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הסכם הפעלה
אשר נערך ונחתם בתל אביב ביום __________ לחודש __________ שנת
2/40
בין:
המכללה האקדמית של תל אביב יפו (להלן" :המכללה")

מצד אחד;

לבין:
____________ מס' זיהוי/תאגיד ____________
(להלן ביחד ולחוד" :היזם")

מצד שני;

והואיל

והמכללה פרסמה מכרז לתכנון ,הקמה ,מימון ,תפעול ותחזוקה של המתחם (כהגדרתו
בהסכם ההקמה) ,ולהשבתו למכללה במצב מעולה ,תקין ,וראוי לשימוש;

והואיל

והצעת היזם נבחרה במכרז לשם ביצוע הפרויקט ,למשך כל תקופת ההתקשרות ועד
ולהשבת המתחם למכללה כשהוא במצב מעולה ,תקין ,וראוי לשימוש ,כמפורט בהסכם
ההקמה ובהסכם זה להלן;

והואיל

וברצון המכללה כי המתחם יתוחזק ,יתופעל וינוהל ברמה מעולה ,באופן רצוף ובאיכות
גבוהה;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הסכם
זה;

לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.4

מבוא ,הגדרות ופרשנות
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כל מסמכי המכרז (לרבות הסכם ההקמה) והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ומחייבים כיתר תנאיו.

.1.3

החלוקה של ההסכם למסמכים ,פרקים ,סעיפים וסעיפי משנה וקביעת
כותרותיהם נעשתה אך ורק לנוחיות הקורא ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת
הכותרות ערך פרשני כלשהו.

.1.4

בפרשנות הסכם זה ,יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם כמפורט
להלן או כפי שפורט בהסכם ההקמה ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:
"ההסכם" או "הסכם זה"

פירושו ההסכם על כל נספחיו ,וכל מסמך מכל מין
וסוג שהוא שיצורף להסכם בעתיד ,לרבות מפרטים
נוספים ו/או תכניות נוספות ו/או משניות וכן כל
מסמכי המכרז (לרבות הסכם ההקמה) וכל מסמכי
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ההצעה שהוגשו ע״י היזם למכרז ולרבות תכנית
התפיסה התפעולית וכל מסמך מכל מין וסוג שיצורף
להסכם בעתיד.
"כתב ההרשאה"

כהגדרתו בסעיף  10.8להלן.

"חשבון הפרויקט"

חשבון ייעודי או מספר חשבונות ,לפי שיקול דעת
המכללה והנחיותיה ,בו יופקדו מלוא ההכנסות
המגיעות ליזם בגין הסכם זה והנובעות מדמי
ההרשאה בגין המעונות ,דמי ההרשאה בגין השטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים ,התשלומים הנלווים
ו/או התשלומים הנוספים שייגבו בהתאם להוראות
הסכם זה מאת הסטודנטים או מאת מחזיקי
השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים.

"מדד הבסיס"

מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר 2114
שפורסם ביום  111.5( 14.3.2114נקודות)

"מנהל המעונות"

כהגדרתו בסעיף  5.13להלן.

"המנהל"

מנכ"ל המכללה או מי מטעמו ,אשר ינהל את הפיקוח
על פעולות היזם בהתאם להסכם זה.

"העירייה"

עיריית תל אביב – יפו.

"השירותים" או "שירותי כלל שירותי הניהול ,התפעול ,התיקון והאחזקה של
המתחם על כל חלקיו ומערכותיו ,לרבות דירות
התפעול והתחזוקה"
המעונות ,השטחים הנלווים לשימוש הסטודנטים,
שטחי שירות ,שטחי השימוש המשותף ,חדר העיון,
המועדון לרווחת הסטודנטים ,חצרות המבנים
והחניון ,והכל בהתאם למסמכי המכרז ובין היתר
בהתאם להסכם זה ,לנספח התפעול והתחזוקה,
לתכנית התפיסה התפעולית ולרבות כל הפעולות
והשירותים אליהם מחויב היזם על פי הוראות הסכם
זה בקשר עם כך ,ובכלל זה בכל הקשור לניהול
המתחם ותפעולו ,עריכת ההרשמות על פי הסכם זה,
ביצוע התקשרויות בכתבי ההרשאה ,גביית
התשלומים מברי הרשות השונים ומהסטודנטים,
אבטחה ,ביצוע אחזקה שוטפת ,אחזקה תקופתית,
אחזקה מונעת וחידוש (לרבות תחזוקה מהותית
ולרבות החלפה בתום תקופת "חיי" הציוד או ירידתו
מתחת להספקים ולביצועים הנדרשים בהתאם
להסכם זה) ,וכל פעולה ושירות אחרים המפורטים
בהסכם זה ו/או שיהיה צורך לבצע לצורך אחזקת
המתחם ובאופן שיאפשר הנאה של הסטודנטים ויתר
המשתמשים ועשיית שימוש בחלקי המתחם
למטרתם ,וכן יאפשר שמירה על המתחם ו/או כל
שטחיו במצב תקין וראוי לשימוש למשך כל ועד לתום
תקופת ההפעלה ,והכל ברמה גבוהה במיוחד כמקובל
במתחמים מן הדרגה הראשונה ולרבות העברת
המתחם בתום תקופת ההפעלה למכללה במצב כפי
שנדרש ועל פי הסכם זה;
מובהר ,כי שירותי התפעול והתחזוקה יכללו אף את
כלל הפעולות והשירותים שיהיו נחוצים אף תוך כדי
5
חתימת המציע________________ :

תקופת ההקמה וטרם תחילת תקופת ההפעלה,
ולרבות הרכבת כל ציוד וריהוט נייד ,קליטת
סטודנטים ,עריכת רישומים טרם תחילת אכלוס
המעונות ו/או השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים,
פעולות שיווק של השטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים וכל פעולה אחרת שיש לבצע טרם תחילת
תקופת ההפעלה על מנת לאפשר אכלוס הולם ,יעיל
וקל של המתחם.
אין בהגדרה לעיל ו/או בכל המפורט בה כדי לגרוע
מהוראות הסכם זה על נספחיו ביחס למתן
השירותים ,ולרבות מפרט התפעול והתחזוקה
והוראות תכנית התפיסה התפעולית של היזם.
"השירותים הנוספים"
"תכנית
התפעולית"

.2

כהגדרתם בסעיף  10.13להלן.

התפיסה נספח הוראות מפורטות לתפעול ולתחזוקת המתחם
במשך כל תקופת ההפעלה ,שיוכן על ידי היזם
בהתאם להוראות הסכם ההקמה ,להוראות הסכם
זה ,להוראות נספח התפעול והתחזוקה וכן בהתאם
להנחיות תכנית התפיסה התפעולית ,ושיצורף להסכם
כנספח ד'(.)2

"תקופת ההפעלה"

כהגדרתה בסעיף  1.4להסכם ההקמה.

"תקופת ההרשאה"

כהגדרתה בסעיף  10.9להלן.

"התשלומים הנלווים"

כהגדרתם בסעיף  10.12.3להלן.

עדיפות בין מסמכים
.2.1

מסמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זה ,בכפוף לאמור להלן.

.2.2

מסמכי ההסכם כוללים ,את כל מסמכי המכרז וכל מסמכי ההצעה שהוגשו ע״י
היזם למכרז ולרבות כל מסמך מכל מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד.

.3.2

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות במסמכים שונים יגבר הפירוש אשר יקדם
מטרות המכרז באופן המיטבי למכללה ,כפי שיקבע על ידי המנהל.

.2.4

בכפוף לאמור לעיל ,ובכל הנוגע לתקופת ההפעלה  -יהיה הסכם זה עדיף על יתר
המסמכים המהווים את מסמכי המכרז וההסכם ,ולאחר מכן יהיה סדר
העדיפויות כדלקמן:
.2.4.1

נספח התפעול והתחזוקה;

.2.4.2

התכניות ,לאחר שאושרו בכתב ע"י המכללה;

.2.4.3

מפרט ההקמה;

.2.4.4

המפרט הכללי;

.2.4.5

תקנים ישראליים;

.2.4.6

תקנים זרים;

.2.4.2

תכנית התפיסה התפעולית ,לאחר שאושרה על ידי המכללה;

בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן
המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים ,חייב היזם לפנות אל המנהל
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והמנהל יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו ,לפי שיקול דעתו,
בשאלת העדיפות והיזם ינהג על פי הוראותיו.
והכל אלא אם אחד או יותר ממסמכים אלה מחמיר בדרישותיו כלפי היזם או כל
צד שלישי אחר (למעט המכללה) יותר מההסכם ,שאז יהיה המסמך עדיף על
המסמך הקודם ביחס לאותן הדרישות המחמירות.
.2.5

נספחי הסכם ההפעלה הינם כדלהלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,בין אם
הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,ובין אם יצורפו במועד מאוחר יותר ,ככל
שנקבע כך בהוראות המכרז ו/או הסכם זה.
.2.5.1

תיק מתקן ותכנית העדות  ,AS MADEאשר

נספח ד'(- )1

יוכנו על ידי היזם עד לתחילת תקופת ההפעלה.

.3

.2.5.2

נספח ד'(- )2

תכנית התפיסה התפעולית – יצורף בהמשך

.2.5.3

נספח ד'(- )3

נוסח ערבות הבדק ,התפעול והתחזוקה.

.2.5.4

נספח ד'(()4א) -

אישור עריכת ביטוח לתקופת ההפעלה.

.2.5.5

נספח ד'(()4ב) -

אישור עריכת ביטוח עבודות לתקופת ההפעלה.

.2.5.6

נספח ד'(- )5
נלווה.

כתב הרשאה להתקשרות עם סטודנט ותקנון

.2.5.2

נספח ד'(- )6

נספח התפעול והתחזוקה.

תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף של הסכם זה
התנאים המוקדמים לכניסתו לתוקף של הסכם זה יהיו כדלקמן ,אלא אם החליטה
המכללה להשמיט את אחד או יותר מהתנאים כאמוראחרת:
.3.1

מילוי התחייבויות היזם על פי הסכם ההקמה במלואן באופן בו ניתנה ליזם
תעודת ההשלמה ,כהגדרתה בהסכם ההקמה ,למתחם ,והתקבל בגין כל חלקי
המתחם טופס  ,4אישור אכלוס (ככל שניתן בנפרד על ידי הרשות המקומית)
ותעודת גמר ובאופן מספק לצורך תחילת אכלוס המתחם.

.3.2

מסירת ערבות הבדק ,התפעול והתחזוקה ,כהגדרתה בהסכם ההקמה ומסירת
אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספחי ד(.)4

למניעת ספק מובהר כי היזם לא יהיה רשאי להפעיל ולנהל את המתחם או
.3.3
חלקים ממנו לפני שקיבל אישור מפורש ,מראש ובכתב ,מאת המכללה אשר יינתן
עם קיום כל התחייבויות היזם כמפורט במסמכי המכרז ,הרלוונטיות לצורך
הפעלת הפרויקט .בכל מקרה לא יהיה באישור זה לפטור את היזם מחובתו לבצע
את כל הפעולות הדרושות לצורך קבלת תעודת השלמה.
האמור לעיל אינו גורע מהתחייבויות היזם לביצוע מלוא הפעולות ו/או ההתחייבויות
שביצוען מתחייב אף טרם מילוי התנאים לעיל ,כפי שתורה המכללה וכפי שיפורט להלן.
.0

הצהרות היזם
היזם מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.4.1

כי הוא מכיר היטב את הפרויקט ,את המתחם על כל הכלול בו ,בדק את מלוא
הדרישות המפורטות בהסכם זה ובהסכם ההקמה ,במפרט ובתכניות ביחס למתן
שירותי התפעול והתחזוקה ,וכי ביכולתו לבצע את מלוא שירותי התפעול
והתחזוקה לשביעות רצון המכללה ,בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו
ובהתאם לתכנית התפיסה התפעולית המאושרת על ידי המכללה.
2
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.4.2

כי בדק את כל העניינים המצריכים בדיקה ,שקל את כל השיקולים הנראים לו
כראויים וכי על סמך בדיקותיו ושיקוליו הוא חתם על הסכם זה.

.4.3

כי הוא מוותר על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או פגם ,חוסר מידע ו/או כל עניין
אחר בקשר לפרויקט ,וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בדבר הסתמכות על מצג או
מידע מצד המכללה.

.4.4

כי הינו ,באמצעות בעל מניותיו המחזיק לפחות  25%משיעור האחזקות ביזם,
בעל הידע ,הניסיון והיכולת לתפעול תקין וטוב של מעונות סטודנטים ושטחים
בעלי אופי דומה לשטחים הכלולים במתחם ובהתאם לכל דרישות הסכם זה
והמכרז ,ולחילופין מצהיר ומאשר היזם כי התקשר עם חברת התפעול ,אשר
עמדה בתנאי הסף ובמלוא הדרישות שפורטו על ידי המכללה בהזמנה להציע
הצעות ,בהסכם ההקמה ובהסכם זה ,ואשר זהותה אושרה במסגרת הגשת
הצעתו למכרז ,וכי חברת התפעול קיבלה על עצמה למלא ולקיים את מלוא
התחייבויות היזם בתקופת ההפעלה ,והינה בעלת הידע ,הניסיון והמומחיות
כאמור .היזם או חברת התפעול מטעמו יפעיל את המתחם ויחזיקו ,על כל הציוד
המצוי בהם ,מערכותיהם ומתקניהם ברמה מעולה ונאותה ,וכי יפעל להצלחת
הפרויקט תוך ניצול מירב הידע והניסיון העומדים לרשותו באמצעות כוח אדם
מיומן ,מקצועי ומתאים.

.4.5

כי הוא יפעיל ,יתחזק וינהל את המתחם בעצמו בלבד (ככל שאושרה על ידי
המכללה הפעלה עצמית והיזם עומד בדרישות המכללה לצורך כך) ,או באמצעות
חברת התפעול (ככל שזהותה אושרה על ידי המכללה והעומדת בדרישות
המפורטות בהסכם זה ובהסכם ההקמה) ,וכי ידוע לו שאסור לו למסור את
ההפעלה של המתחם לכל גורם אחר אשר זהותו לא אושרה על ידי המכללה ,ללא
אישור מראש ובכתב של המכללה.
ידוע ליזם ומקובל עליו כי אין באישור חברת התפעול על ידי המכללה ,ככל
שאושרה ,כדי לשחרר את היזם ממחויבויותיו על פי הסכם זה ,והוא ימשיך
ויהיה מחויב בכל הוראות הסכם זה על נספחיו ביחד ולחוד עם חברת התפעול.

.4.6

כי ידוע לו שאין לו כל זכות בפרויקט ,במתחם ובכל המצוי בו ,למעט זכותו
ומעמדו של היזם כ"בר רשות" בלבד ,לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה
ועל פי הסכם ההקמה ,והתחייבות המכללה לאפשר את כניסת היזם למקרקעין
הינה אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ההקמה והסכם זה ,ואין
בה משום מתן חזקה או כל זכות אחרת ליזם ו/או למי מטעמו במקרקעין ,לרבות
לברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ו/או לסטודנטים ו/או
לחברת התפעול ו/או לכל גורם אחר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי היזם ו/או כל גורם אחר בשמו או
מטעמו לא יהיה רשאי להעניק לצדדים שלישיים ,ולרבות לברי הרשות בשטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים ו/או לסטודנטים ,זכות שכירות ו/או זכות חכירה
ו/או כל זכות אחרת במקרקעין ו/או במתחם ,אלא כמוסדר בהסכם זה ,ולרבות
על פי הנחיות רשות מקרקעי ישראל והות"ת כפי שיהיו מעת לעת.
היזם מתחייב לכלול הוראה ברוח האמור לעיל בכל התקשרות שלו עם גורם
כלשהו ,לרבות חברת התפעול ו/או קבלני משנה ו/או עובדים ו/או ברי הרשות
בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ו/או הסטודנטים.

.4.2

ידוע ליזם והוא מתחייב כי במהלך תקופת ההפעלה לא יהיה רשאי היזם לבצע כל
פעולת תכנון או בנייה במקרקעין ,ולרבות שינויי תב"ע ,תכנון או ביצוע תוספות
בניה ,הקלות ,שימושים חורגים ,שינויי ייעוד ו/או כל פעולה אחרת.

.4.8

כי אין לו שותף ,גלוי או סמוי ,לרבות בעלי מניות שמניותיהם מוחזקות בנאמנות,
למעט אלה שפורטו על ידו בעת הגשת הצעתו.

.4.4

כי ידוע לו שאסור לו לתת לאחרים זכויות כלשהן בפרויקט ,במתחם או בכל חלק
ממנו ,לרבות במתקניהם ,מערכותיהם ,ציודם וכיו"ב ,בתמורה ושלא בתמורה,
אלא באישור מראש ובכתב של המכללה ,ולמעט זכויות הרשאה כברי רשות בלבד
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לסטודנטים ולברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,כמפורט
בהסכם זה ובהתאם לתנאיו.

.5

.4.11

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל הציוד ,הריהוט ,האבזור והמתקנים שיותקן או
יוצב במתחם בהתאם להוראות הסכם ההקמה ועל פי הוראות הסכם זה ובמהלך
כל תקופת ההפעלה ,עוברים עם הבאתם למתחם ,לבעלות המכללה.

.4.11

ידוע ליזם כי המכללה מהווה גוף ציבורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני
שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג .2113-באחריות היזם
לוודא כי העובדים אצל קבלני השירות בתחומי הניקיון והשמירה מקבלים
תמורה על פי הוראות הדין ,ולרבות על פי הוראות החוק הנ"ל .היזם יישא בכל
סנקציה ,קנס ו/או תשלום אחר שיוטל עקב הפרת הוראה מהוראות החוק הנ"ל
וכן ישפה את המכללה בגין כל תשלום או הוצאה שיוטלו עליה עקב כך.

התחייבויות היזם למתן השירותים
.5.1

היזם מקבל בזאת את המתחם על מנת לנהל ,לתפעל ,לתחזק ולהעניק את מלוא
השירותים ביחס למעונות הסטודנטים ,השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים,
שטחי השימוש המשותף ,השטחים הציבוריים וכן ביחס לכל שטח אחר הכלול
בפרויקט ובמבנים ,הכל בהתאם להוראות המפרטים ,התכניות ,הסכם ההקמה
והסכם זה ,על נספחיהם.

.5.2

היזם מתחייב כי ישמע להוראות המכללה ,המנהל ,המפקח וכל מי שפועל
מטעמם וימלא אחר הוראותיהם במשך כל תקופת ההפעלה במהירות ,ביעילות
ולשביעות רצונם ,על מנת לאפשר את מתן השירותים בצורה המיטבית והתקינה
ובאיכות גבוהה.

.5.3

למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי מתן השירותים יתבצע במישרין על ידי היזם,
ככל שעמד היזם בדרישות המכללה על מנת לאפשר זאת ,כמפורט בהזמנה להציע
הצעות למכרז זה ולרבות ביחס לניסיון הנדרש מבעל מניות ביזם ולהחזקת מלוא
הרישיונות הקבועים בדין לצורך מתן השירותים ,ובשים לב לכך שהמכללה הינה
מוסד ציבורי הנדרש לאמות מידה מחמירות בכל הקשור להתקשרותו עם נותני
שירותים .אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם להתקשר עם קבלני משנה לצורך
ביצוע שירותים מסוימים.

.5.4

לחילופין ,ככל שהציג היזם במסגרת הצעתו למכרז את חברת התפעול ,כהגדרתה
בהסכם ההקמה ,אשר באמצעותה יבוצע מתן השירותים על ידו וחברת התפעול
אושרה על ידי המכללה והינה עומדת ,בכל עת ,בדרישות המכללה לצורך כך,
כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז ,מתחייב היזם לספק את השירותים
באמצעות חברת התפעול שאושרה כאמור .אין באמור כדי לגרוע מזכות חברת
התפעול להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע שירותים מסוימים.

.5.5

למע ן הסר ספק מובהר כי מלוא התחייבויות היזם בהסכם זה יחולו אף ביחס
לחברת התפעול מטעמו ,והיא תהיה מחויבת בכל אלו כלפי המכללה באופן ישיר,
אף אם הסכם זה לא נחתם על ידה .לצורך כך ,תחתום חברת התפעול על נספח
ג( ,)2בדבר התחייבותה לספק את השירותים במישרין למכללה.

.5.6

בכל מקרה מתחייב היזם כי בכל תקופת ההפעלה יהיו בידיו כל הרישיונות,
האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין ,לצורך ביצוע השירותים ,ככל
שהשירותים יסופקו על ידו במישרין או כי כל אלו יהיו בידי חברת התפעול
מטעמו ,ככל שהשירותים יסופקו על ידה ,כאמור לעיל ,ולרבות רישיון עסק ככל
שנחוץ או שיהיה נחוץ בעתיד לצורך תפעול המתחם.

.5.2

מובהר כי כל שינוי שיידרש במהלך תקופת ההפעלה כדי לעמוד בכל חוק או דין
אחר וכן שינויים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הרשויות המוסמכות ,לרבות
משטרת ישראל ,רשות כיבוי אש ,פיקוד העורף ,לצורך אכלוס המתחם או המשך
אכלוסו או אשר יהיו נוגעים לביצוע איזו מהתחייבויות היזם על פי הסכם זה,
היה היזם חייב לבצע את השינוי האמור על מנת לעמוד בדרישות ללא כל תוספת
תשלום.
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.5.8

היזם לא יבצע כל עבודה או פעולה שביצועם דורש מיומנות ,הכשרה ,רישיון או
היתר אלא באמצעות מי שיש לו את ההרשאה ,הניסיון ,הרישיון או ההיתר
המתאים.

.5.4

כי ינהל את המתחם באופן טוב ויעיל לשביעות רצון המכללה ,הסטודנטים וברי
הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,ויטפל בכל תקלה או תלונה
שיתרחשו במהירות וביעילות ,ובכל מקרה לא יאוחר מהמועדים הנדרשים ממנו
בנספח התפעול והתחזוקה ובתכנית התפיסה התפעולית.

.5.11

כי ימסור למכללה ,למנהל או לכל מי שהוסמך על ידם כל מסמך ומידע בקשר
לתפעול וניהול הפרויקט לרבות מידע ומסמך בקשר למתחם ,לפרויקט ולמתן
השירותים ,לרבות בקשר להוצאות ולהכנסות ויאפשר את בדיקתם של כל אלו על
ידי המכללה באמצעות הנציג שתמנה לצורך כך מעת לעת .מובהר כי המכללה,
וכל מי מטעמה מתחייבים לשמור בסודיות נתונים כספיים בדבר הכנסות
והוצאות היזם בפרויקט ,שיתקבלו מאת היזם כאמור לעיל ,למעט גילוי שיידרש
על פי דין או במסגרת הליך משפטי או לאחר תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה
שהיא.

.5.11

היזם מתחייב בזאת לא להשתמש ולא להתיר שימוש במתחם או בכל חלק ממנו
לכל מטרה אחרת מלבד הייעודים המותרים בפרויקט ,על פי התב"ע הקיימת ועל
פי השינוי לתב"ע ,ככל שייכנס לתוקף ,על פי היתרי הבנייה ,על פי הנחיות רשות
מקרקעי ישראל ועל פי הנחיות המכללה כמפורט בהסכם ההקמה ,הסכם זה
ובמפרט הטכני הנדסי ,וזאת אלא אם קיבל את הסכמת המכללה לכך מראש
ובכתב.
בכל מקרה מובהר כי המכללה לא תתיר כל שימוש באיזה משטחי המתחם ,אשר
הינו בניגוד לרוח המכללה ו/או עלול להפריע לשימוש או לניצול חלקי המתחם על
ידי הסטודנטים או להפריע לרווחת הסטודנטים או לרווחת המכללה או מי
מטעמה.

.5.12

היזם יהיה אחראי לכל פעולות התפעול והתחזוקה כפי שמפורטות בנספח ד()2
ובנספח התפעול והתחזוקה ,נספח ד( .)6מובהר כי הוראות אלו כוללות אך ורק
את הסטנדרט המינימאלי וההכרחי הנדרש ,וכי באחריות היזם לספק את
השירותים ברמה מעולה ונאותה ,מעבר למפורט בנספח הנ"ל ,ולרבות חידוש או
שדרוג המתקנים והמערכות שבמתחם כדי לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה
ועל פי כל דין .מובהר ומודגש כי היזם לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה מעבר
לתמורה המפורטת בהסכם זה בגין ביצוע השירותים.
כן יהיה היזם רשאי להעניק לסטודנטים את השירותים הנוספים ,בכפוף
להוראות סעיף  10.13להלן.

.5.13

במסגרת מתן השירותים ימנה היזם מנהלת אשר בראשה יעמוד מנהל המעונות
(להלן" :מנהל המעונות") למשך כל תקופת ההפעלה ,אשר יהווה את נציג היזם
ואת הגוף המקשר בינו לבין הסטודנטים בכל עניין ,לרבות לצורך ביצוע עבודות
או שירותי אכלוס ,שיפוץ ,תיקון ,הריסה ,בנייה ,טיפול בסכנות ובנזקים,
מטרדים ווידוא שמירת הסדר ושלום הסטודנטים ,ריכוז וטיפול בתלונות וכיו"ב.
שעות העסקת מנהל המעונות ,בהם משרדו נדרש להיות פתוח לקבלת קהל
הסטודנטים הינן כמפורט בנספח התפעול והתחזוקה.
מנהל המעונות או מי מטעמו יידרש להיות זמין לקבלת תלונות ו/או הודעות
הסטודנטים במשך כל שעות היממה (באמצעות מוקד טלפוני וכן באמצעות
כתובת דוא"ל שפרטיה יפורסמו על דלת משרדו) ,וכן יידרש להשיב לפניות ולספק
שירותי תיקון ופתרון בעיות ברמת שירות גבוהה ,והכל בתוך מסגרת הזמנים
הקבועה בנספח התפעול והתחזוקה.
על מנהל המעונות יהיה לתעד את פניות הסטודנטים ,את אופן הטיפול ומשך זמנו
ואחת לחודש יהיה עליו להעביר לנציג המכללה דו"ח תיעוד פעילות ובו פירוט
הטיפולים בפניות הסטודנטים לאותו חודש .היזם יוודא את עמידת מנהל
המעונות בהוראות סעיף זה.
11
חתימת המציע________________ :

.5.14

עוד במסגרת מתן השירותים יהיה היזם מחויב לביצוע פעולות השיווק על פי
הוראות הסכם זה ,לביצוע ההרשמות וההתקשרויות בהסכמים לצורך אכלוס
המעונות והשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים וגביית התשלומים אשר בהם
יהיו מחויבים המשתמשים וברי הרשות בחלקים מהמתחם.

.5.15

היזם יוודא קיומם של רישיונות עסק ביחס לכל העסקים שיופעלו במתחם ,בין
אם יופעלו על ידו במישרין ובין אם באמצעות אחרים ,וכן ידאג לקיומו של
רישיון עסק ביחס למעונות עצמם ,ככל שהדבר נדרש על פי דין.
בתוך כך ,כל פעולה שתהיה דרושה לצורך הארכת תוקף של איזה מרישיונות
העסק או לצורך השגת או הארכת כל רישיון או היתר אחר שיהיה נחוץ על פי דין
במהלך תקופת ההפעלה ,ולרבות עבודות או שיפורים שיידרשו ,יהיה באחריות
היזם לדאוג לביצוע מלוא הפעולות שיידרשו לצורך אפשור קבלת הרישיונות
וההיתרים כאמור ולחידוש תוקפם מעת לעת.
באחריות היזם יהיה לפעול בתיאום ברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים על מנת לוודא שלא יהיה בהפעלת כל עסק בתחום המתחם כדי
להוות מטרד לסטודנטים ו/או כדי להפריע את מהלך הפעילות התקין של
המכללה ו/או של הלומדים בה.
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.5.16

בכל מקרה המתחם יתופעל ,יתוחזק וינוהל כמשק כלכלי ועסקי סגור ,ללא קשר
לעסקים אחרים של חברת התפעול או של מי מספקיה או קבלניה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,על היזם חל איסור מפורש לנהל או להיות בעל עסקים אחרים
שאינם במסגרת מתן השירותים למתחם.

.5.12

בעניינים בהם לא נקבעו הוראות בהסכם או האמור בהסכם ניתן למספר
פירושים או אינו ברור ,יקבע המנהל וקביעתו תהיה סופית.

אי תחולת חוקי הגנת הדייר
.6.1

בכל שלב בתקופת ההתקשרות לא ייחשב היזם כמוגן על פי חוק הגנת הדייר
(נוסח משולב) תשל"ג ( 1426 -להלן בסעיף זה" :חוק הגנת הדייר") ולא על פי
הוראות כל דין אחר ,קיים או שיתקיים בעתיד והמגן על כל שוכר או דייר בכל
דרך שהיא.
הדינים האמורים ,תיקוניהם ,אלה שיבואו במקומם לרבות התקנות והצווים
שהותקנו או יותקנו על פיהם ,אינם חלים ולא יחולו על מתן השירותים על פי
הסכם זה או על היזם.

.6.2

היזם מצהיר כי לא שילם ולא התבקש לשלם דמי מפתח ו/או תשלום אחר,
העלולים להתפרש כדמי מפתח.

.6.3

היזם מצהיר כי בכוונת הצדדים שיחסיהם בתקופת ההפעלה לא יחשבו כיחסי
שכירות ו/או יחסי שכירות מוגנים על פי כל דין.

.6.4

הצדדים מסכימים כי כל השקעה שנעשתה או תעשה במתחם ,לרבות במעונות,
בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ולרבות בשטחי השימוש המשותף לא
תיחשב כדמי מפתח או תשלום על חשבון דמי מפתח ולא תקנה ליזם זכות
כלשהי ,למעט הזכות להעניק את השירותים בתנאי הסכם זה ולקבל את התמורה
המפורטת בהסכם זה בגין כך.

.6.5

בעת פינוי המתחם בתום תקופת ההפעלה ומסירתו למכללה ,לא יהיה היזם זכאי
לכל תשלום מאת המכללה בין כדמי מפתח ,בין בגין בנייה ,שיפוצים ,שיפורים,
אבזור וכו' ובין מכל סיבה שהיא.

.6.6

היזם מתחייב שלא לטעון לזכויות כלשהן בפרויקט או המתחם או בקיים בו
למעט הזכויות שהוענקו לו במפורש בהסכם זה ,ושלא לטעון טענות שאינן עולות
בקנה אחד עם האמור לעיל .היזם מאשר כי אם יגיע לו סכום כלשהו או יהיה
זכאי לזכויות כלשהן עקב חוקי הגנת הדייר הוא מוותר עליהן בוויתור גמור ,שלם
ובלתי חוזר לטובת המכללה.
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פיקוח המכללה על מתן השירותים
.2.1

במהלך תקופת ההפעלה יהיה המנהל ,כהגדרתו בהסכם ההקמה ,אחראי לעקוב
אחר אופן מילוי התחייבויות היזם ,לרבות על תפקוד מנהל המעונות ,לשביעות
רצון המכללה .למכללה תהיה הזכות לדרוש את החלפת מנהל המעונות ,ככל
שתסבור כי תפקודו אינו לשביעות רצונה המלאה.

.2.2

המנהל ייחשב כבא כוח המכללה כך שהוראותיו והנחיותיו תחייבנה את היזם
לכל דבר ועניין ,אלא אם תימסר ליזם הודעה אחרת בכתב בנושא זה.

.2.3

על מנת לפקח על התחייבויות היזם ואופן ביצוע השירותים ,יהיה המנהל זכאי
מעת לעת לבקר במתחם ,על כל יחידותיהם ,ולרבות במעונות ובשטחים הנלווים
לשירות הסטודנטים ולהורות ליזם על שינויים או שיפורים הנדרשים לדעתו על
מנת לאפשר מגורים סבירים במעונות ו/או על מנת לאפשר ניהול ושימוש תקין
של איזה מחלקי המתחם ,והיזם ידאג לביצוע הפעולות הדרושות לאלתר ,ועל
חשבונו.

.2.4

לצורך אפשור מעקב קל ותקין מצד המכללה והמנהל ,היזם ינהל מערכת בקרה
ממוחשבת ,בהתאם להנחיות נספח התפעול והתחזוקה ,בה יפורטו הפעולות
שבוצעו במסגרת מתן השירותים מדי יום .התקנת מערכת הבקרה ואופן עדכון
הנתונים בה יתואמו מראש עם המכללה .היזם יפיק דו"ח חודשי במתכונת
שתומצא לו על ידי המכללה ,אשר יועבר למנהל אחת לחודש.

.2.5

אי ביצוע איזה מהשירותים בניגוד לדרישות או הנחיות המנהל או בניגוד
להוראות הסכם זה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,על כל המשתמע מכך.

.2.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם לא ביצע היזם את השירותים על פי הוראות
הסכם זה ולשביעות רצון המנהל ,תהיה המכללה זכאית ,מבלי לגרוע מכל
זכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,בכפוף למתן התראה בכתב לתיקון
ההפרה ,לבצעם בעצמה או על ידי מי מטעמה ,על חשבון היזם ,ולחייב את היזם
בעלות ביצועם בתוספת  21%בגין הוצאות משרדיות.

הכנסות והוצאות היזם וחשבון הפרויקט
.8.1

בכפוף לקיום מלוא התחייבויות היזם כמפורט בהסכם זה ובתמורה לביצוע מלוא
העבודות ,כהגדרתן בהסכם ההקמה ,יהיה היזם זכאי למענק ההקמה כמוסדר
בהסכם ההקמה ,וכן להכנסות הבאות:
.8.1.1

מלוא דמי ההרשאה שישלמו על ידי הסטודנטים דיירי המעונות וכן
התשלומים הנלווים וכן כל תשלום אחר אשר גבייתו מותרת
בהתאם לכתב ההרשאה נספח "ד(.)5

.8.1.2

כל דמי ההרשאה שישלמו ברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים.

הכנסות משירותים נוספים שהיזם יהיה רשאי להעניק לסטודנטים
.8.1.3
על פי הסכם זה ,אם יעניק ,כגון :שירותי ניקיון דירות המעונות,
כביסה ,גיהוץ ,ארוחות וכיוצא בזה.
למען הסר ספק ,היזם לא יהיה רשאי לגבות תשלומים נוספים מהסטודנטים
או מברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,אלא אם הדבר
הותר במפורש בהסכם זה ,ולרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) חל איסור
בדבר גביית תשלומי עמלות ו/או עלויות בגין עריכת ההרשמות או חוזי
ההתקשרות ,או עמלה כלשהי בגין שירותי גביית התשלומים השוטפים
(מים ,חשמל וכו').
.8.2

טרם קבלת תעודת השלמה ייפתח על ידי היזם חשבון הפרויקט (אשר בכל מקרה
לא יהיה ע"ש חברת התפעול ,אלא על שם היזם בלבד) ,כהגדרתו לעיל .למען הסר
ספק ,חשבון הפרויקט יכול שיכלול מספר חשבונות בנק ,לפי שיקול דעת
המכללה ,ובכל מקרה יהווה חשבון נפרד ומיוחד (או חשבונות בנק נפרדים
ומיוחדים) בו יופקדו כל ההכנסות מהפרויקט ,וממנו יוצאו כל ההוצאות.
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.8.3

חשבון הפרויקט יהיה משועבד אך ורק לטובת הגוף המממן (בדרגה ראשונה),
ככל שהפרויקט יוקם באמצעות ליווי פיננסי במסגרת ליווי פיננסי ייעודי
לפרויקט ,ולמכללה (בדרגה שנייה) .ככל שהפרויקט יוקם או יופעל ללא ליווי
פיננסי ,יהיה החשבון ,ומלוא הכספים המופקדים בו ומלוא הזכויות מכוחו
משועבדים בשעבוד ראשון לטובת המכללה ,והיזם לא יהיה רשאי לשעבדו
בשעבודים נוספים כלשהם ללא הסכמתה המפורשת של המכללה מראש ובכתב.

.8.4

היזם יורה לבנק/בנקים בהוראה בלתי חוזרת למסור למכללה כל מסמך ,מכל מין
וסוג שהוא ,בקשר לחשבון הפרויקט וכן לאפשר למכללה לעיין בכל עת בחשבון.
תנאי לתחילת תקופת ההפעלה יהיה קבלת אישור מאת הבנק בו קיים חשבון
הפרויקט ,לפיו היזם וויתר על סודיות בנקאית כלפי המכללה וכל מי שפועלים
בשמה ומטעמה ,וכי הבנק ימסור למכללה ,לפי בקשתה ,כל מידע עסקי ו/או
כספי ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע ליזם ו/או לפרויקט ו/או לחשבון.

.8.5

היזם לא יהיה רשאי לשנות הוראות אלו ,אלא עד לתום שישה חודשים מתום
תקופת ההפעלה ,והוא מתחייב להימנע מביטול של הוראות אלה עד התקופה
כאמור.

תחילת התפעול
.4.1

היזם יתחיל בתפעול המתחם ובמתן השירותים ביום תחילת תקופת ההפעלה
וימשיך ויבצעם באופן שוטף ורצוף במשך כל תקופת ההפעלה ,ובהתאם להוראות
הסכם זה .המתחם יימסר לידי היזם אך ורק למטרת הפרויקט ועל כן ,הפסקת
ההפעלה ,באופן חלקי או מלא ,או שינוי מטרת ההפעלה תהווה הפרה יסודית של
הסכם זה.
למען הסר ספק ,מובהר כי לא תתאפשר הפעלה חלקית של חלקים המתחם ,אלא
היזם נדרש לאכלס את כלל המתחם יחד ולקבל את כל האישורים הדרושים לכך,
בעת ובעונה אחת.

.4.2

מובהר כי היזם יבצע את הפעולות הנחוצות לשם אכלוס המתחם על ידי
הסטודנטים וברי הרשות ,אף טרם למועד תחילת תקופת ההפעלה ,ככל שהדבר
מתחייב על פי הסכם זה ו/או על פי הסדר הנכון של הדברים .בכלל זה ,ידאג היזם
לביצוע מלוא פעולות הרישום ,ההתקשרויות והשיווק על פי הסכם זה ,וכן ידאג
לכך שבתחילת תקופת ההפעלה יהיו המבנים והמתחם בכללותו נקיים ומוכנים
לשימוש ,יישאו שילוט מתאים בהתאם להנחיות המכללה ,וכן יהיו פנויים מכל
פסולת ,ציוד עבודה ועוד.
בכלל זה ,יכין היזם את תכנית התפיסה התפעולית בהתאם להוראות הסכם
ההקמה ולהוראות הסכם זה ונספח התפעול והתחזוקה.

.4.3

לעניין שילוט המבנים או חלקים מהמתחם ,מובהר בזאת כי הזכות לקרוא
למבנים או לשטחים במתחם בשמות ,הינה של המכללה בלבד ,והיזם יפעל על פי
הנחיותיה בעניין זה.
למרות האמור לעיל ,יהיה היזם רשאי להתקין בכל בנין לוח מודעות כמקובל
בבית משותף ,במקום בגודל ובצורה ובעיצוב שיאושר על ידי המכללה ,ולצרכים
הנהוגים בבית משותף.

