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 מתקן נטרול ריחות  תכנון וביצועל
 באשדוד  ג"ש י"תב

     
 הזמנה להציע הצעות 

 
אשדוי "המזמין"(,  ובלים  או  "התאגיד"  או  "יובלים"  )להלן:  בע"מ  העיר  ד  של  המים  תאגיד 

כמפורט   , הכלבאשדודג  "ש י"בת  מתקן נטרול ריחותלתכנון וביצוע  מזמין בזאת הצעות  אשדוד,  
 במסמכי המכרז, על נספחיו.

 
סמכי  מאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: " 

בכתובת  המכרז המזמין  של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן   ,)"http://www.yuvallim.co.il/he .
אורט   ברחוב  מראש,  בתיאום  יובלים,  במשרדי  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  קומה  18בנוסף,   ,7  ,

-08בלבד. טלפון לצורך תיאום מועד לעיון במכרז:    13:00  -  9:00ה, בין השעות  -אשדוד, בימים א
8628905  . 

 
במייל   להירשם  במכרז  להשתתף  המעוניינים  כלל  ,  etih@yuvallim.co.ilעל  קבלת  לשם  וזאת 

משתתפים   לשאלות  המענה  ההבהרות,  "  וכיו"בהעדכונים,  המזמין)להלן:  ההרשמה  פרסומי   .)"
ם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את  במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואול

כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה  
מפרסומי   לאיזה  מודע  היה  לא  כי  האמור,  הייעודי  במייל  נרשם  לא  אשר  במכרז,  משתתף  מצד 

 המזמין.  
 

המכר מסמכי  לכל  בנוסף  להצעתו,  לצרף  המציע  בלתי  על  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ז, 
לגבייה ע"ס   וניתנת  )במילים:    90,000מותנית  בנוסח המצורף    תשעיםש"ח  אלף שקלים חדשים( 

 . 6.1.22ליום  . הערבות תעמוד בתוקפה עד למסמכי המכרז  (1)וכמסמך 
 

יש להגיש במע ע"י המציע,  )בשני העתקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים  טפה  את ההצעה 
מתקן נטרול  לתכנון וביצוע    3/2021מכרז מס'  "  -  סגורה ללא סימנים מזהים כלשהם, עליה מצוין 

אחת שעליה יצוין "מכרז    –  בתוכה יהיו שתי מעטפות נפרדותכאשר  ,  "בת"ש י"ג באשדוד  ריחות
מסמכי המכרז", ובה יופיעו כל מסמכי המכרז בשני העתקים למעט הצעת המחיר,    –  3/2021מס'  
מס'  ניה שעליה  והש "מכרז  ה  –  3/2021יצוין  בלבדהצעת  המחיר  הצעת  תופיע  ובה  בשני    מחיר" 

יש    העתקים. לעיל  כמתואר  מעטפות  שתי  הכוללת  הסגורה  המעטפה  בתיבת  את  ידנית  להניח 
ביובלים אורט    המכרזים  קומה  18ברחוב    15:00  –  09:00בין השעות  ,  30.8.21  ביום  , אשדוד,7, 

 או מי מטעמה.  , ראש מדור מכרזיםאתי אקלה בנוכחות הגב' ,בלבד
 

 . הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה
 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  
 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 
 

 ________________ 
 מלי בן ברוך

מנכ"ל יובלים מ"מ 

http://www.yuvallim.co.il/he
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 מתקן נטרול ריחות  תכנון וביצועל
 באשדוד  ג"ש י"תב

   

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
  

 שוא המכרז נ .1

"ת .א )להלן:  יובלים  או  התאגיד"  ",יובליםאגיד  הצעות החברה"""  בזאת  מזמינה   )
סכם , בהתאם לתנאי המכרז וההבאשדוד  ג"ש י "בת  מתקן נטרול ריחות  וביצועתכנון  ל

 "(. הפרויקט )להלן: "

 בכפוף לעמידה בתנאי המכרז.בחירת ההצעה הזוכה תהיה   .ב

מנה מפקח שהתאגיד י, וככל  התאגיד העבודות יבוצעו על פי כללי המכרז והנחיות נציג  .ג
 לפרויקט הקבלן יהיה כפוף גם להנחיותיו. 

כל ו  ציודהכלים )לרבות כלי רכב(, היהיה לספק את כל כוח האדם,    הזוכה  על המציע .ד
   .דרוש לביצוע העבודות על חשבונויתר ה

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל   .ה
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יום  30עת במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת  

 והכל כמפורט בחוזה.  

 מסמכי המכרז  .2

נ בלתי  חלק  מהווים  מטה,  המפורטים  ולחוד,  המסמכים  יחד  להלן  ויקראו  מהמכרז  פרד 
 מסמכי המכרז: 

 הזמנה להציע הצעות.  -  'אמסמך 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.   - 'בסמך מ

 הצעת המציע.    - מסמך ג'

 חוזה.   - מסמך ד'

 טכני מפרט   - 'המסמך 

( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת  1)  -' ומסמך 
 הצעת המציע. 

החוזה 2) ביצוע  להבטחת  הבנקאית  הערבות  נוסח  טיב    (   /
  . העבודות

 אישור קיום ביטוחים.   -  'מסמך ז          

ם,  ( תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי1) -  'מסמך ח          
     .1976-התשל"ו 

גופים  2) עסקאות  חוק  לפי  ודיווח  ספרים  ניהול  בדבר  אישור   )
 . 1976-התשל"ו ציבוריים,

 . 1953-הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, תשי"ג   - 'מסמך ט



 . נספח בטיחות    - י'מסמך 

 . נוספים  תצהירים    -' אמסמך י

 השתתפות במכרז  .3

 ל התנאים המצטברים המפורטים להלן:רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכ  .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי   (1
 מס במקור מטעם פקיד השומה.

התשל"ו   (2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל    – בעל 
 למסמכי המכרז. ' ח, כמפורט בשני התצהירים המצורפים במסמך  1976

ציודקבלן א (3 והתקין  סיפק  במהלך שבע השנים האחרונות  ביצ  ,שר    ע ולרבות 

ובקרה וחשמל  אזרחית  הנדסה  ריחות    להקמת  ,עבודות  לניטרול  מערכת 
לBFאו    BTFיטת  בש  ביולוגית  לפחות    3-,  של  בספיקה  מק"ש    6,000תחנות 

מק"ש והשניה בספיקה    10,000תחנות שהאחת בספיקה של לפחות    2- או ל  כ"א,
  3פעילה לפחות    מערכותאחת מה . בכל מקרה נדרש ששמק"  6,000של לפחות  

 . שנה אחתפעילות לפחות  הנותרת או הנותרות )לפי הענין(- שנים ו

מציע אשר צירף תיק תכנון ראשוני למערכת המוצעת על ידו ואשר עונה על כל   (4
 הדרישות במפרט הטכני המיוחד. 

 ( למסמכי המכרז. 1) וצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך  המציע  (5

 המציע השתתף בסיור הקבלנים.  (6

 למען הסר ספק, מובהר כי לא תתאפשר הגשה הצעה ע"י מס' מציעים במשותף.  .ב

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי   . ג
וע  ת ההצעה וכן במשך כל תקופת ביצתוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגש

 , לפי העניין.  הפרויקט

 הפרויקט .4

  גבתחנת שאיבה י"  מתקן נטרול ריחותשל  וביצוע  תכנון  הפרויקט על פי מכרז זה הינו   .א
 . )אספקה והתקנה( באשדוד

ביצוע מערכת ליניקת אוויר   .ב מודגש כי המכרז הינו לתכנון ולביצוע הפרויקט לרבות 
ריח   השוומקורות  תחנת  של  והחשמל  הבקרה  למערכות  הקבלן  חיבור  ועל  איבה 

למוגדר  להעסיק   בהתאם  הנדרשים,  בתחום  הנדסיים  יועצים  חשבונו  ועל  בעצמו 
 במפרט הטכני. 

בהתאם יוקם    , המתקן מרכיב ביולוגי ומרכיב פחם  מתקן הנטרול יהיה מערכת שתשלב .ג
 . 'מסמך הכלמפרט הטכני המצורף למכרז 

של המתקן,   .ד ידרש לבצע תחזוקה שוטפת  י הקבלן הזוכה במכרז לא  דרש לספק יאך 
כלל העבודות לרבות החומרים והציוד איכות המתקן ועמידתו בתנאים של  על  אחריות  

וכן על המצעים שנכללו במסגרת מכרז זה, לרבות ידו במסגרת מכרז זה,  -שהותקן על
התחזוקה השוטפת    בקשר עםשל יובלים ו/או כל גורם מטעמה  מתן מענה לכל שאלה  

 "אחריות ותיקונים".     של המתקן, כמפורט להלן בפרק



של   .ה חיבור  כוללות  הריחותהעבודות  נטרול  הכל   מערכת  התאגיד,  של  הבקרה  לחדר 
 כמפורט במפרט הטכני. על המציע לשקלל זאת במחירי הצעתו. 

מסירת המתקן והשלמת התמורה יתבצעו רק לאחר תקופת הרצה בהתאם למפורט   .ו
 במפרט הטכני. 

 

 הצהרות המציע  .5

המציע .א של  הצעתו  פרטי   הגשת  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו 
המידע   מלוא  את  קיבל  המציע  וכי  למציע  ונהירים  ידועים  המכרז  ומסמכי  המכרז 
הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים 

רה לביצוע ההסכם והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצה

כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 
נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל,   פרויקטלביצוע ה

ה  את  לבצע  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  המכרז    פרויקטוכי  כמפורט    - נשוא  הכל 
 במסמכי המכרז.   

מ .ב המציע  מטעם  ההצעה  מסמכיו, הגשת  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  הווה 
 לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .ג
כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, 

 המציע.  לא תתקבל לאחר הגשת הצעת

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .6

  המכרז.  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי .א

החברה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע   .ב
לפי   ולפסול את הצעת המציע. לחלופין תהיה החברה רשאית,  מתנאי המכרז/ההסכם, 

התעלם מכל שינוי ו/או מחיקה שבוצעו במסמכי המכרז ולראות  שיקול דעתה הבלעדי, ל
 אי מסמכי המכרז המקוריים.נאת ההצעה כאילו הוצעה בת 

החברה תהא רשאית לתקן    כי  בחתימת המציע על מסמכי המכרז, מסכים המציע מראש . ג
להתעלם  השמטה  כל  מ  או  או  חשבונית  סופר  טעות  טעות  בהתאם   בהצעת או  המציע, 

 . של החברה עדיהבל  לשיקול דעתה

 הבהרות  .7

 מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע.  .א

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת  .ב
תפורסם   התאגיד  תשובת  .13:00עד השעה:  ,  119.8.2מיום  , לא יאוחר  בכתב  התאגידלב  

הח של  האינטרנט  ובאתר  פרסומי  יתברה  לקבלת  שנרשם  מי  לכל  ותהא  התאגידשלח   ,
  התאגיד סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד  

 . התאגידלא יחייבו את 



או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד   התאגידאיחור בקבלת התשובה מצד   . ג
יהלהגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד   ודין הצעתו  כל   אועדת המכרזים  כדין 

 הצעה אחרת לכל דבר. 

מוסמך   .ד לעיל,  באמור  לפגוע  ו/או    התאגידמבלי  במכרז  לאמור  הבהרות  מיוזמתו  ליתן 
תינתן לכל תפורסם באתר האינטרנט של התאגיד ו לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב  

 . התאגידמי שנרשם לקבלת פרסומי  

תיקונים  .ה הבהרות,  המכרז  תשובות,  ממסמכי  חלק  יהוו  זה  בסעיף  כאמור  ועל    שניתנו 
 חתומים על ידו.  םהמגיש הצעה לכלול מסמכים אלה בהצעתו, כשה

 מסמכים  .8

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(:

מפקיד   .א או  מוסמך  חשבון  מרואה  ואישור  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  תעודת 
 ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.  השומה כי הינו מנהל 

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י   .ב
 עו"ד/רו"ח(.  

( למסמכי המכרז המוכיחים את 2)ח'-( ו 1)ח'תצהיר ואישור חתומים המצורפים כמסמך   . ג
עסקאו חוק  בתנאי  ציבועמידת המציע  גופים  וכן התצהירים 1976  –ריים, התשל"ו  ת   ,

 למסמכי המכרז. א הנוספים המצורפים כמסמך י"

לפחות .ד של  המציע    3  רשימה  של  האחרונות,   בישראל,התקנות  השנים  שבע    במהלך 
. עבור כל מתקן יש לכלול:  שם תחנת  ( לעיל3א)3עמידת המציע בתנאי סף  המוכיחות את  

עלה, טכנולוגיה, פרטי קשר של נציג מזמין  השאיבה או המט"ש, ספיקת אוויר, שנת הפ
 : כל אחת מהתחנותהאסמכתאות המפורטות להלן לגבי  לרשימה יצורפו.  העבודה

 אישור המזמין או המתכנן בדבר ספיקת האוויר;  (1

 אישור המזמין או המתכנן בדבר השיטה;  (2

 אישור המזמין או המתכנן בדבר שנת ההקמה;  (3

 בדקה ועמדה בדרישות המפרט. אישור המזמין או המתכנן כי המערכת נ (4

בהתאם למפורט ידי המציע -המתאר את המערכת והפתרון המוצע על ראשוניתיק תכנון  .ה
   וכמפורט להלן. הנכלל במסמכי מכרז זה במפרט הטכני המיוחד

 המכרז. ( למסמכי1) ומקורית בנוסח מסמך ערבות בנקאית  .ו

 ם.מיחתוכשהם וכל מסמך הבהרה שיפרסם התאגיד, פרוטוקול סיור הקבלנים  .ז

אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את  .ח
 המסמכים הבאים: 

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות   (1
התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי  

ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב  הצעת התאגיד חתומה  



ביצוע   וכן  במכרז  וכי ההשתתפות  על מסמכי המכרז  את התאגיד בחתימתם 
 העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 שמות מנהלי התאגיד. (2

את   (3 מחייבת  ושחתימתם  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  שמות 
 התאגיד. 

 ל התאגיד. כתובת משרדו הרשום ש (4

לצרף  .ט עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  שותפות,  הינו  המציע  אם 
אישור עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין  

 של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

, עלולה להיפסל ע"י ועדת  הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל
 המכרזים. 

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  
שלו   המימון  יכולת  מומחיותו,  נסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שידרש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע 

יהיה חייב למסור  ב )לרבות המלצות(. המציע  "והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיו
לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר  
את   לפסול  ואף  עיניה  ראות  לפי  מסקנות  להסיק  הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או 

 ההצעה.  

 תכנון ראשוני  תיק .9

להצעה כמתואר לעיל    המציע ידי  -על  אשר יצורףראשוני של המערכת המוצעת  התיק התכנון          -

 : את המפורט להלן יכלול לפחות

פרשה טכנית, לרבות כל החישובים הנדרשים לקביעת גודל מערכת ניטרול הריחות, תיאור   •

 רכיבי המערכת ותכולת האספקה. 

• ( האוויר  צנרת  של  זרימה  ספיקות  PFDתרשים  הריח,  מקורות  כל  חיבור  את  שיתאר   ,)

 המוצע וקוטרו.  האוויר בכל מקטע, סוג הצינור

ייכללו    P&IDתרשים   • אשר  ומפוחים  משאבות  המכשירים,  האביזרים,  כל  את  שיתאר 

המערכת  שלבי  הדמפרים,  הריח,  ממקורות  האוויר  יניקת  משלב  החל  הספק  בהצעת 

חזרה  עודפים  מים  פינוי  השלמה,  מי  אספקת  הנוטריינטים,  מערכת  ריחות,  לניטרול 

 והבקרה. למערכת הביוב, הארובה, לוח החשמל 

רשימת האחריות לציוד היא  יובהר כי  .  למפרט הטכנירשימת ההתחייבות לציוד המצורפת   •

חלק מהותי בקביעת ההצעה הזוכה במכרז זה, ועל כן מציע אשר יגיש הצעה ללא מילוי  

הרשימה, או מילוי חלקי בלבד או שהציוד המוצע אינו עומד בדרישות המינימום, הצעתו  

 עלולה להיפסל.  

לפי    , והוא יעשה זאתד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים להשלמת פרטים חסריםהתאגי

 שיקול דעתו הבלעדי. 



 רבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע ע .10

אלף תשעים  ש"ח )במילים:    90,000מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  ה .א
 ( למסמכי המכרז.  1)סמך ובנוסח מ ,6.1.22 עד ליוםשקלים חדשים( שתעמוד בתוקפה  

הלשכה  .ב ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  להצעה  הערבות  סכום 
הגשת  ביום  הידוע  האחרון  המדד  יהיה  הבסיסי  כשהמדד  לסטטיסטיקה,  המרכזית 

 ההצעות למכרז.   

 על הערבות להיות חתומה ומבויילת ככל שנדרש עפ"י דין.  . ג

-נית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מות .ד
 צדדית של מנכ"ל יובלים או סמנכ"ל הכספים ביובלים ו/או מי מטעמם.  

עד  .ה יובלים  דרישת  עפ"י  חשבונו,  על  לעיל,  הערבות  תוקף  את  להאריך  מתחייב  המציע 
שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, לרבות במקרה בו יתקיימו  

על  ה החתימה  את  ו/או  הזוכה  בחירת  את  יעכבו  אשר  למכרז,  בנוגע  משפטיים  ליכים 
 ההסכם ו/או התחלת מתן השירות מכוחו.  

סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר  .ו
הצעתו במכרז ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו ו/או  

פי תנאי  -ה בו יסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה על במקר
כל  והמצאת  ההסכם  על  מחתימה  הזוכה  המשתתף  יימנע  בו  במקרה  ו/או  המכרז 

ימים מקבלת הודעת זכיה. מובהר, כי אין בחילוט הערבות    10המסמכים הנדרשים תוך  
כד ו/או  יובלים  של  וטענותיה  תביעותיה  את  למצות  לתבוע  כדי  יובלים  בזכות  לפגוע  י 

פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם 

 פי כל דין. -לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועל

 הצעתו תיפסל. - מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור .ז

של   בגובה  ,תעם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בנקאי  .ח
"(, אשר תעמוד בתוקף לאורך ערבות הביצוע)להלן: "  כשהיא כוללת מע"מ  מההצעה  10%

  בנוסח, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה,  + חודשיים  כל תקופת החוזה
 למכרז זה.  ( למסמכי2)מסמך ו

בגובה של   ,/ טיב  בסיום ביצוע העבודות, יידרש הקבלן להפקיד בידי המזמין ערבות בדק .ט
"(, לתקופה של שנתיים, ערבות בדקמחשבון סופי מאושר כשהוא כולל מע"מ )להלן: "  5%

הבדק יידרש   ככל שתתגלה בעיה במהלך תקופת   למכרז זה.    ( למסמכי2)ומסמך  בנוסח  
 הקבלן להאריך את תקופת הבדק בשנתיים נוספות מסוף המועד בו תוקנה הבעיה. 

 

 חריות ותיקונים א .11

עמידת המתקן בדרישות המפרט אחריות על   דרש הקבלן לספקיהעבודות, י סיום ביצועב
מהמתקן,   ביציאה  והריחות  האוויר  והציוד  לאיכות  החומרים  לרבות  העבודות  כלל 

לרבות מתן    וכן על המצעים שנכללו במסגרת מכרז זה,ידו במסגרת מכרז זה,  -שהותקן על
מטעמה   גורם  כל  ו/או  יובלים  של  שאלה  לכל  עםבקשמענה  של    ר  השוטפת  התחזוקה 

 . ובמפרט כמפורט בחוזה בפרק "אחריות ותיקונים" המתקן,

 



 יור קבלנים ס .12

   .9:30 בשעה 12.8.21 יור קבלנים יתקיים ביוםס .א

. לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם הינה חובהבמפגש הקבלנים    ההשתתפות .ב
י המציע  הקבלנים.  במפגש  חלק  נטלו  לא  מטעמם  מי  ו/או  את בעצמם  להצעתו  צרף 

 .  חותמתבצירוף  מפגש הקבלנים כשהוא חתום על ידו פרוטוקול 

 

 בלני משנה ק .13

,  , למעט עבודות לאספקת ציוד ולהתקנתומשנה לקבלניבמכרז זה   עבודותהיתן למסור ביצוע  נ
 בכפוף לאמור להלן ובחוזה המכרז:

של ובכתב  מראש    על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישורהנ"ל  ות  עבודהביצוע   .א
עבודה התחלת  צו  ולפני  הדרישות  ו,  המזמין  בכל  לעמוד  המשנה  קבלן  המקצועיות  על 

תנאי ראשוני לאישור  הבטיחות.שמירה על  זה לרבות דרישות  במסמכי מכרזהמפורטות 
ביצוע  בשנים לפחות של קבלן המשנה    5קבלן משנה על ידי התאגיד יהיה הוכחת ניסיון של  

 וסיווג מתאים להגדרות שבמפרט הטכני. יותועבודות נשוא אחר ה

ביום הגשת  על .ב   וכל קבלן משנה שיוגש לאישור התאגיד להיות רשום בפנקס הקבלנים 
  1969-לאישור התאגיד )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

ווג  לשם הוכחת הסי   ותקנותיו( בסיווג המתאים לסוג והיקף העבודה שהוא אמור לבצע. 
ליום הגשת קבלן המשנה   )נכון  לצרף אישור תקף  יש  בדרישות ההיקף הכספי  ועמידה 
לאישור התאגיד( מרשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )לא  

 יתקבלו אישורים זמניים(. 

, כל קבלן  ללא חובת נימוק  התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט . ג
יוצע על ידי המציע הזוכה, וכן יהא רשאי לדרוש ממנו להפסיק עבודתו בצורה  ש משנה  

ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת  ,  מיידית של כל קבלן משנה, גם אם אושר
 פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין. 

יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות  .ד
  התאגידלעניין סיווג וניסיון מבצעי העבודות כמתואר לעיל. מבלי לגרוע מזכות    החברה

יורה למציע להחליף את קבלני המשנה בקבלנים אחרים,   התאגיד לכל סעד אחר, אם  
והמציע לא יפעל בהתאם להוראות אלה, יהיה המזמין רשאי לפסול את זכייתו של המציע  

 ומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר ע 

נשוא   .ה בעבודות  להעסיק  לא  מתחייב  ע"י    מכרזהקבלן  אושר  שלא  משנה  קבלן  כל  זה 

וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המזמין במהלך   מראש ובכתב  המזמין
ויועסק קבלן מ  ע"י המזמין. במידה  ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר  שנה  הביצוע 

 .והוא לא יקבל תמורה נוספת על עבודתו כזה, תופסק עבודת הקבלן לאלתר

והתיאום כי    שיודג .ו שלו  המשנה  כל קבלני  עבודות  עבור  יהיה האחראי הבלעדי  הקבלן 
. הזוכה במכרז יהא מנוע מלטעון כי האחריות לביצוע העבודות, בין אם בוצעו ובין  ביניהם

המשנה קבלן  של  הינה  בוצעו,  טרם  לגרוע    .אם  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא 
כאמור   הכל  יובלים,  כלפי  אחריותו  לרבות  המכרז,  מסמכי  עפ"י  הזוכה  מהתחייבויות 

 במסמכי המכרז. 

 



 יטוח ב .14

ההתקשרותע .א תקופת  בכל  חשבונו,  על  לקיים,  יהיה  הזוכה  המציע  של   ל  ובתוספת 
ידי  - ים ייערכו על, פוליסת ביטוח לכל הפחות כמפורט בהסכם המכרז. הביטוחחודשיים

 ליובליםהמציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר  
 כתנאי לחתימת ההסכם.  

לזוכה,  10בתוך   .ב הזכיה  הודעת  המצאת  מיום  הזוכה    ימים  המציע  את   ליובלים ימציא 
 .  מסמך אישור קיום הביטוחיםאישור המבטח, בהתאם לנוסח 

המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף  -ידרש  כן, ככל שהדבר י -כמו . ג
 וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות.   יובליםבהתאם לדרישות  - ביחס לכל עבודה מוזמנת 

כי   .ד בזאת  בנוסח   ליובליםמובהר  לשינויים שיתבקשו  בלעדי להסכים  דעת  שיקול  יהיה 

 .  יובליםועץ הביטוח של  אישור עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י י 

כי   .ה בנוסח האישור    ליובליםמובהר  כלשהם  לשינויים  בלעדי שלא להסכים  דעת  שיקול 
ואי המצאתו   לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז  כזה הזוכה מחויב  ובמקרה  הנ"ל 

ועלול    יובליםכנדרש, תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי    יובליםחתום לידי  

 ול הזכייה. לגרום לביט

 

 ופן ומועד הגשת ההצעותא .15

המחיר  , את  )מסמך ג'(  הגישו הצעה, על המשתתף במכרז לרשום בדיו, בטופס ההצעהב .א
 . לביצוע כלל העבודות נשוא המכרז המוצע על ידו

,  הוא מחיר פאושלי"(  מחיר התמורההמחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: " .ב
העבודות נשוא המכרז )לא תבוצע מדידה של כמויות   סופי ומוחלט בתמורה לביצוע כלל

כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  ו ביצוע(
העבודות כלל  לרבות    בביצוע  המכרז,  תנאי  פי  אספקה, הובלה,    הציוד,  ,החומריםעל 

ם, עלויות,  , מיסידיותביטוחים, תיקונים, הוצאות משר  כ"א,  כלי עבודה,התקנה, הרכבה,  
, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למען הסר וכיו"ב  רווח הקבלן

לרבות הפרשי   בשום נסיבות שהן  ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא
 . או התייקרויות הצמדה למדד כלשהו

ים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתי . ג
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

כאשר מובהר ומודגש שהתמורה למציע  ,  ,  היקף  בכל  העבודות  את   לבצע  מתחייב  המציע .ד
הצעתו למחיר  בהתאם  הפאושלית  בשיטה  תשולם  בכמויות    הזוכה  תלות  ללא  במכרז 

 מורה.  העבודות בפועל ומבלי שתבוצע מדידה של כמויות לצורך תשלום הת

כי   .ה יתברר  מובהר  ההתקשרות  אף אם  לצורך  בכל שלב של  נדרשים   העבודות  ביצועכי 
 ככלוליםאלו  שינויים  , ייחשבו  מפרטים או בכמויות מכל סוג שהוא שינויים בתכניות, ב

הקבלן לא  בכלל זאת  .  םגינבמחיר הפאושלי והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ב
"חריגים" הנובעים מחוסרים, השלמת תיאומים או אי    יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין

 דיוקים או אי שלמות בתוכניות כאמור לעיל. 



לא  אשר  ודות נוספות  בגין עב ,  ובכפוף לאישור התאגיד מראש ובכתבעל אף האמור לעיל,   .ו
תשולם לקבלן תמורה לפי מחירון דקל במהדורתו האחרונה,   ,כללנכללו במפרט הטכני  

של   ללא20%בהפחתה  "עבודות    ,  כי  יובהר  ספק  הסר  למען  כלל.  קבלני  רווח  תוספת 
כל שינויים ו/או הגדלת כמויות,   .רק עבודות שלא נכללו במפרט הטכני כללהינן  נוספות"  

כמתואר  בעבודות שכן נכללו במפרט הטכני, יחשבו ככלולים במחיר הצעת המציע במכרז  
נוספת שלדעת המפקח אי אפשר   עבודה  והמציע לא יקבל כל תוספת תשלום בגינם.לעיל  

האחרונה,   במהדורתו  , ייקבע מחירה לפי מחירון משכ"ל''דקל ''  לקבוע את מחירה לפי
או כל תוספת    כלל  משנה  קבלני  עבור  קבלני  רווח  תוספת  ללא,  20%הפחתה של    לאחר
, דלעיל המחירונים נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי   עבודה .שהיא

רה לפי ניתוח מחיר מפורט שיכין הקבלן ויגיש לאישור המפקח בצרוף פרוט  ייקבע מחי
כל החישובים והאסמכתאות הנדרשים וכל האביזרים הנדרשים ותשומות העבודה וכו'  

דרישת רווח    לפי  יחרוג  לא  זו,  חישוב  שיטת  הפעלת  של  מקרה  שבכל  מוסכם  המפקח. 

 . 8%- הקבלן מעבר ל

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.  .ז

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט  .ח
דלעיל ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'( וטופס ההצעה )מסמך ג'( בשני העתקים, וכן  

המסמכים  כל  את  ולצרף  המכרז  מסמכי  של  דף  כל  חתימתו  של  תיבות  בראשי  לסמן 
תיב בראשי  חתומים  כשהם  והנספחים  השלמת הדרושים  לאחר  י'  נספח  את  וכן  ות 

 הפרטים הדרושים בו. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

את ההצעה )בשני העתקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש  .ט
תכנון  ל   3/2021"מכרז מס'    -סגורה ללא סימנים מזהים כלשהם, עליה מצוין    במעטפה

  בתוכה יהיו שתי מעטפות נפרדות, כאשר מתקן נטרול ריחות בת"ש י"ג באשדוד" וביצוע

מסמכי המכרז", ובה יופיעו כל מסמכי המכרז  – 3/2021אחת שעליה יצוין "מכרז מס'  –
יצוין "מכרז מס'   והשניה שעליה  המחיר,  הצעת   –  3/2021בשני העתקים למעט הצעת 

את המעטפה הסגורה הכוללת  העתקים.    המחיר" ובה תופיע הצעת המחיר בלבד בשני
בין   30.8.21  יוםבשתי מעטפות כמתואר לעיל יש להניח ידנית בתיבת המכרזים ביובלים  

 . בנוכחות הגב' אתי אקלה או מי מטעמה בלבד  15:00  – 09:00השעות 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.   .י

 תקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.  לא תתקבל ולא תידון הצעה שנ .יא

  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   .יב
להאריכה  לדרוש מהמציע  יובלים תהיה רשאית  להגשת ההצעות.  יום מהמועד הקבוע 
לתקופה נוספת כפי שתורה יובלים ובכלל זה להאריך, על חשבונו של המציע, את תוקף 

 בות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. הער

ב . יג ההוצאותמובהר  כל  כי  ספק,  הסר  למען  למכרז   זאת  ההצעה  בהכנת  הכרוכות 
 . ובהשתתפות במכרז יהיו על המציע בלבד

 ופן החתימה על ההצעהא .16

שלו ויצרף ם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות  א .א
 את חתימתו. 



על   .ב יחתמו  כאמור(,  התאגדות  מאפשר  שהדין  )ככל  שותפות  ידי  על  תוגש  ההצעה  אם 
ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי  
על זכות החתימה בשם  זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה 

 תפות. השותפות ותעודת רישום השו

אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, יחתמו על ההצעה   . ג
ומספר   התאגיד  כתובת  המלא,  שמם  ציון  תוך  התאגיד  בשם  המוסמכים  המנהלים 
בשם  החתימה  זכות  על  הוכחה  תצורף  כן  כמו  התאגיד.  חותמת  ובצרוף  שלו  הרישום 

 התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.  

 ומדןא .17

יובלים   האומדן חסוי ויונח בתיבת ההצעות.  ידי יובלים.-על  מסגרת מכרז זה נערך אומדןב .א

 תבחן את ההצעות אל מול האומדן.  

תהיה גבוהה או נמוכה באופן  יובלים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול מציע שהצעתו   .ב
הצעתו  יובלים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין מציע ש  מהאומדן.  קיצוני

   נחזית להיות קיצונית על מנת שיסביר את הצעתו.

לדעת   . ג ויתעורר ספק   בכל שלב שהוא,   באשר לאמינות/סבירות האומדן,  יובליםבמידה 
יובלים  רשאי ולקבל החלטה    הפי שיקול דעת-עלת  הבלעדי לבחון את סבירות האומדן 

האומדן    ובליםי  ל האומדן, בין השאר, במידה ולדעתלרבות החלטה בדבר ביטו  ,בהתאם
 שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה. 

 

 חלטות יובלים ה .18

בשלב הראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי    –ובלים תבדוק את ההצעות בשני שלבים  י .א
 הסף. בשלב השני תיבדק הצעת המחיר של המציעים שעמדו בתנאי הסף בלבד. 

 ההצעות שיוגשו למכרז.   ביןהזול ביותר מ  המחירככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שיציע את   .ב

וועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או  על אף האמור לעיל,   . ג
 הצעה אחרת כלשהי.   

שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות    וועדת המכרזים רשאית .ד
ים ראוי ועל המציע מונע הערכת ההצעה כ  וועדת המכרזיםלתנאי המכרז באופן שלדעת  

 .לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם

בנסיונו   .ה הכלכלי,  בחוסנו  ביכולתו,  השאר,  בין  להתחשב  רשאית  תהא  המכרזים  וועדת 

של המציע לבצע את השירות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל   וובכישורי
לגרוע   מבלי  והוראותיו.  המכרז  תנאי  ע"פ  למלא  ו/או  להציג  המציע  שנדרש  אחר  פרט 

כי וועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע   יצויןמהאמור לעיל  
בסיס ניסיון  -ולפסול מציע על  ,את השירות נשוא מכרז זה גם על סמך נסיון קודם עמו 

לניסיון העבר הערכות לא טובות ביחס    ו/או  עמו  של התאגיד  עבר רע ו/או בלתי מוצלח
הקבלן   שביצע  תאגיולעבודות  מיםמצד  מקומיות ,  די  אחר  רשויות  גוף  כל  ובלבד   ,או 
של הקבלן   עבר לא טובסיון  י בירור מעמיק ביחס למידע בדבר נ שוועדת המכרזים ביצעה

 . כאמור

זהות,   .ו ותתקבלנה שתי הצעות  תודיע    יקיים התאגיד במידה  ולפיו  נוסף,  הליך תחרותי 
תורה הוועדה, הצעה ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד ש



הגיש המציע הצעה  המקורית  הצעתם   לעומת  המזמין   עם  המיטיב  במחיר סופית,   לא   ;
נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר 
למציע לחזור בו מהצעתו בשלב זה, ואם יעשה כן רשאי התאגיד לחלט ערבותו, לפי שיקול  

על ידי המציעים עלולה להביא  דעתו הבלעדי. כן מוב הר כי אי הגשת הצעות משופרות 
   .הצורך במידת פעמים מספר  ההליך לקיים רשאי התאגיד לביטול המכרז.  

וכן   .ז יובלים  ידי  על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  והיקפה  הזוכה  עם  ההתקשרות 
ם  בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופי

אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו לא יהיה ליובלים 
ו/או   התקציביים  האישורים  כל  יתקבלו  לא  ו/או  השירות  לביצוע  מאושר  תקציב 
ההרשאות לרכישה כמפורט לעיל, לא יסופק השירות ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקו אשר 

תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה    לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא
 עקב כך.  

וועדת המכרזים של יובלים שומרת בזאת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה במכרז בין   .ח
מספר זוכים, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. מובהר בזאת, 

 ירים הנקובים בהצעתם. כי פיצול הזכיה כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המח

וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח  .ט
קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין  
המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש 

ובין אם   מסוימיםכסיסנית ו/או ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים  כי ההצעה ת
ביחס להצעה בכלולותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז ו/או יגיש הצעה  

 חלקית.  

את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא    וועדת המכרזים שומרת לעצמה .י

ו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כול
יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע   תאגיד, לרבות במקרה שהוחלט של התאגידוהמ

העבודות.   בהתחשב את  ו/או  התאגיד  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  האמור  כל 
  יובלים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו בתקציב שיעמוד לרשותו.  

 החליטה על ביטול המכרז או צמצום היקף השירות שיינתן מכוחו כאמור דלעיל. 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה   .יא
הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה  

כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה   כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין
 לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

 ובת הזוכה עפ"י המכרזח .19

)מסמך  ה .א למכרז  המצורף  החוזה  על  לחתום  יידרש  כשהוא ד'זוכה  ליובלים  ולהחזירו   )
ביול עפ"י דין,  ומבויל, ככל שנדרש  לזוכה   10תוך    חתום  יובלים  ימים מתאריך הודעת 

אין באמור בסעיף זה כדי לבטל את החובה להגיש את החוזה כשהוא    בדבר זכייתו במכרז.
 חתום כחלק מהצעת המציעים.

 ימציא ליובלים עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים:   הזוכה .ב

כנדרש בחוזה על   אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים (1
 '(.  זפי נוסח אישור על קיום ביטוחים )מסמך 



ולהבטחת   (2 המכרז  נשוא  השירות  ביצוע  להבטחת  חתומה  בנקאית  ערבות 
של בסכום  ההתקשרות  בתקופת  למכרז    10%  התחייבויותיו  הצעתו  מגובה 

( למסמכי המכרז. על  2)ובנוסח המסמך המצורף כמסמך   כשהיא כוללת מע"מ,
צמ להיות  הלשכה  הערבות  ידי  על  המפורסם  לצרכן  המחירים  למדד  ודה 

במועד   הידוע  האחרון  המדד  הינו  הבסיס  כשמדד  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
החתימה על החוזה. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של יובלים,  
פי   על  ליובלים  שהומצאה  במכרז  השתתפות  לצורך  הערבות  לזוכה  תוחזר 

 לעיל.    9הוראת סעיף 

ה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק )ככל שנדרש זוכ . ג
בתוך   לעיל,  ובצרוף המסמכים המנויים  לעיל,   10ביול(  מיום הדרישה כאמור  ימים 

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי  
ע ומוסכם מראש בגין אי קיום  לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבו

יובלים  תהא  כן,  כמו  למכרז.  הצעתו  בהגשת  המציע  עצמו  על  שנוטל  ההתחייבויות 
רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי  
שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 ם עם מציע אחר במקומו.   התקשרותה של יובלי

יהיה הזוכה חייב לשלם ליובלים את ההפרש בין    –התקשרה יובלים עם מציע אחר  
ההצעה שנבחרה על ידי יובלים לבין הצעתו הוא, ויובלים רשאית לצורך זה להשתמש  

 גם בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל.   

ו של הזוכה קטן מסכום  היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי יובלים לבין הצעת
הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ויובלים תהא רשאית לחלט  
תהא   יובלים  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען  במלואה.  במכרז  להשתתפות  הערבות  את 

רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם  
 מקום הזוכה.  במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר ב

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים כנגד הזוכה עקב 
 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.  

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או   .ד
יורשה להעסיק    עקיפין.התחייבות על פיו לאחר במישרין או ב למען הסר ספק, הזוכה 

  . לעבודות לאספקת ציוד ולהתקנתוקבלני משנה לצורך מתן השירות, למעט בכל הנוגע  
 לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב.   רקהעסקת קבלן משנה מותרת  

הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מיובלים לפי הסכם זה  .ה
יובלים  לא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של סמנכ"ל הכספים של יובלים.לאחר, א

תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית  
הגדלת   בדבר  תנאים  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לה  שייראו  בתנאים  ההמחאה 

 צועו של ההסכם.  ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים להבטחת בי

        יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .ו

 דיפות בין מסמכים ע .20

ש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או  י
הוראות   תכרענה  החוזה/המפרטים,  להוראות  המכרז  תנאי  בין  משמעות  דו 

 פרטים, לפי העניין.   החוזה/המ



 

 רכוש יובלים –סמכי המכרז  מ .21

למטרת מ למציעים  נמסרים  והם  הבלעדי,  וקניינה  יובלים  של  רכושה  הינם  המכרז  סמכי 
הגשת הצעות ליובלים, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא  

ליו ויחזירם  הצעתו,  הגשת  למטרת  אלא  בהם  ישתמש  ולא  אותם  יאוחר  יעתיק  לא  בלים 
ההצעות   להגשת  האחרון  המועד  בסעיף  –מאשר  הצעה    9  כאמור  שהגיש  בין  וזאת  לעיל, 

 לחברה ובין אם לאו. 

 

 

 __________________________ 
 מלי בן ברוך

 מנכ"ל יובלים  מ"מ
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 מסמך ג 

 לכבוד
 עדת המכרזים ו
 ובלים אשדוד בע"מ י

 
 

 3/2021הצעת המציע למכרז פומבי מס' 
 

 דודשא בת"ש י"ג ב  מתקן נטרול ריחות ביצועו כנוןלת
  

והנני   .1 בעיון את כל מסמכי המכרז  כי קראתי  אני הח"מ __________________ מצהיר 
, כמפורט במסמכי  בת"ש י"ג באשדוד  מתקן נטרול ריחות  תכנון וביצועלמגיש בזאת הצעתי  

 "(.                  השירותהמכרז )להלן ביחד: "

קראת .2 כי  מצהיר  למציעים  הנני  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את  והבנתי  י 
וכי    או מאז פרסומו של המכרז, לרבות הודעות ההבהרה שיצבעיתונות, כל מסמכי המכרז

מתן השירות    תנאי המכרז, מתן השירות, המפרטים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על 
התאם לכך קבעתי את הצעתי ואני  בכללותו ובמלואו, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם וב 

כל   בלא  המכרז  במסמכי  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  את  עצמי  על  לקבל  מציע 
ידי   על  הנקובים  המחירים  לפי  להצעתי,  בהתאם  השירות  לספק  זה  ובכלל  הסתייגות, 

 בהצעתי.   

 
 : מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי אני .3
 

הכשירות, הרישי .3.1 המומחיות,  הידע,  בעל  והכישורים הדרושים  הנני  ההיתרים  ונות, 

לאספקת השירות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם  
 לכל מסמכי המכרז. 

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט   .3.2
, ולראיה הנני מצרף  3במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף  

 את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב'. 

ן הרלוונטי לשירות נשוא מכרז  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני עומד בתנאי כל די  .3.3
 זה.

המיומן   .3.4 האדם  כוח  כל  את  להשיג  בכוחותי  או  ברשותי  האמור,  מן  לגרוע  ,  מבלי 
 . וכל הדרוש על מנת לספק את השירות נשוא המכרז  הציוד המקצועיהחומרים, 

מתחי  .3.5 את  הנני  אספק  בהסכם,  איתי  תתקשר  ויובלים  במכרז  ואזכה  במידה  כי  יב 
השירות נשוא המכרז, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, 

 לפי המחיר הנקוב בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל ויובלים.  

הינו .3.6 בהצעתי  ידי  על  המוצע  המחיר  כי  ומתחייב  מצהיר  פאושלי,    הנני  סופי  מחיר 
לא תבוצע מדידה של  ידוע לי כי ומוחלט בתמורה לביצוע כלל העבודות נשוא המכרז ) 

כמויות ביצוע( וכולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא  
מע"מ,   ולמעט  המכרז,  תנאי  פי  על  העבודות  כלל  בביצוע  לאהכרוכות  תתווסף   וכי 

וא בשום נסיבות שהן לרבות הפרשי הצמדה למדד  תוספת מכל סוג שה   זה כללמחיר  
 כלשהו או התייקרויות.
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שהתמורה  ידוע ומוסכם עלי  , כאשר  נדרש  מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף  הנני .3.7
  י תשולם בשיטה הפאושלית בהתאם למחיר הצעת   ,שתשולם לי במקרה שאזכה במכרז

בלי שתבוצע מדידה של תלות בכמויות העבודות בפועל ומכל תוספת וללא  במכרז ללא  
 כמויות לצורך תשלום התמורה. 

אף  .3.8 כי  עלי  ומוסכם  לי  יתברר    ידוע  ההתקשרות  אם  של  שלב  לצורך  בכל    ביצוע כי 
, ייחשבו  נדרשים שינויים בתכניות, במפרטים או בכמויות מכל סוג שהוא  העבודות
הפאושלי    ככלוליםאלו  שינויים   אבמחיר  ולא  במכרז  ידי  על  זכאי  שהוצע  לכל  היה 

זכאי לתשלום כלשהו בגין "חריגים" הנובעים    בכלל זאת לא אהיה.  םגינתשלום נוסף ב
 מחוסרים, השלמת תיאומים או אי דיוקים או אי שלמות בתוכניות כאמור לעיל. 

בגין עבודות נוספות שלא נכללו במפרט  ידוע לי ומוסכם עלי כי על אף האמור לעיל,   .3.9
לפי מחי  ליתשולם    , כללהטכני   רון דקל במהדורתו האחרונה, בהפחתה של תמורה 

רווח קבלני כלל.20% תוספת  ללא  ניתן    ,  מחיר  לקבוע את  ככל שלדעת המפקח לא 

וככל   20%תשולם לי תמורה לפי מחירון משכ"ל בהפחתת    העבודה על פי מחירון דקל  
תשולם לי תמורה    המחירוניםניתן לקבוע את מחיר העבודה לפי    אשלדעת המפקח ל

ניתו שלפי  מפורט  וא ח מחיר  "   .לאישור המפקחמראש  גיש  אכין  כי  לי  עבודות  ידוע 
רק עבודות שלא נכללו במפרט הטכני כלל, וכי כל שינויים ו/או הגדלת  הינן  נוספות"  

במפרט   נכללו  שכן  בעבודות  במחיר הצעת כמויות,  ככלולים  יחשבו  במכרז  י  הטכני, 
 קבל כל תוספת תשלום בגינם. א לא כמתואר לעיל ו

העבודותהננ  .3.10 ביצוע  בסיום  כי  מתחייב  לרבות    אספק  י  העבודות  כלל  על  אחריות 
במסגרת מכרז זה, וכן על המצעים שנכללו במסגרת   י יד-החומרים והציוד שהותקן על

זה,   מטעמה  מכרז  גורם  כל  ו/או  יובלים  של  שאלה  לכל  זמין  אהיה  עם וכן    בקשר 
 ובמפרט.   ת ותיקונים"בפרק "אחריו בחוזהכמפורט התחזוקה השוטפת של המתקן, 

לא   .3.11 אם  גם  בחוזה,  זה  ובכלל  זו  מכרז  בחוברת  המופיעה  התחייבות  כל  כי  לי  ידוע 

 הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.  

, מערכות מאגר החירום לחדר הבקרה של התאגיד  ל ידוע לי כי באחריותי לחבר את כל .3.12
- כי הדבר יעשה עלו  רט הטכניבאמצעות קבלן הבקרה של התאגיד, הכל כמפורט במפ

 חשבוני בלבד. 

העבודות   .3.13 כי  לי  ופעילה,  ידוע  קיימת  שאיבה  תחנת  בתוך  יבוצעו  השירות  למתן 
חיונית, ופועל ואני מתחייב שהעבודות  במשך כל תקופת העבודות  שפעילותה הסדירה  

השאיבה תחנת  של  הסדירה  בפעילותה  כלשהי  פגיעה  שתהיה  מבלי  ידי  על  ,  יבוצעו 
 . ן זה במפרט הטכניובהתאם לנדרש לעני 

המחיר המוצע בהצעתי הינו מחיר פאושלי, סופי ומוחלט שלא תתווסף לו כל  הנני מצהיר כי  .4
כל הסיכונים זה מעוגנים  וכי במחיר  וכל ההוצאות    תוספת מכל סוג שהיא, למעט מע"מ, 

, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא,  הכרוכות בהשלמת העבודות נשוא המכרז,  
כרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות  ה

ציוד, כלי רכב, מכשירים, הובלות, ביטוחים, רישוי    המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, 
בצורה  וכן    וכיו"ב והיתרים   וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירות נשוא המכרז בשלמותו, 

 הטובה ביותר.  
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ר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד  כן מובה .5
יובלים    על תנכה  כך,  לצורך  ידי.  על  וישולמו  עליי  יחולו  זה,  חוזה  עפ"י  השירות  מתן 

מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה  
 תשלום לי. 

 
הצע .6 קיום  של  להבטחת  בסכום  חתומה  בנקאית  ערבות  מצ"ב  )במילים:      ש"ח  00090,תי 

הלשכה    תשעים ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  חדשים(,  שקלים  אלף 
המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות  

המכרז. אם הצעתי   מסמכי( ל1)ומסמך  עפ"י תנאי המכרז ובנוסח    , 6.1.22בתוקף עד  למכרז,  
תוך   וזאת  כדלקמן,  המפורטות  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הריני  ימים    10תתקבל, 

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת )ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת  .6.1

(  2)ובנוסח מסמך    ,מגובה הצעתי כשהיא כוללת מע"מ  10%קיום תנאי החוזה, על סך  
 למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות המכרז.  

להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.אני מצהיר בזאת כי   .7
לעיל, כולן    6ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  

חוברת מכרז זו, אאבד את זכותי למתן  או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה ב 
השירות ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר 
עם ספק אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע  

ל עצמי עם  בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל ע
הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב  
התקשרות יובלים עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים עם 
מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין  

 ויובלים רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. הצעתי, 
 

תנאי    – הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז   .8
המכרז והוראות למשתתפים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים  

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות    לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.
ניסיוני,   כשירותי,  להוכחת  שיידרש  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  ממני  ולדרוש  לחקור 
מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למתן השירות, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה  

למסור מסמך,   חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב 
הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול  

 . ולחלט את הערבות שניתנה במסגרת השתתפותי במכרז את ההצעה 
 
 : ידוע ומוסכם עלי כדלקמן .9

 

עבמ .א ההתקשרות  דנן,  במכרז  ואזכה  תקציב ידה  של  בקיומו  מותנים  היקפה  וכן  מי 
ידי ס מנכ"ל הכספים של התאגיד וכן בקבלת כל האישורים התקציביים  מאושר על 

וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף 
 במימון השירות, ככל שישנם.  

במקרה בו לא יהיה ליובלים תקציב מאושר ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים  .ב
יינתן השירות על ידי ו/או לא יינתן חלקו אשר    ו/או ההרשאות לכך כמפורט לעיל, לא

 לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  
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יובלים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את   .ג
אית המכרז ו/או להחליט על שינוי היקף השירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן זכ

יובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לאספקת אותו חלק מהשירות שהזמנתו 
 בוטלה.  

הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או   .10
בקשר עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו  

קף השירות המוזמן מכוחו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל.  או שינוי הי
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי  

 נזק.  
 
 

 הצעת המחיר 
 
המחיר    ולאחר שקראתי אותם על נספחיהם הריני מציע את  מכרזבהתאם למפורט במסמכי ה  .11

 : ה ז מכרז  נשואכלל העבודות  הינו תמורה פאושלית, סופית ומוחלטת להמצוין להלן ש
 
 

בתוספת  )(  ₪שקלים חדשים  )במילים: _______  ש"ח  ___________הצעתי הינה  
 (. מע"מ

 
 

 
 
ומושלם של כל הפעולות והתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי   .12 הצעתי כוללת ביצוע מלא 

החומריהמכרז הציוד,  העבודות,  כל  לרבות  הדרוש  ,  יתר  וכל  האדם  כוח  העזר,  חומרי  ם, 
על ה- לביצוע העבודות  מסמכי  כל  וההוצאות  מכרזפי  כל המיסים  כולל את  . מחיר הצעתי 

 למיניהם, למעט מס ערך מוסף.
 
ימים מהמועד האחרון להגשת    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .13

וש יובלים יוארך תוקפה של הצעתי למשך ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדר
 ימים נוספים.  90

 

ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה   .14 זו היא בלתי חוזרת ובלתי  הצעה 
 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

 
 

____________________________ ת.ז./ ח.פ.  שם המציע: 
  _____________/____________ 

 
 שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________ תיאורו )אדם, חברה,

 
טלפון:  _____________________________  כתובת:

 _______________________________ 
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 
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 ____________________________________________________________ 

 
  _________________________________________________ _ חתימות:

 מסמך ב'(. –)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 '( בוכיו"כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות  אישור חתימה: )
 

 ל נחתם ע"י: אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעי
 

 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(  .2
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________ 
 

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על  
 מסמך זה בפני. 

 ____ ___________    ________________ 
 חתימה      תאריך            
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 בת"ש י"ג באשדוד  מתקן נטרול ריחות וביצוע  כנוןתל חוזה  -מסמך ד' 
 
 

 ________ שנת   לחודש ______  ___ביום __  אשדודבשנערך ונחתם 
 
 
 

 : בין
   יובלים אשדוד בע"מ

 , אשדוד 18אורט  רח'מ    
 ("החברה"או  "יובלים" )להלן:    

 מצד אחד 
 

 בין ו
 , ח.פ. ______________ _________________

 ______________ מרח' 
 )להלן: "הקבלן"( 

 מצד שני                
 
 

בת"ש י"ג    מתקן נטרול ריחות  וביצוע  כנוןלת    3/2021מכרז    את  פרסמה  החברהו הואיל:

 ;באשדוד

במכרזוהקבלן    והואיל:  עצמו    זכה  על  לקבל  העבודות    אתוהסכים  המכרז  ביצוע  נשוא 

 בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו; 

מצהיר כי בידו הידע, ההסמכה, הניסיון, היכולת, הכישורים, הרישיונות,  והקבלן  והואיל: 

ההיתרים, הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי הם ינתנו  

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר. על ידו במיומנות 

 והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם בהסכם בתנאים המפורטים להלן; והואיל: 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי  – 1רק פ

 .הסכםין המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות הד 1.1

 ונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:זה תהה למ  הסכםב 1.2

 בת"ש י"ג באשדוד. מתקן נטרול ריחות עוביצו כנוןתל 3/2021 פומבימכרז  - "המכרז"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המדד הכללי המתפרסם על    –מדד המחירים לצרכן    -  "המדד"

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.  או

 ממנו. חלק   לעניין הסכם זה או הים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידמנכ"ל יובל מ"מ  - "המנהל"

  "ל הכספים של יובלים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידה לעניין סמנכ  - "סמנכ"ל הכספים"

 הסכם זה או חלקו.  
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 תאגיד יובלים אשדוד בע"מ.  -"החברה"/"התאגיד"  

אדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על מתן השירות או כל חלק ממנו עבור   -"המפקח" 

 החברה. 

 . הסכםבמסמכי ה  יםהמפורט  העבודות  לביצוע  ציוד ואמצעים הנדרשיםכל כלי וכל    –  "ציוד וכלים"

קבלת אישור    בלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחרלרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, ק  –  "הקבלן"

 ( יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו. החברה

בת"ש י"ג באשדוד כמפורט במסמכי המכרז לרבות    מתקן נטרול ריחות תכנון וביצוע    –  העבודות"" 

 . כני המצורף כנספח ה' להסכם זהבמפרט הט

מ נפרד  בלתי  כחלק  ייחשבו  שלהלן  המכרז    זה:  הסכם המסמכים  תנאי  הצעות,  להציע  הזמנה 

המציע, הצעת  למשתתפים,  טכני,  והוראות  ערבות    נספח  במכרז,  להשתתפות  בנקאית  ערבות 

ירים לפי  תצה;  ריחותנספח בטיחות, סקר  בנקאית להבטחת ביצוע החוזה, אישור קיום ביטוחים,  

, הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  1976  –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  

 )ככל שיהיו(.   יובלים, פרסומי 1953 –

מחייב את התאגיד  סקר ריחות מלא והוא אינו מובהר בזאת כי סקר הריחות המצורף למפרט אינו 

 ויש לראות בו גילוי נאות בלבד.

סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה  בכל מקרה של 

ו/או   ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל  ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

 המפקח, כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה. 

 ".הסכםה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי הז הסכםכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות 

התנאים והדרישות שבהם    ןלאשור , כי ידועים וברורים לו  הסכםהקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ה

 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. 

  בים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת, המשא

וההיתרים,   ההסמכות  מנת  הרישיונות,  על  הנדרש  וכל  המקצועיים  העובדים  את  לבצע  הציוד 

 . הסכםברמה גבוהה ובהתאם למסמכי העבודות ה

  םואשר ביצוע  הסכםעל פי מסמכי ה בביצוע העבודות  הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה  

רק לאחר קבלת אותו    נהתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצעשיון ו/או הי ימחייב קבלת ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. יר
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 מהות העבודות  1.3

בתחנת שאיבה י"ג באשדוד   מתקן נטרול ריחותתכנון וביצוע    הינןעל פי חוזה    העבודות 1
 אספקה והתקנה(.לרבות )

יהיה מערכת שתשלב 2 ביולוגי    מתקן הנטרול  יוקם  ומרכיב פחםמרכיב  בהתאם , המתקן 
 '. מסמך הכלמכרז למפרט הטכני המצורף  

על כלל העבודות  הקבלן לא ידרש לבצע תחזוקה שוטפת של המתקן, אך יספק אחריות   3
על שהותקן  והציוד  החומרים  זה,  -לרבות  מכרז  במסגרת  שנכללו  ידו  המצעים  על  וכן 

של יובלים ו/או כל גורם מטעמה    למתן מענה לכל שאלה  במסגרת מכרז זה, וכן יהיה זמין
ותיקונים"  "אחריות  בפרק  להלן  כמפורט  המתקן,  של  השוטפת  התחזוקה  עם    בקשר 

 .   ובמפרט הטכני

הפחם  שנים למצע    5  למתן אחריות של   לעיל, הקבלן יידרש   3בסעיף קטן    בהתאם לאמור  4
 של הפילטר הביולוגי.  שנים למצע 10- ו הפעיל

, הכל כמפורט במפרט  מערכות לחדר הבקרה של התאגידה  העבודות כוללות חיבור של כלל 5
 . חשבון הקבלן בלבד- אשר יבוצע על הטכני,

 תקופת הביצוע  1.4

מיום מתן צו תחילת    קלנדאריים  שבועות  50העבודות הוא    ח הזמנים לביצוע כלללו 1.4.1

העבודה )כולל תקופת ההתארגנות והוצאות כל היתרים ו/או אישורים נדרשים,  

בשלמ העבודה  למזמיןביצוע  סופית  מסירה  ולרבות  המיטבי  באופן  לאחר  ותה   ,

 .וקבלת תעודת גמר(בהתאם למפרט   הרצה

השפעות   1.4.2 שהיא,  רמה  או  סוג  מכל  האוויר  מזג  השפעות  את  תכלול  זו  תקופה 

מדיניות או מעשיות של חוסר פועלים, סגר או שביתה מכל סוג ומין שהוא, לרבות  

אלו כפירוש לכוח עליון. תנאי זה הינו  משבר נגיף הקורונה. לא יתקבלו השפעות  

הכרחי ויסודי בחוזה, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון. לא יתקבלו כל תביעות בגין  

 הארכת תקופת הביצוע. 

הזמנים  1.4.3 בלוח  עמידה  אי  כל  כי  בזאת,  ומודגש  הקבלן  ,  הנ"ל  מובהר  את  תחייב 

מבלי לגרוע   וזאת   ,שבוע פיגור )או חלקו(₪ לכל  1,000בתשלום קנס פיגורים בסך 

 מכל זכות או סעד נוסף העומדים למזמין בהתאם לחוזה זה ולפי כל דין.  

 התחייבויות הקבלן  – 2פרק 

ימים מיום קבלת צו תחילת עבודה ולסיים את כל    7מתחייב להתחיל בביצוע העבודות תוך  הקבלן   2.1

  החברהשרה לו  צו תחילת העבודה, למעט אם איקלנדאריים ממועד מתן    שבועות  50בתוך  העבודות  

   .בכתב חריגה ממועד זה

ו/או   2.2 , ידאג הקבלן מיד  ביצוע העבודותמהלך  בהמופעלים על ידי הקבלן    כליםאם יתקלקל ציוד 

לביצוע  תוך שעתיים מעת שנדרש    –  ם )לרבות כלי רכב(לתיקונם. לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי
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ו/או כלים  ו/או על ידי אחר רשאית לשכור בעצמה    החברהתהא    –העבודות   ולחייב את  ים ציוד 

, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת  החברההקבלן בהוצאותיה. מסמך חתום בידי  

 לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך. 

ו/או בעקיפין בכל הקשור   2.3 דין המתייחס במישרין  כל  לביצוע  הקבלן מתחייב למלא את הוראות 

 . המצורפות בנספח הבטיחות , לרבות הוראות הבטיחות העבודות

נקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  ל,  החברהלהנחיות  בהתאם    העבודותאת  לבצע  על הקבלן   2.4

תקלות   למנוע  כדי  העבודותהדרושים  הוראות  בביצוע  כל  אחר  ולמלא  כוח  המפקח,  באי    ו או 

 למניעתן. 

עובדים 2.5 יעסיק  מספ  ויחזיק  הקבלן  בכמות  מתאימים  ורכבים  ציוד  עבודה,  כל  ביצוע  לקת  כלי 

 . העבודות הנדרשות

מתחייב   2.6 את הקבלן  ויסודית  עבודות  ה  לבצע  מקצועית  ב ולדווח  בצורה  להוראות  עליהן  התאם 

 . המפקח

,  המפקחעל ידי    שיקבעו   המועדים והנהלים  פי   וידווח לו על   המפקח הקבלן יעמוד בקשר הדוק עם   2.7

 ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.  ביצוע העבודותעל מהלך 

של כל    ביצוע העבודותבדבר הרחקתו ממקום    המפקחתחייב למלא אחר כל הוראה של  הקבלן מ 2.8

לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו  ו  המפקח אדם המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת  

רשלנות   מעשה  נוהג  שהוא  או  תפקידו,  את  למלא  מוכשר  שאינו  או  כשורה,  שלא  בביצוע  אדם 

דהעבודות לפי  שהורחק  אדם  ובתפקיד  .  כלשהי  בדרך  להעסיקו  הקבלן  יחזור  לא  כאמור,  רישה 

 זה.  הסכםעל פי בביצוע העבודות כלשהו 

ידו במסגרת  - הקבלן מתחייב לספק אחריות על כלל העבודות לרבות החומרים והציוד שהותקן על  2.9

ל  כמו גם להיות זמין למתן מענה לכל שאלה ש  וכן על המצעים שנכללו במסגרת מכרז זה, מכרז זה,  

המתקן, של  השוטפת  התחזוקה  עם  בקשר  מטעמה  גורם  כל  ו/או  בפרק    יובלים  להלן  כמפורט 

 .  ובמפרט הטכני  "אחריות ותיקונים"

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן כזה שלא תהיה כל פגיעה בפעילותה הסדירה של תחנת   2.10

 ט בענין זה.ובהתאם לאמור במפרהשאיבה, שהיא מתקן חיוני שאין להשביתו בשום שלב,  

 המפקח ו מנהל ה – 3פרק 

בכל הנוגע והקשור להוראות הסכם    מנהל ו/או ה  מפקחכל הנחיה ו/או הוראה שתינתן לקבלן על ידי ה 3.1

זה.  מפורשות בהוראות הסכם    הזה על נספחיו תיחשב כחלק בלתי נפרד מחיובי הקבלן וכאילו נכלל

 וע העבודות.  הוא הסמכות המקצועית המחייבת במסגרת ביצהמפקח כמו כן  

בכל מקרה שתתגלה אי בהירות מכל סוג שהיא בכל הוראה מהוראות ההסכם לרבות נספחיו ו/או   3.2

  – סתירה כלשהיא בגין הוראה מהוראות הנכללות בהסכם ובנספחיו לבין הוראה אחרת הנכללת בהן  
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את  תהא סופית ומוחלטת ותחייב    םוהכרעת  מפקחלו  מנהללתימסר הפרשנות ו/או ההכרעה בנושא  

 הצדדים לכל דבר ועניין. 

 .ניהםגוברת על החלטת המפקח בכל מקרה של סתירה בי  מנהל למען הסר ספק מובהר כי החלטת ה 3.3

הפרויקט   3.4 של  רציף  ניהול  של  לצורך  פרויקטים  לניהול  התוכנה  עם  לעבוד  הקבלן    החברה על 

"MAXWEB." וקולים, תכניות  בתוכנה יוזנו ויועלו כל מסמכי הפרויקט לרבות: יומני עבודה, פרוט

₪    100עבור השימוש בתוכנה ינוכו לקבלן דמי שימוש בסך   גאנט, חשבונות ועוד.  טבלת  ומפרטים,

. הניכוי ייעשה מכל חשבון תקופתי או מהחשבון הסופי בהתאם למספר  חודשיים)בתוספת מע"מ(  

התקופתי  החודשים שחלפו מאז תחילת העבודות )בחשבון תקופתי ראשון( או מאז משלוח החשבון  

 הקודם.  

תהיה רשאית לעכב   החברהו  החברהחיוני עבור   החברהשל   MAXWEBכנת  ומובהר כי השימוש בת  3.5

 לקבלן אם לא ישתמש כנדרש בתוכנה, עד להסדרת השימוש כנדרש. תשלומים  

 יחסי הצדדים   – 4פרק 

ולם אין  זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן וא   הסכם על פי    ביצוע העבודות 4.1

 במפורש במסמכי המכרז. מפקח בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו ל 

, את ההשגחה עליהם  לביצוע העבודותהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש   4.2

בכך. הכרוך  אחר  דבר  וכל  עבורם  תחבורה  ביצוע  בעבודות  ואמצעי  רישום    ןשלצורך  חובת  קיימת 

ו הוראה של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, כבעל  שיון או היתר לפי כל דין א יר

 שיון או בעל היתר כאמור. יר

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.  הקבלן יבצע את העבודות   4.3

  )לרבות   מטעם רשויות מוסמכות  או הוראות  , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות

העבודה( במשרד  הראשי  העבודה  לתקנותמפקח  לחוקים,  בהתאם  תבוצענה  הנחיות ,  כללים,   ,  

 .  , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה

לתקנות    הקבלן של    מחובתו  4.4 לחוקים,  העבודות  התאמת  על  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  להמציא 

ככל שהדבר נדרש    קבלןהולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על  

 . בהתאם להוראות כל דין

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן   4.5

  הסכם על פי מסמכי הבביצוע העבודות  שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות  יבלבד. הקבלן בלבד י 

מראש ובכתב( וכל    החברה)לאחר קבלת הסכמת  על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו  

מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי  

דין וכמקובל בתחום זה. הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום  

 לה אשור רו"ח בעניין. ימציא  החברהשייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת 
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הבטיחות   4.6 העבודה,  חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

 והבריאות ביחס להעסקת עובדיו. 

מונה  מ, יפעל בהתאם לאמור בו ויישמע להנחיות  ספח הבטיחות המצורף למכרזהקבלן יחתום על נ 4.7

ע מכל האמור בנספח בטיחות זה או בכל מסמך  מבלי לגרו. מובהר בזאת כי החברההבטיחות מטעם 

יובהר כי אין באמור בנספח בטיחות זה כדי לגרוע מכל חובה קיימת או עתידית של הקבלן   אחר, 

ב או  זה  בנספח  באמור  ואין  עתידיים  או  קיימים  בטיחות  לנהלי  כדי  מ בהתאם  בו  אמור  שאינו  ה 

יעוץ בטיחות ככל שהדבר נדרש ולעמוד  להחליף את חובת הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו לקבלת  

 בכל חובות הבטיחות החלות עליו.

שב 4.8 התחייבויותיו  מבצע  שהקבלן  בזה  ומוצהר  בין    הסכםמוסכם  שוררים  יהיו  ולא  עצמאי  כקבלן 

-   ם מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובדלבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלי  החברה

וכי הפיקוח    ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך,  החברהים במסגרת  מעביד, וכל אלה אינם משתלב

המבצע עבודות עבור  המתבצע במסגרת הסכם זה בין הצדדים הינו פיקוח מקובל בין קבלן עצמאי  

זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד    הסכםוהצדדים מצהירים מפורשות כי אין ב  החברה

 מעביד. 

כם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין בין הקבלן ו/או  במקרה, שעל אף האמור בהס 4.9

עובד   יחסי  מעובדיו  עובד  – מי  יחסי  שנוצרו  מוסמכת  שיפוטית  ערכאה  תקבע  בין  -מעביד,  מעביד 

 : לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו, אזי יחולו ההוראות הבאות כמפורט להלן החברה

  -"  התקבול"  :)להלן  40%  -טרואקטיבית בתקטן רביצוע העבודות  התמורה בגין   4.9.1

בגין   העבודותהתמורה  בשונה    ביצוע  וזאת  רטרואקטיבית(  הקטנה  לאחר 

 . בהצעת הקבלןמהתמורה הנקובה 

ו  60% 4.9.2 כשכר  ייחשב  חשבון    40%-מהתקבול  על  כמקדמה  ייחשב  מהתקבול 

תשלומים להם היה הקבלן ו/או מי מעובדיו זכאי, ככל שיקבע כי הקבלן היה זכאי  

להם, כגון: תוספת יוקר, שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חגים, הוצאות נסיעה,  

ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים, ככל שחלו ו/או חלים  

  ביצוע העבודות לפי כל דין ו/או הסכם, החל מיום תחילת    החברהו/או שיחולו על  

 ועד למועד הקובע. 

את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר    חברה להשיב לבמקרה כאמור, הקבלן מתחייב   4.9.3

למגיע לו, לרבות מע"מ, היינו, את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין  

ועד למועד השבת  ביצוע העבודות  התקבול שהגיע לו כשכיר, החל ממועד תחילת  

הכספים בפועל, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה  

לשנה, ממועד קבלת התמורה, לפי הגבוה מבין    7%פת ריבית בשיעור של  או בתוס

 השנים. 

את   4.9.4 ויפצה  ישפה  עקב    החברההקבלן  לה  שייגרמו  תשלום  ו/או  הוצאה  כל  על 

 .החברההאמור, לרבות הוצאות משפטיות, מיד עם דרישתה הראשונה של  
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 זכות גישה  

בו נעשית עבודה,  ם  כות כניסה לכל מקולמנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא ז 4.10

  חייב לאפשר   והקבלן,  המשמשים למתן השירותאו מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם  

 זכות גישה זו. ל ולדאוג 

 הקבלןה רשאית לעשות פעולות במקום חברה

והוא לא  התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה  שהקבלןכל פעולה   4.11

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו,    קבלןלשים  לבצעו בעצמה ו/או החבר רשאית ה –מילאה 

ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך  

בהודעה.   שנקבע  החברה  הזמן  של  מזכויותיה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  כי  בהתאם  מובהר 

 לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

 שלילת זכות עכבון  

עפ"י  בציוד כלשהו    /זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך  לקבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה   4.12

זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך    לקבלןהוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה  

ם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו  ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליה

 עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.  

 ויתור על סעדים מניעתיים   

צו עשה ו/או הליך    , בכל הליך משפטי של צו מניעה,הה ונגד כל אחד מטעמחברלא ינקוט נגד ה   הקבלן  4.13

  ספק הסעדים היחידים להם יהא ה.  אספקת השירותהצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי ב

 ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד. חברזכאי כלפי ה

 אמצעי בטיחות וזהירות – 5פרק 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי   5.1

 הוצאות אלו.    , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגיןהקבלןהצעת 

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם    הקבלןמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה,   5.2

דין,   לכל  בהתאם  אחר,  וגוף  אדם  וכל  עובדיו  של  ושלומם  רווחתם  לשמירת  בטיחותי,  באופן  זה 

)להלן    1954  –לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

התש"ל   חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  ופקודת  הפיקוח"(  ארגון  "פק'    1970  –"חוק  )להלן: 

הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם  

בטיחות   לנספח  בהתאם  ידו,  על  החתום  הבטיחות  נפרד    –לתצהיר  בלתי  חלק  המהווים   , כללי 

המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על הבטיחות בחברה, כפי שינתנו בטרם יתחיל    ממסמכי

 הספק בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  

החוזה   5.3 הוראות  בשאר  לפגוע  בטרם    הקבלןמבלי  כלשהי  עבודה  מלבצע  להימנע  ומתחייב  מצהיר 

כל הוראה של הממונה על הבטיחות,    יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בחברה, ביצע

במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני  
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המצ"ב כחלק ממסמכי  בפניו על הצהרת בטיחות בנוסח    התחלת מתן השירות במסגרת המכרז, חתם

נתן הוראה אשר ביצועה    המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות

להתחיל במתן השירות, מבלי לפגוע בשאר    הקבלןמהווה תנאי לאישורו להתחלת מתן השירות, יכול  

הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של  

 הממונה.    

לכל  ₪    500יקנס הקבלן בסך של  הקבלן, בגין הפרת הוראת בטיחות י  תמבלי לפגוע בשאר התחייבויו  5.4

. שלש הפרות מצטברות ייחשבו להפרה  מעריכי בכל יום עד לתיקון ההפרהבאופן  תגדל  , וזו  הפרה

 יסודית של ההסכם. 

 בלעדיות העדר ו איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה – 6פרק 

מז  6.1 חלק  כל  לאחרים  או  לאחר  להעביר  או  להסב  למסור,  זכאי  יהיה  לא  ו/או  הקבלן  כויותיו 

 תסכים לכך מראש ובכתב בלבד.  החברהזה אלא בתנאים ובמידה ש הסכםמהתחייבויותיו לפי  

את   6.2 לאחר  למסור  רשאי  העבודותהקבלן  מכול  ,ביצוע  או  ציוד    ,ןקצתן  לאספקת  עבודות  למעט 

לכך    ולהתקנתו ובכפוף  בין    החברהשורק  עובדים  העסקת  ואולם  ומראש,  בכתב  לכך  הסכימה 

אין בה  ביצוע העבודות  עור  י ובין ששכרם משתלם לפי ש  ביצוע העבודותלם לפי זמן  ששכרם משת

 או חלק מהן לאחר. העבודות כשלעצמה משום מסירת  

   יחויב לעמוד בדרישות המפורטות להלן:קבלן משנה שהקבלן מעונין להעסיק  6.3

 בעבודות נשוא אחריותו. שנים  5בהמלצות של לפחות  ניסיון מוכח  -

 .גדרות במפרט הכלליסיווג מתאים לה -

הות קבלן המשנה והחברה שומרת  זיובהר כי עמידה בתנאים אלה לא תחייב את החברה להסכים ל

 לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי בענין. 

את    החברהנתנה   6.4 פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את 

ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל  , והקבלן  הסכםהקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ה

 , באי כוחם ועובדיהם. מבצעי העבודותשל 

או יותר מהשליטה    25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת   6.5

בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים,  

 לעיל.   4סעיף כהעברת זכות מנוגדת ל

למסור לו את ביצוע מלוא  מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שיובלים רשאית שלא    הקבלן 6.6

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי  או חלק מהעבודות,  

 על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.    ו/או סעד אחר בגין כך והוא מוותר

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ולפי חוזה זה, בכל מקרה בו העבודות לא יבוצעו באיכות ו/או   6.7

על הנדרשים  הזמנים  בלוחות  ו/או  העבודות  -באופן  את  למסור  זכאית  יובלים  תהא  יובלים,  ידי 

 לקבלן אחר תוך חיוב הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנושא. 
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בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון  מתחייב לבצע את העבודות במקצועיות,  הקבלן   6.8

יובלים, בכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות יובלים ובמחירי הצעתו. למען הסר ספק, התמורה  

 בהתאם להוראות החברה עפ"י חוזה זה.   העבודות שיבוצעו בפועל קבע רק ע"פ  ילפי חוזה זה ת

 נזיקין – 7פרק 

יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה   הקבלן 7.1

ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן השירות ובקשר אליו,  

ו/או   לחברה  לרבות  כלשהו  גוף  אדם/  של  לרכושו  או  לגופו  בעקיפין,  או  ו/או    לקבלןבמישרין 

לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ו/או לציוד, ובכלל זה יהיה  

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב    הקבלן

הנזק    לפצות ולשפות את החברה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, , ובכל דמי

 ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. 

לכל אדם אחר הנמצא    מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או   הקבלן 7.2

, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו  הקבלןבשירותו של  

ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.  ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, ב 

התחייבותו    הקבלן  קיום  מאי  כתוצאה  לשלם  שתחוייב  תשלום  כל  בגין  יובלים  את  וישפה  יפצה 

 כאמור.   

יהיה אחראי וישפה את יובלים בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של    הקבלן 7.3

 ית. ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצוע  הקבלן

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום   הקבלןאחריותו של   7.4

 תקופת ההסכם.  

חול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם לעיל ת כמפורט הקבלןלמען הסר ספק, אחריותו של  7.5

 וכיו"ב.  הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן השירות, לרבות עובדים

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק    לקבלןית לעכב תשלומים  יובלים תהא רשא 7.6

בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  

 רצון החברה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ליובלים ו/או שעל   7.7

בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל    לים יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',יוב

 . לקבלןהוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה יובלים רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה 

מאחריות   7.8 לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  ממהות    הקבלןאין  במסמכי  העבודותהנובעת  כמפורט   ,

 המכרז.
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 . ביטוח8

בלן יערוך ויקיים ביטוחים בהתאם למפורט בנספחי הביטוח המצורפים להסכם זה כחלק בלתי  הק

 . 1'ז-'ז מסמכיםהימנו ומסומנים כנפרד 

 

 תשלומים  – 9פרק 

  בהתאם להצעתו סופית  לקבלן תמורה    החברה  תשלם   כלל העבודות נשוא מכרז זהתמורת ביצוע   9.1

 . "(ההתמור)להלן: " מההסכםהמהווה חלק בלתי נפרד 

למען הסר ספק, התמורה כוללת את כל החומרים, הציוד, כוח האדם וכד' הדרושים לקבלן לצורך   9.2

מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לדרוש תמורה  

ה  שמור  חברהעל פי הסכם זה ומוסכם כי ל   לביצוע העבודותנוספת ו/או החזר הוצאותיו בכל הקשור  

 . חברההזכות לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן, כל סכום המגיע מהקבלן ל

 .  העלאות מכל סוג שהוא.  החברההקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מ 9.3

)לא תבוצע מדידה של כמויות ביצוע(  מובהר ומודגש כי התמורה הינה פאושלית, סופית ומוחלטת   9.4

ובין הרגילות מכל מין  תוכולל  וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל    את כל ההוצאות בין המיוחדות 

העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות החומרים, הציוד, הובלה, אספקה, התקנה, הרכבה, כלי עבודה,  

רווח הקבלן   עלויות,  הוצאות משרדיות, מיסים,  תיקונים,  ביטוחים,  ולמעט מע"מ,  וכיו"בכ"א,   ,

א תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל  בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למען הסר ספק ל

 סוג שהוא בשום נסיבות שהן לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו או התייקרויות. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו   9.5

 ככלולים במחירי ההצעה. 

לקבלן תשולם  מובהר ומודגש שהתמורה    , כאשרנדרש  מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף  הקבלן 9.6

הצעתו  למחיר  בהתאם  הפאושלית  ומבלי    בשיטה  בפועל  העבודות  בכמויות  תלות  ללא  במכרז 

 שתבוצע מדידה של כמויות לצורך תשלום התמורה.  

כי   9.7 יתברר  מובהר  אם  ההתקשרות  אף  של  שלב  לצורך  בכל  שינויים    העבודות  ביצוע כי  נדרשים 

ייחשבו  ויות מכל סוג שהואבתכניות, במפרטים או בכמ  במחיר הפאושלי    ככלוליםאלו  שינויים  , 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו  בכלל זאת  .  םגינוהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ב

בגין "חריגים" הנובעים מחוסרים, השלמת תיאומים או אי דיוקים או אי שלמות בתוכניות כאמור  

 לעיל. 

לעיל,   9.8 האמור  אף  הטכני    בגיןעל  במפרט  נכללו  שלא  נוספות  תמורה  כלל  עבודות  לקבלן  תשולם 

 ." להלןעבודות נוספותכמפורט בסעיף " 

 : או חלקן, בהתאם לשיקול דעת המפקח  חשבונות ביניים יוגשו בהתאם להשלמת אבני הדרך שלהלן 9.9

 . 10% -וד המוצע ילצ אישור מתכנן      .1
 . 10%  - לתכנון מפורט התאגידסופי של  אישור      .2
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 . 10% -השלמת הזמנת ציוד ע"י הקבלן      .3
 . 10%  -סיום עבודות הנדסה אזרחית .     4
 . 10% - חשמל ובקרה  סיום עבודות     .5
 . 25% -.     סיום עבודות אלקטרומכניות 6
 . 25% –  )לאחר הרצה( מסירה     .7

ע"י   9.10 יידחה  או  יאושר  הקבלן  ע"י  שיוגש  ביניים  חשבון  תוך  הכל  מהגשתו    10מפקח  עבודה  ימי 

יגיש הקבלן למהנדסת  הלאישור. אושר החשבון ע"י   ידי   החברהמפקח,  ידו ועל    חשבון חתום על 

ימי עבודה. במידה ויאושר החשבון ע"י    10המפקח. החשבון יאושר או ידחה על יד המהנדסת תוך  

כפוף לאמור  יום ממועד אישורה, הכל ב   45החשבון המאושר לקבלן בתוך    תשלם החברההמהנדסת  

 להלן. במשך התקופה הנ"ל לא תחול כל ריבית או הפרשי ההצמדה על הסכום המאושר. 

יפחית התאגיד   9.11 ביניים  ערובה    10%מכל חשבון  הביצוע,  ערבות  עם  יחד  ישמשו,  ואלה  מהחשבון 

ישולמו לאחר השלמת הפרויקט ואישור   לביצוע התחיבויות הקבלן על פי ההסכם. סכומים אלה 

 גמר ביצוע העבודה.התאגיד על 

₪ )בתוספת מע"מ(    100בסך    MAXWEB- מכל חשבון ביניים יפחית התאגיד דמי שימוש בתוכנת ה 9.12

תקופתי   )בחשבון  העבודות  תחילת  מאז  שחלפו  החודשים  למספר  בהתאם  ייעשה  הניכוי  לחודש. 

 ראשון( או מאז משלוח החשבון התקופתי הקודם. 

את הזכות לשלם בהתאם להוראות חוק מוסר    הלעצמ   תרשומ  החברהיובהר, כי על אף האמור לעיל,   9.13

 .  2017לספקים תשע"ז   תשלומים

,  באופן ממוחשב בהתאם לאבני הדרךחשבון קבלן ערוך  חשבון הביניים שיוגש ע"י הקבלן יכלול   9.14

וכדומה(   תעודות  ואספקה,  ייצור  אישורי  ציוד,  )הזמנות  ואישורים  לאבני  אסמכתאות  בהתאם 

ל  חתומה ע"י מודד ומנה   (AS MADE)  תכנית לאחר ביצועצרף הקבלן גם  יהדרך. לחשבון הסופי  

 . עבודה

על   9.15 מעבר  המפקח,  לידי  עדות,  ותכניות  סקיצות  עם  קלסר  הגשת  הינה  החשבון  הגשת  הגדרת 

כלומר    –הסעיפים המוגשים יחד עם המפקח ולאחר מכן העלאת החשבון למערכת ניהול פרויקטים

פגיש לאחר  במערכת  החשבון  הממוחשבתקליטת  למערכת  שיעלו  חשבונות  המפקח.  עם  שלא    ה 

 לא ייחשבו כחשבונות שהוגשו. –ל באופן הנ" 

  הבא: המזמין ישלם עד  בכל חשבון ביניים, המזמין, באמצעות המפקח, יאשר את התשלום באופן 9.16

לשביעות רצון המזמין    המאושר על ידי המפקח, וזאת עד להשלמת כלל העבודה  מהחשבוןאחוז    90%

ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום  לעד  ו וכן  ביניים  הגשת חשבון סופי. אישור תשלומי 

הסכמת    אישור או  הביניים,  בחשבונות  שנכללו  עבודות  חלקי  לטיב    החברהלקבלת  המנהל  ו/או 

המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של החומרים, או לנכונות של מחירים ו/או כמויות  

 מבוססים תשלומי הביניים.  כל שהם שעליהם

מ 9.17 יאוחר  מתאריך    45- לא  העבודותיום  התאגיד    השלמת  ע"י  סופי  ואישורם  חשבון  הקבלן  יגיש 

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.  
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ימי עבודה מהגשתו לאישור.    20מפקח תוך  ה החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יאושר או יידחה ע"י   9.18

יגיש הקבלן  האושר החשבון ע"י   ידי  חברהלמהנדסת המפקח,  ועל  ידו  המפקח.    חשבון חתום על 

מידה ויאושר החשבון ע"י המהנדסת  ימי עבודה. ב 20החשבון יאושר או ידחה על יד המהנדסת תוך  

יום ממועד אישורה, הכל בכפוף לסעיף שלהלן.    45את החשבון המאושר לקבלן בתוך    החברהשלם  ת

 י ההצמדה על הסכום המאושר.  במשך התקופה הנ"ל לא תחול כל ריבית או הפרש

יובהר, כי על אף האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשלם בהתאם להוראות חוק מוסר   9.19

 .  2017- זתשע"  ,לספקים  תשלומים

 החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול את כל תביעותיו ויצורפו לו: 9.20

 דפי מדידה מאושרים בחתימת מודד מוסמך; 9.20.1

 מויות; דפי ריכוז וחישוב כ 9.20.2

 וכל המסמכים שיידרשו להגישם ע"י המפקח.  9.20.3

רשאי 9.21 לעיל,  המפורטים  ובמועד  בצורה  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הגיש  את    לא  לערוך  המנהל 

החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב  

 את הצדדים לחוזה זה. ויחייב  כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל

כנגד   9.22 המזמין  ע"י  לקבלן  ישולמו  הסופי,  לחשבון  בהתאם  החוזה  עפ"י  לקבלן  המגיעים  הכספים 

 ערבות בדק / טיב, כמתואר להלן.  מסירת

המזמין   9.23 כלפי  תביעותיו  היעדר  על  הצהרה  התשלום  לפני  הקבלן  ימציא  לכך  הקשור  בנוסף  בכל 

 . לביצוע העבודות על ידו

 לא יהווה הפרה של תנאי התשלום. בתשלום התמורה יום   14ל עד  מוסכם כי איחור ש 9.24

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא הסכם זה,  9.25

 . בלבד יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

חר,  תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור א החברה 9.26

בגין כל דבר ועניין, לרבות כפיצויים מוסכמים, קנסות וניכויים כמפורט    חברה את חובות הקבלן ל

שמש בין היתר גם  תבקשר עם הסכם זה  חברה לשמסר הקבלן   הערבות הבנקאית במסמכי המכרז.  

 לכיסוי סכומים כאמור. 

ה ונספחיו, באופן  תשלום התמורה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה ז  מובהר כי  9.27

    ובמועדים המפורטים, וכן בקבלת אישור המנהל או מי מטעמו, לפי העניין, למסמכים אלו.

בקיומו של אישור תקציבי מאת מנהלת הכספים של התאגיד   מותנהתשלום התמורה  כי כן מובהר  9.28

 לתשלומים אלו. 

 

  עבודות נוספות - 10פרק 
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או    זה  בחוזה  הוגדרה  לא  אם  גם  בביצועה   צורך  יש  פקח המ  לדעת  אשר  נוספת  עבודה  כל  יבצע  הקבלן 10.1

  לעכב   רשאי  ואינו  המפקח  אישור  קבלת  עם  מיד  זאת  עבודה  לבצע  מתחייב  הקבלן.  במפרט המצורף

 . שהיא  סיבה מכל ביצועה את

לפי מחירון דקל במהדורתו   10.2 נכללו במפרט הטכני תשולם לקבלן תמורה  נוספות שלא  עבודות  בגין 

ש  בהפחתה  "עבודות  20%ל  האחרונה,  כי  יובהר  ספק  הסר  למען  כלל.  קבלני  רווח  תוספת  ללא   ,

נוספות" בסעיף זה ובסעיפים שלהלן הינן רק עבודות שלא נכללו במפרט הטכני כלל, וכי כל שינויים  

ו/או הגדלת כמויות, בעבודות שכן נכללו במפרט הטכני, יחשבו ככלולים במחיר הצעת המציע במכרז  

כל יקבל  לא  בגינם.  והמציע  תשלום  האחרון    תוספת  הקובע  יהיה  התאגיד   / המפקח  מקרה  בכל 

 . והבלעדי בכל מחלוקת הנוגעת לעבודות נוספות

לפי  המפקחנוספת שלדעת    עבודה 10.3 לקבוע את מחירה  לפי מחירון  דקל''  אי אפשר  ייקבע מחירה   ,''

  כלל   משנה   קבלני   עבור  קבלני  רווח   תוספת  ללא,  20%הפחתה של    לאחרהאחרונה,    במהדורתו משכ"ל,  

 . או כל תוספת שהיא

, ייקבע מחירה לפי  דלעיל  המחירונים נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי    עבודה 10.4

הנדרשים   האביזרים  כל  פרוט  בצרוף  המפקח  לאישור  ויגיש  הקבלן  שיכין  מפורט  מחיר  ניתוח 

וכו' כל החישובים והאסמכתאות הנדרשים ולפי דרי המפקח. מוסכם שבכל    שתותשומות העבודה 

 . 8%-מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו, לא יחרוג רווח הקבלן מעבר ל

 ערבות בנקאית  - 11פרק 

מגובה    10%ערבות בנקאית בשיעור    החברהיפקיד הקבלן בידי  על ידי התאגיד  זה  עם חתימת הסכם   11.1

על  העבודות  ע כל  ביצו  הבטחתל+ חודשיים,  כל תקופת החוזהבבתוקף  וכשהיא כוללת מע"מ   הצעתו 

 .פי מסמכי ההסכם

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי   11.2

זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי    חוזההחברה עפ"י  

נזקים   כל  לתבוע מהקבלן  מניעה מצדה  יהוו  לא  נוספים  החברה,  סעדים  כל  וכן  נוספים  והפסדים 

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  

סכום הערבות שנגבה על ידי החברה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והחברה תהא רשאית לחלט   11.3

לקנינה הגמור  את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

או    מנכ"ל החברהמ"מ  ה או  חברזכות כלשהי לבוא כלפי ה   לקבלןמבלי שתהא    של החברהוהמוחלט  

בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של   סמנכ"ל הכספים של החברה 

 ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. חברה

למדד 11.4 צמודה  תהיה  מפור  הערבות  שהוא  כפי  לצרכן,  המרכזית  המחירים  הלשכה  ידי  על  סם 

החתימה  הידוע במועד    האחרון  . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

 .  על החוזה
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  , לפי פנייה חד צדדית של הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה 11.5

  הקבלן שלפי קביעתם לא ביצע  מנכ"ל החברה או סמנכ"ל הכספים של החברה בכתב בכל מקרה    מ"מ

את השירות ו/או חלקו או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה  

. היה והערבות תחולט  הקבלןשל סכומים המגיעים לחברה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות  

     ם זהים לערבות שחולטה.על ידי החברה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאי

כי   11.6 ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה,    הקבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת  מתחייב לדאוג 

בנוסח   בידי החברה ערבות/יות תקפה/ות  ידי החברה, תהיה/ינה  על  לרבות בכל הארכה שתמומש 

 . חודשים 2( הנ"ל ובתוספת של 2מסמך ה)

  , לקבלןהערבות  וחזר  תת בדק / טיב כמתואר לעיל ולהלן,  ועם המצאת ערבולאחר סיום העבודות   11.7

לפרוע את    החברהשל ההסכם מצידו, ובמקרה כאמור תהיה זכאית  כלשהי  למעט אם בוצעה הפרה  

 . מתן התראה מראש לקבלן לאחר  הערבות

מחשבון    5%בסיום ביצוע העבודות, יידרש הקבלן להפקיד בידי המזמין ערבות בדק / טיב, בגובה של   11.8

ככל  למסמכי למכרז זה.    (2ו)לתקופה של שנתיים, בנוסח מסמך    ,י מאושר כשהוא כולל מע"מסופ

ידי הקבלן, תוארך תקופת הבדק בנוגע לתיקונים אלו  - תיקונים עליידרשו  שבמהלך תקופת הבדק  

  הערבות תהיה צמודה למדד ערבות הבדק תהיה צמודה  למשך שנה נוספת מיום השלמת ביצועם.  

. המדד הבסיסי בכל  כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המחירים לצרכן,

. במקרה של התארכות  החתימה על החוזההידוע במועד    האחרון   אחד מהמדדים לעיל הינו המדד

 . להאריך בהתאמה את תוקפה של ערבות הבדק, מתחייב הקבלן תקופת הבדק

 ופיצויים הסכםהפרות, ביטול  – 12פרק 

שיגיעו  יובלי  12.1 או  המגיעים,  מהכספים  לנכות  רשאית  תהא  ו/או  לקבלןם  החברה  מאת   ,

מהערבות ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או  

  מהקבלןהפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לחברה  

הספק    ה ו/או שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדליבהתאם להסכם ז

מכח הסכם או    הקבלןו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לחברה מאת  

מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של החברה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על  

ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  רך אחרת.  ידה בכל ד

 .הסכםמסמכי ה 

בהתאם להסכם זה   הקבלן מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ליובלים מאת   12.2

סכום  ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל  

שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  

.  לקבלןואו מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל החברה לשלם  

ידי   על  שניתנה  ערבות  כל  כי  מוסכם  לכיסו  הקבלןכן  גם  השאר  בין  תשמש  זה,  להסכם  י  בהקשר 

סכומים כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות יובלים לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על  

 ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.  
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רשאי  הקבלןהפר   12.3 זה  הסכם  מהוראות  ו/או הוראה  יובלים  מהפעולות    ם  אחת  כל  לעשות  המנהל 

 :   ימי עסקים לספק לצורך תיקון ההפרה 3ן ארכה בת  , לאחר מתן הודעה בכתב ומתהבאות

ע"פ חוזה    הקבלןכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות    יובליםלממש את הערבות שניתנה ל  12.3.1

 .  בגין תקופת החוזהזה 

, ע"פ הסכם זה  ןבביצוע   חייב  שהקבלןאו באמצעות אחרים את העבודות    םלעשות בעצמ 12.3.2

מבלי שיהיה זכאי לתמורה    הקבלןשנעשו ע"י    תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות

             הוצאות הכרוכות בכך.כל הב הקבלןולחייב את   נוספת,

  כל דין ובכלל זה   אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ 12.3.3

ת  לתבוע א  יובלים ובכלל זה זכות    1970  –תשל"א    –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  

  כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 הפרה יסודית של ההסכם וביטולו 12.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית   12.4.1

במקרה    עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה    יובלים של חוזה זה ויזכו את  

תהא   דלהלן  מהמקרים  אחד  בכל  זה  ובכלל  יסודית  הפרה  בהודעה    יובליםשל  רשאית, 

 ימי עסקים לספק לצורך תיקון ההפרה,   3ולאחר מתן הודעה בכתב ומתן ארכה בת בכתב, 

לבטל את החוזה ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב  

וכן  המתקנים  ו ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד  בהוצאות הכרוכות בכך,    הקבלן

הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם   ,למכור את החומרים

כל סכום המגיע או העלול להגיע ל זה או אחר  מהקבלןה  חבר לכיסוי  נמסרה  .  לפי חוזה 

בה.   הנקוב  במועד  מבוטל  החוזה  יהא  כאמור  נקיטת  הודעה  כי  בזאת  מן  מובהר  צעד 

כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת   לקבלןהצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות  

 החברה: 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים    כשהקבלן 12.4.1.1

או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון  

גדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם  או שהוגשה נ

נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם 

 . 1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

  עבודהמסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע ה   כשהקבלן  12.4.1.2

 בניגוד לתנאי חוזה זה וללא הסכמת התאגיד מראש ובכתב.

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה כשהקבלן 12.4.1.3

  ן או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוע  העבודות או חלק מהן,מתחיל בביצוע    הקבלןכשאין   12.4.1.4

את  מבצע  לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח, או שאינו  ה ברציפות לפי    ו או שהוא אינו מבצע

במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או    להשלמתןצב הדרוש  העבודות בק
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, או כאשר ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים  ןאו לבצע  העבודותלהמשיך בביצוע  

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו    הקבלן

על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר   את ההפרה לאחר שקיבלו התראה

  ן, אינןאו מקצת  ןכול  ם,על יד  העבודות המבוצעותו/או מי מטעמו כי    הקבלןהמנהל התרה  

נקט   לא  והוא  רצונו  ביצוע    מידלשביעות  לשיפור  נאותים  צעדים  זו  התראה  קבלת  עם 

   .השירות

 בזדון בביצוע החוזה.   מתרשל שהקבלןכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו   12.4.1.5

, נתן או הקבלןאו אדם אחר בשמו של    שהקבלןהוכחות להנחת דעתה,    יובליםכשיש בידי   12.4.1.6

דבר  כל  לחוזה או  כלשהי בקשה  הנאה  דורון או טובת  מענק  הציע לאדם כלשהו שוחד, 

 הכרוך בביצוע החוזה.  

ך זמן סביר  אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תו  הקבלן 12.4.1.7

 ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.   

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו    הקבלןאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד   12.4.1.8

 ו/או מנהליו.  

שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או    הקבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של   12.4.1.9

דעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם  לא גילה עובדה מהותית אשר ל  שהקבלן 

 .  הקבלן

  מדויקים הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם    יובליםמסר ל   הקבלןהתברר כי   12.4.1.10

 במסגרת תפקידו. 

   פעמים במצטבר. 3הקבלן מפר הוראת בטיחות   12.4.1.11

ידי   12.4.2 על  החוזה  כביטול  דין  עפ"י  ו/או  החוזה  עפ"י  בזכויותיה  יובלים  בשימוש  יראו  לא 

יהיה חייב לעמוד בכל   והקבלןה, אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב,  החבר

 התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

זכאית לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לה על    החברה, תהא  הסכםהיה והקבלן יפר ה 12.4.3

דין  הסכם  פי כל  פי  ועל  לגרוע מהזכויות  לאלתרלרבות הפסקת ההתקשרות    זה  ומבלי   ,

 .הערבות הבנקאיתלחלט את ו  הסכםלתבוע פיצויים על הפרת ה האמורות תהא זכאית
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 ההתקשרותתקופת  – 13פרק 

הוצאת צו התחלת    ממועד  שבועות  50הצדדים על ההסכם ועד  מיום חתימת    תקופת ההסכם היא 13.1

  מתקן נטרול הריחות הקמת  להשלים את    , ועד למועד זה על הקבלן"(ההקמהתקופת  )להלן: "עבודה  

 ומסירתו. 

ביצוע תקופת הרצה בהתאם  משמעותה    מתקן נטרול הריחותהשלמת הקמת לענין האמור בסעיף זה   13.2

הטכני, לדרישות המכרז  שהעבודות בוצעו בהתאם למפרט  לכך    מנהלה  קבלת אישור למפרט הטכני,  

   . , ועל פי פרוטוקול מסירהולכל תקינה רלוונטית

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת    החברל 13.3

זה הסכם  של  ממנו   ההתקשרות  חלקים  מהן    או  חלקים  או  העבודות  השלמת  מועד  את  ולדחות 

לפי שיקול דעתה הבלעדילתקופה   הודעה בכתב שתשלח  שתיקבע  פי  על  . הארכת ההסכם תתבצע 

 . החברהלקבלן על ידי 

ממועד מתן צו תחילת    שבועות  50תוך  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לסיים את כל העבודות ב 13.4

 העבודה. 

תום   13.5 הרצה  עם  תקופת  הקבלן  יקיים  ההקמה  הטכניפל תקופת  במפרט  הקבוע  "   י  תקופת )להלן: 

  . במהלך הן מבחינה מכנית והן מבחינה תהליכית  , במהלכה תיבחן פעילות מתקן הנטרול"(ההרצה

אותה תקופה יידרש הקבלן לערוך סקר ריחות על חשבונו. אם בתום תקופת ההרצה יתברר שהמתקן  

וכי   המפרט  פי  על  כנדרש  ב  תוצאות פועל  עמידה  על  מלמדות  הריחות  הריחות  סוקר  נטרול  רמת 

אם  במפרט  הנדרשת גמר.  תעודת  לקבלן  תוצא  או  ,  במתקן  בעיות  יתגלו  ההרצה  תקופת  במהלך 

יחות לא יענו על הדרישה במפרט, תתחיל תקופת ההרצה מהמועד בו תוקן הטעון  שתוצאות סקר הר 

 תיקון, על פי החלטת המפקח ו/או המתכנן. 

 תקופת ההקמה ותקופת ההרצה יחד ייחשבו לתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.  13.6

לוח  ו   העבודהדרכי ביצוע  את פרטי    ,ביצוע עבודהבטרם    ,מנהלו/או ה   המפקחהקבלן ימציא לאישור   13.7

פרטים בכתב בקשר  לפי דרישתו מזמן לזמן,    ,פקחכן ימציא הקבלן למ.  העבודות  זמנים מפורט לביצוע 

ומבני העזר שיש בדעת הקבלן   ולוח הזמנים האמור לרבות רשימת מתקני העבודה  לדרכי הביצוע 

במפורש ובין    פקח, בין שאישר אותו המ פקחלהשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למ

 זה. הסכםא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו עפ"י  של

/  לא המציא הקבלן   13.8 ביצוע  זמנים כאמורפרטי דרכי  ויקבע   ,לוח  ידי  ו פרטי הביצוע  על  זמנים  לוח 

 ויחייב את הקבלן.  מנהלו/או ה  פקחהמ

השלמת  כדי להבטיח את  איטי מיד מהעבודות    ביצועבדעה שקצב    פקחאם בכל זמן שהוא, יהיה המ  13.9

על כך לקבלן בכתב והקבלן    פקחיודיע המ   –  ם בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמת  העבודות

השלמת   את  להבטיח  בכדי  הדרושים  באמצעים  מיד  ההארכה  העבודות  ינקוט  תוך  או  הזמן,  תוך 

 בכתב.  פקחשנקבעה להשלמתה ויודיע על כך למ
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אינם מספיקים בכדי להבטיח את    11.7ם הקבלן לפי סעיף  בדעה שהאמצעים שנקט בה  פקחהיה המ 13.10

לקבלן בכתב על    פקח יורה המ  –  םבזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתהעבודות  השלמת  

 האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. 

סעיף   13.11 לפי  התחייבותו  אחר  הקבלן  מילא  העבודותל  החברהרשאית    –  11.8לא  את  כולבצע  או    ן, 

בקשר    החברה הקבלן, והקבלן ישא בכל הוצאות    ל חשבון, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, עןמקצת

יום מיום סיום העבודה    15ר אחוז( שייחשבו כהוצאות משרדיות בתוך  )חמישה עש  15%לכך בתוספת  

 . החברהע"י 

קבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית  תהיה רשאית לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע ל  החברה 13.12

 בכל דרך אחרת. או  חברהשהמציא הקבלן ל הערבות הבנקאיתבאמצעות חילוט  לגבותן מהקבלן 

  זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים של   חברהתהיה ל   11.9מימוש סעיף  לצורך   13.13

 הקבלן שימצאו במקום העבודה.

, בהתאם  ומכל סיבה שהיא  כל עתכל שלב, בי גמר בעומדת הזכות להביא את ההסכם ליד  לחברה 13.14

  30לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות מתן הודעה מראש על כך לקבלן. ההסכם יבוא לידי גמר בתוך 

 ידי החברה לקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בנושא. -יום ממועד מתן הודעה כאמור על

חייבת בתשלום    החברה ם סיומו, לא תהיה  כאמור טר   לידי גמר להביא את ההסכם    החברההחליטה   13.15

בגין השירות שסיפק לה בפועל לשביעות  כספים ו/או פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו  

רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת יובלים, בניכוי כל הכספים אותם היא  

לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר    זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם

כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו    לקבלן הניכויים, לא תהיינה  

 לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.   

במתן פיצוי כל שהוא    זה, לא תהא חייבת  הסכםכאמור ב עם הקבלן    את ההתקשרות  החברההפסיקה   13.16

לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל, נגד  

 בשל כך. החברה

 ידי הקבלן-אחריות ותיקונים על – 14פרק 

ידו במסגרת  - הקבלן מתחייב לספק אחריות על כלל העבודות לרבות החומרים והציוד שהותקן על 14.1

תקופת  שנים שמניינן יתחיל מתאריך הנקוב בתעודת קבלת העבודות )להלן: "  2שך  מל  מכרז זה,

  5  (, וכן לספק אחריות מוארכת על המצעים שנכללו במסגרת מכרז זה, למשךהאחריות הכוללת"

הפעי  הפחם  למצע  הביולוגי  שנים  10- ו  לשנים  הפילטר  של  הנקוב    .למצע  מתאריך  יתחיל  מניינן 

 (. "תקופת האחריות למצעים"הלן: ת העבודות )ללבתעודת קב 

במסגרת תקופת האחריות הכוללת ותקופת האחריות למצעים יתקן הקבלן על חשבונו כל פגמים,   14.2

הקלקולים   או  הליקויים  הפגמים,  אין  ואם  אלו,  בתקופות  שיתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים 

 ידי המנהל.  -בע עליהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ליובלים בסכום שיק –ניתנים לתיקון 
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ו/או   14.3 ליקויים  ו/או  פגמים  האחריות  בתקופת  ונתקלו  במידה  כי  ספק  הסר  למען  בזאת  מובהר 

, לרבו אי עמידה של המערכת בדרישות האיכות  קלקולים ו/עבודות בלתי תקינות מכל סוג שהוא

יקונים  ידי הקבלן, ביחס לת - , תוארך תקופת האחריות לאחר ביצוע התיקונים עלהמוגדרות במפרט

 . תקופת האחריות הכוללתשבוצעו, לתקופה של שנה אחת נוספת שתחל במועד סיום 

לכל שאלה של יובלים ו/או כל גורם    מידיבנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן להיות זמין למתן מענה   14.4

 מטעמה בקשר עם התחזוקה השוטפת של המתקן. 

מילא   14.5 הקבלן  לא  מילא  רשלא  דלעיל,  הסעיפים  הוראות  יובלים  איאחרי  העבודות  ת  את  לבצע 

תהא  האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן,  

רשאית   של  יובלים  בתוספת  האמורות  ההוצאות  את  לנכות  או  כהוצאות    17%לגבות  שייחשבו 

לגבותן    ובלים רשאיתתהא ימשרדיות, כלליות ואחרות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן  

 בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק. 

 שונות  – 15פרק 

  החברהוחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת    החברהספרי   15.1

 על ידי הקבלן.   חברהוכן בכל הנוגע לסכום שיינתן ל

לא    וספציפי  ים מסוים/יםבמקר  כםהסלסטות מתנאי מסמכי ה  המפקחאו    החברההסכמה מצד   15.2

ולא   החברה  את  הסכמה,  תחייב  כל  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  תהווה 

 . החברהכאמור, טעונה אישור בכתב, חתום כדין ע"י 

מרכיביו, וכל    הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכם זה, כל 15.3

ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא  מידע אשר הגיע או י לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה,  גיע 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של הסכם זה. 

משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי    הסכםמוסכם בין הצדדים כי מסמכי ה 15.4

ויות, בכתב  לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייב  החברה

ה  במסמכי  נכללים  שאינם  פה  בעל  ויתור    הסכםאו  כל  לחתימתם.  קודם  נעשו,  אם  נעשו,  ואשר 

לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת    הסכםה הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי  

 שני הצדדים. 

ת לה על פי  ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקני יובליםשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של   15.5

חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות  

על זכותה בכתב    יובלים , ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה  הקבלןאו בדרך אחרת ביחסיה עם  

 ובמפורש.  

 .  הקבלןיחולו על    , ככל שישנן,וצאות ביולו של החוזהה 15.6

 . החברהייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידי יח   החברהאת  15.7
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תינתן במסירה אישית או במכתב רשום    הסכםפי מסמכי ה   כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על 15.8

 זה.   הסכםלפי הכתובת המצוינת במבוא ל

 
 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:                                                      

 
 
 

_____________________     _____________________ 
 החברה             הקבלן               

 
 

 שהוא תאגיד   קבלןל – אימות חתימה 

נחתם על ידי ה"ה ______________    הסכםמאשר בזאת כי ה    _____________עו"ד    אני הח"מ

  ___________ ______________  ת"ז  ת"ז   ____________   ם /בחתימתו  ים/שההמורוה"ה 

 . בהתאם לכל דין לחייב את _______________ 

 

 ___________ 
 עו"ד                                                                                                                                    
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 מפרט טכני  – מסמך ה' 
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הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת  נוסח הערבות   – ( 1')מסמך ו

 המציע 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 

 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ 
   18רח' אורט 

 אשדוד

 

 נ., ג.א.

 

                     
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

  

          
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא  המבקש"  :על פי בקשת ____________ )ולהלן

כולל   לסכום  )ב  90,000  שלעד  חדשים(  תשעים מילים:  ₪  (  "סכום הערבות")להלן:    אלף שקלים 
למכרז מס' וביצוע ל  3/2021  שתדרשו מאת המבקש בקשר  ריחות  תכנון  נטרול  י"ג    מתקן  בת"ש 

   באשדוד.
 

צמוד   יהיה  הערבות  המרכזית  סכום  הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד 
 "(.  המדד " :)להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין  

 ם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קוד

 
ע"י   יובליםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  אנו    יובלים   מנהלת הכספים של ו/או    מנכ"ל 

נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי  
את התשלום תחילה מאת  להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 המבקש. 

 

 

 ________שנת__________     ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 
 בכבוד רב,                                                                      

 

 בנק 
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 / טיב העבודות רבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה נוסח הע   –( 2מסמך ו')

תאריך                                                                          
   __/__/___ 

 לכבוד 
 יובלים אשדוד בע"מ 

 18רח' אורט 
 אשדוד

 
 נ., ג.א.

