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 'אמסמך 
 

 יובלים אשדוד בע"מ

  04/2021' סממכרז 
 לביצוע אחזקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים בעיר אשדוד 

 
 הזמנה להציע הצעות

 
אחזקת תחנות לביצוע ת מחיר והצע , מזמינה בזאת("התאגידאו " "יובליםיובלים אשדוד בע"מ )להלן: "

כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרז בעיר אשדוד, שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים 
 "(.העבודות)להלן: "

 
"(, מסמכי המכרז" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

במסמכי  לעיין בנוסף, ניתן .https://www.yuvallim.co.il בכתובת .המזמיןשל  להוריד מאתר האינטרנטניתן 
-9:00 בין השעות ה,-בימים א , אשדוד,7, קומה 18 יאום מראש , ברחוב אורטתב ,במשרדי יובלים המכרז
 .08-8628905 במכרז : לעיון תיאום מועד לצורך בלבד. טלפון 13:00

וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, , etih@yuvallim.co.ilעל המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל 
"(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי פרסומי המזמיןההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב )להלן: "

 להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו
באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל 

 הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי המזמין. 

 
בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו

. הערבות תעמוד בתוקפה אלף שקלים חדשים( שישים)במילים: ₪  60,000 בסך של יובלים כל תנאי עפ"י פניית
 .31.1.22ליום עד 

. יש 0013: בשעה 2.9.21עד ליום  https://www.yuvallim.co.ilיש לשלוח לכתובת המייל שאלות הבהרה 
 לוודא יש .04/2021"שאלות הבהרה למכרז מס'  לכתוב ישהמייל  בכותרת. wordאת השאלות בקובץ  לשלוח
 .חוזר מייל באמצעות המייל קבלת

 
תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה הע את ההצעה )בשני

 יוםב,  7קומה  18אורט ברח'  תאגיד יובלים,בתיבת המכרזים בידנית ולהניח  04/2021מכרז מס'  -מצוין 
 .התאגיד נציג בנוכחות, בלבד 9:00-14:00, בין השעות 10.10.21

 
 .תתקבלנההצעות שלא תוגשנה במועד לא 

 
 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 
 

________________ 
 מלי בן ברוך                 
 אשדוד ל יובליםמנכ" מ"מ            

https://www.yuvallim.co.il/
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 'במסמך 
 יובלים אשדוד בע"מ

  04/2021ס' ממכרז 
 לביצוע אחזקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים בעיר אשדוד 

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
   

 נשוא המכרז .1

אחזקת לביצוע בזאת הצעות  נה( מזמי"התאגיד"" או יובלים")להלן: אשדוד בע"מ  יובלים .א
בעיר אשדוד כהגדרתן במכרז ובמפרט  תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים

"(. רשימת מתקני המים אשר כלולים בעבודות, מפורטים במסמך יג' העבודותהטכני )להלן: "
"(. יובלים תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע מרשימת מתקני המים הכלולים מתקני מים)להלן: "

 ', לפי שיקול דעתה הבלעדי.במסמך יג

החל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים או ממועד תחילת  הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ב
ביצוע העבודות בהתאם לנקוב בצו התחלת העבודה, הכל לפי המאוחר, ולמשך שנה. יובלים תהא 

נוספות, כל  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההתקשרות בארבע שנים
   ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים.  ,פעם שנה או חלק ממנה

המציע ינקוב בהצעתו את שיעור ההפחתה האחיד שהינו מציע למחירים הנקובים בכתב  .ג
הפחתה(. אין לתת הפחתה לפרקים ספציפיים או יחידות אלא אך ורק  0%הכמויות )לרבות 

טיבה אחת וזו תחול על כל העבודה שתבוצע. מציע אשר ינקוב בשיעור למכרז כולו בשלמות וכח
תוספת למחירים הנקובים בכתב הכמויות, הצעתו תפסל ולא תידון כלל. בגין ביצוע העבודות, 
יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו, קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה 

ת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין בזא מובהר האחיד הנקוב בהצעת המציע.
 .ביצוע העבודות

יובלים תבצע העבודות הדרושות בהתאם לצרכיה ותקציבה. כמו כן רשאית יובלים לשנות היקפי  .ד
העבודה שאינם קשורים לתקציב ונוצרו תוך כדי ובמהלך ביצועו של החוזה לרבות הוספת ו/או 

  לתחזק כמפורט במכרז.גריעת מתקני מים אשר ידרש הקבלן 

 מסמכי המכרז .2

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

 הזמנה להציע הצעות. -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים -   מסמך ב'

 .הצעת המציע  -  'גמסמך 

 חוזה. -  מסמך ד'

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע. הערבות הבנקאית לצורך השתתפותנוסח  ( 1) - ה' מסמך 

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה  (2)  

 לתקופת האחריות )בדק(.נוסח הערבות הבנקאית   (3)  

 ביטוח  נספח -  מסמך ו'

  אישור ביטוח – 1מסמך ו'

עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר של המציע בדבר העדר עבירות לפי חוק  ( 1) -  'זמסמך 
 .1976-התשל"ו
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 חוק  ( אישור פקיד מורשה/רואה חשבון/יועץ מס בדבר, ניהול ספרים ודיווח לפי2)
    .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 תצהיר העדר הרשעה. ( 3)   

 ( עובדים המוצעים ע"י הקבלן.4)                           

 .1-א 160בסיווג  מכתב התחייבות של קבלן משנה( 5)                            

 נספח בטיחות כללי.   -   מסמך ח'

  הצהרת בטיחות.  -   מסמך ט'

 .1953-הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג - מסמך י'

 מפרט טכני.  -  א"מסמך י

 מסמך תנאים כלליים.כתב כמויות ומחירים לרבות  -  ב"מסמך י

 רשימת מתקני מים.  -  ג"מסמך י

 ניסיון תעסוקתי.  -  ד"מסמך י

  

 השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

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

כמפורט  1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועל ב (2
  .במסמך ז' למסמכי המכרז

קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים  (3
 .  2-ב 500, בסיווג קבלני בענף ראשי 1969 -לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

(, באופן ישיר ושלא 2016השנים האחרונות )מאז  5קושר במהלך מציע אשר היה מ (4
 הכוללים באמצעות קבלני משנה, בהסכמים שנתיים לביצוע עבודות אחזקת מתקני מים

מגדל מים אחד ולפחות  ,מי שתיהלקידוח אחת באר תחנות שאיבה למי שתיה,  5לפחות 
 100,000המשרת/ת  אחדתאגיד עירוני  או/אחת ו רשות מקומית עם ,בריכת אגירה אחת

ניתן להתבסס לא אחת ולא במספר רשויות במצטבר(.  תושבים לפחות )ברשות מקומית
על המציע להוכיח תחזוקה של המתקנים (, למתקנים הנ"לעל ניסיון ברשויות נפרדות )

 תושבים לפחות. 100,000משרת/ת המפורטים לעיל ברשות אחת ה 

₪  1,400,000כספי מצטבר )לפני הוצאות( בסך כולל של לפחות בעל מחזור המציע הינו  (5
 . אחזקת מתקני מים ( בתחום2020-2018אחרונות )השנים השלוש בלשנה 

ובהתאם להוראות  1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בנוסח מסמך ה' (6
 להלן. 8סעיף 

במועד  נעדרי רישום פליליהמציע ו/או בעלי החברה המציעה ו/או מנהלי החברה המציעה  (7
 הגשת ההצעה.

המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין  (8
 חברות וישויות שונות. 

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף  .ב
וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה 

 לפי העניין. 
 

 הצהרות המציע .4
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שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  והמכרז ידועים ונהירים ל

והסכים להם בהתאם  עבודותם הנדרשים לביצוע ה, מבין ויודע את כל התנאיהפרטים והעובדות
כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים  ,להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה

כי הוא עומד בכל נשוא המכרז, העבודות והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע 
נשוא  עבודותלבצע את הוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -המכרז 

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

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ג
, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזו/או דבר שאינו מופיע  מסמכיומפרטי המכרז ו/או ההסכם על 

 הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

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

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  יובלים .ב
 .או להתעלם מהמחיקה/שינוי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע

 הבהרות .6

 שעל המציע לבצע. עבודותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א

יועברו בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות התאמה סתירה, שגיאה, אי שאלות מכל סוג שהוא , .ב
לכתובת המייל  13:00בשעה  ,2.9.21 לתאריך עדע"י המציע  ,word, בקובץ בכתב

etih@yuvallim.co.il.  .יובליםתשובת באחריות המציע לוודא קבלת שאלותיו אצל המזמין 
 התאגיד, ותהאפרסומי  שנרשם לקבלתשלח לכל מי יתתפורסם באתר האינטרנט של המזמין ו

לא ו/או ע"י גורם אחר מלבד התאגיד כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ סופית. 
  .יובלים יחייבו את

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד מצד נציג התאגיד איחור בקבלת התשובה  .ג
ן כל הצעה אחרת להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדי

 לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות התאגיד ראשי מבלי לפגוע באמור לעיל,  .ד
שנרשם לקבלת נתן לכל מי יתר האינטרנט של המזמין ותתפורסם באשנפלו בו והודעה בכתב 

 פרסומי התאגיד

 מגיש עלו ממסמכי המכרזתשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק  .ה
 . חתומים על ידו םכשה, בהצעתו אלה מסמכים לכלול הצעהה

 מסמכים .7

 (:ב'9כאמור בסעיף  כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז

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

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

 -גופים ציבוריים, התשל"ו  האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאותשני תצהירים חתומים בדבר  .ג
 .)מופיעים במסמך ז' למסמכי המכרז( 1976
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 .3בנוסח מסמך ז'הרשעה עדר יר בדבר התצהי  .ד

 ( לעיל.3)א()3העתק תעודה בדבר היות הקבלן קבלן רשום בענפים ובסיווגים הנדרשים בסעיף  .ה

העמודים הרלוונטיים  בצירוף (4)א()3כשהוא חתום לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף  מסמך יד' .ו
  מהחוזים הנקובים בטבלה.

המחזור הכספי המצטבר )לפני הוצאות( של המציע אישור רואה חשבון מוסמך לפיו ההיקף  .ז
 עבור כל שנה בנפרד, לפחות₪ מיליון  1.4בסך כולל של  ,הינו (2018-2020) בשלוש שנים אחרונות

  אחזקת מתקני מים. בתחום

 .הלןל 8בסעיף כמפורט מקורית רבות בנקאית ע .ח

את המסמכים  ליו לצרףעתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .ט
 הבאים.

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

בחתימתם על מסמכי  התאגידולחייב את  התאגידע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי  המכרז

 .ההתאגדות
 שמות מנהלי התאגיד. (2
 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. (3

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (4

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

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .יא
 המכרזים.

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

, לרבות מסמכים בדבר עמידתו )לרבות המלצות נוספות וכיוב' לביצוע העבודות נשוא המכרז
מסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. המציע יהיה חייב ל. (בתנאי הסף
ה להסיק וועדרשאית ה ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורבמקרה בו 

  .וכן לחלט הערבות מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

 שקלים אלף ששיםש"ח )במילים:  60,000בנקאית בסכום של המציע חייב לצרף להצעתו ערבות  .א
  .המכרז למסמכי 1' ה מסמך בנוסח ,31.1.21( שתעמוד בתוקפה עד ליום חדשים

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  לעיל,סכום הערבות  .ב
  ות למכרז.הידוע ביום הגשת ההצעהאחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת  .ג

צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד
 . ואו מי מטעמ מנכ"ל יובלים

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

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ו
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יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא יובלים רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם.  .ז
טענותיה של יובלים ו/או כדי לפגוע מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה ו

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  יובליםבזכות 
   ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

מהמחירים הנקובים בכתב  שהוא מציעהמציע ינקוב בהצעתו )מסמך ג'( אחוז הפחתה אחיד  .א
  עבור כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות. הכמויות )מסמך יב'(

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  .ב
)מסמך ג'(, המפרט הטכני )מסמך יא'( וכתב פס ההצעה ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'(, טו

סמן בראשי תיבות כן לו, בשני העתקיםוכל מסמך הבהרה שפרסם התאגיד, ך יב'( הכמויות )מסמ
של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 

 ההצעה. 

ב' )לרבות 9כאמור בסעיף  (, בצרוף כל מסמכי המכרזמקוריים תקיםוע בשנית ההצעה )א .ג
 מעטפה סגורההכניס ליש ל, (7במכרז והמסמכים כאמור בסעיף  הערבות הבנקאית להשתתפות

, ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ביובלים, 04/2021מכרז מס' –, עליה מצוין שהומצאה למציע
 9:00-14:00בין השעות   10.10.21, ביום התאגיד נציג בנוכחות 7 קומה, אשדוד,  18 אורט רחוב

  בלבד.

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .ד

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .ה

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ו
לתקופה נוספת תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  יובליםמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

בונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע כפי שתורה יובלים ובכלל זה להאריך, על חש
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. להבטחת קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .10

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

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

 השותפות.

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

 התאגיד. 

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם  .ד
, יחתמו על ההצעה בשם כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( דות נשוא המכרזביצוע העבו

אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על 
קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות 

 החתימה של נציגי השותפות. 

 ליםיובהחלטות  .11

  .אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיוועדת המכרזים  .א

 וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .ב
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, ובכל פרט אחר שנדרש של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו עבודותאת ה בצעשל המציע ל
וועדת ו למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי המציע להציג ו/א

נשוא מכרז זה גם על  עבודותשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את ההמכרזים תהיה ר
  סמך נסיונה הקודם עמו.

על ידי יובלים וכן בקבלת כל  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ג
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים 

 לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. 

בהתאם לשיקול  ,ו/או לפצל הזכיה ו/או להקטין את היקפו רשאית לבטל את המכרז יובלים .ד
יובלים שומרת על זכותה  .הב שיעמוד לרשותאו בהתחשב בתקצייובלים ו/של הבלעדי  דעתה

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .ה
כל תביעה ו/או זוכה ו/או ללא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

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

  חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

 את המסמכים הבאים:יום ממועד הודעת הזכייה  7עד  יובליםימציא ל הזוכה .א

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי אישור ח
תוקף אישור קיום הביטוחים יהיה  (.1ו'על קיום ביטוחים )מסמך  יםאישורהנוסח 

 למשך כל תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים.

הצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ביובלים, עפ"י נוסח המסמך  (1
 . )מסמך ט'( כמסמך ט' למסמכי המכרזהמצ"ב 

)במילים: ₪  120,000בסך  נשוא המכרז עבודותלהבטחת ביצוע החתומה רבות בנקאית ע (2
 למסמכי המכרז. 2מאה עשרים אלף שקלים חדשים(, בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה'

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד העל הערבות להיות צמוד
 .במועד החתימה על החוזההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד יקה, לסטטיסט

עם תוקף הערבות לביצוע יהיה למשך כל תקופת החוזה ובתוספת של שלושה חודשים. 
להשתתפות תוחזר לזוכה הערבות הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של יובלים, מסירת 
 לעיל. 8על פי הוראת סעיף  יובליםשהומצאה לבמכרז 

בנוסח  1א' 160בעל אישור רשם הקבלנים בסיווג  אישור על התקשרות עם קבלן משנה (3
  .1א' 160או אישור כי למציע יש אישור רשם הקבלנים בסיווג  (5כמסמך ז) המצ"ב

 

 ההיתר יהיה על פי חוק .הגנת הסביבהלמשרד המאת בתוקף רעלים היתר אישור החזקת  (4
, לרבות אך לא רק, אישור החזקת רעל, שימוש, חיטוי מים, אחסנה לעבודות נשוא המכרז

והעובד  המוסמך החשמלאיפירוט שמות מנהל העבודה, ושינוע פסולת חומרים מסוכנים.
שיוקצו בלעדית לביצוע העבודות כנדרש בחוזה. הפירוט  האלקטרומכניבתחום המקצועי 

 הזוכה יצרף תעודות וכל מסמך רלוונטי. השכלה מקצועית וניסיון. ,יכלול שמות

  הדוגם המוסמך כולל תעודה בתוקף. פרטי (5

 
להוראות המפרט  1.6כי ברשותו כל הציוד המפורט במסגרת סעיף  תצהיר בפני עורך דין (6

  הטכני.