.4.4

ידוע ליזם כי פתיחת הפרויקט והפעלת המתחם על הכלול בהם במועד שנקבע
לכך במסגרת המכרז ,תוך עמידה קפדנית בלוחות הזמנים שנקבעו לשם כך,
מהווה תנאי יסודי להסכם זה ,ובין היתר לאור הנחיות רשות מקרקעי ישראל
ולאור הסתמכותה של המכללה על אכלוס דירות המעונות לסטודנטים מטעמה.
היזם ישפה מיד עם קבלת דרישה ראשונה ,את המכללה על כל נזק או הפסד
שייגרם לה כתוצאה מאי עמידה בלוחות הזמנים כאמור לעיל ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר שיגיע למכללה בגין כך .הפרת הוראת סעיף זה הינה הפרה
יסודית.
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הפעלת המעונות
.11.1

היזם יתקשר עם הסטודנטים בכתבי הרשאה .היזם לא יהיה רשאי לשכן
סטודנטים בדירות המעונות בכמות לחדר העולה על זו שאושרה במסגרת התכנון
על ידי המכללה.

.11.2

עד ליום  31לחודש מאי בכל שנה יודיע היזם על המחיר המעודכן של דמי
ההרשאה שיש לגבות מסטודנטים ,בהתאם להוראות הסכם זה ,וזאת על מנת
שהמכללה תוכל להעביר את המידע לסטודנטים מתעניינים.

.11.3

עד ליום  15בחודש יולי בכל שנה ,תעביר המכללה ליזם את רשימת הסטודנטים
תלמידי המכללה ,שנרשמו אצלה לצורך קבלת דירה במעונות ,בהתאם לסדר
עדיפות שתקבע המכללה ,ותפנה את הסטודנטים תלמידי המכללה שנקבעו על
ידה כזכאים למעונות ליום הרשמה שייערך על ידי היזם בסמוך לאותו מועד ועד
לא יאוחר מ 31-ימי עסקים לפני פתיחת השנה האקדמית (להלן" :יום
ההרשמה").
ביחס לשנת ההפעלה הראשונה – תבוצע ההפניה כאמור על ידי המכללה מוקדם
עד כמה שניתן לצורך אפשור אכלוס המעונות בסמוך לאחר מתן תעודת ההשלמה
ליזם ,ובכפוף לכך שהמעונות אכן מוכנים לאכלוס על פי הוראות הסכם זה ויתר
מסמכי המכרז ועל פי הוראת כל דין.

.11.4

ביום ההרשמה שייערך על ידי היזם כאמור ,יתקשר היזם בכתבי הרשאה עם
הסטודנטים שהופנו על ידי המכללה ,בהתאם לסדר עדיפות שקבעה המכללה,
ובכפוף לקבלת אסמכתא על ביצוע התשלום בגין חודש ההרשאה הראשון על ידם
וכן בכפוף להמצאת הבטוחות שנקבעו בכתב ההרשאה.

.11.5

בנוסף לרשימת הסטודנטים תלמידי המכללה הזכאים למעונות ,תעביר המכללה
ליזם רשימת המתנה ,ככל שהביקוש למעונות יעלה על כמות דירות המעונות,
והיזם מתחייב להעניק עדיפות לסטודנטים המופיעים ברשימת ההמתנה בגין כל
מקום פנוי שייווצר ביום ההרשמה כאמור.

.11.6

לאחר יום ההרשמה וככל שנותרו דירות פנויות ,יהיה היזם רשאי להחל בשיווק
דירות המעונות לסטודנטים שאינם תלמידי המכללה ,באותם תנאים בהם שווקו
הדירות לסטודנטים תלמידי המכללה .השיווק כאמור ,ייעשה ללא אפליה ולפי
שיטת "כל הקודם זוכה" ,בכפוף למתן עדיפות לסטודנטים תלמידי המכללה
ובכפוף לאישור המכללה ביחס לכל סטודנט עמו תיעשה התקשרות ,כי הוא עומד
בקריטריונים המזכים אותו בחדר מעונות וכן בכפוף להוראת כל דין.
אין באמור כדי לגרוע מזכות המכללה להמשיך ולהפנות סטודנטים תלמידי
המכללה ,ככל שייוותרו לאחר יום ההרשמה חדרים פנויים ,וזאת ללא הגבלת זמן
ואף במהלך כל שנה האקדמית.

.11.2

מובהר בזאת במפורש כי למכללה ישנה הזכות לדרוש מהיזם בכל עת שלא
לאכלס ו/או להתקשר בכתבי הרשאה בגין דירות /חדרי מעונות מסוימים ,ובלבד
שככל ודירות/חדרים אלו לא יאוכלסו לבסוף ,תישא המכללה בדמי ההרשאה
בגינם במועדם.

.11.8

התקשרות היזם בכתבי הרשאה עם סטודנטים ,תיעשה באופן המפורט להלן:
.11.8.1

היזם יזמן את הסטודנטים לחתימה על כתב הרשאה (ולרבות תקנון
נלווה) ,בנוסח המצורף כנספח ד(( )5כתב ההרשאה ,יחד עם התקנון
הנלווה לו ,ייקרא לעיל ולהלן" :כתב ההרשאה").
נוסחו הסופי של כתב ההרשאה הינו בנוסח נספח ד( )5ועל כן כל
סטייה ,אי התאמה ,ניסוח שונה או חריגה מנוסח כתב ההרשאה
נספח ד( ,)5לא יתאפשר ולא יותר ,אלא בכפוף לקבלת אישור
המכללה ,מראש ובכתב .המכללה רשאית ליזום שינויים בנספח ד()5
על פי שיקול דעתה .המכללה תקיים התייעצות עם היזם טרם
החלטתה לעשות כן.
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.11.8.2

במועד חתימת כתב ההרשאה עם כל סטודנט ,ידאג היזם לקבל
מאת כל סטודנט אישור לימודים מאת המוסד בו לומד הסטודנט,
וכן יאסוף נציג היזם שיבצע את ההחתמות בפועל ,טופס הוראת
קבע שיאפשר את גביית דמי ההרשאה באופן חודשי ולחילופין ידאג
לביצוע גבייה באמצעות כרטיס אשראי .מובהר כי חתימת כתב
ההרשאה על ידי היזם תיעשה קודם לחתימת הסטודנטים ,וכנגד
חתימת כל סטודנט ומסירת הוראת הקבע/פרטי האשראי כנדרש
ממנו ,יקבל כל סטודנט העתק מקורי מכתב ההרשאה כשהוא חתום
על ידי היזם .היזם ימסור לבקשת המכללה העתק מכל כתב הרשאה
שנחתם ,בתוך  3ימים ממועד בקשתה.

.11.8.3

לא יאוחר מ 14 -ימים טרם תחילת השנה האקדמית ,וביחס לשנת
ההפעלה הראשונה או חלק ממנה – עד לא יאוחר מ 14 -ימים טרם
המועד שייקבע על ידי המכללה לצורך אכלוס המעונות ,יעביר היזם
למכללה את רשימת ההתקשרויות שנערכה על ידו ,בה יפורטו
שמות הסטודנטים שחתמו על כתב הרשאה ומסרו את הוראת
הקבע/פרטי האשראי כנדרש ואת שם המוסד האקדמי בו לומד כל
סטודנט ואישור לימודים מאת המוסד בו לומד הסטודנט ,וכן
יפורטו החדרים בהם שובץ כל סטודנט וכן מספרי החדרים ו/או
הדירות וסוגם שלא אוכלסו מכל סיבה שהיא.
המכללה תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מאת היזם ,על מנת
לוודא את מילוי הוראות הסכם זה ולרבות את עמידת הסטודנט
בתנאים המזכים אותו בשכירת חדר מעונות.
היזם לא יכפה שיבוץ של גברים ונשים באותה דירה ,אולם יאפשר
דיור משותף ,ככל שסטודנטים יבקשו זאת.

.11.8.4

לאחר תום ביצוע ההתקשרויות בכתבי הרשאה כאמור והדיווח
למכללה כמפורט לעיל ,לא יהיה היזם רשאי לבצע התקשרויות
בכתבי הרשאה נוספים בכלל ובמיוחד לא לאחר פתיחת כל שנה
אקדמית ,אלא באישור מראש ובכתב של המכללה .המכללה לא
תסרב לביצוע התקשרות כאמור ככל שהסטודנט הנרשם עומד
בקריטריונים שנקבעו בהסכם זה.

.11.4

תקופת ההרשאה בכתב ההרשאה תהיה של  12חודשים שתחילתם ב 1.11-של כל
שנה וסיומם ב 31.4-של השנה שלאחריה ,אלא אם תורה המכללה אחרת (אך בכל
מקרה  12חודשים מלאים) (להלן" :תקופת ההרשאה").

.11.11

ככל שהשלמת הקמת המתחם לפי הוראות הסכם ההקמה תיעשה בעיצומה של
שנה אקדמית ,היזם יהיה רשאי להחליט האם לשווק ולאכלס את דירות
המעונות במהלך התקופה שעד לתחילת השנה האקדמית הבאה ,ככל שיהיה
ביקוש לכך ,ובלבד שהרישום והאכלוס ייעשו בהתאם להוראות הסכם זה,
בהתאמה .בכל מקרה היזם יישא בכל עלויות אכלוס או אי אכלוס המעונות ו/או
שטחים אחרים במתחם בגין התקופה הנ"ל.
היזם לא יקצר את תקופת ההרשאה אלא באישור המכללה מראש ובכתב .אם
בהתאם להתחייבויות היזם יהיה צורך בביצוע עבודות שיפוץ ,ניקוי ,תיקון ,סיוד,
החלפה וכו' ,תותאמנה העבודות כאמור למועדי חילוף הסטודנטים במעונות,
וככל שיעלה הצורך בהותרת איזה מחדרי ו/או דירות המעונות כשאינם
מאוכלסים ,ייעשה הדבר בתיאום עם המכללה ובאישורה מראש לכך.

.11.11

מובהר בזאת באופן מפורש כי בעת ביצוע ההרשמות ו/או ההתקשרויות ,יהיה
היזם וכל הפועל מטעמו מחויב לפעול על פי כל דין ובמיוחד ללא משוא פנים
חלילה וללא העדפה לא רלוונטית כלשהי של איזה מהסטודנטים על פני אחרים
(ומבלי לגרוע מזכות המכללה לתת עדיפות לסטודנטים שהינם תלמידי המכללה).
היזם ישפה את המכללה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מאי קיום הוראת סעיף
זה על ידו ,וזאת מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.
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עריכת ההרשמה על ידי היזם ו/או ביצוע ההתקשרויות בכתבי הרשאה כאמור
לעיל ,לא תותנה בכל תנאי שלא הותר במפורש בהסכם זה לעיל.
.11.12

דמי ההרשאה והתשלומים הנלווים
.11.12.1

דמי ההרשאה החודשיים שייגבו מהסטודנטים בגין מתן זכות
ההרשאה למגורים בהם ,יהיו בהתאם להצעתו הכספית של היזם
למכרז (נספח ב') ,ובכל מקרה לא יעלו על הסך שנקבע בהצעה
הכספית .דמי ההרשאה כוללים בתוכם גם את התשלום עבור
שירותי האינטרנט אותם מחויב היזם לספק (להלן" :דמי
ההרשאה").

.11.12.2

דמי ההרשאה יוצמדו מדי חודש למדד הבסיס.

.11.12.3

דמי ההרשאה לא יכללו תשלומי ארנונה וצריכת מים ,חשמל וטלפון
בגין דירות המעונות (להבדיל מתשלומים בגין השטחים לשימוש
משותף ,אשר לא תותר גבייתם) ,אשר יחולו על הסטודנטים (להלן:
"התשלומים הנלווים") .ידוע ליזם כי לא תותר גביית כל תשלום
נוסף מן הסטודנטים ,ולרבות גביית דמי רישום ,דמי ניהול ,דמי
שמירה ועוד ,למעט התשלומים בגין השירותים הנוספים ,כמפורט
להלן.

.11.12.4

לצורך גביית התשלומים הנלווים ,היזם יתקין או ידאג להתקין
מונים (מים וחשמל) בכל דירת מעונות ,טרם קבלת תעודת ההשלמה
לפרויקט.
היזם יגבה את התשלומים לספקי השירותים הנלווים מהסטודנטים
ואלו ישולמו על ידו לספקים .תחשיב גובה תשלומי ארנונה וצריכת
מים ,חשמל ,וטלפון יועבר למכללה ויהיה כפוף לאישורה מראש.
לכל סטודנט יינתן בתוך זמן סביר פרוט של התשלומים ששילם
בקשר לדירת המעונות או צריכתו ואת המידע הרלוונטי בדבר אופן
חישוב חלקו של הסטודנט בתשלום הנ"ל .לא תתווסף כל עמלה בגין
גביית התשלום על ידי היזם והתשלום בו יישא כל סטודנט יהיה
בגובה הנדרש על ידי הספק הרלוונטי בלבד.
היזם יעביר למנהל מטעם המכללה ,עותק מכל חשבון או קריאת
מונים שנשלחו לו ושבוצעו על ידו וכן כל נתון או מסמך אחר ,לפי
בקשתה ,כדי לאפשר לה לבדוק את החשבונות ,את אופן חלוקתם
בין הסטודנטים ואת עמידת היזם בהתחייבויותיו על פי סעיף זה.

.11.13

.11.12.5

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,תשלומי מיסים ,אגרות,
היטלים ,ארנונה ,חשמל ותקשורת המתייחסים לשטחים במתחם,
שאינם דירות המעונות וכן שאינם שטחים נלווים לשימוש
הסטודנטים המאוכלסים על ידי צד ג' ,בלי יוצא מן הכלל ,יחולו על
היזם בלבד וישולמו על ידו לרשויות ,גופים ,למוסדות ולספקי
השירותים.

.11.12.6

דמי ההרשאה ישולמו באמצעות אשראי או הוראת קבע בלבד,
לחשבון הפרויקט שאושר על ידי המכללה לצורך כך ,כהגדרתו לעיל.

התשלומים הנוספים
.11.13.1

מוסכם ומובהר בזאת כי היזם זכאי להציע לסטודנטים שירותים
נוספים ,על אלה המנויים בהסכם זה על נספחיו (ואשר להם היזם
מחויב) ,וזאת כנגד תשלום נוסף שייגבה מהם ,כגון שירותי ניקיון
דירות המעונות ,כביסה ,גיהוץ ,ארוחות וכיוצא באלו ,והכל בכפוף
לכך שמהות השירותים אופן הענקתם וגובה התשלום עבורם
יאושרו מראש על ידי המכללה (לעיל ולהלן" :השירותים
הנוספים") .מובהר כי כלל הוראות הסכם זה ביחס לשירותים,
יחולו אף על השירותים הנוספים ,לפי העניין.
16
חתימת המציע________________ :

היזם לא יהיה רשאי להתנות מגורים במעונות הסטודנטים ברכישת
השירותים הנוספים או שירותים כלשהם שלא הותרו במפורש
בהסכם זה.
כמו כן ,היזם לא יהיה רשאי לחייב את הסטודנטים בקבלת
השירותים הנוספים או להתנות שירות בשירות.
.11.13.2

על השירותים הנוספים יחולו כל ההוראות הבאות:
.11.13.2.1

הם יהיו על פי כל דין ,לרבות על פי הוראות
התב"ע ,השינוי לתב"ע (ככל שיהיה בתוקף) ,היתרי
הבנייה ,על פי הסכם זה וכן על פי הנחיות רשות
מקרקעי ישראל ,הות"ת והעירייה.

.11.13.2.2

יאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה הן במהותם
והן בתמורה שתגבה עבורם.

.11.13.2.3

לעניין זה מובהר ,כי המכללה לא תתיר כל שימוש
באיזה משטחי המתחם ,אשר הינו בניגוד לרוח
המכללה ו/או עלול להפריע לשימוש או לניצול
חלקי המתחם על ידי הסטודנטים או להפריע
לרווחת הסטודנטים או לרווחת המכללה או מי
מטעמה.

.11.13.2.4

לא יהיו שירותים נוספים המתחרים בשירותים
הניתנים על ידי המכללה או תאגיד מתאגידיה ,ולא
יהיו בניגוד להתחייבויות חוזיות של המכללה כלפי
צדדים שלישיים.

.11.13.2.5

תעריפי השירותים הנוספים לא יהיו גבוהים
מהמקובל במקרים דומים ,ובמקומות אחרים בגין
שירות דומה או זהה.

.11.14

למען הסר ספק מובהר כי המכללה אינה מתחייבת לרמת הכנסות מסוימת
מהפרויקט ו/או מביצוע ההתקשרויות בכתבי הרשאה עם הסטודנטים או עם ברי
הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים .היזם מצהיר כי התקשר עם
המכללה בהתחשב בעובדה זו ,על בסיס פרויקט מסוג  ,D.B.O.Tוזאת לאחר
שבחן היטב את כל הפרטים והתנאים הנוגעים לעסקה זו והביא בחשבון את
היתכנות שינוי רמת הביקוש ו/או תעריפי התקשרויות דומות באזור ו/או סיכוני
גביה ,שעלולים להשפיע על רווחיות הפרויקט .לא תישמע על ידי היזם כל טענה
בדבר טעות בתחשיבים או בכדאיות העסקה ,או כל טענה אחרת בדבר פגם
כלשהו בזכויות שהוקנו לו על פי הסכם זה.
עוד מובהר בזאת כי המכללה אינה אחראית בכל מקרה שהוא לרמת הביקוש
ו/או לכל ירידה בה ,מכל סיבה שהיא ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור -
מסיבות כדוגמת שביתות או השבתות של המכללה ,היקף הלימודים או כמות
הסטודנטים במכללה ,נסיבות הנעוצות במצב בטחוני ,במצב המשק וכיו"ב,
והיזם לא יבוא בכל טענה כלפי המכללה בקשר עם כך.

.11.15

המכללה תהיה רשאית להורות ליזם על רצונה לעשות שימוש זמני באיזו דירות
המעונות שאינן מאוכלסות באותה העת ולתקופות שייקבעו על ידה ,לצורך אירוח
אנשי סגל ו/או אורחי המכללה .היזם מתחייב להעמיד לרשות המכללה ,עם
דרישתה לכך ,את מפתחות הדירה אשר אכלוסה מתבקש על ידי המכללה ולדאוג
לכך שהדירה תהיה מוכנה לשימוש ,נקי ופנוי מכל אדם וחפץ שאינו בגדר הכלול
במפרט הטכני .המכללה תישא בתשלום החלק היחסי מדמי ההרשאה שיידרש
בגין התקופה בה נעשה שימוש בפועל בדירה על ידי מי מטעמה ,וכן תישא בחלק
הרלוונטי מהתשלומים הנלווים ביחס לדירה ,בגין תקופת השימוש בפועל.

.11.16

היזם ייחשב למתקשר היחידי והבלעדי בכתבי ההרשאה מול הסטודנטים,
והמכללה לא תיחשב בכל מקרה ובשום צורה למשכירה או למרשה על פי כתב
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ההרשאה ,ולא יחולו כל יחסי שכירות או הרשאה בינה לבין מי מהסטודנטים .כל
סטודנט יתחייב מפורשות בכתב ההרשאה שלא לבוא למכללה בטענות כלשהן
ביחס לכתב ההרשאה ולכל הנוגע לו והנובע ממנו ,ולרבות ביחס לקיום הוראות
כתב ההרשאה או ביחס לניהול ותפעול המתחם.

.44

.11.12

עוד מובהר כי באחריות היזם לדאוג לגביית תשלומי דמי ההרשאה והתשלומים
הנלווים מאת הסטודנטים ,והוא לא יהיה רשאי ולא יוכל לבוא בטענות למכללה
בגין הפרת הסכם מצד סטודנט כלשהו ,לרבות בגין אי בצוע איזה מהתשלומים
המוטלים על סטודנט.

.11.18

היזם לא יהיה רשאי לעשות שימוש נוסף בדירות המעונות אשר לא יהיו בשימוש
הסטודנטים ,בין אם לצורך מתן זכות הרשאה בהם לאחרים ובין אם לצורך מתן
זכות שימוש זמנית בהם או לצורך עשיית כל שימוש אחר .התחייבות היזם
בסעיף זה הינה מוחלטת והיזם לא יהיה רשאי להשמיע כל טענה או נימוק בדבר
זכותו לעשות שימוש נוסף במעונות כאמור.

.11.14

במקרה בו יחדל איזה מהסטודנטים להיות סטודנט הזכאי למגורים במעונות,
מכל סיבה שהיא ,היזם יהיה רשאי לקצר את שנת ההרשאה על פי המועד עליו
ימסור בהודעה לסטודנט .נמסרה לסטודנט הודעה כאמור ,יחויב הסטודנט
בתשלום דמי הרשאה וכל תשלום נוסף על פי הסכם זה עד למועד פינוי החדר על
ידו בפועל .היזם יהיה אחראי ויישא בכל תשלום או הוצאה שינבעו מפינוי אותו
סטודנט .אין באמור כדי לגרוע מזכויות המכללה לדרוש את פינויו של כל
סטודנט ,בהתאם לתנאי כתב ההרשאה (ולרבות התקנון).

.11.21

ככל שפונה איזה מחדרי המעונות טרם תקופת שנת ההרשאה ,מכל סיבה שהיא
(בין אם נבעה מהפרה של כתב ההרשאה על ידי הסטודנט ובין אם מסיבה
אחרת) ,היזם ימסור למכללה הודעה בדבר פינוי כאמור מיד לאחר ביצועו.

.11.21

כן ימסור היזם הודעה למכללה בדבר כל סטודנט המפר או שהפר את כתב
ההרשאה שנחתם עמו ,אף אם טרם פונה מהמעונות על ידו .ההודעה תכלול
פירוט בדבר ההפרה ,אילו אמצעים ננקטו על ידי היזם כנגדה ובמידת הצורך –
יוכל היזם לבקש מהמכללה להפעיל סנקציות משמעתיות כנגד סטודנטים
תלמידי המכללה המפרים את כתב ההרשאה עמם ,אך מבלי שתהיה על המכללה
חובה לנקוט סנקציות כאמור.

.11.22

היזם ,הסטודנטים או ברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים יהיה
אחראים לכל נזק או תביעה שייגרמו בשטח המתחם ,לרבות בשטחי השימוש
המשותף ,והמכללה לא תהיה אחראית לכל נזק או תביעה כאמור .היזם מתחייב
לשפות את המכללה מיד עם קבלת דרישתה הראשונה ,כנגד כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה שתופנה אליה ,בקשר עם אי עמידה בכתב ההרשאה או
כתוצאה מנזק שנגרם לאדם או לרכוש כלשהו במתחם ו/או כתוצאה מהפעלת או
מהשימוש בהם ו/או הקשור בכל אופן אחר במתחם.

.11.23

מובהר בזאת באופן מפורש כי מלוא הכנסות המכללה מתרומות ,השתתפויות,
סיוע וכדומה ,והכל במישרין ובעקיפין ,הן שלה בלבד ,והיזם לא יהיה רשאי
לטעון לשימוש או לזכות לקבלת כל כספים כאמור.

הפעלת השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים
.11.1

היזם יפעיל את השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים במהלך תקופת ההפעלה.
מובהר כי כל השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים יהיו פתוחים לשימוש כלל
הציבור הרחב ,למעט המועדון לרווחת הסטודנטים וחדר העיון ,כמפורט להלן,
אשר יהיו פתוחים לשימוש הסטודנטים בלבד.

.11.2

היזם רשאי לתת לאחרים זכות שימוש כברי רשות בשטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים ולקבל מהם דמי הרשאה בגין כך ,בהתאם להוראות הסכם זה
ולהוראות סעיף זה בפרט .תמהיל השימושים המתוכנן להפעלת השטחים
הנלווים יוסכם על ידי היזם והמכללה במשותף עד  121ימים מראש טרם תחילת
תקופת ההפעלה.
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.11.3

טרם המועד הצפוי לקבלת תעודת השלמה לפרויקט ותחילת תקופת ההפעלה,
יהיה רשאי היזם לפעול לפרסום ולשיווק השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים,
ולבצע הרשמות של מתעניינים פוטנציאליים לגבי הפעלת עסקים בשטחים אלו.
מלוא עלויות הפרסום ו/או השיווק ,לרבות אגרות או תשלומים שבדין שיחולו
בגין כך ,יחולו על היזם בלבד .תוכן הפרסום והשיווק יהיה כפוף לאישור המכללה
מראש ובכתב.
באחריות היזם יהיה להודיע לאותם מתעניינים על היתכנות עיכובים ו/או דחיות
במועד תחיל ת הפעלת הפרויקט ,וכי לא יהיו רשאים לבוא בכל טענה ו/או דרישה
כלפי המכללה בקשר עם כך.

.11.4

לפני חתימת כתב ההרשאה עם מי מברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים ,יודיע היזם למכללה על זהות בר הרשות המבוקש (ובמקרה של
תאגיד  -לזהותם של בעלי השליטה בו במישרין או בעקיפין) ,על סוג העסק
שמתכנן אותו בר הרשות לנהל (בכפוף לתמהיל השימושים שסוכמו) ועל התמורה
שצפוי היזם לקבל ממנו ,ויקבל את אישור המכללה להתקשרות.

.11.5

ככל שאושרה ההתקשרות על ידי המכללה ,ייחתם בין היזם לבין אותו בר הרשות
הסכם הרשאה ,אשר יכלול את העקרונות המפורטים להלן:
.11.5.1

מעמדם של ברי הרשות יהיה כשל מי שקיבלו זכות הרשאה מבר
רשות בלבד ,ולא יחרגו מזכויותיו המוגבלות של היזם כמפורט
בהסכם זה ובמסמכי המכרז .כל יתר הזכויות במתחם או בפרויקט
יהיו בידי המכללה.

.11.5.2

כל בר רשות ינהל את עסקו ברמה גבוהה אשר תהלום את אופי
הפרויקט .בכל זה ,יתחייב כל בר רשות כי היות שעסקו מנוהל
כחלק מפרויקט הכולל מעונות סטודנטים ,עליו לנהל את העסק
באופן שלא יפריע ו/או יפגע בפעילותם של הסטודנטים במתחם ו/או
ברמה ובאיכות של המעונות או של העסקים הפועלים בנוסף אליו
בתחומי המתחם ו/או בפעילות המכללה.

.11.5.3

לא יותר כל שינוי במטרת ההרשאה של אותו בר רשות ללא אישור
המכללה לכך.

.11.5.4

כל בר רשות יתחייב לאפשר ליזם או למכללה (ולרבות באמצעות
המנהל ,כהגדרתו לעיל) להיכנס במועדים סבירים ובתיאום מראש
לשטח שהוקצה לו ,על מנת לבדוק את קיום הוראות ההסכם עמו
או על מנת להראות את השטח לצדדים שלישיים לצורך
התקשרויות עתידיות עמם ,וכל זאת למעט במקרים דחופים בהם
לא תידרש הודעה או תיאום כאמור.

.11.5.5

לכל בר רשות יובהר כי המכללה תהיה רשאית להתערב ברמת
תמחור השירותים המסופקים על ידי אותו בר רשות לסטודנטים,
ככל שהתמחור כאמור יעלה על המקובל ביחס לשירות במתחמים
דומים ,ובר הרשות יתחייב לפעול בהתאם לכך.

.11.5.6

תקופת ההרשאה לא תעלה על תקופה של  5שנים ,ובכל מקרה לא
תחרוג מתקופת ההפעלה שתיוותר ליזם באותה העת ,ויודע לבר
הרשות כי ככל שתתקצר או תבוא לסיומה תקופת ההתקשרות בין
המכללה ליזם ,תהיה למכללה הזכות לסיים את ההתקשרות עם בר
הרשות או לחילופין – תהיה למכללה הזכות להורות לבר הרשות
למי להעביר את דמי ההרשאה ו/או כל תשלום נוסף החל מהמועד
עליו תורה המכללה ,ובמקרה כזה -בר הרשות יתחייב לפעול
בהתאם להנחיות המכללה.

.11.5.2

בר הרשות לא יפעיל את השטח שהוקצה לו לשימוש כבר רשות,
אלא אם כן קיבל כל האישורים וכל ההיתרים על פי כל דין ויתחייב
להחזיק בכל האישורים הנ"ל במשך כל תקופת ההרשאה ,ולרבות
רישיון עסק כדין ,ככל שנדרש כזה.
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.11.5.8

כל בר רשות יתחייב לפנות ולהשיב את השטח שהוקצה לו כבר
רשות בתום תקופת ההרשאה או בתום תקופת ההפעלה ,לפי
המוקדם ,ולחילופין ולפי שיקול דעת המכללה להמשיך ולקיים את
ההתקשרות עמו ישירות מול המכללה או מול מי שהמכללה תורה
עליו.

.11.5.4

כל בר רשות יתחייב שלא לדרוש צו מניעה ו/או צו עשה ו/או מימוש
זכות עיכבון בכל הנוגע לשטחי המתחם ולפרויקט ,והסעד היחידי לו
יהיה זכאי יהיה סעד כספי ,המופנה ליזם בלבד.

.11.5.11

המכללה לא תהיה צד להסכם ההרשאה מול כל בר רשות ,ולא
תישא בכל אחריות ,מכל מין וסוג ,ביחס לשטח שהוקצה לו ו/או
ביחס להתחייבויות היזם כלפיו ואותו בר רשות יתחייב שלא
להפנות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה למכללה.

.11.5.11

היזם וברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים יהיו
אחראים לכל נזק ו/או תביעה שייגרמו בשטח המתחם ,לרבות
בשטחים שהוקצו להפעלה על ידם ובשטחי השימוש המשותף,
והמכללה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או תביעה כאמור .כל בר
רשות יתחייב לשפות את המכללה בגין כל נזק שייפסק לחובתה
בפסק דין חלוט ,והנובע ממעשה או מחדל שבוצע על ידי אותו בר
רשות.

.11.5.12

כל בר רשות יתחייב לפעול בהתאם להנחיות היזם בקשר עם
תחזוקת המתחם ואופן השימוש בהם ,ולרבות בשטח שהוקצה
לשימוש כל בר רשות ובשטחי השימוש המשותף.

.11.5.13

היזם יהיה רשאי לגבות דמי שימוש ותשלומים נוספים בגין
תחזוקה ,ניקיון ,בטחון וכו' ,בנוסף לדמי ההרשאה ולתשלומים
הנלווים.

.11.5.14

בר הרשות לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או להעבירן לאחר
(לרבות בצורה של שכירות משנה) או לשעבדן בכל צורה שהיא ,ללא
הסכמת המכללה לכך.

.11.5.15

תוכן הסכם ההרשאה ,התמורה הנקובה בו וכל שינוי בו הנוגע
ליחסי הצדדים יאושר על ידי המכללה מראש ובכתב.

.11.6

היזם מתחייב שלא לעסוק ו/או להתיר לאחר לעסוק בכל עסק ו/או למכור ו/או
לסחור במוצרים ,מצרכים ,סחורות או שירותים ,אשר הינם בניגוד לתמהיל
שאושר על ידי המכללה כאמור לעיל ,או שהינם בניגוד להנחיות רשות מקרקעי
ישראל ו/או דרישות הדין (לרבות התב"ע והיתרי הבנייה) או המנוגדים לדיני
מדינת ישראל ו/או שפעילותם בתחום שירותי המין או הימורים – אף אם יותרו
אלה בחוק ,או שהינם בעלי אופי פעילות העלולה לפגוע או להפריע ,לפי שיקול
דעת המכללה ,למהלך החיים והפעילות התקין של מעונות הסטודנטים ו/או
המכללה  -כולם או חלקם ולרבות משיקולים של רעש ,עומסי תנועה ,בעיות
חניה ,אופי העסקים ועוד.

.11.2

שינוי בגודל השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ובתמהיל השטחים שהוצג
לאישור המכללה ושאושר לעל ידה ,כפוף לאישור המכללה מראש ובכתב.
מובהר כי המכללה ,במסגרת שיקוליה לאישור השינוי בגודלם של השטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים רשאית לשקול גם שיקולים כלכליים וכספיים
ולהתנות הסכמתה בתנאים כלשהם ולרבות תנאים כספיים.
בהקשר זה ,ידוע ליזם כי במסגרת הנחיות רשות מקרקעי ישראל ,השטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים (עיקרי ושרות) לא יעלו על  15%מהשטח שהוקצה
כולו למתחם.

.11.8

היזם לא יתיר הצבת מתקני קשר ,אנטנות ושירותי קליטה של טלפונים
סלולאריים וכיוצא באלה פרט לאנטנות טלוויזיה רב ערוצית בלוויין במתחם
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לרבות על גגות המתחם או בכל מקום אחר בשטחם ,אלא אם אישרה המכללה
אחרת .המכללה אינה חייבת לתת אישור כאמור וזאת ללא כל נימוק ,וכן היא
רשאית להתנות הסכמתה בתנאים לרבות תנאים כספיים.
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.11.4

היזם מתחייב כי יפעל להצלחת הפרויקט תוך ניצול מירב הידע והניסיון
העומדים לרשותו או לרשות מי מטעמו או מי מבעלי מניותיו ,ובאמצעות כוח
אדם מיומן ,מקצועי ,מצוין ומתאים.

.11.11

היזם אחראי לכך כי הפעלת השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,תעשה
בכפוף לכל דין ולא תגרום למטרד ,רעש ,עשן וריחות בלתי סבירים .הפעלת
השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים תעשה בכפוף למטרה העיקרית של
הפרויקט ,קרי מגורי הסטודנטים.

.11.11

היזם יהיה מחויב להודיע לכל בר רשות בהודעה מוקדמת בת  31ימים על סיום
ההתקשרות עמו ,במקרה של קבלת דרישת המכללה לעשות כן ,וזאת במקרים
בהם לשיקול דעת המכללה ,אותו בר רשות או פעילותו אינם הולמים מעונות
סטודנטים ו/או את אופי המכללה ו/או גורמים למטרד או לרעש או מפריעים
לפעילות הראויה של המעונות ו/או המכללה או ככל שאותו בר רשות אינו מחזיק
ברישיונות ובהיתרים הנדרשים ממנו על פי כל דין .במקרה כזה ,היזם הוא
שיישא בכל הפסד שייגרם לו כתוצאה מפינויו של אותו בר רשות ,והמכללה לא
תהיה חייבת בכל תשלום או שיפוי בגין כך.
כמו כן ,יהיה היזם אחראי בגין כל נזק או הפסד שייגרם לאותו בר רשות
כתוצאה מפינויו ,ועל המכללה לא תחול כל אחריות בקשר עם כך.

החניון ,חדר העיון ,המועדון לרווחת הסטודנטים וחדר אופניים
.12.1

כחלק מהמתחם ,יופעל על ידי היזם החניון ,כהגדרתו בהסכם ההקמה ,אשר
יוקם בהתאם להוראות הסכם ההקמה ,המפרט והתכניות.
בחניון יהיו רשאים לחנות הסטודנטים ,אנשי סגל המכללה וכן סטודנטים
נוספים שהינם תלמידי המכללה ,במסגרת לימודם במכללה .החניון לא ישמש את
השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים.
על אף האמור ,ככל שהחניון יכלול מעל  61מקומות חניה ,יהיה היזם רשאי
להקצות עד חמישה מקומות חניה בחניון עבור עובדיו בלבד ,ובכפוף לכך שבכל
מקרה לא יפחת מס' החניות המוקצה לסטודנטים ולאנשי סגל כאמור לעיל מ61-
מקומות.
היזם אחראי למתן השירותים לחניון ,בהתאם להוראות נספח התפעול
והתחזוקה ולהוראות תכנית התפיסה התפעולית.
היזם לא יהיה רשאי להפיק הכנסות כתוצאה מגביית דמי כניסה או תשלום עבור
חניה בגין החניון שבמתחם.

.12.2

חדר העיון והמועדון לרווחת הסטודנטים יתופעלו על ידי היזם במסגרת מתן
השירותים על ידו ,ויהיו פתוחים לשימוש כל הסטודנטים דיירי המעונות (אך לא
לציבור הרחב) ,מבלי שהיזם יהיה רשאי להתנות שירות זה בתשלום כלשהו.

.12.3

חדר האופניים ייועד אף הוא לשימוש הסטודנטים דירי המעונות ,ואף בגינו לא
יהיה היזם רשאי לגבות כל תשלום.

.12.4

למען הסר ספר מובהר כי בכלל זה יהיה אחראי היזם לתחזוקת שטחים אלה,
לתשלום מלוא המסים ,התשלומים והוצאות שוטפות בקשר לשטחים אלה,
להתקנת הציוד בחדרים אלו בהתאם למפרט הטכני ולווידוא תקינותו במשך כל
תקופת ההפעלה.
בגין תחזוקה זו ,לא יהיה היזם זכאי לתשלום כלשהו מאת המכללה והיא מהווה
חלק ממסגרת ההתחייבויות החלות על היזם ,בכל תקופת ההפעלה.
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תפעול ותחזוקת המתחם
.13.1

תפעול ותחזוקת המתחם על ידי היזם ייעשו באופן מקצועי ונאות וברמה הגבוהה
ביותר ,בהתאם להוראות נספח התפעול והתחזוקה ,תכנית התפיסה התפעולית
ולכל יתר הוראות הסכם זה על כל נספחיו וצרופותיו ,ובהתאם להוראת כל דין,
לרבות התב"ע ,השינוי לתב"ע (ככל שייכנס לתוקף) ,היתר הבנייה והנחיות
העירייה ורשות מקרקעי ישראל והרשויות השונות.

.13.2

ככל שתשתנה הוראת דין או הנחיית רשות כלשהי ,יבצע היזם את השירותים לפי
ההנחיות החדשות ,וכן ירכוש ויתקין על חשבונו כל ציוד או מתקן שיידרשו לשם
כך ויבצע כל התאמה או שינוי בהתאם.

.13.3

היזם מתחייב לדאוג במשך כל תקופת ההפעלה לחידוש כל רישיון או היתר או
אישור הנדרשים לתפעול המתחם ולתחזוקתם .אי קבלה או אי חידוש כל היתר
או רישיון או אישור כאמור ,תיחשב להפרה יסודית של הסכם זה.
אי פתיחת המתחם או אכלוסם במועד שנקבע ,או איחור בפתיחתו ואכלוסו עקב
אי קבלת רישיון ,היתר או אישור כלשהו ,לא תפגע בכל התחייבויות היזם על פי
הסכם זה והיזם יפעל בהתאם להנחיות המכללה על מנת לצמצם את משך
העיכובים שינבעו כתוצאה מכך .היזם מוותר בזאת על כל טענה של סיכול,
צידוק ,כוח עליון או כל טענה אחרת בקשר עם אי פתיחת מתחם ואכלוסו עקב
כך .אין באמור כדי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר הפרות ותרופות שיגיעו
למכללה במקרה של הפרה מצד היזם.

.13.4

מובהר בזאת כי היזם יהיה רשאי להטיל את האחריות לקבלת רישיונות עסק
ו/או היתרים הנחוצים לשם הפעלת השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,על
ברי הרשות בהם ,ואולם היזם הוא שיישא במלוא האחריות כלפי המכללה
למעשיהם ולמחדליהם של ברי הרשות כאמור או של כל צד שלישי אחר.

.13.5

כלל פעולות התפעול והתחזוקה יבוצעו על ידי שימוש בציוד ובחומרים באיכות
ראויה וגבוהה.

.13.6

בגדר התחייבויותיו ,היזם אחראי לתפעול ולתחזוקה של כל שטחי השימוש
המשותף בהתאם להוראות נספח התפעול והתחזוקה ותכנית התפיסה
התפעולית ,ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך ,כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן.

