחרונה לפני                             � " מדד קובע" )15
 ;מועד החזר הוצאה או תשלו�

 כהגדרת� 7' ש– 1'ש, 3'פ ג"שצ, 2'פ ג"שצ              �" מתח� המבני� לשימור" )16
 .3000ע "בתב

בנוס� , שתבוצענה על ידי השוכר במבני� עבודות                      �"  ההתאמהעבודות" )17
מטרת להתאמת המבני�  לצור� , עבודותל

 ;השימוש

או / הפיתוח שיבצע מינהל מקרקעי ישראל ובודותע              �"  הפיתוחעבודות" )18
    המשכיר 

 ;או מי מטעמ� במתח� המבני� לשימור/ו                                     

שימור החיצוני שיבצע /  השיפו#עבודות �" שימור החיצוני/ השיפו.דותעבו" )19
מטעמו במבני�               או מי /המשכיר ו

כפי שמפורט בתיקי השיפו# המצויי� , לשימור
 . תל אביב#4 "גרשו� ש' במנהלת גני שרונה ברח

להבטחת , לחוזה 8 נספחערבות בנקאית בנוסח                              �" ביצועערבות " )20
 ; השימורעבודות השיפו# ועבודותהשלמת 
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להבטחת , לחוזה 9 נספחערבות בנקאית בנוסח                      �" ערבות שכירות" )21
  קיו� כל 

 ;התחייבויות השוכר על פי חוזה זה                                     

 ;להוראות השיפו#, 14�16י� נספח                            � " תיקי השיפו." )22

 ;מינהל מקרקעי ישראל                                       �" המינהל" )23
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 י�נספח.ג

� החוזהמהווי� חלק בלתי נפרד ממפורטי� להל� הי� נספחה:  

 ;כולל המבני�, מתח� המבני� לשימורתשריט    �1 נספח )1

המבני� על ידי פנימי של השימור השיפו# וה  עבודותהוראות לביצוע  � 2 נספח )2
  ;השוכר

  ;השימוש במושכר  � 3 נספח )3

  ; בטיחות אשנספח  � 4 נספח )4

 ;מדיניות השימושי� ומיתוג, חזו� המתח�  � 5נספח  )5

 ; השוכרעבודותנוסח אישור ביטוחי �  6 נספח )6

 ;נוסח אישור ביטוחי השוכר�  7 נספח )7

 ;נוסח ערבות הביצוע  � 8 נספח )8

 ;נוסח ערבות השכירות  � 9 נספח )9

 ;נוסח ערבות האחזקה � 'א 9נספח  )10

  ;יונספחנוסח חוזה הניהול על    � 10 נספח )11

  ;לא מצור*�נוסח פרוטוקול מסירת המושכר לשוכר  � 11 נספח )12

  ;נוסח תעודת השלמה  � 12 נספח )13

 ; אחזקת המבני� לשימורנספח  � 13 נספח )14

  תיקי השיפו#– 14�16נספח  )15

 מהוות חלק מהותי מחוזה זה ה� אינ�, כותרות המשנה בחוזה זה הינ� לצור� התמצאות בלבד  .ד
  .ולא תשמשנה לצור� פירושו

  תנאי מתלה  .ה

  .הפני��חוזה זה טעו� אישור שר )1

מיו� ,  חודשי�)12( � עשרשניי שר הפני� בתו� "יו לא יאושר ענספחא� החוזה על  )2
י מת� "ע,  הזכות לבטל חוזה זה בכל עת לאחר מכ�שוכראו ל, משכירתהיה ל, וחתימת

.  מסירתהמועדיהיה החוזה בטל מ, אמור ומשנמסרה הודעה כשניהודעה בכתב לצד ה
לא תהיינה למי מהצדדי� תביעה וטענה כל שהיא כי , מובהר בזאת, למע� הסר ספק

 ובי� משכירי ה"בי� א� הביטול נעשה ע(  בגי� ביטול החוזה כאמור לעילכלפי משנהו
  ).שוכרי ה"א� נעשה ע

 ערבות  זכאי להשבה שלשוכריה ה זה יהסעי�במקרה של ביטול החוזה כאמור ב )3
 .הביצוע בלבד

 . לחוזה זה יוכלו להסכי� על ארכה לקבלת אישור שר הפני�השוכרהמשכיר ו )4

  הצהרות השוכר  .ו

, �מיקומ, מתח� המבני� לשימור ואת המושכר את השוכר מצהיר כי ראה ובדק )1
  .�מצבו �סביבת

להוראות השיפו# ,  לתיקי השיפו#את כל הנתוני� הקשורי�השוכר מצהיר כי בדק  )2
�לצור� , מ� הרשויות המוסמכות, א� נדרש, לקבלת רישיו� עסק, ולהוראות השימור וכ

 שימוש במושכר על פיאו אפשרויות /וכל הגבלה והשימוש במושכר או כל חלק ממנו 
 .די�ה
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 ההתאמה תבוצענה על ידו על פי כל רישיו� או עבודות ועבודותהשוכר מצהיר כי ה )3
 .הדרושי� על פי די� ועל חשבונו של השוכר בלבד,  בניהלרבות היתר, היתר

כי לא יהיה זכאי להשבת כל סכו� שהוא אשר הוצא על ידו בקשר ע� , השוכר מצהיר )4
למעט , או כל סכו� אחר אשר שול� על ידו בקשר ע� חוזה זה/ ועבודותביצוע ה
 . להל� כ  סעי�האמור ב

או חברת /ו משכיראו תביעה כנגד ה/כל טענה ולו  לא תהיינה השוכר מצהיר כי )5
מתח� המבני� באשר ל, או מי מטעמ�/ו") אחוזות החו�: "להל�( מ"אחוזות החו� בע

או אי התאמה מכל סוג /והוא מוותר על כל טענות ברירה ואו למושכר /לשימור ו
למע� . ו אי התאמה או פג� כלשהומו� א, כפיה, הטעייה, לרבות מחמת טעות, שהוא

ולחוזה  יונספחאו צורפו למכרז ו/אשר נכללו והנתוני� כל כי , מובהר בזאת, הסר ספק
מובאי� א� ורק לנוחות , או המבני�/מתח� המבני� לשימור ובקשר ע� יו נספחזה ו

או על , אחראי� על דיוק�, או מי מטעמ�/או אחוזות החו� ו/ וואי� המשכירהשוכר 
 .ת�שלמו

פיזית , או את המושכר/מתח� המבני� לשימור והשוכר מצהיר כי ראה ובדק את  )6
על פי  �וייעוד או על המושכר/החלות על המקרקעי� ותכניות הבדק את , ומשפטית

את הוראות השיפו# ואת הוראות , את תיקי השיפו#, ה�ע החלה עלי"הדי� והתב
לה מתאימי� למטרותיו והוא וכי מצא את כל אהשימור ומסמ� מדיניות השימושי� 

מוותר בזה על כל טענת אי התאמה מכל מי� וסוג שהוא ועל כל טענת ברירה אחרת 
 ובקשר לשימוש שהוא מתעתד לעשות או למושכר/מתח� המבני� לשימור וביחס ל

 .מושכרב

לרבות , השוכר מצהיר כי ידוע לו שבתקופת השכירות הינו אחראי לפיקוח על המושכר )7
הינו , תפיסות ופינויי� של פולשי� ובכל מקרה א� ימצאו פולשי�,  גבולמניעת השגות

השוכר יודיע למשכיר מיידית . מתחייב לנקוט הליכי� משפטיי� נגד� על חשבונו בלבד
 .על כל מקרה בו לדעתו קיימות השגות גבול או כניסת פולשי� למושכר

ה לפי חוק השוכר מצהיר כי לא ירשו� בלשכת רישו� המקרקעי� הערת אזהר )8
 .לגבי זכויותיו על פי חוזה זה, או כל הערה אחרת, 1969 –ט "המקרקעי� התשכ

,  הפיתוחעבודותהשוכר מצהיר כי ידוע לו שתבוצענה במתח� המבני� לשימור  )9
הכל בהתא� לצור� ולפי שיקול ,  נוספותעבודותהשימור החיצוני וכ� / השיפו#עבודות

או /או תביעה נגד המשכיר ו/או דרישה ו/ה ודעת המשכיר וכי לא תהיינה לו כל טענ
, או נגד מי מטעמ� בקשר לכ�/או נגד מינהל מקרקעי ישראל ו/נגד אחוזות החו� ו

או למי מטעמו בשל ביצוע /אשר ייגרמו לו ו, או מטרד, לרבות בגי� כל אי נוחות
 עבודותכתוצאה מביצוע , או בגי� מועד תחילת תקופת השכירות/ כאמור ועבודותה
 .הכל בכפו� לאמור בחוזה זה, לוא

השוכר מצהיר ומתחייב כי ישתמש במושכר בהתא� למטרת השכירות ולמטרה זו  )10
 .בלבד

חושבו , שדמי השכירות על פי חוזה זה, כי ידוע לו והינו מסכי� לכ�, השוכר מצהיר )11
 ,הכוללות עבודות שיפו# ושימור,  שעל השוכר לבצע במושכרעבודותתו� התחשבות ב

או תביעה להשבת עלות , דרישה, הוראות חוזה זה וכי לא תהיה לו כל טענהבהתא� ל
או תביעה אחרת בגי� ביצוע , דרישה, או טענה/ שימור ועבודות שיפו# או עלות עבודות

או ,  על ידו והוא ישיב את המושכר לידי המשכיר בתו� תקופת השכירותעבודותה
 .ללא כל תמורה שהיא, ידוא� תמומש זכות הברירה על , בתו� תקופת ההארכה

, השוכר מצהיר כי נמסר לו שהמבני� הינ� מבני� עתיקי� בעלי ער� היסטורי רב )12
השוכר מצהיר כי ידוע . המיועדי� לשיפו# ולשימור והוא מתחייב לשמור על שלמות�

או , כתוצאה ממצב המבני� ,לו שהינו אחראי לכל נזק שייגר� לכל אד� או גו� שה�
 . היאמכל סיבה ש, חלק�

קיימי� במתח� המבני� לשימור מבני� , כי בנוס� למבני�, השוכר מצהיר כי ידוע לו )13
 "). המבני� האחרי�: "להל�(נוספי� 

או המשכיר או מי /יבצע מינהל מקרקעי ישראל ויתכ� כי , בחלק מהמבני� האחרי� )14
בתו� . עבודות הפיתוח ובמקביל לעבודות שיפו# ושימור במקביל לעבודותמטעמו 

יעשה בה� מינהל מקרקעי ישראל ,  השיפו# והשימור של מבני� אלועבודותצוע בי
 .לרבות השכרת�, או המשכיר שימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי/ו
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בכל , או על ידי מי מטעמו/במסגרת השימוש שייעשה על ידו ו, המשכיר יהיה רשאי )15
שטחי� , להצמיד למבני� אלו,  זה)13  סעי�אחד ואחד מ� המבני� המפורטי� ב

בגבולות ובגודל כפי שימצא לנכו� על פי שיקול דעתו , פתוחי� הסמוכי� אליה�
 .הבלעדי

או אחוזות החו� /ו משכיראו תביעה כנגד ה/כל טענה ולו  לא תהיינה השוכר מצהיר כי )16
 .בקשר לאמור לעיל, או מי מטעמ�/או המינהל ו/ו

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית סעי� זה הינו סעי� )17
 .של חוזה זה
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 עבודותמסירת רשות שימוש במבני� לצור" ביצוע ה .ז

 או מהמועד בו נשלחה אל השוכר הודעה בכתב חתימת החוזהימי� מ) 7( תו� שבעה )1
, י חוק אישור זהבא� נדרש על פ, כי נית� אישור שר הפני� לחוזה זה, מאת המשכיר

ימסור המשכיר לשוכר רשות שימוש בלבד במבני� לידי , לפי המאוחר מביניה�
 ").עבודותמועד תחילת ביצוע ה: "להל�( עבודותלצור� ביצוע ה, השוכר

שעד מועד זה מילא השוכר אחר כל , תימסר לשוכר בכפו� לכ�, רשות השימוש כאמור )2
לרבות הפקדת ערבות הביצוע ואישורי , ועד�במלוא� ובמ, התחייבויותיו על פי חוזה זה

 . השוכר בידי המשכירעבודותביטוח 

 ותבוא לידי סיו� במועד עבודותתקופת רשות השימוש תחל במועד תחילת ביצוע ה )3
 ").תקופת רשות השימוש: "להל�(  להל�יב  סעי�מת� תעודת השלמה כמפורט ב

 ובטר� מועד מסירת החזקה עבודותכי למעט ביצוע ה, מובהר בזאת, � הסר ספקלמע )4
מכל מי� , לא יהיה השוכר רשאי לעשות כל שימוש שהוא, עבודותוהשלמת ביצוע ה
 יסודי שהפרתו תהווה סעי� זה הינו סעי�. בתקופת רשות השימוש, וסוג שה� במבני�

 . הפרה יסודית של חוזה זה

 עבודותה  .ח

,  להל� כ  סעי�בכפו� לאמור ב, בעצמו ועל חשבונו, עבודותבצע את הי ויתכנ�השוכר 
  .יונספחבהתא� להוראות חוזה זה ו

 עבודותלוח זמני� לתכנו- ולביצוע ה       .ט

כל המסמכי� והתוכניות הדרושי� את המפקח להכי� ולהגיש לאישור השוכר מתחייב  )1
לא יאוחר מתו� , זאת ו")תוכניות ה ":להל�( ועבודות ההתאמה עבודותה ביצוע לצור�

התכניות שתימסרנה יכללו בי� היתר . עבודותמועד תחילת ביצוע המיו�  )90( תשעי�
מעליות , אינסטלציה סניטרית, מזוג אוויר, תאורה, מערכות חשמל, תכניות אדריכלות

 'וכו

ככל שקיימות כאלה לתוכניות , עיר הערותיוהמפקח יבדוק את תוכניות השיפו# וי )2
יו� ) 30( י�שלושהערות המפקח תימסרנה לשוכר תו� . השימור וההתאמות, השיפו#

 .ממועד הגשת תוכניות השיפו# למפקח על ידי השוכר

: להל�( בהתא� להערות המפקח, השוכר יבצע בתוכניות את כל התיקוני� הנדרשי� )3
תו� , סור למפקח את התוכניות המתוקנותהשוכר ימ"). התוכניות המתוקנות"

היחידה לשימור של המשכיר /יו� ממועד קבלת הערות המפקח ) 30( י�שלוש
 .באמצעות המפקח , לתוכניות

יאשר , המפקח יבדוק את התוכניות המתוקנות וככל שלא תהיינה לו הערות נוספות )4
ככל שתהיינה . ")התוכניות המאושרות: "להל�( לשוכר בכתב את התוכניות המתוקנות

עד לקבלת , לעיל )3  סעי�יחול האמור ב, למפקח הערות נוספות לתוכניות המתוקנות
 . זהסעי�היחידה לשימור בעירייה לתוכניות כאמור ב/אישור המפקח 

השוכר , ככל שנדרש כי התוכניות המאושרות תאושרנה ג� על ידי רשויות מוסמכות )5
השוכר מתחייב . המאושרותתוכניות הרק את רשויות התכנו� המוסמכות גיש לי

צור� קבלת כל האישורי� מכל הרשויות המוסמכות לצור� לעשות את כל הנדרש ל
 .עבודותשיונות הנדרשי� לביצוע היקבלת כל ההיתרי� והר

יות י הרשו"את כל התיקוני� שידרשו ע, המאושרות לבצע בתכניות שוכרעל ה )6
 .ממועד קבלת דרישת הרשויות יו�) 30( י�שלושתו� , המוסמכות

. עבודותשיונות הנדרשי� לצור� ביצוע היהשוכר מתחייב לקבל את כל ההיתרי� והר )7
, ככל שיחולו, ל"שיונות הניכל ההוצאות והתשלומי� הכרוכי� בקבלת ההיתרי� והר

 .יחולו וישולמו על ידי השוכר ולא יוחזרו לו
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על השוכר תחול החובה להשלי� את תיקי , זה ח  סעי� בכל האמור במבלי לגרוע )8
ולקבל את אישור צוות , ")תיקי השיפו# השלמי�: "להל�( עבודותהשיפו# בכל הנוגע ל

על השוכר תחול החובה לקבלת כל ההיתרי� . א לעניי� זה"השימור של עיריית ת
הכל בהתא� , � הנדרשי� על פי כל די� ועל פי נהלי עיריית תל אביב יפווהאישורי

 . הפני� וכתנאי לביצוע�עבודותוזאת לצור� ביצוע , לתיקי השיפו# השלמי�

ולהתחיל הרשויות המוסמכות י " לגשת לביצוע התכניות המאושרות עשוכרעל ה )9
מיד , שויות המוסמכותתנו על ידי הרשנישיונות יההיתרי� והרעל פי , עבודותביצוע הב

� .ע� אישור

 חודשי� קלנדריי� ממועד 12 לא יאוחר מתו� עבודותהשוכר ישלי� את ביצוע ה )10
 ").עבודותמועד השלמת ה: "להל�( עבודותתחילת ביצוע ה

 מוטלת החובה לבדוק את התכניות שוכרל הכי ע, מובהר בזאת, למע� הסר ספק )11
 )4  סעי�� על ידי המפקח כמפורט ב ממועד אישורימי�) 5( תו� חמישה, המאושרות

שיתגלו אי התאמה /סתירה/שגיאה להפנות תשומת לב המפקח לכל  השוכר על.לעיל
 .ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח  המאושרות תכניותעל ידו ב

לבצע על  שוכרתחייב את ה, אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל )12
  . א� יתגלו מאוחר יותרחשבונו את השינויי� או התיקוני� המתבקשי�

 יגיש השוכר למפקח תוכניות עדות, עבודותימי� ממועד השלמת ה) 30( י�שלושתו�  )13
)AS MADE (בתוכניות העדות ייכללו במדויק ג� כל . אשר הוכנו על ידו ועל חשבונו

ה� אלו המותרי� על פי חוזה זה ( ותהשינויי� אשר בוצעו לעומת התוכניות המאושר
 ).  על פי התוכניות המאושרותעבודותוה� אלו הנובעי� מאי דיוק בביצוע ה

תוכניות העדות תבוצענה על רקע התוכניות המאושרות ועליה� יסמ� השוכר את  )14
 .השינויי� האמורי�

 כי בכל אות� מקומות בה� לא יצוי� סימו� המצביע, מובהר בזאת, למע� הסר ספק )15
ייחשב הדבר כהצהרת השוכר כי , על שינוי ליד מידה המסומנת בתוכניות המאושרות

 .העבודה בוצעה בדיוק בהתא� לתוכניות המאושרות

יעדכ� השוכר על חשבונות את , לאחר אישור תוכניות העדות על ידי המפקח  )16
 ").תוכניות העדות המאושרות: "להל�( התוכניות המאושרות

בקשה ( תקנות התכנו� והבניהדת גמר כמשמעותה בהשוכר אחראי לקבלת תעו )17
 .")תעודת גמר: "להל�( �1970ל"התש, )תנאיו ואגרות, להיתר

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו סעי�הינו ,  זה על תתי סעיפיוסעי� )18
 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

 עבודותהנחיות כלליות לביצוע ה .י

 השיפו# והוראות השימור ועל פי וראותה, ניהיתר בהעל פי ,  תבוצענהעבודותה )1
יהיו , מקו� שנקבע תק� ישראלי לחומר או לעבודה מסוימי�. התוכניות המאושרות

�הספקת מי� וחשמל הדרושי� . החומר או העבודה באיכות שאינה נחותה מהתק
 . תהיה באחריות ועל חשבו� השוכרעבודותלביצוע ה

 תחייבנה הקמת עבודות במקרה וה. תבוצענה בשטח המבני� בלבדעבודותה )2
 במקביל עבודותיהיה רשאי השוכר לבצע את ה, מחו# לשטח המבני�, פיגומי�

,  ולכל היותרהמבני�מטר מחזית ) 2( שניברוחב שלא יעלה על , לחזיתות המבני�
'  מ2 במקרה כזה השוכר יהיה חייב להקי� גדר פח בגובה .בשתי חזיתות בו זמנית

לכל , הגדר תהיה חלקה ותודבק על הצד החיצוני שלה. השתקי� את שטח העבוד
, כמו כ�. מדבקה ע� עיצוב גרפי דקורטיבי או צילומי� של פארק, שטח הגדר

 .הפיגומי� יוסתרו בעזרת כיסוי בד כהה

בהתא� לצורכי , עבודותהמשכיר יקצה לשוכר שטח התארגנות לצור� ביצוע ה )3
ששטח התארגנות זה לא , ובכפו� לכ�השוכר ועל פי שיקול דעתו של המשכיר בלבד 

 . הפיתוחעבודותיפריע למהל� ביצוע� השוט� של 
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, עד כמה שהדבר נית�,  לדאוגעבודותה מתחייב בכל עת במהל� ביצוע שוכרה )4
ח האד� הדרוש על והציוד וכ, להבטיח מראש את הספקת� השוטפת של החומרי�

ח ובציוד או בכ, בחומרי�ור סבשל מח עבודותביצוע היווצר כל עיכוב בימנת שלא 
 .אד�

. מבני� ובסביבת�מתחייב לדאוג לשמירת כל החומרי� והציוד הנמצאי� בשוכר ה )5
 .שוכר בלבדיחולו על ה, כל אובד� או נזק שייגר� לחומרי� ולציוד

בעלי רמה מקצועית , מומחי� לכל מקצוע עבודותהמתחייב להעסיק בביצוע שוכר ה )6
היה רשאי י שוכרה.  והשלמת� במועדעבודותהטובה ובמספר הדרוש לש� ביצוע 

ובלבד שאלה יעמדו ברמה , עבודותלהעסיק קבלני משנה לביצוע שלבי� שוני� ב
 .הכל כמפורט בהוראות השיפו# והשימור. ת כאמור לעילימקצוע

 על פי חוזה זה שוכר המלאה של הו לקבלני משנה לא תגרע מאחריותעבודותמסירת  )7
 . על פי החוזהו מאיזו מהתחייבויותיוחרר אותשת כול� ולא עבודותביחס ל

 בכל זמ� ביצוע מושכר בויימצאמו אשר מנהל עבודה מוסמ� מטעהשוכר ימנה  )8
. אופ� ביצועה והתקדמותה, פקח על עבודת העובדי� וקבלני המשנהי ועבודותה

בכניסה למושכר יוצב . השוכר ימציא למשכיר טופס על מינוי מנהל העבודה כאמור
 . את פרטי מנהל העבודה הרשו� ומספרי הטלפו� שלושלט הכולל

בעלי , העובדי�, המפקחי�, היועצי�, המתכנני�מובהר בזאת כי כל , למע� הסר ספק )9
לא , עבודותה בביצוע שוכרשיועסקו על ידי ה, )על עובדיה�( המלאכה וקבלני המשנה
, נני�המתכולא תחול על המשכיר אחריות כלשהי כלפי , ייחשבו כעובדי המשכיר

או כלפי ספקי ציוד וחומרי� , העובדי� או בעלי המלאכה או קבלני המשנה, היועצי�
 .של הרוכש או כלפי צד שלישי כלשהו

 השוכר יישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבל� ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה )10
 –ח "התשמ, ) בנייהעבודות(  ובתקנות הבטיחות בעבודה1970 –ל "התש) נוסח חדש(

 .בי� שה� מטעמו ובי� שאינ� מטעמו,  המתבצעות במושכרעבודותלגבי כל ה, 1988

השוכר מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות  )11
בי� ,  המתבצעות במושכרעבודותביחס לכל ה, 1988ח "התשמ)  בניהעבודות( בעבודה

 2כאמור בתקנה , ל המינויומצהיר כי ישלח הודעה ע, שה� מטעמו ובי� שאינ� מטעמו
 .עבודותלמפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות ה, לתקנות אלו

או כל פסולת אחרת שנוצרה עקב /השוכר מתחייב לפנות את כל פסולת הבנייה ו )12
לרבות על ידי המשרד ,  באופ� שוט� ולאתר סילוק פסולת המאושר כדי�עבודותה

 עבודותכל פסולת אשר נוצרה עקב ההשוכר מתחייב לדאוג לכ� ש.  הסביבהלהגנת
 .לא תגרו� מטרד ולא תהווה הפרעה לסביבה

 הפיתוח עבודותייגר� נזק כלשהו ל, עבודותכי א� במהל� ביצוע ה, השוכר מתחייב )13
יתוק� כל נזק כאמור על ידי ,  או במתח�המבני�או לתשתיות קיימות בסביבת 

 .השוכר ועל חשבונו לשביעות רצו� המפקח 

בוצענה בהתא� לחוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ובהתא� להוראות  תעבודותה )14
 . לחוזה זה4 נספח בטיחות ובטיחות אש המצור� כנספחוהנחיות הדי� וכ� בהתא� ל

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו סעי�הינו ,  זה על תתי סעיפיוסעי� )15
 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

 פיקוח  .יא

 בהתא� להוראות עבודותה מבצע את שוכרכי ה, ירמשכ מטע� הוקהמפקח יבד )1
 .ישא בשכר טרחת המפקח יהמשכיר . יונספחחוזה זה ו

, עבודותההמפקח יהיה זכאי לקבל לידיו עותק מכל המסמכי� הקשורי� לביצוע  )2
 .לרבות תוכניות ויומני העבודה

את לבדוק , בכל עת, היכנס למושכר ולסביבת� רשאי להיהי, או מי מטעמו, המפקח  )3
קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודה לתוכניות , עבודותהאופ� ביצוע 
מסמכי� , הסברי�, מסור למפקח על פי דרישתו פרטי�שוכר יה. ולמפרטי�

 .ודוגמאות החומרי�
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או אי התאמה להנחיות לביצוע /לתק� כל ליקוי ו, המפקח יהיה רשאי להורות לשוכר )4
או מפגעי בטיחות והשוכר יהיה חייב לתק� את /ות ואו לתוכניות המאושר/ ועבודותה

 .ימי� ממועד קבלת הוראת המפקח ) 30( י�שלושתו� , או את אי ההתאמה/הליקוי ו

או / יפו ו–יקבל המפקח הנחיות ממהנדס העיר תל אביב , מובהר בזאת כי בי� היתר )5
 . השיפו# והשימורעבודותבכל הקשור ל, ממי מטעמו

ניתנת למשכיר הזכות לבטל , את המפקח במועד הנקוב לעיללא ביצע השוכר את הור )6
יו� מראש ובכתב וזאת מבלי לגרוע או לפגוע ) 14( חוזה זה בהודעה של ארבעה עשר

 .או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו, בכל סעד או זכות לה� זכאי המשכיר

ת יחולו ההוראות הקבועו, ניתנה הודעה על ידי המשכיר על ביטול החוזה כאמור )7
 . להל�)8.מ  סעי�ב

או /משכיר וכדי להטיל על ה, המפקחכי אי� בתפקיד , מוצהר בזה, למע� הסר ספק )8
או , או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת/אחריות בנזיקי� ו, מי מטעמו

 משכירה. או על פי הדי�/ ו על פי חוזה זהו מכל אחריות שיש לשוכרלשחרר את ה
לא תגרע ,  למנות מפקח והימנעות ממינוי מפקחו חייב להשתמש בזכותואינ

הקיימות כנגד כל טענה או תביעה , או השתק,  ולא תהווה מניעותומזכויותי
 ביצוע�, טיב�, עבודותבקשר ע� כל דבר ועניי� הקשור ב, כנגד השוכר, למשכיר

 .  חוזה זהלמפרט ולהוראות, והתאמת� לתוכניות

על פי שיקול דעתו הבלעדי והודעה על , המשכיר רשאי להחלי� את המפקח בכל עת )9
 .כ� תימסר בכתב לשוכר

 עבודותהשלמת ביצוע ה  .יב

יזמי� , במבני� עבודותיו� לפני מועד השלמת ביצוע ה) 14( לא יאוחר מארבעה עשר )1
המפקח יחל "). ההודעה: "להל�( עבודותהלבדיקת ביצוע ,  את המפקח השוכר בכתב

ממועד קבלת ההודעה ימי� ) 7(שבעה תו� , שוכרבנוכחות ה, עבודותהבבדיקת 
כי מצא המפקח .  ימי� מתחילתה)7( שבעהלא יאוחר מתו� , ויסיי� את הבדיקה

, לתנאי החוזה על כל מסמכיו בהתא� במבני� עבודותהשוכר השלי� את ביצוע ה
מר מהרשויות המוסמכות בגי� ובכפו� לכ� שהתקבלה תעודת גיו והוראותיו נספח

בכפו� לתנאי� המפורטי� להל� וע� , על ידי המפקח שוכר  תינת� ל�עבודותביצוע ה
 ").תעודת ההשלמה: "להל� ולעיל( תעודת השלמה, תו� הבדיקה

לשביעות רצונו או איזה חלק מה� לא בוצעו כאמור /ו עבודותהמצא המפקח ש )2
שינויי� , על ידי המפקח רשימת תיקוני� שוכרתימסר ל, יונספחבהתא� לחוזה זה וו

 . בכתבוהשלמות

 תו� ארבעה עשר, השינויי� וההשלמות, השוכר יהיה חייב לבצע את התיקוני� )3
 .ימי� ממועד מסירת רשימת התיקוני� השינויי� וההשלמות)14(

, שוכרבי� המפקח ל, השינויי� וההשלמות, ביצוע התיקוני�כל מחלוקת בקשר ע�  )4
 יפו –עיר תל אביב תובא להכרעת מהנדס ה, השלמההת� תעודת לרבות בעניי� מ

 . והחלטתו תהא סופית ותחייב את הצדדי�

,  במושכרעבודותתעודת ההשלמה תינת� על ידי המפקח רק לאחר השלמת ביצוע ה )5
  . לחוזה זה 12 נספח תעודת ההשלמה תהיה בנוסח .לשביעות רצו� המפקח 

 לשביעות עבודותהשלמת ביצוע הלאחר אלא ,  תעודת השלמהמשכירלא תינת� ל )6
 .רצו� המפקח 

 :ביצוע כל ההוראות הבאות ביחד, משמעה, בחוזה זה" עבודותההשלמת ביצוע " )7

לרבות א� לא רק , יונספחהמכרז ועל פי הוראות , במדויק ובמועד, ביצוע בשלמות )8
ות  ובתוכניהשיפו# והשימורהוראות מפורטות בה עבודותהשל כל , יונספחחוזה זה ו

או המפורטות או המתחייבות או הנובעות /או המתחייבות על פיה� ו/ והמאושרות
מוכ� וראוי למטרת , מושל�כאשר המושכר , יו לרבותנספחמהוראות חוזה זה על 

 .השכירות
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 ופינוי כל הפסולת המבני�החזרת המצב לקדמותו בסביבת , מושכר וסביבתוניקוי ה )9
לרבות על ידי ,  סילוק פסולת מאושר כדי� לאתרעבודותאו בקשר ל/שנוצרה עקב ו

 . הסביבהלהגנתהמשרד 

מושכר וה, יונספח בהתא� להוראות חוזה זה והושלמו עבודותכל ההמפקח מצא כי  )10
 . הופעל ונמצא מתפקד באופ� סדיר ללא תקלותעל כל מתקניו

 .עבודותהשוכר קיבל תעודת גמר מהרשויות המוסמכות ביחס לביצוע ה )11

ותיק מתק� ) as made(  סטי� של העתקי� מתוכניות העדות)3( השלושמסירת  )12
 2000 גרסת autocadכל התוכניות יהיו בתוכנת ( והעתק נוס� על גבי מדיה מגנטית

  ). לפחות

כשהוא חתו� על ידו , לחוזה זה 10 נספחהשוכר המציא למשכיר את חוזה הניהול  )13
תה בחוזה הניהול ועל ידי חברת הניהול ואישור בכתב מאת חברת הניהול כהגדר

, שעליו להמציא לה, כי השוכר המציא לה את כל המסמכי� והתשלומי�, ל"הנ
לרבות המחאות בגי� דמי הניהול על , לחוזה זה 10 נספחבמועד חתימת חוזה הניהול 

לשנת הניהול , במידה וקיימי� כאלה כמפורט בחוזה הניהול, השירותי� הנוספי�
 .הראשונה ואישורי ביטוח

ר ספק מוסכ� ומוצהר בזאת כי אי� במת� תעודת השלמה כדי לשחרר את למע� הס )14
לליקוי שלא נית� לגלות בבדיקה , או עקיפה/ישירה ו,  מאיזו אחריות שהיאמשכירה

 .תעודת ההשלמהאו שהתגלה לאחר תהלי� קבלת , סבירה

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית סעי� זה הינו סעי� )15
 .ל חוזה זהש

 )ספרינקלרי�( מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית על בסיס מתזי�  .יג

 מערכת גילוי וכיבוי אש במבני�כי יותקנו , א� יידרש על ידי הרשויות המוסמכות )1
ירכוש השוכר על חשבונו ובהתא� , )ספרינקלרי�( אוטומטית על בסיס מתזי�

נדרש על ידי הרשויות מתזי� העומדי� בכל תק� , לדרישות הרשויות המוסמכות
 . המוסמכות ויתקינ� על חשבונו

מיכל אגירת מי� , מיקומ� והתאמת� למבני�, א� לא רק, לרבות, התקנת המערכת )2
 .תבוצע בכפו� לאישור מוקד� של המפקח מראש והנחיותיו בכתב, ב"וכיו

 חיבור גז למבני�  .יד

 אספקה תבוצע אספקה זו באמצעות, ככל שתידרש אספקת גז לאיזה מ� המבני� )1
 .מרכזית על ידי צוברי גז תת קרקעיי� שיהיו פזורי� בשטח מתח� המבני� לשימור

יהיה עליו לבצע זאת באמצעות , ככל שיבקש השוכר לקבל אספקת גז למושכר )2
 .האספקה המרכזית כאמור לעיל ולא יאושר כל פתרו� אחר

 מי על פי הנחיית המשכיר או, על השוכר יהיה להתקשר בהסכ� ע� חברת הגז )3
 . לצור� אספקת גז למושכר, מטעמו

תנאי מוקד� למת� הסכמת המשכיר וחברת הניהול , כי בי� היתר, מובהר בזאת )4
 וקבלת תעודת ההשלמה ותעודת עבודותהינו השלמת ביצוע ה,  לגזהמבני�לחיבור 

 .י הרשויות"גמר וכל הנדרש ע

הווה הפרה יסודית  יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תסעי� זה הינו סעי� )5
     .של חוזה זה

 חיבור המבני� למי�  .טו

 .השוכר יזמי� על אחריותו וחשבונו חיבור ושעו� מי� למושכר )1

ישירות למחלקת המי� והביוב , השוכר יגיש על חשבונו תוכניות מערכות סניטריות )2
המקומית של המשכיר וימלא אחר כל דרישות המשכיר בקשר ע� חיבור שעו� המי� 

 .למושכר
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תנאי מוקד� למת� הסכמת המשכיר וחברת הניהול , כי בי� היתר, הר בזאתמוב )3
 וקבלת תעודת ההשלמה ותעודת עבודותהינו השלמת ביצוע ה,  למי�המבני�לחיבור 

 .י הרשויות"גמר וכל הנדרש ע

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית סעי� זה הינו סעי� )4
 .של חוזה זה

 בני� לחשמלחיבור המ  .טז

 .השוכר יזמי� על אחריותו וחשבונו חיבור חשמל למושכר מחברת החשמל )1

, או כל גור� אחר, השוכר לא יהיה רשאי להגיש כל בקשה שהיא לחברת החשמל )2
 .ללא הסכמת המשכיר וחברת הניהול מראש ובכתב, בקשר ע� חיבור חשמל למבני�

המשכיר וחברת הניהול תנאי מוקד� למת� הסכמת , כי בי� היתר, מובהר בזאת )3
 בכל המבני� עבודותהינו השלמת ביצוע ה, לחיבור כל אחד מ� המבני� לחשמל

 .י הרשויות"וקבלת תעודת גמר וכל הנדרש ע

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית סעי� זה הינו סעי� )4
  .של חוזה זה

 חיבור המבני� לביוב  .יז

לנקודת החיבור שהוכנה מראש על , המבנה לקו הביובאת על חשבונו השוכר יחבר  )1
 .ידי המשכיר בסמו� למבנה

בקשר ע� , השוכר לא יהיה רשאי להגיש כל בקשה שהיא לעירייה או כל גור� אחר )2
 .ללא הסכמת המשכיר וחברת הניהול מראש ובכתב, חיבור הביוב למבני�

שאבת סניקה וקו במידה ולצור� חיבור המבנה למערכת הביוב יידרש ביצוע של מ )3
האחריות על הביצוע המשאבה וק� הסניקה עד לנקודת החיבור שהוכנה על , סניקה

 .ידי העירייה ותחזוקת� לאור� השני� חלה על השוכר

יתקי� , במידה ויפעיל השוכר בתו� המבנה מטבח או מתק� אחר המייצר שומני� )4
שת הביוב השוכר על חשבונו מפריד שומ� לפני נקודת החיבור של המבנה לר

 .העירונית

סעי� זה הינו סעי� יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית  )5
 .של חוזה זה

 עבודותבדק ואחריות ל  .יח

 למלא את הוראות האחזקה  ולביצוע� ומתחייבעבודותהאחראי לטיב השוכר יהא  )1
, � ליקויי�את כל אות, ועל חשבונ, לתק� האחזקה לחוזה זה וכ� נספחכפי שמפורט ב

או אשר יתגלו א� , א� יתהוו, אשר יתהוו, ")הליקויי�: "להל�( או פגמי�, קלקולי�
  .ת השכירותבמש� תקופ במושכר יתגלו

או ליקויי� שתיקונ� אינו סובל /ו,  ליקויי� כאמור במועד� השוכרלא תיקבמקרה בו  )2
 חשבו�  לתק� את הליקויי� על המשכיררשאי דיחוי ותיקונ� נדרש באופ� מיידי

  .גי� ביצוע תיקוני� אלוכל העלויות ב בלחייב את השוכרושוכר ה

 זה אינ� גורעות מכל אחריות החלה סעי�כי הוראות , מובהר בזאת, למע� הסר ספק )3
 .עבודותבקשר ע� ביצוע הדי� או ה/חוזה זה ועל פי שוכר על ה

פרה יסודית  יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הסעי� זה הינו סעי� )4
 .של חוזה זה

 עבודותהשימור החיצוני ו/  השיפו.עבודות לבי- ביצוע עבודותתיאו� בי- ביצוע ה  .יט
 : הפיתוח

או מי מטעמ� יבצעו /או המשכיר ו/שהמינהל וכי יתכ� השוכר מצהיר כי ידוע לו  )1
וכ� , שימור חיצוני של המבני� לשימור ובי� היתר ג� במושכר/  שיפו#עבודותבמתח� 

מינהל מקרקעי ישראל יבצע במתח� המבני� לשימור את ש  יתכ�לשוכר כיידוע 
 . על ידי השוכרעבודותוהכל במקביל לביצוע ה,  הפיתוח וזאתעבודות
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שימור החיצוני של המושכר /  השיפו#עבודותהשוכר מצהיר כי ידוע לו כי יתכ� ש )2
משכיר יסיי� ה.  כהגדרת� בחוזה זהעבודותיבוצעו על ידי המשכיר במקביל לביצוע ה

י הגדרתו " חודשי� מהמועד הקובע עפ24בתו�  השיפו# החיצוני עבודותאת ביצוע 
 .במכרז

 על פי חוזה זה במקביל עבודותההמשכיר יהא רשאי לאפשר לשוכר להתחיל בביצוע  )3
במידה ותינת� .  השיפו# החיצוני שתבוצענה על ידי המשכיר במבנהעבודותלביצוע 

או /או דרישות ו/ייב השוכר כי לא יהיו לו כל טענות ומתח, הסכמת המשכיר כאמור
או מי מטעמ� בקשר ע� ביצוע� המקביל של /או המינהל ו/תביעות כלפי המשכיר ו

או עקב נזקי� או הפרעות שעלולי� להיגר� לו / השיפו# הפנימי והחיצוני ועבודות
יבות יחתו� השוכר על התחי, לפי בקשת המשכיר.  השיפו# החיצוניעבודותעקב 

כתנאי למת� הסכמת המשכיר , על פי נוסח שיראה המשכיר לנכו�, בכתב בעני� זה
 .  זהסעי�בהתא� ל

 הפיתוח יבוצעו על ידי מינהל מקרקעי עבודותהשוכר מצהיר כי ידוע לו כי יתכ� ש )4
 .  כהגדרת� בחוזה זהעבודותישראל במקביל לביצוע ה

 להקמת דר� תת עבודות יבצע השוכר מצהיר כי ידוע לו כי מינהל מקרקעי ישראל )5
לא יתאפשר ,  אלהעבודותקרקעית בסמו� לחלק מהמבני� וכי יתכ� כי בזמ� ביצוע 

לשוכר לא תהא ").המניעה" זה סעי�להל� ב(  הפני� במושכרעבודותלשוכר לבצע את 
 . לגבי המניעה, עירייהאו דרישה כלפי ה/או תביעה ו/כל טענה ו

 השיפו# עבודותביצוע ל, מישרי� או בעקיפי�לא להפריע בי� בהשוכר מתחייב ש )6
העברת , לרבות,  הפיתוח על ידי המשכיר ומינהל מקרקעי ישראלעבודותהחיצוני ו

ביצוע כל , מעבר וגישה, תחומי המבני� וסביבת�בוביצוע האיטו� קווי תשתית 
 הפיתוח והשיפו# החיצוני של עבודותהנדרשת בקשר ע� ביצוע פעולה אחרת 

 . המבני�

תשתית המבוצעות למערכות ההמבני� חיבור את לתכנ� ולבצע וכר מתחייב הש )7
לפי הנחיות המפקח באופ� שלא  השיפו# החיצוני עבודות הפיתוח ועבודותבמסגרת 

 .הפיתוח והשיפו# החיצוני של המבני� עבודותתפגענה המערכות ולא תופרענה 

בשטח , עבודות ההשוכר מתחייב לאחס� את חומרי הגל� והציוד המשמשי� לביצוע )8
או מחו# , או בשטח המושכר בלבד/ לעיל ו)3.י  סעי�ההתארגנות שהוקצה לו כאמור ב

�, לשטח מתח� המבני� לשימור ובכפו� לקבלת כל האישורי� הנדרשי� על פי הדי
 .לצור� אחסו� זה

יימצאו מחו# בניה וכל פסולת אחרת ש ילסלק על חשבונו כל חומרהשוכר מתחייב  )9
א� לא . מיד ע� דרישת המפקח לכ�, לתחו� המבני� ולהחזיר את המצב לקדמותו

אות�  הבנייה והפסולת יסולקו חומרי, ימלא השוכר אחר דרישת המפקח כאמור
 מוותר מראש על כל שוכרוה, שוכר על חשבו� המשכירעל ידי ה, לסלקשוכר נדרש ה

 .כאמור לעיל, בגי� נזק שיגר� עקב פעולת הסילוקמשכיר גד האו תביעה כנ, טענה

שמירה על שלמות איכות ותקינות התשתיות תו� , עבודותהשוכר מתחייב לבצע את ה )10
שוכר היה וה.  השיפו# החיצוניעבודות הפיתוח ועבודותבמסגרת שבוצעו והאיטו� 

יבוצע , יטו� השיפו# החיצוני או לאעבודותאו ל/ הפיתוח ועבודותנזק לל יגרו�
מבלי לגרוע או לפגוע בכל , שוכר וזאת בלבד על חשבונו של המשכירהתיקו� על ידי ה

 . או על פי הדי�/סעד לו זכאי המשכיר על פי חוזה זה ו

כ� שלא ייפגע ביצוע� הסדיר של , עבודותאת ביצוע ה, השוכר יתא� ע� המפקח  )11
, תיאו� כאמור יכלול. וניהשימור החיצ/  השיפו#עבודות הפיתוח והאיטו� ועבודות

 : בי� היתר

בקשר ע� , כפי שיסוכמו בי� המפקח לבי� השוכר, מועדי� קבועי� מראש )1(
המפקח והשוכר יקיימו . אספקת חומרי גל� והוצאת פסולת מ� המבני�

בפרוטוקול , אשר בסיומ� יפורטו המועדי� המוסכמי�, פגישות תיאו�
 .שייחת� על ידי השוכר והמפקח 

ל מערכות התשתית במבני� למערכות התשתית המבוצעות כל חיבור ש )2(
הנחיות על פי יהיה ,  השיפו# החיצוניעבודות הפיתוח ועבודותבמסגרת 

  .המפקח 
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 השיפו# עבודות הפיתוח ועבודותלצור� ביצוע , מבני�מעבר וגישה ל )3(
 .כל שיידרש על ידי המפקח , החיצוני

 הפיתוח או עבודותל את כל מחלוקת בי� השוכר לבי� הקבל� אשר יבצע בפוע )4(
תובא להכרעתו של המפקח והחלטתו בנושא ,  השיפו# החיצוניעבודותאת 

 . תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור

 עבודותהשתתפות המשכיר בעלויות ביצוע ה  .כ

המשכיר ישתת� במימו� ביצוע העבודות על ידי השוכר בהתא� להוראות השיפו#  )1
 אל� ותמא ארבע מליו� ואחד(2 1,400,000בסכו� שלא יעלה על , והשימור הפנימי

 ובכל מקרה לא יעלה הסכו� על יחדלשלושת המבני� , מ" מעכולל, )שקלי� חדשי�
סכו� השתתפות : "להל�( ההוצאות שהוציא השוכר בפועל לצור� ביצוע העבודות

כנגד קבלת חשבונית , בתנאי� הקבועי� להל�, ")עבודותהמשכיר בעלויות ביצוע ה
 .וכרשמס כדי� מה

 והינ, עבודותמשכיר בעלויות ביצוע הכי סכו� השתתפות ה, מוסכ� בזאת במפורש )2
וכי , או הפרשי שער כלשה�/או ריבית ו/ולא יישא הפרשי הצמדה ו, סופי ומוחלט

, או נוספי� כלשה�/או תשלו� אחרי� ו/לא יהא זכאי לכל תמורה ושוכר ה, ופרט ל
 .  זהייבויותיו על פי חוזהעל ידו וקיו� כל התח עבודותבגי� ביצוע ה

, משכיר לשוכרישול� על ידי ה עבודותמשכיר בעלויות ביצוע הסכו� השתתפות ה )3
וכנגד המצאת קבלות המעידות על הוצאות ,  יו� מקבלת תעודת השלמה60בתו� 

