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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 .30יובא לאישור פרוטוקול מס' 

  

 עדכון רה"ע .ב

 

 עדכון מנכ"ל   .ג

 

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה 

 

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י רונן וסרמן 1הצעה לסדר מס' 

 לוחות מודעות חינמיים ברחבי העיר הרצליה :בנושא

ומסודרים מאוד, לוחות מודעות בתשלום. לוחות אלה נקיים  40-ברחבי העיר הרצליה ישנם כ

 בדרך כלל.

ואולם ברחבי העיר הרצליה ישנם כמה מאות של לוחות מודעות חינמיים, אשר מהווים מפגע 

 תברואתי ואסתטי במשך רוב הזמן.

במקרים רבים המודעות יוצאות מחוץ למסגרת של הלוחות, מודבקות אחת על השנייה 

ים הקשורים לדת, כאשר אין בחוסר חן, ובנוסף לוחות המודעות משמשים בעיקר לפרסומ

 שום סיכוי לתלות שם שום דבר אחר, כי אחרי פחות משעה כבר מכסים במודעות דת נוספות.

 

מקובל שיש מספר לוחות מודעות חינמיים בשכונה כלשהי, במיוחד נניח ליד בית כנסת, ששם 

 ייתלו מודעות אשר מקדמות מסרים ואירועים דתיים.

 ל רחבי העיר אלפי מודעות דת, במיוחד ליד בתי ספר חילוניים.אך לא נתפס שנתלים לאורך כ

 

הגיע הזמן לעשות סדר בכל הנושא של הלוחות מודעות החינמיים, על מנת לתת תחושה של 

 ניקיון ואסתטיקה ברחבי העיר.

 

לוחות מודעות  50לפיכך ההצעה לסדר היא שעיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה להפוך 

ללוחות מודעות בתשלום, כאשר יינתן דגש במיוחד על לוחות מודעות  –ר חינמיים ברחבי העי

 מטר מבתי ספר וגנים. 150חינמיים במרחק של עד 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ע"י רונן וסרמן 2הצעה לסדר מס' 

 אכיפה של בעלי כלבים אשר אינם מנקים אחרי כלביהםבנושא: 

כלבים שאינם  לפני כשנה וחצי העליתי מספר שאילתות ואף הצעה לסדר בנושא של בעלי

 מנקים אחרי כלביהם.

 תגובת העירייה הייתה שתתבצע אכיפה ביחד עם פעולות להגברת ההסברה.

 

לצערי חוץ ממהלך אחד של אכיפה, לא ניכר שמבוצעות פעולות נוספות למטרת אכיפה של 

 הנושא.

ות בזמן האחרון מתגברת התחושה שאין דין ואין דיין ברחובות, ואני מקבל תלונות של עשר

 תושבים בכל שבוע על הלכלוך במדרכות.

טוב שאין הפתעות על -אפילו אצלי ברחוב, כבר קשה ללכת בצורה ישרה מבלי לבדוק טוב

 המדרכה.

 

בשבוע האחרון של אוגוסט אפילו נתפסה בעדשת מצלמת האבטחה בביתי, תושבת שהכלב 

 שלה השאיר לנו ארבע מתנות ברחובות, והיא הלכה מבלי לאסוף אותן.

 

 לפיכך להלן ההצעה:

עיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה כי לא תסבול יותר את המצב הבלתי נסבל הזה, וכי 

תגייס באופן מיידי עשרות פקחים לעבודה על מנת לאכול את נושא ניקיון העיר על ידי בעלי 

 כלבים.

 

 

 "קהילה, ,"יש עתיד בהרצליה" ,ת "החופש לבחורוסיעע"י  3הצעה לסדר מס' 
 צעירים וסביבה נטו"

 

קיום דיון דחוף במועצת העיר הרצליה בנושא חינוך והסברה יעילה   בנושא:
 והסדרת שיוויון זכויות ובטחון לנשים

 
דיון מאין זה הוא ראוי בכל עת, אך בימים אלה בהם כולנו מזועזעים מהאונס באילת, דעת 

, ואנו בפתחה של שנה חדשה הקשב של הציבור לנושאים אלה הוא מלא  הקהל עוסקת בנושא,

 זהו מועד ראוי ביותר לקיימו. -

 

 הצעת החלטה: 

 

מועצת העיר הרצליה תקיים בדחיפות בישיבתה הקרובה בחודש ספטמבר, דיון בנושא חינוך 

 והסברה יעילה והסדרת שוויון זכויות ובטחון לנשים .



 
 
 
 
 

 
 
 

הפדגוגיות ופעילות ההסברה במסגרת דיון זה, מועצת העיר תקיים דיון מקיף בתוכניות 

והחינוך בעיר הרצליה בנושא מניעת אלימות נגד נשים, ביטחונן וזכויותיהן, וכן בהסדרת 

 זכויות הנשים וביטחונן בהחלטות רשמיות של מועצת העיר.

במסגרת הדיון יופיעו בפני מועצת העיר , ראש מנהל הנשים בעיר, יועצת ראש העירייה למעמד 

שפטית של העירייה, נציג מאגף החינוך ומדוברות העירייה, ונציגים האישה, היועצת המ

נוספים של העירייה מאגפים רלוונטיים, ויתנו סקירות מפורטות בהתאם על הפעילות 

העירונית והסטטוס הקיים בעיר בנושאים אלה ויפרטו תוכניות ויעדים, ישיבו לשאלות חבר 

  מועצת העיר ויקשיבו לדיון שלהם והחלטותיהם.

 

   
 אישור תב"רים  .ו

  2020של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת  2020עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  53,633,165בסכום כולל של 

 

 סכום מקור מימון

 14,575,000 קרן עבודות פיתוח

 3,360,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 35,698,165 אחרים

 53,633,165 סה"כ

 . מצ"ב קובץ 

 

 –ח  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ז

 מצ"ב.

 מצ"ב. –העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל  .ח

 מצ"ב. –בקשה  לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים  .ט

 

 של העמותות הבאות :  31.12.2019דוחות כספיים ליום  .י

  )מצ"ב. –בית עלמין הרצליה )ע"ר 

  מצ"ב. –בית הורים –העמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )מצ"ב. – עמותת בני הרצליה )ע"ר 

 מצ"ב. –מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 מינויים .יא

 עד סורדו לחבר דרקטוריון בחברה לתרבות -המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר גיל

 ויינברג.ואמנות בע"מ במקומה של גב' עירית 

 

  ויועצת ראש המועצה תתבקש לאשר מינויים של ס' ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק

הרשות לוועדת הבחירה לרב ות כנציגיה למעמד האישה, הגב' מישל עצמון העירי

 העיר. מצ"ב מכתבו של השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן.

 

 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יב

 24.8.20מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 

 

 שונות .יג

 

 

 

 בברכה,                                                                                            

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום







































































































































































































 

 

  -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה

 בית הורים"

 )עמותה רשומה(

 דוחות כספיים

 9201בדצמבר  31ליום 



 

 

  

 

 

 

 בית הורים" -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )עמותה רשומה(

 דוחות כספיים

 9201בדצמבר  31ליום 

 

 

 ניםיתוכן עני

 

 

 עמוד  

   

 1  החשבון המבקר ה דוח רוא

 2  מאזנים

 3  על הפעילויות  ותדוח

 4  על השינויים בנכסים נטו  ותדוח

 5-6  דוחות על תזרימי המזומנים

 7-19  ביאורים לדוחות הכספיים

 







 )עמותה רשומה( בית הורים" -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( על הפעילויות ותדוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

3 

 לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2018 31.12.2019 ביאור 
    
    

    :מחזור הפעילויות

 7,711,780 7,119,845  מדיירים עצמאיים

 1,669,793 1,852,958  עודייםימדיירים ס

 66,535 53,114  קרן סיעוד

 4,950 5,610  תרומות ודמי הרשמה

 1,727,478 1,912,383 9 דמי כניסה מדיירים

 2,358,732 1,958,991  שלוחי משרד הבריאות -סיעודיים 

 317,375 305,873 11 כנסות שוטפות אחרות, נטו ה
     

   13,208,774 13,856,643 
     

     
    :עלות הפעילויות

    תפעול:

 (*)7,206,999 7,205,211  שכר עבודה ונלוות

 1,233,244 1,191,334  וצרכי מטבח ןמזון, חומרי ניקיו

 )*(194,681 216,070  תיקונים ואחזקה כללית, עבודות חוץ

 660,087 655,983  פחת

 )*(2,664,274 2,570,542 12 הוצאות ישירות אחרות
     
   11,839,140 11,959,285 

         
 94,142 71,780  פרסום ושיווק

      11,910,920 12,053,427 
     

 1,803,216 1,297,854  הכנסות נטו מפעילויות
     

     
    וכלליות: הוצאות הנהלה

 (*)1,464,510 1,564,165  שכר עבודה ונלוות

 532,834 646,553 13 הוצאות אחרות
     
   2,210,718 1,997,344 
     
 (194,128) (912,864)  ואחרות הוצאות נטו לפני מימון 

 8,543 1,620 14 הכנסות מימון, נטו

 - 293,000 15 הוצאות אחרות

 68,686 316,209 5ח 2 לדיירים ולממתינים בגין דמי כניסה ירידת ערך התחייבות
     

     
 (116,899) (888,035)  גרעון השנה

     
 
 סווג מחדש(*)
  



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על השינויים בנכסים נטו )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה

- 4 - 

 

     

  קרן הון  נכסים נטו 

  בגין עסקה  לגביהם הגבלה שלא קיימת 
  עם בעל  ששימשו לשימוש 
 הכל-סך שליטה הכל-סך לרכוש קבוע לפעילויות 

      
 (3,280,729) (10,461,702)  7,180,973 4,138,191  3,042,782 2018בינואר  1יתרה ליום 

 
     

  - סכומים שהועברו מנכסים נטו
 - - - 732,071 (732,071) משו לרכוש קבועישש  

 - - - (660,087) 660,087 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 (116,899) - (116,899) - (116,899) גרעון השנה
      

       (3,397,628) (10,461,702) 7,064,074 4,210,175 2,853,899 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
      

  - סכומים שהועברו מנכסים נטו
 - - - 682,284 (682,284) משו לרכוש קבועישש  

 - - - (655,983) 655,983 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 (888,035) - (888,035) - (888,035) ון השנהגרע
      

 (4,285,663) (10,461,702) 6,176,039 4,236,476 1,939,563 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
            
 

  
 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על תזרימי המזומנים )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  סתיימה ביוםהלשנה ש
31.12.2018  31.12.2019  

    

 :פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים    

  לשנהגרעון  (888,035)  (116,899)

(509,365)  1,473,273 
 פעילות שוטפתל ושווי מזומנים התאמות הדרושות להצגת המזומנים

     נספח א'()   
 שוטפתמפעילות )לפעילות(  מזומנים, נטו, 585,238  (626,264)

    

    

 :פעילות השקעהלתזרימי מזומנים    

 תונופיקד)הפקדת(  תמשיכ (4,293,150)  7,817,877

 קבוערכישת רכוש  (682,284)  (732,071)
    

 , מפעילות )לפעילות( השקעהמזומנים, נטו (4,975,434)  7,085,806
    

    
 ושווי מזומנים מזומניםב)ירידה( עליה  (4,390,196)  6,459,542

 לתחילת השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים  7,790,022  1,330,480
    

 לסוף השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים  3,399,826  7,790,022
    

 

 

  
 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 דוחות על תזרימי המזומנים )בש"ח(

 

 דוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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 :פעילות שוטפתלהתאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים  -נספח א' 

  סתיימה ביוםהלשנה ש
31.12.2018  31.12.2019  

 :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים   

 פחת    655,983  660,087

 מעביד, נטו-עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד    (52,555)  76,539

     בהתחייבות לדיירים ולממתינים בגין דמי כניסה  (ירידה)עליה     250,505  (439,998)
296,628  853,933  

    

 :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות   

 בהמחאות לגביה ירידה 215,000  -

 בחייבים ויתרות חובה ירידה)עליה(  (14,270)  146,075

 במלאי ירידה )עליה( (22,346)  23,402

 זכות-זכאים ויתרותב )ירידה( עליה 379,238   (29,481)

 בהמחאות לפירעון  )ירידה(עליה  169,157  (353,472)

 )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעליה  229,922  (474,676)

     ירידה בהתחייבויות לדיירים ובהכנסות נדחות  (337,361)  (117,841)
(805,993)  619,340      

    
    
 הכל-סך 1,473,273  (509,365)

    
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 :כללי - 1ביאור 

 נוסדה ביום  בית הורים" )עמותה רשומה( )להלן: "העמותה"( -"עמותה למען גילאי הזהב  הרצליה  .1 א.

 .1980-לפי חוק העמותות התש"ם 1982בנובמבר  7

 תושבי העיר. וגמלאיםבית הורים לקשישים  נוסדה במטרה להקים ולנהל בהרצליההעמותה 

 .1975 -העמותה רשומה כמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף תשל"ו .2

 ג(. 1)ראה ביאור  2007בדצמבר  16עירונית החל מיום  תאגידהעמותה הינה  .3

 ( לפקודת מס הכנסה.2)9ותה פועלת כ"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף העמ .4

 .2020בדצמבר  31 לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף עד .5

 תרומות מישות מדינית זרה. 2019.      העמותה לא קיבלה בשנת 6

לבין  ן: "העירייה"(עיריית הרצליה )להלחוזה בין ביוזמת העמותה נערך ונחתם  1986במאי  12ביום  .ב

יה, בית אבות על קרקע אשר הופקעה בתחום יהעמותה להקים בעבור העיר בלה על עצמהיהעמותה, לפיו ק

החלה העמותה בהרשמת מועמדים לבית  1986בשנת  ית הרצליה לצורך הקמת בית אבות.יהשיפוט של עיר

 הוחל באכלוס. 1989בספטמבר  17האבות וביום 

והציוד  יניםית הרצליה על הקרקע, הבניבית האבות יהיה קנינה המוחלט של עירינקבע כי כאמור בחוזה 

 שיותקן בהם.

מעלות ההקמה  25%-ו הלוואות, דמי כניסה שיגבו, קרנות העמותה, תרומות שיגויסו  המימון להקמה יהיה

 מתקציב העירייה.

ת בית ההורים, נטלה עיריית מעלות בניי 75%כיוון שבמשך הזמן לא עמדה העמותה בהתחייבויותיה לממן 

 עליהם התחייבה בהסכם ההתקשרות הראשוני. 25%-הרצליה על עצמה לממן את גמר הקמת הבניין מעבר ל

בעקבות מהלך זה, הועברו כל כספי דמי הכניסה ופיקדונות החודש הנוסף אל העירייה. כמו כן הועברה 

העירייה לדיירים את דמי החזירה ועד זה יתרת ההלוואות שנטלה העמותה לתשלום על ידי העירייה. ממ

 2002החל משנת לשנה בתוספת הצמדה למדד ולחלקם בתוספת ריבית.  20%של  חילוטהכניסה, לאחר 

 20%בחישוב חודשי במקום  16.67%של  חילוטמחזירה העירייה לדיירים את דמי הכניסה הנ"ל, לאחר 

ודש הנוסף במלואם בתוספת הצמדה למדד. חזירה העירייה את פיקדונות החכמו כן הכאמור לעיל. 

כמו כן  לעירייה.לא הועברו  2002פיקדונות חודש נוסף ששולמו ע"י דיירים בהסכם החדש, החל משנת 

להתגורר בבית ההורים, את מלוא דמי הכניסה צמודים למדד טרם נכנסו חזירה העירייה לממתינים, אשר ה

 ולחלקם בתוספת ריבית.
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 משך(:)ה כללי - 1ביאור 

"תאגיד -נחתם הסכם בין העמותה לעירית הרצליה, וזאת במסגרת הפיכת העמותה ל 2008בפברואר  28 ביום  ג.

 עירוני" כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות )נוסח חדש(. להלן עיקרי ההסכם:

הבלעדי של  רכושה הינם ויוותרומבנה בית ההורים והמקרקעין עליהם הוא בנוי, לרבות תכולתו,  .1

 עירייה. ה

זכויות הניהול של בית ההורים שייכים לעירייה והן נמסרות לעמותה בהתאם להוראות ההסכם.  .2

 העמותה לא תהיה זכאית לתמורה עבור ניהול בית ההורים.

העמותה תהיה אחראית בלעדית לכל הקשור לענייני בית ההורים, לרבות הניהול השוטף, פעילות כספית  .3

מין וסוג שהוא. ואולם מובהר, כי בכל שנה תעשה התחשבנות שנתית  וכן חובות והתחייבויות מכל

מצטברת בנוגע להתחייבויות העמותה לדיירים אל מול הכנסותיה מדיירים. במידה ויתברר שקיים 

הפרש לחובת העמותה, והעירייה השתכנעה שאין בכוחה של העמותה לשלמו ממקורותיה, אזי יכוסה 

רך של הלוואה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת העירייה, וזאת ההפרש על ידי העירייה, בין בד

 בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 

העמותה תשא בכל העלויות והתשלומים הקשורים לניהולו ואחזקתו של בית ההורים לרבות משכורות  .4

של לעובדים, תשלומים לספקים, אחזקה שוטפת של המבנה ותכולתו, השקעות ופיתוח, חידוש ורכישה 

 ציוד והחזר דמי רישום. 

בות דמי העמותה תהיה זכאית לקבל לידיה את כל ההכנסות הקשורות לפעילות של בית ההורים, לר .5

חודש נוסף וזאת החל מהמועד שבו יתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין לשינוי  ןופיקדוכניסה 

 תקנון העמותה והפיכתה לתאגיד עירוני.

, העמותה נטלה בהתאם לאמור לעיל בכל מוסדות העמותה.ב בקולות ההצבעה לנציגי העירייה יהיה רו .6

ה מכל מין וסוג שהם )מלפני מועד חתימת ירייעל עצמה את כל חובות והתחייבויות העבר של הע

עד קדון חודש נוסף יופ 2007עד וכולל שנת ההסכם( לרבות ההתחייבויות בגין דמי הכניסה החד פעמיים 

מור לעיל. בנוסף נקבע בהסכם, כי היה והעירייה תשתכנע כי העמותה אינה מסוגלת כא 2001שנת וכולל 

לעמוד בפירעון התחייבויותיה ממקורותיה היא, אזי יכוסה ההפרש על ידי העירייה, בין בדרך של 

כתוצאה מהאמור, מחקה הלוואה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת העירייה ובכפוף להוראות כל דין. 

בגין ש"ח  2,433,321בסך  2007בדצמבר  31ת יתרת החוב של העירייה כלפיה ליום העמותה א

התחייבויות העבר שלקחה על עצמה העמותה כאמור לעיל, הכוללות ת העבר של העמותה. יוהתחייבו

שנת וכולל ן חודש נוסף עד ופיקדו 2007עד וכולל שנת  בגין דמי הכניסה החד פעמייםאת ההתחייבויות 

 31ה לעמותה ליום יהעירי ויתרת החוב של ח' להלן 2שבים בהתאם לחישוב כאמור בביאור המחו 2001

בדוחות הכספיים של העמותה לקרן הון  נזקפו ,ש"ח 10,461,702, המסתכמות לסך 2007בדצמבר 

  עם בעל שליטה. פעולהבגין בחובה 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 שר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם:עיקרי המדיניות החשבונאית א

 

 הגדרות: א.

 בדוחות כספיים אלה:

 .בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב  הרצליה  -  העמותה

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -   מדד

 ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה. -  נכסים נטו

הגבלה על השימוש בנכסים נטו שנקבע על פי התניות של תורמים, תומכים או מעניקי  -   לה הגב

 מענקים לעמותה.

 הגבלה בעלת

הגבלה הפוקעת, או מוסרת, עם קרות אירוע מסוים, או עם חלוף זמן, או שניתן  - אופי זמני 

או  לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם להתניות התורמים

 הגורמים החיצוניים שנתנו את המקורות.

 (.6)ג'() 1ראה ביאור  - עיריית הרצליה    -בעל שליטה      

לפי כללי חשבונאות מקובלים ובסכומים נומינליים היסטוריים )כולל מספרי הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים  ב.

של המוסד  12ונאות מספר השוואה( אשר אינם שונים מהותית מהסכומים המדווחים בהתאם לתקן חשב

 .הישראלי לתקינה חשבונאית בדבר הפסקת התאמה של דוחות כספיים

 חוץ והצמדה:-מטבע .ג

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמת במועד ההכרה הראשונית בשקלים בהתאם לשער החליפין של  .1

 .מטבע החוץ במועד העסקה

 .היציג ליום המאזןפריטים כספיים במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין  .2

 .הפרשי שער מוכרים כהכנסות / הוצאות במועד התהוותם .3

 להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר של ארה"ב: .4

 בדצמבר 31ליום   
  2019  2018 

     
 100.2  100.8  מדד המחירים לצרכן

 3.748  3.456  דולר( 1-דולר של ארה"ב )בש"ח ל
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :)המשך( חוץ והצמדה-מטבע .ג

 
 שיעור השנוי באחוזים  

 בשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

  2019  2018 
     

 0.8  0.6  מדד המחירים לצרכן 

 8.1  (7.79)  דולר של ארה"ב 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: .ד

שקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פיקדונות לזמן קצר שהופקדו כשווי מזומנים נחשבות ה

בבנקים, שאינם מוגבלים בשימוש ושאינם משועבדים, ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם 

 חודשים. 3לא עלתה על 

 :מלאי .ה

 שוק כנמוך שבהם.העלות או המלאי מזון, תרופות, חומרי ניקוי ואחזקה מוצג לפי 

 :רכוש קבוע .ו

קובע שבית האבות, על הקרקע הבנוי עליו וכל  1986במאי  12ית הרצליה מיום יהחוזה שבין העמותה ועיר

וכן  במסגרת ספרי העמותה מוצגה  ולכן ציוד ורכוש ההקמה של בית האבות לא יציודו, הינם בבעלות העירי

 ללניהונזקפו רכישות ציוד  1997ל משנת . החרכוש כאמור ששולם על ידי העירייה לאחר הקמת בית האבות

שאינם מחוברים למבנה, שיפורים במושכר ושיפוץ מחלקה סיעודית, אשר שולמו על ידי  ,שוטף של הבית

 לסעיף רכוש קבוע.העמותה, 

. הפחת מחושב 15ובניכוי הפרשות לירידת ערך על פי תקן  מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצברהקבוע הרכוש 

 קו הישר", על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים.לפי "שיטת ה

 :הכרה בהכנסות והוצאות .ז

של לשכת רואי  69העמותה רושמת את הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה מלא בהתאם לגילוי דעת 

 .של המוסד לתקינה חשבונאית 5ותקן  חשבון בישראל

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

- 11 - 

 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :ודמי כניסה לבית האבותחודש נוסף קדונות יפ .ח

אומדן סכום הפיקדון וסכום דמי הכניסה, הצפוי להיות מוחזר לדיירים בהתאם לתנאי החוזים עימם  .1

נרשם כהתחייבויות לדיירים, האומדן מבוסס על הערכה אקטוארית על פי ניסיון העבר בדבר תוחלת 

 פי גיל הכניסה, מין הדייר ומצבו המשפחתי. על העמותה השהיה של דיירים בדיור מוגן של 

 רכה האקטוארית תעודכן לפחות אחת לשנה., ההע18על פי הוראות תקן מספר 

ההתחייבות לדיירים מוצגת בערכה הנוכחי לתאריך המאזן. שיעור הניכיון השנתי נקבע על ידי  .2

. לתקופה המתאימה טולריבית קונצרנית איכותית שנתית ברואקטואר חיצוני בלתי תלוי בהתאם 

שיעור השינוי בסכום ההתחייבות הנובע מערך הזמן של הכסף נזקף להוצאות מימון, לסעיף הוצאות 

  מימון בגין התחייבויות לדיירים.

ובגין פיקדונות טרם נכנסו כדיירים לבית האבות( אשר ת בגין דמי כניסה לממתינים )יוהתחייבוה  

 המלא.ות בערכן מוצגחודש נוסף 

שנתקבלו וסכומי דמי הכניסה שנתקבלו )בניכוי ההתחייבויות לדיירים כמתואר  תהפיקדונויתרת  .3

 לעיל( מוצגים כהכנסות נדחות במסגרת ההתחייבויות. 2בסעיף 

ההכנסות הנדחות מופחתות לדוח על הפעילויות כהכנסות, בהתבסס על אומדן אורך החיים )או  .4

לבית האבות בהתבסס על הערכות אקטואריות, הפחתת  תוחלת השהיה( של הדייר בעת כניסתו

 ההכנסות הנדחות מתבצעת על פי שיטת הקו הישר. 

ובגין פיקדון חודש נוסף עד וכולל  2007ההתחייבויות בגין דמי הכניסה החד פעמיים עד וכולל שנת  .5

( לעיל, 2)-( ו1ג' לעיל חושבו בהתאם לסעיפים ) 1שהעמותה נטלה על עצמה כאמור בביאור  2001שנת 

שינויים בהתחייבות זו נרשמים במלואם כהכנסה או הוצאה בדוח רווח והפסד כהכנסה או הוצאה 

 אחרת.

 

 :הסתייעות באומדנים .ט

בעת הכנתם של דוחות כספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, נדרש ועד העמותה 

הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הנלווים לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על 

 אליהם. מעצם טיבעם של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהם.
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 :ופיקדונות בבנק מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

 הרכב:

  

שיעור ריבית 
ליום 

31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 
  %   

     זמן קצר: -ף מוצג ברכוש השוט
 7,790,022 3,399,826   חשבון שוטף  -מזומנים ושווי מזומנים בבנקים 

          
 - 4,293,150 0.3-0.4  פיקדונות בבנק מעל שלושה חודשים עד שנה

   7,692,976 7,790,022 

  

 

 חובה:-ויתרותחייבים  - 4ביאור 

 הרכב:
 31.12.2019 31.12.2017 
 54,303 89,726 אשהוצאות מר   

 21,100 22,200 עובדים

 19,300 33,460 עיריית הרצליה -הכנסות לקבל 

 68,247 25,171 דיירים -הכנסות לקבל 

 6,311 12,974 מקדמות לספקים 

 36,012 36,012 חייבים אחרים
   
 219,543 205,273 
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 :רכוש קבוע - 5ביאור 

 הרכב: א.

 הוט ציוד ורי 
ציוד 

 אלקטרוני
שיפורים 

 הכל-סך במבנה
      עלות:

 7,442,163 4,937,442 1,265,532 1,239,189 2019בינואר  1ליום 

 682,284 104,866 29,584 547,834 תוספות
     

 8,124,447 5,042,308 1,295,116 1,787,023 2019בדצמבר  31ליום 
     

     
     פחת נצבר:

 3,231,988 1,507,301 1,010,082 714,605 2019ואר בינ 1ליום 

 655,983 444,337 84,861 126,785 תוספות
     

 3,887,971 1,951,638 1,094,943 841,390 2019בדצמבר  31ליום 
                                  

                                  
 4,236,476 3,090,670 200,173 945,633 31.12.2019יתרה מופחתת ליום 

                           
                           

 4,210,175 3,430,141 255,450 524,584 31.12.2018יתרה מופחתת ליום 
       

      
  10 33-10 10-6  שיעורי הפחת: ב.

      
      

  10 15 7  %-שיעור הפחת העיקרי ב
     

 

 זכות:-ויתרותזכאים  - 6 אורבי

 הרכב:
 31.12.2019 31.12.2018 

   
 456,470 515,049 התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורת

 184,335 225,438 מוסדות

 159,670 175,032 הוצאות לשלם

 690,326 640,861 הפרשה לחופשה

 - 150,000 (16-ו 15ראה ביאורים ) החדשה תההסתדרו -הפרשה בגין פס"ד 

 12)ראה ביאורים עיריית הרצליה  -התחייבות בגין השתתפות בביטוח מבנה 
 (15-ו

170,000 - 

 11,070 4,729 זכאים אחרים
   
 1,881,109 1,501,871 
    

 התחייבויות לדיירים בגין דמי כניסה: - 7ביאור 

הצפוי להיות מוחזר לכל דייר  במועד ההתקשרות עם הדייר אומדת העמותה את הסכום - 9כאמור בביאור  א.

 בעתיד בעת סיום תקופת שהייתו בבית האבות.

אשר  0.77%בדוחות הכספיים היתרה הנ"ל מוצגת בערכה הנוכחי לתאריך המאזן בשיעור ניכיון שנתי של 

בדצמבר  31שנים, נכונה ליום  1.5לתקופה של  את ריבית קונצרנית איכותית נומינלית שנתית ברוטומשקפת 

מדד הידוע לתאריך המאזן בהתאם לתנאי ההסכם שנקבעו עם כל ל מוצמדתלדיירים . ההתחייבות 2019

 דייר.
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 התחייבויות לדיירים בגין דמי כניסה )המשך(: - 7ביאור 

 :בגין דמי כניסה להלן התקופה לפירעון לאחר תאריך המאזן של יתרת ההתחייבויות לדיירים ב.

 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 2,096,695 2,208,741 ה הראשונה )חלות שוטפת(בשנ

 183,650 250,585 הבשנה השניי

 113,162 152,115 בשנה השלישית

 56,878 73,730 בשנה הרביעית

 16,022 28,426 בשנה החמישית

 1,455 4,770 בשנה השישית ואילך
   

 2,467,862 2,718,367 הכל-סך
   

 

 1,750,477: 2018)"ח ש 1,806,437כולל גם התחייבות לממתינים בסך הסעיף בהתחייבויות שוטפות  ג. 

לפי דרישה של  ןלפירעו. הסכומים ניתנים בהתאם להסכמים עם הממתינים המלאערכה בהמחושבת ,(ש"ח

 הממתין בתקופת ההמתנה.

 

 קדון חודש נוסף:יהתחייבויות לדיירים בגין פ - 8ביאור 

עמותה לבין דיירים מתחייב הדייר לשלם לעמותה במעמד חתימת בהתאם להסכם דיירים שנערך בין ה א.

ההסכם, פיקדון בסכום השווה לדמי אחזקה, עבור חודש אחד )להלן: "הפיקדון"(, וזאת להבטחת ביצוע 

 .מחולטדמי הכניסה אינו  ןפיקדו התשלומים בהם חייב הדייר ע"פ ההסכם.

 ירעון חובות הדייר. לעמותה שמורה הזכות להשתמש בכספי הפיקדון הנ"ל לפ

הפיקדון עבור  2002הועבר פיקדון חודש נוסף מהדיירים לעיריית הרצליה. החל משנת  2001עד לסוף שנת 

לעיל( לקחה על עצמה העמותה  1. בהתאם להסכם עם העירייה )ראה ביאור החודש הנוסף מועבר לעמותה

. סכומי ההתחייבות בגין 2001סוף שנת ד שהופקדו בעירייה ע תהפיקדונואת ההתחייבות של העירייה בגין 

 .לעיל 7, ראה ביאור החד פעמיים דמי הכניסההתחייבות בגין בצורה זהה ל מסווגים תהפיקדונו

 :בגין פיקדון חודש נוסף של יתרת ההתחייבויות לדייריםהרכב לתאריך המאזן  ב.

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 1,147,512 1,189,234 יתרת פיקדונות

 (294,088) (301,825) יתרת פיקדונות לזמן קצר
   

 853,424 887,409 פיקדונות לזמן ארוך
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 הכנסות נדחות מדמי כניסה: - 9ביאור 

 כדלקמן:הדוח עיקריות בהתאם להתקשרויות עם דיירים היו בשנת הכניסה האפשרויות  א.

המחירים לצרכן ומחולטים בשיעור של משלם דמי כניסה חד פעמיים אשר צמודים למדד דייר עצמאי  .1

 .(ש"ח 1,727,478 :2018)בשנת  ש"ח 1,912,383שנת הדוח חולטו ב .חודשיבחישוב לשנה  16.67%

מתעריף החזקתו  גבוה יותרהסיעודי, חל עליו תעריף דמי החזקה חודשי לעם הפיכת דייר עצמאי 

 כעצמאי.

 אוכלוסיית הסיעודיים נחלקת לשלוש: .2

לא משלמים דמי כניסה חד פעמיים  -ים שאוכלסו בבית ההורים לראשונה כסיעודיים דיירים פרטי

 ותעריף החזקתם עפ"י המחירון כולל תשלום עבור תרופות, שינוע וכיוצ"ב.

שילמו בעבר  -דיירים פרטיים שאוכלסו לראשונה בבית ההורים כעצמאיים ועברו למחלקה הסיעודית 

ם במחלקה הסיעודית בהתאם להסכם עימם נמוך מתעריף דמי כניסה כעצמאיים ותעריף החזקת

 .החזקת דייר סיעודי שאוכלס לראשונה כסיעודי

התמורה בגינם מתקבלת ממשרד הבריאות עפ"י תעריפי המכרז  -דיירים המופנים ממשרד הבריאות 

 שפורסם. 

תוחלת ר את סיון העבי, בעת ההתקשרות עם הדייר, על פי תנאי החוזה ובהתבסס על נאומדת העמותה

, את הסכום הצפוי להיות מוחזר לדיירים בערכו הנוכחי )"התחייבות האבות תדיירים בביהשהיה של ה

(. הסכום שנתקבל מהדיירים בניכוי ההתחייבויות לדיירים מהווה הכנסה לעיל 7ראה ביאור  -לדיירים" 

חות"(. ההכנסות הנדחות האבות )"הכנסות נד תרשם במהלך תקופת שהייתם של הדיירים בבייהצפויה לה

 נזקפות כהכנסה בדוחות הכספיים לאורך תקופת השהיה, לפי שיטת הקו הישר.

בנוסף  אשר יוכרו כהכנסות בשנים הבאות. יתרת ההכנסות הנדחות לתאריך המאזן, כוללת כאמור, סכומים

תקבלו קדונות הכספיים שניה, מהשפעת ערך הזמן על חלק מהפעמותהטבה הנובעת להיתרה כוללת 

 דרש להחזיר לדיירים בעתיד.ימדיירים במועד כניסתם אותו ת

 הרכב לתאריך המאזן: ב.
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 9,551,380 9,172,297 יתרת הכנסות נדחות

 (1,271,767) (1,240,790) יתרת הכנסות נדחות לזמן קצר
   

 8,279,613 7,931,507 הכנסות נדחות לזמן ארוך 
   

 
 

 :מעביד, נטו-ת בשל סיום יחסי עובדיוהתחייבו - 10ביאור 

פיטורין, פרישה ופנסיה לעובדיה, אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה והסכמי התחייבויות העמותה לפיצויי   א.

חלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה, קופות  -העבודה הקיימים, מכוסות במלואן 

 יסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי ההתחייבויות הכלולות בדוחות הכספיים. פיצויים ופול

סכומי הצבירה בקרנות הפנסיה ובפוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד. קרנות הפנסיה מקבלות על  ב.

עצמן את חבות העמותה הנובעת מהסכמי עבודה ומשחררות את העמותה מתשלום נוסף. בגין התחייבויות 

 מוצג רק עודף ההתחייבויות על היעודה במידה וקיים. אלה
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 :, נטושוטפות אחרותהכנסות  - 11ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2019  31.12.2018 
     

 53,215  45,519  מארוחות אורחים

 42,244  32,190  מכביסת דיירים

 159,906  148,469  ומחומרי עזר רפואיים  הכנסות מטיטולים

 (132,617)  (101,999)  ונלוות טיטוליםהוצאות 
     
  124,179  122,748 

 31,125  54,808  הכנסות מדירות בניסיון ואירוח

 163,502  126,886  שונות
     

 317,375  305,873  הכל-סך      
     

 

 

 הוצאות ישירות אחרות: - 12ביאור 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 422,562 423,062 ארנונה

 124,005 160,008 פעילות תרבות

 267,050 239,425 רפואיות וסיעודיות 

 701,210 693,795 חשמל

 246,603 262,308 מים

 22,715 16,799 טלפון ותקשורת, נטו

 162,031 91,456 דלק

 157,042 173,167 ומבנה ביטוח שירות

 289,154 283,550 שמירה ואבטחה

 98,163 64,816 חומרים ורכישות לאחזקת בית

 79,205 57,458 חומרי ניקוי והדברה

 45,441 37,613 חוגים, נטו

 - 5,939 תרופות, נטו

 11,302 13,690 טיולים, נטו

 37,791 47,456 מכבסה 

 2,570,542 2,664,274 
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 :אחרות הוצאות הנהלה וכלליות - 13ביאור 

 ה שהסתיימה ביוםלשנ 

 31.12.2019 31.12.2018 
   
 420 25,291 אר וד

 66,356 66,683 חים שוניםבטו

 39,025 23,840 משרדיות

 69,458 73,360 שרות ואחזקת מחשבים

 306,791 377,195 שירותים מקצועיים

 3,812 5,249 נסיעות ומשלוחים

 1,592 34,345 אגרות 

 22,892 25,753 שי לחג

 19,063 10,757 תלמויות וספרות מקצועיתהש

 3,425 4,080 שונות
   
 646,553 532,834 

   
 

 

 :נטו ,מימון( וצאותה) הכנסות - 14ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 21,669 11,050 ריבית והצמדה הכנסות

 (3,795) (840) הוצאות בגין התחייבויות לדיירים 

 (9,331) (8,590) מלות בנק ודמי ניהולע
   
 1,620 8,543 
   

 

 

 :הוצאות אחרות – 15ביאור 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2019 31.12.2018 
   

 - 143,000 ביטוח מבנה בגין שנים קודמות השתתפות

 - 150,000 (*)חבות לשלם מענק לעובדים
   
 293,000 - 

 

 להלן 16ראה ביאור (*)
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות: - 16ביאור 

כנגד העמותה תלוי ועומד הליך משפטי המנוהל בבית הדין האזורי לעבודה , 2019בדצמבר  31נכון ליום   .א

אביב יפו בבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי שהגישה ההסתדרות החדשה במרחב השרון וועד עובדי -בתל

 .2018דש דצמבר בית ההורים )להלן: "המבקשת"(  בחו

בהליך זה טוענת המבקשת להפרת ההוראה לעניין תשלום "מענק מיוחד" שנקבע בנספח להסכם הקיבוצי          

 .2012במרץ  28המיוחד מיום 

(, הערעור בהליך משפט זה יידחה, 7582-11-19 ערעור סכסוך קיבוציפסק דין ) פורסם 2020במרץ  16ביום 
, הסעיף הנדון במשפט, מבוטל. נקבע גם כי העמותה 2012במרץ  28מיום  בנספח להסכם הקיבוצי 4סעיף 

שנים  3ובלבד שעובד זה היה בעל וותק של  2020במרץ  31ביום שעבד  תשלם מענק אישי חד פעמי לכל עובד
בסכום שכר ברוטו. הסכום הכולל של כל  2020לפחות, מענק זה ישולם במועד תשלום משכורת חודש מרץ 

ת הכספיים הוכרה בדוחוש"ח,  150,000 סך ישיים שישולמו לכל עובדי העמותה יעמוד עלהמענקים הא
 (.6הפרשה בסכום זה )ראה גם ביאור 

 בעמותה קיים תעריף שונה לדמי אחזקה של דייר עצמאי ולדמי אחזקה של דייר סיעודי. עלות אחזקת דייר  ב.

ההסכם עם דיירים שנרשמו ואוכלסו עד לחודש סיעודי גבוהה יותר מעלות אחזקה של דייר עצמאי. עפ"י 

יחול גם במקרה משלמים לעמותה כדיירים עצמאיים  נקבע כי התעריף החודשי הנמוך שהם 2002מאי 

  ויועברו עקב מצבם הרפואי למחלקה הסיעודית ולא יושת עליהם תעריף הגבוה של דייר סיעודי.

 לעיל.  8-ו 7ראה ביאורים  -דמי כניסה ופיקדון חודש נוסף  ג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בית הורים" )עמותה רשומה( -"עמותה למען גילאי הזהב הרצליה 

 )בש"ח( 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

- 19 - 

 צדדים קשורים: - 17אור בי
 
 

 לחברה צדדים קשורים כדלקמן:
 

 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ .1

 עיריית הרצליה .2

 

 יתרות עם צדדים קשורים:א.    
 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2019  31.12.2018 

     :חייבים ויתרות חובה

 19,300  33,460  (4יאור )ראה ב עיריית הרצליה -הכנסות לקבל

  33,460  19,300 

     :זכות-זכאים ויתרות

עיריית  -ביטוח מבנה התחייבות בגין השתתפות ב
 (6ים ביאור הרצליה )ראה

  

170,000 

  

- 

  170,000  - 

     

 
 עסקאות עם צדדים קשורים:ב .    