                      
 ערבות בנקאית מס' הנדון:

 

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא    ("המבקש "  :_ )להלןעל פי בקשת ___________ 

סכום "  :להלן( ) חדשים  שקלים______________  ₪ )במילים:    _________  עד לסכום כולל של
 בת"ש י"ג באשדוד.    נטרול ריחות מתקן    לתכנון וביצוע  3/2021  חוזה/מכרז מסעם בקשר    "(הערבות

 
צמוד   יהיה  הערבות  המחיסכום  המרכזית  למדד  הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  רים 

 "(.  המדד " :)להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

 .  החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד  
 

המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות  
 ו. ז

 
כל סכום עד לסכום הערבות    ,לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה

חייבים   שתהיו  ובלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת 
 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  

 
 _________    שנת_ ________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 

 
 בכבוד רב,                                                                                     

 
 בנק                                                                                                  
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 ביטוח  –מסמך ז'  

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
אתר   העמדת  מיום  החל  כדין,  מורשית  ביטוח  בחברת  הקבלן,  לרשות    העבודותחשבון 

( ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד  הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות )לפי המוקדם
)לעניין ביטוח  המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(  

וחבות מוצר, למשך   נוספות לאחר סיום העבודות לרבות    שנים  שלוש אחריות מקצועית 
, פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות   תקופת העבודות והבדק(

כ )"  1'ז  מסמךהמצורף  הימנו  ניפרד  בלתי  חלק  ביטוחומהווה  עריכת  עבודות   אישור 
כ"קבלניות המצורף  הקבלן  ביטוחי  באישור  כמפורט  ביטוח  פוליסות  וכן  "  1זנספח  " 

", טוחי הקבלןבילהלן: "  7"( ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף  אישור ביטוחי הקבלן)"
 בהתאמה(. 

 ביטוח עבודות קבלניות   - התנאות מיוחדות פרק א 1.1

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח  
ל לטובת    חברה נתונה  משועבדת  הפוליסה  כי  וכן  חוזרת  בלתי  בקביעה  וזאת  בלבד 

 .  חברהה

 חודשים.    24וקה מורחבת בת פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחז 1.2

 ביטוח עבודות קבלניות   - התנאות כלליות 1.3

והבאים    חברההפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי ה 1.3.1
ו/או המפקח ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם    חברהמטעם ה

 לנזק בזדון. 

מור אינו ניתן  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כא 1.3.2
לכך   בכפוף  ובכל מקרה  פרמיה,  תשלום  אי    שנמסרה לביטול אלא מחמת 

 יום לפחות מראש.  60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של   חברהל

יעמוד   1.3.3 כאמור  הקבלניות  העבודות  ביטוח  הקובע  סעיף  תכלול  הפוליסה 
א  , והכיסוי ל חברהבתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט ל 

 יושפע ממסירת חזקה לבעלי זכויות.  

הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל   1.3.4
סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את  

ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה,    חברהה
 באם תהיה. 

המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי   1.3.5
 העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת. 

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או   1.4
ככל    , רבתי  רשלנות  חריג  לעיל.  הנקובים  לשינויים  בכפוף  אליו,  מקביל  נוסח 

 שקיים, יבוטל. 

וח הנקובים במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  במקרה בו סכומי הביט  1.5
ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או החברה  
ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב הקבלן לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה  

 לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. 

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם   7- לא יאוחר מ,  חברהעל הקבלן להמציא לידי ה .2
, את אישור עריכת הביטוח חתום על ותזה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבוד

ה לדרישת  הקבלן.  מבטח  ביטוח  חברהידי  בגין  הפוליסה  מן  העתק  למסור  הקבלן  על   ,
 עבודות קבלניות.  

מ  יאוחר  כן, לא  ת   7-כמו  ימים טרם מועד תום  ביטוחי הקבלן, על הקבלן  )שבעה(  קופת 
, אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה  חברהלהפקיד בידי ה 

יותר   ארוכה  תקופה  למשך  )או  ההסכם  פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  וכן  נוספת 
 כמפורט בנספח זה(.  

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:  .3
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 י דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;פ -כנדרש על ביטוח חובה 3.1

ו/או כלי צמ"ה   ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  3.2 עקב השימוש בכלי רכב 
 ₪ בגין נזק אחד.    500,000החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 

, בגין נזק חברהאו מי מהבאים מטעם ה   חברהככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד ה 
היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות אשר  
, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם חברהאו מי מהבאים מטעם ה  חברהאת ה

 התביעה כאמור; 

ו/או "כל הסיכונים" 3.3 כלי    ביטוח "מקיף"  ו/או  כלי הרכב  ופריצה לכל  גניבה  לרבות 
ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש,  צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן  

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות. 
על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו  

 להלן;  13או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

עריכת   .4 אישורי  לרבות  זה,  בנספח  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי  בזאת,  מוסכם 
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא  הביטוח הנה בבחינת דרישה  

ו/או    חברהחבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ה
שור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא  בכל הק  חברהמי מטעם ה 

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.  

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף   .5
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המפקחו/או    חברהו/או מי מטעם ה  חברהכלפי ה 

לן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  על הקב .6
הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  

 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.  חברהה

שיי  .7 החיתומי  )לרבות המלצות הסקר  הקבלן  ביטוחי  תנאי  כל  לקיים את  ערך על הקבלן 
, להאריך את וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(  בקשר עם ביטוח העבודות

פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה  
תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן  

חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה    תשלוםמהאתר או עד למועד  
על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, 

 למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(. 

נויים כדי להוות  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשי .8
או לצמצם את    חברה אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על ה 

על הקבלן  האמור  -אחריות  בין  התאמה  אי  של  במקרה  דין.  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי 
לגרום   זה, על הקבלן  ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם  באישורי הביטוח או בהעתקי 

 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.   לשינוי הביטוחים האמורים

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף   .9
ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח  ביטוחי הקבע של הקבלן או לערוך  

יערך, הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שי
למעט כלפי אדם שגרם   ,המפקחו ייכלל וויתור על תחלוף כלפי החברה ומי מטעם החברה  

 לנזק בזדון. 

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני    על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח .10 לעיל 
 המשנה של הקבלן.  

זה,במידה   .11 הסכם  נשוא  ההתקשרות  עם  בקשר  משנה  קבלני  הקבלן  ידי  על  על    ויועסקו 
ביחס   נאותים  בביטוחים  אוחזים  הינם  כי  העסקתם  לתחילת  כתנאי  לוודא  הקבלן 
נאות   ביטוחי  כיסוי  היעדר  או  לקיום  הבלעדית  האחריות  ספק,  הסר  למען  לפעילותם. 

 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  .12
, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות,  מניעת פגיעה

ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף  
ביטוח   וחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  על הקבלן  לעיל,  זה 

כדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי  בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות ו
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כל  ובמשך  עת  בכל  יהיו  הקבלן  ושליחי  עובדי  שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע 
    תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

המפקח ואת כל הבאים  והקבלן פוטר במפורש את החברה ואת כל הבאים מטעם החברה   .13
ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור  וכן את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות )  מומטע

מקביל לטובת הקבלן(, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על  
כלים   רכב,  כלי  עזר,  מתקני  עבודה,  כלי  )לרבות  הקבלן  מטעם  או  מטעם  או  הקבלן  ידי 

ן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח  הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכ
רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות  
העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל  

  לנזק בזדון.בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם 

ידי   .14 על  ביטוח  תגמולי  תשלום  אי  או  תשלום  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  ספק  הסר  למען 
המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי  המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות  

שתגמולי   במקרה  או  לתביעה  העילה  את  מכסה  אינו  שהביטוח  במקרה  לרבות  דין,  כל 
הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. הביטוח אינם מספיקים לכסוי  

לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי החברה והבאים מטעם החברה לגבי גובה תגמולי  
 הביטוח )ככל שיהיו(.   

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל   .15
ושיקום אותו נזק  מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור   ורק לצורכי קימום  מיועדים אך 

 שבגינו שולמו ובכפוף להוראות הסכם  מול הבנק המלווה.

במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות   .16
 הבאות: 

של   .16.1 התראה  לקבלן  שניתנה  לאחר  הזכות,  תהא  ימים,    15לחברה  עשר(  )חמישה 
ח עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים,  להתקשר בביטו

 הביטוח.   ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי

 לעיל יחולו על הקבלן.  16.1על פי  האמור פסקה  חברהכל הוצאות ה .16.2

יל  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להט .16.3
 חבות כשלהי.  חברהעל ה

על   .17 שהיא,  סיבה  מכל  הפרויקט  של  בערכו  שינויים  יחולו  הביטוח  תקופת  ובמהלך  היה 
את אישור   חברההקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח ל 

 המבטח על ביצוע העדכון האמור.

תן מכל סיבה שהיא,  בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמ .18
עבודות   ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך  על  הקבלן  ממבטחת  אישור  להמציא  הקבלן   על 

יורו עליו, וזאת   חברהו/או כל גוף אחר שה  חברהלעיל, בידי ה   1קבלניות כאמור בסעיף  
 כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.  

לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן  , על הקבלן  חברהלדרישת ה  .19
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם   חברהכל גורם או בעל זכויות של  ,1כאמור בסעיף  

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

על אף האמור לעיל, אי   מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו 
יום ממועד בקשתו של   10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 בכתב להמצאת אישור כאמור.  חברהה
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן  -  1מסמך ז'

 ביטוח עבודות- אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור 
 קבלניות /בהקמה 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע  
המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם 

זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  
ח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הביטו 

 האישור.  

 מעמד מבקש האישור * 

מען  
הנכס  

המבוטח  
כתובת   /

ביצוע  
העבודות  

* 

 המבוטח 
מבקש 

האישור  
* 

 קבלן הביצוע   ☐

 קבלני משנה   ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין    ☒

 שם שם 
יובלים  
אשדוד  

בע"מ  
ו/או  

חברות  
האם   

או  /ו
חברות  

בנות  
ו/או  

חברות  
 קשורות  

ת.ז./  ת.ז./ ח.פ. 
 ח.פ.

 מען  מען 
אורט  

18  
  אשדוד
 כיסויים  

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים 
יש לציין  

קוד כיסוי  
בהתאם  

 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 וליסה הפ

פרקי  
 הפוליסה 

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  

סכומי  
 ביטוח 

 סכום מטבע 

309 ,312 ,
313 ,314 ,
316 ,318 ,
324 ,328 

 
 

308 ,317- 
קבלנים  

וקבלני משנה  
)בכל דרגה(  

ו/או המפקח  

 

 
 
 
 

    

כל הסיכונים 
עבודות  

 קבלניות
הרחבות  

לדוגמה )ניתן  
רט בהתאם  לפ

לפרקי  
 הפוליסה(: 

  ₪ 1,000,000     
רכוש עליו  

עובדים/ רכוש  
 סמוך 
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כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים 
יש לציין  

קוד כיסוי  
בהתאם  

 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 וליסה הפ

פרקי  
 הפוליסה 

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  

סכומי  
 ביטוח 

 סכום מטבע 

ו/או המנהל  
ו/או משכירי  

 ₪   ציוד. 

10%  
מסכום  

הביטוח,  
מינימום  
200,000 

 רכוש בהעברה     

 פינוי הריסות      500,000 

 

10%  
מסכום  
 הביטוח 

    

הוצאות תכנון  
מדידה, פיקוח  

והשגחה של  
אדריכלים,  

מהנדסים  
ומומחים  

 אחרים 

  ₪ 250,000     

ציוד קל,  
מתקנים, מבני  
עזר ותכולתם,  

תבניות  
 ופיגומים 

     כלול  

נזק עקיף  
מתכנון לקוי,  
עבודה לקויה  

וחומרים  
 לקויים 

     כלול  ₪  

הוצאות  
להחשת נזק  

ותיקונים  
 זמניים 

     כלול  ₪  
הוצאות הכנת  

 תביעה 

  ₪ 500,000     

נזק ישיר  
)תכנון לקוי,  

עבודה לקויה  
ם  וחומרי

 לקויים( 

     כלול  ₪  

הוצאות  
משינויים  
ותוספות  

שיידרשו על  
 ידי רשויות 

     כלול  
רעידת אדמה  

 ונזקי טבע

 פריצה/גניבה      כלול  

302 ,307 ,
309 ,312 ,
315 ,318 ,
322 ,328 ,
329 

 
308 ,317- 

קבלנים  
וקבלני משנה  

)בכל דרגה(  
ו/או המפקח  
ו/או המנהל  

 צד ג'      8,000,000 ₪  

  ₪ 1,000,000     
רעד והחלשת  

 משען

  ₪ 1,000,000     

נזק תוצאתי  
שייגרם עקב  

פגיעה בכבלים  
ו/או מתקנים  
 תת קרקעיים 

 ₪      
חבות בגין נזק  
לרכוש הנובע  

משימוש בכלי  
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כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים 
יש לציין  

קוד כיסוי  
בהתאם  

 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 וליסה הפ

פרקי  
 הפוליסה 

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  

סכומי  
 ביטוח 

 סכום מטבע 

ו/או משכירי  
 ציוד. 

רכב מנועי מעל  
לגבולות  

האחריות  
בפוליסת רכב  

סטנדרטית  
הנהוגה ביום  

 מקרה הביטוח 

 

מלוא  
סכום  

 הביטוח 
    

חבות בגין נזק  
גוף הנובע  

משימוש בכלי  
רכב מנועי  

שאינו חייב  
 בביטוח חובה 

 

מלוא  
סכום  

 הביטוח 
    

החריג בדבר  
תביעות תחלוף  

של המוסד  
לביטוח לאומי  

 מבוטל 

 ₪ 1,000,000       

הגנה בהליכים  
פליליים, כולל  
הוצאות ייצוג  

מפני חקירה  
והליכים  
מנהליים  

 ים אחר
)חלה על  

 ג'(   - פרקים ב' ו
309 ,318 ,
328 

 
308 ,317- 

קבלנים  
וקבלני משנה  

)בכל דרגה(  
ו/או המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או משכירי  
 ציוד. 

 20,000,000     
אחריות  

 מעבידים

302  ,307 ,
309 ,320 ,
321 ,328 ,
332 

 2,000,000     
 חבות המוצר 

 

301 ,303 ,
309 ,320 ,
321 ,325 ,
326 ,327 ,
328 ,332  

 1,000,000     
אחריות  

 מקצועית 

309 ,314 ,
308 , 
313 ,316 ,
328 

 רכוש / צמ"ה       
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השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש פירוט  
 לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(:

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

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  

 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר בדבר העדר   -('  1מסמך ח)

    1976-התשל"ו

 
 יובלים אשדוד בע"מ לכבוד: 
 18רחוב אורט             
 אשדוד               

 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________,    , אני הח"מ, ____________ 
חר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  לא

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק )להלן: "   1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .1

ן  לתכנון וביצוע מתק 3/2021 "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'עסקאות גופים ציבוריים
למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה    .נטרול ריחות בת"ש י"ג באשדוד

 להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. 
 

גופים   .2 עסקאות  בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  ההתקשרות  למועד  עד 
התשמ"ז   מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הורשענו  לא    1987  –ציבוריים, 

")לה מינימוםלן:  שכר  כדין  חוק  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  ו/או   )"
 "(.  חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3

זרים   עובדים  חוק  ו/או  ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות    במועד הגשת  -מינימום 
 ממועד ההרשעה האחרונה.  

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך   

 
 אישור

 
ביום   כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   ____________________

זיהה/זיהתה   אשר   ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב  במשרדי 
רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________  ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה 

מה[,  המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטע

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  
 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                               
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אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   -(  2מסמך ח') 
 1976-תשל"ו

 
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים   .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 ______ _________   __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם             

פי פקודת מס הכנסה וחוק  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 . 1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

ליהן מס לפי חוק מס  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל ע  .ב
 ערך מוסף. 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני   .2
ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או  

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. 

 הנפקתו ועד ליום _____________________________**. תוקף האישור מיום  .3

 
 

 ________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 
 

 תאריך: ____________________ 
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31מועד, ולא יאוחר מיום ** רשום את ה
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 1953  -נוער, תשי"גההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת   -מסמך ט' 

 
 

 (, תשנ"ח[  2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

   -המעביד נער באחד מאלה 

 וד להוראות היתר שניתן מכוחן;  או בניג 4א או  2, 2בניגוד להוראות סעיפים   (1)

סעיף    (2) להוראות  בהתאם  קבע,  והרווחה  העבודה  ששר  עלולה  5במקום  בו  נער  של  עבודה  כי   ,

 לסכנו;  

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער    (3)

 ; 6בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;   7ע בתקנות לפי סעיף  בעבודה, שעל פי הקבו (4)

(  2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף    -, דינו  14בניגוד להוראות סעיף    (5)

 חוק העונשין(.  -)להלן  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33

   -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף    12או    11להוראות סעיפים  בניגוד    (1)

 רפואיות;  

, שענינן  25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  24-ו  20,  21,  22( בניגוד להוראות סעיפים  2)

 שעות עבודה ומנוחה;  

, לרבות הוראות בענין  4א, או  2,  2פים  ( בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעי3)

 קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין. 2)א() 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף   -דינו  
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 נספח בטיחות –מסמך י'  
 

 ניהול האתר ושמירה על הבטיחות
 
1. 

, ללא תוספת לתמורה, את כל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של  הקבלן יעשה על חשבונו .א
קונסטרוקטיביו בדיקות  הקרקע,  טיב  )לרבות  של   תהאתר  וטיבם  כמויותיהם  וכיו"ב(, 

והתחברותם   באתר  וטלפון  לבנייה  וחשמל  מים  העבודות,  לביצוע  הדרושים  החומרים 
הדר הסידורים  עשיית  העירוניות,  לרשתות  העבודות  במהלך  אש  הזמנית  לכיבוי  ושים 

 וביצוע סימונים ומדידות כנדרש באתר לפי דרישות המזמין. 
 

מובהר ומוסכם בזאת כי כל התחברויות למים, חשמל וכיו"ב באתר כולל למשרד האתר  .ב
 תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, דרכי גישה זמניות ע"י הכנת מצעים   .ג

מקום  מהודקי בכל  הצבור,  של  ונוחיותו  לבטיחותו  זהירות  אמצעי  ושאר  תמרורים  ם, 
שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד 

 רשות מוסמכת כלשהי.
 

הקבלן יקים באתר שלט על חשבונו, בתחילת עבודתו, שיכלול את כל המידע הנדרש באותה   .ד
לר המזמין  ע"י  והנחיות  עת  לדוגמה  בהתאם  הכל  המבצע,  המזמין,  הפרויקט,  סוג  בות 

 המפקח. 
 מטר והקבלן יתקינו למשך כל תקופת הביצוע.  3x4מידות כל שלט יהיו               

 
למתחם  .ה יכנס  לא  באתר,  המועסקים  לאנשים  פרט  אדם  שאף  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 

 מסוים באתר, למעט, המנכ"ל ו/או המפקח. 
 

יוו .ו יוקמו כל הקבלן  זמן שהוא, לא  לאף אדם בכל  דיור  ישמש כמקום  כי האתר לא  דא, 
מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לבצוע העבודה נשוא ההסכם, והקבלן לא  

 יאפשר לינה באתר הבנייה מעבר למרכיב השמירה.
 

גידור    הקבלן ידאג לקבל כל אישור הנדרש על פי כל דין לצורך הצבת מבנים זמניים באתר, .ז
הרשויות   אישור  הדורשת  נוספת  פעולה  כל  ו/או  ותמרורים  שלטים  הצבת  האתר, 

 המוסמכות ולרבות קבלת היתרי בנייה להצבת המבנים הזמניים אשר יוצבו ע"י הקבלן.
 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא   .ח
והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב    שהשימו  תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות

 והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.  שאו בזכות השימו
 

על אף האמור בס"ק ח' לעיל, אם ראה הקבלן שבשל צרכי בצוע העבודה לא יהיה מנוס   .ט
מלפגוע בנוחיות הצבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות בס"ק ח' לעיל, יבצע את 

 ך פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן. העבודה תו
 

, ללא כל תמורה כספית נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, ןהקבלן יית .י
ע"י המפקח, וכן    לכל קבלן אחר המועסק ע"י המזמין, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה

ימם פעולה. כמו כן יאפשר להם  העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ע  לעובדיהם הן במקום
ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם    םהקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותי

לשימוש האמור מאת הנזקקים   רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה 
לא תהיה אחראית לשימוש    החברהבהתאם למקובל בענף. התשלום יבוצע ישירות לקבלן ו 

 המשתלמת בעדו.  או למורה
 

האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, יבצע הקבלן את    ח מבלי לגרוע מאחריותו הכללית מכו .יא
העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות  

 ולרבות: 
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באופן מרוכז ובטווח יד   - שמירת כל כלי עבודה, חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב (1
 ן והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הצבור. או עי 

 
 ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הצבור.  (2

 
 הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקנים, חומרים וכלי עבודה וכיו"ב.  (3

 
ביצוע כל העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות  (4

 הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות. 
 

 במסגרת בצוע העבודה.  םל כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרנטרו (5
 

בצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר  (6
- הנדרש להתקנת מערכות מסוג זה, וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקנים, התשי"ג 

או הוראה אחרת לעניין /ופקודת הבטיחות בעבודה וכל דין ו/או תקנה ו/או צו ו  1953
 תקינות בטיחות המתקנים. 

 

במידת הצורך, יצטייד הקבלן לפני תחילת ביצועה של כל עבודה, באישור משטרת ישראל   .יב
 לביצוע אותה עבודה ויתאם עם משטרת ישראל את תנאי ומועד הביצוע. 

 
של   . יג הזמנתם  מחייב  העבודות,  של  ביצוען  מיקום  כי  דעתה,  שיקול  לפי  המזמין  ראתה 

שוטרים בתשלום, רשאית היא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא אחר  
מאת  לשיפוי  זכאי  הקבלן  יהא  שוטרים  של  הזמנתם  בגין  כי,  בזאת  מובהר  זו.  הוראה 
המזמין בסך ההוצאות שהוציא וללא כל רווח קבלני. לשם קבלת החזר ההוצאות שלפי  

 , אישור בדבר גובהן של ההוצאות.24 ס"ק זה יצרף הקבלן לחשבון כאמור בסעיף
 

מבלי לפגוע מכלליות האמור בס"ק יא' לעיל, ינהג הקבלן על פי ההנחיות הוראות וכללי   .יד
 הבטיחות המפורטים בנספח ה' להסכם זה. 

 
 

 משרד באתר 
 

הקבלן ידאג להצבתו של משרד נייד באתר שישמש את המפקח בעבודתו. המשרד יכלול   .טו
ע  וחדר  שירותים  טלפון  מטבחון,  לחשמל,  הקבלן  חשבון  על  יחובר  והוא  ממוזג  בודה 

 ואינטרנט ויצויד ע"י הקבלן בריהוט, מכשיר טלפון, פקס ומחשב. 
על הקבלן יהיה לקבל את אישורו של המפקח מראש לסוג המשרד אשר יוצב באתר, וידאג 
זמני.  מבנה  לכל  כמו  זה  למבנה  היתר  לקבלת  המוסמכות  לרשויות  בקשה   להגיש 

 ריוצב באתר בטרם יתחילו העבודות אך לא לפני אישורו של המפקח. המשרד יישאהמשרד  
זו. תקופה  משך  בכל  ושמיש  תקין  ויהיה  ההסכם  תקופת  כל  במשך   באתר 

 
בלבד. הקבלן  על  יהיו  וכיו"ב,  שוטפת  תחזוקה  הובלתו,  ולרבות:  המשרד,  עלויות   כל 

בודה יפנה הקבלן את המשרד המשרד יהיה בבעלותו ובאחריותו של הקבלן, ולאחר תום הע
 מן האתר. 
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 שמירת הסביבה 
 
2. 
 

ייכר  .א ה  תלא  של  בכתב  העבודה אלא בהסכמתו  עץ ממקום  יכרות הקבלן, מנהלכל   . אם 
או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י  

שיקבע את סוג העץ שייטע    הוא  מנהלוכמו כן יהא עליו לנטוע עץ אחר במקומו. ה  מנהלה
 הקבלן, ואת גודלו. 

 
פי   .ב על  שלא  מחצב  או  חומר  כל  לו,  ומחוצה  האתר  מתחום  יוציא  ולא  יכרה  לא  הקבלן 

חול, אדמה,  כגון  ותכסית  חומרי תשתית  לרבות  או הסכם,  דין  בכחל  הרשאה מפורשת 
 (. "חומרי תשתית" - סלעים, כורכר וכיו"ב )להלן

 
הקבלן לידי המזמין תצהיר מטעמו, בו יפרט את מקורות  במעמד חתימת החוזה, ימסור   .ג

האספקה של החול והאדמה ו/או כל חומר תשתית כיו"ב, אותם עליו לספק לצורך ביצוע  
אתר  מבעלי  כרייה  אישור  החוזה,  חתימת  במעמד  למזמין,  הקבלן  ימסור  כן  העבודה. 

 ספק למזמין. הכרייה והרשות המקומית שבתחומה יכרו חומרי התשתית, שעל הקבלן ל
 
 

 עתיקות
 
3. 
 

באם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את  .א
ל מיידית  כך  על  ויודיע  עתיקות,  אותן  עם  מתקשרת  שהיא  ככל  ולרשות    מנהל עבודתו 

 העתיקות.  
עתיקות.  באותן  פגיעה  למנוע  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  בכל  הקבלן  ינקוט   כן 

בהפסקת עבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות  אין  
בסעיף   ה  7כקבוע  אישר  אם  אלא  בסעיף    מנהללהסכם  האמור  עפ"י  להסכם.   7ארכה 

אלו.  בעתיקות  קשורה  שאינה  אחרת  עבודה  בכל  להמשיך  מחויב  יהיה   הקבלן 
 

גיים אשר ימצאו באתר מובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים הארכיאולו
 הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל. 

 
הקבלן מתחייב לפעול עפ"י הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לשם  .ב

 שמירה על העתיקות, בכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.
 

הע  .ג מגילוי  שנובעות  שהוא,  ומין  סוג  מכל  העלויות,  חשבון  כל  על  יהיו  והוצאתן  תיקות 
                                                                                                                               המזמין, בכפוף לאישורה על עצם ההזמנה לביצוע ההוצאה ועל המחירים שישולמו בגינה. 

 
 בטיחות בבניה 

 
4. 

אינסטלציה,  עבודות    .א תאורה,  חשמל,  אוויר,  מיזוג  )כולל  גמר  עבודות  לרבות   בנייה 
בגוש:   וכו'(,  חלקה:  3946איטום  הבטיחות  251,  לתקנות  ובכפוף  בהתאם  יבוצעו   , 

)עבודות בנייה( התשמ"ח )עבודות בנייה הנדסית(,  1988  -בעבודה  , לצו הבטיחות בעבודה 
 . 1990 -בודות חשמל", התש"ןע -ולתקנות "הבטיחות בעבודה  1961 -התשכ"ב

בעבודה" .ב הבטיחות  "תקנות  דיני  חלים  הקבלן  עובדי  אישי"  -על  מגן  שבאחריות    -"ציוד 
 הקבלן/ מנהל העבודה. 

אזור מרכז על מינוי    -על הקבלן הזוכה להודיע במכתב "רשום" לאגף הפיקוח על העבודה .ג
 . 1988 -התשמ"ח מנהל עבודה באתר על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,

 על הקבלן לגדר ולשלט בורות בשטח ולדאוג להאירם בחושך. .ד

לעוברים  .ה הכניסה  איסור  ועל  בנייה  אתר  האתר  היות  על  התראה  שלט  להציב  הקבלן  על 
 ושבים לא מורשים. 

לפני תחילת העבודה, על הקבלן המבצע ומנהל העבודה באתר, להתייצב בפני יועץ הבטיחות   .ו
 . תת תדרוך/ הוראות בטיחות והצגת רישיונושל המזמין, לצורך קבל
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  בטיחות בעבודות פיתוח
 

 על הקבלן הזוכה חלים דיני הבטיחות הר"מ:
 

  - "תקנות הבטיחות בעבודה  -עבודות הפיתוח באתר יבוצעו על פי פקודות הבטיחות בעבודה .1
 עבודות בנייה". 

 
עבודות    -בעבודה  עבודות החשמל באתר יבוצעו על פי חוק "החשמל" ותקנות "הבטיחות  .2

 .1990  -חשמל" התש"ן
 

בעבודה" .3 הבטיחות  "תקנות  דיני  חלים  הקבלן  עובדי  שבאחריות    -על  אישי"  מגן  "ציוד 
 הקבלן/ מנהל העבודה. 

 
אזור מרכז על מינוי    -על הקבלן הזוכה להודיע במכתב "רשום" לאגף הפיקוח על העבודה  .4

 . 1988  -ות בנייה( התשמ"חמנהל עבודה באתר על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבוד
 

 על הקבלן לדאוג ולוודא גידור בורות פתוחים בשטח האתר. .5
 

על הקבלן לשלט בשלט אתראה על היות האתר אתר בבנייה ועל איסור הכניסה לעוברים  .6
 ושבים לא מורשים. 

 
 על הקבלן להכין תוכנית בטיחות ולהציגה בפני המזמין או נציגו ולקבל אישור.  .7

 

  בטיחות של הקבלן להדריך את כל העובדים כולל קבלני משנה על סקראחריות ממונה ה .8
 סיכונים והערכת הסיכונים של הפרויקט.  

 
הבטיחות לצורך קבלת תדרוך/ הוראות    לפני תחילת עבודתו, על הקבלן להתייצב בפני יועץ .9

 . תבטיחות והצגת רישיונו

 לן המבצע הבטיחות של הקב במסגרת הדרישה לסקר והערכת הסיכונים ממונה .10

 בסקר יכלול גם עבודה בחלל מוקף .  .11
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 נוספים תצהירים  –א  מסמך י"

 פליליות הרשעותתצהיר לעניין העדר 

 

_____________הח"מ  אני   ת"ז  כ__________    _____________    בתאגיד המשמש 

לא הורשעו בכל ערכאה  כי מנהלי התאגיד,    בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר    ___________ 

עבירות על דיני איכות  , ו/או בגין עבירות מרמה 1977 -בעבירות עפ"י חוק העונשין, התשל"ז  שהיא

 לנשוא המכרז.  ותוכיו"ב אשר רלוונטי   עבירות על דיני התכנון והבניההסביבה,  

 
 

 ותוכן תצהירי אמת.    ,זו חתימתי ,זהו שמי

 

 
_______ __                    _____________      _________              

 חתימת המצהיר                   שם המצהיר                      

 
 
 
 

 אימות

אני הח"מ עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  

______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי    בפני 

צפ  תוכנו  יהיה  את  ואישר  תצהירו  על  בפני  חתם  כן  יעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  וי 

 . ואמיתותו

 
    _______________ 
 עו"ד                
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ות כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מינימום לרב תצהיר

 ינימום  והעדר הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מ  הפרשות בגין זכויות סוציאליות 

 

בתאגיד  הח"מ  אני   כ__________  המשמש   _____________ ת"ז   _____________

זה,___________   תצהיר  ליתן  משלם    התאגיד כי    בזאתמצהיר    ומוסמך  במכרז  המשתתף 

ידו שכר   על  הלמועסקים  נמוך משכר  בחוק,  מינימום  שאינו  זכויות  הקבוע  בגין  לרבות הפרשות 

ו/  סוציאליות התאגיד  לא  ממנהליו  וכי  מי  שכר  או  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו 

 מינימום. 

 

 
 

 ותוכן תצהירי אמת.    ,זו חתימתי ,זהו שמי

 

 
                   ________________                    _______________ 

 שם המצהיר                               חתימת המצהיר         

 
 
 

 אימות

עו"ד  ________________  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  אני הח"מ  

______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  בפני  

תוכנו   את  ואישר  תצהירו  על  בפני  חתם  כן  יעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה 

 . ואמיתותו

 
    ________ _______ 

 עו"ד                                                            
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 חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בפסק דין העדר הרשעות תצהיר 
 

בתאגיד  הח"מ  אני   כ__________  המשמש   _____________ ת"ז   _____________

מצהיר  ___________   זה,  תצהיר  ליתן  משלם    התאגיד   כי  בזאתומוסמך  במכרז  המשתתף 

וכי לא התאגיד ו/או מי    למועסקים על ידו שכר מינימום לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות

 עובדים זרים.הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק ממנהליו  

 

 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 

 
 ___________                    _______________                   _____ 

 שם המצהיר                               חתימת המצהיר         

 
 
 
 

 אימות

מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב    ________________,   אני הח"מ, עו"ד 

____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי    ת.ז  ______________  בפני

תוכנו   את  ואישר  תצהירו  על  בפני  חתם  כן  יעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה 

 . ואמיתותו

 
    _______________ 
 עו"ד                
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 מוקדמות 0 פרק

 לליכ 0.01

וסגירת מקורות , מערכת יניקת אוויר  יטרול ריחותהקמת מתקן נתכנון וכרז זה מתייחס למ

 שאיבה י"ג של תאגיד "יובלים".    הריח מתחנת 

ואוריה   רחבעם  המלך  הרחובות  בהצטלבות  באשדוד,  י"ג  ברובע  נמצאת  השאיבה  תחנת 

  1,000יקה כוללת של  לספ  החיתי. תחנת השאיבה כוללת שלוש משאבות הפועלות בבור רטוב

מגוריםמק"ש.   באיזור  נמצאת  השאיבה  ולפיכך  תחנת  בגדר  ועלדרישות  ה,  הריח  צמת 

 יח"ר.  1 -התחנה הן מחמירות במיוחד, פחות מ

הריחות יהיה אחראי על תכנון,   . ספק מערכת ניטרולביצוע-המכרז שלהלן הינו מכרז תכנון

הרצה הרכבה,  מושלמת,  אספקה,  ריחות  ניטרול  מערכת  של  לעמידה  מסירה  ואחריות   ,

לרבות ביצוע עבודות קירוי וסגירת מקורות ריח, ביצוע צנרת יניקת   ,בדרישות לעוצמת הריח

ניטרול הריחות אל מערכת   , מערכת להכנסת אוויר צח אל התחנה,אוויר   וחיבור מערכת 

 תחנת השאיבה, וחדר הבקרה של התאגיד.הבקרה והחשמל של 

את  תכלול  וגודל    ההצעה  האוויר,  צנרת  עבור  חישובים  ביצוע  לרבות  המערכת,  תכנון 

הנדרש;   האלקטרו  המערכת  הציוד  כל  ואביזירים  - אספקת  צנרת  הנדרש,  כל    ;מכאני 

והנ הנדסה אזרחית  עבודות  לרבות  הנדרשות להתקנת המערכת,  - דסה אלקטרוהעבודות 

  מכאנית.

כל הדרישות המופיעות במפרט שלהלן הן דרישות מינימום, ועל ספק המערכת לספק מערכת 

ידיעותיו   פי חישוביו,  מושלמת, העומדת בכל דרישות איכות האוויר לאיזור מגורים,  על 

המפרט.  לדרישות  מעבר  המערכת  את  להגדיל  כך  לשם  נדרש  אם  גם  המיקצועי,  וניסיונו 

 ת לביצועי המערכת היא על ספק המערכת בלבד.האחריו

בדיקות   מצורפות  הקבלן  וS2Hלנוחות  מרקפטנים  אמוניה,   ,-  VOC.    הבדיקות תוצאות 

מזהמים הואין בהן משום התחייבות של התאגיד לקצבי פליטת ריח וניתנות לידיעה בלבד, 

לניטרול שנבדקו המערכת  של  התכנון  נתוני  את  לבסס  הספק  באחריות  לריכוזם.  או   ,

 הריחות.

יחידה   לעבודות  הכללי  ושלמת אחת עם המפרט  מהמפרט המיוחד המתואר להלן מהווה 

 .  )להלן: "המפרט הכללי"( במהדורתו האחרונה בנייה )הספר הכחול(

ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה וכן הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר  

לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. בשום מקרה אין    להכו  -נוי למפרט הכללי  יכהשלמה ו/או כש

הכללי   במפרט  הכלליים,  בתנאים  בנאמר  להקל  או  לגרוע  באים  המיוחד  המפרט  סעיפי 
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חייב ובתכניות. פרטי העבודה מתוארים בתכניות, במפרט וברשימת הכמויות. את הקבלן י

 כל פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם הופיע באחד מהם בלבד.

הישראליים המעודכנים,  התקנים  ,כל העבודות תבוצענה בהתאם לסטנדרטים המקובלים  

ובין אם הם ודרישות הרגולציה של המשרד להגנת הסביבה   בין אם הם מוזכרים או לא 

 מצורפים לאחד ממסמכי חוזה/מכרז זה או לא 

 מסמכי המכרז 0.02

להצעה ובין  יש לראות את המסמכים הבאים כחלק ממסמכי המכרז, בין אם הם מצורפים  

 אם לא.

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו המעוכדנת,  -

 בדגש על הפרקים הבאים: 

 מוקדמות  00

 עבודות בטון יצוק באתר  02

 עבודות איטום   05

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  06

 מתקני תברואה  07

 מתקני חשמל   08

 עבודות טיח   09

 עבודות ריצוף וחיפוי   10

 עבודות צביעה   11

 מסגרות אומן )אלומיניום(  12

 מתקני מיזור אוויר   15

 מתקני הסקה וקיטור   16

 תשתיות תקשורת   18

 מסגרות חרש וסכוך   19

 הריסות ופירוקים   24

 עוגני קרקע  26

 מערכות גילוי אש   34

 משטחי בטון   50

 קוי מים ביוב ותיעול   57

 . (למסמך זה 3נספח ) של המשרד להגנת הסביבה 2013מדריך לטיפול במפגעי ריח יוני  -

 המפרט המיוחד )מסמך זה( -
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תוצאות בדיקות ריכוזי גזים מחוללי ריח באויר הנפלט מנקודות נבחרות בתחנת שאיבה  -

 "י"ג" 

 תכניות -

 עדיפות בין מסמכים  0.03

בין התיאוריבכל מקרה ש פרוש שונה  ו/או  אי התאמה  ו/או  והדרישות, אשר    ם ל סתירה 

 במסמכים השונים יחשב סדר העדיפויות כדלהלן: 

  

 המפרט המיוחד  :לצרכי ביצוע

 תכניות

 המפרט הכללי  

 תנאי החוזה

 המוקדם עדיף על המאוחר.

לפני הגשת המכרז, על כל ניגוד או אי התאמה   תכנן,מלהודיע ל  ספקיחד עם זאת חייב ה

אי   או  ניגודים  על  הקבלן  הודיע  לא  שהיא  סיבה  מאיזו  אם  בנדון.  החלטתו  את  ולקבל 

יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה   גילה כאלה, ואלה   הקבלןתחייב את    -התאמות, או לא 

 המתכנן. החלטת 

 תיאור העבודה  0.04

 העבודות הכלולות במכרז זה הן:

כת לניטרול ריחות על ידי יצרן המערכת, וביצוע כל החישובים הנדרשים תכנון מער -

 לקביעת גודל המערכת וסוג המצע.

 תכנון צנרת יניקת האוויר על ידי יועץ מיזוג אוויר, אשר יאושר על ידי התאגיד.  -

 ומערכת להחדרת אויר צח לחדרים היבשים. אספקה והרכבת מערכת לניטרול ריחות -

 . תעלות השפכים במבנה התחנהעבודות סגירה של  -

 סגירה של פיר המגוב המכאני באמצעות יריעות פלסטיק -

סגירה של המגוב המכאני בחדר המגובים לרבות עגלת הגבבה באמצעות יריעות  -

 פלסטיק

, בהתאם להנחיות יועץ קונסטרוקציה אשר יועסק על ידי ביצוע פתחים בקירות -

 הקבלן ויאושר על ידי התאגיד

יקת אוויר מתעלות השפכים, מהבור הרטוב, מפיר המגוב המכאני, ביצוע צנרת ינ -

, לפי תכנון יועץ מהמגוב המכאני ותעלת הגבבה ומתא קליטת השפכים אל התחנה

 .מיזוג אוויר שיועסק על ידי הקבלן ויאושר על ידי התאגיד
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: חיבור מערכת ניטרול הריחות ללוח החשמל של תחנת  עבודות חשמל ובקרה -

חיבור לוח הבקרה בתקשורת אל  דה כוללת את תכנון עבודות החשמל. . העבוהשאיבה

, החיבור יבוצע באמצעות חברת "ליד בקרה" חדר בקרה ראשי של תאגיד "יובלים"

 על חשבון הקבלן.  

 תכנון וביצוע חיבור לצנרת מים של תחנת השאיבה.  -

 הביוב. תכנון וביצוע חיבור צנרת לפינוי מים ממערכת ניטרול הריחות אל תעלות  -

 מינוי ואישור קבלני משנה ועובדי קבלן 0.05

קבלן ש-כל  ידי  הספק  משנה  על  יאושר  זה,  חוזה  במסגרת  עבודות  לביצוע  למנות  מבקש 

 ויחויב לעמוד בדרישות המפורטות להלן: ו/או נציגו  התאגיד

 בעבודות נשוא אחריותו.שנים  5בהמלצות של לפחות ניסיון מוכח  -

 במפרט הכלליסיווג מתאים להגדרות  -

ביצוע עבודה  .  המפקחבכתב של  מראש וקבלן משנה לא יבצע עבודה עבור הקבלן ללא אישור  

 על ידי קבלן משנה ייחשב להפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך. 

היה רשאי לדרוש י והמפקח המפקחכמו כן בעלי תפקידי המפתח של הקבלן יאושרו על ידי 

יעמדו בדריש לא  ותחייב את הקבלן    ותיו.להחליפם באם  היא מנדטורית  דרישת המפקח 

 שעות.  48לבצעה בתוך 

 תפקידי המפתח נכללים, אך אינם מוגבלים, לרשימה הבאה:

 מהנדס הביצוע של הקבלן  -

 מנהל עבודה ראשי  -

 ממונה על הבטיחות ומתן הנחיות לבטיחות בעבודה.  -

 מנהלי עבודה לפי מקצועות -

 הספקת מים וחשמל  0.06

אמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי, תהיה זו אחריותו הבלעדית בהמשך וכתוספת ל

של הקבלן הראשי לנזקים שיגרמו למבנים השונים כתוצאה מאספקה בלתי רציפה של מים  

וחשמל, והקבלן ידאג מידית להספקה חלופית של מים )באמצעות קו מים זמני או מיכליות( 

 עד לתיקון הנזקים על ידו. או חשמל )באמצעות דיזל גנרטור( בכמות הנדרשת 

 החזרת השטח למצבו הקודם 0.07

בעבודות שיבוצעו מחוץ לתחום אתר העבודה למתקן הטיפול, על הקבלן להחזיר על חשבונו 

את השטחים בהם עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודה. עליו לחדש אספלט במשטחים 
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עקב תנאי העבודה   או קלקל  וכו' שהרס  גדרות, מדרגות, קירות  מרוצפי אספלט, להקים 

 ולהרחיק כל פסולת. 

 פו להצעהמסמכים שיצור 0.08

 במהלך שבע השנים האחרונות,  בישראל,התקנות של המציע  3 רשימה של לפחות  -

, בטכנולוגיה של ניטרול ריחות שמקורם בשפכיםביולוגית ל  בהן היה שימוש במערכת

BF  אוBTF  לכל מתקן,  או שתי התקנות  מק"ש לפחות 6,000, בספיקת אוויר של

 מק"ש לפחות. 6,000מק"ש לפחות והשניה בספיקה של  10,000שהאחת בספיקה של 

, והנותרות פעילות שנים לפחות 3לפחות התקנה אחת צריכה להיות פעילה במשך 

למשך שנה אחת לפחות. בשני המקרים יש לספור את משך הפעולה החל ממסירת 

ספיקת ן יש לכלול: שם תחנת השאיבה או המט"ש, עבור כל מתק  .המתקן למזמין

   טכנולוגיה, פרטי קשר של נציג מזמין העבודה. אוויר, שנת הפעלה,

 תכנון עקרוני של המערכת המוצעת אשר יכלול לפחות: -

o   פרשה טכנית, לרבות כל החישובים הנדרשים לקביעת גודל מערכת ניטרול

יש להתייחס בפרשה   הריחות, תיאור רכיבי המערכת ותכולת האספקה.

 VOC, אמוניה, S2Hאיכות האוויר הצפויה בכל שלב )  ל:לפחות הטכנית 

לחות  הלחות היחסית הנדרשת לפני שלב הפחם הפעיל, והומרקפטנים(, 

היחסית הצפויה לאחר לוכד הטיפות, להפרשי הלחץ הצפויים בכל אחד  

 נוטריינטים. מהשלבים, השפעת הטמפרטורה על פעולת המערכת, דרישת 

o ( תרשים זרימה של צנרת האווירPFD  שיתאר את חיבור כל מקורות ,)

. יש לציין  הריח, ספיקות האוויר בכל מקטע, סוג הצינור המוצע וקוטרו

בתרשים בכל שלב את ההפחתה הצפויה בריח ובכל אחד מהמזהמים:  

S2H אמוניה, מרקפטנים , 

o  תרשיםP&ID  ,משאבות ומפוחים  שיתאר את כל האביזרים, המכשירים

אשר ייכללו בהצעת הספק החל משלב יניקת האוויר ממקורות הריח,  

הדמפרים, שלבי המערכת לניטרול ריחות, מערכת הנוטריינטים, אספקת  

מי השלמה, פינוי מים עודפים חזרה למערכת הביוב, הארובה, לוח החשמל  

 והבקרה.

רשימת האחריות לציוד היא  .7שבפרק  7.21הניתנת בסעיף  רשימת ההתחייבות לציוד   -

חלק מהותי בקביעת ההצעה הזוכה במכרז זה, ועל כן מציע אשר יגיש הצעה ללא 

מילוי הרשימה, או מילוי חלקי בלבד או שהציוד המוצע אינו עומד בדרישות  

מום, הצעתו עלולה להיפסל. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים המיני

 להשלמת פרטים חסרים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
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 עבודה במתקן קיים  0.09

בתוך   מתבצעות  זה  חוזה  נשוא  שהעבודות  לכך  מופנית  הקבלן  לב  שאיבה  תשומת  תחנת 

 להמשיך לפעול כל עת ביצוע העבודות.  תהחייב ,פעילה

תחנת  יש לדאוג להפרדה מירבית בין שטחי העבודה של הקבלן והמיתקנים הפעילים של  

הממונה על  אמצעים נוספים בהתאם להנחיות   באמצעות גידור ו/או  ,השאיבה, ככל שניתן

 .מנהל הפרויקטהבטיחות של הקבלן ו

ואישור מראש  מחייבת תאום  תחנת השאיבה,  כל עבודה המשליכה באופן כלשהו על פעולת  

וללא    ,שגרתיותלעבוד בשעות לא    ידרשיהקבלן    . במידת הצורך,ו/או בא כוחו  של המזמין

 כל תשלום נוסף. 

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  

לתנועה חופשית של כלי   ,איבה  מכון הששל  והתקינה  השוטפת     בה כדי להפריע לפעולתו

 במיתקנים קיימים.פגיעה או ציבוריות דרכים או חסימה של  רכב מכל סוג שהוא,

ושילוט לסימון  ידאג  עם   הקבלן  בתאום  והנתיבים  המעברים  הפרויקטכל  במידת  מנהל   .

כל   יוצבו עובדים לצורכי הכוונת תנועה,  חלופיים,  הצורך יסללו דרכים עוקפות ומעברים

 ע"מ לאפשר בטיחות בעבודת המכון והקבלן. זאת 

או  כזו  הפסקה  או  בריכה  ריקון  כגון  מהותי  שינוי  מצריכה  אשר  פעולה  שכל  להדגיש  יש 

 ימים לפחות מראש.  10 תאגיד "יובלים" אחרת של מכון שאיבה, תתואם עם 

 עבודה בחלל מוקף  0.10

עבודות בחלל מוקף על כל תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות בתחנת השאיבה הינן  

המשתמע מכך. סביבת העבודה בתוך חדר המגובים, ובמפלסים הנמוכים יותר הינה מכילה  

לפיכך יהיה עליו לקבל הנחיות איוורור החדר מהממונה על הבטיחות    גזים רעילים ונפיצים. 

 בתחנה טרם כניסת עובדי הקבלן לחללים אלה. 

ה לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  תחילת  מוקף טרם  בחלל  לעבודה  בטיחות  תכנית  מזמין 

 שתכלול את כל האמצעים הנדרשים לעבודה בטוחה בחלל מוקף, לרבות אך לא מוגבל ל:

 ציוד מגן -

 אמצעי איוור למבנה המגובים, והמפלסים התחתונים,  במהלך שהות עובדים בתוכה  -

ידי המזמין, אשר   על  יאושר  על חשבונו ממונה בטיחות אשר  יעסיק  ישהה באתר הקבלן 

 העבודה בכל זמן ביצוע העבודות, ייתן הנחיות בטיחות, ויוודא את ביצוען. 
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חל איסור על הדלקת אש בתחום תחנת השאיבה, וביצוע כל עבודה שיש בה סכנה להיווצרות 

 ניצוצות, לרבות, אך לא מוגבל לריתוך וחיתוך צנרת בדיסק. 

ניצוצות בתוך מבנה התחנה, ובייחוד    בכל מקרה שבו תדרש עבודה שיש בה סכנה להיווצרות

יועץ  ידי  על  חתומה  בטיחות,  תכנית  המזמין  לאישור  הקבלן  יגיש  התחתונים,  במפלסים 

 בטיחות שיועסק על ידי הקבלן לביצוע העבודה. 

 ריגים ח 0.11

 כללי  .0.11.1

הוגדרה ה לא  אם  גם  בביצועה  צורך  יש  המפקח  לדעת  אשר  נוספת  עבודה  כל  יבצע  קבלן 

מ בסעיף  או  זה  הקבלן בחוזה  המצורף.  במפרט  או  הכמויות  הכמויותבכתב  כתב  סעיפי 

מתחייב לבצע עבודה זאת מיד עם קבלת אישור וועדת מכרזיםהמפקח ואינו רשאי לעכב את 

 ביצועה מכל סיבה שהיא.  

דקל   מחירון  לפי  תמורה  לקבלן  תשולם  הטכני  במפרט  נכללו  שלא  נוספות  עבודות  בגין 

של   בהפחתה  האחרונה,  ספק 20%במהדורתו  הסר  למען  כלל.  קבלני  רווח  תוספת  ללא   ,

יובהר כי "עבודות נוספות" בסעיף זה ובסעיפים שלהלן הינן רק עבודות שלא נכללו במפרט 

הטכני כלל, וכי כל שינויים ו/או הגדלת כמויות, בעבודות שכן נכללו במפרט הטכני, יחשבו  

ספת תשלום בגינם. בכל מקרה ככלולים במחיר הצעת המציע במכרז והמציע לא יקבל כל תו

 המפקח / התאגיד יהיה הקובע האחרון והבלעדי בכל מחלוקת הנוגעת לעבודות נוספות.

 קביעת המחירים של עבודות חריגות )סעיפים חריגים(:   .0.11.2

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי כתב כמויות, ייקבע מחירה  

"דקל" במהדורה האחרונה, לאחר שערוך למדד הבסיס  לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת  

 , ללא תוספת רווח קבלני עבור קבלני משנה כלל. 20%של החוזה והפחתה של 

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי ''דקל'', ייקבע מחירה לפי  

ני עבור , ללא תוספת רווח קבל20%מחירון משכ"ל, במהדורתו האחרונה, לאחר הפחתה של  

 קבלני משנה כלל או כל תוספת שהיא.

ייקבע  נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי המחירונים דלעיל,  עבודה 

כל  פרוט  בצרוף  המפקח  לאישור  ויגיש  הקבלן  שיכין  מפורט  מחיר  ניתוח  לפי  מחירה 

ולפי  הנדרשים  והאסמכתאות  החישובים  כל  וכו'  העבודה  ותשומות  הנדרשים  האביזרים 

יחרוג רווח הקבלן   דרישת המפקח. מוסכם שבכל מקרה של הפעלת זו, לא  שיטת חישוב 

 .8% -מעבר ל
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 חומרים וקטעי ניסוי  0.12

 מתכנןחומרים ע"י ה בחירת .0.12.1

הבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה  

את הבחירה בין האלטרנטיבות   והמפקח  המתכנן  ו. כמו כן יקבעוהמפקח   המתכנןבסמכות  

 השונות לאותה עבודה, וכן את בחירת הצבעים, הגוונים ואופי הגמר. 

 בדיקת מוצרים וחומרים  .0.12.2

גם את הטיפול בבדיקת החומרים והמוצרים במכון    תכלולו  הצעתב   הצעת המחיר של הקבלן

(, כולל עלות הדגמים עצמם מנהל הפרויקטהתקנים )או במוסד מוכר אחר שיאושר לכך ע"י  

המיועדים לבדיקה, הטיפול במדגמים, העברתם למכון, קבלת התוצאות והעברתם למהנדס 

על הקבלן. מספר המדגמים, מספר  וכו'. גם התשלום למכון בגין עריכת הבדיקות עצמן יחולו  

ו/או   מנהל הפרויקטוסוג הבדיקות ומאילו חומרים ומוצרים, כל אלה יקבעו בלעדית ע"י  

 המפקח.

 דוגמאות וקטעי ניסוי 0.13

מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות וקטעי ניסוי שונים במסגרת הסכם זה, 

יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצ רים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים, מודגש שהקבלן 

 ו/או המפקח. מנהל הפרויקטהכל לפי הוראות והנחיות  

כפי שהתבטאו בתכניות, במפרטים ו/או לפי    המתכנן הדוגמאות תכלולנה את כל דרישות  

ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל  

לגבי    מתכנןחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של הבביצוע העבודה אלא רק לא

כל דוגמא ודוגמא. הדוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך השוואה.  

הקבלן  יפרק  המכרז/חוזה  מסמכי  דרישות  את  לחלוטין  כתואמות  הדוגמאות  אושרו  לא 

גמאות שאושרו יסומנו באתר אותן, יפנה את כל החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נוספת. דו

 וביומן העבודה ויישמרו עד סיום העבודות. 

שויכו  מסוימים  עבודות  סעיפי  באם  גם  העניין  לפי  יחולו  הדוגמאות  לביצוע  הדרישות 

פרק שונה מהמצוין כאן. באם לא צוינה הדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא צוין -לפרק/תת

 הגודל הנדרש יקבע המפקח את גודל הדוגמה. 

ין משלמים עבור בצוע קטעי ניסוי ודוגמאות. אי לכך כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות א

 סעיף זה יחולו עליו בלבד, כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות כאמור. 
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  העדר תשלומים נוספים  0.14

כגון , את האמור בסעיפי המבוא של המפרט המיוחד,  בחישוב הצעתויביא בחשבון,    המציע

תנאי השטח, סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, אפשרות ביצוע העבודה בחלקים, 

בדיקות,    עבודת קבלנים אחרים, ויכלול אותם   ביצוע  וכדומה  נקיטת האמצעים השונים 

 . בהצעת המחיר

קראם   ספקמצהיר בפעולת הגשת ההצעה כי כל המפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו. ה  מציעה

תכנם את  עבודתו  והבין  את  לבצע  ומתחייב  לדעת  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל   ,

 בכפיפות למפרטים הכלליים ולמפרט המיוחד. 