לא ישול� , במידה ולא יומצאו קבלות. עבודותשהוציא השוכר בפועל לצור� ביצוע ה
 .סכו� כלשהו לשוכר

משכיר בעלויות ביצוע סכו� השתתפות ה� בתשלו, ולא יהא, כי אי�, הר בזאתמוב )4
או מי /ו, משכיראו אישור של ה/משו� הסכמה ו, כשלעצמו, כדי להוות, עבודותה

  בהתא� לחוזהעבודות בהתחייבויותיו לביצוע השוכרי� עמידתו של הילענ, ומטעמ
 .או המדידות/נות הכמויות ונכו, איכות החומרי�, עבודות� טיב הילרבות לעני, זה

או / ושוכרלטעו� כל טענה כנגד המשכיר  לא ימנע מ� המשכירתשלו� כאמור על ידי ה
 . או על פי כל די�/ ו זה על פי חוזהשוכר כלפי ההאו סעד הנתוני� ל/לממש כל זכות ו

 ,שוכרהמגיע ל, עבודותמשכיר בעלויות ביצוע הסכו� השתתפות המכי , מוסכ� בזאת במפורש
  זה על פי הוראות חוזהשוכר מאת הוהמגיע ל, מכל ומי� וסוג,  רשאי לנכות כל סכו�משכירהא הי
 שוכרמאת המשכיר המגיעי� ל, או החזר הוצאות/שיפוי ו, לרבות כל פיצוי, או על פי כל די�/ו

 . כאמור לעיל

  מושכרמסירת ה  .כא

ועד קבלת ימי עסקי� ממ) 7( תו� שבעההמשכיר ימסור את המושכר לידי השוכר  )1
תעודת ההשלמה ובכפו� להשלמת השיפו# החיצוני של המושכר על ידי המשכיר 

 ").מועד מסירת החזקה: "להל�( והשוכר מתחייב לקבל את המושכר באותו מועד

,  הפיתוח סביב המושכרעבודותלא תושלמנה , א� עד מועד מסירת החזקה במושכר )2
השוכר מצהיר כי לא . בוידאג המשכיר לגישה סבירה למושכר לצור� השימוש 

, או כלפי מי מטעמו/או תביעות כלפי המשכיר ו/או דרישות ו/תהיינה לו כל טענות ו
 .  הפיתוח במועד מסירת החזקה במושכרעבודותעקב אי סיו� 

בתו� חודשיי� ממועד , השוכר יחל בשימוש במושכר בהתא� למטרת השכירות )3
שיונות הדרושי� לצור� השימוש תנו לו כל ההיתרי� והרשנימסירת החזקה ובלבד 

 .לרבות רישיו� עסק, במושכר בהתא� למטרת השכירות

, או כל רישיו� הנדרש על פי הדי�/השוכר ישלי� את כל הליכי קבלת רישיו� העסק ו )4
עד תו� חודשיי� ממועד מסירת , לצור� השימוש במושכר בהתא� למטרת השכירות

או כל רישיו� /קבלת רישיו� העסק והשוכר יבצע כל עבודה שתידרש לצור� . החזקה
  .ובפיקוח המפקח , על חשבונו, אחר הנדרש על פי הדי� לצור� השימוש במושכר

ארבע המחאות בגי� דמי הפקדת כנגד , המושכר יימסר לשוכר במועד מסירת החזקה )5
השכירות ערבות ,  להל� )4.כה  סעי�בשכירות לשנת השכירות הראשונה כמפורט 

ותשלו� דמי הניהול עבור  לד  סעי�אישורי ביטוח כמפורט ב,  להל�לח  סעי�בכמפורט 
 10 נספח,  לחוזה הניהול9  סעי�כמפורט ב, א� יהיו כאלה, השירותי� הנוספי�

  .לחוזה זה
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או העמדתו לרשות השוכר תהווה / דלעיל ו)1  סעי�מסירת המושכר לשוכר כאמור ב )6
אישור וראיה מוחלטת לכ� מטע� השוכר כי הוא קיבל את המושכר וכי הוא מוותר 

 אשר  המסירהוטוקולבכפו� לאמור בפר, טענת אי התאמה בקשר למושכרעל כל 
  . ייחת� על ידי הצדדי� במועד מסירת החזקה

 תקופת השכירות   .כב

במועד מסירת שתחילתה , �שני) 10( עשרי חוזה זה היא "תקופת השכירות עפ )1
  ").תקופת השכירות: "להל� (החזקה במושכר

במועד מסירת שתחילתה , שני�) 10(עשר י חוזה זה היא "תקופת השכירות עפ )2
) שלוש (�3  תקופת שכירות זו תחולק ל").תקופת השכירות: "להל� (החזקה במושכר
� :תקופות כדלקמ

 . החודשי� הראשוני� ייקראו תקופת השכירות הראשונה40 )1(

 . החודשי� שלאחר מכ� ייקראו תקופת השכירות השנייה40 )2(

 .ת השלישית החודשי� שלאחר מכ� ייקראו תקופת השכירו40 )3(

יית� על כ� השוכר הודעה בכתב , ככל שיבקש השוכר להארי� את תקופת השכירות )3
ולא , לכל המוקד�, חודשי� לפני תו� תקופת השכירות) 18( שמונה עשר, למשכיר

 ").הודעת השוכר: "להל�( חודשי� לפני תו� תקופת השכירות) 6( יאוחר משישה

ר יאשרו את הארכת תקופת השכירות בכפו� לכ� שמוסדותיו המוסמכי� של המשכי )4
תואר� תקופת השכירות ,  להל�)6  סעי�ובכפו� להתקיימות כל התנאי� הקבועי� ב

לתקופה לתקופה שתאושר על ידי מוסדותיו המוסמכי� של המשכיר או לתקופת 
  "). תקופת ההארכה: "הל�ל( הקצרה מבי� השתיי�, �שני) 5( נוספת של חמש

  :ייקבעו כדלקמ�, לתקופת ההארכה, דמי השכירות החודשיי� )5

לצור� קביעת דמי השכירות החודשיי� , המשכיר יפנה לשמאי מקרקעי� מטעמו )1(
 .הבסיסיי� שישולמו על ידי השוכר

ייקבעו , עבור המושכר, דמי השכירות החודשיי� הבסיסיי� בתקופת ההארכה )2(
והסביבתי של המושכר במועד הערכת השמאי ומבלי בהתחשב במצבו הפיזי 

 .להתחשב בהשקעותיו של השוכר במושכר

 כל התנאי� הבאי�בהתקיי� , תקופת השכירות תואר� למש� תקופת ההארכה וזאת )6
 :במצטבר

מוסדותיו המוסמכי� של המשכיר אישרו את הארכת תקופת השכירות למש� תקופת  )7
 .ההארכה

חר כל התחייבויותיו בחוזה זה במלוא� השוכר מילא בתקופת השכירות א )1(
� .ובמועד

השוכר הפקיד בידי המשכיר המחאות בגי� דמי שכירות עבור השנה הראשונה  )2(
,  לעיל)5  סעי�בהתא� לקביעת שמאי המקרקעי� כמפורט ב, בתקופת ההארכה

 .טוח לתקופת ההארכהערבות שכירות לתקופת ההארכה ואישורי בי

 .בתקופת ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויי� המחויבי� )8

השוכר מצהיר בזאת במפורש כי נלקחת על ידו בחשבו� העובדה שתקופת השכירות  )9
לא תואר� עקב אי התקיימות תנאי כלשהו מבי� התנאי� המנויי� לעיל וכי יהיה 

א� לא תואר� תקופת , וחמנוע מלטעו� כל טענה שהיא לרבות בגי� הפסד רו
 .עקב אי התקיימות איזה מהתנאי� הקבועי� לעיל, השכירות

  אי תחולת חוקי הגנת הדייר  .כג

  :מתחייב ומאשר בזה כי, השוכר מצהיר
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לא נדרש לשל� ולא התחייב , לא התכוו� לשל�, השוכר לא שיל� )1
לא בכס� ולא , לא במישרי� ולא בעקיפי�, לשל� למשכיר סכו� כלשהו

או כל תשלו� אחר שהינו בגדר דמי , בגי� דמי מפתח, �בשווה כס
 � ב"תשל, )נוסח משולב( לחוק הגנת הדייר' כי הוראות חלק ג, מפתח
וכי , המושכר והחוזה, העוסק בדמי מפתח לא יחולו על השוכר, 1972

או לקבל כל סכו� /ע� פינוי המושכר לא יהיה השוכר זכאי לתבוע ו
 מפתח או בגי� מוניטי� או באופ� אחר שהוא או הטבה כלשהי בגי� דמי

  .כלשהו

י "השוכר והמושכר אינ� ולא יהיו מוגני� ע, השכירות על פיו, חוזה זה )2
י "או ע/ ו1972 � ב"תשל) נוסח משולב( הוראות חוק הגנת הדייר

או כל /ל ו"או להחלי� את החוק הנ/הוראות כל חוק שיבוא לתק� ו
או לשכירויות הגנה מסוג /ואו שיעניק לדיירי� /חוק אחר המעניק ו

או יוחל� /ל כפי שיתוק� ו"י חוקי� כאמור והחוק הנ"דומה להגנות עפ
או /או הוראה ו/כאמור וכל חוק אחר כאמור לעיל וכ� כל תקנה ו

י כל חוק כאמור לא יחולו על "או יחוקקו בעתיד עפ/חיקוק שחוקקו ו
  .על המושכר ועל חוזה זה, השוכר

  

  מטרת השכירות  .כד

____________, :מטרתלא� ורק תקופת השכירות  שתמש במושכר במש�השוכר י )1
 .")מטרת השכירות: "להל�( .בהתא� להצעתו במכרז

 מטרת השכירותהשוכר מתחייב שלא להשתמש במושכר לכל מטרה אחרת זולת  )2
כ� שלא תהיה , במסגרת מטרת השכירות, ולנהוג במושכר במהל� העסקי� הרגיל

 . ובכפו� להוראות חוזה זה והוראות כל די�דעת המינהלתפגיעה במושכר על פי חוות 

ללא הסכמת המשכיר או מי , השוכר לא יהיה רשאי לשנות את מטרת השכירות )3
מראש ובכתב ובתנאי� שיקבעו על ידי המשכיר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי , מטעמו

 . לשינוי מטרת השכירות

תי סעיפיו תהווה הפרה יסודית  יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתסעי� זה הינו סעי� )4
 .של חוזה זה

   דמי השכירות  .כה

 מתחייב השוכר לשל� למשכיר דמי ,בתקופת השכירות, תמורת שכירות המושכר )1
� :שכירות כדלקמ

ת החודשי� הראשוני� של תקופ) 40(ארבעי� ב, בגי� כל חודש מחודשי השכירות )1(
 2 _______של ס� , )"תקופת השכירות הראשונה": להל� (השכירות

דמי השכירות ": להל�) (שקלי� חדשי�______________________ (
 .*מ כחוק" מעתוספתב, )"הבסיסיי�

דמי השכירות הבסיסיי� יהיו דמי השכירות אשר הוצעו על ידי השוכר בהצעתו   *

  . למכרז7נספח הכספית 

החודשי� שמתו� תקופת ) 40(ארבעי� ב, בגי� כל חודש מחודשי השכירות )2(
את דמי שכירות , ")תקופת השכירות השנייה: "להל�(ונה השכירות הראש

ס� דהיינו , מדמי השכירות הבסיסיי�) עשרה אחוזי� (10 %הבסיסיי� בתוספת 
) שקלי� חדשי�____________________ (2 ________________ של 

)� .מ כחוק" מעתוספתב, ")דמי השכירות בתקופת השכירות השנייה: "להל

החל מתו� תקופת השכירות השנייה ועד תו� , שי השכירותבגי� כל חודש מחוד  )3(
את דמי שכירות , )"תקופת השכירות השלישית": להל�(תקופת השכירות 

מדמי השכירות ) עשרה אחוזי� (10 %בתקופת השכירות השנייה בתוספת 
2 _____________ של ס� דהיינו , בתקופת השכירות השנייה

דמי השכירות בתקופת ": להל�) (י�שקלי� חדש_____________________ (
 .מ כחוק" מעתוספתב, )"השכירות השלישית
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דמי השכירות בתקופת השכירות השנייה ודמי ,  דמי השכירות הבסיסיי� )4(
  השכירות בתקופת  

 ."דמי השכירות": ייקראו להל� ביחד,  השכירות השלישית

" כירותתקופת הש"כי בכל מקו� בחוזה זה בו מופיע המונח ,  מובהר בזאת )5(
הכוונה הינה לתקופת השכירות הראשונה ותקופת השכירות השנייה ותקופת 

 .השכירות השלישית ביחד

  .יתווספו הפרשי הצמדה למדדדמי השכירות ל )2

  .חודשי� מראש) 3( השלושעבור ,  לחודש�1ב, כל רבעו�דמי השכירות ישולמו  )3

למשכיר השוכר על ידי  ההמחאות בגי� שנת השכירות הראשונה יימסרו )4( ארבע )4
 .וכאחד התנאי� למת� תעודת ההשלמהבמעמד 

) 4( ארבעיפקיד השוכר בידי המשכיר ,  יו� לפני תחילת כל שנת שכירות)30( י�שלוש )5
סכו� כל המחאה יהיה . המחאות לצור� תשלו� דמי שכירות בשנת השכירות הבאה

דש בו ה מסכו� דמי השכירות אשר שול� בחושלושס� השווה בשקלי� חדשי� לפי 
יו� מתו� כל שנת ) 14( תו� ארבעה עשר. מ כחוק" מעתוספתהופקדו ההמחאות ב

 ימציא המשכיר לשוכר חשבו� לתשלו� הפרשי ההצמדה עבור השנה שחלפה, שכירות
)�) 10( עשרהתו� ישולמו , מ"מעהפרשי ההצמדה בתוספת "). דרישת התשלו�: "להל

 .מהמועד הנקוב בדרישת התשלו� ימי�

, הדי�על פי , בשיעור שיהיה בתוק�, מ כחוק" דמי שכירות יתווס� מעלכל תשלו� )6
מס הער� המוס� יחול על השוכר וישול� על ידו . במועד תשלו� דמי השכירות בפועל

 .למשכיר יחד ע� תשלו� דמי השכירות

, מ"עד המועד הקבוע בחוק לדיווח ולתשלו� לרשויות מע, שוכרלהמשכיר ימסור  )7
 �טופס עסקת , מי דמי השכירות למשכיר אשר נפרע בפועלל תשלו� מתשלוכבגי

 �  .נפרע בפועלששלו� תמ עבור אותו "מעהאקראי בגי

א� ורק בימי העסקי� של , תשלו� דמי השכירות יבוצע במשרדי המשכיר וזאת )8
אזי ידחה מועד , חל מועד תשלו� כלשהו ביו� שאינו יו� עסקי� כאמור. הבנקי�

 �שיבוא מיד לאחריו ושבו יהיו הבנקי� פתוחי� התשלו� ליו� העסקי� הראשו
המשכיר יהיה רשאי א� לא יהיה חייב לקבל מהשוכר תשלו� כלשהו על . לעסקי�

 . דלעיל)3  סעי�חשבו� דמי שכירות לפני מועד פירעונו כקבוע ב

וכר לשל� למשכיר את דמי מתחייב הש, תמורת שכירות המושכר בתקופת ההארכה )9
דמי השכירות .  לעיל)6.כב  � ו)5.כב  כפי שנקבעו בסעיפי�, השכירות הבסיסיי�

 לאופ� בו הנ� משולמי�, בשינויי� המחויבי�, בתקופת ההארכה ישולמו באופ� זהה
 .בתקופת השכירות

אשר תבוצענה על ידי ,  האחזקהעבודות השיפו# והשימור ועבודותידוע לשוכר כי  )10
לרבות על פי חוזה השכירות , המשכיר או על ידי המינהל בהתא� להוראות מכרז זה

ותשלו� דמי הניהול על השירותי� הנוספי� א� יהיו כאלה בהתא� לחוזה , יונספחו
הינ� בנוס� לתשלו� דמי השכירות החודשיי� , )כירות לחוזה הש11 נספח(הניהול 

יו ולא נספחכמפורט לעיל וכ� מעבר לכל תשלו� החל עליו על פי חוזה השכירות ו
 .תתקבל על ידי השוכר כל תמורה מצד המשכיר

  תשלומי� אחרי�  .כו

חוזה מ אשר יחולו בקשר ע� "לרבות מע, ישא בכל תשלומי המיסי� השוני�השוכר  )1
� א� הנ� חלי�בי, יונספחזה ו ,� .על המשכיר ובי� על השוכר, על פי הדי

, היטל ותשלומי� אחרי�, אגרה, כל מס אחר, וכ�, ארנונההשוכר יישא בכל תשלומי  )2
או שוכר במושכר /על מחזיק ו, י כל די�"החלי� ושיחולו עפ, ממשלתיי� ועירוניי�

מס , סי עסקי�לרבות מ, או כתוצאה מניהול עסקו של השוכר במושכר/או בגי� ו/ו
יחולו על , לרבות רישיו� עסק, תשלומי� עבור רשיונות למיניה�, או אגרת שלטי�/ו

 .השוכר וישולמו על ידו

ל בשל שנה שלמה שרק חלק ממנה נמצא בתחו� תקופת השכירות "הוטל תשלו� כנ )3
ל "תשלומי� כנ. ישל� השוכר חלק יחסי מ� התשלו� האמור, או תקופות ההארכה

 .שוכר במועד שנקבע לכ� על ידי הרשויותי ה"ישולמו ע
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  האחזקהנספח  על פיאחזקה שוטפת, ההוצאות בגי� טיפולהשוכר יישא בכל  )4
טיפול , תחזוקה שוטפת, ותיקוני� של המושכר לרבות ניקיו� פני� של המושכר

מערכות האינסטלציה הסניטרית והחשמלית וכל יתר המערכות של המושכר ב
,  והכל באופ� שהמושכר יישאר בכל עתעושה במושכרהנובעות מהשימוש שהשוכר 

 .במצבו ביו� מת� תעודת ההשלמה על ידי המפקח והרשויות

לרבות , השוטפי� החלי� על המושכרההוצאות והתשלומי� השוכר יישא בכל  )5
 .גז וטלפו�, חשמל, צריכת מי�

 הייעיראגפי� המתאימי� בהשוכר מתחייב להודיע בכתב ל, לפי דרישת המשכיר )6
על חוזה שכירות זה ולדאוג לכ� שכל חשבונות , לשאר הגופי� הנוגעי� לעניי�ו

או החשמל ואו כל חשבו� אחר המתייחס /או הטלפו� ו/או המי� ו/הארנונה ו
בתו� תקופת השכירות . או מס החלי� על השוכר יוצאו לשוכר ועל שמו/לתשלו� ו

.  המשכיר שיורה לויחזיר השוכר את אות� החשבונות לש� המשכיר או על כל ש�
או המשכיר לחתו� על כל טופס /מתחייבי� השוכר ו,  זהסעי�לצור� ביצוע האמור ב

 .ככל שיידרש, ל"או בקשה כלפי הגורמי� הנ/ו

את כל , על פי דרישתו של המשכיר, השוכר מתחייב להציג בפני המשכיר מפע� לפע� )7
מי� החלי� עליו לפי התשלו, הקבלות או האישורי� המעידי� כי אכ� שולמו על ידו

 .חוזה זה

תשלו� כלשהו אשר לפי הוראות החוזה , מכל סיבה שהיא, במקרה שהמשכיר ישל� )8
כל סכו� שישול� על ידו ,  יהיה על השוכר להחזיר למשכיר� חל תשלומו על השוכר 

י עקרונות ההצמדה "כשהוא צמוד למדד עפ, מיד לפי דרישתו הראשונה, כאמור
מיו� הוצאתו על ידי המשכיר ועד להחזרתו למשכיר על . לעיל  )1.כה  סעי�כאמור ב

 . להל�כז  סעי� כמפורט בחריגהידי השוכר ובצרו� ריבית 

הינו עסק מוצהר בזה במפורש שהעסק שינוהל על ידי השוכר במושכר , להסרת ספק )9
או חלות עבורו /עצמאי של השוכר בלבד וכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בו ו

 .תשולמנה על ידי השוכר בלבד

א� ינותק או יופסק שרות כלשהו למושכר עקב אי תשלו� חשבו� או סכו� כלשהו  )10
אזי יחולו הוצאות החיבור המחודש על , שתשלומו חל על פי חוזה זה על השוכר

 . ידוהשוכר וישולמו על

כול� או , ה� התחייבויות יסודיות והפרת� )11  � )1  י סעיפי�"התחייבויות השוכר עפ )11
� .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, מקצת

  פיגור בתשלומי�  .כז

או כל סכו� אחר שהשוכר , � דמי השכירותי השוכר בתשלו"במקרה של פיגור ע )1
ישל� השוכר למשכיר ריבית על אותו סכו� בשיעור הריבית , חייב לשל� למשכיר

. ד"בגי� חריגה לא מאושרת מחשבונות חח, שתהיה נהוגה בבנק הפועלי� באותה עת
הריבית תחושב עבור התקופה מ� היו� שבו היה על השוכר לשל� את הסכו� 

 .� בו שיל� אותו בפועלשבפיגור ועד היו

תחושב , השוכרבמקו� י המשכיר לצד שלישי "התייחס הפיגור לסכו� ששול� ע )2
, הריבית עבור התקופה מהיו� בו שיל� המשכיר את הסכו� שבפיגור לצד השלישי

או קנס /ריבית ו, שיל� המשכיר לצד השלישי, י השוכר"ועד להחזרתו בפועל ע
יחשבו אלה כחלק מקר� החוב , שוכר בתשלו�או הוצאות בשל איחור ה/פיגורי� ו

  .שעל השוכר להחזיר למשכיר

, פיגר השוכר בתשלו� של סכו� כל שהוא שעליו לשל� למשכיר בהתא� לחוזה זה )3
אחר כ� על חשבו� , ייזק� כל סכו� ששול� על ידי השוכר ראשית על חשבו� הריבית

�ד מטע� "כר טרחת עואו בש/ל כרוכה בהוצאות ו"הייתה גבייתו של סכו� כנ. הקר
או /ייזק� כל סכו� שישול� כאמור ראשית על חשבו� תשלו� ההוצאות ו, המשכיר

  .ד ולאחר מכ� לפי הסדר האמור לעיל"שכר טרחת עוה

כדי לפגוע ,  זהסעי�י "או בקבלת ריבית עפ,  דלעיל)1  סעי�אי� ולא יהיה בהוראות  )4
ל ג� כל סעד אחר שהמשכיר יהיה זכאי "כותו של המשכיר לקבל בנוס� לריבית הנבז

י כל די� בגי� פיגור בתשלו� כאמור ולא יהיה בקבלת "או עפ/י חוזה זה ו"לו עפ
  .ריבית כאמור משו� ויתור מטע� המשכיר על זכותו לסעדי� אלה
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ל השוכר לשל� בתשלו� כל שהוא שע, ימי עסקי�) שבעה( 7העולה על , פיגור חוזר )5
המקנה למשכיר את כל , למשכיר על פי חוזה זה יחשב כהפרה יסודית של חוזה זה

� .בקשר להפרה יסודית של החוזה, הסעדי� המוקני� לו על פי חוזה זה ועל פי כל די

  העברת זכויות  .כח

  :השוכר מתחייב )1

או /או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חלק ממנו ו/לא להעביר חוזה זה ו  .א
  .ת הנובעת ממנו לאחרכל חבו

  ;לא להשכיר לאחר את המושכר או חלק ממנו  .ב

  ;לא למסור לאחר את החזקה במושכר או בכל חלק ממנו  .ג

  .לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במושכר  .ד

  ;לא להרשות לאחר להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו  .ה

  :יראו כהעברת זכויות במושכר א� את הפעולות או האירועי� הבאי� )2

 העברת הזכויות המקנות שליטה בתאגיד לצד �וא תאגיד א� השוכר ה  .א
  . לרבות שותפות בלתי רשומה�לעניי� זה תאגיד . 'ג

בי� , רו� שות� לשוכר בניהול העסק המופעל במושכר או בשימוש בויצ  .ב
  .ובי� מכוח הסכ� בעל פה, מכוח הסכ� שותפות בכתב

  .אחדהעברת זכויות בי� יחידי השוכר א� השוכר הוא יותר מיחיד   .ג

  .אי� באמור לעיל לפגוע בזכותו של השוכר להעסיק עובדי� מטעמו במושכר )3

אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או , כול� או מקצת�, זכויותיו של השוכר מכוח חוזה זה )4
  .מדרגה כלשהי

כול� או , סודיות והפרת�דלעיל ה� התחייבויות י )1   סעי�י "התחייבויות השוכר עפ )5
� .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, מקצת

או /או להשכיר ו/או למכור ו/או להסב ו/או לשעבד ו/המשכיר רשאי למשכ� ו )6
וכ� לשת� כל גור� , או להעביר את זכויותיו כול� או מקצת� על פי חוזה זה/להחכיר ו

ויות השוכר על פי חוזה זה ובלבד שזכ, ")הנעבר: "להל�( או גו� בבעלות כראות עיניו
על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו , והכל באופ� שימצא לנכו�, לא יפגעו

  .לשוכר כל תביעות או טענות בקשר לכ�

  :חתמו המסמכי� הבאי�יי, העביר המשכיר את זכויותיו כאמור )7

 לחוזה זה המעביר את כל התחייבויות וזכויות המשכיר על פי נספח  .א
לנעבר ומורה כי כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה ימשיכו החוזה 

  . ייחת� על ידי השוכר והנעבר, לחול במלוא� כלפי הנעבר

  . לטובת הנעבר השכירותהשוכר יסב את ערבות  .ב

בכל מקו� בו רשו�  השוכר יוסי� את הנעבר כמוטב בפוליסות הביטוח  .ג
  . ובמקומו, המשכיר כמוטב

יהיה ,  ג  � וב  יותיו כאמור בסעיפי�לא מילא השוכר את התחייבו  .ד
לראות בכ� משו� הפרה יסודית של חוזה , א� לא חייב, המשכיר רשאי

או לבטל את החוזה וזאת מבלי /זה ולנקוט בצעדי� המתחייבי� מכ� ו
 . סעד אחר העומד לרשותו על פי חוזה זה ועל פי כל די�לגרוע מכל 

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה סעי� זה הינו סעי� )8
 .הפרה יסודית של חוזה זה
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  תרישיונו  .כט

מטרת השכירות ובהתא� לכל התא� להשוכר מתחייב לנהל את עסקיו במושכר ב )1
, או גופי� ממשלתיי�/יות וי כל די� מרשו"הרשיונות והאישורי� הדרושי� עפ

 והתקנות 1968 � ח"לרבות מכוח חוק רישוי עסקי� תשכ, עירוניי� או אחרי�
 ולהשיג על חשבונו ועל אחריותו כל רישיו� ואישור כאמור טר� והצווי� מכוחו

 זה ה� התחייבויות יסודיות סעי�י "התחייבויות השוכר עפ, הפעלת כל עסק במושכר
�  .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, כול� או מקצת�, והפרת

חלה ,  כאמור�ורישיומודגש במפורש כי האחריות לקבלת כל אישור , למע� הסר ספק )2
 כאמור או שלילת� ממנו לא יקנו �רישיואו /על השוכר בלבד וכי אי קבלת אישור ו

לשוכר כל זכות לבטל את חוזה השכירות או לסיי� את השכירות לפני תו� תקופת 
  .י חוזה זה"פהשכירות ע

 והאישורי� תהרישיונועל השוכר לדאוג במש� כל תקופת השכירות לחידוש  )3
כ� שהפעלת המושכר והעבודה בו תתנהל בהתא� להוראות כל די� הנוגע , הדרושי�

י "או תקנות שתוצאנה מזמ� לזמ� ע/או הוראות ו/ ו�רישיולכ� ובהתא� לתנאי כל 
  .המתנהל במושכרביחס או בקשר לעסק , רשות מוסמכת כלשהי

בי� היתר מסיבה שלא קיבל רישיו� , לא החל השוכר את פעילותו ע� מסירת החזקה )4
יחולו על השוכר כל ההוראות הכלולות בחוזה זה ואי ,  זה דלעילסעי�הדרוש על פי 

  .קבלת רישיו� כאמור לא יהא בה סיבה להפרת התחייבות מהתחייבויות השוכר

 יפו ובכלל זה דרישות מחלקת � תל אביב ית יהשוכר בדק ומכיר את דרישות עיר )5
 להגנתהמשרד , משרד הבריאות, מחלקת התברואה, א"הג, השימור בעירייה

  . ל בחשבו� בעת חתימת החוזה"הסביבה והוא לקח את הדרישות הנ

במקרה ורשות מוסמכת כלשהי התנתה את הוצאת הרישיו� להפעלת העסק של  )6
יהיה על השוכר לבקש הסכמת ,  המושכרבביצוע שינויי� בתו�, השוכר במושכר

המשכיר יהיה זכאי להסכי� או לא להסכי� . המשכיר מראש לביצוע כל שינוי כזה
יהיה המשכיר רשאי לבצעו על חשבו� , הסכי� המשכיר לשינוי. ל"לכל שינוי כנ

  .ככל שהותנו, השוכר בתנאי� שהותנו על ידי המשכיר

וכי לפני חתימתו על חוזה , �בתנאי רישיוהשוכר מצהיר בזאת כי הוא בקיא בעסקו ו )7
זה ניתנה לו ההזדמנות לבדוק וכי בדק בפועל את התאמת המושכר למטרת 

 הדרושי� להפעלת מטרת תרישיונוהשכירות ואת האפשרות לקבלת רישיו� או 
  .וכי מצא את המושכר מתאי� למטרת השכירות, השכירות במושכר כפי שהוא

ועל טענת ברירה , ורש על כל טענת אי התאמההשוכר מוותר בזאת מראש ובמפ )8
או על טענת ברירה אחרת כלשהי בגי� המושכר /ו, או לאחר ראיה/מחמת מו� ו

 .ושכירתו

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית סעי� זה הינו סעי� )9
 .של חוזה זה

  החזקת המושכר והשימוש בו  .ל

  :השוכר מתחייב )1

ופ� שוט� במש� כל תקופת השכירות ותקופת להחזיק ולתחזק בא  .א
את המושכר ואת מערכותיו ולקיימ� במצב טוב , א� תמומש, ההארכה

� 13 נספח האחזקה נספחלרבות , יונספח ובהתא� לחוזה זה, ומתוק
 ;לחוזה זה ובהתא� להנחיות והוראות חברת הניהול

שימוש רגיל וסביר התוא� את מטרת השכירות , להשתמש במושכר  .ב
  ;מור שמירה מעולה עליה�ולש

 א� ורק בתחומי המושכר וזאת בצורה שלא תהווה מפגע עסקולנהל את   .ג
  .או מטרד לשכני� ולסביבה

או להימנע מכל פעולה או מחדל אשר יש בה� כדי לפגוע /לא לעשות ו  .ד
  ;או במערכותיו/במושכר ו
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או /נזק או קלקול שנגר� למושכר ו, להודיע למשכיר על כל פג�  .ה
  ;מיד משנודע לו על כ�למערכותיו 

או /נזק או קלקול שנגרמו למושכר ו, לתק� לאלתר על חשבונו כל פג�  .ו
למעט נזק או פג� הנובע מבלאי . למערכותיו והנובע מהשימוש במושכר

  .סביר ורגיל

י "ת השוכר וא� ורק עי הזמנ" זה יבוצעו בפועל עפ)1  סעי�כאמור ב במבני�תיקוני�  )2
  .י המשכיר"עובדי� מקצועיי� שיאושרו מראש ע

 דלעיל ומבלי שהדבר )1  סעי�מבלי לגרוע מחובתו של השוכר לבצע פעולות כאמור ב )3
יהיה המשכיר רשאי לבצע במושכר כל תיקו� , יתפרש כחובה המוטלת על המשכיר

מיד ע� קבלת דרישה , מקרה כזה יהיה השוכר חייב להחזיר למשכירוב, כאמור
בהתא� לחשבוניות , את כל הסכומי� שהוציא המשכיר לביצוע תיקוני� אלה, בכתב

  .שיציג המשכיר

השוכר מתחייב להקפיד על ניקיו� המושכר וסביבת המושכר ולנהל את עיסקו א�  )4
שמ� טיגו� , זעזועי�, יחותר, רעשי�, ורק בתחומי המושכר ולא לגרו� כל מטרד

השוכר מתחייב לדאוג לקיו� , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. זוהמה ועש�, שרו�
למנוע כל הצטברות של אשפה על ידי פינויה , רמת ניקיו� גבוהה במושכר ומסביב לו

 ולקיי�  במסגרת השטח הציבורי הפתוחהמיידי למתקני האשפה שתוכננו למושכר
או כל רשות אחרת /או הוראה של משרד הבריאות ו/כל חיקוק ובקפדנות מירבית 

אשר עניינ� שמירה על רמת תברואה וניקיו� נאותי� במושכר , או של המשכיר/ו
 מתקני איסו� שמ� שרו� יהיו בתו� גבולות .או מניעת מפגעי� במושכר/ובסביבתו ו

 . המושכר בלבד

 ,כל שה� על חזית המושכרהשוכר מתחייב שלא לתלות שלטי� כל שה� או מודעות  )5
מבלי לקבל לכ� הסכמת המשכיר בכתב , או על איזה קיר חיצוני של המושכר

יגיש , נת� המשכיר את הסכמתו מראש ובכתב להתקנת שלט מטע� השוכר. ומראש
�לצור� קבלת היתר שילוט מ� , השוכר למשכיר כל בקשה שיש להגישה על פי הדי

יגישה השוכר , ר המשכיר לבקשת השילוטלאחר קבלת אישו. הרשויות המוסמכות
ישא השוכר בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנת השלט ובכל לרשויות המוסמכות ו

 .האגרות והמסי� הקשורי� בהצבתו

שימוש בעקרונות מתחייב השוכר לעשות , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל )6
שי�  ומדיניות השימומדיניות נספחהמפורטת בשפה הצורנית ההחזותיי� של 

חייבי� לכלול את אשר , בכול הקשור בשילוט ופרסו�,  לחוזה זה5נספח המצור� ל
, וחצר הכלולי� במושכרמסחרי בכל מבנה השילוט המיקו� וגודל ". גני שרונה"לוגו 

מובהר ,  למע� הסר ספק.יתוא� ויאושר מראש ע� החברה המנהלת את המתח�
) ש� המושכר( _______"� יהיה רשו, כי בכל פרסו� המתייחס למושכר, בזאת

  ".במתח� גני שרונה

רשאי המשכיר , ככל ששילוט אשר יוצב על ידי השוכר לא יתא� את האמור לעיל )7
 .לפי שיקול דעתו הבלעדי, או התאמתו לאמור לעיל, לדרוש את הסרתו

 למיניה� יותקנו בבניי� א� ורק בהסכמת המשכיר פרגודי חור�, הצללות קי#, אנטנות )8
 . הכל כמפורט במסמ� מדיניות השימושי�,מראש ובכתב

  .השוכר יתקי� על חשבונו סידורי נגישות לנכי� כפי שיידרש על ידי המשכיר )9

אלא לאחר בדיקת , במושכרהשוכר לא יתקי� ולא יעמיד במושכר כל ציוד או רהוט  )10
  .מהנדס מוסמ� מטעמו לעניי� זה וקבלת אישור בכתב מאת המהנדס לכ�

כפי שתקבע לש� גישה למושכר א� ורק בדרכי הגישה השוכר מתחייב להשתמש  )11
ולא להשתמש , להחנות כלי רכב וכלי הובלה במקומות המיועדי� לכ�, חברת הניהול

 . בכל רכב מנועי או אחר העלול להזיק לדרכי הגישה ולמשטחי החניה

או לנציגו לבקר במושכר בכל עת סבירה ובמידת /השוכר מתחייב לאפשר למשכיר ו )12
על מנת לעשות את הפעולות ולנקוט באמצעי� , חר תיאו� מראשהאפשר לא

  .הקבועי� בחוזה זה או בכל די� המצריכי� כניסה למושכר
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השוכר מתחייב לקיי� את הוראות המשכיר והוראות הרשויות המוסמכות  )13
,  בטיחות ובטחו�,פיקוד העור�, הקשורות לסדרי ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות

את כל ציוד המניעה והבטיחות ,  על פי הוראות הגופי� דלעיל,וירכוש על חשבונו
א "למעט ברזי שריפה ומתקני הג, הדרוש לש� יישו� ושמירת ההוראות דלעיל

 על פי התכנית המאושרת למבנה לפני המבני�הנדרשי� מהמשכיר בעת בניית 
  .התאמתו לשוכר

 עזר בקשר צו או חוק, תקנה, השוכר מתחייב למלא ולבצע כל הוראה של חוק )14
ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במושכר או , למושכר או החזקתו או השימוש בו

בקשר אליו כל דבר שהוא אשר עלול להוות מפגע או מטרד או לגרו� נזק או אי 
 השוכר מתחייב להפעיל עסק .שהוא בתחומי המושכר' נוחות למשכיר או לכל צד ג

א� ורק על פי הוראות העירייה וחוק הטעו� רישיו� והיתר בתו� גבולות המושכר 
  .רישוי העסקי�

השוכר יהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות הממשלתיי� העירוניי� לשל� ג� כל  )15
  .כול� או חלק�, ל"קנסות שה� עקב אי קיו� הוראות הנ

השוכר מתחייב לפצות את המשכיר ולשפותו בגי� כל נזק או הוצאה שייגרמו  )16
ובשל הצור� , בי� פלילית ובי� אזרחית, גד המשכירלמשכיר בשל תביעה שתוגש נ

 ככל שתביעה כאמור נובעת מאי מילוי או מהפרה של �ל "להתגונ� בפני תביעה כנ
או פלילית לכל /המשכיר לא יהיה אחראי אחריות אזרחית ו. התחייבות השוכר לעיל

או הפרות חוק במושכר למעט א� המעשה או המחדל /מקרה של ביצוע עבירות ו
  .או מי מטעמו, עשה על ידי המשכירנ

או /או עונש שיוטל בגי� ניהול העסק ו/קנס ו, היטל, השוכר ישא בעצמו בכל תשלו� )17
או לקוחותיו ללא היתר /או שלוחיו ו/או עובדיו ו/השימוש במושכר על ידי השוכר ו

 בי� א� יוטל על המשכיר ובי� א� יוטל על, או בניגוד לכל די�, או תו� חריגה מהיתר
 . השוכר

על , בתאו� ע� השוכר, י באי כוחו יהיה רשאי להיכנס למושכר בכל עת"המשכיר ע )18
י חוזה זה והשוכר "מנת לבדוק את מצב המושכר ואת קיו� התחייבויות השוכר עפ

מתחייב לאפשר למשכיר להיכנס למושכר כאמור וזאת לאחר שנת� לשוכר הודעה 
 .זמ� סביר מראש

שו� מעשה או אישור או הסכמה מטע� המשכיר , וכ�שו� דבר מהאמור בחוזה זה  )19
או לנהל בו עסקי� מבלי /לא יחשב כהרשאה של המשכיר לשוכר להשתמש במושכר ו

  .או בניגוד לכל די�/או חריגה ממנו ו/היתר ו

יו תהווה הפרה  יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפסעי�זה הינו  ל  סעי� )20
 .יסודית של חוזה זה

  איסור ביצוע שינויי� במושכר  .לא

שיפוצי� או , שיפורי�, השוכר מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויי� )1
 יב  סעי�לאחר מת� תעודת ההשלמה כמפורט ב, תוספות במושכר או בכל חלק ממנו

המשכיר יהיה רשאי למנוע את . לת הסכמת המשכיר מראש ובכתבללא קב, לעיל
להרוס , ל שלא קיבלו את אישורו מראש ובכתב"ביצועה של כל תוספת או שינוי כנ

לאחר שנת� , או להורות לשוכר להשיב את המצב לקדמותו, או תוספת/כל שינוי ו
 כי במידה השוכר מתחייב.  ימי� מראש)14( ארבעה עשרהתראה על כ� בכתב לשוכר 

ישל� השוכר למשכיר לפי דרישתו הראשונה של , והמשכיר ינצל זכותו לפעול כאמור
ההריסה או הבניה כאשר חשבונות המשכיר ביחס , המשכיר את הוצאות הסילוק

  .לסכומי� אלא יחייבו את השוכר ללא ערעור

יהיו , הרי כל תוספות שנעשו בי� ברשות ובי� שלא ברשות, מבלי לפגוע באמור לעיל )2
  . בבעלותו הבלעדית של המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לכל תמורה בגינ�

יהיה השוכר חייב ע� תו� תקופת השכירות מכל סיבה , מבלי לפגוע בכל האמור לעיל )3
 כפי שהיה במועד מת� להחזיר את מצב המושכר, או ע� פינוי המושכר/שהיא ו

על ידי המשכיר מראש על חשבונו וזאת א� נתבקש לעשות כ� , תעודת ההשלמה
  .ובכתב
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, ניתנה הסכמת המשכיר בכתב לבקשת השוכר לביצוע שינויי� או הריסה כלשה� )4
יבוצעו שינויי� אלה או ההריסה בנוכחות , לאחר מועד מת� תעודת ההשלמה

א� אישר זאת המשכיר לשוכר בכתב טר� , או בהיעדרו, המשכיר בלבד ובפיקוחו
 .ישא בעלות הפיקוח וכל ההוצאות הנילוות לכ�השוכר . ביצוע השינוי או ההריסה

 . זהסעי� יחולו ג� לגבי )8.יא  סעי�מובהר בזה כי הוראות , למע� הסר ספק

יפיו תהווה הפרה  יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעסעי� זה הינו )4  סעי� )5
 .יסודית של חוזה זה

 ניהול מתח� המבני� לשימור  .לב

מתח� לצור� ניהול  ניהולהחברת שהמשכיר מינה את השוכר מצהיר כי ידוע לו  )1
 .המבני� לשימור

  א� יהיו כאלהתשלו� דמי אחזקה וניהול, על אופ� ניהול מתח� המבני� לשימור )2
 יחולו וובאחזקתי� לשימור מתח� המבנוכ� כל יתר ההוראות הכרוכות בניהול 

 .חוזה זה ל10 נספח הניהולחוזה ההוראות שב

וחתימתו  10 נספח  הניהולחוזה זה על חוזההשוכר מתחייב לחתו� במעמד חתימת  )3
 .עליו תהווה תנאי לכניסתו של הסכ� שכירות זה לתוקפו

תקופת תוקפו של חוזה הניהול תהיה זהה לתקופת השכירות ולתקופת ההארכה ככל  )4
 . לעילכב  סעי�כמפורט ב, תמומשש

 הניהול דינה כדי� חוזהלמע� הסר ספק מובהר בזאת כי הפרה של הוראה מהוראות  )5
או לחברת /יעמדו למשכיר ו, של הפרה כאמור זה ובמקרה חוזההפרה של הוראות 

בנוס� לסעדי� , וזאת  זהחוזהי " עפ המשכירהניהול כל הסעדי� העומדי� לרשות
מכל , מבלי לפגוע או לגרוע,  והכלי הסכ� הניהול"העומדי� לרשות חברת הניהול עפ

או חוזה /על פי חוזה זה ו, או חברת הניהול/זכות או סעד העומדי� לזכות המשכיר ו
  .בגי� הפרה כאמור, או הדי�/הניהול ו

  אחריות השוכר  .לג

או על פי די� בקשר לשמירת /ר על פי הסכ� זה ומבלי לגרוע מכל התחייבויות השוכ )1
פ די� בגי� פגיעה גופנית "השוכר ישא בחבות המוטלת עליו ע, המושכר ולאחזקתו

במפורש לרבות ( או לרכושו של אד� כלשהו/או נזק לרכוש שעלול להיגר� לגופו ו/ו
לרבות עובדיו , לרבות לכל הבאי� בשערי המושכר) או הבאי� מטעמו/המשכיר ו

או כתוצאה משימוש השוכר /בקשר ו, או לקוחותיו/או מוזמניו ו/או ספקיו ו/ו
באופ� שהמשכיר או החברה , או השכירות במושכר /במושכר בתקופת ההחזקה ו

יהיו פטורי� מכל אחריות בקשר לנזק או הפסד שנגר� עקב מעשה או מחדל של 
 .תכולתוהשוכר כאמור וכ� יהיה השוכר האחראי הבלעדי להגנת המושכר ו

או למשכיר /השוכר יהיה אחראי לכל הנזקי� מכל מי� וסוג שהוא שייגרמו למושכר ו )2
לרבות , או מחדליו/או לכל צד שלישי שימצא במושכר והנובעי� ממעשי השוכר ו/ו

או עקב ניהול עסקיו /לקוחותיו ואנשי� מטעמו ו, מוזמניו, או מחדלי עובדיו/מעשי ו
  .במושכר

 בכל אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גו� ושאלא יאו החברה המשכיר  )3
או /או לעובדיו ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר ייגר� לשוכר ו/או אבד� ו/ו

או לכל אד� אחר אשר יימצא במושכר והשוכר נוטל על /או למבקריו ו/ללקוחותיו ו
לפצות את מלוא האחריות בגי� כל נזק מעי� זה ומתחייב , עצמו כלפי המשכיר

ולשפות את המשכיר כנגד כל דמי נזק שהוא עלול להתחייב לשלמו או שיאל# לשל� 
  .ל"עקב נזק מעי� זה וכנגד כל הוצאה שהמשכיר יוציא בקשר לכל נזק כנ

, סוכניו, עובדיו,  זה כולל את המשכירסעי�באו החברה או חברת הניהול המשכיר  )4
ראי� לכל נזק מכל מ� וסוג שהוא או כל הבא מכוחו וכל אלה לא יהיו אח/שליחיו ו

  .כאמור לעיל
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או ישפה את המשכיר בכפו� לפסק די� שלא עוכב ביצועו לרבות פסק /השוכר יפצה ו )5
שהשוכר היה שות� לה� בגי� כל תביעה , או הלי� גישור/או הסכ� פשרה ו/בורר ו

 � הוצאותאו /כל נזק ולרבות שתוגש נגדו בשל נזק לו אחראי השוכר על פי כל די
או תביעה /עקב דרישה והמשכיר שיוטלו על  די� או שכר טרחת עורכי/ו התגוננות

 על פי כל די�אחראי בגינו יימצא אשר השוכר , מעשה או מחדל, הנובעי� מנזק
על קיומה של דרישה או תביעה בתו� זמ� סביר ודיע לשוכר  יהמשכירובתנאי ש