 כמפורט במפרט הטכני. 4*4אישור כי בחזקתו רכב טנדר  (7

 .(4נספח ז) - למפרט הטכני 1.3.2.2פירוט כח האדם התומך שברשותו כמפורט בסעיף  (8

 אישור כי בחזקתו בית מלאכה כמפורט במפרט הטכני. (9
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אישור על התקשרות לקבלת שרותי חברה לדיזל גנרטורים, כדוגמת שמרלינג סינכרו, פ.ק  (10
והינם בעלי ו/או שווה ערך, המסוגלים לטפל בכל תקלה שתתגלה ולתקנה באתר העבודה, 

 ביצוע העבודות.לצורך ניסיון וכוח אדם מתאים 

 עובדים לימי שבת וחג. מעסיק היותואישור המועצה הדתית בדבר  (11

שלים , וכן יכל מסמך שיתבקש לשם הוכחת עמידתו בדרישות דלעילמציע יציג בפני התאגיד ה
לרבות מסמכים אשר לא נחתמו או  ,כל מסמך ו/או כל חתימה על כל מסמך במסגרת החוזה

 .ם להגשת המכרזשלא נחתמו כראוי במסגרת התנאי

לביצוע  חתומה ובצרוף ערבות זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום כחוק .ב
ו/או כל  חתום ע"י חברת הביטוח, הצהרת בטיחות חתומה ור על קיום בטוחים, אישההסכם

כאמור לעיל, תחולט הערבות  הודעת הזכיהימים מיום  7תוך , בלעילא' מסמך נדרש בס"ק 
סכום ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, זאת ווהבטחת הצעת המציע שצורפה לצורך השתתפות במכרז 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע  ישמש הערבות
להתקשר  ,הרשאית, מבלי לתת כל הודעה או התרא יובליםבהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

)לרבות ככל והתקשרה בחוזה עם הזוכה,  בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי
. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב אך זה בוטל בכל שלב ומכל סיבה(

  עם מציע אחר במקומו. יובלים התקשרותה של

את ההפרש בין ההצעה  יובליםיב לשלם ליהיה הזוכה חי –עם מציע אחר  יובליםהתקשרה 
בכספי הערבות גם רשאית לצורך זה להשתמש  יובליםלבין הצעתו הוא, ו יובליםשנבחרה על ידי 

  שחולטו כמפורט לעיל.

לבין הצעת הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  יובליםהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות  יובליםוסכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, 
תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות  יובליםבמכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 

 במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. ולהבטחת הצעת המציע במכרז 
כנגד הזוכה עקב הפרת  יובליםאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 עדיפות בין מסמכים .13
יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות 

א, כאשר כל בין תנאי המכרז להוראות החוזה/המסמכים, תכרענה הוראות המסמכים, לפי הסדר הב
 מסמך גובר על הבאים אחריו: מפרט, כתב כמויות, הצעה, חוזה. 

 

 יובליםרכוש  -מסמכי המכרז  .14
וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  יובליםמסמכי המכרז הינם רכושה של 

ולא ישתמש , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם יובליםל
 -לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות  יובליםבהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל

 ובין אם לאו. תאגידלעיל, וזאת בין שהגיש הצעה ל 9 כאמור בסעיף

 

__________________________ 

 מלי בן ברוך
 מנכ"ל יובליםמ"מ 
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 

 הצעת המציע
 04/2021למכרז פומבי מס' 

 

 לביצוע אחזקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים בעיר אשדוד 
  

_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי ___________אני הח"מ ______ .1
  "(.העבודותבמתקני מים בעיר אשדוד, כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "לביצוע עבודות שירות ואחזקה 

"(. יובלים תהא רשאית מתקני מיםמתקני המים אשר כלולים בעבודות, מפורטים במסמך יג' )להלן: "
       להוסיף ו/או לגרוע מרשימת מתקני המים הכלולים במסמך יג', לפי שיקול דעתה הבלעדי.

, הודעות תונותיבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעהנני מצהיר כי קראתי וה .2
וכל הגורמים האחרים  עבודותתנאי ההעבודות, המפרטים, , כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, ההבהרה

ואני  , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתיביצוע העבודותהמשפיעים על 
על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל  לקבלמציע 

בהצעתי )קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי לפי המחירים הנקובים זה לבצע את העבודות נשוא המכרז, 
 אחוז ההפחתה הנקוב בהצעתי(, על פי הוראות מסמכי המכרז ולשביעות רצון יובלים.  

 :מתחייב בזאת כיומסכים  ,מצהיר אני .3
 

 ביצוע העבודותוהכישורים הדרושים ל המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

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

 למסמך ב'. 7בסעיף 

השנים האחרונות )מאז  5במהלך מוכח מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני בעל ניסיון  (1
אופן ישיר ושלא באמצעות קבלני משנה, בהסכמים שנתיים לביצוע עבודות ב (,2016

תחנות שאיבה למי שתיה, באר אחת לקידוח מי  5הכוללים לפחות  מיםמתקני  תאחזק
שתיה, מגדל מים אחד ולפחות בריכת אגירה אחת, עם רשות מקומית אחת ו/או תאגיד 

תושבים לפחות )ברשות מקומית אחת ולא במספר רשויות  100,000עירוני אחד המשרת/ת 
ת נפרדות )למתקנים הנ"ל(, על המציע במצטבר(. לא ניתן להתבסס על ניסיון ברשויו

תושבים  100,000להוכיח תחזוקה של המתקנים המפורטים לעיל ברשות אחת ה משרת/ת 
 לפחות.

3.3.  

 מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז הנני .3.4
 . הטכני באופן הטוב ביותר ותוך התאמה מלאה לדרישות המכרז והמפרט ומסמכיו,

 לשם הדרוש מידע כלאת  וקיבלתי התאגיד ידי על ממני הנדרש את בדקתי זו הצעתי הגשת טרם .3.5
בכוונת התאגיד לבצע מהלך השנים הקרובות וע מהאמור לעיל, ידוע לי כי בלגרמבלי  .ההצעה הכנת
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בכתב התמורה הקבועה לי לאחר ההרחבה תתווסף לתמורה המשולמת  .הרחבה של המאגר הדרומי
 הכמויות.

הדרוש המקצועי והציוד המיומן ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.6
 . נשוא המכרז לבצע את העבודותעל מנת 

הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא  .3.7
סמכי המכרז, הוראות הבטיחות, המפרט המכרז בשלמותן, במועדים ובהיקף שאדרש, בהתאם למ

הטכני והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי, 
  לשביעות רצונם המלא של המנהל ויובלים.

נשוא  ביצוע העבודותלעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך כמו כן אני מתחייב  .3.8
 המכרז. 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  .3.9
  בחלק זה, מחייבת אותי.

תאגידי מים וביוב אחרים או רשויות מקומיות אחרות במהלך  שיצורפו לתאגידיתכן  ידוע לי כי .3.10
השנים הקרובות. ככל שכך יהיה, ואם אדרש להרחיב את השירותים לתחזוקת מתקנים נוספים, 

 .נים הקיימים בחוזה של יובליםקתמחור המתקנים הנוספים יחושב בהתאם להתאמת גודל המת
 

כתב הכמויות נשוא המכרז הם כמפורט ב עבודותביצוע המחירים המוצעים על ידי עבור הנני מצהיר כי ה .4
בביצוע העבודות על פי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

עזר הלרבות כל חומרי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, 
תשלום לספקים, העבודה, ה)כדוגמת גריז, שמנים, חומרי סיכה, חומרי ניקוי, צבע וציוד עזר לעבודות(, כלי 

היתרים, הדרושים לשם הרישוי והאחריות הביטוחים, הבטיחות, השילוט ואמצעי האדם, הרכב, כח הכלי 
  ביצוע העבודות.

 
, ביצועןהמכרז, על כל הכרוך ב וע העבודות מכחביצבזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין לי מובהר  .5

, למעט מע"מ, בשיעורו ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד מעבר למחירים המוצעים על ידי
עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מחירי התמורה יוצמדו למדד המחירים 

 ת הארכה, ככל שיוארך ההסכם. לצרכן באופן חד פעמי בראשית כל תקופ
  

כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות 
עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה יובלים מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה 

 ו לזכאי תהווה תשלום לי.לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אל
 

)במילים: שישים אלף שקלים  60,000₪בסכום של חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .6
 הבסיסיחדשים( צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד 

ובנוסח מסמך  המכרז תנאיעפ"י  31.1.22יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, בתוקף עד 
 .למסמכי המכרז 1ה'

 

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .7
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .7.1
למסמכי  2)במילים: מאה עשרים אלף שקלים חדשים(, בנוסח מסמך ה'₪  120,000ע"ס  ה,החוז
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כמפורט ובתוקף  המחירים לצרכן למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהבהתאם לדרישות ההמכרז ו
  .חוזה ובמסמכי המכרזב

 .(1')מסמך ו מסמכי המכרז והחוזה, כמפורט בהנדרשים ביטוחיםהקיום בדבר להמציא לכם אישור  .7.2

להמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות ביובלים, כמפורט במסמך  .7.3
 . )מסמך ט'( תנאי המכרז

(( 5)מסמך ז) 1א' 160בעל אישור רשם הקבלנים בסיווג  להמציא אישור על התקשרות עם קבלן משנה .7.4
 .1א' 160או אישור כי למציע יש אישור רשם הקבלנים בסיווג 

 ההיתר יהיה על פי חוק הסביבה. להגנתמאת המשרד בתוקף להמציא אישור החזקת היתר רעלים  .7.5
, לרבות אך לא רק, אישור החזקת רעל, שימוש, חיטוי מים, אחסנה ושינוע לעבודות נשוא המכרז

 פסולת חומרים מסוכנים.

 לקטרומכניהאוהעובד המקצועי בתחום מוסמך הפירוט שמות מנהל העבודה, החשמלאי להמציא  .7.6
 .שיוקצו בלעדית לביצוע העבודות כנדרש בחוזה. הפירוט יכלול שמות השכלה מקצועית וניסיון

 הזוכה יצרף תעודות וכל מסמך רלוונטי.

  .להמציא את הפרטים של הדוגם המוסמך כולל תעודה בתוקף .7.7

להוראות  1.6תצהיר בפני עורך דין כי ברשותו כל הציוד המפורט במסגרת סעיף להמציא  .7.8

 המפרט הטכני. 

 כמפורט במפרט הטכני. 4*4להמציא אישור כי בחזקתו רכב טנדר  .7.9

 .(4נספח ז) למפרט הטכני 1.3.2.2להמציא פירוט כח האדם התומך שברשותו כמפורט בסעיף  .7.10

 .רט במפרט הטכנילהמציא אישור כי בחזקתו בית מלאכה כמפו .7.11

להמציא אישור על התקשרות לקבלת שרותי חברה לדיזל גנרטורים, כדוגמת שמרלינג סינכרו, פ.ק  .7.12
ו/או שווה ערך, המסוגלים לטפל בכל תקלה שתתגלה ולתקנה באתר העבודה, והינם בעלי ניסיון 

 וכוח אדם מתאים לצורך ביצוע העבודות.

 עובדים לימי שבת וחג. מעסיקלהמציא אישור המועצה הדתית בדבר היותו  .7.13

שלים כל לה, וכן המכרזבדרישות  יתבקש לשם הוכחת עמידתאציג בפני התאגיד כל מסמך שלה .7.14
מסמך ו/או כל חתימה על כל מסמך במסגרת החוזה, לרבות מסמכים אשר לא נחתמו או שלא נחתמו 

  כראוי במסגרת התנאים להגשת המכרז.
 

 7ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיזור בי מהצעתי ו/או אם אחאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .8
לביצוע אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר  יובליםו העבודות נשוא מכרז זה
נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות  עבודותאחר לביצוע ה קבלןעם 

עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי  יובליםלא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות  עם הגשת הצעתי למכרז.

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 הצעתי, ויובלים רשאית להשתמש לצורך 

 זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.
 

"תנאי המכרז  -את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .9
ועדת המכרזים  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילוהוראות למשתתפים". 

 עלולה לפסול הצעתי.
עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש 
להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות המלצות, 

סרב למסור וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם א
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מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 
 .ולחלט את הערבות שצורפה להצעתי ההצעה

 

 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .10

על ידי  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה  גזברות התאגיד

  .עבודות, ככל שישנםוהגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון ביצוע ה

ו/או לא יתקבלו כל האישורים  עבודותתקציב מאושר לביצוע ה יובליםלא יהיה לבמקרה בו  .ב
ו/או לא על ידי לעיל, לא יבוצעו העבודות  כמפורט עבודותלביצוע הו/או ההרשאות התקציביים 

ולא תהיה לי כל טענה ו/או  יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית
 . תביעה עקב כך

ו/או  אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז יובלים .ג
בצען כלל או לשנות את חלוקת העבודות בין הזוכים להחליט על ביצוע חלק מן העבודות או לא ל

הבלעדי. כן זכאית יובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים  בהתאם לשיקול דעתהבכל עת, 
 לביצוע חלקן של העבודות שהזמנתן בוטלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר לי כי ביצוע העבודות בפועל מותנה בהוצאת צו התחלת  .ד
חתום כדין ע"י המנהל, אשר יועבר אל הזוכה לפי צרכי יובלים ובהתאם לשיקול דעתה עבודה 

הבלעדי. לפיכך יובלים אינה מתחייבת להעביר לזוכה את כל העבודות אשר תדרש לבצע או 
כמו כן, ידוע לי כי יובלים רשאית להזמין חלק מהעבודות מקבלן  עבודות בהיקף כספי כלשהו.

 אחר. 

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ה
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים מכל סיבה שהיא, הזכייה מכוחו, 

 בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למחירים אלו.

 

בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .11
ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, 

יגרם אם אף בגין כך כל פיצוי כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
מכוח המכרז בהיקף  אי הזמנת עבודות כלל או הזמנת עבודותכל תביעה בגין  יא לנזק. כמו כן, לא תה יל

 מסויים.
 

מהמחירים בהם )במילים: ____________ אחוזים( %    בשיעור  ים הפחתה/ו מציעי/אנ .12
 . (למסמכי המכרז בכתב הכמויות )מסמך יב' יובליםנקבה 

 כתב הכמויות, תיפסל על הסף. הצעה אשר תכיל אחוז הפחתה לא אחיד, או תוספת למחירי

מחירים . ל על כל העבודות והפריטים נשוא המכרזוחהמוצע על ידי/נו דלעיל הינו אחיד ויאחוז ההפחתה 
על פי  ותן כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודיבין מיוחדות וב ,את כל ההוצאותכוללים אלו 

 .ולנו לא תוצמד למדד כלשהלי/. התמורה אשר תשולם ווסף אך ורק מע"מ כחוקתלמחירים יתנאי המכרז. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מחירי התמורה יוצמדו למדד המחירים לצרכן באופן חד פעמי בראשית כל 

ימים  90אותי במשך תקופה של  וחייביבתוקף ו והיתקופת הארכה, ככל שיוארך ההסכם.מחירי הצעתי, י
קפה של ויוארך ת יובליםמהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים ימים נוספים.  90הצעתי למשך 
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ה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצע
 הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .13
 כאמור דלעיל.

 _______________ _____/_______ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
 

 _______________________________________ תיאורו )אדם, יובלים, שותפות או אחר( נא לפרט:
 

 ___טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 ____________________________ שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

___________________________________________________________________________ 

 
  ________________________________________________________________ חתימות:

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

 ___.__________________ תאריך:

 
 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, יובלים, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: 

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 ________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(______________ ת.ז. ________________ה"ה ___ .1

 
 ________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(______________ ת.ז. ________________ה"ה ___ .2

 
 ______________________ ת.ז. ___________________ה"ה 

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

_______________   ________________ 
 חתימה     תאריך
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 מסמך ד'
 חוזה

 

 2021_______ חודש בשנערך ונחתם באשדוד, ביום _______  
 

  יובלים אשדוד בע"מ בין:          
     
  , אשדוד18אורט מרחוב     
 ( "יובלים)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                      
 ______________________________, ת.ז./ ח.פ. ______________________לבין:        

 __באמצעות המורשה מטעמו מר ___________________ ת.ז. ______________   
 מרח' _____________________ טל' ______________ פקס ______________   

 "(קבלןה)להלן:  "               

 מצד שני;                                                                                                          
 

אחזקת תחנות לביצוע לקבלת הצעות 4/20210מכרז מס'  יובליםפרסמה    __________וביום   הואיל:
בעיר אשדוד כמפורט במפרט הטכני, בחוזה שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים 

 "(.העבודות: "ובמסמכי המכרז )להלן
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; קבלןוה  והואיל:
 

 קבלן;על קבלת הצעת ההחליטה וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל:
 

 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  .2
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .תאגיד יובלים אשדוד בע"מ   -  "התאגיד"/"יובלים" .א

העבודות המפורטות בהרחבה במפרט הטכני הכוללות בין היתר    - " עבודות" .ב
ביצוע עבודות הקשורות בתפעול, תחזוקה ואחזקה מונעת של 
תחנות שאיבה, בריכות אגירה, מגדלים וקידוחים )להלן: 

והכל בהתאם מסמך יג'(, ב ", המפורטים"מתקני המים
 .והוראות התאגיד הוראות, הנחיות היצרנים וספקי הציודל

עבודות אשר לא נכללות במסגרת שכר החוזה כמפורט במפרט    - " עבודות בלתי שיגרתיות"   .ג
  הטכני.