.13.2

התפעול והתחזוקה יכללו ,בין היתר ,ומבלי לפגוע באמור בנספח התפעול
והתחזוקה ו/או בתכנית התפיסה התפעולית ,את ניקוי שטחי השימוש המשותף
ותחזוקתם ,תיקון והחלפה עקב כל קלקול או נזק לרבות תיקוני אספלט ,דשא,
שבילים ,כבישים ,מדרגות ,אבני שפה וכו' ,ניקוי שטחים וניקוי פסולת ,לכלוך,
שלכת עצים ,סחף אדמה ,ניקוי בורות בטחון ,ניקוי אדניות ,גדרות ,שתילת עצים,
פרחים בשטחים הציבוריים ובאדניות וכו' .אין באמור כדי לגרוע מאחריות היזם
במהלך תקופות בדק והאחריות כמפורט בהסכם ההקמה.
למען הסר ספק ,מובהר כי כל אחריות שתינתן על ידי קבלן משנה או ספק או
יועץ בגין ביצוע עבודות כלשהן במתחם – תהיה מופנית אף כלפי המכללה ועל
היזם לדאוג לכך.

.13.8

פחי אשפה ומחזור – בתחום המתחם יוצבו פחי אשפה במקומות ,בגודל ובעיצוב
שיאושרו על ידי המכללה ,ובכפוף להוראות הדין.

.13.4

שילוט  -היזם ישלט את תחום המתחם וסביבתם באופן שיקל על הבאים
והמתגוררים במתחם בהתמצאות קלה ומהירה.
מספר השלטים ,מיקומם ,שטחם ותוכנם יקבע על ידי המכללה בלבד ,ובכפוף
להוראות הדין.

.13.11

כיבוי אש  -בנוסף לאמצעי הכיבוי וגילוי האש בדירות המעונות ,היזם יתקין
במתחם ובסביבתם מתקנים לכיבוי אש בהתאם לדרישות הדין ומכבי האש.
כל הציוד יירכש על ידי היזם ,ויתוחזק בהתאם להוראות כבוי אש.
ציוד שיש לרענן או להחליף מעת לעת ,ירוענן ויוחלף על ידי היזם ועל חשבונו.
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.13.11

תאורה  -מתקני התאורה בחצרות המתחם ובפרוזדורים ,העמודים ,הנורות וכל
מתקן או ציוד בקשר אליהם ,יתוחזקו בהתאם להוראות נספח התפעול
והתחזוקה ותכנית התפיסה התפעולית.

.13.12

שירותים ציבוריים  -ככל שיהיו בתחום המתחם שירותים ציבוריים ,הם
יתוחזקו ,יטופלו וינוקו על ידי היזם ועל חשבונו ,בהתאם להוראות נספח התפעול
והתחזוקה ולתכנית התפיסה התפעולית.

.13.13

מכונות אוטומטיות  -מכונות אוטומטיות שיוצבו בתחום המתחם יוצבו אך ורק
בהתאם לאישור המכללה .לצורך אישור המכללה ,יעביר היזם מידע מקיף בדבר
את סוג המוצר הנמכר ,שם החברה עמה ניתן להתקשר ומיקום הצבת המכונה
האוטומטית וגודלה .מחירי המכירה יהיו כפופים לאישור המכללה ,מראש
ובכתב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כל ההוצאות בקשר להצבה ולפעול של המכונות האוטומטיות לרבות כל מס,
אגרה או היטל בנוגע להצבתם והפעלתם יחולו על היזם בלבד ,וכל ההכנסות
הנובעות מהם תהיינה שייכות ליזם .הסכמים שבין היזם לבין ספקי המכונות
האוטומטיות ,יובאו לאישורה של המכללה מראש ובכתב.

.13.14

שמירה ואבטחה  -היזם יעמוד בדרישות האבטחה על פי כל דין וייקבע מנגנוני
אבטחה בתיאום ובאישור המכללה ,ובהתאם להנחיות נספח התפעול והתחזוקה
ותכנית התפיסה התפעולית .ככל שהדבר יידרש על פי דין ,יחזיק היזם אנשי
בטחון במספר ,במקומות ובשעות הנדרשות על פי כל דין ובהתאם להנחיות
המקצועיות של הגורם הממשלתי/העירוני הרלוונטי בנושא.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,תכנית האבטחה המינימלית הנדרשת מהיזם מפורטת
בנספח התפעול והתחזוקה – חלק ד' – מפרט עקרוני לאבטחה .בהתאם לתוכנית
האבטחה המינימלית הנדרשת ישולב מאבטח של המכללה בשעות הלילה
באבטחת המתחם ,והיזם ישלם למכללה תשלום חודשי קבוע כאמור בנספח
התפעול והתחזוקה – חלק ד' – מפרט עקרוני לאבטחה.

.13.15

איכות הסביבה – היזם יפעל למניעת גורמים מזהמים באזור המתחם ,בהתאם
להנחיות העירייה ,ולפירוק כל גורם מזהם ,ככל שישנו ,משטח המתחם.

.13.16

היזם מתחייב כי הוא ועובדיו ,שלוחיו וכל המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו
יספקו את השירותים ברמה מעולה ובאופן קבוע ושוטף ,יחזיקו לצורך כך אנשי
מקצוע מיומנים ,יטפלו בכל תלונה שתובא לידיעתם במהירות וביעילות ויתקנו
את הטעון תיקון או החלפה במהירות הראויה ,ומבלי לגרוע מהוראות נספח
התפעול והתחזוקה ו/או תכנית התפיסה התפעולית בעניין זה.
כל עבודות התפעול והתחזוקה יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מיומנים .בנושאים
בהם דרוש היתר או רישיון יטפלו אך ורק בעלי ההיתר והרישיון הנוגעים בדבר,
כל עובד יענוד תג זיהוי ויהיה לבוש בתלבושת אחידה ונקייה.
כן הוא מתחייב כי בכל עת תהיה תקשורת מהירה ויעילה בינו לבין עובדיו
והמועסקים על ידו וישמע להוראות המכללה.

.40

.13.12

ישיבות תיאום  -המנהל יזמן מעת לעת ,לפי הצורך ,ישיבות תיאום בכל נושא
הקשור לתפעול ותחזוקת המתחם והיזם מתחייב לשלוח נציג בכיר מטעמו
להשתתף בישיבות אלו ולהביא כל מידע או מסמך שיתבקש להביא.

.13.18

כל הליך ערר ,תביעה ,תובענה או הליך משפטי אחר שיוגשו במהלך תקופת
ההפעלה בקשר למתחם או בקשר להפעלתם או כל הנובע מהם ,ינוהל על ידי
היזם ועל חשבונו ,ולעניין זה יחולו הוראות סעיף  17.1להלן.

הוצאות ,מיסים ותשלומים אחרים
.14.1

מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההקמה ,היזם יישא בכל המסים ,תשלומי החובה
וההוצאות כמפורט להלן ,אשר יחולו בגין תקופת ההפעלה ,בין אם הם קיימים
כיום ובין אם יהיו קיימים בעתיד ,וישלם את הסכומים הרלוונטיים בין אם
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דרישת תשלום בעטים הופנתה ליזם ובין אם לאו ,וזאת במועד החוקי לתשלומם
ובאין מועד כאמור – מיד עם קבלת דרישת המכללה:
.14.1.1

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,ללא יוצא מן הכלל ,הכרוכות
ו/או הקשורות במתן השירותים כהגדרתם לעיל ,בין הישירות ובין
העקיפות לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הוצאות ניקיון,
אחזקה ,תיקונים ,שיפוצים ,החלפה ,חידוש ותיקוני ציוד ו/או
מתקנים ו/או מערכות ,גינון ,מים וחשמל (למלוא השטחים
הכלולים במתחם למעט דירות המעונות המאוכלסות ,שבגינם
ישולמו התשלומים הנ"ל על ידי הסטודנטים ,ולמעט השטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים המאוכלסים ,אשר בגינם ישולמו
התשלומים הנ"ל על ידי ברי הרשות בהם) ,תקשורת ,בטחון,
אבטחה ,שמירה ,הוצאות ועלויות גבייה או מימון תשלומים שונים,
וכיוצא בכל אלה וכל הוצאות הכרוכות במילוי אחר הוראות כל
נספח מנספחי הסכם זה.

.14.1.2

מיסוי עסקים ,מסים עירוניים ,ארנונות ,מסים ממשלתיים ,אגרות,
היטלים ,אגרות ותשלומי ביוב ומים וכל מס אחר הנובע ממתן
השירותים במהלך תקופת ההפעלה ו/או מאחזקת המתחם ו/או
מהשימוש בהם ו/או מניהולם ו/או מהפעלתם ו/או מהזיכיון
להפעלתם וכן כל מס אחר שיחול בגין תקופת ההפעלה ו/או שיהיה
נהוג להחילו על יזם ו/או מפעיל ו/או בר רשות בנכס.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי חובתו של היזם לתשלום
המסים העירוניים והארנונה בגין שטחי המתחם תחול גם על שטחי
המתחם אשר לא יהיו מאוכלסים מעת לעת ,מכל סיבה שהיא.

.14.1.3

בנוסף מובהר כי כל מס שיחול על פי דין על חוכר ,שוכר ,מחזיק או
בר רשות או משתמש במקרקעין ,יחול בגין תקופת ההתקשרות על
היזם.

.14.1.4

מלוא תשלומי דמי חכירה הנדרשים או שיידרשו בעתיד על ידי
רשות מקרקעי ישראל ,בגין שטחים במתחם אשר לא יהוו שירותים
נלווים לסטודנטים ,אם וככל שיהיו כאלו ומבלי שיהיה בכך כדי
להתיר ליזם את הקמתם ו/או הפעלתם של שטחים מהסוג הנ"ל וכן
תשלום כל הוצאות פיתוח ,תשלומים בגין מוסדות ציבור ו/או
עלויות נוספות שיוטלו על ידי רשות מקרקעי ישראל.

.14.1.5

מובהר כי היזם לא יידרש לשאת בתשלום היטל השבחה (ככל
שיחול) על פי התב"ע הקיימת או השינוי לתב"ע (כהגדרתם בהסכם
ההקמה) או בגין כל תב"ע חדשה שאינה ביוזמת היזם .כל היטל
השבחה אחר אשר ינבע ממתן הקלה או התרת שימוש חורג שניתנו
לבקשת היזם ,או שינבע מאישור תב"ע חדשה אותה יזם היזם –
ישולם על ידי היזם ובלבד שהתכניות להיתרי הבנייה למתחם
אושרו על ידי המכללה.

.14.2

היזם יציג בפני המכללה ,מפעם לפעם ועל פי דרישת המכללה ,את כל הקבלות
ו/או האישורים המעידים כי שולמו על ידו במלואם ובמועדם התשלומים החלים
עליו.

.14.3

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לשלם ,מכל סיבה שהיא ותוך מתן הודעה
מראש ליזם ,תשלום כלשהו אשר לפי הוראות הסכם זה חל על היזם ,ובמקרה
כזה יהיה על היזם להחזיר למכללה כל סכום שישולם על ידה כאמור ,מיד עם
דרישתה הראשונה .חשבונות המכללה לעניין התשלום כאמור יהוו הוכחה
מכרעת לנכונותם .לא קיים היזם התחייבותו לפי סעיף זה ,תהיה המכללה
רשאית לנכות כל סכום אשר יגיע ליזם מאת המכללה בכל עת או לגבותו מהיזם
בכל דרך אחרת ,ובכלל זה על ידי מימוש הערבות .למעט במקרים דחופים לפי
שיקול דעת המכללה ,תודיע המכללה ליזם טרם ביצוע התשלום על ידה על מנת
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לאפשר לו לתקן את ההפרה ,אך בכל מקרה אי מתן הודעה כאמור לא תהווה
עילה לאי השבת התשלום למכללה על ידי היזם.
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.14.4

המכללה אינה אחראית לכל תוצאת מס שתחול על היזם כתוצאה מהתקשרותו
בהסכם זה ו/או מביצוע הפרויקט ומתן השירותים על פיו ,וכי מחובתו של היזם
לבדוק אצל כל הרשויות הרלוונטיות את תוצאות המס כאמור ,לרבות על דרך של
קבלת אישורים מקדמיים ( )pre-rulingמכל רשות מס רלוונטית .לא תישמע כל
טענה מצד היזם ביחס לתשלום כל מס או לעיתוי התשלום שיידרש ממנו על פי
כל דין והאחריות לכך הינה על היזם בלבד.

.14.5

בכל מקרה של תשלום שיגיע מהמכללה ליזם ,אם יגיע ,מובהר בזאת כי תשלומו
יותנה בהצגת מלוא האישורים והמסמכים הנדרשים על פי כל דין ,ולרבות
הנובעים מהיותה של המכללה מוסד ציבורי לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1426-

חובות דיווח
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה על נספחיו ,יגיש היזם למכללה את הדו"חות הבאים,
במועדים המצוינים לצדם:
.15.1

רשימת הסטודנטים אשר חתמו עמו על כתב ההרשאה  -אחת לשנה ,עד ליום
הראשון של כל שנת לימודים ,לרבות פרטי המוסד האקדמי בו לומדים ופרטי
הדירות במעונות שאוכלס על ידי כל אחד מהם.

.15.2

דיווח על כל בקשה של סטודנט להירשם לחתימת כתב הרשאה לאחר מסירת
הדיווח לעיל למכללה או במהלך שנה אקדמית כלשהי.

.15.3

דיווח על כל הפרה של סטודנט את כתב ההרשאה והאמצעים שננקטו נגדה,
ולרבות דיווח על כל סטודנט שפינה שלא כדין את דירת המעונות או שאינו נושא
בתשלום דמי ההרשאה או בתשלומים הנלווים.

.15.4

רשימת ברי הרשות שקיבלו הרשאה להפעיל עסקים בשטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים (בכפוף להוראות הסכם זה) ומהות עסקם  -תוך  14יום מיום
חתימתו של כל הסכם והסכם ,וכן דו"ח שנתי בכל  31לדצמבר של כל שנה ,בו
יפורטו כל ברי הרשות העדכניים לאותו מועד.

.15.5

דו"ח שנתי המפרט את מצב המתחם על הכלול בו ,לרבות מצב המערכות,
שינויים ו/או שיפוצים שנעשו ,וכן את צפי העבודות שהיזם צפוי לבצע במהלך
השנה הבאה ,לרבות תחזוקה מונעת ,תוך המלצות למכללה באילו פעולות מוצע
כי המכללה או נציגה יהיה נוכח.

.15.6

דוחות כספיים ,חצי שנתיים ושנתיים – כשהאחרונים סקורים ומבוקרים ,מיד
עם חתימתם.

.15.2

דו"ח על כל שינוי בבעלי המניות ,ככל שניתנה הסכמת המכללה לשנוי  -תוך 31
יום מיום השינוי.

.15.8

דו"ח על ביצוע הביטוחים ותשלומי הפרמיות  -כל  6חודשים.

.15.4

דו"ח בדיקת מעליות  -על פי הנדרש בחוק ,בתוך  31ימים מיום כל בדיקה.

.15.11

דו"ח ביקורת מכבי אש  -תוך  31ימים מיום הביקורת.

.15.11

העתק מכל דו"ח בדיקה או ביקורת אחרים וכן דיווח על ביצוע פעולות תקופתיות
מצד גורמי חוץ ,כמפורט במפרט התחזוקה  -תוך  31ימים מיום עריכת כל אחד
מאלו.

.15.12

יתר הדיווחים הנדרשים מהיזם בהתאם למפרט התפעול והתחזוקה – במועדים
הקבועים במפרט התפעול והתחזוקה.

.15.13

העתק של כל תלונה שהוגשה ליזם בקשר למתן השירותים וכן העתק מתשובתו
לתלונה  -תוך  14 2ימים מיום קבלת התלונה.
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.15.14

דו"ח הכולל פירוט על התקלות שהתרחשו ,אופן ומשך הטיפול בהם – אחת
לחודש.

 .15.15כל מסמך וכל דו"ח מכל מין וסוג שהוא שביקש המנהל  -יימסר לו תוך  2ימים
מיום דרישתו.
אין באמור כדי לגרוע מחובת היזם לדווח מיידית למכללה על קרות אירועים ,נסיבות,
או תנאים המשפיעים או עלולים להשפיע לרעה ,למנוע או להפריע לביצוע התחייבויות
היזם או למתן השירותים בכל צורה שהיא ,ולעדכן את המכללה בקשר לתוצאות
הצפויות מכל אירוע ,נ סיבה או תנאי כאמור ,ועל הצעדים שננקטו או יינקטו על ידו
לנוכח הנסיבות האמורות.
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שינויים ותוספות
.16.1

במשך כל תקופת ההפעלה לא יבצע היזם כל שינוי פנימי או חיצוני במתחם ,לא
יוסיף תוספות ולא יהרוס או ישנה כל חלק מהם ,או מתקן ממתקניהם ולא ירשה
תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת ו/או שיפוץ ו/או הריסה (להלן בסעיף זה:
"שינויים") אלא אם קיבל מראש ובכתב הסכמת המכללה.
אין באמור כדי לגרוע מחובת היזם לתקן ,לשפץ ,להחליף ולחדש את המתחם,
המתקנים ,המערכות ,הציוד והאבזור בהתאם לתכנית התפיסה התפעולית נספח
ד( )2ונספח התפעול והתחזוקה נספח ד(.)6

.16.2

ביקש היזם לבצע שינויים ,יגיש לאשור המכללה את פרטי העבודות ,התוכניות
והמפרטים הדרושים לביצוע השינויים תוך ציון הספקים ופירוט הקבלנים
שיעסקו בביצוע השינויים.
המכללה תהיה רשאית לאשר את השינויים לאשר חלק מהם ,לדחות את
הבקשה ,או להתנות תנאים לצורך ביצוע השינויים.

.16.3

אושרו השינויים ,במלואם או בחלקם ,יבוצעו אלה בכפוף לכל דין .שינויים
שלצורך ביצועם ישנו צורך ברישיון או בהיתר לא יבוצעו לפני שהתקבל הרישיון
או ההיתר .כל ההוצאות בקשר לקבלת הרישיון או ההיתר יחולו על היזם.

.16.4

היזם יקפיד כי השינויים יבוצעו באופן שלא יפריע לפעילות המעונות ,השטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים ,ויתר השטחים שבפרויקט.

.16.5

כל הפסד ,עלות הוצאה וכיוצ"ב שיגרמו בגין הנזקים ,מכל מין וסוג שהוא
כתוצאה מביצוע השינויים ,ככל שיהיו ,יחולו על היזם.

.16.6

כל השינויים ,מכל מין וסוג שהוא שיבוצעו בתקופת ההפעלה יעברו מיידית
לבעלות המכללה ללא תשלום .היזם מוותר על כל טענה או דרישה ביחס
לשינויים ,והוא מוותר על כל תמורה בגינם או בקשר אליהם.

.16.2

היזם לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו או השתתפות כלשהי בשינויים אף אם הם
משביחים את המתחם או את המצוי בהם.

.16.8

המכללה תהיה רשאית ,ללא צורך בהסכמת היזם ,לבצע כל שינוי או תיקון או
תוספת במתחם או בתחומם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וכפי שתמצא
לנכון לעשות מעת לעת .במקרה כזה ,מתחייב היזם לאפשר לנציגי המכללה
להיכנס בכל עת ובכפוף לקבלת הודעה סבירה מראש (למעט במקרים דחופים)
כדי לבצע שינוי או תיקון כאמור.
המכללה תפעל כמיטב יכולתה על מנת שהנזק שייגרם ליזם כתוצאה מפעולה
כלשהי על פי הוראת סעיף זה יהיה מועט ככל האפשר וכי מצב המתחם יוחזר
לקדמותו בהקדם האפשרי בסיום ביצוע התיקון או השינוי.
בכל מקרה מובהר כי היזם לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין אי נוחות ,הפסדים
וכדומה ,אם ייגרמו לו כתוצאה מכל פעולה שתיעשה על ידי המכללה על פי סעיף
זה.
26
חתימת המציע________________ :

.16.4
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למען הסר ספק ,כל שינוי או תוספת שיידרשו במתחם עקב שינוי הוראת כל דין
ו/או תקן יהיה חייב היזם לשאת ,על חשבונו ובאחריותו ,ולא יהיה זכאי לקבלת
תשלום כלשהו מהמכללה עקב כך ,לרבות על פי הוראת סעיף זה לעיל.

ביטוח
.12.1

מבלי לגרוע מאחריות היזם על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה ,מתחייב היזם
לערוך ולקיים על חשבונו ,בעצמו ו/או באמצעות המפעיל מטעמו ,למשך כל
תקופת ההפעלה (ולתקופות הנוספות כמפורט בהמשך) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל ,את הביטוחים הבאים (להלן" :ביטוחי
היזם"):
.12.1.1

ביטוח רכוש – "אש מורחב" – ע"ש המכללה והיזם ,המכסה על
בסיס ערך כינון את המבנים ותכולתם ,והכל כמפורט בסעיף 1
לאישור עריכת הביטוח המצורף כנספח ד(()4א) להסכם זה,
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת הביטוח").

.12.1.2

ביטוח אחריות מקצועית – בגין שירותי התפעול והתחזוקה,
בגבולות אחריות של  $2,111,111למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,
והכל כמפורט בסעיף  2לאישור עריכת הביטוח .היזם מתחייב
להחזיק ביטוח זה בתוקף לאורך כל תקופת ההפעלה ולמשך חמש
שלוש שנים נוספות לפחות מסיומה.

.12.1.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – בגבולות אחריות של
 $11,111,1115,111,111למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,והכל
כמפורט בסעיף  3לאישור עריכת הביטוח.

.12.1.4

ביטוח אחריות מעבידים  -כמפורט בסעיף  4לאישור עריכת
הביטוח.

.12.1.5

ביטוח אובדן תוצאתי – כמפורט בסעיף  5לאישור עריכת הביטוח.

ביטוח עבודות קבלניות – בגין עבודות התאמה ושיפוצים שיבוצעו
.12.1.6
במבנים בתקופת ההפעלה ,והכל כמפורט באישור עריכת ביטוח
העבודות המצורף כנספח ד(()4ב) להסכם זה ,והמהווה חלק בלתי
נפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת ביטוח העבודות").
כן מתחייב היזם לערוך ולקיים על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי ולרבות ביטוח חובה לכל
כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים לחצרי המכללה וכן
ביטוח צד שלישי לכלי הרכב האמורים.
ביטוחי היזם יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או לטובתה.
תגמולי הביטוח בגין אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח בגין סך של עד $251,111
ישולמו ליזם וישמשו לתיקון הנזק .תגמולי ביטוח בגין סך של מעל $251,111
ישולמו ישירות למכללה או למי שהמכללה תורה בכתב לשלמם וישמשו לקימום
המבנים ולכינון הנזק.
.12.2

מובהר ומוסכם בזאת כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היזם,
כמפורט לעיל ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היזם .היזם מצהיר
ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.12.3

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה ,מתחייב היזם להמציא לידי המכללה ,לפני
תחילת תקופת ההפעלה וכתנאי מוקדם להתקשרות ,את אישורי הביטוח עריכת
ביטוחי העבודות (נספחים ד(()4א) ו(-ב) להסכם זה) ,כשהם חתומים בידי
מבטחיו.
בתום תקופת הביטוח ,מתחייב היזם להמציא לידי המכללה אישורי ביטוח
מעודכנים בגין הארכת/חידוש תוקף ביטוחי היזם לתקופת ביטוח נוספת ומידי
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תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכל הנוגע
לביטוח כאמור בסעיף  17.1.2דלעיל (ביטוח אחריות מקצועית) ,מתחייב היזם כי
ביטוח זה יהיה בתוקף במועדים כאמור ולמשך שבע שלוש שנים נוספות ממועד
תום תקופת ההפעלה ו/או מתן השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור ,ובמקרה בו תוגש נגד המכללה תביעה בקשר לעבודות
הפרויקט נשוא הסכם זה ,מתחייב היזם להמציא למכללה ,תוך זמן סביר
מדרישתהמיד עם דרישתה ,את העתקי פוליסות הביטוח הרלוונטיות.
.12.4

מוסכם כי היזם רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף  17.1.5דלעיל
(ביטוח אובדן תוצאתי) ,במלואו או בחלקו ואולם ,הפטור כאמור להלן יחול
כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו .היזם פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה
(לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים) מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש
המובא על ידו ו/או מי מטעמו למבנים ו/או המשמש למתן השירותים וכל אובדן
תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק כאמור ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
מבלי לגרוע מהאמור ,היזם פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה (לרבות במפורש
אנשי הסגל והסטודנטים) מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי
בגינו על פי ביטוחי היזם כמפורט בסעיפים  12.1.4 ,12.1.1ו 12.1.5-דלעיל (או
שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוחים
האמורים) ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן
ו/או נזק כאמור.
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.12.5

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם היזם,
מתחייב היזם לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים
הנדרשים על פי הסכם זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי היזם הוא הנושא
באחריות כלפי המכללה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או
אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות את המכללה
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו ו/או
אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או נזק
כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
לעניין שטחים נלווים לסטודנטים שבהם יינתנו הרשאות למפעילים חיצוניים –
באחריות היזם לדאוג מתחייב היזם לדאוג כי בידי המפעילים פוליסות ביטוח
בהתאם לתנאים הנדרשים על פי הסכם זה ,בשינויים המחויבים .למען הסר ספק
מובהר בזאת כי היזם הוא הנושא באחריות כלפי המכללה ביחס לפעילות
המפעילים להם נתן זכות הרשאה ,והוא יהיה אחראי לשפות את המכללה בגין כל
אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב פעילות המפעילים כאמור,
אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם
לאו.
לדרישת המכללה ,מתחייב היזם להציג בפניה את אישורי הביטוח של קבלני
קבלני המשנה ו/או המפעילים כאמור.

.12.6

אם לדעת היזם יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן
המפורטים בהסכם זה ,מתחייב היזם לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או
המשלימים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי המכללה ייכלל
סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה
(ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון) .כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את המכללה כמבוטח
נוסף (כמזמין העבודות) בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי מטעמו,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.12.2

למרות האמור ,מוסכם במפורש כי המכללה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית
לערוך את הביטוחים כמפורט בסעיפים  12.1.1ו( 12.1.3-ביטוח המבנה וביטוח
אחריות כלפי צד שלישי) במקום היזם ועל חשבונו .במידה ותחליט כן ,על
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המכללה להודיע ליזם  31יום מראש על כוונתה לערוך הביטוחים הנ"ל ו/או חלק
מהם.
.48

אחריות ושיפוי
.18.1

במהלך כל תקופת ההפעלה ועד לפינוי מוחלט ומלא של המתחם בפועל על ידו
יהיה היזם מחויב ואחראי כלפי המכללה לשמירת המתחם והמצוי בו ,וכן יהיה
האחראי הבלעדי כלפי המכללה לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל
מין וסוג שהוא ,לרבות נזק לאדם או לרכוש ,ולרבות לסטודנטים ,לברי הרשות
בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים ,למבקריהם או למשתמשים במתקנים
השונים במסגרת הפרויקט או שייגרמו לכל מבנה ובכל מבנה שמחוץ לתחום
המתחם ,כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע התחייבויות היזם או מאי ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
ביצוע או אי ביצוע על ידי היזם כאמור לעיל משמעה גם ביצוע או אי ביצוע על ידי
עובדי היזם או חברת התפעול או שלוחו של מי מהם או קבלן של מי מהם או
גורמים אחרים איתם התקשרו או המועסקים על ידי מי מהם.
כן יהיה היזם אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזו מוטלת על אדם על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר.

.18.2

המכללה וכל הפועל מטעמה (למעט היזם) לא יחשבו כמחזיקים לצורך דיני
הנזיקין ולא יהיו אחראים לכל נזק או הוצאה שייגרמו ליזם או למי מטעמו או
לעסקו או לרכושו ,אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות של המכללה או של מי
מטעמה.

.18.3

היזם אחראי בכל צורה לשלומם ולביטחונם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו
ו/או הנמצאים בשירותו או כל גורם אחר עמו התקשר היזם לצורך מילוי הוראה
מהוראות הסכם זה על ידו והוא מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים או
שיגעו על פי דין לעובד או לכל גורם אחר כלשהו כתוצאה מכל נזק או אובדן או
תאונה או חבלה שייגרמו לו במשך כל תקופת ההפעלה.

.18.4

היזם ישפה את המכללה בגין כל סכום שהיא תשלם או תחויב בתשלומו ואשר
עילתו באחריות ,מכל מין וסוג שהוא של היזם או הפועלים בשמו או מטעמו,
ולרבות עובדיו ושלוחיו ,לנזקים שיגרמו במישרין או בעקיפין ,לגוף ו/או לרכוש
בשטח המתחם או בסמוך להם.
"סכום שתשלם או תחויב בתשלומו"  -בסעיף זה ,לרבות סכום ששולם על פי
מכתב דרישה ,ומו"מ מחוץ לכותלי בית המשפט ,תביעה ,פשרה ,פסק דין ,פסק
בורר ולרבות הוצאות בקשר להליכים אלה ולרבות שכ"ט עו"ד.

.18.5

המכללה תודיע ליזם על כל תביעה ,דרישה או הודעה תוך  21ימים מקבלתה.
בחר היזם לנהל המו"מ או לייצג את ההגנה יודיע על כך למכללה וזו תחליט אם
לקבל הצעתו אם לאו.
לא השיב היזם תוך  14ימים ,יראו אותו כמסכים מראש לכל פעולה שתינקט על
ידי המכללה.

.49

מעמד היזם
.14.1

מוסכם בין הצדדים כי היזם הוא בר רשות במתחם לתקופה קצובה ובתנאי
שימלא אחר כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההקמה ובהסכם זה במלואם
ובמועדם.

.14.2

היזם הוא קבלן עצמאי ואין בינו ו/או בין עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים
מטעמו ובין המכללה כל יחסי עובד ומעביד ו/או יחסי שליחות ו/או נאמנות
ומוסכם כי הוא מנוע מלטעון אחרת .לא תחול על המכללה כל אחריות כלשהי
כלפי חברת התפעול ,עובדים ,בעלי מלאכה ,קבלני משנה ,ספקי ציוד וחומרים או
כל צד שלישי כלשהו עמם התקשר היזם לצורך ביצוע התחייבויות על פי הסכם
זה ועל היזם בלבד חלה האחריות בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק
או הפסד שייגרמו לעובדיו או למי מטעמו תוך כדי או עקב או בקשר עם הסכם
זה .שילמה המכללה סכום כלשהו על פי האמור בסעיף זה ,ישפה היזם את
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המכללה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כך ,לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות
שהוצאו על ידה.
.14.3

היזם מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל תנאי ההעסקה בהתאם לכל דין ,צווי
הרחבה ,והסכמים קיבוציים של הענפים הנוגעים בדבר ,ולרבות על פי חוק
העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
תשע"ג 2113-ועל פי ההסכם המיוחד מיום  4.12.12לעניין התקשרויות קבלנות
של גופים ציבוריים בתחומי הניקיון והשמירה.
המכללה תפעיל ,ככל שתחליט לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי ,נציב
קבילות שימונה על ידי המכללה לבדיקת טענות בנושא אי קיום ההוראות
המחייבות על פי דין ,שיועלו ,אם יועלו ,על ידי מי מעובדי היזם.
היזם מתחייב לשתף פעולה עם נציב הקבילות ,ככל שיידרש.

.14.4

היזם מצהיר ומתחייב לנקוט בכל הצעדים הנובעים מהיותו קבלן עצמאי לרבות
ביצוע תשלומים למס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס ערך מוסף וכיוצא באלה ,וכי
ידוע לו כי התקשרות זו מבוססת ,בין היתר ,על היותו קבלן עצמאי.

.14.5

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי היה והיזם או מי מעובדיו או שלוחיו או מי
מטעמו ,יגיש תביעה כלשהי כנגד המכללה והיה ויקבע על ידי גורם מוסמך
כלשהו ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בית משפט ו/או בית דין ו/או
בורר ו/או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי אחר ,כי חלים יחסי עובד-מעביד בין
היזם ו/או מי מטעמו כאמור לעיל לבין המכללה ו/או היה כי המכללה תיאלץ
ו/או תידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה כלשהי בגין נזק כתוצאה מהקביעה ,כי
חלים יחסי עובד-מעביד בין היזם ו/או מטעמו לבין המכללה ,מתחייב בזאת היזם
לשפות את המכללה בגין כל סכום בשל נזק ו/או הוצאה כאמור תוך  21 14יום
מדרישתה של המכללה.
המכללה לא תתפשר ולא תסכים להליך בוררות או גישור כלשהו ,ביחס לכל
טענה כאמור ,מבלי לקבל את עמדת היזם קודם לכן.
היזם מתחייב להבהיר את האמור בסעיף זה על תת סעיפיו באופן המפורש
והברור ביותר לגבי כל מי שיועסק על ידו במתן השירותים ,והכול לפני שהיזם
יתחיל להעסיק כל עובד או גוף כאמור במתן השירותים על פי הסכם זה.

.2/

.14.6

היזם יכלול את הוראות סעיף  19זה בכל הסכם שיחתום עם קבלן משנה או ספק
בקשר לתפעול ולניהול מתחם המעונות ,למעט ספקים מזדמנים.

.14.2

הפרת הוראות סעיף זה לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.

העברת זכויות ,המחאות ושעבודים
.21.1

היזם לא יהיה רשאי לבצע או להתחייב לבצע כל שינוי ,יצירת זכות חדשה,
מסירה ,מכירה ,העברה ,הקצאה או שעבוד של מניות ביזם ללא אישור המכללה.
הוראה זו תיכלל במפורש במסמכי ההתאגדות של היזם.
הוראות סעיף קטן זה לעיל ,תחולנה גם על כל שינוי ,יצירת זכות חדשה ,מסירה,
מכירה ,העברה ,הקצאה או שעבוד של מניות ,אשר כתוצאה מהם יחדל בעל
השליטה ביזם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מלהיות בעל השליטה בתאגיד היזם.
לעניין סעיף זה" ,שליטה" כמשמעה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1468-
כל הקצאה ו/או העברה ו/או שינוי בזכויות המניות של חברת היזם ו/או הנפקת
מניות לציבור ,תחשב להעברת זכויות על ידי היזם ולהפרה יסודית של הסכם זה.
אם בעלי המניות של היזם ,כולם או חלקם ,מאוגדים כחברה בע"מ ,יחול האמור
לעיל ,גם על בעלי המניות.

.21.2

היזם ימסור למכללה בתאריך  31.12של כל שנה ,אישור מעודכן בכתב בחתימת
רואה חשבון של היזם ,שיכלול שמות ופרטי בעלי המניות ,מספר וסוג המניות
ברשות כל אחד מהם ,כי לא בוצעו העברות ו/או הקצאות ו/או שינוי בזכויות כל
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אחד מהם ,כי לא בוצעו העברות ו/או הקצאות ו/או שינוי בזכויות המניות של
החברה (אם בעל מניות הינו חברה בע"מ ,ימסרו פרטים כנ"ל לגבי כל בעל מניות
וכך הלאה) כנ"ל לגבי חברות בע"מ שהינן בעלות מניות של היזם .נוסח האישור
יקבע על ידי המנהל.
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.21.3

על אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי היזם יהיה רשאי לבצע פעולה מהפעולות
האמורות לעיל רק בתנאי שיקבל מראש ובכתב את הסכמתה המפורשת של
המכללה .המכללה לא תהיה חייבת לנמק החלטתה .שקול דעתה של המכללה אם
ליתן ההסכמה ו/או לגבי התנאים הנדרשים על ידה ,הינו מוחלט ובלעדי.
המכללה תהיה רשאית להתנות את הסכמתה במילוי תנאים שונים.

.21.4

היזם לא רשאי להסב או להעביר לאחר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי
ההסכם ,כולו או חלקו ,במישרין או בעקיפין ,בתמורה או שלא בתמורה  -אלא
אם כן קיבל לכך הסכמה של המכללה מראש ובכתב .בהעדר הסכמה מראש
ובכתב ,לא יהיה כל תוקף שהוא לכל ניסיון העברה ,הסבה או מסירה של
ההסכם ,כולו או מקצתו .הסכמת המכללה כאמור לעיל לא תשחרר את היזם
מאחריותו כלפי המכללה למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויותיו על פי
הסכם זה.

.21.5

אין באמור כדי לגרוע או לסתור את מחויבותו של היזם להתקשר עם חברת
התפעול ,הכל כפי שהוצע על ידי היזם במסגרת הצעתו ובכפוף לעמידתה (ולרבות
יועצים או קבלני משנה מטעמה) ,לפי העניין ,בדרישות המפורטות בהסכם זה,
וכן בכפוף לקיום התנאים כפי שצוינו בסעיף  11להסכם ההקמה.

.21.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש כי הוראות סעיפים  20.5-20.1יחולו
בהתאמה גם לגבי חברת התפעול.

.21.2

מובהר כי למכללה הזכות בכל עת להורות ליזם להחליף את חברת התפעול
ולרבות כל קבלן משנה/יועץ מטעמה וזאת ללא צורך בהנמקה כלשהי .היזם
ימלא אחר דרישות המכללה ללא כל דיחוי ויהיה מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או
תביעה כנגד המכללה בכל מקרה של דרישה כאמור .בנוסף ,החלפת חברת
התפעול על ידי היזם תהיה כפופה אף היא לאישור המכללה ולמילוי כל התנאים
שיידרשו לכך על ידי המכללה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,חתימתה על
הסכם זה ,עמידתה בתנאי הסף ,העמדת הבטוחות והבטחונות לשביעות רצון
המכללה.

.21.8

היזם אינו רשאי לשעבד את זכויותיו החוזיות ,מכל מין וסוג שהוא ,ללא הסכמת
המכללה מראש ובכתב ,אלא אם הדבר הותר במפורש על פי הסכם זה.
הסכמת המכללה לשעבוד הזכויות החוזיות לגוף מממן תינתן בתנאים האמורים
בהסכם ההקמה ,ובשינויים המחויבים.

.21.4

המכללה רשאית לשעבד את זכויותיה החוזיות כמו גם את זכויותיה הקנייניות
לרבות זכויותיה במקרקעין ,במתחם ובבנוי עליו ,ובלבד שלא תיפגענה זכויות
היזם על פי הסכם זה.
כמו כן ,המכללה רשאית להמחות את כל זכויותיה וכל התחייבויותיה על פי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,וללא כל צורך בהסכמת
היזם ,ובכפוף לכך שזכויות היזם על פי הסכם זה לא תיפגענה.
בכפוף לאמור לעיל ,היזם נותן הסכמתו ,מראש ,לשעבוד או להמחאת זכויותיו
וחובות והוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון נגד כך .היזם יחתום על כל מסמך
שיידרש ממנו על מנת לאפשר את איזו מהפעולות הנ"ל.

.21.11

אי ביצוע על ידי היזם של איזו מהוראות סעיף זה ,במלואן ובמועדן ,תיחשב
להפרה יסודית של הסכם זה.