 . להתגונ� מפניהואפשר ליו כאמור

או הגנה כלשהי /מתחייב לקיי� שמירה וו אינהמשכיר כי , כי ידוע לו, שוכר מצהירה )6
 �אחריות מכל מי� וסוג שהוא כלפי השוכר בכל למשכיר על המושכר וכי ידוע לו כי אי

המשכיר לא תחול על , או הגנה של המושכר ולמע� הסר ספק/הקשור לשמירה ו
 �1967ז"התשכ, אחריות לפי חוק השומרי�

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה סעי�זה הינו  לג  סעי� )7
 .יסודית של חוזה זה

  ביטוח  .לד

  השיפו. או עבודת השימור והשיפו. עבודותביטוח  )1

  כלאו על פי/ זה והסכ�י "מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ  .א
� השוכר עבודותקבלת האישור לביצוע ד ולא יאוחר ממועד עהרי ש, די

מתחייב , המשכירוללא צור� בכל דרישה או פניה מצד , וכתנאי לה
להל� (את הביטוחי� המפורטי� להל� , על חשבונוהשוכר לערו� ולקיי� 

השימור והשיפו# אשר  עבודותבקשר לכל , ") השוכרעבודותביטוחי : "
 את ואשר ישמש, מכונות, מערכות, ות ציודלרב,  על ידו במושכריבוצעו

השוכר וזאת ממועד מסירת החזקה ועד למועד  של יועבודותהשוכר ב
, או עד לתו� תקופת הבדק או א� מעבר לכ�/מת� תעודת השלמה ו

 עבודותאישור עריכת ביטוחי : " להל�  (6בהתא� לאמור בנספח 
 .לחוזה זה") השוכר

אישור בדבר עריכת ביטוח ר המשכילהמציא לידי השוכר מתחייב   .ב
 עבודותעריכת ביטוחי אישור " בהתא� לנוסח השימור והשיפו# עבודותל

כשהוא חתו� ,  לחוזה זה6 מסומ� כנספחה זה ולהסכ�המצור� " השוכר
אישור "כי ידוע לו שהמצאת , השוכר מצהיר. תמבטחחברה הי ה"כדי� ע

 ומקדמי  כאמור הינה תנאי מתלה" השוכר עבודותעריכת ביטוחי 
, או ביצוע המסירה הראשונה/ווהשיפו#  השימור עבודותביצוע תחילת ל

 השימור עבודותלמנוע מ� השוכר את ביצוע  זכאיוכי המשכיר יהיה 
או ביצוע המסירה הראשונה במקרה שהאישור לא /במושכר ווהשיפו# 
כי א� מועד המסירה הראשונה , מובהר.  המועד האמורעדהומצא 

, כאמור"  השוכר עבודותעריכת ביטוחי  אישור "מצאת יידחה עקב אי ה
יהיה המשכיר זכאי להתייחס למושכר כאילו החלה תקופת ביצוע 

 .על כל המשתמע מכ�,  השוכרעבודות

 קבלני� וקבלני, השוכראת אחריות בי� היתר ג�  ו יכסי השוכרטוחיב  .ג
: להל�(או מנהל מטעמו /המשכיר לרבות מפקח ו, השוכרמשנה של 

 אישור 6המפורטי� בנספח הבטוח  פרקי ויכלול את, ")די המבוטחיחי"
 . השוכרעבודותעריכת ביטוחי 

 שיערו� השוכר על פי תנאי חוזה זה יהיה ביטוח עבודותביטוח ה  .ד
 קבלניות המבטח במלוא ערכ� את כל עבודותבמתכונת כל הסיכוני� 

כר או כל רכוש אחר בבעלות השוכר המשמש את השו/ והציוד ועבודותה
 . בקשר ע� חוזה זהעבודותבביצוע� של ה

, המשכיר,  השוכר הנזכרי� בסעי� זה יהיהעבודותבביטוחי ההמבוטח   .ה
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול ג� פרק. קבלני משנהוקבלני� ה

וכ� סעי� ויתור על תחלו� של , סעי� חבויות צולבות לגבי כל המבוטחי�
ובדיה� ע, לרבות מנהליה�, חי� כנגד כל יחידי המבוטתמבטחהחברה ה

 .וכל הבאי� מטעמ�

ביטוחי : "להל�(לעיל  ב  –א המפורטי� בסעיפי� ל ביטוחי השוכר ע  .ו
 : להל�)2 המפורטות בסעי� תחולנה ההוראות ") השוכר
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  ביטוחי השוכר בתקופת השכירות )2

או על פי / זה והסכ�י "מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ  .א
�הכנסת נכסי� ממועד זה או  ממועד תחילת השכירות על פי הסכ�, די

 לערו�מתחייב השוכר ,  המועדי�שניהמוקד� מבי� , או רכוש למושכר/ו
את הביטוחי� , במש� כל תקופת השכירות, יי�ולקעל חשבונו 
המצור� להסכ� זה " אישור עריכת ביטוחי השוכר"המפורטי� ב

לא יאוחר ממועד , אשר יומצא למשכיר, לחוזה' 7  כנספח�והמסומ
או רכוש /הכנסת נכסי� וממועד תחילת השכירות על פי הסכ� זה או 

חברה י ה"� עכשהוא חתו� כדי,  המועדי�שניהמוקד� מבי� , למושכר
" כרואישור ביטוחי הש"כי ידוע לו שהמצאת , השוכר מצהיר. תמבטחה

כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של השוכר במושכר 
  .או הכנסת נכסי� כלשה� למושכר כאמור לעיל/ו

או הכנסת / זכאי למנוע מ� השוכר את פעילותו במושכר והמשכיר יהיה  .ב
 לפני המועד שצוי� ואמור לא הומצא להשור נכסי� כאמור במקרה שהאי

כי א� השוכר לא ימציא את אישור עריכת ביטוחי השוכר ,  מובהר.לעיל
מבלי לפגוע ביתר , זכאיהמשכיר  יהיה, עד למועד המפורט לעיל

להתייחס למושכר כאילו נמסר לידי השוכר וממועד זה ואיל� , ותרופותי
י די� "בכל התשלומי� שעפחייב יהיה והשוכר , תחל תקופת השכירות

 . חל תשלומ� ממועד מסירת החזקה ואיל� על השוכרהחוזהלפי על או /ו

: להל�(לעיל  20.2.2 –20.2.1המפורטי� בסעיפי� ל ביטוחי השוכר ע  .ג
 : להל�20.3המפורטות בסעי� תחולנה ההוראות ") ביטוחי השוכר"

  השכירותת  ובתקופעבודותביצוע הביטוחי השוכר בתקופת תנאי� כלליי� ל )3

י השוכר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק "הביטוחי� ייערכו ע  .א
 ).לעריכת ביטוחי� בישראל

הנדרשי� בקשר ע�  להחזיק בתוק� את כל הביטוחי� השוכרעל   .ב
.  זה בתוק�חוזהבמש� כל התקופה בה יהיה ,  נשוא חוזה זהעבודותה

השוכר להחזיק על , אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח את, ע� זאת
� .בתוק� כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די

יכללו ויתור על כל זכות ,  להל�7 ו 6ביטוחי השוכר המפורטי� בנספחי�   .ג
או כל /ועובדיו , מנהליו, של מבטחי השוכר כלפי המשכיר) שיבוב(תחלו� 

, וכ� כלפי כל הקבלני�, ואו מטעמ/ו המשכיר  שלואד� אחר הבא בשמ
ובלבד שהאמור בדבר , עבודותוהיועצי� הקשורי� בביצוע ה, י�המתכננ

הוויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו� כוונת 
� .זדו

למעט ביטוח אחריות (פוליסות האחריות הנערכות על ידי השוכר   .ד
כפופות על פי העניי� )  להל�6מקצועית וחבות המוצר המפורטות בנספח 

על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד " צולבתאחריות "לסעי� 
 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

במועדי� שהוסכמו ע� במלוא� השוכר מתחייב לשל� את הפרמיות   .ה
או /או לשנות לרעה ו/לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצ� ו, המבטח

כי המשכיר לא ישא בכל מקרה ,  יודגש.להפקיע את תוק� הביטוחי�
 .י ההשתתפויות העצמיות הנקובי� בביטוחי השוכרבסכומ

או / את הוראות הפוליסות באופ� המפקיע את זכויותיו והשוכרהפר   .ו
 באופ�  למשכיר אחראי לנזקי� שיגרמוהשוכריהא ,  המשכירזכויות

, כספיות או אחרות, או טענות/ו מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות
 .על פיה, כאמור, טענהכלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל 

על פיו הינ� קודמי� לכל ביטוח אשר , ביטוחי השוכר יכללו תנאי מפורש  .ז
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר , המשכירי "נער� ע

 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי� בסעי� . המשכירשיתו� ביטוחי 
 . 1981 –א "תשמ'לחוק חוזה הביטוח ה
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 ולא תבוטלנה תשוננה לרעהטח שהפוליסות לא יתחייב המב, כמו כ�  .ח
אלא א� תימסר הודעה בכתב בדואר רשו� לידי במש� תקופת הביטוח 

 . יו� מראש60לפחות המשכיר 

בכל פע� שמבטחו של הקבל� יודיע לחברה כי מי מביטוחי השוכר עומד   .ט
מתחייב השוכר ,  לעילח כאמור בסעי�  , להיות מצומצ� או מבוטל

 30, לערו� את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש
 .יו� לפני מועד צמצו� או ביטול הביטוח כאמור

מתחייב השוכר להמציא לידי , ללא צור� בכל דרישה מצד המשכיר  .י
את אישור עריכת ביטוחי , במועד מת� תעודת ההשלמה, המשכיר

 .על ידי המבטחכדי� א חתו� כשהו, השוכר

  עריכת ביטוחי השוכרכי אי המצאת אישור, מובהר, למע� הסר ספק  .יא
,  זהחוזהי "לא תפגע בהתחייבויות השוכר עפ, במועד כאמור לעיל

, לביצוע כל תשלו� שחל על השוכר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות
מנע תג� א�  החוזהי "והשוכר מתחייב לקיי� את כל התחייבויותיו עפ

או פתיחת עסקו /או הכנסת נכסי� למושכר ו/ממנו קבלת המושכר ו
 . במועד עריכת ביטוחי השוכרבשל אי הצגת אישור, במושכר

י השוכר כדי "ל ע"כי אי� בעריכת הביטוחי� הנ, בהקשר זה מובהר  .יב
,  זהלחוזהלצמצ� או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות השוכר בהתא� 

המשכיר לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את ל "נעריכת הביטוחי� הו
או / זה והסכ�י "או כל אד� שהוא בגי� כל נזק שהשוכר אחראי לו עפ/ו

 .י כל די�"עפ

תשלו� תגמולי ביטוח כלשה� לא יהיה בה� אלא כדי להפחית מסכו�   .יג
גי� נזק או מי מטעמו באו /והמשכיר  זכאי יהיהאו הפיצוי לו /השיפוי ו

 .הפסד

מתחייב , מועד תו� תקופת ביטוחי השוכר יו� לפני 14 – לא יאוחר מ  .יד
 י של ביטוח�אישור בגי� הארכת תוקפהמשכיר השוכר להפקיד בידי 
וזאת מדי תקופת ביטוח ועד לתו� תקופת , השוכר לשנה נוספת

 .השכירות

לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו , א� לא חייב,  רשאיהמשכיר יהיה  .טו
או / ואו תיקו�/והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי ו, י השוכר כאמור לעיל"ע

את הביטוחי� ככל שיידרשו על מנת להתאי� , או הרחבה/התאמה ו
כי זכויות , השוכר מצהיר ומתחייב. להתחייבויותיונושא האישור 

 לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויי� כמפורט לעיל אינ� המשכיר
חריות שהיא לגבי  כל חובה וכל אואו מי מטעמ/ו המשכירמטילות על 

ואי� , או לגבי העדר�, ותוקפ�, היקפ�, טיב�, אישורי הביטוח כאמור
,  זההסכ�י "בה� כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר עפ
בי� א� נבדקו , וזאת בי� א� נדרשו שינויי� בביטוחי השוכר ובי� א� לאו

 .ביטוחי השוכר ובי� א� לאו

 יהיה, � או מקצת�פי סעי� זה כולו ליתיולא עמד השוכר בהתחייבו  .טז
לערו� את הביטוחי� או חלק מה� במקומו , א� לא חייב, רשאי המשכיר

או לשל� במקומו של השוכר כל /של השוכר ועל חשבונו של השוכר ו
 . לכל סעד אחרהמשכיר של ווזאת מבלי לגרוע מזכות, סכו� שהוא

 עריכת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור, מוסכ� בזאת  .יז
ביטוחי השוכר הנה בבחינת דרישת מינימו� המוטלת על השוכר שאינה 

על השוכר לבחו� את חשיפתו . פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכ� זה
השוכר מצהיר ומאשר . לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא�

או /או דרישה כלפי המשכיר ו/כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו, בזאת
או כל טענה אחרת /כל הקשור לגבולות האחריות האמורי� ומי מטעמו ב

 .או היק� הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו/בנושא גובה ו
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או משלימי� /היה ולדעת השוכר יש צור� בעריכת ביטוחי� נוספי� ו  .יח
מתחייב השוכר לערו� ולקיי� את הביטוח , כלשה� לביטוחי השוכר

או /וח רכוש נוס� ובכל ביט. או הביטוח הנוס� כאמור/המשלי� ו
, משלי� כאמור ייכלל סעי� בדבר ויתור על זכות התחלו� כלפי המשכיר

אול� הויתור כאמור לא יחול , עובדיו וכל הבאי� מטעמ�, מנהליו
� .לטובת אד� שגר� לנזק בזדו

לעניי� ביטוח חבויות נוס� או משלי� יורחב ש� המבוטח לשפות את   .יט
או /עובדיו ו, מנהליו, חדלי השוכראו מ/המשכיר בגי� אחריותו למעשי ו

 .הבאי� מטעמ� וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת

או /כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר השוכר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .כ
בגי� כל או בשמ� /ו מי מטעמואו / והמשכיראו תביעה כנגד /דרישה ו

, לעיל כמפורט שהתחייב לערו� י�י הביטוח"נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ
או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

או בשמו /או מי מטעמו ו/המשכיר ווהוא פוטר בזאת את , בפוליסות
י "מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דר� למיצוי זכויותיו עפ

 .הפוליסות

השוכר יהיה אחראי לשפות את המשכיר באופ� מלא בגי� כל נזק , כמו כ�  .כא
מי תנאי מתנאי אשר ייגר� לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

או /או בשמו ו/או על ידי הפועלי� מטעמו ו/ והשוכרהפוליסות על ידי מ
 .עבורו

השוכר מתחייב לעדכ� את סכומי הביטוח בגי� הביטוחי� הנערכי� על פי   .כב
 7נספח – ו 6 לאישורי עריכת ביטוחי השוכר המפורטי� בנספח 1סעי� 

או / ועבודותכ� שישקפו את מלוא ער� כינונו של ה, מעת לעת, ל�לה
� .הרכוש המבוטחי� על פיה

כי נוסחי פוליסות ביטוחי השוכר לא יהיו נחותי� , מוסכ� בזאת  .כג
על כל ,  או כל נוסח אחר שיחלי� אות�2007מהנוסח הידוע כביט 

 .י הנוסח כאמור"ההרחבות הניתנות לביטוח עפ

ותנאיה� הביטוח  בדייקנות את כל דרישות חוזי מתחייב לקיי� השוכר  .כד
 כדי לממש את המשכירולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי 

על פי , המשכירלרבות הצטרפותו לתביעה של , חוזי הביטוח בעת הצור�
 .וא� נדרש לכ� על יד, חוזה הביטוח

� ה בתונקבע כי הפר, בנוס� לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור  .כה
או /מנהליו ואו / והשוכרת הביטוח על ידי ופוליס מתנאי  תנאילב של

או /והמשכיר או מטעמו לא תפגע בזכויות /כל הבא בשמו ואו /עובדיו ו
על פי ביטוחי� , או מנהל מטעמו/לרבות מפקח ו, ומטעמ כל אד� אחר

 .אלו

בכל שלבי ביצוע , בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� בסעי� זה לעיל  .כו
מתחייב , או שיפו# המבני� כמתואר בחוזה זה/לשימור ו עבודותה

 למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק השוכר
שהותקנו לפי , תקנות וכדומה, לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי�

ובעיקר א� מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל , ל"החוקי� הנ
באופ� מקרי או , עבודותו שיועסקו בביצוע העובדיו שליחיו ומשמשי

 זכאי� לכל עבודותמש� כל תקופת ביצוע הביהיו בכל עת ו, זמני
 .ל"הזכויות שעל פי החוקי� הנ

השוכר מתחייב , בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� בחוזה זה  .כז
לקיי� את כל הוראות החוקי� והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את 

או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות / האש וכל הוראות מכבי
 .עבודותהביצוע ומניעת נזקי� אות� יש לקיי� באתר 

או הכלי� /השוכר מתחייב לקיי� שמירה נאותה על כל הציוד ו  .כח
 על פי חוזה עבודות בעת ביצוע העבודותהמובאי� על ידו לאתר ביצוע ה

 .זה
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פורסמו מעת השוכר מתחייב לפעול לש� קיו� נוהלי הבטיחות אשר י  .כט
או / השוכר ועבודותלעת לפי הצור� ויהיו בתוק� במש� כל תקופת ביצוע 

 .תקופת השכירות

השוכר מתחייב כי במידה והמשכיר יחויב בתשלו� דמי ביטוח נוספי�   .ל
ישל� השוכר למשכיר , עקב פעילותו החריגה של השוכר, מעבר למקובל

 .מיד ע� דרישתו הראשונה, את התוספת האמור

אה בסעי� זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח� של הוראות כל הור  .לא
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של השוכר לנזקי� בא� יגרמו כאמור 

 .או על פי הדי�/בסעיפי� אחרי� בחוזה זה ו

 זה הינ� סעיפי� יסודיי� שהפרת� לד �לא מוסכ� ומוצהר בזה כי סעי�   .לב
 .או הפרת איזה מתתי סעיפיה� תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

  פינוי המושכר ופיצוי בגי- אי פינוי במועד  .לה

או בכל , א� תמומשנה, השוכר מתחייב בתו� תקופת השכירות או תקופות ההארכה )1
מכל סיבה , יונספחאות חוזה זה ועל פי הור, מקרה של ביטול או סיו� השכירות

להחזיר את המושכר לידי המשכיר כשהמושכר חופשי מכל אד� ומכל חפ# , שהיא
סדיר ומתוק� כפי שקיבל אותו בתחילת , ללא כל השהייה או מניעה וזאת במצב טוב

תקופת השכירות ובהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וסביר במושכר בהתא� 
  .למטרת השכירות

, או לא יחזירהו לחזקתו הבלעדית של המשכיר/ לא יפנה השוכר את המושכר וא� )2
 דלעיל הוא יהיה  )1  סעי�במצב טוב כמפורט ב,  לעיל)1  סעי�במועדי� האמורי� ב

פה מהמועד בו היה עליו לפנות את המושכר ועד חייב לשל� למשכיר בשל התקו
 :את הסכומי� הבאי�, לפינוי המושכר בפועל והחזרתו כאמור

� הפרשי ובציר) אל� שקלי� חדשי�אחד (ח " ש1,000ס� השווה ל  .א
 .לכל יו� של איחור בפינוי, מ כחוק" בצירו� מע הבסיסדהצמדה למד

שכר לרבות א� כל הוצאה שבה ישא המשכיר לצור� פינוי המו, בנוס�  .ב
 .הוצאות משפט ושכר טרחת עור� די�, מבלי לפגוע בכלליות האמור

או פיצויי� /או דמי נזק ו/וו דמי שימוש ראויי� ויה, ל"הסכומי� הנ  .ג
קבועי� ומוערכי� מראש על יד הצדדי� בהתחשב בכל , מוסכמי�

� זה כדי להעניק לשוכר סעי�י "אי� ולא יהיה בתשלו� עפ, נסיבות העניי
או לפגוע בכל זכויותיו האחרות של / להוסי� ולהחזיק במושכר וזכות

י כל די� ובזכותו לתבוע את פינוי "או עפ/י חוזה זה ו"המשכיר עפ
  .המושכר והחזרתו כאמור

 יו� לפני מועד פינוי המושכר והחזרתו על יד )14( ארבעה עשרלפחות   .ד
ות תיער� בדיקה של המושכר על ידי המשכיר בנוכח, השוכר למשכיר

י "המשכיר יערו� רשימת תיקוני� שהשוכר חייב בה� עפ. נציג השוכר
, לרבות תיקוני נזקי� וקלקולי�, א� הוא חייב, הוראות חוזה זה

הודעה על מועד הבדיקה תימסר . הקשורי� בהחזרת המושכר לקדמותו
  . ימי� מראש7לשוכר 

 עד תו� שבעה ימי� מתו�, ל על ידי השוכר"לא תוקנו התיקוני� הנ  .ה
יהא המשכיר רשאי לתק� את המושכר על חשבו� , תקופת השכירות

החל ממועד תו� , מש� הזמ� אשר יידרש לביצוע התיקוני�. השוכר
. יחשב לתקופה שבה פיגר השוכר בפינוי המושכר, תקופת השכירות

 מלוא ההוצאות ודמיאת , ע� דרישתו הראשונה, השוכר ישל� למשכיר
ש� הבאת המושכר למצב המתואר אשר המשכיר הוציא להתיקוני� 

 וכ� את דמי השכירות בגי� התקופה שבה בוצעו בפועל לעיל )1   סעי�ב
 .התיקוני� כאמור
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יחשב , בכל מקרה של אי פינוי המושכר על ידי השוכר כאמור לעיל  .ו
מסיג גבול השוכר וכל הבא או הנמצא במושכר מטעמו או ברשותו כ

 והמשכיר יהיה זכאי להיכנס למושכר או לכל למושכר" פולש טרי"וכ
לפנות מ� המושכר כל אד� , לתפוס את החזקה בו בכוח, חלק ממנו

או כל חפ# השיי� לשוכר ולאחסנ� על חשבו� השוכר /מטע� השוכר ו
על , מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי המשכיר בגי� אי פינוי המושכר, וזאת

 .או על פי הדי�/ות חוזה זה ופי הורא

או מי מטעמו לא יהיו אחראי� בכל צורה /השוכר מצהיר כי המשכיר ו  .ז
, א� ייגר� נזק כזה, אשר ייגר� לשוכר, שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא

, בשל כל פעילות שהיא הקשורה בפינוי המושכר על פי הוראות חוזה זה
וש שנעשו עקב אי או אחסו� הציוד והרכ/הציוד והרכוש מ� המושכר ו

פינוי המושכר במועד והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה כלפי 
  .המשכיר בקשר ע� ביצוע הפינוי כאמור

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו סעי� זה הינו )1.לד  סעי�  .ח
 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

  ו נטישה מוקדמי�פינוי א  .לו

 עזב השוכר את המושכר לפני תו� תקופת השכירות או לפני תו� תקופת ההארכה )1
ובי� א� התקיימה עילה לפינויו על , בי� א� עשה זאת מרצונו החופשי, )הא� מומש(

וזאת ללא הסכמתו המפורשת של , פי הוראות חוזה זה ובי� א� מכל טע� אחר
ת דמי השכירות החודשיי� וכל יתר ישל� למשכיר א, המשכיר בכתב ומראש

עד לתו� תקופת ") התשלומי�: "להל�( התשלומי� החלי� עליו מכוח חוזה זה
כאילו המשי� להחזיק ולהשתמש , לפי העניי�, שכירות או תקופת ההארכהה

  .במושכר

התשלומי� יחשבו כפיצויי� מוסכמי� ומוערכי� מראש ואי� בה� כדי לגרוע מזכות  )2
או על פי הוראות חוזה /וכר כל סעד אחר המגיע לו על פי די� והמשכיר לתבוע מהש

  .זה

 זה יחולו בי� א� השכיר המשכיר את המושכר לאחר העזיבה ובי� א� סעי�הוראות  )3
  .לאו

 סעי�במקרה של ביטול החוזה על ידי המשכיר לא יראו ביטול זה כחל על הוראות  )4
שהביטול נעשה באשמת אלא א� נאמר במפורש אחרת בהודעת הביטול ובלבד , זה

  .השוכר

 זה לא יחולו בכל מקרה בו עזב השוכר את המושכר עקב הפרת החוזה סעי�הוראות  )5
  .בהפרה המזכה אותו בביטול חוזה זה והוא ביטלו כדי�, על ידי המשכיר

  שלילת נציגות השוכר  .לז

לא יפורשו כמסמיכי� את , או התנהגות הצדדי� מכוחו/שו� דבר האמור בחוזה זה ו )1
או המקני� לו מעמד של נציג המשכיר , ר להופיע בש� המשכיר או מטעמוהשוכ

  .בעניי� כל שהוא

כי כל העובדי� אשר יבצעו מטע� השוכר את התחייבויותיו , השוכר מצהיר ומאשר )2
פיקוחו , הינ� עובדיו של השוכר בלבד וכי ה� יהיו נתוני� להוראותיו, על פי חוזה זה

ישא בכל ההוצאות והתשלומי� הכרוכי� השוכר בלבד . והשגחתו של השוכר
ביטוח , מס הכנסה, שכר עבודה, לרבות מיסי� מכל מי� וסוג שהוא, בהעסקת�

 .או מלווה וכל תשלו� סוציאלי ואחר, או היטל, ניכויי� וכל מס, לאומי

, או מי מטעמו/כדי ליצור בי� המשכיר לבי� השוכר ו, או בתנאי מתנאיו, אי� בחוזה זה )3
 .מעביד –יחסי עובד 

  בטחונות  .לח

 ערבות ביצוע )1
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בקשר ע� ,  השוכר על פי חוזה זההתחייבויותקיו� כל לש� הבטחת   .א
ימציא השוכר ,  השיפו# והשימורעבודותאו ,  השיפו#עבודותביצוע 

וכתנאי למסירת החזקה במושכר או , למשכיר במעמד חתימת חוזה זה
ית כתב ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית בלתי מותנ, חלק ממנו

  לחוזה זה8 נספחבנוסח המצור� כ, י דרישה בלבד"וניתנת למימוש עפ
)�תהיה הביצוע השוכר מתחייב כי ערבות ").  הביצועערבות: " ולעיללהל

  .מועד קבלת תעודת ההשלמהבתוק� עד 

ביצוע מוסכ� כי השוכר יהיה רשאי להמציא ערבות , על א� האמור לעיל  .ב
 ובלבד שהשוכר ידאג דשי�חו) 12( � עשרשנילתקופה שלא תפחת מ
 יו� לפני )30( י�שלושלפחות , עת לעתמהביצוע להארכת תוק� ערבות 

  . הביצועמועד פקיעתה של ערבות

ביצוע חליפית או כתב הארכת ערבות ביצוע לא המציא השוכר ערבות   .ג
, וזאתהביצוע יהא המשכיר רשאי לחלט את ערבות , במועד הנקוב לעיל

 משלוח התראה בכתב לשוכר על כוונתו  ימי� ממועד)7( שבעהתו� 
�והשוכר יהיה אחראי בלעדית לכל נזק והוצאה שתגר� לו , לעשות כ

או עמלות בקשר /לרבות בגי� הוצאות ביול והביצוע עקב חילוט ערבות 
  .ע� הוצאת ערבות חדשה

לרבות עמלות הוצאות הביצוע כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ערבות   .ד
  .לו על השוכר בלבדביול וכל כיוצא בזה יחו

י "או עפ/י חוזה זה ו"מבלי לפגוע בכל סעד או זכות המוקני� למשכיר עפ  .ה
יהא המשכיר זכאי לממש את , כל די� בגי� הפרת חוזה זה על ידי השוכר

בכל מקרה בו הופרה הוראה מהוראות חוזה זה על ידי , הביצועערבות 
השיפו#  עבודותאו ,  השיפו#עבודותבכל הקשור לביצוע , השוכר

כל , הביצועערבות  ולגבות מתו� הסכו� שיתקבל ממימושוהשימור 
כ� . י כל די�"או עפ/י חוזה זה ו"עפלמשכיר סכו� אותו חייב השוכר 

יהיה המשכיר זכאי לממש את ערבות הביצוע בגי� כל חוב של השוכר 
  .למשכיר וזאת ללא הודעה מוקדמת

יהיה השוכר חייב , לעיל ה  סעי�הוראות הביצוע על פי מומשה ערבות   .ו
ביצוע ערבות , י דרישתו הראשונה בכתב"להפקיד בידי המשכיר מיד עפ

המשכיר יחזיר לשוכר . הביצועחדשה בתנאי� ובסכו� זהי� לערבות 
החדשה את יתרת הסכו� שנשאר בידיו הביצוע כנגד הפקדת ערבות 

על ערבות . חובות השוכרמלוא לאחר ניכוי יצוע הבממימוש ערבות 
 זה יחולו כל הוראות סעי�החדשה שתופקד בהתא� להוראות הביצוע 

  . הביצועחוזה זה המתייחסות לערבות

הביצוע מוסכ� ומוצהר בזאת במפורש בי� הצדדי� כי אי� במת� ערבות   .ז
משו� ויתור מצד המשכיר על זכות לסעדי� אחרי� כנגד , או מימושה/ו

בי� א� אלה סעדי� מפורטי� בגו� החוזה ובי� א� אלה סעדי� , השוכר
העומדי� למשכיר מכוח כל די� הקיי� בעת חתימת החוזה או שיהיה 

  .קיי� במועד ההפרה

או אי השלמתה /לרבות אי הארכתה במועד ו,  הביצועאי המצאת ערבות  .ח
על ידי השוכר תחשב להפרה יסודית של חוזה זה , א� מומש חלקה

או לדחות את מועד מסירת /נה למשכיר זכות לבטל את החוזה וותק
מבלי שהדבר יגרע מחבויות הביצוע החזקה במושכר עד להמצאת ערבות 

 וכל ניהולדמי , לרבות חובתו לתשלו� דמי שכירות, השוכר על פי החוזה
ומבלי לגרוע מכל סעד אחר , יתר התשלומי� שעליו לשל� על פי חוזה זה

  .או על פי די�/ פי חוזה זה והעומד למשכיר על

או /והביצוע השוכר מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאי� במת� ערבות   .ט
או פגיעה בכל זכות שהיא של /במימושה על ידי המשכיר משו� ויתור ו

זכותו לכל סעד אחר , ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות, המשכיר
�  .המוקנה לו על פי חוזה זה או על פי די
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לא יעניק לשוכר כל , כאמור, על ידי המשכירהביצוע ת מימוש ערבו  .י
זכויות שה� במושכר ואי� בו משו� ויתור או התנאה על איזה מזכויות 
המשכיר או מהתחייבויות השוכר על פי הוראות חוזה זה והוא אינו בא 

�הביצוע כל סכו� שחולט על ידי המשכיר מתו� ערבות . במקו� איזו מה
 .השוכר למשכיריופחת מס� כל החוב של 

ייקבע סדר זקיפת חובות השוכר , כולה או חלקה, חולטה ערבות הביצוע  .יא
  .על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר, מתו� סכו� ערבות הביצוע

בכפו� ובמועד קבלת תעודת ההשלמה וכנגד המצאת ערבות השכירות   .יב
עד מועד קבלת ,  במועד�א התחייבויות השוכר על פי החוזהולמילוי מל

לשנת השכירות , לרבות תשלו� דמי השכירות, ודת ההשלמהתע
 .לשוכרהביצוע המשכיר את ערבות שיב י, כמפורט בחוזה זה, הראשונה

 ערבות השכירות )2

לרבות , י חוזה זה"לש� הבטחת ביצוע התחייבויותיו של השוכר עפ  .א
 סעי�לרבות , יונספח הבטחת קיו� כל התחייבויותיו על פי חוזה זה על

הבטחת קיו� , תשלו� דמי השכירות, הבטחת הפינוי,  לעיליח 
לרבות , לחוזה זה 10 נספח התחייבויות השוכר על פי חוזה הניהול

פיצויי� , כהגדרת� בחוזה הניהול, תשלו� דמי הניהול א� יהיו כאלה
י חוזה "וכר עפאו החל על הש/וכל תשלו� אחר שהשוכר התחייב לשל� ו

וכתנאי , במועד קבלת תעודת ההשלמהימציא השוכר למשכיר , זה
כתב ערבות בנקאית פיננסית , למסירת החזקה במושכר או חלק ממנו

בגובה של , י דרישה בלבד"אוטונומית בלתי מותנית וניתנת למימוש עפ
מ "חודשי שכירות בתוספת מע) 9( דמי שכירות ודמי הניהול עבור תשעה

").  השכירותערבות: "להל�(  לחוזה זה9 נספחבנוסח המצור� כ ,כחוק
שתופקד כאמור תהיה בתוק� עד השכירות השוכר מתחייב כי ערבות 

 . יו� לאחר תו� תקופת השכירות)90( תו� תשעי�

מוסכ� כי השוכר יהיה רשאי להמציא ערבות , על א� האמור לעיל  .ב
) 12(  עשר�שניכאמור לתקופה קצרה יותר שלא תפחת משכירות 
 עת לעת מ השכירותשהשוכר ידאג להארכת תוק� ערבות,  ובלבדחודשי�
  . השכירות יו� לפני מועד פקיעתה של ערבות)30( י�שלושלפחות 

חליפית או כתב הארכת ערבות שכירות לא המציא השוכר ערבות   .ג
יהא המשכיר רשאי לחלט את ערבות , במועד הנקוב לעילהשכירות 
 ימי� ממועד משלוח התראה בכתב לשוכר )7( עהשבוזאת תו� השכירות 

�והשוכר יהיה אחראי בלעדית לכל נזק והוצאה , על כוונתו לעשות כ
או /לרבות בגי� הוצאות ביול והשכירות שתגר� לו עקב חילוט ערבות 

  .חדשהשכירות עמלות בקשר ע� הוצאת ערבות 

אות לרבות עמלות הוצהשכירות כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ערבות   .ד
  .ביול וכל כיוצא בזה יחולו על השוכר בלבד

י "או עפ/י חוזה זה ו"מבלי לפגוע בכל סעד או זכות המוקני� למשכיר עפ  .ה
יהא המשכיר זכאי לממש את , כל די� בגי� הפרת חוזה זה על ידי השוכר

בכל מקרה בו הופרה הוראה מהוראות חוזה זה על ידי השכירות ערבות 
כל השכירות � שיתקבל ממימוש ערבות ולגבות מתו� הסכו, השוכר

 כ� יהיה המשכיר י כל די�"או עפ/י חוזה זה ו"סכו� אותו חייב השוכר עפ
זכאי לממש את ערבות הביצוע בגי� כל חוב של השוכר למשכיר וזאת 

  .ללא הודעה מוקדמת

יהיה השוכר חייב ,  לעילה  סעי�י הוראות "עפהשכירות מומשה ערבות   .ו
ערבות , י דרישתו הראשונה בכתב"להפקיד בידי המשכיר מיד עפ

. כמפורט לעילהשכירות חדשה בתנאי� ובסכו� זהי� לערבות שכירות 
החדשה את יתרת השכירות המשכיר יחזיר לשוכר כנגד הפקדת ערבות 

לאחר ניכוי חובות השכירות הסכו� שנשאר בידיו ממימוש ערבות 
 זה סעי�החדשה שתופקד בהתא� להוראות השכירות על ערבות . שוכרה

  . השכירותיחולו כל הוראות חוזה זה המתייחסות לערבות
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מוסכ� ומוצהר בזאת במפורש בי� הצדדי� כי אי� במת� ערבות   .ז
משו� ויתור מצד המשכיר על זכות לסעדי� , או מימושה/השכירות ו

פורטי� בגו� החוזה ובי� א� בי� א� אלה סעדי� מ, אחרי� כנגד השוכר
אלה סעדי� העומדי� למשכיר מכוח כל די� הקיי� בעת חתימת החוזה 

  .או שיהיה קיי� בישראל במועד ההפרה

או אי /לרבות אי הארכתה במועד ו,  השכירותאי המצאת ערבות  .ח
על ידי תחשב להפרה יסודית של חוזה זה , השלמתה א� מומש חלקה

דחות את תחילת או ל/טל את החוזה וותקנה למשכיר זכות לבהשוכר 
מבלי שהדבר יגרע , השכירותבמושכר עד להמצאת ערבות השימוש 

דמי , לרבות חובתו לתשלו� דמי שכירות, מחבויות השוכר על פי החוזה
ומבלי לגרוע , אחזקה וכל יתר התשלומי� שעליו לשל� על פי חוזה זה

  . פי די�או על/מכל סעד אחר העומד למשכיר על פי חוזה זה ו

או /והשכירות השוכר מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאי� במת� ערבות   .ט
או פגיעה בכל זכות שהיא של /במימושה על ידי המשכיר משו� ויתור ו

זכותו לכל סעד אחר , ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות, המשכיר
�  .המוקנה לו על פי חוזה זה או על פי די

לא יעניק לשוכר כל , כאמור, משכירעל ידי ההשכירות מימוש ערבות   .י
זכויות שה� במושכר ואי� בו משו� ויתור או התנאה על איזה מזכויות 
המשכיר או מהתחייבויות השוכר על פי הוראות חוזה זה והוא אינו בא 

�כל סכו� שחולט על ידי המשכיר מתו� ערבות . במקו� איזו מה
 .יופחת מס� כל החוב של השוכר למשכירהשכירות 

ייקבע סדר זקיפת חובות , כולה או חלקה, לטה ערבות השכירותחו  .יא
על פי שיקול דעתו הבלעדי של , השוכר מתו� סכו� ערבות השכירות

  .המשכיר

,  יו� לאחר תו� תקופת השכירות או תקופת ההארכה)90( תשעי�  .יב
, בהתאמה ולאחר מילוי מלא של כל התחייבויות השוכר על פי החוזה

, תשלו� מלוא דמי השכירות, ינוי המושכרלרבות התחייבויותיו לפ
הוצאות וכל סכו� , תשלו� בגי� ביצוע תיקוני� במושכר, תשלו� מסי�

�יחזיר המשכיר , אחר שעל השוכר לשל� על פי הוראות חוזה זה והדי
 .לשוכרהשכירות את ערבות 

 ערבות אחזקה )3

י "עפלאחזקת המושכר לש� הבטחת ביצוע התחייבויותיו של השוכר   .א
וכתנאי , במועד קבלת תעודת ההשלמהימציא השוכר למשכיר , זהחוזה 

כתב ערבות בנקאית פיננסית , למסירת החזקה במושכר או חלק ממנו
בגובה של , י דרישה בלבד"אוטונומית בלתי מותנית וניתנת למימוש עפ

מ "בתוספת מע) חמישי� אל� שקלי� חדשי�מאה ו(ח " ש150,000
").  האחזקהערבות: "להל�(  לחוזה זהא9 נספחבנוסח המצור� כ, כחוק

שתופקד כאמור תהיה בתוק� עד האחזקה השוכר מתחייב כי ערבות 
 . יו� לאחר תו� תקופת השכירות)90( תו� תשעי�

 .ל ערבות האחזקה בשינויי� המחויבי�יחולו ע, לעיל יב)2  � ב)2 סעיפי�   .ב

 יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה סעי� זה הינו ב  סעי�  .ג
 .הפרה יסודית של חוזה זה

  הפרות וסעדי�  .לט

 � א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה( על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזי� )1
, ג� במקרי� בה� מוקני� בחוזה זה סעדי� או תרופות ספציפיי� להפרה כזו, 1970

�  .וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה או הוראות כל די

השוכר מצהיר בזה כי הוא מוותר בזה על זכותו לסעד של צו , למרות האמור לעיל )2
שכירות מניעה זמני או קבוע נגד המשכיר בכל הקשור לפינוי המושכר בתו� תקופת ה

כמו כ� השוכר מוותר בזה על כל זכות לקיזוז או לטענת קיזוז .  זהסעי�כמפורט ב
 .כנגד המשכיר בקשר ע� הסכומי� המגיעי� ממנו למשכיר על פי חוזה זה
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 עבודותפיצוי מוסכ� בגי- פיגור בהשלמת ביצוע ה  .מ

 )30( י�שלושהחל מחלו�  ,שוכר למשכירישל� ה, עבודותהבגי� פיגור בהשלמת ביצוע  )1
השווה בס� ,  וקבועי� מראשפיצויי� מוסכמי�, עבודות הימי� מתו� תקופת ביצוע

 עד בסיסמדד הבצירו� הפרשי הצמדה ל) שקלי� חדשי�אל� אחד ( 2 1,000 � ל
הפיצויי� המוסכמי� בגי- ": להל�( של איחוריו� בגי� כל , למועד התשלו� בפועל

 .מ כחוק"בצירו� מע) "איחורה

הנה בנוס� לכל , בגי� האיחור את הפיצויי� המוסכמי� משכיר ללשל�שוכר חובת ה
העומדי� לזכות או סעד אחרי� /ולכל זכות ואו בדי� /חוזה זה ופיצוי הקבוע ב

 .יו ועל פי הוראות כל די�נספח פי הוראות החוזה על המשכיר
2(  � פיצויי� מוסכמי� ,שוכר למשכירישל� ה, כל הפרה יסודית של חוזה זהבגי

שקלי�  חמישי� אל� ( ח"ש 50,000 �השווה בשקלי� חדשי� לבס� , מראשוקבועי� 
: להל�( עד למועד התשלו� בפועל בסיסמדד הבצירו� הפרשי הצמדה ל) חדשי�

 .מ כחוק"בצירו� מע) "ההפרה היסודיתהפיצויי� המוסכמי� בגי- "

הנה , בגי� ההפרה היסודית את הפיצויי� המוסכמי� משכירלשל� לשוכר חובת ה
העומדי� או סעד אחרי� /ולכל זכות ואו בדי� /חוזה זה ווס� לכל פיצוי הקבוע בבנ

 ומבלי צור� יו ועל פי הוראות כל די�נספחפי הוראות החוזה על על  לזכות המשכיר
  .להוכיח נזק

או את /איחור והיהיה רשאי לנכות את סכו� הפיצויי� המוסכמי� בגי� המשכיר  )3
 המשכיר משוכרמכל סכו� שיגיע ל, פרה יסודיתהסכו� הפיצויי� המוסכמי� בגי� ה

אחרת חוקית בכל דר� , שוכררשאי לגבות� מהמשכיר כ� יהא ה. בכל זמ� שהוא
כי אי� בתשלו� , למע� הסר ספק מוצהר בזאת. לרבות על ידי מימוש ערבויות

 �פרה האו בתשלו� הפיצויי� המוסכמי� בגי� ה/איחור וההפיצויי� המוסכמי� בגי
על פי ו יתיו מהתחייבושוכרמשו� שחרור ה, שוכראו בניכויי� מה, לעצמ�יסודית כש

  . ותחילת השימוש במושכרעבודותלרבות השלמת ביצוע ה, חוזה זה

 משכירכי אי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של ה, למע� הסר ספק מובהר בזאת )4
רבות ל, שוכרלפיצויי� בגי� כל נזק ממשי שנגר� לו עקב הפרת החוזה על ידי ה

  .הפסד דמי שכירות ועבודותבגי� השלמת ביצוע ההוצאות 

, פרה יסודיתהאו הפיצויי� המוסכמי� בגי� ה/הפיצויי� המוסכמי� בגי� האיחור ו )5
או /משקפי� את הנזק המוער� והמשוער מראש הצפוי להיגר� כתוצאה מאיחור ו

 ומבלי לפגוע ,וה� ייגבו ללא צור� בהוכחת קיומו של כל נזק, מהפרה יסודית כאמור
�  .בכל תרופה אחרת לפי חוזה זה או לפי כל די

במועד , בהתא� למטרת השכירות, או בחלקו, א� השוכר לא יחל בשימוש במושכר )6
יו� מראש ) 21( תנה לו התראה של עשרי� ואחדשניעל א� , לעיל  כא  סעי�הנקוב ב

או אותו חלק של המושכר אשר לא נעשה בו שימוש כאמור , שכריושב המו, ובכתב
וזאת מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד או זכות , על פי דרישתו בכתב, למשכיר, לעיל

 .או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו, לה� זכאי המשכיר

, בהתא� למטרת השכירות, או בחלקו, א� יחדל השוכר לעשות שימוש במושכר )7
יושב  ,בכל עת במהל� תקופת השכירות, חודשי�) 4(  ארבעהלתקופה רצופה של

, למשכיר, או אותו חלק של המושכר אשר לא נעשה בו שימוש כאמור לעיל, המושכר
וזאת מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד או זכות לה� זכאי , על פי דרישתו בכתב

 .או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו, המשכיר

נוס� לכל זכות של המשכיר על פי חוזה זה ועל פי כל מבלי לגרוע מכל סעד אחר וב )8
�למרות כל הוראה בדבר תקופת השכירות , המשכיר יהיה זכאי לבטל את החוזה, די

והשוכר יהיה חייב במקרה כזה לפנות את המושכר לאלתר או במועד שיקבע על ידי 
חד בכל א, המשכיר ולהחזיר את החזקה במושכר למשכיר כאמור בהוראות חוזה זה

על א� , תו� שבעה ימי עסקי�, א� לא תיק� את ההפרה, מהמקרי� הבאי� וזאת
  :שקיבל על כ� התראה בכתב מאת המשכיר

או מחדלי /לרבות עקב מעשי ו, השוכר הפר את החוזה בהפרה יסודית  .א
  .שוכר המשנה

, השוכר הפר את החוזה או הוראה מהוראותיו שאינה הפרה יסודית  .ב
 ולא תיק� את ההפרה תו� לי שוכר המשנהאו מחד/לרבות עקב מעשי ו

 .מועד סביר שנקבע לתיקונה על ידי המשכיר
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א� תיחשב כהפרה יסודית , כל הפרה של הוראות חוזה זה על ידי השוכר  .ג
  .של חוזה זה על ידי השוכר

, פירוק השוכר, הוגשה בקשה לבית המשפט להסדר נושי� מטע� השוכר  .ד
, קד� מפרק, מפרק זמני, פרקמ, למנות לו נאמ�, להכרזתו כפושט רגל

עיקול חלק מהותי מנכסיו ונית� צו לפי , כונס לחלק מהותי מנכסיו
 יו� )30( י�שלושאו שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתו� , הבקשה

 .מהגשתה לבית המשפט

  סמכות שיפוט  .מא

מוסכ� בזה על הצדדי� כי לבית המשפט המוסמ� בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט 
  . הנוגע לחוזה זה והנובע ממנו ולא לשו� בית משפט אחרהבלעדית בכל