מתקני מים המפורטים במסמך יג' אשר כלולים בעבודות.    -  " מתקני מים" .ד
יובלים תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע מרשימת מתקני המים 

 הכלולים במסמך יג', לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 מנהל מחלקת תפעול או מי שהוסמך על ידו לצורך חוזה זה.   -   "המנהל" .ה

האדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע    -   "המפקח" .ו
  .יובליםהעבודה או כל חלק ממנה עבור 
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 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.   - " מנהל הכספים" .ז

ומורשיו  קבלןו של הלרבות נציגיהקבלן ששמו מצויין לעיל   -   "קבלןה" .ח
 פועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודה.כן כל מי שהמוסמכים, ו

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  קבלןעובדיו של ה   -   "קבלןעובדי ה" .ט
ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי 

ו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי  עבודותשליחיו בביצוע ה
 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.   קבלןשה

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    -   "מדד"  .י
 לסטטיסטיקה. 

  מסמכי החוזה .3

מסמכי ויקראו להלן יחד ולחוד,  חוזההמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מה .א
 חוזהה

 הזמנה להציע הצעות. -   א'מסמך 

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים -    מסמך ב'

 .הצעת המציע  -  'גמסמך 

 חוזה. -   מסמך ד'

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

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה  (2) 

 לתקופת האחריות )בדק(.נוסח הערבות הבנקאית   (3) 

 נספח  ביטוח  -  מסמך ו'

 אישור  ביטוח  - 1מסמך  ו'

תצהיר של המציע בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ( 1)  - 'זמסמך 
 .1976-התשל"ו

אישור פקיד מורשה/רואה חשבון/יועץ מס בדבר, ניהול ספרים ודיווח  ( 2)  
    .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוק לפי 

 תצהיר העדר הרשעה. ( 3) 

 עובדים המוצעים כע"י הקבלן. ( 4)                                             

 .בתחום החשמל מכתב התחייבות של קבלן משנה( 5)                                                  

 נספח בטיחות כללי.         -מסמך ח' 

  הצהרת בטיחות.          - מסמך ט'

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - מסמך י '

 מפרט טכני  - מסמך יא'

 כתב כמויות ומחירים לרבות תנאים כלליים.  - מסמך יב'

 רשימת מתקני מים.  -' מסמך יג
  ניסיון  תעסוקתי  -יד' מסמך 

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב .ב
ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 
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המנהל ו/או המפקח, תכרענה הוראות המסמכים, לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך גובר על 
 צעה, חוזה. הבאים אחריו: מפרט, כתב כמויות, ה

 

 ומסירת העבודה היקף החוזה .4

 יובלים המאושר על ידי חשבות , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהקבלןמוסרת בזאת ל יובלים .א
במחירי  בצע כקבלן עצמאי את העבודותמקבל בזאת על עצמו ל קבלןובהתאם לשיקול דעתה וה

הנחת דעתו להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, ללמפרט הכל בהתאם הצעתו, 
   המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

עבודות או חלקן באמצעות עובדי קבלן אחר או עובדיה היא, לפי את הלבצע רשאית  יובלים .ב
כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן  יובליםלא תהיה כלפי . לקבלן ראות עיניה

 . של העבודות בלבד לביצוע על ידו

אדם, -ועל חשבונו לרבות המצאת כח קבלןע"י ה ביצוע העבודותהוראות החוזה חלות על  .ג
, כלי העבודה, הרישוי וההיתרים, ביטוחים, תקניםיהציוד, המכונות, המ, החומרים, הכלים

 . לשם ביצוע העבודות מכח המכרז על פי תנאי המכרז ועל פי כל דיןוכל דבר אחר הנחוץ  אחריות
הקבלן יחל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע המנהל בהוראה בכתב )צו התחלת עבודה(, ויבצעה  .ד

 בתדירות הדרושה ובמלוא כוח האדם, הציוד הכלים והחומרים הדרושים לשביעות רצון המנהל. 

יובלים רשאית להגדיל את היקף העבודות בהתאם להרשאה על פי דין. במקרה זה מצהיר הקבלן  .ה
 כי יש בידו היכולת להגדיל היקף העבודות. 

יובלים תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע מרשימת מתקני מים הכלולים במסמך יג', לפי שיקול  .ו
 דעתה הבלעדי.

 

  הקבלןוהתחייבויות ת והצהר .5

תחייב לעמוד בכל התנאים להשתתפות במכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא הקבלן מצהיר ומ
 הסכם זה. הקבלן מצהיר כי:

הציוד והכלים הדרושים  כי ימצאו בבעלותו ו/או בחזקתו במהלך כל תקופת ההתקשרות כל .א
 לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

העבודות נשוא הסכם זה  כי הוא בעל מומחיות ידע נסיון והרשאה, מיומנות ואמצעים בביצוע .ב
ולו צוות עובדים מיומנים ומומחים לביצוע העבודות שיש לבצע על פי הוראות הסכם זה, והוא 
מתחייב לבצע העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות המפרט הסכם זה והוראות 

   כל דין ותקן.

האדם המתאים, חומרים, כי ברשותו כל הדרוש לבצוע ההסכם לרבות, היכולת הכספית, כוח  .ג
מכונות, הובלה, כלי עבודה, ציוד, לשביעות רצונו של המנהל, ולפי דרישת המנהל ו/או מי 

 מטעמו.

לשם שמירה על קשר עם  כי ברשותו מכשירים, הפועלים כל שעות היממה לרבות שבת וחג, .ד
  עובדיו, עם המנהל ויובלים.

קבלנים נוספים לרבות בביצוע עבודות  פעולכי ידוע לקבלן כי בתחום שיפוט יובלים עשויים ל .ה
דומות לעבודות נשוא מכרז זה, והוא מתחייב לשתף פעולה ולתאם עמם במידת הדרוש, ע"פ 

 הוראות המנהל.

הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה, והוא מתחייב לבצעה  .ו
בכפוף לחוקי העזר של העיריה החלים על בכפוף להוראות כל דין, בכפוף לכל תקן מחייב ו

העבודות, לרבות הנחיות משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד לאיכות הסביבה, 
והנחיות מטעם כל גורם מוסמך אחר, ולהוציא את כל הרשיונות והאישורים הדרושים לביצוע 

. למען נשוא המכרז לעבודותבהתם  הסביבהלהגנת העבודות ולרבות היתר רעלים מטעם המשרד 
הסר ספק, מצהיר הקבלן כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה, והוא מתחייב להישאר 

 מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות על פי החוזה. 

בעל אישור רשם -הקבלן מתחייב במשך כל תקופת החוזה יהא קשור בהסכם עם קבלן משנה .ז
האמור יש בו כדי  .1א' 160בעל אישור רשם הקבלנים בסיווג או יהא  1א' 160בסיווג  -הקבלנים 
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להוסיף על התחייבויות הקבלן בתנאי הסף של המכרז ובהצעתו בדבר היותו קבלן רשום כמפורט 
 . בתנאי המכרז

להגנת מאת המשרד בתוקף הקבלן מתחייב להחזיק במשך כל תקופת החוזה היתר רעלים  .ח
, לרבות אך לא רק, אישור החזקת רעל, דות נשוא המכרזלעבו ההיתר יהיה על פי חוק הסביבה.

 שימוש, חיטוי מים, אחסנה ושינוע פסולת חומרים מסוכנים.

הקבלן מתחייב במשך כל תקופת החוזה להעסיק באופן בלעדי לצורך ביצוע העבודות נשוא  .ט
החוזה מנהל עבודה מאושר על ידי משרד העבודה, חשמלאי ועובד המקצועי בתחום 

 כמפורט במפרט הטכני. מכני האלקטרו

 1.6ברשותו כל הציוד המפורט במסגרת סעיף הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יהא  .י
 להוראות המפרט הטכני. 

 . כמפורט במפרט הטכני 4X4הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יהא בחזקתו רכב טנדר  .יא

כח האדם תומך כמפורט בסעיף הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יהא קשור עם  .יב
 למפרט הטכני בהתאם להצעתו נספח ג'. 1.3.2.2

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהא בחזקתו בית מלאכה כמפורט במפרט  .יג
 הטכני. 

 הקבלן מתחייב להמציא אישור המועצה הדתית בדבר היותו מעסיק עובדים לימי שבת וחג. .יד

חברה לדיזל גנרטורים, כדוגמת  תיתקשרות לקבלת שרוהקבלן מתחייב להמציא אישור על ה .טו
שמרלינג סינכרו, פ.ק ו/או שווה ערך, המסוגלים לטםל בכל תקלה שתתגלה ולתקנה בתאר 

 העבודה, והינם בעלי ניסיון וכוח אדם מתאים לצורך ביצוע העבודות.

 דלעיל. המציג יציג בפני התאגיד כל מסמך שיתבקש לשם עמידותו בדרישותהקבלן מתחייב  .טז

 הקבלן מתחייב להמציא את הפרטים של הדוגם המוסמך כולל תעודה בתוקף. .יז

 

   מהות העבודות .6

 העבודות נשוא הסכם זה לפרטיהן מפורטות במפרט, המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .א

למען הסר ספק, הוראות המפרט באות להוסיף על הוראות הסכם זה ודינן כחלק בלתי נפרד  .ב
שתתגלה סתירה בין הוראות המפרט להוראות הסכם זה, תכרענה הוראות  . ככלמהסכם זה

  ככל שעסקינן בנושאים הקשורים לביצוע העבודות. -המפרט 

המנהל רשאי להורות בכל מועד שהוא על ביצוע עבודות בלתי שיגרתיות והקבלן מתחייב למלא  .ג
 אחר הוראותיו.

יובהר כי יובלים אינה חייבת למסור את העבודות הבלתי שיגרתיות לקבלן והינה רשאית לפעול  .ד
בכל דרך שתראה לנכון לצורך ביצוע העבודות הנוספות, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולרבות לבצע 
העבודות הנוספות בעצמה ו/או ע"י קבלן אחר, ואף לפנות לקבלת הצעות מחיר ממספר קבלנים 

 עבודות הנוספות.לביצוע ה

בביצוע  קבלןאם לא יתחיל המבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של יובלים עפ"י כל דין,  .ה
 אותה עבודהתהיה רשאית למסור את ביצוע  ו/או אם לא יסיימה במועד, יובלים עבודה כלשהי

, לרבות אחר קבלןעל ידי אותו  העבודהבהוצאות ביצוע  קבלן הזוכהלחייב את הואחר  קבלןלידי 
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קבלן בהצעת השמחיר היעלו על  הקבלן האחרגם אם מחירי  הוצאות נלוות כמפורט בחוזה,
  הזוכה.

הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן את  .ו
)ס'  והוראות המפרט הטכני כל הדרוש לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי הסכם זה

1.3).  

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה עובדים במספר מספיק לביצוע  .ז
העבודות בצורה תקינה ובמועד על פי כל דין. ככל שהקבלן יידרש על ידי המנהל להוסיף עובדים 

 ו/או ציוד, יעשה כן במהירות האפשרית. 

ביצוע העבודות נשוא הסכם זה  השלמתאו הנזקים ו/או  הקבלן יהא אחראי לכל הליקויים .ח
והנובעים מאי מילוי הוראות תכנית העבודה או הנחיות המנהל שהועברו לקבלן, או כתוצאה 
מעבודה מקצועית לקויה או כל עבודה לקויה אחרת והקבלן יהא חייב לתקן, מיד עם העברת 

תן לתקן את הנזקים, הדרישה, לטיפול בכל הליקויים או הנזקים שיתגלו כאמור. במידה ולא ני
 יהא על הקבלן לפצות יובלים בסכום שיקבע ע"י המנהל. 

יידרש לבצע העבודות בכל מצב נתון ,בכל מזג אויר קיצוני ו/או רעידת אדמה  יובהר כי הקבלן .ט
, וזאת ללא כל תוספת תשלום. מבלי לפגוע ו/או מלחמה וגם אם יוכרז מצב חירום ע"י המדינה

קבלן מחוייב עוד להשיג רכבים חלופיים לרכביו לצורך מתן השירותים בכלליות האמור לעיל, ה
עפ"י מכרז זה, ככל שרכביו של המציע יגוייסו לצרכי שעת חירום ע"י המדינה, כמו כן מתחייב 

  הקבלן להעמיד צוות ריתוק לשעת חירום.

קבלת ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות,  ותבכל הכרוך בביצוע העבוד .י
  שיונות ותשלום מסים ואגרות.יר

הקבלן ידווח למנהל באופן מידי על כל תקלה הגורמת להפסקת מים או לשיבוש באספקת מים,  .יא
 כמפורט במפרט הטכני.

 תקופת החוזה .7

ההסכם הינו לשנה ממועד חתימתו ע"י שני הצדדים, או ממועד קבלת צו התחלת תוקפו של  .א
קבלן יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות עבודה, לפי המאוחר בניהם ובלבד שה

 "(. תקופת ההסכםרצונה המלאה של יובלים )להלן: "

פי שיקול דעתה המוחלט, לתקופה של -ניתנת ליובלים הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה, על .ב
 ארבע שנים נוספות, שנה או חלק ממנה בכל פעם. 

 .החוזה יום לפני תום תוקפו של 14הודעה על מימוש האופציה תימסר לקבלן בכתב לפחות  .ג

 המחוייבים.  הוארכה תקופת החוזה, יחולו הוראות הסכם זה בתקופה המוארכת, בשינויים .ד

לידי סיום  רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה יובליםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ה
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין פי שיקול דעתה המוחלט -על

על  יובליםיום מראש. במידה שהחליטה  30הביטול, בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 
הביטול כאמור יכנס  ביטול ההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך לקבלן בדואר רשום.

  מיום שתשלח ההודעה כאמור. ימים 30לתוקפו תוך 

  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .8

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה  .א
מוסמך לבקר, לבדוק נציג יובלים לעניין הסכם זה, יהיה הקבלן כפוף להנחיות המפקח. המפקח 

המבצע את  ח האדםוכטיב והיקף ביצוע, הם, רמת , החומריןטיבביצוע העבודות, ולפקח על 
העבודות, רציפות ביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, מערכת היחסים בין הקבלן לבין יובלים 
והשימוש בחומרים ובכלים בקשר לכך בהתאם להוראות החוזה והמפרט, לבדוק ולאשר את 

רשאי למסור הודעה לקבלן המפקח כן יהיה ההסכם. בהתאם להוראות  יומני העבודה והכול
. ניתנה , החומרים או חלקםבדבר אי אישורה של עבודה או חלקהו/או למנהל העבודה מטעמו, 

הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו 
 של המנהל. 

בודה המתחייבות לדעתו ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עהמפקח מוסמך המנהל או  ,נוסףב .ב
לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, קביעת 
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אינה  יובליםתהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. יודגש כי המפקח המנהל או 
אותן ע יכול לבצ –למפקח זה ניתנו סמכויות שבהסכם וכי כל מקום מפקח מחויבת למנות 

 המנהל או מי מטעמו.

לדרוש מהקבלן לתקן המפקח באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או  םאו ליקוי נזקים ונתגל .ג
לתיקון  ניםניתם אינ הנזקים. אם כךוכל הכרוך ב הנזקים ו/או הליקויםעל חשבונו הוא את 

עפ"י  יובליםל ל מבלי לגרוע בזכויותיה שווהכ ,יובליםיהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל
  ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר.

 יהיה על הקבלןנגרם נזק למשאבה / לוח חשמל ו/או לכל ציוד שהוא, אשר משבית את המכון, 
 .שעות דו"ח אירוע מפורט הכולל הסבר על האירוע לנזק ו/או לתקלה המשביתה 24להציג תוך 

הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ לוח העבודה שיקבע ובהתאם להוראות שינתנו מדי פעם ע"י המפקח  .ד
 במקרה הצורך.