פינוי המתחם
.21.1

היזם מתחייב כי בתום תקופת ההפעלה או עם ביטולו של הסכם זה מכל סיבה
שהיא בהתאם להוראותיו או על פי דין ,לפי המוקדם (להלן" :מועד הפינוי"),
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יפנה את המתחם וימסור את החזקה בהם לידי המכללה או לידי מי שהמכללה
תורה כשהמתחם במצב תחזוקתי ותפעולי מצוין ,נקי ומסודר .המתחם יימסרו
כשהם כוללים כל שיפוץ ,שיפור ,תוספת ,שינוי ,תיקון או מתקן המחוברים
אליהם באופן קבע ,וכן כשהוא כולל את כלל מתקני המתחם ,ציודם ,הריהוט
והאבזור בהם ,כשכל אלו נקיים מכל שעבוד ,עיקול ,וזכות צד ג' כלשהי ומכל
אדם ,למעט הסטודנטים המתגוררים במעונות וברי הרשות בשטחים הנלווים
לשירות הסטודנטים ,שאושרו על ידי המכללה כזכאים להמשיך בהתקשרות על
פי כתבי ו/או הסכמי ההרשאה ,וכשהפרויקט כולו תקין ,מוכן לתפעול ולניהול
של מי שתקבע המכללה.
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.21.2

כל הפריטים המפורטים לעיל יהיו לרכוש המכללה ,אף אם הותקנו או הוספו על
ידי היזם או על ידי מי מטעמו ,אלא אם דרשה המכללה שהיזם או מי מטעמו
(לרבות ברי הרשות בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים) יפנו מתקן או תוספת
כאמור ,שאז מתחייב היזם לבצע ,או להורות על ביצוע ,דרישה זו ולהחזיר את
המתחם לקדמותם באופן שלם או חלקי – לפי הוראות המכללה.

.21.3

במועד הפינוי יערך פרוטוקול ותעשה ספירה משותפת של הציוד ,הריהוט,
המתקנים והאבזור וכל נזק או פגם בהם יצוין.
בתום הספירה  -ייחתם הפרוטוקול על ידי נציגי שני הצדדים.

.21.4

בגין איחור בפנוי המתחם ,כולם או חלקם ,ישלם היזם למכללה פיצוי קבוע
ומוסכם מראש כאמור בסעיף  23.12להלן .פיצוי זה הוא בנוסף לכל סעד אחר
שיגיע למכללה ,בין אם על פי הסכם זה ובין אם על פי כל דין.

ערבות הבדק ,התפעול והתחזוקה
.22.1

למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואן ובמועדן ,ימסור היזם למכללה,
במעמד החתימה על הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת ההפעלה ,ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של ( 6,111,111שישה מיליון)  .)₪בתום שנת
ההפעלה הראשונה ובכפוף למילוי התחייבויות היזם באותה שנה לשביעות רצון
המכללה ,יופחת סכום הערבות לסך של ( 4,511,111ארבעה מיליון וחמש מאות
אלף)  .₪בתום שנת ההפעלה השנייה ובכפוף למילוי התחייבויות היזם באותה
שנה לשביעות רצון המכללה ,יופחת סכום הערבות ל( 3,111,111-שלושה מיליון)
 ,₪ויוותר בסכום זה למשך כל תקופת ההפעלה בתוספת  12חודשים .הערבויות
כאמור תהיינה צמודות למדד הבסיס .תנאי ונוסח הערבות יהיו כמפורט בנספח
ד(.)3

.22.2

בנוסף לכך ,ולא יאוחר מ 24-חודשים לפני תום תקופת ההפעלה ,ימציא היזם
למכללה ולפקודתה ערבות בנקאית נוספות ,באותו נוסח ,בסכום של  3מיליון .₪
ערבות זו אף היא תהיה בתוקף לכל יתרת תקופת ההפעלה בתוספת  12חודשים.

.22.3

שתי הערבויות המוזכרות לעיל ייקראו יחד ולחוד" :ערבות התפעול".

.22.4

אם תינתן ערבות התפעול לתקופה הקצרה מתקופת ההפעלה (ובכל מקרה לא
פחות מ 12-חודשים) תוארך ערבות התפעול מעת לעת ,והיזם ימציא כתבי
הארכה למכללה  31ימים לפחות לפני תום תוקפה.

.22.5

לא עשה כך היזם ,רשאית המכללה לחלט את ערבות התפעול.

.22.6

הוצאות הקשורות בהוצאת ערבות התפעול ,בהארכתה מעל לעת בגבייתה או
בהגדלת היקפה ,לרבות בטחונות שיש לתת לבנקים לצורך קבלתה ,יחולו על
היזם.

.22.2

המכללה רשאית לחלט את ערבות התפעול ,כולה או חלקה ,אם היזם לא מילא
אחר התחייבות מהתחייבויותיו ו/או אם היזם הפר התחייבות מהתחייבויותיו
וכן רשאית המכללה לגבות באמצעות ערבות התפעול כל חוב ,תשלום ,פיצוי ונזק
שיגיעו לה ,עפ"י שיקול דעתה .חילוט הערבות או חלקה במקרה האמור בסעיף
קטן זה ייעשה לאחר מתן התראה בכתב ליזם  2ימים קודם החילוט.
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.22.8

מובהר בזאת כי חילוט ערבות התפעול כאמור אין בו כדי לגרוע מהתחייבויותיו
וחובותיו של היזם ואין בו מיצוי הסעדים להם זכאית המכללה בגין ו/או עקב
הפרות היזם.

.22.4

חולטה ערבות התפעול ,כולה או חלקה ,חייב היזם להמציא למכללה ערבות
בנקאית נוספת במקומה בתוך  2ימים ממועד חילוטה ואולם מובהר כי במהלך
כל תקופת ההפעלה ,היזם יידרש להשלים את סכום הערבות ,עד לסך הכל סכום
חידוש מצטבר של .₪ 15,111,111

.22.11

הוראות סעיף זה הינן הוראות יסודיות והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית.

הפרות ,סעדים ותרופות
.23.1

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א  1421 -יחול על הוראות הסכם
זה ,בכפוף לאמור להלן.

.23.2

כל אחת מן ההפרות שלהלן יהוו הפרה יסודית של ההסכם:
.23.2.1

הפרה של התחייבות או אי קיום תנאי בהסכם ,אשר הוגדרו כתנאי
שהפרתו תהווה הפרה יסודית – ובלבד שניתנה התראה מוקדמת
של  14ימים ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

.23.2.2

הפרה של התחייבות או אי קיום תנאי בהסכם על נספחיו (ולרבות
נספח התפעול והתחזוקה ו/או תכנית התפיסה התפעולית) ,אף אם
ההפרה אינה הפרה יסודית ,אך ההפרה לא תוקנה בתוך המועד
שנקבע כמועד התראה לגביה ובאין קביעה כאמור – בתוך  14ימים
 -תיחשב כהפרה יסודית.

.23.2.3

הגשת בקשה למנות ליזם או לאחד מבעלי המניות בו כונס נכסים
או למנות לו מפרק או הגשת בקשה להקפאת הליכים ו/או כל הליך
מסוג חדלות פירעון או שזו משמעותו וזו לא בוטלה תוך  61ימים -
תחשב להפרה יסודית.

.23.3

מובהר כי הפרת הסכם זה כהפרה יסודית כאמור לעיל ,משמעה גם הפרת הסכם
ההקמה בהפרה יסודית ,על כל המשתמע מכך.

.23.4

שום דבר האמור בהסכם זה ,לא ימצה את זכויות המכללה והתרופות או
הסעדים שהיא זכאית להן ,ואין בו כדי לפגוע בכל זכות שהדין מקנה למכללה
בגין ו/או עקב הפרת הסכם.

.23.5

אם יפר היזם הסכם זה ,כולו או מקצתו ,או תנאי מתנאיו בהפרה יסודית ,זכאית
המכללה לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של  14ימים לפחות והיזם יהיה
חייב לפנות את המתחם במועד שתקבע המכללה.

.23.6

הודעה כאמור לא תפגע בכל זכות או סעד אחר של המכללה על פי הסכם זה או
על פי דין.

.23.2

ניתנה הודעת ביטול כאמור ,והיזם לא פינה את המתחם רשאית המכללה לתפוס
בהם חזקה ולהודיע לכל ברי זכות הרשות במתחם לשלם את דמי ההרשאה לה,
או למי שתורה ,ולתפעל ולנהל את המתחם לכל דבר ועניין ,וכן רשאית המכללה
לאחסן את חפצי היזם וכל מי מטעמו ,על חשבונו ,כאשר מובהר כי המכללה לא
תשא באחריות לנזקים בגין הפינוי.
חתימת היזם על הסכם זה תחשב להסכמה בלתי חוזרת לפינוי המתחם ולמינוי
של המנהל ,במנוי בלתי חוזר ,כנאמן מטעם הצדדים לביצוע הפנוי כאמור,
ותפעול של המתחם ע"י המכללה או מי שתורה.

.23.8

ניתנה הודעת ביטול כאמור ,רשאית המכללה למנוע מהיזם ,עובדיו ,שלוחיו וכל
הפועלים מטעמו להיכנס לשטחי המכללה ולשטחי המתחם .כמו כן תהיה
המכללה ,במקרה כאמור ,זכאית לגבות מהמתגוררים במעונות ומברי הרשות
בשטחים הנלווים לשירות הסטודנטים את דמי ההרשאה במקום היזם וכן כל
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תשלום נלווה אחר בהתאם להסכם ו/או לכתב ההרשאה או להורות לכל אלו
להעביר את התשלום לגורם אחר עליו תורה .המכללה תדווח ליזם על גובה
הסכומים שגבתה במקומו.
חתימת היזם על הסכם זה תחשב להסכמה לכך.
היזם יכלול בהסכמי ו/או בכתבי ההרשאה עם הסטודנטים ובני הרשות בשטחים
הנלווים לשירות הסטודנטים סעיף מתאים המאפשר זאת.
.23.4

מובהר כי על אף האמור לעיל ,ליזם לא יהיה כל סעד של צו מניעה או צו עשה,
קבוע או זמני ,נגד המכללה ,והוא יהיה זכאי לסעדים כספיים בלבד כנגד
המכללה .כמו כן ,לא יהיה היזם רשאי לטעון לבטלות הסכם זה מכל סיבה
שהיא ,או לתבוע סעד של ביטול.
היזם מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל זכות לסעדים המוזכרים בסעיף קטן זה
לעיל.
כן מוותר היזם באופן מפורש על כל זכות עיכבון בקשר עם הפרויקט ,המתחם
וכל המצוי בהם ,אם קיימת לו על פי דין וכן על כל זכות קיזוז על פי הסכם זה או
על פי דין .וויתור זה הינו בלתי חוזר.

.23.11

בנוסף לכל סעד שיגיע למי מהצדדים ,כל תשלום אשר לא שולם במועד יישא
הפרשי הצמדה וריבית בשיעור כפל הריבית השנתית הצמודה ,לפי חוק פסיקת
ריבית והצמדה ,התשכ"א  1461 -כפי שתחול בתקופת הפיגור ,ובכל מקרה לא
פחות מריבית מ רבית הנהוגה בבנק לאומי על משיכות יתר החל המועד שנועד
לביצוע התשלום ועד למועד ביצועו בפועל.
בתום כל שנה יתווספו הפרשי ההצמדה והריבית לקרן וביחד הם יישאו הפרשי
הצמדה וריבית כאמור לעיל.
הפרשי ההצמדה יחושבו החל במועד שנועד לביצוע התשלום ועד לביצועו בפועל.
על אף האמור ,איחור של עד  2ימים לא ייחשב הפרה ולא יישא ריבית כלשהי.

.23.11

מובהר בזאת ,כי אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה בדבר ביצוע
תשלומים המוטלים על ידי הסטודנטים או על ידי ברי הרשות בשטחים הנלווים
לשירות הסטודנטים או על ידי כל בעל זכות אחרת שהינו בר רשות בחלק
מהמתחם.

.23.12

בנוסף לכל סעד אחר או נוסף לו זכאית המכללה על פי דין או על פי הסכם זה,
תהיה המכללה זכאית לפיצויים המוסכמים הבאים:
.23.12.1

( 451,111ארבע מאות וחמישים אלף  )₪לכל המתחם ש"ח (עשרים
ושניים אלף שקלים חדשים) ,בגין כל חודש שיאחר היזם בפנוי
המתחם ,ובאופן יחסי לתקופת האיחור.

.23.12.2

בגין אי מסירת דו"ח החייב במסירה על פי הסכם זה -סך של 1,111
(אלף) ש"ח לכל שבוע של איחור לאחר מתן התראה בכתב ליזם,
אשר לא תוקנה בתוך  2ימים .במקרה של אי-תיקון כאמור ,ישלם
הפיצוי החל מהיום הראשון להפרה.

.23.12.3

בגין אחזקה שלא בהתאמה לנספח התפעול והתחזוקה ו/או לתכנית
התפיסה התפעולית -סך של ( 5,111חמשת אלפים) ש"ח לכל שבוע
לאחר מתן התראה בכתב ליזם ,אשר לא תוקנה בתוך  3ימים.
במקרה של אי-תיקון כאמור ,ישלם הפיצוי החל מהיום הראשון
להפרה.

.23.12.4

בגין גביית יתר של תשלומים מאת סטודנט -סך של ( 1111אלף)
ש"ח לכל מקרה לאדם ,ובלבד שניתנה התראה לתיקון (יחזיר
הכסף) של  3ימים מראש ,וללא התראה בגין הפרה חוזרת.
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.20

.23.12.5

בגין מתן זכויות הרשאה שלא בהתאם להסכם זה -סך של 511
(חמש מאות) ש"ח לכל יום עד לפינויו בפועל של מקבל ההרשאה
כאמור.

.23.12.6

כל הסכומים  -יוצמדו למדד הבסיס ,ובכל מקרה לא ירדו אל
מתחת למדד הבסיס.

.23.13

הצדדים מצהירים ,כי קבעו את הסכומים הנ"ל לאחר ששקלו בתום לב ובאופן
סביר ,ומצאו כי סכום זה ישקף את הנזק המינימאלי הצפוי למכללה עקב ביצוע
ההפרות כאמור ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים
למכללה עפ"י הסכם זה ו/או הדין.

.23.14

למניעת ספק מובהר כי אין בזכותה של המכללה לקבל את סכומי פיצוי אלו ,כדי
לגרוע מזכותה לתבוע בנוסף ובמצטבר כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה עקב
הפרת ההסכם כאמור וכן כל תרופה אחרת לפי כל דין ,לרבות ובלי לפגוע
בכלליות האמור ,בגין הפסדי הכנסה ,רווחים ,הפסדים ונזקים מכל מין וסוג
שהוא שנגרמו עקב הפרת ההסכם על ידי היזם.
הפיצויים המוסכמים על פי הסכם זה יהיו צמודים למדד המחירים הבסיסי.

.23.15

בכל מקום בו ניתן למכללה שיקול הדעת למתן אישור או לסרב לתת אישור
לפעולה כלשהי ,תהא המכללה רשאית לתת את אותו אישור או לסרב לתתו או
להעמידו בתנאים שייראו לה רלוונטיים ,וזאת מבלי שתהא עליה החובה לתת כל
נימוק  ,סיבה או טעם לאישורה או לסירובה או להעמדת אישורה בתנאים ,וליזם
לא תהיה כל טענה המכללה בגין כך.

סמכות שיפוט
הוראות הסכם ההקמה ביחס למנגנון הבוררות החל במקרה של חילוקי דעות ,יחולו אף
ביחס להסכם זה .במקרה של פנייה לקבלת סעד מבית המשפט בהתאם להוראות מנגנון
הבוררות ,אזי יתברר כל עניין הכרוך בהסכם זה אשר לגביו תתעורר מחלוקת בין הצדדים
בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

.25

הודעות
הודעה שתשלח מצד אחד אל משנהו ,בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 22
שעות מעת שנמסרה למשלוח בבית הדואר.
הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום
הישלחה .הודעה שנמסרה באמצעות שליח תחשב כנמסרת ביום המסירה בפועל.

.26

כתובות
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הם:
המכללה :רח' רבנו ירוחם  ,2תל אביב יפו
היזם__________________________ :
ולראיה באו הצדדים על החתום
____________________
היזם

____________________
המכללה
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נספח ד()4

תיק מתקן ותכנית העדות
AS MADE
(יוכנו על ידי היזם עד לתחילת תקופת ההפעלה)
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נספח ד()2

תכנית התפיסה התפעולית
יצורף בהמשך
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נספח ד()3

ערבות
לכבוד
המכללה האקדמית של תל אביב -יפו
רחוב ________________________
תל אביב ______________
א.ג.נ,
הנדון :ערבותנו מס'
(להלן " -היזם") ,הננו ערבים בזה כלפיכם
על פי בקשת
.1
בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של
מיליון שקלים חדשים) (להלן" :סכום
(במילים:
הערבות") שתדרשו מאת היזם בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך
הנ"ל למדד ,כמפורט בסעיף  2להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,שתדרשו מאת היזם.
הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:
.2
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן:
"המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש פברואר  2114שפורסם
בתאריך ( 14.3.2114להלן" :המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי
.3
הצמדה תוך  2ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או
לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום
הנ"ל מהיזם .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים
משפטיים נגד היזם ו/או לפנות בדרישה מוקדמת ליזם ו/או לממש בטחונות אחרים
כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שיקבע
.4
על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על
ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה .לפיכך ,במידה
ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה הבלתי ממומשת.
אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים
.5
להימנע מהתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה
במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין.
בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של היזם כלפיכם והינה
.6
בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו
הערבות תהיה בתוקף עד ליום
.2
 ,בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת
עד מועד זה למשרדנו ב-
קהל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
.8
דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד.
.4
בכבוד רב,
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נספח ד(()0א)

תאריך________________ :
לכבוד
המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
רח' _______________________
(להלן" :המכללה")
א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו( _____________________ :להלן" :היזם")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר עם הסכם בין היזם לבין המכללה
למתן שירותי תפעול ותחזוקה למעונות הסטודנטים שבמכללה
(להלן" :השירותים")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום __________ ועד ליום _________ ,ערכנו ע"ש המכללה
והיזם ,את הביטוחים המפורטים להלן-:
ביטוח רכוש – "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון את המבנים על כל מערכותיהם,
.1
מתקניהם וצמודותיהם וכן תכולותיהם שבבעלות ו/או באחריות המכללה ו/או היזם
(למעט במפורש רכוש המובא על ידי הסטודנטים ,קבלנים ,מפעילים או בעלי זכויות
אחרים במבנים) ,כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות ,אש ,ברק ,עשן,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,פגיעה על ידי כלי טייס,
התנגשות ,פריצה ,שוד ,פרעות ,שביתות ,שבר זכוכית ונזק בזדון (להלן" :סיכוני אש
מורחב").
סכום הביטוח $____________________ :על בסיס ערך כינון.
תגמולי הביטוח בגין אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח בגין סך של עד  $251,111ישולמו
ליזם וישמשו לתיקון הנזק .תגמולי ביטוח בגין סך של מעל  $251,111ישולמו ישירות
למכללה או למי שהמכללה תורה בכתב לשלמם ,וישמשו לקימום המבנים ולכינון
הנזק.תגמולי הביטוח בגין אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח ישולמו ישירות למכללה או
למי שהמכללה תורה בכתב לשלמם.
ביטוח זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או הבאים מטעמה (לרבות
במפורש אנשי הסגל והסטודנטים) וכן כלפי יתר הגורמים הקשורים להפעלת המבנים
אשר בביטוחי הרכוש שלהם נכלל ויתור מקביל כלפי היזם ו/או המכללה ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.2

ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק
העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות
טעות ו/או השמטה בקשר עם השירותים ,בגבולות אחריות בסך של  $2,111,111למקרה
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח כאמור אינו כולל כל סייג בדבר אובדן ו/או נזק
לגוף ו/או לרכוש ,אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,אובדן מסמכים ,הפרת
סודיות ואי יושר של עובדים.
תאריך רטרואקטיבי( ___________ :שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).
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תקופת גילוי 6 12 :חודשים .,לפחות ,שתחול במידה ולא נרכשה על ידי היזם פוליסה
אחרת המכסה אותה חבות.
הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .ואולם ,מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של
המכללה כלפי היזם.
3.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק
העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,בגבולות אחריות בסך
של  $11,111,1115,111,111למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח כאמור אינו
כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות,
נזק בזדון ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת.

.4

.5

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים כלפי כל העובדים המועסקים במבנים
ו/או במתן השירותים ,בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או
עקב העסקתם כאמור ,בגבולות אחריות בסך של  $5,111,111לתובע ,למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק ,פתיונות
ורעלים ,העסקת נוער ,שעות עבודה וכן בדבר חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
היה וייחשבו לעובדי המבוטחים.
ביטוח אובדן תוצאתי עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור בסעיף  1דלעיל ו/או עקב מניעת
הגישה אליו ,עקב סיכוני אש מורחב (למעט פריצה) ,לתקופת שיפוי של  18חודשים.
ביטוח זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או הבאים מטעמה (לרבות
במפורש אנשי הסגל והסטודנטים) וכן כלפי יתר הגורמים הקשורים להפעלת המבנים
אשר בביטוחי האובדן התוצאתי שלהם נכלל ויתור מקביל כלפי היזם ו/או המכללה,
ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כללי לכל הפוליסות –
"היזם" לצורך הביטוחים דלעיל ו/או אישור זה הינו לרבות הממונה/ים מטעמם היזם להענקת
השירותים נשוא ההתקשרות שבנדון.
תנאי הפוליסות (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית – בכפוף לאמור לעיל ,אינם נחותים
מתנאי הפוליסות הידועות כ"-ביט" מהדורה _________.
כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או לטובתה,
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה.
הפרת תנאי הפוליסות על ידי היזם בתום לב לא תפגע בזכויות המכללה על פיהן.
הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה למכללה 31 61
יום מראש ובכתב.
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הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על
היזם בלבד ,ובשום מקרה לא על המכללה.
אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן ,עד כמה שלא שונו על פי
האמור באישור זה.

______________
(חותמת המבטח)

______________
(שם החותם)

______________
(חתימת המבטח)

_____________
(תפקיד החותם)
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נספח ד(()0ב)
תאריך________________ :
לכבוד
המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
רח' _______________________
(להלן" :המכללה")
א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו( _____________________ :להלן" :היזם")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר עם עבודות שיפוץ והתאמה במבני
מעונות הסטודנטים שבמכללה (להלן" :העבודות")
הננו מאשרים בזאת כי לבקשת היזם ,ערכנו פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,בגין העבודות,
כמפורט להלן:
שם המבוטח בפוליסה כולל בנוסף ליזם את המכללה ,קבלנים ו/או קבלני משנה.
הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים-:
פרק א' – ביטוח העבודות עצמן לרבות חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים
א.
המשמשים לביצוע העבודות ולרבות רכוש שסופק על ידי המכללה ,במלוא ערך כינון.
פרק זה כולל הרחבות לכיסוי ,כדלקמן-:
רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – .$1,111,111
.1
פינוי הריסות – .$511,111
.2
רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.
3
פריצה וגניבה.
.4
תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת פרק זה ישמשו לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת ביצוע
העבודות.
פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או הבאים מטעמה (לרבות במפורש
אנשי הסגל והסטודנטים) וכן כלפי יתר הקבלנים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע
העבודות אשר בביטוחיהם ויתור מקביל כלפי היזם ו/או המכללה ,ובלבד שהויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ב.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,בגבולות אחריות של  $5,111,111למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח .הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל סייג בדבר רעד והחלשת
משען ולגבי רעד והחלשת משען  -עד לתת גבול אחריות של  ,$1,111,111חבות בגין נזקי
גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" אך שאין חובה חוקית לבטחו
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות
צולבת.
רכוש המכללה – מעבר לסכומים המכוסים על פי פרק א' – ייחשבו לצורך פרק זה כרכוש
צד שלישי.
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ג.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים ,בגבולות אחריות של  $5,111,111לתובע ,למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
תקופת הביטוח :תקופת ביצוע  -מיום __________ ועד ליום __________.
בתוספת תקופת תחזוקה מורחבת של  12חודשים מתום תקופת הביצוע.
תנאי הפוליסה ,בכפוף לאמור לעיל ,אינם פוחתים מתנאי ביט _____________ .זאת
מבלי לגרוע מכל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית המפורטת לעיל .מובהר,
למען הסר ספק ,כי כל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית כזאת ,גוברת.
הביטוח הנ"ל ראשוני וקודם לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או לטובתה ,ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה.
הפרת תנאי הפוליסה על ידי היזם ו/או מימטעמו בתום לב לא תפגע בזכויות המכללה על
פיה.
הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה למכללה
 31 61יום מראש ובכתב.

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות
חלה על היזם בלבד ,ובשום מקרה לא על המכללה.
בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן ,עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור
באישור זה.

______________
(חותמת המבטח)

______________
(שם החותם)

______________
(חתימת המבטח)

______________
(תפקיד החותם)
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נספח ד()5

כתב הרשאה והתחייבות
שנת הלימודים _______
אני הח"מ:
שם פרטי _______________שם משפחה ______________________
מס' ת.ז ________________
פקולטה _________________________
במוסד להשכלה גבוהה ____________________________
כתובת קבועה ______________________________________________
טלפון _______________
טלפון נייד____________ :
טלפון בעבודה________________:
דוא"ל_______________________ :
שם האב ___________________ :טלפון בעבודה_______________________ :
שם האם ___________________ :טלפון בעבודה_____________________ :
שותפ0ים בדירה :כן0לא
חדר בדירה בת _______ חדרים
בניין ________________________ מספר דירה ______________
מספר חדר _______________
מאשר(ת) ,מצהיר(ה) ומתחייב(ת) כדלהלן:
.1

מאשר(ת) כי ידוע לי שבמסמך זה יהא לביטויים שלהלן הפירוש הרשום בצידם ,דהיינו:
.1.1

"המכללה"

המכללה האקדמית תל-אביב  -יפו.

.1.2

"המעונות "
שבתקנון.

מעונות הסטודנטים של המכללה כהגדרתם בפרק המשמעת

.1.3

תקנון מעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית של תל אביב
"התקנון"
יפו –תשע"ד ,על כל תיקון שיוכנס בו ,מזמן לזמן ,באישור רשויות המכללה
המוסמכות וכל תקנון שיבוא במקום התקנון הנ"ל.

.1.4

כל מוסד ישראלי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמוסד
"המוסד"
להשכלה גבוהה ומתוקצב על ידי ות"ת (לא כולל שלוחה של מוסד זר).

.1.5

"סטודנט(ית)" מי שרשום(ה) כסטודנט(ית) במוסד ,מחזיק(ה) בכרטיס תלמיד
בר-תוקף ושילם(ה) שכר הלימוד בשעורים ובמועדים שנקבעו לכך ע"י המוסד או
קיבל(ה) דחייה או פטור מתשלום עפ"י החלטות המוסד ולהוציא מי שהורחק(ה)
מלימודים במוסד ,בין לצמיתות ובין לתקופה קצובה ומי שהפסיק(ה) הלימודים
בפועל.

.1.6

חב' _____________ ,או כל מי מטעמו ,ויבוא במקומו בכל
"המפעיל"
הנוגע לתפעול ולניהול של המעונות.
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התקופה הנקובה בסעיף  3.1לכתב הרשאה זה.

.1.2

"תקופת ההרשאה"

.1.8

הציוד והריהוט המצויים בחדר שיועמד לשימוש
"הציוד והריהוט"
הסטודנט/ית ובדירה בה מצוי חדר זה ,ציוד וריהוט המפורטים בנספח המצורף
לכתב הרשאה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

.1.4

"המתקנים המשותפים" חלקי הדירה שמחוץ לחדר שיועמד לרשות הסטודנט,
לרבות מטבח ,שירותים ,מעברים וכל המערכות המותקנות בהם .

.1.11

"השטחים הציבוריים" שטחי המעונות שמחוץ לדירה המיועדים לשימושם של
כלל דיירי המעונות.

.1.11

"החוק" חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] תשל"ב ,1422-ו/או כל חוק אחר שיחליף
אותו או יוסיף עליו.

.2

מצהיר/ה ומאשר/ת כי ידוע לי שקיבלתי רשות להתגורר בחדר או בדירה ,לפי העניין,
שיועמד לרשותי במעונות ,לבד או יחד עם אחר (לפי החלטת המפעיל) ,ולהשתמש בציוד,
בריהוט ובמתקנים המשותפים בדירה לתקופת ההרשאה כי הנני בר/ת רשות בלבד לתקופה
קצובה ומוגדרת וכי הרשות ניתנת לביטול בתנאים האמורים בתקנון ובכתב הרשאה זה
והיא כפופה לחובות ,למגבלות ,לאיסורים ולתנאים האמורים בתקנון ובכתב הרשאה זה.

.3

מצהיר/ה ומאשר/ת כי ידוע לי  -ומוסכם על ידי  -כי ההרשאה להתגורר בחדר או בדירה,
לפי העניין ,שהועמד לרשותי במעונות ולהשתמש בציוד ובריהוט ,במתקנים המשותפים
ובשטחים הציבוריים ,ניתנה לי:

.4

.3.1

למשך תקופה של  12חודשים ,שתחילתם ביום __________ וסופם ביום
__________.

.3.2

אך ורק עקב היותי סטודנט(ית) במוסד .למרות האמור לעיל ,לפיכך,היה ואחדל
להיות סטודנט(ית) במוסד ,מכל סיבה שהיא ,בטרם תום תקופת ההרשאה ,הנני
מתחייב/ת למסור על כך הודעה בכתב למפעיל בתוך  2ימים מיום שיוודע לי על
כך ,והמפעיל יהיה רשאי לקצר את תקופת ההרשאה למועד עליו ימסור לי הודעה
בכתב .נמסרה לי על ידי המפעיל הודעה על סיום תקופת ההרשאה כאמור ,הנני
מתחייב/ת לבצוע תשלום דמי הרשאה וכל תשלום נוסף על פי הסכם זה עד
לפינוי החדר או הדירה ,לפי העניין בפועל על ידי .לא מסר לי המפעיל הודעה
בדבר סיום תקופת ההרשאה הנני מתחייב/ת לשלם את כל התשלומים החלים
עלי לרבות דמי ההרשאה וכל תשלום אחר וזאת עד למועד סיום תקופת
ההרשאה כאמור בכתב הרשאה זה.

.3.3

באופן אישי ושאיננו ניתן להעברה לאחר.

.3.4

בכפוף לזכותו של המפעיל לשנות מעת לעת במהלך תקופת ההרשאה ,בהתאם
לצרכי התפעול והניהול ,את שיבוצי במעונות ,ולהעביר אותי מחדר לחדר ,באותו
בניין או בבניין אחר ,וזאת בהתראה מראש של  48שעות.

.3.5

לאחר שהובא לידיעתי כי במהלך תקופת ההרשאה באפשרות המפעיל לבצע
במתחם המעונות עבודות תחזוקה ו/או שיפוצים ,ובמקרה כאמור לא תהא לי כל
טענה שהיא כלפי המכללה ו/או כלפי המפעיל ו/או מי מטעמם בנוגע לאי נוחות
ו/או מטרדי רעש ,לכלוך ,אבק וכיוצ"ב שיגרמו לי בעת מגורי במעונות בגין ביצוע
עבודות התחזוקה ו/או השיפוצים.

.3.6

בכפוף לזכותו של המפעיל להורות על הקדמת מועד סיום אכלוס הדירה לפרק
זמן שלא יעלה על  2ימים ,בהודעה בכתב שתימסר לי  31ימים מראש לפחות ,על
מנת לבצע שיפוצים ופעולות תחזוקה במטרה להכין את הדירה למגורים,
ובמקרה זה ישולמו דמי ההרשאה באופן יחסי לתקופת המגורים.

.3.2

בכפוף להתחייבותי לשמור על תקינות החדר ,הדירה ,המתקנים המשותפים
והשטחים הציבוריים ,ולהימנע מגרימת כל נזק או קלקול בהם.

מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כי:
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.5

.4.1

ההרשאה האמורה בכתב הרשאה זה אינה יוצרת יחסי שכירות ואין הכוונה
ליצור יחסים כאלה לפי הרשאה זו והיא מתייחסת למגורים ב"בית אירוח אחר"
כמשמעותו של זה בסעיף (2א) לחוק וכי הוראות החוק לא תחולנה ,על כן ,על
הרשאה זו וכן (או לחילופין) כי -

.4.2

לא שילמתי ולא התחייבתי לשלם דמי מפתח או תמורה אחרת עבור עצם
ההסכמה להרשות לי להתגורר במעונות וההרשאה האמורה בכתב הרשאה זה
מתייחסת לנכס שהיה פנוי ביום  1.4.44מכל דייר הזכאי להחזיק בו מכח חוק,
ולפיכך לא תחולנה הוראות החוק על ההרשאה שעפ"י כתב הרשאה זה ולא
אחשב כדייר מוגן בנכס.

ידוע לי ומוסכם עלי כי ההרשאה האמורה בכתב הרשאה זה כפופה לתקנון ואני מצהיר/ה
ומאשר/ת בזה מפורשות כי -
.5.1

הוראות התקנון הובאו לעיוני ולידיעתי לפני שחתמתי על מסמך זה והן ידועות
ומוכרות לי היטב.

.5.2

הוראות התקנון מהוות חלק בלתי נפרד מכתב הרשאה זה ,גם אם לא צורף לו
בפועל ,והן מחייבות אותי במידה שווה להוראות ולתנאים האמורים בכתב
הרשאה זה ,כאילו נכתבו בכתב הרשאה זה ונחתמו על ידי.

.6

ידוע לי ומוסכם עלי כי דמי ההרשאה כוללים גם את התשלום בגין שימוש באינטרנט .דמי
ההרשאה אינם כוללים את התשלום בגין חיובי ארנונה ,מים ,הוצאות החשמל שיסופקו
לדירת המעונות ,לרבות ,לחדר בו אתגורר ולדירה בה מצוי חדר זה ואינם כוללים תשלומים
עבור טלפון ו/או כל שירות נוסף אחר שעשוי להיות מסופק לי לבקשתי .ידוע לי ומוסכם
עלי כי כל התשלומים האמורים לעיל שאינם כלולים בדמי ההרשאה ייגבו ממני בנפרד
ובנוסף לדמי ההרשאה.

.2

תמורת ההרשאה האמורה בכתב הרשאה זה אני מתחייב/ת לשלם למפעיל מדי חודש
בחודשו דמי הרשאה (להלן" :דמי ההרשאה") כדלהלן:

סוג הדירה

דמי הרשאה חודשיים

דירת סטודיו

_________₪

(בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 7.1

להלן)

.2.1

דמי ההרשאה ישולמו למפעיל אחת לחודש ,ב 4/-לחודש .דמי ההרשאה יוצמדו
למדד המחירים לצרכן (המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולכלכלה) של חודש ____  20xxשפורסם בחודש ___  20xxושעמד על ____
נקודות לפי בסיס ____ (להלן" :המדד הבסיסי") בצורה ובאופן הבא:
בהגיע מועד פירעונו של כל תשלום ותשלום ייבדק אם חל גידול במדד הידוע
במועד התשלום לעומת המדד הבסיסי ובאם יסתבר כי חל גידול כאמור יוגדל
סכום התשלום באופן יחסי מתאים לשיעור הגידול במדד הידוע ביום התשלום
לעומת המדד הבסיסי.

.2.2

בנוסף לדמי ההרשאה האמורים לעיל ,יגבה המפעיל ,אחת לחודש ,תשלומים בגין
ארנונה ,מים וחשמל שיסופקו לדירה ,וזאת בהתאם לקריאת המונה ו/או לחלקי
היחסי בדירה ו/או בבניין ,הכל לפי העניין.
גביית התשלומים בגין ארנונה ,מים וחשמל ,תבוצע ע"י המפעיל באמצעות
הוראת קבע מחשבוני ,עד היום ה 11-לכל חודש קלנדרי או באמצעות גבייה
מכרטיס אשראי ,והכל כפי שהוסדר על ידי במועד החתימה על כתב הרשאה זה.
גובה התשלומים בגין ארנונה ,מים וחשמל יקבע בהתאם לדו"חות ומדידות
שיתקבלו בגין הצריכה בחודש הקודם ולחלקי היחסי בדירה .ו/או בבניין ,הכל
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לפי העניין .המפעיל יעביר אלי דו"ח המפרט את גובה התשלומים כאמור(ככל
האפשר ,קודם למועד החיוב בהוראות הקבע ו/או באשראי) ,אולם כל עיכוב ו/או
אי קבלת דו"ח בגין החיוב בתשלומים כאמור ,לא יהווה בשום מקרה עילה לאי
תשלום ו/או לדחייה כלשהי בתשלום זה.
.2.3

ידוע לי והנני מסכים לכך כי אם יוחלט על הקפאתם של דמי ההרשאה במעונות
הסטודנטים ,אם מכח חוק ו/או תקנה ו/או צו ו/או כל דין ,ובמהלך תקופת
ההקפאה יינתן למפעיל היתר להעלאתם של דמי ההרשאה בשיעורים שייקבעו
בהיתר ,יועמדו דמי ההרשאה האמורים בהסכם זה על סכומם ערב ההקפאה
ובתוספת השיעור המירבי להעלאה שייקבע בהיתר .בתום תקופת ההקפאה
יעמדו דמי ההרשאה על סכומם הנקוב בסעיף  7.1לעיל ,כשאלה צמודים למדד
הנקוב בסעיף זה.

.2.4

אני מתחייב(ת) לגרום לכך שבכל אחד מהמועדים הקבועים לתשלום דמי
ההרשאה והתשלומים הנוספים האמורים לעיל ,תהא בחשבוני הנ"ל יתרה
כספית מספקת על מנת שהבנקאי שלי ימלא ההוראה הבלתי חוזרת ו/או את
חיוב האשראי בשלמות ובדייקנות ומכל מקום אף בהעדר יתרה מספקת כזאת,
אני מתחייב לגרום לכך שהבנקאי שלי ימלא את ההוראה הבלתי חוזרת
בדייקנות ובשלמות.

.2.5

אם לא אשלם איזה מבין התשלומים האמורים בסעיף  7לכתב הרשאה זה
במועדו ,הרי שמבלי לגרוע מזכות המפעיל לנקוט בצעדים כאמור בסעיף 4
שלהלן ,אחויב בריבית פיגורים צמודה בשיעור של  1.25%לכל שבוע של פיגור,
וזאת בנוסף להצמדת התשלומים כמפורט בכתב ההרשאה ,החל מהמועד שבו חל
פירעונם של התשלומים ועד למועד תשלומם בפועל.

.2.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.5דלעיל ,בכל מקרה של פיגור העולה על  21יום
בתשלום אחד או יותר מהתשלומים החלים עלי על פי כתב הרשאה זה לרבות
תשלום דמי ההרשאה למפעיל ,תשלום בגין חיובי ארנונה ,חשמל ומים ותשלום
בגין שירותים שונים אשר יסופקו לי (ככל שיסופקו) ,יהיה המפעיל רשאי לנקוט
בכל פעולה המותרת על פי כל דין.