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2019  31.12.2018 

     :הוצאות
הוצאות עבור שדרוג  -החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

 מחלקה סיעודית
 

-  1,833,520 
     

 1,833,520  -  סה"כ

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן: - 18ביאור 
 

(, שהחלה בסין והתפשטה COVID 19חלה התפרצות של נגיף חדש מסוג קורונה ) 2020במהלך חודש ינואר 

לם, ובכלל אלו, גם ישראל. מגיפת נגיף הקורונה משפיעה על הכלכלה ופוגעת לעשרות מדינות ברחבי העו
העמותה מספקת  או חלקי.\לאור הנחיות משרד הבריאות לסגר מלא ו משמעותית בפעילויות רבות במשק

 שירותים וטיפולי בית לקשישים ועל כן נחשבת כמפעל חיוני, לכן המשיכה לפעול ללא הפסקה בכל התקופה.
, עד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים חזרו לעבודה מעובדיה לחופשה ללא תשלום מקצת וציאההעמותה ה

כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. העמותה מדווחת כי אינה הושפעה באופן מהותי עקב המגיפה, למעט 
ר ודאות לגבי מאחר ומדובר באירוע מתגלגל ובחוס. הוצאות זניחות עבור שמירת הנחיות משרד הבריאות

ההתפתחויות במחצית השנייה של השנה, ממשיכה העמותה לעקוב אחר ההתפתחויות ותפעל בהתאם להוראות 
הממשלה. העמותה נערכת בשיתוף עם עיריית הרצליה להתאמת תוכנית עבודה במתכונת שתאפשר בתנאי אי 

  בתחומי פעילותה של העמותה בפרט.הודאות במשק בכלל ו
 













































































































 
 
 
 
 

 
 
 

 "ז אלול, תש"ףי
 2020ספטמבר,  6

 שלום וברכה,
 

 

 

  לסדר היום לישיבת המועצה  תוספת  הנדון:

 

 

 להלן תוספת לסדר היום:
 

 

 

 -מ "בע )1965 (בניין(אזורים  לחברת העירייה בין להסכם המועצה אישור .1

 ההסכם, חוו"ד משפטית ונספחים. מצ"ב 

  
 

 

 מצ"ב. – 23.8.20פרוטוקול ועדת כספים מיום  .2

  

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב 

 רינה זאבי                                                                        

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

               
 



 נספח ביטוח 

 

 

 :האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור - 

 כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את 
 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר 

הנכס המבוטח / כתובת  מען המבוטח האישור מבקש
 ביצוע העבודות 

 האישור מבקש מעמד

 בנות חברותאו /ו הרצליה עיריית
 "להנ של עובדיםאו /ו

או /ו( בע"מ 1965בניין ) אזורים
 .משנה קבלניאו /ו קבלנים

ו/או ציבור  ימבנ להקמת עבודות
 עם בקשר  ציבור מבני הריסת

 מתחם בינוי פינוי כניתת
ו/או עבודות  הרצליה" ויצמן"

 נלוות.

 הביצוע קבלן☐

 משנה קבלני☐

 שוכר☐

 :אחר☒
 העבודות מזמין

 

 ת.ז./ח.פ.
500264007 

 .פ.ח./ז.ת
520031089 

 :מען
 

 :מען

 כיסויים
 הפוליסה פרקי

 גבולות לפי חלוקה
 סכומי או אחריות

 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

)כולל 
תקופת 

תחזוקה 
 12בת 

 חודשים(

/  ביטוח סכום/  האחריות גבול
 העבודות שווי

 בתוקף נוספים כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום

 עבודות הסיכונים כל
 קבלניות
 ניתן) לדוגמה הרחבות

 לפרקי בהתאם לפרט
 (:הפוליסה

 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309     
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
 – מבקש האישור -מוטב לתגמולי ביטוח   324

  לרכוש בבעלות העירייה
 ראשוניות   328

 ₪ העבודות מערך 10%    עובדים עליו רכוש

 ₪ העבודות מערך 10%    סמוך רכוש
 ₪ העבודות מערך 10%    הריסות פינוי
, מתכנון ישיר נזק

 לקויים וחומרים עבודה
 ₪ העבודות מערך 20%   

 צולבת אחריות  302  ₪ 20,000,000    שלישי צד
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה  312
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328

 למתקנים ישיר נזק
 תת כבליםאו /ו

 קרקעיים

 .האחריות גבול במלוא   
 

  נזקים לגבי
 ₪  1,000,000עקיפים 

₪ 

 מגבול 25% עד    משען והחלשת רעידות
 הכולל האחריות
 בפוליסה

₪ 

 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309  ₪ 20,000,000    מעבידים חבות
 כמעבידם ויחשב היה נוסף מבוטח 319
  ראשוניות  328

 מקצועית אחריות
 

. ת 
 : רטרו

 
____ 

 מסמכים אובדן 301 ₪ 4,000,000 
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309
 מרמה ואי יושר עובדים  325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327
 ראשוניות  328
 חודשים( 6) גילוי תקופת 332

 המוצר חבות
 

. ת 
 : רטרו

 
____ 

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000 
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 .חודשים 12 גילוי תקופת 332

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:

 עבודות קבלניות גדולות –בניה  009
 (תשתיות)לרבות  אזרחיות עבודות קבלן 069

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  90או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעה 

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:



 מנגנון מכירת דירות לבני המקום -להסכםה' נספח 

 

 כללי

דירות בפרוייקט  50תכנית כהגדרתה בהסכם, מחוייב היזם למכור ל 6.15סעיף מכח  .1

 ;ע"י הועדה המקומית שייקבעוכפי  )כהגדרתו בהסכם( לבני המקום
דירה הכוללת ממ"ד, אשר יוצמדו לה חניה תת קרקעית  -"דירה" לצורך נספח זה משמעה .2

. חישוב השטחים כלפי רוכשי הדירות ייעשה רמ" 6 – 4אחת בודדת ומחסן דירתי בשטח של 

 .1974-בהתאם לצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד
 

המתחמים הראשונים ארבעת בני המקום יימכרו במסגרת למוסכם בין הצדדים כי הדירות  .3

 . אשר ייבנו ע"י היזם
 

כי לא יינתן היתר בניה להקמת כל מבנה במתחם החמישי בו יבקש היזם לבנות  מובהר .4

יחידות  50אלא לאחר שבמסגרת ארבעת המתחמים הראשונים נמכרו ו/או שורינו למכירה 

-בקש היתר , ולאחר שבשני  המתחמים הראשונים לגביהם התלהלןלבני המקום כנדרש 

, ובלבד שנרשמה הערת ובנספח זהדירות לבני המקום כנדרש בהסכם   וחמש עשריםנכללו 

 בנספח זה.היחידות כאמור  50אזהרה על כל 

 
 אלא לבנות היזם יבקש בו החמישי במתחם מבנה כל להקמת בניה היתר יינתן לא, כן כמו

 המקום לבני דירות ונמכרו/ שוריינו 25 נכללו והרביעי השלישי המתחמים שבמסגרת לאחר

 .זה בהסכם כנדרש

 

 

 לצורך מכירת הדירות לבני המקום  תערוך החברה הגרלות כמפורט בהסכם זה. .5

 ;לרכישת דירה כאמור בנספח זה םהזכאי המקום בניהגדרת 

  -רשאים להתמודד בהגרלה לרכישת  דירה המיועדת לבני המקום לצרכי ההסכם ונספח זה  .6

שנה   40)עשרים ושתיים שנים( לפחות  ונמוך מגיל  22יחיד שגילו במועד עריכת ההגרלה 

שנים לפחות  22כאשר גילו של אחד מהם  מיני או זוג ידועים בציבור( -)לרבות זוג חדאו זוג 

 המשתתף(;-)להלן שנה. 40ונמוך מגיל 
 

הם עומדים בכל שבהתאם לתצהיר מאומת ע"י עו"ד שייחתם על ידם ויומצא ליזם ובלבד 

 חסר דירה הבאים התנאים

 

i.  מי שאין לו ואין לאף אחד ממשפחתו הגרעינית )בן/בת זוג/ וילדיו של

המשתתף( בנפרד או במשותף עם אחרים זכויות כלשהן בדירה או בחלק 

 שום פורמאלי על זכויות בדירה(;מדירה או בדירה בשלבי בניה )לרבות רי

"זכויות בדירה" יכללו לצורך נספח זה גם את מי שהינו בעל אחת או יותר 

 מהזכויות הבאות:
 הדייר. תבעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות שחל עליה חוק הגנ .1
זכות עפ"י חוזה לבעלות/חכירה/חכירה לדורות או בכל דרך אחרת  .2

 (.ירושה, מתנה, נאמנות וכו'-)כגון
ברי רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה בישוב קהילתי  .3

בהתיישבות על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל ובתנאי 

אישור ועדת קבלה של הישוב והסוכנות היהודית/הסתדרות 

 ציונית.



בעלי זכאות לסיוע ממשלתי לדיור בהלוואהה/מענק/פיצויי פינויים  .4

ה או מטעמה למעט מענק או דירה בשיכון ציבורי מהמידנ

 .השתתפות
ii.  עוד יובהר כי מי שהחזיר דירה בשיכון ציבורי ייחשב כחסר דירה לצורך

 הסעיף. 
 

 

 תושב העיר .ב

 

השנים  4 -אחד המשתתפים בהגרלה בהמשתתף ו/או מקום מגוריו הקבוע של 

השנים  15 מתוךהאחרונות  שקדמו להגרלה ברציפות  או בשש השנים במצטבר 

 שקדמו למועד הקובע, הינו בתחום  שיפוטה של העיר הרצליה.
i. חשבון רואה לבדיקת ידם על שיוגשו לאסמכתאות בהתאם)  כנסותה 

( שנתי)בחישוב  ברוטו הממוצעת החודשית ההכנסה סך(היזם"י ע שימונה

 לא להגרלה שקדמו השנים משלוש אחת בכל(  יחד)שניהם  הזוג של

( ₪ אלף)שלושים  ₪ 30,000  של חודשית ממוצעת הכנסה על עלתה

, כאשר סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל מהמדד ברוטו

 ועד למדד הידוע במועד עריכת ההגרלה. 2020 אוגוסטהידוע בחודש 
 

ii.  )סך ההכנסה  –במידה וההצעה מוגשת ע"י יחיד )בודד או הורה עצמאי

)חמישה עשר אלף ₪  15,000החודשית הממוצעת ברוטו לא תעלה על 

כאשר סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע ₪( 

 ועד למדד הידוע במועד עריכת ההגרלה. 2020אוגוסט בחודש 
 

iii. משק הבית תילקחנה בחשבון כל ההכנסות המוגדרות  בחישוב הכנסות

 עפ"י פקודת מס הכנסה. כהכנסות חייבות 

 

 

 

 הוכחת זכאות  .7

 הוכחת זכאות הפונה להשתתף בהגרלה יהיה עליו להגיש: לצורך .א

i. הצגת תעודת זכאות  של משרד הבינוי והשיכון 
ii.  

iii.   יום לפני הגשתו( ממרשם  30רישום עדכני )שמועדו לכל המוקדם

 . בדבר תושבות האוכלוסין
iv. מאומת ע"י עו"דהכנסותבדבר העדר דיור ותצהיר בדבר עמידה בתנאי , 

 .היזםע"י  בליווי אסמכתאות כפי שיידרשו ע"י רואה החשבון שימונה
 

 

 מחיר לדירות אשר יימכרו לבני המקוםו מיקום  קביעת .8

 

בקשה להיתר למבנה הכולל דירות לבני המקום כאמור בתכנית תוגש לאחר  .א

הדירות, שתאמה החברה עם מהנדסת העיר ושמאי הועדה המקומית את מיקום 

 .בהתאם והמיקום סומן בתשריט הבקשה להיתר
 

במועד זה יקבע שמאי הועדה המקומית את מחיר השוק לכל אחת מהדירות  .ב

 המיועדות לבני המקום.
 



 15% -החברה תהיה מחוייבת למכור כל אחת מדירות אלו במחיר ששיעורו נמוך ב  .ג

מחיר דירה לבני המקום( -)להלןממחיר השוק כפי שקבע שמאי הועדה המקומית 

 ובתנאים הנקובים בנספח זה. 
 

מובהר כי החברה לא תהיה רשאית לגבות מבני המקום להם תימכרנה הדירות  .ד

בהתאם לנספח זה כל תשלום נוסף מעבר למחיר דירה בני המקום, למעט אגרת 

, בית משותף, ותשלום עבור מונים של חשמל, מים וגז ופקדונות בגינם רישום

ג' לחוק המכר  6בגין הוצאות משפטיות לעו"ד היזם בהתאם לסעיף  ולמעט תשלום

בסכומים הקבועים בתקנות עפ"י חוק המכר   לרישום עפ"י חוק המכר ) דירות( 

ולא יותר מהסכום הנגבה ע"י היזם מדיירים אחרים  )דירות( ומתעדכנים מעת לעת

  בפרוייקט
 

בדירות שיימכרו לפי נספח זה, ויהיה החברה לא תהיה רשאית לשנות את המפרט  .ה

עליה למסור אותן לרוכשים תוך שימוש במפרט האחיד החל על הבנין כולו, בכפוף 

 לאמור להלן;
 

לכך  םעל אף האמור לעיל, ככל שהרוכש יבקש לבצע שינויים בדירה שרכש, תסכי .ו

 החברה ותגבה ממנו את התמורה המקובלת בפרוייקט לשינויים מסוג שביצע.

 

 ך הגרלה ובחירת יחידות הדיורהלי .9

 

החברה  מכירת היחידות לבני המקום, ייערך הליך של הגרלה כמפורט להלן. לצורך  .א

י הגרלות לכל היותר, בכל תלבני המקום לש תאת שיווק כל הדירו לפצלרשאית 

 דירות.  25אחת תוגרלנה לפחות 

הזכאות כמפורט החברה תמנה רואה חשבון אשר יפקח על הליכי ההגרלה ובדיקת  .ב

 בנספח זה.
החברה תפרסם על חשבונה בעיתונות המקומית ובעיתונות הארצית, בעיתונים  .ג

אשר יאושרו ע"י העירייה,  מודעה אשר תערך באישור העירייה, ובמסגרתה 

תפרסם החברה את מועד עריכת ההגרלה, תנאי הזכאות להשתתפות בהגרלה, 

ייה. מקום הגשת המסמכים ועריכת ההגרלה וכל פרט נוסף עליו תורה לה העיר

ההודעה תפורסם שלוש פעמים לפחות בעיתון ארצי ושלוש פעמים לפחות בעיתון 

 מקומי. 
מועד ההגרלה, מועד הפניה לחברה לקביעת זכאות ומועד מפגש לצרכי מימוש  .ד

 הזכייה ייקבעו ע"י החברה בתאום מראש עם העירייה.
ך לצורלכותבת שתפרסם החברה המעוניינים להשתתף בהגרלה יוזמנו לפנות  .ה

 בדיקת זכאותם להשתתף בהגרלה. 
באמצעות רואה חשבון ותבחן החברה תערוך רישום של מי שפנו אליה כאמור  .ו

 את עמידתם בתנאי הזכאות. חיצוני שימונה על ידה 
, חברה תנפיק אישורי זכאות להשתתף בהגרלה למי שעומדים בתנאי הזכאותה .ז

 בהתאם לאישור מטעם רוא"ח שמינתה החברה

בהגרלה רק מי שקיבל אישור זכאות מהחברה ואשר חתם בפניה זכאי להשתתף  .ח

לפני עריכת ההגרלה על  כתב התחייבות בלתי חוזר להתגורר בדירה ככל שיזכה 

בה ולא למכור ולא להשכיר אותה במשך חמש שנים לפחות  מיום גמר הבנייה 

)קבלת תעודת גמר/אישור אכלוס לפי המוקדם( בנוסח המצ"ב לנספח זה. בכתב 

 התחייבות ייקבע בין היר כי איסור העברת הזכויות לא יחול במקרים הבאים:ה
i. )העברה זכויות במסגרת ירושה )עקב פטירת רוכש הדירה 
ii. במקרה של גירושים 

iii.  במקרה של מימוש של בנק/ים אשר יעמידו הלוואה )משכנתא( לרוכש

 הדירה. 



נרשמו פחות  ים.נרשמ 120 -יערך בין כל הזכאים ויוגרלו בה לא פחות מתהגרלה  .ט

תבצע החברה פרסום נוסף במועד  שיתאום עם העירייה עד  –נרשמים  120 -מ

 נרשמים כאמור. 120לרישום 
ההגרלה תבוצע באמצעות תוכנת מחשב ותיערך ע"י החברה בפיקוח רואה החשבון  .י

 מטעמה.

 מימוש הזכיה .10

 

מכירות  זכאים שעלו בהגרלה יוזמנו ע"י החברה לכנס מכירות, שם יופנו לאנשי .א

 המייצגים את החברה בהתאם לסדר התור לרכישת דירה כפי שנקבע בהגרלה.
 

כל משתתף, כשיגיע תורו, לפי סדר התור לרכישת דירה שנקבע בהגרלה כפי  .ב

הכינוס  שיהיו במקום ייקרא למתחם המכירות ויופנה לאנשי מכירות שיפורסם, 

וצעו להגרלה ונותרו לרכושף מבין מלאי הדירות שה ויבחר את הדירה שברצונו

 פנויות באותו מועד עד גמר המלאי של כל הדירות.
 

כל משתתף שעלה בגורל כאמור ובחר דירה בכינוס המכירות, יחתום על בקשה  .ג

  .להתקשרות למכירת דירה בנוסח שיוכן ע"י החברה

יום או במועד  14כל משתתף שעלה בגורל וחתם על בקשה כאמור, יחתום תוך  .ד

על הסכם  –מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה ממועד החתימה על הבקשה 

 לרכישת הדירה במועד ובמקום שייקבע ע"י החברה.
 

 

-הסכם המכר עליו יידרש הזוכה לחתום יהיה תואם לחוק המכר )דירות(, תשל"ג .ה

ה לחוזי מכר של דירות בפרוייקט שאינם חלק מנספח זה, למעט ויהיה זה 1973

תוספת דרישה בדבר התחייבות שלא להעביר את הזכויות בדירה במשך חמש 

 שנים כמפורט בנספח זה. 
 

, או הודיע לחברה שילם הזוכה או לא חתם על החוזה במועד שנדרש לעיללא  .ו

כה הבא בתור ותזמין אותו תודיע על כך החברה לזובכתב בדבר ויתור על זכאותו, 

זכייה ולחתום על הסכם מכר כאמור, וחוזר לבחור דירה בהתאם למיקומו ברשימת ה

 לבני המקום במסגרת אותה הגרלה.  שיועדוחלילה עד למכירת כל הדירות 
 

 להעביר את זכאותו לרכישת דירה לאחר. ההחברה לא תאפשר לזוכ .ז
 

 

 התואם תנאי נספח זה ייערך ע"י החברה ויאושר ע"י העירייה. רט ותקנון הגרלה מפ .ח
 

 רישום הערת אזהרה ע"י החברה .11
 

החברה מתחייבת כי לא תרשם כל דירה על שם זוכה בהגרלה אלא במקביל  .א

הערת אזהרה ע"י החברה בדבר איסור למכור ולהשכיר את הדירה כאמור  לרישום

 לעיל במשך חמש שנים מיום מסירתה לזוכה. 

 

 דוע לחברה כי העירייה לא תיתן אישור להעברת הדירה אלא בכפוף לאמור לעיל. י .ב
 

 פיקוח ואחריות .12
 

החברה באמצאות רואה חשבון מטעמה תהיה האחראית הבלעדית  לכל הליך  .א

ושלבי ההרשמה, בדיקת זכאות להשתתפות בהגרלה, עריכת ההגרלה, קביעת 

 לנספח זה.רשימת הזוכים בהגרלה וביצוע פרסומים בהתאם 



 החברה הינה האחראית הבלעדית  ביחס לכל עסקה עם רוכש. .ב

על מהלך ביצוע ההגרלה, בדיקת זכאויות,  לפקח אינה חייבת  אךהעירייה רשאית  .ג

הודעה לזוכים וביצוע הליך המכר. אין בזכות הפיקוח של העירייה או בפיקוח בפועל 

דית של החברה לבצע כדי למעט מאחריותה הבלע או בהעדר פיקוח כאמור מטעמה

 הוראות נספח זה.את 
בהן לרבות כל הפעולות הנקובות בנספח זה הינה על  כלביצוע ההגרלות על כ  .ד

 חשבון הקבלן והוצאותיו. 
 

 יחידות דיור נותרות .13
 

במידה ונוהל הליך הגרלה ביחס לכל הדירות המיועדות לבני המקום  בקשר  .א

דירות אלו בין מחמת העדר זכאים למתחם, אולם לא נחתמו הסכמי מכר בגין כל 

ויתרו על ובין בשל העובדה כי זוכים בהגרלה  במספר מספיק אשר נרשמו להגרלה

 זכותם, תקבע החברה הליך נוסף של הגרלה כאמור לעיל בתאום מול העירייה. 
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  הסכם

 (הרצליה "ויצמן" מתחם פינוי בינוי)תוכנית 

 

 2020ם ____ בחודש __________ שנת שנערך ונחתם בהרצליה, ביו

 

 עיריית הרצליה   בין:

 הרצליה, 22מרחוב בן גוריון   

 "העירייה"( :להלן)  

 מצד אחד          

 

 520031089ח.פ. , בע"מ (1965בניין ) אזורים  לבין:

 אביב-תל ,32מרחוב ארניה   

 (או "אזורים" ""היזם או" החברה" :להלן)  

 מצד שני          

בדיון וועדת משנה לתכנון ובניה אושרה למתן תוקף, בכפוף לתנאים,  להלן, כהגדרתה התכניתו הואיל:

 ;29.5.2019הרצליה מיום 

להקמת מבני ציבור ולהריסת מבני ציבור הוטל על החברה לבצע עבודות שונות  ועל פי התכנית,  והואיל:

 .עבודות המוטלות על היזם בתכנית(-)להלן על חשבונה

מימוש התכנית כנדרש הנדרשות לצורך החברה תבצע עבודות נוספות כי והוסכם בין הצדדים  והואיל:

 בהסכם זה להלן;

אזורים , ולקבלת היתרי בניה לצורך הוצאתה לפועל לאישורה הסופי של התכנית בכפוףו והואיל:

בתאום עם המחלקות המקצועיות נשוא הסכם זה העבודות כל לבצע את לתכנן ומתחייבת 

 זה; אמור בהסכםבעירייה ובכפוף ל

  ,החברה לעבודות שתבצעזה את ההסכמות בנוגע  והצדדים מבקשים לעגן באמצעות הסכם והואיל

ואופן עליהן ואת היחסים בין העירייה לחברה בכל הנוגע לביצוע העבודות הנ"ל, הפיקוח 

 ;כאמור לעיל פיתוח שייחתמו בין הצדדים ובכפוף להסכמי  מסירתן לעירייה 

א. לפקודת 198וכל הסכם עתידי לביצוע עבודות ע"י החברה יאושר בדרך הקבועה בסעיף  והואיל

 העיריות )נוסח חדש(;

 

 לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי 

 כללי  .1
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 זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.  המבוא והנספחים להסכם .א

 , ואין להיזקק להן בפירוש הוראותיו. הינן לנוחיות בלבדכותרות הסעיפים בהסכם זה  .ב

 

 הגדרות .2

המקומית לתכנון ובניה תכנית בסמכות הוועדה  -504-0222943שסומנה   2291הר/ מק/  "התכנית"

כהגדרתו להלן. התכנית מציעה  הרצליה שמטרתה התחדשות עירונית במתחם שיכון ויצמן

יח"ד  1843יח"ד ובמקומו בינוי של  576הריסת הבינוי הישן הקיים בתחום התכנית הכולל 

פארק מרכזי, קריית חינוך ופנאי, וכן הסדר תחבורתי משרדים, חדשות )משולב עם מסחר(, 

 "(.הפרויקטניה )להלן: "וח

אבן דונם בעיר הרצליה, בין הרחובות:  80 -המשתרע על שטח של כ תחום התכנית"מתחם ויצמן )או המתחם("

, 89, 43וכולל את המקרקעין הידועים כחלקות  ויצמן והרב קוק תור הזהב, יוסף הנשיא, עזרא,

230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,248 ,256 ,

 ;6535בגוש  141, 93, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 48, 47, וחלקות 6527בגוש  257

מכח התכנית  ושאותן היזם  כל עבודות הבנייה והפיתוח המוטלות על  "עבודות המוטלות על היזם בתכנית"

 הסכם זה  במסגרת ובכפוף להוראות העירייה  לבצע ללא קבלת כל תמורה מהעירייהעליו 

ו בהתאם מא לפקודת העיריות )נוסח חדש(  אשר ייחת198לפי סעיף פרטניים והסכמי פיתוח 

וללא כל קיזוז  מהיטלי פיתוח ו/או  מההשבחה ו/או מהיטל השבחה להוראות הסכם זה, 

 והכוללות:

 .תפרטיות בבעל פרטי הכולל חניות ציבוריות תכנון והקמת חניון   .א

ותכנון והקמת מתנ"ס חדש תחתיו )בכפוף לשינוי הקבוע  03הריסת מתנ"ס קיים במתחם   .ב

 ( .המתנ"סלעירייה תחת הקמת בדבר תשלום  בהסכם זה

י נוסף ככל שקיים בתחום וכל מקלט ציבור 04 -ו 03הריסת מקלטים ציבוריים במתחמים  .ג

 .וכן ביצוע מיגון כנדרש לכל אורך תקופת הבניה התכנית

 .ושיפוץ חזיתו של בית הכנסת  03הריסת מבנה העזר של בית הכנסת במתחם  .ד

 .03דש של שני מגרשי ספורט במתחם הריסה והקמה מח .ה

כמפורט  בקיזוז או  שהתמורה עבורן תשולםהתכנית,  מכחלבצע   שעל החברהעבודות   -" נוספות"עבודות  

א 198שייחתמו בהתאם לסעיף פרטניים ובכפוף להסדרתן בהסכמי פיתוח  .יג להלן8בסעיף 

 :כוללות אלו עבודות .לפקודת העיריות )נוסח חדש( ובהתאם להוראות הסכם זה

 שיתואם במיקוםקים, החברה תבתוך מבני המגורים ש ילדים גני ארבעה הקמתתכנון ו  .א

  .מתחם לכל שתאושר עיצוב אדריכליהעירייה  במסגרת תכנית  עם

  05 -ו 04, 03 במתחמים  עירוניות כיכרות הקמתתכנון ו  .ב

התכנית והוסכם בין הצדדים  מכח החברה על מוטלת שאינה עבודה כל –"עבודות פיתוח" 

כי החברה תבצען  ים/מאוחר ים/במסגרת הסכם זה או יוסכם בין הצדדים במסגרת הסכם

הצדדים  ביןשייקבע  כפי [חדש]נוסח  העיריות' לפק א 198עבור העירייה בהתאם לסעיף 

 פיתוח הסכמי לחתימת ובכפוף, ככלל.  ובהתאם להוראות הסכם זה בהתאם להוראות הסעיף

 : יכללו אלו עבודות, פרטניים
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 תכנון וסלילת דרכים, תשתיות עירונית תת קרקעיות. .א

  03תכנון וביצוע שצ"פ במתחם   .ב

במיקום שייקבע ע"י העירייה  עירוניות ו/או בשצ"פתכנון והקמת  בתי קפה בכיכרות  .ג

  במסגרת תוכנית עיצוב אדריכלי שתאושר.

כל העבודות המפורטות בפרקים "עבודות המוטלות על היזם בתכנית", "עבודות  -""עבודה" או  "עבודות"

 כולן או כל חלק מהן.  -עבודות פיתוח""נוספות" ו

 כהגדרתו בתכנית; –"מתחם" 

 העיר או מי מטעמה. תמהנדס -"המהנדסת"

  -נספחים .3

 מפרט גנ"י .א

 אישור קיום ביטוחים .ב

 לעבודות תשתית נוהל מסירה  .ג

 ולשנת הבדק נוסח ערבות לתקופת הביצוע .ד

  הנחיות למכירת דירות לבני המקום .ה

 תנאי סף לקבלן ראשי .ו

 תנאי מתלה .4

הסכם זה הינו תנאי מתלה לכניסת  להסכם זה  מותנה בזאת במפורש כי אישור מועצת העיר .א

א לפקודת העיריות )נוסח חדש(  לכל 198עוד יודגש כי אישור מועצת העיר, לפי סעיף   לתוקף.

 הסכם פיתוח פרטני שייחתם מכח הסכם זה  יהיה תנאי לכניסתו של הסכם כאמור לתוקף.

לביצוע  טניפר לא יהיה תוקף לכל הסכם -מובהר ומודגש כי ללא התקיימות התנאי המתלה .ב

. לחברה לא תהיה כל טענה או תביעה נגד העירייה או מי מטעמה עקב אי עבודה ע"י החברה

 התקיימות התנאי המתלה; 

  .ג

 

 כללי -בתחום התכניתתנאים לבניה  .5

 

  

יחידות דיור בכל  200קמת מעל השמשמעותו  מוצהר ומוסכם כי לא יינתן כל היתר לבניה  .א

כמפורט ילדים  גן כיתות שתי להקמתשניתן ליזם לבקשתו היתר אלא לאחר  תחום התכנית 

יובהר כי היתר כאמור לא יינתן אלא לאחר שייחתם בין הצדדים הסכם להקמת  .בהסכם זה 

 .כאמור בס"ק )ג( להלן א' לפקודת העיריות )נוסח חדש(  ואישורו כדין198הגנים לפי סעיף 

 

יחידות דיור בכל  400קמת מעל הומוסכם כי לא יינתן כל היתר לבניה  שמשמעותו  מוצהר .ב

גני  כיתות שתיתחום התכנית  בתחום התכנית אלא לאחר שניתן ליזם לבקשתו היתר להקמת 

 .כמפורט בהסכם זה )א( לעיל,  הכל 5על אלה האמורות בסעיף   נוספותילדים 
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לא יינתן היתר בכל מתחם בתחום התכנית, אלא לאחר שנחתם ביחס  כי במפורש מותנה בזאת  .ג

סוגי העבודות, כל  ביצוע המסדיר את הסכם זה להוראותבהתאם  לאותו מתחם הסכם פיתוח

א' לפקודת  198ביחס למתחם,  וההסכם אושר  כדין פי סעיף  כהגדרתן במבוא להסכם זה

פעולה לצורך קידום הסכמי פיתוח פרטניים לכל . הצדדים יפעלו בשיתוף  העיריות )נוסח חדש(

  , על מנת לזרז את ישום התכנית.מתחם בשקידה ובתום לב

 

 התכנית בתחום דיור יחידות 634לא יינתן היתר שמשמעותו הקמת מעל מוסכם בין הצדדים כי  .ד

 2המצויים במתחמים   40B -ו 40Aאלא לאחר  שהיזם הרס את כל מבני הציבור בתאי שטח 

ותאי שטח אלו פונו לחלוטין מכל מכשול, באופן אשר מאפשר לפי קביעת העירייה  בתכנית 3-ו

  .ציבור מבני בנייתהתחלת  –

הועדה(, -הרצליה )להלן לועדה המקומית לתכנון ובניה  לפנותהחברה  רשאית  כי מוסכם עוד

 .דיור ויחידות זכויות לניוד בבקשהלתכנית,  6.19בסעיף  כאמור

, יצטרפו יחידות 2 למתחם 3 ממתחם דיור יחידות 23 עד של ניודשתאשר הועדה המקומית  ככל

 - 40Aאלו  למספר היחידות שהיזם יהיה רשאי להקים  בטרם הריסת מבני הציבור בתאי שטח 

40B . 

 
ליעוד מגורים או מסחר או   תימסר תעודת גמר לכל מבנה  לאהיזם לא ידרוש ומוסכם כי  עוד .ה

 השטחים בכל היזם עבודות כל שהושלמוהתכנית, אלא לאחר  בתחוםאחר )מלבד מבני ציבור 
 ככל ציבוריים מבניםשצ"פים/ /כיכרות, עירוניות תשתיות)לרבות  מתחם באותו הציבוריים

באופן המאפשר שימוש בכל התשתיות למעט השלמות  (היזם על הוטל במתחם שביצועם
בכלל זה מוסכם כי לא תינתן  .העיר ניתנות להשלמה במועד מאוחר יותר תשלפי דעת מהנדס

תעודת גמר לכל מבנה מגורים   במתחם בו נקבע מיקומם של גני הילדים או כל חלק מהם  
לאחר אלא  כחלק ממבנה המגורים, כאמור בהסכם זה, במסגרת תכנית לעיצוב אדריכלי, 

מבנה הגן הושלם לשביעות רצונה, ובכפוף לכך כי יור מסירה כי שהעירייה אישרה במסגרת  ס
במקביל  חתומה ליזם  תימסרתעודת הגמר , ותעודת הגמר למבנה  תכלול את גן הילדים

 למסירת אישור מסירה סופי של גן הילדים.
"ס מתנהעל אף האמור בהוראות התכנית, תחת  חובתו להקים את  מסכימים בזאת כי  םהצדדי .ו

בתכנית, ישלם היזם לעירייה את עלויות הקמת המתנ"ס, והמבנה יוקם ע"י  2-3 במתחמים

 להלן; 7העירייה כמפורט בסעיף 

 
במסגרת  לא תבוצע כל עבודה בשטח ציבורי אלא לאחר קבלת אישור העירייה מראש ובכתב .ז

 והיתרי בניה.  , מפרטיםמאושרות עבודה תכניות

 
אף יזם נדרש להגיש בקשה ולקבל היתר בניה לכל עבודה בשטח הציבורי, היובהר ויודגש כי  .ח

 אם הדין אינו קובע חובת קבלת היתר כאמור.

 
, אלא להוסיף הקבוע בתכנית מובהר ומודגש כי אין בהסכם זה כדי להוות ויתור על כל תנאי .ט

  . על תנאי התכנית

 
בו יבקש היזם לבנות אלא שי החמית כל מבנה במתחם מובהר כי לא יינתן היתר בניה להקמ .י

יחידות לבני  50 ו/או שורינו למכירה ארבעת המתחמים הראשונים נמכרולאחר שבמסגרת 

המתחמים הראשונים לגביהם התבקש  ח ה' להסכם זה, ולאחר שבשני פהמקום כנדרש בנס

, ובלבד שנרשמה ובנספח ה' דירות לבני המקום כנדרש בהסכם זה  וחמש עשריםנכללו -היתר 

 . .ה להלן6היחידות כאמור בסעיף  50הערת אזהרה על כל 
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 אלא לבנות היזם יבקש בו החמישי במתחם מבנה כל להקמת בניה היתר יינתן לא, כן כמו

בכל אחד מהם   המקום לבני דירות 25 נכללו והרביעי השלישי המתחמים שבמסגרת לאחר

 .זה בהסכם כנדרש

 
בטרם ביצוע התשלום לעירייה עבור הקמת   03יינתן היתר לבניה במתחם  לאכי  יובהר .יא

 המתנ"ס כנדרש במסגרת הסכם זה.

 
 

 
תר אאו היתר לעשות שימוש בשטח ציבורי לצורך יובהר כי אין בהסכם זה כדי להוות אישור  .יב

אין החברה רשאית לעשות שימוש בשטח ציבורי כאמור התארגנות לבניה בתחום התכנית. 

 אישור מהעירייה  ולאחר תשלום מלוא התשלומים הכרוכים בכך.  קבלתאלא לאחר 

 

   27ה נתקהערת אזהרה מכח יהיה רישום  ,מתחם לתנאי להוצאת היתר בניה ראשון בכ .יג

המקרקעין  להבטחת רישום שטחי הציבור בפנקסי רשםלתקנות המקרקעין ניהול ורישום( 

המצויים במקרקעין בשכבות תלת מימד או בדרך אחרת )הכיכר העירונית וגני הילדים כולל 

 .החצרות( בבעלות העירייה או בחכירה לדורות

  מכח הסכם זה יהיו: םבו יוקם גן ילדילהוצאת היתר בניה ראשון בכל מתחם תנאים  .יד

i. לפקודת העיריות )נוסח .א 198לפי סעיף לאותו מתחם   פרטני חתימת הסכם פיתוח

 חדש( אשר יאושר כדין ובכפוף להוראות הבאות;

ii.  בנוסח המצורף להסכם זה להבטחת רישום ₪  100,000הפקדת ערבות בנקאית על סך

ולהבטחת  ורישומו כאגף נפרד גני הילדים ע"ש העירייה בהתאם להוראות ההסכם

יה אוטונומית, הערבות תהרישום תקנון בית משותף בהתאם להוראות הסכם זה. 

 ג. להלן.24בלתי מותנית עפ"י התנאים המפורטים בסעיף 

יובהר כי הערבות לא תחולט ככל שהחברה פעלה בהתאם להסכם זה לרישום הגן כאגף 

נפרד אולם לא עלה בידה לאור סרוב המפקח על הבתים המשותפים ובלבד שהובטח 

בתקנון הבית המשותף כי היחידה הנפרדת לא תישא  בהוצאות התחזוקה כאמור 

 בהסכם זה.  

iii. זם על זכויותיו החוזיות מכוח הסכם של הי החברות ברשם ספציפי שעבוד רישום

ובכפוף להסכמת הגורם  אלו תיוהתחייבו להבטחת, הפינוי בינוי במתחם הרלוונטי

 . המלווה של הפרויקט

iv. לפחות ,העירייה עם מראש בתאום החברה י"ע המקרקעין על למפקחת מכתב משלוח 

 בבית נפרד כאגף הגן מצוי בו האגף את לרשום הכוונה בדבר ,ההיתר קבלת לפני יום 60

 .להלן כמפורט מורכב

ולא  באופן בלעדי לאיזו מהיחידות בפרוייקט כנה או תוצמדנהילא תשוהציבוריות החניות  .טו

 . ולאופן השימושהמשתמש  תהיה בהן כל מגבלה באשר לזהות

שהפקיד  ,זה בהסכם מפורטות אשר, ערבותה את לחלט רשאית תהיה העירייה כי מוסכם .טז

שהיזם לא רשם את גני הילדים  ככללעיל  iiלסעיף יד  בהתאם ממנהבידיה היזם  או כל חלק 

ככל שלא הוכח לעירייה כי העיכוב לא היה  הילדים לגן גמר תעודת מתן מיום חודשים 18 תוך

ו/או פעל בניגוד להסכם זה  1973-.ב)ג( לחוק המכר )דירות(, תשל"ג6תלוי ביזם בהתאם לסעיף 
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 ברישום זכויות העירייה/ברישום אגף נפרד בבית מורכב/ברישום התקנון לבית המשותף.

בהתאם לתכנית או לכל תכנית  מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע  מכל חובה של היזם

 שתבוא תחתיה.

 

 

 מכירת דירות לבני המקום -חובות היזם .6

מבחינת גודל  בתמהיל מגוון ,דירות 50 למכורהיזם מתחייב לתכנית,  6.15בהתאם לסעיף  .א

 במתחם, ובלבד שהתמהיל אושר מראש ע"י מהדסת העיר כלל סוגי הדירותשיכלול את  הדירות

  ;ממחיר השוק לבני המקום 15% -במחיר מופחת ב

 .להסכם זה ה'יהיו כהגדרתם בנספח  "בני המקום "  .ב

המתחמים הראשונים  ארבעת-בהדירות  לבני המקום תיכללנה  50מוסכם בין הצדדים כי  .ג

הדירות  50אלא לאחר שנכללו  .חמישילא יינתן היתר בניה למתחם לגביהם יתבקש היתר בניה. 

 המתחמים הראשונים לגביהם התבקש היתר בניה. ארבעתבכאמור 

 הועדה המקומית.  שמאי יובהר כי לענין חובת היזם בסעיף זה, מחיר השוק ייקבע בידי .ד

 שייוחדו לבני המקום יסומן בבקשה להיתר שיגיש היזם ובהיתר עוד יובהר כי מיקום הדירות .ה

על דירות אלו  ירשום היזם הערה  . שמאי הועדה המקומית ומהנדסת העירויתואם מראש עם 

לבני המקום יעודן בדבר  2011-לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, תשע"ב  27לפי סעיף 

 בהתאם להסכם בין הצדדים.

מבני המקום אשר רכשו דירה בהתאם לאמור לעיל תשלום בגין ם מתחייב שלא יגבה זהי .ו

 ממי שרכש מהיזם דירה שלא כאמור בפרק זה. נגבה שתשלום הגבוה משיתבקשו שינויים 

  ה' ומכר לבני המקום יבוצע בהתאם לנוהל וקריטריונים המפורטים בנספח  הגרלותביצוע  .ז

יחידות דיור, המצויות בשני  25יובהר כי בכל הגרלה תשווקנה לכל הפחות   .להסכם זה

ר כי החברה תבצע הגרלה רק בעבור יחידות דיור אשר תחילת עוד יובה מתחמים לכל היותר.

 הקמתן יחל לכל המאוחר שנתיים לאחר ביצוע ההגרלה. 

ת אזהרה ורישום העריה שיבנו יה בארבעת המתחמים הראשוניםלתעודת גמר למבנים תנאי  .ח

 ללאזכויות בנכס  תבדבר איסור העברעל  כל דירה אשר נמכרה לבני המקום כמוגדר בנספח ה' 

וכן רישום הערה כאמור   דירההממועד המסירה של  שנים חמש במשך הרצליה עיריית הסכמת

  .בסעיף ה' לעיל

 מתנ"ס  -חובות היזם .7

 

החברה מתחייבת לשלם לעירייה את העלויות הכרוכות בהקמתו מחדש של מתנ"ס יבור,  .א

וכן  תו על כל חלקיו ולרבות הפיתוחהריסת המבנה הקיים, תכנון המבנה החדש, בניי -לרבות

וכל עלות נוספת הכרוכה באופן ישיר או עקיף בבניית המתנ"ס בצ"מ תקורות, , הוצאות פיקוח 

, נוכח שיקולים זאת תחת ביצועו ע"י החברה, כנדרש בתכנית ת"(."העלות הכולל )להלן:

ורים כתנאי לקבלת היתר בניה למבני מג. התשלום יועבר לעירייה הנדסיים של העירייה

  ;במתחם

 

, מע"מ בתוספת  "חש 6,110,000 בסך הינוהמתנ"ס  בגין היזם של  וסופי כולל תשלוםכי  מובהר .ב

 "ר.מ 650 של בניה להיקף וביחס, בתוספת מע"מ "רלמ ₪ 9,400 המהווים

לעיל ' בבסעיף  הנקובבטרם ביצוע התשלום   03יובהר כי לא יינתן היתר לבניה במתחם  .ג

 ועד לתשלום בפועל. זה סכםממועד חתימת ה למגורים הבניה תשומות למדדובתוספת הצמדה 
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 הקמת גני ילדים -חובות היזם .8

 

( להוראות התכנית, מוסכם בין הצדדים כי על היזם 3) –( ו 2) 6.10בהתאם לאמור בסעיף  .א

במיקום  שייקבע  בהתאם להוראות הסכם זה להקים ארבעה גני ילדים בתחום התכנית, 

הקמת גני הילדים תבוצע רק לאחר  בתכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי, כפי שתאושר ע"י העירייה. 