 כי סייר באתר העבודה והכיר את השטח ואת תנאיו.  מצעיכמו כן מצהיר ה

 ציוד חלופי  0.15

, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור מוצר, רכיב, 008פרק  -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת

 : כדוגמתאלמנט 

 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים.  -

 הגוון, צבע זהה לחלוטין.  -

- " בהוכחת  הכרוכות  העלויות  המצאת כדוגמתכל  לרבות  הקבלן,  על  חלות   "

 תוצאות בדיקות, ניסיונות, אישורים וכו'. 

לגבי רכיבים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיבים על כל רכיב בנפרד וכן על  -

 אופן הרכבתם, הצמדתם ועיגונם ברכיב השלם.  

  נדרש אישור מוקדם בכתב של המתכנן.כדוגמת לגבי כל אישור 

 םזמני שלבי עבודה ולוחות 0.16

מיום קבלת   שבועות  50בפרק זמן של  מותקנת בשלמות  המציע יתחייב למסור את המערכת  

 שלבי העבודה יהיו כלהלן:  צו התחלת עבודה.

לוח הזמנים לביצוע עבודות התכנון והביצוע של כלל העבודות המתוארות במפרט זה ניתן  

 בטבלה שלהלן: 

זמן  שלב

 התחלה

ביצוע  משך 

 )שבועות(

מצטבר   זמן 

 )שבועות(

 2 2 צ.ה.ע. ביצע סקר מקורות ריח על ידי הספק

הגשה של המערכת המוצעת לאישור 

 המתכנן

2 4 6 



13 

 

זמן  שלב

 התחלה

ביצוע  משך 

 )שבועות(

מצטבר   זמן 

 )שבועות(

 8 2 6 אישור המערכת על ידי המתכנן

 28 20 8 ייצור המערכת 

 36 8 28 עבודות קירוי וצנרת 

לצנרת  וחיבור  המערכת  הרכבת 

 האוויר

36 3 39 

 40 1 39 מכאנית הרצה 

 46 6 40 הרצה תהליכית ומסירה ראשונה

 50 4 46 הרצה לאחר מסירה ראשונה

 

 מדידות לאחר ביצוע  0.17

 כללי .0.17.1

לאחר גמר העבודה יוציא הקבלן על חשבונו תוכניות בדיעבד )"לאחר ביצוע"(. הקבלן יכין 

העבודה,   בגמר  חשבונו,  מדיה  על  על  ותוכניות  לפחות(  העתקים  )בשני  מודפסות  תוכניות 

שלאחר    של  מגנטית עדות  תכנית  )תוכניות  אותן As madeביצוע  וימסור  המתקנים  של   )

הקבלה הסופית של העבודה. כל מערכת התכניות תוכן בקלסר    למפקח ולנציג המזמין, לפני

קשיח כולל רשימת תכניות מלאה. התכניות יוכנו בקנה מידה זהה לתכניות המתכנן ובשפה  

כל   המתוכננים  והגבהים  המידות  רקע  על  יוכנסו  ובחתכים  ,בפרטים  בתכניות  עברית. 

תנאי לקבלת העבודה על ידי המידות והגבהים שבוצעו בפועל. הגשת התכניות האלה יהיו  

המפקח. כמו כן, יוגשו העתקים ממוחשבים של פרטי ביצוע שהוכנו על ידי הקבלן בהתאם 

 .300.6לדרישות. תוכניות אלו יבוצעו ע"י מודד מוסמך, כמפורט במפרט הכללי סעיף 

התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך, התוכניות תכלולנה 

וכל מידע שיידרש ע"י  פ   המתכנן ירוט מדויק של כל העבודות שבוצעו לרבות כל בפרטים 

לפסול את התוכניות שהוגשו, כולן או מקצתן,    תרשאי  המתכנןהמלאה.    הולשביעות רצונ

 ולדרוש תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת דעתו. 

צורך סימון מדויק קרקעיים יבוצעו לפני כיסוי החפירה ל-כל מדידות הצנרת והכבלים התת

 של התוואי וההסתעפויות. 

 מודגש כי מסירת תוכניות "לאחר ביצוע" היא תנאי הכרחי לאשור החשבון הסופי.
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המזמין יהיה רשאי להזמין את תוכניות "לאחר ביצוע" ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות  

ובד להמצאת  עד  הסופי  החשבון  ותשלום  אישור  לדחות  וכן  כך,  בשל  לו  יקת שתיגרמנה 

 תוכניות בדיעבד. 

 טרם הגשת תוכניות לאחר ביצוע למהנדס, יש להגישן למתכנן לבדיקתו ולקבל אישורו.

מהווה תנאי הכרחי   המתכנןמודגש בזאת כי מסירת תוכניות "לאחר ביצוע" מאושרות ע"י  

 לאשור החשבון הסופי. 

 " ביצוע"לאחר  לתוכניות  למדידה דרישות .0.17.2

קואורדינאטות   .1 לרשת  למיפוי   ITMקשר  המכרז  לנתוני  בהתאם  מוחלט,  וגובה 

 ישראל.

 ,IL, כולל נתוני BLOCK  -ימדדו כל תאי הבקרה לסוגיהן לפי גודלן האמיתי ולא כ .2

TL, GL. 

מפלסי מגלשים ואורכיהם, קירות ומפלסי פנים וחוץ  -ימדדו כל המבנים ופרטיהם  .3

 )הכל לפי תוכניות המתכנן(

 קרקעיים  ועיליים.-שורת תתימדדו מיקום רומי כבלי החשמל, תק .4

, גב הצינור ופני הקרקע הטבעית במרחקים שלא יעלו על XYZבקווי צינורות ימדדו   .5

הגבוהות   20 הנקודות  על  דגש  יושם  הצינור,  בשיפוע  שינוי  כל  ימדד  בנוסף  מ', 

 והנמוכות בצינור. יש למדוד את פרטי העיגון, אם קיימים, של קו הצינורות. 

שעל קו הצינורות: מגופים, מדי מים, מדי לחץ, שסתומים אל ימדדו כל האביזרים   .6

 .BLOCK -חוזרים, שסתומי אוויר, יציאות ומפרטים, לפי גודלם ולא כ –

 ימדדו כל הצינורות, הכבלים ומפגעים אחרים שנחשפו במהלך התכנון והביצוע. .7

 ימדדו כל הדרכים ומשטחים. .8

 ימדדו גדרות, שערים, עמודים וכו'. .9

 העבודה הגשת .0.17.3

 .XYZעיבוד נתונים ממוחשב  .1

בתוכנת   .2 מימד  תלת  בפורמט    2018גרסה     AUTOCADשרטוט  ,  DWGלפחות, 

 חלוקת הגיליונות וקנ"מ יהיו בהתאם לתוכניות לביצוע.

 עדכון שרטוט חתך לאורך של הצינורות תואם לביצוע. .3

עילי כל קבוצת עצמים זהה תופיע בשכבה נפרדת בשרטוט. תהיה הפרדה ברורה בין   .4

 קרקעי.-לתת

כל הצינורות לסוגיהן ישורטטו בשלושה קווים. קו מתמשך מתחילת הצינור לסופו,  .5

 שני קווים יפסקו בכל נקודת מגע עם אביזר. ירשם תואר האביזר וקוטרו. 
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 אם הונח כבל תקשורת בצמוד לצינור יש לשרטטו, כולל סימון סוגו.  .6

"י המודד שבוע ימים לפחות לפני העתקים חתומים ע  3יימסר למתכנן קובץ מגנטי +   .7

 .מועד מסירת העבודה למזמין

ועליו לכלול את עלותן ישולם לקבלן  , לא  בגין הכנת תכניות לאחר ביצוע עפ"י הפרוט לעיל

 במחירי העבודות השונים. 

 מבנים זמניים  0.18

 מבנה לשימוש הקבלן   .0.18.1

עבו זמניים במצב תקין לשימושו  ויתחזק באתר העבודה מבנים  יקים  ר משרדים, הקבלן 

לאחסון ציוד וכלי עבודה, אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידו. 

תוכניות  למהנדס  יגיש  הקבלן  וסביבתם.  המבנים  ניקיון  על  לשמור  מחויב  יהיה  הקבלן 

המבנים לפני הקמתם וידאג לקבל אישור הרשויות המוסמכות להקמת כל המבנים הזמניים 

, חיבורי מים וחשמל  קמת המבנים הזמניים השונים לצרכיו של הקבלןבאתר. הוצאות ה

 .השונים העבודותוהשגת האישורים הדרושים לא ישולמו בנפרד ויכללו במחירי 
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 בודות נגרות ומסגרות פלדה ע 6 פרק

של   -  06פרק    -גבי העבודות האלה ראה מפרט כללי לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  ל

 תוספת למפרט הנ"ל: וב  הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה

 וגמאותד 6.01

המאושרים ה הדגמים  המפקח.  לאישור  וכו'  פרזול  האביזרים,  כל  של  דגמים  יגיש,  קבלן 

קבלת   לאחר  עד  המפקח  בידי  ויכללו יישארו  הקבלן  חשבון  על  יהיו  הדוגמאות  העבודה. 

 במחירי היחידה. 

 פרזול 6.02

. דוגמאות מכל אביזרי הפרזול תובאנה לאישור (Heavy Duty)  כל הפרזול יהיה ממין משובח

המפקח אלא אם הוגדרו ברשימת הנגרות של היצרן ומס' קטלוגי. לכל המנעולים יהי מפתח 

 .ודה עם דיסקיות. הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלןאב. כל הצירים יהיו מוגנים מפני חל

 מוצרי פלדה ונירוסטה  6.03

  הקבלן   .טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדהו  ,על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הפלדה

יצרף ספציפיקציות ומפרטים שיעידו על טיבה, ויציינו באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה. 

ובמקומות   "גילוון בחום",    11.01.2.3 חם כמפורט בסעיף  כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים ב

"צביעת פלדה    11.01.2.4  בהם נדרשת צביעה על גבי הגילוון היא תבוצע לפי המפורט בסעיף

 מגולוונת".

 ריתוך 6.04

במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. 

הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים, ומכל הבחינות יתאים לדרישות  

התקן הבריטי או האמריקאי. הריתוך יבוצע בפינות ובנקודת ולא יורשה חיבור פרופילים  

 ריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק.לאורך המקצועות. בליטות ה

 מעקות 6.05

מס'  כ סטנדרט  תוכנית  לפי  תיקניים  מעקות  יהיו  המעקות  מרוכבים   6-27ל  מחומרים 

או מפלב"מ   רבדיון  כגון  בחיבורים    .316מתוצרת  ויחוברו  יובאו לאתר בשלמות  המעקות 

 מכניים. לא יאושרו ריתוכי המעקות באתר.  
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 סולמות 6.06

-6-34,6  ,  6-33תכניות סטנדרט  ולפי    מאלומיניום או פלב"םיה לפי תקן, עשוי  יהכל סולם  

37,6-36. 

   קירוי תעלות שפכים 6.07

 קירוי תעלות השפכים  יבוצע לפי המפרט שלהלן: 

 ערך נדרש תיאור 

 חמרים מרוכבים עשויים באחרת מהשיטת הבאות:  חמרי מבנה

 RTMתרוד, הנחת יד, 

  תקנים:

 EN1376-2 עבור תרוד

 ASTM D3840-01 (2005) עבור הנחת יד 

 RTM ISO 1268-1עבור 

 ק"ג/מ"ר 150 עומס שימושי

, קורוזיה הנגרמת כתוצאה מחשיפה לשפכים, פגעי מזג אוויר UV עמידות:

 קמ"ש.   160לכל אורך השנה, רוח במהירות של עד 

 מלאה, למניעת פליטת ריחות לסביבה אטימות

תקופת  משך 

 האחריות

 שנה 15

 

, ובהתאמה למידות 5-18, ופרופילים כמתואר בתכנית סטנדרטית  הקירוי יונח על תמיכות

באופן  התעלה להדגיש ,  יש  אחרים.  לקטעים  תלות  ללא  מהקירוי  קטעים  פרוק  שיאפשר 

שהקירוי יהיה קל לפירוק ולהתקנה מחדש. על כל "פלח" הקבלן יתקין ידיות אשר ישמשו  

הפלחים   ידניתלהרמת  בבטון.  בצורה  סיתות  כוללת  להנחת  העבודה  התעלה  והתאמת   ,

 הקירוי. יש להתייעץ עם קונסטרוקטור לביצוע העבודה.

 את המסמכים הבאים: המתכנןהקבלן יגיש לפני הביצוע לאישור 

 חישובי קונסטרוקציה חתום ע"י קונסטרוקטור מוסמך -

מפרט טכני של החומרים ליצור חומרי המבנה כגון תכונות כלליות, עמידות כימית,  -

ל עמידות  לאש,  סיבי UV  -עמידות  הגדרת  לייצור,  המשמש  השרף  סוג  הגדרת   ,

 הזכוכית ועוד. 

 יקת הזדקנות של חומרי המבנהבד -

 אישורי ספקי חומר הגלם   -
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 דגם חיפוי כולל ניסוי העמסה -

 שרטוטים -

 תכנון מפורט של החוזק הסטטי -

 תכנון מפורט של מכניקת האטימה  -

 מסמכים לאישור הקירוי ע"י מהנדס מוסמך  -

 משקל כל אלמנט -

 המלצות -

 שנה  15 -אחריות ל -

 מסמכים נוספים או בדיקות נוספות המתכנן שומר לעצמו הזכות לדרוש 

 רוי יאת כל החישובים והשרטוטים לעיל הקבלן יגיש בחוברת מסודרת לפני תחילת ייצור הק

 צועישלבי הב

 הגשת תוכניות לאישור   .1

 בצוע מדידות לאימות מידות ועדכון תוכניות   .2

 בצוע שיפוץ בחלקי המערכת באם יש צורך  .3

 התקנת הקרוי  .4

 ראשונית הפעלה ומסירה  .5

 תיקוני בדק .6

 מסירה סופית .7
 

זה יהיה חלק מהצעת המחיר של הקבלן בין אם נכתב בכתב  6.07כל המפורט בתת סעיף  

 הכמויות ובין אם לאו, ולא תשולם בעדו כל תוספת. 

 , המגוב המכאני ועגלת האשפה באמצעות יריעות ניילון סגירת פיר המגוב 6.08

מ"מ ועובי כל יריעה   400רך, רוחב כל יריעה יהיה     PVCהקירוי יבוצע באמצעות וילונות  

 מ"מ.  5יהיה 
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 ספקה והרכבת ציוד אלקטרומכאניא 7 פרק

 יוד מאושרצ 7.01

 ל הציוד יהיה מתוצרת חברות מוכרות בתחום האספקה. כ

 בלבד. OECD -הציוד יהיה מתוצרת מדינות החברות ב

 אספקה לעבודה בשלמות  7.02

כל פרטי הציוד האלקטרומכני יסופקו בשלמות. הצעת המחיר תכלול את כל הציוד הנלווה  

, צנרת ואביזרים, מכשור, לוח חשמל ובקרה כולל שדה בקר עם בקר מתכנת תכנה חיבור  

להתקנה  אלקטרוניים  תדר  שנאי  מלא,  ופיקוד  מתנעים  במכון,שדה  התקשורת  לרשת 

העזר מערכות  לכל  מתנעים  חצי  כ  ,חיצונית,  מפסקים  והבקרה,  הפיקוד  אביזרי  ל 

, מפסק ראשי, הכל מושלם עונה לדרישות  אוטומטיים, ספקים, הגנות ברקים וספייקים 

הבקרה למערכת  חיבור  המצורף,  לחשמל  המיוחד  המט"ש  המפרט  חשמל, של  וחיבור   ,

 אוגנים ואוגנים נגדיים לעבודה בשלמות. 

הציוד המוצע למערכת הבקרה ו/או מערכת   מודגש, כי כל התאמה שיש לבצע כדי לחבר את 

החשמל תהיה חלק מהצעת המחיר, ולא ישולם בגינה בנפרד. הצעת המחיר תכלול כל אביזר 

 הנדרש להגנה על הציוד מפני הפסקות חשמל, עומס יתר וכיוצא באלה.  

באחריות הקבלן לוודא התאמה בין הציוד, שיסופק לצנרת המתחברת אליו. כל השינויים  

לבצע בצנרת, לרבות אביזרים, כולל, אך לא מוגבל למעברי קוטר, התאמה בין אוגנים שיש  

מתקנים שונים, וכל עבודה אחרת שיש לבצע לצורך התאמה מושלמת בין הציוד לצנרת מכל  

סוג שהוא, יילקחו בחשבון על ידי הקבלן בעת הגשת הצעתו, ולא תשולם בעבורם כל תוספת  

 שהיא.

 תוכניות למכרז  7.03

כלליותלמסמ תכניות  מצורפות  המכרז  יש    כי  שמהם  הריח  מוקדי  מיקום  את  המתארות 

הריחות.   הניטרול  מתקן  של  משוער  וגודל  מיקום  וכן  עקרוני,  צנרת  תוואי  אוויר,  לשאוב 

 תכניות תהליכיות וכן תכניות מפורטות לביצוע יוכנו על ידי הספק.

 מפורטות תכולת תכניות  7.04

לאספ ההצעה  מאישור  שבועיים  תכניות  תוך  המהנדס  לאישור  יצרן  הספק/  יגיש  קה, 

 מפורטות של סוג הציוד והרכבת פרטי הציוד המוצעים על ידו כולל רשימת חלקים מושלמת. 

 תיאור הציוד שיסופק   .7.04.1

, תכניות אופייניות עם מידות כל הטבלאות הניתנו בהמשך פרק זההתיאור יכלול מילוי   

הציוד ורשימות חומרי מבנה תוך ציון לפי איזה  בקנה מידה, דיאגרמות, עקומות אפיון של  
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התכונות   המימדים,  את  שיבהיר  מספיק  בפירוט  הכל  עומדים,  הם  סטנדרטיים  מפרטים 

והתאמת הציוד המוצע לדרישות המפרטים. כל החומר יוגש כשהוא חתום ע"י היצרן כולל 

ק לאחר קבלת  חישובים סטטיים ודינמיים וכל אינפורמציה נוספת שתידרש ע"י המהנדס. ר

   אישור בכתב מאת המהנדס יוזמן הציוד.

 תכניות לביצוע   .7.04.2

וג החומר, השיטה והשרטוטים ורשימת החלקים יהיו מושלמים ויאפשרו לקבלן הרכבת ס

ולהביאו לידי פעולה ללא תוספת חלקי ציוד כלשהם. התכניות  הציוד להרכיב את הציוד 

 יוגשו בקנה מידה מפורט ויכללו: 

ערכת, הפרטים, החתכים והמבטים כולל מידות בקנ"מ שיראו בפירוט כל תכניות המ .א

 את המתקן והציוד הנלווה שיסופקו לפי החוזה. 

היסודות  .ב שרטוטי  כולל  מהמתקן  חלק  כל  של  מפורטות  במידות  הרכבה  תכניות 

 הנדרשים, 

 משקל הציוד, סוג החומרים והגימור.  

פרטי    תכניות .ג את  המראות  מכני  ו/או  חשמלי  לחיבור  נדרשים  אביזרים  של  עבודה 

לשני   אחד  הנדרשים  וההתקנה  החיבור  ופרטי  להרכבה  המוצעת  בהצבה  האביזר 

 ולמבנה.

והמפלס  .ד המיקום  את  המראות  במתקן  הצנרת  כל  של  מפורטות  עבודה  תכניות 

 המדויקים של 

והשס פרטי  כל הצינורות, המחברים, האביזרים, המגופים  ומיקומם,  סוגיהם  תומים 

 מתלים ותמיכות לצינורות, בלוקי עיגון ופתחי ניקוי וניקוז.

דיאגרמות של כל סוגי החיבורים החשמליים לכוח, בקרה ותאורה עם דיאגרמות חיווט  .ה

המראות את כל החיבורים, חלקי הציוד השונים עם מספור מתאים. דיאגרמת החיווט 

 ויות, דיאגרמות בקרה ותכניות הרכבה מפורטות.המקיפה תכלול דיאגרמות חד קו

עבודה מפורטות של לוחות חשמל המראות מבנה הלוח, סידור מרכיביו, חיווט   תכניות .ו

 ורומי חזיתו. דיאגרמת חיווט תסומן בסימון של השימושים המתאימים של הציוד. 

שרטוטים מפורטים של כל השרוולים, הפתחים, חורי הברגים וכל יתר העבודות שצריכות  .ז

ע"י הקבלן ויותאמו לתכניות ההנדסה   להשתלב בעבודות ההנדסה האזרחית, אשר יוכנו

 האזרחית.

המידות  .ח זמני,  עומס  עקב  במבנה  הלחצים  ריכוז,  בנקודות  וזמניים  קבועים  עומסים 

 והסוג.  

ע"י  .ט הנגרמים  וזמניים  קבועים  לחצים  עקב  במבנה  פגיעה  למניעת  סידורים  פרטי 

 העמסות קבועות או זמניות בנקודת ריכוז תוך כדי הרכבת הציוד. 
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 תכניות עבודה לאישורגשת ה 7.05

תכניות ההרכבה לכל מתקן או יחידת טיפול יוגשו לאישור המהנדס כמקשה אחת בשלמות 

על מנת לאפשר בדיקתם בהתייחס לכל חלקי יחידת הטיפול. במידה ותכניות ההרכבה של 

הציוד האלקטרומכני שהוגשו ע"י הקבלן יחייבו שינויים במיקום ובגודל החורים, החדירות,  

העיגון והתמיכות לעומת אלה המופיעים בתכניות "למכרז", יכין הקבלן על חשבונו    בלוקי

 את תכנון השינויים ויגישם, בקנה מידה זהה לזה שבתכניות "למכרז", לאישור המהנדס. 

במקרה ומידות הציוד האלקטרומכני ותכניות ההרכבה והצנרת, שיוגשו ע"י הקבלן, יחייבו  

ו, כגון: הרחבת המבנה והגבהתו, שינויים בעובי הרצפה עקב  שינויים במבנה בו הם יותקנ

הקבלן  יגיש  "למכרז",  בתכניות  המופיעות  המידות  לעומת  אחר  שינוי  וכל  חריג  עומס 

התכנית  של  מידה  קנה  באותו  במבנה,  השינויים  של  מפורטות  תכניות  המהנדס  לאישור 

 בונו. המקורית, חתומות ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חש

 כניות עבודה ופרטים לביצועת 7.06

יום מיום ההגשה יאשר   30תכניות העבודה שיוגשו ע"י הקבלן יבדקו ע"י המהנדס, אשר תוך  

 יום מיום הדרישה.  15אותם או ידרוש תיקונים. על הקבלן לבצע את התיקונים תוך 

"מ תאריך  עם  ידו  על  יחתמו  המהנדס  של  רצונו  לשביעות  שיאושרו  עבודה  אושר תכניות 

לביצוע" והעתק יוחזר לקבלן. אישור המהנדס את תכניות ההרכבה לביצוע ותכניות לביצוע 

השינויים במבנה אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לתכנון ולביצוע הרכבת הציוד והצנרת  

 הנלווית, ופעולתו הסדירה של הציוד.  

 פיקוח על ההרכבה מטעם הספק 7.07

לוודא שנציג ט נוכח במהלך באחריותו של הקבלן  יהיה  יצרן הציוד  כני מוסמך של ספק/ 

יודיע למהנדס, מבעוד   ידו ובזמן הרצתו. הקבלן  הרכבת הציוד האלקטרומכני שסופק על 

מועד, על זהותו, ניסיונו ותאריך הגעתו של נציג הספק עבור כל ציוד אלקטרומכני ויקבל את 

 אישורו להזמנת הנציג.  

 ומכני ללא נוכחות הנציג המוסמך של הספק.הקבלן לא יחל בהרכבת ציוד אלקטר

עם השלמת הרכבת הציוד האלקטרומכני, האביזרים והצנרת הנלווים יגיש הקבלן למהנדס  

 מסמך חתום על ידי נציג הספק המאשר שהציוד הורכב לשביעות רצונו המלאה.

אישור נציג הספק אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו המלאה לשלמות המערכת ותפקודה 

   נדרש במפרטים.כ
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 ספר ציוד 7.08

ספר   , ובמדיה מגנטית,ו/או אנגלית  בעברית  קשיחים  עותקים  שלושהימסור ב  הספק/יצרן

 יכלול: מתקן מלא אשר 

 . בעברית ספר ההדרכה

 סט מפרטים טכניים מלאים לציוד.

 דפים קטלוגיים. 

 . בעברית - דפי הסבר לאיתור ראשוני של תקלות ואופן הטיפול הנדרש

 .בעברית  (TROUBLE-SHOOTINGאיתור תקלות מהיר )דף 

 תרשימים עקרוניים של המערכות.

 שרטוט מפורט של סכמות החיווט והחיבורים. 

 י יצרן.שילוב והפניות לספר

 .AS MADEעם התוכניות  CDכולל   AS MADEסט תוכניות 

 ספר המתקן יועבר לאישור המהנדס לפני שכפולו. 
תוכניות, הערה: בדבר  הינן   הוראות  שלעיל,  והדרכה  תיעוד  מתקן,  ספרי 

המיוחדים   במפרטים  ספציפיות  הוראות  כולם.  למתקנים  בסיסיות 

 יהוו תוספת להוראות הכלליות.

 קיום הנ"ל הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן. מודגש:

כל דחייה תגרור דחית תשלום החשבון הסופי. אי קיום ההתחייבות ייחשב  

 השלמת הביצוע. כעיכוב ב

 אחריות ושירות על ידי הספק 7.09

מלאה  הספק אחריות  עצמו,  על  לתאגיד,  מקבל  המערכת  מסירת  לאחר  לאחר  ,  )דהיינו, 

על כל פגם שיתגלה בכל חלק    (   "הרצה"  7.18ההרצה ותיקון כל הליקויים כמתואר בסעיף  

, ויחליף או יתקן את החלק הפגום על   או על חומר שיסופק על ידו, או כל ליקוי שיתגלה 

חשבונו מיד עם קבלת ההודעה על כך ללא כל דיחוי. עבור הדרישות בסעיף זה לא ישולם 

  .לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו במחירי הצעתו

 שעות מקריאה במשך כל תקופת האחריות.  24של   טיפולהספק יתחייב לזמן 

 אחריות הספק לרכיבי המערכת היא כלהלן: 

זמן   סעיף משך 

 )שנים(

או   אופן בדיקה לתיקון  זמן  פרק 

 החלפה

הציוד  תקינות 

שיסופקו  והמכשור 

במערכת  2 תקלה  חיווי 

 הבקרה

 שעות 24
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זמן   סעיף משך 

 )שנים(

או   אופן בדיקה לתיקון  זמן  פרק 

 החלפה

העבודות  במסגרת 

 הכלולות במכרז זה 

 דיווח מפעיל

כפי   שנים BTF 10מצע  לפי הפרש לחץ במצע 

לחץ  מד  ידי  על  שנמדד 

עם   שיסופק  הפרשי 

 המערכת

ויזואלית   בדיקה  לפי 

 המראה התכווצות המצע 

החלפה   ללא   –טיפול 

 שעות 24תוך 

החלפה   נדרשת   –אם 

 תוך שבועיים.

המערכת  שנים 5 מצע פחם פעיל בביצועי  ירידה 

מד   ידי  על  שתימדד  כפי 

S2H  שיסופק עם המערכת 

החלפה   ללא   –טיפול 

 שעות. 24תוך 

פעיל  פחם  החלפת 

 תבוצע תוך שבוע 

 

 תכולת המחירים  7.10

 ספקת הציוד אא. 

מיסים,  מכס,  כולל  המוצרים  של  הכולל  מחירם  את  יכלול  וההרכבה  ההספקה  מחיר 

ג' להלן והובלתם עד לאתר מתקן הטיפול, הרכבתו וכן  ביטוחים וכו' כמפורט בסעיף קטן  

 את הפקוח המקצועי מטעם ספק הציוד כמפורט בסעיף קטן ד' להלן. 

יש להביא בחשבון כי העבודות מתבצעות במכון טיהור עובד וכל עבודה יש לבצע ע"י תיאום  

הטיפו באיכות  לפגוע  לא  מנת  על  בשלבים  העבודה  לבצע  יש  המכון.  מנהל  עם  ל מראש 

 בשפכים במכון. 

 שולם תוספת עבור הוצאות אלו. תלקבלן לא 

 ברורים והבהרות ב. 

מאת    לבקש  הקבלן  רשאי  ההצעה  הגשת  בקשר  המתכנן  לפני  נוספים  והסברים  הבהרות 

של  דעתו  מקרה  בכל  תכריע  לקבלן,  ההזמנה  מסירת  לאחר  להלן.  כמפורט  הנדרש  לציוד 

ל  יהיה  המהנדס בדבר התאמת הציוד המוצע למפרטים,  והוא  ולתכניות  רשימת הכמויות 
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אינם  המהנדס  לדעת  ואשר  הקבלן  ידי  על  המוצע  הציוד  החלפת  או  שינוי  לדרוש  רשאי 

 ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה. -מתאימים לנדרש 

יודגש בזאת כי אחריות על הקבלן האחריות הבלעדית והמלאה על איכות הציוד המסופק,  

 ההפעלה.איכותו, ההתקנה, ההרכבה ו

 רשיונות, מכסים, אגרות וכו'ג.  

הסידורים  שאר  וכל  המטבע  היתרי  היבוא,  רישיונות  בכל  הצורך,  במידת  יטפל,  הקבלן 

המופיעים הציוד,  פריטי  מחירי  הציוד.  והרכבת  להספקת  ובתכנית   הדרושים  במפרט, 

לם עבורם  , יכללו את כל האגרות, המיסים, המכס וכו' ולא ישושתוכנן על ידי ספק המערכת

בנפרד. מחיר זה יהיה המחיר הסופי עבור הספקת הציוד והרכבתו, הכל לפי המפורט בתנאי 

 חוזה זה.

 בדיקות, מסירת הציוד ואחריות הספקד. 

מחיר הספקת והרכבת הציוד יכללו גם את הפקוח על ההרכבה מטעם ספק או יצרן הציוד  

לפקח על הרכבת הציוד ולשלוח   ולא ישולם על כך לקבלן או לספק בנפרד. לכן על הספק

 תכניות להרכבת הציוד, ולשלוח מפקח לאתר מטעמו מפעם לפעם לפי דרישת המזמין.

בכל מקרה בו נדרשו כושר פעולה או תכונות מסוימות מחלקי הציוד השונים, יהיה הספק  

גם  יהיה  הספק  בשלמותו.  המתקן  של  רגילים  פעולה  בתנאי  אלו  דרישות  למילוי  אחראי 

אחראי להתאמות, שינויים, תיקונים וכו' שידרשו כדי להבטיח את פעולתו היעילה והתקינה 

יהיה אחראי לכך   נזכרו כמפורט במפרטים. הכוונה היא שהספק  של המתקן, אף אם לא 

שהמתקנים בשלמותם יהיו מוכנים מכל הבחינות לפעולה יעילה ותקינה, כאשר ימסרו לידי  

 יממות רצופות.  3המזמין, לאחר הרצתם במשך 

כל פעולות הבדיקה וההרצה הנ"ל תעשינה על ידי קבלן ההספקה וההרכבה, שימונה על ידי  

 המזמין, לפי מכרז זה. פעולה זו תהיה כאמור בנוכחות נציג הספק ובפיקוחו. 

בנוסף לעיל על ספק הציוד, האחריות המלאה לשלמות המתקנים ולהפעלתם לשביעות רצון 

 של המהנדס.

 "הרצה". 7.18י מחיר היחידה כולל את כל הנדרש בסעיף  מודגש כ

 העדר תשלומים נוספיםה. 

הקבלן יביא בחשבון, בחישובי המחירים שבהצעתו, את האמור בסעיפי המבוא של המפרט   

אי השטח, סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, פשרות ביצוע העבודה המיוחד, כגון תנ
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בחלקים, נקיטת האמצעים השונים וכדומה ויכלול אותם במחירי היחידה השונים ברשימת  

 הכמויות והמחירים בהצעתו.

 , ואיכותו.כמויות האוויר שיטופלו 7.11

הריחות    תמערכ במבנים    תטפלנטרול  האוויר  כי    תבטיחו,  7.1  הבטבל  המפורטיםבחלל 

האוויר המטוהר שיפלט ממתקנים אלו לא יכיל גורמי ריח בכל תנאי ההפעלה של הציוד  

   ובכל עונות השנה. ,בכל שעות היממה האלקטרו מכני המותקן במבנים אלו

חישוביו,   לפי  שהמציע,  מקרה  ובכל  מינימלי,  הוא  בטבלה  הניתן  האוויר  החלפות  מספר 

האוויר, עליו להגיש הצעה עם מספר    חלפותשיש להגדיל את מספר ההבנתו וניסיונו, סבור  

, ובלבד שהמערכת תעמוד בדרישות איכות האוויר הניתנות בסעיף החלפות האוויר המוגדל

7.12 . 

   טיפול.ל האוויר : סיכום ספיקות7.1טבלה 

מספר החלפות    נפח אוויר לשאיבה  מקור ריח
 לשעה

ספיקת 
אוויר 

דרושה 
 )מק"ש(

 5210 15 347.34  בור רטוב 

 72 10 7.18 תעלה 

 139 20 6.93 פיר מגוב 

נפח נקודת 
 שפיכה+ עגלה 

6 20 120 

 *5541   סך הכל

להוסיף    * יש  תכנון  עבור  10%לצורך  לתכנן  דהיינו,  נורמלים    6,100,  בתנאים   80)מק"ש 

 לחות( 36%אטמ',  1 מע"צ,

 נדרשת האוויר האיכות  7.12

 תחנה איכות האוויר בסביבת ה   .7.12.1

. אזור זה מוגדר כאזור רגיש ולכן  מגורים, בתי ספר וגני ילדיםממוקמת באזור " י"גחנת "ת

כך תתוכנן  בגדר    ,המערכת  הריח  הדרישות   התחנהשעוצמת  לפי  המותר  על  תעלה  לא 

לא תעלה    המעודכנות ביותר של המשרד להגנת הסביבה בעת הגשת ההצעה, ובכל מקרה  

האחריות הבלעדית על עמידה באיכות האוויר הנדרשת      יחידות ריח/מ"ק )אזור רגיש(.  1  על

 ן בארובה והן בגדר התחנה היא על ספק מערכת ניטרול הריחות.  ה
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 איכות האוויר ביציאה מארובת המתקן לניטרול ריחות .7.12.2

 ערך מירבי יחידות  פרמטר
 EN 13725לפי תקן  300 יח"ר/מ"ק בארובה   עצמת ריח

 EN13725לפי תקן  1 יח"ר/מ"ק עצמת ריח בגדר התחנה 

 35 מק"ג/מ"ק בארובה   מירבי S2Hריכוז 

 S2H   % 99יעילות הרחקת 

 99 % יעילות הרחקת אמוניה 

 VOC  % 99יעילות הרחקת 

הרחקת  יעילות 
 מרקפטנים

% 99 

 פתחי יניקת אוויר  7.13

ידי מהנדס מערכות אוויר על  יתוכננו  יניקת האוויר  ידי הספק  פתחי  על  . קביעת  שיועסק 

שתהיה החלפת אוויר מלאה מכל החלל הנשאב  מיקום ושטח פתחי יניקת האוויר ייעשה כך  

 ללא קצרים הידראולים. כמו כן, יש לאתר פתחים מיותרים ולסגור אותם.  

 צנרת האוורור 7.14

על    וביציאה מהתחנה תיהיה צמודה לקיר התחנה  ת, יציאה בתקרהצנרת האוויר תהיה עילי

 . ידי תמיכה

 ים האוורור לכל אחד מהמבנים תבוצע בשלמות ותתאים לספיקות האוויר של המפוחצנרת  

 מ'/שניה. 10תעלה על  לאמהירות האוויר בצנרת והמסנן. 

הסתעפויות, קשתות,   ת:צנרת האוורור בקטרים ובקטעים )כולל בין המפוח והמסנן( כולל

 תריסי וויסות, חיזוקים, עגונים ומעברים בתקרות ובקירות. 
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 ורות האוויר יהיו לפי הפרטים הבאים: נצי

 עגול עם אטימה בין מקטעים סוג

 PP חומר מבנה

 2חלק  1892ת"י  תקן

 מע"צ 80 טמפרטורת עבודה 

 או שוו"ע PRO3WFסיקה טופ  איטום פתחים להעברת צנרת

 בריתוך חיבורי צנרת  

 אטמ' 0.1 לחץ בצינור -תת

 נדרש UV -עמידות ל

 הצינור יכיל מעכבי בערה  עמידות לאש

מסוג יציאה מאזור יניקה   זרימה   Damper   וויסות 

 חשמלי

 

תוכניות הרכבה מפורטות של    מזמיןלאישור ה  מציע לפני הספקת והרכבת הצנרת, יגיש ה

 יחל בביצוע הצנרת.    והצנרת ורק לאחר אישור

בעלת  פליטה  הארובת   בגודל  תהייה  ציפורים  מפני  הגנה  את ס"מ    10X10רשת  הכוללת 

   התמיכות הנדרשות.

 

 תכולת האספקה למערכת ניטרול ריחות 7.15

 מערכת ניטרול הריחות המוצעת תכלול לפחות: 

 שני מפוחים ליניקת אוויר, אחד בעבודה ואחד רזרבי  -

 הכולל:Biotrickling Filter (BTF )  מתקן ניטרול ריחות מסוג -
 מיכל ▪
 מצע ▪
 צנרת פיזור מים על גבי המצע ▪
 משאבת סחרור מים+משאבה רזרבית ▪
 מיכלי נוטריינטים  ▪
  משאבות למינון נוטריינטים ▪
 מד זרימה לנוטריינטים  ▪

 ( AC) מתקן פחם פעיל -

 ארובה -

 מכשור: -
 BTFמד ספיקת אוויר  בכניסה למתקן  ▪
 מד זרימה למי האספקה  ▪
 מד זרימה לספיקת הסחרור ▪
 BTFמד ומשדר לחץ הפרשי למצע  ▪
 פחם פעילמד ומשדר לחץ הפרשי למצע  ▪
 BTFמד לחות יחסית ביציאה ממתקן  ▪
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 BTFבכניסה למתקן  S2Hמד  ▪
 BTFביציאה ממתקן  S2Hמד  ▪
 ביציאה ממתקן פחם פעיל S2Hמד  ▪
 למי הסחרור pHמד  ▪
 מד טמפרטורה למי הסחרור ▪
 מד לחץ שעון למי הסחרור  ▪
 מד זרימה למדידת ספיקת הסחרור ▪
 BTFמד טמפרטורה לאוויר בכניסה למערכת  ▪
 BTFה לאוויר ביציאה ממערכת מד טמפרטור ▪
 מד טמפרטורה לאוויר ביציאה מהמפחם הפעיל  ▪

 לשלב הפחם הפעיל  BTFלוכד טיפול בין שלב  -

 ארובה -

 צנרת מקשרת בין כל הרכיבים מהמפוח ועד הארובה  -

 לוח חשמל ובקרה  -

 . 7.18הרצה ובדיקות לפי הנדרש בסעיף  -

 יםפוחמ 7.16

מפוח. באמצעות  תתבצע  ריחות  לניטרול  המתקן  מתוך  האוויר  לכל   יניקת  יספק  המפוח 

לפחות, כנגד ההפסדים   10%בתוספת    7.1הפחות את ספיקת האוויר הנדרשת לפי טבלה  

 הצפויים בצנרת, באביזרים ובמתקן ניטרול הריחות לרבות המצעים. 

 הבאים: המינימוםהמפוח יתוכנן לנתוני 

 מק"ש  6,100ספיקה: 

 מ"מ מים  650לחץ: 

 המפוח יסופק עם יחידה רזרבית

 מן המפוחים יעמוד בתנאים הבאים: כל אחד 

 באישור המזמין. איכות יאו שוו "שבח מפוחים" כדוגמת המפוחים יהיו תוצרת (1)

 המפוחים יתוכננו לעבודה רציפה. (2)

או   316פלב"מ :גוף המפוחים יהיה מחומר עמיד לקורוזיה שיאושר על ידי המזמין (3)

 חומר פלסטי.

 המפוחים יאוזנו סטטית ודינמית. (4)

למפוחים באמצעות מחברים גמישים. למפוחים יהיה פתח ניקוז בתחתית החיבור  (5)

 ופתח בקורת להצצה. 

 .316ציר המפוחים יהיה מפלב"מ  (6)

גרוז המיסבים יהיה עצמאי כולל איטום הציר בניאופרן והגנה על המנוע מפני   (7)

 פגיעות מזג אוויר. 
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 2קבוצה  1וולט המתאימים לדרגת בטיחות  400הרץ   50פאזות  3המנועים יהיו  (8)

 . 1.15ומקדם שירות 

המנוע יתאים לעבודה בתנאים   להתקנה בחוץ, IP55מוגן מים המפוח יהיה  (9)

 .חיצוניים

בהתאם   ועמדיאויר בספיקה המתאימה לסוג המערכת ו ויספק יםהמפוח(10)

 מ"מ מים. 650להתנגדות במתקן ובצנרת אך לא פחות מ 

 בצינור היציאה מכל מפוח יותקן מד ספיקת אוויר.  (11)

 NFPA 820 Class Iועי המפוחים יהיו מוגנים בפני התפוצצות לפי תקן מנ (12)

Division 1 .להתקנה בתוך מבנה התחנה , 

 

פיזור, חיזוקים וכל  אספקה, התקנה, אל חוזר, התרעות על תקלה, פתח יכלול המפוח מחיר

 הדרוש להבאת המפוח לעבודה תקינה. 

 

 מתקן נטרול ריחות  7.17

 לליכ .7.17.1

ממוקדי הריח  שישאב    ריספק וירכיב מערכת נטרול ריחות משולבת שתטפל באווי  מציעה

ריחות יתוכנן על ידי היצרן לפי הידע שברשותו,   המתקן לניטרול  .7.11בסעיף    מפורטיםש

 .7.12ועל פי ניסיונו, ובלבד שאיכות האוויר הנפלט תהיה על פי הדרישות שפורטו בסעיף 

 נגלית ומצורפות במסמך נפרד. הדרישות הנוגעות ליצרן המערכת תורגמו לא

 תיאור השלבים השונים במתקן ניטרול הריחות  .7.17.2

 כללי .7.17.2.1

שלב שלישי  ו(,  BTF)  : שלב ראשון ביוטריקלרדו שלביתקן ניטרול הריחות יהיה מתקן  מ

)גלילית   )ראה להלן(. צורת המיכלים  GRP. המתקנים יותקנו בתוך מיכלי  (ACפחם פעיל )

 או תיבה( ומספר המיכלים בכל שלב ניתנים לשיקול דעתו של היצרן.  

 זמני השהיה לכל שלב יהיו לפחות לפי הטבלה הבאה:

 זמן שהיה )שניות(  שלב

BTF 17 

AC 5 

 21 סך הכל
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 BTFשלב .7.17.2.2

האוויר יוזרם דרך המצע כלפי מעלה באמצעות מערכת פיזור אוויר שתותקן בתחתית,  .1

ים באמצעות מערכת מתזים מעל שטיפה נגדית של האוויר והרטבת המצע בקולחתוך  

 המצע, תוך כדי סיחרור הנוזל.

פוליא תהיה  ההתזה מערכת .2  ⅓ של חפיפה  שתהיה  כך תתוכנן המערכת ילן.תמצנרת 

ותכסה  ההרטבהמתזים. בין ההתזה מרדיוס )שליש( המיכל  לקירות  עד   100%תגיעה 

 .מתזים שני מלפחות תורכב המערכת מיכל בכל מהשטח. 

 של אוטומטית והפסקה להפעלה, טיימר עם חשמלי מגוף יורכב המערכת בראש .3

 .המערכת

 שיתאים בקוטר  הדיזות את לתכנן הקבלן  על בקולחים תהיה ההתזה שמערכת מכיוון .4

 .ללא סתימות לקולחים

חיבור   .המפקח הנחיות פי על במכון הקולחים מי לרשת חיבור תכלול המערכת הרכבת .5

 2בגובה מטר מעל פני הקרקע הכוללת ברז "   2למערכת הקולחים תהיה באמצעות זקף "

, הכל כלול במחיר מערכת ההתזה.  במידה ויש להוסיף משאבה להגברת הלחץ 1וברז גן "

ישן להתראה מפני הפסקת הזרימה. המערכת תכלול חיתהיה גם היא כלולה במחיר.  

 ההתראה תראה בחדר הבקרה של המט"ש. 

, ברזי בקרה, מתזים לכיסוי השטח PVCסחרור תכלול משאבת סחרור, צנרת המערכת  .6

יהיו   המנועים  המצע.  בטיחות    400הרץ    50פאזות    3מעל  לדרגת  המתאימים   1וולט 

 .2קבוצה 

המערכת תכלול מנגנון לניקוז מי    על.מערכת הסחרור תעבוד ברציפות כל עוד המתקן פו

 סחרור, ולהוצאת מוצקים.

   ע"מ לאפשר איסוף מי העיבוי ומי הניקוז. 1%תהיה בשיפוע  BTF -רצפת ה .7

 

המצע יהיה סינטטי עמיד נגד קורוזיה המיועד למתקנים מסוג זה, המספק שטח פנים  .8

המצע יהיה עמיד הקבלן יתחייב לכך שמתאים ומאפשר שטיפה של המצע ללא סתימות.  

  להקטין את גודל החללים שבתוכו. ו/או שנה לפחות מבלי להתכווץ 10לתקופה של 

 
 ACשלב .7.17.2.3

למטה, לפיכך הפחם הפעיל יהיה בתוך מיכל -מלמעלה  בשלב זה כיוון זרימת האוויר יהיה

סגור, עשוי מחומר עמיד לקורוזיה שיאושר על ידי המזמין. נפח המיכל יאפשר זמן מגע של 

 ( לספיקת התכן. EBRTשניות במיכל ריק ) 5
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 המיכלים .7.17.3

ידי   על  ייוצרו  ופיקוחו.    יצרןהמיכלים  ניטרול הריחות  פי הנחיות יצרן מערכת  על  מקומי 

ולא פיקוח הנציג בארץ. הצעת המחיר תכלול ביקור בארץ     ,מודגש כי הכוונה לפיקוח היצרן

 לצורך פיקוח על ייצור המיכלים.

המיכלים יהיו עגולים או מלבניים באופן שתתאפשר זרימת אוויר במעלה המיכל וזרימת  

. כל יחידה תסופק בשלמות עם כל האוגנים, FRPך. חומר המבנה יהיה  מים בכיוון ההפו

 הנחירים, פתחי אדם, ידיות הרמה, נקודות איגון וכל אביזר נדרש אחר.  

 המיכלים יתאימו לעיגון לבטון או לקורות פלדה 

יהיו עמידים  לתנאים אטמוספריים משתנים: טמפרטורה, אבק, לחות, רוח, חול   המיכלים

 וכל מזהם אחר שיכול להזיק למבנה המיכל. 

 עטיפת המיכלים תיוצר מרצועה אחת, ותכלול רק פס חיבור אחד. 

 מספר המיכלים לכל שלב יהיה נתון לשיקול דעתו של המציע להבטחת התוצאה המיטבית.

  יינטיםמערכת לאספקת נוטר .7.17.4

ה שלב  נוטריאנטים  מציעה,  BTF  עבור  הזנת  מערכת  ויתקין  תכלול  מערכת  כל    .יספק 

 ונוטריאנטים במצב יבש לשנת תפעול אחת. , לוח פיקודמשאבת מינון, מיכל עם מערבל

 מכשור  .7.17.5

 S2Hדי מ.7.17.5.1

  S2H  -( ימדוד את ריכוז ה1לפי המפרט שלהלן. מד אחד )  S2Hקבלן יספק וירכיב שני מדי  ה

במוצא מסנן הפחם הפעיל.    S2H  -( ימדוד את ריכוז ה1לפני מסנן הפחם הפעיל, ומד אחד )

 המדים יסופקו לפי המפרט שלהלן, יש למלא את כל השורות בטבלה: 

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Manufacturer Teledyne Detcon or equivalent   

Model DM 700 or equivalent   

Measured medium Air   

Transmitter     

Signal inputs One (1)x 4-20 mA   

Signal outputs One (1)  x 4-20 mA   

Comunication  Modbus    
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Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP68, including the connection 

to the cable 

  

Explosion Proof Class I Division 1 group D   

Sensor     

Sensor type Continous 

Diffusionq/Adsorption, 3 

electrode electrochemical cell 

  

Measure range, 

ppm 

0-100   

Accuracy, % FS ± 2   

Response time, 

Sec 

T80 < 30 sec   

Temperature 

range, oC 

0-45   

Relative Humidity, 

% RH 

5-90   

 

  

 מד ספיקה לאוויר .7.17.5.2

  המפרט שלהלן. יש לאשר את כל השורות בטבלה. הקבלן יספק וירכיב מד ספיקה לאוויר לפי  

Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

General     

Manufacturer Fox or E&H   

Model FT3 or t-mass 65I   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Measured medium air   

Temperature up to 121oC   

Relative Humidity up to 80%   

Differential pressure 500-1,000 mbar   

Flow rate 20,000 Nm3/hr (20oC, 1 

atm, 36% RH) 

  

Pipe diameter 600 mm   

Transmitter     

Signal inputs Direct connection to 

sensor 

  

Signal outputs At least two (2)  x 4-20 

mA  

  

Power supply 24 VDC  

Communication  modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP67, including the 

connection to the cable 

  

Ex Proof Un classified   

Dry contacts At least 1   

On line calibration Cal-V + Zero Cal or 

equivalent 

  

Sensor     

Measurement type Thermal   

Installation Insertion   

Hot tap installation required   

Output signal 4-20 mA    

Range 0-30,000 Nm3/hr   

Accuracy 0.2% of full scale,  or 2% 

of reading 

  

Diameter According to pipe ID + 

Hot Tap system 

  

Upstream undisturbed 

flow, m 

advise   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Downstream 

undisturbed flow, m 

advise   

Operation temperature 10-121oC   

Sensor Materials     

Sensor SS316   

Enclosure Aluminum   

 

 ד ומשדר לחץ הפרשי מ.7.17.5.3

המפרט שלהלן. יש לאשר את כל השורות  לפי    ומשרד לחץ הפרשיקבלן יספק וירכיב מד  ה

  בטבלה.

Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

General   

Measured rage, mbar 0-2 mbar  

Transimtter     

Signal outputs At least one (1)  x 4-20 

mA 

  

Local display Included   

Keyboard Hart No Keys   

Installation Outdoor   

Ingress Protection Ip67   

Ex Proof EEx ia IIC T5   

Sensor     

Measurement type Gauge mesurement   

Measured medium Air   

Voltage connection 24 VDC 2 wire system   

Output signal 4-20 mA    

Range 0-20 m H2O   

Accuracy 0.5% FSO   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Operation temperature 10-70oC   

Materials     

 Housing Aluminum   

 Diaphragm  316 SS   

Ex Proof EEx ia IIC T5   

Ingress Protection Ip65   

 וטמפרטורהד לחות יחסית מ.7.17.5.4

לפי      ( לפני מסנן הפחם הפעיל1קבלן יספק וירכיב מד טמפרטורה ולחות יחסית אחד )ה

 המפרט שלהלן, יש לאשר את כל השורות שבטבלה: 

Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Manufacturer Delta OHM or 

equivalent 

  

Model HD 9008TRR or 

equivalent 

  

Measured medium Air   

Transmitter     

Type 2-wire   

Signal inputs Two (2)x 4-20 mA 

(Temperature and RH) 

  

Signal outputs Two (2)  x 4-20 mA 

(Temperature and RH) 

  

Comunication  Modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Ingress Protection IP65 including the 

connection to the cable 

  

Explosion Proof Class I Division 1 

group D 

  

Sensor     

Temperature PT100   

Radiatoin shlield Included HD9007 or 

equivalent 

  

Temperature range, oC - 40 - +80   

Relative Humidity 

range, % 

0-100   

Accuracy for RH, % ± 1.5 % RH up to 90% 

RH; ± 2.0 % between 

90% to 100% RH 

  

Accuracy for 

Temperature, % 

± 0.1% of 

measurement 

  

Response time at 63% 

of final variation 

3 min with filter, 6 sec 

without filter 

  

 

 בקרה חשמל ולוח  .7.17.6

בקרה. לוח הבקרה יסופק על ידי יצרן המערכת לניטרול  חשמל והמערכת תסופק עם לוח  

לרכוש את הלוח מיצרן לוחות מקומי באישור בכתב מיצרן  ריחות, אך ספק המערכת רשאי 

יש להציג את   למזמין לפני תחילת המערכת.  בישראל  הלוח  לייצור  יצרן המערכת  אישור 

 הייצור.

 לוח החשמל יתאים לכל התקנים הישראלים, ויעמוד בדרישות חוק החשמל. 

הזנת לוח החשמל תתבצע מחדר החשמל של תחנת השאיבה. ביצוע ההזנה הינו באחריותו  

כנית לחיבור החשמל  הבלעדית של הקבלן. טרם ביצוע חיבור לוח החשמל יעביר הספק ת

והיא תבצע בכפוף לאישורו. כל העבודות הכרוכות בהזנת לוח החשמל,   לאישור המזמין, 

לרבות, אך לא מוגבל לתכנון, הגשת תכניות לאישור ותיקונם בהתאם להוראות התאגיד, 
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מהצעת  חלק  יהיו  אחרת  עבודה  כל  או  בקרקע  כבלים  הנחת  ואביזרים,  כבלים  רכישת 

 ם בעדן כל תוספת.המחיר, ולא תשול

לוח הבקרה יכלול מפסקים עבור כל אחד מן המנועים הקשורים במערכת ניטרול הריחות:  

 ., דמפרים חשמלייםמשאבות סחרור, משאבות בוסטר, מפוחים

המנועים כל  שבו  מקומית  לתצוגה  מסך  יכלול  תצוגת    שלעיל  הלוח  הבקרה.  בלוח  ייראו 

פועל/ד הבאים:  הפרמטרים  את  תכלול  התראות   המנועומם/בתקלה.   המנוע  עם  יסופק 

 לעומס יתר שייראו בלוח הבקרה.

אל מגוף  יותקן  ומפוח  משאבה  כל  זרימה-לאחר  במפסק  שיצוייד  להפסקת   חוזר  שיגרום 

 עבודת המנוע כאשר המגוף סגור. 

, לחות S2Hריכוזי  ,  Damperמידת פתיחת  : ספיקת אוויר,   כל הערכים שנמדדים באופן רציף

ורת האוויר והמצע יוצגו בלוח רטבצנרת אוויר, הפרש לחצים על המצע וטמפ  יחסית, לחץ

 הבקרה.