.2.2

מבלי לפגוע בחובתי לשלם את דמי ההרשאה ואת כל התשלומים האמורים
בסעיף  7דלעיל ,הנני מפקיד(ה) בידי המפעיל ,במועד חתימתי על כתב זה ,סכום
השווה לדמי ההרשאה לחודש מגורים המהווה את סכום הפיקדון האמור בסעיף
 18לתקנון (להלן" :הפיקדון") .המפעיל יחזיק בפיקדון עפ"י ובהתאם להוראות
התקנון ,וזאת בין היתר ,על מנת להבטיח את תשלום דמי ההרשאה ואת כל
התשלומים הנוספים האמורים לעיל ,לרבות תשלומי ארנונה ,מים וחשמל,
במלואם ובמועדם .אני מסכימ/ה כי בתום תקופת ההרשאה וככל שלא יהא צורך
לחלט את כספי הפיקדון ,כולם או חלקם ,יוחזרו לי דמי הפיקדון ,כשהם צמודים
למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הפקדת הפיקדון ועד למדד הידוע ביום החזר
הפיקדון.

.2.8

ידוע לי ומוסכם עלי כי בחתימתי על כתב הרשאה זה אני מתחייב/ת לשלם את
דמי ההרשאה עבור מלוא תקופת ההרשאה וכי בכפוף לאמור בסעיף  7.9שלהלן,
אהיה חייב/ת בתשלום כאמור אפילו לא אתגורר או אעשה שימוש בחדר ו/או
בדירה ,הכל לפי העניין ,במשך מלוא או חלק מהתקופה ההרשאה.
כמו כן ,אני מתחייב/ת לשלם עבור כל השירותים שאינם כלולים בדמי ההרשאה
כאמור בסעיף  6לעיל.

.2.4

חרף האמור לעיל ,ידוע לי כי אם אעזוב את המעונות ביוזמתי ,בתוך תקופת
ההרשאה ,אך אדאג למציאת סטודנט מחליף ליתרת תקופת ההרשאה ,אשר
יאושר מראש ובכתב ע"י המפעיל ויקבל על עצמו את מלוא התחייבותי ליתרת
התקופה כאמור ,לרבות המצאת בטחונות כאמור בכתב הרשאה זה ,אחויב בדמי
ההרשאה עד ליום ביצוע ההחלפה בפועל ,ומאותו מועד ישולמו דמי ההרשאה ע"י
הסטודנט המחליף.
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ידוע לי ,כי לא תבוצע ההחלפה כאמור ,אלא לאחר קבלת אישור המפעיל לזהות
הסטודנט המחליף.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי היה ולא אמצא סטודנט מחליף או שזה לא
יאושר ע"י המפעיל ,אחויב בדמי ההרשאה האמורים בכתב התחייבות זה לכל
תקופת ההרשאה  -גם אם אפנה חדרי במעונות בתוך התקופה האמורה.
.8

אני מתחייב כי בתום תקופת הרשאה או בסיומה המוקדם של ההרשאה מכל סיבה שהיא,
אמסור למפעיל את החזקה בחדר ובדירה ,כשהם נקיים מכל אדם או חפץ השייך לי,
וכשהם במצב טוב ותקין כפי שנמסרו לשימושי למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.
ידוע לי כי אני אהיה אחראי/ת לכל נזק ו/או פגיעה ו/או חוסר אשר נגרמו לדירה ו/או לחדר
ו/או לציוד ולמתקנים הכלולים בו ,וכי אני מתחייב/ת לשלם למפעיל כל סכום נזק אשר
נגרם כאמור לעיל.

.4

אני מאשר/ת ומסכימ/ה בזה כי אם במועד סיום תקופת ההרשאה ו/או בכל מקרה בו
תסתיים תקופת ההרשאה במועד מוקדם יותר ,מכל סיבה שהיא ,לא אמסור למפעיל את
החזקה בחדר או בדירה שהועמדו לרשותי ,הכל לפי הענין ,כשהוא פנוי מכל חפציי ,יהא
רשאי המפעיל  -עפ"י הרשאה וייפוי כח בלתי חוזרים הניתנים לו בזה  -להיכנס לחדר שיהא
בשימושי ,להוציא מתוכו את חפציי האישיים ולאחסנם במקום שימצא לנכון מבלי
שהמפעיל וכל מי שיפעל מטעמו עפ"י הרשאה וייפוי הכח האמורים לעיל ,יהיה אחראי לכל
אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם במהלך העברת החפצים ו/או בתקופת אחסונם.
כמו כן ,אני מתחייב לשלם למפעיל פיצוי מוסכם בגין כל יום של איחור בפינוי הדירה ו/או
החדר בסך של  ,₪ 211וזאת מבלי לפגוע בזכותו של המפעיל לכל סעד חוקי אחר עומד
לרשותו לפי כתב הרשאה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

.11

ידוע לי ומוסכם עלי כי איני רשאי/ת להעביר ,להמחות או לשעבד בכל צורה שהיא את
זכויותיי ו/או את התחייבויותיי על פי כתב הרשאה זה ,מבלי שאקבל על כך את הסכמת
המפעיל בכתב ומראש .בחתימתי על כתב הרשאה זה אני נותן את הסכמתי הבלתי חוזרת
ובלתי מסויגת כי המפעיל יהיה רשאי להעביר ,להמחות או לשעבד בכל צורה שהיא את
זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,גם מבלי שיפנה אלי בעניין זה.

.11

ידוע לי ומוסכם עלי כי במידה ולא אפרע כל תשלום שאני מחויב/ת לשלם למפעיל בגין
השימוש בדירה ,לרבות – אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  -אי תשלום דמי הרשאה במועד
ו/או אי תשלום חשבונות בגין ארנונה ,חשמל ומים ו/או אי תשלום הוצאות שונות החלות
עלי על פי כתב הרשאה זה ,יהיה המפעיל זכאי לקזז כל סכום אשר אהיה חב/ה למפעיל
מסכום הפיקדון ו/או מכל סכום שהמפעיל יהיה חייב לי ,אם יהיה חייב .במקרה בו חולט
חלק או כל סכום הפיקדון ,אהיה חייב/ת מיד עם דרישתו הראשונה של המפעיל להפקיד
בידיו סכום כספי השווה לסכום הפיקדון אשר חולט.

.12

ידוע לי ומוסכם עלי כי לא אהיה רשאי/ת לקזז סכומים שבתשלומם אני חייב למפעיל כנגד
סכומים להם אהיה – אם אהיה  -זכאי לקבל מהמפעיל .אני מוותר/ת בזאת על זכות קיזוז
כאמור וזאת למרות האמור בכל דין .כן הריני מוותר/ת על כל זכות עיכבון המוקנית לי ,אם
מוקנית ,כלפי המפעיל.

.13

ידוע לי ומוסכם עלי כי ההתקשרות האמורה בכתב הרשאה זה הנה עם המפעיל וכי המפעיל
לבדו יהיה אחראי לכל ההתחייבויות כלפי וכי אין לי ולא יהיו לי כל דרישות ,טענות ו/או
תביעות הנוגעות לכתב הרשאה זה או למגורי במעונות כלפי המכללה.

.14

סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בכל הכרוך ו/או הנובע מכתב הרשאה זה ,תהיה בבתי
המשפט בתל-אביב בלבד ,לפי הסמכות העניינית.

.15

כל שינוי ו/או תוספת לכתב הרשאה זה ייעשו אך ורק בכתב ובחתימת כל הצדדים.

.16

כתובת הסטודנט/ית הנזכרת במבוא לכתב הרשאה ו/או כתובתו במעונות זה תהיינה
הכתובות לצורך קבלת הודעות בהתאם להוראות כתב הרשאה זה .כל הודעה שתישלח
בדואר רשום לפי הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לרשותו ולידיעתו של הסטודנט/ית
כעבור שלושה ימים מעת משלוחה אליו בדואר הרשום ו/או מיד עם מסירתה אם נמסרה
במסירה אישית או שוגרה בפקסימיליה ונתקבל על כך אישור.
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.12

כתב הרשאה זה מבטא את כל ההסדרים וההתחייבויות בין הצדדים לו ,וכל הצהרות ו/או
התחייבויות ו/או הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שנערכו לפני עריכתו ,בין בעל פה ובין
בכתב ,בין במפורש ובין במרומז ,בטלים ומבוטלים בזה.

.18

הוראות כתב הרשאה זה באות להוסיף על הוראות התקנון ולא לגרוע מהן ובלבד שבכל
מקרה בו תתגלה  -אם תתגלה  -סתירה בין הוראות כתב הרשאה זה לבין הוראות התקנון,
תהיינה הוראות התקנון עדיפות.

חרף האמור לעיל ,תהיינה הוראות סעיף  7לכתב הרשאה זה ,עדיפות על כל הוראה נוגדת  -אם
ישנה כזו  -שבתקנון.
ולראיה באתי על החתום:
היום _____ לחודש ______ 20XX
____________________
ח ת י מה
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נספח א' לכתב ההרשאה
.1

ריהוט וציוד שהועמד לרשות הסטודנט בחדרו:
מיטה
מזרן
שולחן כתיבה
כוננית
כיסא
ארון בגדים
מזגן ושלט למזגן
טלוויזיית  LCDושלט לטלוויזיה

.2

ריהוט שהועמד לרשות הדירה:
מקרר
כיריים חשמליות
מיקרו גל
מראות
ארונות מטבח
שולחן מטבח וכסאות

א.

ב.

ג.

אני מתחייב/ת לשלם עבור מלוא הנזק ו/או אבדן שייגרמו לציוד ,לריהוט ו/או למבנה.
למען הסר ספק מובהר כי בגין אובדן שלט של טלוויזיה ו/או מזגן ו/או כבלים/לווין אחויב
בתשלום הזמנת שלט חלופי.
קביעת גובה הנזק ו/או האובדן תעשה בהתאם לתקנון וקביעה זו תהיה סופית ולי לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או מחלוקת לגבי ו/או בקשר לקביעה זו.
למרות האמור בסעיף א' דלעיל ,הרי שלגבי נזק ו/או אובדן שייגרמו לציוד ו/או לריהוט
המשותף האמור בסעיף  2לעיל ,אשלם את החלק היחסי מסכום הנזק ו/או האובדן
בהתאם למספר הדיירים שהתגוררו בפועל בדירה בעת קרות הנזק ו/או האובדן.
אין באמור בסעיפים א'  -ג' דלעיל כדי לגרוע מהאמור בתקנון ,והם באים אך ורק להוסיף
עליו .
תאריך __________________ חתימה _____________________

אני הח"מ ,_____________________ ,המפעיל האמור בכתב הרשאה זה ,מאשר בזאת את
כל התנאים המפורטים בכתב הרשאה זה ומתחייב בזאת לפעול בהתאם לאמור בתקנון המעונות
ובכתב הרשאה זה.
היום _______ לחודש ____ שנת ________
__________________________
חותמת וחתימה
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תקנון מעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית
של תל אביב יפו –תשע"ד
חלק כללי
.1

מטרה:
מטרת תקנון זה לקבוע את סדרי החיים במעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית של
תל אביב יפו ,את החובות והזכויות של דיירי המעונות ואת הרשויות המוסמכות לפעול
במעונות.

פרק ראשון :הגדרות
.2

הגדרות:
בתקנון זה:
"המכללה"
"המעונות"

המכללה האקדמית של תל -אביב יפו.
מבני מעונות הסטודנטים של המכללה והשטחים שמחוץ למבנים אלה,
המסומנים כשטחי מעונות הסטודנטים במפת המכללה ,לרבות כל שטח
שיוכרז  -מזמן לזמן  -על ידי מנכ"ל המכללה כשטח מעונות.
תלמיד במוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בכתב ההרשאה.
"סטודנט"
סטודנט שנתקבל למגורים במעונות ,ממועד שקיבל אישור בדבר קבלתו
"דייר"
ועד שפינה מקומו במעונות והסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות
ממגוריו בהם.
כל מבקר במעונות וכל מי שמתארח בהם עפ"י ובהתאם להוראות תקנון
"מוזמן"
זה.
סגן הנשיא לענינים אקדמיים של המכללה.
"סגן הנשיא"
מי שנתמנה ,מזמן לזמן ,ע"י המפעיל ,לתפקיד מנהל מעונות
"המנהל"
הסטודנטים.
"שעות מנוחה" השעות שבין  14.11ל 16.11 -ובין  23.11ביום פלוני לבין  18.11למחרת.
מי שהמכללה תיתן לו הרשאה לתפעל ולנהל את המעונות במהלך
"המפעיל"
תקופת ההרשאה ,או כל מי מטעמו.
"ועדת המשמעת" ועדה אשר תורכב משלושה חברים כדלהלן :סגן הנשיא או נציגו ,אשר
ישמש גם כיו"ר הוועדה ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה או נציגו ונציג
המפעיל.
נציג המפעיל בוועדת המשמעת ימונה ע"י המפעיל ,ובלבד שלא ימונה מי
שדן בהליך המשמעתי עליו מערערים.
"מוסד להשכלה
כל מוסד ישראלי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמוסד להשכלה
גבוהה"
גבוהה ומתוקצב על ידי ות"ת (לא כולל שלוחה של מוסד זר).
שאר המונחים בתקנון זה ,משמעותם כמשמעות הנודעת להם בכתב ההרשאה.
כל שנכתב בלשון זכר יהא גם בלשון נקבה במשמע.
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פרק שני :הוראות כלליות
.3

תחולה:
תקנון זה חל על כל סטודנט ,דייר ומוזמן.

.0

חלקים שלובים:
חלק זה של התקנון ייקרא במשולב עם החלק בתקנון העוסק במשמעת [להלן" :פרק
המשמעת "] .על כל הפרה של הוראה מהוראות חלק זה של התקנון צפוי דייר לדיון
משמעתי עפ"י פרק המשמעת.
הוראות תקנון זה באות להוסיף על הוראות כל התחייבות או הסכם שנעשו ע"י דייר ביחס
למגוריו במעונות ולא לגרוע מהם.

.5

סדרי מגורים:
שיבוצו של הדייר במעונות ייקבע על ידי המנהל .יתר סדרי המגורים במעונות יקבעו ע"י
המנהל שיהא רשאי לשנות הסדרים אלה ,מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולהורות
לדייר לפנות את החדר ו/או את הדירה בו/בה הוא מתגורר ולעבור להתגורר בחדר/דירה-
אחרים  ,ובלבד שניתנה לדייר אפשרות להשמיע את עמדתו בפני המנהל.
ההודעה כאמור תימסר לפחות  22שעות מראש ,והדייר חייב לציית לה .על אף האמור לעיל,
בנסיבות מיוחדות ,שייקבעו לפי שיקול דעתו של המנהל יהיה הוא רשאי להורות על שינוי
מיידי של החדר/הדירה ועל הדייר לציית להוראתו.
דייר לא יעבור מחדר לחד ר אחר בדירה או מדירה לדירה אחרת או ממתחם למתחם אחר,
ללא אישור מראש ובכתב מהמנהל.

.6

מטרת ההרשאה:
דייר ישתמש בחדר שיוקצה לו ובדירה בה מצוי חדר זה למגוריו בלבד ואין להשתמש בחדר
ו/או בדירה לכל מטרה אחרת.

.7

תשלומים:
.2.1

המפעיל  -בהתאם להרשאה אשר ניתנה לו מאת רשויות המכללה המוסמכות -
יקבע מדי פעם את דמי ההרשאה שישלמו הדיירים עבור מגוריהם במעונות ואת
שיטת הצמדתם.

.2.2

דייר יהא חייב לשלם בכל עת את דמי ההרשאה ,כפי שנקבעו ע"י המפעיל
בהתאם להרשאה אשר ניתנה לו מאת רשויות המכללה המוסמכות כאמור לעיל,
במועדים שנקבעו לתשלומם.

.2.3

דייר יהא חייב בכל עת לשלם את הוצאות הארנונה ,מים ,חשמל ,וכל שירות אחר
שסופק לו ,כפי שנקבעו ע"י המפעיל בהתאם להרשאה אשר ניתנה לו מאת
רשויות המכללה המוסמכות כאמור לעיל ,במועדים שנקבעו לתשלומם.

.2.4

פיגר דייר בתשלום כלשהו יהא הוא חייב בתשלום ריבית פיגורים כפי שנקבע
בכתב ההרשאה שנחתם עם הדייר.

.8

חתימה כתב הרשאה:
מגורי דייר במעונות מותנים בחתימתו על כתב הרשאה והתחייבות וכפופים לתנאיו.

.9

ביקורת ושיפוצים:
.4.1

המפעיל ,המנהל ,וסגן הנשיא וכל אחד מטעמם ,רשאים להיכנס ,לכל חדר ו/או
דירה במעונות ,ובמקרים מיוחדים יהיו הם רשאים להיכנס לחדרים בהעדר
הדיירים מהם ,אף ללא התראה מראש ,על מנת לערוך בהם ביקורת או תיקונים
דחופים.
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.4.2

עובדי המפעיל ו/או המנהל ו/או שלוחיהם רשאים להיכנס לכל חדר/דירה ,לאחר
שניתנה הודעה מוקדמת לדייריהם ,על מנת לערוך בהם שיפוצים ו/או תיקונים
ו/או פעולות תחזוקה נדרשות.

.4.3

במקרה של שעת חירום יהיו המורשים לעיל רשאים להיכנס לחדר/לדירה ללא
הודעה מוקדמת לביצוע פעולות של הצלת חיי אדם ו/או רכוש.

.4.4

מובהר כי המפעיל יהיה זכאי בכל עת לשפץ ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לבנות
(להלן" :השיפוץ") בכל חדר ו/או דירה ו/או בנין ו/או אזור במעונות ,והדיירים
לא יהיו זכאים לכל פיצוי שהוא בגין כל אי נוחות ו/או מטרדי רעש ,לכלוך ,אבק
וכיוצ"ב אשר עשויים להיגרם להם כתוצאה מהשיפוץ ,כל עוד אין השיפוץ מונע
מהדייר מגורים ראויים ברמה סבירה .המפעיל מתחייב לעשות ככל הנדרש על
מנת לשמור על ציוד הסטודנט במהלך השיפוץ.

פרק שלישי :חובות
.4/

.44

.42

.43

הוראות ונהלים:
.11.1

דייר ,סטודנט ומוזמן ,חייבים למלא אחר הוראות ונהלים שיפורסמו ,בכתב,
מזמן לזמן ,ע"י המנהל או המפעיל ולהוראות בעל -פה שניתנו להם ע"י המנהל או
סגל עובדי המעונות.

.11.2

דייר ,סטודנט ומוזמן חייבים למלא אחר הוראות הקבע של קצין הביטחון של
המעונות ו/או של המכללה ו/או המנהל ולהישמע להוראות הביטחון המיוחדות
שינתנו להם על ידו מזמן לזמן.

.11.3

דייר יהא אחראי אישית למעשי אורחיו במעונות ,בין אם ניתן אישור לביקור על
ידי המנהל או מי מטעמו ובין אם לא ניתן אישור .מובהר כי המנהל יהא רשאי
לקבוע הסדרים מיוחדים בעניין ביקור אורחים והדיירים יהיו חייבים לציית
להסדרים אלו.

ניקיון:
.11.1

דייר חייב לשמור על הסדר והניקיון בחדר מגוריו ,בדירה בה מצוי החדר ובשטח
המעונות כולו.

.11.2

דייר חייב לנקות את חדר ו/או דירת מגוריו והוא אחראי -יחד עם חבריו לדירה
(אם בדירה יותר מדייר אחד) -לניקיון הדירה ולהוצאת האשפה מתוכה ,אל
מתחמי האשפה והמחזור הפזורים במתחם.

מבנה ,ריהוט וציוד:
.12.1

דייר חייב לשמור על חדר מגוריו ,על הדירה בה מצוי החדר ,על המעונות ,על
הציוד ,הריהוט המתקנים המשותפים שבדירה ובשטחי המעונות .והוא אחראי
לשלמותם ותקינותם.

.12.2

דיירים יקבלו דירה כשבכל בתי המנורה שבה נורות שמישות .דייר חייב להשלים
ולהחליף ,על חשבונו ,נורות חשמל חסרות או שרופות בחדר מגוריו וכלל הדיירים
חייבים להשלים ולהחליף ,על חשבונם ,נורות חשמל חסרות ו/או שרופות בחלקי
הדירה המשותפים.

.12.3

דייר חייב להצטייד ,בעצמו ועל חשבונו ,בכלי מיטה וכלי מטבח.

נעילה:
באחריות הדייר לשמור על כל חפציו האישיים לרבות דברי ערך .דייר העוזב את חדר
מגוריו ,חייב לנעלו ודייר העוזב אחרון את הדירה חייב לנעול גם את דלת הדירה .המפעיל
ו/או המכללה לא יהיו אחראים לציוד שנגנב או אבד.
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.40

ביטוח רפואי:
דייר חייב להיות מבוטח בביטוח רפואי הולם ומקיף .אין המפעיל ו/או המכללה אחראים
למתן סעד רפואי מכל סוג שהוא.

.45

בטחון:
דייר חייב להודיע לקצין הביטחון של המעונות או למנהל או לקצין הביטחון של המכללה,
ובהעדרם למי שנקבע ע"י המנהל ,על כל חפץ חשוד או אדם חשוד שימצאו או יראו
במעונות.

.46

הזדהות:

.47

.16.1

דייר חייב לשאת עימו תעודת זהות או תעודת או תג דייר בהתאם להחלטת
המעונות ,או תעודת סטודנט של המכללה ,בהיכנסו למעונות ומשך כל זמן
הימצאו שם.

.16.2

דייר ,סטודנט ומוזמן חייבים להזדהות בפני סגן הנשיא  ,המנהל ,או כל נושא
תפקיד במעונות ,בכל עת שיידרשו לכך.

דיווח:
דייר חייב לדווח למנהל על:
.12.1

היעדרות מהמעונות לתקופה העולה על שבועיים (פרט לחופשת לימודים).

.12.2

שינוי בכתובתו הקבועה.

.12.3

מחלה מדבקת או מחלה המרתקת אותו למיטה למשך למעלה מארבעים ושמונה
שעות.

.12.4

הפסקת לימודים במוסד.

מובהר בזאת כי כל היעדרות מהמעונות או עזיבתם ,בין אם דווח עליהם ובין אם לאו ,אינם
מקנים לדייר כל פטור או הנחה בתשלום דמי הרשאה ויתר התשלומים המוטלים עליו,
בכפוף להוראות כתב ההרשאה.
.48

פיקדון:
דייר חייב להפקיד בידי המפעיל -לפני כניסתו למעונות -פיקדון בסכום השווה לדמי
ההרשאה עבור חודש מגורים וזאת כבטוחה להטבת כל נזק העלול להיגרם על ידו .המפעיל
יהיה רשאי לקבוע כי הפיקדון יהיה נמוך מהסכום הנקוב לעיל ,אך לא פחות משווי דמי
ההרשאה עבור חודש אחד .על פיקדון זה  -חילוטו או החזרתו  -תחולנה הוראות הפרק
החמישי לחלק זה של התקנון.

.49

החזרים:
.14.1

עם סיום מגוריו במעונות חייב דייר להחזיר למנהל או למי שמונה על ידו את
מפתחות חדר מגוריו והדירה בה מצוי החדר ואת תעודת או תג הדייר שקיבל/ה.

.14.2

דייר חייב לפנות את הדירה ,מכל חפציו מיד בתום תקופת ההרשאה או עם ביטול
ההרשאה בכתב ההרשאה או עם פקיעתה ,הכל על פי המועד המוקדם יותר,
ולהחזיר אותה למפעיל ,כאשר היא ריקה ופנויה מכל אדם וחפץ השייך לו,
וכשהיא במצב טוב ,תקין ,נקי וראויה לשימוש מיידי.

.14.3

לא פינו הדיירים חפציהם כאמור יאוחסנו החפצים במחסני המפעיל או בכל
מקום אחר כאמור בסעיף  4 11לכתב ההרשאה והדיירים יהיו חייבים בתשלום
הוצאות האחסון החל מיום הפינוי ועד למועד הוצאת החפצים על ידם .

.14.4

המפעיל ו/או המכללה ו/או כל אחד מעובדיהם ו/או הפועלים מטעמם לא יהיו
אחראים לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לחפצי הדייר.
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.14.5

לא פינה הדייר את החפצים תוך  31יום מיום שאוחסנו כאמור לעיל ,יראו את
הדייר כמי שויתר על הבעלות בהם והם מוקנים למפעיל ,שיהא רשאי לעשות
בהם כרצונו ,מבלי צורך במתן הודעה או התראה על כך לדייר.

.14.6

המפעיל ו/או המנהל יהיו רשאים להוסיף ולקבוע מעת לעת נהלים ומועדים
להחזרת החדר והדירה והדיירים מתחייבים לפעול על פיהם ,ובלבד שהמכללה
אישרה את השינוי ,מראש ובכתב.

פרק רביעי :איסורים
.2/

לכלוך רשות הרבים:
אין להשליך אשפה ,פסולת ,עיתונים ,ניירות וכיו"ב אלא לתוך הפחים במתחמי האשפה
והמחזור הציבוריים.

.24

העברת ציוד:

.22

.21.1

אין להעביר ו/או להוציא ריהוט ,ציוד ומתקנים מחדר לחדר ,מדירה לדירה או
משטחים ציבוריים לחדר או ממקום בשטח ציבורי למקום אחר או אל מחוץ
למעונות ,אלא באישור בכתב ומראש מאת המנהל.

.21.2

אין להכניס ריהוט פרטי למעונות ו/או ציוד הפועל על חשמל ,גז ,ומים ללא
אישור מראש ובכתב מאת המנהל ,למעט מחשב אישי.

.21.3

אישור כאמור לעיל מאת המנהל ,ניתן לביטול בכל עת על פי שיקול דעת המנהל.
ביטול האישור יימסר בכתב לדייר.

.21.4

בחלוף  24שעות ממועד מתן ההודעה כאמור ,יהיו המפעיל ו/או המנהל רשאים
להוציא כל מכשיר כאמור בסעיף  21.3לעיל באופן מיידי משטח הדירה ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי כתב ההרשאה ו/או הוראות הדין.
הדייר יחויב בתשלום דמי אחסנה סבירים.

שינויים בציוד ובמבנה:
אין להכניס שינויים או תוספות כלשהם ,בין אם שינוי פנים ובין אם שינוי חוץ ,בקירות,
דלתות ,חלקי מבנה אחרים ,בריהוט וציוד ,במערכות חשמל או מים ,במתקנים משותפים
ומתקני המעונות ואין לקלקלם ,בין ע"י צביעה ,הדבקה ,תקיעת מסמרים ונעצים ובין בכל
דרך אחרת .הדיירים יחויבו בגין מלוא עלות פירוק ו/או הסרת השינויים והשבת המצב
לקדמותו.
אין לשפר את רשתות החשמל ,המים והגז (גז -ככל שקיים) ,להוסיף להן או לגרוע מהן.

.23

.20

שכפול מפתחות ומנעולים:
.23.1

שכפול מפתחות:
אין לשכפל את מפתחות הדירה והחדר ואין למסור מפתחות אלה ,או מי מהם,
לאחרים .דייר אשר איבד מפתח יודיע על כך למנהל .שכפול מפתח ופתיחת דלת
נעולה ,כרוכים בתשלום.

.23.2

החלפת מנעולים:
אין להחליף את מנעולי הדירה והחדר ואין להוסיף עליהם .המפעיל ו/או המנהל
רשאים להסיר כל מנעול שנקבע או הותקן בניגוד להוראה זו ,להתקין מנעול
חליפי ולחייב הדייר בהוצאותיהם ונזקיהם שבנדון.

אירוח:
אין להלין אדם במעונות אלא אם ניתנה הסכמתם של יתר הדיירים באותה דירה ונתקבלה
רשות לכך – מראש ובכתב -מהמנהל או מי שמונה על ידו ומשניתנה הרשות כאמור ,אין
להלינו שלא בהתאם לרשות זו ובפרט אין להלינו מעבר למשך ההרשאה .למנהל או למי
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שמונה על ידו תהיה הסמכות ,בין היתר ,לדרוש מאת האורח להותיר בידיהם פיקדון עד
לתום האירוח.
.25

גרימת רעש ,מטרד ,הפרת הסדר ושלום הציבור:
.25.1

דייר ,סטודנט ו/או מוזמן ,לא יגרום לרעש בלתי סביר במעונות.

.25.2

דייר אחראי לכך שלא יבקעו מחדרו רעשים ,קולות רדיו ומוסיקה ,טלוויזיה,
מכשירי שמע וקולות אחרים בעוצמה גבוהה.

.25.3

אין לקיים במעונות פעילות חברתית רועשת ללא קבלת רשות לכך– מראש
ובכתב– מהמנהל או ממי שמונה מטעמו ומשניתנה הרשות אין לקיים פעילות
כאמור אלא בהתאם לרשות שניתנה ומגבלותיה.

.25.4

אין לגרום במעשה או במחדל כלשהו להפרת הוראות כל דין ובכלל זה להפרת
הסדר או לתסיסה במעונות או לכל פעולה אחרת העלולה לפגוע בסדר החיים
התקין במעונות ו/או שיש בה לפגוע ברגשות הציבור.

.25.5

דייר ,סטודנט ו/או מוזמן ,לא יגרום למטרד ,הטרדה ו/או אי נוחות לדייר ו/או
למוזמן.

.25.6

דייר ,סטודנט ו/או מוזמן ,יפעל בהתאם להוראות החוק האוסרות לעודד או
להשמיע או לפרסם דברי עידוד ,שבח ,הזדהות או אהדה למעשי אלימות או
טרור; כמו כן לאלה האוסרות להשמיע או לפרסם דברי גזענות וכן דברים שיש
בהם כדי להביא לידי שנאה ,בוז או אי נעימות למדינת ישראל או כדי לעודד
שנאה או איבה בין חלקים שונים באוכלוסייה.

.25.2

שטחי המעונות מיועדים למגורים בלבד ,ועל כן אסור לחלוטין לקיים בשטחי
המעונות פעילויות פוליטיות כלשהן ,לרבות אסיפות ,הרצאות ,מפגשים מסוגים
שונים ,חלוקת עלונים (פליירים) ,תליית מודעות ,דגלים או כל חומר כתוב אחר.
מובהר כי התנהגות זו אסורה בכל מתחם המעונות ללא יוצא מן הכלל .סגן
הנשיא רשאי לאשר ,במקרים חריגים ,לפי שיקול דעתו ,פעילות כאמור.

.26

החזקת חיות מחמד:
אין להחזיק או לגדל במעונות חיות מחמד.

.27

משחקים אסורים:
אין לנהל במעונות משחקים אסורים ,הגרלות והימורים כמשמעותם של אלה בסימן י"ב
שבפרק ח' לחוק העונשין תשל"ז ,1422 -אין להשתתף בהם ואין להרשות התקיימותם
בחדר או בדירה או במעונות.

.28

אחזקת נשק:
אין להחזיק במעונות חומרי נפץ וחומרי חבלה אחרים ואין לשאת או להחזיק בהם נשק
(אפילו יש למחזיק רישיון חוקי) אלא אם ניתן אישור לכך ,מראש ובכתב ,ע"י המנהל או
קצין הביטחון של המעונות.

.29

סמים ומשקאות משכרים:
.24.1

אין להימצא בגילופין בתחומי המעונות.

.24.2

אין להחזיק ,לאחסן ,להעביר ולהשתמש במעונות בסמים המוגדרים עפ"י החוק
כסמים האסורים בשימוש ובאחזקה (להלן" :סמים אסורים").

.24.3

חל איסור עפ"י דין על עישון בשטחי המעונות ,למעט בשטחים המותרים בהתאם
להוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג-
 .1483מובהר למען הסר ספק ,כי העישון בחדרים אסור ,אלא אם התקבלה
הסכמת כל יתר הדיירים בדירה ,ובכפוף להוראות כל דין ,ובכלל זה אסור העישון
אם נגרמת כתוצאה ממנו חשיפה לעשן בשטחים האסורים בעישון.
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בנוסף ,שתיית אלכוהול ועישון נרגילות אסורים בשטחים הציבוריים והפתוחים
במעונות.

פרק חמישי :אובדן ונזקים
.3/

.34

.32

אחריות דייר לאובדן ונזק:
.31.1

דייר אחראי לכל אובדן ,נזק ,קלקול ושבר שיגרמו לדירתו ו/או חדר מגוריו
ולריהוט והציוד שבו וכלל דיירי הדירה המתגוררים בה ,אחראים ,במשותף ,לכל
אובדן ,נזק ,קלקול ושבר שיגרמו למתקנים המשותפים שבדירה ולריהוט והציוד
שבחלקים משותפים אלה.
אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על דייר אחריות לנזקים שמקורם בשימוש רגיל
וסביר בדירה ,בחדר ,בריהוט ובציוד.

.31.2

המפעיל ו/או המכללה ,עובדיהם וכל הפועל מטעמם לא יישאו בכל חבות בגין כל
נזק המצוי באחריות הדייר כאמור לעיל.

.31.3

דייר חייב להודיע מיד למנהל על כל נזק או תקלה או קלקול שנתגלו בדירה.

.31.4

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעי ל ו/או למכללה על פי כל דין ,על פי חלק זה
של התקנון ,על פי פרק המשמעת ועל פי כתב ההרשאה ,חייב דייר להחזיר
ולשפות את המפעיל בגין כל סכום שיוציא עבור תיקון ו/או החלפה בגין נזק
שאינו כתוצאה משימוש רגיל וסביר וזאת על פי דרישת המפעיל .תיקונים שהינם
כתוצאה משימוש רגיל וסביר יבוצעו על ידי המפעיל תוך זמן סביר והדייר
מתחייב לאפשר ביצועם.

חיוב דיירים בתשלום דמי נזק:
.31.1

בכל מקרה של נזק לדירה ו/או חדר ובכל מקרה של אובדן ו/או נזק לציוד וריהוט
שדירה ו/או בחדר ,יקבע המנהל את שווי האובדן ו/או הנזק ,יזמן אליו את הדייר
ולאחר ברור עמו יחליט באם חייב הדייר לשלם למפעיל ו/או למי מטעמו את דמי
האובדן ו/או הנזק האמורים או כל חלק מהם ,ויקבע את גובה התשלום ותנאיו.

.31.2

במקרה של דירה ובה מספר דיירים ,בכל מקרה של נזק לחלקים המשותפים
בחדר או בדירה ובכל מקרה של אובדן ו/או נזק לציוד ולריהוט שבחלקים אלה,
יקבע המנהל את שווי האובדן ו/או הנזק ,יזמן לברור את כלל דיירי הדירה
המתגוררים בדירה ,על מנת לבדוק את זהות האחראים לאובדן ו/או הנזק.
במקרה בו לא ניתן לייחס את הנזק/אובדן לחלק מהדיירים ,יישאו כלל הדיירים
בתשלום למפעיל ו/או למי מטעמו את שווי האובדן ו/או הנזק ,או כל חלק ממנו,
בחלקים שווים ביניהם.

הערכת שווי נזקים סופית:
הערכת שווי הנזקים שנגרמו לדירה ו/או לחדר וכן הערכת שווי האובדן ו/או הנזק לריהוט
וציוד ,תעשה ע"י המנהל .הדייר יהיה רשאי לערער על קביעת המנהל בפני מנהל יחידת
התחזוקה של המכללה ,והחלטתו תהיה סופית.

.33

גביית דמי הנזק  -הפיקדון:
.33.1

המנהל רשאי לקבוע כי דמי הנזק בהם חויב הדייר ייגבו מסכום הפיקדון ,האמור
בסעיף  18לחלק זה של התקנון ,ורשאי הוא לחייב את הדייר לשלם דמי נזק אלה
במזומן .שולמו דמי הנזק מתוך סכום הפיקדון מתחייב הדייר להשלים את סכום
הפיקדון.

.33.2

לא היה בסכום הפיקדון כדי לכסות את מלא דמי הנזק בהם חויב הדייר ,יהא
הדייר חייב לשלם ההפרש תוך  2ימים ולהשלים את סכום הפיקדון ובאם לא
ייעשה כן יהא המנהל רשאי להורות על עיכוב מתן שירותים כלשהם לדייר
במעונות עד לפירעון היתרה.
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.33.3

.30

עם סיום מגורי הדייר במעונות ,ולאחר שהמנהל יוודא כי לא נגרמו כל נזקים
לדירה ולחדר ואין כל אובדן ו/או נזק לציוד ולריהוט ,יוחזר לדייר סכום הפיקדון
או יתרתו ,הכול לפי העניין ,כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן.

נקיטת הליכים נוספים:
אין באמור בפרק זה כדי למנוע בעד הרשויות המוסמכות במכללה ו/או המפעיל לנקוט
בהליכים נוספים כנגד הדייר בגין אובדן ו/או נזק – בין עפ"י פרק המשמעת ובין עפ"י כל
זה.
בפרק
האמורים
להליכים
בנוסף
או
במקום
וזאת
–
דין

פרק שישי :חוסר התאמה חברתית
.35

סיום זכאות למגורים במעונות:
ועדת המשמעת תהא זכאית לסיים ,בכל עת ,את זכאותו של דייר להתגורר במעונות ,וזאת
בשל חוסר התאמה חברתית ,שיש בה משום פגיעה במהלך התקין של החיים במעונות
(להלן" :סיום זכאות") ,בהתאם להוראות שלהלן -
.35.1

לאחר שנעשו ניסיונות לשלב דייר במגורים במעונות ,וניסיונות אלה לא צלחו
בשל חוסר התאמתו החברתית של הדייר ,יהא המנהל רשאי לפנות לועדת
המשמעת בבקשה מנומקת בכתב לקיים דיון בדבר סיום זכאותו של הדייר.

.35.2

ועדת המשמעת תפנה לקבלת חוות-דעת מומחה מבעל מקצוע רלוונטי ,בדבר אי
התאמה כאמור לעיל .הבקשה על צרופותיה תימסר לדייר.

.35.3

הבקשה תידון בפני ועדת המשמעת בתאריך שייקבע על ידה ,במעמד המנהל
והדייר  -אם יחפוץ להופיע ולהשמיע טענותיו.

.35.4

החלטת ועדת המשמעת תהא סופית וחלוטה.

פרק שביעי :שונות
.36

.37

ציות
.36.1

דייר ,סטודנט ,ומוזמן חייבים להישמע ,לציית ולמלא אחר הוראות ונהלים
שיפורסמו בכתב מזמן לזמן ע"י המפעיל ו/או המנהל ,ואחר כל הוראה בע"פ של
סגל עובדי המעונות אשר תינתן מטעמים עניינים.

.36.2

דייר ,סטודנט ומוזמן חייבים למלא אחר הוראות קציני ואנשי הביטחון של
המכללה ו/או המפעיל ,להישמע להוראות הביטחון המיוחדות שינתנו להם על
ידם או מי מטעמם מזמן לזמן.

הליכי משמעת:
הליכי המשמעת הננקטים בגין הפרת הוראה מהוראות תקנון זה מוסדרים בפרק המשמעת.

.38

פירעון:
אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנון זה ,כל תשלום שדייר חייב למפעיל ו/או למכללה,
על פי תקנון זה עליו לשלם במזומן ובמלואו תוך  14ימים מיום דרישת התשלום בכתב ,ואם
לא יעשה כן רשא י המפעיל להורות על עיכוב מתן שירותים כלשהם לדייר כאמור עד
לפירעון החוב.