א. 198ים לענין זה בהתאם לסעיף אישורה של מועצת העיר להסכם פיתוח שייחתם בין הצדד

 לפקודת עיריות )נוסח חדש(.

 

בקומות הקרקע היזם עוד מותנה במפורש כי  גני הילדים  יוקמו בשטחים שיקצה לצורך כך  .ב

ובכפוף לאמור בסעיף א הנדרשת בהתאם למפרט משרד החינוך של מבני מגורים  ויכללו חצר 

 לעיל.

 
גני הילדים יוקמו בהתאם לתכניות ביצוע ולמפרטים שתאשר העירייה מראש ובכתב. מכל  .ג

מהנדסת  א. כנספחמקום, המפרט הטכני לגני הילדים לא יפחת מהמפרט המצ"ב להסכם זה 

הקמת הגן כחלק ממבנה  נוכח  שינוים במפרט הנדרשיםהעיר רשאית להתיר מראש ובכתב 

 .מגורים

 
 מהמעלית נפרדת מעלית וכןסה למבנה המגורים, יכניסה נפרדת מהכנלגני הילדים תבנה  .ד

 חלק מהווה ואינ המעלית שטח כי במפורש מובהרהכל על חשבון החברה.   ,המגורים למבנה

. עוד מובהר כי לגני הילדים תוקמנה תשתיות ומערכות לעיל כמפורט הילדים גני משטחי

תשלום כמפורט  למנגנון  ובהתאם על חשבון החברה הכלנפרדות )אשפה, מיזוג אוויר וכו'( 

  -;בפתיח להסכם זה

 
חשמל, מים, ביוב, מיזוג  נפרדות לפי הפרוט להלן: גני הילדים יימסרו לעירייה כולל תשתיות .ה

דרש ע"י העירייה, חומרי גמר חיצוניים נחלוקה פנימית כ. וביוב מים מוני , מוני חשמלאויר, 

פנימיים, מתקני חצר ופיתוח לרבות אישור מכון התקנים למתקני המשחק,  וכאשר המבנה ו

מוכן וראוי לאכלוס הכל על חשבון החברה ובביצועה,  למעט ריהוט נייד אשר יסופק ע"י 

 העירייה ועל חשבונה. 

 

ובהתאם לנוהל המסירה  הז בהסכם כמפורט סופית במסירה לעירייה יימסרו הילדים גני .ו

 הוראות הסכם זה בדבר אחריות ובדק תחולנה על גני הילדים.ו .המקובל בעירייה למבני ציבור

 
היזם מחוייב לרשום את מבנה המגורים בו מצוי גן ילדים כאמור כבית מורכב  כהגדרתו בחוק  .ז

לעיל  ה', וכן ירשום את גני הילדים לרבות התשתיות הנקובות בסעיף 1969-, תשכ"טהמקרקעין

תקבע המפקחת על המקרקעין כי אין אלא אם כן  בהתאם לחוק כאגף נפרד האפשר ובמידת

 מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם העירייה למען רישום הבנין כאמור לעיל.היזם  אפשרות כזו.

 
 

הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו,  כיאחראי היזם לקבוע בתקנון הבית המורכב  עוד .ח

החזקתו וניהולו של כל אגף יהיו  וכישבתחומי כל  אגף יהיה צמוד לדירות  שבאותו אגף, 
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 תחולחובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, ש כךנפרדים, 

נציגות ללית אסיפה כ תתקייםייקבע בתקנון כי  עודשבאותו אגף בלבד;  השטחיםעל בעלי 

 יירשם אם בין, אלו הוראות המשותף הבית בתקנון ובנוסף ייקבע .המורכב בבית אגף כלנפרדת לגבי 

 :לאו אם ובין מורכב כבית המשותף הבית

 

 
i.  העירייה תהיה פטורה מתשלום דמי שירותים, או מיסי ועד בגין הרכוש המשותף או כל

וכן תהיה פטורה מתשלום הוצאות  חלק ממנו, לרבות כל מס שיוטל על הרכוש המשותף
אחזקה וניהול מכל מין וסוג שהוא של הבית המשותף, לרבות הוצאות שוטפות ו/או 

 עיתיות ו/או חד פעמיות ו/או הוצאות עתידיות לשינוי ו/או שימור הבית המשותף.
ii. ובכתב מראש העירייה הסכמת קבלת לאחר אלא  שלעיל הוראה לשנות יהיה ניתן לא 

 . בכך תלויות העירייה של ותיהוזכוי מאחר
 

אופן  לעניין התקנון יירשם, בתקנון לעיל האמור לרישום המפקחת מטעם מניעה שתהיה ככל .ט

  .ובכתב מראש ובאישורה ,העירייה מול בתאוםרישום גני הילדים 

 

 הבתים בפנקס העירייה שם על הילדים בגני הזכויות לרישום פעולה בשיתוף יפעלו הצדדים .י

 בפנקס המורכב הבית רישום. כך לצורך בו תידרש שהופעתם מקום בכל ויופיעו המשותפים

 .חשבונה ועל החברה"י ע ייעשה העירייה שם על הזכויות ורישום  המשותפים הבתים

  

 
הדירות במבנה בו מוקם גן ילדים כאמור בדבר  העדר השתתפות  רוכשייידע את כל  היזם .יא

במסגרת חוזי המכר  וזאת העירייה בתחזוקת הבית המשותף למעט האגף בו מצוי גן הילדים

  עליהם יחתום היזם או חליפו במקרקעין. 

 

במתחם בו נקבע מיקומם של גני הילדים  כי לא תינתן תעודת גמר לכל מבנה מגורים   מוסכם .יב

לאחר שהעירייה אישרה במסגרת   אלא או כל חלק מהם במסגרת תכנית לעיצוב אדריכלי, 

סיור מסירה כי מבנה הגן הושלם לשביעות רצונה, ובכפוף לכך כי תעודת הגמר למבנה  תכלול 

ר מסירה סופי של את גן הילדים, ותעודת הגמר תימסר חתומה ליזם  במקביל למסירת אישו

. מוסכם בין הצדדים כי סעיף  כאמור לאמור בהסכם זה בטח הרישום בהתאם וה, וגן הילדים.

יוטמע גם בתכנית לאיחוד וחלוקה במתחמים בהם יוקמו גני ילדים, בכפוף לאישור הועדה 

  המקומית .

 
  

 
בכפוף לחתימת הסכם בענין  מוסכם כי בגין הקמת גני הילדים, תשולם לחברה תמורה כדלקמן .יג

 :.א לעיל8זה לפי דין  כאור בסעיף 

 
i.  חישוב ההשבחה והיטל ההשבחה בגין התכנית יבוצע ללא שיובאו בחשבון הוצאות

 היזם להקמת גני הילדים.

ii.  עם הגשת בקשה למתן היתר בניה למבנה אשר במסגרתו ייבנה גן ילדים כאמור

הקמת גן ילדים בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם זה, תבצע העירייה  חישוב של עלות 

 חישוב העלות(. -()א( לפקודה )להלן4.א)ב()198בסעיף 

iii. תחליט העירייה אם ברצונה לשלם ליזם בדרך של קיזוז חישוב  בסמוך למועד זה

ייפגשו נציגי העירייה והחברה. שאז  , , או בדרך של החלפת שיקיםההשבחההעלות מ
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קבלת  שיק כנגד ק בגובה מחצית חישוב העלות במועד זה העירייה תמסור לחברה שי

 מהחברה לתשלום מלוא היטל ההשבחה שעל החברה לשלם במועד זה.

iv.  .תשלום זה יהווה מלוא התמורה לה זכאית החברה מהעירייה בגין הקמת גני הילדים 

v.  מוסכם בין הצדדים כי מנגנון תשלום כאמור יחול ביחס לכל עבודה המוגדרות כעבודה

 כדין. פרטני ם זה, ובכפוף לחתימת הסכם פיתוחנוספת בהסכ

 

 

 :חניוןהקמת -היזם חובות .9

 

חניון בהתאם להוראות התכנית החל ונספחיה,  היזם מתחייב להקים  מתחת לכיכר העירונית .א

אשר לא  לשימוש הציבור  חניה מקומות 40 -מגורים ולא פחות מ ודעמהחניות לי  10%שיכלול 

מוסכם כי מתוך . -1  החניון בקומת ותמוקמנה (חניותה-)להלן למשתמשים מודותצתהיינה 

לשימוש   חניהמקומות  8-יותר מ ולאיוקצו חניות במספר עליו תודיע העירייה  -חניות אלו

 ללאועות מסויימות בהן פועלים מבני הציבור, שב ,שעות ביום 8 עובדי העירייה וזאת למשך 

מקומות החניה לשימוש הציבור כפוף לאישור מחלקת התשתיות  הקצאת –מקום  מכל .תשלום

יובהר כי העירייה תהיה רשאית לעשות שימוש  .האישור קבלת בעתובהתאם לתקן החניה 

 בחניות  לטובת תקן החניה של מבני הציבור בתחום התכנית. 

 

 בעירייה הנכסים אגף"י ע יאושרבהתאם לתכנית או כל תכנית שתחליף אותה   החניון תכנון .ב

 במתחם בו יוקם החניון;   היתר להוצאת כתנאי,  ובכתב מראש העיר ומהנדסת

 
 

מטעמה מי תהיינה מסוימות וקבועות ותוקמנה על ידי אזורים ו/או על ידי  לציבורהחניות  .ג

לדירות המגורים  שיוקצו ויוצמדובמופרד מהחניות במקבץ אחד והעליונה,  חניוןבקומת ה

יהא בהתאם להוראות ולתקנות התקפים ליום מתן היתר  לציבור. גודלן של החניות 04במתחם 

תסומנה על ידי אזורים ו/או על ידי  לציבור. בנוסף, החניות לציבורהבניה לבנייתן של החניות 

מי מטעמה בצבע שונה מיתר החניות בפרויקט, ולגביהן תתלה אזורים ו/או מי מטעמה שילוט 

יציב על חשבונו שילוט  היזם .חניות ציבוריותהחניות המסומנות הינן בו צוין במפורש כי 

בקומת הרחוב על פני הקרקע מעל החניון וכן  רלוונטי בנוגע לקיומן של החניות הציבוריות

 . בכניסה לחניון במקום בולט ובתאום עם העירייה

 
 

יירשם בבעלות  ,לעיל כל החניון התת קרקעי המתוחם בתכנית זו, כולל החניות הציבוריות .ד

, ומבלי לגרוע מחובת החברה להעמיד את החניות פרטית ובכל מקרה לא יירשם על שם העירייה

החניות הציבוריות בהתאם להוראות התכנית,  מובהר ומוסכם בזאת כי  לצבור לטובת הצבור.

תירשמנה ע"ש היזם בבעלות מלאה בשיטת רישום "תלת מימד" וככל שרישום הזכויות בחניות 

 .לדורות. בחכירה , יירשם החניון על שם היזםיבוריות בתלת מימד לא יתאפשרהצ

 
החניות תוקמנה בהתאם להוראות הסכם זה, במיומנות ובמקצועיות ראויה, היזם מתחייב כי  .ה

לא יפחתו מהמפרט, איכות הבניה , הטיב ורמת הגימור בחניות ובלבד שהמפרט, איכות הבניה

 שתוקמנה ע"י היזם  לשימוש דיירי מבני המגורים בתחום התכנית.ורמת הגימור ביתר החניות 
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הנדרשים  םהחניות יתוכננו ויוקמו ע"י היזם בהתאם לכל התנאימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ו

לצורך קבלת רשיון עסק וכל אישור אחר הדרוש לצורך הפעלתן כחניון בתשלום, לרבות כל 

בכלל לזה תידרש  .1968-האישורים והתנאים הנדרשים בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח

החברה לתכנן ולהקים את החניון בהתאם לכל דרישה של כל גורם רגולטורי רלוונטי לרבות 

 ובה, בטיחות, שיפועים וכיו"ב.דרישות בענין ג

 

 
החניון הציבורי יהיה, כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה, והתוספת הראשונה, התקנת  תכנון .ז

, אשר הסדרי החנייה בו ייקבעו על ידי עיריית 2016"ו התשעמקומות חנייה, תקן חנייה ארצי, 

  .4במתחם   הרצליה כתנאי להיתר

 
החניה בחניות כחניון בתשלום לשימוש הציבור ובלבד שיחולו  היזם יהיה רשאי  להסדיר את  .ח

 ההוראות הבאות:

 
i. 23:00 -ל 7:00ה בין השעות -של החניון תהיינה: בימים א המינימליות שעות ההפעלה ,

מצאת השבת או החג  -, ובמוצאי שבת וחג16:00 -ל 7:00בין השעות  -בימי ו' וערבי חג

 .23:00ועד השעה 

ii.  לגבות תשלום בגין החניה בחניות בעת היציאה מהחניון ובלבד היזם יהיה רשאי

אחרים בתחום  שתעריפי החניה לא יעלו על המחירים המקובלים בחניונים עירוניים

 העיר הרצליה.

iii. ו ועל חשבונו לצורך היזם יהיה רשאי להתקין מחסום חשמלי או אחר לפי שיקול דעת

יבוריות במועד הפעלתן כאמור הפעלת החניון, ובלבד שתתאפשר כניסה לחניות הצ

 בהסכם זה.

 מסויימותשעות ביום, בשעות  8יועמדו  מתוך החניות הציבוריות חניות 8 ,כאמור לעיל

 . שלוםת ללאצוות העובדים במבני הציבור  לטובתבהם פועלים מבני הציבור, 

 

יהיה האחראי לאחזקתן התקינה של החניות והמתקנים המצויים   ו/או מי שיבוא בנעליו היזם .ט

 או למתקנים כאמור לעיל.שייגרם לחניות  מתחת לכיכר העירונית ויתקן על חשבונו כל נזק

 

לכל נזק שייגרם לחניות או לצד ג' או לצד   עפ"י דיןעליו יהיה אחראי נהיזם  ו/או מי שיבוא ב .י

בגין כל מעשה או מחדל שנעשה או לא נעשה על ידו בקשר כלשהו או תביעה שתוגש ע"י כל אדם 

 ויבטח והם ו/או מי שיבוא בנעליו עם השימוש בחניות. השימוש בחניות יהיה באחריות היזם

 את החניות לרבות בביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

 
אדם או גוף או כל צד ג' היזם מצהיר ומתחייב כי העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק או לכל  .יא

 או לרכושם בגין הפעלת החניון ע"י היזם או מי מטעמו

 
 

של רוכשי דירות אך היזם   מובהר כי החניות לשימוש הציבור לא תוצמדנה לכל יחידת או דירה .יב

,  ולא תהיה בהן כל מגבלה באשר לזהות בחניות הציבוריות  יויהיה רשאי לשמור על זכויות

. בלי לגרוע באמור לעיל יפעל היזם לצורך רישומה של )ד( לעיל9כאמור בסעיף  ואופן השימוש
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בדבר ייעודן של החניות  2011-לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, תשע"ב  27הערה לפי סעיף 

 הציבוריות בלשכת רישום המקרקעין. 

 

 
העדר איטום ראוי/ יהיה אחראי לתיקון כל נזק שייגרם עקב היזם מוסכם ומותנה מפורשות כי  .יג

בין אם הנזק נגרם בשטחים הציבוריים  -ביצוע לקוי של פתרונות ניקוז/תקלה בביצוע החניון

 שמעל החניון לרבות כיכרות עירוניות ושצ"פים ובין שנגרם בחניון או בכל חלק ממנו.

 

   .יד

 
 תשמש שמעל לחניון  עירוניתהכיכר הי הערבות אשר יפקיד היזם להבטחת ביצוע כ.מוסכם  .טו

לא תושב ליזם . זה בסעיף לביצוע החניון  כל התחייבויות היזם להבטחת גם העירייה את

ובכפוף  שניתנה תעודת גמר לחניוןקיד ביחס לכיכר, אלא לאחר פשההאמורה ערבות ה

 .להתקיימות התנאים להשבתה ביחס לכיכר העירונית

 

 
 כל סוגי העבודותחובות החברה בביצוע  .10

 

, אשר יאושרו מראש מטעמהתתוכנן ע"י אנשי מקצוע  -החברה למוטל  עכל עבודה שתכנונה  .א

 .מהנדסתהובכתב ע"י 

לא יינתן היתר לביצוע כל עבודה מכח הסכם זה אלא לאחר אישור תכנון העבודה ע"י  .ב

 . מראש ובכתב המהנדסת

 

לדאוג לקיומם של  פתרונות מיגון שיהוו תחליף למקלטים הציבוריים במהלך כל  החברה על  .ג

ובהתאם לאישור של פיקוד העורף. בין היתר,  החברה תקופת הבניה במתחם, על חשבונה של 

במהלך  03מוטל על היזם להבטיח את אישור פיקוד העורף לעשות שימוש בבית הכנסת במתחם 

לאחריה ולרבות הבטחת פתרונות מיגון לבית הכנסת על כל תקופת הביצוע של הפרויקט ו

במגעים  העירייה תשתף פעולה עם היזם ותסייע לו חשבון היזם, ככל שיידרש ע"י פיקוד העורף.

 .מול ציבור המתפללים בבית הכנסת  הנדרשים לצורך ביצוע העבודות 

 

ובהתאם להוראות החברה מתחייבת לבצע את העבודות בהתאם להוראות התכניות החלות  .ד

הסכם זה, בהתאם להסכמי פיתוח אשר ייחתמו בין הצדדים  ובהתבסס על  היתרי בניה 

 והוראות לתכנון וביצוע כפי שתאושרנה בכתב ע"י מהנדסת העירייה או מי מטעמה.

 
הרשום אצל רשם הקבלנים בסיווג  ע"י קבלן ראשי אלא כהגדרתה בהסכם זהתבוצע עבודה  לא .ה

לגבי סוג  המפורטים  העומד בקריטריונים וע העבודות אשר נמסרו לו, והדרוש לצורך ביצ

היזם יציג אסמכתאות לעמידת הקבלן הראשי  .להסכם  'ו בנספחהעבודה הרלוונטית 

 למהנדסת העיר לפני תחילת ביצוע כל עבודה כהגדרתה בהסכם. 

היזם  תבוצע ע"י  וכל תשתית אחרת בתחום התכנית  ופיתוח של כבישים, דרכים,  ןתכנו .ו

 בתשתית פעולה כל היזם יבצע לא זה בכלל. בפיקוח כאמור בהסכם זה  ובאישור המהנדסת

 .ובכתב מראש אישור לגביה שקיבל לפני העירונית
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והעתקים מכל מסמך המהווה חלק מהסכם זה יוחזקו על ידי החברה במקום העבודה.  תכניות .ז

 המהנדסת ו/או המפקח יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה בכל עת סבירה. 

 

 

 והמיומנות המתאים האדם כח, הכספית היכולת בעלת היא כימתחייבת ו המצהירהחברה  .ח

 .בניה להיתרי ובהתאם נאותה מקצועית ברמה לבצען מתחייבת והיא כולן העבודות לביצוע

 

 דין -בכתב בקשה מקבלת יום 14 תוך מטעמה למי או לעירייה תמסור כיעוד מתחייבת החברה  .ט
 ביצוע התקדמות קצב בדבר דוחות לרבות, זה הסכם לפי פעילותה על ומפורט מלא וחשבון

 .העבודות

, המתאימים לדרישות התקן העירייה"י עתשתמש  בחומרים ובמוצרים שיוגדרו ויפורטו  כי .י
הישראלי ככל שקיים. בהעדר תקנים או  הגדרות כאמור, יהיו אלו בהתאם לדוגמאות שיאושרו 

 בכתב ע"י מהנדסת העיר או מי מטעמה. 

לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה כי תבצע את כל העבודות תוך שמירה בקפדנות  מבלי .יא
קיון ולהימנע  מפגיעה יעזר עירוניים, תוך שמירת הסדר והנ על הוראות כל דין, לרבות חוקי

 ועודפי פסולת כל לפינוי לפעול החברה מתחייבת עוד. פרטיים או ציבורייםבשטחים או נכסים 
 להוראות ובהתאם הסביבה להגנת המשרד"י ע המאושרים מוסדרים פסולת פינוי לאתרי עפר

 .העירוני הפיקוח

 1954-"דתשי, עבודה על הפיקוח ארגון חוק להוראות בהתאם תפעל כי בזאת מצהירה החברה .יב

 את עצמה על מקבלת היא וכי, מכוחם והתקנות 1946, בעבודה הבטיחות לפקודת ובהתאם
 .האמורות ההוראות לשמירת האחריות מלוא

 הנדרשים והאישורים ההיתרים כל את חשבונה ועל אחריותה על להשיג מתחייבת החברה .יג
, עבודות נוספות ועבודות הפיתוח שתועברנה מתחםכל ב העבודות והשלמת ביצוע לצורך

לפי כל דין, ומובהר בזאת כי אין  באמור בהסכם זה כדי לייתר את הצורך בקבלת כל  לביצועה
  .היתר או כל אישור הנדרש מאת העירייה הנדרש לפי כל דין

 .חשבונה על, שיידרש ככל וגידור שמירה העבודות ביצוע בעת תספק כי מתחייבת החברה .יד

. העבודות ביצוע לצורך מהעירייה שירות לכל זכאית תהיה שלא לה ידוע כי מצהירה החברה .טו
, לדאוג תידרש והחברה חשמל או מים  לחברה לספק מתחייבת אינה העירייה כי יודגש עוד

 לרבות, השונות להספקות הנדרשים החיבורים כל של והתקנה להספקה חשבונה ועל בעצמה
 לרבות וכן זמניים הזנה  וכבלי זמנית צנרת, חשמל אספקת לצורך וגנרטור רזרביים מים מיכלי

 .נוספת ההספק וכל חשמל, מים צריכת עבור והתשלום, הרלוונטיים הגורמים כל עם תאומים
 כפופה תהיה ההספקה,  העבודות ביצוע לצורך לחברה שירותים זאת בכל תספק והעירייה היה

 ופרטי מיקום את  לתאם החברה על יהי, כזה במקרה. מראש הצדדים בין שיסוכם לתשלום
 רשותכל /והביוב המיםתאגיד /לישראל חשמל חברת עם הציבוריים  הקווים אל ההתחברות

   .בכתב אישורם את ולקבל אחרת

שאין בהסכם זה כדי להוות ויתור מטעם העירייה או הועדה  הלמצהירה כי ידוע  החברה .טז
המקומית  על כל תנאי בתכנית  או בהיתר ו/או על כל התחייבות שנטלה על עצמה החברה 

 . התכניתבמסגרת 

מועד השלמת כל עבודה בגין  מוסכם ומותנה מפורשות כי לחברה לא תהיה כל תביעה או טענה  .יז
ריים או לביצוע תשתיות עירוניות והחברה מצהירה כי כל שתבצע העירייה להקמת מבנים ציבו
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עבודה כאמור תבוצע ע"י העירייה  במועד שייקבע בהתאם לשיקולים עירוניים ולפי שיקול 

 דעתה הבלעדי של העירייה.

מסר למהנדסת / למפקח בכל עת לפי יהקבלן מטעמה ינהלו יומן עבודה אשר העיון בו י/החברה .יח
 בקשתם. 

במפורש, כי החברה  תהיה אחראית לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו  מוסכם .יט
והינם כתוצאה ממעשה או מחדל של בחומרים ובמוצרים שתשתמש בהם לביצוע העבודות, 

 ידי על ואושרו הישראליים התקנים בבדיקות עמדו המוצרים או החומרים אם אף,  ברההח
 .המהנדסת

 אתחקור תש מהחברהלדרוש  המהנדסת ת, רשאיןמן ביצוע, בזהפיתוח ותנתגלה פגם בעבוד .כ
או  החברה. היה הפגם כזה שאין המהנדסתסיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על כל הכרוך בו, על  – ההסכםאחראי לו לפי מי מטעמה 
 החברהיחולו הוצאות החקירה על  – הסכםלו לפי ה תאחראי שהחברה. היה הפגם כזה העירייה

הפגם  המהנדסתאת הפגם וכל הכרוך בו. אם לדעת  ההחברה חייבת לתקן על חשבונ תהיה, וכן 
שגובהם ייקבע  ע"י המהנדסת  רייהילעבתשלום פיצויים  תהחברה חייב תהיהאינו ניתן לתיקון 

 בהתאם לעלות שתיקבע בחוות דעת מקצועית שתימסר למהנדסת. 

 המפקחו וסמכויותיו של תפקידי .11

 

מובהר בזאת כי העירייה רשאית אך לא חייבת למנות מפקח מטעמה  לפיקוח על העבודות  .א
 מכח הסכם זה ובכלל.החברה   תשמבצע

 

מפורטים בסעיף ככל שהעירייה תחליט שלא למנות מפקח מטעמה, הסמכויות והתפקידים ה .ב
 ;זה יוקנו למהנדסת

מראש לאתר  בתיאוםכנס י, להםמורשה על ידש מיאפשר למהנדסת ולמפקח, ולכל ת  החברה .ג
החברה מכח הסכם  התחייבותביצוע  צורךולכל מקום אחר בו נעשית עבודה כלשהי ל ההעבוד

 זה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע  העבודות.

בקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה, החומרים, רמת והמפקח יהיו מוסמכים ל המהנדסת .ד
 . ההסכםבהתאם להוראות  והכולח האדם בקשר לביצועה, וביצועה, וכ

ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו לצורך  המפקחנוסף, מוסמך ב .ה
 תמתחייב והחברהלשביעות רצון העירייה,  זה הסכם להוראות בהתאםביצוע עבודות הפיתוח 

תהיה סופית  המהנדסתלפעול על פיהן במלואן. מוסכם, כי בכל עניין לצורך ביצוע, קביעת 
  לפעול על פיה. תמתחייב והחברהומכרעת, 

יהיה רשאי להורות לחברה, תוך כדי מהלך העבודות, ולפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא  המפקח .ו
ריסתו ועשייתו מחדש של חלק כלשהו שתשולם לחברה כל תמורה נוספת בגין כך, על סילוקו, ה

מהעבודה שנעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד 
 .  הבניה להיתר בניגודאו /ו לתוכניות בניגודאו /ו ההסכםלתנאי 

 .והביקורת הדיווח וטפסי העבודה יומן את ויאשר יבדוק המפקח .ז

 

 הגשת תכניות עדות .12
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, על החברה להמציא לעירייה תכנית עדות אשר תכלול הסכם זה מכחעבודה  כלהשלמת  לאחר .א

תיאור מדויק של העבודות כפי שבוצעו הלכה למעשה. התכניות והקבצים יוגשו לעירייה  בתוך 
 חודשיים ממועד מסירת החזקה בכל עבודה לעירייה. 

תכניות לבדיקת החברה להודיע למהנדסת בכתב כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את ה על .ב
המקובל בעירייה , בצרוף העתקים  GIS( ע"פ מפרט CDהמפקח במדיה מגנטית )דיסקט או 

 של שרטוטים חתומים ע"י מודד מוסמך )תוך ציון שמו ומס' רישיון( אשר ביצע מדידות בשטח. 

תבדוק  ,או מי מטעמה העיר מהנדסתממועד קבלת הודעה כאמור על ידי  ימי עבודה 15 תוך .ג
 העירייה את העבודה ואת התאמת התוכניות לביצוע בשטח. 

סבר המפקח לאחר בדיקת העבודה, כי העבודה מתאימה לתנאי ההסכם ומשביעה את  באם .ד
 רצונו, יאשר זאת באמצעות חתימתו על גבי עותקי השרטוטים המפורטים לעיל. 

 תהיה רשאית  ירייההעהגישה החברה את התכניות והקבצים לאחר השלמת העבודות,  לא .ה
לכל יום פיגור. ₪  5,000צוי מוסכם וקבוע מראש בסך של פי שבידיה הערבויות מתוך לחלט

ימי פיגור תהא העירייה רשאית להשלים בעצמה את התכניות והקבצים, ולחייב  15-מעבר ל
וזאת מבלי חילוט הערבויות שבידיה,  תוךאת החברה בעלות השלמה זו מעבר לפיצוי המוסכם, 

 לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה. 

, as madeהסר ספק, ההוצאות הכספיות הכרוכות במחויבות החברה להגשת תוכניות  למען .ו
על החברה בלבד, והעירייה לא  וחולילרבות בגין המדידות, הכנת והעתקת השרטוטים וכיו"ב 

 תישא בכל תשלום בגינן. 

 העסקת פועלים  .13

 כל להוראות בהתאם עובדיו את להעסיק עבודה שיעבוד קבלן מכל ותדרוש תעסיק  החברה .א
 . עבודה יחסי במסגרת המחייב דין

 במספר, ואחראים מקצועיים, עובדים להעסיק בפרויקט שיעבוד קבלן מכל תדרוש החברה .ב
 .רייהיהע רצון לשביעות עבודות ביצוע לשם הדרוש

תמלא אחר כל דרישה של העירייה בדבר הרחקת עובד ממקום העבודה, אם לדעת  החברה .ג
המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא מבצע 
את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא תחזור החברה להעסיקו בין 

 במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. 

 

 קיום יחסי עובד מעבידאי  .14

זה  חוזהעם העירייה מהווה החברה קבלן עצמאי וכי אין ב ביחסיהבזאת, כי  המצהיר החברה .א
 .  העירייהלבין  האו בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינ

זה כדי ליצור יחסי  חוזהוכי אין ב השל עובדי הא המעבידי, כי החברהבזאת ה הכמו כן, מצהיר .ב
 . מטעמה מיאו /ו הלבין מי מעובדי העירייהביד בין עובד ומע

תדרוש מכל קבלן בפרוייקט לשלם עבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח  החברה .ג
הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים 

גיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג מטעמו זכאים לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המ

 בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא  כאמור קבלן מכל החברה תדרוש כןלעובד ממעבידו. 
 .הרלוונטיים לחוקים בהתאם ולהעסיקם מועסקיםאו /ו עובדים להעסקת
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 ו/או קבלן מטעמה הו/או מעובדי החברה"י עתתבע לשלם סכום כלשהו   והעירייהבמידה  .ד

 שנקבעלשפותה בגין כל סכום כאמור,  החברה תשמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב
 והעיריה, להתגונן ראויה הזדמנות לחברה שניתנה ולאחר ביצועו עוכב שלא דין פסק במסגרת

 . לחברהבו כאמור מן התמורה המגיעה  שתחויברשאית לנכות כל סכום 

 עתיקות .15

או בכל חוק  1978 –החברה באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן חוק העתיקות תשל"ח  גילתה .א
בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או 
ארכיאולוגי, תנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם ממקומם 

חפצים אחרים בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר וקות ויודיע על התגלית מיד למפקח. עתי
 נכסי המדינה. יהיויתגלו באתר העבודה 

 שילוט וגידור .16

החברה תציב על חשבונה באתר העבודה שילוט וגידור מתאימים אשר ימנעו כניסה של צדדים  .א
 .שלישיים כלשהם לאתר

ככל שיהיה השלטים הגדרות ושל ולתיקונם לשלמותם החברה, דאג ת ותבמהלך תקופת העבוד .ב
הכל לפי הנחיות והוראות  העבודה אתרמרוקם ולסילוקם יובתום העבודה ידאג לפבכך צורך 

 המפקח.

 

 מקום העבודה וסילוק חומרים פסולים ןניקיו .17

תסלק מזמן לזמן, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר  החברה .א
העבודה תנקה את אתר העבודה ותסלק את כל שיירי החומרים והפסולת מכל סוג שהוא לאתר 

 פסולת מורשה כדין. 

, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך לחברהרשאי להורות  המפקחלגרוע מהאמור לעיל, יהא  מבלי .ב
 שהם ממקום העבודה תוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.כלחומרים העבודה, לסלק 

 בעצמה ןרשאית לבצע העירייה, תהא לעיל כאמור המפקחאחר הוראות  החברה הלא מילא .ג
הוצאות הכרוכות בביצוע השא בכל תי והחברה,  החברהו/או באמצעות קבלן אחר על חשבון 

ד שהעירייה נתנה לחברה התראה ההוראה כנגד המצאת אסמכתאות לביצוע ההוראה, ובלב
 ימים מראש על כוונתה לבצע בשמה את הוראת המנהל.  14בכתב של 

  –מסירת עבודות  .18

תבוצע בהתאם לנוהל מסירה   ,החברהע"י  מסירת עבודות תשתית, ככל שיימסרו לביצוע  .א
 ד' להסכם זה.  המצורף כנספח

 מסירת מבני ציבור תבוצע כמפורט להלן; .ב

i. על אחת מהעבודות ותתאם עם המפקח / כל תודיע לעירייה על השלמת  החברה
 .העירייהמועד למסירת העבודות לידי או מי מטעמה  המהנדסת 

ii. .מחלקת מבני ציבור תרכז את המסירה מול היזם 
iii. .העירייה תמנה נציגות מטעם גורמי העירייה הרלוונטיים למסירה 

iv. עירייה הרלוונטיים, בו תינתן ליזם רשימת יערך סיור מסירה ראשון בנוכחות כלל גורמי ה

 ליקויים לתיקון.
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v.  עד למסירה  או יותר ככל הנדרש עד להשלמת כל הליקויים תיערך מסירה נוספת

 .סופית

vi.  ,תיק אישורים מלא, הכולל היזם ימסור לעירייה במהלך המסירה, וכתנאי להשלמתה

אישור מפקח מטעם את כל האישורים הנדרשים לרבות: אישורי מעבדה למיניהם, 

 .הסכמים כאמור העירייה, תעודות אחריות, הסכמי תחזוקה ככל שנדרשים
vii.   המבנה יימסר לעירייה, כשהוא מחובר לכל מערכות התשתית, כשכלל המערכות

וכן הוראות שימוש  הפנימיות תקינות ופועלות, ובידי העירייה תיק אישורים מלא ומאושר

 .שלמבנה או לכל חלק ממנו ככל שיידר

 

לא ייחשב מבנה ציבור כמבנה שנמסר לעירייה עד להתקיימות כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .ג
 :התנאים שלהלן

 

i. ועמדו במבחני קבלה  רצונה של המהנדסת/מי מטעמההושלמו לשביעות  כל העבודות
 שקבעה.כפי 

ii.  העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים עפ"י הדין המסירה תותנה בכל שכל
 תעודת גמר(.קבלת וניתנו כל האישורים הנדרשים לתפעולן )לרבות 

iii.  לניקוי אתר העבודה ופינוי הפסולת מהאתר כאמור  יהתיוהתחייבואת  הביצע החברה
 .בהסכם זה

iv.  תיא אחראיכל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות ושה חשבונהעל  החברה תיקנה 
 לתיקונו.

v.  ת ואת התוכני לעירייה המסרהחברהAs Made  הסכם זה )עד בהתאם להוראות
 .מסירת העבודות( חודשיים לאחר 

vi.  כהגדרתה בהסכם זהאת ערבות הבדק לעירייה  המסרהחברה. 

vii.  ,העבודה שנמסרה מחוברת, מקום שהדבר נדרש,  חיבור קבע לרשתות המים, הביוב
החשמל, התקשורת והגז, ורשתות אלו ניתנות להפעלה באופן מלא ותקין, לרבות 

 מעליות הבניין )למעט התקנת מונים אשר באחריות העירייה ( .   

 אחריות לרכוש ציבורי .19

לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, עפ"י דין  תהיה אחראית החברה .א

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות והפרויקט, בין שהנזק ו/או 

י מראש לביצוע העבודות. החברה תתקן הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפו
את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של העירייה 
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על החברה לדאוג 

רקעיים העוברים ק -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 באתר העבודה. 

בלעדית לתיקון כל נזק שייגרם  תהיה אחראיהחברה תזה, מוסכם ומותנה מפורשות כי  בכלל .ב
 הנזקבין אם  -עקב העדר איטום ראוי/ ביצוע לקוי של פתרונות ניקוז/תקלה בביצוע החניון

 בחניון שנגרם ןובי"פים ושצ עירוניות כיכרות לרבות החניון שמעל הציבוריים בשטחים נגרם

 .ממנו חלק בכל או

 תשתיות ודרכים .20
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, ידה על העבודות ביצוע כל במהלך ציבורית תשתית כל רציפות על לשמור  מתחייבת החברה .א

 כל באספקת או /הביובבזרימת /המים באספקת תקלה או הפסקה כל תיגרם שלא באופן
 (.ב"וכיו כבלים, חשמל)כגון  עירוניות תשתיות אינן אם גם בתשתיות התלוי אחר שירות

 שירותי לרבות, פרטי ורכב רגל להולכי ונגישה סלולה גישה דרך על לשמור מתחייבת החברה .ב
"י ע שיאושר במתווה, הפרויקט ביצוע של שלב ובכל העבודה אתר בכל והצלה חירום

 .המהנדסת

קיימת, אלא באישור מראש וכל דרך  מתחייבת כי לא תבוטל ולא תיחסם כל תשתית  החברה .ג
 ובכתב של המהנדסת.  

 בשטחים עבודות לרבות עבודה כל לבצע רשאית החברה אין כי מודגש ספק הסר למען .ד
 .החברה שתגיש בקשה לפי היתר קבלת לאחר אלא, כבישים ולרבות ציבוריים

 

  ביטוח ואחריות .21

 נזקאו /ו חבלהאו /ו נכותאו /ו מחלהאו /ו תאונה כל ובגין נזק ללכ תהחברה תהיה אחראי   .א
 הסכם"י עפ העבודה ביצוע כדי תוך כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה שייגרמו, אובדןאו /ו

ובקשר אליה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות לעירייה  זה
כלשהו, ובכלל דיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר ו/או לחברה ו/או לעוב

זה תהיה החברה אחראית כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל 
חוק אחר, ותהיה חייבת לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונה 

וי והוצאותיה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצ

. להתגונן הזדמנות לה שניתנה ובלבד ביצועו עוכב שלא"ד לפס בהתאם שיגיע לו)ה()הם(
 מכל, מטעמה שבא מי ואת, שלוחיה, עובדיה, העירייה את ומראש לחלוטין משחררת החברה
לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן  וחבות אחריות

ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף 
 אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

אחר הנמצא  החברה מתחייבת לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים לעובד או לכל אדם   .ב

בשירותה של החברה, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או 
בקשר איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

תחוייב העירייה החברה עפ"י הסכם זה. החברה תפצה ותשפה את העירייה בגין כל תשלום ש
 זה בסעיף האמורככל שתוגש תביעה כאמור.  החברה  מאי קיום התחייבותלשלם כתוצאה 

  להתגונן הזדמנות לחברה שניתנה ולכך ביצועו עוכב שלא"ד לפס בכפוף הינו

החברה תהיה אחראית ותשפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה     .ג
 בהתאם ובתה המקצועיתמקצועית של החברה ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי ח

 לחברה שניתנה ולכך ביצועו עוכב שלא"ד לפס בכפוףלהתחייבויותיה על פי הסכם זה 
 .להתגונן הזדמנות

אחריותה של החברה תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו  .ד
 שלא"ד לפס בכפוף זה הסכם פי על התחייבויותיה עם בקשר והכל לאחר תום תקופת ההסכם

 .להתגונן הזדמנות לחברה שניתנה ולכך ביצועו עוכב

 

למען הסר ספק, אחריותה של החברה כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של   .ה
 והכל כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב
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 עוכב שלא"ד לפס בכפוף שתוגש תביעה גם, וככל זה הסכם פי על התחייבויותיה עם בקשר

 .להתגונן הזדמנות לחברה שניתנה ולכך ביצועו

העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לחברה בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  .ו
החברה בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי 

כמו כן רשאית העירייה לעכב כל קיזוז מהיטל  יה.ומוחלט לשביעות רצון העירי
 כל הסכם עתידי שייחתם בין הצדדיםוהיטלים לו תהיה זכאית החברה מכח השבחה/אגרות 

 עד להסדרת כל חוב של החברה לעירייה, ולרבות תיקון כל פגם עליו הורתה העירייה.