  הדי- החל  .מב

  .על חוזה זה ביצועו ופרשנותו יחול הדי� הישראלי ללא כללי ברירת הדי� שלו

  

  

 הוראות כלליות  .מג

באות� חלקי� ממתח� המבני� לשימור , או מי מטעמו רשאי� לערו�/המשכיר ו )1
על כל המשתמע והכרו� בכ� , ראירועי� לציבו, אשר אינ� מהווי� חלק מ� המושכר

�: וחתימת השוכר על חוזה זה מהווה את הסכמתו מראש לכל אירוע ציבורי כגו
שייער� על ידי המשכיר ' סיורי� וכיוב, תערוכות, מופעי תרבות, שווקי�, ירידי�

אשר לא יהיה בה� להפריע לפעילות , כאמור לעיל, במהל� תקופת ההתקשרות
 .העסק

והכוונות שבי� , ההצהרות, ההתניות, ההבנות, ל ההסכמותחוזה זה מגבש את כ )2
או הבטחה בי� בכתב ובי� בעל /או מצג ו/או טיוטה ו/הצדדי� ובא במקו� כל מסמ� ו

פה אשר נתנו במפורש או במשתמע על ידי מי מהצדדי� למשנהו לפני חתימת חוזה 
 .זה בנוגע לכל דבר ועניי� הקשור בחוזה זה

בטלי� , המהווה את החוזה השל� והמחייב בי� הצדדי�ע� חתימתו של חוזה זה  )3
או /או פרוספקט ו/או הצהרה ו/או הסכמה ו/או זיכרו� דברי� ו/ומבוטלי� כל חוזה ו

על ידי , א� נעשו, או טיוטות קודמות של חוזה זה אשר נעשו/או פרסו� ו/הבטחה ו
מבלי .  מאלההא מחויב בגי� איזהי והמשכיר לא ואו מי מטעמ, ואו נציגי, המשכיר

, יונספח במקרה של סתירה בי� האמור בחוזה זה לבי�, לגרוע מכלליות האמור לעיל
 .י�נספחיגבר האמור ב

שינוי או עריכת חוזה חדש לא , קבלת כספי�, הרשאה, ויתור, ארכה, כל התנהגות )4
או לשנות מכל זכות /לוותר ו, יהיה בה� כדי להצביע על כל כוונה מצד כלשהו

ולא יהיה לה� כל תוק� משפטי אלא א� הויתור או , על פי חוזה זהמזכויותיה� 
 .בכתב ונחתמו בחתימת ידו של הצד המוותר או המשנה, השינוי נעשו במפורש

או של השוכר על פי חוזה זה לא יהוו /הימנעות משימוש בזכות כלשהי של המשכיר ו )5
 .ה�בשו� מקרה כויתור עליה או כבסיס לטענת מניעות או שיהוי כלפי

הסכמה מטע� צד מהצדדי� לסטייה מתנאי חוזה זה במקרה מסוי� לא תהווה  )6
לא השתמש צד בזכות הניתנת . תקדי� ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר

לו על פי חוזה זה במקרה מסוי� אי� לראות בכ� ויתור על אותה זכות באותו מקרה 
 מכ� מסקנות על ויתור כלשהו או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואי� להסיק/ו

ויתור שנעשה בעניי� אחד לא יהיה בו כדי ללמד גזירה . על זכות כלשהי של אותו צד
 .שווה לעניי� אחר

לא נקבע . כל תשלו� החל על השוכר על פי הוראות חוזה זה יפרע במועד שנקבע לו )7
יימת א� ק( ישול� במועד שנקבע לו על פי חוק, לתשלו� מועד פירעו� בחוזה זה

 .ימי� לאחר דרישתו הראשונה של המשכיר) 7( או בתו� שבעה) הוראת חוק

השוכר לא יהיה רשאי לקזז מסכומי� שבתשלומ� הוא חייב למשכיר זכויות או  )8
סכומי� לה� הוא זכאי מהמשכיר והשוכר מוותר בזה על זכות הקיזוז כאמור למרות 

� .האמור בכל די
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לא יהיה זכאי להתנות ביצוע כל תשלו� או השוכר , אלא א� נאמר אחרת בחוזה זה )9
קיו� התחייבויות על פי חוזה זה בביצוע או קיו� תחילה של התחייבות כלשהי של 

 .המשכיר

יו אינה באה לגרוע נספחשו� הוראה מתנאי� ומהוראות הכלולי� בחוזה זה על )10
 .מתנאי או הוראה אחרת של חוזה זה כי א� להוסי� עליה�

 לא 1971 � א"� כי הוראות חוק השכירות והשאילה התשלמוסכ� בזאת בי� הצדדי )11
 .יחולו על חוזה זה למעט הוראות החוק שעליה� לא נית� להתנות
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  כתובות והודעות  .מד

  הודעות )1

 תחשב � לנמע� המצוי� להל� �כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   .א
  . כמתקבלת בעת מסירתה

י� להל� ותו� ציו� כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצו  .ב
 �,  בעת השלחהשני תחשב כמתקבלת על ידי הצד ה�הנמע� המצוי� להל

 �א� ההודעה נשלחה ביו� עסקי� ובשעות העסקי� המקובלות וא� לא 
והכל בתנאי שברשות השולח , תיחשב כמתקבלת ביו� העסקי� העוקב

שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשו� כאמור , אישור בכתב על קבלתה
�  . להל

על פי הכתובת , כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשו�  .ג
 � תחשב כאילו התקבלה על �המצוינת להל� ותו� ציו� הנמע� המצוי� להל

 ; שלחהי שעות ממועד ה48 תו� שניידי הצד ה

  כתובות הצדדי� )2

  .כתובות הצדדי� יהיו כמפורט במבוא לחוזה זה

  

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�
  

_____________________________ 
  ____________________________  

  השוכר                                                                                המשכיר    
  
  
  

  אישור
מאשר בזאת כי , המשמש כעור� הדי� של השוכר____ _______ד "עו, מ"אני הח

הינ� מורשי החתימה , מי� על חוזה זה בש� השוכרהחתו____ _____________________
  .המוסמכי� מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדי� על ידי השוכר להתקשר בחוזה זה

_________________________  
  ד"עו, 

  
  
  
  
  



  

 

91

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  וסדות חינו" במתח� גני שרונהלמטרת מ 
  
  
  

  תשריט מתח� המבני� לשימור –  לחוזה השכירות1 נספח
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ע שיפו. ושימור פנימיהוראות לביצו –  לחוזה השכירות2 נספח
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  הוראות לביצוע שימור פני� של
  על ידי הזוכה, המבני� המיועדי� לשימור

  

 תחולה

 למכרז 6 בתשריט נספח 107 – ו 106,  102נספח זה יחול על המבני� המסומני� במספרי�  .4

)�  ").המבני�: "להל

 לעבודות מפרט הכללישיפו# המבני� יבוצע בהתא� לאמור בנספח זה ובהתא� להוראות ה .5
� בנייה בהוצאת הועדה הבי�משרד הבינוי , אג� בינוי/משרדית בהשתתפות משרד הביטחו

�או , במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, צ"מינהל התכנו� וההנדסה ומע/והשיכו
  .לפי המאוחר, או לפרק מפרקיו, או כל עדכו� למפרט הכללי זה, במועד ביצוע העבודות

שתפקידו לבצע פיקוח על " המפקח"� תעמיד מפקח מטעמה להל� מובהר כי אחוזות החו
בנוס� לכ� יהווה . עבודות היז� ולוודא עמידה בכל תנאי ההיתר והתכניות המאושרות

. המפקח איש קשר בי� היז� לבי� אחוזות החו� למש� תקופת הביצוע של השיפו# הפנימי
הזוכה חייב . ל מסירההמפקח יהיה אחראי למסור את המבני� ליז� ולבצע פרוטוקו

  . לאפשר למפקח לבצע את הפיקוח בכל שלב וכ� חייב להישמע להוראותיו

בי� שצורפו למכרז ובי� שלא צורפו כגו� , ככל שקיימת סתירה בי� לבי� מסמכי החוזה
יקבע המפקח איזו הוראה עדיפה , תקני� תקנות והוראות כל די�, הוראות המפרט הכללי

 .זוכה תהיה סופית ותחייב את ההזקביעת המפקח בעניי� ו

ישופצו המבני� על פי תיקי השיפו. , בנוס* לשיפו. המבני� על פי הוראות נספח זה .6
  : כדלקמ-

 .14נספח  ישופ# על פי תיק שיפו# 8דוד אלעזר '  ברח102' מבנה מס .6.1

 .15נספח  ישופ# על פי תיק שיפו# 18דוד אלעזר '  ברח106' מבנה מס .6.2

 .16נספח  ישופ# על פי תיק שיפו# 20ד אלעזר דו'  ברח107' מבנה מס .6.3

  )"תיקי השיפו.": להל�, ביחד ולחוד, ייקראו, 14�16נספחי� (

א� מלבד ציו� אלמנטי� , מובהר כי בתיקי השיפו# קיי� פירוט לגבי השיפו# החיצוני של המבני�
יתוכנ� ויבוצע שיפו# פנימי זה . אי� בה� פירוט לגבי השיפו# הפנימי, מסוימי� הנדרשי� לשימור

 .כאמור, באחריות הזוכה תו� התאמתו לצרכיו ורק לאחר קבלת כל ההיתרי� המתאימי�

  
  

   הכוללתיאור העבודה  00.01

  

 : א"י עיריית ת"עהשיפו. החיצוני של המבני� כמפורט להל- יבוצע . א

  .שיקו� וחיזוק מעטפת וגג המבני� מההיבט של יציבות המבני�. 1

, תריסי�, דלתות, חלונות, צבע, טיח, קירות(טפת המבני� שיקו� ושיחזור מע. 2

  ). 'עיטורי� וכו, קרניזי�

  .'גגוני� וכו, שיקו� ושיחזור גגות רעפי� כולל הבידוד הנדרש. 3

  .איטו� רצפות של מרפסות פתוחות ורצפת המבני� הבאה במגע ע� הקרקע. 4

 את הרטיבות הרחקת מי גש� בהיק� המבני� מצידו החיצוני במטרה לצמצ�. 5

  .במרתפי�

  . שיקו� ושיחזור חדרי מדרגות חיצוניי�. 6

  .הריסת חלקי מבני� מאולתרי�. 7

  .שחזור חלקי מבני� חיצוניי� חסרי�. 8
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מי� וביוב עד לנקודת החיבור החיצונית , גז, בזק, הבאת תשתיות של חשמל. 9

  .המוצעת בהיתר

  

  י היז�"שיפו. פנימי ע. ב

תיקי שיפו# הכוללי� את העבודות בחלק החיצוני של המבני� א יפו הכינה "עיריית ת
לצור� קבלת היתר בניה לבצוע השיפו# , וחלק מהעבודות בחלק הפנימי של המבני�

  .החיצוני שבאחריותה

ל שקיבלה העירייה לצור� ביצוע "הזוכה יקבל לעיונו את תיקי השיפו# והיתרי בנייה הנ
 .כאמור, השיפו# החיצוני

י העירייה המתארות מצב קיי� של "כלולות בתיקי השיפו# שהוכנו עכל התכניות ה
לצור� , או מי מטעמה/תוכניות אלו שימשו את העירייה ו. הינ� לידיעה בלבד, המבני�

מובהר בזאת כי על הזוכה לבדוק בעצמו את המבני� והוא יהיה . הוצאת היתרי הבניה
י "לות בתיקי השיפו# שהוכנו עמנוע מלטעו� כל טענה בדבר אי התאמת התוכניות הכלו

  על אי התאמהאי הפניית תשומת לב המפקח במועד. העירייה למצב המבני� בפועל
 בעצמו תחייב את הזוכה לבצע את השינויי� או התיקוני� המתבקשי�, כאמור לעיל
  .ועל חשבונו

בהתא� להנחיות ,    באחריות היז� להשלי� את תיקי השיפו# לגבי פני� המבני�
�א"יפו ולקבל את אישור מחלקת השימור בעיריית ת� א"ת השימור בעיריית תמחלק

כ� חייב היז� להכי� בקשה ולקבל . כתנאי לביצוע השיפו# הפנימי של המבני�, יפו
  .היתרי בניה חדשי� עבור השימושי� והשינויי� הפנימיי� הנדרשי�

ת השיפו# והיתרי הבניה הזוכה חייב לבצע את השיפו# הפנימי של המבני� לפי תוכניו      
  ,   החדשי� וזאת

  . למכרז ונספחיו 10נספח   בנוס� לכל הוראות חוזה השכירות 

י העירייה קיימות הפניות לפרטי� "ככל שבתכניות הכלולות בתיקי השיפו# שהוכנו ע
, "ראה פרט מהנדס"א� לא רק , כגו�, שאינ� נכללות בתיקי השיפו#, או לתכניות/ו

  .או לתכניות שיוכנו על ידי הזוכה בעצמו/פרטי� והכוונה היא רק ל

מובהר כי אחוזות החו� תעמיד מפקח מטעמה שתפקידו לבצע פיקוח על עבודות היז� 
בנוס� לכ� יהווה המפקח איש . ולוודא עמידה בכל תנאי ההיתר והתכניות המאושרות

 המפקח .קשר בי� היז� לבי� אחוזות החו� למש� תקופת הביצוע של השיפו# הפנימי
הזוכה חייב לאפשר . יהיה אחראי למסור את המבני� ליז� ולבצע פרוטוקול מסירה
 .למפקח לבצע את הפיקוח בכל שלב וכ� חייב להישמע להוראותיו

או בנספח זה / הבניה ויכי אי� באמור בהיתר, מובהר באופ� שאינו משתמע לשני פני�
ות לשנות את השטחי� משו� מת� אפשר, או באיזה מהוראות המכרז ונספחיו/ו

צורת הגגות שלה� , גובה�, או לשנות את קונטור המבני�/הבנויי� הקיימי� במבני� ו
  .או כל שינוי אחר בה�

  :על פי הפרקי� המפורטי� להל�, הוראות אלו מתייחסות לפני� המיבני� בלבד

 . חיזוקי� נדרשי� בקונסטרוקציה1

 .ברזל וכל אלמנטי� קיימי� אחרי�, ע., ריצו*, צבע, טיח, שיקו� ושיחזור בטוני�. 2

 .שיקו� ושיחזור ציורי קיר. 3

 .שיקו� ושיחזור מדרגות ומעקות פני�. 4

 .שילוט. 5

 .מזוג אוויר, גז, ביוב, מי�, תקשורת, חשמל: תשתיות. 6

 .מתקני� טכניי� וחדרי שרות. 7

 .שיקו� ושחזור תקרות תותב. 8
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  אופי העבודה   00.02 

, פי תוכניות העבודה�בה מתבצעות העבודות על, בניה קונבנציונלית חדשהבניגוד ל  .א

. במבני� לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמ� על התוכניות ולהפ�

 היו� ואשר יגרור שינויי� העי�במהל� העבודות תיתכ� חשיפת מידע הנסתר מ

ל הפתרונות  מכילות את כהמצוינות בתיקי השיפו#תוכניות העבודה . בתכניות

  .הטכניי� הנובעי� מהידע שהצטבר עד היו�

  

קבע לאחר ביצוע ניסיונות יאופ� הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטי� במבני�   .ב

יתכנו שינויי� . תוצאה הרצויהובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת ה

   .בהתא� לקיי� בשטח, בדרישות לאופ� ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט

  

ללמוד , על הזוכה לקחת בחשבו� את האופי של עבודת השימור במת� הצעתו  .ג

ולהכיר את כל הפרטי� הקשורי� לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולי� להשפיע על 

  . עבודתו

  

הכלי� ואת כל החומרי� חומרי העזר תכלול  על ידי הזוכה העבודה שתבוצע  .ד

ות העזר הדרושות לביצוע את כל עבוד, הדרושי� לביצוע העבודה והפחת שלה�

על כולל אחריות , העבודה עד להשלמתה ושמירה על שלמותה עד מסירת המבני�

  .עבודתו בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה בתנאי� הכלליי�

   

  מיומנות עובדי הזוכה   00.03

הזוכה . להעסיק לצור� ביצוע העבודה בעלי מקצוע מיומני� בעבודות שימור על הזוכה

ניסיונ� והמלצות מטע� ,  לעיל את שמ�00.01יה החדש כמפורט בסעי� יציג בהיתר הבנ

  :ל של בעלי המקצוע כדלקמ�"גו� ציבורי כנ

  עבודות טיח על בסיס סיד, טייח אשר ביצע לפחות בשני פרויקטי�  .א

  . אלמנטי נגרות, נגר אשר שימר ושיחזר בשני פרוייקטי� של שימור  .ב

  .פני אב� קיימי�, חד של שימורבנאי אשר שיק� לפחות בפרויקט א  .ג

  .מסגר אשר ביצע בשני פרויקטי� לפחות עבודות מסגרות במבני� לשימור  .ד

  משמר או משחזר ציורי קיר.    ה

  משמר או משחזר רצפות מעוטרות.    ו

  

  סדר פעולות שימור  00.04

  :עבודות מקדימות  .א

   .פי דרישות העירייה� עלושילוטו גידור האתר   .1

באזור האתר לאחסנת כל הפרטי� המוסרי� ננעלות כולות אחסו�  מהצבת  .2

   . לש� טיפול ושחזורמבני�מה
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פי תכניות � וסימו� אלמנטי� לשחזור על, סימו� אלמנטי� לפירוק ופינוי  .3

פי הסימו� בתכניות כדי לאפשר החזרתו �כל אלמנט יסומ� על. פירוק

   .תיקונולמקומו לאחר 

לקביעת אופ� . חומרי בנייה שוני� במבני�וי לזיהביצוע בדיקות מעבדה   .4

פרטי� עיטוריי� , פרטי נגרות(הטיפול והשימור באלמנטי� שוני� במבני� 

  )חומרי גמר אחרי�טיח ו

  .מבני� לשימורביצוע פירוקי גישוש ובדיקות מדגמיות באזורי�   .5

חיזוק והגנה לכל זמ� העבודות במבני� לכל האלמנטי� שלא סומנו לפירוק   .6

מדרגות , מאחזי יד מע#, מעקות, ונשארי� במבני� כדוגמת משקופי�

  .כל זאת מבלי לפגוע באלמנטי� הללו, ב"וכיו

  

  :עבודות פירוק   .ב

, אלמנטי� וחלקי מבנה היסטוריי� שסומנו ככאלו בתוכנית השיפו# לא יפורקו

  .א"אלא א� נית� לכ� אישור בכתב ממחלקת שימור בעיריית ת

  לסילוק עבודות פירוק   .1

, ריצופי�, מחיצות, קירותפירוק אלמנטי� זרי� מהבניי� כדוגמת   )א (

דלתות , מטלטלי�, ריהוט, קבועות, צינורות, חוטי�, תקרות תותב

  . פני� כל מה שיסומ� על ידי המפקח לפירוק

וחלקי בנייה מדרגות מאולתרות , ומחיצות פני�הריסת קירות   )ב (

י תכניות פירוק "עפ, בתוכניתפי סימו� � מאוחרי� עלפנימיי� 

  .המפקח והריסה והנחיות 

  עבודות פירוק לשימוש חוזר   .2

י " עפכולל ניקויי� אחסונ�, פירוק זהיר של מרצפות לשימוש חוזר  )א (

העבודה כוללת סימו� של המרצפות כדי לאפשר שימוש . המפרט

   .חוזר

  ).די�רק במקרי� מיוח (בחדרי מדרגותמעקות  מדרגות ופירוק  )ב (

המשקופי� ( כולל כל האביזרי� הנלווי� דלתות פני�פירוק כנפי   )ד (

 איסו� כל חלקי הפרזול לש� ).לא יפורקוהמיועדי� לשימור 

  .השמשת� מחדש ג� מחלקי דלתות

           �כל   .3.ניקוי ואחסו� מסודר של האלמנטי�, כל העבודות כוללות סימו

 אישור מראש ובכתב מהמפקח עבודות הפירוק תבוצענה רק לאחר קבלת

  .לכל פריט ופריט

  

  לאלמנטי� שהוסרו מהמבני�עבודות שיקו�   .ג
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  . והחזרת� למקומ��שיקו� אלמנטי הנגרות   .1

  . והחזרת� למקומ�–שיקו� אלמנטי מסגרות   .2

  . והחזרת� למקומ�–שיקו� פריטי� שוני�   .3

   

  עבודות שיחזור   . ד

  .שחזור פרטי נגרות ומסגרות  .1

  .שחזור מדרגות ומעקות  .2

  . שחזור פריטי� שוני�   .3
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  ג קירות פני� ומחיצות"עבודות הכנה ע. ה

  . בהנחיית המפקח בלח# אוירוהמחיצות ניקוי הקירות   .1

  .ניקוי יבש של חלקי טיח רופפי�  .2

פי סוג הסדק ושיפו# יסודי של חלקי החזיתות �טיפול בסדקי� שוני� על  .3

  ).ב"בטו� וכיו, אב�, לבני�(לשימור הפני� 

4.  �  .ניקוי חלקי בטו� רופפי� וטיפול במשטחי בטו

5.   �  . בהנחיית המפקח –ניקוי שטחי אב

  )מההיבט של היציבות(שיקו� וחיזוק חלקי מבנה פנימיי� . ו

 חלקי מבנה פנימיי� על פי תוכניות הקונסטרוקציה והוראת קשיקו� וחיזו

  . המפקח בשטח

  בתו" המבני� עבודות גמר לשימור . ז

  .קירות פני� ומחיצותהשלמת כל עבודות בנייה ושחזור של   .1

  .  ועיגונ� לקיר לדלתות פני�התקנת משקופי� חדשי�  .2

  ושטחי פני� אחרי�) 'שרותי� וכו, מקלחות" (רטובי�"איטו� שטחי�   .3

, חוטי� ואביזרי� פנימיי� בצורה ניסתרת מתחת לטיח, התקנת צנורות  . 4

  . ת טיחלפני עבודו

מצנרת ברזל לפי " �2תהיה מברזל יצקת ומ" �4התקנת צנרות חיצוניות מ.     5

  . תוואי מאושר מראש על ידי מחלקת השימור

כל צנרת חיצונית אחרת תהיה מוסווית בתו� עובי הקירות או בתו� פני� .       6

  , המבני�

  .תיקוני טיח מקומיי�   .7

  .בצוע טיח חדש במקו� חסר או פגו�  .8

  .התקנת ספי חלונות פנימיי�  .9

  .שיקו� ושחזור שטחי אב� פנימיי�  .10

  . שלא הוסרו מהמבני�אלמנטי�נגרות וצבע של , עבודות מסגרות  11

  . משוחזרי� ומשוקמי�מסגרות , התקנה והרכבה של פרטי נגרות  .12

   .תיקוני טיח אחרוני� במידת הצור�  .13

  .שיקו� ושחזור מעקות ומדרגות  .14

  . שיקו� ושחזור תקרות תותב  .15

י תוכניות "ריצו� באריחי� שפורקו או בחדשי� כדוגמת המקוריי� עפ  .16

  .ריצו� ולאחר אישור המפקח 

  .שיקו� ושחזור רצפות ע#.     17

  . שליכטה וצבע כנדרשעבודות   .19

  

  מי� וחשמל   00.05

החשמל ו המי�, בהתא� לאמור בפרק מוקדמות של המפרט הכללי לעבודות בנייה

  .י הזוכה "הדרושי� לביצוע העבודה יסופקו ע
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  בדיקת מסמכי החוזה   00.06

הזוכה יקבל תיק שיפו# למבנה ובו הנחיות שיפו# חיצוני וכ� הנחיות כלליות לגבי  

המידות המובאות בתיק השיפו# ובתכניות שבתוכו . אלמנטי� לשימור בתו� המבני�

לבדוק מיד ע� קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל על הזוכה . ניתני� לצור� מידע בלבד

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה . הנתוני� והאינפורמציה המובאי� בה�, המידות

  .עליו להודיע על כ� מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב, במפרט הטכני, בנתוני�, בתכניות

 �כל ייגר� כ� שלא על הזוכה לוודא שהבי� את כל התוכניות והפרטי� וצרכי הביצוע בזמ

  .ז"עיכוב בלו

  

  ציוד וחומרי� , בודהע  00.07

לפני המפקח ל הציוד אשר בדעת הזוכה להשתמש בו לביצוע העבודות טעו� אישור כ.   1

  התחלת הביצוע   

הציוד ). כולו או בחלקו, אישורו של אותו ציודואלא א� כ� ויתר המפקח על בדיקתו        (

  י "אשר לא יאושר ע

 . י המפקח "סוג אשר יאושר עמי הזוכה ויוחל� בציוד אחר "יסולק מ� המקו� ע, המפקח        

  

2    .�דרישות התקני� לבכפיפות , כל העבודות תבוצענה בהתא� לתכניות ובאורח מקצועי נכו

  ל ולשביעות "הנ

 .        רצונו של המפקח 

בוצענה בהתא� ת, סמכתשל רשות מו' תקנות וכד,  אשר לגביה� קיימות דרישותעבודות

הזוכה שהמפקח רשאי לדרוש . אלא א� דרש המפקח אחרת' תקנות וכד, לאות� דרישות

, של אותה רשות' תקנות וכו,  לדרישותעבודותימציא לידו אישור בכתב על התאמת 

  . ישור כזה בא� יידרשאוהזוכה מתחייב להמציא 

  

, סוי�מ לפני השימוש בחומר או מוצר ולא יאוחר מאשר חודש ימי�, � התחלת העבודהע.     3

דעתו להשתמש בעל הזוכה לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרי� והמוצרי� אשר 

החומרי� . צרכי בדיקהלבה� ויחד ע� זאת להגיש דגימות מאות� החומרי� והמוצרי� 

תוצאותיה יקבעו את מידת ווהמוצרי� יימסרו לבדיקה בהתא� להוראות המפקח 

 בטיב החומר או המוצר מ� הדגימה הכל סטיי. מוש בביצוע חוזה זההתאמת� לשי

. לסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקו�והמאושרת תגרו� להפסקת העבודה 

עבודה תימש� עד שהזוכה יביא למקו� חומרי� ומוצרי� בטיב מאושר ובכמות ההפסקת 

י המפקח "ע עמעבדה מוסמכת שתיקבבהבדיקות תבוצענה . מתקבלת על דעת המפקחה

  . חייבנה את שני הצדדי�תל "ותוצאות הבדיקות הנ

  

עבר למועד סיו� מיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיה� לא יקנו לזוכה ארכה ע. 4

  , שנקבע בחוזה

  . תביעה כלשהי מטעמול       ולא ישמשו עילה 
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  מתקני� תת קרקעיי�  00.08

 במקומות בה� יידרש הזוכה לבצע עבודות .ככלל העבודה אינה כוללת עבודות חפירה

מבני� תת קרקעיי� למתקני מזוג , ניקוז, ביוב, חפירה לצור� התחברות למערכות מי�

לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה למיניה� יבצע הזוכה חפירות , אוויר או לכל צור� אחר

 יסודות סמוכי� ,מובלי� מכל הסוגי�, כבלי�, צנרות, וחותשגישוש זהירות לגילוי מיקו� 

הנמצאי� בתחו� עבודתו על מנת , קרקעיי� אחרי��תתאו כל מתקני� /יריעות איטו� ו

  .למות� והמש� תפקוד�שלדאוג ולשמור על 

  

עבודות בפירות הגישוש יעשו באמצעות כלי� מכניי� מתאימי� ובמידת הצור� ג� ח

  . ידיי�

  . החפירה תתבצע רק בנוכחות קבועה של המפקח 

  ות בגי� ביצוע חפירות הגישוש והשבת מצב האיטו� לקדמותו יחולו על היז�כל ההוצא

  

    ניעת הפרעותמ 00.09

 עבודותמצהיר כי לקח בחשבו� את כל האמצעי� וההגבלות הנובעי� מביצוע הזוכה 

  . מקו� המבני�לאו סמוכי� /לדרכי� ולמבני� הגובלי� ו, באזור בנוי

התנועה הסדירה וחשבות מרבית בצרכי החיי� מתחייב לבצע את עבודתו תו� התהזוכה 

מיטב יכולתו למנוע תקלות כהמתנהלי� באתר ובסביבתו במש� כל העבודה ולעשות 

לא לבצע עבודות או להניח על פני שכמו כ� מתחייב הזוכה . והפרעות מכל סוג שהוא

ל די להפריע לתנועת� החופשית של הולכי רגכאו ציוד בצורה שיש בה /השטח חומרי� ו

  . או מבני� קיימי�/רכי� או לפגוע במתקני� ודלחסו� , כלי רכב מכל סוג שהוא

  

  מצעי זהירות א  00.10

דרושי� האחראי לבטיחות העבודה והעובדי� ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הזוכה 

  . 'הפעלת ציוד וכו, הובלת חומרי�', שריפות וכו, מפולות, למניעת תאונות עבודה

דה מטעמו אחראי לבטיחות וידווח למשרד העבודה את פרטי הזוכה ימנה מנהל עבו

  . האחראי ופרטי הכשרתו

סביבתו בעת בינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אד� באתר או הזוכה 

עירוניות והממשלתיות ההתקנות וההוראות , בצוע העבודה ויקפיד על קיו� כל החוקי�

  . אלו�בענייני

תמרורי אזהרה לרבות , אורות ושלטי אזהרה, גדרות זמניות, ותמעק, הזוכה יתקי� גגוני�

 בשל �כדי להזהיר ולהג� על הציבור מתאונות העלולות להיגר, נסי� מהבהבי�פ

  :הזוכה ישי� לב במיוחד לנושאי� כדלקמ�.  של מכשולי� באתר ובסביבתו�הימצאות

ש� מנהל ו פעולות הבניה, כניסה לאתר הבנייה יוצב שלט בו יצוי� ש� הזוכהב �

בוצעות עבודות בניה מוכ� יוצבו ג� שלטי אזהרה מתאימי� שבמקו� , העבודה

  . ושהכניסה לשטחי� אלה אסורה

  . נהל העבודהמ הקשורות בהריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של עבודות �

� תעודות עיהיו תקיני� לחלוטי� , לרבות מנופי� וכלי הרמה אחרי�, ל הציודכ �

הציוד יופעל רק על . וסמכי�מעדכניות וברות תוק� של בודקי� בדיקה שגרתיות ו
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  . ידי עובדי� המורשי� והמוסמכי� לכ�

 מטר 5או חיתו� של פלדה בבניי� ייעשה במרחק שלא יעלה על /ביצוע ריתו� ו �

 .מעמדת כיבוי אש תקנית

שמלאי מוסמ� חא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קוד� על ידי ל �

  ). ביומ� העבודה(ת בכתב שאישר זא

חרות אעבודות ביטומ� ח� ועבודות , חיתו�, א להשתמש באש גלויה בריתו�ל �

עבודה ואופ� ביצועה האלא לאחר קבלת אישור לביצוע , שעלולות לגרו� לשריפה

 . מאת המפקח 

  

המפקח , היועצי�, המתכנני�, למניעת ספק מוסכ� בזאת כי לא העירייה ולא המנהלי�

  . טעמו יהיו אחראי� לבטיחותמ' י� וכו



  

 

102

  

  ידור ושילוט ושמירה ג  00.11

  

  בהיק* תחו� אתר העבודה   .א

מתחייב לגדר את אתר העבודה בהתא� לצרכי� והוראות המפקח לש� הזוכה 

  . בטחת הגנה על הסביבהה

 עבור אמצעי הזהירות והגידור והשילוט יתוא� �או� ואחריות לקבלת ההיתרית

  . מוסמכתהע� הרשות 

  

 3"מפח איסכורית ע� עמודי� בקוטר '  מ2 גדר אטומה בגובה –הגדר תהיה 

  .' מ3מבוטני� באדמה כל 

 שעות 24יהיה אחראי לשמירה על אתר העבודה במש� כל תקופת הבצוע הזוכה 

רי� את זהזוכה ימנע מאנשי� . עבודות והחומרי� ביו� ובלילהה. ביממה

 רק שומרי� בעלי רשיונות שמירה הזוכה יעסיק. אפשרות הכניסה לאתר העבודה

  . תקפי�

הצרכי� ולפי , ל לשמירה ייושמו בהתא� לדרישות הרשות המוסמכת"נחיות הנה            

  בתו" ומחו. לתחו� העבודה   .נחיות המפקח בה

  

  כללי  .1

בסמו� למבני� המיועדי�  והעצי� המצויי� המתקני�, הגדרות,  המבני�כל

הזוכה יידרש .  מחלקת שימור בעירית תל אביביוגנו בתאו� ואישור לשימור

למניעת פגיעה ,  המפורטות בסעיפי� דלהל�הביצועלהקפיד על הוראות 

  .בה�

  

  .י אחרי�"הזוכה יג� על עבודות השימור של מעטפת המבני� אשר בוצעה ע

  

ועירית  המפקח י"באמצעי� אשר יאושרו ע,  ייעשו בזהירות מירביתעבודות  .2

 מעטפת יצל� ויתעד את מצבהזוכה . ה בעבודת ידיי� זובכלל תל אביב

לפני , וכ� מבני� עצי� ומתקני� בסמו� למיבני� המיועדי� לשימור המיבני�

  . במהל� העבודות� על מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי מצבהעבודהתחילת 

  

גדר או ע# המצוי , מתק�, פריט,  ויג� כל מבנהיתחו�, יעטו�, יגדרהזוכה  .4

 . המיועד לשמורבתחו� המתח� ו

 לשימור יפסיק הזוכה את מתק�ע# או , במבני� מקרה של פגיעה בכל

  .ידווח למפקח וימתי� להוראות, העבודה באופ� מיידי

  

5.  � היחידה למניעת מאחריותו באישור המפקח כדי לפטור את הזוכה אי

  .הנזקי�
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ור מתק� לשימע# או ,  במבני� או פגיעהנזק לכל מלאהישא באחריות הזוכה 

 תיקו� הנזק אופ�.  לתקנ� בהתא� להוראות המפקח ועל חשבונוויידרש

ביצוע התיקו� יושל� לא יאוחר מתו� שבוע ממועד .  על ידי המפקח יקבע

 �.  בכתב או בעל פה באמצעות המפקח שתימסרההודעה על הדרישה לתיקו

 מיידי של הנזקי� וכ� לעכב את תיקו� רשאי המפקח לדרוש היהי, ע� זאת

 זכאי הזוכה יהיהבכל מקרה לא . ש� העבודה עד אשר ייעשה לתיקונ�המ

  .לדרוש תשלו� או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו

  

  זקי- ושטחי� מסביב למבנה נ  00.12

הזוכה מתחייב להחזיר את השטח הצמוד בתו� ומסביב לאתר העבודה למצב שקיבל 

ריצו� מיסעות , שבילי�, הגינו�לשטחי , היינו יתק� הנזקי� שייגרמו למתקני�, אותו

  . ועוד

י המפקח "במעמד של מסירת העבודה ע, למניעת כל חילוקי דעות ייער� פרוטוקול מפורט

  . בו יירשמו המצב הקיי� בשטח, והזוכה

  . ולשביעת רצו� המפקח , א� יידרשו, על הזוכה לבצע את התיקוני� שיידרשו

  

  סילוק פסולת   00.13

חפירה מהאתר תבוצע באמצעי� אשר יבטיחו מניעת פיזור ליכלו� סילוק הפסולת ועודפי 

פסולת כתוצאה מביצוע העבודה תרוכז הואבק ופגיעה במשתמשי� בבניי� ובסביבת 

עות לפחות וכפי ש 24 תסולק מהאתר כלוג עגלה נגררת או מיכל לפסולת "במקו� אחד ע

, וני� הקשורי� בכ�י הרשויות והגורמי� הש"פיכה מאושרי� עשאל מקומות , שמתבקש

מלאה והבלעדית של ההשגת ההיתרי� הינ� באחריותו . יכות הסביבהאלרבות משרד 

  . הזוכה 

  

  פירוק וסילוק מוצרי אסבסט  00.14

 של המשרד הועדה הטכנית לאבק מזיקפירוק וסילוק מוצרי אסבסט יבוצע על פי הוראות 

  .צמנט במבני�� סבסטפירוק והריסה של מוצרי א, עבודות בניה: להגנת הסביבה 

העסקת קבל� , כל ההוצאות הכרוכות בפרוק ופינוי אסבסט ובכלל זה קבלת אישורי�

  .מורשה ומפקח מורשה יחולו על הזוכה 

  

 )AS MADE (תוכניות עדות   16.00

בה� ) AS MADE(מיד ע� גמר העבודה תוכניות עדות , על הזוכה להכי� ולהגיש למפקח

וה� הנובעות מאי , ה� המותרות לפי החוזה(ות מהמתוכנ� יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטי

  ). דיוק בביצוע

תוכניות העדות תבוצענה על רקע התוכניות לבצוע ועליה� יסמ� הזוכה את הסטיות 

  .האמורות

ייחשב , בכל המקומות שליד מידה המסומנת בתוכניות לא יופיע סימו� המצביע על סטייה

  .וצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנ�הדבר כהצהרת הזוכה שבמקומות אלו ב
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. יעדכ� הזוכה את מערכת התוכניות לבצוע, לאחר אישור המפקח לתיקו� התוכניות

. ג מדיה מגנטית" סטי� של העתקי� מתוכניות אלו והעתק ע3הזוכה יספק בגמר הבצוע 

   ). AUTO CAD 2000כל התוכניות יהיו בתוכנת (

  

  

  

  

  קבלת העבודה   00.18

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושל� של כל .  למפקח בשלמותהעבודה תימסר

ספר , "לאחר ביצוע"הכנת תכניות , במידה ויידרשו, לרבות תיקוני�, שלבי העבודה

  .המתק� ומער� בדיקות מאושרות מלא

  .חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה

  

  תאו� ע� גורמי� אחרי�   00.19

 עשויי� לפעול בשטח גורמי� נוספי� כי במהל� עבודתו, ובא בזה לתשומת לב הזוכהמ   

  .'קבלני פתוח וכו, בזק, מטע� העירייה ומטע� המינהל ובכלל זה חברת חשמל

בכל האמצעי� הדרושי� להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימו� על הזוכה לנקוט   

   .הפרעות

והוא מתחייב לציית ,  מלא ע� גורמי� אלההזוכה יבצע עבודתו תו� שיתו� פעולה  

בגי� תאו� לא תוכר כל תביעה של הזוכה . להוראות המפקח בכל הקשור לתאו� זה

ובלוח , ולא יהיה בזה כדי לגרו� לפגיעה כלשהי בטיב העבודהל "ושיתו� פעולה כנ

  .הזמני�

  

  דוגמאות לעבודה  00.22

מפורט לעיל על הזוכה לבצע דוגמא של לפריטי� ולמוצרי� כ, לחומרי�, בנוס� לדוגמאות   

, כל המלאכות הנדרשות במסגרת העבודה לאישור המפקח ובכלל זה דוגמא לקטע טיח

 5ר או " מ5 –שטח דוגמה לא יפחת מ . 'דוגמאות צבע וכו, קטע טיפול באב�, קטע ריצו�

  .הכל לפי העניי�, א"מ

  . הזוכה יבצע דוגמאות ככל שיידרש עד לאישור האדריכל

  

  שטח התארגנות   00.23

. שטח ההתארגנות לצור� אחסו� הציוד והחומרי� יהיה השטח המגודר סביב המבני�

  .שטח זה יימסר לזוכה לפני תחילת העבודה

על הזוכה יהיה לגדר את השטח לרבות דלת כניסה ושער לרכב ולמנוע כניסה של זרי� 

  .לשטח ההתארגנות

  .כל תקופת הביצועהדלת והשער במש� , הזוכה יתחזק את הגדר

  .על הזוכה לשמור את שטח ההתארגנות נקי ומסודר במש� כל תקופת הביצוע

  

  התארגנות   00.24
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  גידור האתר  .א

האתר יגודר באופ� שיאפשר המש� פעילות� הסדירה של המבני� הסמוכי� כולל 

גבי הגידור יותקנו שלטי אזהרה וכ� תאורת אזהרה �על. מעבר בטוח של הולכי רגל

  .י דרישות החוקפ�על

  

  מכולות אחסו-  .ב

 לשימור כ� שתתאפשר אליה� גישה נוחה י�המכולות תמוקמנה בקרבת המבנ

פתח המכולה יהיה רחב מספיק להכנסת . לצור� הכנסה והוצאה של פריטי�

  .פריטי� גדולי� ויכלול דלת הניתנת לנעילה

  

  

  פיגו�  .ג

ה תקני ובטוח ויעמוד הפיגו� יהי, במידה וידרש פיגו� לצור� בצוע העבודה

יעוג� רק למוטות מתיחה שיקבעו בתו� הפתחי� הפיגו� . בדרישות משרד העבודה

 . המהנדס מטע� היז� בהתא� לתוכניות היהיהקיימי� ו

י המהנדס מטע� הזוכה יובא הפיגו� לאישור " הפיגו� ואישורו עע� תו� הקמת

   .להתחיל בעבודות יהיה רשאי הזוכה –רק לאחר אישור המפקח בכתב . המפקח 

  שילוט  .ד

מוגבה מהקרקע לפי  מואר השלט. מ לפחות" ס250X200שלט במידות  הזוכה יקי�

, שלט יכיל הסבר קצר על כוונת השימור של המבני�ה. המפקח דרישות והנחיות 

  . והזוכהתמונה היסטורית ורשימת שמות המתכנני�, ההיסטוריה שלו

  . לשימורהשלט לא יעוג� בשו� אופ� שהוא למבנה

  מתקני� טכניי�  00.25

            מתקני� טכניי� ה� בתו� הבניי� וה� מחו# לבניי� ובכלל זה מתקני מזוג אוויר יותקנו 

בהעדר מיקו� . י העירייה"באופ� מוצנע במקומות שיוחדו לכ� בתוכניות השיפו# שהוכנו ע

 יפרט את המיקו� ,יתכנ� הזוכה את מיקו� המיתקני� באמצעות אדריכל השימור מטעמו

הכל לאחר שהציג את הפתרו� . והפרטי� בתוכניות השיפו# והיתר הבניה החדשי� מטעמו

  . א וקיבל את אישורו"בפני צוות השימור בעיריית ת

  אחריות  00.26

הזוכה אחראי להתריע בפני המפקח על כל חשש . הזוכה יהיה אחראי לשלמות המבני�

או התמוטטות /או הריסה ו/כל פגיעה ו.  המבני�או התמוטטות של חלק מחלקי/לפגיעה ו

או חלק ממנו מסיבה כל שהיא תתוק� באופ� מלא ומיידי על ידי הזוכה על פי /של המבני� ו

  . הוראות מפורטות של המפקח 

  אישור המפקח   00.27

בכל מקו� בו נאמר שעל הזוכה לקבל את אישור המפקח הדבר לא יגרע מאחריותו 

  . הזוכה ועמידתו בדרישות כל די�היחידה והבלעדית של
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           _____________________   

   חתימת הזוכה             
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  2 �' מסמ" ג

  מפרט מיוחד 

  

   עבודות עפר ועבודות הכנה – 01פרק 

  

  כללי  01.01

העבודה תבוצע בכלי� מתאימי� ובעבודת , במידה וידרש. ככלל לא נדרשות עבודות עפר

כל נזק שייגר� למבנה יתוק� . חלקיו ומערכותיו, קי� למבנהידיי� באופ� זהיר למניעת נז

  .י הזוכה "ע

הזוכה לא יחל בעבודות חפירה . עבודות עפר תבוצענה רק לפי אישור בכתב מהמפקח 

  . אלא בנוכחותו של המפקח ) בכל יו� חפירה(

  

  עבודות מקדימות  01.03

    

  :טר� ביצוע השיפו# יש לבצע הכנות כדלקמ�  .א

  

  הגנות לאלמנטי� במבני�ביצוע   .ב

הזוכה אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי� מקוריי� שיושארו במבני� 

כיסוי , העבודה כוללת תמיכות זמניות. למש� כל תקופת העבודות במבני�

ההגנות . ב"מעקות פלדה וכיו, מדרגות, ספי חלונות, משקופי�, אלמנטי� שוני�

 ההעבודה כוללת הסר . העבודות במבני�טר� המש� ביצועהמפקח י "יאושרו ע

�  . מלאה של כל ההגנות בתו� העבודות בבניי

  

הגנה על מדרגות מקוריות תבוצע באחת משתי השיטות : הגנה על מדרגות  .1

  :הבאות

מהל� . בלוחות ע#) רו� ושלח(כיסוי מלא של כל מהל� המדרגות   *

  .המדרגות המכוסה יאפשר מעבר קל ובטוח במדרגות

 1וי מלא של מהל� המדרגות בבד יוטה וגבס לסרוגי� ובעובי של כיס    *

  . מ לפחות"ס

. י כיסויי� בלוחות ע# משני ציידי�"מעקות יוגנו ע: הגנה על מעקות  .2

  . קשירת הלוחות בחוט ברזל אחד כנגד השני ולא למעקה

י ליפו� ניילו� ע� בועות אוויר בשלוש "תבוצע ע: הגנה על מאחז יד מע#  .3

 לפחות עד לכיסוי מלא של כל מהל� מאחז היד כולל עיקולי� שכבות

  .וסיבובי�
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י כיסויי� בלוחות "משקופי� הנשארי� במבני� יוגנו ע: הגנה על משקופי�  .4

לוחות הע# לא יקשרו בכל צורה שהיא למשקו� אלא לקירות המבני� . ע#

  .לא תותר החדרת מסמרי� או ברגי� אל המשקו� המוג�. בצמוד למשקו�

במידה ויושארו משטחי� מרוצפי� אלה יכוסו בלוחות : הגנה על ריצו�  .5

  .גבס למש� תקופת העבודות במבני�

  .'אלמנטי� טרומיי� וכו, אב�, משיש) פנימיי�(הגנה על ספי חלונות   .6

על הזוכה לשמור . סביב המבני� קיימי� עצי� לשימור: הגנה על עצי�  .7

רכב או כלי , תוצאה מכלי עבודהולהג� על העצי� מפני פגיעה כלשהי כ

הגנה על עצי� תבוצע על ידי עטיפת גזע הע# . מכאני אחר הנמצא בקבתו

 מטר מפני 2בשתי שכבות של לוחות ע# מגובה פני הקרקע ועד לגובה 

 חוטי ברזל 3את לוחות הע# יש לקשור אל הע# באמצעות . הקרקע

�ות בצורה שלא באמצע ובחלק העליו� של הלוח, הממוקמי� בחלק התחתו

  .יפלו כתוצאה ממכות 

  פירוק וניקוי  01.04

  סימו- אלמנטי� לפירוק  .א

הסימו� .  את האלמנטי� לפירוקבגיר צבעונילפני תחילת העבודות יסמ� הזוכה 

אלמנטי� לשימור ושיחזור . בשטחהמפקח פי התוכניות ולפי הנחית �יבוצע על

ירות כ� שהסימו� לא יפגע  ובזהיסומנו בצבע שונה מאלמנטי� לפירוק ופינוי

  .בשימור או בשחזור העתידיי�

  .רק לאחר אישור המפקח את סימו� האלמנטי� יחל הזוכה בעבודות הפירוק

  

  פירוק אלמנטי� לפינוי  .ב

מבלי לפגוע במבני� או ובעבודה יידנית בלבד הפירוק יבוצע בזהירות מרבית 

י המשרד " עושרמא לאתר  יסולקוהפסולת והאלמנטי� המפורקי�. בחלקיו

   .להגנת הסביבה

  

  פירוק אלמנטי� לשימור ושיחזור  .ג

כל פרט או חלק מקורי בבניי� אשר מצבו הפיזי מאפשר השארתו במקומו , ככלל

במידת (ישומר וישוחזר , יטופל, יוג�, ואשר לא קיי� חשש לשלמותו יושאר במקומו

  .במקומו) הצור�

, אלמנטי� מקוריי� שיושארו במבני�הזוכה אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות ל

מעקות , מדרגות, ספי חלונות, משקופי�, כיסוי אלמנטי�, כולל תמיכות זמניות

  ).המפקח באתרכמפורט לעיל ולפי הנחיות ב "וכיו

פרטי� אשר השארת� אינה מתאפשרת יפורקו מהמבני� בזהירות לפי הפירוט 

�  :להל
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או יוחלפו לפי ושארו במקומ�  כל משקופי הע# המקוריי� י�כנפי דלתות   .1

הזוכה ידאג . ויוגנו במהל� העבודות עד תחילת שימור�החלטת המפקח 

כל כנ� שתפורק . להגנה שתבטיח כי לא תתכ� כל פגיעה פיזית במשקופי�

כ� שיהיה ברור בדיוק , ידי מספר מתאי� אשר יופיע ג� בתוכניות�תסומ� על

  . מאיזה פתח במבני� פורקה הכנ�

בעזרת ידית הרמה  כל עבודות הפירוק תעשינה באופ� ידני �ת מרצפו  .2

הפירוק כולל ניקוי ). לו�(וללא שימוש במוט הרמה מברזל בוואקו� 

בגב כל מרצפת . המרצפות משאריות טיט והכנת� לאחסו� ושימוש חוזר

מספר זה יופיע ג� בתוכנית אשר . ממנו פורקה) לפי תכנית(יסומ� המיקו� 

 אחסו� המרצפות על גבי משטח מלא בזוגות פני� .מנהל לעותק ממנה יועבר

על כל משטח יסומ� החדר ממנו פורקה (אל פני� ובקבוצות לפי הדוגמאות 

  ). המרצפת

  

האחריות לשלמות� ותקינות� של האלמנטי� המפורקי� לשימוש חוזר חלה על 

  הזוכה 

�  . הובלה ואחסו� למקו� שיורה המפקח ,  העבודה כוללת ג� מיו

  

  אחסו- אלמנטי�  .ד

האחסו� יבוצע . כל האלמנטי� שיפורקו מהמבני� ונועדו לשחזור יאוחסנו במכולות

האחסו� יבוצע כ� שתתאפשר גישה ) ב"נגרות מסגרות וכיו(לפי סוג האלמנטי� 

לכל מכולה יוכ� תרשי� המפרט את אופ� סידור� של . נוחה לכל האלמנטי�

 ימוק� על צידה הפנימי של דלת העתק של התרשי�. האלמנטי� בתו� המכולה

  .למפקח באתרלהמפקח והעתקי� של התרשימי� ימסרו . המכולה

  

  עבודות בטו- יצוק באתר – 02פרק 

  

  סוג הבטו- 02.01

  .30 �א� לא צוי� אחרת בתוכנית יהיה ב , סוג הבטו� בכל המבני�  

  

  תנאי בקרה 02.02

  . לכל סוגי הבטו�טובי� תנאי הבקרה יהיו   

  

  חורי� וכדומה, שרוולי�, עברי�מ 02.03

על הזוכה לברר את כל הפרטי� הקשורי� להכנות הדרושות , לפני יציקת כל הבטוני�

, מגרעות, הזוכה אחראי לקבל תכניות של כל המעברי� חריצי�. בבטוני� בעבודה זו

או /הכל על מנת שיוכל לעצב� ו', ברגי� לביטו� וכו/פרופילי� ועוגני�, סרגלי�, שרוולי�

  .להתקינ� בטפסנות מראש
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  אלמנטי� מבוטני� 02.04

�כל האלמנטי� המבוטני� השייכי� למערכות שונות או לקשר ע� , לפני יציקת הבטו

  .יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור המפקח , פריטי� אחרי�

  

  חיבור אלמנטי בטו- 02.05

מנטי בטו� חיבור אלמנטי בטו� בהפסקות יציקה ובי� אלמנטי בטו� חדשי� לאל  .א

 �  :ישני� יעשה דלקמ

  .'טיח חיפוי וכו, פני הבטו� יש� ינוקו מתגמירי� צבע  .1

  . מ וינוקה" מ5הבטו� יחוספס לעומק של   .2

  .במידת הצור� לפי המפורט בתוכניות תסותת מגרעת ליצירת תושבת  3.