של התאגיד. ביצוע עבודות חיבור לוח הבקרה לוח הבקרה יהיה בתקשורת עם חדר הבקרה  

של המתקן אל חדר הבקרה של התאגיד  יהיה באמצעות חברת "ליד בקרה" אשר תועסק  

חיבור לוח הבקרה אל מערכת הבקרה של תחנת השאיבה,     על ידי הספק לצורך עבודה זו.

ואל חדר הבקרה של התאגיד הינו באחריותו הבלעדית של ספק מערכת ניטרול הריחות, 

 והעלויות הכרוכות בביצוע העבודה ייכללו בהצעת המחיר, ולא תשוללם בעדן כל תוספת

ש לחצים על גבי המצעים  , לחץ בצנרת מים וצנרת אוויר, הפרS2Hשל ריכוז    ערכים חריגים

 וטמפרטורה יועברו ישירות לחדר הבקרה של המט"ש כהתראות. 

 וקבלת המערכת.  הרצה 7.18

 לליכ .7.18.1

הספק ע יבצע  הריחות,  ניטרול  מערכת  רכיבי  כל  של  וההרכבה  האספקה  עבודות  סיום  ם 

 הרצה במספר שלבים: 

 הרצה מכאנית  .1

 הרצה תהליכית  .2

 הרצה לאחר מסירה ראשונה .3

 מסירה סופיתבדיקות לאחר  .4

זה יהיו על חשבון הספק, וייכללו בהצעת המחיר,    7.18כל העלויות הכרוכות בביצוע סעיף  

 גם אם לא ניתן עבורם סעיף נפרד בכתב הכמויות. 
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  ההרצה והקבלה של המערכת.להלן תיאור מפורט של שלבי 

. בכל מקרה של סתירה בין הנאמר במפרט 2טופס בקרה לביצוע שלבי ההרצה ניתן בנספח  

 שלהלן לנאמר בטופס, תבוצע הדרישה המחמירה יותר.

 הרצה מכאנית   .7.18.2

ההרצה תתחיל לאחר סיום עבודות ההרכבה, בדיקת היצרן, וקבלת אישורו לכך שהמערכת  

הנחיותיו. אם התקבלו מהיצרן הערות או הסתייגויות יש לקבל הורכבה במלואה בהתאם ל

 את אישורו לתיקון הליקויים ורק לאחר מכן ניתן להתחיל בהרצה. 

, חיבור צנרת ניטרול ריחות  ההרצה תכלול את בדיקה של תקינות הציוד והמכשור שסופק

  וחיבור למערכות החשמל והבקרה.

 

 ך מערכת הבקרה. כל פרטי הציוד פועלים באופן ידני, ודר -

כל המכשירים פועלים ומכויילים. הערכים הנמדדים מופיעים בלוחות התצוגה   -
 .המקומיים, לוח הבקרה של המערכת וחדר הבקרה של התאגיד

 כל החיוויים מהמנועים מופיעים בלוח הבקרה המקומי ובחדר הבקרה של התאגיד -

חשמליים  ודמפרים כל המגופים והדמפרים נפתחים ונסגרים באופן חלק. מגופים -
 פועלים לפי פקודה ממערכת הבקרה.

כל מקורות הריח סגורים, ומחוברים למערכת ניטרול הריחות בצנרת אוויר, ללא  -
 דליפות. 

 . כל חיבורי הצנרת תקינים -

המכאני ההרצה  פעולה    ת במהלך  לאחר  תסתיים  ההרצה  שיימצאו.  הליקויים  כל  יתוקנו 

 מכאנית תקינה למשך שלושה ימים לפחות. 

 הרצה תהליכית ומבחן קבלה  .7.18.3

לאחר ביצוע ההרצה המכאנית, לאחר התפתחות והתייצבות התהליך הביולוגי  בתום חודש  

 , תבוצע הרצה תהליכית לבחינת ביצועי המערכת. BTF-ב

למשך   תבוצה  המערכת.    שבועייםשל    הקופתההרצה  ספק  ידי  על  תקופת לפחות  במהלך 

  ויבוצעו לפחות שתי בדיקות מקיפות ,  ההרצה יבוצע מעקב רציף אחר כל המדים הרציפים 

 לפי הפירוט הבא:  על ידי מעבדה מוסמכת

במהלך   .1 בדיקות  ריכוז    24שלוש  של  וערב  צהרים  הבוקר,  בשעות  בכניסה   S2Hשעות, 

  ובארובה. BTF -למערכת ניטרול הריחות, בסוף שלב ה

 מרקפטנים     , 3NHשעות, בשעות הבוקר, צהרים וערב של ריכוזי    24שלוש בדיקות במהלך   .2

 ובארובה. BTFבכניסה למערכת ניטרול הריחות, לאחר שלב  VOC-ו

 שעות, בשעות הבוקר, צהרים וערב של ריח בארובה.   24שלוש בדיקות במהלך  .3
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תחנת שעות, בשעות הבוקר, צהרים וערב של ריח בגבולות    24לוש בדיקות במהלך   ש .4

 . השאיבה

בתום ביצוע הבדיקות יבוצע חישוב הפחתת המזהמים בכל אחד מן השלבים. אם התוצאות 

 ה.אינן עומדות בדרישות המפרט, יש לחזור על הבדיק 

 בנוסף יערכו הבדיקות הבאות:

   ציפים המותקניםבמדים הר S2Hמעקב אחר ריכוז  .1
 ספיקת אוויר בקווים השונים.  .2

 הפרשי לחץ על המצע.   .3

 לחץ מים בכניסה למערכת.  .4

 טמפרטורת האוויר הנכנס.  .5

 מצע.  הטמפרטורה של  .6

 סיום ההרצה יהיה לאחר ש:

כל תוצאות המעבדה החיצונית תקינות, בשני מחזורי דיגום כמתואר לעיל, בהפרש  .1
 של שבוע זה מזה 

הרציפים מראים ערכים העומדים בדרישות המפרט במשך שבועיים כל המדים  .2
 רצוף

לאחר סיום ההרצה מערכת ניטרול הריחות תימסר הפעלת המערכת לידי אנשי התפעול של 

 התאגיד.

 

 כללי .7.18.4

הכללי של הועדה   למפרט  11למפורט בפרק  מרי הצביעה והצפוי יהיו כמפורט להלן בהתאם  ח

משרדית או לפי הסעיפים המתאימים במפרט הכללי או בחומרים אחרים, אשר הקבלן -ןהבי

. הכמויות והיישום פקח, כי הם שווי ערך איכותי ואשר יאושרו מראש ע"י המלמפקחיוכיח  

)ניקוי, אטום, חיספוס, וכו'( ולאחר   יהיו בהתאם להנחיות היצרנים, לרבות הכנת השטח 

וי לא יעשו בהתאם לנ"ל, יסלק הקבלן את הצבע וינקה . באם הצביעה והצפמפקחאישור ה

להוראות המ  ובהתאם  על חשבונו  יבצע פקח  . רק לאחר אישור המפקחהיטב את ספיחיו 

הקבלן את הצביעה והצפוי מחדש ובהתאם למפרט, חומרי הצביעה והצפוי המוגדרים להלן  

  הם מתוצרת "טמבור" בע"מ אלא אם כן מצוין אחרת.

 מסירה ראשונההרצה לאחר   .7.18.5

לאחר מסירת המתקן לידי התאגיד, יבוצע מעקב אחר ביצועי המערכת ותקינותה על ידי  

 עובדי התאגיד. 
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המערכת   בתפקוד  שיתגלה  ליקוי  כל  לתיקון  אחראי  יהיה  הקבלן  ההרצה  תקופת  במשך 

 לרבות, אך לא מוגבל ל: 

 אי תקינות ציוד  -

 אי עמידה בביצועי המערכת -

 ליקויים בצנרת האוויר, והמים. -

משך ההרצה יהיה חודש של עבודה רציפה ללא תקלות או ליקויים או שניהם. בתום תקופת  

 מסירה סופית של המערכת לידי התאגיד.ההרצה תבוצע 

 ולמצעים ולתהליך תתחיל לאחר המסירה הסופית.תקופת האחריות לציוד, למכשור 

 בדיקות לאחר מסירה סופית  .7.18.6

ובגבולות    במתקן,  מארובת  ביציאה  ריח  בדיקות  יבוצעו  למזמין  המתקן  מסירת  לאחר 

 פעמיים נוספות:   התחנה,

 למזמין דשים מיום מסירת המתקן ושה חושל -

 דשים מיום מסירת המתקן למזמין ושה חיש -

כל   חשבונו  על  יבצע  המציע  נוספת.  בדיקה  תערך  האוויר,  באיכות  חריגה  של  מקרה  בכל 

ל: מוגבל  לא  אך  לרבות,  האוויר,  איכות  לשיפור  הנדרשת  החלפת   פעולה  פתחים,  איטום 

 ציוד, החלפת מצעים, הוספת מצעים וכל אמצעי אחר.

 חלקי חילוף 7.19

המתקן יסופק עם חלפים חיוניים לפעולתו הרציפה למשך שנתיים לפחות. יש לכלול את  

 עלות החלפים במחיר היחידה של מערכת נטרול הריחות.

יגיש עם הצעתו מחירי יחידה של חלפים המוצעים על ידו ואשר דרושים לשמירה על    הספק

אמין.  ריחות    נטרולמערכת   באופן  "יובלים"הפועלת  לרכוש    רשאי  תאגיד  מחויב  לא  אך 

  נטרול ים מהספק  בהתאם למחירים המפורטים בהצעתו. חלקי חילוף הנדרשים למתקן  פחל

מחיר חלקי החילוף יהיה   ריחות ונמצאים אצל הספק יסופקו לפי דרישת המזמין בכתב.

ה המתקן.  מסירת  מיום  לשנתיים  המחירים   ספקתקף  עליית  קצב  את  בהצעתו  יציין 

 ז לשנה(. המקסימלי לשנה )אחו

 יצרן המערכת יתחייב לאספקת חלפים מחו"ל תוך זמן קצר וקצוב מראש. 

 

 ספר מתקן 7.20

ההרצה   תקופת  תום  ה  הספק  ידריךלאחר  נציג  המערכת.   תאגידאת  תפעול  לגבי  אישית 

, התראה על כשלים, ואופן  הספק ישאיר הוראות מפורטות לתפעול ואחזקה של המערכת

יש לפרט באילו מקרים נדרשת   .העתקים בשפה העברית  3  -ב  כל זאת בכתבהטיפול בהם,  
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לצורך טיפול    התקשרות עם הספק ובאלו מקרים נדרשת התקשרות עם היצרן הבינלאומי

 בכשלים.

 רשימת אחריות לציוד  7.21

לקביעת   תשמש  הטבלה  הריחות.  ניטרול  מערכת  לנתוני  ההתחייבות  טבלת  מובאת  להלן 

 עמידת ההצעה בתנאי המפרט המינימליים. 

 הטבלה ניתנת באנגלית לנוחות הספק.

 

Item Minimum requirement Bidder proposal 

Designed air flow, m3/hr 6,100  

Number of stages 2  

First stage type Bio-trickling filter (BTF)  

Second stage Activated carbon (AC)  

BTF EBPR, seconds 17  

AC EBPR, seconds  5  

Total EBPR, seconds 21  

Guaranteed 

performances  

  

Odor at the pumping 

station border, OU 

<1 (measured by 

EN13725) 

 

Odor in the Chimney <300 (measured by 

EN13725) 

 

H2S concentration, 

mcg/m3 

<35  

H2S removal efficiency, % 99  

NH3 removal efficiency, % 99  

VOC removal efficiency, 

% 

99  

Mercaptans removal 

efficiency, %  

99  

Scope of supply   

Air suction blowers One on duty + one 

reserve 

 

Tanks At least one  

BTF media   

AC media   

Water distribution 

pipework 
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Item Minimum requirement Bidder proposal 

Water recirculation pump One on duty + one 

reserve 

 

Nutrient tanks At least one  

Nutrient dosing pumps   

Nutrient flow meter   

Chimney 1  

Drip trap between BTF to 

AC stages 

1  

Internal pipework   

Instrumentation   

Air flow meter 1  

Recirculation flow meter 1  

H2S meters 3  

Temperature meters 4  

Differential Pressure 

indicator and transmitter 

for the BTF media 

1  

Differential Pressure 

indicator and transmitter 

for the BTF media 

1  

Monometer 1  

pH meter 1  

Power and control panel 1  

BTF media   

Material Polyurethane or glass 

foam suitable for pH <2 

 

PPI 10  

PPI range 8-15  

Void volume 95% of the media volume  

Surface area, m2/m3 8,200 (2,500 ft2/ft3)  

Density, kg/m3 16 (1.9 lb/ft3)  

Tensile strength, kPa 138 (20 PSI)  

Ultimate elongation, % 315  

Tear strength (kg/m) 98 (5.5 lb/inch)  

50% compression set 8  

Compression Deflection 

(25%)  

0.48  

Compression Deflection 

(65%) 

0.72  

Warranty period, years 10  
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Item Minimum requirement Bidder proposal 

AC media   

Manufacturer Donau carbon or 

equivalent 

 

Model Desorex PI 50K or 

equivalent 

 

Diameter of particles, mm 4  

Bulk density, kg/m3 500  

Iodine adsorption, (mg/g) 1000  

CTC, (wt. %) 60  

Hardness (wt. %) 97  

H2S Breakthrough 

capacity (gr H2S/grAC) 

0.12  

Guaranteed lifetime, years 5  

Air suction pipework   

Max. flow velocity, m/s 10  

Material Polypropylene  

Type Pre-engineered  

Dampers One for each odor source  

Internal pressure, atm 0.1   

UV resistance Confirm  

Flame retradant Confirm  

 

 

 

  



44 

 

 עבודות צביעה   11 פרק

 סגרות אומןצביעת אלמנטי מ .11.01.1

להלן. שתי שכבות צבע    11.01.2כל חלקי מסגרות הפלדה יגולוונו ויצבעו כמפורט בסעיף   

יל סינטטי ום )לפלדה בלבד(. שתי שכבות צבע גמר עליון יהיו על בסיס אמאמהיסוד יהיו מיני

 .המהנדס"סופרקריל" או "פוליאור" תוצרת חברת "טמבור" בגוון לפי בחירת   כדוגמת

 גלוון וצביעת חלקי מתכת  .11.01.2

גלוון וצביעת חלקי מתכן תהיה לפי המפרט שלהלן. המפרט כולל הנחיות גם עבור מקרים 

ר שלכאורה אינם שייכם לפרוייקט זה, לדוגמא, חלקי מתכת טבולים, אך הוחלט להשאי

 אותם במפרט ליתר ביטחון, אם יתעורר צורך בלתי צפוי.

 כללי .11.01.2.1

בח יגולוונו  מתכת  פני  ו חלקי  כגון  הבטון,  עם  המגע  שטח  מלבד  צידיהם,  בכל  ויצבעו  ם 

צינורות הקבועים בקירות או פני מסגרות הקבועים בתקרות, אשר יישארו מגולוונים אך 

כלול במחיר היחידה עבור אספקה והתקנה  לא צבועים. מחיר הגלוון וצביעת המתכת יהיה  

הפריטים, גם אם לא נאמר בכתב הכמויות. באתר לא יורשה ריתוך של חלקי מתכת   של

שגולוונו בחם. רק במקרים מיוחדים כשניתן אישור לכך ע"י המהנדס יידרש הקבלן ליישם  

 אבץ לפחות.  94%את התיקון בצבע עשיר אבץ 

 הכנת משטחי הצביעה או הצפוי .11.01.2.2

שטחי המתכת, המיועדים לצביעה או לציפוי של חומר מגן כלשהו, ינוקו באופן יסודי כל  

עירגול,   קרום  פלדה,  קשקשת  חלודה,  קשקשת  מחלודה,  המלאכה  בבית  או  בביהח"ר 

ליכלוך, שמן וגריז, אבק, חול, שרידי ריתוך, או כל חומר זה או אחר. שום חומר מגן או צבע 

 או מלוכלך. לא יישומו על שטח רטוב, חלוד 

הכנה יסודית וקפדנית של השטחים לגילוון וצביעה הינם תנאי בל יעבור להשגת התוצאות 

המצופות מהצפוי או הצביעה. השטחים ישטפו וינוקו, באם יש צורך יבוצע ניקוי מוקדם עם 

על   יסולקו באמצעות ממיסים מתאימים  וגריז  פלדה מיכנית, השרידים של שמן  מברשת 

נפט סולואול וכד'. לאחר מכן יש לבצע נקוי בסילון חול יבש עד לדרגה של   בסיס של בנזין,

ולהגדרות הכלולות במפרט האמריקאי של     SSPC"מתכת כמעט לבנה" בהתאם לשיטות 

. בכל סוג ציוד שיסופק לפי  2  1/2דרגה    SIS  5900  05או התקן השוודי    SP 10 - 63-Tמס'  

 לעיל, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.מפרט זה, יש לבצע את כל הפעולות שפורטו 
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 םוגילוון בח .11.01.2.3

יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של    -גילוון באבץ חם  

)קורוזיה(   אבץ מותך. מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה 

ברזל   כמו  משוכים  כבושים,  מחושלים,  מעורגלים,  פלדה  פרופילים במוצרי  מקצועי, 

מעורגלים, מוצרים מפח, קטעי צנרת, מוצרים מפרופילים וצנורות מכופפים/או מרותכים,  

 קונסטרוקציות, רשתות מוכנות לבטון, סבכות, גדרות, פרזול לבנינים וכו'.  

 - הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים לגילוון" דהיינו תכולת פחמן פחות מ

 1975מאפריל  918. הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 0.2% - פחות מתכולת זרחן  0.3%

 G.O.B.(Good Ordinary. האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות )1979וגילוון תיקון מדצמבר  

Brand אבץ טהור.  98.5% -ויכיל לא פחות מ 

על   תעלה  לא  האבץ  באמבט  האלומיניום  המיועד  0.03%תכולת  מוצר  לתכנן  יש  לגילוון  . 

של   ייצור  או  תכנון  לפני  במגלבן  להיוועץ  מומלץ  הגילוון.  ובתהליך  באפשרויות  בהתחשב 

מוצר המיועד לגילוון. יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים 

 ובחוץ.

אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום להתפוצצות    -בטיחות  

בץ. המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים )פלקס( באמבט הא

מעלות צלזיוס ומעלה. הציפוי יהיה רציף    450  -וטבילה באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ

פעולה  ידי  על  כך שלא תתקלף  דבוקה היטב,  להיות  על שכבת הציפוי  פגמים.  ללא  וחלק 

המו של  ושימוש  הרכבה  שינוע,  של  יש סבירה  יותר,  עבה  הציפוי  ששכבת  ככל  ככלל,  צר. 

 להיזהר יותר בשינוע. 

בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגילוון יאפשר  

לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות. זמן 

מיקרון לפחות. לאחר הגלוון יבוצע במפעל   120השהיה באמבט יהיה כזה שעובי הצפוי יהיה  

תהליך של ניקוי והחלקה של שבבי האבץ שיוותרו ולאחר מכן תיקון המקומות   -בצביעה  

גלוון קר. חורים שבוצעו לשם החדרת הגלוון למניעת התפוצצות יאטמו במרק אפוקסי דו 

 רכיבי.

 צביעת פלדה מגולוונת  .11.01.2.4

טיפול מוקדם בשטח לצביעה תוך התייעצות עם לפני צביעת הפלדה המגולוונת יש לבצע  

יצרן הצבע וספק הפלדה המגולוונת בכדי לא לגרום נזק לגלוון. כמו בתהליכי צביעה רגילים,  

השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר וכן  

ייה וניתן לצבוע עליה תוך זמן  יבש לחלוטין. פלדה מגולוונת בתהליך הגילוון באבץ יוצאת נק
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קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או האחסון. 

 פחים מגולוונים משווקים לעיתים קרובות עם שכבת שומן, אותה יש  להסיר לפני הצביעה.

היזהר ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים. יש ל

אל  הצבע  בהדבקות  שיפגמו  שאריות  להשאיר  העלולים  ודטרגנטים  בסבונים  בשימוש 

בממיס  להשתמש  מומלץ  חריף.  במדלל  שטיפה  ע"י  יעשה   ומגריז  משמן  ניקוי  המתכת. 

 מתוצרת "כמיתעש", או שווה ערך. הצביעה תהיה כדלהלן:  G-551ארדרוקס 

 צביעה לאחר גלוון מעל לפני השטח:

 מקרון 50-70ראשונה אפוגל בעובי שכבה 

 שתי שכבות  -מקרון  100-125שכבה שניה פוליכמקיור בעובי 

 מקרון  50שכבה עליונה טמגלס או אקוגלס בעובי 

  צביעה לאחר גלוון כאשר הפלדה מתחת לפני המים: 

 מקרון 50-70שכבה ראשונה אפוגל בעובי 

 מקרון  150בעובי  400שכבת ביניים של אפוטרן  

 מקרון  150בעובי   400עליונה אפוטרן שכבה 

 ון( וצביעה אחרת )ללא גל .11.01.2.5

 נים תהיה כדלהלן:ווהצביעה של פרטי וחלקי מתכת שאינם מגול

 של המפרט הכללי.  11הצביעה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם למפורט בפרק 

בכל מקרה לאחר הכנת  ע"י הקבלן  יבוצעו  פלב"מ  וציפוי של חלקי מתכת שאינם  צביעה 

משטחי הצביעה, הניקוי מלכלוך, חלודה, שמנים וגריז ע"י ממיסים ולאחר מכן ע"י ריסוס 

 בסילון חול, 

או לפי המפרט  האמריקאי המקביל של   SA 2.5סעיף    SIS-00559900לפי התקן השוודי  

SSPC   

 עד לדרגה של "מתכת  כמעט לבנה".   SP 10-63Tמס' 

 צביעה במברשת או בריסוס בשתי שכבות של פריימר על בסיס של  אפוקסי, כגון "אפוקסי 

 מיקרון לפחות, כל שכבה ביבש.  40" או שווה ערך, בעובי של  6030פריימר 

  " או400צביעה במברשת או בריסוס בשתי שכבות של צבע אפוקסי ובעובי כגון "אפוקסי 

 מיקרון  לפחות ביבש. כל שכבה תהיה בעלת גוון שונה. 200שווה ערך. עובי כל שכבה  
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צינורות עיליים מחוץ למבנה וכן חלקי מתכת בחוץ. כגון אביזרים, חלקי מסגרת, תמיכות,  

לעיל, אך הצבע העליון יהיה משתי שכבות מסוג   ,4.11.08.4-5זיזים, יצבעו כמפורט בסעיפים  

 מיקרון לכל שכבה ביבש.   250", או שווה ערך, בעובי של  CTבי כגון "אפוקר  זפת אפוקסי ובעו

 



  1נספח 
 ת אוויראנליז  



 בדיקות סביבתיות באוויר
פתוח. דו"ח תוצאות
RO-008-Y-110321

 יובלים אשדוד בע"מהמזמין:
 תחנת שאיבה י"ג, אשדודאזור הבדיקות:
 חיליק סדובסקי, מנהל מחלקת אכיפההנציג של המזמין:
 דרוםמחוז:
  תעלת המגוב הגס, לפני הבור הרטובתיאור בדיקות:

 סדרות3
11-03-21 תאריך ביצוע הבדיקות:
12-04-21 תאריך הדפסת הדו"ח:

 אלכסנדר קלףהבדיקות בוצעו ע"י:

אנדרי אוסטימנקו

 מיכאל אורייבסקיעורך הדו"ח:

מנכ"ל  אלכסיי רטנרהדו"ח אושר ע"י:



תוכן עניינים

3 תיאור הבדיקות .1

5 תמונות של נקודות הבדיקה .2

VOC.)6 תוצאות בדיקות )לא כולל סריקת .3

VOC.7 תוצאות בדיקות. סריקת .4

VOC.)8 סיכום תוצאות אנליזה )לא כולל סריקת .5

VOC.9 סיכום תוצאות אנליזה.סריקת .6

10 מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה .7

נספחים: .8

תעודות אנליזה
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לכבוד
חיליק סדובסקי, מנהל מחלקת אכיפה

יובלים אשדוד בע"מ

12-04-21 תאריך:

בדיקות מזהמי באוויר באתר תחנת שאיבה י"ג, אשדוד הנדון:

בתחנת שאיבה י"ג נערכו בדיקות פליטות מזהמי אוויר משטח השפכים.
מיקום נקודת הבדיקה: הבור הרטוב.

.VOC  חזרות של בדיקות מימן גופרתי, כלל מרקפטנים, אמוניה וסריקת3 בנקודה זאת נערכו
 שעות.1 משך הבדיקות בכל חזרה:

 שעות.8הפרש בין החזרות: כ-
מיקום נקודת הבדיקה נבחר עפ"י הנחיות המזמין.

 שתי תעלות, שפכים פתוחים בלבד( הינו +שטח הפליטה שנמדד ע"י צוות הבודקים )בור רטוב
מ"ר. 19.2

תיאור הבדיקות:

.EPA/600/8-86/008 שיטת הבדיקה: על בסיס .1
 .701 בוצעה לפי שיטה מס. H2S קביעת ריכוזי .2

.H2S  תוצאות חושבו כ-.SpectroPhotometric (SPh –)שיטת אנליזה
 .401C בוצעה לפי שיטה מס. NH3 קביעת ריכוזי .3

.NH3  תוצאות חושבו כ-.SpectroPhotometric (SPh –)שיטת אנליזה
 .118 בוצעה לפי שיטה מס.כלל מרקפטנים קביעת ריכוזי  .4

 תוצאות חושבו כמתיל מרקפטן..GC - שיטת אנליזה
 NIOSH-1501 על בסיס שיטה VOC סריקת .5

.GC-MS – שיטת אנליזה
(.Isolation Flux Chamber )הדיגום נערך באמצעות "פעמון" .6
 ליטר/דקה.5 כ- -ספיקת חנקן נכנסת לפעמון .7

חישוב הפליטות: .3

 מק"ג/מ"ר/שניה(:,E )חישוב קצב פליטת בנקודה •
E=Y*Q/A/60/1000*C

Y= ריכוז המזהם במק"ג/מ"ק 
Q= ספיקת חנקן נכסנת לתוך הפעמון בליטר/דקה 
A= שטח המכוסה ע"י הפעמון 
C= פקטור תיקון בטמפרטורה 

 מק"ג/מ"ר/שניה( עפ"י הממוצע של כל נקודות הבדיקה.,Eavg )חישוב קצב פליטת ממוצע •
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כללי:

ISO-17025 חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ מוסמכת לתקן

 לביצוע דיגום ע"פ כל השיטות המופיעות בטבלת התוצאות ומוסמכת לביצוע

 בדיקות ריח ממקורות שטח, אך לא מוסמכת לביצוע בדיקות מזהמים ממקורות שטח

.EPA/600/8-86/008 לפי שיטת

מעבדת דיגום:

 תעודות אנליזה של מעבדות אקולוגיה שמצורפות )למעט מרקפטן(

 )של הרשות להסמכת מעבדות(.ISO-17025 לדו"ח הינן תחת הסמכת

(NIOSH-1501  )שיטתVOC Screening תעודת אנליזות ל-

 ISO-17025 של מעבדת אמינולאב שמצורפת לדו"ח אינה תחת הסמכת

)של הרשות להסמכת מעבדות(.

תעודות אנליטיות:

 ,ISO-17025 חברת מעבדות אקולוגיה פועלת ע"פ מערכת איכות

מוסמכת לביצוע אנליזות למימן גופרתי, אמוניה.

  אך לא מוסמכתISO-17025 מעבדת אמינולאב פועלת ע"פ מערכת איכות

  ע"י הרשות(NIOSH-1501  )שיטתVOC's לביצוע אנליזות ל-

להסמכת מעבדות.

מעבדות אנליטיות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות.הערה כללית:
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נקודת דגימה
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(VOC תוצאות הדיגום )ללא סריקת

הערות  קצב פליטה
מהמקור

mg/sec/source

 שטח
 הפליטה

של המקור

m2

 קצב פליטה,
מתוקן

mcg/sec/m2

 פקטור
תיקון

 קצב פליטה,
 בטמפרטורה
בתוך הפעמון

mcg/sec/m2

 ריכוז,
 בטמפרטורה
בתוך הפעמון

mcg/m3

 טמפרטורה
 נומינלית

 )טמפרטורה
 ממוצעת בתוך
 הפעמון בכל
ההסדרות(

oC

 טמפרטורה
 ממוצעת בתוך
 הפעמון בזמן

הבדיקה

oC

 שטח
מכוסה ע"י

Flux
Hood

m2

 ספיקת
חנקן

L/min

המזהם הנבדק

1 ות סדרת בדיק
3.72 19.20 0.19 1.01 0.19 305.09 21.7 21.0 0.13 4.9 מימן גופרתי

< LOQ 0.16 19.20 0.008 1.01 0.008 13.05 21.7 21.0 0.13 4.9 כלל מרקפטנים
67.94 19.20 3.539 1.01 3.505 5,579.29 21.7 21.0 0.13 4.9 אמוניה

2 ות סדרת בדיק
24.11 19.20 1.26 1.01 1.24 1,940.47 21.7 21.0 0.13 5.0 מימן גופרתי

< LOQ 0.16 19.20 0.008 1.01 0.008 12.76 21.7 21.0 0.13 5.0 כלל מרקפטנים
18.89 19.20 0.984 1.01 0.975 1,520.57 21.7 21.0 0.13 5.0 אמוניה

3 ות סדרת בדיק
15.48 19.20 0.81 0.98 0.82 1,282.05 21.7 23.2 0.13 5.0 מימן גופרתי

< LOQ 0.16 19.20 0.008 0.98 0.008 12.86 21.7 23.2 0.13 5.0 כלל מרקפטנים
19.73 19.20 1.028 0.98 1.047 1,633.84 21.7 23.2 0.13 5.0 אמוניה

<(.LOD ) תוצאה נמוכה מסף הגילוי של האנליזה" -N/D " תוצאה נמוכה מסף הרגישות של האנליזה. <" -LOQ. "1 הערות:
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VOC תוצאות הדיגום. סריקת

הערות  קצב פליטה
מהמקור

mg/sec/source

 שטח
 הפליטה

של המקור

m2

 קצב פליטה,
מתוקן

mcg/sec/m2

 פקטור
תיקון

 קצב פליטה,
 בטמפרטורה

בתוך הפעמון

mcg/sec/m2

 ריכוז,
 בטמפרטורה
בתוך הפעמון

mcg/m3

 טמפרטורה
 נומינלית

 )טמפרטורה
 ממוצעת בתוך
 הפעמון בכל
ההסדרות(

oC

 טמפרטורה
 ממוצעת בתוך
 הפעמון בזמן

הבדיקה

oC

 שטח
מכוסה ע"י

Flux
Hood

m2

 ספיקת
חנקן

L/min

המזהם הנבדק

1 סדרת בדיקות
1.21 19.20 0.06 1.01 0.06 99.78 21.7 21.0 0.13 4.9 * Toluene

84.04 19.20 4.377 1.01 4.335 6,901.14 21.7 21.0 0.13 4.9 2-Propanone
1.11 19.20 0.058 1.01 0.057 91.46 21.7 21.0 0.13 4.9 Propane, 2,2'-oxybis

2 סדרת בדיקות
0.73 19.20 0.04 1.01 0.04 58.40 21.7 21.0 0.13 5.0 * Toluene

3 סדרת בדיקות
1.32 19.20 0.07 0.98 0.07 109.40 21.7 23.2 0.13 5.0 * Toluene
1.83 19.20 0.095 0.98 0.097 151.48 21.7 23.2 0.13 5.0 2-Propanone

<(.LOD ) תוצאה נמוכה מסף הגילוי של האנליזה" -N/D " תוצאה נמוכה מסף הרגישות של האנליזה. <" -LOQ. "1 הערות:
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(VOC סיכום תוצאות אנליזה )ללא סריקת

הערות ריכוז באוויר
הנדגם

mcg/m3

 תכולה
בדוגמה

mcg

תוצאה אנליטית

mcg/sample

תוצאה אנליטית

mcg/ml

נפח הדוגמה

ml

מזהם קידוד הדוגמה

No.

קידוד שדה

No.

 נפח
 האוויר
הנדגם

L

 ספיקת
 דגימה

ממוצעת
ml/min

 ספיקת
דגימה
סוף

ml/min

 ספיקת
 דגימה

התחלה
ml/min

 משך
הדיגום

min

1 סדרת בדיקות
305.09 10.50 ---- 0.70 15.0 מימן גופרתי 21-003134 C-1 34.42 0.5736 0.5670 0.5802 60

< LOQ 13.1 0.45 ---- 0.03 15.0 כלל מרקפטנים 21-003135 MRC-1 34.48 0.5746 0.5688 0.5804 60

5,579.3 192.00 ---- 12.80 15.0 אמוניה 21-003136 A-1 34.41 0.5736 0.5788 0.5683 60

2 סדרת בדיקות
1,940.47 66.30 ---- 4.42 15.0 מימן גופרתי 21-003138 C-2 34.17 0.5695 0.5627 0.5762 60

< LOQ 12.8 0.45 ---- 0.03 15.0 כלל מרקפטנים 21-003139 MRC-2 35.27 0.5878 0.5955 0.5801 60

1,520.6 51.00 ---- 3.40 15.0 אמוניה 21-003140 A-2 33.54 0.5590 0.5574 0.5606 60

3 סדרת בדיקות
1,282.05 44.25 ---- 2.95 15.0 מימן גופרתי 21-003142 C-3 34.52 0.5753 0.5741 0.5764 60

< LOQ 12.9 0.45 ---- 0.03 15.0 כלל מרקפטנים 21-003143 MRC-3 34.99 0.5832 0.5822 0.5841 60

1,633.8 55.50 ---- 3.70 15.0 אמוניה 21-003144 A-3 33.97 0.5662 0.5622 0.5701 60
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VOC סיכום תוצאות אנליזה לסריקת

הערות ריכוז באוויר
הנדגם

mcg/m3

 תכולה
בדוגמה

mcg

תוצאה אנליטית

mcg/sample

תוצאה אנליטית

mcg/ml

נפח הדוגמה

ml

מזהם קידוד הדוגמה

No.

קידוד שדה

No.

 נפח
 האוויר
הנדגם

L

 ספיקת
 דגימה

ממוצעת
ml/min

 ספיקת
דגימה
סוף

ml/min

 ספיקת
 דגימה

התחלה
ml/min

 משך
הדיגום

min

1 סדרת בדיקות
99.78 1.2 1.2 ---- ----- * Toluene 21-003137 V-1,11 12.03 0.2005 0.1983 0.2026 60

6,901.1 83.0 83.0 ---- ----- 2-Propanone 21-003137 V-1,11 12.03 0.2005 0.1983 0.2026 60

91.5 1.1 1.1 ---- ----- Propane, 2,2'-oxybis 21-003137 V-1,11 12.03 0.2005 0.1983 0.2026 60

2 סדרת בדיקות
58.40 0.7 0.7 ---- ----- * Toluene 21-003141 V-2,22 11.99 0.1998 0.1977 0.2018 60

3 סדרת בדיקות
109.40 1.3 1.3 ---- ----- * Toluene 21-003145 V-3,33 11.88 0.1981 0.1963 0.1998 60

151.5 1.8 1.8 ---- ----- 2-Propanone 21-003145 V-3,33 11.88 0.1981 0.1963 0.1998 60
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

 1 סדרת בדיקות
מימן גופרתי

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

4.9 22.0 21.0 6:31 התחלת הזרמת חנקן 0
4.9 22.0 21.0 6:37 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
4.9 22.0 21.0 6:43 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
4.9 22.0 21.0 6:49 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
4.9 22.0 21.0 6:55 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
4.9 22.0 21.0 7:01 דיגום 5
4.9 22.0 21.0 7:07 דיגום 6
4.9 22.0 21.0 7:13 דיגום 7
4.9 22.0 21.0 7:19 דיגום 8
4.9 22.0 21.0 7:25 דיגום 9
4.9 22.0 21.0 7:31 דיגום 10
4.9 22.0 21.0 7:37 דיגום 11
4.9 22.0 21.0 7:43 דיגום 12
4.9 22.0 21.0 7:49 דיגום 13
4.9 22.0 21.0 7:55 סוף הדיגום 14

4.90 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S1 Page 10 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

1 סדרת בדיקות

כלל מרקפטנים

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

4.9 22.0 21.0 6:31 התחלת הזרמת חנקן 0
4.9 22.0 21.0 6:37 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
4.9 22.0 21.0 6:43 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
4.9 22.0 21.0 6:49 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
4.9 22.0 21.0 6:55 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
4.9 22.0 21.0 7:01 דיגום 5
4.9 22.0 21.0 7:07 דיגום 6
4.9 22.0 21.0 7:13 דיגום 7
4.9 22.0 21.0 7:19 דיגום 8
4.9 22.0 21.0 7:25 דיגום 9
4.9 22.0 21.0 7:31 דיגום 10
4.9 22.0 21.0 7:37 דיגום 11
4.9 22.0 21.0 7:43 דיגום 12
4.9 22.0 21.0 7:49 דיגום 13
4.9 22.0 21.0 7:55 סוף הדיגום 14

4.90 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S1 Page 11 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

1 סדרת בדיקות

אמוניה

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

4.9 22.0 21.0 6:31 התחלת הזרמת חנקן 0
4.9 22.0 21.0 6:37 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
4.9 22.0 21.0 6:43 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
4.9 22.0 21.0 6:49 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
4.9 22.0 21.0 6:55 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
4.9 22.0 21.0 7:01 דיגום 5
4.9 22.0 21.0 7:07 דיגום 6
4.9 22.0 21.0 7:13 דיגום 7
4.9 22.0 21.0 7:19 דיגום 8
4.9 22.0 21.0 7:25 דיגום 9
4.9 22.0 21.0 7:31 דיגום 10
4.9 22.0 21.0 7:37 דיגום 11
4.9 22.0 21.0 7:43 דיגום 12
4.9 22.0 21.0 7:49 דיגום 13
4.9 22.0 21.0 7:55 סוף הדיגום 14

4.90 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S1 Page 12 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

1 סדרת בדיקות

VOC סריקת

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

4.9 22.0 21.0 6:31 התחלת הזרמת חנקן 0
4.9 22.0 21.0 6:37 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
4.9 22.0 21.0 6:43 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
4.9 22.0 21.0 6:49 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
4.9 22.0 21.0 6:55 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
4.9 22.0 21.0 7:01 דיגום 5
4.9 22.0 21.0 7:07 דיגום 6
4.9 22.0 21.0 7:13 דיגום 7
4.9 22.0 21.0 7:19 דיגום 8
4.9 22.0 21.0 7:25 דיגום 9
4.9 22.0 21.0 7:31 דיגום 10
4.9 22.0 21.0 7:37 דיגום 11
4.9 22.0 21.0 7:43 דיגום 12
4.9 22.0 21.0 7:49 דיגום 13
4.9 22.0 21.0 7:55 סוף הדיגום 14

4.90 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S1 Page 13 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

 2 סדרת בדיקות
מימן גופרתי

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 21.0 21.0 15:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 23.0 21.0 15:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 22.0 21.0 15:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 22.0 21.0 15:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 22.0 21.0 15:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 22.0 21.0 15:50 דיגום 5
5.0 22.0 21.0 15:56 דיגום 6
5.0 22.0 21.0 16:02 דיגום 7
5.0 22.0 21.0 16:08 דיגום 8
5.0 22.0 21.0 16:14 דיגום 9
5.0 22.0 21.0 16:20 דיגום 10
5.0 22.0 21.0 16:26 דיגום 11
5.0 22.0 21.0 16:32 דיגום 12
5.0 22.0 21.0 16:38 דיגום 13
5.0 22.0 21.0 16:44 סוף הדיגום 14

5.00 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S2 Page 14 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

2 סדרת בדיקות

כלל מרקפטנים

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 21.0 21.0 15:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 23.0 21.0 15:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 22.0 21.0 15:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 22.0 21.0 15:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 22.0 21.0 15:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 22.0 21.0 15:50 דיגום 5
5.0 22.0 21.0 15:56 דיגום 6
5.0 22.0 21.0 16:02 דיגום 7
5.0 22.0 21.0 16:08 דיגום 8
5.0 22.0 21.0 16:14 דיגום 9
5.0 22.0 21.0 16:20 דיגום 10
5.0 22.0 21.0 16:26 דיגום 11
5.0 22.0 21.0 16:32 דיגום 12
5.0 22.0 21.0 16:38 דיגום 13
5.0 22.0 21.0 16:44 סוף הדיגום 14

5.00 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S2 Page 15 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

2 סדרת בדיקות

אמוניה

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 21.0 21.0 15:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 23.0 21.0 15:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 22.0 21.0 15:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 22.0 21.0 15:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 22.0 21.0 15:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 22.0 21.0 15:50 דיגום 5
5.0 22.0 21.0 15:56 דיגום 6
5.0 22.0 21.0 16:02 דיגום 7
5.0 22.0 21.0 16:08 דיגום 8
5.0 22.0 21.0 16:14 דיגום 9
5.0 22.0 21.0 16:20 דיגום 10
5.0 22.0 21.0 16:26 דיגום 11
5.0 22.0 21.0 16:32 דיגום 12
5.0 22.0 21.0 16:38 דיגום 13
5.0 22.0 21.0 16:44 סוף הדיגום 14

5.00 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S2 Page 16 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

2 סדרת בדיקות

VOC סריקת

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 21.0 21.0 15:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 23.0 21.0 15:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 22.0 21.0 15:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 22.0 21.0 15:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 22.0 21.0 15:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 22.0 21.0 15:50 דיגום 5
5.0 22.0 21.0 15:56 דיגום 6
5.0 22.0 21.0 16:02 דיגום 7
5.0 22.0 21.0 16:08 דיגום 8
5.0 22.0 21.0 16:14 דיגום 9
5.0 22.0 21.0 16:20 דיגום 10
5.0 22.0 21.0 16:26 דיגום 11
5.0 22.0 21.0 16:32 דיגום 12
5.0 22.0 21.0 16:38 דיגום 13
5.0 22.0 21.0 16:44 סוף הדיגום 14

5.00 22.0 21.0 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S2 Page 17 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

 3 סדרת בדיקות
מימן גופרתי

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 25.0 24.0 0:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 24.0 24.0 0:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 24.0 24.0 0:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 24.0 23.0 0:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 23.0 23.0 0:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 23.0 23.0 0:50 דיגום 5
5.0 23.0 23.0 0:56 דיגום 6
5.0 23.0 23.0 1:02 דיגום 7
5.0 23.0 23.0 1:08 דיגום 8
5.0 23.0 23.0 1:14 דיגום 9
5.0 22.0 23.0 1:20 דיגום 10
5.0 22.0 23.0 1:26 דיגום 11
5.0 22.0 23.0 1:32 דיגום 12
5.0 22.0 23.0 1:38 דיגום 13
5.0 22.0 23.0 1:44 סוף הדיגום 14

5.00 23.0 23.2 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S3 Page 18 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

3 סדרת בדיקות

כלל מרקפטנים

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 25.0 24.0 0:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 24.0 24.0 0:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 24.0 24.0 0:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 24.0 23.0 0:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 23.0 23.0 0:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 23.0 23.0 0:50 דיגום 5
5.0 23.0 23.0 0:56 דיגום 6
5.0 23.0 23.0 1:02 דיגום 7
5.0 23.0 23.0 1:08 דיגום 8
5.0 23.0 23.0 1:14 דיגום 9
5.0 22.0 23.0 1:20 דיגום 10
5.0 22.0 23.0 1:26 דיגום 11
5.0 22.0 23.0 1:32 דיגום 12
5.0 22.0 23.0 1:38 דיגום 13
5.0 22.0 23.0 1:44 סוף הדיגום 14

5.00 23.0 23.2 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S3 Page 19 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

3 סדרת בדיקות

אמוניה

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 25.0 24.0 0:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 24.0 24.0 0:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 24.0 24.0 0:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 24.0 23.0 0:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 23.0 23.0 0:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 23.0 23.0 0:50 דיגום 5
5.0 23.0 23.0 0:56 דיגום 6
5.0 23.0 23.0 1:02 דיגום 7
5.0 23.0 23.0 1:08 דיגום 8
5.0 23.0 23.0 1:14 דיגום 9
5.0 22.0 23.0 1:20 דיגום 10
5.0 22.0 23.0 1:26 דיגום 11
5.0 22.0 23.0 1:32 דיגום 12
5.0 22.0 23.0 1:38 דיגום 13
5.0 22.0 23.0 1:44 סוף הדיגום 14

5.00 23.0 23.2 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S3 Page 20 of 21



מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

3 סדרת בדיקות

VOC סריקת

הערות ספיקת חנקן

liter/min

 טמפרטורת
הסביבה

oC

 טמפרטורה
 בתוך

הפעמון
oC

 שעת
המדידה
HH:mm

שלב הבדיקה
 החלפת

חנקן מס'
(V/Q) 
No.

5.0 25.0 24.0 0:20 התחלת הזרמת חנקן 0
5.0 24.0 24.0 0:26 1 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1
5.0 24.0 24.0 0:32 2 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2
5.0 24.0 23.0 0:38 3 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3
5.0 23.0 23.0 0:44 4 והתחלת הדיגום4 סיום החלפת נפח הפעמון מס'
5.0 23.0 23.0 0:50 דיגום 5
5.0 23.0 23.0 0:56 דיגום 6
5.0 23.0 23.0 1:02 דיגום 7
5.0 23.0 23.0 1:08 דיגום 8
5.0 23.0 23.0 1:14 דיגום 9
5.0 22.0 23.0 1:20 דיגום 10
5.0 22.0 23.0 1:26 דיגום 11
5.0 22.0 23.0 1:32 דיגום 12
5.0 22.0 23.0 1:38 דיגום 13
5.0 22.0 23.0 1:44 סוף הדיגום 14

5.00 23.0 23.2 ממוצע:

Yud Gimel WW station, Flux, 11-03-21, RO-008-Y-110321 S3 Page 21 of 21



החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה
.81227  מיקוד,13337  יבנה. ת.ד.,2 רח' הפרת

,052-2333061 נייד:,08-9322116  פקס:,08-9322115 טל:
E-mail :Service@Labs-Eco.com

פרטי לקוח:
אלכסיי רטנר

 מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
 13337  יבנה ת.ד.2 רחוב הפרת

08-9322115טל.:
08-9322116פקס.:

22/03/2021 תאריך הדפסה:

R-21-003122 דיווח תוצאות בדיקה מס'
ארובות סוג הדיגום:
11-12/03/2021 תאריך דיגום:
הלקוח נדגם ע"י:
תמיסה תאור הדוגמא:

 16/03/2021 תאריך ביצוע:
 12/03/2021 תאריך קבלה:
פנימי מס' הזמנה:
 קרור תנאי שינוע וקבלה:
מקרר איחסון במעבדה:

תוצאות הבדיקה:
הסמכה
ISO/IEC 
17025

יחידות  תוצאת אנליזה
)בדיקה( שיטת האנליזה פרמטר הנבדק קידוד דוגמא

+ µg/ml < 0.03 MASA 701 (SPh) H2S Blank
+ µg/ml 12.93 MASA 701 (SPh) H2S 21-003122
+ µg/ml 15.38 MASA 701 (SPh) H2S 21-003126
+ µg/ml 12.11 MASA 701 (SPh) H2S 21-003130
+ µg/ml 0.70 MASA 701 (SPh) H2S 21-003134
+ µg/ml 4.42 MASA 701 (SPh) H2S 21-003138
+ µg/ml 2.95 MASA 701 (SPh) H2S 21-003142

הערות בדיקה:
ISO/IEC 17025  תחת הסמכההינה האנליזה )+( = .1
ISO/IEC 17025  תחת הסמכהאינה האנליזה )-( = .2
ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. .3
מצב הדוגמא בהגעה: תקין .4
(.MetroVal  )החישוב בוצע בעזרת תוכנת.8.8 ]%[: אי וודאות מורחבת .5

LOD= 0.02 µg/ml LOQ= 0.03 µg/ml .6
הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:

 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.ISO/IEC 17025 המעבדה פועלת ע''פ מערכת איכות .1

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה. .2

חתימה: אולגה צאוסובסקינבדק או בוצע ע"י:

חתימה: סמירנוב ילנהאושר ע"י:

סוף דווח
יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של
מעבדות אקולוגיה א.פ בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

1.21.01E-SPh טופס:
1  מתוך1 עמוד18.06.2018  בתוקף מ:07 מהדורה: דיווח תוצאות בדיקה



החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה מעבדות

81227 מיקוד ,13337 ■בנה. ת.ד. ,2 רה' הפרתאקולוגיה י*™
,052-2333061נ״ד: ,08-9322116 פקס: ,08-9322115 טל:

פרטי לקוח:
אלכס" רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע״מ
13337 יבנה ת.ד. 2 רחוב הפרת

08-9322115.:ט ל
08-9322116.:פקס

24/03/2021 תאריך הדפסה:

R-21-003123 דיווח תוצאות בדיקה מסי

  סביבתיסוג הדיגום:
 11/03/2021 תאריך דיגום:
  הלקוחבדגם ע״י:
 תמיסהתאור הדוגמא:

 24/03/2021 תאריך ביצוע:
 11/03/2021 תאריך קבלה:
 פנימימסי הזמנה:
  קרורתנא■ שינוע וקבלה:
 מקררחסון במעבדה:

הבדיקה
הסמכה

ISO/IEC 
17026

יחידות תוצאת
)בדיקה( שיטת האנליזה פרמטר הנבדק קידוד דוגמא

+ pg/ml < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes Blank
+ pg/m! 0.6 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003123
+ gg/ml < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003127
+ gg/m! < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003131
+ gg/mi < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003135
+ gg/ml < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003139
+ gg/ml < 0.5 b.o. MASA 118/In House (SPh) Mercaptanes 21-003143

הערות בדיקה:
ISO/IEC 17025  תחת הסמכההינקהאנליזה  . )+( =1
ISO/IEC 17025  תחת הסמכהאינההאנליזה  . )-( =2
ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. .3
מצב הדוגמא בהגעה: תקין .4
(.MetroVai )החישוב בוצע בעזרת תוכנת .8.8 ]%[: אי וודאות מורחבת .5

LOD= 0.25 pg/ml LOQ= 0.5 pg/ml .6
הערות אבטחת איכות. הסמגות/הכרות:

 בהתאם לנהל■ עבודה מסודרים.ISO/IEC 17026  המעבדה פועלת ע"פ מערכת איכות.1

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה..2

 אלינה פלץנבדק או בוצע ע״י:

חתימה: סמירנוב ילנהאושר ע״י:

סוף דווח
יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של
מעבדות אקולוגיה א.פ בע״מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב

1.21.01E-SPh סופס:
1  מתוך1 עמודדיווח תוצאות בדיקה18.06.2018  בתוקף מ:07 מהדורה:



החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה
.81227  מיקוד,13337  יבנה. ת.ד.,2 רח' הפרת

,052-2333061 נייד:,08-9322116  פקס:,08-9322115 טל:
E-mail :Service@Labs-Eco.com

פרטי לקוח:
אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
 13337  יבנה ת.ד.2 רחוב הפרת

08-9322115טל.:
08-9322116פקס.:

18/03/2021 תאריך הדפסה:

R-21-003124 דיווח תוצאות בדיקה מס'
ארובות סוג הדיגום:
11-12/03/2021 תאריך דיגום:
הלקוח נדגם ע"י:
תמיסה תאור הדוגמא:

 14/03/2021 תאריך ביצוע:
 12/03/2021 תאריך קבלה:
פנימי מס' הזמנה:
 קרור תנאי שינוע וקבלה:
מקרר איחסון במעבדה:

תוצאות הבדיקה:
הסמכה
ISO/IEC 
17025

יחידות  תוצאת אנליזה
)בדיקה( שיטת האנליזה פרמטר הנבדק קידוד דוגמא

+ µg/ml <0.2 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia Blank
+ µg/ml 3.1 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003124
+ µg/ml 2.0 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003128
+ µg/ml 1.2 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003132
+ µg/ml 12.8 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003136
+ µg/ml 3.4 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003140
+ µg/ml 3.7 NIOSH P&CAM 205 (SPh) Ammonia 21-003144

הערות בדיקה:
ISO/IEC 17025  תחת הסמכההינה האנליזה )+( = .1
ISO/IEC 17025  תחת הסמכהאינה האנליזה )-( = .2
ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. .3
מצב הדוגמא בהגעה: תקין .4
(.MetroVal  )החישוב בוצע בעזרת תוכנת.8.0 ]%[: אי וודאות מורחבת .5

LOD= 0.11 µg/ml LOQ= 0.2 µg/ml .6
הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:

 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.ISO/IEC 17025 המעבדה פועלת ע''פ מערכת איכות .1

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה. .2

חתימה: מריה נפיודובנבדק או בוצע ע"י:

חתימה:  סמירנוב ילנהאושר ע"י:

סוף דווח
יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של
מעבדות אקולוגיה א.פ בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

1.21.01E-SPh טופס:
1  מתוך1 עמוד18.06.2018  בתוקף מ:07 מהדורה: דיווח תוצאות בדיקה



שרותי מעבדה אנליטייםמ ”אמינולאב בע
T +972.8.930.3333 F +972.8.930.3300

70400  נס ציונה ,4074 . ,ת.ד1  פנחס ספיר ,קרית ויצמן

לכבוד:
מר אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
results@labs-eco.com :ל"דוא

01/04/2021
011279.21 'מס

Service@labs-eco.com:מייל,08-9322116:פקס, כהןאמית העתק:
לתוצאות המעבדה 011279.21 'תעודה מס

C-021638.21 :אמינולאב' מס
SKC 226-09 שפופרת בלאנקתאור הדוגמה: 

14/03/2021 :תאריך קבלה
הלקוח נדגם ע"י:

- סוג הדיגום:
H-21-1154-1 מס' הזמנה:

 נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
 ספקטרא 350,000 המכילה Wiley 7 מול ספרית GC-MS סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב-

וזוהו בה החומרים הבאים:

Compound CAS No. Results 
(¥g/Tube as
O-xylene)

Library Search 
Quality

* Toluene 108-88-3 0.9 74
.alpha.-pinene 80-56-8 0.4 70
Butane 106-97-8 0.6 58
dl-Limonene 138-86-3 1.0 89
Ethanol 64-17-5 2.0 78
Hexane 110-54-3 1.4 74
Methane, dimethoxy 109-87-5 6.5 83

אבטחת איכות:

 הסמכה/
הכרה

הבדיקה תקן /שיטה

(-) GC-MS  נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר

 הכרות: /הסמכות
 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. ISO/IEC 17025 למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי

 אין הסמכה ואין הכרה.)-( =

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

4 ךמתו 1 ףד יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

mailto:results@labs-eco.com
mailto:Service@labs-eco.com


שרותי מעבדה אנליטייםמ ”אמינולאב בע
T +972.8.930.3333 F +972.8.930.3300

70400  נס ציונה ,4074 . ,ת.ד1  פנחס ספיר ,קרית ויצמן

לכבוד:
מר אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
results@labs-eco.com :ל"דוא

01/04/2021
011279.21 'מס

Service@labs-eco.com:מייל,08-9322116:פקס, כהןאמית העתק:
לתוצאות המעבדה 011279.21 'תעודה מס

C-021639.21 :אמינולאב' מס
21-003137 שפופרתתאור הדוגמה: 

14/03/2021 :תאריך קבלה
הלקוח נדגם ע"י:

- סוג הדיגום:
H-21-1154-1 מס' הזמנה:

 נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
 ספקטרא 350,000 המכילה Wiley 7 מול ספרית GC-MS סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב-

וזוהו בה החומרים הבאים:

Compound CAS No. Results 
(¥g/Tube as
O-xylene)

Library Search 
Quality

* Toluene 108-88-3 1.2 72
2-Propanone 67-64-1 83 86
Propane, 2,2'-oxybis 108-20-3 1.1 68

אבטחת איכות:

 הסמכה/
הכרה

הבדיקה תקן /שיטה

(-) GC-MS  נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר

 הכרות: /הסמכות
 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. ISO/IEC 17025 למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי

 אין הסמכה ואין הכרה.)-( =

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

4 ךמתו 2 ףד יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

mailto:results@labs-eco.com
mailto:Service@labs-eco.com


שרותי מעבדה אנליטייםמ ”אמינולאב בע
T +972.8.930.3333 F +972.8.930.3300

70400  נס ציונה ,4074 . ,ת.ד1  פנחס ספיר ,קרית ויצמן

לכבוד:
מר אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
results@labs-eco.com :ל"דוא

01/04/2021
011279.21 'מס

Service@labs-eco.com:מייל,08-9322116:פקס, כהןאמית העתק:
לתוצאות המעבדה 011279.21 'תעודה מס

C-021640.21 :אמינולאב' מס
21-003141 שפופרתתאור הדוגמה: 

14/03/2021 :תאריך קבלה
הלקוח נדגם ע"י:

- סוג הדיגום:
H-21-1154-1 מס' הזמנה:

 נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
 ספקטרא 350,000 המכילה Wiley 7 מול ספרית GC-MS סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב-

וזוהו בה החומרים הבאים:

Compound CAS No. Results 
(¥g/Tube as
O-xylene)

Library Search 
Quality

* Toluene 108-88-3 0.7 81

אבטחת איכות:

 הסמכה/
הכרה

הבדיקה תקן /שיטה

(-) GC-MS  נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר

 הכרות: /הסמכות
 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. ISO/IEC 17025 למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי

 אין הסמכה ואין הכרה.)-( =

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

4 ךמתו 3 ףד יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

mailto:results@labs-eco.com
mailto:Service@labs-eco.com


שרותי מעבדה אנליטייםמ ”אמינולאב בע
T +972.8.930.3333 F +972.8.930.3300

70400  נס ציונה ,4074 . ,ת.ד1  פנחס ספיר ,קרית ויצמן

לכבוד:
מר אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
results@labs-eco.com :ל"דוא

01/04/2021
011279.21 'מס

Service@labs-eco.com:מייל,08-9322116:פקס, כהןאמית העתק:
לתוצאות המעבדה 011279.21 'תעודה מס

C-021641.21 :אמינולאב' מס
21-003145 שפופרתתאור הדוגמה: 

14/03/2021 :תאריך קבלה
הלקוח נדגם ע"י:

- סוג הדיגום:
H-21-1154-1 מס' הזמנה:

 נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
 ספקטרא 350,000 המכילה Wiley 7 מול ספרית GC-MS סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב-

וזוהו בה החומרים הבאים:

Compound CAS No. Results 
(¥g/Tube as
O-xylene)

Library Search 
Quality

* Toluene 108-88-3 1.3 93
2-Propanone 67-64-1 1.8 64

אבטחת איכות:

 הסמכה/
הכרה

הבדיקה תקן /שיטה

(-) GC-MS  נדיפים- GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר

 הכרות: /הסמכות
 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. ISO/IEC 17025 למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי

 אין הסמכה ואין הכרה.)-( =

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

4 ךמתו 4 ףד יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.
*סוף תעודת הבדיקה*

mailto:results@labs-eco.com
mailto:Service@labs-eco.com


1/4/2021 תאריך מילוי הטופס:
(אנליזה) 5 "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" חלק- 11טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מנספח ה

08-9303333טלפון: שרותי מעבדה אנליטייםאמינולאב בע"מ שם המעבדה:

marketing@aminolab.net:דוא"ל 70400 נס ציונה ,4074 .ד.ת ,1 פנחס ספיר, קרית ויצמןכתובת:

15:43 שעת קבלת הדגימות במעבדה: 14/03/21 תאריך קבלת הדגימות במעבדה:

- שם מוסר הדגימה:

חתימה:
קבלת דוגמאותתפקיד: 

שם מקבל הדגימה
ויקטוריה שפק במעבדה:

שיטת האנליזה

 תנאי אחסון
ושימור הדוגמא

במעבדה

 שעת
 סיום

הבדיקה

 תאריך
 ביצוע

האנליזה
מספר דגימה מספר אמינולאב

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר 
GC-MS -נדיפים 

C¶2-8-מקרר 14:00 24/03/21 226-09 SKC שפופרת בלאנק 021638.21-C

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר 
GC-MS -נדיפים 

C¶2-8-מקרר 14:04 24/03/21 21-003137 שפופרת 021639.21-C

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר 
GC-MS -נדיפים 

C¶2-8-מקרר 14:05 24/03/21 21-003141 שפופרת 021640.21-C

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר 
GC-MS -נדיפים 

C¶2-8-מקרר 14:06 24/03/21 21-003145 שפופרת 021641.21-C

1 מתוך 1 עמוד



בדיקות סביבתיות באוויר
פתוח. דו"ח תוצאות
RO-032-Y-0521

יובלים אשדוד בע"מ המזמין:

תחנת שאיבה י"ג,  אשדוד אזור הבדיקות:

חיליק סדובסקי, מנהל מחלקת אכיפה הנציג של המזמין:

דרום מחוז:

תעלת המגוב הגס, לפני הבור הרטוב תיאור בדיקות:

3 סדרות

23-05-21 תאריך ביצוע הבדיקות:

14-06-21 תאריך הדפסת הדו"ח:

אלכסנדר קלף הבדיקות בוצעו ע"י:

אנדרי אוסטימנקו

מיכאל אורייבסקי עורך הדו"ח:

מנכ"ל אלכסיי רטנר   הדו"ח אושר ע"י:



3 1. תיאור הבדיקות

5 2. תמונות של נקודות הבדיקה

6 .(VOC לא כולל סריקת) 3. תוצאות בדיקות

7 .VOC 4. תוצאות בדיקות. סריקת

8 .(VOC לא כולל סריקת) 5. סיכום תוצאות אנליזה

9 .VOC 6. סיכום תוצאות אנליזה.סריקת

10 7. מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

8. נספחים:

תעודות אנליזה

תוכן עניינים
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14-06-21 תאריך: לכבוד 

חיליק סדובסקי, מנהל מחלקת אכיפה

יובלים אשדוד בע"מ

בדיקות מזהמי באוויר באתר תחנת שאיבה י"ג,  אשדוד הנדון:

בתחנת שאיבה י"ג נערכו בדיקות פליטות מזהמי אוויר משטח השפכים.