פיצוי, אשר יגיעו לעירייה ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או  .ז
שעל העירייה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי החברה ו/או 
מועסקיה, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה העיריה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים 

  ממנה לחברה

  ביטוח .22

 פי על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריותו זה חוזה פי על היזם מהתחייבויות לגרוע מבלי 22.1
 העבודות את, הוא חשבונו עלהעבודות,  תחילת לפני לבטח,  בעצמו, היזם מתחייב דין כל

 המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול פי על בביטוחים
 :להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה נספח ב', העבודות ביטוחי קיום באישור

 קיום על האישור טופס את ימציא היזם ההסכם חתימת עם "(קיום ביטוחים אישור"
 כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את עירייהל להמציא מתחייב היזם. ביטוחים

 בביטוח לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת, מבטחיו ידי על
 סיום מועד או/ו העבודות של הסופית המסירה עד או/ו העבודות תקופת כל במשך, בישראל
(, ולעניין ביטוח המועדים מבין המאוחר) בפוליסה הכלולה המורחבת התחזוקה תקופת

 צורך מבלי וזאתכל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין, וחבות המוצר אחריות מקצועית 
 ותקין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת. עירייהה מצד כלשהי דרישה בקבלת
 . בהסכם מהותי תנאי מהווה, היזם מבטחי מטעם

 יאישור את היזם ימציאאו לכל תשלום על חשבון התמורה,  התקשרותכתנאי מוקדם ל 22.2
 עלבתום תקופת הביטוח,  מידבידי מבטח היזם. כמו כן,  חתומים םעריכת הביטוח, כשה

, בגין חידוש תוקף ביטוחי דכניםמעועריכת ביטוח  יאישור העירייה ידיל להמציאהיזם 
 .נוספת לתקופהנוספת, ומידי תקופת ביטוח,  ביטוחהיזם לתקופת 

 

  – קבלניות עבודות"כל הסיכונים"  פוליסת 22.3
 :להלן ההרחבות את תכלול קבלניות עבודות" הסיכונים כל" פוליסת כי מתחייב יזםה 22.3.1

 

 ' :ג צד –' ב פרק

 ההרחבה פירוט/אחריות גבול הכיסוי הרחבת

 לרכוש לנזקים אחריות( 1)
, בו פועל יזםה אשר עירייהה

 אחר רכוש ולכל, סמוך לרכוש
 רכוש למעט העירייה של

' א פרק במסגרת המבוטח
 .הקבלניות העבודות בפוליסת

 של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל
' א בפרק כמפורט, עובדים עליו ורכוש סמוך רכוש

 האחריות גבול אולם, הקבלניות העבודות לפוליסת
 על יעלה לא כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל

 העבודות לפוליסת' ב פרק פי על האחריות גבול
 .הקבלניות

 עובדי כלפי עירייהה אחריות( 2)
 .ומטעמו בשמו הפועל וכל יזםה

 עם בקשר או/ו במהלך להם שיגרמו נזקים בגין
 . העירייה כלפי יזםה של התחייבויותיו ביצוע

  

 באישור המפורטות להרחבות בנוסף הינן לעיל המפורטות ההרחבות כי יובהר, הטוב הסדר למען
 .במקומן ולא הביטוח
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 הסכומים על יעלו לא הקבלניות העבודות בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי 22.3.2

 :להלן המפורטים
 רכוש     –א'  פרק

 עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט, העבודות מערך 5% עד
 .אלה סיכונים לגבי כמקובל

 צד ג'   –ב'  פרק
 העצמית ההשתתפות לגביהן קרקעיים תת וכבלים ויברציה רעד בגין הרחבות למעט ₪ 50,000

 .₪ 200,000 על תעלה לא המרבית
 לאירוע.₪  20,000חבות מעבידים    –ג'  פרק

 

 יכללו את ההרחבות להלן: המוצר וחבות מקצועית אחריות פוליסותמתחייב כי  היזם 22.4
את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם  לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח 22.4.1

 .העבודותעם  בקשרומי מטעמו  היזםהפרת חובה מקצועית של 
 .העבודותחבות המוצר מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע  ביטוח 22.4.2
 לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  –אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  ביטוח 22.4.3

 .ההתקשרות תחילתיאוחר ממועד 
הפועל בשמו  כלבגין  אחריותויכסו את אחריותו של היזם על פי דין ו/או  הביטוחים 22.4.4

 .מטעמו משנה קבלני בגין היזם של אחריותאו /ו היזם של ומטעמו

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח , בפוליסותסכום השתתפות עצמית  22.4.5
 ₪. 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 הפוליסות הנזכרות יכללו ההוראות שלהלן: בכלמתחייב כי  היזם 22.4.6

 ו/או העירייה. היזם –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 22.4.7
ו/או עובדים של ת בת וו/או חברה עובדי לרבות: הביטוחי הכיסוי" לעניין העירייה" 22.4.8

 הנ"ל.
הוראה לפיה ביטוחי היזם אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם  22.4.9

רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על 
 .1981 –פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 .גרם לנזק בזדוןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי ש 22.4.10
 שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  22.4.11

יום  90ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  היזם"י עהודעה בכתב,  לעירייה
 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) היזם בפוליסות סעיף כל 22.4.12
, מבטחיה וכלפי העירייה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  היזם מבטחי אחריות

 את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  העירייה ולגבי

 מבלי העירייה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא העירייה
 החיוב בנטל להשתתף העירייה ממבטחי תביעה זכות היזם של הביטוח לחברת שתהיה
  היזם מבטחי, יזם הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור
 . מבטחיה וכלפי העירייה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותר

כלל יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת ה 22.4.13
 .ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  היזם -רכב כלי ביטוח 22.5
 שבהם הליסינג בשיטת ליזם המושכרים רכבים למעט השירותיםבעקיפין לביצוע 

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות  "י חברת הליסינגע מבצעים הביטוחים
בה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי שחו

מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם 
למען יזם מוסכם ₪.  1,000,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

ופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים כי המונח "כלי רכב" כולל מנ
 ממונעים מכל סוג.
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 ובדק  לעבודות אחריות .23

, 1973-בתוספת לחוק המכר )דירות(, תשל"ג המפורטתזה יראו בתקופה  הסכםלצורכי  .א
, את תקופת הבדק. אין בפרק הזמן שנקבע לתקופת כל עבודהשתחילת מנינה ביום מסירת 

על אף האמור לעיל, תקופת הבדק לכל עבודה  פי דין.-שנות עליתקופת ההתיהבדק כדי לקצר 
 ממועד מסירתה כאמור בהסכם זה.  שיםחוד 24 -מכל סוג לא תפחת מ

הנ"ל והינם תוצאה של ביצוע  הבדקפגמים, ליקויים, וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  .ב
ע מקצועי לקוי ולמעט בלאי שלא בהתאם להסכם, או עקב שימוש בחומרים לקויים או ביצו

 באופן והוצאותיה הלתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם, על חשבונ החברה תמתחייב -סביר 
בכתב. תיקונים אלה יבוצעו על פי הוראות המהנדסת  המהנדסתלפי דרישת  הכל, מלא

 ולשביעות רצונה המלאה, בפרק הזמן שנקבע לשם כך. 

לה המהנדסת התראה בכתב על הימנעותו  תתן, זהאחר הוראות סעיף  החברה הלאילא מ .ג
מביצוע מחויבותו תוך דרישה לביצועה בתוך פרק זמן סביר הנקוב בהתראה תוך התחשבות 

רשאית  -החברה כפי הנדרש בהתראה בתוך פרק הזמן הנקוב בה  הבמהות התיקון. לא פעל
 ולגבות,  החברהחשבון התיקון  ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת על  עבודותלבצע את  העירייה

 .התיקון ולעלויות לביצוע אסמכתאות המצאת כנגד החברה מן העבודות עלות סכום את

הבדק ויזמין את  תקופתיום לפני תום  30יקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק  המפקח .ד
להשתתף בה. במעמד הביקורת יוכן מסמך בכתב אשר ייערך וייחתם בין הצדדים,  ההחברה
וישנם, והחברה מתחייבת לתקן את אותם  ככל, העירייה שטחיב והפגמיםהליקויים  ובו יצוינו

 . מהנדסת העיר או מי מטעמה ו/או המפקח תהליקויים להם היא אחראית לפי החלט

 אחריות העירייה לאחזקת שטחי העירייה .24

ולאחר קבלת תעודת גמר  תעבור האחריות לתחזוקה  לעירייה העבודה ומסירת כלסיום  עם .א
, לרבות תיקון כל פגם או ליקוי אשר  העירייהושל כל עבודה לידי  העירייההשוטפת של שטחי 

. מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באמור בכדי החברההאחריות לתיקונו אינה חלה על 
 .זה בהסכםבהתאם לקבוע  לביצוע תיקונים במהלך תקופת הבדק החברהלגרוע מאחריות 

 -ערבות להבטחת התחייבויות החברה .25

עבודה כהגדרתה בפתיח להסכם  לכל הבטחת אחריותה של החברה כאמור בהסכם זה לשם .א
בשטח ציבורי ערבות בנקאית  כתנאי למתן כל היתר לעבודה, תמסור החברה לעירייה, זה

להבטחת הביצוע בהתאם לתנאי הסכם זה, לתנאי ההיתר והתכנית. הערבות תהיה בסך 
 תופקד בגינן, הפיתוח עבודות למעט, אחוזים מאומדן העירייה לכל עבודה %100 המהווה

 הערבות תהיה בנוסח נספח ד' להסכם זה.  , .עבודה לכל העירייה מאומדן 10% בשיעור ערבות

 לכל מתחם.ולקבלת היתר בניה  ביצוע כל עבודה לתחילת תנאי תהווה הערבות מסירת .ב

 לפי לחילוט וניתנת, מותנית בלתי,  אוטונומית תהיהשתימסר בהתאם להסכם זה  ערבותכל  .ג
 הנמקה ואו נזק להוכחת דרישה כל ללא, במלואה או לשיעורין העירייה של צדדית חד פניה
 יום 30 עד יהיה  הערבות תוקף. החברה מאת הבדק ערבות סכום את תחילה לדרוש צורך וללא

 .לאחר מסירת כל עבודה

 הידוע המדד יהיה הבסיסי מדד כאשר, למגורים הבניה תשומות למדד מודהצ תהיה הערבות  .ד
 לחילוט הדרישה בעת הידוע האחרון המדד יהיה הקובע והמדד זה הסכם חתימת במועד

 .הערבות

עם אישור לסיום   50% -יפחת ל –שאינן עבודות פיתוח  עבודותבשיעור הערבות  כי מוסכם .ה
 .העירייה רצון לשביעות שבוצעהשלד ובתנאי 
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 הבדק לתקופת ערבות  .26

ולאחר מסירתה לעירייה  כל עבודהבסיום ביצוע  -לגרוע מאחריות החברה כמפורט לעיל  מבלי .א
ביחס לאותה  בנקאית למשך תקופת הבדקיה ערבות ירי, תמציא החברה לע, לשביעות רצונה

 "(.הבדק ערבות) )להלן: ";עבודה אותה לעלות העירייה מאומדן 10%של  בשיעור, עבודה
חודשים מיום  24הערבות תהא בתוקף למשך  להסכם זה 'דערבות הבדק היה בנוסח נספח 

הפקדת ערבות זו  , ותהיה ניתנת לחילוט במלואה או לשיעורין, כל עבודההמסירה הסופית של 
 לעיל.  26תהווה תנאי להשבת ערבות הביצוע שנמסרה בקשר עם אותה עבודה כאמור בסעיף 

 . למדד תשומות הבנייה למגוריםתהיה צמודה  הבדקערבות  .ב

לעיל,  ד.-ג. 25 בסעיף המפורטים התנאים יועפ" בלתי מותניתו אוטונומיתתהא  הבדקערבות  .ג

 .העירייהגזבר ו העירייה ראש של הותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דריש

בזאת, כי סכום ערבות הבדק ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין הפרת התחייבויות  מוסכם .ד
החברה בתקופת הבדק, וזאת מבלי לגרוע מגל סעד אחר לו זכאית העירייה בהתאם לדין 

 ולהסכם. 

 הגמור לקניינה ולטשח הסכום ייהפך, זה בהסכם כאמור חלקה או הבדק ערבות שתחולט ככל .ה
 בקשר כלשהן ומענות בטענות  לעירייה לבוא הזכות לחברה שתהא מבלי העירייה של והמוחלט

 .דין כלאו /ו ההסכם פי על העירייה של מזכויותיה יגרע שהדבר ומבלי, לכך

חלוף שנתיים ממסירת כל עבודה לעירייה, תושב ליזם ערבות הבדק בגין אותה עבודה ו.  ב

 .כי בתקופת הבדק ביצע היזם או מי מטעמו כל תיקון שנדרשבכפוף לכך 

 פיצויים מוסכמים בגין הפרות  .27

 ביחס לדרישות העירייה שהינו באשמת היזם מוסכם בין הצדדים כי בגין איחור בתיקונים .א
לחלט מערבות שהפקידה  העירייה רשאית, במסגרת סיור המסירה או במסגרת תקופת הבדק

 לכל יום של איחור.₪  5,000סך בפיצוי מוסכם  לעיל  25בידיה החברה לפי סעיף 

החברה אין באמור לגרוע מכל זכות שיש לעיריה על פי כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של   .ב
 . ולרבות בדרך של חילוט הערבות הבנקאית  כולה או חלקה

 החברהסילוק יד  .28

, לתפוס את ההסכםבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית בהודעה בכתב לבטל את  .א
על חשבונה של  ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה החברהשל  המקום העבודה ולסלק את יד
להשתמש לשם כך בכל כן ו אשר הפקידה בידה החברההערבויות החברה, ולחלט לשם כך את 

החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד 
לפי  מהחברהוהמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה 

 :ההסכם

i. בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס ה את הרגל או הוגשה נגד תפושט כשהחברה
כסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו נכסים לגבי נ

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא 
הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת 

 –)נוסח חדש( תשמ"ג  ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות
1983. 
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ii. טובת הנאה על פיו  הכולו או מקצתו לאחר או מעניק ההסכםאת  המסב כשהחברה

 בניגוד להוראות הסכם זה. לאחר

iii. ההסכםמביצוע  תמסתלק כשהחברה. 

iv.  האת מהלך ביצועה ואינ המפסיק כשהיאבביצוע העבודה, או  המתחיל החברהכשאין 
 העולה לתקופה והכל משיך בביצוע העבודהאו לה מהעירייהלהוראה בכתב  תמציית

 .ימים 60 על

v.  או אדם אחר מטעמה( מתרשל  שהחברההוכחות להנחת דעתו  העירייהכשיש בידי(
 .ההסכםבזדון בביצוע 

vi. הסכם להוראות בהתאם שניתנו נציגה או העירייהאת הוראות  תממלא אינה החברה 
תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן  תיוולא נענה לדרישו או הסכמים עתידיים מכוחו זה

 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה. 

למען הסר ספק  מקום העבודה כדי לגרוע מכל זכות של העירייה על פי כל דין. בתפיסתאין   .ב
יובהר, כי המקרים הנקובים זה על כל חלקיו לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי 

 החברה. 

 תרופות .29

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  ,מבלי לפגוע באמור לעיל .א
 .1970-תשל"א ,חוזה(

הינם סעיפים יסודיים    25,26, 24, 23,  .ח21, 19, 18, 17, 16, 12.ג, 11, 6-10הוראות סעיפים  .ב

שהפרתם, אחד מהם או חלק של אחד מהם ו/או חלק מהם, תחשב להפרה יסודית של בהסכם 
, וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ותרופה בביטולו העירייהההסכם המזכה את 

ת יוהערבוכל אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי ההסכם ועל פי כל דין ולרבות חילוט 
 .מהןת או כל חלק והבנקאי

והחברה ממשיכה לפי חלקן או כולן ת יויובהר כי בכל מקום בו חילטה העירייה את הערבו .ג
ת להשלמת מלוא הסכום יובביצוע החוזה, תפקיד החברה בידי העירייה ערבוהוראת העירייה 

 בהסכם זה. בערבויות המפורטות המקורי הנקוב

 

 שמירת זכויות .30

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן  .א
זה ו/או על פי כל דין ו/או  ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם

כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם 
 החברה, אלא אם ויתרה העירייה על זכותה בכתב ובמפורש. 

לרבות תיקון , הלא ביצע יאלבצע וה ההתחייב שהחברהכל פעולה למען הסר ספק יובהר, כי  .ב
רשאית  -והוא לא מילאה  ההסכםהתחייבות המוטלת עליו לפי וכן כל פגמים וליקויים, 

לפני  לחברה, ובלבד שנשלחה הועל חשבונ הבמקומ םלעשותלשים קבלן אחר תחתיה והעירייה 
תוך בותה  למלא את התחיי ממנה, והדורשת י מטעמהאו מהעירייה כן הודעה בכתב על ידי 

 הזמן שנקבע בהודעה. 

 כללי  .31
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ית,  להעביר ו/או להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או אתהא רשלא  אזורים .א

 יםמבנשטחים וזה ו/או על פי כל הסכם שייחתם בין הצדדים בנוגע ל הסכםחלקן, על פי מסמך 
קבלת הסכמת העירייה לצורך כך בכתב ומראש ובכפוף אלא לאחר , לכל גורם אחר, ייםהציבור

כאמור, יקבל על עצמו בכתב  אזוריםו/או התחייבויותיה של  לכך שהנעבר אליו יועברו זכויותיה
זה ויצרף את חתימתו  הסכםכלפי העירייה בהתאם להוראות  אזוריםאת כל התחייבויותיה של 

מטעמים  אלא כאמור להעברה תסרב לא העיריה זה וכל הסכם אחר הנובע ממנו.  הסכםל
 .סבירים

כל זכות שלה תהיה רשאית להעביר  לא  אזוריםמבלי לגרוע מהאמור בסעיף א לעיל, מוסכם כי  .ב
 10 סעיף או העיריות' לפק 324 סעיף לפי אישורולבקש במקרקעין במתחם לכל גורם אחר 

הציגה לאחר שו אלא באישור העירייה 1965-"התשכ, והבניה התכנון לחוק השלישית לתוספת
ביחס  אזורים לכל דבר ועניןהוא ייכנס לנעליה של הנעבר כי את התחייבות הגורם  רייה ילע

האמור  .זה  כראיה לכך להסכם זה וכל חובותיה של אזורים מכוחו ולאחר שחתם על הסכם

ערבויות ע"י  להפקדת. יובהר כי עד בסעיף זה לא יחול בכל מקרה על מכירת דירות בפרויקט
יובהר כי  החברה המוחזקות בידי העירייה.לא יושבו ערבויות  -הרוכש בהתאם להסכם זה

 העירייה לא תסרב להעברה אלא מטעמים סבירים.

במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה  .זה  הסכםיתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד לוו .ג
זה, אלא אם נעשו  הסכםאחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם 

 ונחתמו על ידי הצדדים. בכתב 

בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה במימוש  .ד
חשבו כוויתור מצדו על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי ו/או הפעלת זכות של צד כלשהן לא י

 זה ו/או על פי כל דין, והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.  הסכם

בכתב ונחתם על ידי  זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה הסכםכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של  .ה
 כל הצדדים. 

בין הצדדים בעניינם הכלולים בו, והוא מחליף בעניינם  זה ממצה את מלוא המוסכם הסכם .ו
הכלולים בו, כל הסכם, זיכרון דברים, מצג, הסכמה, התכתבות, או התחייבות קודמים למועד 

 זה.  הסכםזה לא תשמשנה ככלי לפרשנותו של  הסכםחתימתו. טיוטות קודמות של 

זה לבין הוראות תקנון התכנית, תגברנה הוראות תקנון  הסכםבמקרה של סתירה בין הוראות  .ז
הסכם זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות המוטלת על החברה מכח  -למען הסר ספק התכנית.

התכנית , אלא רק להוסיף עליהן הוראות ההסכם אינן פוטרות את החברה מכל תנאי לקבלת 
 היתר הקבוע בתכנית.

סעיף נטרנט של העירייה בהתאם לכללים הקבועים במובהר כי הסכם זה יפורסם באתר האי .ח
 פקודה. ל 198

.א 198תעמוד בכל התנאים הנדרשים מ"יזם" כהגדרתו בסעיף  החברה מצהירה ומתחייבת כי  .ט
 לפקודת העיריות  בטרם תגיש בקשה להיתר בניה בפרוייקט.

 

 כתובות  .32

זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו  הסכםזה הנן כמפורט במבוא ל הסכםכתובות הצדדים לעניין 

לכתובתו כאמור )בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( תיחשב כאילו נתקבלה: 

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל. אם  72כעבור  -אם נשלח בדואר רשום 
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וחה, באם קיים בידי השולח אישור על ביום העסקים שלאחר משל -פקסימיליה בדוא"ל או בנשלחה 

 בעת מסירת כאמור.  -במלואה. אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  ההודעההעברה תקינה של 

 

 זה: הסכםולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקוב בראש 

 

_____________________     _____________________ 

 עיריית הרצליה               ( בע"מ1965אזורים בניין )
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 חברי מועצת העיר
 עיריית הרצליה
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  ( בע"מ1965בניין  ))לחברת אזורים העירייה הנדון: אישור מועצת העיר  להסכם בין 

 
 

 הרקע ואת עקרונות ההסכם שבנדון;הנני מתכבדת להביא בפניכם את 

 

 להתחדשות עירונית בשיכון וייצמן 2291אושרה למתן תוקף  תכנית הר/מק/ 29.5.19ביום  .1

 (."התכנית")להלן: 

אשר מחזיקה בזכויות  (,"אזורים" :בע"מ )להלן( 1965ן  )יחברת אזורים בני ונהיהתכנית  יזם .2

 בחלק מהמקרקעין הכלולים בתכנית;

מבנים ישנים  32דונם וקובעת הוראות לצורך פינויים של  80 -התכנית משתרעת על שטח של כ .3

יח"ד, וכן פינוי מבני ציבור ומסחר, וזאת לצורך הקמת שכונת מגורים חדשה  576הכוללים 

בני ציבור ושטחים פתוחים לרווחת יח"ד, וכן שטחי מסחר, תעסוקה, מ 1,843שתכלול  

 התכנית קובעת גם חובה של מכירת דירות לבני המקום. הציבור. 

חובת הקמה ו/או הריסה של מבני ציבור. במקביל קבעה התכנית  היזםהתכנית הטילה על  .4

  הגורם עליו מוטלת החובה.  חובת הקמת מבני ציבור/שטחים ציבוריים מבלי לנקוב בזהות

וכן הסדרת מכירת דירות לצורך הסדרת מטלות החברה וביצוע עבודות בשטחים ציבוריים,  .5

 . נערך הסכם בין העירייה לאזוריםלבני המקום, 

 עיקרי ההסכם

 והקמת מבני ציבור רייםוציב םביצוע עבודות בשטחי

 בהסכם נקבעו שלושה סוגי עבודות: .6

אזורים תבצע עבודות אלו  ,בהתאם להסכם –עבודות המוטלות על היזם  בתכנית  .א

 מצד העירייה )אף לא בדרך של קיזוז מהיטלים(. עבודות אלו כוללות: ללא כל תמורה

i.  פרטי הכולל חניות ציבוריות בבעלות פרטית. תכנון והקמת חניון 

ii.   תכנון והקמת מתנ"ס חדש תחתיו )בכפוף ו 03הריסת מתנ"ס קיים במתחם

 .( בדבר תשלום לעירייה תחת הקמת המתנ"ס לשינוי הקבוע בהסכם זה

DATE: 06/09/2020 :תאריך 

REF:  :מספרנו 
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iii.  י נוסף ככל שקיים בתחום וכל מקלט ציבור 04 -ו 03הריסת מקלטים ציבוריים במתחמים

 ה.יוכן ביצוע מיגון כנדרש לכל אורך תקופת הבני ,התכנית

iv. ושיפוץ חזיתו של בית הכנסת 03חם הריסת מבנה העזר של בית הכנסת במת. 

v. 03מגרשי ספורט במתחם  דש של שניהריסה והקמה מח. 

באשר  קוב בתכנית כי החובה חלה על היזם.התכנית מבלי שנלבצע מכח  עבודות אשר יש -עבודות נוספות  .ב

מחצית מהעלות המוערכת  - בדרך של קיזוז מההשבחה  )קרילעבודות אלו תהיה אזורים זכאית לתמורה 

ופית שנקבעה בהסכם. עבודות אלו בגין העבודות שתבצע( כאשר התשלום יכול להתבצע גם בדרך חל

 :כוללות

i. עם שיתואם במיקוםקים, ת שאזוריםבתוך מבני המגורים  ילדים גני ארבעה הקמתתכנון ו 

 . מתחם לכל שתאושר עיצוב אדריכליבמסגרת תכנית   ,העירייה

ii. 05 -ו 04, 03 במתחמים  עירוניות כיכרות הקמתתכנון ו  

אולם העירייה רשאית לבצען באמצעות אזורים, , העירייה עבודות אשר מוטלות על –עבודות פיתוח  .ג

א לפקודת העיריות )נוסח חדש( בכפוף לעמידה 198בפטור ממכרז, במסגרת הסכמי פיתוח, בהתאם לסעיף 

 :, לפי שיקול דעת העירייה את העבודות הבאותבתנאי הסעיף.  עבודות אלו עשויות לכלול

i. קרקעיות תכנון וסלילת דרכים, תשתיות עירונית תת. 

ii.  03תכנון וביצוע שצ"פ במתחם  

iii. קום שייקבע ע"י העירייה במסגרת תכנון והקמת  בתי קפה בכיכרות עירוניות ו/או בשצ"פ במי

 כנית עיצוב אדריכלי שתאושר. ת

ההסכם שנערך בין הצדדים קובע עקרונות ומסגרת להתקשרויות עתידיות בין הצדדים, בדבר ביצוע העבודות  .7
במשולב עם התקדמות ביצוע העבודות בשטחים הציבוריים והקמת מבני  ,היהבני קביעת שלביותבתחום התכנית ו

 הציבור, הכל מבלי לגרוע מהוראות התכנית. 

 

, נקבע בהסכם הקמתם תתבצע לאורך שניםוכוללת שבעה מתחמים שונים, אשר  מאחר והתכנית רחבת היקף .8
הסכם פיתוח פרטני לגבי אותו מתחם  שייחתםאחר למתחם, אלא ל ה ביחסימנגנון, ולפיו לא יינתן היתר בני

 יאושר, ולאחר שההסכם המסדיר, בכפוף להסכם שבכותרת, את ביצוע העבודות הציבוריות הנדרשות במתחם
 . ע"י מועצת העיר כדין

 מכירת דירות לבני המקום
 
דירות לבני המקום. להסכם מצורף נספח, המפרט את  המנגנון   50 עוד מסדיר ההסכם את חובת אזורים למכירת .9

, כפי שנקבעה ע"י למכירת דירות באופן שיבטיח ביצוע הגרלה שוויונית בין אלו העונים להגדרת "בני המקום"
, עוד קובע הנספח כיצד יש לפרסם את דבר ההגרלה, באילו מתחמים תשווקנה דירות לבני המקום מועצת העיר.

  וכיו"ב. נאי המכרמה יהיו ת

 ן המתנ"סיחובת אזורים בעני
 

מתנ"ס יבור המצוי בתחום התכנית, והקמת הריסת בהסכם נקבע מנגנון לתשלום ע"י אזורים לעירייה לצורך  .10
ההסכם מסדיר את הסכום לתשלום בהתאם  להחלטת הועדה המקומית. ס חדש תחתיו, וזאת בהתאםמתנ"

מרכז תאו, אשר הקמתו הסתיימה לפני כשנה,  – קט קודםיסיונה בפרוימנהמצויים בידי העירייה למ"ר לאומדנים 
התשלום יהווה תנאי למתן היתרי בניה במתחם בו מצוי לשטח הידוע של המתנ"ס העתיד לקום.  וכן בהתאמה

 כיום המתנ"ס.
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 הקמת גני ילדים
 

אשר יבטיח כי גני הילדים שתקים אזורים לא יפלו מגני  ,ין הקמת גני הילדים צורף להסכם מפרט מינימוםילענ .11
 ילדים המוקמים ע"י העירייה.

 .מגורים שתקים אזוריםההגנים יוקמו, בהתאם לתכנית, בקומת הקרקע של מבני  .12

של הגנים ומנגנון להסדרת מסירתם  ההסכם קובע  פרטים בדבר התשתיות שישרתו את הגנים, דרך רישומם .13
  הסכם את דרך קביעת התמורה בגין הגנים.עוד קובע ה לעירייה.

 הקמת חניון
 

י יכלול, לפיהיה בבעלות פרטית ו התכנית מטילה על היזם להקים חניון תת קרקעי מתחת לשצ"פ העירוני. החניון   .14
 לשימוש הציבור.יה ימקומות חנ 40התכנית, לפחות 

 עודיואת ישעות הפעילות איכותו, ין זה, על מנת להבטיח את הקמת החניון, יאת חובת אזורים בענ ההסכם מסדיר  .15
, לרבות רישום הערה מתאימה בנסח המקרקעין, וכן מסדיר ההסכם מתן החניות שנקבעו בתכנית לטובת הציבור

 צוות העובדים במבני הציבור.ה לטובת יזכות שימוש במס' מקומות חני

  הוראות כלליות
 

ההסכם קובע הוראות אשר יבטיחו את הקמת מבני הציבור והעבודות בשטחים הציבוריים בהתאם לסטנדרטים  .16
 ככל שימונה מטעמה, וכן קביעת הוראות בדבר ,מפקחלעירוניים, תוך כפיפות החברה להוראות העירייה וכן 

 קיון מקום העבודה.ילנבטיחות מקום העבודה, שילוט, גידור, ואחריות לרכוש הציבורי, כמו גם אחריות 

הפקדת ערבויות ע"י אזורים להבטחת ביצוע העבודות ולהבטחת התחייבויות  ההסכם מסדיר גם את חובת  .17
 בתקופת הבדק. 

עוד קובע ההסכם תנאי סף בהם יידרש לעמוד קבלן ראשי מטעם אזורים אשר יבצע את העבודות שנועדו לשרת את  .18
 הציבור. 

 בהסכם נקבע גם פיצוי מוסכם בגין פיגור במסירת עבודות לעירייה.  .19

 .בהסכם הוראות ביטוחיות וכן נספח ביטוח אשר אושר ע"י יועץ הביטוחים של העירייה .20

על מנת להבטיח כי ההתחייבויות כלפי העירייה  ,לבסוף קובע ההסכם מגבלות בדבר העברת זכויות ע"י אזורים .21
 תמומשנה.

 

 לאישור ההסכםהעדר מניעה 
 

 ההסכם נוסח תוך שהוא תואם את הוראות התכנית, ואינו גורע ממנה.  .22

כאשר תנאי שום התכנית, יתוך כדי התקדמות ביעתידיים רטניים פההסכם קובע עקרונות לעריכת הסכמי פיתוח  .23
א לפקודת העיריות, ואישורו של 198קיום מלוא התנאים לפי סעיף  הינו – מתלה לכניסתם לתוקף של הסכמים אלו

 כל ההסכם בדרך הקבועה בסעיף.

 לאשר אתולפי חוק הרשויות המקומיות )יעוץ משפטי(, חוות דעתי הינה כי אין כל מניעה לאור האמור לעיל,  .24

 ההסכם בין העירייה לאזורים;

 לכל הבהרה שתידרש.לרשותכם  .25
 
 

 בכבוד רב,

 
 ספצ'ק, עו"דלימור 



 עיריית הרצליה
 

 ______/  2020הסכם  
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 ( להסכם 5נספח ג' )

 תנאים כלליים מיוחדים - 1 -מסמך ג 

 מהסכם פיתוח המהווה חלק בלתי נפרד 

 

 מוקדמות –מפרט כללי   - 00פרק 

 תיאור העבודה 00.1

 כמפורט בתשריט  ירוקה תהקמת גני ילדים בבניה קונבנציונלי לביצוע מתייחסזה  מפרט
 .      המצ"ב להסכם זה

 שלמ"ר ושטחי שירות בשטח  250 , כאשר שטחם העיקרי יהיה20גני הילדים יוקמו בתא שטח 
 מ"ר 200 -שטח החצר כ מ"ר 50
 

כיתות גן, בבניה קונבנציונלית ירוקה לרבות פיתוח פנים וחצרות ע"ג הקרקע  2במגרש יוקמו 
 וכן חיבור לתשתיות ציבוריות לרבות העבודות מחוץ למגרש הגנים לצורך ביצוע הנ"ל. 

 
 :בין היתר העבודה כוללת 

 
 .    01חלק  5281ארגון האתר וביצוע העבודות בהתאם לתקן ישראלי לבניה ירוקה ת"י    - 

 גדרות פלדה ושערים. , קירות גדר,קירות תומכים, אספקת וביצוע מילוי, עבודות עפר  -  

 ניפוי ופינוי פסולת לאתר שפך מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה.  -  

 עבודות בטון יצוק באתר.  -  

 ודות בניה.עב  -  

 גגות בטון.   -                 

 גגות מבואות חוץ מקורות בטון ופרגולות כניסה .   -                 

 .)ולוחות קשיחים(פרגולות מבטון / פלדה  קורות  -                 

   .מחסנים בחצר  -                 

  .עבודות קונסטרוקציות פלדה  -                 

 עבודות איטום.  -                 

 עבודות טיח, צבע, ריצוף וחפוי.  -                 

 קשיחים כדוגמת  HPLו/או שליכט אקרילי ו/או חיפוי מלוחות  טבעית אבןחיפוי בעבודות   -                 

 .הביצועפונדרמקס או שווה ערך ושווה איכות או פייברצמנט כמאופיין בתכניות                      

 ותקרות תותבות., אלמנטים מתועשים, מחיצות ודלתות מתועשים עבודות חיפוי  -                 

 עבודות אלומיניום, נגרות ומסגרות אומן.  - 

 , לחצני  ה, טמ"סתקשורת, מתח נמוך )מערכת גילוי אש, כריז ,מערכות חשמל  - 

 מצוקה ומערכת למניעת בריחת ילדים(.     

 מערכות אינסטלציה סניטרית.   - 

 .ואוורור מזוג אויר מערכות   - 

 תכנון, אספקה והתקנת מעלית.   -                

  פיתוח חצרות, לרבות גינון והשקיה.   -                 

 הגישה לגנים.פיתוח שטחים מחוץ לגנים וכל שטחי   - 

 מתקני אשפה ומחזור.  - 
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  .כריתת/העתקת עצים והרמת נוף  - 

 מתקני משחק.   - 

 יצוקים על משטחי בטון מזויין יצוק.משטחי גומי   -                

 .מגולוונת וצבועה בתנורקירוי ממתכת /  ותהצלל  - 

 צנרת ומערכות ניקוז.  בורות חלחול,  - 

 חיבורי תשתיות ביוב, ניקוז, מים משוחה עירונית ועד לגנים המתוכננים,    -   

 חיבורי חשמל, בזק והוט.        

 עבודות פיתוח והתאמה בגינה הציבורית הסמוכה לגנים וכן פיתוח מעבר ציבורי  -

 ותעודת גמר  4טיפול מול כל הרשויות בהוצאת טופס   -

 לאמור לעיל לביצוע מושלם של הגנים והפיתוח.  וכל הנלווה  -                 

 

 מחסן ומשרד ארעיים, שלט וגידור 00.2

 כללי 00.2.1 

, )שבעה( ימים ממועד צו זה 7ולא יאוחר מאשר  עבודההצו התחלת ד עם קבלת מי
להגיש למפקח ולקבל את אישורו לתכנית התארגנות הכוללת  "החברה / היזם"על 

 משרדים, מחסנים, שירותים, גידור היקפי ושילוט, שמיקומם יהיה בתחום המגרש
 "החברה / היזם"או בסביבתו, לרבות גידור אתר העבודות ושטח ההתארגנות. על 

ירייה בין הע בהסכםהאחריות לקבל היתר לאתר ההתארגנות ) כל הנ"ל כלול חלה 
 (. "החברה / היזם"לבין 

זה לעיל ולהלן תהא המשמעות שניתנה  במסמך "המפקח" להסרת ספק, למונח
 " במסגרת ההסכם. המפקחלמונח "

 
 משרדים 00.2.2 

הבלעדי של המפקח  שימושויוקצה ל "החברה / היזם"במסגרת הכללית של משרדי 
כסאות, לוחות נעיצה להצגת  6 -מ"ר לפחות לרבות שולחן משרדי ו 10חדר בגודל של 

 "החברה / היזם"+ טלפון, פקס ואינטרנט  תכניות, מערכת חשמלית אמינה + מזגן
לחיבור המכשירים כאמור לעיל לרשתות המתאימות,  בעצמו ועל חשבונו, ידאג,

 בגין כך, וכן ידאג לניקיון יומיומי של המשרד כאמור. יישא במלוא העלויות הכרוכות
 

 גידור  00.2.3 

להקים באתר, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב  "החברה / היזם"על 
העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי 

הרשות המקומית. בגמר העבודה  יה שלתקנות משרד העבודה ובהתאם להנחיות
כמו  ."החברה / היזם"ויישארו בבעלות  "החברה / היזם"י ל ידיפורקו כל הנ"ל ע

ויפונו למחסני  "החברה / היזם" יל ידעכן יפורקו גדרות הקיימות שלא הותקנו 
המשרד להגנת הסביבה באם אין צורך  יל ידעהעירייה ו/או למקום שפך מאושר 

כלול בתנאי הנ"ל . המפקחה, והכל על פי הוראה בכתב מאת בהם במחסני העיריי
 את הגדרות הנ"ל על חשבונו. "החברה / היזם"במהלך העבודה יתחזק  ההסכם.
תהינה אטומות מפחי איסכורית בצבע לבן ועליהן שילוט אזהרה כנדרש  הגדרות

בחוק ו/או גדרות מפח שטוח ופרופילי פלדה מגלוונים, לרבות שילוט "גדר 
. באזורים הגובלים עם מוסד חינוכי פעיל תותקן מפקחרת" כפי שיוכתב ע"י המדב

מ' בהתאם לדרישות מחלקת ביטחון ובטיחות  2גדר מלוחות עץ חלקות בגובה 
בלבד.  עירייהבעיריית הרצליה זכות הפרסום על גבי הגדרות ו/או מעליהן שמורה ל

 העירייה.אין למסור זכות פרסום ללא אישור 
 

 שלטי אתר, שלטים ותמרורים  00.2.4 

שלטי אתר, שלט מתכננים ושלט לייצר לספק ולהתקין  "החברה / היזם"על 
ת ומשטר העירייהבהתאם לדרישות  שלטים ותמרורים, הדמיה של הפרויקט

 שימסרו לו.   מידותוובהתאם לסטנדרטים  ישראל



 
 

4 

)גם באזורים שמחוץ לאתר מיקומם , מידותיהם, תמרורים / כמות השלטים
 העירייה.ונוסח הכיתוב בהם יקבעו על ידי העבודות( 

את השילוט, ימלא את הבורות שנוצרו  "החברה / היזם"בסיום העבודה יפרק 
 ויסלק את הפסולת למקום שפך מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.  CLSMב

בהסכם בין העירייה לבין כלול  וכל המתואר לעיל מודגש בזאת שבעבור שילוט זה
 ."החברה / היזם"
 

 פינוי פסולת 00.3

, הן פסולת שתמצא בתחומי האתר מתחת ןייקח בחשבון, כי את פסולת הבניי "החברה / היזם"
, עודפי במהלך הבניה ווצרישת ומעל לפני הקרקע, הן כתוצאה מפרוק והריסת המבנים והן

שהייתה  וכל פסולת אחרת, מכל סוג ומקור שהוא )לרבות פסולת החפירות , עודפיהחומרים
לעבודות, הן קבורה והן על פני השטח,  פסולת שהתווספה  "החברה / היזם"באתר טרם כניסת 

ו/או ע"י אחרים לאתר העבודות ולסביבתו, פסולת שהייתה קבורה באתר  "החברה / היזם"ע"י 
 חזור פסולת בנייןמלאתר  -על חשבונו  -ק שיידרש עליו לסלק מחוץ לשטח האתר לכל מרחוכד'( 

המשרד להגנת הסביבה או לאתרי שפך אחרים המתאימים לסוגי הפסולות, מאושר על ידי 
בהתאם לאישור . כן יברר את מקומות שפיכת הפסולת להגה"ס המאושרים ע"י המשרד

לגרוס אותן, הכל  יוכל לנפות פסולות ו/או "החברה / היזם"ייתכן כי  הרשויות המתאימות.
ובהתאם לדרישות הרשויות  בעירייהבהתאם לאישור שיקבל מהיחידה לאיכות הסביבה 

  .הרלוונטיות 
תהיה חובה להציג ולהעביר ליועץ בניה ירוקה קבלות המראות על כמויות  "החברה / היזם"על 

 הפסולת שהוצאה מהאתר למקומות השפך המותרים כאמור לעיל לרבות אישורי פסולת עפר.
 כל פסולת הבניה תפונה לאתר איסוף ומחזור פסולת בניין המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

 ר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה. כל פסולת העפר תפונה לאתר איסוף עפ
לפנותה בהתאם להנחיות משרדי  "החברה / היזם"היה ותתגלה פסולת אסבסט באתר, על   

 ."החברה / היזם"בהסכם בין העירייה לבין כל הנ"ל כלול את  הבריאות ואיכות הסביבה
 אספקת חשמל 00.4

. כל "החברה / היזם", החשמל הדרוש לבצוע העבודה יהיה על חשבון הסכםבנוסף להוראות ה
ידי יבוצעו על  -לאתר עצמו  -החיבורים הדרושים והעבודות הכרוכות בהספקת החשמל 

גם ידאג להספקת חשמל חליפית במקרה של  "החברה / היזם". ועל חשבונו "החברה / היזם"
 הפסקת חשמל ברשת.

להבטיח אספקת חשמל סדירה לאתר. הפסקות חשמל מכל  "החברה / היזם"בכל מקרה על 
 סיבה שהיא לא ישמשו עילה להארכת תקופת הביצוע או לתביעה כלשהיא.