 .עוגני� לפי הנדרש בתוכניות/יחוברו קוצי�  .4

 �הבטו� בעודו לח תיוש� מריחה סיקה טופ ג "ע. פני הבטו� היש� יורטבו  .5

110 – EC מ" מ2 – 3 בעובי. 

 .ל בעודה רטובה תבוצע היציקה החדשה"ג המריחה כנ"ע  .6

  

או כנגד בטו� קיי� יכללו ג� את כל האמור לעיל /ג ו"בטוני� למיניה� הנוצקי� ע  .ב

גני� עו/  קוצי� EC – 110חציבה ומריחת סיקה טופ , חספוס, ובכלל זה ניקוי

  .הכל כמפורט לעיל', וכו
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  תיקו- בטוני�  02.06

  כללי  .א

לפי הנחיה תיקו� בטוני� בכלל ותיקו� בטוני� בה� נתגלה הזיו� בפרט יעשה 

  .בכתב של המפקח 

  הכנה   .ב

  תמיכות  .1

לאחר בדיקת התמיכות . לפני תחילת עבודות החיצוב יוכנו תמיכות

� המפקח לבדוק את התמיכותי המהנדס מטע� הזוכה יוזמ"ואישור� ע.  

  

  הורדת טיח   . 2      

  �  . בשלב ראשו� יורד הטיח מכל חלקי הבטו� המיועדי� לתיקו

  

  

  סיתות וחיצוב   .3      

החיצוב ייעשה בכל מקו� בו נראי� פגמי� וסדקי� המעידי� על תחילת  

בכל מקרה יש . קורוזיה ובכל מקו� בו לבטו� צליל חלול בבדיקה בפטיש

בטו� שמרק� פניו נפגע , סדוק סדיקת שטח, מתפורר, טו� ר�לסלק כל ב

כמו כ� יש להוריד . נראי� קיני חצ#מריכוזי מלחי� או תפרחות ובטו� בו 

בכל . את כל עודפי המלט מהבטו� שמקור� בגמר או תחילת יציקה

בכל . מקו� בו יש סדקי� עוברי� עמוקי� ייעשה חצוב מצידי הסדקי�

רוחב . מ לפחות על עומק הבטו� שנפגע"ס �2 במקרה יעלה עומק החיצוב

לפחות (על רוחב ואור� הבטו� שנפגע מ " ס6ואור� החיצוב יעלה בלפחות 

  ). מכל צדמ " ס3

  

עבודות החיצוב כוללות ג� חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה שנפגעו 

מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחרי# מ " מ10  לפחות�מקורוזיה 

 �3ובאור� העולה ב,  המוט א� היה צור� לסלקושנשאר לאחר סילוק

הכל בהתא� לתכניות , י קורוזיה"מכל צד במקו� שבו נפגע המוט עמ "ס

החיצוב מסביב לפרופילי הפלדה שנפגעו . במקו�המפקח או להוראות /ו

, החיצוב ייעשה בזהירות. ייעשה בהתא� להוראות המפקח במקו�

באזורי� . פקח מראשבפטישי� מכניי� קלי� הטעוני� אישור המ

  . בפטיש ובאיזמיל, רגישי� במיוחד ייעשה החיצוב בעבודת ידיי�

יעובד בקו ישר ובזווית ניצבת לפני , היק� שטחי המקומות שיתוקנו

�בדיסק או בחיצוב ניצב , ניסור במשור אב�יעשה על ידי  העיבוד. הבטו

 האגרגט לפני הבטו� ולעומק העולה על פי שניי� גודל הגרגיר המרבי של

�. לפחותמ " מ5א� בכל מקרה לעומק של , הגס שבמלט או בבטו� לתיקו

  . לא יוחל בכל עבודת סיתות לפני קבלת אשור המפקח 
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יש לקבל את אישור המפקח לסיתות שנעשה לפני המש� עבודות 

  . התיקוני� בכל מקו� ומקו�

  

  סילוק מוטות הזיו- והחלפת�   .4

ייחתכו המוטות הפגומי� ובמקומ� במקומות שייקבעו על ידי המפקח 

 במשור חיתו� המוטות ייעשה. יורכבו מוטות חדשי� בקוטר הקיי�

מוטות חדשי� ירותכו לקיימי� ויעוגנו בבטו� ע� עוגני� . מתאי�מכני 

  . מיוחדי�

 שומרי מרחק מבטו� צפו� טפסות בעזרתהמוטות יחוזקו לבטו� או ל

בכל מקרה יורחקו . �בכמות המבטיחה יציבות� בעת פעולות התיקו

לפחות מפני הבטו� החצובי� ועובי הכיסוי לשפה מ "ס½ המוטות 

  . י המפקח "אלא א� אושר אחרת ע, לפחותמ " ס1.5החיצונית יהיה 

  

   הברזלניקוי    .5   

אחר גמר החיצוב יש לנקות את מוטות הזיו� ופרופילי הפלדה שנחשפו 

סימני חלודה על  ויישארמכל חלודה וקרומי� אחרי� עד אשר לא 

  . פניה�

ה� הבריאי� וה� , שטחי הבטו� המיועדי� לציפוי במלט צמנטי

ל ינוקו מכל חומרי� זרי� ויחוספסו במברשת "המסותתי� בחיצוב כנ

  . מ" מ2לפחות , עומק השכבה שתחוספס בכל מקרה. פלדה מכנית

  

  תיקוני� במלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ביישו� ידני  .ג    

וני� במלט על בסיס צמנט פורטלנד משופר באמולסיה פולימרית בשיטת תיק

המלט יהיה מלט מסחרי מוכ� . הטיוח ייעשו במקומות שיסומנו על ידי המהנדס

 .או סטרקצרייט של טורו SIKA TOP 122גו� מראש במפעל משל יצר� מוכר כ

ציה האשור יינת� רק על סמ� דוקומנט. מקור המלט טעו� אישור המפקח מראש

שיש אתו ניסיו� , מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקוני� מהסוג בו מדובר

י הוראות " הטיח ואשפרתו יעשו עפ�יישו. בשטח והוכח תפקודו לזמ� ארו�

�  . היצר

  

  תמיכות זמניות   02.07

א� , הזוכה יבצע את תמיכות זמניות שתידרשנה כמפורט בתוכניות ונוספות שתדרשנה

ה� לעבודות בטו� וה� לעבודות מסגרות חרש , במהל� ביצוע העבודהי המפקח "תדרשנה ע

  . או לכל צור� אחר

  

  עבודות בטו- בתו" בניי- קיי�  02.08
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, עבודות בטו� תבוצענה בתו� בניי� קיי� בתנאי גישה קשי� ותכלולנה ג� עבודות הריסה

בי� חללי� חציבה ופינוי לצור� יצירת רצ� בי� אלמנטי בטו� העוברי� מקומה לקומה ו

עבודות הבטו� תחשבנה ככוללות ג� את כל הנדרש לצור� ביצוע עבודות הבטו� . אופקיי�

קוצי� וכ� , ניסורי�, התחברויות, סיתותי�, הריסות, לרבות חציבות, בתו� מבנה קיי�

ביצוע תיקוני� והשלמות לאחר ביצוע היציקות ה� בשלד וה� בתגמירי� והשבת המצב 

  .לקדמותו

  

  עבודות בנייה  – 04פרק 

  

  חיבור מחיצות וקירות 04.01

מחיצות ותקרות קיימי� יכלול ג� הכנות / חיבור מחיצות וקירות חדשי� לקירות  .א

כמו כ� . מחיצות קיימי� ובכלל זה הסרת תגמירי� ומריחת טיט הדבקה/בקירות

שתילת קוצי חיבור בי� שני חלקי , יכלול החיבור א� לא נדרש בתוכניות אחרת

מ " ס30 –מ " ס60מ באור� " מ8ממוטות פלדה בקוטר , )קיימת וחדשה(ה הבניי

 או 10/10במידות ) חגורות אנכיות(כל בלוק שני ויציקת עמודוני בטו� , מכל צד

  .מ" מ10 מוטות פלדה מצולעי� בקוטר 2מ בהתאמה לעובי הקיר ע� " ס10/20

  .ל"בטו� כנבחיבור בי� מחיצות וקירות חדשי� תבוצע שטרבה ועמודוני   .ב

  

  

  

  בנייה בלבני�    04.02

 כוללת שיחזור חלקי קירות פני� וחו# וכל חלקי מבנה מקוריי� אחרי� העבודה  .א

  .הבנויי� מלבני� או אטימת פתחי� בקירות הבנויי� לבני�

  

הלבני� המשמשות לביצוע העבודה יהיו זהות למקוריות ה� מבחינת הגודל וה�   .ב

�הלבני� יבאו .  ייוצרו לבני� כדוגמת המקוריותבמידת הצור�. מבחינת הגוו

   .המפקח לאישור 

  

במקומות בה� נדרש קשר בי� קטעי קיר מקוריי� לקיר הלבני� המשוחזר יבוצע   .ג

  . פ אופ� סידור� בקיר המקורי"י שילוב לבני� חדשות במקוריות ע"הקשר ע

דלה או במידה ונדרשת הג. עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי�תעובדנה הפוגות 

  . הקטנה של עובי הפוגות יותא� הגימור בהתא�

  

  . הרכב ותכונות הטיט המשמש לבניית הלבני� יהיה זהה להרכב המקורי  .ד

�  :א� לא נדרש אחרת יהיה הרכב הטיט כדלקמ

� 1 �  . חודשי� לפחות3 חלק סיד בור מיוש

  פ" מגNHL 3.5 – חלק סיד הידראולי טבעי 1 �
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  מ" מ0.2 – 4ג ורחו#  חלקי� חול גרוס מדור6 �

  של סיד חי ) מסטרינות( כפות 2 �

 מכלל התערובת חרסי� קלויי� טחוני� בעלי תכונות פוצולניות מיוחדות 10% �  

  .למטרה זו

   או טיט באתר/ לא יותר יצור טיח ו.י ספק טיח מאושר”הטיט יסופק ע )7

  

   ה באב-בניי  04.03

  

ירות מכורכר תבוצע באבני אטימת פתחי� בקירות כורכר או שחזור חלקי ק  .א

כורכר מסותתות מארבעה צדדי� הבנייה כדוגמת הקירות הקיימי� כולל קשירת 

 במידת הצור� העבודה כוללת שילוב . המפקח י הנחית"הקיר הקיי� לחדש עפ

  . אבני כורכר שפורקו לשימוש חוזר

  

מידה ב. בקירות כורכר חשופי� עיבוד הפוגות עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי�  .ב

  .ונדרשת הגדלה או הקטנה של עובי הפוגות יותא� הגימור בהתא�

  

הרכב הטיט המשמש לבניית קירות אבני הכורכר יהיה זהה להרכב הטיט   .ג

  :א� לא נדרש אחרת יהיה הרכב הטיט כדלקמ�. המקורי

1 �  . חודשי� לפחות3 חלק סיד מיוש

  . מ" מ0.2 – 4 חלקי� חול גרוס מדורג ורחו# 3

מיוחדי� , ל התערובת חרסי� קלוי� טחוני� בעלי תכונות פוצולניות מכל10%

  . למטרה זו

  .של סיד חי) מסטרינות( כפות 2

  

  בנייה באלמנטי� טרומי�   04.05

באופ� שהפוגות תהיינה נקיות , "בנייה נקייה"בנייה באלמנטי� טרומיי� תבוצע כ

 5%בנייה בלבני� בתוספת הטיט לבנייה יהיה כמפורט לגבי . ואחידות כדוגמת המקוריות

  צמנט אפור 

  

   נגרות ומסגרות אומ- – 06פרק 

   במפרט הכללי06המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  

  כללי   06.01

עבודות הנגרות והמסגרות כוללות ה� שיקו� ושיפו# אלמנטי� קיימי� מקוריי�   .א

  . וה� שחזור אלמנטי� חדשי� זהי� לאלמנטי� המקוריי�

 . מסגרות חרש– של המפרט הכללי 19בכפו� לאמור בפרק העבודה תבוצע ג�   .ב
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דלתות מע# יצבעו . 8% � 12%הדלתות יבוצעו מע# קליר אדו� בדרגת רטיבות של   .ג

. לרבות שכבות היסוד על פי הנחיות יצר� הצבע, ע"בגמר סופרלק של טמבור או ש

. 

, דלתות(ייצור של סכיני� מיוחדי� לצור� שחזור אלמנטי הנגרות למיניה�   .ד

  .יחשב ככלול בעבודה) 'שלבניות וכו, משקופי�

 מיקרו� לפי 80כל חלקי הפלדה יעברו ניקוי חול ויגולוונו בגלוו� ח� לעובי של   .ה

אלמנטי� דקי� . ISO 9001י מגלוו� בעל הסמכה לתק� " ע918' דרישות תק� מס

יגולוונו ) שכ� ה� מתעוותי�(מ ופחות אשר לא נית� לגלוו� אות� בח� " מ4בעובי 

לא יותר בצוע ריתוכי� לאחר ביצוע . בהתזת אב# ח� לאחר שעברו ניקוי חול

המפקח אינו מתחייב שאישור . (י המפקח "הגלוו� אלא א� הדבר יאושר בכתב ע

� . במידה וינת� אישור לכ� יבוצע תיקו� בצבע עשיר אב#). כזה ינת

  

   תוכניות  06.02

 בכפו� לאמור SHOP DRAWINGSפורטות על הזוכה להכי� תוכניות ייצור מ  .א

, 1:20לאישור המפקח ובכלל זה תוכניות ייצור בקנה מידה ',  א1225בתק� ישראלי 

  . 1:5מ "ופרטי חיבור למבנה בקנ, 1:5מ "פרטי חיבור ופרזול בקנ

  

.  יו� ממועד החתימה על החוזה את תוכניות הייצור20על הזוכה להשלי� תו�   .ב

י המפקח עד לקבלת "ע, שינויי� שיידרשו א� יידרשוהזוכה יכניס את כל ה

  .י המפקח"התוכניות ואישור� ע

  

  שיחזור אלמנטי�  06.03

במידה וקיי� אלמנט . אלמנטי� משוחזרי� יתאימו בדיוק נמר# לאלמנטי� המקוריי�

יש� באתר יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט היש� ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי 

  .תוכניות הביצוע

במקרה של סתירה בי� הנדרש בתוכניות לבי� האלמנט היש� הקיי� באתר יובא הדבר 

  .בפני המפקח וקביעתו תחייב את הזוכה או הקבל� מטעמו

  

  דוגמאות   06.04

  . פעמי� לפחות לאישור המפקח 10הזוכה יבצע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו 

) לפי החלטתו(פריטי� ' חור מסרשאי המפקח לב,  פריטי� מכל סוג10בהעדר כמות של 

 מער� כלל 10%לבצוע דוגמה ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לא תעלה על 

  .מסגרות/ עבודות הנגרות 

הדוגמאות יתאימו בדיוק נמר# לאלמנטי� המקוריי� ובהעדר אלמנטי� מקוריי� 

  .לתוכניות האדריכל 

לנדרש והזוכה ידרש המפקח יהיה הפוסק היחידי למידת התאמת� של האלמנטי� 

  .לתק� כל אי התאמה עד לאישורה האדריכל

 הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרדי המפקח עד לסיו� עבודותה נגרות לצור� 

  .השוואה בינ� לבי� האלמנטי� שייוצרו
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הזוכה רשאי להשתמש בסו� העבודה באלמנטי הדוגמה לצור� התקנה במבני� בתנאי 

  .שה� תקיני� לפי קביעתה מפקח

  

  תק-  06.05

  . 1225ביצוע המסגרות ייעשה ג� בכפו� לאמור בתק� ישראלי 

  

  מידות  06.06

האלמנט . וייצר את אלמנט הנגרות, לאחר השלמת הטיפול בפתח ימדוד הזוכה את הפתח

  . מ" מ5המרווח המקסימלי בי� אלמנטי פלדה למבנה לא יעלה על . יתאי� בדיוק לפתח

ומה בתוכנית לבי� המידה הנדרשת בפועל יובא בכל מקרה של סטיה בי� המידה הרש

  . הדבר לבדיקת והכרעת המפקח וקביעתו בעניי� זה תהיה מכרעת

  

  ריתוכי�  06.07

י "באות� המקומות בה� יקבע ע, כעקרו� לא יבוצעו אלמנטי פלדה לשימור בריתו�  .א

המפקח בכתב כי האלמנטי� הנדרשי� אינ� לשימור ונית� לבצע אות� בריתו� 

  .עו הריתוכי� כדלקמ�יבוצ

  

הזוכה יעסיק לצור� ביצוע העבודה א� ורק רתכי� מוסמכי� בעלי תעודות   .ב

 . 127י "מאושרות בנות תוק� לפי ת

  

, סוג הזר� החשמלי ועוצמתו, סוג האלקטרודות לריתו� יתאי� לסוג הפלדה  .ג

� .מיקו� התפרי� ותנוחת הריתו� הכל בהתא� לדרישות התק

  

הריתוכי� יבוצעו . מ לכל אור� קווי המגע" מ2 באלקטרודה של הריתו� ייעשה  .ד

 . וימלאו את כל קווי המגע בי� הפרופילי�COבחוט 

  .לאחר הריתו� יבוצע ניקוי ושיו� לקבלת קווי מגע יפי� ואחידי�

  

  .י המפקח יותר לזוכה לבצע את הצבע"רק לאחר אישור הריתוכי� ע  .ה
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  איטו�  06.08

מנט המתכת לקיר המבני� ייעשה בסיקה פלקס מתאי� למטרה איטו� המרווח בי� אל

  . ע"ספק גילאר או ש, זו

  

  ברגי�  06.09

  . כל הברגי� יהיו מגולווני� ע� ראש שקוע

  

   הכנת אלמנטי נגרות  06.10

שטחי חיתו� . אי� לחתו� במבער. חיתו� האלמנטי� יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד

  יהיו ישרי� חלקי�  

  .� וללא חריצי

לא יותר , כל החיבורי� והפזות יבוצעו בכרונג לפי הפרטי� המקוריי� וכנדרש בתוכניות

 .שימוש בפרייזר לצור� יצירת מגרעות ופינות

  

  הרכבה והגנה   06.11

פיגומי� , הזוכה ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� לביצוע ההרכבה ובכלל זה תמיכות  .א

 . 'זמניי� וכו

  

אי� כגו� נייר קרטו� ופוליאטיל� על האלמנטי� המורכבי� י כיסוי מת"הזוכה יג� ע  .ב

  .כ� שלא יפגעו בהמש� העבודה עד למסירתה

  צביעת אלמנטי מסגרות  06.12

  .ישוייפו ויצבעו בצבע עשיר אב#, שטחי הריתו� ינוקו

 שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט 2 �האלמנטי� יצבעו בהתזה ב

  .הכל לפי המלצת יצר� הצבע העליו�, יימר א� נדרשע לרבות פר"או ש

  

  נגרות / שיפו. אלמנטי מסגרות   06.13

  .ישופצו, י המפקח כי נית� לשפצ�"מסגרות אשר יקבע ע/ אלמנטי נגרות 

יושלמו חלקי� חדשי� במקו� חסרי� לרבות , במסגרת השיפו# יוחלפו חלקי� פגומי�

, באו למצב תקי� ומושל� ה� מבחינת התפקודהאלמנטי� יו. 'פרזול שלבניות וכו, זיגוג

  .האלמנטי� יצבעו. לרבות סגירה ואיטו� בי� הכנ� למשקו� וה� מבחינת המראה

  

  :עבודת השיפו# תחשב ככוללת ג�

הסרה מלאה של הצבע הקיי� באמצעי� עדיני� אשר לא יפגעו באלמנט עצמו כגו�   .א

שיטת הסרת . בע באויר ח�או המסת הצ, התזת חול עדינה או שימוש בממיס כימי

הזוכה ידרש לבצע בדיקה בשטח של . הצבע תובא לאישור בכתב בפני המפקח 

  . שיטת ההסרה המוצעת ולהוכיח את יעילותה
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שיופ� והחלקת� לקבלת מראה נאה ואחיד כדוגמת אלמנטי� , מירוק האלמנטי�  .ב

  . חדשי�
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  פרזול  06.16

זרי הפרזול המיוחדי� אשר מפורטי� העבודה תכלול את הרכבת� של כל פרטי ואבי

חלק מאביזרי . ברשימות הנגרות או באלמנטי� זהי� הקיימי� בבניי�, בפרטי�, בתוכניות

אלמנטי� אלו יפורקו בזהירות וישולבו בנגרות . הפרזול משולבי� בנגרות המקורית

  . זאת לאחר טיפול יסודי להסרת החלודה לפי הנחיית המפקח, המחודשת והחדשה

  

במקרה בו לא קיי� פרזול מקורי או שזה אינו תקי� יתקי� הנגר פרזול חדש בדוגמאות רק 

כל הפרזול . י רשימת פרזולי� המצורפת לרשימה"ע עפ"זהות ככל הנית� לקיי� או ש

  . החדש יובא לאישור המפקח 

  

  משקופי ע.  06.17

שקופי� ייעשה מאמ# להשאיר את המ. ככלל מצב המשקופי� טוב יותר ממצב הכנפיי�

לא יותר פירוק משקופי� אלא . ולשפ# אות� באתר העבודה) ללא פירוק(במקומ� 

  . ג� א� הדבר מחייב ייצור סכי� מיוחדת, באישור מראש ובכתב של המפקח 

  

  שלבניות  06.18

. שלבניות תפורקנה בזהירות במטרה להתקינ� מחדש לאחר שיפו# אלמנטי הנגרות

ת פסולות לשימוש חוזר תבוצענה שלבניות חדשות במידה ולפי קביעת המפקח השלבניו

  .זהות לשלבניות המקוריות

  

   מסגרות/שיפו. אלמנט נגרות  06.19

מסגרות יחשב ככולל השלמת חלקי� חדשי� במקו� חסרי� או /שיפו# אלמנט נגרות

לרבות פרזול הכל כדוגמת המקורי וכ� צביעת ה� החלקי� המקוריי� וה� , פגומי�

ל הנדרש להבאת האלמנט למצב תקי� ומושל� מבחינת המראה החלקי� החדשי� וכ

הובלת� לבית , כ� כלול במחיר השיפו# פירוק האלמנטי� באתר העבודה. והתפקוד

  .החזרת� לאתר העבודה והתקנת� מחדש הכל בשלמות, שיפוצ�, מלאכה

  . אטמי� וכדומה כלולי� בעבודה, כל האביזרי� הנלווי� כגו� פרזולי�

  

  ת אינסטלציה עבודו07פרק 

  

  כללי   07.01

על הזוכה . המפקח  הכלליפ הנחיות המפרט "כל העבודות הקשורות לפרק זה ע  .א

  .טר� ביצוע חציבות לצור� העברת הצנרתהמפקח לסמ� תוואי הצנרת לאישור 

י ניסור בדיסק מיוחד "י מחר# מכני מיוחד או ע"עבודות חציבה לתעלות יבוצעו ע  .ב

קידוחי� וניסורי� בבטו� . מינימלית בשלד המבני�ובתנאי שתובטח פגיעה 

  .דיסק יהלו� במימדי� המינמליי� הנדרשי�/י מקדח"יבוצעו ע

 זהי� או מתאימי� לצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי� בלבד  .ג

  .למבנה הקיי�
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י " את כל החציבה והקידוח כמפורט להל� או כפי שיוחלט עהעבודה כוללת  .ד

כולל . שטח אשר לה� ידרש הזוכה לצור� ביצוע העבודה המושלמתבהמפקח 

  .סתימת התעלות בחומרי� מאושרי� והחזרת המצב לקדמותו

בכל מקרה לא יועברו מערכות אינסטלציה בקירות חיצוניי� אלא באישור מראש   .ה

 במידה ותועבר צנרת ביוב חיצונית היא תהיה מברזל יציקה .מהמפקח ובכתב 

כל צינורות .  ע� ספחי� מפלדה40צנרת מי� תהיה מפלדה סקדיול . י המקור"עפ

י "ובמיקו� המרזבי� עפ. י המקור לפי הפרטי� המקוריי�"מי גש� יהיו מאב# עפ

  .התכניות

בשו� מקרה לא יאושר . צנרת ניקוז של מזגני� תחובר לצנרת דלוחי� של הבניי�  .ו

  .לא בתו� צנרת דלוחי�הוצאת נקזי מזגני� אל מחו# למבנה לשפיכה חופשית ש

  

  

   עבודות חשמל ותקשורת08פרק 

  

  כללי  08.01

על הזוכה לסמ� . הכלליפ הנחיות המפרט "כל העבודות הקשורות לפרק זה ע  .א

טר� ביצוע חציבות לצור� העברת המפקח תוואי צנרת חשמל ותקשורת לאישור 

  .לצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי� בלבד. הצנרת

י ניסור בדיסק מיוחד "י מחר# מכני מיוחד או ע"עבודות חציבה לתעלות יבוצעו ע  .ב

קידוחי� וניסורי� בבטו� . ובתנאי שתובטח פגיעה מינימלית בשלד המבני�

  .דיסק יהלו� במימדי� המינמליי� הנדרשי�/י מקדח"יבוצעו ע

  .לצור� סתימת התעלות יותר שימוש בחומרי� מאושרי� בלבד  .ג

י " את כל החציבה והקידוח כמפורט להל� או כפי שיוחלט עה כוללתהעבוד  .ד

כולל . בשטח אשר לה� ידרש הזוכה לצור� ביצוע העבודה המושלמתהמפקח 

  .סתימת התעלות בחומרי� מאושרי� והחזרת המצב לקדמותו

  .בכל מקרה לא יועברו מערכות חשמל ותקשורת בקירות חיצוניי�  .ה

  .המפקח ה המותק� בבניי� תובא לאישור דוגמא מכל סוג של גו� תאור

   

   עבודות טיח – 09פרק 

  

  כללי  09.01

יישו� הטיח יבוצע לפי . לא יותר יצור טיח באתר. הטיח יהיה טיח חרושתי מובא

לא יותר שימוש בטיח לפני . הנחיות היצר� אשר תובאנה לבדיקה ואישור של המפקח 

יצר� הטיח יית� .  את שיטת היישו�נתוניו ואיכותו ואישר, שהמפקח בדק את מקורו

  . לאחיזתו לקיר וליציבותו, לאי סדיקתו,  שני� לפחות לטיח2אחריות של 

במפגש בי� בטו� . לקבלת סרגל שני כווני�'  מ1.5הטיח יבוצע ע� מייקי� אנכי� כל 

בי� קירות חדשי� לישני� ובמפגש בי� תקרות קירות ומחיצות במישורי� , לבלוקי�

  .מ מעבר לקו החיבור משני צידיו" ס50 רשת לולי� מגולוונת אשר תחפו� שוני� תיוש�
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  .מ תיוש� רשת לולי� מגולוונת " ס2בשטחי� בה� תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על 

הזוכה לא יורשה להתחיל בעבודות טיח מכל , 1' מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמ� ג

  . מפקח י ה"סוג שהוא אלא לאחר בצוע דוגמה ואישורה ע

י "בשליכטה תבוצע בהמשכיות וללא הפסקות עד לגמר משטח הקירות אשר יאושר ע

  .המפקח 

 בכל מקרה מהל� העבודה ואופ� הביצוע יקבעו סופית לאחר ביצוע בדיקות בשטח

  .במעבדה

   עבודות הכנה מקדימות  09.02

שכבות במסגרת עבודתו יפרק הזוכה רק את . ככלל טיח מקורי יציב ותקי� לא יפורק

הסדוק והרופ� וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב לכ� , הטיט והטיח הפגו�, המילוי

  . ג הקירות"מהמפקח ולאחר ששטחי הפירוק סומנו בגיר צבעוני ע

    

  .הסרה שכבות טיח קיימות   09.03

  .הסרה מבוקרת של שכבות רופפות בלבד  .א

 פקח מהחלטת(בקירות בה� לא נתקבלה החלטה להסרה מלאה של הטיח 

  :יוסרו השכבות הרופפות בלבד באופ� הבא, )באתר

ניקוי ראשוני של הקירות המטויחי� יתבצע באחת משתי השיטות לפי   .1

  :המפקחבחירה והנחיית 

  ..ניקוי בעזרת לח# אוויר בלבד  �  �

ע� סיו� עבודת השטיפה בלח# אוויר על הקיר להיות נקי לחלוטי� משרידי   .2

  .חלקי טיח רופפי�צבעי� קודמי� ומשוחרר מ

בעזרת כלי� מאושרי� את כל שרידי  ביבש לאחר ייבוש הטיח יש לנקות  .3

מבלי לפגוע בטיח ' חוטי� וכד, ברגי�, כגו� מסמרי�, האלמנטי� הזרי�

  .שסביב�

.  בכל משטחי הטיח לכל היק� וגובה החזיתותידניתיש לבצע בדיקה פיזית   .4

שתמש באגרופו בלבד ויקיש על ידי עובד אחראי אשר י�הבדיקה תיעשה על

מ בי� מיקו� הקשה " ס20הטיח בצורה שיטתית ובמרווחי� שלא יעלו על 

הפרדות של המורה על חלול צליל במידה והצליל הבוקע הנו . אחד למשנהו

יסמ� הזוכה את האזור לאחר בדיקה נוספת , הטיח המקורי מהקיר

 להסיר את הטיח בכדי,  בעפרו� צבעוני בגוו� הבולט לעי��ומדוקדקת 

במידה ויתגלה כי השטחי� . הרופ� ולנקותו לחלוטי� עד לתשתית הקיר

תישקל , החלולי� הנ� מקומיי� בלבד ובאופ� כללי הטיח במצב טוב

בכדי לשמור על שכבת הטיח , לחלל שנוצרסיד אפשרות של הזרקת 

  .החיצונית המקורית

 המשוחררי� ינוקו בתו� הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפי� או  .5

וניקוי במברשת '  אטמ50הקירות בלח# אוויר בלבד בהדרגה עד לח# של 

  .קשה בלבד

  

  .הסרת טיח מקיר המיועד להישאר חשו�  .ב
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לבני , קירות מלבני סיליקאט(הסרת טיח מקירות המיועדי� להישאר חשופי� 

ח מבוקרת ועדינה של כל שכבות הטי בצורה תבוצע) כורכר וכדומה, זיפזי�

הסרת הטיח תבוצע כ� שלא תהיה כל פגיעה . מהקיר באמצעי� ידניי� בלבד

הזוכה יבצע דוגמאות . בקיר המקורי הנמצא מתחת לפני הטיח ומיועד לשימור

  .המפקח לאופ� הסרת הטיח לאישור 

  

  .הסרת טיח מלאה מקיר המיועד להיות מטוייח  .ג

כי נדרשת למפקח ל יתברר "הבדיקה כנבקירות מטויחי� בה� לאחר ביצוע 

יוסר הטיח במלואו עד  משטח הקיר 60%הסרת שכבות רופפות בהיק� גדול מ 

   .י המפקח אחרת"אלא א� נדרש ע, חשיפה מלאה של תשתית הקיר

  

 .  ידבעבודת בפוגות בי� אבני הקיר יוסר באיזמל צמנטטיט טיח פגו� ו  .ד

  

 כיסוי ביריעות י" מבנה אשר אינ� מיועדי� לטיוח עחלקייג� על הזוכה   .ה

 .  ולא יתלכלכו מעבודות הטיחיפגעופוליאטיל� באופ� שלא 

  

  טיפול בסדקי�   09.04

במקומות בה� בנוס� . סדקי� קונסטרוקטיבי� יתוקנו על פי תוכניות הקונסטרוקציה

 10בטווח של לפחות , יש להסיר את כל שכבות הטיח באזור הסדק, התגלו סדקי� בקירות

  .מ סביב שפתי הסדק"ס

אבני� סדוקות בתוואי הסדק תפורקנה ובמקומ� יותקנו אבני� חדשות שלמות כדוגמת 

כ� תוחלפנה אבני� תקניות בתוואי הסדק ותותקנה חדשות באופ� שקו הסדק . המקוריות

  .לא יהיה רצי�

לח# מי� , בטוני� ואב� באמצעות לח# אוויר מבוקר, טיח, הסדק עצמו ינוקה משרידי טיט

  .לסירוגי�, שהמבוקר ומברשת ק

הרחבת הסדקי� תיעשה בכלי� ידניי� בלבד ותאפשר יצירת חלל גדול מספיק לקליטת 

  .חומרי המילוי וייצוב�

עוד ואינ� מצריכי� טיפול וכיסוי אלסטי " עובדי�"מתו� הנחה שמדובר בסדקי� שאינ� 

�  :יהיה הטיפול כדלהל

   .יס סיד אווירימישור תשתית הקיר בחומר מילוי על בסהסדקי� ימולאו עד ל

 Rialto מתוצרת Calce Italica Rasante בחומר הנקרא  ימולאוהסדקי� המורחבי�

Sandtex Italianaע מאושר"ידי פרסקו צבעי� או ש� המסופק על.  

�סיד כבוי אשר התייש� שנתיי� לפחות בבור ואשר  של  נית� להשתמש בתערובתלחילופי

מלחי� ללא ע מבורר "ש# ונקי מערד או ע� חול סליקה רחו, נשר� בתנאי� מבוקרי�

  .ידי הבדיקה הגרנולומטרית�גודל הגרגר הרצוי יינת� על. מסיסי�

  

  גמר טיח   09.05
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קמרונות וגליפי� יהיו , קשתות, כיפות.  קירות מישוריי� יבוצע סרגל שני כווני�גמר

  .  שני כווני�סרגלבליטות ובאותה רמה של טיח , רציפי� ללא שקערוריות

� חלקי הקיר עלהזוכה יג� . יבוצע גלי� חד רצי� ומושל� בי� שטחי טיח ואב� גלויה כ

 מידי במידה וניקוי כיסוי מתאי� י"המיועדי� להישאר גלויי� מפני עבודות הטיח ע

  .והקיר יתלכל�

  

  ביצוע הטיח   09.06

  

  הכנה  .א

  .  מלכלו� ואבקונקיי� הקיר המיועדי� לטיוח יהיו פני

 הטיח פני יישו�שעות לפני ביצוע הטיח באופ� שבעת ' היטב מס קיר יורטבו פני

  ). יבש פני�, רטוב(השטח יהיו יבשי� א� התשתית תהיה לחה 

,  סיד בור30% שכבות של מי סיד מדוללי� במי� 3ג התשתית הלחה תיושמנה "ע

  . של סיד חי5% מי� בתוספת 70%

  

  

  והיישור לשכבת ההרבצה הטיח  .ב 

 יהיה הטיח. באריזה סגורה) מייצור של בית חרושת(ושתי  יהיה טיח חרהטיח

 1% בתוספת  כל מוספי� נוספי� וללא צמנטללאמורכב מחול וסיד אווירי בלבד 

  . סיד חי מנפח הסיד הכבוי

  .מ"מ 5 – 0.4 �  יהיה רחו# ומדורג מ החול

  . רטוב מסופק אווירי סיד בסיס על טיח

  

  לשכבת השליכט הטיח  .ג

 א� גודל ל"כנליכט יהיה כמפורט לגבי שכבת ההרבצה והיישור  לשכבת השהטיח

  . מ"מ 0.8  יעלה עללא המכסימליגרגר החול 

  

  חורי� מישקי� ושקעי� תיקו-  .ה

�יבוצע ) לפני הטיח( מפני הקיר מ" מ15 מישקי� חורי� ושקעי� בעומק עד תיקו

 שברי אב� י" עיתוקנוחורי� ושקעי� גדולי� יותר . ל"בתערובת של טיח מישר כנ

  . ל"מרוחי� בטיח מיישר כנ)  ממנו בנוי הקירהחומרכדוגמת (

  

  הרבצה תחתונה שכבת  .ו

חיזוק התשתית במי סיד  ולאחר ל" והשקעי� כנהמישקי�,  מילוי החורי�לאחר

הטיח .  פני� ותבוצע שכבת ההרבצהיבשיורטבו פני השטח למצב רטוב , ל"כנ

 כל שטח הקיר ג" עויורב#סמיכה לשכבת ההרבצה ידולל במי� למצב שמנת 

  . מ" מ�5כבעובי של , במחבט טייחי�

  

  יישור שכבות  .ז
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 ותיוש�יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פני� ,  התקשות שכבת ההרבצהלאחר

 ככל קטנהכמות המי� בשכבה זו תהיה . מ" מ8שכבת יישור בעובי שאינו עולה על 

  . האפשר

 הטיח יישו�שעות לאחר ' מס. ד הקיר בכוח ייוש� בכ� טייחי� וילח# כנגהטיח

 � למניעת ימי� 4 פעמי� ביו� למש� 4ירוסס השטח בריסוס מי� עדי� ולאחר מכ

  . התייבשות מהירה של הטיח והופעת סדקי� פלסטיי�

 שמצד באופ� רבה מידי של הטיח תמנע התקשותו לכ� יש להרטיב את הקיר הרטבה

במיוחד יש להקפיד . שותו באופ� איטיאחד יישאר לח ומצד שני תתאפשר התייב

  .  הקי# החמי�בימי

 לקבלת עד ל" יישו� שכבה אחת והתקשותה תיושמנה שכבות נוספות כנלאחר

  . העובי הנדרש

י טפטפות במש� כל תקופת "יורטב הבד הגאוטכני המכסה את הפיגו� ע, בנוס�

  .לייצר סביבה לחה לטיח הטרי, האשפרה

  

  חוזר בטיח שימוש  .ח

 אופקי לבוד והטיח על בסיס סיד יקר והתגבשותו איטית מומל# להתקי� לוח רמאח

 �  . חוזר שלשימו והיישור הבצועבצמוד לקיר ולאסו� את הטיח הנופל בזמ

  

  השליכטה יישו�  .ט

  .  הטיח המיושרי� יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פני�פני

 פני�עד לקבלת # ע' במלג מ" מ3 השליכטה יעשה בעובי שאינו עולה על יישו�

במיוחד יש לשי� לב למקו� החיבור בי� , חלקות וישרות ללא שקעי� וגבשושיות

 פסי� והופעת" מדרגות" למנוע היווצרות הפיגו�" מיטות" במפגש ע� טיחרצועות 

  .לאחר פרוק הפיגו�

טייחי� אשר ימרחו את הקיר בקצב אחיד מלמעלה ' י מס"השליכטה תבוצע ע

זה מזה באופ� '  מ3ו במרווחי� אופקיי� שאינ� עולי� על הטייחי� יעמד. למטה

  .שיישו� השליכטה יעשה תמיד רטוב על רטוב

  . ל תו� התקדמות בקצב אחיד מלמעלה למטה"שיפשו� השליכטה יעשה כנ

  .  עדינה למניעת התייבשות מהירהמי� בהתזת תורטב השליכטה

 ביצוע לפניבשות מלאה  שבועות עד להתיי3 להמתי� להתייבשות השליכט לפחות יש

  . הצבע

  

  

  הצבע  .י

מייצור סיליקה או סיליקו� לפי בחירת המפקח  יהיה צבע על בסיס סיד הצבע

  . טי�ימונחרושתי של בית חרושת בעל 

�  .  הצבעיישו�יש להרטיב את הקיר לילה לפני .  לצבוע ביו� גש� או ביו� שרבאי

 יצבעהקיר . ש בצבע סמי� להשתמאי�.  ידולל במי� לפי הוראות היצר�הצבע

  . עד לקבלת כיסוי מלא וגוו� אחיד,  אחדבכוו�, ) שכבות3�4(בשכבות דקות 
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� באזור תיקו�כל תיקוני הטיח לרבות .  לבצע כל תיקוני� לאחר יישו� הצבעאי

ג� לאחר ביצוע התיקוני� .  לפני ביצוע הצבעויאושפר וחוטי קשירה יבוצע פלנקות

 �  .  לעילכאמורועות  שב3בשליכטה יש להמתי

�  . כתמי� במידה ויידרש יחייב צביעת הקיר כולו למניעת הופעת תיקו

 צבעי� כי הופעת עננות אחידה בצבע אינה מהווה פג� והיא מאפיינת יודגש

  . וטייחי� מסוג זה

  

  חידוש שליכטה  09.07

ה במקומות בה� שטחי הטיח יציבי� ותקיני� ונדרשי� תיקוני� מקומיי� ושכבת שליכט

  :תבוצע שליכטה סידית כדלקמ�, כללית לצור� קבלת מישור אחיד

  .למישור הטיח הקיי�, ל"תיקוני טיח יבוצעו כמפורט לגבי בצוע טיח חדש כנ  .א

  .פני הטיח הקיי� ינוקו משאריות של לכלו� צבע  .ב

את הטיח ולחשו� את " פתוח"פני השטח יחוספסו בהתזה עדינה של מי� וחול ל  .ג

  .הגרגרי�

ג התיקוני� תבוצע שכבת שליכטה מסוג "ג השטח המחוספס ה� הקיי� וה� ע"ע  .ד

Calce italica Rasamteשנתיי� לפחות" או ש �  .ע מבוסס על סיד שיוש

  

  ספקי טיח וצבע  09.08

  להל� כמפורט מהספקי� אחד יהיה והצבע הטיח ספק

   03 �  6826562: טל – שוש� דוד קשר איש – פרסקו חברת

   03 � 6290632: טל �  צב� ענבל קשר ישא � כחל חברת

  . י המפקח "או כל חברה אחרת בעלת מוניטי� בתחו� זה שתאושר ע

  