.39

הסבה:
אין להעביר את זכות השימוש בחדר או בכל חלק ממנו לאחר/ים .דייר המעביר את זכות
השימוש או המתיר לאחר/ים להתגורר בחדרו יאבד מיידית את זכאותו להתגורר במעונות
ויחויב בדמי הרשאה לפי קביעת המפעיל בגין מלוא תקופת ההרשאה ,וזאת בנוסף לכל סעד
אחר אותו רשאים המכללה ו/או המפעיל לנקוט.
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פרק שמיני :בטיחות
.41

על הדייר להישמע להנחיות הבטיחות ולמלא את הוראות הבטיחות שיינתנו לו מזמן לזמן
ע"י המפעיל.

.04

כיבוי אש:
על הדייר לבדוק את מיקום המטפים ולהפעילם רק בעת שריפה .כיבוי במים יעשה
לאחר הפסקת חשמל לקומה ונוכחות אחראים במקום .חל איסור חמור על כיסוי
ו/או הסתרה מכל סוג שהוא של מערכות גילוי האש והכיבוי בחדר/דירה בפרט,
ובשטחי המעונות בכלל.

.02

סכנות התחשמלות:

.03

.42.1

אין להשתמש במערכת החשמל במקרה של חוטים גלויים ,מכסי שקעים או
מפסקים שבורים או פגומים ,ציוד חשמלי מקולקל וכיו"ב.

.42.2

במקרה של גילוי מפגע בטיחותי ,חייב הדייר לדווח מיד למוקד האחזקה.

.42.3

מודגש בנוסף ,ובמיוחד כי הדייר לא יבצע כל שינוי ו/או תוספת למערכת
אינסטלציה ,למערכת החשמלית למערכת התקשורת ,המחשוב והאינטרנט ,בין
בעצמו ובין אם באמצעות בעל רישיון מתאים לכך.

סכנת נפילה
.43.1

חל איסור מוחלט לעלות על גגות הבניינים מכל סיבה שהיא ,לטפס או לשבת על
אדני החלונות או במקומות גבוהים ללא מעקה.

.43.2

אין לפרק חלונות ,רשתות או כל חלק מהם.

.43.3

אין להניח אדניות ,עציצים או כל חפץ אחר על אדני חלונות מבחוץ או על קירות
חיצוניים.
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תקנון מעונות הסטודנטים
פרק המשמעת
.1

מטרה:
מטרת חלק זה של התקנון לקבוע את הליכי המשמעת במעונות הסטודנטים ורשויות
השיפוט המוסמכות לנקטם.
ככלל ,כל עוד לא נקבע הסדר אחר בתקנון זה ,ייערכו הליכי הדיון בתלונה ובערעור עפ"י
הוראות תקנון המשמעת  -סטודנטים (תשס"ח) של המכללה ,בשינויים המחויבים.

.2

הגדרות:
ההגדרות שבחלק הכללי של התקנון יחולו גם ביחס למונחים בפרק המשמעת  ,אלא אם כן
נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה.

.3

עבירות:
.3.1

.3.2

.0

בתקנון זה "עבירה" פירושה –
.3.1.1

מסירת ידיעה כוזבת ביודעין או הסתרת מידע ביודעין או נקיטת
תרמית ,כל זאת על מנת להשיג זכויות מגורים במעונות או לקבל
הטבות בקשר עם זכויות כאמור.

.3.1.2

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם ,גופם או רכושם של דייר
במעונות או של עובד המפעיל או המכללה.

.3.1.3

התנהגות שאינה הולמת מעמד של תלמיד במכללה או של דייר
במעונות.

.3.1.4

לעניין זה הסתה על רקע של דת ,מין או גזע תחשב כהתנהגות
שאינה הולמת.

.3.1.5

הטרדה מינית כמשמעותה בחוק למניעת הטרה מינית התשנ"ח-
.1488

.3.1.6

אי מילוי איזו מבין החובות הקבועות בפרק השלישי לחלק הכללי
של תקנון המעונות ו/או מעשה או מחדל שהינם בניגוד לאיזה מבין
האיסורים הקבועים בפרק הרביעי לחלק הכללי של תקנון המעונות.

מי שייעץ או שידל את חברו לעבור עבירה מי שעשה מעשה או נמנע מלעשות
מעשה כדי לאפשר או לסייע לחברו לעבור עבירה  -כל זאת בין שהיועץ ,המשדל,
המאפשר או המסייע נכח בשעת עשיית העבירה הנ"ל ובין אם לאו -וכן מי שנכח
במקום העבירה על מנת לאמץ המבצע בהחלטתו או כדי להבטיח ביצועה של
העבירה  -יראו אותו כמי שהשתתף בביצוע העבירה הנ"ל ונושא באחריות לה.

רשויות השיפוט:
רשויות השיפוט בעבירות עפ"י תקנון זה תהיינה:
.4.1

המנהל.

.4.2

ועדת המשמעת:
כערכאה ראשונה וסופית (בעבירות מסוימות).
כערכאת ערעור על החלטות המנהל.

.5

סמכויות רשויות השיפוט:
.5.1

הדיון בכל עבירה ראשונה עפ"י תקנון זה להוציא עבירה על הוראות הסעיפים ,22
 28ו 24 -לתקנון המעונות ובעבירות האמורות בסעיפים  3.1.1עד [ 3.1.4כולל]
לפרק זה ייערך בפני המנהל.
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.6

.7

.5.2

הדיון בכל עבירה על הוראות הסעיפים  28 ,22ו 24 -לתקנון זה ובעבירות
האמורות בסעיפים  3.1.1עד [ 3.1.4כולל] לפרק זה והדיון בכל עבירה חוזרת,
ייערך בפני ועדת המשמעת כערכאה ראשונה.

.5.3

מי שדן או ייצג נילון בדיון לפי סעיף  5.1לעיל ,יהיה מנוע מלשבת בדין לפי סעיף
 5.2בדיון בערעור על החלטה שניתנה לפי סעיף  5.1לעיל.

.5.4

בעת דיון בפני ועדת המשמעת ,יהיה הדייר רשאי להיעזר בנציג מטעמו ,אולם לא
יהא בכך כדי לפטור את הדייר מנוכחות בדיון באופן אישי.

ערעורים:
.6.1

על החלטת המנהל ניתן לערער בפני ועדת המשמעת תוך  2ימים מיום המצאת
ההחלטה.

.6.2

החלטות ועדת המשמעת הן כערכאה ראשונה והן כערכאת ערעור תהיינה סופיות
ולא ניתנות לערעור.

עונשים:
נמצא דייר או סטודנט אשם בעבירה יהא-
.2.1

.2.2

המנהל רשאי להטיל עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים:
.2.1.1

נזיפה או אזהרה.

.2.1.2

קנס כספי בשיעור שלא יעלה על גובה שכר דירה חודשי.

.2.1.3

מניעת רישום למעונות בשנת הלימודים העוקבת.

ועדת המשמעת רשאית להטיל עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים:
.2.2.1

נזיפה או אזהרה.

.2.2.2

קנס כספי בשיעור שלא יעלה על גובה שכר דירה חודשי.

.2.2.3

הרחקה מהמעונות לתקופה קצובה.

הרחקה מהמעונות לצמיתות.
.2.2.4
עונשים מהסוג האמורים בס"ק  2.2.3ו 2.2.4 -רשאית ועדת המשמעת להטיל הן כעונש
בפועל והן כעונש על תנאי .דייר שנדון לעונש על תנאי לא יישא את עונשו אלא אם עבר –
תוך תקופה שנקבעה בהחלטת ועדת המשמעת ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שנתיים
(להלן" :תקופת התנאי") – אחת העבירות שנקבעו בהחלטה ,והורשע בשל עבירה כזאת
תוך תקופת התנאי  .תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה ,אם לא הורו אחרת בהחלטה.
.8

פיצויים:
נמצא דייר או סטודנט אשם בעבירה ,ועקב מעשה העבירה נגרם למכללה ו/או למפעיל ,הכל
לפי העניין ,נזק חומרי ,יהיו ועדת המשמעת ו/או המנהל ,לפי העניין רשאים לחייבו ,בנוסף
לכל עונש שיוטל עליו או במקומו ,לשלם למכללה ו/או למפעיל ,הכל לפי העניין ,פיצוי כספי
בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה ,ולחלט סכום זה מתוך הפיקדון ,וזאת
מבלי לגרוע מזכות המפעיל ו/או המכללה לכל סעד אחר ו/או נוסף הנתון להם עפ"י דין.

.9

הוצאה – עבירת סמים:
חרף ובנוסף לאמור בכל מקום אחר – בין בתקנון זה ובין בהוראות המכללה ונהליה –
רשאית ועדת המשמעת להורות על הוצאה זמנית של הדייר מהמעונות משיש לוועדת
המשמעת יסוד סביר לחשוד בדייר כי הוא החזיק ,איחסן ,הפיץ או השתמש בסמים
אסורים ,ולא עלה בידי הדייר להוכיח כי אין ממש בחשד זה.
"הוצאה זמנית" לעניין סעיף זה ,פירושה – הוצאה לתקופה קצובה שתיקבע ע"י וועדת
המשמעת או ,הוצאה לתקופה בלתי מוגדרת ,שתבוטל אם יזוכה הדייר בהליך שיתנהל
כנגדו בבימ"ש או עפ"י תקנון זה או על פי כל תקנון אחר החל עליו ,או ,תהפוך להוצאה
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סופית אם יורשע בהליך כאמור .לא יהא בשימוש שתעשה ועדת המשמעת בסמכות הקנויה
לה בסעיף זה כדי לפגוע בסמכותו של כל גורם אחר לנקוט בצעדים ו/או הליכים שרשאי
הוא לנקוט כנגד הדייר כאמור לפי איזו מהוראות המכללה ונהליה.
.4/

.44

.42

קובלים ומשיבים:
.11.1

הקובל בתלונות שבסמכות המנהל יהא נציג שימונה ע"י המפעיל.

.11.2

הקובל בתלונות שבסמכות ועדת המשמעת יהא המנהל.

.11.3

המשיב בערעורים שיוגשו לועדת המשמעת יהא המנהל.

תלונות וערעורים:
.11.1

הליכים לפי תקנון זה יחלו בהגשת תלונה בכתב-

.11.2

מוסמכים להגיש תלונה כל דייר במעונות ,כל עובד מעובדי המפעיל וכל עובד
מכללה שהוסמך לכך על ידי סגן הנשיא.

.11.3

תלונה לגבי עבירה שבסמכות המנהל תימסר לדייר ולמנהל ,והעתק ממנה יישלח
לסגן הנשיא ,למפעיל ולאגודת הסטודנטים.

.11.4

תלונה לגבי עבירות שבסמכות ועדת המשמעת תימסר לדייר,לסגן הנשיא למפעיל
ולאגודת הסטודנטים.

.11.5

ערעור על החלטת המנהל יוגש לועדת המשמעת והעתק ממנו יימסר למשיב.

הליכי שיפוט:
.12.1

המנהל יחליט ,בהתאם לשיקול דעתו ,אם לגנוז את התלונה [במידה ולא מצא בה
ממש] או להעבירה לקובל כאמור בסעיף  11.1דלעיל [אם הקובלנה ,על פי טיבה,
אמורה להדון בפניו] או להוציא כתב קובלנה בעצמו [אם הקובלנה ,על פי טיבה
אמורה להדון בפני ועדת המשמעת] .הדייר יהיה זכאי להגיש את תגובתו
לקובלנה.

.12.2

ועדת המשמעת ,והמנהל יקבעו -כ"א בתחום העניינים שבסמכותו -את המועדים
הנוגעים לדיון בכל תלונה או ערעור ,ובלבד שהדיון בקובלנה יתקיים לא לפני
חלוף  4ימים ממועד מסירת הקובלנה או הערעור ,לפי העניין ,לדייר ,ולא לאחר
יותר מ 21-יום ממועד זה.

.12.3

הליכי הדיון בתלונה ובערעור ייקבעו ע"י ועדת המשמעת ,והמנהל [כ"א בתחום
העניינים שבסמכותו]; בדונם בתלונה ו/או בערעור לא יהיו ועדת
המשמעת ,והמנהל קשורים בדיני הראיות והפרוצדורה הנהוגים בבימ"ש או
בוועדת המשמעת ובלבד שישמרו כללי הצדק הטבעי ובכלל זאת שתישמר
זכותו של הדייר או הסטודנט להשתתף בכל דיון שיתקיים בעניינו ולהשמיע
גרסתו.

.43

ממלאי מקום:
בהעדר המנהל ימלא מקומו -לעניין הוראות תקנון זה -מי שימנה המפעיל לצורך כך.

.40

משקיפים:
.14.1

לכל דיון משמעתי שיתנהל בפני ועדת המשמעת עפ"י הוראות תקנון זה יוזמן
משקיף מטעם אגודת הסטודנטים של המכללה (להלן" :אגודת
הסטודנטים") .אי נוכחות המשקיף לא תפסול את ההליך ובלבד שהוזמן
להיות נוכח בו.

.14.2

אגודת הסטודנטים תציע לסגן הנשיא רשימה של חברי האגודה ,שאינם דיירי
המעונות ,מתוכה ימנה הדקאן שלושה תלמידים המורשים לשמש כמשקיפים.
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ההזמנה למשקיף מטעם אגודת הסטודנטים להיות נוכח בדיון משמעתי
שיתנהל בפני ועדת המשמעת תישלח ע"י ועדת המשמעת לאגודת הסטודנטים
לפחות  48שעות לפני מועד הדיון.
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נספח ד()6

נספח תפעול ותחזוקה
תוכן עניינים
חלק א  -מבוא ותנאים כלליים לתפעול ואחזקה
חלק ב  -תנאים כלליים ומיוחדים לתפעול ואחזקה
חלק ג  -מפרט טכני מיוחד לאחזקה
חלק ד – מפרט עקרוני לאבטחה
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חלק א  -מבוא ותנאים כלליים לתפעול ואחזקה
מפרט זה מתייחס לדרישות התפעול והאחזקה במסגרת מכרז של המכללה בשיטת  DBOTלניהול
והפעלת מתחם מעונות סטודנטים ושטחים נלווים במכללה האקדמית של תל אביב יפו .המפרט
יגדיר עקרונות לתפעול ולתחזוקה שוטפת ומונעת עבור הפרויקט .עקרונות אלו יעמדו בבסיס
התכנון עבור היזם ,וישמשו את המכללה לבחינה והערכה של תפקוד היזם בתקופת התפעול .
מפרט זה אינו בא במקום הכנת תוכנית תפעול מפורטת של היזם כנדרש במסמכי המכרז בהסכם
ההקמה ,אותה יהיה על היזם להכין ולקבל אישורים נדרשים .אין זה מן ההכרח שהפרוגרמה
עליה מבוסס מפרט זה תכסה את כל פרטי המתקנים שיבוצעו בפרויקט .תפעול ואחזקת מתקנים,
מערכות ,וכן דרישות שונות בפרויקט זה יבוצעו על פי הנחיות המתכננים והיצרנים ,הוראות החוק,
התקנים ודרישות הרשויות השונות לרבות תקנות כיבוי אש ,הנחיות משטרת ישראל ,פיקוד העורף
וכל דרישות הרשויות והמכללה וכל הנחיות אחרות המחייבות בפרויקט מסוג זה.
מסמך זה מבוסס על פרוגרמה של המתחם כפי שהוכנה ע"י אדריכל המכללה במסגרת התכנון
הראשוני של המכללה למתחם המעונות על כל חלקיו ומערכותיו ,לרבות חדרי המעונות ,השטחים
הנל ווים לשימוש הסטודנטים ,שטחי שירות ,שטחי השימוש המשותף ,חדר העיון ,המועדון לרווחת
הסטודנטים ,חצרות המבנים והחניון .הפרוגרמה מגדירה טיפוסי דירות מגורים ,מערכות ואבזור
וכן תכנון ראשוני לאזורים הציבוריים ולשטחים לשימושים נלווים לסטודנטים.
שירותי הניהול ,תפעול ואחזקת הפרויקט יכללו:
.1

ניהול כלל המתחם ותפעולו.

.2

ניהול חיי הסטודנטים במתחם ,שמירה על אורח חיים תקין ורציף בצורה מסודרת לאורך
כל תקופת ההפעלה.

.3

רישום הסטודנטים למעונות לרבות שיבוצם בחדרים ,ביצוע התקשרויות בהסכמי
הרשאה ,גביית התשלומים מסטודנטים ומברי הרשות השונים.

.4

אבטחת המתחם.

.5

אחזקה שוטפת ,אחזקה תקופתית ,אחזקה מונעת וחידוש (לרבות תחזוקה מהותית
ולרבות החלפה בתום תקופת "חיי" הציוד או ירידתו מתחת להספקים ולביצועים
הנדרשים בהתאם להסכם זה).

.6

כל פעולה ושירות אחרים המפורטים בהסכם זה ו/או שיהיה צורך לבצע לצורך אחזקת
המתחם ובאופן שיאפשר הנאה של הסטודנטים ויתר המשתמשים ועשיית שימוש בחלקי
המתחם למטרתם ,וכן יאפשר שמירה על המתחם ו/או כל שטחיו במצב תקין וראוי
לשימוש למשך כל ועד לתום תקופת ההפעלה.
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כלל שירותי הניהול ,תפעול ותחזוקה ינתנו ויבוצעו על ידי היזם ברמה גבוהה במיוחד כמקובל
במתחמים מן הדרגה הראשונה ולרבות העברת המתחם בתום תקופת ההפעלה למכללה במצב כפי
שנדרש ועל פי הסכם זה.
מובהר ,כי שירותי התפעול והתחזוקה יכללו אף את כלל הפעולות והשירותים שיהיו נחוצים אף
תוך כדי תקופת ההקמה וטרם תחילת תקופת ההפעלה ,ולרבות הרכבת כל ציוד וריהוט נייד,
קליטת סטודנטים ,עריכת רישומים טרם תחילת אכלוס המעונות ו/או השטחים הנלווים לשירות
הסטודנטים ,פעולות שיווק של השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים וכל פעולה אחרת שיש לבצע
טרם תחילת תקופת ההפעלה על מנת לאפשר אכלוס הולם ,יעיל וקל של המתחם.
על היזם ל למוד את הנחיות מפרט ההקמה ואת המפרטים וההנחיות של שאר היועצים של פרויקט
זה ,את כל התקנות ,החוקים וההנחיות הנוגעות למערכות אשר יותקנו בפרויקט זה ,ולתת מענה
לכל דרישות המבנה.
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חלק ב  -תנאים כלליים ומיוחדים לתפעול ואחזקה
 .4כללי
 4.4שירותים0עבודות תפעול ואחזקה
מפרט התחזוקה שלהלן מגדיר את פעילות התחזוקה המינימלית שהיזם מתחייב לבצע
במתחם המעונות.
במסגרת זו יכללו מכלול הפעולות והשירותים הנדרשים כדי להבטיח את התפקוד הרציף
והתקין של המבנים והמערכות במתחמי המעונות ושטחיהם השונים ,וכן הפעולות
הנדרשות לביצוע אחזקה ,ניקיון ,גננות ,הדברה ,תפעול של מבנים ,חדרים ושטחים
משותפים ,תכולתם ,מערכות אלקטרומכניות ,מתקני חשמל מתח גבוה ,ומתח נמוך ,גילוי
וכיבוי אש ,אינסטלציה סאניטרית ,מעליות ,תשתיות תקשורת ,ריהוט ,אבזור וכדומה
וזאת ע"י צוות קבוע של עובדי הנהלה ,אחזקה וניקיון בתוספת כ"א מקצועי חיצוני
קבלני משנה להשלמת התחייבויותיו ומטלותיו של היזם.
 4.2קדימות בין מסמכים
לעניין קדימות בין מסמכים יחולו הוראות הסכם ההפעלה.
 4.3שיפוצים ,החלפת ציוד והריהוט
היזם יבצע סבבי שיפוצים של המבנים ,התשתיות והמערכות והחלפות הריהוט וציוד
החשמל בכל הדירות בהתאם לצורך וכפי שיקבע בתוכנית התפיסה התפעולית אשר תוגש
על ידו .ציוד ו/או מערכת ו/או רכיב אשר איכותו ו/או איכות עבודתו ו/או התפוקות
אותם הוא מפיק תפחת מהנדרש כפי שמפורט במפרטי היצור ו/או האספקה ו/או
ההתקנה יוחלפו ו/או ישודרגו .מועדי השיפוצים ,החלפת הציוד והריהוט ותוכנית
מפורטת לעבודות אלה יוגשו לאישור המכללה חודשיים לפחות לפני תחילת אותן עבודות.
 4.0מניעת הפרעות ותיאום עם גורמי המכללה
היזם מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה
המתנהלת במכללה ובמעונות ,הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים בהם ,ויעשה כמיטב
יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,תוך תיאום ושיתוף מלא עם נציגי
המכללה.
 4.5אחריות למתקנים קיימים
היזם יהיה אחראי לשלמות המתקנים במתחם המעונות ,ויתקן על חשבונו תוך זמן סביר
ולכל המאוחר כנדרש במפרט זה ,בהתאם לחומרת הנזק והשפעתו על הדיירים ויכולתם
לקיים אורח חיים רצוף ותקין ,כל נזק אשר יגרם למתקנים במהלך השימוש או כתוצאה
מביצוע פעולות אחזקה או הימנעות מביצוע פעולות אלו.
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 4.6פיקוח
פיקוח על ביצוע עבודות נשוא מפרט זה יתבצע ע"י נציגי המכללה ,עפ"י ראות עיניה
וכמפורט במפרט זה ,וזאת מבלי לפגוע באחריות היזם בחובתו לתפעול ואחזקה בהתאם
לכל מסמכי המכרז והמפרטים המצורפים אליו.
 4.7אי ביצוע ע"י היזם
להסרת ספק מודגש בזאת שהיזם מסכים כי במידה והוא לא יבצע עבודה ו/או פעולה
אשר עליו לבצע לפי הוראה כלשהי מהוראות המפרט ,בהתאם לנסיבות ובפרק זמן סביר,
המכללה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבצע לאחר מתן הודעה ליזם מראש ובכתב,
למעט במקרים דחופים אשר בהם לא תינתן הודעה כאמור ,את אותה עבודה ו/או פעולה
אשר לא בוצעה ע"י היזם כאמור ,באמצעות ספקים אחרים ו/או באמצעות עובדיה,
ובמקרה זה יחוייב היזם במלוא ההוצאות הכרוכות בביצוע אותה עבודה ו/או פעולה
בתוספת  21%מההוצאות כתמורה להוצאותיה של המכללה.
בנוסף ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית המכללה לגבות פיצויים מוסכמים כמפורט
בסעיף  2.4לפרק זה שלהלן בנוסף על החזר הוצאות לצד ג'.

 .2שירותי התפעול והאחזקה
2.4

תיאור כללי של עבודות התפעול והאחזקה
 2.1.1מפרט הפעלה ותחזוקה זה כולל את פעולות התפעול והאחזקה המינימליות
שעל היזם לבצע.
 2.1.2היזם יבצע פעולות תפעול ואחזקה הכוללות את כל העבודות ,החומרים
והחלפים הנדרשים לתיקון תקלות ולביצוע אחזקה מתוכננת של :מערכות
אלקטרומכניות וחשמל ,מבנים ,מזגנים ,מערכות מיזוג אויר ,מערכות אוורור,
מעליות ,רחבות חיצוניות ,חצרות ,מערכות ומתקני האינסטלציה הסניטרית,
ריהוט בחדרים ,בשטחים הציבוריים ,במבנים ובחצרות ,וזאת לאורך כל
תקופת הזיכיון.
 2.1.3האחזקה וההפעלה של המערכות הנ"ל תבוצע ע"י צוות עובדי אחזקה אשר
ישמשו כתורנים קבועים במתחם בשעות הפעילות בו ,ואשר יגובו ע"י כח אדם
נוסף ובמומחים מטעם היזם ,ככל הנדרש לביצוע עבודתם.
 2.1.4מחוץ לשעות העבודה הרגילות ,יעסיק היזם כוננים להיענות לקריאות לתיקון
תקלות במתחם המעונות ,מערכותיו ובמתקנים ,וזאת על מנת לעמוד
בדרישות המפרט כפי שהן מפורטות במסמך זה.
 2.1.5האחזקה כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצועה ,החומרים והחלפים
הנדרשים לתיקון תקלות ולביצוע אחזקה מתוכננת ובין השאר במערכות גילוי
וכיבוי אש ,מעליות ,מערכות מיזוג אויר ,מערכות אוורור ,מתקני מתח גבוה.
אחזקת מערכות אלה תתבצע ע"י קבלני משנה המתמחים בתחזוקת מערכות
אלה .בעבודות אחזקה אלה לא יועסקו העובדים הקבועים המועסקים
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בביצוע עבודות האחזקה המתוארות לעיל ,למעט זיהוי והגדרות התקלות
לצרכי דיווח לקבלני משנה או לעובדים מומחים שלא מהצוות הקבוע,
שיעסקו ע"י היזם לצורך אחזקתן.
 2.1.6האחזקה כוללת את כל הבדיקות התקופתיות ע"י גורמי חוץ הנדרשות עפ"י
חוקים ותקנות ועפ"י מפרט זה.
 2.1.2אחזקה כוללת לרבות כל העבודה ,החומרים הנדרשים לביצוע עבודות
הניקיון ,גינון והדברה שוטפות ומתוכננות של המבנים לרבות חדרים ,דירות,
שטחים ציבוריים ,וכן רחבות חיצוניות ,חצרות.
 2.1.8אחזקה כוללת כל כלי העבודה ,והחומרים הנדרשים לביצוע עבודות אחזקת
גינון שוטפות ומתוכננות ברחבי המתחם.

2.2

עובדים
 2.2.1כללי
סעיף זה הוא בגדר המינימום הנדרש לאיוש כוח אדם לנושא אחזקה.
במסגרת תוכנית התפיסה התפעולית ,היזם נדרש להציג את המבנה הארגוני
לתפעול ותחזוקת המעונות ,לרבות מסגרת כוח האדם והמבנה הארגוני
המתוכנן ע"י היזם לביצוע התחזוקה .להלן יפורט כח האדם המינימלי הנדרש
לביצוע התחזוקה (בנוסף למנהל המעונות בהתאם להוראות הסכם ההפעלה).
 2.2.2צוות אחזקה קבוע במתחם
הצוות הקבוע במתחם יורכב מבעלי תפקידים ומבעלי המקצוע הר"מ לפחות,
וזאת בהיקף משרה כפי שיקבע ע"י היזם ויפורט בתוכנית התפיסה התפעולית
אותה יגיש לאישור המכללה:
2.2.2.1

מנהל צוות אחזקה של מתחם המעונות.
מנהל צוות האחזקה יהיה בעל הכישורים הבאים לכל הפחות:
 בעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול צוות אחזקה וניקיון בהיקףדומה לזה הקיים במתחם
-

2.2.2.2

בעל יחסי אנוש מעולים
בעל ידע טוב בעברית
חשמלאי מוסמך ,בוגר קורס מקצועי בתחום החשמל ,בעל
תעודת חשמלאי מוסמך לפחות ,ניסיון של  5שנים לפחות
באחזקת מתקני מיזוג אויר ו/או מערכות אלקטרומכניות דומות
בהיקף דומה לזה הקיים במתחם – יתרון
בעל יכולת להפעיל את כל המערכות שבמעונות ,לאתר תקלות
בהן ולתקן אותן בהתאם לנדרש

עובד צוות אחזקה  -כללי
עובד צוות אחזקה קבוע ,בעל הכישורים הבאים לכל הפחות:
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-

-

בעל ידע וניסיון של  3שנים לפחות בביצוע עבודות אחזקה
ותיקונים במבנים ,בריהוט מקובע ,מתקני אינסטלציה
סניטרית.
בעל ידע ויכולת בעבודות צביעה על סוגיהן.
בעל יכולת להפעיל את כל המערכות שבמעונות ,לאתר תקלות
בהן ולתקן אותן בהתאם לנדרש.

 2.2.3שעות הנוכחות
שעות הנוכחות של עובדי התחזוקה במתחם המעונות יהיו בימים א-ה בין
השעות  18:11ועד  ,12:11ובימי ו' ובערבי חג עד השעה  .13:11שעות הנוכחות
של עובדי הניקיון במתחם – .14:11 – 12:31
 2.2.4החלפת עובד
המכללה תוכל להורות ליזם להחליף מיידית עובד זה או אחר בכל מקרה
שלדעת המכללה העובד אינו עומד בדרישות המפרט ,ו/או מכל סיבה אחרת.
 2.2.5כוננות בית
בכל עת שאין עובדים קבועים במתחם המעונות ,לרבות ימי ו' ,ערבי חג,
שבתות וחגי ישראל ,יחזיק היזם בכוננות עובדים ו/או קבלני משנה להיענות
לתיקונים מחוץ לשעות פעילותם במעונות.
הכוננים ימצאו בכל עת הכוננות ברציפות בזמינות לקריאה טלפונית ובמקום
בו תתאפשר הגעתם למתחם לא יאוחר מהזמן הנקוב לתיקון התקלה.
היזם ימסור ליחידת הבטחון של המכללה את שמות ומספרי הטלפון של
הכוננים ,וכן יפורסמו פרטים אלו גם בלוחות המודעות שבמתחם.
 2.2.6לבוש והופעה
העובדים אשר יועסקו ע"י היזם ,יהיו חייבים בשעות עבודתם לשמור על
הופעה מסודרת וללבוש בגדי עבודה נקיים ואחידים עם תג זיהוי.

2.3

שרותי אחזקה
כוללים בין היתר את כל הפעולות והעבודות להבטחת הפעולה הרצופה ,התקינה
והיעילה של המערכות השונות על ציודן תוך שמירה על רמת בלאי מינימלית
ובעלויות סבירות.
ניתן להגדיר את סוגי האחזקה הבאים:
 2.3.1אחזקה מתוכננת (מונעת)
בהתאם לתוכנית אחזקה שתקבע מראש ואשר כוללת גם את הנחיות המכרז.
האחזקה המונעת תתבצע בהתאם להנחיות היצרן ,טבלאות האחזקה שקבעה
המכללה ותוכנית התפיסה התפעולית אשר יגיש היזם ,וזאת לפי לוח זמנים שיקבע
מראש ובתדירות הנדרשת.
אחזקת שטחי החוץ – כולל שטחי הגינון ,מדרכות ,שבילים ,רחבות ,מיסעות
וחניונים.
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 2.3.2אחזקה מתקנת ("שבר") ותיקוני תקלות
 2.3.2.1אחזקת "שבר" ותיקוני תקלות כוללת בין היתר את כל הפעולות שיש
לבצע להחזרת המבנים ו/או הציוד ו/או המערכות לתפקוד מלא
ותקין ,וכמו כן רישום ודיווח מסודר כפי שיפורט בהמשך.
 2.3.2.2מועד גילוי התקלה הינו מועד הגילוי בפועל של התקלה ע"י הדיירים
ומתן הודעה על ידם ,התורנים הקבועים ,ביקורת יזומה ,כוננים,
עובדי הגיבוי וקבלני המשנה של היזם או מועד הבאתם לידיעה של
העובדים הקבועים ,של כונן ,או מועד עריכת אחזקה מתוכננת
(המוקדם ביניהם).
 2.3.2.3היענות הגורמים הרלוונטים תהיה בהתאם לנדרש בין באם הינם
עובדיו של היזם ו/או של קבלני משנה לאחזקת מערכות כגון
מערכות מתח גבוה ,גילוי וכיבוי אש ,מעלית וכו' .ביצוע הפעולות
יהיה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן וזאת ע"י אספקת
כוח אדם ואמצעים מתוגברים ,עבודה בשעות נוספות ולילה ,בכל
ימות השנה ,לרבות שבתות וחגים ,וע"י העברת חלקים ו/או ציוד
ממקום למקום וכד' ,עד להשלמת התיקון.
 2.3.2.4היענות לקריאות – משך הזמן שבין מועד גילוי התקלה להתחלת
התיקון.
משך הזמן להיענות לקריאות תהיה כדלקמן:
סוג
התקלה

זמן להענות

הגדרה

תוך שעה מעת
הגילוי/הודעה

תיקון
בהול

ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי
הגורם לנזק גדול מידי ו/או לחוסר אפשרות
מיידית להשתמש בנכס

תיקון

ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידית וניתן תוך  3שעות

דחוף

לבודד אותו ,ו/או ליקוי אשר אינו מאפשר
שימוש בדירה ו/או ליקוי הגורם לנזק מיידי
לבניין ולסביבתו

מעת
הגילוי/הודעה

תיקון
מיידי

ליקוי המפריע לתפקוד המלא של הבניין או
הדירות ,אך אינו מונע את השימוש בדירות

תוך  12שעות
מעת
[הגילוי/הודעה

תיקון
רגיל

ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית
בבניין

תוך  3ימי עבודה
מעת
הגילוי/הודעה
או על פי אופי
התיקון
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 2.3.2.5בתיקון רגיל כהגדרתו לעיל ,לא יעלה משך התיקון על המפורט
בטבלה שלהלן:
מס"ד

עיקרי התקלה  /העבודה

זמן מוקצב לביצוע
העבודה/תיקון התקלה
בימים

1

תיקון מזגן כמפורט בדף הטיפולים

1

2

תיקון פיצוצי מים

1

3

תיקון מקרר

1

4

תיקון דוד חימום מים חשמלי

2

5

תיקון כיריים

1

6

תיקון מיקרו גל

1

2

פתיחת סתימות ביוב

1

8

שיפוץ דלתות ,תיקוני נגרות

2

4

תיקון או החלפת מפוח אויר

3

11

תיקוני מבנה כמפורט בדף הטיפולים

5

11

תיקוני חצר כמפורט בדף הטיפולים

11

הזמנים הנ"ל אינם מצטברים אלה מתייחסים למכלול התיקון המתואר.
 2.3.3מדדי טיב תשתיות ,מבנה ומערכות – ירידת הספקים ואיכויות
 2.3.3.1ירידה בהספקים המחייבת שיפוץ ו/או שדרוג ו/או חידוש ו/או
החלפה:
א .מערכת ו/או מתקן יחשב כמחייב שיפוץ ו/או שדרוג ו/או חידוש
ו/או החלפה בכל עת שלא ניתן יהיה להחזירו ,באמצעות טיפולים
ותיקונים ,לתפוקה ו/או הספק כמפורט במסמך זה ו/או לפחות
 8/%מהתפוקה ו/או ההספק שנמדדו בעת מסירת המתקן או
לאחר שעבר את אורך חייו – הקצר מהם.
ב.

מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות ו/או הספקים בעת מסירתו,
יחשבו התפוקות ו/או ההספקים על פי המצויין בקטלוג היצרן.

ג.

לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כגון רעשים
חריגים ,תנודות ורעידות ,ריחות ,גזים נפלטים ,חוסר איטום
תרמי ורטיבות ,שריטות וסדקים הנובעים מפועלת המתקן,
צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת
המתקן וכדומה.
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2.3.3.2

בנוסף על האמור לעיל ,להלן רשימה מינימלית של פירוט תקלות
המחייבות שיפוץ יסודי או החלפה ולא תיקון רגיל ,לפי רכיבים:

יחידה/מערכת

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי
או החלפה

החלק
המבוקר

חלקי מבנה
שלד

סדקים
שקיעות

מחיצות

סדקים

סדקים ברוחב מעל  2מ"מ

ריצוף קשיח

בכל המבנים

שקיעות וסדקים

דלתות ,חלונות

צירים
ונעילות

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר
אפשרות לנעילה

ריהוט מקובע

צירים
ונעילות

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר
אפשרות לנעילה

תקרות מונמכות

מבנה

שקיעה של למעלה מ 5-מ"מ לאורך של 1
מטר

איטום
וקירות

או חריצים מעל  3מ"מ יחייבו חיזוק השלד
על פי הנחיות קונסטרוקטור

גגות מבנה

מדפים

סימני רטיבות
בלאי מכל סוג שהוא ובמיוחד שקיעה עקב
עומס של למעלה מ 5-מ"מ לאורך של 1
מטר

מכלול
המדפים

מערכות חשמל
שנאים
מתח גבוה

פריט מ"ג שיש בו תקלה המחייבת החלפת
חלקים עיקריים לרבות מגעים ,לא יתוקן
אלא יוחלף .ההחלפה תהיה לסוג חדיש.

ולוחות אמינות

דיזל גנרטור

הספק מוצא

ירידה של  11%ביכולת האספקה ו/או
ירידה במתח או בתדר האספקה

גופי תאורה

רמת תאורה

קורוזיה בגופי התאורה

תאורת חירום

זמן פעולה ירידה של יותר מ 21%-בזמן הפעולה של
גוף תאורת החירום
ועוצמת אור
חלקי סימני חריכה

בתי תקע

כל
התקע

מפסקי זרם

איכות
המתגים

חריכת מגעים

מוליכים (חוטים גוון הבידוד

סימני חריכה .לא יוחלפו קטעי חוטים או

וכבלים)

כבלים אלא כל האורך בין חיבורים
מתוכננים
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מיתוג אמינות
ציוד
המאמ"תים
בלוחות חשמל

ניתוק ללא סיבה או סימני חריכה

מערכות מתח נמוך
מתח דיוק קריאה ,פריט לא יתוקן אלא יוחלף
מערכות
החלפה תעשה לסוג חדיש יותר
נמוך כולל גילוי מדידה,
אש ,כריזה ,בקרת התרעה
אבטחה
מבנה,
וכדומה
מערכות מיזוג אוויר
ציוד חשמל ,בקרה דיוק קריאה
ומכשור

משאבות

תפוקה

-/+ 5%
פריט שאין עבורו חלפים מקוריים לא
יתוקן אלא יוחלף .ההחלפה תהיה לסוג
חדש.
ירידה של  15%ביכולת האספקה.