אין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בביצוע הסכם שמסורה ליובלים ו/או למנהל ו/או  .ה
למפקח כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות חוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות 

זה במלואן. פיקוח שיבוצע כאמור לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין או ע"פ הסכם 
הסכם זה, ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות, טיב החומרים 

 וכיו"ב בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לגרוע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר.

  נקובות ביתר מסמכי המכרז ובמפרט.סמכויות נוספות של המפקח  .ו
 

 יומן עבודה .9

 על הקבלן לרשום כל יום ביומן העבודה את העבודות שביצע ולקבל על כך אישור מהמפקח.  .א

 היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המפקח והקבלן.  .ב

אין באמור כדי לגרוע מסמכויות המנהל לתת הערות, הודעות והנחיות לביצוע, ועל הקבלן  .ג
 לבצען. 

הקבלן רשאי להעיר הערותיו בכתב באותו יום אליו ההערות מתייחסות. הערותיו יובאו לידיעת  .ד
המנהל והחלטתו תהא סופית ומכרעת. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המנהל יפעל הקבלן בהתאם 

 המפקח.  להוראות

 היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור עם המפקח.  .ה

 

 השגחה מטעם הקבלן  .10

במשך תקופת ביצוע העבודות חייב הקבלן להיות במקום העבודות ולהשגיח ברציפות על ביצוען, בין 
בעצמו ובין באמצעות מנהל עבודה שימונה על ידו. כל ההוראות או הביאורים שניתנו למנהל העבודה 

 י המנהל, דינם כדין הוראות וביאורים שניתנו לקבלן.על יד
 

 חומרים .11

הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודות למעט חומרים שצויינו  .א
 במפורש במפרט הטכני כי הם באחריות יובלים. 

כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים  .ב
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות למפרט הטכני להסכם ולדרישות התקנים הישראליים 
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יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדרישות התקן או לתקנים -המעודכנים. בהעדר תקנים
 .או המפקח ושרו על ידי המנהלאו לדוגמאות שיא אירופאים

מוסכם במפורש כי הקבלן יהא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים   .ג
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות 

 התקנים הישראליים ואושרו על ידי המנהל או המפקח.

וצאותיו את כל הדרוש לביצוע החוזה, סידורי הגנה ובטיחות הקבלן מתחייב לספק על חשבונו וה .ד
להגנת הציבור ועובדיו, סידורי תברואה נאותים בהתאם לתקנות וכללי משרד הבריאות 

 והעבודה ומחסן לאחסנת הכלים והציוד.
חלפים כמפורט במפרט הטכני יסופקו באמצעות יובלים ו/או באמצעות הקבלן באישור מראש  .ה

. למחיר החלפים לא ולפי החלטת יובלים שלוש הצעות מחיר שתקבל יובליםבהתאם לממוצע 
 רף רווח קבלני. ויצ

 העסקת עובדים  .12

מבלי לגרוע בהתחייבות הקבלן להעסיק עובדים בכמות ובאיכות על פי מסמכי המכרז מתחייב  .א
 הקבלן להעסיק עובדים מקצועיים, אשר אושרו על ידי המנהל כדלקמן:

 על ידי משרד העבודה.מנהל עבודה מאושר  (1

 . למפרט הטכני 1.3.2.2כל בעלי המקצוע המנויים בסעיף  (2

העובדים המקצועיים יהיו נוכחים במהלך ביצוע העבודות ויוודאו ביצוען הנאות של העבודות, 
והם ישמשו נציגיו של הקבלן לקבלת הנחיות והוראות מאת המנהל או המפקח, וידאגו לדווח 

פה, תחשב -וראה מאת המנהל לעובדים המקצועיים בכתב או בעללו באופן שוטף. ניתנה ה
 ההוראה כאילו ניתנה לקבלן עצמו. 

  .בעלי אזרחות ישראלית בלבד להלן( 25)בהתאם לאמור בס' עובדים וקבלני משנה הקבלן יעסיק  .ב

, יחליף הקבלן את מנהל העבודה או ובתוך שבעה ימי עבודה לפי דרישה בכתב מאת המנהל .ג
 רים, אם לדעת המנהל הם אינם מתאימים לתפקיד.עובדים אח

מבלי לפגוע באמור תהא יובלים רשאית להודיע לקבלן כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  .ד
 בעבודות נשוא חוזה זה, והקבלן ימנע מלהעסיקו כאמור. 

הקבלן ימלא אחר כל דרישה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל המועסק על ידי  .ה
במקום העבודה, אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא  הקבלן

את תפקידו או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור 
הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה יחייב 

ליום לכל פועל / בעל ₪ )במלים: אלף(  ₪ 1,000סכמים מראש בסך של את הקבלן בפיצויים מו
 מלאכה או עובד אחר שהקבלן המשיך בהעסקתם בניגוד להוראות סעיף זה. 

 ניקיון מקום העבודה .13

ביצוע ומיד עם גמר מפעם לפעם,  עודפי החומרים והפסולת, אתר ביצוע העבודה, אתיסלק מ קבלןה
ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים, שיירי  , ככל שנדרש,ינקה את מקום העבודה העבודות

 החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, לשביעות רצונו של המפקח. 
 

 פגיעה בנוחות הציבור .14

הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, לא תהיה פגיעה בנוחות  .א
בזכות השימוש של הציבור בפארקים, על הציבור )ובכלל זה רעש( ולא תהא הפרעה שלא לצורך 

 שמתקניהם ומעבריהם ו/או במעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימו
הפעילות הרגילות ומתחייב לעבוד גם בשעות מעבר לשעות וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, 

  תשלום כלשהי לסכום החוזה.תוספת וזאת ללא 

עבודות וכל הקשור והכרוך בהן הלקול שיגרם תוך כדי ביצוע הקבלן אחראי שכל נזק או ק .ב
ולרבות נזק לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, הטלפון וצינורות 
להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו 

לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן  באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
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היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול 
 בהם. 

מבלי לפגוע בחובה הכללית בדבר השבת מצב לקדמותו לאחר ביצוע העבודה, יובהר ויודגש כי  .ג
ב את הקבלן בהשבת המצב קדמותו כל פגיעה בכביש או במדרכה במהלך ביצוע העבודה תחיי

באמצעות אספלט חם, וזאת תוך חמישה ימים לכל היותר ממועד מסירת העבודה לתאגיד. 
 מובהר כי כל הוצאה נלווית כגון סגירת כביש, הוצאות שיטור וכיוצ"ב תחול על הקבלן.

גינו תחויב במקרה של פגיעה או גרימת נזק תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן ושב .ד
יהא על הקבלן לשפות יובלים בגין כל  –הן ע"פ פס"ד או בדרך אחרת  –יובלים בתשלום כלשהו 

 סכום שיובלים תחויב בתשלומו, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות. 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת מפגעים  .ה
חייב להימנע מהקמת שאון ורעש שיהא בו כדי להפריע לתושבים ומת 1966-)רעש( תשכ"ו

 ומנוחתם. 

  זהירותבטיחות ו אמצעי .15

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו והוצאותיו את כל אמצעי הזהירות  .א
הדרושים לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על 

 המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי. ידי המנהל או

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  קבלן, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ב
כל הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 1954 -בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד חוקי הבטיחות דין, לרבות 
פק' )להלן: " 1970 -"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל חוק ארגון הפיקוח)להלן "

בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, "( והתקנות על פיהם, הבטיחות
המצורף למסמכי המכרז תאם לנספח בטיחות בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בה

ולתצהיר הבטיחות המצורף למסמכי המכרז, ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים 
במסמכי המכרז, והמהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובהתאם לתדריך והנחיות אשר 

 ת לעת. ימסרו על ידי הממונה על הבטיחות בעבודה ביובלים לפני ביצוע העבודות ומע

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .ג
 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. קבלןהצעת ה

טרם במצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  קבלןה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ד
צע כל הוראה של הממונה על יובלים, ביהבטיחות ב יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על

הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה 
 בנוסחבמסגרת המכרז, חתם בפניו על הצהרת בטיחות  ביצוע העבודותשיש לבצע לפני התחלת 

  המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל.

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .16

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.  העבודות תבוצענה .א
 מטעם רשויות מוסמכות או הוראות , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות

, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות)לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה(
 . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה הנחיות

להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות  קבלןמחובתו של ה .ב
  .קבלןולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על ה
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 זכות גישה  .17

למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום 
המשמשים לביצוע אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם 

 חייב לאפשר זכות גישה זו. קבלן, וההעבודות
 

 תוצאות בדיקת דגימות .18

רשאים לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או במכונים מאושרים לצורך המפקח המנהל או 
התאמתם לדרישות התקנים ו/או התאמתם למפרט הטכני. חומרים או מוצרים הדרושים לשם ביצוע 

 הבדיקות כאמור יסופקו ע"י הקבלן.

בהן הקבלן למקום ביצוען ישא  ןכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות והתשלום עבורן לרבות הובלת
 1מהיקפן הכספי של העבודות בתקופה של  2.5%על חשבונו והוצאותיו, וזאת בשיעור שלא יעלה על 

 שנה.

לבצען  יובלים. לא ביצע הקבלן התחייבויותיו כאמור, רשאית יובליםתשא בו  2.5%שעור העולה על 
 ולקזז מחשבון הקבלן הסכומים שהוצאו על ידה לצורך כך.

 שנועדו להיות מכוסים העבודה יבדיקת חלק .19

על הקבלן להגן על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר כך שלא ינזקו בכל הזק שהוא, לרבות כתוצאה 
 מתופעות מזג אויר )רוח, אבק, קורוזיה וכד'(, מגניבות ושריפות וכיוב'.

כל שהוא הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 
  .המנהלמהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של 

למנהל על כך מראש הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן 
לבדוק, לבחון ולמדוד למנהל ולשירות שדה , כדי לאפשר ולשירות שדה של המפעל ממנו נרכשו החלקים

   יסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור.את החלק האמור, לפני כ

, או לא הודיע הקבלן המנהל ושירות שדהכיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה בניגוד להוראותיו של 
מראש על כיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק שכוסה,  למנהל

הזמן שנקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו חלק על ידי ובתוך המנהל על פי דרישת 
 .המנהל

  ערבות לביצוע החוזה .20

 קבלן, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
)במילים: מאה ₪  120,000 חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה בסכום שלטרם ב יובליםל

להנחת למסמכי המכרז,  2בנוסח מסמך ה' ,"(הערבות)להלן: "עשרים אלף שקלים חדשים( 
ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על ה. לתקופת החוז יובליםב כספיםסמנכ"ל של  הדעת

את  להשיב לידי יובלים קבלןהלהתחייבות . הערבות האמורה תשמש גם כערבות קבלןה
 רשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. ההפ

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .ב
הודעת הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

החילוט על פי ערבות  , והמדד החדש יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתהזכיה
 . זו

תוקפה של הערבות היא למשך כל תקופת החוזה ובתוספת שלושה חודשים והיא תוארך על ידי  .ג
הקבלן כך שתחול במהלך כל תקופת הארכת החוזה ובצרוף שלושה חודשים, אם וככל שהחוזה 

 יוארך על ידי יובלים. 

יחס למספר המתקנים שבנספח באם יפחת ו/או יגדל מספר מתקני המים אותם ידרש הקבלן ב .ד
יקטן/יגדל בהתאמה סכום הערבות הבנקאית אשר הקבלן ידרש להפקיד בידי יובלים  ,יג' לתחזק

 מהשינוי )הפחתה/הגדלה( אשר חל בתמורה בגין העבודות. 10%בשיעור של 

ו/או לא יבצע העבודות באופן רציף ותקין ו/או ישתמש או תנאי מתנאיו  החוזהיפר הקבלן את  .ה
יוד ו/או יבצע העבודות ברמה בלתי נאותה )לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או המפקח( בצ
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הכספים או מי סמנכ"ל או  מנכ"ל יובליםיהיה  –ו/או בקיום טעויות חשבונאיות בחשבונות
ההוצאות הכרוכות  , כולה או חלקה.רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לחלט הערבות מטעמם

  ל הקבלן בלבד.במתן הערבות יחולו ע

 הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין. .ו

מנכ"ל יובלים  ה שלבלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישאוטונומית והערבות תהא  .ז
 .הכספיםסמנכ"ל ו/או 

מוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה שביצע הקבלן  .ח
בהתאם למפורט בחוזה ו/או בגין כל פגם ו/או ליקוי בטיב הציוד ו/או ברמת ואופן ביצוע 

 העבודות. 

סכום הערבות שנגבה על ידי יובלים ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות  .ט
הכספים בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי לסמנכ"ל יובלים או למנכ"ל או לבוא ל

 שהדבר יגרע מזכויותיה של יובלים על פי החוזה ו/או כל דין. 

אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל .י
כלפי יובלים עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או 
חלקה, על ידי יובלים, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל 

 פ"י דין. סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או ע

    תקופת האחריות .21

 22שיגרתיות )כהגדרתן בסעיף הקבלן יהא מחוייב לתקופת אחריות ביחס לעבודות הבלתי  .א
מהתאריך הנקוב באישור המנהל יתחיל  הנישמנישנה אחת  תקופת האחריות הינהבלבד. להלן( 

  בכתב על קבלת עבודה בלתי שיגרתית.

חייב לתקנם  הקבלןאחריות הנ"ל יהיה הפגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת  .ב
ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו, ועל 

)לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות שעות עבודה  לת תמורה כלשהיקבלן ללא קבחשבונו של ה
 וכל הוצאות מכל מין וסוג( ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

להתקשר עם קבלן אחר לצורך ביצוע תיקון  יובליםרשאית  ,אחר האמור לעיל קבלןלא מילא ה .ג
בלי לגרוע מכל סעד ו/או , מבהוצאות הנגרמות עקב כך קבלןאו בכל דרך אחרת ולחייב ההליקוי 

זכות אחרים העומדים לרשות יובלים בהתאם לחוזה זה, לרבות חילוט הערבות, ו/או עפ"י כל 
 . דין

מובהר בזאת כי עם אישור המנהל על קבלת עבודה בלתי שיגרתית יהיה על הקבלן להפקיד בידי  .ד
מסך אותה  5%ר של בשיעו האחריותלהבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו בתקופת  יובלים ערבות

( למסמכי המכרז. תוקף הערבות הוא למשך תקופה של 3עבודה בלתי שיגרתית, בנוסח מסמך ה)
 שנה, החל ממועד אישור המנהל על קבלת ביצוע עבודה בלתי שיגרתית. 

יצויין, כי באם יבוצעו מספר עבודות בלתי שיגרתיות יתן הקבלן ערבות כאמור לעיל ביחס לכל  .ה
 גרתית. עבודה בלתי שי

 ערבות הביצוע. לא הפקיד הקבלן ערבות כאמור, תהא יובלים רשאית לחלט את .ו

כן מובהר במפורש כי הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע, לרבות ההוראות בדבר חילוט  .ז
  הערבות, חלות במלואן גם על תקופת האחריות, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

 

 התמורה  .22

בחוזה והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בפועל לשביעות רצון יובלים כנגד ביצוע העבודות  .א
תמורה  קבלןוכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם יובלים ל זה
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)קרי, מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההפחתה שנקב הקבלן  קבלןקבועה בהתאם להצעת ה
  בהצעתו(.

 , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא
)כדוגמת גריז, שמנים, חומרי סיכה, חומרי ניקוי,  עזרהלרבות חומרי , קבלןלכל התחייבויות ה

שילוט ואמצעי האדם, הרכב, כח התשלום לספקים, כלי העבודה, ה, כלי צבע וציוד עזר לעבודות(
  היתרים, הדרושים לשם ביצוע העבודות.הרישוי והאחריות הביטוחים, הבטיחות, ה

מובהר בזאת, כי ככל ורכישת האביזרים תידרש, בהתאם לשיקול דעתו של המנהל, בשל 
רים, ו/או בשל שימוש שאינו נכון תחזוקה לקויה של האתר ו/או של הציוד ו/או של האביז

החלפתם ו בשל כל מעשה או מחדל, תהא עלות בהם ו/או בשל שימוש רשלני וכיו"ב, ו/א
 מושתת על הקבלן. החלטת המנהל בעניין זה תהא סופית.

למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש כי התמורה כוללת גם את כל הוצאות הקבלן בקשר עם  .ג
יובלים לצורך בדיקת התאמת העבודות למפרט, להסכם  הבדיקות אשר תיערכנה מטעם

ולדרישות המנהל, והקבלן לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בהסכם 
 בגין הנ"ל.