  המליטה חומרי הכנת  09.09

 גש�הזוכה יכי� סככה מוגנת מפני .  בחצרתבוצע' טיט וכו, טיח, הטיפול בחומרי המליט

נת חומרי� בתו� לא תותר הכ. ויעורבבוושמש בא יאוכסנו חומרי המליטה ובה יוכנו 

  . ערבול ידנייותרלא . ערבול החומרי� יעשה בערבל מכני. החללי�

   עבודות ריצו* וחיפוי – 10פרק 

  

  ריצו* במרצפות טראצו  10.01

  

  כללי  .א

  . פירוק מרצפות ייעשה באופ� זהיר במטרה למנוע פגיעה ולאפשר שימוש חוזר

 ייעשה במרצפות חדשותאו ' ריצו� במרצפות מקוריות שפורקו מהבניי� בשלב א

במידה וכמות . פ תכניות ריצו�"אופ� הנחת המרצפות ע. י הנחיות המפקח"עפ

הריצו� שפורק מהבניי� קטנה מהדרוש ישולב הריצו� המקורי בריצו� חדש 

   .י המפקח "ע מאושר ע"או ש" אור באב�"תוצרת כדוגמת הקיי� 
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פלס בכל הכיווני� השטחי� המרוצפי� והמחופי� יהיו ישרי� לפי סרגל ו  .א

בי� שתי מרצפות לא תעלה בשו� " רפיצה ".פרט א� צוי� אחרת בתכניות

  . מ" מ0.5מקרה על 

  .לאחר ביצוע איטו� כמפורט  לב� ריצו� יבוצע על גבי מצע מיוצב בצמנט  .ב

החול . פני השטח המיועדי� לריצו� וחיפוי יהיו נקיי� מחומרי� זרי�  .ג

  . לחלוטי� מעצמי� זרי�המשמש למילוי יהיה יבש ונקי

על מצע חול ,  בתוספת צמנט לב� חולסיד והריצו� יעשה ע� טיט על בסיס   .ד

�  .יבש לחלוטי

  .מ לצור� מילוי רובה דלילה" מ2המרצפות תונחנה במרווחי� של   .ה

לאחר השלמת הריצו� יש לכסות המרצפות ולמנוע רטיבות עד גמר ביצוע   .ו

  .לכתמי�בשל רגישות המרצפות , העבודות

  .ניקוי המרצפות יעשה באמצעות מכונת פוליש ע� סקוטש בריט ומי�  .ז

לאחר ניקוי הרצפה כמפורט לעיל יש למרוח תערובת דלילה של רובה   .ח

י המלצת היצר� בגוו� תוא� "אקרילית עפ: סוג הרובה. באמצעות מגב גומי

 שעה לאחר המריחה יש לפזר אבקת½ . למרצפת ולבחירת בחירת המפקח 

. רובה יבשה על פני כל המריחה הראשונה ואוספי� את השאריות ע� מגב

  .עוברי� על שטח הרצפה במכונת הפוליש לסילוק שאריות הרובה

 שעות יש לאשפר את הרובה עי הרטבת הרצפה בכמויות מבוקרות 5לאחר   .ט

  .של מי�

  שעות לפחות יש לנקות את שאריות הרובה באמצעות מכונת פוליש18לאחר   .י

  .וסקוטש ברייט יבש

בהתא� לסוג ) סילר(לאחר ייבוש הרצפה יש למרוח חומר מונע ספיגה   .יא

 �  )ע מאושר"גרניטו� או ש(המרצפת והנחיות היצר

הריצו� כולל ריצו� במרצפות עיטוריות מקוריות אשר פורקו לשימוש חוזר   .יב

 שילוב מספר סוגי ריצו�  לרבותאו במרצפות חדשות דוגמת המקוריות

  .שוני�

רק . ר לפחות" מ5הזוכה יתקי� דוגמאות ריצו� מכל סוג שהוא בשטח של   .יג

  .י המפקח והמפקח ישלי� הזוכה את העבודה"לאחר אישור הדוגמאות ע

לא יבוצע . קונסטרקטור' תוכי "ריצו� חו# יונח על תשתית רצפת בטו� עפ  .יד

  .ריצו� חו# על גבי מצעי� מהודקי�
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  שיפולי�   10.02

ע� תפרי נמש� השיפולי� יונחו כ� שתפריה� יהיו בקו . ולי� יהיו מסוג המרצפותהשיפ

 מעלות 45בפינות יבוצע חיתו� ב . המרצפות ויבלטו מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל

  ).גרונג(

  

  טראצו יצוק באתר  10.03

י המפרט הכללי "העבודה כוללת החלקת התערובת לרבות ליטוש והברקה הכל עפ  .א

  .הפרטי� ופרטי� טיפוסיי� של משרד הבינוי והשיכו�לפי 

י התכניות והפרטי� " ייצקו עפכל אלמנט שנדרש בתוכניות בגמר טרצו יצוק באתר  .ב

במידה ונדרשת התאמה למשטחי� קיימי� באתר . י פרטי� קיימי� באתר"או עפ

 יעשה שימוש באגרגטי� ופיגמנטי� זהי� למקור כפו� לביצוע דוגמאות עד לקבלת

  .תוצאה זהה למקור

תיקו� פגמי� במשטחי טראצו כולל כל השלבי� הנדרשי� לקבלת משטח חדש זהה   .ג

העבודה כוללת בי� היתר את השלבי� . בגוו� ובטקסטורה למקורי מושל� קומפלט

  :הבאי�

  .פירוק וסילוק חלקי טראצו ובטו� שבורי�  .1

או תוספת זיו� תיקוני בטו� לתשתית הס� במידת הצור� הכוללת החלפת   .2

  . לעיל02בפרק הכול כמפורט 

מ שהרכבו שליש חול " מ1�2פני השטח המיועדי� לתיקו� ימרחו בטיט בעובי   .3 

� ממי התערובת יכילו מוס� הדבקה מסוג סיקה 50%. שני שליש צמנט לב

ל יבוצע טראצו מתערובת צמנט לב� "ג שכבת ההדבקה הנ"ע. ע"לטקס או ש

לאחר ביצוע דוגמא לקבלת ההרכב המדוייק הנדרש (ואגרגט כדוגמת הקיי� 

 15לא יקט� מ ) לאחר הליטוש(עובי שכבת הטראצו ). לקבלת גוו� זהה לקיי�

פני השטח יהיו . מ במקרה הצור� יסותתו פני הבטו� לקבלת עובי מתאי�"מ

  .גבוהי� מהמפלס הקיי� כדי לאפשר ליטוש

 ליטוש הטראצו הקיי� . פני הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצו� ואחיד  .4

  .מ" מ0.5יהיה המינימילי הדרוש ולא יגדל מ 

 �  .הריצו� יוג� ויטופל בגמר היישו� על פי הוראות היצר

  עבודות צביעה � 11 פרק

  

  צבע  11.01

  כללי  .א

עבודת הצבע יבוצעו ג� לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו ג� את שכבות היסוד 

  .וההכנה הנדרשות

. הצבעי� המקוריי� על פי הנחיות המפקח ) סוג וגוו�(ל הרכב הזוכה יבצע בדיקה ש

  . תוצאות הבדיקה ישמשו את המפקח כדי לקבוע את מערכת הצבע החדשה
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  גוו- לפי בחירת המפקח   .ב

חוזה זה יהיו בגוו� לפי /כל הצבעי� למיניה� שיסופקו על ידי הזוכה במסגרת מכרז

  . כ"או בכ/יפי� של מסמ� זה וג� א� לא נאמר במפורש בסע, בחירת והמפקח 

בהתא� לקטלוג גווני� " מוכני�"המפקח שומר לעצמו את הזכות להזמי� גווני� 

�  .או לדרוש ערבוב ידני של מספר גווני�/ו, של היצר

  .המפקח רשאי להזמי� צביעת מלב� בגוו� שונה מהכנ� 

  

  בצבע סיליקה או סיליקו-צביעה    11.02

הצבע יהיה על בסיס סיליקה .  ימי� לפחות21וצע לאחר ג הטיח יב" יישו� הצבע ע  .א

�סוג הצבע והגוו� יקבעו . או סיליקו� לפי בחירת המפקח משל יצר� בעל מוניטי

ויובאו ) ביצוע הדוגמאות כלול במחיר היחידה(לאחר ביצוע דוגמאות בשטח 

  המפקח לאישור 

הגבולות . הקירותו� שוני� בגוו� מגועל הזוכה לקחת בחשבו� כי חלק מהעיטורי�   .ב

בי� הגווני� השוני� יבוצעו במירב הזהירות עד להשגת גבול מדויק וישר ללא ערבוב 

  .בי� הגווני�

  

  שכבות הגנה  11.03

  

   )בנויי� חשופי�וקירות סיליקהה על קירות מטויחי� וצבועי� (שכבת הגנה    .א

הצבע ולאחר לאחר התייבשות תיקוני , בתו� שבוע ימי� מיו� סיו� עבודות הצבע

יש למרוח את כל החזית , שנתקבל אישור המתכנני� להשלמת העבודות בחזית

בסיס מי� שאינו מכיל ממסי� �סילא� על/אמולסית סילוקס�: בחומר הגנה

 Wacker SMK1311מט כדוגמת /החומר יהיה שקו�). דליקי�(אורגניי� 

ות ויאפשר החומר חייב להיות עמיד באלקלי. ע"או ש גרמניה Wackerמתוצרת 

החומר לא ישפיע על אחידות גווני המשטחי� . חדירת מי�מעבר אדי מי� א� ימנע 

או בעלי גבשושיות /כ� לא ישאיר משטחי� מבריקי� או דביקי� ו�כמו. המטופלי�

�  .כלשה

החומר . בהתא� לאחריות היצר� שני� לפחות 8 החומר ישמור על יציבות לאור�

החומר ייוש� בהספגה בצורה . י� על בסיס סידיאפשר תיקוני צביעה עליונה בצבע

 גר� 300 � מלמטה למעלה בשיעור שיאנו קט� מ, פי הוראות היצר�� הומוגנית על

  .ר"למ

  

  שכבת הגנה לבטו- חשו*   11.04

יש ליש� שכבה , ע� סיו� עבודות השימור לחזיתות הבניי� מיד לפני פירוק הפיגומי�

 Wacker או Wacker bs 1701ת דוחת מי� על בסיס סילא� סילוקסא� דוגמ

smk2101ע מאושר" או ש .�  .היישו� על פי הוראות היצר
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  צביעת נגרות אומ- 11.05

  

  צביעה בצבע אטו�   .א 

  :גבי משטחי ע# מקוריי� ייעשה כמפורט להל��חידוש צבע על

ידי מברשת פלדה עדינה � סילוק חלקי צבע רופפי� סדוקי� ופגומי� על  .1 

  . צבעניירות לטש ומסיר

  .ידי נייר לטש�ניקוי המשטח וחספוס פני השטח הצבועי� על  .2

  .ע וליטוש לאחר הייבוש" של טמבור או שPVAתיקו� פגמי� במרק   .3

  .ע וליטוש לאחר הייבוש"ניקוי מאבק וצביעה בצבע יסוד של טמבור או ש  .4

" סופרלק"צביעה בהתזה בשתי שכבות לפחות של צבע עליו� תערובת של   .5

  .ע עד לקבלת כיסוי מלא וגוו� אחיד"או ש, ביחס שווה" וליאורפ"ו

  

  . המפורטי� לעיל2�5צביעת נגרות חדשה ראה סעיפי� 

  

  צביעה בגוו- טבעי  .ב

  .צביעת חלקי ע# אשר יושארו בגוו� טבעי לפי הנחיות המפקח תבוצע בהתזה  .1

זולי� הצביעה תבוצע לפני הרכבת הפרזולי� או לחלופי� תינת� הגנה לפר  .2

  .או יפגע תפקוד� עקב הצביעה/בזמ� הצביעה כ� שלא יתלכלכו ו

 שכבות 3לפחות (הצביעה במספר שכבות עד לקבלת איטו� מלא של הע#   .3

 שכבות 2כבסיס ,  גרמניהHydro Lazurבלכה על בסיס מי� מתוצרת 

Hydrogrant �או לחילופי� בצבע על בסיס , ע מאושר"או ש, " )יעקב" יבוא

הבחירה .  שכבות�4צביעה במברשת ב, ווקס של חברת סאיירלדמי� ע� 

  .בחלופה הנבחרת תהיה של המפקח

  

  גלוו-  11.06

כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה אלא א� צוי� במפורש אחרת בתוכניות 

הכל לפי דרישות ,  מיקרו�80כשעובי הגלוו� המזערי הוא , בטבילה באמבט, יגולוונו בח�

  .הגלוו� יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד. 918י "ת

מ ועלולי� להתוות בטבילה באמבט ח� יגולוונו " מ5 �חלקי מתכת שעוביי� קט� מ

   .בהתזת אב# ח� במפעל המתמחה בצביעה מסוג זה

  

  צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   11.07

  :תבוצע כדלקמ�, צביעת מוצרי פלדה מגולווני�

  . אמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט ח� בהתזההסרת שומ� ב  . א

 . הסרת הברק בנייר לטש עדי�  . ב
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 . ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירי� ואבק  . ג

צביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או   . ד

  . מיקרו� כל שכבה50ע בעובי "ש

   

   פלדה שאינ� מגולווני�צביעת מוצרי   11.08

 לפי התק� השבדי ויצבעו 2.5מוצרי פלדה שאינ� מגולווני� ינוקו ניקוי חול לדרגה של 

 50לרבות שכבת צבע יסוד אפוקסי בעובי , ל בהתזה"בשתי שכבות צבע פוליאוריטני כנ

�   .מיקרו

  

  חידוש צבע על מוצרי פלדה   11.09

י דרישות המפרט המיוחד בפרק עבודות פ�אלמנטי� קיימי� לשימור יוכנו לצבע על  .א

  . לעיל06פרק נפחות 

שכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאי� לסוג הצבע באלמנטי� לשימור יצבעו ה  .ב

לט או � מסוג ניר769 תוצרת פרומג� או עוצר חלודה 100הנבחר דוגמת פירושקו� 

   .י הנחיות יצר� הצבע"ע הכל עפ"ש

ל צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט האלמנטי� יצבעו בשתי שכבות ש  . ג

  .ל"ל ושכבת יסוד אפוקסי כנ"ע כנ"או ש

  

   עבודות אב-– 14פרק 

  . במפרט הכללי14המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  

  ח מצאי" דו14.01

ח "בדו. ח מצאי מפורט בהשתתפות הזוכה והמפקח "ייער� דו, לפני תחילת העבודה

. כל אב� פגומה אשר יש להחלי� את פניה בלבד, פהתרש� כל אב� פגומה הטעונה החל

  . ג התוכנית"מיקו� כל אב� יסומ� ע

  .ח זה ישמש מסמ� יחידי לצור� ביצוע העבודה והתחשבנות ע� הזוכה "דו

לא תוכר כל תביעה כספית נוספת של הזוכה לצור� התחשבנות מעבר לכמות הרשומה 

  . ח"בדו

  

14.02�  : שיקו� פני האב

  

  ר האב-ניקוי קי  .א

צבע וכדומה עד לקבלת גוו� ומרק� האב� , לכלו�, בטו�, קיר האב� ינוקה מטיח

  ):כול� או מקצת� הכל כפי שיידרש(המקוריי� באמצעי� הבאי� 

קרמיקה לרבות הטיט בזהירות על מנת לא , שיש, אב�, בטו�, הסרת טיח  .1

�ת פני לא יותר סיתו. לפגוע באב� בפטיש פסלי� מכני עד לחשו� פני האב

�  .האב� עצמה במכשיר מכני אלא כמפורט להל
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הסרת צמחיה ושורשי� וריסוס בחומר קוטל צמחיה ושטיפת החומר בגמר   .2

� .פעולתו לפי הנחיות הירצ

הורדת כתמי חלודה בחומר מתאי� ושטיפת הקיר ע� מברשת קשה   .3

 . תו� מחצית השעה–ל "להסרת החומר הנ

 .לוי האב�שפשו� במברשת פלדה ידנית לגי  .4

שטיפה במכונת קיטור מיוחדת למטרה זו לאב� כוכרכר ושטיפה בשיטת   .5

 .לאב� דלומיטית" יוס"

, ידני מסמס�, הסרת שכבה דקיקה של פני האב� העליוני� בפטיש פסלי�  .6

  .באישור המפקח

 7.   �במקרי� קיצוניי� בלבד ובאישור ) במתיז עיפרו�(ניקוי בהתזת חול עדי

  . המפקח 

  

  יקו- פגמי� קטני� ת.ב

�  :תיקו� פגמי� קטני� ומקומיי� בפני האב� יבוצע כדלקמ

 .מריחת המקו� הפגו� במי סיד  .1

מילוי הפגמי� בתערובת מילוי כמפורט לגבי הטיט להל� המורכבת מסיד   .2

, חול וסיד הידראולי בגוו� שישווה לזה של האב�, אב� כורכר גרוסה, אווירי

 . עדי� ומתאי� לשאר פני האב�ועיבוד פני התיקו� בסיתות

   

   כיחול הקיר .ג

הכיחול ייעשה לכל הקיר בבת אחת לרבות על האבני� שהוחלפו ואבני�   .1

  .שתוקנו

2.   �שקעי� וחללי� עמוקי� במישקי� ובפינות האב� ימולאו בשברי אב

 .כורכר עטופי� בטיט מחומר הכיחול

 20 �היה לעומק של כהסרה וניקוי של כל המישקי� הקיימי� למיניה� י  .3

 . מ עד לסילוק פוגות הקיימות"מ

 בעזרת מי סיד בלח# וייוש� חומר מליטה חדש �המישק יישט  .4

הדחיסה תמלא את . בדחיסה בעזרת כלי� המתאימי� לעובי המישק)טיט(

 .יש לוודא שאי� סדקי� בפני הכיחול. כל חלל המישק

שת רכה וקצוצת יש לנקות את המישק במבר, לאחר התקשות הכיחול  .5

 .שיער תו� הרטבת המישק במי�

 .יש לשי� לב במיוחד על רציפות הכיחול האופקי והאנכי וללא סדקי�  .6

למניעת סדיקה יש לכסות . יש למנוע התייבשות מהירה של החומר המכחל  .7

 .את הפיגו� בכיסוי להגנה מפני קרני השמש

בא� יתגלו תו� כדי . האשפרה תאר� כחמישה ימי� ותבוצע פעמיי� ביו�  .8

 . יש לסלקו ולבצע את הכיחול מחדש, פעולת האשפרה סדקי� בכיחול

הסדקי� ומילוי כל החללי� , יש להקפיד במיוחד על סגירת כל המישקי�  .9

 .הכל לקבלת פני קיר רציפי�, החלפת אבני כורכר פגומות, בדייס

�  :הרכב הטיט יהיה כדלקמ
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2 �  פחות  חודשי� ל3 חלקי� סיד כבוי מיוש

  . מ" מ5 – 0.6 חלקי� חול רחו# ומסורג 6

  .של סיד חי) מסטרינות( כפות 2

  NHL 3.5 סיד אידראולי 10%

  .גוו� הדייס יותא� לגוו� האב� באישור המפקח 

סיד בכמות � יש להזריק לחלל מי, ל"לפני פעולת ההזרקה של הטיט הנ

  .ה מהחדרת כמות מי� גדולריש להיזה. שתגרו� להרטבת החלל בלבד

  .יש לבדוק בעזרת דקר שאכ� לא נותרו חללי� בסדקי�

מ יש להחדיר לסדק שברי אב� כורכר מרוחה "בא� הסדק רחב משלושה מ

  . ההחדרה תעשה בעזרת פטיש. בדייס שיהדקו ויחזקו את הסדק והחלל

)אב� מאיכות נמוכה(בקירות בנויי� באבני� שאינ� מסותתות בפאות חדות   .10

במקו� חסרות מאותו סוג ובטקסטורה  חדשות אבני�הזוכה  ישלי� 

שברי , חול, על בסיס סיד ברובהוצבע זהי� וימלא את החללי� בי� האבני� 

�מישור  שיתקבלבאופ� , חרס ואב� הכל כדוגמת המרק� המקורי בגוו� האב

השטח יוברש במברשת . כאשר האבני� מבצבצות מתו� המרק�, אחיד

  .המפקח גמא יובא לאישור קטע לדו. הרצוי המרק�פלדה לקבלת 

  

   החלפת אבני� פגומות  14.03

  

החלפת אבני� פגומות בשלמות� ייעשו לאחר ניסור המישקי� בהיק� האב�   .א

ורק אחר כ� ובעזרת אזמלי� יפוררו את . מ" ס15הפגומה ובעומק מינימלי של 

 . מ" ס15כ� שנקבל שקע מלבני בעומק . ל"האב� לעומק הנ

, נקייה מלכלו�, נה מתאימה במרק� ובגוו� לאב� הקיימתהאב� תהיה אב� יש  .ב

  . 'טיח וכו, צבע

  .הזוכה יגיש דוגמה של האב� המוצעת לאישור המפקח טר� הביצוע

כ תחוזק "ואח, תמרח בשכבת מי סיד, וללא פגמי�, האב� שתוחל� תהיה מלבנית

 . לתו� השקעקבטיט כמפורט לעיל שייזר

ת הטיט תהיה כזו שתמלא את המישקי� כמו. האב� תהודק היטב לתו� הטיט

  . ואת כל החלל

  . כיחול האב� יבוצע יחד ע� כיחול כל הקיר  .ג

  

   החלפת פני אב- פגומה  14.04
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. מ" ס5לעומק של עד , החלפת פני האב� תעשה במקומות שפני האב� בלבד נפגעו  .א

מ במידות האב� הפגומה ולשקע בה אב� " ס7במקרה זה יש לסתת מלב� בעומק 

ומילוי החלל בטיט בדומה לפעולה שתבוצע במקרה , מ" ס5מלבנית חדשה ובעובי 

האב� תובא . מ" ס2עובי הטיט המינימלי יהיה . של החלפת אבני� בשלמות�

האב� תהיה כמפורט לגבי . לאתר מנוסרת ובמידות המדויקות של האב� החסרה

  .ל"החלפת אבני� כנ

  

  ערבול חומרי המליטה  14.05

לא יותר ערבוב . יבוצע בערבל' הכיחול וכו, הטיט דייס, המליטה של הבטו�ערבול חומרי 

  .ביד

  

  

  בנייה באב-  14.06

במראה ובמרק� , שחזור חלקי קירות אב� או אטימת פתחי� באב� תבוצע באב� בגודל

כדוגמת הקיר הקיי� לרבות חיבור וקשירת החלק החדש לחלק הקיי� ) צורת סיתות(

  . נסטרוקטור לרבות שילוב אבני� מפירוק לשימוש חוזרי הנחיות המפקח והקו"עפ

  

   עבודות מסגרות פלדה– 19פרק 

  

   לייצור והקמה ביצוע תוכניות  19.01

 הינ� לביצוע ועל זוכה להכי� בכפו� לאמור בתק� הפלדה קונסטרוקצית תכניות  א

  . לאישור המפקח,  ייצור והקמהתוכניות �4.5 ו4.4; 4.3 סעיפי� 1 חלק 1225

  

  :  התכניות הבאות לאישור הזוכה לספק על  .ב

  . 1:20 מ" יצור אלמנטי� ראשיי� ומשניי� בקנתכנית   

  . 1:5 מ" בקנל" חיבור לנפרטי   

  . 1:5 חיבור הקונסטרוקציה למבנה פרטי   

  .הובלה והרכבה,  ייצורפרט   

מזחלות , פלשונגי� החיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות פרטי   

  . �והכיסויי

  

     .לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבי�.  אחד לאישורבשלב יוגש ל" הנכל  .ג

  

  .  תוכניות הייצוראת החתימה על החוזה ממועד יו� 20 בתו� הזוכה להשלי� על  .ד

  

  .  יחולו על הזוכה ולא ימדדו בנפרדל" התוכניות כנבביצוע ההוצאות הכרוכות כל  .ה

  

   תקני�  19.02

  . 1508 י" ות1 חלק 1225 י"וזה זה תעמוד ג� בדרישות תח/ נשוא מכרזהעבודה
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   חומרי�  19.03

 בהרכבה הכימי המתאימה FE 360 מסוג חלקי הקונסטרוקציה יבוצעו מפלדה חדשה כל

�  . 1225 ישראלי בתק�הכל לפי המוגדר . לתהלי� גלוו

  

   ריתו"  19.04

וסמכי� בעלי  ביצוע העבודה א� ורק רתכי� מלצור�מתחייב להעסיק הזוכה   .א

  . 127 י"תבנות תוק� לפי , תעודות מאושרות

  

סוג הזר� ,  לסוג הפלדה של הקונסטרוקציהיתאי� האלקטרודות לריתו� סוג  .ב

 ולתנוחת הריתו� לפי דרישות הביצועלמיקו� התפרי� בעת , החשמלי ועוצמתו

  . �1341 ו1340, 1338 י"ת

  

 לפי הנחיות המפקח בדיקות ורהייצלבצע במהל� ,  הזוכה או הקבל� מטעמועל  .ג

בבדיקות .  המפקח י"ערנטג� לבקרת הריתו� באמצעות מכו� מוכר שיאושר 

 המותרות הסטיות. 1 חלק 225 של תק� 11.9.6.2יבחנו הפריטי� כמפורט בסעי� 

  . 1225 של תק� 11.9.7לפי התק� הגרמני כמפורט בסעי� 

  

   קונסטרוקציה חלקי הכנת  19.05

 מירב החיבורי� כדי לצמצ� באתר את מספר את לבצע  מלאכה ישבבית  .א

  . החיבורי� למינימו� ההכרחי

  

 לבצע באתר יכי� הזוכה מראש חורי� לברגי� יאשר החיבורי� שהמפקח עבור  .ב

  . ושיפועי� בשפות המיועדות לריתוכי�

  

 יצויינו ויסומנו באופ� ברור במטרה לאפשר זיהוי מראש החלקי� המוכני� כל  .ג

  .  שכני�לחלקי�קונסטרוקציה ומיקו� חיבור� מקומ� ב

  

שטחי . אי� לחתו� במבער.  או בכלי מכני בלבדבמשור האלמנטי� יבוצע חיתו�  .ד

  .  ובמידת האפשר יהיו חלקי�חריצי�החיתו� בכל מקרה ישארו ישרי� ובלי 

  

  .  מוכני� לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור המפקחהמובאי� האלמנטי�  .ה

  

 קונסטרוקצית הפלדה למידות בתכניות ולמידות מידותאחראי להתאמת ה הזוכ  .ו

  . למפקחעל כל אי התאמה יודיע , המבני�

 עוגני פלדה כהכנה להתחברות ע� חלקי הפלדה לפי בבטוני� הזוכה להרכיב על  .ז

כדי לאפשר , צוע עבודות הבטו�י בבלדייקעל הזוכה . פרטי� שימסרו לזוכה

  . לדההרכבת קונסטרוקצית הפ

, הזוכה יעשה את כל ההכנות כפיגומי� זמניי�,  בגבהי�קונסטרוקציה בהרכבת  .ח
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  .  את העבודה תו� עמידה בדרישות הבטיחותלבצעכדי ', תמיכות וכו

  

   ברגי�  19.06

  . מ" מ�1 הבורג במקוטרקוטר חורי הברגי� יהיה גדול .  הברגי� יהיו מגולבני�כל

  . מיקרו�40 בעובי) טרמו דיפוזיה" (שררד" יהיו מצופי� באב# בשיטת הברגי�

  

   רציפי� בחלקי� שימוש  19.07

לא יותר ביצוע . בתוכניות קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקי� שלמי� כמפורט אלמנטי

במידה ויהיה צור� . בריתו�חלקי� '  חיבור מסי"ע, אלמנט המתואר בתוכניות כרצי�

 יבוצע במפעל הריתו�. ב מהמפקח הדבר טעו� אישור בכת, להארי� אלמנט בריתו�

 להבטחת האמצעי�ובנוכחות המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת כי הזוכה נקט בכל 

  . חדירה מלאה

  

  הריסה והכנה ,  עבודות פירוק– 24פרק 

  

  פירוק והריסה כללי   24.01

עבודות ההריסה הפירוק תבוצענה על פי כל די� ותו� הקפדה על אמצעי זהירות   .י

הזוכה יהיה אחראי לבדו לכל . או ברכוש/ו, מנת למנוע פגיעה בנפשעל , מתאימי�

 .נזק שייגר� לרכוש ולנפש

' חלקי מבני� וכו, הזוכה יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבות� של המבני�  .יא

 . בתחו� עבודתו

נזקי� שייגרמו על ידי הזוכה יתוקנו על ידו על פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו   .יב

צוע הריסה כלשהי יוודא הזוכה בא� נמצאי� בחלק המיועד לפני בי. המלאה

יש לקבל אישור , במידה וישנ� כאלה. קווי מי�, טלפו�, להריסה קווי חשמל

במידה והניתוק עשוי לגרו� לפגיעה . המפקח לניתוק� לפני תחילת ביצוע ההריסה

 .  יבצע הזוכה חיבורי� מתאימי�–טלפו� ותברואה , בקווי החשמל

 הפירוק וההריסה טעוני� אישור מוקד� בכתב של המפקח והבעלי� כל עבודות  .יג

 .הרשומי� ביומ� העבודה

  .או הריסה/ללא אישורי� כאלה אי� לבצע כל עבודות פירוק ו

המפקח רשאי להורות על הריסה ופירוק ג� ללא אישור הבעלי� תו� ציו� פרט זה 

  .באישור ההריסה הרשו� ביומ� העבודה

במקרה של חילוקי .  ימי� מראש7 ההריסה ע� המפקח הזוכה יתא� את מועדי  .יד

בא� לזוכה יהיו ספקות באשר לאופני . המפקח יהיה הפוסק הבלעדי, דעות

 .עליו להתקשר ע� המפקח ולקבל הנחיות, ההריסה

יהיה על הזוכה להקי� תחילה , בא� עבודות ההריסה והפירוק מחייבי� זאת  .טו

או לתמו� זמנית , י� למקו� ההריסהולתמו� חלקי מבנה סמוכ, פיגומי� מתאימי�

 . חלקי מבנה שאינ� סמוכי� למקו� עבודתו
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או להוראות שיינתנו /עבודות הפירוק וההריסה ייעשו בהתא� למסומ� בתוכניות ו  .טז

י "אלא א� נאמר ע, כל הפריטי� שיפורקו הינ� רכושה של העירייה. במקו�

 .המפקח אחרת

לצור� הפירוק וההריסה טעו� ', יר וכופטישי אוו: השימוש במכשירי� מכניי� כגו�  .יז

דרישה . המפקח אינו מתחייב שאישור כזה אמנ� יינת�. אישור מוקד� של המפקח 

לא תשמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד , לביצוע הפירוק וההריסה בעבודת ידיי�

 . א� לא צוי� אחרת, למע� הסר ספק. הזוכה 

 הבניי� או הגדר ייעשו א� ורק  מטר מקוי1.5חציבה במרחק עד / עבודות חפירה   .יח

נית� להשתמש בכלי� מכניי� לאחר , במרחקי� גדולי� יותר. בעבודות ידיי�

 . אישור המפקח 

  

  קיימי�ומחיצות פירוק קירות   24.02

י הזוכה "אי� לפגוע בקירות קיימי� או להתחיל בעבודות באזורי� אשר לא סומנו ע  .1 

  .המפקח י "ואושרו ע

ולאחר השלמת המפקח פ הנחיות "רוק הקירות הקיימי� יבוצעו עכל עבודות פי  .2 

  .התמיכות הזמניות

בא� עבודות הפירוק מחייבות זאת יהיה על הזוכה להקי� תחילה כל התמיכות   .3

  המתאימות לחלקי מבנה העשויי� להיפגע מעבודת הפירוק 

לשימוש פקח המי "כל עבודות הפירוק יבוצעו בעבודת ידיי� אלא א� נית� אישור ע  .4

  . במכשירי� מכניי�

  :פ השלבי� הבאי�"הפירוק יבוצע ע  .5 

  .  המפקח י"י גיר צבעוני ואישור� ע"תיחו� גבולות השטח להריסה ע  * 

  .בשטח לגבי אזורי� בה� מבוקשי� פירוקי גישושהמפקח י "יינתנו הנחיות ע  * 

  .לאחר השלמת פירוקי הגישוש יינתנו הנחיות להמש� הפירוק  * 

 על כל בעיה מנהלהזוכה יודיע ל. כל עבודות הפירוק יבוצעו באמצעי� ידניי� בלבד  .6

  .המפקח י הזוכה ללא ידיעת "או חריגה מהמתוכנ� לא ילקחו החלטות בשטח ע

במקומות בה� נדרשת הרחבת פתחי� קיימי� או פתיחת פתחי� חדשי� בקירות   .7

  . המתכנני�י"מקוריי� יסומנו גבולות הפירוק תחילה ויאושרו ע

ינוקה ויאוחס� ) ב"אב� וכיו, לבני סיליקאט, לבני זפזי�, לבני בטו�(החומר המפורק   .8

  . לצור� ביצוע תיקוני� ועבודות שחזור במבני�

   _______________________  

              חתימת הזוכה                                                                                                 

  
  
  
  
  
  אביב יפו� עיריית תל
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  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  

  השימוש במושכר  –  לחוזה השכירות3 נספח
ת כא- תכלל הצעתו של השוכר לשימור במושכר אשר הוגשה במסגר    

  המכרז
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   בטיחות אשנספח –  לחוזה השכירות4 נספח
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 אש בטיחות  

  

  כללי  .א

  

 המלאה אחריותו,  הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודהזוכהה  .1א

לנקוט בכל האמצעי� הנדרשי� ובכלל� אלו שיפורטו להל� על מנת 

  .או נזק פגיעהלמנוע 

 מקי� תדרו� בטיחות ו יקבלזוכה העובדי,  התחלת העבודה בשטחלפני  .2א

 את עבודתו זוכהלא יתחיל ה. זוכהמטע� המאת הממונה על הבטיחות 

 ממונה י"ודרכו עבאתר לפני שיוודא כי כל צוותי העבודה בשטח ת

  .הבטיחות

 הוראות לנוהל בעתיד את הזכות להוסי� ה לעצמת שומרעירייהה  .3א

  .הבטיחות המתאימות לאופי העבודה המתבצעת

  

   בטיחות כלליותהוראות  .ב

  

 וחומרי� פסולת,  יקפיד כי אתר העבודה יהיה נקי מחלקי ציודזוכהה  .1ב

רה יוודא פינויי� היוצרי� מפגעי� בטיחותיי� וגיהותיי� ובכל מק

  . בסיו� העבודהמיידמהמקו� 

המפקח ללא אישור בכתב ומראש העבודה  אתר להבעיר אש באי�  .2ב

  .זוכהוממונה הבטיחות מטע� ה

 עבודות מהבערת אש זו או משיגרמו מקרה האחריות לנזקי� בכל

  .זוכהאחרות יחולו על ה

 למטרת ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרי� מסוכני� א�  .3ב

דליקי� יש לקבל לכ� אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות של /רעילי�/

  . והמפקחזוכהשל ה

  

   בטיחות בעת ביצוע העבודההוראות  .ג

  

 בו למקו� המיועד לביצוע העבודה יקבע קרוב ככל האפשר המקו�  .1ג

, א� מקו� העבודה מרוחק מברזי שריפה. מצויי� ברזי שריפה תקיני�

או כל ציוד , או ציוד רכבתי מתאי� לכיבוי/ לכבאית ולדאוג זוכהעל ה

יפרוס / יניחזוכהכמו כ� ה,  העבודהלשטחכיבוי תיקני אחר בצמוד 

  .זרנוקי מי� עד למקו� בו מתבצעת העבודה

  

  . באשעבודות ריתו� וחיתו� בברנר או בדיסק יחשבו כעבודותג�             
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 מ� המקו� אחר המבצע יפנה את כל הצמחייה וכל חומר דליק זוכהה  .2ג

,  יו�מידי  .לפחות מהמקו� בו מבצעת עבודה באש'  מ25ברדיוס 

 וחומרי� דליקי� מקוצי�טר� התחלת העבודה יש לוודא כי השטח נקי 

העבודה אחר כ� יש להרטיב היטב את הקרקע בקרבת מקו� , אחרי�

  .באש

 לברז השריפה הזמ�יהיו הזרנוקי� מחוברי� כל , ה באשעבודה במהל�  .3ג

  . א� יש הפסקת מי�באש עבודותאי� לבצע כל .  לכבאיתאו

'  מ7יהיה מרוחק לפחות חיתו� /ריתו� גלילי הגז המשמשי� למיקו�  .4ג

  .ומוג� מפני גיצי� לוהטי�, מהמקו� בו מתבצע החיתו�

 מקו�אשר יותקנו בקרבת  , ומגיני� מבודדי� ישתמש במגני פחזוכהה  .5ג

  . גיצי�פיזור התחממות ולמנועהעבודה באש 

  . להשאיר במקו� חלקי מתכת לוהטי� ללא השגחהאי�  .6ג

  .לוהטי� ה �חלקיה יש לצנ� את באש עבודות בסיו�  .7ג

 מוקד האש את לאתר זוכה תו� כדי העבודה פורצת שריפה ינסה הא�  .8ג

  .למכבי האש באזור ולכבותו ובמקביל יודיע על כ� מייד

  

   גרוטאותפינוי  .ד

  

  .שהתקררותכת יפונו מ� המקו� רק לאחר  חלקי המגרוטאות  .1ד

  

   עבודהסיו�  .ה

  

 חשש לפריצת אי� כי זוכה יו� לפני עזיבת מקו� העבודה יוודא המידי  .1ה

  .אש

  .באשהיטב את השטח באזור בו בוצעה עבודת  יצנ� זוכהה  .2ה

  . יוודא כי ברזי שריפה נסגרוזוכהה  .3ה

 ממקו�  וריתו�חיתו� יפנה מידי יו� גלילי הגז המשמשי� לזוכהה  .4ה

  .העבודה
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מכרז פומבי מס
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מדיניות שימושי� ומיתוג, נספח חזו- המתח� –  לחוזה השכירות5נספח 
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  שכירות לחוזה ה5נספח 
  

  
 מדיניות שימושי� ומיתוג, נספח חזו- המתח�

  

  
 "גני שרונה "–חזו- מתח� . 1

  
המראה הנעי� הזה גור� ללב האיש . ויושביה רואי� פרי בעמל�, בתיה� בנויי� במשטר נאה"

  "הישראלי שמחה ויגו� ג� יחד

            �   .י"  מחלוצי ההתיישבות היהודית החקלאית בא1875יואל משה סלמו

  

דר� , מגל� את סיפור מפעל ההתיישבות הטמפלרית) דרו� הקריה" (גני שרונה"פארק השימור 

ל ועד להקמת "תחילתו של צה, מקו� מושבה של מפקדת הצבא הבריטי בתקופת המנדט

  . ובה מוסדות השלטו� הראשוניי� במדינת ישראל" הקריה"

  

 �אשר הוקמה ב" שרונה"גשגת הפארק מצוי בליבה של מה שהיה פע� המושבה החקלאית המש

יישמו שכלולי� , שהגיעו לאר# לפני חלוצי הציונות של העלייה הראשונה, מתיישביה. 1871

המושבה תוכננה ונבנתה במארג מסודר . טכנולוגי� תעשייתיי� לצד גידולי� חקלאיי� חדשניי�

  .של מגורי� ומוסדות ציבור בסגנו� כפרי מחד א� מודרני ומקורי לאותה עת

  

 בתי המגורי� והציבור 37 דונ� ובתחומו מצויי� �40כיו� הפארק הפתוח משתרע על שטח של כ

  .המיועדי� לשימור, של המושבה

  

מבקשת לשמר את ערכיו התרבותיי� ואסטטיי� של , י עיריית תל אביב יפו"התכנית שהותוותה ע

ימושי� המוכרי� כמתח� כולל המותא� לצרכי� ולש, הכפר ואת ערכיו ההיסטוריי� של המקו�

יחדש המתח� את פעילותו בתחומי החברה , בהשראת סיפור המקו� והאווירה השורה בו.  כיו�

, חינו�, חברה, תרבות: המבני� ההיסטוריי� יוכשרו תו� שימור� הפיזי לפעילויות. והכלכלה

  .  מסחר איכותי וייחודי והסעדה, אטרקציות חווייתיות, בילוי, אומנות

  

אזורי התכנסות לפעילות , שוחזר המתווה הכפרי באמצעות הצמחייה המקוריתבפארק הפתוח י

 מוסיקה, תיאטרו� רחוב, מופעי רחובזאת לצד פעילות של . קהילתית ומקווה מי� אקולוגי

  . וירידי�

הוא . יפו� תל אביבשל  �העכשווייהקניות והפנאי , התרבות , הבילויהמתח� יהפו� לאחד ממוקדי

 מתחושת תלאות� מבקרי� ותיירי� המבקשי� ליהנו, יכותית וייחודיתיהווה אב� שואבת א

  . הרוגע הכפרי בלב כר� העסקי� העירוני
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, )מחל� השלו�(מיקומו של המתח� בסמו� לאחת הכניסות הראשיות למטרופולי� תל אביב 

ומת� ) רכבת עילית ובעתיד רכבת תת קרקעית(הנגישות הגבוהה למערכות הסעה המוניות 

במתח� ) למעט רכבי הספקה בשעות מוגדרות(ות לתנועה חופשית של הולכי רגל בלבד האפשר

מנגיש את המקו� למגוו� נרחב של מבקרי� , הפארק וחניה תת קרקעית לבאי� ברכב� הפרטי

  .במש� כל שעות היו� והלילה

  

ת בהתא� לדרישות השימור ואחזק, יפו�המתח� ינוהל באמצעות מינהלת מטע� עיריית תל אביב

זאת תו� מיצוב ומיתוג , השטחי� הציבוריי� ובבקרה מתמדת על שמירת ייחודיות המקו�

תו� זמינות , המתח� ברוח ערכיו והבטחת עמידה בסטנדרטי� הדרושי� למימוש חזו� המקו�

  .מיידית ובהתא� למדיניות העירונית

  

ריית תל אביב מקדמת עי, במטרה להעשיר את המתח� בפעילויות ציבוריות של תרבות וקהילה

 מהמבני� יועדו 3.  מבני� לשימור שיוותרו ברשות העירייה5יפו  במכרז הנוכחי את  שיווק� של  

 מהמבני� יועדו לשימושי� ציבוריי� בשילוב 2 �לשימושי� ציבוריי� למוסדות חינו� ותרבות ו

כל ,  מבקרי�במבנה נוס� מתוכנ� לקו� מרכז.  בעלות זיקה לשימוש הציבורי, פעילויות כלכליות

זאת בהתא� לתמהיל השימושי� המותרי� כפי שאושרו על ידי הועדה המקומית לתכנו� ולבניה 

  . החלה במתח�3000ובכפו� לתכנית מפורטת 
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   אישור מדיניות� מדיניות שימושי� למתח� דרו� קריה . 2

  

נו- דנה ועדת המשנה לתכ) 9החלטה מספר  (2008/0305/מיו� ' ב0011�08בישיבתה מספר 
ולבניה בתכנית והחליטה לאשר את מדיניות השימושי� לבניני� לשימור במתח� גני שרונה 

  ) דרו� הקריה(
  

  .להל- מדיניות השימושי� המאושרת
  
  

   אישור מדיניות� מדיניות שימושי� למתח� דרו� קריה 
  

 2' פ ג" אישור מדיניות שימושי� למבני� לשימור במתח� דרו� הקריה בתחו� שצ:מטרת הדיו-
  . 3' פ ג"ושצ

  
   ועדה מקומית:מסלול

  
, החשמונאי� והארבעה מדרו�,  מתח� דרו� הקריה נמצא בי� הרחובות קפל� מצפו�:מיקו�

בחלקו הצפוני והדרו� מזרחי , במרכז הפרויקט. י ממערב'מנח� בגי� ממזרח ולאונרדו דה וינצ
בני� יוחכרו לעירייה בשטח  מ12.  מבני� לשימור33 דונ� ובתוכו �48פ בשטח של כ"מתוכנ� שצ

  . ר" מ8955 � מבני� ישארו בבעלות של המינהל בשטח כ�21ו, ר" מ6721 � של כ
מצויי� בתחו� המתחמי� הפרטיי� ולא בתחו� ,  המבני� שבבעלות המדינה25 מבני� מתו� 4

 מבני� אלו יהיו על פי סעי� �4השימושי� ב, פי� ולפיכ� לא חלה עליה� מדיניות השימושי�"השצ
  .3000 לתכנית 14
  

  :חלקה/גוש
 

 חלקה גוש

7101 1 

  
  

   דונ�48 – כ :שטח קרקע
  

  ע" אג� תב– צוות תכנו� מרכז :מתכנ-
  

  אביב יפו� ועדה מקומית לתכנו� ובניה תל:יז�
  

 מבני� יוחכרו �21  מבני� יוחכרו לעירייה ו12, על פי התכנית, הקרקע בבעלות המדינה: בעלות
  .ליזמי� פרטיי�

  
   :טח בפועלמצב הש

 3000ועבודות הריסה ופינוי הכל על פי תכנית , בשטח מתבצעות עבודות בניה שימור ופיתוח
  .שבתוק�

  
   :מצב תכנוני קיי�

  . דרו� הקריה שבתוק�� 3000' תכנית מפורטת מס: התכנית החלה במקו�
ק מרכזי  דונ� ומוגדר כפאר�48השטח הנדו� מיועד לפי התכנית כשטח ציבורי פתוח בהיק� של כ

  .  מבני� לשימור�33ובו עצי� ו
  :התכליות המותרות על פי התכנית

י� ויותרו שימושי� ציבוריי� או שימושי� מסחריי� נלו):  מבני�12(במבני� הצבועי� בגוו� חו� 
השימושי� במבני� אלו , על פי התכנית. ליעוד הראשי שהוא שטח ציבורי פתוח ובו מבני� לשימור

  .מה לאופי הפארק הציבורי ולשילוב� בפעילויות שבויקבעו מעת לעת בהתא
. מלונאות ושימושי� בעלי אופי ציבורי, שימושי� מסחריי�):  מבני�21(במבני� הצבועי� באפור 

  .מלונאיי�\לא יותרו משרדי� כשימוש עיקרי אלא כמשרתי� את השימושי� המסחריי�
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  :מצב מוצע