 
 אספקת מים 00.5

וכן להשקיה, עד למסירת הגנים , המים הדרושים לביצוע העבודה הסכםבנוסף להוראות ה
נקודת מים עירונית שעל מ "החברה / היזם"יהיו על חשבון וקבלת תעודת גמר,  עירייהל

, . ההתחברות למקור המיםתאגיד המים והביוב/לתאם עם הרשות המקומית "החברה / היזם"
לרבות הצנרת שתידרש מנקודת החיבור ועד למבנה, לרבות עבור צנרת השקיה למבנה 

והעברתם למקום העבודה וכל שאר ההוצאות  הנדרש מונה, גמל חיבור וכלולסביבתו, לרבות 
 ועל חשבונו, בתיאום עם המפקח. "החברה / היזם"הקשורות בכך, ייעשו על ידי 

 .במכליותלהביא, על חשבונו, מים  "החברה / היזם"ואין מקור מים זמין ידאג  היה
 להבטיח אספקת מים לאתר. הפסקות מים מכל סיבה שהיא "החברה / היזם"בכל מקרה על 

 לא ישמשו עילה להארכת תקופת הביצוע או לתביעה כלשהיא.
 

  תסדרי  עדיפויו – במסמכים.סתירות  00.6

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעויות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין 
זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח, יחייב האמור  הסכםהאמור בהוראות 

  הפיתוח.הסכם ב
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים 

לפנות אל המפקח והמפקח ייתן לקבלן  "החברה / היזם"להסכם לבין תקנים ישראליים, חייב 
 הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו, בכפוף לאמור להסכם . 

מקרה של סתירה , אי התאמה , דו משמעות , אפשרות לפירוש שונה  בנוסף לאמור לעיל , בכל
וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת 

ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי  "החברה / היזם"ו העדיפות
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כיו"ב )ככל שקיימות הוצאות כאמור( יחולו על התאמה, דו משמעות האפשרות לפירוש שונה ו
 וישולמו על ידו.  "החברה / היזם"
 

 תיאום עם גורמים אחרים 00.7

לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה  "החברה / היזם"מתחייב  -בנוסף לאמור במפרט הכללי 
תאגיד  ,על כל מחלקותיה הרצליהעירית ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם 

וכד', זאת על ,קבלנים וגורמים אחרים חברת חשמל, בזק, כבלים, מקורות  מי הרצליה בע"מ,
מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום. בחתימתו על מסמך זה מצהיר 

תמשך לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב בתנאים  באזורכי ידוע לו שהפעילות  "החברה / היזם"
ולא  לא לפגוע בנוף הקיים "החברה / היזם"בהגנות הדרושות במצב זה. כן מתחייב המיוחדים ו

 בהוראות הביצוע. למצויןלגרום נזק למבנים וגדרות קיימים, פרט 
 
 דמי בדיקת דגימות -טיב החומרים והמלאכה  .800

 .  "החברה / היזם"חלות על  , ללא כל יוצא מן הכלל,דמי בדיקת דגימות א.

 מעבדה  

לשם ביצוע בדיקות טיב הנדרשות בשדה מעבדה מוסמכת יתקשר עם  "החברה / היזם"  
 .המפקחאום עם יבתובמעבדה 

 תפקידי המעבדה יהיו:  

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים. א(   

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים. ב(   

 בדיקות לטיב המלאכה. ג(   

 .המפקחבדיקות שונות באתר, לפי דרישת  ד(   

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות. ה(   

 .המפקחהמעבדה תופעל לפי הוראות   

 כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת     
  במחיר וכלולים  "החברה / היזם"על אך ורק חלים ובתקופת האחריות,  הסכםה
 של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. הסכםה

לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב  "החברה / היזם"על   
בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה 

הוצאות כל הבדיקות גם אלה שיסתבר מלוא ישא בי "החברה / היזם"בחשבון. 
 .תקינותשבבדיקה חוזרת יצאו 

 

שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את  מפקחה .ב
לגבי טיב החומרים  "החברה / היזם"ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של 

 כנדרש בסעיפי ההסכם. - לתשלום עלויות המעבדה "החברה / היזם"ואחריות  והמלאכה

לשלם את דמי הבדיקות  תרשאי העירייהמביע בזה את הסכמתו לכך ש "החברה / היזם" .ג
כל טענה ו/או   חברה / היזם"ל", ולא תהא תמורתן "החברה / היזם"ולחייב את חשבון 

 .דרישה ו/או תביעה בעניין זה

מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או  "החברה / היזם" .ד
. בכל מקרה חייב חומר התקנים, לרבות דרישות תקן בניה ירוקהשל מכון  סימן השגחה

או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימון ההשגחה 
 ., והכל מבלי לגרוע מזכותו של המפקח לפסול חומרים ו/או מוצרים כאמורהמתאים

 

 דרכי ביצוע, לוח זמנים ומשך ביצוע .900

 כללי א.

לאישור  "החברה / היזם"מתאריך צו התחלת עבודה, יגיש )שבעה( ימים  7 -לא יאוחר מ 
 . מהודהמפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, הקצאת משאבים ופריסתם וכ
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 משך הביצוע  ב.

)כולל  לבצע ולהשלים את כל עבודות הפרויקט "החברה / היזם"זה יידרש  הסכםבמסגרת   
מיום הוצאת צו התחלת  ,----------------- במשךותעודת גמר(, וזאת  4קבלת טופס 

  4)כולל קבלת טופס , "החברה / היזם"ביחס לכל העבודות שתימסרנה לידי  העבודה
השלמת המעלית שסיומה לרבות קבלת אישור מכון התקנים ומסירתה כולל ), ותעודת גמר(

חודשים קלנדאריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה (  ---------------יהיה תוך  עירייהל
 ולאבני הדרך הבאים :  ההסכםבשאר סעיפי לאמור  בכפוףוזאת 

 
 ---------------יהיה תוך  –אישור תכנית מעליות מול היועץ והזמנת המעלית  :1אבן דרך   

 חודשים קלנדאריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה
מול האדריכל/ית והזמנת חיפויים  אבשיש טבעי /  (HPLאישור חיפוי קשיח )  : 2 אבן דרך  

 חודשים קלנדאריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה ---------------יהיה תוך 
חודשים קלנדאריים  ---------------יהיה תוך  –: הקמת המבנה וסיום עבודות גמר 3אבן דרך   

 מיום הוצאת צו התחלת העבודה
חודשים קלנדאריים  ---------------יהיה תוך  –ותעודת גמר  4: הוצאת טופס 4 דרךאבן 

 מיום הוצאת צו התחלת העבודה
 ---------------יהיה תוך  –סיום עבודות מעלית ואישור מעבדה מוסמכת  :5אבן דרך 

  חודשים קלנדאריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה
  

 לוח הזמנים                   ג.

 כללי .1  

להכין לוח זמנים  "החברה / היזם"לצורך שליטה מלאה בביצוע הפרויקט, נדרש    
יכיל ו מפורט, יהיה PROJECT-MS וייערך בתכנתכמפורט להלן. לו"ז יהיה ממוחשב 

ממועד  מיםי)שבעה(  7תוך  "החברה / היזם"סימון נתיב קריטי: את לוח הזמנים יגיש 
 .וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם "לחברה / יזם"צו התחלת העבודה שיוצא 

 
 לוח זמנים מפורט לביצוע .2  

התכנוניות והביצועיות, לוח הזמנים המפורט לביצוע יכלול את כל הפעילויות    
באתר ומחוצה לו, ויתבסס על ביצוע בכפיפות להוראות  ,הראשיות והמשניות

, וזאת מבלי התכניות והמפרטים ובכפיפות לשלבי הביצוע המוכתבים במכרז זה
לגרוע מיתר הוראות ההסכם. בנוסף יכלול לוח הזמנים את כל החגים המועדים 

. לוח הזמנים זה הסכםוהחופשות הרלוונטיים לאספקת חומרים ולביצוע העבודות ב
ו/או  ישתרע על פני משך הביצוע הנזכר לעיל. לוח הזמנים יפורט ברמה של שבועות

וכן כמות כח  . כמו כן, יכללו בלוח הזמנים מועדי האספקה של פריטים מיוחדיםימים
 .האדם והמשאבים הנדרשים לכל אחת מהפעילויות

 
 

 בדיקת לוח הזמנים ואישורו ומעקב אחר לוחות הזמנים .3  

יבדק ויאושר על ידו, ולאחר שיוכנסו יים הנ"ל ייבדק ע"י המפקח, ולאחר שלוח הזמנ   
ויידרשו(, יהווה חלק בלתי נפרד היה )המפקח קונים והשינויים שיידרשו ע"י יבו הת

 זה וישמש למעקב אחרי התקדמות העבודה בכל שלביה. הסכםמ
ובכפיפות  הכנת לוח הזמנים הנ"ל, ועדכונו מעת לעת בהתאם להתקדמות הביצוע   

 ועל חשבונו הבלעדי. "החברה / היזם"להנחיות המפקח, יהיה על 
לפיגורים ו/או הקדמות )אם  "החברה / היזם"עדכון לוח הזמנים, כולל התייחסות    

)או בתוך  יהיו(, וכולל כל האמצעים להתגבר על הפיגורים, יוגש למפקח מידי חודש
 , ויהווה חלק ממסמכיו.מפקח(פרק זמן קצר יותר, אם הדבר יידרש על ידי ה

לעמוד בדרישות לוח הזמנים הן במועדי הביניים של הפעילויות  "החברה / היזם"על    
, ולא יתקבלו כל עיכובים ו/או איחורים, מכל עילה ו/או השונות והן במועד הסופי

 .סיבה שהן
 

 קיום לוח הזמנים ושלבי הביצוע ד. 

לוח הזמנים הבסיסי ושלבי הביצוע השונים קשורים קשר הדוק ביניהם ולא ניתן לסטות   
של המפקח. כל שינוי בהם הוא  ובכתבמראש מהם לחלוטין מכל סיבה שהיא, ללא אישור 

 לפי החלטות המפקח בלבד, בהתאם לשיקוליו הבלעדיים.
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 זה. הסכםקרו של יעמידה בלוח הזמנים היא מע  
שימוש בכמות מספקת של מכונות, ציוד  ,בהתאם לצורך ,יקח בשיקוליוי היזם""החברה /   

ענות ללוח הזמנים ולשלבי הביצוע יוצוותים לכל פעולה נדרשת שהיא, כך שיוכל לה
מוותר  "החברה / היזם", ולרבות עבודות לילה, וזאת ללא תמורה נוספת הנדרשים,

 .יין זהבמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענ
 

 הגנה בפני גשמים 000.1

תוך תיאום עם המפקח, בכל האמצעים הדרושים להגנת  -על חשבונו  -ינקוט  "החברה / היזם"
שטחי העבודה, כולל הגנה על המבנים הקיימים מפני גשמים והצפות. הוצאת מים נקווים תהיה 

 ועל חשבונו. "החברה / היזם"על ידי 
 

 הוראות ביצוע 100.1

 בכתב הכוונה היא להוראות מאושרות של המפקח -"לפי הוראות המפקח"  -בו כתוב  בכל מקום
  העירייה.של  כנציגו

 
 צוותי עבודה  ,שנהימקבלני  200.1

מתוך הרשימה שתוגש על וצוותי עבודה רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה המפקח 
מתחייב להעסיק באתר  היזם""החברה / . ו/או במהלך העבודה לאישור "החברה / היזם"ידי 

להחליף את קבלני המשנה  חברה / יזם"ל"אסור  .המפקחרק קבלני משנה מאושרים על ידי 
 המפקח.מ ובכתבמוקדם ללא אישור 

 
 בולים וביול 300.1

או על גבי איזה שהוא מסמך בכל מספר ו/ הסכםעל גבי ה)ככל שתחול( חובת הטבעת בולים 
חלות )ככל שתחול( זה  הסכם. הוצאות מס בולים ל/ היזם" "החברההעתקים שיידרש חלה על 

 ."החברה / היזם"על 
 

 / המועד  תנאי המקום  00.14

, מהווה אישור "החברה / היזם"הגשת ההצעה ע"י מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם,  א.  
. והתנאים הסטטוטוריים שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל תנאי השטח

כמי שביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, התשתיות,  "החברה / היזם"רואים את 
באופן יסודי, וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים וכד' תנאי התנועה הקיימים  תנאי הקרקע 

 הקיימים.
   
הנתונים הפרטים והמידות של המערכות השונות המפורטות בתוכניות, הן לצורך מידע    

 בד.בסיסי ראשוני בל
   
, כמי שלקח בחשבון את העבודות הקשורות במתקנים קיימים "החברה / היזם"רואים את    

 מכל סוג שהוא.
   

ויר ובהפרעות ולהתחשב בעת הגשת הצעתו ובעת עבודתו בתנאי מזג הא "החברה / היזם"על 
יתקשר עם המוסדות  "החברה / היזם"גרם בשל כך למהלך העבודה. יהעלולות לה

ויר במשך כל תקופת עבודתו ויעשה סידורי ו, לשם קבלת מידע על תנאי מזג האהמתאימים
עבודה בהתאם. בקשת מידע כנ"ל והשימוש בה, וכמו כן, כל הסידורים האחרים להבטחת 

לא יכיר בשום תביעות  פקח. המ"החברה / היזם"של ועל חשבונו העבודה, הינם על אחריותו 
כלים ומשאיות וכן פעילויות אחרות באתר העבודה. יר, תנועת והנובעות מתנאי מזג האו

 אחראי לכך שעבודתו לא תפגע בפעילויות הסדירות של המקום. "החברה / היזם"
 

 הסכםיקח בחשבון בזמן עבודתו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודות י "החברה / היזם"   
זה בשטחים ובאזור עבודתו או בשטחים הגובלים איתם, תבוצענה פעילויות של קבלנים 

גורמים אחרים, ויהיה עליו לתאם את עבודתו עם  ע"יו העירייהאחרים המועסקים ע"י 
 .פקחפעילויות אלה ולשתף איתם פעולה לפי הוראות המ

 
תוספת תשלום כלשהו ולא ב "החברה / היזם"התאום ושיתוף הפעולה הנ"ל, לא יזכה את    

או של  "החברה / היזם"לא יכיר בתביעות  פקחישמש עילה להארכת תקופת הביצוע. המ
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כמו  ועקב פעילויות של קבלנים אחרים בשטח. "החברה / היזם"אחרים, עקב עבודתו של 
לא לעכב את עבודתם של הקבלנים האחרים וינקוט, על חשבונו  "החברה / היזם"כן מתחייב 

 ותו, בכל הדרכים על מנת לשמור על כלל זה.ואחרי
 

 נדרש בין היתר :  "החברה / היזם"לעמידה בלוח הזמנים  ב. 
להזמין מבעוד מועד את חומרי הגמר אשר זמינותם מוגבלת נוכח התקופה ו/או נוכח   (1)   

 HPLמלאי ומקור אספקה מחו"ל לדוגמא : אבנים משתלבות , חיפוי אבן חוץ, חיפוי 
 , מתקני משחק, עצים וצמחיה וכדומה. 

 לזמינות צוות עובדים מלא בתקופות החגים השונות ) פסח ו/או רמאדן וכד'( .  (2)   
     

 
 באתרמהנדס   00.15

"החברה / על , "החברה / היזם"מבלי לגרוע מהוראות ההסכם לעניין העסקת צוות עובדי   
ורשום בפנקס המהנדסים מוסמך מהנדס ביצוע, אשר יהיה מהנדס  באתרלהעסיק  היזם"

)חמש(  5סיון בעבודה של י, בעל נ"החברה / היזם"מטעם כמהנדס ביצוע לשמש והאדריכלים 
יאשר  פקחבאופן מתמיד ורצוף. המבאתר שנים לפחות, מנוסה בניהול ביצוע, שיועסק 

המהנדס ימונה כמהנדס . "החברה / היזם"שיועסק מטעם האמור מראש את המהנדס 
 הבקשותבות חתימה ברשות המקומית על לר ,צוע השלד וכאחראי לביקורתיאחראי לב

 היתר הבניה.ל
  
 "החברה / היזם"אם תתבצע עבודה בזמנים חריגים, לרבות בלילה, יעסיק   

 ., הכל לפי אישור מראש ובכתב של המפקחמהנדס/מהנדסים מחליפים
 
 אישור שלבים 00.16

שלבי עבודה אין עובדה זו גורעת  ו/או מי מהמתכננים ו/או נציגי העיריה מפקחאישר האם  
לשלב שאושר, או לעבודה המושלמת,  "החברה / היזם"מאחריותו המלאה והבלעדית של 

עיריית הרצליה, או המפקח,  פי, ואין באמור להטיל אחריות כלשהיא כלאו לכל חלק ממנה
 ."החברה / היזם"ומלוא האחריות תהא בכל עת של 

 
 

 (AS MADE תכניות שלאחר ביצוע )תכניות עדות 0.017

 תיאור א.

את הנתונים על גבי מערכת  "החברה / היזם", יעדכן הסכםבנוסף על האמור בתנאי ה  
 , על פי מה שבוצע בפועל. + דיסק ממוחשבאורגינל -תכניות סמי

 
קרקעיים, אשר  -העדכון יכלול את המבנים והמערכות, פנים וחוץ, העיליים והתת  

, וכן את אלה שנתגלו תוך כדי הביצוע, הסכםעל פי מסמכי ה "החברה / היזם"ביצע 
 ."החברה / היזם"ונשארו במקומם, או הוסטו ממקומם, או שונו ע"י 

 
דת הפירוט שבמערכת התכניות ינו, על מידותיהם, במיכל נתוני העדכון ישורטטו ויצו  

, לפי מפרט , סטנדרטים ודרישות של עיריית הרצליה. התכנית לביצוע, ובצורה ברורה 
 תוכן על רקע התכנון.

 
תיחתם ע"י המהנדס שמעסיק  "החברה / היזם"מערכת התכניות שעודכנה ע"י   

ידת להערות ולאישור. פרטים החייבים במד מפקחבאתר ותועבר ל "החברה / היזם"
. הגשת מערכת התכניות "החברה / היזם"מודד ייחתמו ע"י מודד מוסמך מטעם 

 . גמרלמתן תעודת  םתנאיאחד התהווה  מפקחהמעודכנות ל
 

 אופן מדידה ותשלום בעד תכניות עדות     ב.

אורגינלים המעודכנים ודיסקט עם נתונים -הסמיתכניות העדות לרבות  הכנת  
 .הסכםבמעודכנים הם יכללו 

  
אישור לתעודת ההשלמת תכניות עדות ואישורם על ידי המפקח יהיו אחד מתנאי   

 . גמר
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 תנועה ועבודה על פני כבישים, רצפות ומשטחים קיימים .1800

עה הן לצורכי העברת פסולת וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תבוצע התנו
דים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או רכב המצוי-אך ורק באמצעות כלי

ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה  "החברה / היזם"לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן על ידי 
 של המפקח.

 
 החזרת השטח למצבו הקודם .1900

על ידי סילוק כל וסביבת האתר, לנקות היטב את השטח  "החברה / היזם"בגמר העבודה על 
ו/או שהיו במקום בטרם ופסולת בנין ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו , עודפי עפר יריםשי

ובין  "החברה / היזם"החלו העבודות ו/או שהובאו למקום במהלך ביצוע העבודות, בין על ידי 
, מחוץ לאתר העבודה ולהסיר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבהלמקום שפך על ידי אחרים, 

פני השטח לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו  עקבות עבודתו על
, שלידם ביצע עבודותיו  , ריצופים וסלילה,וגדרות שונים , מערכותבמהלך עבודתו בחלקי מבנה

ולהחזירם למצבם שלפני ו/או היה צורך לפרקם לצורך מרחבי עבודה ושיפועים לעבודותיו וכד' 
 .הסכםהזה ייחשב ככלול במחיר ושיקום   יוןקיתחילת ביצוע עבודתו. מחיר נ

 

 קבלנים אחרים 000.2

 לבצע על ידי קבלנים אחרים כל חלק מהעבודות במבנה תרשאי העירייהמוסכם בזה כי  א.
 :אך לא רק שאינן כלולות בסעיפי ההסכם, כגון ובפיתוח

 
 )הצטיידות(לא קבועה  .  נגרות1
 .תהבלעדי ה, לפי שיקול דעתעירייהעבודות נוספות אחרות שתיראנה ל  .2

 
לבצע  -קודם לכן  - חברה / יזם"ל"להציע  עירייהחייב את התשום דבר האמור בהסכם לא 

 כל או חלק מהעבודות האלה.
 

או תשלום אחר בגין פעילות הקבלנים  הכל עמל חברה / יזם"ל"בכל מקרה, לא תשולם 
 הנ"ל.

 

, הלבצע על ידי קבלנים אחרים כל עבודה שתראה ל תרשאיעירייה מוסכם בזאת כי ה ב.
 :אך לא רק כגון הסכםהכלולה בסעיפי ה

 
  עבודות מתקני משחק. .1

 מערכות מתח נמוך .2

 .תהבלעדי ה, לפי שיקול דעתעירייהכל עבודה אחרת שתראה ל .3

 וכן "החברה / היזם"של  הסכםמה תקוזזנה, עירייהעלויות העבודות הללו, כפי שיהיו ל 
 או תשלום אחר בגין פעילות הקבלנים הנ"ל.ה לא תשולם כל עמל

 

יבוצעו על  מסוימותכאילו לקח בחשבון, כי יתכן שעבודות  "החברה / היזם"רואים את  ג.                 
ידו בשלבים ו/או בהפסקות בכדי לאפשר לקבלנים אחרים לבצע את עבודתם. עבור פיצול 

רה שיספק לקבלנים אחרים בתיאום, סימון, פיגומים, העבודה כאמור, וכן עבור העז
שום תוספת ושום  "החברה / היזם"תיקונים לאחר עבודת הקבלנים האחרים, לא יקבל 

מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  "החברה / היזם"מכל מין וסוג שהוא, ו תשלום
דים כפי שנקבעו בלוח . אין האמור בסעיף זה בא לגרוע או להוסיף על המועבעניין זה

 זה. הסכםהזמנים של 
 

 עבודה שלא תימדד 100.2

 :הסכםב כלולות, העבודות המפורטות הסכםובשאר מסמכי ה בנוסף לאמור לעיל
 

 ביצוע.ותאום ה התכנוןתיאום  .א
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אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח )אבטחות נגד תאונות וסידורי  .ב
דרש בנושא על פי הנחיות יועצי הבטיחות והבטיחות בתנועה של יוכל פעולה שת בטיחות

 (.עירייהה
 

 מבני ומתקני עזר מחסנים וכו'. .ג

 .עירייהגדור ושלוט לפי דרישת ה .ד

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי עזר למדידה. .ה

 סידורי ניקוז ארעי. .ו

, הכל ופורקו, ואספקת חומרים אחרים במקומםסילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו אחסון , .ז
 .בהתאם לדרישות תקן בניה ירוקה ולמפרט העבודות של יועץ/ת הבניה הירוקה 

 
 הכנת רשימות חומרים הדרושים לביצוע העבודה, כולל רשימות ברזל. .ח

 .עירייהתיאום קבלני משנה של ה .ט

 .לתקופת הביצוע אספקת מים וחשמל .י

 .(AS MADE) הכנת תכניות עדות .יא

טיפול בבקשה לחיבורים קבועים לחשמל , תקשורת ומים  למבנה  לרבות התשלום עבור  ביצוע  .יב

הבדיקות ועבור החיבורים  עצמם וקבלת האישורים הנדרשים )מהרשויות המתאימות כגון 

עירייה, תאגיד המים והביוב, חח"י, בזק, מכבי אש, מכון התקנים, מעבדה מוסמכת לבניה ירוקה 

 דרש לצורך ביצועם.וכד'( וכל הנ

חיבור המבנה למערכות מים , ביוב וניקוז עירוניות לרבות ביצוע התכנון וקבלת כל האישורים  .יג

 הנדרשים לצורך החיבור.

) עירייה, תאגיד המים והביוב ,מכון התקנים, מכבי אש , הג"א ,  רשויותקבלת אישור הטיפול ב .יד

 ותעודת גמר.  4לקבלת טופס  בניה ירוקה , משרד החינוך, חח"י, בזק וכד'( 

לרבות של האתר וסביבתו  בסיום העבודות,  ניקיון יסודי של המבנה, על כל חלקיו, פנים וחוץ, .טו

וכן כל עבודות פינוי הפסולת לאתרי סילוק מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומסירתן 

 .עירייהשל העבודות ל

,החצר , החצרות על הגגות  והפיתוח מחוץ  הנדרשת לביצוע מושלם של המבנהכל עבודה אחרת  .טז

 .ו/או מפרט זה הסכםבמסמכי ה המצוינת למגרש, 

 

 בדקלתקופת האחריות  300.2

חתום לפי נוסח של  בדק במסמךלתקופת הנתן אחריות ית הסכםהכלולות בלכל העבודות 
 . אחריות הבדק מהווה אחד, ובהיעדר מסמך כאמור על פי הנוסח הקבוע בהסכםעירייהה

  .מתנאי אישור לתעודת גמר
 

 

 

 בדיקות מוקדמות  00.24

מאשר כי יבדוק , מיד עם קבלת כל הזמנת העבודה , את אתר העבודה וסביבתו  "החברה / היזם"
, את טיב הקרקע , את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את 
דרכי הגישה, מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה, ואת כל הגורמים 

, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או והשפעה על התחייבויותי אשר יש או עשויה להיות להם
 טענה בעניין. 
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שהעבודה תבוצע בשטחים בהם  ,ההסכםמצהיר כי לקח בחשבון במסגרת  "החברה / היזם"
קיימים צנרת מכל סוג שהוא , תאי ביקורת , שוחות , עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון, ארונות 

שונים, צמחיה  ומערכות מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת חשמל ותקשורת וכן מתקנים 
 . עירייהכולם או חלקם ואשר מיקומם ועצם קיום של חלקם אינו ידוע ל לקרקע,

 

מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה המבוקשת על ידו  "החברה / היזם"
תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי  , מניחה את דעתו ומהווה הסכםבמסגרת הצעת המחיר  ל

. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על  הסכםה
 ."החברה / היזם"ידי 

 

  סימון ומדידות 00.25

 לסמן ולבצע המדידות הדרושות על ידי מודד מוסמך מטעמו.   "החברה / היזם"על  
 

יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים , הממדים  "החברה / היזם"
והכוונים של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע ,בין אם אלה בוצעו על ידו ובין אם 

 .  "החברה / היזם"בוצעו על ידי אחרים . הוצאות הסימון תחולנה על 
 

ות הקבע שניזוקו , נעלמו או טושטשו ישמור על קיומן ושלמותן של נקוד "החברה / היזם"
לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי  "החברה / היזם"נקודות הקבע , על 

 למפקח להשתמש בנקודות  הקבע לביקורת העבודה.  "החברה / היזם"המפקח, יאפשר 
 

אם נעשו כבר על ועל חשבונו, ו "החברה / היזם"כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו על ידי 
 , לפי העניין והנסיבות. "החברה / היזם"ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידי 

 
 "צילום האתר לפני תחילת ביצוע העבודות 00.26

 מתחייב, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי, לבצע, לפני תחילת ביצוע העבודות, "החברה / היזם"
 וצילום תמונות של כל האתר הסמוך למיקום ביצוע העבודות, לרבות ובווידאצילום 

 גובלים וכל פרטוציבוריים  צילום של עמודי תאורה, יסודות, פילרים, מיסעות, קירות פרטיים 
 את עירייהמתחייב להגיש ל "החברה / היזם"אחר המצוי בסמוך למיקום ביצוע העבודות. 

 ועבור העירייההצילומים הנ"ל עם רישום תאריך הצילום על גביהם בשני עותקים )עבור 
 , ביחד עם עותקי הצילומים, את אישורעירייהלהגיש ל "החברה / היזם"המפקח(. כמו כן, על 

 
 בדבר תאריך ביצוע הצילומים הנ"ל אשר יאומת על ידי עו"ד מטעם  "החברה / היזם"
 . "החברה / היזם"
 
 אחראי לשלמותם של כל הנ"ל  על כל העלויות הנובעות מכך, ללא תוספת  "רה / היזםהחב"

 תשלום.
 
 

 

 

 

 

 4 -מסמך ג
 

 הערות כלליות : בנוסף לשטחי הבניה כמצוין בהיתרי הבניה יש לבצע  :
 

 שטחים מקורים בתקרת בטון מחוץ לקירות כגון גגונים, מבואות ,פרגולה וכד'  .1



 
 

12 

 מחסנים  .2
 אספקה והתקנת מעליתפיר מעלית,  .3
 ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור שטחי הצללה חיצוניים  .4

 
 
 

 :למען הסר ספק
 

ביצוע כל השטחים המקורים והאחרים והאלמנטים האמורים לעיל, גם אלה 
 הסכםבשאינם נכללים בפרוגרמת השטחים הנ"ל  וכל הנדרש לביצוע כלולים 

 על ידי העירייה. ולא תשולם עבורם תוספת כלשהיא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרישות לביצוע המבנה )עבור כיתת גן אחת( –מפרט טכני מיוחד 
כיתות הגן על פי הנדרש להלן  לשתייבצע את כל הנדרש  "החברה / היזם"

 עבור כיתת גן אחת.
 "החברה / היזם"עם פיתוח  סכםבההכל כלול  
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 "החברה / היזם"התכנון יעשה ע"י מהנדסים ו/או אדריכלים מטעם  כללי 

השונים ומערכות  םייעודיהגן הילדים לרבות כל החצר, המבנים , החללים על  כללי 
"הבטחת  המבנה יענו על דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראות קבע 

או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות  2002בטיחות בגני הילדים" מפברואר 
"החברה / להלן "חוזר מנכ"ל". עמידה בתנאי חוזר מנכ"ל כאמור מחייבת את 

, גם אם לא תבוא לידי ביטוי בתכניות ובמפרטים של הסכםוכלולה ב היזם"
 זה. מפרט

 55לרמה של כוכב אחד  5281ישור לת"י המבנה והפיתוח עוברים הליך התעדה וא כללי
 נק', על הביצוע לעמוד בכל הדרישות הנגזרות מיישום התקן.

 לפי תנאי הקרקע והנחיות הביסוס עפ"י דו"ח יועץ הקרקע   יסודות 
 

 שלד המבנה 
 

 שלד המבנה מתוכנן ע"י מהנדס אזרחי מורשה  כללי 
)כגון חגורות  מישניםומעלה, פרט לאלמנטים  30 -חובה להשתמש בבטון ב כללי 

. חובה לכלול מוספים לצמצום 40-עמודים יעשו בבטון בבבניה, גב אבני גן וכד'(, 
 הסדיקה בתערובות הבטון לרצפות ולקירות. 

רצפה תחתונה מתוכננת תמיד כרצפה תלויה, ייעשו כל הסידורים למניעת  רצפה תחתונה 
 חדירות מים וגז רדון כולל איטום וניקוז . 

 תקרת בטון מזוין עפ"י תכנון מתכנן הקונסטרוקציה והאדריכלות תקרה 
בניה קונבנציונאלית מתאימה לדרישות התקנים הישראלים כולל תקן בניה  שלד המבנה 

 ירוקה .  
 

 קירות חוץ 
,  1985מעודכנות  1.20בניית קירות חוץ בהתאם להנחיות לעבודות תכנון מס'  כללי

והנחיות לביצוע פרטי בניין בנושאי בידוד  4חלק  921(, וכן ת"י 2) 1045ות"י 
 ואיטום ) משהב"ש( . 

 5.4לפי הנחיות משהב"ש  חוזק 
 

התנגדות 
 תרמית 

אזור א' ) קירות חוץ ,  Bדירוג  2חלק  5282בידוד תרמי של המעטפת לפי ת"י 
 זיגוג וגג המבנה( 

  1.20בניית קירות חוץ בהתאם להנחיות לעבודות תכנון משהב"ש 
 

איטום רצפות 
בחדרים 
 רטובים 

 15יש לאטום את רצפת הבטון מתחת לריצוף ועם שיפולים עולים עד לגובה 
מסביב, בכל חדרי השירותים והרחצה. האיטום יעשה שתי וערב במלט  ס"מ

 ק"ג / מ"ר   3צמנט הידראולי גמיש דו רכיבי בכמות מזערית של 
איטום קירות 

שירותים 
 ומקלחון 

איטום קירות חדרי שירותים ומקלחון במלט צמנט הידראולי גמיש דו רכיבי, 
מ' של  2עד לגובה של  מ"מ, 8עובי השכבות  ק"ג למ"ר, 3בכמות מזערית של 

הקיר כולל מערכת טיח הכנה, הכוללת שכבת הרבצה ושכבת טיח מיישר בעובי 
 מ"מ לפחות ) שתי וערב(  8

בידוד , איטום 
נגד העברת 

 רטיבות ורוח 

מתחת לקיר חוץ בקומת קרקע יש להכין שכבת איטום כגון פוליבאסט מודבק 
בביטומן ומחסום אדים כגון סיבאס מודבק בביטומן על משטח הרצפה 

 הקונסטרוקטיבית . 
קירות חוץ בלתי חדירים לחלוטין למים ורטיבות מכל סוג שהוא. כאשר הרצפה 

ס"מ על הרצפה  50/2ת מוקצף במידו ןפוליסטירמונחת על הקרקע יש להדביק 
"החברה / מבפנים , בהיקף קירות חוץ ) מתחת לריצוף( בשלב הביצוע יגיש 

לאישור הפיקוח לפני ביצוע פרט לאיטום הרצפות והמרתפים באיטום  היזם"
 .  בטומני

 –חומרים 
 –קירות חוץ 

 

 אזור ב' Bדירוג  2חלק  5282קירות חוץ יעמדו בדרישות ת"י קירות חוץ 
קירות חוץ ייבנו בבניה קונבנציונאלית מבלוקי בטון תאי מאושפר באוטוקלב 

ס"מ או שו"ע הקירות יטויחו  25ק"ג /מ"ק בעובי  450משקל מרחבי מינימלי 
 משני הצדדים עד תקרת הבטון כולל טיפול תרמי בגשרי קור  . 

 
טיפול תרמי 

 בגשרי קור 
ס"מ של פוליסטרן  5כל גשרי הקור במעטפת החיצונית של המבנה יטופלו ע"י 

ס"מ )עמודים, קורות, רצפות  5בחיפוי אדקס משני צדדיו בעובי  F-30מוקצף 
 וממ"מ ( או פוליאש הכל בהתאם לדרישות הדו"ח התרמי . 
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 קירות ומחיצות פנים 

 
 5.3לפי הנחיות תכנון  חוזק 

מחיצות אש יבנו בכפוף לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, דרישות שירותי  מחיצות אש 
הכבאות, התקנות והתקנים הרלוונטיים. עמידות אש של מחיצות אש תהיה 

 שעה  .  1 –כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת מ 
 931מחיצות אש יענו על דרישות התקנות ותקן ישראלי 

 –חומרי בניין 
קירות פנים 

 מלוחות גבס  

 חיפוי מחיצות גבס 
 

מ"מ מכל צד צבוע בצבע אמולזין לבן או שו"ע ,  12.5לוח גבס לבן בעובי 
 עם תו תקן ירוק .  אינץ½ באזורים רטובים לוח גבס ירוק בעובי 

 
 מחיצות פנים ,חדרי טיפולים בגן חינוך מיוחד 

 
 12.1קרומים מכל צד( בעובי  2לבן דו קרומי )  מחיצות פנים ונישות מלוחות גבס

 מ"מ עם תו תקן ירוק   
 

 שלד מחיצות פנים 
 

 מ"מ .  70מתכת מפרופילי פח מכופף ומגולוון ברוחב 
 

 בידוד 
 

  4ק"ג / מ"ק עם תקן בריאות  24במשקל מרחבי  1.5"-2צמר זכוכית בעובי "
Category  EUCEB Bio- soluble . או שו"ע 

 
 נישות גבס  

 כל לוחות הגבס במבנה יהיו בעלי תו ירוק ישראלי של מכון התקנים 
קירות פנים 

 מבלוקי בטון 
ס"מ  10-20קירות פנים בבניה קונבנציונאלית מבלוקי בטון חלולים בעובי 

ובהתאם לתוכנית לרבות טיח צמנטי משני צידיו + צבע , לרבות חגורה אופקית 
 ועמודי חיזוק כנדרש . 

 כל לפי תקני הבניה . ה
מעברי צנרת 

בקירות 
 תקרה 

 כל מעברי הצנרת בקירות ובתקרה יהיו מעברים אטומים לגשם ולאש 
 בממ"מ יותקנו מעברי הצנרת בהתאם לדרישות הג"א . 

 
 

 גגות ופרגולות מבנה 
  

 תקרות בטון מזוין ופרגולות מבנה 
 

 תקרה מבטון מזוין לכל שטח המבנה עפ"י תוכנית מתכנן הקונסטרוקציה .  תקרות 
גגות שטוחים יכוסו בחומרים כדוגמת טוף וע"ג יריעה גיאוטכנית ו/או דשא 

 , להבטחת חזית חמישית מסודרת. עירייה סינטטי, מסוג שיאושר ע"י ה
 ניקוז  –גג שטוח 

 
 ק"ג / מ"ק  1,600 –ות מ שיפועים באמצעות שכבת בטון או בטון תאי לא פח

 ק"ג לסמ"ר לפחות .  40בחוזק של 
  1.5% –שיפועים לא פחות מ 

מ"ר צמ"ג בקוטר  100ניקוז הגג יעשה כך שמי גשם לא יעמדו על הגג לכל 
 לפי הל"ת .  4"

 איטום 
 
 

יריעות איטום ביטומניות אלסטומריות, כפולות, בהנחת חפיפה מוסטת 
 מבוקר ומאושרת ע"י הפיקוח .  יתעשייתכנדרש בתקן מיוצרות בתהליך 

 גר' למ"ר .  250מ"מ עפ"י התקן עם סיבי פוליאסטר  5עובי מינימלי 
 כולל איטום רולקות בשלוש שכבות הכל עפ"י התקן . 

 שנים עבור האיטום .  10 –לספק תעודת אחריות ל  "החברה / היזם"על 
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בידוד תרמי גג 
 בטון 

ס"מ  8מעוכב בעירה בעובי  F30באמצעות פוליסטרן מוקצף  –בדוד תרמי 
ס"מ( ובכל מקרה בהתאם  5) בגגות מרוצפים בעובי   2חלק  5282לפי ת"י 

 לדרישות הדו"ח התרמי. 
 
 
 
 

בידוד אקוסטי בין 
 הקומות  

מבנה הדרישה בתקן ירוק להפרדה מפני קול הולם בין הקומות )במקום של 
  . Lnt=60 dB( Aהיא לרמה של )( גןמעל  מגורים או מסחר

-6עמידה בדרישה זו מחייבת יישום של יריעות בידוד כדוגמת פלציב בעובי 
מ"מ על גבי הבטון הקונסטרוקטיבי, מתחת לשכבות המילוי והריצוף ,  8

 כמוראה בפרט המצורף . 
חלופה ליריעות הפלציב היא יישום חומר בידוד מטיפוס תרמוסטפ מתוצרת 

ליישם את התרמוסטפ "תרמוקיר" המיושם ביישום ריצוף בהדבקה, יש 
 ס"מ  1בעובי 

גובה מעקה גג טכני שאינו משמש תלמידים יהיה עפ"י תכנית ) בכפוף  מעקה גג מבטון  
 לדרישת יועץ הבטיחות(  . 

 גמר מעל כל המעקות בקופינג או בהתאם לתוכניות אדריכלות 
נשלף   / סולם נייד
 עלייה לגג

 סולם עלייה לגג, ע"פ פרט. "החברה / היזם"יסופק על ידי 

מתקנים הנדסיים לא יבלטו מקירות הבניין החיצוני ויבוצעו עם מסתורים  מסתורים 
 אינטגרלי מתוכנית המבנה ו/או הגג ו/או מעקה הגג  שיהיו חלק

 מעל יחידות מיזוג יותקן מסתור מרפפת אלומיניום בחזית חמישית 
קירוי שער כניסה 

 וביתן שומר 
 מבניה כמפורט בתוכנית אדריכלות  ביתן שומר 

וקורות  NP220קרוי ביתן שומר ושער כניסה יעשו במסגרת מפרופיל מתכת 
RHS  פטות וכיסוי פח איסכורית, כולם יהיו מגלוונים ויהיו בגוון ,

 אלומיניום טבעי או כל גוון אחר שיבחר ע"י האדריכלית . 
 חלק תחתון כיסוי פח מחורר 

 
 

 צינורות מי גשם 
 צינורות מי גשם 

 חומרים 
 לפי תקן   HDPEפוליאתילן 

 פלדה ללא ריתוכים

 בכל מקרה תבוצע ברך יציאה וקולטן עליון מפלדה .  צמ"ג 

 
 חלונות ודלתות  

חלונות ודלתות יענו על כל הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך עדכני ואחרון  כללי 
 ירוקה ובניה"הוראות קבע הבטחת הבטיחות בגן הילדים " 

 פרטי תכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים  כללי 
 לאישור .  1:10יש לספק פרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום בקנ"מ 

 גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני ההשפעות אטמוספריות
 ופגיעות מכניות קל לניקוי  –גימור פנים עמיד בפני שחיקה 

  ביותרמהמין המשובח המוצרים כולל זיגוג, פרזול 
 כל המוצרים יהיו נושאי תוי תקן )לרבות תקן בניה ירוקה וכד'(

יש לספק מפתח מסטר לכל הדלתות, לאבזרים להגבלת פתיחת חלונות 
 ולאגפים נפתחים של סורגי חלונות 

 פורמייקה )שני צדדים( + סרגלים מעץ קשה בדפנות ) קנט לייסטים( גימור נגרות ) כללי(
 

 .  האדריכלגוון על פי בחירת  –צבע בתנור  גימור אלומיניום 
עבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאה 

 בהשתתפות משהב"ט ויענו על דרישות התקן . תמשרדי-הבין
 דלתות כללי 
 אמצעי הגנה 

 יש להתקין בכל הדלתות בכל המוסדות החינוך אמצעי הגנה על הדלתות : 
) דלתות במבני חינוך (  6185אך ורק בעלות תקן חדש  דלתות פנים יהיו

לרבות מנגנונים נסתרים למניעת טריקה, מנגנונים אינטגרליים למניעת 
 החדרת אצבעות, ספים תחתונים וכו'..(
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בשאר הדלתות במבנה שלא מיוצרות עדין לפי התקן ) דלתות אש / 
 י הצעת המחיר: אלומיניום וכו' (, יותקנו הרכיבים הבאים ויגולמו במחיר

התקנת רכיב גמיש מגן אצבעות שיכסה את הרווח שבין המזוזה  .1
 לאגף הדלת בצד הצירים משני צידי הדלת . 

 עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות  –רכיב להאטת אגף הדלת  .2
תפס קפיצי ו/או שרשרת )מעצור דלת( התופס את כנף הדלת בסוף  .3

 תנועת הפתיחה למניעת טריקת הדלת . 
דלתות הכניסה לגן הילדים ולדלתות הכיתות תפתחנה כלפי חוץ  .4

 90זווית של  –מעלות ואם דלת נצמדת לקיר פינתי  180של  תבזווי
מעלות לפחות . אין להתקין בשום אופן דלתות דו כנפיות או 

 דלתות הנפתחות לשני הכיוונים . 
בדלתות כניסה ראשית, בדלת יציאה לחצר ובדלת מחסן מצידה  .5

 מי יותקן מנעול פרפר הפני
 דלת כניסה ראשית 
 ודלת יציאה לחצר 

 

 הדלת תעמוד בתנאים הנדרשים לדלתות חוץ 
 פתח האור של הדלת הראשית עפ"י תוכנית אדריכלות . -

 כנף ומשקוף אלומיניום מאולגן 
דלתות יבוצעו מאלומיניום קליל עפ"י תוכנית אדריכלות ואישור  -

 בניה ירוקה 
 בדרישות זיגוג כללי להלן .זיגוג : כמפורט  -
בדלת הכניסה הראשית ובדלת יציאה לחצר יש להתקין מחזירים  -

 ק"ג לפחות(  .  100הידראוליים ) 
הדלתות תצוידנה במנגנון לקביעת הדלת במצב פתוח. יש לקבל  -

 לחומרים, לצורת הדלת ולפרטים .  עירייהאישור ה
 כיבוי אש .  יותקן מנעול פרפר )מהצד הפנימי(  בהתאם לדרישות -

 דלתות פנימיות 
 

 כל הדלתות הפנימיות תבוצענה לפי התיאור להלן : 
 בטון יצוק עם חיזוקים בבניה  –בניית הפתח  -
 מ"מ ממולא בטון  1.5משקוף פח פלדה מגלוון בעובי  -
עץ לבן עד מעל לגובה  100%כנף דלת אטומה מעץ מלא, מילוי  -

 לפחות + צוהר.  50%המנעול. החלק העליון של הדלת יהיה במילוי 
 מ"מ לפחות . עם ציפוי פורמייקה משני הצדדים .  5דיקט הכנף  -
פרופיל אלומיניום בגובה הכנף עם  –" אדלת עם מנגנון "אלפא דלת -

+  6185צירים ומנגנון פנימי לריסון הכנף, דלת מתאימה לת"י 
 צוהר . 

 ידיות לפי בחירת האדריכל  -
 יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות  -
 רב מפתח )מסטר קי( לכל המנעולים  -
 צדדים  4יקה משני הצדדים + קנט מעץ גושני מסביב ל יפורמ -
 ר מעץ לדלתות מחסן כיתה תריס אוורו -
מתאמים לעבודה  במנגנון "אלפא דלתא"כל הדלתות יצוידו  -

 מאומצת 
: דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים או המנעולי בהל -

 100במקומות כינוס יצוידו במנעולי בהלה מותקנים אופקית בגובה 
 ס"מ מהרצפה ומתאימים לעבודה מאומצת . 

 
יוגנו על ידי דלתות אש תקניות, נושאות תו השגחה  פתחים במחיצות אש דלתות אש

לעמידות אש מצוידות במחזיר דלת מותאם לדלת אש ומשקל  1212לפי ת"י 
 . יש להמציא אישור בדיקת מכון התקנים לאחר התקנההדלת

דלתות ומחיצות 
 שירותים  

 .  עירייהאו שו"ע עפ"י אישור ה TRESPAמחיצות ודלתות מסוג 
 . לפי בחירת האדריכלניילון , בצבעים  כל הפרזול עשוי

צירים לכל דלת . מנעול תפוס /פנוי )בשירותי נכים  2קורה עליונה מקשרת , 
ואפשרות לפתיחת חירום מבחוץ.  פתיחת הדלתות כלפי חוץ. רגלית מתכת 

מ"מ . בשירותי ילדים  150-200מצופה ניילון צבעוני גובה   בלתי מחלידה
 ללא מנעול . 

, פרט מגן גומי בשני צידי TRESPAט פניאומטי לכל הדלתות התקנת מא
 הדלת ) פרט מוסדות חינוך (  
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 מאחז יד בדלת שירותי נכים + ווי תליה .
 להגיש תוכנית פריסה לאישור האדריכל .  "החברה / היזם"באחריות 

" או כל סדרה אחרת עפ"י פרטי 4500חלונות אלומיניום מפרופילי "קליל  חלונות 
 .יכל או שו"ע האדר

פרופילי האלומיניום יהיו כאלו המאפשרים קבלת זכוכית בידודית עם 
 מ"מ בין זכוכית לזכוכית 10מרווח מינימאלי של 

ע"פ פרט תקני  –אטום  םאלומיניוחלון הדף משולב בחלון   –בממ"מ 
 מעודכן של פיקוד העורף

 יותקנו חלונות עגולים בהתאם לתוכנית אדריכלות  חלונות עגולים  
 

 באישור מיוחד בלבד –חלונות סובבים  - פתיחת חלונות  
בחדרי לימוד תותר התקנת חלונות הזזה כנף על כנף. כמו כן תותר  -

התקנת  קיפ ) עם מגביל פתיחה( בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 
 ואישור יועץ הבטיחות 

 כוכית . אין להתקין חלונות מרפפות ז -
 חלונות יותקנו בהתאם לתכנון אדריכלות  -

 
 הזיגוג בכל הפרויקט יעמוד בדרישות הנ"ל: דרישות זיגוג כללי

 ( מוליכות[Air Filling]Value -Uמקסימאליות של ) 
 W/(m²C) 1.80   410על פי דרישות תקןEN (10  מ"מ מינימום תווך

 אוויר בין שכבות הזיגוג(. 
 ( זיגוג סלקטיביE-LOW יהיה בעל יחס מינימאלי ) 

 LTל  SCיחס  - 1:6של  
  מיקום הרדיד בזיגוג הסלקטיביlow e  2בצד. 
  מקדם החזרת האור החיצוניRO  14%לא יעלה על 
  מקדם החזרת האור הפנימיRI  12%לא יעלה על 

  עובי הזכוכית יהיה על פי הנחיות יועץ הבטיחות ו/או לפי הנחיות
 המחמיר מבניהם חוזר מנכ"ל

  בחזית צפוניתזיגוג 
 -מעלות +/ 18)עד 

 ביחס לצפון( 

  מקדם מעבר אורLT  בחזית הצפונית  (.70%) 0.70מינימום 
 מערכת הזיגוג עפ"י הדרישות הכלליות             

בחזית זיגוג 
 מערבית ומזרחית

)כל הכיוונים 
השונים מחזיתות 
צפונית ודרומית( 
ובחזית דרומית 

ללא הצללה 
  חיצונית

 ( זיגוג סלקטיביE-LOW) 
  מקדם הצללהSC  על פיAAMA NF-RC  0.28מקסימאלי 
  מקדם קרינהSF  410על פי EN  0.32מקסימום. 
  מקדם מעבר אורLT  (.50%) 0.50מינימום 

 

דרישות עבור 
זכוכית בידודית 

 ועבור אטם

 כל הזכוכית תהיה בידודית ותמלא אחר הדרישות הנקובות להלן:
 תהיה עשויה שני לוחות זכוכית ואיטום של  הזכוכית הבידודית

 3793DCפולאוריתן, פוליסולפיד או איטום סיליקוני כדוגמת 
משוך בהיקפם, לאורך הפאות שלהם, בתווך שבין שני 

 האיטום יהיה משוך כנגד סרגל אלומיניום.  הלוחות.
  אטם ראשוניBUTYL-PIB. 
 אטם משני לחלונות POLYSULPHID .דו קומפננטי 
 אות היהיו פ-IGU  חשופות לקרינת שמש ישירה, ו/או במגע ישיר

עם עיסת איטום סיליקונית, האיטום בהיקף הזכוכית יהיה 
 , בלבד.3793DCסיליקוני וכדוגמת 

  ספייסר( חומר איגרוסקופי )מרחבA3. 
 .גוון הסרגל יהיה טבעי או שחור, לפי בחירת האדריכל 
  שנים, כנגד אי  10יצרן הזכוכית הבידודית יעניק אחריות של

 חדירת לחות לתווך שבין מרווח האוויר בשמשות.
  השמשות הבידודיות, המותקנות בהיקף המעטפת החיצונית של

הבניין, יהיו של זכוכית בה הרובד החיצוני הוא של זכוכית 
 מונוליטית כמוגדר לעיל, )עוצרת קרינה בשביל חזית דרומית
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ונית( וזכוכית מזרחית ומערבית( ושקופה )בשביל החזית הצפ
 רבדים פנימית )בהתאם להנחיות פיקוד העורף(.

 .HOT MELT לא יותר איטום חד שלבי על ידי              
זיגוג למראה 

 בשירותים 
 זיגוג למראות בשירותים יעשה מחומרים לא מתנפצים בלבד 

 ספי תחתון של החלונות בהתאם לתוכניות אדריכלות   אדני החלון 
 לפי הוראות מכבי אש ולפי נוהלי בטיחות משרד החינוך  חלון לשחרור עשן 

פתחים לאוורור 
 יחידות מיזוג  

 חלונות אוורור מרפפה /פח מחורר מסוג שיאושר ע"י האדריכלים 

חלונות מקלט או 
 מרחב מוגן 

 
 חלונות ומסגרות בהתאם לתוכנית פקע"ר מאושרת . 

 ית פקע"ר מאושרתבהתאם לתוכנ דלתות מרחב מוגן 
אביזרים בממ"ד / 

 ממ"מ 
כל האבזרים בממ"ד לרבות מעברים, שרוולים וכדומה בהתאם לתוכנית 

 פקע"ר מאושרת . 
 בכל ממ"ד יותקן התקן "עומר" פתרון לשילוב מזגן בממ"ד כולל פלנג'

 תקני, אטם מעוצב , ברז בורר למערכת ניקוז .  
בידוד אקוסטי 
 בקירות ממ"ד 

 ס"מ + בידוד צמר זכוכית  5כלפי פנים יבוצע חיפוי גבס במרחק של 
 ק"ג /מ"ק  24במשקל מרחבי של  2בעובי "

 הכל לפי תכנית אדריכלות , F-30כלפי חוץ יבוצע קלקר 
רשת זבובים 

חלונות מטבח 
ושירותים וכל שאר 

 חלונות המבנה 

 תותקן רשת נגד זבובים בכל חלונות המבנה 

 דלת פח מבודדת + חלון עגול ומילואה פח מחורר  דלתות מחסני חצר 
 

 
 

 ארונות ומשטחי עבודה 
 
 

ארונות ומשטחי 
 עבודה 

משטח שיש ממין משובח מלוטש מכל הצדדים הגלויים, כולל הגבהה 
 בשוליים )קנט( , 

ארון מטבח תחתון מעץ סנדוויץ' נושא תו תקן, מתחת לשיש מותאם לגובה 
מסילות  ,ס"מ 60מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנים, עומק השיש 

והמגירות עם מנגנון נגד ומסילות, הדלתות צירי כל , טלסקופיות למגירות
ס"מ וארון אחסון ברוחב  60/60ארון בילד אין  DORMAטריקה דוגמת 

, הפרזול ממין איכותי ס"מ 35בעומק מטר + ארון עליון  2.30 -גובה כ 40/50
 ע"פ בחירת האדריכל DORMAדוגמת 

 
ארונות חשמל 

 ותקשורת 
 לפי דרישת חברת חשמל ובזק 

ארונות ללוח חשמל יעשו מחומרים לא דליקים בלבד. הארונות יענו על 
 .  4376דרישות ת"י 

ארון החשמל יהיה ניתן לסגירה ע"י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם 
 נת של ילדים, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות ע"י הגנ

ארון פיברגלס צבוע + או ארון מתכת מגולוונת דלת פח מחורר עם  ארון הידרנט 
 משקופים סמויים וצבועה בתנור 

 משטח שיש ועבודה 
 ) כללי( 

 ס"מ לפחות . 60חיפוי קרמיקה מעל כל כיור בגובה של 
 ס"מ לפחות בתוספת קנטים  2שיש מסוג אבן קיסר בעובי 

 
פינות חשופות של משטחי שיש ועבודה שאין תחתם ארון והם עלולים 

 ס"מ לפחות .  10יעוגלו ברדיוס של  –להוות מפגע 
 

 שירותים 
 

סידורים תברואתיים ואספקת מים לפי הנחיות משרד הבריאות ומשרד  כללי  
הפנים / הוראות למתקני תברואה )הל"ת( וחוזר מנהל הכללי משרד החינוך 

 . 
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מראה, מדף, שלט וכל  תא אחד לפחות לנכים כולל מוטות אחיזה וו תליה, תי נכים שירו
 ובית שימוש נגיש.  3/1חלק  1918האביזרים הנדרשים לפי ת"י 

 התא יכלול פינת מקלחון ומאחז יד במקלחון 
 י.סי לבן . וכל האביזרים יהיו מאלומיניום מצופים פי.

מ' מפרידות בין המקלחון ותאי השירותים יחופו  2.20מחיצות בנויות עד  מחיצות 
 בקרמיקה לפי תכנון אדריכלי 

) תוצרת טרספה או  HPLבין תאי שירותי הילדים יהיו מחיצות ודלתות 
שו"ע (, לרבות דלתות בעלות מנגנון / פרט למניעת לכידת אצבעות ומנגנון 

 נעילת דלת יעודי .
כיסוי צנרת 

 תים בשירו
 7בשירותים בבלוק  םורטיקלייסגירה מסביב לכל צינורות ביוב / אוויר 

וישולב כחלק  מפקחס"מ , גבס ירוק או כל חומר אחר שיאושר ע"י ה
 מהקיר כולל חיפוי קרמיקה וטיח פנים כנדרש

תאים וקבועות יותקנו על פי הוראות הל"ת מעודכנות אך לא פחות משתי  תאים וקבועות 
 אסלות ושלושה כיורים בשירותי ילדים . 

יש להתקין תא שירותים, הכולל אסלה וכיור עבור אנשי הסגל. תא 
 שירותים עבור הסגל מתאים לשימוש אנשים עם מוגבלויות . 

 בפינת שירותי נכים יותקן מקלחון . 
בכל חדרי השירותים יותקנו משטחים מסוג אבן קיסר כולל כיורים  ים משטחים ברז

שקועים וברזי פרח ו/או ברזים אלקטרוניים בהתאם לתוכניות ולדרישות 
 יועץ בניה ירוקה . 

נוזל פלסטי -ו/או שו"ע , סבוניה 1062מנל  (ABS)נייר פלסטי -מתקן מגבות אבזרי הגיינה 
(ABS)  ו/או שו"ע,  3045ו/או שו"ע , מתקן לנייר טואלט מנל  4024מנל

ו/או שו"ע ראי  6031ליטר פלסטי מנל  50אשפתון +מכסה מתנדנד נפח 
 כמויות ומיקום בהתאם לתוכניות אדריכלות. .פוליקרבונט

 במטבח תותקן סבוניה עם פיה מתחת לשיש כולל הכנה בשיש .
 

 גימור קירות חוץ חזיתות 
 

 איטום קירות על ידי מערכת טיח תלת שכבתי הכוללת :  איטום קירות חוץ 
 שכבת הרבצה צמנטית בתוספת "ערב" אטימה  .1
 או שו"ע מאושר  1שכבת טיח צמנטי מיישר עם "ערב" סיקה  .2
  ק"ג / מ"ר, בשתי  5שכבת צמנט הידראולי גמיש דו רכיבי, בכמות של  .3

 שכבות, כל שכבה תבוצע בגוון אחר .          
המערכת תבוצע בכל היקף וגובה קירות החוץ של הגן לרבות גליפים  .4

 לונות חוספי 
 גימור קירות חוץ 

 ) חזיתות (
 
 

פייבר צמנט  /קשיחים  HPLבהתאם לתוכנית פרישת חזיתות חיפוי מלוחות 
ע"ג תשתית העומדת בתנאי חוץ אבן טבעית  /מ"מ  6בעובי מינמלי של 

כולל חיפוי ובהתאם לדרישות ספק / יצרן כדוגמת לוחות פונדרמקס או שו"ע 
וסף עליון של פתחים דוגמת פרחים בחזיתות  HPLפייבר צמנט /  -גליפים ב
תכנית אדריכלות כולל גליף פח אלומיניום מכופף ברדיוס עפ"י  HPLבהדבקת 

ים לבחירת האדריכל הכל בהתאם לגוונים מסביב לפתחים הכל בצורה ובגוונ
 שיקבעו ע"י האדריכל . 

או שו"ע  107בכל הקירות המחופים בלוחות קשיחים יבוצע איטום סיקה טופ 
 לפני התקנת החיפוי.  בשתי שכבות שתי וערב

עמיד לחות  –.או שו"ע  Category EUCEB Bio- soluble  4עם תקן בריאות 
 המיועד לשימוש חיצוני 

 
שליכט אקרילי צבעוני גמיש עם תו ירוק של מכון  /יהיו בגמר  חלקי קירות חוץ שליכט אקרילי 

התקנים במספר גוונים ובמרקם עפ"י בחירת האדריכל ובשילוב פסי 
 אלומיניום טבעי במישור השליכט .

 ס"מ עם אף מים מינימלי .  3עשויים לוחות שיש בעובי  ספי חלונות קופינג 
 ס"מ .  1 -חלונות בקומת קרקע לא יבלטו הספים ממישור הקיר מעבר לספי 

 סוג האבן לבחירת האדריכל  
  HPL /פייבר צמנט  / חלונות שמצויין בתכניות ובפריסות חיפוי פח –במקביל 

 יבוצעו ע"פ פרטי האדריכלים בגיליונות מחומרים אלו –
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 תקרה פנימית 
 

 תקרה אקוסטית :  תקרה פנימית  
תקרה מלוחות מינרלים מודולריים חצי שקוע ו/או מונח בהתאם לתוכנית 

 . על פי ת"י.IV.2.3אדריכלות סיווג בשריפה: 
 מ"מ ) מונח(  15בעובי  61/61או  60/60גודל לוח אופייני  -
  NCR=  0.90מקדם בליעה  -
 מינימום  84%החזר אור  -
 60%אחוז חומר ממוחזר  -
  ISO 17025או  M 1 VOCתקן נדיפות , -

קונסטרוקציית נשיאה " פיין ליין" בגוון עפ"י בחירת האדריכל וכל החיזוקים 
 .  LT,Z,Z+Lוהחיבורים הנדרשים לרבות פרופילי 

התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת ) פיליפס , ג'מבו וכו' ( 
 . תליית עיגוני ותליית תקרות יהיו מדיבלים , ברגים ושייבות יעודיים ע"פ

 מ"מ. 0.8מ"מ ובעובי  20הנדרש בתקן, בנדים יהיו ברוחב 
להביא בסיום ההתקנה אישור מעבדה מוסמכת להתקנת  "החברה / היזם"על 

תקרות תותב פריקות ושאינן פריקות, כנ"ל בממ"ד ) אם תבוצע שם תקרה 
 פריקה ע"פ דרישת התכנית האדריכלית (

 זו ס"מ זו מ 60תליות התקרה לא יעלו על מרחק של 
 העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים 

והביצוע יאושר על ידי  "החברה / היזם"התליה תלווה ע"י מהנדס רשוי מטעם 
 מעבדה מוסמכת.  

 תקרה אקוסטית תהיה בשילוב עם קרניזי גבס לפי תוכנית אדריכלות . 
 לים שלמים יש לבצע מדידה לפני תחילת ביצוע לתיאום וקבלת מוד

בשירותים ובמחסנים תותקן תקרת פח עם מגשי פח מגולוונים וצבועים בצבע  תקרה מאריחי פח 
ס"מ  30מ"מ , רוחב  0.8אפוי בתנור ) גוון לפי בחירת האדריכל( עובי הפח 

וכל החיזוקים ,  L+Z, Z, LTנשיאה , פרופילי  תקונסטרוקציילרבות 
 החיבורים , וכל חומרי העזר למיניהם .

 בהתאם לתכנית אדריכלות  קרניזי גבס 
 

 
 ריצוף וחיפוי קרמיקה 

 
( במידות  R/10ריצוף הכיתות יעשה מרצפות מגרניט פורצלן )מקדם התנגדות  ריצוף כללי 

ס"מ(  בגוון על פי בחירת  60/60עפ"י תכנית אדריכלות ) לא יפחת ממידות 
מעל הנדרש בת"י לבניני  10%האדריכל שיהיה עמיד בפני שחיקה בשיעור 

 ס"מ  7ציבור, כולל שיפולים לאורך הקירות עשויים בדומה למרצפות בגובה 
  .יישום חול ממוחזר במילוי ריצוף במבנה  מילוי מתחת לריצוף 

P.V.C  בכיתות גן אקוסטי ובחדרי טיפולים יותקן ריצוףP.V.C   ע"ג ריצוף מסוג ב
 בגוון לפי בחירת האדריכל 

 כדוגמת הריצוף הכללי  ריצוף בממ"מ 
 

 בגמר הריצוף ליד דלתות חיצוניות ספים :  ספי דלתות 
 טעון אישור מוקדם של הפיקוח.ספי שיש או ספים ממין הריצוף, 

 במקומות שסוג הריצוף מתחלף יותקן סף אלומיניום 
 

 במטבח גני הילדים קרמיקה לאורך משטח העבודה  עפ"י תכנון אדריכלי  קרמיקה 
חיפוי וריצוף קירות 
 בשירותים ובמטבח 

 של יסוד ממוצעקרמיקה בגוונים ובמידות עפ"י בחירת האדריכל במחיר 
 מ"ר /₪  90 

 חיפוי קרמיקה בהתאם לפרישת תוכנית אדריכלות  
. במקומות בהם יהי משטף 10Rבחדרי השירותים הריצוף יהיה ברמת חספוס 

 .11R)"דוש"( יהי הריצוף ברמת 
בכל מפגשי קרמיקה אנכיים בקירות או בגמר חיפוי עליון אופקי יבוצעו פינות  פינות קרמיקה 

אלומיניום טבעי מיוחדות לכל גובה / אורך החיפוי, דוגמאת אייל ציפויים או 
 שו"ע 

 אריח שיש גרניט  / אבן  / אלומיניום כולל סגירות צידיות לפי פרטי אדריכלות  אדני חלונות 
 הגשם לא יזרמו מן החלון אל הקיר ) אף מים(  מעוצבים ומבוצעים כך שמי
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 בבניה טרומית או מתועשת מבטון מוחלק 
 מ"מ 0.5בספי חלונות נמוכים בחצר אין לבלוט מעבר לקו הטיח מעל 

 
ריצוף מרפסות חוץ 

 ומבואות מקורים 
עמיד  R-11 15/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן דגם דמוי פרקט סוג א' 

 ס"מ  7י ציבור כולל שיפולים לאורך קירות בגובה בשחיקה לפי תקן למבנ
 דוגמא ברצפה מגרניט פורצלן במידות ובגוון ובצורה לפי תכנית אדריכלות  דוגמא ברצפה 

 
 צביעה 

 
 יישום צבעים בריאים:  קירות פנים /חוץ  

 
 על פי מפרט גמרים של האדריכל ובכפוף לאישור יועץ בניה ירוקה  -
כל הצבעים עם תו ירוק של מכון התקנים או שו"ע כולל התייחסות  -

 תקינות  VOCלרמות 
 פורמייקה בחוץ ובפנים ) כולל מדפים(  דלתות וארונות עץ 

 שכבות צבע יסוד מונע חלודה מסוג צינקרומט ,מיניום או מיגינול  2יסוד  מסגרות ברזל 
 שכבות צבע סופרלק או פוליאור  2  גמר

 שילוט וסימון עפ"י הוראות פקע"ר התקפות בכל עת  צביעה, ממ"מ
 

 בהתאם לתוכנית אדריכלות  צבע מגנטי 
 

 
 תברואה 

      כולל את כל הצנרת והתאים בתחומי המגרש ומחוצה לו עד לחיבור לתשתיות עירוניות לרבות  הסכםה 
 מד מים וגמל מים 

 
תו תקן ישראלי ובאין תקן, סמן השגחה של  ויישאכל המוצרים  –תו תקן  כללי 

 מכון מוסמך 
חדרי השירותים והקבועות התברואתיות יבוצעו לפי תקן של משרד 

הבריאות למתקני תברואה, הל"ת )מעודכן( חוזר מנהל הכללי של משרד 
 החינוך והתרבות ודרישתה של הרשות המקומית 

 יש להתקין קערות מטבח מסוג חרסה מותאם  –מטבחים 
 כיורים(  2לארונות המטבח ) בגן דתי יותקנו 

 בהתאם לדרישות הג"א –מקלט / מרחב מוגן 
 מחסום ריצפה לפחות בכל קומה בחדר שירותים  –שונות 

 
 מים חמים בכל מטבחון גן ילדים ומקלחת עם שימוש ע"י מבוגרים  חימום מים 

ליטר לכל גן, לרבות דוד שמש נמוך  60מחמם מים נושא תו תקן בקיבולת 
 42 -כולל קולטים לחימום מים ומחובר לחשמל לרבות מגביל טמפרטורה ל

)כולל אמצעי בטיחות לפני נגיעה והתקרבות עם מערכת שליטה  מעלות 
 (  ניתשמ

כל אביזרי האינסטלציה יהיו מתוצרת הארץ כדוגמת חרסה סוג א' או  אביזרי אינסטלציה 
 שו"ע 

ליטרים( סמוי  6-ליטרים ו 3אסלות תלויות עם מיכל הדחה דו כמותי )של  אסלות 
ו/או אסלה תלויה + מיכל הדחה גלוי בהתאם להחלטת  מותאמות לילדים

 .  עירייהה
אסלת מונובלוק לפי תקן ו/או אסלה תלויה עם מיכל הדחה סמוי לפי תקן  אסלת נכים 

 נכים 
 יבוצעו באמצעות שיפועים בריצוף .  אגנית רחצה

  מולטיגול או פקסגול S.P צנרת מים קרים 
 מולטיגול או פקסגול  כולל בידוד תרמי או שו"ע  S.P צנרת מים חמים 

 
  או שו"ע H.D.P.E צנרת צנרת דלוחין 
 או שו"ע H.D.P.E צנרת  צנרת שופכין 

 
 בהתאם לתכנית  צנרת אוויר 

 או שו"ע H.D.P.Eצנרת 
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 ברז סגירה ראשי מיקום לפי תכנית   ברז סגירה  
 מתקני כיבוי אש יהיו בהתאם לדרישות מכבי אש :  כיבוי אש 

באורך  2עם חצי מצמד, שני זרנוקים " 2עמדת כיבוי אש תכלול ברז כיבוי "
מ"א עם מזנק צמוד, מטפה  30, גלגלון 2מ' כ"א מזנק סילון / ריסוס " 15

ג בלחץ מוכל . הציוד יותקן בארון -ב-ק"ג לסוג דלקות א 6אבקה יבשה 
 פיברגלס ו/או מתכת תקני עפ"י תוכנית בטיחות מאושרת . 

  דלוחיןוהכנות צנרת מים  הכנות למדיח כלים 
 עירייהעפ"י החלטת ה 4למתקן מי קר או תמי ביצוע נקודות מים / ביוב  מי קר 

 ו/או דרישות משרד הבריאות 
שניות אנטי ונדאלי כדוגמת ברז  7/11ברז לחיצה מכני דו כמותי הפעלה  ברז מנתי דו כמותי

 או שו"ע  PRESTO - 64702פרסטו 
ברזים עם עין 

 אלקטרונית 
עלית עם פיה  ברזים לכיורים בשירותים יהיו עם עין אלקטרונית כדוגמאת

 ארוכה של חברת שטרן או שווה ערך
 חסכמים בכל הברזים שהם לא ברזים אלקטרוניים .  חסכמים

 ליטר לדקה  6החסכם יתאים לספיקה עד מקסימום 
כולל מגופים וגמל וכן והידרנט  3יתקין צנרת הזנה " "החברה / היזם" הזנת מים לגן 

ניות אינסטלציה סניטרית כיבוי אש מהרחוב ועד לגן הכל בהתאם לתוכ
מטר בכניסה  2מטר  לפחות במקום  3.0לרבות בניית נישת מים ברוחב

 לרחוב כולל דלתות פח הסתרה הכל בהתאם לתוכניות אינסטלציה ופיתוח  
 העבודה כוללת החזרת המצב לקדמותו 

יבצע קו ביוב כולל שוחות ביוב מהרחוב ועד לגן הכל  "החברה / היזם" הזנת ביוב לגן 
 בהתאם לתוכניות אינסטלציה סניטרית כולל חיבור לשוחה העירונית 

 העבודה כוללת החזרת המצב לקדמותו 
כל האביזרים הבאים במגע עם מי שתייה ייעמדו בדרישות התקן הישראלי  5452עמידה בת"י 

 5452ת"י 
 
 

 ורור מיזוג אוויר  סינון ואו
 

(, נקודת חשמל ) כולל נקודות על  SM 2מפסק לחצן השהייה ) דוגמת מזגנית  מיזוג אוויר   
גג המבנה ע"י המעבה למזגן תלת פאזי ( ניקוז לכל נקודת מזגן, ביצוע שרוול 

למעבר צנרת גז בין אלמנט הקצה למדחס על הגג )סמוי בקירות(. גמר השרוול 
 בצורת "מקל סבא" .

 בסיסי הבטון על הגג כוללים איטום .  
 944ביצוע תשתיות והזנות חשמל למזגנים יענו על דרישות תקן ישראלי 

 "מזגני אוויר" על כל חלקיו. 
מזגני אוויר על כל  944הכנות תשתית חשמל למזגנים יענו על דרישות ת"י 

 חלקיו"
דירוג אנרגטי  בכל כיתת גן יותקנו מזגנים מפוצלים )אלקטרה או תדיראן( בעל

A  בהתאם לתכנית מיזוג אוויר 
בהתאם לתכנית מיזוג  Aבכל ממ"ד יותקן מזגן מפוצל בעל דירוג אנרגטי 

 אוויר  )בכל ממ"ד יותקן מתקן עומר( 
בכל חדר טיפולים ב/חדר פעילות / חדר גננת יותקן מזגן מפוצל בעל דירוג 

 בהתאם לתכנית מיזוג אוויר  ו Aאנרגטי 
  45dbרמת רעש יחידה פנימית מקסימלית 

 ויחידת שליטה מזגנית   תרמוסטטחיבור של 
מתקני אוורור 

וסינון במרחב מוגן 
 בהתקנה עילית 

 כל האמור לעיל כפוף להנחיות פקע"ר המתפרסמות מפעם לפעם . 
 בכל מקרה של סתירה יש לפעול לפי הנחיות פקע"ר  

מ"ר מרחב מוגן . מרחק  15לכל  ס"מ מהרצפה 190בגובה  8צינורות " 2
 ס"מ .  60מינימלי ביניהם 

 ס"מ פנימה, רשת הגנה בחוץ ומפוחים להפעלה מאולצת .  10אוגן בולט 
"בהתקנה עילית  Floor-Free 300/600מערכת אוורור וסינון אב"כ "ארקוטק 

 " או ש"ע 300/600דגם "ארקוטק 
בר(  3סתום הדף ), המערכת כוללת ש4570מערכת מאושרת בהתאם לת"י 

וכניסת אוויר עם מסנן קדם, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת 
. בר( ושחרור לחץ 3, מד ספיקת אוויר ושסתום הדף )USBחירום, שקע 

 התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על לחץ 
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        מיקום מעבים 
 )יחידה חיצונית ( 

לרבות בסיסי בטון כולל או בכל מקום לפי תוכנית מעבים יותקנו על גג המבנה 
איטום ומפסק ניתוק )מפסק ניתוק על פי דרישת חוק החשמל( וכולל 

 מסתורים
 

 מתקן חשמל 
 כולל את כל עבודות החשמל לרבות הזמנה ותשלום לחברת חשמל עבור החיבור . 

 
מתקן החשמל יבוצע בהתאם לחוק החשמל, לדרישות חברת חשמל  כללי  

והתקנים הישראלים המתאימים ונהלי הבטיחות ושעת חירום לגני הילדים 
 )חוזר מיוחד ט'( 

כל מכשירי מתקן החשמל ואביזריו חייבים לשאת תו תקן או סימן  -
 השגחה . 

 מתקני החשמל לרבות ההכנות למזגנים ענו על הנחיות חוזר מנכ"ל -
 הבטחת בטיחות בגן הילדים" . –משרד החינוך "הוראת קבע 

הארקת המבנה תכלול הארקה אלמנטי בנין מוליכים בהם משולבים מתקני  הארקה 
 חשמל ) תקרות תותבות , תעלות מ"א וכו' ( 

 יתוכנן ויבוצע על פי הנחיות חברת חשמל .  פילר חשמל 
חיבור לרשת 

 החשמל 
,הזמנה ותשלום על  A80 X 3חיבור הגנים יותאם לחישובי התכנון לפחות 

  הסכםוכלול במחיר ה "החברה / היזם"ידי ועל חשבון 
 הזנה למחמם מים ) דוד שמש ( + מפסק קוצב זמן   חימום מים 

הזנות לוחות 
 וארונות חשמל 

מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטיים תקניים סמויים מתחת לטיח , 
ריצוף או צנרת מעל תקרה אקוסטית . המתקן החשמלי יכלול לוח ראשי 

 ולוחות משניים . 
כל הלוחות יוזנו ע"י קו הזנה מהלוח המזין ) ראשי ומשנה( . הלוחות יותקנו 

בפני פגיעה מכנית, בתוך נישה ) גומחה( במקום נוח לגישה וטיפול ומוגן 
 קרינת חום או התזת מים, סמוך לכניסה לגן . 

המקום יהיה מואר ומאוורר היטב שיבטיח את פעולתם התקינה של 
 הלוחות . 

הלוחות יותקנו בתוך נישות עם דלתות שיבטיחו מניעת קרינה המסכנת את 
 משתמשי המתקן. 

ארונות החשמל , ראשי ומשניים יהיו עם סגירה ע"י מנעול , כאשר לכל 
 המנעולים מפתח זהה. 

מקום למעגלים שמורים לעתיד )לפי תכנון הבניין  25%לוח החשמל יכלול 
 הסופי( 

 מפסיקי זרם חצי אוטומטיים. 
 A80 X 3ומפסק  MA30, ברגישות 40X4הלוח יכיל שני מפסקי מגן )פחת( 

ין יותקן לחצן חירום עם פיקוד להפסקת חשמל, הלחצן יהיה בכניסה לבני
מ' מהרצפה לפחות ) לפי  1.90סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה 

 דרישות מכבי אש( . 
כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע עפ"י דרישות שירותי הכבאות . 

וי הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז כיב
 ידידותי לסביבה.  

הלוח יכלול את המספר המזערי של מעגלים לפי הטבלה דלהלן ) כולל  לוחות חשמל 
חימום ומיזוג( לכל כיתת גן ובהתאם לתוכנית לוח חשמל מאושרת ע"י יועץ 

 החשמל 
גודל המפסק החצי  מס' מעגלים  יעד המעגל 

 אוטומטי 
 A10 X 1 2 מאור בכיתות 

 A10 X 1 3 מאור אחר 
 A16 X 1 6 בתי תקע מטבח 
 A16 X 1 1 דוד מים חמים 

 A10 X 1 1 מעגלים רזרביים 
 A32 X 3 1 מעגל ליחידה נוספת 

 16A X 3 2 מזגנים 
 16A 4 מזגנים

 A16 X 1 1 מעגלים רזרבים



 
 

24 

מעגלים עבור ריכוזי 
 מתח נמוך

4 A16 X 1 

מעגלים עבור שקעי 
 שירות

6 A16 X 1 

 
הלוח שעונים, ממסרים, מגענים ולחצנים להפעלת המעגלים כמו"כ יכיל 

 והפיקודים בהתאם לתכנית החשמל.
 סימנס או שו"ע מאושר  /ABB  /GLאביזרי החשמל בלוחות יהיו מתוצרת 

התקנת שעוני 
מדידת חשמל 

 משניים 

שעוני חשמל משניים למדידה של צריכת החשמל בנפרד עבור  4התקנת 
 מערכות תאורת פנים, תאורת חוץ, מיזוג, חימום מים 

חיבור לרשת 
 טלפונים 

 

יש לתכנן ולבצע טלפון ראשי יחיד וקו טלפון מיוחד לכיבוי אש לכל מבנה 
 שממנו יתפצלו הקווים 

 יתוכנן ויבוצע על פי הנחיות חברת בזק כולל מנעול תקני .  ארון בזק ראשי 
 

 1529,  890,  889מתקני התאורה יבוצעו לפי הוראות ת"י  כללי 
ממ"ר כולל הארקה  שאר המעגלים  1.5מעגלי המאור יותקנו עם מוליכים 

 ממ"ר, כולל הארקה.  2.5יותקנו עם מוליכים 
 כל הציוד הדרוש להפעלה תקינה  כל גופי התאורה  מסוג פנל לד כוללים את

 כל גופי התאורה יהיו מתאימים לשיטת התליה של סוג התקרה. 
 כל גופי התאורה יהיו מחוזקים לתקרה הקונסטרוקטיבית מבטון. 

מסוג פנל לד ) עם ניצולת  60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית  תאורת כיתת גן  
. ואישור  LM79יהיו בעלי אישור  ( הגופים אשר יסופקו 75%מינימלית של 

 CBבדיקת פוטוביולוגית ע"י מעבדה מוסמכת 
מספר גופי התאורה  בכל מקרה יותאם לגודל הכיתה ולרמת הארה נדרשת 

 לוקס. גופי התאורה יהיו עם אפשרות הדלקה בקבוצות .  500
הנחיות לגופי 

 תאורה לד
 ZAGAגופי התאורה יהיו עם תקן 

  5998י "ת ישראלי תקן  -  E-01 בנוהל שנקבעו בקריטריונים עמידה
 :הבאים לתנאים ובכפוף 4112 , ,מבנים שבתוך עבודה למקומות תאורה
 מסוג יהיו הנורות ,RG-0, Exempt group, תקן של סיווג לפי EN-

62471:Photobiological Safety of Lamps and Luminaires   
 פוטוביולוגי סיכון מהוות לא , RG0 1 סיכון מקבוצת )נורות

   )הנורה על אזהרה תווית לא נדרשת 'שני 10000 מעל בחשיפה
 .י"מת של בדיקה אישור לצרף יש

 41 מ פחות של לקרבה סבירות קיימת בו מצב ימנע ההתקנה מיקום 
 - .אור למקור מ"ס

 נורות בהתקנת LED צורת על להקפיד יש מאוכלסים באזורים 
 .אור למקור ישירה חשיפה שתימנע התקנה

 כגון *הבינלאומיים הסטנדרטים פי על יבוצע תאורה תכנון .DIN 
SPEC 67600: Biologically effective illumination 

 בנורות שימוש LED היצרן הוראות פי על יהיה. 

  70%כל גופי התאורה יהיו בעלי נצילות מינימאלית של  

  שנות אחריות  5לכל גופי תאורת הלד יהיו לפחות 

)מסוג פנל לד עם ניצולת   60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית  תאורת חדר גננת 
. ואישור  LM79(. הגופים אשר יסופקו יהיו בעלי אישור  75%מינימלית של 

מספר גופי התאורה בכל  .CBבדיקת פוטוביולוגית ע"י מעבדה מוסמכת 
 קס . לו 500מקרה יותאם לגודל חדר הגננת ולרמת הארה נדרשת 

 מינימום  CRI  =80כל הנורות בגן יהיו בעלות צבע אור  נורות 
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מסוג פנל לד ) עם ניצולת  60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית  תאורת מטבחון 
ואישור  LM79( הגופים אשר יסופקו יהיו בעלי אישור  75%מינימלית של 

  CBבדיקה פוטוביולוגית ע"י מעבדה מוסמכת 
התאורה  בכל מקרה יותאם לגודל המטבחון ולרמת הארה מספר גופי 

 לוקס .  500נדרשת 
תאורת מקלטים / 

 מרחבים מוגנים 
מסוג פנל לד ) עם ניצולת  60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 

ואישור  LM79( . הגופים אשר יסופקו יהיו בעלי אישור 75%מינימלית של 
תאורה ביטחונית נפרדת , CBבדיקה פוטוביולוגית ע"י מעבדה מוסמכת 

 הכל בהתאם לדרישות הג"א  
 כולל סימון מלא בצבע זוהר כנדרש .  

כל מקלט יהיה דו תכליתי ולכן יש להוסיף תאורה פלואורצנטית בהתאם 
 ליעוד המקלט . 