מיקום נקודת הבדיקה: הבור הרטוב.

.VOC בנקודה זאת נערכו 3 חזרות של בדיקות מימן גופרתי, כלל מרקפטנים, אמוניה וסריקת

משך הבדיקות בכל חזרה: 1 שעות.

הפרש בין החזרות: כ-8 שעות.

מיקום נקודת הבדיקה נבחר עפ"י הנחיות המזמין.

שטח הפליטה שנמדד ע"י צוות הבודקים (בור רטוב + שתי תעלות, שפכים פתוחים בלבד) הינו

מ"ר. 19.2

תיאור הבדיקות:

.EPA/600/8-86/008 שיטת הבדיקה: על בסיס .1
קביעת ריכוזי H2S בוצעה לפי שיטה מס. 701 . .2

.H2S -תוצאות חושבו כ .SpectroPhotometric (SPh)– שיטת אנליזה       
. 401C .בוצעה לפי שיטה מס NH3 קביעת ריכוזי .3

.NH3 -תוצאות חושבו כ .SpectroPhotometric (SPh)– שיטת אנליזה       
קביעת ריכוזי כלל מרקפטנים בוצעה לפי שיטה מס. 118 . .4
       שיטת אנליזה - SPh. תוצאות חושבו כמתיל מרקפטן.

NIOSH-1501 על בסיס שיטה  VOC סריקת .5
.O-Xylene-התוצאה מחושבת כ .GC-MS – שיטת אנליזה       

.(Isolation Flux Chamber) "הדיגום נערך באמצעות "פעמון .6
ספיקת חנקן נכנסת לפעמון - כ-5 ליטר/דקה. .7

3. חישוב הפליטות:

חישוב קצב פליטת בנקודה (E, מק"ג/מ"ר/שניה):   ●

E=Y*Q/A/60/1000*C

Y = ריכוז המזהם במק"ג/מ"ק

Q = ספיקת חנקן נכסנת לתוך הפעמון בליטר/דקה

A = שטח המכוסה ע"י הפעמון

C = פקטור תיקון בטמפרטורה

חישוב קצב פליטת ממוצע  (Eavg, מק"ג/מ"ר/שניה) עפ"י הממוצע של כל נקודות הבדיקה. ●
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כללי:

 ISO-17025 חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ מוסמכת לתקן מעבדת דיגום:

לביצוע דיגום ע"פ כל השיטות המופיעות בטבלת התוצאות ומוסמכת לביצוע

בדיקות ריח ממקורות שטח, אך לא מוסמכת לביצוע בדיקות מזהמים ממקורות שטח

.EPA/600/8-86/008 לפי שיטת

תעודות אנליזה של מעבדות אקולוגיה שמצורפות (למעט מרקפטן)  תעודות אנליטיות:

לדו"ח הינן תחת הסמכת ISO-17025 (של הרשות להסמכת מעבדות).

 (NIOSH-1501  שיטת) VOC Screening -תעודת אנליזות ל

 ISO-17025 של מעבדת אמינולאב שמצורפת לדו"ח אינה תחת הסמכת

(של הרשות להסמכת מעבדות).

,ISO-17025 חברת מעבדות אקולוגיה פועלת ע"פ מערכת איכות מעבדות אנליטיות:

מוסמכת לביצוע אנליזות למימן גופרתי, אמוניה.

מעבדת אמינולאב פועלת ע"פ מערכת איכות ISO-17025 אך לא מוסמכת 

לביצוע אנליזות ל- VOC's (שיטת  NIOSH-1501) ע"י הרשות 

להסמכת מעבדות.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות. הערה כללית:
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נקודת דגימה
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הערות
קצב פליטה 
מהמקור

שטח 
הפליטה 
של המקור

קצב פליטה, 
מתוקן

פקטור 
תיקון

קצב פליטה, 
בטמפרטורה 
בתוך הפעמון

ריכוז, 
בטמפרטורה 
בתוך הפעמון

טמפרטורה 
נומינלית 

(טמפרטורה 
ממוצעת בתוך 
הפעמון בכל 
ההסדרות)

טמפרטורה 
ממוצעת בתוך 
הפעמון בזמן 
הבדיקה

שטח 
מכוסה ע"י 

 Flux
Hood

ספיקת 
חנקן

המזהם הנבדק

mg/sec/source m2 mcg/sec/m2 mcg/sec/m2 mcg/m3 oC oC m 2 L/min

סדרת בדיקות 1
86.57 19.20 4.51 1.02 4.44 7,078.46 27.2 26.0 0.13 4.9 מימן גופרתי

< LOQ 2.49 19.20 0.130 1.02 0.128 203.55 27.2 26.0 0.13 4.9 כלל מרקפטנים
40.76 19.20 2.123 1.02 2.090 3,333.06 27.2 26.0 0.13 4.9 אמוניה

סדרת בדיקות 2
130.40 19.20 6.79 1.00 6.77 10,959.33 27.2 27.0 0.13 4.8 מימן גופרתי

< LOQ 2.46 19.20 0.128 1.00 0.128 206.75 27.2 27.0 0.13 4.8 כלל מרקפטנים
16.79 19.20 0.874 1.00 0.872 1,410.79 27.2 27.0 0.13 4.8 אמוניה

סדרת בדיקות 3
165.60 19.20 8.63 0.98 8.79 13,710.07 27.2 28.7 0.13 5.0 מימן גופרתי

2.44 19.20 0.127 0.98 0.129 201.81 27.2 28.7 0.13 5.0 כלל מרקפטנים
19.78 19.20 1.030 0.98 1.050 1,637.60 27.2 28.7 0.13 5.0 אמוניה

.(<LOD) תוצאה נמוכה מסף הגילוי של האנליזה - "N/D" .תוצאה נמוכה מסף הרגישות של האנליזה - "< LOQ" .1 הערות:

(VOC ללא סריקת) תוצאות הדיגום
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הערות
קצב פליטה 
מהמקור

שטח 
הפליטה 
של המקור

קצב פליטה, 
מתוקן

פקטור 
תיקון

קצב פליטה, 
בטמפרטורה 
בתוך הפעמון

ריכוז, 
בטמפרטורה 
בתוך הפעמון

טמפרטורה 
נומינלית 

(טמפרטורה 
ממוצעת בתוך 
הפעמון בכל 
ההסדרות)

טמפרטורה 
ממוצעת בתוך 
הפעמון בזמן 
הבדיקה

שטח 
מכוסה ע"י 

 Flux
Hood

ספיקת 
חנקן

המזהם הנבדק

mg/sec/source m2 mcg/sec/m2 mcg/sec/m2 mcg/m3 oC oC m 2 L/min

2.00 19.20 0.10 1.02 0.10 162.64 27.6 26.0 0.13 4.9 * Toluene
2.95 19.20 0.154 1.02 0.151 240.09 27.6 26.0 0.13 4.9 * Chloroform
2.47 19.20 0.129 1.02 0.126 201.36 27.6 26.0 0.13 4.9 Unknown

----- 19.20 ----- 1.01 ----- ----- 27.6 27.0 0.13 4.8 Not detected

5.20 19.20 0.27 0.99 0.27 428.55 27.6 28.7 0.13 5.0 * Ethylbenzene
3.59 19.20 0.19 0.99 0.19 296.09 27.6 28.7 0.13 5.0 * Toluene
2.65 19.20 0.14 0.99 0.14 218.17 27.6 28.7 0.13 5.0 * Chloroform
3.12 19.20 0.16 0.99 0.16 257.13 27.6 28.7 0.13 5.0 Unknown

24.59 19.20 1.28 0.99 1.30 2,025.87 27.6 28.7 0.13 5.0 Xylenes

.(<LOD) תוצאה נמוכה מסף הגילוי של האנליזה - "N/D" .תוצאה נמוכה מסף הרגישות של האנליזה - "< LOQ" .1 הערות:

VOC תוצאות הדיגום. סריקת

סדרת בדיקות 1

סדרת בדיקות 2

סדרת בדיקות 3
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הערות
ריכוז באוויר 

הנדגם
תכולה 
בדוגמה

תוצאה אנליטית תוצאה אנליטית נפח הדוגמה מזהם קידוד הדוגמה קידוד שדה
נפח 

האוויר 
הנדגם

ספיקת 
דגימה 
ממוצעת

ספיקת 
דגימה 
סוף

ספיקת 
דגימה 
התחלה

משך 
הדיגום

mcg/m3 mcg mcg/sample mcg/ml ml  No. No. L ml/min ml/min ml/min min

7,078.46 261.45 ----- 17.43 15.0 מימן גופרתי 21-005858 C-1 36.94 0.6156 0.6098 0.6214 60

< LOQ 203.5 7.50 ----- 0.50 15.0 כלל מרקפטנים 21-005859 MRC-1 36.85 0.6141 0.6111 0.6171 60

3,333.1 121.50 ----- 8.10 15.0 אמוניה 21-005860 A-1 36.45 0.6076 0.6101 0.6050 60

10,959.33 418.80 ----- 27.92 15.0 מימן גופרתי 21-005862 C-2 38.21 0.6369 0.6188 0.6550 60

< LOQ 206.7 7.50 ----- 0.50 15.0 כלל מרקפטנים 21-005863 MRC-2 36.28 0.6046 0.6022 0.6070 60

1,410.8 51.00 ----- 3.40 15.0 אמוניה 21-005864 A-2 36.15 0.6025 0.6028 0.6022 60

13,710.07 504.75 ----- 33.65 15.0 מימן גופרתי 21-005866 C-3 36.82 0.6136 0.6084 0.6188 60

201.8 7.50 ----- 0.50 15.0 כלל מרקפטנים 21-005867 MRC-3 37.16 0.6194 0.6177 0.6211 60

1,637.6 60.00 ----- 4.00 15.0 אמוניה 21-005868 A-3 36.64 0.6107 0.6043 0.6170 60

(VOC ללא סריקת) סיכום תוצאות אנליזה

סדרת בדיקות 1

סדרת בדיקות 2

סדרת בדיקות 3
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הערות
ריכוז באוויר 

הנדגם
תכולה 
בדוגמה

תוצאה אנליטית תוצאה אנליטית נפח הדוגמה מזהם קידוד הדוגמה קידוד שדה
נפח 

האוויר 
הנדגם

ספיקת 
דגימה 
ממוצעת

ספיקת 
דגימה 
סוף

ספיקת 
דגימה 
התחלה

משך 
הדיגום

mcg/m3 mcg mcg/sample mcg/ml ml  No. No. L ml/min ml/min ml/min min

162.64 2.1 2.1 ----- ----- * Toluene 21-005861 V-1,11-xy 12.91 0.2152 0.2100 0.2204 60

240.1 3.1 3.1 ----- ----- * Chloroform 21-005861 V-1,11-xy 12.91 0.2152 0.2100 0.2204 60

201.4 2.6 2.6 ----- ----- Unknown 21-005861 V-1,11-xy 12.91 0.2152 0.2100 0.2204 60

----- ----- ----- ----- Not detected 21-005865 V-2,22-xy 12.58 0.2096 0.2088 0.2104 60

428.55 5.5 5.5 ----- ----- * Ethylbenzene 21-005869 V-3,33-xy 12.83 0.2139 0.2088 0.2190 60

296.09 3.8 3.8 ----- ----- * Toluene 21-005869 V-3,33-xy 12.83 0.2139 0.2088 0.2190 60

218.17 2.8 2.8 ----- ----- * Chloroform 21-005869 V-3,33-xy 12.83 0.2139 0.2088 0.2190 60

257.13 3.3 3.3 ----- ----- Unknown 21-005869 V-3,33-xy 12.83 0.2139 0.2088 0.2190 60

2,025.87 26.0 26.0 ----- ----- Xylenes 21-005869 V-3,33-xy 12.83 0.2139 0.2088 0.2190 60

VOC סיכום תוצאות אנליזה לסריקת

סדרת בדיקות 1

סדרת בדיקות 2

סדרת בדיקות 3
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הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.89 25.0 26.0 6:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.89 25.0 26.0 6:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.89 25.0 26.0 6:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.89 25.0 26.0 6:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.89 25.0 26.0 6:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.89 25.0 26.0 6:30 דיגום 5
 4.89 25.0 26.0 6:36 דיגום 6
 4.89 25.0 26.0 6:42 דיגום 7
 4.89 25.0 26.0 6:48 דיגום 8
 4.89 25.0 26.0 6:54 דיגום 9

4.89 25.0 26.0 7:00 דיגום 10
4.89 25.0 26.0 7:06 דיגום 11
4.89 25.0 26.0 7:12 דיגום 12
4.89 25.0 26.0 7:18 דיגום 13
4.89 25.0 26.0 7:24 סוף הדיגום 14

 4.89 25.0 26.0 ממוצע:

מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 1
מימן גופרתי
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 1

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.9 25.0 26.0 6:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.9 25.0 26.0 6:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.9 25.0 26.0 6:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.9 25.0 26.0 6:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.9 25.0 26.0 6:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.9 25.0 26.0 6:30 דיגום 5
 4.9 25.0 26.0 6:36 דיגום 6
 4.9 25.0 26.0 6:42 דיגום 7
 4.9 25.0 26.0 6:48 דיגום 8
 4.9 25.0 26.0 6:54 דיגום 9

4.9 25.0 26.0 7:00 דיגום 10
4.9 25.0 26.0 7:06 דיגום 11
4.9 25.0 26.0 7:12 דיגום 12
4.9 25.0 26.0 7:18 דיגום 13
4.9 25.0 26.0 7:24 סוף הדיגום 14

 4.89 25.0 26.0 ממוצע:

כלל מרקפטנים
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 1

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.9 25.0 26.0 6:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.9 25.0 26.0 6:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.9 25.0 26.0 6:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.9 25.0 26.0 6:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.9 25.0 26.0 6:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.9 25.0 26.0 6:30 דיגום 5
 4.9 25.0 26.0 6:36 דיגום 6
 4.9 25.0 26.0 6:42 דיגום 7
 4.9 25.0 26.0 6:48 דיגום 8
 4.9 25.0 26.0 6:54 דיגום 9

4.9 25.0 26.0 7:00 דיגום 10
4.9 25.0 26.0 7:06 דיגום 11
4.9 25.0 26.0 7:12 דיגום 12
4.9 25.0 26.0 7:18 דיגום 13
4.9 25.0 26.0 7:24 סוף הדיגום 14

 4.89 25.0 26.0 ממוצע:

אמוניה
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 1

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.9 25.0 26.0 6:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.9 25.0 26.0 6:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.9 25.0 26.0 6:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.9 25.0 26.0 6:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.9 25.0 26.0 6:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.9 25.0 26.0 6:30 דיגום 5
 4.9 25.0 26.0 6:36 דיגום 6
 4.9 25.0 26.0 6:42 דיגום 7
 4.9 25.0 26.0 6:48 דיגום 8
 4.9 25.0 26.0 6:54 דיגום 9

4.9 25.0 26.0 7:00 דיגום 10
4.9 25.0 26.0 7:06 דיגום 11
4.9 25.0 26.0 7:12 דיגום 12
4.9 25.0 26.0 7:18 דיגום 13
4.9 25.0 26.0 7:24 סוף הדיגום 14

 4.89 25.0 26.0 ממוצע:

VOC סריקת

Yud Gimel WW station, Flux, 23-05-21, RO-032-Y-0521 S1 Page 13 of 21



הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.82 23.0 27.0 15:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.82 23.0 27.0 15:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.82 24.0 27.0 15:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.82 24.0 27.0 15:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.82 24.0 27.0 15:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.82 24.0 27.0 15:30 דיגום 5
 4.82 24.0 27.0 15:36 דיגום 6
 4.82 24.0 27.0 15:42 דיגום 7
 4.82 25.0 27.0 15:48 דיגום 8
 4.82 25.0 27.0 15:54 דיגום 9

4.82 25.0 27.0 16:00 דיגום 10
4.82 25.0 27.0 16:06 דיגום 11
4.82 25.0 27.0 16:12 דיגום 12
4.82 25.0 27.0 16:18 דיגום 13
4.82 25.0 27.0 16:24 סוף הדיגום 14

 4.82 24.3 27.0 ממוצע:

מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 2
מימן גופרתי
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 2

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.8 23.0 27.0 15:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.8 23.0 27.0 15:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.8 24.0 27.0 15:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.8 24.0 27.0 15:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.8 24.0 27.0 15:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.8 24.0 27.0 15:30 דיגום 5
 4.8 24.0 27.0 15:36 דיגום 6
 4.8 24.0 27.0 15:42 דיגום 7
 4.8 25.0 27.0 15:48 דיגום 8
 4.8 25.0 27.0 15:54 דיגום 9

4.8 25.0 27.0 16:00 דיגום 10
4.8 25.0 27.0 16:06 דיגום 11
4.8 25.0 27.0 16:12 דיגום 12
4.8 25.0 27.0 16:18 דיגום 13
4.8 25.0 27.0 16:24 סוף הדיגום 14

 4.82 24.3 27.0 ממוצע:

כלל מרקפטנים
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 2

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.8 23.0 27.0 15:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.8 23.0 27.0 15:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.8 24.0 27.0 15:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.8 24.0 27.0 15:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.8 24.0 27.0 15:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.8 24.0 27.0 15:30 דיגום 5
 4.8 24.0 27.0 15:36 דיגום 6
 4.8 24.0 27.0 15:42 דיגום 7
 4.8 25.0 27.0 15:48 דיגום 8
 4.8 25.0 27.0 15:54 דיגום 9

4.8 25.0 27.0 16:00 דיגום 10
4.8 25.0 27.0 16:06 דיגום 11
4.8 25.0 27.0 16:12 דיגום 12
4.8 25.0 27.0 16:18 דיגום 13
4.8 25.0 27.0 16:24 סוף הדיגום 14

 4.82 24.3 27.0 ממוצע:

אמוניה
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 2

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 4.8 23.0 27.0 15:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 4.8 23.0 27.0 15:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 4.8 24.0 27.0 15:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 4.8 24.0 27.0 15:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 4.8 24.0 27.0 15:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 4.8 24.0 27.0 15:30 דיגום 5
 4.8 24.0 27.0 15:36 דיגום 6
 4.8 24.0 27.0 15:42 דיגום 7
 4.8 25.0 27.0 15:48 דיגום 8
 4.8 25.0 27.0 15:54 דיגום 9

4.8 25.0 27.0 16:00 דיגום 10
4.8 25.0 27.0 16:06 דיגום 11
4.8 25.0 27.0 16:12 דיגום 12
4.8 25.0 27.0 16:18 דיגום 13
4.8 25.0 27.0 16:24 סוף הדיגום 14

 4.82 24.3 27.0 ממוצע:

VOC סריקת
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הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 5.0 24.0 29.0 0:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 5.0 24.0 29.0 0:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 5.0 24.0 29.0 0:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 5.0 24.0 29.0 0:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 5.0 24.0 29.0 0:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 5.0 24.0 29.0 0:30 דיגום 5
 5.0 24.0 29.0 0:36 דיגום 6
 5.0 24.0 29.0 0:42 דיגום 7
 5.0 24.0 29.0 0:48 דיגום 8
 5.0 24.0 29.0 0:54 דיגום 9

5.0 24.0 28.0 1:00 דיגום 10
5.0 24.0 28.0 1:06 דיגום 11
5.0 24.0 28.0 1:12 דיגום 12
5.0 24.0 28.0 1:18 דיגום 13
5.0 24.0 28.0 1:24 סוף הדיגום 14

 5.00 24.0 28.7 ממוצע:

מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 3
מימן גופרתי
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 3

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 5.0 24.0 29.0 0:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 5.0 24.0 29.0 0:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 5.0 24.0 29.0 0:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 5.0 24.0 29.0 0:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 5.0 24.0 29.0 0:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 5.0 24.0 29.0 0:30 דיגום 5
 5.0 24.0 29.0 0:36 דיגום 6
 5.0 24.0 29.0 0:42 דיגום 7
 5.0 24.0 29.0 0:48 דיגום 8
 5.0 24.0 29.0 0:54 דיגום 9

5.0 24.0 28.0 1:00 דיגום 10
5.0 24.0 28.0 1:06 דיגום 11
5.0 24.0 28.0 1:12 דיגום 12
5.0 24.0 28.0 1:18 דיגום 13
5.0 24.0 28.0 1:24 סוף הדיגום 14

 5.00 24.0 28.7 ממוצע:

כלל מרקפטנים
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 3

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 5.0 24.0 29.0 0:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 5.0 24.0 29.0 0:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 5.0 24.0 29.0 0:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 5.0 24.0 29.0 0:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 5.0 24.0 29.0 0:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 5.0 24.0 29.0 0:30 דיגום 5
 5.0 24.0 29.0 0:36 דיגום 6
 5.0 24.0 29.0 0:42 דיגום 7
 5.0 24.0 29.0 0:48 דיגום 8
 5.0 24.0 29.0 0:54 דיגום 9

5.0 24.0 28.0 1:00 דיגום 10
5.0 24.0 28.0 1:06 דיגום 11
5.0 24.0 28.0 1:12 דיגום 12
5.0 24.0 28.0 1:18 דיגום 13
5.0 24.0 28.0 1:24 סוף הדיגום 14

 5.00 24.0 28.7 ממוצע:

אמוניה
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מהלך בדיקה ותוצאות מדידת טמפרטורה

סדרת בדיקות 3

הערות ספיקת חנקן
טמפרטורת 
הסביבה

טמפרטורה 
בתוך 
הפעמון

שעת 
המדידה

שלב הבדיקה
החלפת 

חנקן מס' 
(V/Q)

 liter/min oC oC HH:mm No.
 5.0 24.0 29.0 0:00 התחלת הזרמת חנקן 0
 5.0 24.0 29.0 0:06 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 1 1
 5.0 24.0 29.0 0:12 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 2 2
 5.0 24.0 29.0 0:18 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 3 3
 5.0 24.0 29.0 0:24 סיום החלפת נפח הפעמון מס' 4 והתחלת הדיגום 4
 5.0 24.0 29.0 0:30 דיגום 5
 5.0 24.0 29.0 0:36 דיגום 6
 5.0 24.0 29.0 0:42 דיגום 7
 5.0 24.0 29.0 0:48 דיגום 8
 5.0 24.0 29.0 0:54 דיגום 9

5.0 24.0 28.0 1:00 דיגום 10
5.0 24.0 28.0 1:06 דיגום 11
5.0 24.0 28.0 1:12 דיגום 12
5.0 24.0 28.0 1:18 דיגום 13
5.0 24.0 28.0 1:24 סוף הדיגום 14

 5.00 24.0 28.7 ממוצע:

VOC סריקת
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30/05/2021תאריך הדפסה:פרטי לקוח:
אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
רחוב הפרת 2 יבנה ת.ד. 13337

טל.:08-9322115

פקס.:08-9322116

R-21-005858דיווח תוצאות בדיקה מס'
26/05/2021תאריך ביצוע:ארובותסוג הדיגום:
23/05/2021תאריך קבלה:23/05/2021תאריך דיגום:
פנימימס' הזמנה:הלקוחנדגם ע"י:
קרור         תנאי שינוע וקבלה:תמיסה תאור הדוגמא:

מקרראיחסון במעבדה: 

תוצאות הבדיקה:

שיטת האנליזהפרמטר הנבדקקידוד דוגמא
תוצאת אנליזה 

(בדיקה)
יחידות

 הסמכה 
 ISO/IEC

17025

BlankH2SMASA 701 (SPh)< 0.03µg/ml+

21-005858H2SMASA 701 (SPh)17.43µg/ml+

21-005862H2SMASA 701 (SPh)27.92µg/ml+

21-005866H2SMASA 701 (SPh)33.65µg/ml+

 הערות בדיקה:

ISO/IEC 17025 1. (+) = האנליזה הינה תחת הסמכה

ISO/IEC 17025 2. (-) = האנליזה אינה תחת הסמכה

3. ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. 

.(MetroVal החישוב בוצע בעזרת תוכנת)  .5. אי וודאות מורחבת [%]: 8.8

 LOD= 0.02 µg/ml   LOQ= 0.03 µg/ml .6

הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:
1. המעבדה פועלת ע''פ מערכת איכות ISO/IEC 17025 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.

2. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה.

חתימה:נבדק או בוצע ע"י: אולגה צאוסובסקי

חתימה:אושר ע"י: סמירנוב ילנה

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של 

מעבדות אקולוגיה א.פ בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

4. מצב הדוגמא בהגעה: תקין

סוף דווח

.81227מיקוד , 13337. ד.ת. יבנה, 2הפרת ' רח
,052-2333061:נייד, 08-9322116: פקס, 08-9322115:  טל

 E-mail :Service@Labs-Eco.com

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

עמוד 1 מתוך 1 דיווח תוצאות בדיקה
1.21.01E-SPh :טופס

מהדורה: 07 בתוקף מ: 18.06.2018



31/05/2021תאריך הדפסה:פרטי לקוח:
אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

רחוב הפרת 2 יבנה ת.ד. 13337

טל.:08-9322115

פקס.:08-9322116

R-21-005859דיווח תוצאות בדיקה מס'

27/05/2021תאריך ביצוע:סביבתיסוג הדיגום:
23/05/2021תאריך קבלה:23/05/2021תאריך דיגום:
פנימימס' הזמנה:הלקוחנדגם ע"י:
קרור         תנאי שינוע וקבלה:תמיסה תאור הדוגמא:

מקרראיחסון במעבדה: 

תוצאות הבדיקה:

שיטת האנליזהפרמטר הנבדקקידוד דוגמא
תוצאת אנליזה 

(בדיקה)
יחידות

 הסמכה 
 ISO/IEC

17025

BlankMercaptanes
b.o. MASA 118/ In House 

(SPh)< 0.5µg/ml+

21-005859Mercaptanes
b.o. MASA 118/ In House 

(SPh)< 0.5µg/ml+

21-005863Mercaptanes
b.o. MASA 118/ In House 

(SPh)< 0.5µg/ml+

21-005867Mercaptanes
b.o. MASA 118/ In House 

(SPh)≤0.5µg/ml+

 הערות בדיקה:

ISO/IEC 17025 1. (+) = האנליזה הינה תחת הסמכה

ISO/IEC 17025 2. (-) = האנליזה אינה תחת הסמכה

3. ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. 

.(MetroVal החישוב בוצע בעזרת תוכנת)  .5. אי וודאות מורחבת [%]: 8.8

 LOD= 0.25 µg/ml   LOQ= 0.5 µg/ml .6

הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:
1. המעבדה פועלת ע''פ מערכת איכות ISO/IEC 17025 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.

2. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה.

חתימה:נבדק או בוצע ע"י:  אלינה פלץ

חתימה:אושר ע"י: סמירנוב ילנה

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של 

מעבדות אקולוגיה א.פ בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

4. מצב הדוגמא בהגעה: תקין

סוף דווח

.81227מיקוד , 13337. ד.ת. יבנה, 2הפרת ' רח
,052-2333061:נייד, 08-9322116: פקס, 08-9322115:  טל

 E-mail :Service@Labs-Eco.com

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

עמוד 1 מתוך 1 דיווח תוצאות בדיקה
1.21.01E-SPh :טופס

מהדורה: 07 בתוקף מ: 18.06.2018



27/05/2021תאריך הדפסה:פרטי לקוח:
אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

רחוב הפרת 2 יבנה ת.ד. 13337

טל.:08-9322115

פקס.:08-9322116

R-21-005860דיווח תוצאות בדיקה מס'

27/05/2021תאריך ביצוע:ארובותסוג הדיגום:
23/05/2021תאריך קבלה:23/05/2021תאריך דיגום:
פנימימס' הזמנה:הלקוחנדגם ע"י:
קרור         תנאי שינוע וקבלה:תמיסה תאור הדוגמא:

מקרראיחסון במעבדה: 

תוצאות הבדיקה:

שיטת האנליזהפרמטר הנבדקקידוד דוגמא
תוצאת אנליזה 

(בדיקה)
יחידות

 הסמכה 
 ISO/IEC

17025

BlankAmmoniaNIOSH P&CAM 205 (SPh)<0.2µg/ml+

21-005860AmmoniaNIOSH P&CAM 205 (SPh)8.1µg/ml+

21-005864AmmoniaNIOSH P&CAM 205 (SPh)3.4µg/ml+

21-005868AmmoniaNIOSH P&CAM 205 (SPh)4.0µg/ml+

 הערות בדיקה:

ISO/IEC 17025 1. (+) = האנליזה הינה תחת הסמכה

ISO/IEC 17025 2. (-) = האנליזה אינה תחת הסמכה

3. ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב. 

.(MetroVal החישוב בוצע בעזרת תוכנת)  .5. אי וודאות מורחבת [%]: 8.0

 LOD= 0.11 µg/ml   LOQ= 0.2 µg/ml .6

הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:
1. המעבדה פועלת ע''פ מערכת איכות ISO/IEC 17025 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.

2. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה.

חתימה:נבדק או בוצע ע"י:  מריה נפיודוב

חתימה:אושר ע"י: סמירנוב ילנה

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של 

מעבדות אקולוגיה א.פ בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

4. מצב הדוגמא בהגעה: תקין

סוף דווח

.81227מיקוד , 13337. ד.ת. יבנה, 2הפרת ' רח
,052-2333061:נייד, 08-9322116: פקס, 08-9322115:  טל

 E-mail :Service@Labs-Eco.com

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

עמוד 1 מתוך 1 דיווח תוצאות בדיקה
1.21.01E-SPh :טופס

מהדורה: 07 בתוקף מ: 18.06.2018



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 020921.21
10/06/2021 לכבוד:

מר אלכסיי רטנר
מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

results@labs-eco.comדוא"ל:

אמית כהן,פקס:08-9322116,מייל:Service@labs-eco.comהעתק:

 תעודה מס' 020921.21 לתוצאות המעבדה 

C-043804.21מס' אמינולאב: 
שפופרת בלאנק SKC 226-09*2תאור הדוגמה:

31/05/2021 תאריך קבלה:
הלקוח נדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
H-21-1326-1מס' הזמנה:

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים
סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרא

וזוהו בה החומרים הבאים:

(¥g/Tube as 
O-xylene)

ResultsCAS No.Compound Library Search 
Quality

2-Propanol 4267-63-0 2

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

GC-MS (-)סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 1 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 020921.21
10/06/2021 לכבוד:

מר אלכסיי רטנר
מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

results@labs-eco.comדוא"ל:

אמית כהן,פקס:08-9322116,מייל:Service@labs-eco.comהעתק:

 תעודה מס' 020921.21 לתוצאות המעבדה 

C-043808.21מס' אמינולאב: 
שפופרת 21-005861תאור הדוגמה:

31/05/2021 תאריך קבלה:
הלקוח נדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
H-21-2015-2מס' הזמנה:

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים
סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרא

וזוהו בה החומרים הבאים:

(¥g/Tube as 
O-xylene)

ResultsCAS No.Compound Library Search 
Quality

* Toluene 64108-88-3 2.1

* Chloroform 8367-66-3 3.1

Unknown -- 2.6

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

GC-MS (-)סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 2 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 020921.21
10/06/2021 לכבוד:

מר אלכסיי רטנר
מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

results@labs-eco.comדוא"ל:

אמית כהן,פקס:08-9322116,מייל:Service@labs-eco.comהעתק:

 תעודה מס' 020921.21 לתוצאות המעבדה 

C-043809.21מס' אמינולאב: 
שפופרת 21-005865תאור הדוגמה:

31/05/2021 תאריך קבלה:
הלקוח נדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
H-21-2015-2מס' הזמנה:

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים
סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרא

ולא זוהו בה החומרים.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

GC-MS (-)סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 3 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 020921.21
10/06/2021 לכבוד:

מר אלכסיי רטנר
מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

results@labs-eco.comדוא"ל:

אמית כהן,פקס:08-9322116,מייל:Service@labs-eco.comהעתק:

 תעודה מס' 020921.21 לתוצאות המעבדה 

C-043810.21מס' אמינולאב: 
שפופרת 21-005869תאור הדוגמה:

31/05/2021 תאריך קבלה:
הלקוח נדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
H-21-2015-2מס' הזמנה:

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים
סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרא

וזוהו בה החומרים הבאים:

(¥g/Tube as 
O-xylene)

ResultsCAS No.Compound Library Search 
Quality

* Ethylbenzene 87100-41-4 5.5

* Toluene 74108-88-3 3.8

* Chloroform 7867-66-3 2.8

Unknown -- 3.3

Xylens -133-02-07 26

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

GC-MS (-)סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 4 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



10/6/2021 תאריך מילוי הטופס:

 טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מנספח ה11- "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" חלק 5 )אנליזה(

31/05/21

שם המעבדה:אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים

כתובת:קרית ויצמן, פנחס ספיר 1, ת.ד. 4074, נס ציונה 70400

טלפון:08-9303333

marketing@aminolab.net:דוא"ל

13:42תאריך קבלת הדגימות במעבדה: שעת קבלת הדגימות במעבדה:

שם מקבל הדגימה 

תפקיד:במעבדה:
חתימה:

קבלת דוגמאותויקטוריה שפק

מספר דגימה

תאריך 

ביצוע 

האנליזה

שעת 

סיום 

הבדיקה
שיטת האנליזה

תנאי אחסון 

ושימור הדוגמא 

במעבדה
מספר אמינולאב

נתנאלשם מוסר הדגימה:

SKC 226-09*214:43 שפופרת בלאנק 09/06/21 043804.21-C סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS
GC-MS - נדיפים

2-8¶C-מקרר

15:32שפופרת 21-005861 09/06/21 043808.21-C סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS
GC-MS - נדיפים

2-8¶C-מקרר

15:33שפופרת 21-005865 09/06/21 043809.21-C סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS
GC-MS - נדיפים

2-8¶C-מקרר

15:36שפופרת 21-005869 09/06/21 043810.21-C סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS
GC-MS - נדיפים

2-8¶C-מקרר

11 מתוךעמוד



  2נספח 
הרצה וקבלת   

טופס    –המערכת 

 בקרה



 טופס בקרה   – וקבלת המערכתהרצה  – 2נספח 

 הרצה מכאנית  1

 כללי 1.1

נו  יכלים ואביזרי הצנרת הותק המור, לוודא שכל הציוד, המכשמטרת ההרצה המכאנית היא 
 כיאות ופועלים כנדרש. 

 פרטי ציוד אלקטרומכאני  1.2

 כוללים לפחות:   רומכאניאלקט  פרטי ציוד

 ותקן/סופק אך לא הותקן/לא סופק ומ סופק וד פריט צי
  מפוח יניקת אוויר 

  מפוח יניקת אוויר רזרבי 
  ח מפוח להחדרת אוויר צ

  צח  רזרבי מפוח להחדרת אוויר 
  משאבת סחרור מים 

  סחרור מים רזרבית משאבה  
מערכת מינון נוטריינטים לרבות משאבות  

 מינון ומערבל 
 

כל פריט ציוד נוסף המופיע בתכנית  
 המאושרת של ספק מערכת ניטרול הריחות 

 

 

 : ע )מפוח או משאבה( יש לבדוקבור כל מנוע

 לא תקין /תקין פרמטר 
  המנוע מופעל ידנית 

  לוח הבקרה נוע מפועל דרך המ
  כיוון הסיבוב נכון 

  ללוח הבקרה בעבודה/לא בעבודה נוע שולח חיווי המ
חדר הבקרה  לבעבודה/לא בעבודה נוע שולח חיווי המ

 של התאגיד 
 

חדר  יתר ל  ת עומס יתר/התחממותמשדר תקלהמנוע  
 הבקרה של התאגיד 

 

פועל בהתאם לדרישות המפרט/מפרט היצרן  המנוע 
 במשך שלוש יממות ברציפות ללא תקלות 

 

 

 מכשירים  1.3

 ותקן/סופק אך לא הותקן/לא סופק ומ סופק פרמטר 
  מד ספיקת אוויר 



 ותקן/סופק אך לא הותקן/לא סופק ומ סופק פרמטר 
  מד זרימה למי אספקה 

  BTFמד לחץ הפרשי למצע 

מד לחץ הפרשי למצע פחם  
 עילפ

 

מד לחות יחסית ביציאה  

 BTFממתקן  

 

  בכניסה למתקן  S2Hמד 

ביציאה ממתקן   SsHמד 

BTF 

 

ביציאה ממתקן   S2Hמד 
 פחם פעיל

 

  למי הסחרור  pHמד 

מד טמפרטורה למי  
 הסחרור 

 

מפרטורה לאוויר  מד ט 
 כניסה למתקן  ב

 

רטורה לאויר  מד טמפ

 BTFעה ממתקן ביצי

 

רטורה לאוויר  מד טמפ
ביציאה ממתקן המפחם 

 הפעיל

 

  מד לחץ שעון למי הסחרור 
המופיע בתכנית   כל מכשיר

המאושרת של ספק ניטרול  
 הריחות  

 

 

 בדיקת תקינות המכשירים 

 לא תקין /תקין פרמטר 
  ל מכשיר תעודת כיוללכ

  גה מקומית יר מראה את הערך הנמדד בתצוהמכש
  יר מראה את אותו ערך נמדד בלוח הבקרה המכש

חדר הבקרה של ערך נמדד באותו את    מראההמכשיר 
 התאגיד 

 

  ראת תקלה אות התרעבור כל מכשיר ניתן ל
מלוח  ניתוק ראת  עבור כל מכשיר ניתן לראות הת

 הבקרה 
 

 



 מכסים , אביזרים  ו צנרת 1.4

   :הצנרת כוללת
 יח ליניקת אוויר ממקורות הר  PPצינורות 

 דמפרים לויסות אוויר מכל מקור ריח 

 טימות הנקודות הבאות ינות ואתקרת יש לבדוק עבור הצנ

 תקין/לא תקין/פירוט  נ
  רות הריח  חיבורים למקו
  הצנרת טעי חיבורים בין ק 

  תמיכות 
חיבור צנרת אוויר למפוחים לפי הנחיות  

 יצרן המפוחים  
 

  קירוי תעלות 
 : סגירת פיר מגוב

כל גובה  כולל    ובר המגכיסוי מלא של פי
 וב המג

 עה הירי ישירות מתוךיניקת האוויר 
 יריעת האיטום שלמות  

 יציב  קיר בחדר המגוביםל  חיבור יריעה

 

 ים:  מפר ד
 תנועה חלקה לכל אורך מהלך פתיח וסגירה 

 מידת הסגירה מלוח הבקרה שינוי 
לוח הבקרה ולחדר הבקרה של  חיוויים ל

 התאגיד 

 

 

 

 הרצה תהליכית  2

 כללי 2.1

 ספק בדרישות המפרט והתחייבות ה עומדת דא שהמערכת תהליכית היא לוו מטרת ההרצה ה 

 מעקב מדים רציפים  2.2

ים שונים של המערכת  רפרמט ועיים על ך ההרצה התהליכית יבוצע מעקב למשך שבבמהל
 . ף לקבלת תעודות כיול באמצעות המדים הרציפים המותקנים, בכפו

 בלה תוצאה לק ערך למעקב  מכשיר  
ד ספיקה  מ

 לאוויר 
  –של מערכת ניטרול ריחות  ספיקת התכן ספיקה 

 מק"ש  6,100



 בלה תוצאה לק ערך למעקב  מכשיר  

 S2Hמד 
בכניסה  
 למתקן 

עבדה מוסמכת  ז תואם בדיקת מהריכו S2Hריכוז 
 10%תו זמן בסטיה של עד שמבוצעת באו 

 S2Hמד 
ביציאה  

 BTFממתקן  

.  בכניסה S2Hמריכוז  99%ה של הפחת S2Hריכוז 
ת בדיקת מעבדה חיצונית  התוצאה תואמ 

 10%ד בסטיה של ע

 S2Hמד 
ביציאה  

ממתקן פחם  
 פעיל

"ק, התוצאה  מ/מק"ג  35 – נמוך מ S2Hז ריכו S2Hריכוז 
עד   תואמת בדיקת מעבדה חיצונית בסטיה של

10%. 

מד לחות  
 יחסית 

ספק מערכת ניטרול  התכנון של לפי הגדרות  לחות יחסית 
 יחות הר

מד לחץ  
הפרשי במצע  

BTF 

לפי הגדרות התכנון של ספק מערכת ניטרול   BTFלחץ במצע   מפל
 הריחות 

מד לחץ  
הפרשי במצע  

 פחם פעיל

מפל לחץ במצע פחם  
 פעיל

רכת ניטרול  התכנון של ספק מעהגדרות  לפי
 הריחות 

לחץ  מד 
בצנרת מי  

 סחרור 

אחר שעון לחץ. הלחץ התקין ייקבע לפי  מעקב   לחץ 
ק מערכת ניטרול  הגדרות התכנון של ספ

 הריחות 
 

 בדיקות חיצוניות  2.3

בין   רש של שבועבהפ  תאריך אחר,אחת בות, כל בדיקות חיצוני שתי סדרות שליבוצעו 
הבדיקות  התכן במפרט. תוצאות לקבלה הן לפי דרישות הבדיקות, אך לא באותו יום בשבוע. 

 . "מעבדות אקולוגיה"דוגמת ומוסמכת כ עבדה מוכרתיבוצעו על ידי מ

 תקנים ושיטות: 

 EN13725תקן : ריח

 EPA//86/008-8600לפי  VOC -יה, מרקפטנים  וונ , אמ S2Hבדיקות 

 3תאריך  1תאריך  פרמטר 
 8:00 16:00 24:00 8:00 16:00 24:00 

S2H  בכניסה       

S2H אה משלב  ביציBTF       

S2H  פחם  ביציאה משלב
 פעיל

      

       כניסה אמוניה ב

       BTFיאה משלב אמוניה ביצ 



 3תאריך  1תאריך  פרמטר 
יאה משלב פחם  אמוניה ביצ 

 פעיל
      

       קפטנים בכניסה מר
ביציאה משלב  רקפטנים מ

BTF 

      

קפטנים ביציאה משלב  מר
 חם פעילפ

      

VOC כניסה ב       

VOC  אה משלב  יביצBTF       

VOC   ביציאה משלב פחם
 פעיל

      

       ח ביציאה מפחם פעיל רי
       בה ריח בגבולות תחנת השאי 

 

 כם לאישור המערכת. זמין דו"ח מסגיש הספק למ סוף שלב ההרצה התהליכית יב

 על ידי אנשי התאגיד לאחר קבלה הרצה  3

במהלכו יבוצע   ופעל על ידי אנשי התאגיד למשך חודשאחר שהמערכת נמסרה לתאגיד, היא ת ל
 . פרמטרים למעקב הם: ים הרציפים ותקינות המנועיםקב אחר כל הפרמטר מע

 הגדרת תקלה  למעקב  פרמטר
בחון  תקלה מכאנית לפי א מפוחים 

 עובד התאגיד 
 ירידה בספיקה 

 חיווי תקלה בלוח הבקרה 
בדן תקשורת עם לוח א

 הבקרה 
בחון  תקלה מכאנית לפי א ות משאב 

 עובד התאגיד 
 ירידה בספיקה 

 חיווי תקלה בלוח הבקרה 
בדן תקשורת עם לוח א

 הבקרה 
מהלך לא חלק בין פתיחה   ים דמפר 

 . לסגירה 
 הבקרה לא מופעלים מלוח 

 בלוח הבקרה  קלהווי ת חי
 

לכל  גורף  –מכשור 
 המכשירים 

 א סביר רך ל ע  -ת כיול  בעיו 
 קרה לא מוצג בלוח הב

 חיווי תקלה בלוח הבקרה 



 הגדרת תקלה  למעקב  פרמטר

מראים ערכים החורגים  S2Hמדי 
 מדרישות המפרט 

לחץ הפרשי גבוה מהגדרות   מדי לחץ הפרשי 
 רכת ספק המע 

  ספקלחץ גבוה מהגדרות   סחרור  לחץ בצנרת מי
 המערכת 

הגדרות ספק  בוה מערך ג מד לחות יחסית 
 המערכת 

 

סגירת  למקורות הריח, שלמות  תבדק בכל יום שלמות הצינורות, אטימות החיבורים  כמו כן
 התעלות.  גוב המכאני ושלמות קירויפיר המ



  3נספח 
מפגעי מדריך לטיפול ב

 2013 – ריח 

 המשרד להגנ"ס
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 הקדמה

לים וההנחיות המתייחסים לטיפול ומניעה של מפגע ריח. הנהלים "מדריך לטיפול במפגעי ריח" כולל  את החוקים, הנה

 וההנחיות הוכנו על בסיס הרגולציה והפרקטיקה המקובלת במדינות המפותחות.

 המדריך כולל בין היתר מסמכים בנושאים הבאים:

 ;הגדרת "ריח חזק או בלתי סביר"  המהווה עבירה ע"פ החוק למניעת מפגעים 

 ום במקור והפעלת צוותי מריחים בשטח(שיטות למדידת ריח )דיג 

 .אופן הערכת ההשפעה של מקור ריח על הסביבה 

לצורך היישום של חלק מהנהלים וההנחיות הוקמה מעבדה אולפקטומטרית  )מעבדה לבדיקות ריח( במסגרת מיזם משותף בין 

 המשרד להגנת הסביבה לבין משרד החקלאות.

ההחלטות, אכיפה וקביעת מדיניות בתחום ואמור לסייע לכל הגורמים הנוגעים המדריך מהווה בסיס מדעי ומקצועי לקבלת 

 בדבר בטיפול השוטף במפגעי ריח.

 המדריך מורכב מפרקים כאשר כל פרק הוא מסמך סופי לצורך טיפול בריחות בהתאם למטרה של המשתמש. 

 

 

 בברכה,

 
 פולה אורנשטיין       
 מרכזת בכירה                    

 איכות אוויר ושינוי אקלים               
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 1691-א"התשכ, מפגעים למניעת חוק

1
 

 

 הגדרות
 (ז"התשנ תיקון)
 - זה בחוק .1

 ;הסביבה לאיכות השר - "השר" 
 .לפיו שניתנו וההוראות העזר-חוקי, התקנות לרבות - "זה חוק" 

 רעש מניעת
 , מפריע הוא אם, שהוא מקור מכל, סביר-בלתי או חזק לרעש אדם יגרום לא .2

 .ושבים לעוברים או מקום-בקרבת המצוי לאדם, להפריע עשוי או         

 ריח מניעת
 , מפריע הוא אם, שהוא מקור מכל, סביר-בלתי או חזק לריח אדם יגרום לא .3

 .ושבים לעוברים או מקום-בקרבת המצוי לאדם, להפריע עשוי או         

 אויר זיהום מניעת
 (ח"התשס תיקון)
 (.בוטל) .4

 ביצוע כללי
 (ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים)
  הוא רשאי השאר ובין, 3-ו 2 סעיפים לביצוע כללים, בתקנות ,יתקין השר .5

 .סבירים-בלתי או חזקים ריח או רעש הם מה לקבוע         

 עזר חוקי
 (ז"התשנ תיקון)
  מיוחדות הוראות לקבוע, השר באישור, עזר-בחוק, רשאית מקומית רשות .6

  והוראות, תושביוו המקום של המיוחדים בתנאים בהתחשב, זה חוק לענין         
  קביעת לרבות, זה חוק לפי שהותקנו תקנות מהוראות שיסטו יכול כאמור         
 .העזר-בחוק שהוגדרו בשעות או בימים, באזורים התקנות של תחולתן-אי         

 כלליות הוראות
 (ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים)
  של הפרה כל למניעת לנקוט שיש הצעדים על, בתקנות, להורות רשאי השר .7

 .לסוגים או כלליות שיהיו יכול כאמור תקנות; 3 או 2 הסעיפים         

                                                           
1
 .58(, עמ' 23.3.1961, התשכ"א )332ס"ח  .