י הוחלט כי חלוקת המבני� תשתנה וברשות "יפו וממ�על פי סיכו� בי� עיריית תל אביב •
 מבני� בצבע חו� יועברו מידי 7 �כאשר,  מבני� בצבע חו�5יפו יישארו �עיריית תל אביב

י "מבנה נוס� בצבע אפור יועבר מממ. יפו לשיווק על ידי המינהל�עיריית תל אביב
  .לעירייה

  .מושי� ציבוריי� בלבדיפו יעשו שי�בכל המבני� בצבע חו� שישארו בידי עיריית תל אביב •
יפו לשיווק על ידי המינהל יותרו �במבני� בצבע חו� שיועברו על ידי עיריית תל אביב •

שימושי� ציבוריי� או שימושי� מסחריי� נלוי� ליעוד הראשי שהוא שטח ציבורי פתוח 
השימושי� במבני� אלו יקבעו מעת לעת בהתאמה לאופי הפארק . ובו מבני� לשימור

 .לוב� בפעילויות שבוהציבורי ולשי

שתנהל את , תוק� מנהלת תחת אחריות של חברה עירונית, א"על פי החלטת עיריית ת •
המדיניות , בהתא� להמלצות הצוות המקצועי. המתח� ותפקח על יישו� ההמלצות

תו� שמירה על המבני� , הנדרש למיקסו� אופטימלי של פוטנציאל המבני� לשימור
 :מובא בטבלה הבאה, �לשימור וההיבט הציבורי במתח
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 הגבלות שימושי� מומלצי� שטח מבני�' מס בעלות ע"ייעוד בתב

 מהשטח עבור שרותי הסעדה בתי 50%יותרו עד 
 קפה ופאבי�

יות לחומרי בנייה או חנויות מסוג ו חנויותרלא 
 .ר" מ200בשטח שיעלה על " דיפו"

 מבני� לשימוש של מלונאות ומלונאות 5יותרו עד 
 ;בוטיק

ללא מגורי (סדנאות לעבודות אומנות ואמנות 
�ר למבנה " מ60יותרו בשטח שלא יעלה על ) אומ

הסדנא יפעיל חנות \ובתנאי שבית המלאכה
 ;ית במבני�למכירה קמעונא

 –מבנה לשימור 
  .שימוש מסחרי

 בתכנית 13.2סעי� 
 תכליות �  3000

שימושי� : "מותרות
מלונאות , מסחריי�

ושימושי� בעלי אופי 
לא יותרו . ציבורי

משרדי� כשימוש 
עיקרי אלא 

כמשרתי� את 
השימושי� 

מלונאיי� \יי�המסחר
 ".דלעיל

  20 מדינה
  : כתובות המבני�

 ' א4ארניה , )128 (13ארניה 
  , )127 (9ארניה , )130(

דוד , )103 (12דוד אלעזר 
דוד אלעזר , )115 (13אלעזר 

 16דוד אלעזר , )111 (15
, )110 (17דוד אלעזר , )105(

דוד , )112 (19דוד אלעזר 
דוד אלעזר , )109 (24אלעזר 

, )122 (10נדלר מ, )114 (5
 9מנדלר , )118 (3מנדלר 

)121( ,  
 � 26קפל� , )204(' מע22קפל

)203( ,  
 � 34קפל� , )202 (30קפל

)201(  
  )125' מבנה מס (1265' רח
מנדלר ' קפל� בי� רח' רח

 )126מבנה (לארניה 

 8535 �כ
 ר"מ

 

 מבני� לשימוש של מועדוני בריאות 2יותרו עד 
 ;)'מרכזי יוגה וכד, ספא: כגו�(וטיפוח 
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 הגבלות שימושי� מומלצי� שטח מבני�' מס בעלות ע"ייעוד בתב

 בחכירה � מדינה 
  א"לעיריית ת

 

  : מבני�6
  )102 (8דוד אלעזר 
  )106(18דוד אלעזר 
 20דוד אלעזר 

א "הועבר לעת()107(
  )י"י ממ"ע

 22דוד אלעזר 
  )בית הבד()108(

  )123(14מנדלר 
  )120 (8מנדלר

 

  ;מרכז מבקרי�.1  ר" מ�2,473כ
או \סטודיו וגלריות לאומנות ו.2

סדנאות לעבודות אומנות , צילו�
  ;)ללא מגורי אומ� (ואמנות

  ;מרכז מידע.3
מכללות ובתי , כיתות לימוד.4

 כשלוחה ייחודית של ספר
  ;מכללה

  ;חדרי הרצאות ואולמות כנסי�.5
  ;אולמות תצוגה.6
 

 משטח 25%יותרו עד 
כל מבנה עבור 

ימושי� מסחריי� ש
�בית: נלווי� כדוגמת

חנות , הסעדה, קפה
  .מזכרות

 

 �מבנה לשימור 
  .שימוש ציבורי

 בתכנית 13.2סעי� 
 תכליות �  3000

יותרו : "מותרות
י� שימושי� ציבורי

או שימושי� 
מסחריי� נלוי� 

ליעוד הראשי שהוא 
שטח ציבורי פתוח 

ובו המבני� 
  ".לשימור

  
 מבני� שיועברו 7 מדינה 

�מעיריית תל אביב
  :י"יפו לממ

  )101 (6דוד אלעזר 
  )129(4ארנייה 

 – 27דוד אלעזר 
  )116 (היקב

 – 30דוד אלעזר 
  )117(המזקקה

  )124 (18מנדלר 
  )119 (6מנדלר 
 � בית – 36קפל
  )113(הע�

 

שרותי הסעדה בתי קפה .1 ר" מ4,520 �כ
  ופאבי�

  ;חנויות ספורט.2
  ;חנויות מוסיקה.3
  ;חנויות ספרי� ומזכרות.4
סדנאות לעבודות אומנות .5

  ;)ללא מגורי אומ� (ואמנות
עינוג ציבורי בתו� המבני� .6

, תיאטרו�: בלבד הכוללי�
אולמות , קולנוע, מופעי� שוני�

קונצרטי� ותזמורת ושימושי� 
  ;דומי�

מתקני , תקני שעשועי�מ.7
  הפעלה לילדי� מתקני ספורט

  .לרבות גלגיליות ובאולינג
8.� .שימוש ביקב יהיה בזיקה ליי

 מהשטח יותר 50%עד 
לשימוש של שרותי 

הסעדה בתי קפה 
  ;ופאבי�

  
 

  
  

 הרחב בה בכל ימי השבוע לכל הפחות בי� השעות היז� נדרש להתאי� את המינהרה ולאפשר ביקורי הקהל. קרקעית� בי� מבנה היקב למזקקה קיימת מינהרה תת(*) 
  .וכ� בסופי שבוע ובימי חג,  בערב�20.00 בבוקר ל9.00



  

 

  :א יותרו השימושי� הבאי�ל
 נס בראדיסקוטקי� וד.  1

  מרכולי� ומכולות גדולות, סופרמרקטי�.  2

  אולמות שמחות וארועי� משפחתיי�  .3

   שעות פעילות24פיצוציות וקיוסקי� של  .4

  ;פורנוגרפי/ י� או עסקי� בעלי אופי אירוטיחנויות מ .5

 ;שימושי� המהווי� מטרדי� סביבתיי� על פי חוות דעת היחידה להגנת הסביבה ואג� רישוי עסקי� .6

 ;משחקי מזל והימורי� .7

  
  :הגבלות
שינוי ייעוד או סוג עסק מחייב להיות תוא� לשימושי� המומלצי� וכ� מחייב אישור של מהנדס העיר או  •

 ;מי מטעמו

 ;3000ע " בתב13.4.10י המוגדר בסעי� "אחזקת המבני� תבוצע עפ •

פ מעבר "לא תותר כניסת כלי רכב לשצ. אספקה למבני� לשימור תותר בשעות מוגדרות בבוקר בלבד •
  ;ל למעט רכבי חירו�"לשעות הנ

מי א או "על פי פרטי� סטנדרטי� המאושרי� על ידי עת, בניתוק מהמבני� לשימור, יותרו פרגודי חור� •
 ;מטעמה

 מהמבני� לשימור שיבוצעו על פי סטנדרטי� המאושרי� על ידי מהנדס ,בניתוק יותרו הצללות קי# כחוק •
 ;העיר או מי מטעמו

  ;א"לא תותר אטימת חלונות ופתחי� חיצוניי� במבני� אלא באישור מחלקת השימור בעת •
שור מחלקת רישוי עסקי� הצבת שולחנות וכסאות תותר א� ורק בהתא� להיתרי� ועל פי הנחיות ואי •

  ;א או מי מטעמה"בעת
לא תותר הוצאת סחורה מחו# למבנה למעט באישור כתוב של מהנדס העיר או מי מטעמו לרבות הצבת  •

  ;מקררי� ומתקני מכירה שוני�
  ;א"אחזקת חזיתות חיצוניות במבני� לשימור תבוצע על פי הוראות והנחיות מחלקת השימור בעת •
ללא שינוי , ללא שינוי במערכות פנימיות, ללא שינוי קונסטרוקטיבי,  ביטוי חיצוניללא(שינויי� פנימיי�  •

  ;א"במבני� יבוצעו על פי אישור מחלקת השימור בעת) בייעוד בשימוש ובצפיפות
שינויי� חיצוניי� במבני� לשימור מחייבי� היתר בניה ויבוצעו על פי תיק התיעוד ובאשור מחלקת  •

 ;א"השימור בעת

יקבע בעת הגשת , � האשפה ובכלל זה הצור� לייעד חלל פנימי במבני� לטובת חדר אשפהנושא איסו •
  ;הבקשה לרישוי עסק באשור מהנדס העיר או מי מטעמו ומחלקת השימור בעיריה

קרקעי �מיכלי איסו� יותרו להצבה בתו� המבני� בלבד או במתק� איסו� תת: איסו� שמ� שרו� •
 ; או מי מטעמושמיקומו יאושר על ידי מהנדס העיר

  ;יותר רק בתו� המבני�: גאז\ע#\גריל פחמי� •
  ;תיק השיפו#תבוצע על פי הנחיות לשימור תאורה דקורטיבית חיצונית במבני�  •
השילוט בפארק יהיה א� ורק על פי פרטי תכנית הפיתוח שתאושר לפארק השימור ובאישור מהנדס העיר  •

  ;)למעט השילוט שהותר לעיל(למבנה לא יותר פרסו� בצורה כלשהיא מחו# ; או מי מטעמו
ובכפו� לאישור , פ על פי החלטת מהנדס העיר או מי מטעמו לתקופה קצובה"יותרו ירידי� בשצ •

הגורמי� העירוניי� הממוני� על תאו� ואישור \י אג� רישוי עסקי�"ע, התאמת� לאופי המתח�
  ;אירועי� עירוניי�

� לעמידה בדרישות בידוד אקוסטי ומניעת תותר השמעת מוסיקה במבני� בכפו: השמעת מוסיקה •
, לא תותר השמעת מוסיקה בשטחי חו# של בתי האוכל והמסחר במתח�. מטרדי� לסביבה הסמוכה

בשטחי� הפתוחי� תותר . למעט מוסיקת רקע בבתי קפה ובתנאי שעצמתה לא תחרוג מאזור הישיבה
צוב ובמגבלת שעות שתתחשב פעילויות חו# חד פעמיות ולזמ� ק\השמעת מוסיקה במסגרת ארועי�

. א"בכפו� לאישור של השרות להגנת הסביבה ואג� רישוי עסקי� בעת, בהבטחת מניעת מטרדי רעש
  ;)ב"הקרנות סרטי� וכיוצ, פסטיבלי�, ירידי�, פעמיות הכונה להופעות�בפעילויות חו# חד(

 ;מחו# למבני� לשימור' מכולות וכו/לא תותר הצבת מחסני� •

 תערוכות זמניות בשטחי� הפתוחי� \תותר הצבת מיצגי�, בועה של תולדות המתח�בנוס� לתערוכה הק •
 ;בכפו� לתכנית הפיתוח ואישור מהנדס העיר או מי מטעמו

פ תהיה באמצעות צוברי� טמוני� בלבד לא תותר הצבת בלוני גז בתו� או מחו# "הספקת גז בשטח השצ •
 ;למבני�

 ;באישור מהנדס העיר או מי מטעמו ומחלקת השימורהתקנות חשמל ומערכות אחרות מחו# למבנה רק  •

 ;תחזוקת חצרות באחריות מהנדס העיר או מי מטעמו •

 ;קרקעיי� שבתחו� הפרויקט�י� חניית כלי רכב תותר בחניוני� תת"לא תותר חנייה בתחו� השצפ •

וגש ח תקופתי לפי הנחיות מהנדס העיר על ידי העיריה או מי מטעמה שי"יוכ� דו, אחת לשנה לפחות •
ח "הדו, לועדה המקומית ובו דיווח על התאמת השימושי� ואופ� יישו� החלטות הועדה הלכה למעשה

 ;יוגש לועדת השימור או לועדה המקומית
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יצויי� בחוזה כי אי התאמת השימושי� . מדיניות השימושי� יהיה חלק מחוזה החכירה של המבני� •
 ;מ� המדיניות תחשב סטיה ניכרתבנוס� סטיה , בפועל למדיניות תהווה הפרה של החוזה

בנוס� לאמור לעיל יחולו על המבני� לשימור כל הוראות קוב# ההנחיות לשיקו� מבני� ואתרי� לשימור  •
 .אביב יפו� של עיריית תל

   .מומל# כי לחלק מ� המבני� יותאמו שימושי� ע� זיקה לשימוש� ההיסטורי •
 .רשינויי� לא מהותיי� יאושרו על ידי מהנדס העי •
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   השוכרעבודותחי  נוסח אישור ביטו–  לחוזה השכירות6 נספח
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   לחוזה השכירות6 נספח

  

   השוכרעבודותנוסח אישור ביטוחי 

  

  לכבוד          לכבוד

  מ"אחוזות החו* בע      יפו – אביב עיריית תל

  תל אביב, 6רחוב גרשו-      ל אביב ת69 אב- גבירול וברח

  ")אחוזות: "להל- (       ")המשכיר: "להל- ( 

  

  

�  .ואחריות מקצועיתחבות המוצר , ותקבלני דותעבואישור תקפות ביטוחי� בגי-   :הנדו

  ")החוזה: "להל- ( _________חוזה מיו�   

  

  :מאשרי� כי ערכנו את הביטוחי� כדלהל�, מ" חברה לביטוח בע____________________________אנו 

  

  "השוכר" להל� ______________________________________________:ש� המבוטח

ערכנו על ) כולל( ____________ועד ליו� _____ _______בזאת כי החל מיו�  שרי�מאאנו החתומי� מטה 

  :את הביטוחי� המפורטי� להל� ,  שבנדו�השוכרש� 

  

  : קבלניות עבודותלביטוח  � ___________'פוליסה מס  .1

  

  .ובכלל___ _______ועד יו� ___ _______תקופת הביטוח מיו� 

  :עבודותביטוח ה' פרק א

, בקשר ע� החוזה שבנדו� לרבות מתקני� עבודותה  את כל�כל הסיכוני� המבטח במלוא ערככונת  במתבטוח

או כל רכוש /חומרי� ו, כלי עזר, נזק לציודלרבות א� לא מוגבל , עבודותחומרי� וציוד המהווי� חלק מה

משמשי� או /או הבאי� מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או באחריות השוכר ו/אחר מכל מי� וסוג בבעלות ו

למש� כל , כמפורט להל�, או מטעמו/ המבוצעות על ידי השוכר ועבודותאו בעקיפי� לביצוע ה/במישרי� ו

ביט מהדורה  "–כאשר היק� הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הנית� על פי נוסח הפוליסה הידוע כ , תקופת הביטוח

  .הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח, "2007

  

  _____________  :  עבודותשווי ה

  

  :הביטוח לפי פרק זה יכלול את ההרחבות כדלקמ- 

  

  . בתוק�–או שוד /או גניבה ו/או אובד� ו/נזקי פריצה ו  .1

 .ח" ש1,000,000 מינימו� עבודות משווי ה10%או רכוש סמו� בגבול אחריות של /רכוש שעליו עובדי� ו  .2

 .ח" ש1,000,000  מינימו�עבודות משווי ה10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .3

 .ח"ש 500,000, אדריכלי� ומומחי� אחרי� בגבול אחריות של, הוצאות מהנדסי�  .4
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 משווי 10%או חומרי� לקויי� בגבול אחריות שלא יפחת מס� של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנו� ו  .5

 .ח" ש1,000,000 – ולא פחות מ עבודותה

  . או חומרי� לקויי�/עבודה ואו /נזק עקי� הנובע מתכנו� ו  .6

 .ח"ש 500,000הוצאות מיוחדות לאחר נזק בסכו� שלא יפחת מס� של   .7

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .8

 . חודש24תקופת תחזוקה מורחבת של   .8

  

אחוזות או /או שיבוב כלפי המשכיר ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� ו, פרק זה כולל תנאי מפורש

 ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא יחול לגבי מי שגר� לנזק ה�או עובדי/ וה�נהלימאו /ו

�  . מתו� כוונת זדו

  

  :אחריות כלפי צד שלישיביטוח ' פרק ב

או שלוחיו /או עובדיו ו/המבטח את אחריות� החוקית על פי די� של השוכר וטוח אחריות כלפי צד שלישי יב

, ")עבודותה"להל� ( בקשר ע� החוזה שבנדו� עבודותנה המועסקי� על ידו בביצוע האו קבלני� וקבלני מש/ו

או לרכושו של /פגיעה או נזק לגופו ו,  אשר גרמו לאובד�עבודותשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר ע� כל הב

או / ואו לאחוזות/ולמשכיר מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  גו� שהואכל או /כל אד� ו

שקל  עשרה מיליו�: במילי�( ח"ש 10,000,000  של מס�ו אחריות שלא יפחתות בגבולה�לעובדי וה�למנהלי

  .הביטוחמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע) ישראלי חדש

, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש : �פרק זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

או / בגובה ועבודות,  בגי� וכלפי קבלני� וקבלני משנההשוכרחבות , וטעינה של כלי רכבפריקה , ציוד חפירה

, )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מתקני� סניטאריי� פגומי�, זיהו� תאונתי, בעומק

די� לבטחו נזק גו� שנגר� עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה על פי , הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה

ח למקרה ובמצטבר "ש 500,000מוגבל עד לס� , ד" חוק הפלת על פיהמכוסה חבות למעט, בביטוח חובה

 וכ� תביעות תחלו� מצד) המקובלי� בפוליסת רכב סטנדרטית מעבר לגבולות האחריות(, לתקופת הביטוח

� בגינ� דמי ביטוח  חייב לשלשוכרשהעובדי�  כלפי שוכרבגי� אחריות הלמעט (המוסד לביטוח לאומי 

   ).לאומי

   : הביטוח כולל הרחבות מפורשות בדבר

או ציוד מכני הנדסי ואשר אי� חובה /או בעקיפי� משימוש ברכב ו/חבות לנזקי גו� הנובעי� במישרי� ו  .1

  . ח לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח" ש1,500,000חוקית לבטחו בגבולות אחריות בס� של 

צינורות ומתקני� תת קרקעיי� לרבות נזקי� תוצאתיי� כתוצאה מפגיעה , לי�אחריות בגי� נזק לכב  .2

לתובע ובמצטבר לתקופת , ח לאירוע"ש 1,000,000 במתקני� תת קרקעיי� בגבולות אחריות בס� של

  .הביטוח

חבות בגי� נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש בכלי רכב מעל גבול האחריות הסטנדרטי המכוסה   .3

לתובע , ח לאירוע"ש 1,000,000ד שלישי רכוש של כלי הרכב בגבולות אחריות בס� של בפוליסת צ

  .ובמצטבר לתקופת הביטוח

  . למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוחח"ש 1,500,000  לס� עד מוגבל משע� והיחלשות רעידות  .4

  

ותו חלק של רכוש למעט א, השוכר שבו פועל או אחוזות/ והמשכירי רכוש כבמפורש  צוי�פוליסת הביטוח ב

  . ייחשב לצור� ביטוח זה כרכוש צד שלישי, השוכרנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של  ההשוכרשבו פועל 
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מנה תי לרבות מפקח שה�או עובדי/ וה�או מנהלי/ואו אחוזות /ו המשכירהביטוח כאמור הורחב לשפות את 

 סעי� וזאת בכפו� להשוכראו מחדלי /י ובגי� אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה� למעש, על ידי מי מה�

 .אחריות צולבת לפיו נער� הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  

  : מעבידי�חבות' פרק ג

 י חוק האחריות למוצרי�"או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי�  פקודתעל פי  השוכרחבות בגי�  מעבידי� חבותבטוח 

 עבודותבביצוע האו בעקיפי� /ומטעמו או /סקי� על ידו והמוע העובדי� כלפי כל, 1980 �"התש, פגומי�

או מחלה /או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/בגי� מקרה מוות ו, קבלני משנה ועובדיה�, לרבות קבלני�

, עבודותאו עקב ביצוע עבודת� ובמש� תקופת ביצוע ה/מקצועית העלולי� להיגר� למי מה� תו� כדי ו

לאירוע ) עשרי� ואחת מיליו� שקל ישראלי חדש( ח" ש21,000,000  של מס�ו אחריות שלא יפחתותבגבול

  .ביטוחהבמצטבר לתקופת ו

  

 כלפי השוכרחבות , שעות עבודה ומנוחה,  בעומק או בגובהעבודותביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר 

  . פי החוק ורעלי� וכ� בדבר העסקת בני נוער המועסקי� עלתפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה�, קבלני�

  

על מנה ית לרבות מפקח שה�יאו עובד/ וה�או מנהלי/ואו אחוזות /ו המשכירביטוח זה הורחב לשפות את 

כי מי מה� נושא בחובות , או מחלה מקצועית כלשהי/לעניי� קרות תאונת עבודה ו,  היה וייטע�ידי מי מה�

 כלפי מי מהמועסקי� השוכר� חבות או לעניי/ והשוכרמעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידי 

  . על ידו

  

  :לביטוח אחריות מקצועית  � ___________'פוליסה מס  .2

    

  .ובכלל___ _______ועד יו� ___ _______תקופת הביטוח מיו� 

או דרישה שהוגשה במש� תקופת /תביעה ופי די� בשל  על השוכראחריות מקצועית המבטח את חבות ביטוח 

 בקשר ע� עבודותבגי� האו נזק העלול להיגר� עקב מעשה או מחדל רשלני /גיעה גופנית ובגי� כל פ, הביטוח

�מבלי לגרוע  גו� שהואכל או /או לרכושו של כל אד� ו/פגיעה או נזק לגופו ו, אשר גרמו לאובד�, החוזה שבנדו

  מס� שלבגבול אחריות שלא יפחת ולעובדי וו למנהלילמשכירמכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) � חדשי� מיליו� שקלישני: במילי� ( ח"ש 2,000,000

 בגי� אחריות אשר עלולה ה�יאו עובד/ וה�או מנהלי/ואו אחוזות /ו המשכיר  לשפות אתהורחבביטוח זה 

 וזאת מבלי לגרוע או עובדיו/או מנהליו ו/ו השוכר עקב מעשה או מחדל רשלני מצד �מי מה להיות מוטלת על

  .או אחוזות/ והמשכיר כלפי השוכרחבות ביטוח מ

___ _______מיו� טרואקטיבי ר בי� היתר מועד תחולה כוללתמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). עבודותביצוע התחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא , לאחר תו� תקופת הביטוח , לפחות חודשי�12פת גילוי של וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח 

�עריכת הביטוח לעניי ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור השוכרנער� על ידי  

  .אחריות מקצועיתביטוח 

  

  :לביטוח חבות המוצר  � ___________'פוליסה מס  .3

  .ובכלל___ _______ועד יו� ___ _______תקופת הביטוח מיו� 
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בשל , 1980 �"התש, פגומי� פי חוק האחריות למוצרי� על השוכרחבות המוצר המבטח את חבות ח ביטו

או נזק אשר נגרמו עקב פג� /בגי� כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במש� תקופת הביטוח/תביעה ו

 השוכרחרת על ידי או טופל בכל דר� א/או נמכר ו/או סופק ו/ ו�או תוק/או הורכב ו/ ו�או הוכ/ שיוצר ובמוצר

או גו� כלשהו /לכל אד� ו, שבנדו�חוזה ה המבוצעות על ידו בקשר ע� עבודותבמסגרת האו מי מטעמו /ו

 שלבגבול אחריות שלא יפחת מס�  ולעובדי וואו למנהלי/ ולמשכירלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

  .בע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתיתלתו,  לאירוע)י� חדשי� מיליו� שקלשני: במילי� ( ח"ש 2,000,000

או /ו למשכיר או חלק� עבודותממועד מסירת ה,  בגי� האמור לעילהשוכרהפוליסה מכסה את אחריותו של 

  . או לפי כל די�ה שבנדו�חוזה בקשר ע�ולמש� כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לאחוזות 

 למקרה ולתקופת ח"ש 200,000 � שלהפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות הגנה בהלי� פלילי עד לס

  .הביטוח

 בגי� אחריות אשר עלולה ה�או עובדי/ וה�או מנהלי/ואו אחוזות /ו המשכיר  לשפות אתהורחבביטוח זה 

 וזאת מבלי לגרוע או עובדיו/מנהליו ואו / והשוכר עקב מעשה או מחדל רשלני מצד �מי מה להיות מוטלת על

  .או אחוזות/ והמשכיר כלפי השוכרחבות ביטוח מ

___ _______מיו� טרואקטיבי ר בי� היתר מועד תחולה כוללתמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). עבודותביצוע התחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא , לאחר תו� תקופת הביטוח,  לפחות חודשי�12פת גילוי של וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח 

�עריכת הביטוח לענייח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור  ביטוהשוכרנער� על ידי  

  .חבות המוצרביטוח 

ידי  � לכל בטוח אשר נער� עלמי� קודהינ� על פיו תנאי מפורש ל כוללי�"הננו מאשרי� כי הביטוחי� הנ  .4

, או אחוזות/ והמשכיר או דרישה בדבר שיתו� ביטוחי/ וכי אנו מוותרי� על כל טענה ואו אחוזות/ והמשכיר

  .1981 �א "תשמ' לחוק חוזה ביטוח ה59 סעי�ב לרבות כל טענה או זכות המפורטי�

5.  �, בהיקפ� או יצומצמו/ישונו לרעה ויבוטלו וג� או לא ל לא ”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ

הודעה כתובה חוזות או לא/ו שכירמל שבנדו� אלא א� תימסר בקשר ע� ההסכ� הביטוחבמש� תקופת 

א� או אחוזות /ו המשכירלצמצו� שכאלו לגבי או /לביטוח ו יו� מראש וכי לא יהיה תוק� 60בדואר רשו� 

  . הימי� ממסירת ההודעה60הודעה כאמור ובטר� חלו� או לאחוזות /ו המשכירלידי לא נמסרה 

,  בלבדהשוכרת העצמית חלה על הננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפו  .6

   .או אחוזות/ והמשכירובכל מקרה לא על 

,  המפורטי� לעילהביטוחי�על פי  השוכרהחובות המוטלות על בתו� לב של אי קיו� הננו מאשרי� בזאת כי   .7

 של תנאי מתנאי הפוליסותבתו� לב  הפרהאו /ו או אי הגשת תביעה/א� לא מוגבל לאי מת� הודעה ו, לרבות

  . על פי ביטוחי� אלואו פיצוי/ ושיפוילקבלת או אחוזות /ו המשכיר  שלו לא תפגע בזכותהשוכר ידי על

  

  .האמור לעיל ידי אישור זה כפו* לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה- עד כמה שלא שונו במפורש על

  

   ,רב בכבוד

______________________      _____________________  

 תארי� החתימה        הביטוחחתימה וחותמת חברת
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

   23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   נוסח אישור ביטוחי השוכר–  לחוזה השכירות7 נספח
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   לחוזה השכירות7 נספח

  ח אישור ביטוחי השוכרנוס

  לכבוד          לכבוד

  מ"אחוזות החו* בע      יפו – אביב עיריית תל

  תל אביב, 6רחוב גרשו-     ל אביב  ת69 אב- גבירול וברח

  ")אחוזות: "להל- (       ")המשכיר: "להל- ( 

  

�  .השכרת מבנה אישור תקפות ביטוחי� בגי- : הנדו

  ")החוזה: "להל- ( _________חוזה מיו�   

: להל� ( __________מאשרי� בזה כי לבקשת , מ" חברה לביטוח בע__________ החתומי� מטהאנו 

בקשר ___ _______ יו�עד ___ _______ לתקופה מיו�  המפורטי� להל� את הביטוחי�ו ערכנו עבור"השוכר"

  .ע� החוזה שנחת� ביניכ�

  

  . :..............................'ביטוח אש מורחב פוליסה מס .1

  

המערכות , אזורי חניה,  המושכרהמבני�צמודות ומעטפת ,  המושכרהמבני� המבטח את אש מורחבביטוח 

 והנמצא מחו# השוכר של ואו באחריות/ציוד המשרת את המושכר בבעלות ו,  המושכרבמבני�והציוד 

ידי � יעשו עלאו/שיפו# ותוספות למושכר שנעשו ו, שיפור, שינוי, וכ� כל תיקו�, המושכרלמושכר בתחו� 

או אחוזות /המשכיר ו בבעלות, מתקני� ומלאי� מכל מי� וסוג שהוא, ציוד, וכ� ריהוט, ואו עבור/ והשוכר

, נזק בזדו�, שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אש  מפני אבד� או נזק עקבאו השוכר/ו

נזקי� מנוזלי� אחרי� והתבקעות , י מי�נזק, שיטפו�, בו� על קולי, נזקי כלי טיס, נזקי סערה וסופה

  . ושודנזקי פריצה, )אימפקט( נזקי התנגשות, צינורות

  

או /המשכיר ו כלפי) שיבוב(  תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו�כוללתבטוח פוליסת ה

י שגר� לנזק הויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת מ ובלבד שהאמור בדבר, � ומנהליה�עובדיה, אחוזות

�  .בכוונת זדו

  

   .:..............................'פוליסה מס ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

  

או / על פי די� בגי� פגיעה או נזק לגופו והשוכר של והמבטח את אחריות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

בתחומי המושכר לצד שלישי או /במושכר ו ו עסקקיו�או גו� שהוא במושכר או עקב /לרכושו של כל אד� ו

 ח"ש 10,000,000בגבול אחריות של , �עובדיהמנהליה� ואו / ואו אחוזות/המשכיר ולרבות כלפי , כלשהו

  . לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית) עשרה מיליו� שקל ישראלי חדש(

  

פריקה , כשירי הרמהמ, בהלה, התפוצצות,  אש–ביטוח זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 

כל דבר מזיק במאכל או משקה וכ� תביעות תחלו� , הרעלה, מתקני� סניטאריי� פגומי�, וטעינה של כלי רכב

  ). חייב לשל� בגינ� דמי ביטוח לאומישהשוכרלמעט לגבי עובדי� ( .מצד המוסד לביטוח לאומי

  

וזאת בכפו� , השוכראו מחדלי /י ו למעש� בגי� אחריותאו אחוזות/המשכיר ו לשפות את הורחב ביטוח זה

  .ייחשב הביטוח כאילו נער� בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  אחריות צולבת לפיוסעי�ל
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   .:..............................'פוליסה מס ביטוח חבות מעבידי� .3

  

י חוק "או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי�  פקודתעל פי  די� השוכרביטוח חבות מעבידי� המבטח את חבות 

או מחלה שתארע למי מה� /בגי� פגיעה גופנית ו, וכלפי כל עובדי, 1980 �"התש, פגומי� האחריות למוצרי�

שקלי� עשרי� ואחת מיליו� ( ח"ש 21,000,000בגבול אחריות של . השוכרתו� כדי ועקב עבודת� עבור 

, בלה בדבר שעות עבודה יכלול כל הגביטוח זה לא. לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לתובע) חדשי�

 ורעלי� וכ� בדבר העסקת בני נוער המועסקי� על פי תפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה�, כלפי קבלני�חבות 

 .החוק

  

או מחלה /לעניי� קרות תאונת עבודה ו, וחשביהיה ואו אחוזות /המשכיר ו לשפות את הורחבביטוח זה 

 באחריות שילוחית י� נושא�או ייקבע כי הינ,  או מי מה�שוכרהלמעביד� של עובדי , מקצועית כלשהי

  .והמועסקי� על ידהעובדי� כלפי השוכר לעניי� חבות 

  
  

י ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנ� קודמות לכל ביטוח הנער� על יד"הננו מאשרי� בזאת כי הפוליסות הנ  .4

 .או אחוזות/המשכיר ו דבר שיתו� ביטוחיוכי אנו מוותרי� על כל דרישה או טענה ב או אחוזות/המשכיר ו

 .1981 �א " לחוק חוזה ביטוח התשמ59 סעי�ב לרבות כל טענה או זכות המפורטי�

,  בלבדשוכרהננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על ה  .5

   .או אחוזות/המשכיר וובכל מקרה לא על 

במש� , יצומצמו וג� או לא יבוטלואו לא /ישונו לרעה ול לא "רי� בזאת כי הביטוחי� הנכמו כ� הננו מאש  .6

וכי לא   יו� מראש60הודעה כתובה בדואר רשו�  או לאחוזות/למשכיר ואלא א� תימסר , תקופת הביטוח

או /לידי המשכיר וא� לא נמסרה או אחוזות /המשכיר ולצמצו� שכאלו לגבי או /לביטוח ויהיה תוק� 

  . הימי� ממסירת ההודעה60הודעה כאמור ובטר� חלו� לאחוזות 

,  המפורטי� לעילהביטוחי�על פי  השוכרהחובות המוטלות על בתו� לב של אי קיו� הננו מאשרי� בזאת כי   .7

 של תנאי מתנאי הפוליסותבתו� לב  הפרהאו /ו או אי הגשת תביעה/א� לא מוגבל לאי מת� הודעה ו, לרבות

  . על פי ביטוחי� אלואו פיצוי/ ושיפוילקבלת או אחוזות / המשכיר ו שלו לא תפגע בזכותעל ידי השוכר

  

  .אישור זה כפו* לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה- עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל

  

 ________________________        ___________________  

  �תארי              חתימה וחותמת חברת הביטוח
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   לחוזה השכירות8 נספח

  
  נוסח ערבות הביצוע

  
  לכבוד

  ו אביב יפ� עיריית תל
  ככר יצחק רבי-

  תל אביב
  
  , .נ.ג
  

          בנק 
          סני* 

          ' רח
       מיקוד     ' מס

  
  

      �      ' ערבות מס  :הנדו
  

הננו ערבי� בזה כלפיכ� לשל� לכ� כל סכו� עד לסכו� של ) "השוכר": להל�(     על פי בקשת  .1
 הצמדה וריבית בצרו� הפרשי") סכו� הערבות: "להל�( )שקלי� חדשי�אל� שלוש מאות  (  300,0002

 . להל�2 סעי�כמפורט ב

ישול� על ידינו בתוספת הרשי הצמדה , עד לגובה סכו� הערבות, כל סכו� שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה
 :בתנאי� הבאי�, וריבית

יהיה המדד שהתפרס� לאחרונה לפני , א� ביו� שבו נשל� לכ� סכו� כלשהו על פי כתב ערבות זה
נשל� ") מדד הבסיס: "להל�(___ גבוה מהמדד שהתפרס� ביו� ") המדד החדש": להל�( התשלו� בפועל

לסכו� . כשהוא מוגדל באותו שעור שבו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס, לכ� את אותו סכו�
שתחושב , צמודה למדד הבסיסי, תתווס� ריבית מצטברת, בצירו� הפרשי ההצמדה למדד, הערבות

  . בחישוב חודשי8%בשיעור שנתי של , המדד הבסיסי רס�לתקופה שתחילתה במועד בו התפ
  

י הלשכה "המתפרס� ע, פירושו הטור הכלכלי של לוח מדד המחירי� לצרכ�, בערבות זו" מדד"המונח 
לרבות כל מדד , א� א� יתפרס� על ידי מוסד ממשלתי אחר, המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

  .על אות� נתוני� ובי� א� לאובי� שהוא בנוי . רשמי אחר שיבוא במקומו

 . ועד בכלל    כוחה של ערבות זו יפה עד יו�  .2

 סעי�אשר תישלח אלינו עד למועד שב, כ"או ב, יפו�אביב�כל דרישה בכתב של האד� שיכה� כגזבר עיריית תל .3
או סכומי� , כל סכו�, ימי� מתארי� הדרישה על ידכ�) 7( תחייב אותנו לשל� לכ� תו�,  לעיל ועד בכלל3

ולש� כ� את� לא ,  לעיל2 סעי�הנדרשי� בגבולות סכו� הערבות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמפורט ב
 .ד או אסמכתא משפטית אחרת"פס, ראיה, תהיו חייבי� להמציא לנו כל הנמקה

  .או סילוק הסכו� שתדרשו/כמו כ� לא תהיו חייבי� לדרוש תחילה מ� השוכר את קיו� והחיוב ו 
  

 .בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי, רבות עצמאית בלתי מותניתערבות זו היא ע .4

  

  , בכבוד רב

       

  בנק
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  לחוזה השכירות 9 נספח

  
  נוסח ערבות השכירות

  
  לכבוד

   אביב יפו� עיריית תל
  ככר יצחק רבי-

  תל אביב
  
  , .נ.ג
  

          בנק 
          סני* 

          ' רח
       מיקוד     ' מס

  
  

      �      ' ערבות מס  :הנדו
  

הננו ערבי� בזה כלפיכ� לשל� לכ� כל סכו� עד לסכו� ) "השוכר": להל�(     על פי בקשת  .1

") סכו� הערבות: "להל�( . כחוקמ"מי השכירות השנתיי� בשקלי� חדשי� בתוספת מע מד25%ע ל "שוו

 . להל�2 סעי�בצרו� הפרשי הצמדה וריבית כמפורט ב

ישול� על ידינו בתוספת הרשי הצמדה , עד לגובה סכו� הערבות, כל סכו� שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה
 :בתנאי� הבאי�, וריבית

יהיה המדד שהתפרס� לאחרונה לפני ,  סכו� כלשהו על פי כתב ערבות זהא� ביו� שבו נשל� לכ�
") מדד הבסיס: "להל�( _____גבוה מהמדד שהתפרס� ביו� ") המדד החדש: "להל�( התשלו� בפועל

לסכו� . כשהוא מוגדל באותו שעור שבו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס, נשל� לכ� את אותו סכו�
שתחושב , צמודה למדד הבסיסי, תתווס� ריבית מצטברת, צמדה למדדבצירו� הפרשי הה, הערבות

  . בחישוב חודשי8%בשיעור שנתי של , המדד הבסיסי לתקופה שתחילתה במועד בו התפרס�
  

י הלשכה "המתפרס� ע, פירושו הטור הכלכלי של לוח מדד המחירי� לצרכ�, בערבות זו" מדד"המונח 
לרבות כל מדד ,  א� יתפרס� על ידי מוסד ממשלתי אחרא�, המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

  . לאו�בי� שהוא בנוי על אות� נתוני� ובי� א. רשמי אחר שיבוא במקומו

 . ועד בכלל    כוחה של ערבות זו יפה עד יו�  .2

 סעי�אשר תישלח אלינו עד למועד שב, כ"או ב, יפו�אביב�כל דרישה בכתב של האד� שיכה� כגזבר עיריית תל .3
או סכומי� , כל סכו�, ימי� מתארי� הדרישה על ידכ�) 7( תחייב אותנו לשל� לכ� תו�, עד בכלל לעיל ו3

ולש� כ� את� לא ,  לעיל2 סעי�הנדרשי� בגבולות סכו� הערבות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמפורט ב
 .ד או אסמכתא משפטית אחרת"פס, ראיה, תהיו חייבי� להמציא לנו כל הנמקה

  .או סילוק הסכו� שתדרשו/ חייבי� לדרוש תחילה מ� השוכר את קיו� והחיוב וכמו כ� לא תהיו
  

 .בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי, ערבות זו היא ערבות עצמאית בלתי מותנית .4

  

  , בכבוד רב

       

  בנק
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  לחוזה השכירות א9 נספח

  
  נוסח ערבות האחזקה

  
  לכבוד

   אביב יפו� עיריית תל
  ככר יצחק רבי-

  תל אביב
  
  , .נ.ג
  

          בנק 
          סני* 

          ' רח
       מיקוד     ' מס

  
  

      �      ' ערבות מס  :הנדו
  

הננו ערבי� בזה כלפיכ� לשל� לכ� כל סכו� עד לסכו� של ) "השוכר": להל�(     על פי בקשת  .1

בצרו� הפרשי הצמדה וריבית ") סכו� הערבות: "להל�( )שקלי� חדשי�חמישי� אל� מאה ו(  150,0002

 . להל�2 סעי�כמפורט ב

ל� על ידינו בתוספת הרשי הצמדה ישו, עד לגובה סכו� הערבות, כל סכו� שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה
 :בתנאי� הבאי�, וריבית

יהיה המדד שהתפרס� לאחרונה לפני , א� ביו� שבו נשל� לכ� סכו� כלשהו על פי כתב ערבות זה
") מדד הבסיס: "להל�(_____גבוה מהמדד שהתפרס� ביו� ") המדד החדש: "להל�( התשלו� בפועל

לסכו� . ו שעור שבו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיסכשהוא מוגדל באות, נשל� לכ� את אותו סכו�
שתחושב , צמודה למדד הבסיסי, תתווס� ריבית מצטברת, בצירו� הפרשי ההצמדה למדד, הערבות

  . בחישוב חודשי8%בשיעור שנתי של , המדד הבסיסי לתקופה שתחילתה במועד בו התפרס�
  

י הלשכה "המתפרס� ע, דד המחירי� לצרכ�פירושו הטור הכלכלי של לוח מ, בערבות זו" מדד"המונח 
לרבות כל מדד , א� א� יתפרס� על ידי מוסד ממשלתי אחר, המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

  . לאו�בי� שהוא בנוי על אות� נתוני� ובי� א. רשמי אחר שיבוא במקומו

 . ועד בכלל    כוחה של ערבות זו יפה עד יו�  .2

 סעי�אשר תישלח אלינו עד למועד שב, כ"או ב, יפו�אביב�בר עיריית תלכל דרישה בכתב של האד� שיכה� כגז .3
או סכומי� , כל סכו�, ימי� מתארי� הדרישה על ידכ�) 7( תחייב אותנו לשל� לכ� תו�,  לעיל ועד בכלל3

ולש� כ� את� לא ,  לעיל2 סעי�הנדרשי� בגבולות סכו� הערבות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמפורט ב
 .ד או אסמכתא משפטית אחרת"פס, ראיה, � להמציא לנו כל הנמקהתהיו חייבי

  .או סילוק הסכו� שתדרשו/כמו כ� לא תהיו חייבי� לדרוש תחילה מ� השוכר את קיו� והחיוב ו
  

 .בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי, ערבות זו היא ערבות עצמאית בלתי מותנית .4

  

  , בכבוד רב

       

  בנק
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   לחוזה השכירות01 נספח

  
  

  חוזה ניהול
  

  ___________ת שנ_____ לחודש ___ אביב ביו� � שנער" ונחת� בתל
  

  
  מ"אחוזות החו* בע    :ב י -

   תל אביב6גרשו- ש. ' מרח
  03�7610333:  פקס03�7610300: טל

  
  ;מצד אחד

�  ______ ______________    :לבי
______________ ______  
______________ ______  

  
  ;שנימצד 

  
  

  
  ;הוסכ� והוצהר והותנה בי- הצדדי� כדלקמ-

  

  הגדרות .1

  .נחי� המפורטי� להל� המשמעות שבציד�בחוזה זה יהיו למו
  

  

 .המושכר כהגדרתו בחוזה השכירות               � "המושכר"  .א

 יונספחחוזה זה על    �  "חוזה זה"/"החוזה"  .ב

 ;)כא- יוכנס ש� השוכר כהגדרתו בחוזה השכירות(                     �" המחזיק"  .ג

 ;יונספחעל , ר פורס� על ידי המשכיר אש 23/2009' מכרז מס                         �  "המכרז"  .ד

 ;עיריית תל אביב יפו            �  "המשכיר"  .ה

   א� ירד המדד הקובע . שיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס   � "הפרשי הצמדה למדד"  .ו
 ;�1יהיה שיעור עליית המדד שווה ל, לעומת מדד הבסיס                                           

 ; להל�2  סעי�כמפורט ב              �" י�השירות"  .ז

    כי ישמש , או מי שהמשכיר יקבע בכתב מעת לעת, מ"אחוזות החו� בע    � "חברת הניהול"  .ח
 ;לחוזה זה 13   סעי�כאמור ב, כחברת הניהול לצורכי חוזה זה                                           

 ;אשר נחת� בי� המשכיר לבי� המחזיק____ חוזה השכירות מיו�   � " חוזה השכירות"  .ט

   על ידי הלשכה המרכזית , המתפרס� בכל חודש, מדד המחירי� לצרכ� � "מדד המחירי� לצרכ-"  .י
   או כל מדד רשמי , או כל גו� רשמי אחר שיבוא במקומה/סטיקה ולסטטי                                           
 ;אחר שיתפרס� במקומו                                           

 ;חתימת החוזה ביו� ידועמדד המחירי� לצרכ� אשר                 � "מדד בסיס"  .יא

    לפני מועד כל תשלו� מדד המחירי� לצרכ� אשר יתפרס� לאחרונה                �" מדד קובע"  .יב
 ;מתשלומי דמי הניהול                                            

 ;כל השטחי� הציבוריי� במתח�        � "שטחי� ציבוריי�"  .יג
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   מ במועד פירעונו "ריבית חריגה אשר תהיה נהוגה בבנק הפועלי� בע             �" ריבית חריגה"  .יד
   בגי� חריגה בלתי מאושרת מקו אשראי , בפועל של תשלו� על פי חוזה זה                                          

  ועד יו� הפירעו� , מהיו� שהיה מיועד לתשלו�, ד"מאושר בחשבו� חח                                          
 ;בפועל                                          

 ; לדצמבר באותה שנה31 בינואר ועד יו� 1השנה שמיו�                           � " שנה"  .טו

 

 :ניהול וביצוע השירותי� .2

חברת הניהול מקבלת על עצמה את ניהול וביצוע השירותי� והמחזיק מתחייב לנהוג בהתא�   .א
   .להוראות המפורטות בחוזה זה