 מינימום  70%נצילות גופי התאורה 
תאורת חדרי 

 שירותים 
וואט או גופי תאורה לד ,  28X1מים  יממוגנגופי תאורה פלואורסצנטיים 

. מ"ז לשירותים מרוכזים עירייהוואט עפ"י בחירת ה 54IP  19אטומים 
( 3.6,  1.37בתוך לוח חשמל . בתא לנכים מ"ז לפי הנחיות תכנון משהב"ש ) 

 V 20או גופי תאורת לד 
תאורת חירום 

 ות והתמצא
במרחב מוגן ובכניסות יותקנו שלטי יציאה בהתאם לתקנות . כמו כן תותקן 

 תאורת התמצאות כנדרש . 
גופי תאורת חירום יותקנו מעל היציאות , במבואות הבניין , במעברים וכן 

ליד לוחות חשמל ובקרה . כמות גופי התאורה ופיזורם יבטיחו עצמת הארה 
ם . תאורת חירום תענה על דרישות לוקס לפחות על רצפת המעברי 10של 

 מנורות לשעת חירום .  2.22חלק  20תקן ישראלי 
 גופי התאורה יזוהו בברור ע"י נורית או מדבקה אדומה . 

לפני דלת כניסה יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר ע"י הרשות המקומית  תאורה למספר בית 
 מוגן מים, עם כיסוי אנטי ונדל, כולל רישום מספר בית . 

 תותקן תאורת הצפה לסביבה על קירות הבניין .  תאורת הצפה 
 הפעלה באמצעות שעון פיקוד וגלאי פוטו אלקטרי  . 

מעלות מקסימום לאישור יועץ  82גופי תאורת החוץ יהיו עם חתך אור של 
הבניה הירוקה. בנוסף תותקן תאורת חוץ בשבילי הגישה לגן, בחצר ועל גג 

 הגן כנדרש.
לנקודות החשמל יתווספו אביזרים משולבים הכוללים מספר שקעי חשמל  כללי

 ו/ או נקודות תקשורת, אביזר משולב יספר כנקודת חשמל אחת.
 אביזרי החשמל בקירות יהיו מתוצרת גוונים, אדע פלסט או שו"ע מאושר 

 ממ"ר כולל הארקה .  2.5חיבורי קיר יותקנו על מעגל הכוח, עם מוליכים  חיבור קיר כללי 
מ' יותקן  1.8מ' מהרצפה.  ח"ק מתחת ל  1.80כל בתי התקע יותקנו בגובה 

 עם תריסי מגן.
מתוכם אחד צמוד לנק'  יבוצעו מספר חיבורי קיר כנדרש.בכל כיתה  חיבור קיר כיתת גן 

 טלוויזיה , אחד בכל קיר . 
כמו כן יותקנו בכל כיתה מספר נקודות חשמל למזגני אוויר כנדרש, לפי 

 כמות המזגנים .  
 חיבורי קיר לפי תוכנית  חדר גננת 

 מים חיבורי קיר לפי תוכנית   מטבחון 
 חיבורי קיר לפי תוכנית  מבואה 

 3חיבורי קיר מוגני מים לפי דרישות פיקוד העורף ליד כל צינור אוורור  מקלט / מרחב מוגן 
 חיבורי קיר . 

מתקן לטלוויזיה 
 והכנה לכבלים 

והכנה  2הכנה להתקנת אנטנת טלוויזיה על גג הבניין לערוץ אחד וערוץ 
ים , נקודת טלוויזיה בכל לחיבור בכבלים, כולל צנרת לכבלים קואקסיאל

 כיתה . 
 אספקת אנטנה ומגבר .    כוללביצוע מושלם של העבודה 

 על המתכנן להגיש את החישוב .  הגנה נגד ברקים 
 במידה ויש צורך בהגנה נגד ברקים יש לתכננה בהתאם לדרישות התקן  .

  
בחדר  1מתוכן: מספר נקודות טלפון תקניות כולל חיווט  כנדרש בתכניות ,  טלפונים 

במטבחון, אחת עבור רכזת גילוי עשן ואחת  1במבואת הכניסה ו 1גננת , 
 ובהתאם לתוכניות .  עבור רכזת אזעקה

 הכל כנדרש בתוכניות תקשורת אחודה  -נקודות מחשב מחשבים 
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הכנה לחיבור טל"כ כולל צנרת לכבלים קואקסלים , שקעי טלוויזיה תיקנים  טל"כ כללי 

 מותקנים ומחווטים לארון ריכוז כולל חיווט בין ארונות . 
 מיקום נקודות בכיתת הגן ובחדר גננת לפי תכנון אדריכלי .  

ביצוע נקודות חשמל במקום שיוגדר על ידי האדריכל לחיבור מתקן "מי  מתקן שתייה 
 עירייה." על פי החלטת ה4או "משקור" או "תמי קר" 

  80%( לפחות CRIכל הנורות יהיו בעלי מקדם מסירת צבע )  נורות 
נוכחות אשר שולט בתאורה ובמיזוג  יחיישנבכל כיתת גן והשירותים יותקנו  חישני נוכחות 

 אוויר 
ישלוט על תאורת חלל בחלל הראשי של כיתת הגן יותקן חיישן תאורה אשר  חיישן רמת תאורה 

 כיתת הגן 
עבור אזור מחסה יתוקנו נקודות תקשורת דו סטרית בין אזור המחסה לבין  אזור מחסה 

רכזת גילוי עשן, כמו כן יותקנו אביזר טלפון דו סטרי באזור המכסה 
 וברכזת גילוי העשן 

 
 מיגון נגד קרינה 

 
יבוצע מיגון נגד קרינה בכל לוחות החשמל בהתאם להנחיות ודו"ח יועץ  מיגון נגד קרינה 

 מיגון קרינה 
 

 
 

 מערכות מתח נמוך וביטחון 
 

להתקין מערכות מתח נמוך וביטחון כמפורט  "החברה / היזם"באחריות  כללי 
 בפרק זה באמצעות ספקי שירות של העירייה להמשך תחזוקה שוטפת 

מערכת גילוי אש 
 המבנה ועשן בכל 

ביצוע מערכת גילוי אש ועשן כולל רכזת , גלאי עשן , נוריות סימון , לחצן 
התראת אש , צופרים , חייגן דיגיטאלי וכל הציוד הנדרש להפעלה תקינה 

 של המערכת . 
 על כל חלקיו .  1220הכל בהתאם לת"י 

 לצורך הפעלת הרכזת יש להכין קו טלפון נפרד ישיר ) לא דרך המרכזייה( 
נקודות גילוי האש ולחצני גילוי אש יותקנו בצנרת אדומה "כבה מאליו"  כל

 מ"מ לפחות .  20קוטר הצנרת 
 התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע"י מכון התקנים הישראלי .

 כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל עפ"י דרישות מכבי אש .   
יית דגם המערכת של חברת "טלפייר" מאושר ע"י מחלקת ביטחון בעיר

לא יאושר להתקין מערכת שאינה מאושרת ע"י מחלקת ביטחון  –הרצליה 
 (  03-5561965של עיריית הרצליה ) ספק חברת יאנוס מע' גילוי אש טל: 

מערכת גילוי 
 פריצה 

דגם  –תבוצע מערכת מושלמת של גילוי ופריצה מחוברת למוקד העירוני 
 פימה  מאושר ע"י מחלקת הביטחון בעיריית הרצליה .   

לא יאושר להתקין מערכת שאינה מאושרת ע"י מחלקת ביטחון של עיריית 
 ( 03-9367227הרצליה ) ספק חב' טלטון טל: 

מערכת טלוויזיה 
במעגל סגור 

 אינטרקום ולחצני
 מצוקה  

תותקן מערכת מושלמת של טלוויזיה במעגל סגור + אינטרקום לפתיחה 
( כולל 03-9367227חשמלית לשער ראשי לכניסה לגן של חברת "טלטון" ) 

 –לחצני מצוקה המחוברים למוקד העירוני של חברת "מוטורולה" ) גלית 
קת כל מערכות הביטחון יהיו על פי דגם מאושר של מחל –(  053-3392110

 ביטחון בעיריית הרצליה   .
לא יאושר להתקין מערכת שאינה מאושרת ע"י מחלקת ביטחון של עיריית 

 הרצליה  
מערכת למניעת 

 בריחת ילדים 
תותקן מערכת מנגנון התרעה נעילת דלתות הגן למניעת בריחת ילדים של 

( עפ"י דגם מאושר של מחלקת  054-3392110" ) יאיר אשר G1חברת "
לא יאושר להתקין מערכת שאינה מאושרת ע"י  –בעיריית הרצליה ביטחון 

 מחלקת ביטחון של עיריית הרצליה . 
 ( 052-3318319,  09-9508883ספק אלפי מנעולים )  מפתחות מאסטר 
מנעול שער כניסה 

 ראשי 
 ( 054-4245601ספק יוסי קוסובר )  VIROמנעול 
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 שילוט ומשטחי אזהרה 
על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו  - שילוט אזהרה  

 כתוב "סכנה חשמל" 
על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט שעליו  -

 כתוב "הסנקת מים לצורכי כיבוי" 
על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט "מגוף ראשי של  -

 מי כיבוי אש" 
 "פתח שחרור עשן , אסור לחסום"  על פתח שחרור עשן יותקן שלט -
על לוח החשמל הראשי יותקן שלט "מפסק זרם ראשי ) עם סימון  -

 בצורת ברק( " . 
על לוח חשמל קומתי יותקן שלט "מפסק זרם קומתי ) עם סימון  -

 בצורת ברק(" . 
 על ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב "אש"  -
הברז במקרה של  על ברז הדלק יותקן שלט "ברז דלק , סגור את -

 שריפה"
על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב "דלק" וכן יצוינו  -

 כמות וסוג הדלק. 
 ליד מיכלי גז יש להציב שלט שעליו כתוב "גז אסור לעשן" .  -
 פנל כבאים  -
 מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה  -
 דלתות אש  -

יש להתקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור  - שילוט הכוונה 
כיוון היציאה ) דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה וכן דלתות , 

 פרוזדורים מקשרים, חדרי מדרגות ומערכות מדרגות חיצוניות ( 
שלטי הכוונה יהיו בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות  -

חירום" . במקרה הצורך יסומן  "יציאה" או "ליציאה" או "יציאת
 על השלטים גם חץ המורה כל כיוון יציאה . 

בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות מדרך היציאה  -
מהבניין ובכניסה לפרוזדורים ללא מוצא , בכניסה לאגפים ללא 

מוצא , וכד' יש להתקין שלט שעליו כתוב "אין יציאה" . שלט זה 
 ותיות ייכתבו באדום . יהיה בעל רקע לבן והא

עפ"י תקנות תכנון ובניה גובה האותיות בכל השלטים הללו יהיה  -
 מ"מ לפחות .  15ס"מ לפחות ועביין  15

בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט ,  -
 לרבות מקור חשמל חלופי אמין . 

אפשר לשלב את שלטי הכוונה עם גופי תאורת התמצאות , כלומר  -
 את השלטים על גופי התאורה עצמם .  למקם

יש להתקין שלטים על דלתות אש המתוקנות במעברים בין אגפי  -
 אש בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבניה 

 יש להתקין שלט "חלון חילוץ" מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות  -
 יש להתקין שלטי " הנגשה והכוונה" לאנשים בעלי מוגבלויות  -

בכל מבנה חינוך חדש , בתי ספר, גני ילדים , הרחבות , תוספת שלב  - שילוט חוץ 
, יותקן שלט סמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי במוס"ח ו/או 

 סמוך לדלת כניסה ראשית 
 Cהשילוט יהיה עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון ,  -

 , פונט אריאל  2267
 ס"מ  40ס"מ , גובה  30מידות השלט : רוחב  -
 ס"מ מסף ריצוף  150-180 -תקנת השלט סף כה -
 חיבור השלט באמצעות ברגים לקיר  -

שילוט הכוונה לשירותים ולשירותי נכים , שילוט זיהוי לשירותי  - נגישות 
 נכים 

 ומשטחי האזהרה עפ"י דרישות יועץ הנגישות  שילוט -
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 שירות למעלית נוסעיםומעלית 
י תיאור מס' סעיף

ח
' 

 סה"כ מחיר כמות
 

למעלית נוסעים חשמלית  17.01.001
Machin Room Less  8 

 4ק"ג ,  630נוסעים עומס 
 -תחנות, גובה הרמה כ

 מטר, פיקוד 16.00
"אונברסלי" לרבות 

הובלה, הרכבה,  ,הציוד
מכס , מיסים, אחריות, 

 הכל מוכן לשימוש 

ק
ו

מ
פ
 ' 

  בהסכםכלול  1

מחיר שרות לשנת שירות  17.01.002
 ואחריות 

ק
ו

מ
פ
 ' 

 בהסכםכלול  1

מחיר שירות לשנה לאחר  17.01.003
 תקופת האחריות

ק
ו

מ
פ
 ' 

1    
 

מחיר שירות לשנה לאחר  17.01.004
תקופת האחריות כולל 

 חלקי חילוף 

ק
ו

מ
פ
 ' 

    
 

 
 
 
 

 גני ילדיםבפיתוח לעבודות מפרט 
 

 מפרט זה מתייחס לכיתת גן אחת בחצרות ע"ג הקרקע 
 

עבודות הפיתוח יענו על הוראות חוזר המנכ"ל הכללי "הבטחת הבטיחות  כללי 
 או במהדורה מעודכנת בעת ביצוע העבודה .  2002בגני הילדים" מפברואר 

תכנון עיצוב וביצוע פרטי הפיתוח והמתקנים ושימוש בחומרים ואלמנטים 
,  הימנעות מפינות חדות ) קיטום פינות יקבעו למניעת פגיעה בילדים לרבות

 אבני שפה מעוגלות וכו'( הימנעות מבליטות . 
 הימנעות ממקומות שילד יכול להיחתך או להיצבט בהם . 

 הימנעות ממקומות שחלקי גוף עלולים להילכד בהם . 
יבוצעו ע"י  שימוש בחומרים רכים התאמות ודרישות נוספות שידרשו

 .ששיידרועל חשבונו ככל  "החברה / היזם"
נות מטה יבוצעו הן בתוך שטח הגנים והן מחוץ לשטח כל העבודות המצוי

הגנים, בהתאמת השבילים, בשבילי הגישה לגן, הכל על פי התכניות. כל 
 . הסכםבהנ"ל כלול 

 תשתיות 
 ס"מ לפחות מתחת לפני הקרקע .  60צינורות לתשתיות יותקנו בעומק 

ב תאי ביקורת ושוחות יהיו צמודים למבנה או לגדר. מכסים לתאי ביו
 יתיישרו עם פני הקרקע . 

ברזים ומגופים יהיו מושקעים בשוחות כנ"ל או שיותקנו כך שלא יהיה 
 מפגע לילדים. 

עבודות עפר וקירות 
 תומכים 

חישוף, פינוי קרקע בלתי מתאימה ו/או פסולת, חפירה   –עבודות עפר 
ומילוי אדמה מאושרת ע"י יועץ הקרקע לרבות אספקת ומילוי חומר נברר 

הידוק מבוקר בשכבות עד לגובה הנדרש בכל שטח  ששיידרמובא ככל 
המגרש בהתאם לדרישות והנחיות יועץ הקרקע . כל אדמת החישוף , 

לשימוש חוזר, תישמר באתר לשימוש חוזר  מפקח"י הבמידה ומאושרת ע
בפיתוח הסופי של המבנה. כל עודפי אדמה, אדמה שאינה מאושרת לשימוש 
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לאתרי שפך  "החברה / היזם"חוזר ופסולת שתימצא באתר, תפונה על ידי 
 מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בטון בהיקף המגרש ביצוע קירות תומכים, קירות גדר, מסדי בטון ועמודי 
עד לגובה הנדרש. כל הקירות יטויחו ויצבעו משני הצדדים בטיח צבעוני 

)בגוון עפ"י בחירת האדריכל ו/או חיפוי באבן כורכרית  ו/או טיח כורכרי
לרבות קופינג עפ"י דרישת התב"ע ותוכניות אדריכלות. כל הקירות יכללו 

יטום ,תפרים וכל ע"ע ביסוס כנדרש עפ"י הנחיות יועץ הקרקע, נקזים, א
 הנדרשות

 בניית קיר ירוק ע"ג קיר בטון עפ"י פרט ותוכניות חב' גרין וול או שו"ע  קיר ירוק 
מ' יותקנו מעקות בטיחות  0.5מעל קירות תומכים פנימיים שגובהם מעל  מעקה 

 מגולוונים וצבועים בתנור עפ"י פרט בחוברת פרטים ואישור העירייה  . 
, אך  1חלק  2142פתרונות להפרשי גבהים יענו על הוראות תקן ישראלי ת"י 

מ' נדרש כאשר הפרש  1.30מ' מעקה בגובה  1.10גובה המעקים לא יפחת מ 
יבנו משלבים אנכיים  יםמ' . המעק 2.5גובה בין שני המפלסים עולה על 

ס"מ . מרחק בין שני אלמנטים  8אשר המרווח ביניהם אינו עולה על 
 ס"מ גוון עפ"י בחירת האדריכל  3 –מעקה לא יקטן מ ב

מול שער הכניסה לאורך שפת המדרכה יותקן מעקה בטיחות מגולוון וצבוע  מעקה בטיחות 
 מ' גוון עפ"י בחירת האדריכל  9ס"מ ובאורך עד  90בתנור בגובה 

 גדר המגרש 
 ) גידור היקפי(  

בתנור,  עפ"י פרט בחוברת גדר פרופילים ומוטות פלדה מגולוונת וצבועה 
פרטים ואישור העירייה תקנית מאושרת ע"י משרד החינוך. רוחב מירבי בין 

ס"מ , דגם  8ס"מ רווח מירבי בין המסד לתחתית המסגרת  8מוטות אנכיים 
 ציון תוצרת חב' אורלי גדרות בע"מ או ש"ע

 מ' ממשטח הדריכה האופקי שניתן להגיע אליו .  2גובה הגדר 
ר יצוק בטון גמר טיח אקרילי/ חיפוי אבן כורכרית ו/או חיפוי אבן מסד לגד

 טבעית בהתאם לדרישות התב"ע , לפי תוכנית. 
לכל היקף הגדר תוצמד גדר רשת פלסטית למניעת כניסת חתולים ונחשים 

מטר ) הגדר תהיה עמידה לקרינת  1.00מ"מ ובגובה  0.6/ 0.6במרווחים של 
U.V ) יכל גוון עפ"י בחירת האדר 

 
גדר בין חצרות ושערי 

 פשפש  
גדר פרופילים , מגולוונת וצבועה בתנור )עפ"י פרט בחוברת פרטים ואישור 

עם פשפש בתוכם + שערי פשפש  מ' 1.10העירייה ( בין חצרות הגנים בגובה 
נוספים בתוך הגן ובהיקפו בהתאם לתוכנית פיתוח, דגם כנרת תוצרת חב' 

 אורלי גדרות בע"מ או ש"ע  . 
יספק לכל אחד מהשערים מנעול תליה ) מאסטר(  "החברה / היזם"

 ושרשרת נעילה במצב פתוח גוון עפ"י בחירת האדריכל 
 

מ' פתיחה החוצה ) עפ"י פרט בחוברת פרטים ואישור  1.50כנף ברזל ברוחב  שער כניסה לכל כיתה 
  .העירייה

 על השער יותקן פעמון עם חיבור לתוך הגן/ אינטרקום  . 
ס"מ בין האגף לבין  4לשער יהיו צירים מוסטים באופן המבטיח מרווח 

המשקוף בכל רדיוס פתיחה של השער, כדי למנוע אפשרות של תפישת 
  אצבעות .

דגם   VIROהשער יצויד במנגנון סגירה ומנגנון נעילה , סוג המנעול ) 
V83/7917  המכיל צילנדר מתחלף ( עפ"י דגם מאושר ע"י מחלקת תחזוקה

בעיריית הרצליה הניתנים להפעלה מבפנים ומבחוץ וכן מנגנון לקביעת 
 השער במצב פתוח .

 . השער יבנה באופן שלא ניתן לטפס עליו או לזחול תחתיו
 ,כמו כן יבוצעו הכנות מתאימות ) מובילים וחוטי משיכה ( ללחצן מצוקה

 אינטרקום ומנעול חשמלי בין השער לעמדת הגננת בגן .  
 גוון עפ"י בחירת האדריכל 

שער מילוט + שער 
 הפרדה לחצר מחזור 

      מ' 1.50שער המילוט ושער ההפרדה יענו על הנדרש לשער הכניסה, רוחב 
) כמות השערים לפי הנחיות יועץ הבטיחות( עפ"י פרט מחוברת פרטים 

 ואישור העירייה . 
 יספק לכל אחד מהשערים מנעול תליה ) מאסטר( "החברה / היזם"

 ושרשרת נעילה במצב פתוח
 גוון עפ"י בחירת האדריכל 

שטחים מרוצפים 
לפעילות חוץ מאבן 

ריצוף באבנים משתלבות בגוון צבעוני או קוקטיל, גמר מלוטש /מסותת  
להזמין מהחברה  "החברה / היזם"עפ"י פרט בחוברת פרטים . באחריות 
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משתלבת בשילוב אבן 
משתלבת ממוחזרת 

 ק מעץ אורן ומשטחי ד

כמות נדרשת של ריצוף עם קבלת צו התחלת עבודה בכדי לשריין אספקה 
 במועד לפי דוגמא ו/או תכנית האדריכל נוף.

העבודה תכלול ניסור במסור ) ללא שימוש בגיליוטינה ( אבנים והנחה 
 בקווים עגולים או קשתיים עפ"י תוכנית . 

מתחייב לעיין בתוכנית ולהבין את מורכבות דוגמת  "החברה / היזם"
 הריצוף . 

שביל כניסה מהמדרכה, רחבת כניסה, שביל היקף המבנה, מבואה ביציאה 
 פים, עפ"י תוכנית הפיתוח.לחצר האחורית ושטחים נוס

פיתוח החצר ייעשה במטרה למנוע ככל הניתן הפרשי מפלסים בחצר , 
שבילים לתנועת ילדים יהיו מישוריים ככל הניתן ובכל מקרה לא יעלה 

  .מדרגות בחצר הגןאסור באיסור מוחלט לבצע , 5%שיפועם על 
מדרגות ושבילים אבני גן יהיו בעלי פינות מעוגלות, מסעדי יד יותקנו לאורך 

 המגשרים על הפרשי מפלסים . 
שוחות ביוב ישתלבו בשטח המרוצף )עם מכסים מרובעים מיצקת ו/או 

 מרוצפים(. 
אבני גן עם פאזה וללא פאזה ע"פ סימון בתכנית תוך שימוש באבני פינה 

 ישרה או מעוגלת.
 משטחי דק

 במבוק.עץ  -במה מדקבמידת הצורך בחצר הגנים תשולב 
 ישרים ומעוגלים ע"פ תכנית. םבקוויק יעוצב משטח הד

 
 חול בחצר 

ומתחת למתקני 
 משחקים 

 חול לפי תוכנית פיתוח, חול נקי ומאושר ע"י מכון התקנים . 
 

נקיה מחצץ( בשטח הגן שאינו , חמרה קלה)ת מובאפיזור אדמה גננית  אדמה גננית 
ס"מ לאחר ביצוע  40בעובי  מרוצף או אינו ארגז חול או אינו משטח גומי,

הנוף ן בכל מקרה על מתכנ ."החברה / היזם"כל הבדיקות הנדרשות, על ידי 
  לאשר את האדמה הגננית

   נק' מים בחצר עם ברז לחיבור צינור גומי לכל כיתה כולל מד מים נפרד  .1 נק' השקיה 
 עבור השקיה ומחשב השקיה לרבות ראש מערכת השקיה   

 ברז וכיור עם משטח בטון + ברז גן  ברז גן וכיור 
 לפי בחירת העירייה קומפאןחב' גנית או  תוצרתמתקנים  - מתקני חצר 

 או לחילופין בית  5335פסלים דגם בית בובות מפואר כולל מרפסת וס
   10261XRבובות מעץ רובינה מק"ט 

 261586אלמנטים מעץ מק"ט  4מתקן 

 5317מתקן משולב דגם פליי גים 
 280007דו מושבית דגם "קשת בענן", מק"ט  נדנדה

 עפ"י תוכנית ,חב' סימונים לישראל בע"מ  - ציור ריצפה
 
 עפ"י דרישת העירייה כל מתקני החצר יכללו אפשרות לשינויים.   

 מחברה אחרת או מוצרים שו"ע יהיו אך ורק באישור  אישור אספקה
  , ללא זכות ערעור ומבלי שתהיינה תהבלעדיה לפי שיקול דעת העירייה

באם יוחלט  .עירייהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטת ה
להזמין מתקני משחק מחברה אחרת ויהיה צורך בעדכון העמדת 

יישא בעלויות התכנון לכל  "החברה / היזם" .מתקנים ושינויים בפיתוח
 כיתת גן .

 יש להמציא אישור מכון התקנים למתקנים ולהתקנה בסיום העבודה . 
משטח בלימה לחצר 

 מתקנים  
 

יצוקה  TPV-Eריצפת גומי מסוג  , החצר משולבת במשטחי בלימה שונים
 .ע"ג ריצפת בטון

 , מאושר עו"ש" או נ.ע לבה, תוצרת " E-TPV יציקת משטח גומי
צבעוני בגוונים לבחירה )ללא  E-TPV גרגירי %100  המורכב משכבה עליונה

בכל עובי שיידרש  SBR שחור בשכבה עליונה(, שכבה תחתונה גרגירי
בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון 

  התקנים
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מטר  3.00מטר /  3.00ארגז חול מקורה לרבות כיסוי ומילוי חול בגודל  ארגז חול 
   המפורט בסעיף ארגז החולולפי  -5430מק"ט 

סוי ביריעת שמשונית  במידות מילוי הארגז בחול ים תקני ונקי , כולל כי
פסנים וינות בתכנית לרבות סגירת השוליים בגומי טבעות מתכת ותהמצו

  לאחיזת השמשונית.
ממוחשבת )ברזים חשמליים, ווסת, מד לחץ, מסנן,  1"השקיה  ראש מערכת מערכת השקיה 

או ש"ע(, מערכת השקיה כוללת: צנרת,  GSIשעון מים, ארון ענבר מחשב 
טפטפות , ממטירים, אביזרי פלסאון או ש"ע לפי תכנית מתכנן הנוף של 

 מאושרת ע"י מחלקת גנים ונוף של עיריית הרצליה .  "החברה / היזם"
ר למערכת ההשקיה עירונית של הפארק צמחיה מחוץ לשטח הגן תחוב

 הגובל עם מגרש הגן. הכל ע"פ תחום והנחיות מח' גינון של עיריית הרצליה
 ביצוע עבודות השתילה והנטיעה עפ"י תכנית צמחיה ורשימת צמחים  גינון 

 ליטר  7שתילים בגודל 
 ליטר  4שתילים בגודל 
 ליטר  1שתילים בגודל 

  ליטר 50 עצי פרי בוגרים מהאדמה גודל
 ליטר   11עצי נוי בוגרים מהאדמה בגודל 

 70, קוטר גוש השורשים  4מ' מס' ענפי השלד  4.5ס"מ, גובה  12.5קוטר גזע 
 ס"מ.

"החברה / תחזוקת הגינון לרבות נשיאה בעלות מי ההשקיה, באחריות 
 יום לאחר מסירה למחלקת גינון בעיריית הרצליה  90 היזם"

 ע"פ פרט בתוכנית .  –תיחום ערוגת ירק בעמודי עץ עגולים מחוטים  ערוגת ירק 
 ניקוז המרזבים לבורות ספיגה לפי תכנית אינסטלציה ניקוז ותיעול  

 במידה וקיימת צנרת ניקוז יחוברו העודפים למערכת התיעול . 
ביצוע בורות חלחול ) גם מחוץ לגבולות המגרש(, תאים וצנרת ניקוז תת  בורות חלחול 

קרקעית עפ"י דרישות מחלקת ניקוז עיריית הרצליה ) כמות הבורות 
ועומקם  וכן מפרט הבורות יהיו עפ"י דרישת מח' ניקוז בהיתר הבניה או 

 עפ"י הנחיות המתכנן( 
ברזי כיבוי חיצוניים 
ומערכת מים לכיבוי 

 אש  

 תקנות ודרישות שירותי הכבאות   לפי

קווי מים וביוב לפי תוכנית אינסטלציה מאושרת לרבות חיבורים מושלמים  מים וביוב 
 למערכות התשתית העירוניות. 

קווי חשמל ותקשורת עד גבול המגרש ומחוצה לו כולל אספקת וביצוע  חשמל ותקשורת 
וכולל חיבור  גומחות לתקשורת וחשמל ובתאום עם ח"ח , בזק וטל"כ

"החברה / באחריות –לתשתיות חשמל ותקשורת ע"י הרשויות המתאימות 
ועל חשבונו, לרבות דלתות ממתכת צבועות ומגולוונות כולל פרזול,  היזם"

 הכל  לפי הפרטים  
בתוך גומחת בטון ובהתאם לדרישות הרשות המקומית לרבות שביל גישה  מתקני אשפה 

מהכביש ועד למתקני אשפה  וממתקני האשפה מרוצף באבנים משתלבות 
לרבות דלתות ממתכת צבועות ומגולוונות לפי פרט  לתוך הגן עצמו,

 בתוכנית + שער מעבר משטח הגן . 
ליטר עבור כל כיתת  60פחי מחזור של  3 -ליטר ו 240פחי מחזור של  3כולל 

 ם . גן ) לשימוש בתוך המבנה ( + פח אשפה טמון עפ"י פרט בחוברת פרטי
"ג מצעים מהודקים שבילים מאבנים משתלבות לרבות אבני גן / שפה ע שבילי כניסה לגן 

 מוך כנדרש לפי תוכנית. ועבודות עפר ות
מתקן שתיה / קולר 

 בחצר  
 נקודת חיבור קיר + נקודת מים 

יותקנו דלתות מתכת להסתרה, מגולוונות וצבועות, כולל פרזול עבור: נישה  נישות / פילרים 
 שעון מים ופחי אשפה ומחזור. עבור פילרי תקשורת: בזק, הוט וחשמל. 

 חניות אופנים לכל כיתת גן דגם חן אופן מנירוסטה . 3-מתקן ל מתקן חניית אופנים 
 ליטר כל אחד  240של פחים מחיזור צבעונים  3יסופקו  פינת מיחזור סגורה 

 מבניה או נייד עפ"י תוכנית אדריכלות / פיתוח  מחסן בחצר 
 / פגודה–הצללה 

 מימברנה  / מפרש
 
 

 או ש"ע Commercial 95 frרשת הצללה: אריג אוסטרלי מחוזק 
מבנה החומר: אריג הצללה המאושר ע"י משרד החינוך , משרד הבריאות 

ומכבי אש להתקנה בסביבה של ילדים ומבוגרים . מורכב מחוטי פוליאתילן 
 U.Vבצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני 
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 ארוגים וסרוגים בצורה מיוחדת המונעת פרימה, קריעה, ריקבון או עובש.
המכילים חומרים עמידים בפני  HDPEתפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק 

 U.Vקרינת .
  268ערב  203שתי  –חוזק קריעה לפחות  

 גר/ מ"ר  320-340משקל :  
 מ"מ  1.50 -עובי האריג : כ

 הצללה  90%מינימום הצללה : 
לצרף  "החברה / היזם"על  – 5093אריג עם חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 

 אישור תו תקן . 
ה וחישובים סטטיים עפ"י הנחיות ותוכניות מהנדס תכנון קונסטרוקצי

 קונסטרוקציה מורשה .
עמודים : עמודים עגולים , מסגרת היקפית , אלכסונים וחיזוקי רוח ) 

חישוב עפ"י מתכנן קונסטרוקציה( מברזל מגולוון וצבוע בצבע יסוד וצבע 
 בחירת האדריכל–גמר )אפוקסי(  לפי 

 ל הגנים.העמודים ישולבו בגדר החיצונית ש
לבצע דרישות יועץ הבטיחות בנושא ההצללות  "החברה / היזם"על 

 אישור יועץ בטיחות בסיום התקנת ההצללות. עירייהולהעביר ל
 לפי מתכנן קונסטרוקציה מורשה  –יסודות/כלונסאות בטון 
לצרף מפרט יצרן מקורי של  "החברה / היזם"יש לצרף דוגמת אריג על 

 האריג בלועזית.
מטר ) הגנה  1.50עמודים יותקנו מזרוני הגנה מפי.וי.סי בגובה מסביב ל

 מפגיעות( 
 עיצוב ההצללה ע"פ תכנית אדריכלית כוללים פתחי אוורור.

לוודא כי גובה ההצללה היא מעל מתקני המשחק  "החברה / היזם"על 
 ס"מ . 50לפחות ב 

 גודל ההצללה, עפ"י התכניות.
 

"החברה / שנות אחריות כנגד התפוררות האריג והתפרים . על  10אחריות: 
שנים  10לצרף מסמך התחייבות לעמידות התפרים לתקופה של  היזם"

 למעט נזקי טיב וונדליזם .
מסביב לעמודים יותקנו מזרוני הגנה מגומי בגוון עפ"י בחירת האדריכלית 

 מטר  2.00בגובה 
סימון שילוט ותמרור 

 תנועה מחוץ לגן 
יבוצע בכל גן בהתאם להנחיות יועץ התנועה ותוכנית תנועה מאושרת ע"י 

 הרשות 
כריתת עצים / העתקת 

עצים / גיזום עצים 
 והרמת נוף

קק"ל ודרישות  ןרישיויבוצע בהתאם לתוכנית סקר עצים, ליווי אגרונום, 
 קק"ל 
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 (1) 5-סמך גמ
 רשימת מתכננים / יועצים 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גני ילדים הרצליה -טבלת קשר 

 יזום וניהול 

 דוא"ל איש קשר נייד טלפון שם תפקיד

            

            

7464962-09  מריו גולדשטיין ניהול ופיקוח  5302939-050  
מריו 

 office@engmario.com  גולדשטיין

 מתכננים ויועצים 

 דוא"ל איש קשר נייד טלפון שם תפקיד

      אדריכלות 
         

        קונסטרוקטור

          

      יועץ חשמל

      יועץ אינסטלציה

      יועץ מיזוג

      יועץ בטיחות
יועצת פיתוח 

      נוף

 קרקעיועץ 
 
  

 

  

 יועץ נגישות 

 

 
    

 

      יועץ בניה ירוקה  

       יועץ אקוסטיקה 

      יועץ קרינה  

      מדידות 
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 ותעודת גמר + תיקי מתקן  4אישורים לטופס 

 
 
תעודת גמר, לטפל בהוצאת  4להמציא את כל האישורים הנדרשים לטופס  "החברה / היזם"באחריות 

להמציא את האישורים  ובנוסףותעודת גמר ולספק תיקי מתקן  עפ"י דרישות הוועדה המקומית  4טופס 
 הבאים : 

 
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אטימות גגות שטוחים ומרפסות לחדירת מים   .1

 
 ב /תקרות אקוסטיות .  אישור מעבדה מאושרת לתקרות תות .2

 
 לגני ילדים ) לאחר התקנה בשטח(   1498אישור מעבדה מאושרת למתקני חצר עפ"י ת"י  .3

 
 אישור מעבדה מאושרת לתקינות מערכת האינסטלציה. .4

 
שטיפה וצילום קווי הביוב מקבועות תברואתיות ועד לשוחת חיבור העירונית לרבות המצאת  .5

 דו"ח תקינות + דיסק 
 

 ריכוז בדיקות מעבדה מוסמכת לבטון   .6
 

 דרישות פיקוד העורף לבניית מרחב מוגן מוסדי .7

 ריכוז בדיקות בטון של מעבדה מוסמכת  -

 בדיקות אטימות עבור כל אחד מהמרחבים המוגנים  -

 של מעבדה מוסמכת  5075בדיקות טיח עפ"י ת"י  -

 ד א( מאושר על ידי עו" 20תצהיר מהנדס אחראי לביצוע שלד ) תקנה  -

 של מרחב מוגן עם מספר סידורי של מכון התקנים  –רשימת מסגרות  -

 בדיקת מערכות אוורור וסינון של היצרן ושל מעבדה מאושרת  -

 אישור שימוש בחומר איטום במעברי צנרת מאושרים  -
 

 אישור פיקוד העורף  .8
 

 אישור יועץ נגישות  .9
  

 להנחיות יועץ הקרקע + בדיקות שיידרשו בהתאם  אישור בדיקות סוניות לכלונסאות .10
 

 בדיקות מעבדה מוסמכת להידוק שתית , מצעים , צפיפות קרקע וכו'  .11
 

 אישור ניקוי וחיטוי צנרת מים ע"י בודק מוסמך מאושר ע"י משרד הבריאות  .12
 

 משטח גומי לאישור מעבדה  .13
 

 בסיום העבודה  / פרגולה ממתכת אישור מהנדס קונסטרוקציה למתקן הצללה .14
 

 מחוסמות.  ויטרינותהאלומיניום כי הזכוכיות לאישור מספק  .15
 

 אישור מספק האלומיניום כי הזכוכיות לחלונות מחוסמות .  .16
 

 תעודת אחריות ושירות לדוד שמש / חשמלי  .17
 

 תעודת אחריות ושירות למזגנים .18
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 תעודת אחריות ושירות לברזים אלקטרוניים  .19
 

 שנים(  10-תעודת אחריות לעבודות האיטום )ל .20
 

 חתומה ע"י מודד מוסמך   AS MADEת מפה מצבי .21
 

 אישור מכון התקנים למעלית ) נקי מהערות(  .22
 

( על העבודות ) אדריכלות , חשמל , מתח נמוך , אינסטלציה ופיתוח AS MADEתוכניות עדות )  .23
 נוף( 

 
  בניה ירוקה .24

 
וקבלת אישור התאמה  5281/5282מילוי כל הדרישות בהתאם לתקן ישראלי בניה ירוקה  .א

 לתקן. 

 (  5098) לרבות ת"י  118אישור מספק הבטונים על עמידה בת"י  .ב
 

  אישורי בטיחות .25
 

 יועץ בטיחות /מעבדה מוסמכת . –אישור בדיקת אינטגרציה בגמר התקנת המערכות  .א
 

) במקום שיש  3חלק  1220וי אש ועשן בהתאם לת"י  אישור מעבדה מאושרת למערכת גיל .ב
 רכזת כריזה משולבת יש לכלול בדיקת מעבדה ( .

 
 בדיקת רמת קרינה אלקטרומגנטית לאחר סיום ביצוע ע"י בודק מוסמך ובהתאם  .ג

 .  5281לדרישות ת"י 
 

אישור חשמלאי בודק מוסמך לתקינות מערכת החשמל כולל תאורת חירום , שלטי יציאה  .ד
 ומערכת כריזה.

 
) ברזי כיבוי 1חלק  1205אישור מעבדה מוסמכת למערכת כיבוי אש על בסיס מים ת"י  .ה

 רשת המים דו"ח ספיקות לחצים  . אפיוןפנימיים , חיצוניים וגלגלונים ( + 
 
 .NFPA 2001אישור מכון התקנים למערכת כיבוי האוטומטי בגז  .ו

 
 .  1596אישור מעבדה מוסמכת למערכת המתזים תקן  .ז
 
 .  2.22חלק  20אישור מכון התקנים לשלטי יציאה ותאורת חירום תקן  .ח
 
 61434אישור החברה המייצרת את לוח החשמל בעמידה בתקן  .ט
 
 במקרה של גנרטור , אישור חשמלאי בודק לתקינות מערכת הארקה .  .י

משרד לאיכות הסביבה במידה ויידרש בתיק אישור היתר משרד האנרגיה כולל אישור ה
 לרבות תשלום כל האגרות הנחוצות . 

 
 תכנון וביצוע ) למעט מקרים בהם 1001אישור מהנדס מיזוג אוויר לעמידה בדרישות  .יא

 מותנה בדרישות הכבאות( . –יידרש אישור מכון התקנים לעמידה בתקן זה 
 

אישור עמידות אש של כבל הזנה מגנרטור ישירות  –מפוחי שחרור עשן /חלונות שחרור עשן  .יב
 למפוחים . 

 
  "החברה / היזם"אישור עמידות החומר שבו בוצע איטום מעברי אש מספק החומר והצהרת  .יג

 לשימוש בו . 
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) בדיקה בשטח של התקנה של כל  1212אישור מכון התקנים להתקנת דלתות אש לפי תקן  .יד
 דלת( .

 
 . 921ודרישות ת"י  755מוצרי חומרי בניה וגמר לפי ת"י תעודת בדיקה התאמת סיווג  .טו
 

 אישור יועץ בטיחות  .טז
 

אישור אכלוס ממכבי אש בהרצליה ) ביצוע כל הבדיקות והמצאת כל האישורים בהתאם  .יז
 מצ"ב בחוברת נפרדת   .  –לנספח בטיחות /כיבוי אש( 

 
 להתקנת תקרות אקוסטיות/תותב מכון התקניםאישור  .יח
 

 שנים( 5לגופי תאורה )תעודת אחריות  .יט
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 המבצע  "החברה / היזם"עבור  5281דרישות בניה ירוקה לתקן 
 
 

 כללי:
דרוג אנרגטי של  5282תקן בניה ירוקה ות"י  5281המבנה עובר תהליך התעדה לת"י  –"מבנה ירוק" 

המבצע יעמוד בכל דרישות התקן ובהתאם להנחיות  היזם""החברה / מבנים מול מכון התעדה מוכר. 
 יועץ הבניה הירוקה.