ואיכות הציוד לא יתוקן גוף או מאיץ משאבה שאורך
חייה יותר מ 21-שנים
מפוחים
ברזים
צנרת

גוף וחלקים לא יתוקן ציוד שבו הגוף ו/או החלקים
הסובבים נפגע מקורוזיה
סובבים
ואביזרי גוף האביזר

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף

מים וביוב
צנרת מים

גוף הצנרת

בכל בלאי יוחלף קטע הצינור ולא יתוקן
אזור בין שני ברזי סגירה בו יתרחשו יותר
מ 5-נזילות יוחלף כולו

צנרת ביוב

גוף הצנרת

קטע בין שני חיבורים או שתי שוחות
שהיו בו יותר משלוש פריצות ו/או
סתימות ,יוחלף

ברזים
צנרת

ואביזרי גוף האביזר

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף,
אלא יוחלף

 2.3.4בדיקות ,ביקורות ,ופעילויות תקופתיות ע"י גורמי חוץ מוסמכים
היזם יבצע במתחם המעונות בדיקות ,ביקורות ופעילויות תקופתיות וזאת על
פי כל דין או תקנה לכל המערכות והתשתיות הקיימות במתחם ובין השאר
כמפורט להלן:
-

בדיקות בודק מוסמך מטעם משרד העבודה למעליות
בדיקות מתקן החשמל
בדיקות הארקה עפ"י חוק החשמל
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-

בדיקת גנרטור (מהספק המוגדר בחוק החשמל)

-

ביקורות מטעם שירותי הכבאות

-

בדיקה וטיפול במערכת הספרינקלרים

-

הדרכה ,תרגולת וכללי התנהגות במקרה של דליקה

-

בדיקת ציוד כיבוי אש

-

בדיקת מערכות גילוי וכיבוי אש

-

סיור והדרכה ע"י יועץ הבטיחות

-

סיכום צילום אינפרא אדום של לוחות החשמל

-

בדיקת מז"חים

הבדיקות ,הביקורות והפעולות הנ"ל יעשו במועדים הנדרשים בחוק ובמפרט
זה ,ובכל מקרה לפחות פעם בשנה לכל בדיקה נדרשת .העתקים של דוחות
הבדיקה ,ביקורות ודווח על הפעולות הנ"ל יועברו למכללה וישמרו אצל היזם
במשרדים במעונות.
 2.3.5נהלי עבודה ורישומים
 2.3.5.1סיורי ביקורת
המכללה רשאית לקבוע סיורים לבדיקת טיב ביצוע עבודות נשוא
מפרט זה ע"י היזם ,בהשתתפות נציג היזם .הסיורים יערכו בתדירות
של אחת לחודש .בנוסף לסיורים בהשתתפות נציג היזם ,רשאית
המכללה לקיים סיורי בדיקה ופיקוח במתחם המעונות בכל הקף
שהוא ובכל מועד.
אי קיום הסיורים במתכונת המתוכננת או אי קיומם בכלל ,לא יהוו
בסיס לטענה כלשהיא של היזם כלפי המכללה.
 2.3.5.2אספקת חומרים
2.3.5.2.1

טיב ואחריות לחומרים ,לחלפים ולשיפוצים

א .כל הציוד ,החלקים והאביזרים והחומרים אשר יסופקו ע"י
היזם ,יהיו חדשים ,בלתי משומשים ,אשר יתאימו לדרישות
התקנים הישראלים המתאימים ,ובהיעדרם לתקנים של ארץ
יצורם.
ב .כל הציוד ,החלקים והאביזרים והחומרים אשר יסופקו ע"י
היזם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לזה שהוחלף ,אלא אם
נדרש אחרת ע"י המכללה.
ג .באם אין אפשרות להשיגם מסיבה כל שהיא ,יגיש היזם
לאישור המכללה את הפריט החליפי שווה הערך המוצע על
ידו.
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ד .אין בדרישה זו לשמש עילה בידי היזם לדרוש תוספת כספית
עבור עבודות התאמה כלשהן.
ה .כל ציוד ,חלק ,אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו
מהשטח ע"י היזם ,על חשבונו ,ואחרים המתאימים לנ"ל
יובאו במקומם ללא דיחוי.
2.3.5.2.2

חומרים לעבודות הניקיון

א .לביצוע עבודות הניקיון ,היזם ישתמש רק בחומרים מעולים
ובהתאם לייעודם עפ"י המלצת היצרן ,וכך שלא יגרם נזק
לאזור המטופל.
ב .החומרים יהיו מתוצרת ידועה ומוכרת ומאושרת ע"י
המכללה.
ג .חל איסור להשתמש בחומצה בעבודות הניקיון במעונות
ובסביבתן.
2.3.5.2.3

חומרים לעבודות הגננות

א .חומרי הריסוס להדברת עשביית פרא ,מזיקים ,מחלות
וזיבול ודישון יהיו מאושרים לשימוש בארץ.
ב .השימוש בחומרים אלו יעשה עפ"י המלצות היצרן וללא
יצירת מפגעים סביבתיים.
2.3.5.2.4

פינוי פסולת וגזם

פסולת וגזם יפונו למקומות מוסדרים ומאושרים.
 2.3.5.3אי יכולת לבצע שירות
היזם ידווח בעוד מועד למכללה על כל מקרה המונע ממנו את ביצוע
האחזקה בטיב ו/או במועדים כנדרש במפרט זה ,וזאת תוך  24שעות
מהמועד שבו נודע לו על כך.
 2.3.5.4דוח יומי
דוח יומי הינו טופס לרישום יומי ,בו ימלא היזם את הפרטים של
תיקונים ועבודות שביצע ,שמות העובדים ,מועד ומשך הביצוע,
וחומרים שהשקיע בכל עבודת אחזקה שתבוצע על ידו במסגרת
הסכם זה .הטופס ימולא ע"י היזם בגמר יום העבודה.
 2.3.6מסירת המתקנים ע"י היזם בגמר תקופת ההסכם
 2.3.6.1לקראת תום ההסכם ,יכין היזם את המתקנים למסירתם למכללה.
המסירה תעשה בכל המתקנים המתוחזקים ע"י היזם במסגרת
הסכם זה ,לרבות בדיקת שיפוצים ,החלפת ציוד וריהוט.
 2.3.6.2המסירה תתבצע בסיורים בהשתתפות נציג היזם.
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 2.3.6.3היזם המסיים יהיה חייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים עפ"י
החלטת המכללה תוך  31ימים מעריכת רשימת ההערות
וההסתייגויות.
 2.3.6.4היזם לא יקבל תשלום כלשהו עבור ביצוע העבודות הנדרשות בדוח,
גם אם תקופת הביצוע תחרוג מתקופת ההסכם.
 2.3.2מחשוב ,אחזקה ורישום מצאי הציוד והמערכות
 2.3.2.1היזם ישתמש בתוכנת ניהול האחזקה כדוגמת "תחזוקנית" או
בתוכנת ניהול תחזוקה אחרת המאושרת ע"י המכללה ,אשר תשמש
כלי עבודה ניהולי לביצוע עבודות נשוא מפרט זה.
 2.3.2.2היזם יבצע באמצעות התוכנה את הפעולות הבאות:
א .רישום כל חלקי המבנים ,המערכות והציוד המתוחזקים ,ולרבות
מספורם בפועל על גבי המערכות והציוד .רישום זה יתבצע תוך
חודש לכל היותר מיום התחלת העבודה .הרישום יכלול את כל
הנתונים הטכניים הנדרשים לכל סוג ציוד.
עדכון רישום המצאי כולו ,לרבות הציוד ,המערכות ,הריהוט וכו',
יתבצע אחת לחצי שנה.
ב .הקמת מערך אחזקה מונעת ומחשובו ,לרבות הפקה של תוכניות
עבודה לביצוע אחזקה מונעת ,עבודות ניקיון ,גננות ופעולות
תקופתיות אחרות .הקמת מערך זה תתבצע תוך חודש מיום
תחילת הפעלת המתחם.
ג .רישום תקלות ועבודות המבוצעות ומעקב אחר ביצוען .הרישום
יתבצע ברציפות החל מסיום ביצוע סעיף א לעיל .כל הפעולות
שהתבצעו טרם ביצוע שלב א' ,ירשמו מהניירת שתירשם בניהול
ידני.
ד .רישום ציוד ,חלקים וחומרים שנצרכו לצורך ביצוע העבודות
השונות.
ה .חובת היזם לרשום כל פעולה שהתבצעה ,ללא הבדל באם בוצעה
כחלק ממכלול התחייבויות היזם באחזקת מערכות ,בעבודות
אחזקת מבנים או בעבודות אשר שולם עבורן תשלום מיוחד.
 2.3.2.3דיווחי אחזקה ממוחשבים למכללה
א .היזם יעביר מידי חודש דוח תקלות ממוחשב למכללה
ב .אם לא יקבע אחרת ע"י המכללה ,הדוח יהיה ערוך לפי סוגי
הציוד המתוחזק ,ויכלול פרטי התקלות ואופן תיקונן.
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ג .היזם יעביר בתחילת כל שנה קלנדרית תוכנית עבודה שנתית
לפעולות אחזקה יזומה המופקת באמצעות התוכנה ,ויעדכן את
המכללה בסוף כל רבעון עם ציון התקדמות העבודות.

 2.3.2.4ניהול כרטיסי ציוד
לכל המבנים ,החצרות ,היחידות והחלקים השונים של המערכות
ינהל היזם כרטיסי ציוד אשר בהם ירשום את כל הטיפולים,
התיקונים ,הבדיקות ,התקלות ,החלפת חלקי חילוף ,שיפוצים וכד'.
הכרטסת תנוהל במשרדי המעונות ,ותימסר למכללה ע"י דרישתה או
בתום ההסכם.

2.0

פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בדרישות המפרט
אי ביצוע עבודות או אי הגעה לתיקון תקלות או אי ביצוע סעיפים או חלקי סעיפים
מהאמור במפרט – בכללם או במועדם ,יגררו אחריהם פיצויים מוסכמים כמפורט להלן.
גביית הפיצויים לא תמנע חיוב מלא של היזם בכל מקרה של נזק שיגרם כתוצאה מפעולת
הציוד ללא השגחה או ללא טיפול מתאים ,לרבות הוצאות בגין הפעלת ציוד חליפי ובגין
השכרת דיור חליפי.
ביצוע פעולות אחזקה שוטפת ו/או מונעת ו/או הגעה לתיקון תקלה וביצוע שיפוץ ,יחושבו
רק אם הטיפול בוצע במלואו ,בהתאם לנדרש ותוך עמידה בלוח הזמנים המוגדר לביצוע
אותה עבודה.
חוסר רישום ומילוי נתוני העבודה בצמוד לביצוע בהתאם להוראות – יחשב כאילו
הטיפול כולו לא בוצע.
במקרה שלא בוצעה פעולה נדרשת אשר לא מופיעה בפירוט שלהלן ,תקבע המכללה את
שיעור הפיצוי המוסכם עפ"י סעיף הדומה ביותר לפעולה זו מתוך טבלת הפרוט שלהלן.

פרוט גובה הפיצויים המוסכמים:
מס"ד

הפיצוי

נושא

1

אי הגעה לתיקון תקלה בהולה במועד הנקוב

 1,111ש"ח עבור כל
שעת פיגור

2

אי הגעה לתיקון תקלה דחופה במועד הנקוב

 611ש"ח עבור כל
שעת פיגור

3

אי הגעה לתיקון תקלה מיידית במועד הנקוב

 311ש"ח עבור כל
שעת פיגור

4

אי הגעה לתיקון תקלה רגילה במועד הנקוב

 511ש"ח עבור כל
יום פיגור
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5

אי השתתפות בסיורים לבדיקת מצב המתקנים שיערכו עם הנציג  1,111ש"ח
מטעם המכללה

2

אי ביצוע טיפול חודשי .הפיצוי לכל שבוע איחור מעבר לשבועיים  511ש"ח
הראשונים ,לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

8

אי ביצוע טיפול תלת חודשי .הפיצוי לכל שבוע איחור מעבר  251ש"ח
לשבועיים הראשונים ,לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

4

אי ביצוע טיפול חצי שנתי .הפיצוי לכל שבוע איחור מעבר  1,111ש"ח
לשבועיים הראשונים ,לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

11

אי ביצוע טיפול שנתי .הפיצוי לכל שבוע איחור מעבר לשבועיים  2,111ש"ח
הראשונים ,לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

11

ביצוע עבודה בצורה שמסכנת את המבצע ו/או הסובבים ו/או כל  5,111ש"ח
אדם אחר ו/או ביצוע עבודה בניגוד להוראות/הנחיות יועץ
הבטיחות ,חוקים ותקנות רלוונטים בנושא דוגמת חוקי משרד
העבודה והמוסד לבטיחות וגיהות וכדומה  -לכל מקרה

11

אי עדכון תיקי שטח ותוכניות עדות על פי שינויים לכל דיסציפלינה  2,511ש"ח
בנפרד

12

אספקת ציוד משומש במסגרת השיפוץ והחלפת ציוד וריהוט ,בגין  3,111ש"ח
כל פריט משומש

13

אי דיווח למכללה על תקלה או אי רישומה במחשב ניהול האחזקה

 1,111ש"ח

14

אי השגת אישור מבודק מוסמך בהתאם לנדרש (כדוגמת בודק  1,111ש"ח
מעליות וכו')  -עבור כל שבוע איחור ,לכל נושא בנפרד

15

שימוש בחומרים בלתי מאושרים (כדוגמת חומרי ניקיון ,חומרי  511ש"ח
הדברה וכו')  -לכל מקרה של שימוש

על כל תקלה חוזרת בפחות מ 31-יום רצופים יוגדל הפיצוי ב51%-
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חלק ג  -מפרט טכני מיוחד לאחזקה
 .4כללי
 1.1על היזם להגיש לאישור המכללה בהתאם לקבוע במסמכי המכרז תוכנית
לתחזוקה שוטפת ומונעת לכלל מתחם המעונות לרבות המבנים ,הציוד,
המערכות ,הריהוט ,שטחי הגינון וכו' .במסגרת תוכניתו יציין היזם את תדירות
הביקורות ,הבדיקות והטיפולים הנדרשים.
 1.2להלן יפורטו הוראות אחזקה וטיפולים לפריטים ומערכות עיקריות במתחם
המעונות .דפי הוראות הטיפולים מפרטים את עבודות האחזקה המונעת
התקופתית למתקנים בשלמותם ,וימולאו ע"י היזם בעת ביצוען .הוראות
האחזקה הרשומות בדפי ההוראות והטיפולים שלהלן הינן כלליות .במידה ולגבי
סוג ציוד מסויים אין בסעיף הוראות מתאימות או לא קיימות הוראות מיוחדות
המתאימות לו במיוחד ו/או כאשר קיימות הוראות יצרן הכוללות דרישות
מיוחדות ,יפעל היזם עפ"י דרישות והוראות יצרן אלו ,תוך עדכון והתאמת דפי
ההוראות.
 1.3ההוראות עצמן נועדו להנחות את היזם לגבי העבודות אותן עליו לבצע בכל
מערכת וציוד ,אך אינן מפרטות בדרך כלל את אופן ביצוע ההוראה ,באילו כלים
צריך היזם להשתמש לצורך הביצוע ואת התוצאה הסופית הנדרשת לאחר
הטיפול.
 1.4בכל מקום שרשום "בדיקה" ,הכוונה לבדיקה ולתיקון במידת הצורך.
 1.5אין בעבודות האחזקה המפורטות בטפסים שלהן לפטור את היזם מלבצע את כל
פעולות האחזקה כפי שמוגדר באופן כללי במסמכי המכרז ,וכפי שנדרש ע"י יצרני
הציוד .פעולות האחזקה המפורטות הינן כלליות ומינימליות ,וככל שהיזם סבור
כי דרושות פעולות אחזקה נוספות ו/או אחרות עליו לבצע אותם.
 1.6הטפסים המצורפים הינם לדוגמא בלבד .באחריות היזם אספקת הטפסים
והתאמתם כאמור היזם יגיש דף טיפול מוצע התואם לסוג המתקן אשר תוכנן
ובוצע בשלב ההקמה .דף זה יושלם ,יבדק ויאושר גם ע"י מתכניי היזם לכל
מקצוע
 1.2תדירות הביצוע תהיה לכל הפחות עפ"י המצויין בדפים ובהוראות ,ו/או על פי
האמור בהוראות היצרן – התדיר שבינהם.
 1.8למען הסר ספק ,במידה ונשמט איזה סעיף או ישנה סתירה בין הכתוב לבין
החוקים והתקנות ,החוקים והתקנות הם המחייבים.
 1.4הרשימות המפורטות להלן הינן תמצית תהליכי האחזקה בלבד .היזם רשאי
להציע שינויים בתהליכים אלו ,בכפוף למילוי כל הוראות היצרן ,ובלבד שיקבל
אישור המכללה לכך.
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 .2תאור כללי של המתחם והמתקנים שעל היזם לתחזק במסגרת
מפרט זה
מודגש כי התיאור שלהלן הינו כללי ואינו כולל ומקיף את כל הציוד והאביזרים
שבחדרים ובמתקנים ואשר אחזקתם חלה על היזם בין אם הם מפורטים בתיאור
שלהלן ובין אם הם לא מפורטים.
באופן כללי יתחזק היזם את:
 כל המבנים המערכות ,הציוד ,הריהוט והאביזרים שבמבנים ובחצרות הנמצאים בתוך מתחםהמעונות
 קו הזנת החשמל יתוחזק מקצה כבל ההזנה של חברת חשמל את המתחם קווי המים יתוחזקו מהיציאה של מגוף הקו המזין את המתחם אך כולל את כלרכיבי "הגמל"
 מערכות קווי ביוב ,ניקוז ותשתיות תת קרקעיות יתוחזקו עד לשוחה העירוניתהקולטת אותן (מחוץ לגבולות המגרש)

 2.1אחזקת מבנים
היזם יתחזק את המבנים ואת תחולתם בשלמותם ,לרבות הגג ,המעטפת
החיצונית ,חדרי המדרגות ,הדירות (לרבות חדרי מגורים ,חללים משותפים,
חדרי שירותים ומקלחת) ,חניון תת קרקעי על מרכיביו ,חללים טכניים ,שטחי
ציבור ושטחים משותפים ,קבועות סניטאריות ,מסדרונות ,כדומה וכיוצ"ב.
היזם יבצע תיקוני שבר :תיקוני צביעה ,אינסטלציה סניטרית ,ריצוף ,חיפוי
פנים וחוץ ,פרזול ,נגרות בנין ,נגרות ריהוט גן וריהוט בנין מקובע ,זגגות,
איטום ,אלומיניום ,מסגרות מחיצות ,קירות ,קונסטרוקציה ,כדומה וכיוצ"ב.
היזם יבצע בדיקות ,ביקורות ואחזקה תקופתית יזומות.

 2.2אחזקת שטחי חוץ
היזם יתחזק את רחבות החוץ ואת תכולת ושלמותם ,לרבות גדרות ,שערים,
מדרגות ,ריהוט ,תאורה ,דרכי גישה ,שטחי גינון ומעקות.
היזם יבצע תיקוני שבר :תיקוני צביעה ,ריצוף ,חיפוי ,איטום ,החלפת נורות
וכד'.
היזם יבצע בדיקות ,ביקורות ואחזקה תקופתית יזומות.
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 2.3אחזקת מערכות אינסטלציה סניטארית ,מערכות אלקטרומכניות:
מיזוג אויר ,חשמל (כולל מנ"מ) ,בטיחות אש ,מעליות ,כדומה
וכיוצ"ב
2.3.1

היזם יבצע אחזקה למערכות המיזוג והאוורור לסוגיהם (כדוגמת
מערכות  ,VRFמזגנים מפוצלים ,מזגנים מיני מרכזיים וכדומה),
מפוחים ,מאווררים (ונטה) ,למערכות סולריות לחימום מים (משולב
עם דודי חשמל דירתיים) ,מערכות אספקת ותגבור מים ,צנרת מים
חמים ,אביזריה ובידודה ,מכשירי מדידה ,אביזרי פיקוד ,בקרה
וויסות ,מעליות ,גנרטורים וכדומה וכיוצ"ב.
המערכות תתוחזקנה בשלמותן ,לרבות כל הציוד והאביזרים שבהן
ולרבות לוחות חשמל ופיקוד.

2.3.2

היזם יבצע אחזקה למערכות מתח נמוך מאוד כגון מערכות גילוי
וכיבוי אש ,בקרת מבנים ,תמ"ס ,כדומה כיוצ"ב  -ע"י קבלני משנה
בעלי הרשאה והסמכה ע"י ספקי הציוד המטופל והסמכה ע"י ספקי
הציוד אשר התקינו את הציוד.

2.3.3

היזם יתחזק את כל תשתיות התקשוב לרבות טלפון ,תקשורת
מחשבים ואינטרנט (לרבות אינטרנט אלחוטי) ,ארונות תקשורת
(ארונות עצמם) ,מובילים/תשתיות (עיליים ותת קרקעיים).

2.3.4

היזם יבצע אחזקה למתקן חשמל מתח נמוך ,מתקן חשמל מתח
גבוה ,לרבות לוחות ,מוליכים ,מובילים עיליים ותת קרקעיים,
מערכת תאורה פנים הבניינים וברחבות חיצוניות ,מתגים ושקעי קיר
כמתחייב מכל דין.

2.3.5

היזם יבצע אחזקת מערכות אינסטלציה סניטארית ובמערכת
אספקת מים במתחם ,מברזי המים הראשיים הקרובים במתחם
ומחוצה להן ועד לצרכן ,שוחות הביוב ושוחות ניקוז מי הגשם אליהן
מתנקזים צינורות הביוב והניקוז של המבנים ,מאגרי מים ,צנרת מי
רשת ,צנרת מים חמים לסוגיה ,צנרת תת קרקעית של מובילי תקשוב,
צנרת דודי מים חמים חשמליים ,צנרת וברזי כיבוי אש בשלמותה וכל
אביזריה ,צנרת ניקוז מי גשם בשלמותה ואביזריה ,גלגלוני וברזי
הידרנטיים ,ארגזי הדחה ,ברזים שונים ,מזרמים ,ראשי מקלחת,
מחסומי רצפה ,רשתות ,מתלים ותמיכות ,צנרת השקייה ,בקר
השקייה ,כדומה וכיוצ"ב.

2.3.6

היזם יבצע אחזקת שבר של מקררי מזון ביתיים ,כיריים לבישול
בחשמל ,מסכי הטלוויזיה ,תנורי המיקרוגל ונורות בגופי תאורה
(החלפת נורות שנשרפו) ,בדירות המעונות ובשטחים ציבוריים.
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2.4

מערכות מיזוג אוויר וקירור

המפרט מציין את עיקרי העבודות  /הפעולות שעל היזם לבצע לתפעול ותחזוקת המערכת
וציודה לצורך הבטחת קבלת שרות רצוף ותקין במשך כל הזמן שהמערכת מיועדת לספק
שירותים לדיירי ,עובדי ומבקרי המתחם ,תוך שמירה על בלאי נמוך של ציודי המערכת,
יעילות אנרגטית מרבית ושמירה על כללי בטיחות וגהות.
הבדיקות ,ביקורות והתיקונים יבוצעו לכלל חלקי המערכת ,בכל שטחי המתחם לרבות
בחדרי המגורים ,בדירות ,בשטחים הציבוריים ,בשטחים המיועדים לפעילות נלווית
ובמשרדים.
היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים למערכות וציוד החשמל והמנ"מ אשר תוכננו
ובוצעו בשלב ההקמה .דפים אלו יושלמו ,יבדקו ויאושרו גם ע"י מתכנני היזם.

דף טיפולים
נושא – מיזוג אויר
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

טיפול חצי שנתי
1

בדיקה חזותית ותפקוד כללי של היחידה

2

בדיקת ניקיון יציאת ניקוז מים

3

ניקוי מסנן אויר

4

ניקוי מעבה

טיפול שנתי
1

החלפת או השלמת מסנן אויר

2

בדיקת אביזרי פיקוד ,תרמוסטט ,כפתורי הפעלה ,מעבר חימום קירור

3

בדיקת מגן השהייה למדחס

4

בדיקת ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המים .ישור צלעות המאייד

5

ניקוי גרילים מלכלוך ואבק

6

בדיקת שלמות בידוד תרמי על המכסים וגוף היחידה

2

ניקוי פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המכסה) ,וביצוע שטיפה
בלחץ של הסוללה

8

בדיקת והידוק חיבורי חשמל ביחידה ובדיקת רציפות הארקה
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4

בדיקת חיזוקי חלקי פנים היחידה ,בדיקה שאין מגע בין צינורות רועדים

11

בדיקת מתלים קפיציים וחיזוקים ,החלפה או חיזוק לפי הצורך

11

ווידוא שצירי המפוחים מסתובבים בחופשיות

12

בדיקת זרם פעולה וזרם התנעה במדחס

13

ביצוע התנעת מדחס ומפוחים

14

בדיקת בידוד הצנרת

15

בדיקת ציון מצבי ההפעלה של המזגן

16

בדיקת תקינות משאבת חום

12

בדיקת רעשים ורעידות חריגים

18

הפעלת המפוח והקשבה לרעשים בזמן ההתנעה

14

בדיקת מצב הרצועות ,החלפה לפי הצורך

21

ניקוי באופן יסודי של מכלול המפוח

21

בדיקת הארקת המנוע וגוף המפוח

22

הידוק ברגי החיזוק של המפוח ,בדיקת ציריות גלגלי רצועה

23

בדיקת שלמות ואיטום חיבורים גמישים לתעלות

24

בדיקת פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוק ,וידוא כיוון סיבוב המנוע

25

הסרת חלודה וביצוע תיקוני צביעה

26

רישום זרם פעולת מנוע והשוואה לנתונים

22

מדידת ורישום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

2.5

מערכת חשמל

המפרט מציין את העבודות/הפעולות המינימליות שעל היזם לבצע לתפעול ותחזוקת
המערכת וציודה לצורך הבטחת קבלת שרות תקין במשך כל הזמן שהמערכת מיועדת
לספק שירותים לדיירי ,עובדי ומבקרי המתחם ,תוך שמירה על בלאי נמוך של ציודי
המערכת ,יעילות אנרגטית מרבית ושמירה על כללי בטיחות וגהות לפי התקנות וחוק
החשמל.
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היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים למערכות וציוד החשמל והמנ"מ אשר תוכננו
ובוצעו בשלב ההקמה .דפים אלו יושלמו ,יבדקו ויאושרו גם ע"י מתכנני היזם.
המפרט מתייחס לאחזקת מערכות מתח גבוה ומערכות מתח נמוך ,ואינו מתייחס
לאחזקת מערכות מנ"מ.
דף טיפולים
נושא – חשמל – מערכות מתח גבוה
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

טיפול חודשי
1

הקשבה לרעשים חריגים

2

בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה

3

מדידה ורישום זרמי הפעולה של המנועים

4

חיזוק והשלמת שילוט בלוח

5

בדיקה וכיול מדי זרם ומתח ,רישום זרם ומתח בכל פזה

6

בדיקת פעולות מפסקים ,מתגים ולחצנים

2

חיזוק תפסים לראשי כסלים נכנסים ויוצאים

8

נתיכים ומאמ"תים שלמים ומתאימים  /בסיסי מבטיחים שלמים

4

בדיקות טרמוגרפיות

טיפול שנתי
11

11

שנאים
א .ניקוי יסודי בחומרי ניקוי מתאים
ב .בדיקה חזותית
ג .הידוק חיבורים
ד .בדיקת הגנות טמפרטורה/עומס
ה .מריחת המבודדים בחומר מבודד מתאים
לוח חשמל
א .ניקוי יסודי של הלוח ,פסי צבירה והמפסקים (כולל שאיבת אבק)
ב .בדיקת מצב מעטפת הלוח ,דלתות ופנלים ,ניקוי ותיקוני צבע לפי הצורך
ג .בדיקת ההגנות של המפסקים .פעם ב –  5שנים יש לערוך בדיקה בכול
ההגנות
ד .הידוק כל החיבורים במפתח "מומנט" (מומנט הסגירה ניתן לכיוון)
ה .בדיקת תפקוד גופי החימום
ו .בדיקת נורות סימון והתראה
ז .בדיקת מצב הנתיכים
כבלים ופסים
א .בדיקת שלמות
ב .הידוק חיבורים עם מפתח "מומנט"
חדר ציוד מתח גבוה
א .ניקיון יסודי
ב .בדיקת המצאות של כל הכלים והציודים הנדרשים ע"י החוק
85
חתימת המציע________________ :

תוקן

ג .ניקיון מסנן אויר ובדיקת פעולת המפוחים לקירור החדר
ד .בדיקת סגירת פתחי החדר
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

לפני ביצוע הטיפול דרוש לבצע בדיקה טרמוגרפית של הציוד וחיבוריו השונים.
הטיפול יבוצע רק לאחר מילוי כל הוראות הבטיחות בציוד מתח גבוה.
דף טיפולים
נושא – חשמל – ציוד ומערכות מתח נמוך (לא מנ"מ)
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

טיפול חצי שנתי
1

לוחות ראשיים

2

א .ניקוי יסודי של הלוח כולל פסי צבירה (כולל שאיבת אבק)
ב .בדיקת מצב מעטפת הלוח ,דלתות ,פנלים ,נעילה ופתחי איוורור ,ניקוי
הלוח וצביעה במידת הצורך
ג .בדיקת תפקוד מפסיקים ומפסיקים סמי אוטומטים
ד .בדיקת וערך זרם מקסימלי
ה .בדיקת מצב מגעי המפסיקים
ו .הידוק חיבורים
ז .בדיקת מצב מגעי המפסיקים
ח .בדיקת הארקה – מדידת התנגדות
ט .בדיקת פעולות מכשור המדידה
י .בדיקת תקינות ושלמות השילוט בטיחות והוראה
יא .בדיקת התראות (אם קיימות)
יב .בדיקת המצאות תכניות ותיעוד
לוח /משני ו/או קומתי ולוחות חשמל דירתיים

3

א .ניקוי יסודי של הלוח ,וצביעה לפי הצורך (כולל שאיבת אבק)
ב .בדיקת נעילת הלוח
ג .בדיקת תפקוד מפסיק ראשי ומאמ"תים
ד .הידוק חיבורים
ה .בדיקת ממסרי הגנה /פחת
ו .בדיקת נורות סימון ,תקלה והתראה ,והחלפתן במידת הצורך
ז .בדיקת שלמות השילוט
ח .בדיקת המצאות תכניות הלוח
בדיקת אינסטלציית חשמל בדירות
א.
ב.
ג.
ד.

בדיקת שלמות ותפקוד האביזרים :שקעים ,מפסיקים ,ווסתים (דימרים)
בדיקת הארקות בשקעים ומכשירים
בדיקת תפקוד מכשירים :מקרר ,גוף חימום דוד חשמלי וכו'
בדיקת תפקוד תאורת פרוזדורים וחרום
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ה .בדיקת תקינות נקודות תאורה
טיפול שנתי
4

הארקה ראשית

5

א .בדיקת התנגדות
ב .הידו חיבורים של כבלי הארקה לפס הארקה הראשית
ג .בדיקת התנגדות הארקת יסוד או לאלקטרודות
ד .קיום ותקינות שילוט אזהרה וסימון
מנוע חשמלי (שלא מטופל במסגרת ציוד אלקטרומכני)

6

א .בדיקת ליפופים לקצר לאדמה /פזות
ב .בדיקת התנגדות ליפופים
ג .הידוק חיבורים ושלמות קופסת החיבורים
ד .בדיקת הגנות (טרמיסטר ,אם קיים)
ה .בדיקת קבל התנעה (למנועים חד פזיים בלבד)
ו .בדיקת הזרם בהתנעה ובעבודות וכיוון יתרת הזרם של המתנע
ז .בדיקת ממסרים רעש ,רעידות התחממות
לוחות הפעלה ,פיקוד ובקרה לציוד אלקטרומכני
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

ניקוי יסודי של הלוח (כולל שאיבת אבק)
בדיקת מצב מעטפת הלוח ,פנלים ,נעילה ופתחי איוורור
בדיקת מפסיק ראשי ומאמ"תים
בדיקת תפקוד מתנעים /ממסרים
כיוון יתרות זרם
בדיקת תפקוד ממסרי השהיה וזמן
הידוק חיבורים
בדיקת כניסות רגשים ,שנאי פיקוד
בדיקת תקינות :נורות סימון ,התראה
בדיקת תקינות שילוט ,הוראה ובטיחות
בדיקת תפקוד בוררי מצבים
בדיקת תפקוד מכשור מדידה
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

לפני ביצוע הטיפול השנתי יש לבצע בדיקה טרמוגרפית של כל לוחות החשמל וציודם
שזרם העבודה בהם הינו מעל  6/אמפר.
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דף טיפולים
נושא – חשמל – דיזל גנרטור
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

טיפול שבועי
1

בדיקה חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד

2

בדיקת הימצאות חומרי טיפול :שמן ,מולית ,גריז ,מים מזוקקים וכו'

3

בדיקת הימצאות מטף כיבוי אש  /מערכת כיבוי אש

4

בדיקה שמדומם חירום במנוע פתוח

5

ביצוע טיפול במצברים

6

בדיקת גובה מפלס שמן באגן שמן מנוע

2

בדיקת גובה מים ברדיאטור

טיפול חודשי
8

בדיקה חזותית נזילות שמן ,סולר ,מים

4

בדיקת מצב מסנן אויר

11

בדיקת מפלס הסולר במיכלים וברזים פתוחים

11

בדיקת טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח וזרם טעינה שבלוח הפיקוד

12

הפעלת הגנרטור בריק (ללא עומס) ובדיקת:

13

א .לחץ שמן בתחום המותר
ב .טמפ' מי מנוע תקינה
ג .רעשים חריגים וחלקים רופפים
ד .טעינת מצבר תקינה
בתום הבדיקות ללא עומס (סעיף  12לעיל) חיבור לעומס למשך חצי שעה ובדיקת:

14

א .לחץ שמן מנוע תקין
ב .מצב נזילות שמן ,סולר ,מים
ניתוק העומס ,והמשך עבודת הגנרטור בריק לצורך קירור .דימום המנוע.
בדיקת המנוע לאחר הפעלה :נזילות ,חלקים משוחררים ,שמן ,דלק ,מים

טיפול רבעוני
15

בדיקת הצורך בהחלפת שמנים ,מסנני שמן ,סולר ,אויר ,מים

16

ביצוע טיפולים במצברים:

12

א .ניקוי היטב של פני המצבר והקטבים (וידוא שכל הפתחים סגורים)
ב .בדיקה כי נקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים
ג .מריחת וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה
בדיקת שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאיזור הרדיאטור

18

בדיקת שלמות בד ופח בחיסור בין הרדיאטור לקיר המבנה

14

בדיקת תקינות מערכת איוורור חדר הגנרטור

21

בדיקת שלמות לחצן עצירת חירום
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21

בדיקת הזנת המצברים מהמטען

22

בדיקת הימצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר

23

בדיקת צנרת ונשמי מנוע

24

בדיקת צנרצ דלק וסימונה :הזנה ,החזרה ,גלישה

25

בדיקת שלמות בולמי זעזועים

26

בדיקת תקינות וקיבוע מערכת פליטה

22

בדיקת שלמות שילוט

28

בדיקה חזותית של שלמות המתנע

24

סיכוך המיסבים בגריז

31

כיול המחוונים שבלוחות הפיקוד

31

הפעלת מנוע בעומס לשעתיים (כולל מדמה עומס – לפי העניין)

32

בדיקת צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת הגנרטור

טיפול שנתי
33

החלפת מסנו אויר ומסנן שמן

34

החלפת שמנים
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

הערות:
.1

בטרם ביצוע טיפול במצברים יש לוודא ניתוק מטען אוטומטי .יש לוודא חיבור
המטען בסוף הטיפול.

 .2בטרם ביצוע טיפול סטטי במנוע ,יש לוודא ניתוק הפעלתו .יש לחבר בתום הטיפול.
 .3פעולות בתדירות שנתית תבוצענה ע"י החברה המתמחה באחזקת גנרטורים.

 2.6מעליות
2.6.1

כללי
2.6.1.1

המפרט מציין את עיקרי העבודות /הפעולות שעל היזם לבצע לתפעול
ותחזוקת המערכת וציודה לצורך הבטחת קבלת שרות תקין במשך
כל הזמן שהמערכת מיועדת לספק שירותים לדיירי ,עובדי ומבקרי
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המתחם ,תוך שמירה על בלאי נמוך של ציודי המערכת  ,יעילות
אנרגטית מרבית ושמירה על כללי בטיחות וגהות.
2.6.1.2

לפני תחילת העבודה במעלית יתלה טכנאי השירות "שלטי שירות" על
דלתות המעלית.

2.6.1.3

על קיר לוח הפיקוד יותקן שלט ובו פרטים של חברת המעליות,
ופרטים להזעקת כונן שירות.

2.6.1.4

על קיר לוח הפיקוד יותקן שלט עם הוראות החילוץ המפורטות עם
צילומים מתאימים של מכונת ההרמה.

2.6.1.5

היזם יקיים שגרת הדרכות חילוץ הלכודים מהמעלית אחת לחצי שנה
למורשים לכך.

2.6.1.6

כוח האדם אשר יועסק באחזקת המעלית יהיה מוסמך ומקצועי
ובכמות הדרושה כל שתובטח האחזקה הנדרשת בהתאם לדרישות
מפרט זה ,והעובדים יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים לביצוע
עבודות במתקני מעליות בהיקף עליו הם מופקדים.

2.6.1.2

היזם יבצע בדיקות בודק מוסמך כחוק.