פי� " השצתפעול וביצוע שירותי אחזקת, ניהול :השירותי� הכלולי� בחוזה זה הינ� כדלקמ�  .ב
שיפו# , לרבות קיו� אירועי�, הפעלה, פרסו� תדמיתי כולל במתח�, בי� היתר, במתח� הכוללי�

הפעלה ותחזוקת התאורה הציבורית וכלל , חיטוי, ניקיו�, פ"חידוש השצ, פ"ותיקו� אלמנטי� בשצ
    .של השטחי� הציבוריי�' אבטחה כללית וביטוח צד ג, גינו� ונטיעות, המערכות הציבוריות

, או תדאג לאספקת�, תספק שירותי אבטחה, מוסכ� בזה שג� א� חברת הניהול, למע� הסר ספק  .ג
  .�1967ז"תשכ, על פי חוק השומרי�" שומר"היא לא תחשב 

  תקופת הניהול  .3

        כמפורט , תקופת תוקפו של חוזה זה תהיה זהה לתקופת השכירות ולתקופת ההארכה כלל שתמומש      
 ").תקופת הניהול: "להל�( לחוזה השכירות  כב)6   סעי�ב      

 תקנות והוראות .4

נהלי� והוראות בכל עניי� הכרו� בניהול , חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע מעת לעת תקנות  .א
לא יסתרו התקנות וההוראות הללו . וביצוע השירותי� ותהיה רשאית לשנות� ככל שתמצא לראוי

את הוראותיו של חוזה זה ולא יפגעו בשימוש הסביר ובאפשרויות השימוש הסביר של המחזיק 
 .במושכר

מחייבי� את , שגודלו של המתח� ואופי השימושי� המתוכנני� בו, המחזיק מצהיר כי ידוע לו  .ב
 .ניהול המתח� על ידי חברת הניהול

 :מתחייב המחזיק כדלהל�  .ג

אלא למקו� , וכל חפ# פגו� מחו# לתחו� בית העסק, אשפה, לא להוציא כל פסולת .1
 .המיועד לכ� במתח�

באמצעות , בשעות, לרבות פריקה וטעינה של סחורות, להוביל סחורות לבית העסק .2
 .מעת לעת, כפי שיקבעו המשכיר וחברת הניהול, כלי שינוע ובדרכי הגישה

בר במפורש אלא א� הותר הד, שלא להכניס כלי רכב מכל מי� וסוג שה� למתח� .3
 . בחוזה זה

אלא באישור ', כגו� ביוביות לשאיבת בורות שומ� וכדו, שלא להכניס רכבי תפעול .4
 .המשכיר וחברת הניהול מראש ובכתב

ימנעו מפגיעה בניקיו� , ובכלל זה ספקי�, הקפדה כי כל הבאי� עמו בקשרי מסחר .5
 .המתח�

 .שטח בית העסקאו הוצאת סחורה וציוד והצבת� מחו# ל/לא להעמיד דוכני� ו .6

לא לעשות שימוש במתקני� וציוד שיגרמו לרעש אשר ישמע מחו# לכותלי בית  .7
 .העסק ועלול לגרו� מטרד למחזיקי� אחרי� ולקהל הרחב

) כסאות ושולחנות, כגו� שמשיות(עיצוב הריהוט ואופ� העמדתו , סוג הריהוט .8
 .ת הניהולבתחו� החצר הצמודה למבנה של בית העסק יהיו באישור המשכיר וחבר

אלא בהסכמת , , שלא להציב בחצר הצמודה למבנה של בית העסק כל מתק� שהוא .9
 המשכיר וחברת הניהול מראש ובכתב
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בחצר המהווה ) או קבועי�/זמניי� ו(או שלא להעמיד קירות /שלא לבצע קירוי ו .10
אלא בהסכמת ובאישור המשכיר וחברת הניהול , )סגירת חור�(חלק מבית העסק 

אי� ). "סגירת החור*": להל�(ובהתא� לכל התנאי� שייקבעו על ידה מראש ובכתב 
או חברת הניהול להסכי� לסגירת חור� /בסעי� זה משו� התחייבות של המשכיר ו

 .של החצר המהווה חלק מבית העסק

לא לעשות מכל דבר אשר עלול להיות סכנה בטיחותית או הפרעה , באופ� כללי .11
ולהשתמש בבית העסק בצורה , קרי� במתח�או למב/אחרת ל למחזיקי� במתח� ו

תו� שמירת אופיו של המתח� ובאופ� שלא ייגר� ולא , שקטה ותרבותית, סבירה
 .יפריע לשימוש ולהנאה הסבירי� של מחזיקי� אחרי� במתח�

 להל� מתחייב המחזיק לעמוד 8 ג לעיל וסעי� �א מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי�  .12
 לחוזה 5במגבלות השימוש המפורטות במסמ� מדיניות השימושי� המצור� לנספח 

  ".הגבלות"זה תחת הכותרת 

, או הפרת איזה מתתי הסעיפי�,  מהווי� סעיפי� יסודיי� שהפרת�ב  � וא סעיפי�  .13
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

 שילוט. .5

מבלי לגרוע מכלליות .  של חברת הניהולמראש ובכתביובא לאישור , כל שילוט חיצוני במושכר  .א
קרונות שילוט מובא בזאת לידיעת המחזיק כי חברת הניהול תכי� תוכנית כוללת של ע, האמור לעיל

 .למתח�

 . יסודי שהפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהסעי� זה מהוה סעי�  .ב

ולמחזיק לא תהיינה , חברת הניהול תהא זכאית להסיר כל שילוט שיותק� בניגוד לאמור בהוראה זו  .ג
 .או טענות מכל סוג שהוא בגי� פעולה זו/תביעות ו

לרבות ( גודל השילוט, צבע בשילוט: ול בי� היתראישור המשכיר וחברת הניהול יכל, למע� הסר ספק  .ד
 סעי�כשהאמור ב, מיקו� השילוט וכל דבר אחר לפי החלטת המשכיר חברת הניהול, )גודל האותיות

 .זה נתו� לשיקול� הבלעדי של המשכיר וחברת הניהול

  

  התחייבויות חברת הניהול .6

 :חברת הניהול מתחייבת בזאת

פעולות הניהול וביצוע השירותי� ושאליו יוכל המחזיק לפנות בו תרוכזנה , לארג� ולהחזיק משרד  .א
ככל שפעולות , בדרישות ומשאלות הנוגעות לניהול וביצוע השירותי� ולפעולותיה של חברת הניהול

  .אלה נוגעות למושכר

מנהליי� ואחרי� , מקצועיי�, להקי� להחזיק ולהעסיק מנגנו� מומחי� ועובדי� טכניי�, לארג�  .ב
וכ� לנהל ולבצע את השירותי� כול� או ,  הכרוכות בניהול וביצוע השירותי�תעבודולביצוע ה

קבלני משנה או בכל דר� אחרת כפי שתקבע חברת הניהול באופ� , באמצעות קבלני�, בחלק�
 .וברמה ההולמי� את אופיו של המתח�

  –ביטוח  .7

כנגד , רבות המושכרל, לבטח את המתח� או חלקי� ממנו, א� לא חייבת, חברת הניהול תהיה רשאית
מעשה או מחדל של חברת הניהול בקשר ע� . הסיכוני� ועל הסכומי� שתקבע לפי יעו# מקצועי שתקבל

לא יטיל אחריות כלשהי על חברת הניהול ואי� בו כדי לזכות את המחזיק בזכות כלשהי או , הביטוח
  .דרת� בחוזה זה להל�פרמיות הביטוח ייחשבו כחלק מדמי הניהול כהג. לשחררו מאחריות או חובה

את היקפ�  �צמצל או/אינו רשאי לבטל� ו ביטוחי חברת הניהול יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח  .א
יו�  60  לפחותהודעה כתובה בדואר רשו�למחזיק אלא א� כ� תימסר , הביטוחבמש� תקופת 

  . על כוונתו לעשות זאתמראש

מיועדי� לשרת את , טוחי� המפורטי� להל�וכ� הבי, הביטוחי� שתערו� חברת הניהול כאמור לעיל  .ב
במקרה של אובד� ) האישיי� והמשותפי�(ולצמצ� את נזקיה� , טובת המחזיק במתח� ולרווחת�

 .'או נזק למתח� או במקרה של פגיעה או נזק לצד ג

 .  לחוזה זה'בנספח בהביטוחי� שייערכו על ידי חברת הניהול יהיו כמפורט   .ג
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  "ביטוחי� שהמחזיק חייב לערו  .ד

 לערו� ולקיי� על חשבונו את הביטוחי� המפורטי� להל� אצל חברת ביטוח מתחייבהמחזיק 
  :מורשית כדי� בישראל

 המושכר בתו"הנמצא )  על ידי חברת הניהוללמעט הרכוש המבוטח(, ביטוח כל הרכוש )1

כגו� רכוש , לרבות רכוש שאינו בבעלות המחזיק(, או למי מטעמו/או השיי� למחזיק ו

הסחורה והמתקני� , הציוד, שטיחי� מקיר אל קיר, גופי תאורה, תקרות', ציה וכדבקונסיגנ

, או שיפורי� במבני� המושכר ובתוכו/תוספות ו, ויטרינות ושבר זכוכית, המצויי� במושכר

כנגד בביטוח אשר מורחב , במלוא שוויו ובער� כינונו המלא) דברי ער� וכ� כל רכוש אחר, כספי�

, התפוצצות, ברק, עש�, סיכוני� המקובלי� בביטוח אש מורחב לרבות אשאובד� או נזק עקב ה

פגיעה ,  והתבקעותנזקי נוזלי�, שיטפו�, סופה, סערה, נזק בזדו�, שביתות, פרעות, רעידת אדמה

  . ונזקי פריצהשוד, או חפצי� הנופלי� מה�/י כלי טייס ו"ע פגיעה, ")אימפקט("תאונתית 

   – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )2

פגיעה או נזק , של אובד�בהמבטח את אחריות המחזיק על פי די� טוח אחריות כלפי צד שלישי יב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות , גו� שהואכל או /או לרכושו של כל אד� ו/שייגרמו לגופו ו

�  מסו אחריות שלא יפחתות בגבוליו ולאורחלמבקריו , ולעובדי, למנהליו, למחזיקפגיעה או נזק 

לא  ביטוח זה .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית) ב" מיליו� דולר של ארהשני( $ 2,000,000

פריקה , הרמהירי מכש, בהלה, התפוצצות,  אש� כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מיהיה

 מתקני�, או קבלני משנה ועובדיה�/ חבות המחזיק בגי� וכלפי קבלני� ו,  של כלי רכבוטעינה

כל דבר מזיק במאכל , הרעלה, שביתה והשבתה, זיהו� תאונתי ובלתי צפוי,  פגומי��ייסניטאר

 $ 150,000מוגבל עד לס� , ד"למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת(חבות בגי� רכב , או משקה

מעבר לגבול האחריות המקובל בפוליסת רכב , למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

למעט לגבי עובדי� שהמחזיק חייב  ( מצד המוסד לביטוח לאומיוכ� תביעות תחלו�) סטנדרטית

 שעלולה  בגי� אחריותחברת הניהול את לשפותורחב כאמור י .  )לשל� בגינ� דמי ביטוח לאומי

וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת לפיו ייחשב , המחזיקאו מחדלי /למעשי ולהיות מוטלת עליה 

  . מיחידי המבוטחכאילו נער� בנפרד עבור כל אחדהביטוח 

    

  .ביטוח חבות מעבידי� )3

י חוק "או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי�  פקודתעל פי המחזיק על פי חבות המבטח את בטוח 

ו לרבות חבות המועסקי� על ידהעובדי�  כלפי כל 1980 �"התש, פגומי� האחריות למוצרי�

או מחלה מקצועית /או פגיעה גופנית ו/בגי� מוות ו, קבלני משנה ועובדיה�, כלפי קבלני�

, או עקב עבודת� בקשר ע� מת� השירותי� נשוא חוזה זה/העלולי� להיגר� למי מה� תו� כדי ו

  . שנתיתבמצטבר לתקופת ביטוחלאירוע ו $ 5,000,000  מס� שלו אחריות שלא יפחתותבגבול

  

, ני�קבל, שעות עבודה ומנוחה,  בעומק או בגובהעבודותביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר 

  . ורעלי� וכ� בדבר העסקת נוער המועסקי� על פי החוקתפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה�

  

לעניי� קרות תאונת , או עובדיה היה וייטע�/מנהליה ו, ביטוח זה יורחב לשפות את חברת הניהול

כי מי מה�  נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי� , או מחלה מקצועית כלשהי/עבודה ו

  .או לעניי� חבות המחזיק כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידו/עסקי� על ידי המחזיק והמו
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  .ביטוח אובד- דמי ניהול )4

לרכוש המחזיק המתואר בסעי� במלוא ערכ� בשל נזק שנגר� והוצאות בטוח אובד� דמי הניהול 

 1' דעי� או בשל הריסתו של בניי� עקב הסיכוני� האמורי� בס/ו ממנוחלק לאו / לעיל ו1' ד

  .   חודשי�12 שללתקופת שיפוי ,  לעילאש מורחב ביטוח

  

ובלבד , במלואו או בחלקו, מוסכ� כי המחזיק רשאי שלא לערו� ביטוח  זה, למרות האמור לעיל

  . להל� יחול כאילו נער� הביטוח כאמור במלואו6שהפטור האמור בסעי� 

חברת או שיבוב כלפי /ל זכות תחלו� ול יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כ"הביטוח הנ

יחול  או השיבוב לא/ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלו� וה עובדיה ומנהלי ,הניהול

�  .לטובת אד� שגר� לנזק מתו� כוונת זדו

 )ללא יוצא מ� הכלל, לכל מטרה(המחזיק אחראי לכ� שקבלני� המופעלי� על ידו במתח�  )5

 עבודותאישור ביטוחי "לפחות ברמה הנדרשת ב, וחי�יקיימו בתוק� מלא מערכת ביט

 וימציאו אישור החתו� בידי מבטחיו של השוכר לחברת  לחוזה השכירות6נספח , "השוכר

 .עבודות התחלת הלפניהניהול 

 בגי� נזק חברת הניהולאו תביעה כנגד /או דרישה ו/ כל טענה וו מצהיר כי לא תהיה להמחזיק )6

ההשתתפות העצמית הנקובה  או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא, א זכאי לשיפוי עבורוושה

 מכל אחריות חברת הניהולא פוטר בזאת את ווה, ביטוחי הרכוש כאמור לעילפי �על, בפוליסה

  ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק בזדו�.לנזק כאמור

ימי� כלשה� לביטוחי או משל/היה ולדעת המחזיק יש צור� בעריכת ביטוחי� נוספי� ו )7

. או הביטוח הנוס� כאמור/מתחייב המחזיק לערו� ולקיי� את הביטוח המשלי� ו, המחזיק

או משלי� כאמור ייכלל סעי� בדבר ויתור על זכות התחלו� כלפי /בכל ביטוח רכוש נוס� ו

לעניי� ביטוח . ובלבד שהויתור כאמור לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק בזדו�, חברת הניהול

או /חבויות נוס� או משלי� יורחב הביטוח לשפות את חברת הניהול בגי� אחריותה למעשי ו

 מחדלי המחזיק וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת

הינ� ראשוניי�  הנערכי� על ידו על פי הסכ� זה הביטוחי� כי ,בזאת מאשרי המחזיק )8

 דרישה כל על יוותרו יקמבטחי המחז  וכילכל ביטוח אשר נער� על ידי חברת הניהול קודמי�ו

המחזיק לרבות כל בגי� נזק המכוסה בביטוחי  חברת הניהול ביטוחי שיתו� בדבר טענה או

 .1981 –א " לחוק חוזה הביטוח התשמ59טענה או זכות המפורטי�  בסעי� 

את היקפ�  �צמצל או/אינו רשאי לבטל� ו ביטוחי המחזיק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח )9

  לפחותהודעה כתובה בדואר רשו�לחברת הניהול אלא א� כ� תימסר , ביטוחהבמש� תקופת 

 . על כוונתו לעשות זאתיו� מראש 60

מתחייב המחזיק להמציא לידי חברת , בכפו� לקבלת דרישה או פניה מצד חברת הניהול )10

המצור� להסכ� , "אישור ביטוחי המחזיק"הניהול אישור בדבר עריכת הביטוחי� על פי נוסח 

  .כשהוא חתו� כדי� על ידי החברה המבטחת, 1' במסומ� כנספח זה ו

או אי /או בבדיקת� ו/מוסכ� בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוחי המחזיק ו )11

, תוקפ�, טיב�, כדי להוות אישור בדבר התאמת� של ביטוחי המחזיק למוסכ�, בדיקת�

י להטיל אחריות כלשהי על או כדי לגרוע מאחריותו של המחזיק או כד/היקפ� או היעדר� ו

 .חברת הניהול
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בידי  מתחייב לחזור ולהפקיד המחזיק ,בכפו� לקבלת דרישה או פניה מצד חברת הניהול )12

 לעיל בגי� הארכת תוקפ� 10 כאמור בסעי� י המחזיקטוחיאת אישור עריכת בחברת הניהול 

 . בתוק�זה חוזהמדי שנת בטוח וכל עוד , במועדי� הנקובי� לשנה נוספת

מע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי� מ� האמור בחוזה זה ובאישור ל )13

ועל המחזיק לבחו� , הינ� בדבר דרישה מזערית המוטלת על המחזיק, עריכת ביטוחי המחזיק

המחזיק מצהיר ומאשר כי הוא . את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא�

או דרישה כלפי חברת הניהול בכל הקשור לגבולות האחריות /ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

 .המזעריי� כאמור

לשל� את דמי הביטוח , המחזיק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו )14

לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי המחזיק תחודשנה מעת לעת לפי הצור� , במלוא� ובמועד�

 .חוזה זהותהיינה בתוק� במש� כל תקופת 

 למלא אחר כל המחזיקמתחייב , וס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� בסעי� זה לעילבנ )15

תקנות , דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי�

ובעיקר א� מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� , ל"שהותקנו לפי החוקי� הנ, וכדומה

באופ� לרבות  ,או בשטחי� הציבוריי�/על ידו במבנה ו שיועסקו ו ומשמשיוי שליחושכל עובדי

 זכאי� לכל הזכויות שעל פי מת� השירותי�מש� כל תקופת ביהיו בכל עת ו, מקרי או זמני

 .ל"החוקי� הנ

הוראות  לקיי� את כלהמחזיק מתחייב , בנוס� ומבלי לגדוע מהאמור בכל מקו� בהסכ� זה )16

או משטרת / הרשות המקומית ובטיחות בעבודה וכ� את כל הוראותהחוקי� והתקנות בדבר 

ומניעת נזקי� אות�  אמצעי זהירותנקיטת או כל רשות אחרת בדבר /מכבי האש ואו /ו ישראל

 .במבנהיש לקיי� 

  ויתור על תביעות  .ה

או יוותר על זכות השיבוב כאמור /מחזיק אשר לא יבצע את הביטוחי� שבאחריותו כאמור לעיל ו )1

צפוי , או לא ידרוש את הפיצוי הכספי המגיע לו מחברת הבטוח אשר ביטחה אותו כאמור/ ו,לעיל

המחזיק מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי מחזיק אחר במתח� . נזקי� גדולי�/להפסדי�

  .או כלפי חברת הניהול בגי� כל פגיעה ונזק המפורטי� דלעיל/ו

ישא , מכל סיבה שהיא, וח שבה היא מבוטחתא� תיאל# חברת הניהול לתבוע את חברת הביט )2

 .המחזיק בסכו� ההשתתפות העצמית של חברת הניהול בגי� נזק הקשור במושכר שלו

לשת� פעולה , עד כמה שה� מתייחסות אליו, המחזיק מתחייב לקיי� את כל הוראות הפוליסות )3

, כל מסמ�ולהמציא ללא דיחוי , ע� חברת הניהול במקרה של הגשת תביעה לחברת הביטוח

  .מידע כפי שיתבקש באופ� סביר, עדות

 תו� שבעה,  לעילד  סעי�המחזיק מתחייב להמציא אישור מטע� חברת הביטוח שמבטחת אותו לפי   .ו
  .וכ� כל מסמ� או מידע סביר שיתבקש, ימי� מיו� חתימת חוזה זה) 7(

או על פי תאו� , המחזיק במשרדי חברת הניהול בשעות העבודה הרגילותהפוליסות תעמודנה לעיו�   .ז
 .מראש

או הפרת איזה מתתי ,  לעיל מהווי� סעיפי� יסודיי� שהפרת�ה ) על כל תתי סעיפיו( ד סעיפי�   .ח
 .ה הפרה יסודית של חוזה זהתהוו, הסעיפי�
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  התחייבות המחזיק .8

  :המחזיק מתחייב בזאת

, להיות קשור רק ע� חברת הניהול בכל הענייני� הנוגעי� לניהול וביצוע השירותי� לפי חוזה זה  .א
  .כאמור בהסכ� זה, ולהשתת� בהוצאות הכרוכות בניהול וביצוע השירותי�

של כל פעולה או טיפול שנמסרו על פי חוזה זה , �בי� בעצמו ובי� באמצעות אחרי, להימנע מביצוע  .ב
לפני ביצוע הפעולה או , אלא א� כ� הסכימה לכ� חברת הניהול בכתב, בלעדית לידי חברת הניהול

  .הטיפול

ישתפו פעולה , לרבות שוכרי משנה, הבאי� מכוחו או מטעמו, כי הוא והאנשי� הכפופי� למרותו  .ג
כדי לאפשר את ,  ששיתו� פעולה או עזרה כאלה יידרשוע� חברת הניהול ויעזרו לה בכל המקרי�

וכי ימלא אחר כל , ניהול וביצוע השירותי� באופ� סדיר ותקי� למתח� ולבתי העסק שבו
  .התחייבויותיו הנובעות במישרי� או בעקיפי� מחוזה זה

סמו� כלל האפשר לאחר שנודע לו , להודיע לחברת הניהול על כל תקלה המחייבת פעולה מצידה  .ד
  .עליה

לש� ביצוע הפעולות , להרשות לחברת הניהול ולבאי� מכוחה את הכניסה למושכר בזמ� סביר  .ה
 תשמשנה את המחזיק עצמו ובי� א� עבור עבודותבי� א� ה, הקשורות בניהול וביצוע השירותי�

  .אחרי�

 ובכפו� לכ�, למחזיק לא תהיה כל טענה כלפי חברת הניהול בשל הפרעה שתיגר� לו כתוצאה מכ�  .ו
חברת הניהול תתא� ע� המחזיק . שחברת הניהול תנקוט באמצעי� סבירי� להקטי� את ההפרעה

�בתו� ביצוע . למעט במקרה של תיקוני� שאינ� סובלי� דיחוי, מראש את מועד ביצוע התיקו
�  .למעט התיקו� שבוצע בו, תחזיר חברת הניהול את מצב המושכר לקדמותו, התיקו

לא לעשות שינויי� , או בכל חלק של המושכר,  בשטחי� הציבוריי�לא לבצע כל שינוי או תוספת  .ז
לא להתקי� סורגי� או סוככי� . כלשה� העלולי� להשפיע על החזות החיצונית של המושכר

ללא קבלת , בחלונות או בפתחי� החיצוניי� ולא לעשות בחלונות או בפתחי� אלו כל שינוי אחר
או חברת הניהול לכל שינוי /הסכמת המשכיר ו. תבהסכמת המשכיר וחברת הניהול לכ� מראש ובכ

 .אינה משחררת את המחזיק מקבלת ההיתרי� מהרשויות המוסמכות, או תוספת

לשת� פעולה ע� חברת הניהול ולעזור לה בכל מקרה בו שתו� הפעולה או עזרה כזו יידרשו כדי   .ח
 .לאפשר לחברה את מת� השירותי� כמתחייב בחוזה זה

או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה ,  יסודי שהפרתוסעי�מהווה , על כל תתי סעיפיו,  זה8  סעי�  .ט
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 דמי ניהול .9

 ,בתמורה לביצוע התחייבויותיה של חברת הניהול על פי חוזה זה, המחזיק לא ישל� לחברת הניהול  .א
 .דמי ניהול כלשה�

שלעיל  אשר אינ� כלולי� בשירותי�, בקש המחזיק כי חברת הניהול תספק לו שירותי ניהולככל שי  .ב
)�בה יפרט את , יפנה המחזיק לחברת הניהול בבקשה בכתב") השירותי� הנוספי�: "להל

 .השירותי� הנוספי�

ככל שהינה ( הא� הינה מוכנה לספק את השירותי� הנוספי�, בכתב, חברת הניהול תודיע למחזיק  .ג
דמי : "להל�( את דמי הניהול בגי� מת� השירותי� הנוספי� והתנאי� לתשלומ�, וכנה לספק�מ

  ")הניהול על השירותי� הנוספי� 

המחזיק יאשר לחברת הניהול בכתב את הסכמתו לגובה דמי הניהול בגי� השירותי� הנוספי�   .ד
 .כתנאי לביצוע� על ידי חברת הניהול

חמישה עשר  (15%תקבל חברת הניהול תמורה בשיעור של " השירותי� הנוספי�"בתמורה לביצוע   .ה
דמי ": להל�(מ כחוק "בתוספת ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותי� הנוספי�  בתוספת מע) אחוז

  ).לשירותי� הנוספי� " הניהול

, כהגדרת� בחוזה השכירות, יחד ע� דמי השכירות, דמי הניהול על השירותי� הנוספי� ישולמו  .ו
� .חודשי� מראש) 3( השלושעבור ,  לחודש1 �ב, בכל רבעו
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 .לדמי הניהול על השירותי� הנוספי� יתווספו הפרשי ההצמדה למדד  .ז

ההמחאות בגי� מלוא דמי הניהול לשנה הראשונה בתקופת הניהול תימסרנה על ידי ) 4( ארבע  .ח
במועד בו תימסרנה למשכיר ההמחאות , במועד תחילת תקופת הניהול, המחזיק לחברת הניהול

 .י� דמי השכירות עבור השנה הראשונה של תקופת השכירותבג

) 4( יפקיד המחזיק בידי חברת הניהול ארבע, יו� לפני תחילת כל שנה בתקופת הניהול) 30( י�שלוש  .ט
יו� מתו� ) 14( תו� ארבעה עשר. המחאות לצור� תשלו� דמי הניהול בשנה הבאה בתקופת הניהול

ניהול למחזיק חשבו� לתשלו� הפרשי ההצמדה למדד תמציא חברת ה, כל שנה בתקופת הניהול
 ישולמו תו� עשרה, מ"הפרשי ההצמדה בתוספת מע"). דרישת התשלו�: "להל�( עבור השנה שחלפה

 .ימי� מהמועד הנקוב בדרישת התשלו�) 10(

על פי , בשיעור שיהיה בתוק�, מ כחוק"לכל תשלו� דמי הניהול על השירותי� הנוספי� יתווס� מע  .י
�מס הער� המוס� יחול על המחזיק וישול� על ידו לחברת . מועד תשלו� דמי הניהול בפועלב, הדי

 .הניהול יחד ע� תשלו� דמי הניהול והפרשי ההצמדה למדד בהתאמה

וזאת א� ורק בימי , תשלו� דמי הניהול על השירותי� הנוספי� יבוצע במשרדי חברת הניהול  .יא
אזי ידחה מועד , ו� שאינו יו� עסקי� כאמורחל מועד תשלו� כלשהו בי. העסקי� של הבנקי�

חברת . התשלו� ליו� העסקי� הראשו� שיבוא מיד לאחריו ושבו יהיו הבנקי� פתוחי� לעסקי�
הניהול תהיה רשאית א� לא תהיה חייבת לקבל מהמחזיק תשלו� כלשהו על חשבו� דמי הניהול פני 

 . דלעיל ו  סעי�מועד פירעונו כקבוע ב

או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה ,  יסודי שהפרתוסעי�הינו , על כל תתי סעיפיו,  זה9  סעי�  .יב
 .יסודית של חוזה זה

 הפרות .10

או א� יפר , לל כ�או לא ישלמ, א� יפגר המחזיק בתשלו� דמי הניהול על השירותי� הנוספי�  .א
מבלי לפגוע , תהיה חברת הניהול רשאית, המחזיק התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה

) 14( לאחר משלוח התראה בכתב של ארבעה עשר, ולפי בחירתה היא, בזכותה לכל סעד חוקי אחר
ימי� מראש ובכפו� לכ� שהמחזיק לא תיק� את ההפרה תו� המועד הנקוב בהתראה אשר יהיה 

  :לנקוט באחד או יותר מהצעדי� הבאי�, עד סביר לתיקו� סוג ההפרה בגינה נשלחה ההתראהמו

  .ביצוע והספקת השירותי� הניתני� למחזיק, את הניהול, להפסיק בשלמות או בחלקי� )1

  .בתוספת ריבית חריגה, לתבוע מאת המחזיק את הסכו� שבפיגור, בנוס� )2

ג� להחזר ההוצאות המשפטיות ושכר , ור לעילחברת הניהול תהא זכאית בנוס� לאמ, בכל מקרה  .ב
ד שתוציא לצור� גביית החוב ולכל ההוצאות והתשלומי� שיחולו על חברת הניהול או "טרחת עו

עקב הפרה , או שיידרשו כדי לאחוז בצעדי� נגדו, י המחזיק"עקב הפרת חוזה זה ע, יוצאו על ידה
  .הולי המחזיק מיד ע� דרישתה של חברת הני"ישולמו ע, כזו

או רצונו להפסיק את ניהול וביצוע , סירובו או אי נוכחותו של המחזיק לקבל שרות כלשהו  .ג
לא ישחררו אותו , השירותי� בשטחי� המשותפי� או חלק מה� לגבי המושכר כול� או חלקו

  .מחובת ההשתתפות בהוצאות ניהול וביצוע השירותי� על פי תנאי חוזה זה

כמוה כהפרת חוזה השכירות , מהוראות חוזה זה על ידי המחזיקהפרת הוראה , בנוס� לאמור לעיל  .ד
או /את כל הסעדי� לה� הינ� זכאי על פי חוזה השכירות ו, או לחברת הניהול/והיא תקנה למשכיר ו

� .בגי� הפרת חוזה השכירות, הדי

על או / זה כדי לפגוע בזכותה של חברת הניהול לסעד כל שהוא על פי חוזה זה וסעי�אי� בהוראות   .ה
�  .פי הדי

  העברת זכויות המחזיק .11

או לפגוע מ� /על פי חוזה השכירות ומבלי לגרוע ו, בכפו� למגבלות הקיימות על העברת זכויות המחזיק
 :האמור בחוזה השכירות

לא תפטור את המחזיק , ")שוכר המשנה: "להל�( השכרה או מת� רשות שימוש במושכר לאחר  .א
 .מחיוביו על פי חוזה זה

  . יסודי שהפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהסעי�  זה הינוסעי�  .ב



�173�  

  

 

או יתיר לאחר , או את חלקו, חוזה זה יחייב את המחזיק וימשי� לחייבו ג� א� ישכיר את המושכר  .ג
 .או א� לא יעשה בו שימוש, את השימוש בו

  . יסודי שהפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהסעי� זה הינו סעי�  .ד

  הפסקת השירותי� .12

לפני תו� תקופתו של , להפסיק את מת� השירותי�, לפי בחירתה היא, יהול תהיה רשאיתחברת הנ  .א
  .יו� מראש) 90( י מת� הודעה בכתב על כ� למחזיק לפחות תשעי�"ע, חוזה זה

ביו� שבו תפסיק , יבוא חוזה זה לידי סיו�, א� תפסיק חברת הניהול את ניהול וביצוע השירותי�  .ב
שעילתו נולדה לפני הפסקת ניהול , אול� כל חיוב של המחזיק, תי�חברת הניהול את ביצוע השירו

  .יעמוד בעינו, וביצוע השירותי�

  העברת ניהול וביצוע השירותי� לאחר .13

או חובותיה על פי חוזה זה לאחר בכפו� /חברת הניהול תהיה רשאית להעביר את זכויותיה ו  .א
 .להסכמת המשכיר מראש ובכתב

לפני מועד העברת , תמציא חברת הניהול החדשה, ת הניהול לאחראו חובות חבר/הועברו זכויות ו  .ב
את מילוי , כתב התחייבות שעל פיו מקבלת חברת הניהול החדשה על עצמה, או החובות/הזכויות ו

  .העתק מכתב התחייבות זה יועבר לידי המחזיק. כל התחייבויותיה של חברת הניהול על פי חוזה זה

 ביול .14

  .ככל שיחולו על פי הדי�, ל חוזה זהוות ביהמחזיק מתחייב לשאת בהוצא

  הוראות שונות .15

החיובי� והתניות שבי� , ההסכמות, על כל ההבנות, חוזה זה כולל את המוסכ� בי� הצדדי� במלואו  .א
  .הצדדי�

   הצדדי�שניי "תיקו� או תוספת לחוזה זה יהיו תקפי� א� ורק א� יערכו בכתב ויחתמו ע, כל שינוי  .ב

  . מבוטלי� בזה–בי� קודמי� שבי� הצדדי� הסכמי� וחיו, כל חוזי�  .ג

או התעלמות מהפרה או אי קיו� , שניויתור של אחד הצדדי� על הפרה או אי קיו� של הצד ה  .ד
ולא יחשבו , או תביעה על פיה�, לא ימנעו אכיפה של אותה תניה או אותו חיוב לאחר מכ�, כאלה

  .כויתור על הפרות אחרות

 .ולא יעשה בה� שימוש לפרשנות החוזה, לנוחיות בלבדכותרות הסעיפי� בחוזה זה נועדו   .ה

  כתובות .16

  :כדלקמ�, הצדדי� קובעי� בזה את כתובותיה� לצורכי קבלת הודעות בהקשר לחוזה זה  .א

  .        –חברת הניהול  )1(

 .           –המחזיק  )2(

  .ימי� מיו� השינוי) 7( המחזיק מתחייב להודיע לחברת הניהול על כל שינוי בכתובת תו� שבעה  .ב

או תשלח , תימסר פיזית בכתובת מהכתובות האמורות לעיל, ה על פי חוזה זה או בעקבותיוכל הודע  .ג
  .בדואר רשו� לאותה כתובת

שעות לאחר מסירתה ) 72( תחשב כאילו התקבלה שבעי� ושתיי�, א� נשלחה בדואר רשו�
  .במועד בו נמסרה, וא� נמסרה ידנית לנמע�, למשרדי דואר בישראל

  
  

  :ו�ולראיה באנו על החת
  

      
    ____________________        _________________  
  מחזיקה            חברת הניהול      
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  לחוזה הניהול'  אנספח
  

  תשריט השטחי� הציבוריי�
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  לחוזה הניהול'  בנספח

  
  חברת ניהולאישור ביטוחי� ל

  

  לכבוד

  אביב יפו� עיריית תל

  א" ת69אב- גבירול ' רח

  

  

�  .ניהול מתח� גני שרונהי- אישור תקפות ביטוחי� בג: הנדו

  

  

  :מ מאשרי� כי ערכנו את הביטוחי� כדלהל�" חברה לביטוח בע____________________________הננו 

  

  _________________________________________________________:ש� המבוטח

  

  "אש מורחב"�.ביטוח רכוש .1

  :ל המבוטחלרכוש ש ,או דומה לו" ביט"מסוג , " אש מורחב"ביטוח 

, מבני� והשקעות במבני�, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  ניידא מכל סוג ותאור�ונכסי דלא, נכסי דניידא

אנדרטאות , , לוחות פרסו�, גדרות עמודי�, צנרות, תשתיות, דרכי�, משטחי�, , מקלטי�: לרבות

הנמצא  ה וכל רכוש שהואמחשבי� ותוכננ, חפצי אמנות, ציוד ביטחו�, מערכות מי� ביוב וכח, ופסלי�

  .או הנמצא באחריותו/או שיש לו זיקה ו/בבעלותו ו

  .פריצה ושוד, א� לא בלבד רעידת אדמה ונזקי טבע, הכסוי הביטוחי כולל

  ____________________סכו� ביטוח

  _____________ � עד____________ �מ תקופת הביטוח

  ____________________'פוליסה מס

  

  יביטוח צד שליש )8

  :או דומה לו לעיסוקו של המבוטח" ביט "ביטוח צד שלישי מסוג 

ועוסקי� בכל , או אחראי� על רכוש קבוע ונייד מתאור כלשהו/מנהלי� ו, מחזיקי�, מפעילי�, בעלי�

  .פעילות הקשורה לניהול מתח� גני שרונה

  .לאירוע ולתקופת הביטוח$ 5,000,000:גבול אחריות 

�  .אלחוקי מדינת ישר: הגדרת די

  _____________ � עד____________ �מ תקופת הביטוח

  ____________________'פוליסה מס

  

  ביטוח חבות מעבידי� )9

  . ביטוח חבות מעבידי�
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  .לאירוע ולתקופת הביטוח$ 5,000,000:גבול אחריות

�  )נוסח חדש( פקודת הנזיקי�: הגדרת די

  1980 �מ"חוק האחריות למוצרי� פגומי� תש  

  _____________ � עד____________ �מ חתקופת הביטו

  ____________________'פוליסה מס

  

  תנאי� כלליי� )10

� בגי� ועובדיהמ "אחוזות החו� בע, ל יורחב לכלול את עיריית תל אביב יפו"ש� המבוטח בביטוחי� הנ  .א

מ "בעואחוזות החו�  כאילו נערכו ביטוחי עיריית תל אביב יפו, של המבוטח, אחריות� למעשה או מחדל

כל חבות בקשר , מ "או על אחוזות החו� בע/אול� לא יהא בכ� כדי להטיל על עיריית תל אביב יפו ו, בנפרד

  .ע� תשלו� הפרמיה על פי תנאי הפוליסות

המפקיע או מקטי� או מגביל בדר� כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר ) א� יש כזה(  בפוליסותסעי�כל   .ב

  .מ"או אחוזות החו� בע/עיריית תל אביב יפו וקיי� ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

עיריית תל אביב יפו ואת אחוזות המזכה את " ביטוח ראשוני"הביטוח על פי הפוליסות הוא 

, מ"עיריית תל אביב יפו ואחוזות החו� בע�מבלי ש, במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו , מ"החו� בע

  .ל"פי הפוליסות הנ � עלידרשו להשתת� בכסוי נזק או חבות המכוסי, ה�ומבטחי

  . אחריות צולבתסעי�ל ו יכלביטוח צד שלישי  .ג

מלבד ( ,טעינה ופריקה של כלי רכב, מכשירי הרמה, מעליות,  כל חריג המתייחס למנופי�–בטלי� ומבוטלי�   .ד

הרעלה או גו� זר , בהלה, שיטפו�, אדי� , אש התפוצצות, )האחריות לפי חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

, בעלי חיי�, עבודת נוער המועסק כחוק, קבלני משנה ועובדיה�, קבלני�, זיהו� פתאומי, זו� או במשקהבמ

  .מ"עיריית תל אביב יפו ואחוזות החו� בעאופניי� ורכוש של 

 מפורש לפיו אי� לבטל� והכסוי על פיה� לא יצומצ� אלא א� כ� נמסרה על כ� לעיריית תל סעי�הפוליסות כוללות 

 יו� מראש ובכתב לפני היכנסו לתוק� של הביטול או הצמצו� 60מ הודעה של "ולאחוזות החו� בעאביב יפו 

  .ל"בפוליסות הנ

  

ל כפופי� לתנאי הפוליסות המקוריות שמפורטות לעיל ובכל מקרה של אי התאמה או סתירה יגבר "הכסויי� הנ

  .ויקבע האמור באישור זה

  

  

  

     _______________ חהמבט חתימת   ______________________תארי� 
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  אביב יפו� עיריית תל
  
  
  
  
  
  

   23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נוסח פרוטוקול מסירה –  לחוזה השכירות11 נספח
  

  לא מצור*
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  אביב יפו� עיריית תל

  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נוסח תעודת ההשלמה –  לחוזה השכירות12 נספח
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   לחוזה השכירות12נספח 

  

  

  וסח תעודת השלמהנ

  

  

  

  

  _______ :תארי"                    לכבוד

_________________  

  ,.נ.א.ג

  

  

�  תעודת השלמה  :הנדו

  

  

  

כי ביו�  ינו מאשרי�רה, )"החוזה": �ללה(_ ______ ____השכירות מיו�ה וזלח )5.יבבהתא� לסעי� 

  .ות במושכר כהגדרת� בחוזה השכירותדהושל� ביצוע� של העבו________ 

  

  

  

  

  

  ,ד רבובכב

  

_____________________________________  

  ___________    :ש� המפקח

  ___________  :ת המפקחחתימ
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  אביב יפו� עיריית תל
  
  
  
  
  
  

  23/2009 'מס פומבי מכרז
  
  
  
  
  

 )107, 106, 102(להשכרת מבני� לשימור 

  למטרת מוסדות חינו" במתח� גני שרונה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   אחזקת המבני� לשימורנספח –  לחוזה השכירות13 נספח
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   לחוזה השכירות13 נספח

  
  ימור  אחזקת המבני� לשנספח

  
  :)לפני החור* בחודש אוקטובר לער"( בדיקה חצי שנתית .1

לרבות וידוא כי הניקוז פועל וכי אי� . ניקוי מזחלות ומרזבי� מלכלו� ועלי שלכת והזרמת מי�  .א
 .דליפות מהמזחלות ומצנרת הניקוז

  .בדיקה ויזואלית של הרטיבויות שמקור� בצנרת מי� או ביוב נוזלת ותיקו� הנזילות  .ב

 . קרעי� ותיקו�, איתור התנפחויות, ו� בגגבדיקת איט  .ג

 . איתור הפשלות אנכיות שהתנתקו מהמעקה והדבקת� לרבות קיבוע בפס אלומיניו�  .ד

 .חסרי� לרבות קשירת�/ בדיקת שלמות גגות רעפי� והחלפת רעפי� שבורי�   .ה

 .בדיקת רציפות ואטימות מזחלות ומרזבי�  .ו

 המבני�חומר האיטו� בי� הפרפטי� לחלקי בדיקת רציפות הפרפטי� משיש ומפח אב# ותקינות   .ז
 .באחרי� ותיקו� במידת הצור�

 . איתור כוחלות שהתפרקו בי� אבני� וחידוש הרובה  .ח

 . ותיקו� במידת הצור� חלונות ודלתות, בדיקת סגירה ואטימות של משקופי�  .ט

' וכושלטי� , מדבקות, קופסאות, צינורות, חוטי�: ג המעטפת כגו�"איתור אביזרי� מאולתרי� ע  .י
 .ביצוע תיקוני� במקומות שנפגעו מההסרה. והסרת�

הנורות , בדיקה ויזואלית של מערכת החשמל לרבות הלוח לוודא שכל החלקי� אטומי� למי גש�  .יא
 .י חשמלאי במידת הצור�"הכיסויי� מותקני� ואטומי� ותיקו� ע, תקינות

 .בדיקה של חלקי מתכת וביצוע תיקוני צבע מקומיי� לפי הצור�  .יב

סדק , אשר הופיע באופ� חריג כגו� שקיעה של חלק מבנה" שבר"קרה של גילוי נזק בכל מ  .יג
 . יש לדווח למנהלת האתר לקבלת הנחיות' וכו) זוכהונדל, תאונה( פגיעה חיצונית, קונסטרוקטיבי

  ):בסו* החור* בחודש אפריל לער"( בדיקה חצי שנתית .2

בתחתית , במוצא המרזבי� בגג:  כגו�בדיקה ויזואלית מדוקדקת של הרטיבויות שמקור� במי גש�  .א
  . 'וכו) בטו� ורעפי�( מתחת לספי� בתחתית תקרות, מסביב לפתחי�, מרפסות

 . רישו� הליקויי� של רטיבויות ותיקונ� במועד הבדיקה הבאה בסו� הקי# לפני הגשמי�  .ב

 . בדיקת הלבנת גגות אטומי� בחומרי� ביטומני� וחידוש במידת הצור�  .ג

 .וביוב ותיקונ�איתור נזילות מי�   .ד

' שלטי� וכו, מדבקות, קופסאות, צינורות, חוטי�: ג המעטפת כגו�"איתור אביזרי� מאולתרי� ע  .ה
 . והסרת�

הנורות , בדיקה ויזואלית של מערכת החשמל לרבות הלוח לוודא שכל החלקי� אטומי� למי גש�  .ו
 . י חשמלאי במידת הצור�"הכיסויי� מותקני� ואטומי� ותיקו� ע, תקינות

סדק , אשר הופיע באופ� חריג כגו� שקיעה של חלק מבנה" שבר"ל מקרה של גילוי נזק בכ  .ז
 . יש לדווח למנהלת האתר לקבלת הנחיות' וכו) זוכהונדל, תאונה( פגיעה חיצונית, קונסטרוקטיבי

  ): � מאישור סיו� השיחזור והשיקו�שני שלושאחת ל( אחזקה .3

  .תיקו� קירות חו# מטויחי� וצביעת�  .א

 .דה מעל חלקי מתכת וחידוש הצבע בצבע פוליאוריטניהסרת חלו  .ב

 )�שניאחת לחמש ( .ג קירות חו#"חידוש סילר ע  .ג

 .ניקוי שטחי אב�  .ד
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 )יבוצע בתכיפות גבוהה יותר, לפי הצור� וסימני יובש ובלאי( .חידוש צביעת חלקי הע#  .ה

 .תיקוני בטוני� קלי�  .ו

 )בות יבוצע בתכיפות גבוהה יותרלפי הצור� וסימני רטי( .חידוש אטימות מסד לעליה קפילרית  .ז

  תיקו� אטימות הגג  .ח

  ):� מתחילת תקופת השכירותשניחידוש מלאי אחת לעשר ( אחזקה .4

  ;חידוש טיח חו# וצביעתו בשלמותו  .א

 ;תיקו� חלקי מתכת וצביעת�  .ב

 ;תיקו� חלקי ע# וצביעת�  .ג

 ;תיקו� בטוני� לפי הצור�  .ד

 ;לפי הצור�, המבני�חיזוק קונסטרוקטיבי של   .ה

 ; אב� פגומי�החלפת שטחי  .ו

 ;ניקוי אב� וחידוש רובה  .ז

 ;איטו� מרפסות פתוחות  .ח

 ;חידוש איטו� הגג  .ט

 ;תיקו� גג רעפי� וארגז רוח  .י

 ;החלפת מרזבי� ומזחלות פגומי�  .יא

 ;תיקו� וחידוש קרניזי� ועיטורי�  .יב

 ;חידוש חיפויי אב#   .יג

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  