למען הסר ספק מודגש בזאת כי התמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן שיוצאו לצורך עמידה  .ד
 ציבורית ו/או רגולטור קיים או עתידי.נדרשת בכל תקן ו/או הנחיה של כל רשות 

 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי יובלים. .ה

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג מובהר ומוצהר כי כן  .ו
  שהוא.

פעמי למדד המחירים לצרכן, בראשית כל -ככל שיוארך ההסכם, תוצמד התמורה באופן חד .ז
 מתן צו  תחילת עבודה  לקבלן תקופת הארכה. מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום 

והמדד הקובע הינו המדד האחרון הידוע במועד תחילת תקופת הארכה הרלוונטית. הצמדה 
 ת החוזה תוארך לתקופה של שנה לפחות.כאמור תתבצע רק במקרה שתקופ

ככל שלתאגיד יצורפו תאגידים נוספים או רשויות מקומיות נוספות הקבלן ייתן את השירותים  .ח
לגודל המתקנים הקימיים נשואי ההסכם גם למתקנים אלה ותשולם לו תמורה בעדם בהתאם 

 .בחוזה של יובלים

מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, .ט
בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. יובלים תנכה 
מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים 

 ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

את כל הסכומים, הקנסות  קבלןלים תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לעוד מוסכם כי יוב .י
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה זה כן מובהר  .יא
בקבלת אישור המנהל או מי מטעמו, לפי העניין, ונספחיו, באופן ובמועדים המפורטים, וכן 

   למסמכים אלו.

עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת מחלקת חשבות לתשלומים  .יב
 אלו.

בגין גריעה של מתקן מים מהרשימה מסמך יג', יופחת מן התמורה לקבלן הסכום המשולם לו  .יג
 בו לא ידרש לבצע העבודות ביחס לאותו מתקן. בהתאם להצעתו בגין העבודות החל מהמועד

במקרה בו יתווספו לרשימת המתקנים מסמך יג' מתקנים נוספים, תשולם לקבלן התמורה  .יד
בהתאם לסוג המתקן, להצעת הקבלן הכלולה במכרז ולאחר ניתוח מחירים ומהותם והיקף 
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ים הנוסף/פים העבודה הכרוכה באחזקתם. התמורה אשר תשולם לקבלן בגין אחזקת המתקן /
 הכספים. סמנכ"ל טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל ושל 

 הוראות לביצוע עבודות בלתי שיגרתיות ותשלום בגינן

אשר אינן כלולות בעבודות אלא אם קיבל תחילה הוראה על כך בכתב  יבצע עבודותהקבלן לא  .טו
 "(ההוראהמאת המנהל )להלן: "

הכספים ויצויינו בה כל הפרטים הנוגעים להזמנה וסמנכ"ל ההוראה תהא חתומה ע"י המנהל  .טז
 , אופן ביצוע העבודה, לוח זמנים וכל פרט ביחס לאופי העבודה.העבודההקונקרטית, לרבות סוג 

הטכני תשולם לקבלן תמורה לפי מחירון דקל  במפרטנוספות שלא נכללו העבודות הבגין  .יז
, ללא תוספת רווח ובהפחתת ההנחה שמציע הקבלן 25%במהדורתו האחרונה, בהפחתה של 

 קבלני כלל. 

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי ''דקל'', ייקבע מחירה לפי מחירון  .יח
, ללא ובהפחתת ההנחה שמציע הקבלן 20%משכ"ל, במהדורתו האחרונה, לאחר הפחתה של 

 .שהיא וספתת כלתוספת רווח קבלני עבור קבלני משנה כלל או 

 מחירה ייקבע, דלעיל המחירונים לפי מחירה את לקבוע אפשר אי המפקח שלדעת נוספת עבודה .יט
 הנדרשים האביזרים כל פרוט בצרוף המפקח לאישור ויגיש הקבלן שיכין מפורט מחיר ניתוח לפי
שומות העבודה וכו' כל החישובים והאסמכתאות הנדרשים ולפי דרישת המפקח. מוסכם ות

 .שוב זו, הקבלן לא יהיה זכאי לרווח קבלני כלשהומקרה של הפעלת שיטת חישבכל 

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוען של העבודות הבלתי שיגרתיות, מחמת אי קביעת ערכם ועליו  .כ
 לבצעם מיד עם קבלת הוראת המנהל. 

ית לפעול מובהר כי יובלים אינה חייבת למסור את העבודות הבלתי שיגרתיות לקבלן והינה רשא .כא
בכל דרך שתראה לנכון לצורך ביצוע העבודות הנוספות, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולרבות לבצע 
העבודות הנוספות בעצמה ו/או ע"י קבלן אחר, ואף לפנות לקבלת הצעות מחיר ממספר קבלנים 

 לביצוע העבודות הנוספות.

 

  הגשת חשבונות ואופן החישוב .23

לחודש בחודש  10-לחודש ועד ל 1-הקבלן יגיש ליובלים חשבונית עסקה לתשלום חודש בחודשו מ .א
שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין, 
עבור השרות שבוצע בפועל בחודש נשוא החשבונית. לחשבון יצורף פירוט של כל העבודות 

 ודש החולף. שבוצעו ע"י הקבלן בח

)חודש שוטף = חודש שלאחר מתן השרות(, ובתנאי  45החשבונית תשלום בתנאי תשלום שוטף +  .ב
 . .לכל חודש של החודש השוטף  10 -שחשבונית המס הועברה ליובלים עד ה

עוד יובהר, כי חשבון שלא התקבל ביובלים עד המועד הקובע, יועבר לטיפול לתשלום בחודש  .ג
 תהא כל טענה עקב כך.  שלאחר מכן ולקבלן לא

 חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד יובלים. .ד

יום לא יהווה הפרה  14כן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד יובלים אשר לא יעלה על  .ה
 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. קבלןשל חוזה זה וה
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 אחרון חשבון  .ו

 מועד סיום ההתקשרותיום מ 60-לא יאוחר מ (1)

ימציא הקבלן הצהרה של חיסול תביעותיו כלפי המזמין בכל הקשור  האחרון  ( לפני התשלום3)
 .5בנוסח המצ"ב כנספח יא'  וילביצוע העבודות על יד

מבלי לגרוע מהאמור  יוגש חשבון סופי בנפרד. שאינה שיגרתית מובהר כי בגין כל עבודהכן  (4)
לעיל, תמורה עבור עבודה בלתי שיגרתית, תותנה  21וראות המכרז, ובפרט בהוראה שבסעיף בה

   ( כנדרש.4( ובמילוי פרוטוקול מסירה )נספח יא' 3בקבלת תעודת השלמה מאת המזמין )נספח יא' 

 הסבת החוזה העברת זכות .24

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם  קבלןה .א
 בכתב ומראש.  יובליםקבל תחילה הסכמה לכך מאת 

לפי הסכם זה לאחר,  יובליםלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ קבלןה .ב
 . י מטעמומנכ"ל יובלים ו/או מלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת א

 קבלני משנה .25

העבודות ו/או חלק  רשאי למסור את ביצועאינו  קבלן, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
, והכול לאחר אישור זהות קבלן גנרטוריםאלא בתחום החשמל ואחזקת , לקבלן משנה, מהן

  המשנה על ידי המנהל מראש ובכתב.

תרים בהם תבוצענה העבודות ו/או החומרים האלקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי  .ב
 יובלים.כספים מאת  קבלןאף אם יגיעו לו או ל ו/או הכלים המשמשים לביצוען,

, לא תפטור ולא תשחרר את כאמורלקבלן משנה  קבלןעל ידי ה העבודות או חלק מהןסירת מ .ג
נשאר אחראי לכל הפעולות,  קבלןמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה וה קבלןה

השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, 
 ו/או נגרמו על ידו. קבלןויהיה דינם כאילו נעשו ע"י ה

 אחריות בנזיקין .26

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או לבדו הקבלן יהא אחראי  .א
ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ליובלים , איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו או אובדן נזק

ו/או שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים 
לצדדים שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 

ו/או כל הכרוך  מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודה ו/או כל
ו/או ממעשה או מחדל של בעבודה זו, בין שהעבודה נעשתה כדבעי ובין שנעשתה ברשלנות, 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע 
ובכלל זה יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת על פי הסכם זה.  התחייבויות הקבלן

ו/או את הניזוק)ים( יובלים את וישפה הקבלן יפצה הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל חוק אחר. 
ו/או בכל דמי הנזק על חשבונו והוצאותיו, בגין כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ולפי המקרה, 

, עובדיה, שלוחיה ואת מי יובליםהקבלן משחרר לחלוטין ומראש את  ()הם(.שיגיע לו)ההפיצוי 
או שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק 

כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או ו/או קלקול לגוף או לרכוש  אבדן
 .לרכוש, בכל עילה שהיא

הנמצא  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם .ב
ו/או ממעשה או מחדל  ותבשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבוד

הקבלן יפצה וישפה  הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.את יובלים בגין 

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, יובלים הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  .ג
ו/או מי  מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה
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מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בפרק זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות 
  שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד.ההוצאות המשפטיות 

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה יובלים אם תתבע 
או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה 

כל סכום שיגיע כאמור לעיל ליובלים  .לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור ידי בית משפט
מאת הקבלן ישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י יובלים מהקבלן עד תאריך התשלום 

 בפועל.

יאה מקצועית של הקבלן בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיובלים הקבלן יהיה אחראי וישפה את  .ד
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר  .ה
 תום תקופת ההסכם.

למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל  .ו
 במתן השירות, לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.בשמו ו/או מטעמו 

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד יובלים  .ז
הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט 

 .יובליםלשביעות רצון 

זה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ליובלים ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר ב .ח
שעל יובלים יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או 
מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה יובלים רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה 

 לקבלן. 

חררת את הקבלן מחובותיו ואחריותו על פי הסכם עריכת הבטוחים כנדרש בהסכם איננה מש .ט
זה או על פי כל דין וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ליובלים ו/או תשלום לצד ג' 

 מחמת המעשים ו/או המחדלים בבצוע העבודות. 

 

   ביטוח .27

מהווים הקבלן יערוך וייקים ביטוחים בהתאם למפורט בנספחי הביטוח המצורפים להסכם זה ו
תוקף אישור קיום הביטוחים יהיה למשך  .1ו' -נספחים ו'כ חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנים

 כל תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים.

 הקבלןרשאית לעשות פעולות במקום  יובלים .28

התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא  קבלןכל פעולה שה
אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  קבלןלשים  יובליםרשאית  -מילאה 

לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. 
  .מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של יובלים בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין

 
 
 

  שלילת זכות עכבון .29

לצורך  בציוד כלשהו /זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך קבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל
זכות עכבון כלשהי  קבלןעפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה ל ביצוע העבודות

וא מוותר בזה במפורש על כל במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, וה
 זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 
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  ויתור על סעדים מניעתיים .30

צו עשה ו/או הליך  , בכל הליך משפטי של צו מניעה,הונגד כל אחד מטעמ יובליםלא ינקוט נגד  הקבלן
יצוע העבודות. הסעדים היחידים הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ב

 , אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.יובליםזכאי כלפי  קבלןלהם יהא ה
 

  קבלןניכוי כספים מה .31

ו/או מהערבות ו/או  יובלים, מאת קבלןתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו ל יובלים
בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 

בהתאם  קבלןמה יובליםכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל
ו/או  קבלןה או מחדלי/לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו יובליםלהסכם זה ו/או שעל 
מכח הסכם או מקור  קבלןמאת ה יובליםו/או כל העשוי להגיע לו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 

לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה  יובליםשהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של 
 בכל דרך אחרת. 

 קיזוז .32

בהתאם להסכם זה  קבלןמאת ה יובליםוי העשוי להגיע למוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפ
ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל 

ו/או מועסקיו ואו מי לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או עובדיו  יובלים
כן מוסכם . קבלןלשלם ל יובליםמהתמורה, או מכל סכום אחר שעל  ניתן יהיה לקזז ו/או לנכותמטעמו 

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.  קבלןכל ערבות שניתנה על ידי הכי 
 לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת יובליםהאמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות 

 . ו/או עפ"י הסכם זההעומדת לרשותה עפ"י דין 

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .33

מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  קבלןה .א
  .יובליםעובד מעביד בינו לבין 

 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  קבלןכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב
 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו יובליםומעביד בין 

 

ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס  לעצמומתחייב לשלם  קבלןה .ג
מטעמו זכאים לקבל ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים  או תשלום אחר שיידרש לשלם

  .מן יובלים כל תשלום ו/או זכויות המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו
 

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  קבלןהמתתבע לשלם סכום כלשהו  יובליםבמידה ו .ד
 רשאית לנכות כל סכום שתחוייב יובליםלשפותה בגין כל סכום כאמור ו קבלןומעביד, מתחייב ה

 . קבלןבו כאמור מן התמורה המגיעה ל
 

 מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז. .ה
 

 לביצוע עבודותארכה  .34

להשלמת ביצוע עבודות כי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל  .א
וספות, או מחמת כח עליון, או המחמת שינויים או שהתבקשו בצו התחלת עבודה חתום כדין, 

שם סיום יתן המנהל הארכה בכתב ל ,תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן הארכה
  לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.ביצוע העבודות 

 

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות יובלים  .ב
שהו בגינם ניתנה הארכת מועד, וכי בנוסף הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תמורה למעשה/ מחדל כל

 כלשהי בגין הארכת מועד כאמור.
 

שביתות או השבתות שהוכרזו  ,חגים, הפסקות עבודה לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, .ג
, סגר בשטחים, , קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועייםקבלןעל ידי ה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני  .ינתיפאדהא
 משנה כמפורט בחוזה זה.
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 איחורים והתרשלות בביצוע העבודה .35

יובלים רשאית באמצעות המפקח מטעמה לנכות מהתמורה לקבלן, בגין כל יום בו לא בוצעו  .א
העבודות )לרבות בגין כל יום איחור בהתחלת ביצוען ו/או איחור בסיומן, ביחס למועד שנקבע 

פי שיקול דעת המנהל עבור -, עלליום ₪  1,000להתחלתן ו/או לסיומן לפי העניין( סכום בסך של 
יובלים רשאית לנכות הסכום האמור מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן  .עבודהכל 

תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים כאמור לא ישחרר 
 פי ההסכם. -את הקבלן מהתחייבויותיו על

חוזה זה ללא צורך  חזרה התופעה חמש פעמים )בין ברציפות ובין לסירוגין( רשאית יובלים לבטל .ב
במתן הודעה מראש. אין באמור כדי לגרוע משאר הסעדים להם זכאית יובלים ע"פ חוזה זה ו/או 

 על פי דין.

בגין ביצוע לקוי של העבודות ו/או נזק, מכל סוג שהוא, רשאית יובלים לנכות מהתמורה לקבלן  .ג
יצוע לקוי של העבודות ו/או עבור ב ליום וזאת בתוספת ניכוי עלות תיקון הנזק.₪  1,000סך של 

 2,000נזק, אשר גרם לשיבושים באספקת המים, רשאית יובלים לנכות מהתמורה לקבלן סך של 
  .ליום וזאת בתוספת ניכוי עלות תיקון הנזק₪ 

, רשאית באתר (א)12ו/ או אחד מהעובדים הנדרשים על פי סעיף בגין העדרות מנהל עבודה  .ד
 לכל יום היעדרות.₪  500יובלים לנכות, סך של 

בגין אי ביצוע סיור ו/או חלק מסיור ו/או אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז,  .ה
 לכל אירוע ₪.  1,000סך של 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל או נציגו, רשאים בכל עת לערוך ביקורת שוטפת לבדיקת  .ו
 יים באם ימצאו. ביצוע העבודות ולחייב את הקבלן בתיקון מיידי של הליקו

 

  פיצויים מוסכמים .36

מבלי לפגוע באמור בשאר הוראות הסכם זה, הרי שכל אימת שהקבלן הפר את התחיבויותיו,  .א
כולן או מקצתן ע"פ הסכם זה ו/או לא ביצע את העבודה מכל סיבה שהיא בהתאם 

יצע להתחיבויותיו, או התרשל בעבודה כלשהי ולא תיקן העבודה לאחר שנדרש לכך, או לא ב
העבודה במועד הנדרש )ובכלל זה, לא התחיל ו/או סיים ביצוע העבודה במועד הנדרש( תהא 
יובלים רשאית באמצעות המפקח לחייב את חשבונו של הקבלן, בגין הפרת ההתחייבויות נשוא 

ש"ח, וזאת בנוסף לסכומים שנוכו במהלך החודש, כמפורט  10,000ההסכם כאמור בסכום של עד 
  לעיל.