2.6.1.8

היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים לסוג המעליות אשר
תוכננו ובוצעו בשלב ההקמה .דפים אלו יושלמו ,יבדקו ויאושרו גם
ע"י מתכנני היזם.
דף טיפולים
נושא – מעליות – מכונת הרמה

מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת שמן בכננת

4

בדיקת מיסבי הכננת

5

בדיקת פחמים ,מברשות

6

גירוז גלגל הטייה

2

בדיקת מעצורים

8

שימון צירים במעצורים

4

בדיקת מגענים

11

בדיקת רעידות

טיפול רבעוני
11

בדיקת חריצי גלגל ההנעה
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תוקן

טיפול שנתי
12

ניקוי נעלי המעצור

13

בדיקת מהירות

14

החלפת שמן בכננת
נושא – מעליות – וסת מהירות

מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת שמן בכננת

4

בדיקת לחיים קפיציים

5

שימון ,גירוז

6

בדיקת מפסק פיקוד

טיפול חצי שנתי
2

הפעלה נסיונית
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – מעליות – לוח פיקוד
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת מתחים

טיפול רבעוני
6

שימון צירים במגענים

2

בדיקה מכנית של מגענים

טיפול שנתי
8

בדיקת ממסרי עומס יתר

4

בדיקת נגדים
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תוקן

11

בדיקת בדיקת ממסר חוסר והיפוך פאזות

11

בדיקת חיבורים

12

בדיקת אצבעות מגענים
נושא – מעליות – כבלים

מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול חודשי
1

בדיקת מצב הכבלים

2

בדיקה פגעים

3

בדיקת תילוי

טיפול רבעוני
4

בדיקת פעמונים

5

בדיקת התרופפות

6

שימון כבלים

טיפול שנתי
2

בדיקת שבר – קוצים

8

השוואת מתיחות
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
הוראות לביצוע
מס"ד

נושא – מעליות – פסים

בוצע

טיפול חודשי
1

בדיקה ויזואלית

טיפול חצי שנתי
2

חיזוק ברגים

3

בדיקת חיזוקים

טיפול שנתי
4

ניקוי
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תוקן

נושא – מעליות – משקל נגדי
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול חודשי
1

בדיקת נעלים

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת חיבור כבלים

4

בדיקת תילוי כבלי איזון שרשרת

טיפול רבעוני
5

בדיקה – גירוז גלגל ההטיה

6

חיזוק ברגים

טיפול שנתי
2

ניקוי כללי
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

.
דף טיפולים
הוראות לביצוע
מס"ד

נושא – מעליות – דלתות פיר

בוצע

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת מנעולים – נעילה

4

בדיקת מנגנוני דלתות

5

בדיקת כבלי תשלובת (או שרשרת)

6

בדיקת כבל משקולות או קפיץ

2

בדיקת נעלי דלתות

8

בדיקת צירי הגלגלים

4

בדיקת דיקטטורים

טיפול שנתי
11

חיזוק ברגים
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תוקן

מס"ד

נושא – מעליות – תא המעלית

בוצע

תוקן

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת דלתות התא ,שימון וגירוז דלתות ,מוביל התא

4

בדיקת מאוורר

5

בדיקת תאורה ותאורת חירום

6

בדיקת פעמון אזעקה

2

בדיקת לחצן עצור

8

בדיקת קופסת לחצנים ומראה קומות

4

בדיקת סרגל ביטחון וסף ביטחון

11

בדיקת כוח סגירת דלת וזמני סגירת דלת

טיפול חצי שנתי
11

בדיקת מעקות מגנים
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
הוראות לביצוע
מס"ד

נושא – מעליות – גג תא המעלית

בוצע

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת התקן תפיסה ומגע התקן תפיסה

4

בדיקת לחצני ותאורת שירות

5

בדיקת תלוי

6

בדיקת פתח חירום

2

בדיקת מפעיל דלת
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תוקן

8

בדיקת מתקן שקילה

טיפול שנתי
4

בדיקת גומיות

11

בדיקת נעלי תא

11

חיזוק ברגים

נושא – מעליות – מתחת תא המעלית
טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת שלד התא

4

בדיקת התקן תפיסה

5

בדיקת מגעי שקילה

6

בדיקת מתקן שקילה

2

בדיקת תילוי כבל כפיף

8

בדיקת גומיות

טיפול חצי שנתי
11

חיזוק ברגים

12

בדיקת סולם לבור ,קורוזיה וצבע
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – מעליות – בור הפיר
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת גלגל וסת שימון  -גירוז

4

בדיקת פגושות שמן
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תוקן

5

בדיקת מגעי פגושות

6

בדיקת מפסק בור

2

בדיקת מתיחת כבלי וסת

8

בדיקת מתקן איזון וגירוז גלגל איזון

נושא – מעליות – אביזרים בפיר
טיפול חודשי
1

ניקוי כללי

2

בדיקה ויזואלית

3

בדיקת שלד התא

4

בדיקת מפסקים סופיים

5

בדיקת כבל כפיף

6

בדיקת עקומות

טיפול חצי שנתי
2

חיזוק ברגים
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
הוראות לביצוע
מס"ד

נושא – מעליות – בדיקות ויסות ותפקוד

בוצע

טיפול חודשי
1

בדיקה כללית

2

בדיקת לחצנים – מנורות

3

בדיקת מראי קומות

4

בדיקת חצי כיוון ,גונגים

5

בדיקת דיוק עצירה

6

בדיקת מתיחת כבלי וסת

2

בדיקת מתקן איזון וגירוז גלגל איזון
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תוקן

נושא – מעליות – אביזרים בפיר
טיפול חצי שנתי
8

בדיקת פיקוד וויסות

טיפול שנתי
4

בדיקת פיקוד כיבוי אש
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

 2.2מפרט אחזקה עקרוני למערכת אינסטלציה סניטרית
המפרט מציין את הפעולות המינימליות שעל היזם לבצע לתפעול ותחזוקת מערכת
האינסטלציה הסניטרית ,וזאת לצורך הבטחת קבלת שרות תקין במשך כל הזמן
שהמערכת מיועדת לספק שירותים לדיירי ,עובדי ומבקרי המתחם ,תוך שמירה על בלאי
נמוך של ציודי המערכת ,יעילות אנרגטית מרבית ושמירת איכות הסביבה.
היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים למערכות וציוד האינסטלציה הסניטרית אשר
תוכננו ובוצעו בשלב ההקמה .דפים אלו יושלמו ,יבדקו ויאושרו גם ע"י מתכנני היזם.
המפרט מחולק לפי יעוד הציוד:
א .ציוד וצנרת מי דלוחין וביוב של המתחם ,חיצונית ודירתית.
ב .ציוד וצנרת הספקת מים קרים וחמים של המתחם ,חיצונית ודירתית.
ג .ציוד ,תיעול וצנרת מי גשם וניקוז – מופיע במסגרת מפרט אחזקת מבנים.
דף טיפולים
נושא – מערכת ביוב
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

טיפול חצי שנתי
1
2

3

צנרת ביוב חיצונית  -בדיקת שלמות וזרימה חופשית בתאי הביקורת בתשתיות
תת קרקעיות של ביוב וניקוז ,סילוק משקעים ,פתיחה חופשית של המכסים,
עקירת צמחיה
צנרת דירתית וביתית
א .בדיקת כללית חזותית של קופסאות ריצפה
ב .חופשיות הזרימה ,ניקוי סתימות
ג .בדיקה וניקוי סיפונים של הכיורים
ד .הידוק חיבורים לקיבוע הצנרת ואביזריה
משאבות טבולות ביוב/ניקוז
א .בדיקה תפקודית ,רעש ,רעידות ,לחץ סניקה
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תוקן

ב .בדיקת תפקוד אביזרי הצנרת :שסתומי ניתוק ,אל חוזרים
ג .בדיקת לוח חשמל של המשאבות ,הידוק חיבורי לוח ופיקוד ,בדיקת הארקה
ומצב פיזי של הלוח (ראה מפרט נפרד במערכת חשמל)
ד .הוצאת המשאבה מהבור – בדיקת אטימות ,ניקוי ,וצביעה בצבע נגד חלודה.
בתנאים מסוימים הטיפול יהיה פעם ב 3 -שנים
בור אגירה ביוב/ניקוז
4
בדיקת איטום הבור
א.
בדיקת רמת המשקע בבור וניקויו במידת הצורך.
ב.
טיפול שנתי
צנרת ביוב חיצונית – שטיפת תאים במידת הצורך
11

משאבות טבולות
א .הוצאת משאבה מהבור בדיקה כללית.
ב .בדיקת אטמים והחלפת שמן ,אטם ציר (במידה שקיים) בדיקת איטום חיבור
החשמל למנוע המשאבה.
ג .בדיקה וניקוי אביזרי פיקוד :מצופים ,אלקטרודות או רגש אחר
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – ציוד ,צנרת ואביזרי צנרת של מים קרים וחמים
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול רבעוני
1

בדיקת נזילות מים מחיבורים ואביזרים

טיפול חצי שנתי
2

בדיקה חזותית של הצנרת הגלויה.

3

בדיקת מצב הכלים ,כיורים ,אסלות ,ארגזי הדחה ,והחלפתם במידת צורך

4

בדיקת מחלקים דירתיים כולל תפקוד שסתומי הניתוק ראשיים ולכל צרכן

5

בדיקת תפקוד שסתומי (ברזים) ,הכיורים ,החלפת אטמים או החלפת יחידות
פגומות
בדיקת תקינות מוני המים הדירתיים ,של השטחים המשותפים וכללי

2

ככל שיותקן מתקן סינון למי רשת ,יטופל לפי הוראות היצרן כולל ניקוי ו/או
החלפת סננים

6

תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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דף טיפולים
נושא – מערכת סולרית ודוד מים חמים דירתי
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול רבעוני
מערכת סלולרית – קולטי שמש:
1

בדיקה חזותית – ניקוי מאבק ,תיקון נזילות.

2

בדיקת כיול הטרמוסטט הדיפרנצילי של המערכת.

3

בדיקת פעולה משאבת סיחרור מים.

4

מיכל התפשטות בדיקת אטימות לחץ גז מערכת מילוי כולל ווסת לחץ ומסנן

5

הוצאת אויר מהצנרת

טיפול חצי שנתי
6

בדיקה ויזואלית

2

בדיקת תפקוד שסתום הביטחון

8

בדיקת תפקוד הטרמוסטט הפנימי הדיפרנציאלי (אם קיים)

4

בדיקת תפקוד שסתום חשמלי לניתוק מערכת מרכזית (אם מורכב)

11

בדיקת שלמות גוף החימום החשמלי והחלפתו במידת הצורך

11

בדיקת חיבורי צנרת ומים

12

בדיקת חלודה בחיבורים

13

בדיקת בידוד צנרת המים

14

בדיקת חיבורים חשמליים של הדוד

15

בדיקת קיבוע הדוד לקיר או לתקרה
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – משאבת סחרור
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מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול חצי שנתי
1

בדיקה חזותית ,נזילות ,רעש ,רעידות

ניקוי 2מסנן ניקוי מסנן
3

גרוז מסבי המשאבה

4

בדקית רגשי לחץ/טמפרטורה

5

קריאה ורישום של לחצי מים יניקה וסניקה

טיפול שנתי
6

בדיקת דליפות מים מהצירים

2

בדיקת הידוק חיבורי חשמל

8

בדיקת הארקת מנוע ,ניקוי פתחי אוורור של המנוע ,ובדיקת מניפת האוורור

4

רישום זרם פעולה רגיל ,רישום זרם פעולה מול ברז סגור ,השוואה לנתונים

11

רישום לחץ סניקה מול ברז סגור .השוואת הנתונים.

11

ניקוי חלודה וביצוע תיקוני צבע
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – משאבת הגברת לחץ
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

תוקן

טיפול חצי שנתי
1

בדיקה חזותית ,רעש ,רעידות ,נזילות

בדיקת ותפעול שסתומי ניתוק ואל חוזרים
2
3

בדיקת מדי לחץ

4

בדיקת והידוק חיבורים חשמליים למנוע

5

בדיקת אטם ציר והחלפתו במידת הצורך
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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שם
המבצע:

דף טיפולים
נושא – מאגר מים
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול חצי שנתי
1

בדיקות בקטריולוגיות של טיב המים

2

בדיקת סגירת המאגר ופתחי האיוורור

3

בדיקת מכשור למדידת גובה המים ,התראה והפעלה

4

בדיקת תפעול אביזרי צנרת

5

ניקוי מסנן כניסה למאגר
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

אם המאגר משמש גם לאגירת מים לכיבוי אש – בדיקת הסידור להחלפה
מתמדת של מי המאגר.
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2.8

ציוד ומערכות בטיחות אש
 2.8.1כללי
ההנחיות שדלהלן לא מחליפות הוראות מחייבות בנושא ,מכל דין.
כל ביקורת0בדיקה בנושא ציוד ומערכת בטיחות אש תכלול גם ביצוע אינטגרציה
(מדי שנה) באמצעות מכון התקנים ,ולאחריה יועבר אישור על ביצועה למכללה.
לפני תחילת בדיקות  /עבודות במתחם המעונות יש ליידע על קיומן את האחראים
במעונות וזאת הגורמים האמורים לקלוט אזעקות והדעות על תקלה ,לרבות
למכללה .כמו-כן יש לוודא שכל המערכות המופעלות על – ידי מערכת גילוי  /כיבוי
האש ינותקו.
בתום הבדיקות  /העבודות יש לבצע הליך מבוקר של "חזרה לשיגרה".
 2.8.2אחזקת מערכת כיבוי בספרינקלרים
היזם יבצע בדיקה וטיפול למערכת מתזי מים (ספרינקלרים) בהתאם לכל התקנים
העדכנים כפי שיהיו מעת לעת ,באישור מכון התקנים הישראלי ויעביר לידי
המכללה אישור על כך .היזם יטפל באופן מיידי בליקויים שנמצאו וידווח על
השלמת התיקונים הנדרשים.
טיפול בליקויים המחייב שינויים בתשתית קיימת יוצגו למכללה לקביעת אופן
הטיפול.
 2.8.3הדרכות ותרגולת בטיחות וכללי התנהגות במקרה של דליקה
היזם יקיים שגרת הדרכות ותרגולות בטיחות אש מטעם שירותי הכבאות בתדירות
של אחת ל 6-חודשים לפחות ,ויעביר לידי המכללה אישור על כך.
 2.8.4בדיקות ציוד כיבוי אש
היזם יבצע בדיקות שנתיות של עמדות כיבוי אש ע"י חברה מוסמכת ,ויעביר לידי
המכללה אישור על כך.
היזם ישלים הציוד החסר ללא דיחוי ,וידווח על כך למכללה.
 2.8.5ביקורת תקופתית לבדיקת סדרי מניעת דליקות
היזם יקיים ביקורות תקופתיות לבדיקת סדרי מניעת דליקות מטעם שירותי
הכבאות ,לרבות בדיקות לעמידה בתנאי האינטגרציה ,ויעביר לידי המכללה
אישור על כך.
היזם יטפל באופן מידי על ליקויים שנמצאו ,וידווח על השלמת התיקונים
הנדרשים.
 2.8.6בדיקת מערכת כיבוי אש בגז
בדיקת מערכת כיבוי אש בגז תבוצע אחת ל  6חודשים ותכלול את כל הנדרש ע"י
הרשויות ,התקנים ,המתכנן של היזם ,היצרן ,המתקין ולפי דרישות המכללה.
לפני הבדיקה יש לוודא ניתוק של הסולונואידים0הנפצים ובסיומה יש לבצע הליך
מבוקר של "חזרה לשיגרה".
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2.9

אחזקת מבנים
דף טיפולים
נושא – שטחים ציבוריים

מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול רבעוני
1

בדיקת צבע וחיפוי קירות .במקום שנדרש תיקון ,יצבע הקיר בשלמותו

2

בדיקת ריצוף ותיקון ריצוץ שבור ,שקוע ורופף

3

בדיקת מעברי מילוט פנויים

4

בדיקת דלתות ,מנעולים ,ידיות ,משקופים ,מחזירי דלתות ,סגירה עצמית
(בדלתות מעכבות אש)

5

סיור ופינוי חפצים שלא שייכים ממעברי מילוט ,חדרי מכונות ,גג ,מארונות חשמל

6

בדיקת תכולת ארונות כיבוי אש

טיפול חצי שנתי
2

בדיקת ריהוט – שלמות ,חוזק ,כיסוי ,ציפוי

8

בדיקה ושימון פרזול דלתות וחלונות

4

בדיקת תקרות אקוסטיות – ישור ,בדיקת יציבות ,החלפת קטעים פגומים ,בדיקת
יציבות גופי התאורה

11

בדיקת חלונות – איטום ,סגירה

11

בדיקת גופי תאורה ,תאורת חירום ,תאורת הכוונה ותאורה דו תכליתית

12

בדיקת שלמות המבנה מבפנים – קירות ,תקרות ,רצפות

13

בדיקת שלמות מעטפת המבנה

14

הדברה נגד נגד מכרסמים ,ציפרוים וחרקים

15

בדיקת שלמות תשתיות חשמל ותקשורת

16

בדיקת שלמות תשתיות ביוב וניקוז :צנרת ,מחסומי רצפה ,סיפונים ,חיבורים,
זרימה חופשית

12

בדיקת אביזרי דקורציה נייחים וניידים ,לרבות שילוט

טיפול שנתי
18

הכנות לחורף – בדיקה וניקוי תעלות ניקוז ,גגות ונקזים

14

חידוש צבע וסימונים בחניון תת קרקעי
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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שטחים ציבוריים – לרבות מסדרונות ,חדרי מדרגות ,לוביים קומתיים ,רחבות כניסה,
מועדון הסטודנטים ,חדר עיון ,מכבסה ,חדרי אופניים ,חדרי שירות ,חדרי מכונות ,חניון
תת קרקעי
דף טיפולים
נושא – חצרות ורחבות חוץ
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול רבעוני
1

בדיקת צבע וחיפוי קירות .במקום שנדרש תיקון ,יצבע הקיר בשלמותו

2

בדיקת ריצוף ותיקון ריצוץ שבור ,שקוע ורופף

3

בדיקת גדרות ושערים – יציבות ,צבע

4

בדיקת תקינות גופי התאורה והדלקתם ברחבות ,על הקירות ובתוך שטחי הגינון

5

סיור ופינוי חפצים שלא שייכים מרחבות חוץ ומשטחי הגינון

6

איתור סדקים ושקיעות ברחבות חוץ ובדרכי גישה

2

בדיקת שילוט

טיפול חצי שנתי
2

בדיקת תקינות בור הביטחון

8

בדיקת אביזרי גן ודקורציה נייחים

4

בדיקת שלמות תשתיות תת קרקעיות :מים ,ביוב ,חשמל ,ניקוז

טיפול שנתי
11

הכנות לחורף – בדיקה וניקוי תעלות ניקוז ,ניקוי הגג ,שלמות איטום הגג
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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דף טיפולים
נושא – דירות הסטודנטים ותכולתן
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

תוקן

טיפול רבעוני
1

בדיקת ציוד חשמלי – מקררים ,כיריים חשמליות ,מיקרוגלים ,טלוויזיות

2

בדיקת שרותים ומקלחות:

3

א .שלמות ויציבות הקבועות הסניטריות ומושבי האסלה
ב .תקינות ,יציבות ושלמות ברזים וצינורות מקלחת
ג .שלמות ויציבות סבוניות ,מתקני נייר טואלט ,כיסוי אסלה ,שלמות מראות
בדיקת ריהוט – שלמות ,חוזק ,כיסוי ,ציפוי ,דלתות ,מגירות ,שיש

4

בדיקת מערכת חשמל – שקעים ,מפסקים

טיפול שנתי
5

בדיקת שלמות קירות ,רצפה ,תקרה ,צביעת קירות

6

בדיקת שימון פרזול דלתות וחלונות

2

בדיקת דלתות ,מנעולים ,ידיות ,משקופים

8

בדיקת חלונות – איטום ,סגירה

4

בדיקת תקינות ויציבות גופי תאורה

11

הדברה נגד מכרסמים וחרקים (בהתאם לצורך)

11

בדיקת שלמות תשתיות ביוב וניקוז :צנרת ,מחסומי רצפה ,סיפונים ,חיבורים,
זרימה חופשית ,סימני נזילות בקירות וברצפה

12

בדיקת ריצוף ותיקון ריצוף שבור ,שקוע ,ורופף

13

חיטוי מזרנים ,בדיקת והחלפת ציפויים למזרנים
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

הטיפול השנתי בדירות הסטודנטים יעשה בתקופות שבין החלפת הדיירים בין שתי שנות
הלימודים ,וככל הניתן כשהדירות פנויות .

 2.4/מפרט עקרוני לניקיון
עבודות הניקיון ותדירותיהן המתוארות להלן הינן כלליות ,והיזם יפעל עפ"י מצב הניקיון
והצרכים בפועל ,כמו לדוגמא במקרים בהם יש עומס גדול של קהל.
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במטרה לקיים ניקיון ברמה גבוהה ,על היזם לבצע פעולות בתכיפות גבוהה יותר מאשר
נדרש מטה ,אך בשום מקרה לא בתכיפות נמוכה יותר.
בסמכותו של היזם להחליט באיזה ציוד ישתמש לצורך ביצוע עבודותיו ובאילו חומרים,
ובלבד שיעמוד בדרישות המפרט ,לרבות דרישות פרק הבטיחות והגיהות ,ולא יגרמו
נזקים.
ניקיון הדירות וחדרי המגורים יבוצע ע"י הדיירים ,למעט ניקיון שנתי אשר יבוצע,
בהתאם למפרט שלהלן ,בדירות בתקופות שבין החלפת הדיירים בין שתי שנות
הלימודים ,וכשהדירות פנויות.
דף טיפולים
נושא – ניקיון שטחים ציבוריים
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

טיפול יומי
1

ריקון וניקוי מאפרות ופחי אשפה מהמסדרונות ,רחבות ומעברים

ניקוי 2מסנן איסוף פסולת גסה ,טאטוא ושטיפת רצפות
3

ניקוי דלתות ,מעקות וחזיתות מלכלוך ומכתמים

4

ניקוי תא המעלית (בכל מעלית)

5

ניקוי חדר אשפה

6

ניגוב אבק מקירות ,רהיטים וציוד

טיפול שבועי
ניקוי קירות מכתמים ,ניקוי פינות ותקרה ,סילוק קורי עכביש
ניגוב רטוב/ניקוי דלתות כולל אביזרים
ניקוי מראות ואביזרי דקורציה ,ניקוב רטוב מעקות
שטיפת רחבות ומעברים חיצוניים
ניקוי תקרת תא המעלית
נקוי ספסלים ואביזרי נוי
טיפול חודשי
ניקוי יסודי של חלונות פנימיים וחיצוניים
ניקוי קירות זכוכית משני הצדדים
ניקוי יסודי של פנים המבנה ,תוך הקפדה על ניקוי ושאיבה מתחת לרהיטים
ניקוי יסודי של חצרות
ניקוי אבק ממפזרי אוויר ומכיסוי נורות ,שאיבת אבק מריהוט מרופד
טיפול רבעוני
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תוקן

ניקוי חדרי מכונות  -ניקוי יסודי של שטחי מכונות ,צנרת ,שטיפת רצפה בחומר
לסילוק כתמים
טיפול חצי שנתי
ניקיון הגג
ניקוי וקרצוף קירות עם חיפוי אבן ,קרמיקה וחרסינה – חיצוניים ופנימיים
פוליש רצפה בשטחים ציבוריים
ניקוי תקרות אקוסטיות
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:

שטחים ציבוריים – לרבות מסדרונות ,חדרי מדרגות ,לוביים קומתיים ,רחבות כניסה,
מועדון הסטודנטים ,חדר עיון ,מכבסה ,חדרי אופניים ,חדרי שירות ,חדרי מכונות ,חניון
תת קרקעי
מפרט עקרוני לניקיון השטחים הציבוריים
דף טיפולים
נושא – ניקיון חדרי שירותים ציבוריים
מס"ד

הוראות לביצוע

בוצע

תוקן

טיפול יומי – לפחות פעמיים ביום
1

איסוף פסולת גסה ,טאטוא ושטיפת רצפות

ניקוי 2מסנן הספקת חומרים סניטריים
3

ניקוי פחי אשפה

4

ניקוי ושטיפת כלים סניטריים

5
6
טיפול שבועי
מירוק וניקוי יסודי של תאי שירותים
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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דף טיפולים
נושא – ניקיון דירות מגורים
מס"ד

בוצע

הוראות לביצוע

תוקן

טיפול שנתי
1

חדרי שירותים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

שטיפת ריצפה וסילוק כתמים בחומרים מתאימים
ניקוי ושטיפה יסודית של כלים סניטרים ואביזרי צנרת
שטיפה וניקוי תאי מקלחת וארונות
ניקוי כתמים בקירות
שאיבת אבק מהקירות והתקרות
ניקיון סוללות וברזים מאבן

ניקוי 2מסנן מטבחונים
שטיפת רצפה וסילוק כתמים בחומרים מתאימים
א.
ניקוי ארונות – שטיפה בחומרי חיטוי וניקוי כתמים מתאימים
ב.
ג.
ד.

ניקוי ציוד מטבח כולל סילוק כתמים
שאיבת אבק מקירות ,תקרה וסילוק קורי עכביש

3

ניקוי פחי אשפה וחיטוי

4

חלונות ותריסים – ניקוי יסודי ,סילוק כתמים ,שטיפה

5

חדרי שינה ושטחים משותפים
שטיפת ריצפה וסילוק כתמים.
א.
ניקוי יסודי של הקירות ,שאיבת פינות ותקרה ,סילוק קורי עכביש.
ב.
ניקוי ריהוט ,גופי תאורות ואביזרי דקורציה כולל שאיבת אבק.
ג.

6
תאריך:

הערות:

שם
המבצע:
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 2.44מפרט עקרוני לעבודות גן וגינון
 2.44.4כללי
 2.11.1.1המפרט מציין את העבודות והטיפולים שיש לבצע להבטחת מצב והתפתחות
תקינה של צמחיית הגנים ,צמחייה בתוך הבניינים ,ניקיון שטחי הגן וטיפוחם.
 2.11.1.2עבודות הגינון ותדירותיהן המתוארות להלן הינן כלליות ,והיזם יפעל עפ"י מצב
הצמחייה והצרכים בפועל ,כמו לדוגמא במקרים בהם יש מחלות או צורך
בעבודות עונתיות.
 2.11.1.3במטרה לקיים גינון חוץ וצמחיית פנים ברמה גבוהה ,היזם יהיה רשאי לבצע
פעולות בתכיפות גבוהה יותר מאשר נדרש מטה ,אך בשום מקרה לא בתכיפות
נמוכה יותר.
 2.11.1.4כל החומרים שימשו לטיפול הגן והטיפולים המיוחדים ,לרבות חומרי הריסוס
להדברת עשביית פרא ,מזיקים ,מחלות וזיבול דישון יהיו מאושרים לשימוש
בארץ .השימוש בחומרים אלה יעשה עפ"י המלצות היצרן וללא יצירת מפגעים
סביבתיים.
 2.11.1.5כל פסולת שתיווצר תפונה מיידית מהשטח.
 2.11.1.6היזם יפעל לחסכון מירבי בצריכת המים להשקיה ע"י שתילת צמחים חסכוני
מים" ,סגירת מים" בקרקע בעונת הגשמים ,כיוון מערכת ההשקיה ומעקב אחר
צריכת המים להשקיה.
 2.11.1.2היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים למערכות וציוד האינסטלציה
הסניטרית אשר תוכננו ובוצעו בשלב ההקמה .דפים אלו יושלמו ,יבדקו
ויאושרו גם ע"י מתכנני היזם.
 2.44.2סוגי פעולות
 2.11.2.1טיפול שבועי:
א.
ב.
ג.
ד.

ניקוי וגירוף משטחי הגינון ,סידור שולי משטחי הגינון.
סריקת משטחי הגינון לאיתור מחלות.
בדיקת תקינות ושלמות מערכות ההשקיה ,כיוון כמות ההשקיה בהתאם
לעונה ולמצב הקרקע.
עקירת צמחי פרא וצמחים יבשים.

 2.11.2.2טיפול דו שבועי:
א.
ב.
ג.

גיזום צמחיה ,טיפול בקרחות ,עיבוי צמחיה
כיסוח הדשא
מעקב טיפול במחלות

 2.11.2.3טיפול עונתי:
א .דישון וזיבול
ב .גיזום ענפים יבשים בעצים וקשירות לפני החורף
ג .שתילת צמחיה עונתית
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ד .אוורור קרקע ודילול דשא וצמחייה צפופה

 2.42בטיחות וגיהות
 2.42.4כללי
 2.12.1.1ההוראות שלהלן הינן מינימליות ,ובשום מקרה אינן באות במקום הוראות
החוקים והתקנות ,אלא להוסיף עליהם כחלק מנהלי העבודה.
 2.12.1.2כחלק מהכנת תוכנית התפעול ,היזם יכין גם נהלי בטיחות בכל נושא.
 2.12.1.3היזם יקיים שגרת בקורות בטיחות והדרכות בטיחות של אחת לשנה ע"י יועץ
בטיחות.
 2.12.1.4כל עובד חדש יתודרך בנושא הבטיחות בעבודה.
 2.12.1.5מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של היזם לבטיחות ולגיהות בביצוע עבודותיו
במסגרת הסכם זה ,רשאית המכללה להפסיק את עבודתו של היזם כאשר זו
מתבצעת בתנאים בטיחותיים וגיהותיים לא נאותים ,או לא מתאימים
לדרישות הבטיחות הקבועות בתקנות .במקרה זה לא יהיו ליזם כל דרישות
ו/או תביעות כלפי המכללה.
 2.12.1.6עבודות אחזקה ובדיקות שמחייבות זאת ,יבוצעו ע"י בעלי הרשאה מתאימה.
עבודות אחזקה שאינן מחייבות הרשאה מיוחדת יבוצעו ע"י בעלי מקצוע
מומחים בתחום.
 2.12.1.2היזם יקפיד על:
א .שימוש בכלי עבודה תקינים
ב .אמצעי בטיחות כגון שילוט
ג .אמצעי הגנה אישיים (נעלי בטיחות ,קסדה ,כפפות ,משקפי מגן ,מסכה,
סינור ,בגדים ארוכים וכו')
 2.12.1.8בחדר מנהל האחזקה תמצא ערכת עזרה ראשונה ,וכן ימצאו פרסומים בנושא
הבטיחות.
 2.12.1.4במקומות בולטים במתחם ,בחדר מנהל המעונות ובמשרדים ,ימצאו שלטים עם
מספרי טלפטו של שירותי החירום ,וכן מספרי טלפון של בעלי מקצוע לקריאה
בשעת חירום/מקרה של תקלה דחופה.
 2.12.1.11יודגש כי האחריות הבלעדית לנושא הבטחון והבטיחות במעונות חלה על היזם
לבדו.
 2.42.2חשמל
 2.12.2.1חל איסור לעסוק בתיקון ,אחזקה ,טיפול במתקני חשמל ,על ידי מי שלא
הוסמך לכך.
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 2.12.2.2לפני החלפת נורת פלואורוסנט יש לבדוק באמצעות טסטר שגוף התאורה אינו
תחת מתח.
 2.12.2.3היזם יקפיד להשתמש במתקני הרמה המתאמים לביצוע עבודות חשמל.
 2.12.2.4לא יפרסו כבלים על הרצפה ,אלא אם הם נועדו לצורך הפעלת ציוד מיטלטל
כגון שואב אבק .במקרה זה יחובר הציוד אל שקע קיר הקרוב וכבל החיבור
יקוצר במידת האפשר .מייד עם סיום השימוש בציוד יפונה הכבל.
 2.42.3מעליות
 2.12.3.1חל איסור להפעיל מעליות אשר לא אושרו ע"י בודק מוסמך.
 2.12.3.2חילוץ הלכודים ממעלית תקועה יבוצע רק בהתאם להוראות החילוץ של
החברה שהתקינה/מתחזקת את המעלית ,ורק ע"י מי שעבר הדרכה מטעמה
למעלית המוגדרת.
 2.12.3.3בעת חילוץ הלכודים אין לפתוח את דלתות הפיר כאשר המעלית כולה לא
מפולסת מול דלתות הפיר בקומה.
 2.12.3.4חל איסור לעסוק בתיקון ,אחזקה ,טאיפול במעלית על ידי מי שלא הוסמך לכך
כאיש מקצוע.
 2.12.3.5אין להעמיס על המעלית מעבר לעומס המותר.
 2.42.0מערכות גילוי וכיבוי אש
 2.12.4.1חל איסור לעסוק בתיקון ,אחזקה ,טיפול ,פירוק והתקנה של מתקני גילוי
וכיבוי אש .הפעלה בשוגג של מתקני גילוי וכיבוי כתוצאה מעיסוק בהם ,עלולה
לגרום לבהלה ,לאזעקת כוחות הכיבוי שלא לצורך ,לאי נוחות רבה ,לפגיעה
בבטיחות ולהוצאות כספיות כבדות.
 2.42.5בניין
 2.12.5.1אכסון חומרים דליקים יעשה עפ"י כללי הבטיחות.
 2.12.5.2סולמות ומתקני הרמה יהיו תקינים ויעברו בדיקה תקופתית.
 2.42.6מתקני ביוב וחיטוי המיכלים
 2.12.6.1כללי
חל איסור לעסוק בעבודות אחזקת מתקני ביוב ע"י מי שאינו מכיר את כללי
הבטיחות המחייבים ,ואינו נוקט באמצעי הבטיחות הנדרשים בכל הקשור
בעבודה ליד הבורות הפתוחים ובתוך מתקני הביוב.
המפורט להלן אינו בא במקום הוראות הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות.
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 2.12.6.2על היזם לנקוט באמצעי הזהירו הדרושים כפי שפורטו בהוראות הבטיחות
לביצוע עבודות במתקני תברואה ,וכן יש להסב את תשומת לב המבצעים
והנוכחים סביב בורות ,קווים ומתקני ביוב לסכנה הקיימת לחייהם ובריאותם
מגזים רעילים הנמצאים בקווים ובמתקני הביוב.
 2.12.6.3לבריכות בורות רקב ,בורות ספיגה ,תחנות שאיבה ,מכוני טיהור וכד' יכנסן רק
העובדים המורשים של היזם ואשר מתודרכים על ידו .אין לרדת לבורות רקב,
בורות ספיגה ,מפרידי שומן ,תחנות שאיבה ומתקני ביוב אחרים מבלי שננקטו
אמצעי זהירות.
 2.12.6.4בבריכות ביוב יש לפתוח את המכסים לאורך הקו לפני ואחרי הבריכה המיועדת
לטיפול ,ולהשאירם פתוחים לפחות חצי שעה לפני שנכנסים לבריכה ובמשך כל
העבודה.
 2.12.6.5בכל המתקנים האחרים יש לפתוח את המכסים הקיימים ובקווים המחוברים
למתקנים ולהשאירם פתוחים במשך כל זמן העבודה ,וכן חצי שעה לפני
הכניסה אליהם.
 2.12.6.6העובד יכנס לשוחה או לכל מתקן ביוב או למיכל אגירת מים כשהוא חובש
מסיכה אשר מספקת אויר לנשימה וקשור בחגורת חבלים ו 2-עובדים נוספים
עומדים בחוץ מוכנים ומסוגלים לחלצו בעזרת החבלים .רכב חייב לעמוד
לרשות העובדים בכדי לאפשר פינוי ועזרה במקרה הצורך.
 2.12.6.2בכל מקרה של חוסר במכסה או פתחים פתוחים ,מפולת וכד' המהווים מפגע
בטיחותי או תברואתי ,יודיע היזם מייד למכללה ,יסמן בשלטי אזהרה ,ויגדר
את המקום למניעת סיכון חיי אדם ורכוש.
 2.12.6.8היזם יהיה אחראי בלעדית לבטיחות עובדיו והסובבים ,וינקוט בכל אמצעי
הזהירות המחייבים עפ"י דרישות משרד העבודה ,המוסד לבטיחות ולגיהות,
נהלים לבטיחות וגהות וגהות בעבודות ביוב בהוצאתם האחרונה.
 2.12.6.4בשימוש בכלור פעיל יש סכנה לעיניים ,לדרכי הנשימה ולפצעים פתוחים .היזם
ינקוט בכל אמצעי הזהירות להגנת עובדים ואחרים ,לרהות שימוש במסיכות
ובאמצעי חילוץ העובדים.
 2.42.7עבודות ניקיון וחומרי ניקוי
 2.12.2.1שימוש בחומרי הניקיון יעשה רק עפ"י הכללים ולמטרות שנקבעו ע"י היצרן.
 2.12.2.2אין לערבב חומרי ניקוי ניקוי שונים ,כדוגמת אקונומיקה עם חומצת מלח (אשר
אינה מורת בשימוש בשום מקרה).
 2.12.2.3דילול החומרים יתבצע רק עפ"י הוראות היצרן.
 2.12.2.4שימוש בחומרים יעשה אך ורק למטרות ולסוגי המשטחים שנקבעו ע"י היצרן.
 2.12.2.5יש להציב שלטי אזהרה מפני החלקה בעת הרטבת רצפה ומדרגות.
 2.12.2.6חומרי הפוליש לא יגרמו להחלקה על הרצפה.
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 2.12.2.2עבודות סנפלינג יעשו ע"י מי שמתמחה בכך ,וזאת לאחר שמתקן הסנפלינג
אושר לשימוש ע"י מהנדס בטיחות.
 2.12.2.8עבודות בגובה תבוצענה באמצעות סולמות ומתקני הרמה תקינים ובעלי אישור
בתוקף של בודק מוסמך למתקני הרמה ,ובהתאם להנחיות תקנות משרד
העבודה לעבודה בגובה.
 2.12.2.4עבודות ריסוס והדברה מכל סוג תבוצענה ע"י מדביר מוסמך בלבד.
 2.42.8מערכת דלק וגנרטור
 2.12.8.1חל איסור לעסוק בתיקון ,אחזקה ,טיפול ,פירוק והתקנה של צנרת דלק ע"י מי
שאינו איש מקצוע מוסמך.
 2.12.8.2לא תבוצענה עבודות בחום או באש גלויה ,לרבות חיתוך בדיסק או השחזה
באבן משחזת בצנרת סולר משומשת ,בציכל סולר או בקרבתם.
 2.12.8.3נזילות ושלוליות סולר ושמן ינוגבו מייד.
 2.12.8.4אדמה ספוגה בסולר או בשמן תפונה לפסולת.
 2.12.8.5תיקון גנרטור ומערכות העזר יעשה ע"י טכנאי שרות מוסמך מטעם חברת
אחזקת הגנרטורים.
 2.12.8.6בעת בדיקת גובה האלקטרוליט במצברים יש להשתמש במשקפי מגן ובכפפות
גומי.
 2.12.8.2מי שנמצא בעת פעולת הגנרטור בחדר הגנרטור חייב להשתמש במגיני אוזניים.
 2.42.9עבודה באש גלויה0בחום
 2.12.4.1במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש היזם ו/או מי מטעמו באש גלויה ,בריתוך,
בדיסק לחיתוך או להשחזה לצורך עבודות שונות ,היזם יקיים גם את כל
ההוראות שלהלן:
 2.12.4.2היזם יבצע הגנה על הציוד ,האביזרים ,המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה
ברדיוס של  21מטר ממקום העבודה באש גלויה ,בריתוך ,בדיסק לחיתוך או
להשחזה (לרבות כל הציוד ,האביזרים וההתקנים הממוקמים מחוץ למבנה
ברדיוס הנ"ל).
 2.12.4.3בזמן ביצוע עבודות באש גלויה ,בריתוך ,בדיסק לחיתוך או להשחזה ,יחזיק
היזם לפחות שני עובדים נוספים במקום העבודה על אלו המבצעים את
העבודות הנ"ל המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא כי בזמן
העבודה ימצא ברשות עובדים אלו ציוד הדרש לכיבוי בהיקף ,בסוג והכמות
המתאימה .אחד מהעובדים הנוספים יפנה את אתר העבודה רק לאחר  41דקות
מסיום העבודה ,ולאחר השלמת סריקה באתר העבודה.
 2.12.4.4היזם יודיע לאחראי הבטיחות במכללה לפחות  48שעות לפני תחילת ביצוע
העבודות באש גלויה ,בריתוך ,בדיסק לחיתוך או להשחזה ,ומתחייב למלא אחר
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הוראות המכללה במידה וינתנו ,לגבי מועד ומשך הביצוע של העבודות ולגבי כל
עניין אחר הנוגע לעבודות.
 2.12.4.5במקרה של פריצת שריפה ,היזם יודיע לשירותי כבאות ולמוקד המכללה ויפעל
במהירות לכיבוי האש.

חלק ד – מפרט עקרוני לאבטחה
 .1היזם מתחייב להיות בקשר עם מחלקת הביטחון של המכללה וכן משטרת ישראל ולקבל
כל הנחיה ביטחונית שתועבר אליו מעת לעת ולפעול על פיהם.
 .2מערך האבטחה של המעונות יתבסס על שילוב של אבטחה פיסית ע"י מאבטחים בשילוב
מערכות מיגון ובקרה ,ויכלול לכל הפחות את הבאים:
2.4

נוכחות של מאבטח לילה
2.1.1

במהלך שעות הלילה בין השעות  23:11ועד ל 12:11-בבוקר למחרת.

מאבטח זה יהיה חלק מצוות האבטחה של המכללה ,ובאחריותה ,והיזם ישלם
למכללה סך של  11,111ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כחוק צמוד למדד המחירים
לצרכן כהגדרתו במסמכי המכרז.
2.1.2

תפקידי המאבטח:
א .תגבור האבטחה במעונות בשעות הלילה.
ב.

התראה על תקלות שבר במתקנים וציוד.

ג.

קבלת דיווחים על אי סדרים ,רעש ,סכסוכים ,בעיות משמעת
וכו'.

ד.

דווח על הבעיות הנ"ל ליחידת האבטחה של המכללה וכן למנהל
המעונות.

ה .כל תפקיד נוסף אשר יוטל עליו ע"י מחלקת הביטחון של
המכללה
2.2

מערכת מידור ובקרת כניסות ,לרבות בקומת הקרקע ובחניון

2.3

מצלמות אבטחה בקומות בשטחים המשותפים בקומות המגוריםהמגורים,
בשטחים הציבוריים ,בחזיתות המבנה ,ובכניסות.

דרישות אבטחה אלו הינן בגדר המינימום הנדרש .ככל שהיזם סבור כי ו0או
ככל שעל פי דין יש להוסיף אמצעים ו0או לתגבר את נושא האבטחה ,הוא
נדרש לעשות כן.
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