 ;183(, עמ' 15.7.1965, התשכ"ה )458ס"ח  תיקונים:
 ;186(, עמ' 7.4.1992, התשנ"ב )1394ס"ח  
 ;136(, עמ' 10.4.1997, התשנ"ז )1622ס"ח  
, התשס"ח, עמ' 210כנסת  -והצ"ח  126, התשס"ו, עמ' 111כנסת  -. הצ"ח 783(, עמ' 31.7.2008, התשס"ח )2174ס"ח  

209; 
 ;216, התשס"ח, עמ' 159כנסת  -([. הצ"ח 2]התשס"ח )מס'  861(, עמ' 11.8.2008, התשס"ח )2181ס"ח  
 ;342התש"ע, עמ'  ,483ממשלה  -. הצ"ח 743(, עמ' 5.4.2011, התשע"א )2290ס"ח  
 .245, התש"ע, עמ' 482ממשלה  -([. הצ"ח 2]התשע"א )מס'  902(, עמ' 13.4.2011, התשע"א )2296ס"ח  



 

3 

 

 

 אישיות הוראות
 (ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים)
  הצעדים על פלוני לאדם להורות רשאי, לכך מינהו שהשר מי או השר (א) .8

 .3 או 2 הסעיפים של הפרה כל למניעת לנקוט שעליו                 

  מהסמכות תגרע לא, 6 סעיף לפי עזר-חוק או, 7 סעיף לפי תקנות קנתהת (ב)
 .עליו  חלים האמורים העזר-חוק או שהתקנות למי, זה סעיף לפי הוראות לתת                 

 למפעלים רשיונות
 (ז"התשנ תיקון)
 על הנדרש אחר רשיון או, 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק פי על רשיון כל .9

 .זה חוק הוראות בקיום מותנה הוא כאילו יראוהו, מפעל לניהול חיקוק כל פי         

 מפקחים מינוי
 (א"התשע, ז"התשנ: תיקונים)
 (.בוטל) .א9

 מפקחים סמכויות
 (א"התשע, ז"התשנ: תיקונים)
 (.בוטל) .ב9

 ראיות
 - זה חוק לפי משפטי הליך בכל .11

  שהוא חזקה, 5 סעיף לפי בתקנות סביר-כבלתי או כחזק שנקבע מפגע (1)
  הוכח לא עוד כל, מקום-בקרבת המצוי לאדם הפרעה לגרום עשוי        
 ;היפוכו        

  בהוראות עליו המוטל כל את מילא הנתבע או שהנאשם העובדה (2)
 .טובה הגנה לו תהא, 8 סעיף לפי שניתנו       

 משפט בית סמכויות
 (ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים)

  משפט בית רשאי, זה חוק לפי עבירה בשל קובלנה או אישום כתב גשוהו (א) .א11
  בנסיבות לנכון שיראה ככל, אחר סעד וכל, תעשה אל צו, עשה צו ליתן                 
 , למנוע כדי והכל, ב11 סעיף לפי מפגע לסילוק צו לביצוע לרבות, שלפניו                 
 .סבירים בלתי או חזקים ריח או רעש מפגעי םלצמצ או להפסיק                 

  הוראות יחולו(, א) קטן סעיף לפי המשפט בית שהוציא צווים על (ב)
 .המחויבים בשינויים, 1959-ט"התשי, המים לחוק( ח) עד( ב)כג  21 סעיף                

  בנוסף, הדין בגזר רשאי זה סעיף לפי בעבירה אדם שהרשיע משפט בית (ג)
  אם, המפגע להסרת שהוצאו ההוצאות בתשלום לחייבו, שיטיל עונש לכל                 

 .המשפט לבית בקשה שהוציאן מי או התובע הגיש                 

 , כאמור בהחלטה, המשפט בית רשאי, אחד מאדם יותר בעבירה הורשעו (ד)
  או, לחוד או יחד, חלקם על או כולם על ההוצאות תשלום את להטיל                 
 .הענין בנסיבות לו שייראה כפי הכל, ביניהם התשלום את לחלק                 
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 עונשין
 ([2' מס) ח"התשס, ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים]

  בסעיף כאמור קנס או חודשים ששה מאסר - דינו, אלה הוראות על העובר (א) .11
  נעברה ואם(, העונשין חוק - להלן) 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61          
 :האמור הקנס כפל - דינו, תאגיד ידי על העבירה          

 ;זה לחוק 3 או 2 סעיפים (1)
 ;זה לחוק( א)8 סעיף לפי, לכך מינה שהוא מי או, השר הוראות (2)

 תקנות או, סבירים בלתי או חזקים ריח או רעש מהם הקובעות השר שהתקין תקנות (3)
 ;זה לחוק 3 או 2 סעיפים הוראות הפרת למנוע כדי לנקוט שיש הצעדים את תהקובעו

 .זה לחוק ב11 סעיף לפי מפגע לסילוק צו ביצוע אי (4)

  - דינו,, מחמירות בנסיבות או באופן(, א) קטן בסעיף כאמור עבירה העובר (ב)
 , העונשין וקלח( 4()א)61 בסעיף האמור הקנס כפל או שנים שלוש מאסר                 
  האמור הקנס פעמים ארבע - דינו, תאגיד ידי על העבירה נעברה ואם                 
 .העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף                 

 או הנאה טובת השיג ממנה שכתוצאה(, ב) או( א) קטנים סעיפים לפי אדם שעבר עבירה בשל (1) (1ב)
 הרווח או ההנאה טובת בשיעור קנס עליו להטיל משפטה בית רשאי, לאחר או לעצמו, רווח

 .אחר עונש כל על נוסף, כאמור שהשיג
 .שנחסכה הוצאה לרבות - "הנאה טובת", זה קטן סעיף לעניין (2)
 .העונשין לחוק 63 סעיף מהוראות לגרוע כדי זה קטן סעיף בהוראות אין (3)

 , נוסף קנס להטיל המשפט בית רשאי, נמשכת עבירה העבירה היתה (ג)
  יום לכל, עבירה לאותה הקבוע הקנס מסכום אחוזים חמישה של בשיעור                
  ושתחילתה בהתראה שנקבעה הזמן לתקופת מעבר העבירה נמשכת שבו                
  הסמיכו שהשר ממי בכתב התראה - "התראה", זה לענין; מסירתה עם                
 .זה עניןל                

 - דינו, זה סעיף לפי בעבירה נוספת פעם, שנתיים בתוך, אדם הורשע (ד)
  רשאי היה המשפט שבית הקנס כפל או( א) קטן בסעיף כאמור מאסר                 
 .הורשע שבה העבירה בשל, זה סעיף הוראות לפי, עליו להטיל                 

 .קפידה אחריות של ותהעביר מסוג היא זה סעיף לפי עבירה (ה)

  הנקיון לשמירת לקרן ישולם זה חוק לפי עבירה בשל שהוטל קנס (ו)
 (.הנקיון לשמירת הקרן - להלן) 1984-ד"התשמ, הנקיון שמירת בחוק כמשמעותה                 

 ברכב אזעקות לענין סמכות
 (ב"התשנ תיקון)

  אזעקה ממכשיר הנגרם רעש להפסיק מנת על אמצעים לנקוט רשאי שוטר (א) .א11
 .דקות 21-מ למעלה והנמשך רכב בכלי המותקן                

  הרכב של בחלקים פגיעה או פירוק לרבות - "אמצעים נקיטת", זה בסעיף                
 .גרירתו או לרכב פריצה, האזעקה מערכת של או                

  על יהיה לא(, א) קטן עיףבס כאמור אמצעים נקיטת תוך מכונית נפתחה (ב)
  ליד שמירה להציב המכונית לפתיחת שגרם השוטר על או המשטרה                 
 .המכונית                 
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 .לב בתום, זה סעיף לפי שעשה מעשה על בנזיקין באחריות ישא לא שוטר (ג)

  על יחולו( א) קטן סעיף לפי שנגרר רכב כלי של וההחסנה הגרירה הוצאות (ד)
 .התעבורה לפקודת( 3)א71 בסעיף כאמור הרכב בעל                

 מפגע לסילוק צו
 (ח"התשס, ז"התשנ: תיקונים)

  או חזקים ריח או רעש נגרם כי זה לענין הסמיך שהוא מי או השר נוכח (א) .ב11
 ותלעש הוא רשאי, אישום כתב הוגש וטרם(, מפגע - להלן) סבירים בלתי                 
 :אלה את                 

 או, המפגע את להפסיק, המפגע נגרם שממנו הנכס בעל על או למפגע שגרם מי על לצוות (1)
 כפי הכל, מסירתו במועד ושתחילתה בצו שנקבעה הזמן תקופת ובתוך באופן, למקום לסלקו
 ;בצו שיורה

(, 1) בפסקה כאמור בצו המפגע נגרם שממנו הנכס בעל על או למפגע שגרם מי על לצוות (2)
 .לקדמותו המצב את, לנסיבות ובהתאם האפשר במידת, להחזיר

  שהוא מי או השר רשאי, זה סעיף לפי שניתן צו הוראות קיים שלא מי (ב)
  מי יהיה, כן משעשה; הצו לפי הנדרש את לבצע, זה לענין הסמיך                
  ההוצאות כפל בתשלום חייב, הצו ראותהו אחר מילא לא אך, שנצטווה                
  סעיף לפי שהוצאו הוצאות של גבייתן על; הנקיון לשמירת לקרן, שהוצאו                
 (.גביה) המסים פקודת תחול זה                

  להיכנס רשאי(, ב) קטן בסעיף כאמור צו ביצוע לענין הסמיך שהשר מי (ג)
  למגורים המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד, הצו ביצוע לשם מקום לכל                
 .משפט בית של צו פי על אלא                

  הפלילי הדין סדר לחוק 237 סעיף הוראות יחולו זה חוק לפי צו מסירת על (ד)
  בדבר(, הפלילי הדין סדר חוק - להלן) 1982-ב"התשמ[, משולב נוסח]                 
 .המחויבים בשינויים, מסמכים המצאת                 

 המשפט בית ידי על צו לביטול בקשה
 ([2' מס) ח"התשס תיקון]

  רשאי, ב11 סעיף הוראות לפי שהוצא צו ידי על נפגע עצמו הרואה (א) .  ב11
 .לביטולו בקשה, הצו נושא בעבירה לדון המוסמך המשפט לבית להגיש                

 את מתלה אינה(, א) קטן סעיף הוראות לפי צו לביטול בקשה הגשת (ב)       
  בית החליט; אחרת המשפט בית החליט לא עוד כל, הצו של תוקפו                 
  הבקשה תידון, אחד צד במעמד הצו של תוקפו את להתלות המשפט                 
  מיום ימים עהשב מתום יאוחר ולא, האפשרי בהקדם הצדדים במעמד                 
 .ההחלטה                 

 .לשנותו או לאשרו, הצו את לבטל רשאי המשפט בית (ג)       

 בתאגיד משרה נושא אחריות
 (ז"התשנ תיקון)

  לפי עבירות למניעת שניתן כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא (א) .ג11
  כפל - דינו, זו הוראה המפר; דיומעוב עובד ידי על או התאגיד ידי על 11 סעיף          
 - "משרה נושא", זה סעיף לענין; העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף האמור הקנס          
  מטעם האחראי פקיד או, מוגבל שותף למעט, שותף, בתאגיד פעיל מנהל          
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 .העבירה בוצעה שבו התחום על התאגיד          

  חזקה, מעובדיו עובד ידי על או תאגיד ידי לע 11 סעיף לפי עבירה נעברה (ב)
  הוכיח כן אם אלא(, א) קטן סעיף לפי חובתו הפר בתאגיד משרה נושא כי היא         
 .חובתו את למלא כדי שניתן כל עשה כי         

 קנסות שיעורי
 (ז"התשנ תיקון)

 , טיםהמשפ שר רשאי, הפלילי הדין סדר לחוק( ב)221 סעיף הוראות אף על .ד11
  האמור בסעיף הקבוע הקנס סכום על העולה קנס שיעור לקבוע, השר בהסכמת         
  או נמשכת, חוזרת קנס לעבירת וכן, קנס כעבירת שנקבעה זה חוק לפי לעבירה         
 ובלבד, ביצועה ובנסיבות העבירה בסוג בהתחשב, אדם אותו שעבר נוספת         
  לאותה הקבוע המרבי הקנס מסכום אחוזים עשרה על להיע לא הקנס שסכום         

 .עבירה         

 קובלנה
 (ז"התשנ תיקון)

  בסעיף כאמור קובלנה להגיש להלן המנויים רשאים זה חוק לפי עבירה על (א) .ה11
 :הפלילי הדין סדר לחוק 68          

 ;קנז לו שגרמה או שלו היחיד ברשות שנעברה עבירה לגבי - אדם כל (1)

 ;בתחומה שנעברה עבירה לגבי - מקומית רשות (2)

  לחוק בתוספת הקבועים והמקצועיים הציבוריים מהגופים אחד כל (3)
 .1992-ב"התשנ(, אזרחיות תביעות) סביבתיים מפגעים למניעת       

  לשר הודעה הקובל מסר כן אם אלא( א) קטן סעיף לפי קובלנה תוגש לא (ב)
 מטעם אישום כתב, מכן לאחר ימים 61 תוך, הוגש ולא כן לעשות כוונתו על          
 .לממשלה המשפטי היועץ          

 המדינה על תחולה
 (ז"התשנ תיקון)

 - ואולם, המדינה על יחול זה חוק (א) .ו11

 על הפיקוח צו עליו שהוחל מי ועל אטומית לאנרגיה הועדה מיתקני על יחול לא הוא (1)
 ;1974-ה"התשל(, גרעיני כור של והפעלה הבני) ושירותים מצרכים

, כאמור פעילות תוצאות על או מבצעית או בטחונית פעילות על יחולו לא זה חוק הוראות (2)
 - של

 בטחון בתחום פעילותן שעיקר, הממשלה ראש משרד של סמך ויחידות יחידות (א)
 ;שלה החוץ יחסי או המדינה

 ;המדינה בטחון בתחום פעילותן שעיקר, הבטחון משרד של סמך יחידות (ב)

 חוק להוראות בהתאם, האפשר ככל, תבוצע כאמור פעילות ואולם, לישראל הגנה צבא (ג)
 .זה

  תחומי אליה שהועברו ממשלתית חברה על יחולו לא זה חוק הוראות (ב)
  ז"התשנ' ב באדר ג"כ יום אחרי( 2()א) בפסקה מהמנויים מי של פעולה                 

 .אליה שהועברו הפעולה לתחומי הנוגע בכל(, 1997 באפריל 1)                
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 פרטית קובלנה
 (ה"התשכ תיקון)

 (.בוטל) .12

 היחיד מטרד
 כדין זה חוק הוראת של הפרה כל דין, 1944, האזרחיים הנזיקין פקודת לענין .13

 .היחיד מטרד         

 מעשה גרם
  גרם כאילו אדם רואים, פלוני מעשה גרימת על בו שמדובר בחוק מקום כל .14

  ידי על או, לפיקוחו או לשליטתו הנתון במקום נעשה הוא אם גם מעשה לאותו         
 הסבירים האמצעים כל נקט לא והוא, לפיקוחו או לשליטתו שנתון מי         
 .הראיה עליו - כאמור אמצעים נקט כי הטוען; למניעתו         

 תוקף שמירת
  בהן ואין, מהן לגרוע ולא חיקוק כל הוראות על להוסיף באות זה חוק אותהור .15

  על נוספות הוראות לקבוע מקומית מרשות או המדינה של מרשות למנוע כדי         
 .כדין סמכויותיהן בתחום זה חוק הוראות         

 פטור
 (ז"התשנ תיקון)

  ראו אם, מקצתן או כולן ,זה חוק מהוראות פטור, בתקנות, לקבוע רשאי השר .16
 שתיפגע הזכות על עדיפה שהיא ציבורית זכות על שמירה לשם דרוש שהדבר         
 .כך ידי על         

 החוק תחולת אי
 ([2' מס) א"התשע, ח"התשס: תיקונים]

 מחוץ חורגת אינה שפעולתם, וריח רעש על יחולו לא זה חוק הוראות (א) .17
 .להם הגורם של יחידה לרשות                

  73 סעיף לגביהם שחל טיס מכלי רעש על יחולו לא זה חוק הוראות (ב)
 .2111-א"התשע, הטיס לחוק                

 ותקנות ביצוע
 (ז"התשנ תיקון)

  ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר .18
 .לביצועו הנוגע         
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 רקע .1

כלי רכב, משק החי  ,מתקנים לטיפול בשפכים , םגזים הנפלטים ממקורות פליטה שונים כדוגמת תהליכי ייצור תעשייתיי

מקור  בישול וכדומה( עלולים להוותחימום ביתי,והצומח, פעילות מסחרית )מסעדות, תחנות דלק וכדומה(, פעילות ביתית )

 ריח.  למפגעי

. בנוסף, מפגע ריח יכול ל חומרים בעלי ריח נמצאים באווירריח מתרחש כאשר אפילו כמויות מזעריות ש מפגעברוב המקרים, 

ין החומרים השונים בתגובות עלול להתחזק עקב  מפגע ריח להיגרם מהימצאות חומרים בעלי ריח באוויר לפרק זמן קצר מאוד.

 אפשרי.  אינו ולעיתיםיקר במיוחד  ,פיזיקאיותאו  ת אנליטיות  כימיותושיטאלו בגילוי חומרים  כתוצאה מהאמור, .שבאוויר

לכן נדרשת התחשבות במספר רב של  ,תלוי מאוד ברגישות ובהתייחסות האישית של האדם המושפע קיום מפגע ריח

 הריח. מפגע והערכת קריטריונים, לצורך גילוי, זיהוי 

  ,יםטופוגרפיהו  מטאורולוגייםהתנאים ב, ובאוויר אלא גם בסוג הריח, בטון ההדוני של החומריםתלוי לא רק בריכוזי  מפגע ריח

 . ומאפייניה צפיפות האוכלוסייה

ופעות בריאותיות כאלה, שעלולים לגרום לת הם אם עוצמתו, מאפייניו, תדירותו ופרק זמן הימצאותו מפגעריח עלול להוות 

 מחייו, מרכושו, ומעסקיו.  תליהנו לאדם או להפריעשליליות אצל הציבור הנחשף, נזק לרווחתו 

 מטרה .2

 , קובע כי:מניעת ריח חוק למניעת מפגעים(, -)להלן1961 –חוק למניעת מפגעים, תשכ"א ב 3 סעיף

ע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום , מכל מקור שהוא אם הוא מפריבלתי סביר"לא יגרום אדם לריח חזק או  

 או לעוברים ושבים."

בשל הקושי להגדיר ריח באופן כמותי ולקבוע תקנים לקביעת ריח סביר או בלתי סביר, יש צורך בקריטריונים, שיאפשרו 

לנבוע ממתקנים  עלולותהריח, על מנת לטפל בתלונות על ריח וכן בבעיות ריח  מפגעלאחראים על הנושא להחליט על קיום 

  קיומו של מפגע ריח ועוצמתו.את מתוכננים. מטרת הנוהל היא, אפוא, להגדיר מספר אמצעים שיאפשרו לקבוע 

לחוק למניעת מפגעים, לשם הקביעה  3אינה מספקת לצורך הקביעה כי נעברה עבירה על סעיף  יצוין כי קביעתו של מפגע ריח

 יסודות העבירה. שנעברה עבירה כאמור נדרש כי יתקיימו כל

עם זאת, שיקול הדעת בעצם נקיטת פעולות ובאופן הטיפול במפגעי ריח נתון להחלטתם הבלעדית של גורמי המקצוע וגורמי 

 האכיפה במשרד להגנת הסביבה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. 

 הגדרות .3

 מעורב ואינו אזור מגורים.אזור שאינו אזור  אזור אחר

 1965 –חוק התכנון והבניה, התשכ"ה כמשמעותה בבתכנית, כאזור למגורים אזור שנקבע  גוריםאזור מ

 .והמשמש אזור מגורים למעשה

, אזור מסחר או אזור נופש, אזור תיירות או מבני ציבור -אחד או יותר מהאזורים הבאים הכוללאזור   מעורבאזור 

  חוק התכנון והבניה, לפיעל פי תוכנית  תעשיה קלה

 .1965 –התשכ"ה 

 מאפייניהם, שנערך ע"י מבחן שבודק את כישורי האדם לזהות ריחות ולקבוע את  הכשרה

 .הסביבה להכשרת והדרכת צוותי מריחים הגנת גורם שקבל את אישור המשרד ל
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ם מצוות המריחים המשתתפי 50%לגילוי ע"י  ןניתהביותר  ךהחומר/החומרים בעלי ריח הנמו ריכוז ריח יחידת

 (.OU) בבדיקה

נוהל ביצוע בדיקת ריח כמפורט ב מאפייניהםוקביעת ריחות לזיהוי  עברה הכשרה קבוצת אנשים ש מריחים צוות

 .בשטח באמצעות צוות מריחים

 ריח
 תחושה הנגרמת על ידי חומר או תערובת חומרים ריחניים הפועלים על חוש הריח של האדם.

 

 

 ריח מפגע .4

 ר" מתקיים בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים: "ריח חזק או  בלתי סבי

 על ריח מגורמים שונים )יחידות דיור שונות, רחובות שונים, וכו'( באותו   תלונות לפחות שלוש   .4.1
 כאמור,  עשר תלונות לפחות או ,שעות 24 אזור, שהתקבלו  במשרד להגנת הסביבה במשך  
 ומעלה שהוא  4עוצמת תחושה בדרגה , אשר דיווחו על מפגע ריח ביום 30תוך שהתקבלו   
 ריח חזק. התלונות יתועדו באמצעות "טופס דיווח על מפגע ריח" המצורף כנספח ב'.  

 דיווח בעל תפקיד )עובד המשרד, איגוד ערים, רשות מקומית( שעבר הכשרה, באמצעות   .4.2
 דרגה "טופס דיווח על מפגע ריח" המצורף כנספח ב' המתעד מפגע ריח בעוצמת תחושה ב  
 ומעלה.    4  

 קביעה של צוות מריחים, כי קיים ריח בעוצמת תחושה אשר עולה על אחד מאלו, מהווה ריח   .4.3
 בלתי סביר:    

  ;אזור מגוריםב 0דרגה  .א

 ;מעורבאזור ב 1דרגה  .ב

 .אזור אחרב 3דרגה  .ג

 קביעה של מומחה כי מתקיים מפגע של ריח חזק או בלתי סביר, המבוססת על ממצאים    .4.4
 טח ו/או על עדויות )דוח סיור, תלונות, בדיקות, צוות מריחים וכו'( בנוגע למאפייני הריח בש  
 )עוצמת הריח, הטון ההדוני, משך הזמן, תדירות, תנאים מטאורולוגיים וכו'(.  

 ', בריכוזבנספח א בבטור  יםהמופיעמהחומרים חומר אחד או יותר  נוכחות בסביבה של   .4.5
 לצדו, בפרק הזמן המפורט בטור ד. גבטור  קבוע ה העולה על הערך  

 שחושב להערכת  ,כממוצע שעתי( 3OU/mריכוז ריח ביחידות ריח למטר מעוקב של אוויר )   .4.6
 : על העולהמקור ריח כלשהו על הסביבה,  השפעת  

 ;אזור מגוריםב( OU/m3 1)יחידת ריח  אחת במטר מעוקב של אוויר  .א

     מעורב;אזור ב( OU/m3 5) יחידות ריח במטר מעוקב של אוויר חמש .ב

    .אזור אחרב  (OU/m3 10עשר יחידות ריח במטר מעוקב של אוויר ) .ג

 

 99.5%  -בלמתקנים קיימים, ו בשנהשעות ה ממספר 98% -כאמור נדרשת ב (3OU/mריח ) ריכוזעמידה ב

יחשב לא  לעילעים על הריכוזים הקבוה עולכלומר, ריכוז ריח באוויר ה למתקנים חדשים. בשנהשעות ה ממספר

ממספר  0.5% -לגבי מתקנים קיימים ומ רצופהממספר השעות בשנה  2% -יותר מ ךנמש וינובלבד שא כמפגע ריח

 .למתקנים חדשים רצופההשעות בשנה 
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 שיטות בדיקה .5

יצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות בלפי "נוהל תתבצע  4.3כאמור בסעיף  בשטחבדיקת ריח באמצעות צוות מריחים  .5.1
    ". ות מריחיםצו

או בשיטות אחרות שאושרו  US-EPAתתבצע בשיטות של  4.5 כאמור בסעיף בדיקת ריכוז חומרים בעלי ריח באוויר .5.2
 אגף איכות אוויר;ע"י 

תתבצע  4.6 כאמור בסעיף מזהמים הערכת השפעתו על הסביבה באמצעות מודל לפזורלצורך בדיקת ריח במקור  .5.3
 לפי : 

 ; EN13725ה שיטלפי ל במקור הפליטה ריח דיגום .א

 ;13725EN ( יעשה בהתאם לשיטהm3/OUמ"ק )/חישוב ריכוז ריח במקור ביחידות ריח .ב

שקל/מ"ק )לגבי חומרים ידועים( מ( או ביחידות m3/OU) /מ"קריח הערכת השפעת מקור הריח על הסביבה ביחידות .5.4
  ;AERMODעשה באמצעות מודל ת 4.6 -ו 4.5 פיםכאמור בסעי

 יש להשתמש ,(m3/OU) /מ"קריח שפעת מקור הריח על הסביבה ביחידותהערכת הל :הערה

 בנתוני קלט עבור המודל ממדידות שבוצעו במקור על בסיס שיטה אולפקטומטרית.            

 הערכת מפגעי ריח ממתקנים מתוכננים .6

ריח,  יש לבצע חישובי פיזור  במידה ובשלב התכנון קיים חשש, שפעילות מסוימת עלולה לגרום לפליטת  חומרים בעלי      

על מנת להבטיח כי בתנאים הגרועים ביותר,  5.4)במסגרת תסקיר או מסמך סביבתי( באמצעות מודל , כאמור בסעיף 

 הריכוזים בסביבה ביחידות ריח או בריכוז משקלי לא יעלו על הערכים שנקבעו בנוהל זה. 

 פרסום הנוהל .7

 באתר האינטרנט של המשרד. הנוהל, על עדכוניו מעת לעת  יפורסם   

 

 נספח א: ערכי ייחוס סביבתיים לחומרים בעלי ריח

 זמן ערך ייחוס חומרי ריח 

 ד ג ב א

1.  Carbon disulfide1  20 µg/m
3
 Min30 

2.  Formaldehyde1   0.1 mg/m
3
 Min30 

3.  Hydrogen sulfide1 7 µg/m
3
 min30 

4.  Methyl mercaptan2 2 µg/m
3
 15 min 

5.  Styrene1 70 µg/m
3
 Min30 

6.  Tetrachloroethylene1 8 mg/m
3
 min30 

7.  Toluene1 1 mg/m
3
 min30 

 .WHO(  ,2)Connecticut DEP(1)  –ארגון הבריאות העולמי  :מקור ערכי ייחוס
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 נספח ב' 
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 הסביבה הגנתהמשרד ל 

 ושינוי אקלים אגף איכות אוויר

 לי המשרדנוה

 9/09/2010 בתוקף מתאריך:

 1מהדורה: 

 64מתוך  13עמוד 

   דר' יוסי ענברהמנכ"ל   הנוהל: מאשר נוהל ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים

 

 
 
 
 
 

 נוהל ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים
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 הגדרות .1

 נגרמת על ידי חומר או תערובת חומרים ריחניים  הפועלים על תחושה ה –"ריח"    .1.1
 חוש הריח של האדם.               

 קבוצת אנשים שעברה הכשרה  לזיהוי ריחות וקביעת מאפייניהם  –"צוות מריחים"    .1.2
 וכמפורט בנוהל זה.                             

 ת ולקבוע את מאפייניהם, מבחן שבודק את כישורי האדם לזהות ריחו –"הכשרה"  .1.3
 על ידי גורם שקבל את אישור המשרד להגנת  הסביבה להכשרת   שנערך                    
 והדרכת צוותי מריחים.                   

 טופס קליטת תוצאות בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים. –"טופס הבדיקה"    .1.4

 ה, איגוד ערים, רשות מקומית שעבר הכשרה. עובד המשרד להגנת הסביב –"בעל תפקיד"    .1.5
 

 מהות .2

 ע"י צוות מריחים. הנוהל מתאר שיטה לקביעת עוצמת הריח בשטח ולזיהוי מקור הריח   .2.1

 השיטה לקביעת עצמת הריח מבוססת על חוש הריח האנושי.    .2.2

 הטכניקה המתוארת בנוהל מתייחסת לקביעת עוצמת הריח ללא התחשבות בזיהוי החומר   .2.3
 חומרים הגורמים לריח.או ה  

  

 צוות מריחים .3

 תפקידו של צוות מריחים הוא קביעת מאפייני הריח לרבות עוצמתו במקום הנבדק ו/או    .3.1
 אתור מקור הריח.   

 ,4. מספר החברים חייב להיות זוגי ) 4מספר החברים בצוות מריחים חייב להיות לפחות    .3.2
 , אנשים(.10, 8, 6  

 ות ראש צוות שיפעיל את הצוות וינהל את העבודה על בסיס לכל צוות מריחים יש למנ   .3.3
 זה.  נוהל   

 מומלץ להצטייד במד כיוון ומהירות הרוח בעת הבדיקה.   .3.4

 

 מהלך קביעת עוצמת הריח .4

 הבדיקה תיערך בשטח מחוץ לרשות היחיד של הגורם החשוד כגורם לריח.    .4.1

 עצמאי את טופס הבדיקה  בזמן הבדיקה  כל אחד מחברי צוות המריחים ימלא באופן   .4.2
 המצורף בנספח א'   

 מספר ומיקום נקודות ההרחה סביב מקור הריח יקבעו ע"י ראש צוות המריחים לפי שקול   .4.3
 ובהתחשב בתנאי השטח, כיוון הרוח, מקור הריח ותלונות; )ראה דוגמאות בנספח ב'(.  דעתו  
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 הכנת דו"ח תוצאות הבדיקה .5

 ח מסכם )ראה דוגמא בנספח ג'( בצירוף כל טפסי הבדיקה.ראש צוות הבדיקה יוציא דו"   .5.1

 דרגת עוצמת הריח בכל נקודת בדיקה תקבע על פי ממוצע של התוצאות בכל טפסי    .5.2
 הבדיקה.  

 הטון ההדוני בכל נקודת בדיקה יקבע על פי ממוצע  של התוצאות בכל טפסי הבדיקה.   .5.3

 ירבי של תשובות זהות בטופסאופי הריח בכל נקודת בדיקה יקבע על פי המספר המ   .5.4
 הבדיקה.  

 

 שונות .6

 .16אין לכלול בצוות מריחים אנשים מתחת לגיל    .6.1

 אין לכלול בצוות מריחים אנשים שסובלים מבעיות כרוניות בדרכי הנשימה.   .6.2

 כל חבר בצוות מריחים חייב לחדש את הכשרתו פעם בשנה.   .6.3

 שעה, ½ ים כולל קפה, לפחות יש להימנע מאכילת מזון חריף ומשתיית משקאות חריפ   .6.4
 לפני ביצוע בדיקת הריח.  

 אין להשתמש בתכשירים קוסמטיים בעלי ריח לפחות חצי שעה לפני בדיקת הריח ואין    .6.5
 להשתמש במטהרי אוויר ברכב שבו משתמשים בזמן הסיור.  

 לחברי צוות מריחים אסור להתייעץ בנושאים הקשורים לדירוג עוצמת הריח.   .6.6

 דגיש, שכל טופס עשוי להיות מסמך משפטי וכי כל אחד מחברי הצוות יכול חשוב לה   .6.7
 להתבקש להעיד בבית המשפט, לכן יש להקפיד על ביצוע סיורים באופן תקין ועל מילוי   
 טפסים בצורה ברורה ונכונה.   

 מומלץ לתאם את הבדיקה ונקודות ההרחה עם רכז איכות אוויר במחוז הרלוונטי במשרד    .6.8
 גנת הסביבה. לה  
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 נספח א'
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 נספח ב'
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 נספח ג' 

 דו"ח מסכם של בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות המריחים

 ___________________________בדיקהה. תאריך 2    ____________ ___________. שם ראש צוות המריחים1

 _________________________________________________________________________ מריחים . צוות3

____________________________________________________________________________________ 

 {הסביבה  הגנתהמשרד ל( של 08-9253321או ממוקד הסביבה )מומלץ מדידה במקום,  }. נתונים מטאורולוגיים 4

                                    תצפית במקום       

 קרינת שמש  מהירות הרוח
 

 מעונן, מעונן ) עננות  כיוון הרוח

 בהיר(, חלקית

 

 ופוגרפייםטתנאים   (˚Cטמפרטורה )
 

 

 _____________________________________________________________________ריח  . מידע על מקור5

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ ההרחהנקודות  רתיאו. 6

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 . סיכום תוצאות ההרחה7

 חברי צוות 

 המריחים

 1נקודת הרחה מס' 

 משעה       עד שעה     

 2נקודת הרחה מס' 

 משעה       עד שעה     

 3ודת הרחה מס' נק

 משעה       עד שעה     

 4נקודת הרחה מס' 

 משעה       עד שעה     

הטון  עוצמה

 ההדוני

 אופי 

 הריח

הטון  עוצמה

 ההדוני

 אופי 

 הריח

הטון  עוצמה

 ההדוני

 אופי 

 הריח

הטון  עוצמה

 ההדוני

 אופי 

 הריח

             1מס' 

              2מס' 

             3מס' 

             4ס' מ

             כל הצוות

 . סיכום8

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 _____________תאריך                                                              ____________________חתימה
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 לדיגום ריח במקור עבור בדיקות במעבדה אולפקטומטרית נוהל

 . כללי1

. שאר פרטי הביצוע, EN 13725מציג אלמנטים של דיגום ריח שהם חלק או נגזרים מהתקן הבינלאומי מסמך זה 

שיוכן על ידי הדוגם ויאושר על ידי גורם מוסמך מטעם המשרד  SOPבנוסף על המופיע במסמך זה ינוסחו במסמך 

 להגנת הסביבה.

 . ציוד הדיגום2

)כולל צנרת, מחברים ואטמים( צריכים להיות מחומרים  וגמהבאים במגע עם הדכל החלקים במערכת הדיגום אשר 

( וטפלון. יש stainless steelאינרטיים עד כמה שניתן, נקיים, וחסרי ריח. חומרים מועדפים הם פלדת אל חלד )

 למזער את השימוש בחומרי פלסטיק אחרים )למשל עבור חלקי ברזים, וכדומה(.

מערכת הדיגום. יש לנקות את ציוד הדיגום מריחות לוואי ויש לדאוג שלא  לפני היציאה לדיגום יש לבצע ניקוי של

יישאר ריח רקע של חומרי הניקוי עצמם. ככלל, אין להשתמש בחומרי ניקוי ריחניים. השלב האחרון בתהליך הניקוי 

 .( בגז/אוויר נטול ריחflushingיכלול ייבוש ושטיפה )

 . שקית הדיגום3

 מוש:סוגי השקיות המומלצות לשי

 

polyvinylfluoride (PVF, Tedlar); 

polyethyleneterephthalate (PET, Nalophan NA); 

 

 

 :ייבדקו עבורחדש של שקיות(, או מכל חומר אחר שעשוי להתאים,  batchשקיות מהחומרים הנ"ל )כל מומלץ שה

בוהים יבואו לידי ביטוי בשקית סעיף זה הוא המלצה בלבד מאחר שריחות רקע ג הערה: .)נספח א(. ריח רקע 1

 .(4.3)סעיף הבלנק המחויבת על פי נוהל זה 

 .)נספח ב'(שעות על ריכוז הריח  24. השפעת אחסון הדוגמה למשך 2
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במהלך הדיגום יש "לשטוף" את השקית בדוגמה על ידי מילוי של כחצי מנפח השקית, ריקון, ומילוי מחדש. אם נדרש 

 ה זאת עם האוויר המהול.מיהול מקדים, יש לבצע פעול

 

שלה אינו  אין לעשות שימוש חוזר בשקיות דיגום, אלא אם כן השקית נשטפה באוויר נטול ריח ונמצא שערך הרקע

 .עולה על ערך הרקע האופייני לשקיות חדשות

 . אופן הדיגום4

ה כל חלקי הדיגום שבאים במהלך איסוף הדגימה יש לדאוג שהמגע בין ציוד הדיגום והדוגמה יהיה מינימלי ובכל מקר

כאשר נעשה שימוש חוזר בציוד דיגום, יש לוודא שהציוד נקי בכל  .(2)סעיף במגע עם הדוגמה צריכים לעמוד בתקן 

 פעם ושאין זיהום מדוגמה לדוגמה.

כאשר לא ניתן למנוע ספיחה של חומרי הריח על החלקים הבאים במגע עם הדוגמה, יש להפעיל את הציוד על 

 ( של שחרור וספיחה.steady stateזמן מספיק כדי להגיע לתנאי שווי משקל )הדוגמה ל

יש להרחיק אותם במהלך הדיגום באמצעות כאשר פליטות הריח כוללות גם חלקיקים )למשל בדיגום ארובה(, 

למרות שידוע שחומרים ריחניים ספוחים גם (. א, סעיף ד)נספח בקו הכניסה לשקית הדיגום הרכבת פילטר 

יקים, יש ההכרח להרחיק את החלקיקים על מנת שלא לפגוע ביחידת המיהול של האולפקטומטר הכוללת בקרי לחלק

   ( רגישים ביותר.mass flow controllersספיקה )

 

 . מיהול מקדים במהלך הדיגום4.1

ופעה בלתי בדוגמאות של אוויר לח וחם יש חשש מעיבוי של חומרים בקו הדיגום ובשקית הדיגום. בכדי למנוע ת

  רצויה זאת, יש לבצע מיהול מקדים של זרם הפליטה. ניתן לבצע זאת בשתי דרכים:

על ידי איסוף כמות קטנה ומדודה של האוויר הריחני מהמקור והכנסתה לשקית המכילה נפח ידוע של  מיהול סטטי:

להיות לא מדויקת וכמו כן  חנקן יבש או אוויר נטול ריח. שיטה זאת אינה דורשת אמצעים מיוחדים, אולם עלולה

עלולה להתרחש התעבות בזמן לקיחת הדוגמה הריחנית )למשל על גבי הפילטר במקרה שיש צורך בשימוש 

התעבות יש צורך לחמם מראש את צינור הדיגום והפילטר )אם נעשה בו שימוש( כדי למנוע י למנוע בפילטר(. כד

 עיבוי עוד לפני כניסת הדוגמה לצינור הדיגום. 

כניסה מוהלת את האוויר הריחני עם אוויר נקי/חנקן ישירות בנקודת הה באמצעות מערכת ייעודית הול דינמי:מי

 .(4.11)סעיף הדיגום למערכת 
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 . הובלה ואחסון דוגמאות4.2

שעות לאחר הדיגום. במהלך  30 -האנליזה סמוך ככל הניתן למועד הדיגום ובכל מקרה לא יותר ממומלץ לבצע את 

יש מגוון של תהליכים שיכולים להשפיע על הדגימה, כמו ספיחה, דיפוזיה, וטרנספורמציות כימיות. יש להוביל האחסון 

למנוע עיבוי של הדוגמה. יש  יכד "צ. יש להימנע מטמפרטורות נמוכותמ 25 -ולאחסן את הדגימות בטמפרטורה של כ

  י לצמצם ריאקציות פוטוכימיות ודיפוזיה.כדוטמפרטורות גבוהות להימנע מחשיפה ממושכת של הדוגמאות לאור 

אין להשאיר את שקיות הדיגום ברכב חונה בשמש. הרכב חייב לחנות בצל תוך השארת פתחי הובלת הדוגמאות: 

מעלות. במהלך הנסיעה יופעל מזגן. השקיות יכוסו ביריעה כהה ולא יחשפו לאור  30אוורור וטמפ' שלא תעלה על 

ממקורות חלשים ושקית  ממקורות ריחניים מאוד לבין דגימות דגימותבין ני תאים בש שמש. יש מקום לשקול הפרדה

 .  cross contaminationבלנק למניעת 

 

 (field blank. בלנק שדה )4.3

בכל מבצע דיגום יש לכלול גם שקית בלנק. שקית בלנק היא שקית שמולאה באוויר נטול ריח או חנקן לפני היציאה 

.  יש להכין את השקית עצמה )רכב, חוץ לרכב(דיגום יחד עם שאר השקיות באותם תנאים לשדה ושהתה באתר ה

אם נשטפו השקיות בשטיפה מוקדמת באוויר נקי, יש בדיוק באותם תנאים בהם הוכנו שאר שקיות הדיגום. למשל, 

 .לשטוף גם את שקיות הבלנק באותו אופן

 

הבלנק  מראש  יש להכין את שקית (4.9)סעיף פעמון ל לפני יציאה לדיגום של מקור שטח ושימוש במערכת ש

באמצעות הפעלת המערכת בסביבה נקיה )הצבת פעמון על משטח אינרטי( במטרה להעריך את ריחות הרקע 

 הקשורים למערכת הדיגום כולה. 

 .יחסית לשקית הבלנק 3תוצאות של דוגמאות המקור תחשבנה משמעותיות אם הן גבוהות לפחות בפקטור 

 . רישום הדוגמאות4.4

 הרישום של הדוגמאות יכלול את הפרטים הבאים: 

 . שם המקור1

  ,)נספח ה(. אלמנטים הקשורים לבטיחות 2

 )למשל במפעל לתעשייה כימית( . תנאי התהליך בהם נבדק המקור3

 . מספר הדוגמה4

 . שם הדוגם האחראי5
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 . מועד ושעת הדיגום6

 . תנאי הדיגום בפועל7

 , האם נעשה מיהול מקדים ומה פקטור המיהול. ציוד המיהול8

 (. EN 13725. האם הייתה חריגה מנוהל הדיגום )כמפורט בנוהל זה ובתקן 9

מתוך הפרטים הנ"ל, יש צורך לציין רק את מספר הדוגמה )קוד( עבור המעבדה האולפקטומטרית והאם יש 

 יישארו אצל הדוגם לשימושו.. כל שאר הפרטים )נספח ה(אלמנטים הקשורים לבטיחות הפנליסטים 

 . פרוצדורת הדיגום4.5

 כל החלטה לגבי אופן ביצוע הדיגום צריכה לקחת בחשבון את האלמנטים הבאים:

 הערכת רעילות החומרים הנפלטים וסיכון פוטנציאלי לפנליסטים. -

 .כנן את הדיגום()מהם השלבים בתהליך אותם רצוי לדגום ובהתאם לכך לת הגדרת תהליכי הפליטה הרלוונטיים -

 מיקום נקודות הפליטה ומיקום נקודות הדיגום. -

 . PID)תנודות צפויות בפליטות הריח )ניתן להעריך זאת למשל על ידי ניטור רציף באמצעות  -

תנאים בתהליך המשפיעים על פליטות הריח, כולל תנאים שאין אפשרות לשלוט בהם )למשל מזג אוויר( וכן תנאים  -

 בהם.שניתן לשלוט 

ריכוז הריח )על פי סוף מספיק דגימות על מנת לייצג את משך הדיגום יקבע לפי תנודות בפליטות הריח. יש לא

 (.EN 13725המפורט בתקן 

 . חזרות 4.6

אנליזה אולפקטומטרית כוללת מספר אלמנטים של חוסר וודאות שמקורם בשונות של תגובת הפנליסטים. כפי 

בין התוצאה ההבדל  ,(repeatabilityחזרתיות )הקריטריון של עבדה עונה על , כאשר המEN 13725 -שמוגדר ב

מהמקרים. בכדי לצמצם את אי הוודאות מומלץ  95%ב  3שתתקבל עבור שתי דגימות זהות לא תעלה על פקטור 

 .)נספח ג'(חזרות מכל מקור  2-3לדגום 

  מערכת האיסוף הבסיסית  4.7

( המבוססת על כניסת אוויר לשקית מבלי לעבור דרך 1-2איורים , lung methodהמערכת תעבוד בשיטת הריאה )

 משאבת הדיגום, וזאת על מנת למנוע זיהום מדוגמה לדוגמה. המערכת מורכבת ממיכל קשיח שאליו מחברים את

לאוויר המקור )הדוגמה( גורם  המיכללחץ בתוך הע"י משאבת ואקום. תת המיכל מחלל נשאב האוויר שקית הדיגום. 

. מערכת האיסוף הבסיסית משמשת עבור כל סוגי פעולות הדיגום (1)איור  שקית הדיגוםלהישאב ישירות לתוך 

 המפורטות בסעיפים הבאים.
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שעון הוואקום המורכב על החבית אינו הכרחי, אולם, מומלץ להרכיבו שכן הערה: . מערכת הדיגום הבסיסית .1איור 

 החבית סגורה ואטומה ומוכנה לדיגום )מפעילים מעט את המשאבה עוד לפני ל דגימה שותו ניתן לוודא לפני כבאמצע

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.Volume source( או מקור נפח )Point sourceסכימת דיגום מקור נקודתי ) .2איור               

 

כניסת אוויר 

לשקית הדיגום 

שבתוך החבית

 -כל המחברים מ)

stainless steel 

( וצינורות טפלון

שאיבת אוויר מחלל 

החבית באמצעות 

משאבה 

שעון ואקום 

ללחצים נמוכים 

 kPaבטווח של )

)בודדים

מכסה עם טבעת 

מתכת לסגירה 

הרמטית

"(Lung method)"חבית דיגום 

הרכבת שקית 

הדיגום בתוך 

החבית 

משאבת 

ואקום

קו הדיגום אל מקור ריח 

(נקודתי או נפחי)

דקה/ ליטר5-10

מד ספיקה

עם ברז וויסות

כניסת דוגמה 

לשקית בחבית

יציאת אוויר

מחלל החבית

חבית דיגום

שקית דיגום
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 דיגום מקור נקודתי )למשל: ארובות ופתחי אוורור אקטיביים(  8

(, צינורות, probeדיגום )צינור יכלול  , ציוד הדיגום4.7בסעיף בסיסית המתוארת בנוסף למערכת הדיגום ה

 ENועל פי המפורט  בתקן  ISO 10780החישוב של ספיקת המקור יבוצע לפי . ו)אופציונלי( פילטר לסינון חלקיקים

יש לבחור בנקודת . ערבוב זרמי אוויר שונים יש מרוחקת מאזור בוה בנקוד. מיקום הדיגום צריך להיקבע 13725

 דיגום בה תתאפשר דגימה מייצגת של חתך הזרימה. 

(. סך הפליטות יחושב על ידי 3OU/mבמדידה האולפקטומטרית יקבע ריכוז הריח בשקית ביחידות ריח למ"ק אוויר )

 (:sec3m/הדוגם על בסיס המדידות שביצע של ספיקת המקור )

 

 

 טיפול, קרקע( דיגום מקור שטח פאסיבי )למשל: בריכות  4.9

(. הפעמון יוצב על גבי מקור הפליטה ולתוכו יוזרם 3איור , flux chamberהדיגום יתבצע בעזרת פעמון דיגום )

ליטר/דקה. במקביל, תופעל יניקה מחלל הפעמון )בנקודה אחרת(  5-10גז/אוויר נטול ריח בספיקה ידועה של 

פעמון. האוויר הנשאב מתוך הפעמון יופנה אל מערכת ליטר/דקה מהספיקה הנכנסת ל 2-3 -בספיקה הנמוכה בכ

חשוב שהספיקה הנכנסת לפעמון תהיה גבוהה מעט יותר מאשר הספיקה אל . (4-5)איורים האיסוף הבסיסית 

 השקית, על מנת שלא יישאב אוויר ריחני מהסביבה אל הפעמון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Flux chamberשטח ) פעמון לדיגום מקור. 3איור                    

 

OU

m3

m3

sec
 =

OU

sec
Emission

Rate
=

פתח ניקוז לעודפי החנקן 

שהתערבב עם אדים מהמקור

חיבור לקו 

הדיגום 

וצינורית 

טפלון דרכה 

עולה האוויר 

מהפעמון אל 

קו הדיגום 

ומשם לחבית

כניסת חנקן 

וצינורית טפלון 

מנוקבת דרכה 

יוצא החנקן אל 

חלל הפעמון

:נתונים טכניים

Odotechהדגם המצולם הוא של חברת ) Inc., Canada:)

ר" מ0.19 :פני שטח מעל המקור

 ליטר64.5 :נפח הפעמון

פני שטח מעל המקור

(Flux chamber)פעמון דיגום 
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 דיגום מקורות שטח שונים. .5איור             

 

 

(. סך הפליטות יחושב על ידי OU/m3במדידה האולפקטומטרית יקבע ריכוז הריח בשקית ביחידות ריח למ"ק אוויר )

(, והשטח הכללי של m2עמון )(, תא השטח המכוסה על ידי הפm3/secלפעמון ) הספיקה הנכנסתהדוגם על בסיס 

 המקור:

 

 

 

 דיגום מקור שטח אקטיבי )למשל: ביופילטר(  10

ניתן להשתמש בפעמון דיגום או במערכת כיסוי של כל או רוב שטח המקור. יש לוודא שהכיסוי אינו מפריע לספיקות 

 הרגילות של המקור. 

(. סך הפליטות יחושב על ידי OU/m3"ק אוויר )במדידה האולפקטומטרית יקבע ריכוז הריח בשקית ביחידות ריח למ

הדוגם על בסיס ספיקת המקור, שטח הכיסוי של מערכת הדיגום והשטח הכללי של המקור )כמו בדיגום של מקור 

 שטח פאסיבי, רק שהספיקה הנכנסת לפעמון אינה נקבעת על ידי הדוגם אלא על ידי ספיקת המקור(   

 

דיגום בריכת קולחים במכון טיהור שפכים דיגום ערימת קומפוסט

OU

m3

m3

sec


=
OU

sec × m2m2
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 מיתנה באמצעות מערכת דילול דידיגום אוויר חם מפתח ארוב 4.11

מערכת הדיגום המתוארת להלן מבוססת על הפרשי ספיקות בין האוויר החם הנשאב מתוך פתח הדיגום בארובה 

לבין הספיקה של החנקן שמשמש למיהול הדוגמה. השיטה אינה מדויקת ואינה מומלצת לשימוש עבור פקטור מיהול 

 .    4העולה על 

רה ( כך שניתן לבצע בעזרתה דיגום גם בטמפרטוstainless stealת כולה מפלדת אל חלד )מורכב (6)איור  היחידה

 .בנספח ד' סעיף ד'(של כמה מאות מעלות )פרטים טכניים 

 

ת ( מוכנס לפתח הדיגום בארובה. קצות הצינורו1יחידת מיהול דינמית לדיגום אוויר חם. הקצה השמאלי ) .6איור 

( מתחברים האחד לכניסת חנקן והשני לפתח הכניסה לשקית הדיגום )דרך דופן החבית, כמתואר באיור 2,3מימין )

7.) 

הקצה הנראה משמאל הוא פתח הכניסה של הדוגמה ואותו מכניסים  לפתח הדיגום  עיקרון הפעולה של המערכת:

נקן )או אוויר נטול ריח( דרך מד ספיקה שבארובה. אחד משני הצינורות הארוכים משמש להזרמה מבוקרת של ח

. הקצה השני מחובר לשקית הדיגום דרך דופן החבית )מערכת הדיגום המבוססת על שיטת הריאה T -לעבר צומת ה

 (.7באיור כמתואר 

ליטר/דקה ושואבים מהחבית )באמצעות רוטמטר נוסף(  3.75, מזרימים חנקן בספיקה של 4על מנת לקבל מיהול פי 

ליטר/דקה של  3.75ליטר/דקה, מתוך זה  5ליטר/דקה. כלומר, הספיקה הכוללת לתוך השקית היא  5ל בספיקה ש

 .4=(5-3.75)/5חנקן. פקטור המיהול הוא לכן: 

 שיבות קריטית לאיטום חבית הדיגום.יש חבמערכת מסוג זה 
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 יחידת מיהול דינמית לדיגום אוויר חם.הבסיסית בשילוב  סכימת מערכת הדיגום .7איור       

 . דרישות המעבדה האולפקטומטרית בנוה יער5

)קנדה(. מערכת  .Odotech, Incשל חברת  Odile 2510במעבדה האולפקטומטרית בנוה יער נמצאת מערכת מסוג 

יתחבר לתא אשר ברז מתאים ול השקיות צריכות לכלליטר.  50-60של  בנפח דיגום שקיותזאת מתאימה לעבודה עם 

 . יש לוודא מראש עם המעבדה ששקיות הדיגום מתאימות למערכת. במערכתשלחץ ה

הדיגום. חלקיקים לצינור  בכניסה באיסוף דגימות ממקור הפולט חלקיקים, חייבים להוסיף פילטר  הערה חשובה:

 יכולים לגרום נזק רב למכשיר.

 לפחות שבוע מראש! יש לתאם עם המעבדה את הבאת הדוגמאות
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 נספח א: ריח רקע משקיות דיגום

 

 ריח ערכינמצא ש (Laor et al., 2010, 2012)בבדיקות מתודולוגיות שהתבצעו במעבדה האולפקטומטרית בנוה יער 

שעות( יכולים להגיע לכמה  24רקע בשקיות טדלר )מילוי השקית באוויר נטול ריח ואחסון השקית במצב זה למשך 

 24( בגז או אוויר נטול ריח למשך flushing(. שטיפה מוקדמת של השקית )OU/m3יחידות ריח למ"ק אוויר )מאות 

. לעומת זאת, ערכי OU/m3שעות )עד למועד היציאה לדיגום( עשויה לצמצם את ערך הרקע לעשרות בודדות של 

גם ללא שטיפה מוקדמת  OU/m3הרקע בשקיות נלופן הם נמוכים משמעותית והיו בסדר גודל של עשרות בודדות 

 .(1)טבלה 

 

בדיקת ריח הרקע תבוצע על ידי מומלץ לכל דוגם לבדוק את ערך הרקע האופייני לשקיות הדיגום שרכש או הכין. 

שעות. לאחר האחסון יש  24-30שקיות )חזרות( בגז או אוויר נטול ריח ואחסון שלהן למשך  3מילוי של לפחות 

  שקית באמצעות בדיקה אולפקטומטרית. לקבוע את ריכוז הריח בכל 

 

 

Table 1: Background odor from new Tedlar and Nalophan bags before and after flushing with odorless air.  

 Time of analysis Tedlar 

(OU/m3) 

Nalophan 

(OU/m3) 

Non-flushed Immediate 18* (17-19)# 16 (13-21) 

 After 24 h 169 (75-317) 40 (36-43) 

Pre-flushed Immediate 24 (19-27) 15 (13-19) 

 After 24 h 29 (25-32) 20 (19-22) 

*average value; #range of values obtained in replicate bags 

 

(From: Laor et al., 2012) 
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 נספח ב: השפעת האחסון של הדוגמה עד לאנליזה

. השקיות מולאו באוויר ריחני (Laor et al.,2010, 2012)האחסון על ריכוזי הריח  תמציגה את השפע 2טבלה 

שעות. פקטור האחסון מוגדר  24הנפלט ממקורות שונים ונבדקו מיד לאחר מכן או לאחר שהשקיות אוחסנו למשך 

 כיחס בין ריכוז הריח באנליזה המידית לבין ריכוז הריח שנמדד לאחר אחסון השקית. 