למעט הפיצוי הנקוב בס"ק א' לעיל, רשאי המנהל להטיל על הקבלן פיצויים/קנסות נוספים, גם  .ב
 כמפורט במפרט הטכני המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה  .ג
 ההפרה בעת החתימה על החוזה.הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של 

בכל זמן שהוא  קבלן,מכל סכום שיגיע ל המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים יובלים .ד
 בכל דרך אחרת.  קבלןלגבותו מה יובליםוכן תהא רשאית 

ואין בו כדי לגרוע מכל  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זההקבלן תשלום הפיצויים לא ישחרר את  .ה
  .העומדים לרשות יובלים עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין זכות ו/או סעד אחר
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 הפרת הסכם .37

  המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות: יובלים ו/או רשאיתהוראה מהוראות הסכם זה  קבלןהפר ה

ע"פ חוזה זה  קבלןכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה יובליםלממש את הערבות שניתנה ל .א
 רבות לתקופת האחריות, לפי העניין. ו/או את העבגין תקופת החוזה 

, תוך חייב בביצועם ע"פ הסכם זה קבלןאו באמצעות אחרים את העבודות שה םלעשות בעצמ .ב
 שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,

          הוצאות הכרוכות בכך.כל הב קבלןולחייב את ה

חוק  כל דין ובכלל זה י לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פאין באמור לעיל כד .ג
לתבוע את כל הנזק  יובליםובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

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

     קבלןסילוק יד ה .38

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  .א
במקרה של הפרה  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  יובליםחוזה זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את  יובליםיסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 
בהוצאות  קבלןאת העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב ההחוזה ולהשלים 

הכרוכות בכך, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור 
את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל 

לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת  קבלןמה םיובליסכום המגיע או העלול להגיע ל
מובהר בזאת כי נקיטת העבודות. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. 

צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה כלשהי 
 מאת יובלים:

ת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיט קבלןכשה (1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון 
או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 

ען הסדר אתם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למ
 .1983 -בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  הקבלןכש (2
 בכתב ומראש.  יובליםללא הסכמת 

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה קבלןכשה (3

, או כשהוא מפסיק את מהלך ממנה עבודה או חלק מסוייםמתחיל בביצוע  קבלןכשאין ה (4
לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח, או שאינו הברציפות לפי  האו שהוא אינו מבצע הביצוע

במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל  הבקצב הדרוש להשלמת מבצע את העבודה
ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח  האו לבצעהעבודה להתחיל או להמשיך בביצוע 

קבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות האו כאשר  ,הזמנים
בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן 
שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בקבלן ו/או מי מטעמו כי העבודה המבוצעת על 

א נקט מייד עם קבלת התראה זו ידיהם, כולה או מקצתה, אינה לשביעות רצונו והוא ל
 . צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודה

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  קבלןכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שה  (5

, נתן קבלןאו אדם אחר בשמו של ה שהקבלןהוכחות להנחת דעתה,  יובליםכשיש בידי  (6
שהי בקשה לחוזה או כל דבר או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כל

 הכרוך בביצוע החוזה. 

ו/או אינו  עבודותבביצוע ה שאינם באיכות ראויהמשתמש בחומרים ו/או ציוד  קבלןה (7
 משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.

אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  קבלןה (8
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 ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי  קבלןאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה (9
 מניותיו ו/או מנהליו. 

מת הסכם זה אינה נכונה, או שנתנה בקשר עם חתי קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה (10
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות  קבלןשה

 . קבלןעם ה

הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדוייקים  יובליםמסר ל קבלןהתברר כי ה (11
 במסגרת תפקידו. 

, 15, 9-10, 4-7 כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות: (12
20 ,21, 24 ,25 . 

עד מועד  קבלןלפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות ה מימוש זכויות יובלים .ב
 כאמור.  החוזה ביטול

לא יראו בשימוש יובלים בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי יובלים, אלא אם  .39
ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל יובלים הודיעה על כך במפורש 

 עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ  יובליםמבלי לפגוע באמור לעיל,  .40
כם כאילו במקרה כזה יראו את ההסימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקה עבודת הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי יובלים 
כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין העבודות 

לים, בניכוי שביצע בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת העבודות עפ"י הודעת יוב
כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת 
התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים 

  וביטול ההסכם. ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  יובליםהשתמשה  .41
כל טענות  קבלןלא יהיו ל, וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

יעה במוניטין. הוצאות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פג
 5%והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור  קבלןהשלמת העבודות יהיו על חשבון ה

והחשבונות ישמשו ראיה  יובליםמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי 
 ומועד הוצאתן.ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה  קבלןלכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל

מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות יובלים לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או 
השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודות, בהתאם לזכויות 

    העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .42

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  יובליםשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או 

תב על זכותה בכ יובלים, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה קבלןבדרך אחרת ביחסיה עם ה
 ובמפורש. 

 תרופות .43

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 
 של הפרת החוזה. 

 סודיות .44

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה 
ת, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור ביובלים ו/או בעובדיה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודו
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ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל 
 מטעמו.

 כללי .45

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם 
  שור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.לא יהיה ק

 הודעות  .46

  :כתובת הצדדים הם

  .אשדוד , 18אורט רח'  - יובלים בע"מ

 __________________________________ - קבלןה

שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 
 ו כדבר דואר רשום. משלוח

 
 :ולראיה באו על החתום

 
 מס' הזיהוי: ______________________    _________________________   : הקבלןשם 

 
 _____________________    :טלפון         _________________________    :כתובת       

 
 חתימת הקבלן וחותמת: _______________________ __________    :תאריך

  
 _________________      :__________________   מס' זיהוי        :שם החותם

 
_____________________ תפקידו _____________החוזה נחתם בנוכחותו של  
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 (1) ה'מסמך 

 
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 __/ ___/ ___ :תאריך                                                                   

 
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                    

 ערבות בנקאית מס'________________ :הנדון

  

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

( שתדרשו מאת המבקש בקשר "סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשיםאלף  )במילים: שישים₪  60,000של 
 . בעיר אשדודאחזקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים לביצוע  4/20210למכרז מס' 

 
לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית למדד המחירים סכום הערבות יהיה צמוד 

 "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 ערבות זו 
 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב  או סמנכ"ל כספים מנכ"ל יובליםפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ל

ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 

 
 קף עד ליום ערבות זו תהיה בתו

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 
 ______________ בנק
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 (2) ה'מסמך 
 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 תאריך ___/__/__
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
 ( שתדרשו מאת"סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשים )במילים: מאה עשרים אלף₪  120,000 שלכולל 

אחזקת תחנות שאיבה, לביצוע  4/20210מכרז מס' להבטחת התחייבויותיו מכח החוזה בהמבקש בקשר 
 . בעיר אשדוד בריכות, מגדלים וקידוחים לאספקת מים

 
חירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית למדד המסכום הערבות יהיה צמוד 

 "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 זו. 
 

, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב בכתב, חתומה ע"י מנכ"ל יובלים או סמנכ"ל כספים לפי דרישתכם הראשונה
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  ,הערבות זה

 דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 יתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה נ
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

                                                                                             
 ______________ בנק
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 (3) 'המסמך 
 

 לתקופת האחריות )בדק(ערבות בנקאית 
 

 תאריך ___/__/__
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
להבטחת ( שתדרשו מאת המבקש בקשר "סכום הערבות")להלן:  שקלים חדשים ___________של כולל 

 . במפרט ובהסכם שבין הצדדים ןהתחייבויותיו בתקופת האחריות להסכם כהגדרת
 

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

 
 . 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 זו. 

 
ו נשלם לכם חלף החזרת כתב , אנבכתב, חתומה ע"י מנכ"ל יובלים או סמנכ"ל כספים לפי דרישתכם הראשונה

כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  ,הערבות זה
 דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 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 ו' 

על חשבון הקבלן, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ביצוע הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור למיום העמדת אתר החל מורשית כדין, בחברת ביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותה
)לעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות  )לפי המאוחר( אתרהקבלן מה

באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף ת ביטוח כמפורט ו, פוליסלרבות תקופת העבודות והבדק(
" וכן פוליסות ביטוח עבודות קבלניות אישור עריכת ביטוח)"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  1נספח ו'כ

"( ויחד עם הביטוחים אישור ביטוחי הקבלן" )"1נספח ו'כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצורף כ"
 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3המפורטים בסעיף 

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.1

נתונה לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח 
ליובלים בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת יובלים. על אף האמור 

 ישולמו ישירות לקבלן.₪  500,000לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות כלליות 1.3

 יובליםוהבאים מטעם  יובליםעל זכות התחלוף כלפי תכלול סעיף בדבר וויתור הפוליסה  1.3.1
 ו/או המפקח ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.3.2
הודעה על כך מראש, ליובלים  סרהממחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנ

 .יום לפחות מראש 60בכתב ובדואר רשום של 

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד הפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.3.3
 . ליובלים בהתאם לפוליסהלמסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט 

כל סיבה שהיא, במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מהפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.3.4
המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את יובלים ויתר יחידי המבוטח, 

 והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

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

נוסח הפוליסות יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל אליו, בכפוף לשינויים  1.4
 בוטל.יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, הנקובים לעיל. 

זה, ובכל מקרה הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,להמציא לידי יובלים הקבלןעל  .2
לדרישת יובלים, . על ידי מבטח הקבלןהביטוח חתום  עריכת אישוראת לאתר העבודה,  הקבלן טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה על הקבלן למסור העתק מן 

הפקיד בידי הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך כל תקופת נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםביטוחהעריכת  י, אישוריובלים

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

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

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד יובלים או מי מהבאים מטעם יובלים, בגין נזק אשר היה אמור 
את יובלים או מי מהבאים מטעם  להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות
 יובלים, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

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



 
 

38 

 

. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות
 להלן; 13לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 בבחינת הנה בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
. זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה

 האחריות לגבולות הקשור מטעם יובלים בכליובלים ו/או מי  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים

יובלים ו/או  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 מי מטעם יובלים לרבות המפקח למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי יובלים מכל סכום שיגיע ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זהב

 הסכם זה.לקבלן על פי 

ביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .7
שעל הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודות

ופת ההתקשרות ועד כל תקבמשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות לערוך לפי הסכם זה, 
ובמהלך כל  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאו  אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה

)לעניין ביטוח חבות מוצר,  זההסכם תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהתקופת 
 .(למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
פי הסכם זה -עלהקבלן צמצם את אחריות יובלים או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

בלן לבין ביטוחי הקבאישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלא
 האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבע של קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  .9
כאמור, על או המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםהקבלן או 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי יובלים ומי מטעם  .ן הקבלןחשבו
 יובלים והמפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

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

ידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי במ .11
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות 

 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןטעעל הקבלן והבאים מ .12
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות  .לעבודות בחום
אות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי והור

החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת 
   .ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

ם ואת כל הבאים מטעם יובלים,לרבות המפקח טר במפורש את יובלים ואת כל הבאים מטעהקבלן פו .13
העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור ביצוע בוכן את כל הקבלנים הקשורים הגופים הנזכרים לעיל, 
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות ,מקביל לטובת הקבלן(

ם או מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות מטע
 לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 

ענה או דרישה כל טקבלן לא תהא לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולהזכות 
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה , אולםכלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

המבטח לא ישחרר על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14
טוח ילרבות במקרה שהב ,יןעל פי הסכם זה או על פי כל דל הקבלן את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק יאינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הב
ם והבאים מטע יובליםלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,שנגרם
   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) יובלים

בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו  מובהר בזאת כי .15
 דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
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 יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .16

בביטוח )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ ליובלים תהא הזכות, .16.1
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי  הקבלן, תחתעבודות קבלניות 

 הביטוח.

 יחולו על הקבלן. לעיל 16.1פסקה כל הוצאות יובלים על פי האמור  .16.2

זה, או כדי להטיל על יובלים  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.3
 חבות כשלהי.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה  .17
 לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

בלן  בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הק .18
לעיל,  1להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 

 בידי יובלים ו/או כל גוף אחר שיובלים יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

, 1לדרישת יובלים, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .19
כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה 

 הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

על אף האמור לעיל, אי המצאת  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד בקשתו של יובלים בכתב  10הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו אישור 

 להמצאת אישור כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1נספח ו'

  תאריך הנפקת האישור

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

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 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש 
 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות *

 מבקש האישור * המבוטח

קבלן  ☐
 הביצוע 

קבלני  ☐
 משנה 

 שוכר ☐

אחר:  ☒
 מזמין  

 שם שם 
 יובלים אשדוד בע"מ 

ו/או חברות האם  ו/או חברות בנות ו/או חברות 
 קשורות 

 ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.
514061472 

 מען מען
  אשדוד 18אורט 

 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 
 הפוליסה

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 סכום מטבע או סכומי ביטוח

309  ,313 ,314 ,
316 ,318 ,324 ,
328 

 
 

308 ,317- 
קבלנים וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח ו/או 
המנהל ו/או 

 משכירי ציוד.

 

 
 

יש למלא 
 ס.ב

 

    

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה 
)ניתן לפרט בהתאם 

 לפרקי הפוליסה(:

 רכוש עליו עובדים     250,000 ₪ 

 רכוש סמוך     250,000 ₪ 

 ₪ 

מסכום  10%
הביטוח, 
מינימום 

50,000 ₪ 

 רכוש בהעברה    

 פינוי הריסות     250,000 

 

מסכום  10%
הביטוח, 
מינימום 

50,000 ₪ 

    

תכנון הוצאות 
מדידה, פיקוח 

והשגחה של 
אדריכלים, 

מהנדסים ומומחים 
 אחרים

 ₪ 70,000     
ציוד קל, מתקנים, 

מבני עזר ותכולתם, 
 תבניות ופיגומים

     כלול 
נזק עקיף מתכנון 

לקוי, עבודה לקויה 
 וחומרים לקויים

 ₪      
הוצאות להחשת 

נזק ותיקונים 
 זמניים

 ₪      
הוצאות הכנת 

 תביעה

 ₪ 100,000     
נזק ישיר )תכנון 

לקוי, עבודה לקויה 
 וחומרים לקויים(
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 ₪ 100,000     
הוצאות משינויים 
ותוספות שיידרשו 

 על ידי רשויות

      
רעידת אדמה ונזקי 

 טבע

 פריצה/גניבה      

302 , ,307 ,309 ,
312 ,315 ,318 ,
322 ,328 ,329 

 
308 ,317- 

 קבלנים וקבלני
משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח ו/או 
המנהל ו/או 

 משכירי ציוד.

 צד ג'     4,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען     100,000 ₪ 

 ₪ 100,000     

נזק תוצאתי 
שייגרם עקב פגיעה 

בכבלים ו/או 
מתקנים תת 

 קרקעיים

₪      

חבות בגין נזק 
לרכוש הנובע 

משימוש בכלי 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 אחרים

)חלה על פרקים ב' 
 ג'(  -ו

 ,309 ,318 ,328 
 

308 ,317- 
קבלנים וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח ו/או 
המנהל ו/או 

 משכירי ציוד.