המבצע מתחייב להגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי התקן במהלך ביצוע  "החברה / היזם"
הפרויקט לרבות: אישורי התקשרות, מסמכי רכישה ותעודות משלוח של חומרי בניה, גמר ופיתוח וכל 

 .5281הנדרש עפ"י תקן 
המבצע מתחייב ליישם את דרישות ניהול אתר הבניה, כולל אספקת כל המסמכים  "החברה / היזם"

 .5281הנדרשים בהתאם להנחיות ניהול אתר המפורטים במסמך זה ודרישות ת"י 
המבצע מתחייב לקבל אישור בכתב לכל מוצר שו"ע, של חומרי הבניה וגמר, מיועץ  "החברה / היזם"

 הבניה הירוקה.
 

 ות:דריש
הפניית כל פסולת בניין לאתר פסולת ממחזר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה )רשימת  .1

 המטמנות המעודכנת תועבר ע"י יועץ הבנייה הירוקה(.
 להעביר: "החברה / היזם"על 
  5ראה סעיף  -הפרדת פסולת באתר 

 טופס התקשרות עם אתר הפסולת 
 טופס חישוב כמויות פסולת בניין 

  מאתר הפסולתתעודות משלוח 

  מכתב הצהרה של האתר לגבי כמות הפסולת שמוחזרה באתר הפסולת 
 

 עם סימון: PDF בפורמט  יש לספק תכנית ניהול אתר .2

 משרדי האתר 
 בתי שימוש/בתי שימוש כימיים 

 סימון מקום מיועד לאכילה 
 מכלים לאחסון פסולת בניין 

 פחי אשפה 
 נקודות תדלוק 
  שמנים ודלקים לקרקעמאצרות המיועדות למנוע חדירת 

 דרכי גישה לאתר 
 בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים 

 שטחי התארגנות ודרכי גישה 
 מיקום חומרי גלם באתר 

 
שתכלול את הנושאים שלהלן:  ותכנית לניהול סביבתי של אתר הבניה "החברה / היזם"הצהרת  .3

 )מצורף(

  ושילוטמ' לרבות שערים  2מיקום ופירוט גדר היקפית בגובה 

 תיעוד אמצעים להפחתת צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנות 
  תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע בשטח להפחתת ההיווצרות של חומרי אבק הגורמים לגירוי

 באתר, וכן בדרכי גישה בתוך תחומי האתר

 תיעוד הנחיות לאנשי הביצוע למניעת מפגעי רעש חריגים וסנוור מהאתר לסביבה 

 וות המבצע לכיסוי כל המשאיות היוצאות מהאתרהנחית הצ 

 הנחיות למניעת תשטיפים מהאתר לסביבה מחוץ לאתר 
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 הגדרה בתכנית ניהול האתר של מקום מורשה לאחסון עודפי עפר ואגרגטים למחזור 
  יידוע דייריי השכונה לגבי הפרעות/מטרדים העלולים להיווצר בתקופת הבניה 

 
 הבניה הירוקה תיעוד מצולם של:  יש להעביר ליועץ. תיעוד מצולם .4

 האתר לפני תחילת העבודות 

 האתר לאחר עבודות החישוף/ חפירה/ מילוי 

 תיעוד שלד המבנה 

  חתך קיר אופייני ובממ"מ –תיעוד של יישום שכבות בידוד תרמי 

 תיעוד של יישום בידוד תרמי בגג המבנה 

 תיעוד מצולם של איסוף פסלות הבניה 

  העפר/ אדמת חישוףתיעוד מצולם של פסולת 

 תיעוד מצולם של פינוי פסולת הבניין/ עפר 

 )תיעוד חומרי שלד )צמנט, בלוקים, חומרי בידוד, טיח 

 )תיעוד של חומרי הגמר )ריצוף, חיפוי קירות, צבעים, תקרות אקוסטיות 

 תיעוד של גופי התאורה והנורות, מערכות המיזוג, קבועות סניטריות 
 

 :תיעוד אתר הבניה

 תר משרדי הא 

 בתי שימוש/בתי שימוש כימיים 

 סימון מקום מיועד לאכילה 

 מכלים לאחסון פסולת בניין 

 פחי אשפה 

 נקודות תדלוק 

 מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע 

 דרכי גישה לאתר 

 בנייני מגורים ובנייני ציבור גובלים 

 שטחי התארגנות ודרכי גישה 

 מיקום חומרי גלם באתר 
 
יש לאסוף את כל פסולת הבניין במכולות פינוי ו/או מערום פסולת זמני  – בפסולת בניין באתרטיפול  .5

 מערומים נפרדים: 5יש להפריד את הפסולת ל . מנותקות מהקרקעעל גבי יריעת ניילון 
 פסולת עץ .1
 פסולת מתכת .2
 פסולת חומרים כבדים )בטונים, בלוקים( .3
 פסולת אריזות נייר/ ניילון .4
 פסולת אחרת .5

 או לחילופין      
 סוגי פסולת בניין באתר      5הפניית כל פסולת הבניה לאתר ממחזר פסולת, אשר מפריד לפחות      
 המחזור.     
 יש לקבל הצהרה על הפרדת פסולת הבניה מהאתר המחזור.      

 
תפעולית,  יש לוודא כי האתר נקי בכל תקופת הביצוע , ניקיון זה כולל פסולת -ניקיון אתר הבניה  .6

 פסולת בניין, שיירי מזון ואריזות.
ס"מ עליונים של קרקע עליונה )אדמת  40לאחסן  "החברה / היזם"באחריות  -שימור אדמת חישוף .7

 חישוף( עבור שימוש חוזר באתר לשטחים המגוננים בפרויקט
 

 )עודפי עפר מחפירה וחישוף(: שימוש חוזר בפסולת עפר .8
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 צילום מערומי העפר וצילום לאחר ההחזרה לשטח. –לשימוש חוזר באתר יש לשמור את פסולת העפר 
על כמויות העפר ופרטי  "החברה / היזם"הצהרת  –ו/או איסוף עודפי העפר לשימוש חוזר בפרויקט אחר 

 הפרויקט שאליו הועבר העפר.
 ו/או הפניית עודפי העפר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.  

 
 

 משלוח ו/או קבלות של המוצרים והחומרים הבאים:תעודות  .9

  מפרט טכני של המזגן ושל מערכת אוויר צח. –מזגנים 
 מערכת חימום מים 

 מד מים להשקיה 
 ברזים אלקטרוניים, מזרמים אלקטרוניים, חסכמים 

  קבלות רכישה לגופי תאורה, נורות וחיישנים. –פריטי התאורה ושעוני בקרה 

  תקרות אקוסטיות, טיח, לוחות גבס, טיח תרמי, חומרי בידוד תרמי, צבעים,  –חומרי גמר
 שליכט, רובה, ריצופי פנים, חיפויי קיר, מילוי חול ממוחזר.

  ריצוף חוץ, מילוי חול ממוחזר –חומרי פיתוח 
  צמנט, בלוקים, חומרי בידוד,   -חומרי שלד 

 חומרים למערכות אינסטלציה, חשמל ומיזוג 
 
 :זם""החברה / היהצהרה מ

  מועבר לאתר פסולת ממחזר( לאהצהרה על שימוש חוזר בעץ לבניה באתר אחר )במקרה שבו 

  מועבר לאתר פסולת ממחזר( לאהצהרה על איסוף לשימוש חוזר של ברזל )במקרה שבו 

 הצהרה כי גופי התאורה שהותקנו הינם בהתאם למפרט התאורה ושלא חלו שינויים משלב התכנון 

 זוג שהותקנו הינם בהתאם למפרט המיזוג ושלא חלו שינויים משלב התכנוןהצהרה כי מערכות המי 

 :דרישות חובה
 שהוחלף כשווה ערך חייב באישור מסודר ומתועד של יועץ הבניה הירוקה. כל אלמנט במבנה

 
 טבלת חישוב פסולת בנייה:

 100הערכת כמות פסולת המיוצרת ביחידה של 
  מ"ר בנוי

 

 

 קבוצת ייחוס

   10 טון לפחות
 בניה רגילה למגורים

 בניה טרומית למגורים 6טון לפחות  

 
 10 טון לפחות 

 
 בניה ציבורית ומשרדים

 
 6  טון לפחות 

 
 בניה למסחר ולתעשייה

 
 3 טון לפחות 

 
 בניית מרתפים

 ריסהה מ"ר מבנה הרוס 100 -טון ל 50לפחות 

 
 
 
 

 חתום. עירייהאת ההצהרה יש להעביר לדף לוגו ולהחזיר ל
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 "החברה / היזם"הצהרה 
 

 אני _______________, קבלן הפרויקט __________________. 
 גוש: __________ חלקה: ___________ מגרש:___________.

 מצהיר בזאת, שבמסגרת תכנון הפרויקט יתוכננו האלמנטים שלהלן:
 

 מס הסעיף
 

 סוג התכנון שדרוש שם הסעיף

ניהול אתר  8.1
 בניה

המבצע ידאג למיון והפרדה של פסולת באתר  "החברה / היזם"
 סוגים. 6-הבנייה,  לצורך העברתה למחזור או לשימוש חוזר ל

או לחילופין באתר ממחזר שקיבל הרשאה מהמשרד להגנת 
 הסביבה.

ניהול אתר  8.2
 בניה

פסולת הבנייה ועפר, תפונה ותסולק למחזור באתר שקיבל 
באחריות  -יבה, או לשימוש חוזר הרשאה מהמשרד להגנת הסב

 המבצע. "החברה / היזם"
ניהול אתר  8.3

 בניה
 המבצע יהיה אחראי ל: "החברה / היזם"

 מ' לרבות שערים ושילוט. 2* הקמת גדר היקפית בגובה 
* שימוש באמצעים להפחתת צריכת חשמל ומים באתר בתהליך 

 ההתארגנות.
הגורמים לגירוי  * אמצעים להפחתת ההיווצרות של חומרי אבק

 באתר, וכן בדרכי גישה בתוך תחומי האתר.
 * מניעת מפגעי רעש חריגים וסנוור מתוך האתר אל הסביבה.

 * כיסוי של כל המשאיות היוצאות מהאתר.
 * מניעת תשטיפים מתוך האתר אל הסביבה שמחוץ לאתר.

 
 
 
 
 
 

 חתימה:____________________                  תאריך: ___________                                       
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 בטיחות-ארגון אתר הבניההנדון: 
 

 בהתאם לדרישות הוועדה המקומית הרצליה, רצ"ב הנחיות והוראות הבטיחות לעבודות הבניה.

 הנחיות כלליות .א

 אחראי לכך שהעבודה תבוצע בניהולו ובפיקוחו הישירה של מנהל עבודה  מבצע הבניה .1

 מוסמך עפ"י חוק והודעה למפקח עבודה אזורי על התחלת העבודה באתר. .2

אין  -"סכנה יש להציב שילוט אזהרה לאורך הגידור והתיחום האוסר מעבר וכניסת  אנשים .3

 מעבר".

 רים על "מעבר הולכי רגל".יש להציב שילוט לאורך נתיבי ההליכה המקורים המו .4

 בניה".-מטר  "סכנה 10יש להציב שילוט על גידור האתר כל  .5

מטרים לפחות, הגידור יהיה איתן  2יש לגדר את האתר בכל היקפו בגידור איסכורית בגובה של  .6

 ויציב, בגדר יהיה שער לכלי רכב ופשפש להולכי הרגל.

 "ע וטלפונים.יש להתקין שילוט בחזית האתר הכולל פרטי היזם, מנ .7

 יש להחזיק באתר תיק ע"ר תקני. .8

 באחריות מנ"ע לנהל רישום בפנקס הכללי בהתאם לדרישות תקנות הבניה. .9

באחריות מנהל העבודה לבדוק כל יום לפני תחילת העבודה תקינות ויציבות הפיגומים, הגידור  .10

 והמעברים ולתעד זאת בפנקס האתר.

ן/ציוד/חומרים מהגג לרצפה מחשש לפגיעה יש לוודא ולהקפיד שלא תיזרק פסולת בניי .11

 בהולכים אלא להשתמש בשרוולי העברה ישירות לתוך מכולה.

באחריות מנהל העבודה לוודא סגירה של האתר כל יום בסיום העבודה למניעת כניסת  בלתי  .12

 מורשים לאזור העבודה.

ות בעבודה באחריות מנ"ע  לתדרך את העובדים לגבי עבודות הבניה בהתאם לתקנות הבטיח .13

 "מסירת מידע והדרכת עובדים".

המבצע לוודא שהעבודה תבוצע ע"י עובדים מיומנים, שעברו  "החברה / היזם"באחריות  .14

 הדרכת בטיחות עפ"י חוק, ומשתמשים בציוד מגן אישי.

 הפיגום יבנה ע"י בונה פיגומים מוסמך וימצא בפנקס האתר אישור לכך. .15

 עגורנאי מוסמך ואתת מוסמך.העבודה על העגורן תבוצע ע"י  .16

כל מערכות החשמל הזמניות יבנו ע"י חשמלאי מורשה ובהתאם לתקנות החשמל כולל ממסר  .17

 פחת.

 יש להציב באתר שירותים זמניים לשימוש עובדי האתר .18

 כל חפירה, פיר יגודר בגדר תקינה ויציבה. .19

 עבודה בגובה תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות וע"י עובדים שהוכשרו לכך. .20

 חל איסור מוחלט להרים מטענים בעגורן מעל ראשי עובדים, מבנה המגורים הגובלים באתר . .21

אין לחסום מעברי הולכי רגל, במידה והמעברים יחסמו לצורכי ביצוע העבודה יש לתחמם  .22

 ולגדרם ולהציב במקום שילוט המורה על איסור מעבר  ולאפשר להם מעבר חלופי בטוח.

ם תקניים אזורי הימצאות עובדים בסמוך לנתיבי נסיעה על מנת יש לתחם במחסומים/קונוסי .23

 למנוע פגיעתם ע"י רכבים נוסעים.

כל חפירה תגודר במחסומים מסביבה עד לכיסוייה המוחלט למניעת נפילת עוברי אורח ו/או  .24

 עובדים.
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כל דרך/מעבר שהוסרו ממנו אבנים משתלבות ו/או אספלט יכוסה בסוף יום העבודה בכורכר עד  .25

 ובה מפלס החלק שלא הוסר וזאת על מנת למנוע היתקלויות ונפילות של עוברי אורח.ג

כל מערום של חול/אבנים/חומרים לא יונח במקום המפריע לתנועת כלי רכב ו/או עוברי אורח,  .26

 יגודר ויסומן בצורה בולטת.

 תדופן למניעת התמוטטות. 1.20כל חפירה שעומקה מעל  .27

 רכב/ציוד הנדסי וכו' היכולים לערער את יציבות החפירה.אין לקרב לשפת חפירה כלי  .28

ס"מ משפת החפירה    למניעת   50חומר/אדמה שהוצאו מחפירה יוחזקו במרחק של לפחות  .29

 התמוטטות.

 יש לוודא שכל כלי העבודה הנמצאים בשימוש באתר תקינים ותקניים. .30

הרמה וכו'(, תקינים,   יש לוודא שכל כלי העבודה ההנדסיים )בובקט, מכבש, טרקטור, במת .31

 ובעלי אישורי בדיקה בתוקף כולל טסט וביטוח כנדרש עפ"י חוק.

 יש לוודא שכל מפעילי הציוד ההנדסי הם בעלי רישיון והסמכה להפעלת הכלים. .32

 יש לוודא שבאתר יהיה נוהל חירום לטיפול במקרה של תאונה כולל פינוי נפגעים לטיפול רפואי. .33

 

 גורןהעהצבת  -  הנחיות לעגורן .ב

   .הצבת העגורן תהיה לפי תוכנית ארגון האתר .1

 גבולות הגזרה לצידוד ועבודת העגורן תהיה לפי המסומן בתוכנית ארגון האתר. .2

להבטחת גבולות הגזרה לעבודת המנוף יש לוודא התקנת גובלי צידוד ולוודא תקינותם כל יום  .3

 לפני תחילת העבודה.

 ע הבניה מחזיק בתעודות אלה:לא יוקם עגורן ולא יופעל אלא אם מבצ   .4

 אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי העגורן,    .5

 ואם בעגורן סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות. .6

תעודת  -תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם שעגורן רשום בפנקס דגמי העגורנים )להלן  .7

 רישום דגם העגורן(.

 דגם העגורן ואישור היצרן יצורפו לפנקס העגורן.תעודת רישום  .8

 תסקיר בדיקה של בודק מוסמך לעגורן. .9

 

 דרישות כלליות להקמה ופירוק: .ג

 

לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן אלא בהנהלתו והשגחתו של אדם שהנו 

 מומחה לפעולות כאמור או של עגורנאי שהוכשר לכך במיוחד.

יוקם,יורכב, יפורק, עגורן שעה שנושבת רוח העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בו או לא 

 בקרבתו.

ס"מ לפחות, בין העגורן על כל חלקו העשוי  60לאורך מסלולו של העגורן ומסביב יושאר מרחב למעבר 

 לנוע ובין כל מבנה.

התחום  - "תחום סכנה מחשמל")לא יוקם העגורן במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל 

מסביב למיתקן חשמלי על כל חלקיו ומסביב למוליך של קו חשמל עילי עד למרחק כמפורש להלן מכל 

 נקודה על פני המיתקן או המוליך כאמור:
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 שני מטרים;   -וולט  22,000-אם המיתקן או המוליך תחת מתח של פחות מ

שלושה מטרים(, או שהוא עלול להימצא  -וולט או יותר  22,000אם המיתקן או המוליך תחת מתח של 

 או להיכנס לתוך התחום האמור

 :בדיקות לעגורן. ד                                          

 :ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה-בדיקה יסודית עלבעגורן תיערך 

 מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו; .1

 תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו;מיד לאחר כל שינוי במבנהו או  .2

 אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם. .3

 

 כל יום לפני תחילת העבודה יבדק וינוסה העגורן ע"י עגורנאי מוסמך.

 הצריח.-העגורנאי כל כבל שהוא חלק של עגורן אחת לשבוע ייבדק העגורן בדיקת ראיה על ידי .1

 לעגורנאי בבקורת היומית או השבועית פגם כלשהו או צורך לפעולת תחזוקה כלשהיא, אונתגלה  .2

נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, ירשום העגורנאי את הפרטים המתאימים בחלק ג' של פנקס 

 העבודה. העגורן, ויודיע על כך למנהל

 במידה ונתגלה פגם בעגורן אין להפעילו עד לתיקון הפגם. .3

 כל הבדיקות יתועדו וינוהלו בפנקס העגורן.         .4

  

 מערכת חשמל, תאורה ותאורת חירום

 ( ותקנותיו המעודכנות.1954מערכת החשמל תתוכנן ע"י מהנדס חשמל מוסמך ע"פ חוק החשמל )

אביזרי החשמל בכל אזור החשוף לפגעי רטיבות או מזג אוויר )הציוד הממוקם בשטחים פתוחים( יהיו 

 .IP65מסוג "מוגן מים" ברמה של 

יש לוודא שכל עבודות החשמל יבוצעו רק ע"י חשמלאי מוסמך בלבד בהתאם לסוג רישיון  .1

 החשמלאי שלו.

למזרקות יהיו לפי תוכנית מהנדס יש להקפיד ולוודא שכל עבודות החשמל ומערכות החשמל  .2

חשמל ועפ"י תקנות החשמל )מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך( ולפי חוק 

 החשמל ותקנות החשמל.

 במקרה ויתוכננו עבודות באתר בשעות החשיכה: תותקן תאורה בכל שטח האתר. .3

 באתר ארעי חשמלי ןמיתק) החשמל תקנות דרישות יהיה עפ"י באתר זמני חשמל לוח התקנת .4

 רק תתבצע לחשמל, התחברות כי ויוודא 2000 ס"התש נמוך מתח על עולה שאינו במתח בניה

 ;זה חשמל לוח באמצעות

 ובהתאם (פחת רילי) דלף לזרם מגן מפסק דרך ייעשה מיטלטלים חשמליים במכשירים השימוש .5

 בעבודה הבטיחות לתקנות

 .מוסמך חשמלאי ידי על רק ייעשה חשמליים עבודה כלי תיקון .6

 1954 ד"תשי החשמל חוק לדרישות בהתאם ותקניים תקינים יהיו מיטלטלים חשמל מכשירי  .7

 ;ותקנותיו

  הנחיות אלו ניתנו בהתחשב בבטיחות העובדים ובטיחות האוכלוסייה הסביבתית. .8

 נספח-רצ"ב : טופס הדרכת בטיחות לעובדים                
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 נספח א'
 הדרכת בטיחות

 
 אתר הבניה: ___________________________  כתובתו: ______________________ שם

 
 תאריך ההדרכה: _______  מבצע ההדרכה: ____________________  תפקידו: _________

 
 ההדרכה תורגמה לשפה ה _____________   ע"י _______________________  חתימה: __

 
 : לעובד באתר להלן הנחיות הבטיחות

 חל איסור כניסה ועבודה באתר ללא ציוד מגן אישי כגון: נעלי בטיחות, בגדי עבודה. .1
חלה החובה להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסוג העבודה והסיכונים בעבודה, כגון: נשמית להגנת  .2

עבודה  דרכי הנשימה בעבודות אבק וניסור אבן, אפוד זוהר, כפפות מגן בעת ביצוע ריצוף ו/או כל
 העלולה לפגוע בידיים, משקפי מגן וכו'.

 חל איסור מוחלט להשאיר בורות/חפירות ללא כיסוי, גידור ושילוט בולט לעיין. .3
הפעלת ציוד הנדסי כגון: בובקט, מכבש, טרקטור וכו' מותרת רק לבעלי הסמכה ורישיון מתאים  .4

 ושהורשו לכך ע"י מנהל האתר.
 אין לעבור מתחת למשא מורם. .5
 הניף מטענים מעל ראשי עובדים.אין ל .6
בעת הרמה וטלטול של משאות כבדים יש להיעזר בכלי הרמה מתאימים ו/או בעובדים נוספים למניעת  .7

 פגיעה בגב.
 באתר העבודה מסתובבים כלי רכב/עבודה ולכן יש לנקוט במשנה זהירות לבל תיפגע. .8
 חל איסור מוחלט לבצע תיקוני ואלתורי חשמל. .9

 בצע טיפולים/תיקונים למכונות וציוד אלא ע"י טכנאי מוסמך בלבד.חל איסור מוחלט ל .10
 עבודות חשמל יבוצעו רק ע"י חשמלאי מורשה ובהתאם לסוג רשיון החשמל שברשותו. .11
 חל איסור מוחלט לבצע הארכות לכבלי חשמל בציוד ובכבלים מאריכים. .12
 חל איסור מוחלט להוריד מגנים מציוד העבודה. .13
 ם קיימת תנועת כלי רכב חובה לגדר את אזור העבודה.בעת העבודה בכבישים בה .14
 אין לאפשר ואין להכניס אנשים זרים לאתר העבודה. .15
בעבודה בתקופת הקיץ יש להקפיד ולהרבות בשתיית מים, לחבוש כובע הגנה מקרינת השמש, ואין  .16

 לעבוד בגוף חשוף אלא בבגדי עבודה.
ך, ובעל אישור תקף לעבודה בגובה בהתאם לסוג העבודה בגובה תבוצע רק בידי מי שהוכשר, הוסמך לכ .17

 העבודה.
 על כל מפגע בטיחות באתר יש להודיע עליו במיידית למנהל האתר להסרתו. .18
 על כל אירוע בטיחות )תאונה/מקרה מסוכן( יש להודיע במיידית למנהל האתר. .19

 :הצהרת העובד
 בשפתי ע"י  אני ______________________ מאשר בזאת שהועברה לי הדרכת בטיחות

 שם ומשפחה ___________________________  תפקידו ____________________
ההדרכה הובנה על ידי, ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות והוראות הבטיחות באתר שיובאו לידיעתי מידי 

 פעם.
ולהודיע כמו כן אני מאשר שקיבלתי את ציוד המגן הנדרש לעבודתי ומתחייב להשתמש בו, לשמור עליו 

 למנהל האתר במקרה של אובדן ו/או קלקול הציוד.
 שם ומשפחה: _____________________________   ת.ז: _____________________

 תאריך: _____________   חתימה: _____________
 הערות: 

 יש להדריך את העובד בשפתו ולוודא שהבין את ההדרכה. .1
 ציין את שם המתרגם ולהחתימו ע"ג טופס ההדרכה.במידה וההדרכה בוצעה בשפה זרה יש ל .2
 יש לתייק טופס זה בתיק ההדרכה. .3
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 נספח ב'
 טופס דיווח הדרכת עובדים

  תאריך הדרכה:

 שם החברה : _______________________ מחלקה _____________________________

 ________________________________________ ת.ז שם מבצע ההדרכה :

 __________  שעות הדרכה:

 . __________________________2. _____________________   1נושאי ההדרכה:

                        3   ____________________ .4_________________________ . 

 פרטי העובדים אשר השתתפו בהדרכה

 מס' 

 סידורי

 חתימת עובד תפקיד ת.ז. שם פרטי שם משפחה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

 

 

 חתימת מבצע ההדרכה________________

העובדים  שהיו צריכים להשתתף טופס זה יתויק בתיק ההדרכות רק לאחר ביצוע ההדרכה לכל 
 בהדרכה זו
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 אקוסטיקהדרישות  הנדון:
 
 

בהמשך לקבלת תוכנית ולדרישות התקן הירוק, להלן ריכוז הנחיות ודגשים בנושא אקוסטיקה, 
 .בנוגע למתחם גני הילדים 

 
 
 הפרדה בין גנים.     1
 

 בקיר משותף.במתחם זה אין צמידות בין שני הגנים בקומת הקרקע,    1.1
 הגנים גובלים עם חללי העזר שלהם בגרם המדרגות.              

 
  Rw=50 dBדרישת התקן הירוק לרמת בידוד מפני קול נישא באוויר היא בשיעור    1.2

 דציבל (. 2, ב 1חלק  2004מקירות המפרידים בין שני גנים ) שיפור של תקן          
 ההפרדה בין הגנים בקומת הקרקע עומדת בדרישת התקן. כאמור, אין קיר משותף         
 בין שתי כיתות גן(.        

 
 הדרישה בתקן הירוק להפרדה מפני קול הולם בין קומות ) במקום של כיתת גן אחת    1.3

 2004-1, שיפור של תקן  Lnt = 61 dB(, היא לרמה של. מתחת בניה למגורים או מסחר
 דציבל. 2ב 

 מ"מ על  6-8עמידה בדרישה זו מחייבת יישום של יריעות בידוד כדוגמת פלציב בעובי               
 גבי הבטוןהקונסטרוקטיבי, מתחת לשכבות המילוי והריצוף, כמוראה בפרט המצורף.              
 פ מתוצרת חלופה ליריעות הפלציב היא יישום חומר בידוד מטיפוס תרמוסט              
 מ"מ על גבי הבטון, מתחת לשכבות המילוי. 5"תרמוקיר", המיושם בהתזה בעובי               

 ס"מ. 1ביישום ריצוף בהדבקה, יש ליישם את התרמוסטפ בעובי           
 
 זמן הדהוד.     2
 

 , יש לאפיין תקרה 2004-1על מנת לעמוד בדרישת זמן ההדהוד שהוגדרה בתקן    2.1
 אקוסטית איכותית על רובו המוחלט של שטח התקרה כולל שטחי המבואות, עם         

או  GEDINAכדוגמת תקרות פיברגלאס מטיפוס  N.R.C=0.8בליעה בשיעור         
ADVANTAGE                תוצרתECOPHON   .או ש"ע 

 מצורפים מפרטים טכניים.                
 

 אקוסטית גם באזורי המבואות בקומת הקרקע.מומלץ לאפיין תקרה      2.2
 

 כל תקרה תובא לאישורתנו לפני הזמנתה      2.3
 
 
 רעש סביבתי.     3
 

 , היא לרמת רעש סביבתית מירבית 1חלק  2004דרישת התקן הירוק המפנה לתקן    3.1
 בתוך הגנים.  L=40 dB (A)בשיעור         

 
 הירוק לרמת רעש סביבתית, יש לנקוט באמצעים להלן:על מנת לעמוד בדרישת התקן    3.2

 
 או ש"ע, עם זיגוג  4500מומלץ לאפיין חלונות לפתיחה בפרופיל כדוגמת קליל  3.2.1

 מ"מ או זיגוג בידודית שווה איכות.  9.76שכבתי בעובי 
 יש לאפיין  באם לא ניתן לאפיין חלונות לפתיחה צירית אלא רק חלונות הזזה,                             
 או ש"ע. 7000פרופיל כדוגמת קליל                              

 
 או ש"ע עם זיגוג  4900דלת היציאה לחצר תהיה בפרופיל כדוגמת קליל   3.2.2

 אקוסטי, כמפורט לעיל.
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 בין הזכוכיות והכנפיים. EPDMיש להקפיד על אטימה מלאה בפרופיל     3.2.3        
 

 את דלתות הכניסה לגנים מומלץ לאפיין כדלתות אקוסטיות בעלות כושר     3.2.4        
 לפחות, כדוגמת דלתות עץ מלאות עם  STC=28-30 dBהנחתת רעש בשיעו                     
 דרוג כפול מול הכנף ואטם אקטיבי בסף התחתון לפי הפרט המצורף, או                      
 דלתות מתכת אקוסטיות מתוצרת פלרז, ח.נ.א או ש"ע.                     

 
 4900בדלתות אלומיניום, מומלץ לאפיין דלתות בתוך פרופיל אטום כדוגמת קליל 

 עם זיגוג אקוסטי מתאים.
 
 
 מיזוג אוויר.     4
 

 מומלץ לבחור מזגנים מפוצלים שקטים, המייצרים רמת רעש שאינה עולה על 4.1
 L=42-45 dB  מ' מהיחידה הפנימית. 1במרחק 

   
 מעבים יותקנו על הגג על גבי בולמי רעידות מתאימים מנאופרן.    4.2

 
 
  ADVANTAGE ECOPHONEתקרות אקוסטיות מטיפוס   .5
 

    לספק ולהתקין בתקרות בבניין, כמסומן בתכניות  "החברה / היזם"על        5.1
 האדריכל, תקרות אקוסטיות עשויות מצמר זכוכית קשיח מתוצרת חברת       
 או ש"ע מאושר. ADVANTAGEאקופון מדגם       

 מ"מ להתקנה רגילה. 15ס"מ ובעבי  60*60הלוחות יסופקו במידות 
 

 ק"ג למ"ר )כולל מערכת התליה(. 2.5 -משקל הלוחות יהיה כ        5.2
 

 , גימור הפלטות500דגם הלוחות יהיו צבועים בצבע לבן  5.3
 PAINTED TISSUE SURFACE. 

 
מתאימה עשויה מפח מגולוון צבוע  Tהלוחות יונחו כאמור על קונסטרוקצית  5.4

או שווה   DX - 24דגם  G.S.U ,DONNבצבע לבן שבור שרוף בתנור  דוגמת תוצרת 
מ"מ  0.8ערך שתתלה מהתקרה המסיבית באמצעות פרופילי פח מגולוון בעבי 

לדאוג לפלוס של התקרה ולהתקנתה  "החברה / היזם"מ"מ. על  20רוחב וב
 בצורה מקצועית ונקיה.

 
   כולל הספקת גמר ועיבודים מאלומיניום מאולגן או  "החברה / היזם"עבודת       5.5

  סביב גופי תאורה, מפזרי אויר ובחיבור בין תקרה  מפח מגולוון צבוע בצבע     
 לקירות ועמודים.     
 .Z  +Lפרופילי הגמר ליד הקירות יהיו מטפוס                         

 
 C.R.N=  0.85מקדם בליעת הרעש של התקרה יהיה       5.6

 
 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 תאריך ___/__/__                                                                        
 לכבוד 

 עיריית הרצליה
 

 נ.,ג.א.
                 

   'הנדון: ערבות בנקאית מס
 

 

בקשר להסכם  בענין   ("ת)להלן "המבקש(  בע"מ 1965בניה, )  חברת אזורים על פי בקשת .1
 כל סכום  לשלם לכם אנו ערבים בזה כלפיכם תכנית פינוי בינוי במתחם וייצמן בהרצליה, 

( בלבד שקלים חדשים  במילים:)      -לפי דרישתכם  עד לסך השווה ל
 תשומות הבניה למגוריםבתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד  "קרן הדרישה("-)להלן

, בין המדד שהיה ידוע (להלן: "המדד")המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסם על ידי הלשכה 
להלן: "סכום )לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות  חתימת ההסכםבמועד 

 .ת(הערב

 

יובהר בזאת, כי אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס או שווה לו, לא תחושב ההצמדה  .2
 .העירייהוסכום הערבות יהיה סכום קרן הדרישה שתדרוש 

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך .  .3
חתומה ע"י ראש העירייה ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי לטעון  ,בכתב

כלפיכם טענת הגנה כלשהיא שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי שתהיו 
ל חובה סכום הערבות מאת המבקש, ומבלי להטיל עליכם כ חייבים לדרוש תחילה את

  דרישתכם.להוכיח או לנמק את 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה  .4
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים  ,לשיעורין

 בות.הערערבות זה לא יעלה על סכום  מכוח כתב

 

 זה.תכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות לדריש. .5

 

תוקף ערבות זו יהיה עד ליום __________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא .  .6
 לת.עד זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטיאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מו

 

  .ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .7

 

לסניפנו באמצעות פקסימיליה, לא תחשב כדרישה עפ"י תנאי ערבות זו,  דרישה שתגיע.  .8
 .ולא תיענה

 

 

  ,בכבוד רב 
 .....................................בנק

                                     

 ...........................................סניף

 













  – ו'נספח 

 לעמוד)סלילה או תיעול(  תנאים בהם על קבלן הביצוע 

 

 הוא תאגיד רשום בישראל. הקבלן .א

 .1976-בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו הקבלן .ב

הרלוונטי לביצוע העבודות ובהתאם להיקף  הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסיווג הקבלן .ג
 .1969-, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהעבודה המוערך

, מהעבודות בעצמו בפרויקט{ 60%}אשר ביצע לפחות  כקבלן ראשיבעל ניסיון קודם ומוכח,  הקבלן .ד
כל המאוחר עשר שנים לפני ל, אשר החלו בפועל פרויקטים ב"מרקם עירוני")שלוש(  3בביצוע לפחות 

כאשר כל אחד , )כולל מתן תעודת גמר( העבודהלפני מועד תחילת והסתיימו  תחילת העבודה 
מיליון  15עבור מכרז בהיקף כספי של עד  מהעבודה   50%של לפחות  כספי בהיקףמהפרוייקטים 

כספי ₪ מיליון  30עבור מכרז בהיקף   30% -ו₪, מיליון  15-30עבור מכרז בהיקף כספי של  ₪40%, 
 5אם היקף העבודה הינו  -)לדוגמא  .כאמור פרויקטבהתאם לחשבון הסופי של כל ) העולה על 

שה פרוייקטים לפחות שהיקף כל אחד מהם על הקבלן להיות בעל נסיון בשלו –מלש"ח כולל מע"מ, 
 מלש"ח לפחות כולל מע"מ( 2.5

 או, לחילופין:
, מהעבודות בעצמו בפרויקט{ 60%}אשר ביצע לפחות  כקבלן ראשיבעל ניסיון קודם ומוכח,  הקבלן

לכל המאוחר עשר שנים לפני תחילת , אשר החל בפועל פרויקט אחד ב"מרקם עירוני"בביצוע לפחות 
כאשר הפרוייקט בהיקף כספי זהה מתן תעודת גמר(  כולל) לפני תחילת העבודהסתיימו וה העבודה

  .כאמור פרויקטבהתאם לחשבון הסופי של כל  לפחות להיקף הכספי של העבודה
מערכות תשתית,   פרויקט שבוצע בארץ של עבודות: נספח זה" לעניין מרקם עירונימשמעות המונח "

וב, ניקוז, תקשורת ו/או סיבים אופטיים, תאורה, תשתיות הכולל במצטבר עבודות מים, בי
 רמזורים, השקיה ]רובן או כולן של המערכות[, סלילה, ריצוף, פיתוח, גינון; 

או באזור מסחר פעיל ]הכולל בתי עסק שאינם בתחום  או כפרי בוצע באזור מגורים עירוני  הפרויקט
והצריך את הקבלן במהלך עבודתו, להתנהלות ישירה עם תושבים או בעלי  קניון או מרכז מסחרי[, 

עסקים הגובלים עם הכבישים/רחובות הנ"ל אשר הכניסה אל בתיהם/עסקיהם הינה 
 .ופת הביצועבודה, לאורך מרבית תקבהם מתבצעת העשמכבישים/רחובות אילו 

למען הסר ספק מובהר, כי פרויקטי עבודות תשתית וסלילה כאמור במתחמי הרחבה ו/או באזורים 
י הקבלן במשך מרבית תקופת הביצוע, לא ייחשבו יד-לשאינם מאוכלסים במועד ביצוע העבודות ע

 לפרויקטים במרקם עירוני.
עבודות הכלולות בו שהן באופן ישיר במקרה של ביצוע פרויקט רחב היקף, יילקחו בחשבון רק אותן 

 מן הסוג שפורט דלעיל; 
ביחד עם ניסיונה של  הקבלןתעמוד הזכות להסתמך ביחס לעמידה בתנאי זה בלבד על ניסיון  לקבלן

 הקבלןו/או של "חברה בת" של  הקבלן"חברה אם" של 
 בקבלן)מאה אחוזים( מהבעלות  100%-"חברה אם" לצורך סעיף זה משמע: חברה המחזיקה ב

ידי -)מאה אחוזים( ממניותיה של 100%-"חברה בת" לצורך סעיף זה משמע: חברה המוחזקת ב
 הקבלן.

לשלוש בממוצע לשנה,  מכפל היקף העבודהבעל מחזור כספי בהיקף נומינלי שלא יפחת  הקבלן .ה
 .תחילת ביצוע העבודההשנים שקדמו ל

 

 

 עמודתנאים בהם על קבלן הביצוע )הקמת מבנים( 

 

 הוא תאגיד רשום בישראל. הקבלן .א

 .1976-בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו הקבלן .ב

הרלוונטי לביצוע העבודות ובהתאם להיקף העבודה  הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסיווג הקבלן .ג
 .1969-, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהמוערך

, מהעבודות בעצמו בפרויקט{ 60%}אשר ביצע לפחות  כקבלן ראשיבעל ניסיון קודם ומוכח,  הקבלן .ד
 ים לפני תחילת העבודה לכל המאוחר עשר שנאשר החלו בפועל פרויקטים )שלוש(  3בביצוע לפחות 

כאשר כל אחד מהפרוייקטים בהיקף כספי , לפני מועד תחילת העבודה )כולל מתן תעודת גמר(והסתיימו 



אם היקף העבודה  -)לדוגמא  .כאמור פרויקטבהתאם לחשבון הסופי של כל מהעבודה )   50%של לפחות 
פרוייקטים לפחות שהיקף כל אחד  על הקבלן להיות בעל נסיון בשלושה –מלש"ח כולל מע"מ,  5הינו 
 מלש"ח לפחות כולל מע"מ( 2.5מהם 

 או, לחילופין:
, מהעבודות בעצמו בפרויקט{ 60%}אשר ביצע לפחות  כקבלן ראשיבעל ניסיון קודם ומוכח,  הקבלן

והסתיימו  לכל המאוחר עשר שנים לפני תחילת העבודהאשר החל בפועל פרויקט אחד בביצוע לפחות 
כאשר הפרוייקט בהיקף כספי זהה לפחות להיקף הכספי של מתן תעודת גמר(  כולל) העבודהלפני תחילת 

  .כאמור פרויקטבהתאם לחשבון הסופי של כל  העבודה
 

משמעות המונח "פרוייקט" לעניין נספח זה: הקמת מבנה לשימוש הציבור  כגון גן ילדים, בית ספר, 
 מתנ"ס, מבנה משרדים וכיו"ב .

במקרה של ביצוע פרויקט רחב היקף, יילקחו בחשבון רק אותן עבודות הכלולות בו שהן באופן ישיר מן 
 הסוג שפורט דלעיל; 

ביחד עם ניסיונה של  הקבלןתעמוד הזכות להסתמך ביחס לעמידה בתנאי זה בלבד על ניסיון לקבלן 
 .הקבלןו/או של "חברה בת" של  הקבלן"חברה אם" של 

 .בקבלן)מאה אחוזים( מהבעלות  100%-ך סעיף זה משמע: חברה המחזיקה ב"חברה אם" לצור
 הקבלן.ידי -)מאה אחוזים( ממניותיה של 100%-"חברה בת" לצורך סעיף זה משמע: חברה המוחזקת ב

לשלוש השנים בממוצע לשנה,  מכפל היקף העבודהבעל מחזור כספי בהיקף נומינלי שלא יפחת  הקבלן  .ה
 העבודהשקדמו לתחילת ביצוע 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 אלול, תש"ף ח"י
 2020ספטמבר,  7

 שלום וברכה,
 

 

 

  לסדר היום לישיבת המועצה  'ב תוספת  הנדון:

 

 

 לסדר היום:ב' להלן תוספת 
 

 

 

 אישור הרכב המועצה הדתית .א

 המועצה תתבקש לאשר הרכב המועצה הדתית כלהלן:

יון דנוך, מר צגב' גלילה יבין, מר מרדכי קדוש, מר , גב' טובה רפאל,  דפנה בניהו פרופ'

 , מר צורי זאן, עו"ד דן פנחס.שאול נחוםורן גרין, מר ו

  
 

  

 

 

 

 ,בכבוד רב 

 רינה זאבי                                                                        

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
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