Table 2: The impact factor of sample storage on odor measurements, defined as:  

[OU measured immediately] / [OU measured after 24 h].  

  Impact of sample storage 

Odor source  Tedlar Nalophan 

Manure  Average factor 5.87 1.79 

 Range of factors 4.61-6.75 1.16-2.67 

Sewage Average factor 1.99 0.34 

 Range of factors 1.41-2.61 0.23-0.44 

Aeration basin Average factor 26.2 78.1 

 Range of factors 1.03-3.96 1.00-3.68 

Sludge Average factor 16.1 16.1 

 Range of factors 0.86-1.20 0.82-1.46 

Coffee Average factor 4614 1879 

 Range of factors 1.79-9.24 2.12-8.01 

 

 (From: Laor et al., 2012) 

 

שעות, מומלץ  12 -כאשר הדוגם מתכנן פעולת דיגום שמחייבת אחסון של הדוגמה למשך זמן של מעל להערה: 

להעריך את פקטור האחסון ולשקול לאחר מכן שימוש בפקטור תיקון. אופן הערכת פקטור האחסון יבוצע 

 ייעצות ובתיאום עם המעבדה האולפקטומטרית.בהת
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 ( של התוצאותconfidence limitהשפעת מספר החזרות על "רמת הביטחון" )נספח ג. 

 

 EN 13725  ,Sneath and Clarksonבהתבסס על הקריטריונים הנדרשים ממעבדה אולפקטומטרית על פי ה 

כפי שניתן לראות באיור, ( כתלות במספר החזרות. confidence limit 95%) 95%רווח בר סמך של חישבו  )2000)

 חזרות. 2-3מצטמצם משמעותי כאשר לוקחים לפחות הסמך רווח 

 

הממוצע שיתקבל בין שתי חזרות  –יחידות ריח למ"ק אוויר  1000 אדוגמים מקור שריכוז הריח בו הו לדוגמה, כאשר

הולך ומצטמצם ככל שמגדילים את מספר הביטחון טווח  מהמקרים. 95%ב  1800 -ל 600 -כ צפוי להיות בטווח שבין

 חזרות.   2-3החזרות, אולם השינוי המשמעותי הוא במעבר מחזרה אחת ל 

 

 

(From: Sneath and Clarkson (2000)) 
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 פרטים טכניים. דנספח 

 " של שקיות נלופן house-Inא. הכנה "

  Odotech, Canadaטר ניתן לרכוש ישירות מחברת לי 60 -)שקיות נלופן מוכנות בנפח של כ

http://www.odotech.com/en/company/) 

 " של שקיות נלופן, נדרשים החומרים הבאים:In-houseלהכנה "

תן למצוא ספקים . דרך אתר החברה ני Kalle GmbH, Germany)מיוצר ע"י חברת  . שרוול נלופן1

 info.de/en/contact.html-http://www.kalleבישראל:

 .מיקרון 20ס"מ, עובי  30קוטר מטר,  1000פרטים: שרוול נלופן שקוף באורך 

http://www.kalleuk.co.uk/PDF/plastics/naloPhan.pdf 

 -אורך השרוול הנדרש תלוי במערכת האולפקטומטר אליה מיועדות הדגימות. בנוסף לאורך הנדרש מומלץ להוסיף כ

 , לסגירת השרוול. ס"מ בכל קצה 20

 אמצעותם אטימות.ניתן לסגור את השקית באמצעות קליפסים מסוגים שונים שניתן להשיג ב . סוגרים.2

 /clips-bag-seal-n-http://uncrate.com/stuff/clipלדוגמה, מסילות עם מוט )

sealandreglargeclosuredevice10pack.aspx-n-olab.com/cliphttp://www.fluor) 

 או קליפסים המיועדים במקור לסגירת שקיות דיאליזה

accessories-mfpi.com/catalog/dialysis-http://www.membrane 

להקפיד על קיפול כפול של קצות השקית. בכל מקרה בתום ההכנה יש לוודא שהשקית אכן  בסגירת הקצוות חשוב

 אטומה.

. את המיקום של הברז ואת סוג הברז וצינור היציאה ממנו יש להתאים למערכת האולפקטומטר אליה . ברזים3

מאוד לוודא בתום הכנת  מיועדות הדוגמאות. החיבור של הברז לשקית דורש ניסיון )וקצת כושר אלתור( ולכן חשוב

השקיות הראשונות שהשקיות אכן אטומות. לשם כך יש למלא אותן באוויר ולהפעיל לחץ קל. את השקיות יש 

 שעות. 24להשאיר מלאות באוויר עד למחרת כדי לוודא שלא הייתה בריחת אוויר במשך 

 ב. מערכת לדיגום ממקור נקודתי או מקור נפח

 ת לדוגמה ניתן למצוא אצל פחמס חביות אטומו. חבית דיגום. 1

http://www.pachmas.com/info/heb/products/hdpe_drums/01ot/120.htm 

ות(. בשל העובדה גודל החבית תלוי בנפח הדגימות הדרוש )בהתאם למערכת האולפקטומטר אליה מיועדות הדגימ

שצורת השקית שונה מצורת החבית והמגבלה של הגודל של פתח החבית, יש לקחת בחשבון שניתן לדגום נפח אוויר 

 בערך כחצי מנפח החבית.

http://www.odotech.com/en/company/
http://www.kalle-info.de/en/contact.html
http://www.kalleuk.co.uk/PDF/plastics/naloPhan.pdf
http://www.kalleuk.co.uk/PDF/plastics/naloPhan.pdf
http://uncrate.com/stuff/clip-n-seal-bag-clips/
http://www.fluorolab.com/clip-n-sealandreglargeclosuredevice10pack.aspx
http://www.fluorolab.com/clip-n-sealandreglargeclosuredevice10pack.aspx
http://www.membrane-mfpi.com/catalog/dialysis-accessories
http://www.membrane-mfpi.com/catalog/dialysis-accessories
http://www.pachmas.com/info/heb/products/hdpe_drums/01ot/120.htm
http://www.pachmas.com/info/heb/products/hdpe_drums/01ot/120.htm
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. יש להתקין שני פתחים. האחד בחלק העליון של החבית, איליו תתחבר השקית התקנת פתחים על גבי החבית -

אליו תתחבר המשאבה מבחוץ. כל המחברים והצינורות של כניסת האוויר לשקית מבפנים, והשני בחלק התחתון, 

 ו/או טפלון. stainless steelיהיו מ 

 Ashcroft 0-15מומלץ לחבר לחבית שעון ואקום ללחצים שליליים נמוכים )למשל מהסוג הפשוט  שעון ואקום. -

kPaמלאת, ואין יותר פיצוי של הלחץ השלילי הנוצר (. השעון ייתן אינדיקציה לכך שהשקית מלאה )כאשר השקית מת

 בחבית כתוצאה מהשאיבה, הלחץ השלילי יגדל(. 

כאשר יש חשש שהדוגמה מכילה חלקיקים )למשל בדיגום מארובה( יש לחבר פילטר במעבר של החיבור  פילטר. -

יקים( יש לדאוג לכך לשקית. על מנת לשמור על חיי האולפקטומטר )המבוסס על בקרי ספיקה רגישים מאוד לחלק

 Glassשהדוגמה תכיל מינימום חלקיקים. פילטר )מסוג סביבון( צריך להיות אינרטי עד כמה שניתן. למשל: 

Microfibre Syringe Filters, 30 mm, 1.2 um מומלץ לבחון במעבדה לפני היציאה לשטח שקצב מילוי השקית .

 אינו מושפע משמעותית מהוספת הפילטר.

 כל סוג של משאבה ניידת נטענת המסוגלת לייצר ואקום בספיקות הנדרשות.ום. . משאבת ואק2

הערה: כיוון שהרוטמטר מתחבר ליטר לדקה.  0-10מד ספיקה עם ברז וויסות המכויל לטווח של  . מדי ספיקה.3

 למשאבת ואקום, יש לחבר את ברז הוויסות לחלק העליון של מד הספיקה )נקודת החיבור עם המשאבה(. 

 דרוש עבור מקור נפח, בכדי להציב את עמדת הדיגום עם כוון הרוח.  מד כוון רוח. .4

הנחיות לשימוש במודל  נתון נדרש לחישוב מקדם הפליטה בנקודת הדיגום של מקור נפח )ראהמהירות רוח. . מד 5

 (.לחישוב פיזור ריח

 ממקור שטח לדיגום ג. דיגום

 .1-ראה סעיף ב –. חבית דיגום 1

". מומלץ על פעמון שקוף כדי לוודא תוך כדי דיגום מקורות נוזליים EPA flux chamberכל פעמון מסוג ". . פעמון2

 שאין שאיבת מים אל הצינור המתחבר לכניסה לשקית הדיגום. 

 ליטר. 10 -(. מטעמי נוחות מומלץ לצאת לשטח עם בלון בנפח של כ99.99%תשיעיות ) 4דרגת ניקיון  . חנקן יבש.3

 .2-ראה סעיף ב –בת ואקום . משא4

)הערה: במד הספיקה המתחבר ליטר לדקה  0-10מדי ספיקה עם ברז וויסות מכוילים לטווח של  2. מדי ספיקה. 5

למשאבת הואקום יותקן ברז הוויסות בחלק העליון בעוד שבמד הספיקה המתחבר לבלון החנקן יותקן ברז הוויסות 

 בחלק התחתון של מד הספיקה( . 

 שרשרת מצופים )קוביות קלקר( או גלגל שמלבישים על הפעמון כאשר דוגמים בריכות.  ים.. מצופ6
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 ד. מיהול דינמי במהלך הדיגום

מיהול במהלך פעולת הדיגום נחוץ בכדי למנוע עיבוי כאשר האוויר הנדגם הוא חם ולח או במקרים של ריכוזי ריח 

  Ecomaל גבוהים באופן קיצוני. מערכת המיהול, למשל כמו זו ש

http://www.ecoma.de/en/intern/portal01/htdocs/ftp_documents/74_GSP.pdf 

מבלון דחוס מיועדת למיהול הדוגמה ישירות בנקודת הדיגום. המיהול מתבצע עם חנקן יבש או אוויר סינטטי יבש 

שנלקח לשטח. יחס המיהול נקבע מראש בעזרת המערכת, האוויר הנדגם )חם ולח( נמהל תוך כדי זרימה עם זרם 

 של הגז הנקי ובכך נמנע עיבוי בקו הדיגום או בתוך השקית תוך כדי התקררות הדוגמה.

 (6)איור לבניה עצמאית של מערכת כזאת נדרשים 

 SS-400-6 (Swagelok union)יחידות מסוג  2

 SS-400-3 (Swagelok Tee)יחידה אחת מסוג 

 SS316 1/4”ODמטר של צינור  4

 ליטר/דקה. 0-5שני מדי ספיקה מכוילים )רוטמטרים( בסקלה של 

גם בטמפרטורה של כמה  ( כך שניתן לבצע בעזרתה דיגוםstainless steal)היחידה מורכבת כולה מפלדת אל חלד )

 מאות מעלות.

 

 וי )שטיפת ציוד דיגום באוויר או במים עם סבון( ה. אמצעי ניק

 המיועד למעבדות, או מוצר דומה. Alconoxכדוגמת  –. סבון נטול ריח 1

( או אוויר שעבר סינון דרך מערכת סינון של פחם פעיל או חומר zero airאוויר נקי בבלון דחוס ) –. אוויר נטול ריח 2

  סופח אחר שנמצא יעיל.

http://www.ecoma.de/en/intern/portal01/htdocs/ftp_documents/74_GSP.pdf
http://www.ecoma.de/en/intern/portal01/htdocs/ftp_documents/74_GSP.pdf
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 (EN 13725 ,CEN, 2003טיחות הנדרשים לביצוע בדיקות אולפקטומטריות )מתוך התקן : תנאי בהנספח 

 

Occupational safety for sampling personnel, assessors and olfactometer operators 

When performing sampling and odour measurements, the risk of exposure to toxic substances 

shall be considered by the responsible person and minimised at all times. The operator shall be 

informed about the toxicity of the chemical substances that are presented to the assessors. In 

case of known concentration of the components the current occupational exposure limits for those 

components shall be consulted in relation with the proposed 

dilutions. In case any risk due to exposure of the assessors is suspected, they shall be informed 

about these risks. Also precautions shall be observed with transport of such samples, as rupture of 

sample bags in the confined space of a transport vehicle may cause accidental exposure to almost 

undiluted sample gas. Rigid gas tight containers are a suitable precaution when transporting and 

handling such samples. Sample mixtures or calibration mixtures that could be inflammable or ex-

plosive shall not be stored, transported or analysed (e.g. propane in air at sufficient concentra-

tions). 
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 מטרת הסקר

 למנוע/לצמצם יצירת ריחות, שעלולים לגרום למפגעי ריח בסביבת המפעל/אתר ובקהילה. 

 הנחיות לביצוע

 ריח. ליצירת לאתר מקורות ופעילות פוטנציאליים תו כדי ובסביב מפעל/אתרסיור ביש לערוך  .1

 שטח המפעל/אתר.שאותרו בהריח  ותמקור כל את יןיש לאפי .2

 יש לאפיין כל פעילות במפעל/אתר שגורמת או עלולה לגרום לריח. .3

 יש להכין רשימת חומרים בעלי ריח: .4
 ,חומרי גלם 
 ,חומרי ביניים הנוצרים תוך כדי התהליך 
 .מוצרים מוגמרים 

 ריחהניטור 

 יש להעריך  את פליטת הריח מכל מקור שהוגדר בשטח המפעל/אתר באמצעות:

 ; EN 13725מקור על פי השיטה בדיקת ריח ב .1

 צוות מריחים בשטח; .2

 הערכת השפעת הריח

יש לנתח את התנאים המטאורולוגיים של אזור המפעל/אתר ע"פ נתונים של התחנה המטאורולוגית הקרובה  .1
 שושנת הרוחות עם מידע על מהירות ותדירות הרוח מכיוונים שונים.   –ביותר למפעל/אתר 

ל/אתר על הסביבה כמקור ריח, על בסיס מדידות ריח במקור ונתונים יש להעריך את השפעת המפע .2

 מטאורולוגיים וטופוגרפיים של האזור. 

( כקווים שווי ריכוז של הריח במרחקים שונים OU/m3יש לחשב את ריכוזי הריח בסביבה ביחדות ריח/מ"ק ) .3

    .AERMODמהמפעל/אתר באמצעות   

ק"מ  ולהשוות את  10דר המקור )מפעל/אתר( ברדיוס של יש לבדוק את השפעת מקור הריח מעבר לג .4

 התוצאות עם דרישות "הנוהל להגדרת מפגעי ריח".

 מניעת ריחות

יש להתייחס לטכנולוגיות ייצור, אחסון, תחזוקת המפעל/אתר  ולאמצעים אחרים שנמצאים בשימוש המפעל/אתר  

 למניעת/צמצום הריחות.

 נספחים

 ים:יש לצרף לסקר את הנספחים הבא

 תרשים שטח המפעל/אתר הכולל מיקום אולמי היצור, מבנים, ושטחי פעילויות שונים המהווים מקור לריח.  .1

תרשים תהליכי הייצור, עם ציון המתקנים הגורמים או העלולים לגרום לריחות, כולל ציון נקודות הפליטה של  .2
 הריח.

 ם רגישים מפת אזור המפעל/אתר עם ציון מיקום המפעל/אתר ביחס לרצפטורי .3
 ק"מ.  10ברדיוס של 
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 הערות

 יש להעריך את הפוטנציאל של המפעל/אתר  בגרימת מטרדי/מפגעי ריח בסביבה על בסיס מסמכים הבאים:

 .EN 13725 –בדיקת ריח במקור באמצעות שיטה  .1

 .נוהל לבדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים .2

 נוהל להגדרת מפגעי ריח. .3

 הריח בסביבה. להערכת פיזור  AERMODמודל  .4

  בסביבה. ריח פיזור לחישוב במודל לשימושהנחיות  .5
     

 

 

 הכינה: פולה אורנשטיין
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 הנחיות לשימוש במודל לחישוב פיזור ריח
 

 

 

 

 

 1.0מהדורה 

 2011מאי 

 

 

 

 DHV MEDוכן קרין טננצפ וורדינה היבנר מחברת   טק-העבודה בוצעה בסיוע הנריק מלוך מחברת מטאו
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 רשימת טבלאות:
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 מודלים לחישוב פיזור ריח באטמוספרה .1

 (. מודלאו מודל אחר שהממונה יאשר מראש )להלן:  AERMOD2חישוב פיזור ריח ייעשה באמצעות מודל 

הינו מודל פלומה גיאוסייני אשר נמצא בשימוש בארה"ב ובאירופה ומהווה מודל רגולטורי,  AERMODמודל 

 כות רמות זיהום אוויר.המוכר והמומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה להער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 EPA (Environment Protectionאת המסמכים וקודי ההפעלה של המודל אפשר למצוא באתר האינטרנט של  2

Agency )– SCRAM (lSupprot's Center for Regulatory Air Mode לפי הכתובת ,)www.epa.gov/scram001. 

 

http://www.epa.gov/scram001
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 הגדרת מקורות הפליטה ונתוני מקור פליטה נדרשים לצורך המודל  .2

לצורך חישובי הפיזור מוגדרים שלושה סוגים של מקורות פליטה )הגדרות למקורות נוספים אשר ניתן להזין במודל 

 מפורטים בנספח א'(:

 מנו נפלטים גזי פליטה. קצב פליטת ריח ממקור  ארובה, וונט או פתח מ –מקורות נקודתיים   .א

 (. OU/sנקודתי מבוטא  ביחידות ריח/שנייה, להלן יח"ר/שנייה, ) 

 מקור ריח נמוך או הנמצא בגובה הקרקע )כאשר אין עליית פלומה של  –מקורות שטח   .ב

 ליטת מזהמים(, לדוגמא: ערמות קומפוסט, בריכות אידוי, מכוני טיהור שפכים וכד'. קצב פ  

 יח"ר/)מ"ר * שנייה(. -ריח ממקור שטח מבוטא ב  

 מקור ריח בעל שלושה מימדים, המייצג אתר )לרבות מקורות פליטה  –מקורות נפח   .ג

 תעשייתיים( בו נמצא מספר רב של מקורות פליטה לא מוקדיים בדרך כלל, קטנים יחסית 

 רים, מתקנים כימיים פתוחים, ופולטים ריח ישירות לאוויר, לדוגמא: אולמות ייצור לא סגו 

 יח"ר/שנייה.  -ריכוז צנרת במפעלים כימיים וכד'. קצב פליטת ריח ממקור נפחי מבוטא ב 

 הערכה של קצבי הפליטה תעשה כאמור להלן: 

EN 13725ביצוע מדידות אולפקטומטריות לפי השיטה המתוארת בתקן אירופאי  -.  מקורות קיימים  (א
3 . 

 או בערכי פליטה של מקורות  4שימוש במקדמי פליטת ריח -תוכננים. מקורות פליטת ריח מ (ב

 קיימים בעלי מאפייני פליטה זהים. בנספח ג' מובאות דוגמאות למקדמי פליטה מתוך  

 (. יש להשתמש במקדמים המתאימים לסוג התהליך ולשלביו.NERמסמך הנחיות הולנדי )  

ולא במדידות, יש להציג את הפרמטרים שנבחרו, את כל  בכל מקרה בו יעשה שימוש בחישובים ובמקדמי פליטה

 שלבי החישוב וכל האסמכתאות הנדרשות על מנת להוכיח את נכונות התוצאות.

קצב הפליטה אשר ישמש כקלט למודל  יהיה קצב פליטת הריח הגבוה ביותר שנמדד במדידות האולפקטומטריות 

מבחינת פליטות  worst case scenarioצג מצב של או המחושב באמצעות מקדם פליטה. קצב פליטה זה , מי

 ריח לאוויר  ומבוטא ביחידות ריח לשנייה.

 מקורות פליטת ריח נקודתיים 2.1

ולציין את אופן הפליטה )פליטה אנכית, אופקית או ממקור אנכי המצויד בכיסוי(.  יש לתת שם מזהה לכל מקור פליטה

. יש למלא טבלה עבור כל מקור פליטה 1קור הפליטה לפי טבלה כמו כן, יש לפרט את הפרמטרים הפיזיים של מ

 בנפרד.

                                                           
3  Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry (2003)  EN 13725 

 ' ניתן למצוא רשימה חלקית של מקדמי פליטת ריחגבנספח  4
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 (Point) : נתונים פיזיים לאפיון מקור פליטה נקודתי 1טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

מיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה 

 Xקואורדינאטה 

  ]מטר[

החדשה  מיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל

 Yקואורדינאטה 

  ]מטר[

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

  ]מטר[ (Release heightגובה הפליטה מעל הקרקע )

  ]מטר[ (Stack Inside diameterקוטר פנימי של פתח הפליטה )

  ]יח"ר/שנייה[ קצב הפליטה

  ]מעלות קלווין[ טמפרטורת גזי הפליטה

  ]מטר/שנייה[ יציאת גזי הפליטה מהירות

ספיקת גזי הפליטה )אופציונאלי במקום מהירות יציאת גזי 

 הפליטה(

  ]מ"ק/שנייה[

 

 

 מקורות שטח של פליטת ריח  2.2

( ולתת שם מזהה עבור כל Area Polygonאו  Area Circularאו  Areaיש להגדיר את סוג מקור הפליטה )

 זיים של מקור הפליטה לפי מקור. יש לפרט את הפרמטרים הפי

 .. יש למלא טבלה עבור כל מקור פליטה בנפרד2טבלה 
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 (Area) : נתונים פיזיים עבור מקור פליטה שטח 2טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

  ]מטר[ Xמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

  ]מטר[ Yפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה מיקום מקור הפליטה ל

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

  ]מטר[ (Release heightגובה הפליטה מעל הקרקע )

]יח"ר/)מ"ר קצב הפליטה 

 *שנייה([

 

  ]מטר[  1ראה איור  –X (Length of the X side )אורך של צלע 

  ]מטר[  1ראה איור  –Y (Length of the Y side )אורך של צלע 

 Orientation angleשל המקור ) Yזווית בין כיוון צפון לבין צלע 

from North ) 

  ]מעלות[

 Initial vertical dimension of theגובה ראשוני של פלומה )

plume )–  פרמטר אופציונאלי בלבד, חושב במקרים בהם פלומת

ופליטת הריח מתרחשת למעשה  מזהמי ריח הינה טורבולנטית,

 בגובה מסוים מעל פני השטח. לרוב פרמטר זה שווה לאפס.

  ]מטר[

 

 : פרמטרים גיאומטריים של מקורות ריח שטחיים 1איור 
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 מקורות פליטת ריח נפחיים 2.3

. 3מטרים הפיזיים של מקור הפליטה לפי טבלה יש לתת שם מזהה עבור כל מקור פליטה. יש לפרט את הפר

 יש למלא טבלה עבור כל מקור פליטה בנפרד.

 (Volume:נתונים פיזיים עבור מקור פליטה נפחי ) 3טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

מיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה 

 Xקואורדינאטה 

  ]מטר[

לפי רשת ישראל החדשה  מיקום מקור הפליטה

 Yקואורדינאטה 

  ]מטר[

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

עבור  –( Release heightגובה הפליטה מעל הקרקע )

 מרכז המקור

  ]מטר[

  ]יח"ר/שנייה[ קצב הפליטה

  ]מטר[ (Length of sideאורך המקור )

  ]מטר[ (Initial lateral dimensionרוחב המקור )

  ]מטר[ (Initial vertical dimensionגובה המקור )

 

 הגדרת המודל לעבודה עם יחידות ריח 2.4

 לחישובי פיזור ריח יש לשנות את  הגדרת יחידות הפליטה וריכוזי ריח, באופן הבא:   AERMODבהרצת מודל 

. לאחר מכן יש לבחור Emission Output Unitחלון  -ובהמשך את התת Source Pathwayיש לפתוח את החלון  

 באופציות הבאות:

Emission Rate Units for Output: User Defined 

Unit Factor:  1 

Emission Units Label : OU/s או   OU/(s * m2) 

Concentration Units Label : OU/m3  
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 זמן מיצוע  2.5

 ה משניות בודדות עד עשרות דקות בלבד.משך זמן אירועי ריח בדרך כלל קצר או לעיתים קצר מאוד, ומשתנ

דקות ואת קצבי הפליטה לקחת מתוך  10על מנת לאפיין רמת השפעת ריח באזור הנבדק, יש לחשב ריכוזי ריח שעתיים ושל 

 אשר מסכמות את כל מקורות הפליטה. 3 – 1טבלאות 

( ולהריץ את המודל לפי worst caseלחישוב ריכוזי ריח יש להשתמש בפליטה השעתית המרבית ) - ריכוזים שעתיים .1

 .3 – 1פליטה שעתית קבועה. כאשר קצבי הפליטה יילקחו מתוך טבלאות 

דקות יש לבצע המרה של יחידות הריח השעתיות, המחושבות כתוצאות של   10לחישוב ריכוז של  - דקות 10ריכוז של  .2

דק' יוצגו הן ע"י איזופלטות והן  10דק'. התוצאות לממוצעי זמן של  10ליחידות ריח  של  AERMOD -מודל ה

 בטבלאות מסכמות לפי הפירוט שלהלן:

 לקבלת איזופלטות אלה יש להיכנס במודל לתפריט  –דקות  10איזופלטות של  .א

Tools>>Concentration convector>>  

 , Averaging time convectorלסמן את התיבה של 

 

 דקות 10וצאות המודל בממוצע של :הסבר להצגת ת 2איור 

 בעת הצגת תוצאות המודל יש להציג את הריכוזים המרביים  –טבלאות מסכמות  .ב

 (. 1דקות יש  להשתמש במשוואה ) 10דקות. כדי להמיר את התוצאות מריכוז שעתי לריכוז של  10השעתיים ושל  

(1)     C10 = C60 (60 / 10)P       

       

 כאשר: 

C10 – דקות, יח"ר/מ"ק 10עבור  ריכוז ריח 

C60 – ריכוז ריח שעתי, יח"ר/מ"ק 

P –  חזקה התלויה במצב יציבות אוויר לפי הגדרות שלPasquill  

(A,B p=0.5 ; C p=0.333 ; D p=0.2 ; E ,F p=0.167) 
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 AERMODהנחיות להרצת מודל  .3

. יש להריץ את המודל עבור כל AERMODת מודל חישובי פיזור הריח יציגו את מצב איכות האוויר מבחינת מטרדי ריח באמצעו

 מקור פליטה בנפרד ועבור כול המקורות יחד בהתאם לתרחישים הבאים:

 תרחישים למקור פליטה קיים ומתוכנן   3.1

 הרצת המודל תיעשה לפי הפירוט הבא:

סביבת מקור יש לחשב את הריכוזים המרביים של הריח ב –"תרחישים פרטניים"  - מתוכנניםו  קיימיםלמתקנים   (1)

 .עבור כל מקור פליטה בנפרדק"מ סביב מקור הריח  10הריח הנבדק ברדיוס של 

יש לחשב את הריכוזים המרביים של הריח בסביבת מקור הריח  –"תרחיש כולל" מתוכנניםו  קיימיםלמתקנים   (2)

 . עבור כל מקורות הפליטה יחדק"מ סביב מקור הריח  10הנבדק ברדיוס של 

יש לחשב את הריכוזים של הריח בסביבת מקור הריח הנבדק  –" 98%"תרחישים פרטניים  - קיימיםלמתקנים  (3)

 .98%עבור כל מקור פליטה בנפרד לקבלת תוצאות באחוזון ק"מ סביב מקור הריח  10ברדיוס של 

יש לחשב את הריכוזים של הריח בסביבת מקור הריח הנבדק ברדיוס של  –"98%"תרחיש כולל  קיימיםלמתקנים  (4)

 . 98%עבור כל מקורות הפליטה יחד לקבלת תוצאות באחוזון ק"מ סביב מקור הריח  10

יש לחשב את הריכוזים של הריח בסביבת מקור הריח  –" 99.5%"תרחישים פרטניים  - מתוכנניםלמתקנים  (5)

 .99.5%עבור כל מקור פליטה בנפרד לקבלת תוצאות באחוזון ק"מ סביב מקור הריח  10הנבדק ברדיוס של 

יש לחשב את הריכוזים של הריח בסביבת מקור הריח הנבדק  –" 99.5%"תרחיש כולל  - מתוכנניםקנים למת (6)

 . 99.5%עבור כל מקורות הפליטה יחד לקבלת תוצאות באחוזון ק"מ סביב מקור הריח  10ברדיוס של 

 תרחיש אחר לדרישת הממונה ובהתאם למקרה הנדון.  (7)

 

 לדוגמא:

בצע הרצות מודל נפרדות כ"תרחישים פרטניים" עבור כל מקור פליטת ריח בתוך שטח עבור מתקן טיפול בשפכים יש ל

המט"ש למשל: הרצה עבור פליטות ממתקני הבוצה, הרצה עבור פליטות ממתקן הפרדת המוצקים וכן הלאה והרצה אחת 

 שמחשבת ריכוזים בסביבה מכל המקורות יחדיו כ"תרחיש כולל".

 

 (domainתחום שטח הבדיקה )   3.2

ק"מ לפחות סביב המקור. )יש להשתמש במערכת  10מוגדר כשטח ברדיוס של  AERMODשטח להרצת מודל ה ה

( עבור תחומי השפעת ריח Uniform Cartesian Gridקולטנים )רצפטורים( המוגדרים באמצעות רשת קארטזית אחידה )

 -בור תחומי השפעה גדולים יותר )מעבר ל( ע Nested Gridמ' ממקור ריח(, או באמצעות רשת מדורגת )  500קצרים )עד 

 מ' ממקור ריח(.  500

 

 הנחיות לקלט נתונים מטאורולוגים  3.2.1

הנתונים המטאורולוגים שישמשו נתוני קלט במודל, ייבחרו על בסיס היותם מייצגים את המרחב הנבדק. ייצוג הנתונים 

 המטאורולוגיים ייקבעו על פי המאפיינים להלן:

 וגית לאזור הנבדק ולמקור/ות הפליטהקרבת התחנה המטאורול (1)

 מורכבות השטח מבחינת התכסית והטופוגרפיה (2)
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מיקום התחנה המטאורולוגית מבחינת חשיפה לתנאי מזג אוויר מייצגים )למשל תחנה עירונית יכולה להיות בלתי  (3)

 מייצגת אם היא קרובה מאוד לכביש או למבנים, על אף היותה הקרובה ביותר למקור הפליטה(

 למשך חמש שנים 95% -ות הנתונים לא תפחת מזמינ (4)

יש להציג את מקור הנתונים המטאורולוגים. על הנתונים להיות מבוקרים על ידי בעל הכשרה מקצועית מתאימה 

 )מטאורולוג או קלימטולוג(.

 תחנה מטאורולוגית –נתוני קרקע 

 ודל הפיזור ולאופן הצגתם:להלן הנחיות לבחירת נתוני הקרקע המטאורולוגים שישמשו כנתוני קלט במ

 יש לבחור את התחנה המטאורולוגית המייצגת ביותר את סביבת מקור הפליטה. (1)

 יש להשתמש בנתונים מטאורולוגים מבוקרים מחמש השנים שלפני הגשת הסקר. (2)

 במסמך סקר הריח יצוינו הנתונים האלה: (3)

 שם/ות התחנה/ות המטאורולוגית/ות הקרובה/ות ביותר למקור/ות הפליטה .א

 שם/ות התחנה/ות המטאורולוגית/ות המייצגת/ות ביותר את האזור הנבדק )לפי הפרמטרים שנמנו לעיל( .ב

 שם/ות התחנה/ות המטאורולוגית/ות שנבחרה לשימוש בסקר הריח. .ג

אם התחנה המייצגת ביותר ו/או הקרובה ביותר למקור הריח אינה זו שהשתמשו  בנתוניה להרצת המודל, 

 ך.יש לפרט את הסיבות לכ

 יש להציג נתונים מטאורולוגים בסיסיים: שכיחות יחסית של מהירות וכיוון הרוח )שושנת רוחות( וטמפרטורה. (4)

 יש לציין מצבים מטאורולוגים מיוחדים העלולים לגרום למצבי מפגע ריח. (5)

ת יש להציג נתונים סטטיסטים לגבי המידע המטאורולוגי, כגון מספר שעות בשימוש בקובץ אחוז שעות שקטו (6)

(calm hours.'וכו ) 

בדצמבר  31 -בינואר ועד סופה ב 1 -הרצות המודל יהיו לפרקי זמן של שנה קלנדרית שלמה, מתחילתה ב (7)

 ימים( לכל חמש השנים. 365)

 EPA5 -השלמת נתונים חסרים תיעשה על פי ההנחיות למודלים לאיכות אוויר של ה (8)

 נתוני רום

מצאים לאורך מישור החוף יש להשתמש בנתוני הרדיוסונדה בחישוב ריכוזים בסביבת מקורות הפליטה הנ (1)

 של השירות המטאורולוגי מתחנת בית דגן.

 בחישוב ריכוזים בסביבה באזורים אחרים אפשר להשתמש (2)

 (AERMOD)מעבד הנתונים של  AERMET -המותקנת ב estimatorבנתוני רום לפי חישוב תוכנת  .א

 גנת הסביבהבאישור המשרד לה–בנתוני רום מדודים אחרים  .ב

 

 קביעת פרמטרים מטאורולוגיים   3.2.2

. בהרצת מעבד AERMETמצריך עיבוד נתונים מטאורולוגים במעבד הנתונים  AERMODשימוש במודל 

( ויחס r(, אלבדו )Z0הנתונים המטאורולוגיים על המשתמש לקבוע ולהציג ערכים לשלושה פרמטרים: חספוס )

 (.Bowen Ratio – B0בואן )

 

 

                                                           
5 Appendix W to part 51 – Guideline on Air Quality Models 8.3.4 
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 יעת הפרמטרים של פני השטח:הנחיות לקב

ק"מ ממקום התחנה המטאורולוגית. אפשר  1יש לקבוע את הערך לאורך חספוס פני השטח עד מרחק  (1)

להשתמש באורך חספוס משתנה לפי סקטורים כדי להצביע על שינויים בתכסית, אולם רוחב כל סקטור צריך 

 (.4מעלות )טבלה 30להיות לפחות 

או אם אין נתונים  ;אריתמטי פשוט לאותו שטח שלגביו נקבע יחס הבואן ערך האלבדו ייקבע לפי ממוצע (2)

 (.5אחרים, לפי נתוני בררת המחדל המוצגים במודל )טבלה

ק"מ  x 10ק"מ  10יחס בואן ייקבע לפי ממוצע גיאומטרי פשוט )בלי תלות במרחק או בכיוון(, לפי שטח של  (3)

אחרים, לפי נתוני בררת המחדל המוצגים במודל או אם אין נתונים  ;סביב מקום התחנה המטאורולוגית

 (.6)טבלה 

 מ'(, המומלצים להכנת הקלט המטאורולוגי למודל  -: ערכים של מקדם חיספוס השטח )המבוטאים ב 4טבלה 

AERMOD                  בעזרת הנחיותUSEPAתוך התחשבות בתנאים המתאימים לישראל ,
6
  

 חורף סתו קיץ אביב השטח סוג כיסוי

 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 מים

 0.30 0.30 0.30 0.30 מדבר

 0.1 0.1 0.1 0.1 ערבה

 0.1 0.2 0.2 0.1 שדות

 0.9 1.0 1.0 1.0 יער

 1.0 1.0 1.0 1.0 שטח בנוי, אזור תעשייה

 בעזרת הנחיות  AERMODהקלט המטאורולוגי למודל  המומלצים להכנת Albedo: ערכים של המקדם  5טבלה 
USEPA                 תוך התחשבות בתנאים המתאימים לישראל ,

5
  

 חורף סתו קיץ אביב סוג כיסוי השטח

 0.12 0.12 0.12 0.12 מים

 0.30 0.30 0.30 0.30 מדבר

 0.18 0.18 0.18 0.20 ערבה

 0.16 0.18 0.20 0.20 שדות

 0.12 0.12 0.12 0.12 יער

 0.18 0.18 0.18 0.18 שטח בנוי, אזור תעשייה

 

 

 

                                                           
 2111טק,  יוני -להערכת רמות ריח באוויר, מטאו AERMODהנחיות לשימוש במודל  6
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  AERMODהמומלצים להכנת הקלט המטאורולוגי למודל  Bowen: הערכים הממוצעים היומיים של יחס  6טבלה 
, תוך התחשבות בתנאים המתאימים לישראל USEPAבעזרת הנחיות                  

5
 

 חורף סתו קיץ אביב י השטחסוג כיסו

 0.1 0.1 0.1 0.1 מים

 6.0 6.0 6.0 4.0 מדבר

 1.0 1.5 1.5 1.0 ערבה

 0.8 0.8 0.7 0.5 שדות

 1.0 1.5 1.5 1.0 יער

 2.0 2.0 2.0 2.0 שטח בנוי, אזור תעשייה

ירת פרמטרים לפי ההנחיות המפורטות לעיל הן הנחיות מחייבות, מלבד במקרים שיש נסיבות מיוחדות המחייבות בח

 שיקולים אחרים או נוספים.

של מסמך ההנחיות להפעלת  Aבחירת פרמטרים על פי שיקולים שונים מהמפורט לעיל תעשה בהתאם לנספח 
7AERSURFACE מעבד נתוני קרקע לקביעת שלושת הפרמטרים הללו לפני השימוש ב(- AERMET במקרה כזה .)

 ביעת הפרמטרים הנבחרים.יש לפרט ולנמק את השיקולים שהובילו לק

 קביעת מקדם פיזור עירוני/כפרי

. ככלל, אם צפיפות האוכלוסין בשטח  EPA8קביעת השטח הנבדק כעירוני או כאזור כפרי תיעשה על פי הנחיות ה 

נפש לקמ"ר או גדולה ממנה, יש להשתמש במקדמי פיזור  750 -ק"מ סביב המקור הנבדק שווה ל 3רדיוס של 

 עירוניים.

 

 (Receptorsשת הקולטנים )ר   3.3

 ( כמפורט להלן:Cartesian gridהרצת המודל תיעשה על גבי רשת שריג ) –רשת השריג 

 מ'. 100מ' מהמקור יהיה  500המרחק בין נקודות השריג מהמקור ועד למרחק של  (1)

 מ'. 250מ' מהמקור יהיה  2000מ' מהמקור ועד למרחק של  500המרחק בין נקודות השריג במרחק  (2)

 מ'. 500מ' מהמקור יהיה  5000מ' מהמקור ועד למרחק של  2000חק בין נקודות השריג במרחק המר (3)

 מ'. 1000מ' מהמקור יהיה  10000מ' מהמקור ועד למרחק של  5000המרחק בין נקודות השריג במרחק  (4)

 

 יש לציין בדו''ח את הקואורדינאטות של תחילת רשת הרצפטורים )של פינת השריג הדרום מערבית(.

יש להציב קולטנים בודדים בכל אחד מאזורי האוכלוסייה הקיימים והמתוכננים המופיעים בתוכנית  – קולטנים בודדים

מתאר )יישובים כפריים, יישוב פרברי, יישוב עירוני, אזור לפתוח פרברי, אזור לפתוח עירוני( ומוקדי עניין אחרים. 

ו גדר האתר/המפעל, אשר ימוקמו במרחק קבוע זה מזה. רצפטורים דיסקרטיים לפחות, בק 10בנוסף, יש להציב 

מ'. דרוש כי מפות התפלגות  100מ', אזי המרחק המרבי בין הרצפטורים הינו  1000לדוגמא, אם אורך הגדר הינו 

יח''ר/מ''ק. כמו כן, יש להציב רצפטורים דיסקרטיים  1ריכוזי ריח יכללו תמיד את האיזו פלטה המייצגת את הריכוז של 

 ספים במקומות אשר לגביהם התקבלו יותר מתלונת ריח אחת. נו

                                                           
7 http://www.epa.gov/scram001/dispersion_related.htm#aersurface 

8 Appendix W to part 51 – Guideline on Air Quality Models 7.2.3 
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 טופוגרפיה  3.4

או אחר בהתאם לדרישת המודל(  XYZ ,DEMחישובי ריכוזי הריח באמצעות מודל ייעשה תוך שימוש בקובץ טופוגרפי )

. EPA -ת השל האזור הנבדק. השימוש בקובץ טופוגרפי הינו בגדר חובה, אלא אם האזור מוגדר כמישורי לפני הנחיי

לעומת כל קולטן  10% -הנחיה זו מגדירה כל איזור שאינו מישורי כבעל רכיב טופוגרפי אחד לפחות ששיפועו גדול מ

מטרים מעל פני הים, כל רכיב טופוגרפי )גבעה,  300. לדוגמא, אם בסיסו של קולטן כלשהו נמצא בגובה של 9)רצפטור(

 חייב להיכלל בחישוב פיזור המזהמים.מטרים מעל פני הים  330הר  וכדומה(שגובהו 

 הצגת תוצאות הרצות המודל .4

 תוצאות הרצת המודל יוצגו לפי הפרקים הבאים:

 תיאור שטח הבדיקה          4.1

 יש לצרף את המפות הבאות:

   לפי רשת ישראל החדשה. המפה תכלול סימון דרכים, כבישים, יישובים, תחנות 1:50,000מפת רקע בקנ"מ של ,

 תעשייה, אזורים עירוניים ומיושבים וכל מידע נוסף העשוי לתאר את סביבת מקור הריח. כוח ואזורי

   לפי רשת ישראל החדשה. המפה תכלול סימון דרכים, כבישים, יישובים, 1:25,000מפה טופוגרפית בקנ"מ של ,

 בת מקור הריח.תחנות כוח ואזורי תעשייה, אזורים עירוניים ומיושבים וכל מידע נוסף העשוי לתאר את סבי

  .תצ"א צבעוני ומעודכן של סביבת האתר שעל גביו יסומנו גבולות המתקן או מקור הריח 

 תיאור המתקנים        4.2

 . 2אשר התבקשו להגיש בסעיף 1-3יש לצרף תיאור מילולי של המתקנים וקצבי הפליטה בנוסף לטבלאות 

 אפיון מטאורולוגי         4.3

 . 3.2.1ולוגי הקיים באזור בהתאם לנתונים אשר בסעיף יש לצרף תיאור של המשטר המטאור

 תוצאות המודל           4.4

 תוצאות הרצות המודל יוצגו באופן הבא:

 

 טבלאות .א

לכל מקור פליטה בנפרד ולכלל המקורות ביחד  תוצג טבלה ובה פירוט הריכוזים המחושבים עבור כל זמני המיצוע.  

 בטבלאות ייוצגו הנתונים הבאים:

 ודל ריכוז הריח המרבי המחושב . מיקום וג 

 .הריכוזים המחושבים בקולטנים הבודדים הממוקמים באזורים נבחרים ובעלי עניין מיוחד 

 98%דקתי  באחוזון  10 -ריכוז שעתי ו -למתקנים קיימים. 

  99.5%דקתי  באחוזון  10 -ריכוז שעתי ו -למתקנים מתוכננים 

 

 

 

 

                                                           
9 aqe_aermapug_257866_7.pdf-aqd-http://www.michigan.gov/documents/deq/deq 

http://www.michigan.gov/documents/deq/deq-aqd-aqe_aermapug_257866_7.pdf
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 : הצגת תוצאות הרצת המודל בטבלה 7טבלה                  

 מיקום קולטן

 )קואורדינאטות(

ריכוז ריח 

מרבי 

 שעתי

ריכוז ריח 

 10מרבי 

 דקות

ריכוז ריח 

98% 

 שעתי

ריכוז ריח 

98% - 

 דקות 10

X Y )יח"ר/מ"ק( 

ריכוז 

מרבי 

 מחושב

      

קולטן 

 1בודד 

      

קולטן 

 2בודד 

      

קולטן 

 בודד ...

      

 

 מפות   .ב

  לכל מקור ריח בנפרד ולכל המקורות ביחד תוצגנה מפות איזופלטות של כל זמני המיצוע  בריכוז מרבי

 99.5%; למתקנים מתוכננים באחוזון  98%למתקנים קיימים גם באחוזון 

 ,לכל מקור ריח בנפרד ולכל המקורות ביחד תוצגנה מפות שריג של ריכוזים מחושבים )בערכים מספריים 

 99.5%; למתקנים מתוכננים באחוזון 98%ללא איזופלטות( בריכוז מרבי ולמתקנים קיימים גם באחוזון 

 

 נספחים  .ג

 למסמך הרצת המודל יש לצרף את הקבצים הדיגיטאליים הבאים:

  ADI.* -, וADO.*קבצים    (1

 קובץ דיגיטאלי של התוצאות.  (2
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 קורות הפליטהנספח א':נתונים פיזיים של מ                 
להלן הפרמטרים הפיזיים אשר יש להגדיר במודל, עבור סוגים נוספים של מקורות פליטה בהתאם לרשימת כל מקורות הפליטה 

 :AERMODהרלוונטיים, אשר במודל 

 (line) : נתונים פיזיים עבור מקור פליטה קווי 8טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

ור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה מיקום מק

 של תחילת וסיום של כל קטע המקור( X)קואורדינאטות 

  ]מטר[

מיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה 

 של תחילת וסיום של כל קטע המקור( Y)קואורדינאטות 

  ]מטר[

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

עבור  –( Release height)גובה הפליטה מעל הקרקע 

 מרכז המקור

  ]מטר[

  ]יח"ר/שנייה[ קצב הפליטה

  ]מטר[ (Length of sideאורך המקור )

  ]מטר[ (Vertical dimensionמימד אנכי של המקור )

יש לציין האם המקור נמצא מעל פני הקרקע )או כמעט על 

או נמצא בגובה  surface Based -פני הקרקע( ומוגדר כ

 Elevated -ם ומוגדר כמסוי

  ]מטר[
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 (Area Circular: מקור פליטת ריח שטח מעגלי )  9טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

  ]מטר[ Xמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

  ]מטר[ Yמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

  ]מטר[ (Release heightגובה הפליטה מעל הקרקע )

  ]יח"ר/)מ"ר*שנייה([ קצב הפליטה 

  ]מטר[ ( Radius of the circular areaרדיוס המקור )

מדובר במקור בצורת מצולע בעל  –צלעות(  20מספר הצלעות )עד 

 מעגלישטח זהה למקור 

]#[  

 Initial vertical dimension of theגובה ראשוני של פלומה )

plume )–  פרמטר אופציונאלי בלבד, חושב במקרים בהם פלומת

מזהמי ריח הינה טורבולנטית, ופליטת הריח מתרחשת למעשה 

 בגובה מסוים מעל פני השטח. לרוב פרמטר זה שווה לאפס.

  ]מטר[

 (Area Polygon:  מקור פליטת ריח שטחי מצולע )  10טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

  ]מטר[ Xמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

  ]מטר[ Yמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

  ]מטר[ (Release heightהפליטה מעל הקרקע )גובה 

  ]יח"ר/)מ"ר*שנייה([ קצב הפליטה 

  ]#[ קודקודים( 20מספר קודקודי המקור )עד 

 Initial vertical dimension of theגובה ראשוני של פלומה )

plume )–  פרמטר אופציונאלי בלבד, חושב במקרים בהם פלומת

ליטת הריח מתרחשת למעשה מזהמי ריח הינה טורבולנטית, ופ

 בגובה מסוים מעל פני השטח. לרוב פרמטר זה שווה לאפס.

  ]מטר[
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  (Open pit: מקורות פליטת ריח מסוג בור פתוח ) 11טבלה 

 ערך יחידות מאפיין פיזי

 Xמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

 רבי של המקור()של הקודקוד הדרום מע

  ]מטר[

 Yמיקום מקור הפליטה לפי רשת ישראל החדשה קואורדינאטה 

 )של הקודקוד הדרום מערבי של המקור(

  ]מטר[

  ]מטר[ (Base Elevationגובה בסיס המקור מעל מפלס הים )

  ]מטר[ (Release heightגובה הפליטה מעל הקרקע )

]יח"ר/)מ"ר קצב הפליטה 

 *שנייה([

 

  ]מטר[ 1ראה איור מס'  –X (Length of the X side )ל צלע אורך ש

  ]מטר[ 1ראה איור מס'  –Y (Length of the X side )אורך של צלע 

 Orientation Angelשל המקור ) Yזווית בין כיוון צפון לבין צלע 

from North) 

  ]מעלה[

  ]מ"ק[ (Volume of open pitנפח הבור )
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נספח ב': דוגמאות לחישובי קצב פליטת ריח                 
10

 
 

 קצב פליטה ממקור ריח נקודתי :1דוגמא מס' 

 

 בארובה בוצעו מדידות אולפקטומטריות של ריכוזי ריח בגזי פליטה. כתוצאה מכך נקבע כי ריכוז הריח באוויר 
מק''ת/שעה.  13,250הינה  Vair יח''ר/מק''ת. ספיקת האוויר הנפלט מהארובה 375הינו  C0הנפלט מהארובה 

 : E0להלן החישוב של קצב פליטת הריח מהארובה 

 

 

  E0 = C0 * Vair  = 375 OU/scm * 13,250 scm / h : 3600 s/h = 1,380 OU/s  

 

 כאשר:

 מטר מעוקב תקני –מק''ת 

                                                                               standard cubic meter - scm 

 

 

  קצב פליטה ממקור ריח נקודתי :2דוגמא מס'  

 

, Kפתחי מפוחים לאוורור החלל הפנימי של המבנה. מקדם פליטת הריח  6בקיר חיצוני של מבנה לגידול בעלי חיים נמצאים 

הינו  Aבו מתרחש הגידל בפועל יח''ר/)מ''ר שניה(. שטח המבנה   3.5האופייני עבור סוג הגידול שמתרחש במבנה, הינו 

מ''ר. ספיקות האוויר הנפלט מכל אחד מהמפוחים הינן זהות. כלומר, מדובר בשישה מקורות פליטת ריח נקודתיים  640

 :EOיח''ר/שניה כל אחד. להלן החישוב של קצב הפליטה ממקור פליטה אחד  373אופקיים, בעלי קצב פליטת ריח זהה של 

 

E0 = K * A / 6 = 3.5 OU/(m2 * s) * 640 m2 / 6 = 373 OU/s  

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
 2111טק,  יוני -להערכת רמות ריח באוויר, מטאו AERMODהנחיות לשימוש במודל  10
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 קצב פליטה ממקור ריח שטחי :3דוגמא מס'  

 

בוצעו מדידות אולפקטומטריות על פני ערמת פסולת. כל דיגום מזהמי ריח, הנפלטים מהערמה בוצע עבור שטח  
A  מ''ר, כאשר ספיקת דוגמת האוויר המזוהם  0.04שלVair  סידרת הדיגומים וריכוז  בוצעהליטר לדקה.  5היתה

יח''ר/מ''ק. להלן חישוב קצב   225,000, הנמדד באמצעות השיטה האולפקטומטרית היה  C0הריח הממוצע 
 פליטת הריח הממוצע:

 

E0 = C0 * Vair / A = 225,000 OU/m3 * 0.005 m3 / min : (60 s/min * 0.04 m2)        

    E0 = 469 OU/(m2 s) 

 

 כאשר:

C0 * Vair  - קצב פליטת הריח אשר נלקחו כדוגמית, יח''ר/שניה 

C0 * Vair / A –  ,קצב פליטת הריח, אשר נפלטים ממטר מרובע אחד של ערמת הפסולת 

 יח''ר/) מ''ר* שניה(.

 

 

 קצב פליטה ממקור ריח נפחי :4דוגמא מס'  

 בוצעו מדידות אולפקטומטריות במתקן ייצור במפעל כימי בעל מידות כדלהלן: 

 מ' 16 –(  Hובה ) ג  

 מ'  28 –(   Lאורך )  

 מ'. 18 –(   Bרוחב )   

במתקן בוצעה סידרת מדידות, כאשר הרוח נשבה בכוון מקביל לאורך המתקן ועברה דרך המתקן לצידו השני, בו  
 . במילים אחרות,COנמצאו מספר נקודות הדיגום. כתוצאה מכך, נמדד ריכוז ריח ממוצע באוויר היוצא מהמתקן 

מ' )גובה( בתוספת שטח הנובעת מדיפוזיה  16 -מ' )רוחב( ו 18בעל מידות  Aהאוויר נפלט מהמתקן דרך שטח 
. ריכוז הריח Aשל שטח  20 % -אטמוספרית, אשר הוערכה )בתנאים המטאורולוגיים ששלטו בעת הדיגום( כ

, אשר Uמוצעת של הרוח יח''ר/מ''ק. המהירות המ 14הממוצע, הנמדד בעזרת השיטה האולפקטומטרית היה 
 להלן חישוב קצב פליטת הריח הממוצע:מ/שניה.  1.8נשבה במשך הדיגום היתה 

E0 = C0 * A * [ (100 % + 20 %) / 100 ] * U = 14 OU/m3 * 18 m * 16 m * 

         [ (100 % + 20 %) / 100 ] * 1.8 m/s  = 8,710 OU/s . 
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 קומפוסט מתוכנן חישוב פליטת ריח מאתר :5דוגמא מס'  

 מתקן לייצור קומפוסט בתוך אולם, מימדי המתקן הם: 

 מטר, 13אורך:  

 מטר, 13רוחב:  

 מטר, 1.5גובה הערמה:  

 טון, 150(: P0כמות התערובת לייצור הקומפוסט) 

 מתוך תאור האתר המתוכנן נחשב את קצב הפליטה למקור נפחי: 

  

  150 [OU/tone*hour)]: *(EFמקדם פליטה ספרותי כללי ) 

 

 כפי שמפורט בנספח ג' למסמך זה 122, עמ' G, 3.3, פרק NER* מתוך מסמך  

  

 חישוב קצב  הפליטה ממקור הריח: 

 E0 = EF * P0 = 150 [OU/(tone*hour)] * 150 [tone] * 1/3600 [hour/second]      

  E0 = 6.25 [OU/s]   
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 ריחנספח ג': דוגמאות למראי מקום לקצבי פליטת 
 פליטות ממתקן לייבוש חציר  (1)

http://www.infomil.nl/english/subjects/air/netherlands-emission/ner-pdf-(english)  [3.3a, pp. 74] 

 

 מאפיות  (2)

http://www.infomil.nl/english/subjects/air/netherlands-emission/ner-pdf-(english)  [3.3b, pp. 79] 

 

 בתי מטבחיים  (3)

http://www.infomil.nl/english/subjects/air/netherlands-emission/ner-pdf-(english)  [3.3b, pp. 85] 

 

 מפעל לשומן מבעלי חיים  (4)

http://www.infomil.nl/english/subjects/air/netherlands-emission/ner-pdf-(english)  [3.3b, pp. 87] 
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