 אחריות מעבידים     20,000,000 

302  , 307 ,309 ,
310 ,321 ,328 ,
332 

 500,000     
 חבות המוצר

 

309 ,314 ,

308 , 

313 ,316 ,328 

     
לבחון 
האם 
 לכלול

 רכוש / צמ"ה

 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות פירוט 
 מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(:

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

 ביטול / שינוי הפוליסה *
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לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 (1מסמך ז' )
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
  18אורט רח'              
 אשדוד              

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 

 אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

חוק עסקאות )להלן: " 1976 -הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
אחזקת תחנות שאיבה, בריכות,  לביצוע 4/20210"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' גופים ציבוריים

. למונחים המפורטים בתצהיר רבהתאם למכרז האמו בעיר אשדוד, מגדלים וקידוחים לאספקת מים
 עסקאות גופים ציבוריים. זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2

"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
)להלן:  1991 -ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 "(. חוק עובדים זרים"
 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ו/או חוק עובדים זרים 
 האחרונה. 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4
 
 

_____________       ____________________ 
 חתימת המציע                             תאריך

 
 

 אישור
 

______ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ ___________________אני הח"מ עו"ד__

_________ ____________חוב _________________________ מר/גב' ___הופיע/ה בפני במשרדי בר

__ ]במידה והמציע ___________________אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_______

_______________ במציע ____________________הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד_

שמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה ב

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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 (2מסמך ז' )
 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים 
 למיטב ידיעתי: * / רואה חשבון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי1976-ציבוריים, תשל"ו

 
_______________  __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם          

 
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

 .1975-מוסף, תשל"ו
 ע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מ

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת 
ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הם.הסכומים ששולמו על פי
 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 
 חתימה        מס' רשיון    תואר       שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 
 המיותר. מחק את * 

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום  ** 
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 (3מסמך ז' )

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה
 

 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
  18אורט רח'              
 אשדוד              

 
 תצהיר

 
ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ _________________, בעל 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 
אחזקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים לביצוע הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1

 .  בעיר אשדודוקידוחים לאספקת מים 
 

  :בתצהיר זה

 הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז - "המציע"    
 

 .1968 –כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  - "שליטה"    
 

 . 1999 –כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט  -"בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"נושא משרה" 
 
ובמקרה בו המציע הינו תאגיד גם בעלי השליטה בו, בעלי המניות  –הנני מצהיר בזאת כי אנוכי  . 3

מנכ"ל ומנהל הכספים, לא הורשעתי/ הורשענו בעבירה  –המהותיים, בעלי העניין ונושאי המשרה בתאגיד 
שיש עמה קלון ו/או בעבירה בעבירה שנושאה פיסקאלי )כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, 

רשמיות וכיו"ב( ו/או עבירה הנוגעת לעיסוק'/ לעיסוקו של המציע  בביצוע עבודות מסוג אי מתן קבלות 
 אחזקת מתקני מים.

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . 4
 

                                                                                          ______________________ 
 המצהיר                                
 

 אישור
 

______ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ ___________________אני הח"מ עו"ד__

_________ ____________הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ___

__ ]במידה והמציע ___________________מס'_______אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

_______________ במציע ____________________הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד_

והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                 
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 (4מסמך ז' )

 לכבוד 
 יובלים אשדוד בע"מ

 18אורט רח' 
 אשדוד 

 
 עובדי תחנות שאיבה -עובדים לצרכי ביצוע עבודות 

הרינו מאשרים בזאת, שהעובדים המופיעים במסמך זה, יועמדו על ידי, לצורך ביצוע העבודות 
 הנדרשות במכרז, בהתאם לנדרש.  העובדים יהיו עובדים יעודיים ולא יוכלו לשמש בשני תפקידים.  

 כל העובדים יהיו בעלי וותק של שנתיים, לפחות.

 

 מס'

 

 שם העובד

 

 ניסיון מקצועי

 

 תפקיד

 

 תעודה

 

 ותק בחברה

 

 הערות

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

    

_____________       ____________________ 

 חתימת המציע                             תאריך

 אישור

 

אני הח"מ עו"ד ___________________________ מאשר/ת בזאת כי ביום 
___________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' 
_______________________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

גיד או שותפות רשומה: מס'____________________________ )במידה והמציע הינו תא
המשמש בתפקיד____________________________________ במציע והמוסמך/כת לעשות 
תצהיר זה בשמה ומטעמה(, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

מה עליו /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם
 בפני.

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                            
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(5מסמך ז' )  
 בתחום החשמל משנההמכתב התחייבות של קבלן 

 
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 18רח' אורט 

 אשדוד 
 ג.א.נ.,

 ., בעיר אשדודשאיבה למים, קידוחים בריכות ומגדלמכרז לביצוע אחזקת תחנות הנדון: 

 אנו ________________________________, הח"מ, מצהירים ומתחייבים כלפיכם   כדלקמן:

, בינינו לבין _________________ )שם המציע( )להלן מסמך זההננו מצהירים, כי נכון למועד הגשת  .1
חשמל הסכם מיום ________, שבמסגרתו התחייבנו כלפי המציע לבצע עבודות  "המציע"( קיים -

 )להלן: "ההסכם"(.  ובקרה

ידוע לנו, כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו, בין היתר בהסתמך על קשריו העסקיים  .2
ובכפוף לתעודת רישום  כמפורט להלן -עימנו, תוך פרוט השירותים המסופקים ומבוצעים על ידינו 

 .)המצורפת בזאת( בתוקף 1א' 160שיש ברשותנו אישור מרשם הקבלנים בסיווג 

 _______________________________________________________________________ 

 "(.המוצרים)להלן:" __________________________________________________________ 

, ידועה לנו, לעבודות חשמל ובקרהכי דרישות המכרז והצעת המציע, בכל הקשור הננו מצהירים  .3
מקובלת עלינו, ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו, ואנו 
מתחייבים לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז, בתחומים הקשורים אלינו, 

 יחתום על חוזה עמכם.במידה והמציע יזכה במכרז ו

כמו כן, הננו מתחייבים כלפיכם, כי במידה, ומכל סיבה שהיא, יתנתקו קשרינו כאמור עם המציע,  .4
ינתנו לכם שרותינו בקשר למוצרים באופן ישיר, בתנאים, בטיב ובאופן כפי שניתנו על ידינו למציע, 

 ך.  על פי דרישתכם ושיקול דעתכם הבלעדי וככל שתהיו מעוניינים בכ

 התחייבותנו זו תחול כלפיכם גם במשך תקופת האחריות והבדק. .5

הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם  .6
 המפורשת מראש ובכתב.

מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת, ו/או באמצעות גוף אחר, באישורכם מראש  .7
כתב, תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים, מבלי שזכויותיכם על פי כתב וב

 התחייבות זה תיפגענה.

ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים  .8
 לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.

ברור וידוע לנו כי אין בהתחייבותנו זו או בהתקשרותנו עם המציע, כדי להקים לנו זכות כלשהי  .9
מולכם, בכל שלב, וכי הזכויות על פי החוזה ככל שייחתם בין המציע לביניכם הן של המציע בלבד והן 

ם, לרבות בלתי ניתנות להמחאה/העברה על ידו, ולא תהא לנו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפיכ
 ומבלי להגביל בעניין קבלת תמורה.

  ולראיה באנו על החתום:

 
 _______________________     ______________________      ____________________ 
 תאריך                       שם + חותמת                                  חתימה            

 אישור עו"ד 

 הנני הח"מ, עו"ד  ______________________ מאשר בזאת, כי חתימת ה"ה __________________ 
 _______________________   ת.ז. _____________________  אשר -ו                               ת.ז. 

התאגיד/החברה בהתאם לכתב חתמו על כתב התחייבות זה, בצרוף חותמת התאגיד, יש בה כדי לחייב את 
 התחייבות זה.

 
 חותמת + מ.ר ___________________   עו"ד ____________________
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 'חמסמך 
 כללי בטיחות נספח

הקבלן יבצע  באתר של תאגיד יובלים -נספח בטיחות לקבלן לביצוע עבודה)יזומה( (1
ממונה בטיחות באתרים של תאגיד "יובלים" סקר סיכונים והערכת סיכונים ע"י 

 מקצועי לביצוע סקרי סיכונים והערכת סיכונים.
 הסקר והערכת הסיכונים יאושרו ע"י ממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים".

, טרם כניסת על פי סקר הסיכונים והערכת הסיכונים תבוצע לפני תחילת עבודות הדרכת עובדים .1
מי שהוסמך לכך על ידו. ולהחתימם את , או ממונה הבטיחות של הקבלן העובדים לאתר העבודה, 

 העובדים על קבלת ההדרכה.
 

סקר הסיכונים והפעולות הנדרשות למניעת תאונות אינם באים במקום החוק והתקנות התקיפות לגבי  .2
 לכןבנוסף אליהם.  -האחריות ואמצעי המניעה, מול הסיכונים שבפרויקט אלא מיועד להסביר ולמקד

 השתמש תמיד בשכל הישר!
 

המנהל בפועל של הפרויקט  -בפיקוחו המתמיד של מנהל עבודה מטעם הקבלן העבודה בפרויקט תבוצע  .3
 במהלך העבודה. -

 

בתחנת מגן דוד אדום, כדי לקבל עזרה  נותני עזרה ראשונהבאחריות מנהל הפרויקט ליצור קשר עם   .4
 נד ביי( לצורך פינוי החרום.ראשונה במצב חירום. יש לוודא המצאות רכב פינוי שיעמוד הכן )סט

 

כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה מנציגו  -עבודות ריתוך/עבודה באש גלויה .5
המוסמך של המזמין או מנהל הפרויקט. בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי מסוג אבקה צמוד וצפוה 

ן אישי לעבודה כנ"ל יהיה בשימוש אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה כליל בסיום העבודה. ציוד מג
 העובדים) מסכת ריתוך, נעלי בטיחות, כפפות, מסכת נשימה, וכדומה.(

 

יש לוודא כי העובדים באתר מודעים לביצוע עבודה חמה. בכל מהלך ביצוע עבודה  -ביצוע עבודה חמה  .6
יש לוודא כי יינתן מענה לאפשרות של פריצת שריפה וכיבויה. בסיום עבודה חמה יש להשאיר עובד 

 לתצפית למשך שעה אחת לפחות.
 

נה לכל שרפה שתגרם לציוד יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש, תקין, באתר שייתן מע -ציוד כיבוי אש  .7
או לסביבתו במהלך העבודה, או לאחריה. בכל מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים ויודעים 

 להשתמש בציוד כיבוי האש.
 

)פלאפונים ומכשירי קשר( ובהם מספרי החרום של מד"א, מכבי אש, יש להכין אמצעי קשר ניידים   .8
 למקרה חרום. -ומשטרת ישראל 

 

בעת הנחיות הבטיחות,  פעולה יוצאת דופן אשר לא נלקחה בחשבוןליידע את ממונה הבטיחות בכל יש   .9
 ולקבל הנחיות בטיחות לגביה.

 

 יש להימנע מ: -נוהגי עבודה מסוכנים  .10

 עישון והשארת אש גלויה בקרבת מקומות מסוכני שריפה. א. 

 הישענות על מכונות עובדות. ב. 

 במעברים מסומנים ומאושרים.קיצורי דרך שלא  ג. 

 השארת פתחים, בורות לא מכוסים. ד. 

 השארת חוטי חשמל גלויים. ה. 

 התנהגות בטיחותית לא נאותה. ו. 
 

 ציוד מגן אישי .11

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם  .1
"(, תקנות ציוד מגן אישי)להלן:"  1997-שי(, תשנ"זלתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אי

 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,  . 2
הוא בא למנוע ועל פי כל  בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים נאותים

 תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. . 3
 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני  . 4
וד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בצי
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 העבודות ובקשר לביצוע/ אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה , תוכל יובלים באמצעות המנהל/ או  .5
המפקח בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי, לאחר מתן התראה 

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך  .12

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות  .1
בדיקת תקינות ע"י  ויעבר הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות"

יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ויבודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, 
ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן 

זרת של לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חו
בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף 
ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט 

 בסעיף זה.
 

כיו"ב מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים ו .2
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי 
תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק 
המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות 

ספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם ההסכם ונ
 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות. . 13

יו"ב המצויים על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכ .1
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש 
על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המוכנות, הציוד, 
האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות 
נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה 

 מהשימוש בהם.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  .2
 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

 

ל ו/או אחרות להיות בעלי רישון חשמלאי על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמ .3
כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות) הנדסאי מוסמך, בודק, מוסמך 

 וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.
 

ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על  . 4
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות 

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק ובתקנות,  1990-בעבודה )חשמל(, תש"ן
שהוא אשר . הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כל1953-תשי"ג

 תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.
 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  .5
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות.

 

על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין  מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק .6
 להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג יובלים ע"פ דרישתו.

 

 עבודה בגובה: . 14

 עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו הדרכה והוסמכו לעבוד בגובה

צעים בטוחים ותקניים וציוד אמ , חלל מוקףסולמות ופיגומים ,הקבלן יספק לעובדים על גגות .1
מגן אישי הכולל רתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות 
שבירים". הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם 

 לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 

"תקנת עבודה בגובה", מעל לגובה של שני מטר תבוצע עפ"י עבודה  -ביצוע עבודה בגובה .2
הכוללים בין השאר שימוש העובדים ברתמות בטיחות למניעת נפילה )לעבודה בגובה(, קסדות, 

 כבל עיגון + בולם נפילה תקני שאליו יחובר כל אחד מהעובדים בגובה.
 

ירים או תלולים יתבצעו בהתאם מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שב .3
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 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.
 

 עבודות אחרות . 15

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה) מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות  . 1
 היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.

 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות  .2
 ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש. "תקנות הבטיחות )עבודות בניה("

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך  . 3
מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת "מקום 

 הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".
 

 גהות תעסוקתית . 16

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל  .1
ודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העב

 העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים  .2
קוט על מנת למנוע בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנ

 הסיכונים הנ"ל.
+ ניטור רעש כנדרש בתקנות הבטיחות   הקבלן יבצע ניטור סביבתי של חשיפה עובדיו לחומ"ס . 3

תקנות  ל 2011-בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים(, תשע"א
 .1984ברעש( תשמ"ד  םהבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובירואת העובדי

  

 בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה. . 17

בסמכות ממונה על הבטיחות יובלים ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט צעדים מתאים להחלת דרישות  . 1
הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות יובלים ובמתקניה, 

 קבלנים ומבקרים בכלל זה.
 

ים ומבקרים בשטחי עבודות יובלים ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות, קבלנ .2
 ולציית ולהנחיות ממונה על הבטיחות וכל בר סמכא מטעם יובלים.

 

מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא בקפדנות  -"היתרי בטיחות"  .3
הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי 

 מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.
 

קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי יובלים,  -אישור תדרוך ממזמין העבודה  .4
יחויב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני ממנהל העבודה/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע 
העבודה. במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות) בודק מוסמך( 

 בשטחי עבודות יובלים ומתקניה. לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבודה
 

קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות / מזמין העבודה ו/או נציגו, ובסיום  -תדרוך הקבלן ועובדיו  . 5
 התדריך יוחתם על טופס "הצהרת תדריך בטיחות".

 

מחובתו של הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו, ולפקח על צוות  . 6
 להוראות הבטיחות של יובלים.עובדיו 

 

הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל  -חובת דו"ח  -תאונות . 7
תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור) "כמעט תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות יובלים 

מלשחרר את שעות. אין בהודעה כנ"ל  24ובמתקניה, בהם מעורבים הקבלן ו/או עובדיו תוך 
 הקבלן ו /או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.

 

באחריות מנהל הפרויקט ליצור קשר עם נותני עזרה ראשונה  -באירוע בטיחותי עם נפגעים  . 8
 ולעדכן אותם על מהות הפגיעה שנגרמה לעובד, וממה הפגיעה.

 

מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה  -עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש  . 9
 ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו.

 

על ידי רשות/גוף  באות במקום כל חוק או תקנה או הוראה שניתנו בתחומי הבטיחותהנחיות אלו אינן   .18
 אלא בא להוסיף עליהם. -כלשהוא/גוף המכרז
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 מסמך ט'

 הצהרת בטיחות
 
 
אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצהיר ומאשר בזאת בחתימת ידי  .1

שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי 
הממונה על הבטיחות ביובלים, שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות ביובלים, הבנתי אותם 

 חייב למלאם בשלמותם וכרוחם. במלואם, ואני מת

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כל  .2
 הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  .3
עלי. הנני משחרר את יובלים מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת 

הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. 
אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם 

 זה. 

התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים הנני מתחייב לבצע את  .4
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם 
לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע 

 אותים. העבודות בתנאי בטיחות נ

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת יובלים להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני  .5
מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות 

הוא, לרבות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן ד
 מי מטעם יובלים. 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות  .6
 1970-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"ל 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 והתקנות על פיהם. 

 ______ חתימה: __________________שם מקבל התדריך: _____________________

 תאורו )אדם, יובלים, שותפות, אחר(: ________________________________________ )נא לפרט(

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

מעלה, עבר אצלי  הממונה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן החתוםשלמה גיטלמן אני, מר .1
 :תדריך בטיחות בנושאים הבאים

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ____________________ -תאריך:   חתימה: __________________
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 מסמך י'
 

 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג
 

 (, תשנ"ח[ 2העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב) . 33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2בניגוד להוראות סעיפים  (   1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (   2)
 

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער  (   3)
 ; 6בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 

 אין להעבידו בה בגילו;  7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (   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

 
 העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ א. 33

  -באחד מאלה המעביד נער 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (   1)
 רפואיות; 

 

, שענינן 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22בניגוד להוראות סעיפים  (   2)
 שעות עבודה ומנוחה; 

 

, לרבות הוראות בענין 4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (   3)
 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 
 

 תשנ"ח[ פירושים ]תיקון: תשל"ג,  . 1 

  -בחוק זה  )א( 

 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

"הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או 
 בהשגחתו ; 

 

-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 
1954 2 ;"; 

 

עבודה  מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 אזורי ; 

 

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 
 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית. 

 

  -חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד לענין )ב( 

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה  -אצל הוריו  ( 1)
 ועבודה חקלאית במשק של ההורים ; 

 

ין אם לאו;לענין זה, אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד וב ( 2)
 לרבות רוכלות; -"עבודה" 

 

בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח,  ( 3)
ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד 

 להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. 
 

עסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לענין חוק זה יראו ה )ג( 
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף 4לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 
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פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין -אם ההעסקה היתה תד
 לרבות שיתופו.-זה, "העסקת ילד" 

 
  גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ . 2   

 שנה. 15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  )א( 

, לא יועבד אלא 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15ילד שמלאו לו  )ב( 
 אם נתקיים אחד מאלה: 

 

 ; 1953 -הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג  ( 1)
 

 בוטל.  ( 2)
 

 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף  ( 3)
 

מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה  ( 4)
 מתקופת הלימוד המתאימה לגילו. 

 

לחוק לימוד  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  )ג( 
 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949-חובה, תש"ט

 

 בוטל. )ד( 
 

 עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[  א. 2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית,  15או לו שנה וטרם מל 14ילד שמלאו לו  )א( 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי 2על אף האמור בסעיף 

שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד 
 )ג(.2ו גם על העבדת ילד לפי סעיף כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחול

 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-הוראת חוק החניכות. תשי"ג )ב( 
 

  הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ . 4

שנים, בהופעה ציבורית,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  )א( 
 אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף  )ב( 
העבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך ל

 קטן )א(. 
 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -בסעיף זה, "הופעה"  )ג( 
 

 איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[  . 5

שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, שנה, לא יועבד במקום  15ילד, אף אם מלאו לו 
אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית 

 בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 
 

 עבודות אסורות  . 6

עיר בעבודות, בתהליכי ייצור או שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צ
במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף 

 אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 
 

 גיל מיוחד לעבודות מסויימות  . 7

לא יועבד בעבודה פלונית, אם שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני 
לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או 

 המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 

 אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[ . 11

לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי  )א( 
 להעבדתו. 

 

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי  -בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  ( 1) )ב( 
דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת 

 בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 
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אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא  ( 2)
 שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות 2אישור לפי פסקה ) ( 3)
בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה 

 גבל בזמן לשם ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.בתנאים ומו
 

 בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[  . 12

נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים  )א( 
בדיקה רפואית  -שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

 חוזרת(. 
 

על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום  )ב( 
המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב 

משמעותה בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כ
, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי 6 1959-בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ." 7 1953-כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג
 

 הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[ . 13

  -, כי 12-)ב(ו11העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים  )א( 
 

 בוטל ;  ( 1)
 

 הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;  ( 2)
 

ימסור המוסד הרפואי המוסמך  -העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו  ( 3)
 הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 

 

מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער  )ב( 
אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה 

 הכללית שבאזורה הוא מועבד. 
 

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה  . 14

חדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , י13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה 

 או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 

 יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[ . 20

 ד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. לא יועב )א( 

שעות עבודה ליום,  8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א
, יכול שיועבד צעיר עד תשע 8 1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א5לפי סעיף 

 שעות עבודה. 40דה לא יעלה על שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבו
 

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי  )ב( 
 הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  -"שעות עבודה" פירושו  )ג( 
 . 22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 

 שעות המנוחה השבועית  . 21

 לא יועבד נער במנוחה השבועית.  )א( 
 

  -המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  )ב( 
 

 את יום השבת ;  -לגבי נער יהודי  ( 1)
 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל  -לגבי נער שאיננו יהודי  ( 2)
 לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 

 

 הפסקות  . 22

שעה  3/4ד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועב )א( 
לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית 

 וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. 
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 ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.  )ב( 
 

הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם  בשעת ההפסקה )ג( 
היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער 
נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות 

 העבודה.
 

 איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[  . 24

 נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.  )א( 
 

פרק זמן  -, חל עליהם 11 1949-בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט )ב( 
, אינו חל עליו, 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00שעות שבין  12של 

 .06:00ובין  22:00שעות שבין  10 פרק זמן של
 

)ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר  1על אף האמור בסעיף  )ג( 
 מקצועי. 

 
  היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ . 25

 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  )א(   
 

ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר  (  1) )ב( 
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל 23:00גם אחרי השעה 

 חו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. החלטה כאמור, ובלבד שהובט
 

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)
 שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 

 

 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)
 

  ;1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9מצב מיוחד בעורף לפי סעיף  הכרזה על )א(   
 

לחוק שירות  8הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  )ב( 
 ; 2008-המילואים, התשס"ח

 

-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף  )ג(   
1971  

 

סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה,  )ג(   
 את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

 

סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של  )ד(   
דעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו , אם ל24.00שנים עד שעה  10נער שמלאו לו 

 והתפתחותו המוסרית של הנער. 
 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  )ה(   
במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 נתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.בעבודה חקלאית עו 05.00
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 'יאמסמך 
 מפרט טכני 

 

 תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים, לאספקת מים.אחזקת 
 

 הוראות ותנאים כלליים  . 1

  תאור העבודה.   1.1

תחנות השאיבה, מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הקשורות בתפעול, תחזוקה ואחזקה מונעת של 
  האגירה, מגדלים וקידוחים ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראות, הנחיות היצרנים וספקי הציוד.בריכות 

מובהר בזאת שעל הקבלן מקבלת צו התחלת עבודה, חלה עליו אחריות כוללת למתקנים ועליו לפעול 
לטיפול ואחזקה להבאת המתקנים, המערכות, הציוד למצב תקין, לרבות ביצוע תיקונים והשלמות 

 ציוד כיבוי אש, מערכות מיגון, מצלמות וכו'.כולל 
 

 ןאחריות הקבלן לתפעול המתק .    1.2

ולהעדר מטרדים, תהיה אחריות כוללת ותמשך בכל הימים  ןאחריות הקבלן לתפעול ותחזוקת המתק
. אחריות זו משמעותה כי הקבלן יהיה ושעת חירום חגים, ובמשך כל שעות היממה ובכלל זאת שבתות

גם לפני או לאחר  שעות העבודה הרגילות בהם יהיו נציגיו נוכחים  ןלפעולה התקינה של המתקאחראי 
והוא יהיה זמין לתיקון תקלות גם לפני או אחרי שעות אלו, ויקדיש לשם כך את כל כח ה באתר העבוד

 האדם והתשומות הדרושות. 
 כח אדם והיקף פעילות הקבלן.   1.3

, שלא זרת כח אדם מקצועי ובלתי מקצועי כנדרש לביצוע העבודותפעילות הקבלן תתבצע בע 1.3.1
והשני עובד מקצועי מוסמך יפחת משני עובדים ומנהל עבודה )אחד העובדים יהיה חשמלאי 

 בתחום האלקטרומכני(.
ורכב לרבות, בין היתר , הציוד הדרוש הקבלן יספק על חשבונו את כל כח האדם הדרוש

)הכולל מדבקות של התאגיד, בשרות יובלים אשדוד בע"מ, שישולם  4X4, מסוג טנדר האחזקה
מספר העובדים, בצוות  -צוותי עבודה  , בעזרתם יבוצעו העבודות כמפורט להלן.ע"י הקבלן(

העבודה, יהיה בהתאם לנוהלי משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגיהות. העובדים יהיו אזרחי 
 ל שליטה מלאה בשפה העברית.מדינת ישראל כאשר אחד מהם לפחות יהיה בע

 

הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, מנהל עבודה, מוסמך על ידי 
משרד העבודה, אשר ינהל את העבודות ויהיה נוכח באתרי העבודה, לאורך כל יום העבודה 

יהיה אחראי ויהיה בקשר מתמיד עם החברה והמפקח, לצורך תאום וקבלת הודעות. כמו כן, 
מנהל העבודה, על סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות. עליו להיות בכוננות, לכל מצב 

 שהוא, במהלך כל שעות היממה.
באזור הקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות.  

דים יהיה חשמלאי מוסמך והשני )אחד העוב ימצא מינימום צוות אחד, המונה לפחות שני עובדים
, לפי קריאה ברציפות בכל שעות העבודה ומנהל עבודה עובד מקצועי בתחום האלקטרומכני(

הרגילות במשך הימים א' עד ו'. כל העובדים ילבשו את מדי התאגיד, שיסופקו על חשבון 
 הקבלן.

קבלן,   ישתנה מספר הצוותים בהתאם לתוכנית העבודה או גודל הצוותים, המועסקים ע"י ה
בהתאם למשימות שיוטלו על הקבלן.  הקבלן יהיה חייב להתאים את צוותי עובדיו, לקצב 
ולעומס העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע ודרישות החברה ולא ישולם לקבלן פיצוי 

 כספי, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה.
א בטיחות כנדרש, בהתאם להנחיות עובדי הקבלן, יעברו הכשרה מקצועית ורענון, בנוש

 לבטיחות וגיהות.המוסד 
המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של כל עובד, אשר לדעתו הבלעדית, אינו מתאים 

 לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור החברה.
 

בו הוא לאישור המזמין נספח  יום מיום הודעת הזכיה 7תוך הזוכה יעביר למזמין הקבלן  1.3.2
   :ידו כלהלן-מציין את כח האדם והאמצעים המוצעים על

 

 כח אדם שיוקצה בלעדית לביצוע העבודות נשוא חוזה זה תוך פרוט ההשכלה  1.3.2.1
 המקצועית והכישורים. 

 

 צוות העובדים לור אבכח אדם מקצועי או בלתי מקצועי תומך, שיהיה זמין לח   1.3.2.2
, מוסמך רותים מקצועיים יותר )כמו רתך, חשמלאייבמידה וזה יזדקק לשהקבוע 
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מכונאי וכדומה(. הקבלן יפרט את למתח גבוה, אלקטרונאי, מוסמך חשמלאי 
 מקצועית והכישורים של כח האדם התומך. הההשכלה 

כח אדם זה יהיה זמין בכל שעות היממה וניתן יהיה להזעיק אותו באמצעות 
 איתורית, או כל אמצעי אחר, במקרה חירום.מירס, פלאפון, הטלפון, 

 

 העבודות.  אמצעי תעבורה לעבודה שיוקצו ע"י הקבלן באופן בלעדי או חלקי לביצוע   1.3.2.3
 

בהתאם לעבודות נשוא המכרז הקבלן במעמד חתימת חוזה יהיה בעל היתר רעלים    1.3.2.4
או לפי הצורך בהתאם  שיחודש אחת לשנהבתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה 

 .לדין
 

במרחק בתחום שיפוט העיר אשדוד, משרד / בית מלאכה, כמרכז הפיסי של פעילות הקבלן   1.3.3
 צורךבאתר זה ל, באופן יום יומי, . אנשי הקבלן ימצאודקות נסיעה מהמתקנים 15של עד 

 . במתקניםלות תחזוקה שונות וביצוע פע
 

, המחוברת למערכות VPNבמשרד יותקנו אמצעי קשר, פקסימיליה ומחשב, הכולל מערכת 
 .של יובלים אשדוד הבקרה והשו"ב של המתקנים

 :מפורט להלןנים, לצורך פעולות תחזוקה, כשעות הפעילות השגרתיות ותחזוקת המתק 1.4

 . 16.00 - 08.00בין השעות  :ה'  -בימים א' 

 . 14.00 - 07.00בין השעות  :בימי ו' וערבי חג

 . 15.00 - 07.00תורנות במתכונת מצומצמת בין השעות  :בשבתות ובחגים

ערך ביקורת שגרתית יבשעות הערב והלילה תבמהלך התורנות, בשעות היום, יערך סיור אחד, לפחות.  
 )כולל חתימה ורישום של שעת הסיור בכל אתר(. אתר בכל  נוספת, אחת

 

 בכל זמן נתון מטעמי בטיחות ,, בן שני עובדים לפחותהנ"ל מתייחס לצוות הקבועהיקף הפעילות 
בפועל, שלא  ההיקףלעיל ומטרתו להגדיר את ההיקף המינימלי של הפעילות.  1.3.2המפורט בסעיף 

רום ייפחת מההיקף המינימלי, יקבע ע"י הקבלן בהתאם למטלות חוזה זה ובהתאם לנסיבות, מקרי ח
 וכדומה. 

 

התראות הודעות ו/או לקבלת  את האפשרות לקבלת הודעות מירס,לרשות הקבלן תעמיד החברה    * 
  . ומערכת פיקוד ובקרה, של כל מערכות המים, לצפיה ושליטה מהמערכת האלחוטית הקיימת

 המפעיל יצטרך לצאת בהתאם לנדרש במידה ותוך פרק זמן סביר התקלה לא התבטלה.  

 . דקות, מקבלת ההודעה על תקלה 30לה, בכל שעות היממה הוא עד זמן התגובה, בזמן תק   * 

 . רכבי הקבלנים, ישאו את לוגו התאגיד וזאת ללא כל תשלום נוסף   * 

עובדי הקבלן, לא יורשו לעסוק בעבודות אחזקה במתקני הביוב, במידה והקבלן יזכה גם במכרז    * 
 . לאחזקה לביוב

 

 . דקות מאשדוד 15-ה, יהיה באשדוד ו/או במרחק של לא יותר ממגורי העובדים ומנהל העבוד   * 
 

עובדי הקבלן, כולל התורן, יבצעו רישום נוכחות, בכל כניסה לאתר כלשהו, ייזום ו/או מתוכנן,    * 
 . בהתאם להנחיות החברה

 

 . העובדים יהיו חייבים לעבוד בשעת חרום   * 
 עובדי הקבלן, יידרש לצאת ולהפעיל את תחנות השאיבה  באופן יזום עד להשלמת הטיפול        *

 () ע"י אחרים בתקלה מכל סוג שהיא לרבות טיפול בתקלה במערכת פיקוד ובקרה             
 טיפול בהחלפת  אביזרי חשמל, ציוד חשמל וכבלי חשמל, ככל שיידרש. *

 פעילות הקבלן בשעת חרום: 1.5

, יהיו מרותקים לחברה, לרבות הרכבים, העומדים 5ו/או במצב  4הקבלן וכל העובדים בשגרה, במצב 
לרשותם בשגרה.  הקבלן יבצע את כל המטלות הנדרשות, בהתאם להנחיות החברה ויתפעל את 
המתקנים ו/או יפעל לחידוש הפעלתם, תוך התגברות על כל נזק ו/או תקלה שהיא, בהתאם להנחיות, 

 צב נתון, לרבות רעידת אדמה, מלחמה וכו'.  בכל מ
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 ציוד הקבלן 1.6

, למים תחנות שאיבהאחזקת הקבלן יעמיד את כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה, ל
בריכות, מגדלים וקידוחים, לאספקת מים, ללא תמורה כספית נוספת.  הקבלן מתחייב להפעיל ציוד, 

 כמתואר להלן, בכמויות שיידרשו לפי היקפי העבודות שיימסרו לו לביצוע, בכל עת.  
 

 :)לאישור במעמד חתימת הסכם(סוגי הציוד, העיקרי 
 מכונת הברגות. 1 -

 רתכת. 1 -

 קונגו. 1 -

ארגזי כלים מושלמים הכוללים מפתחות פתוחים, סגורים, מפתח צינורות עד  4 -
 וכו'. 48גודל 

 ניידות לצורך שאיבה. 4" -ו 3," 2משאבות טבולות " 3 -

 גנרטורים. 2 -

 מחפר כולל כף נפתחת ופטיש. 1 -

 ציוד לחפירה ידנית.  -

 ציוד בטיחות לעבודות באתרים ובכבישים. -
 

המפקח רשאי לפסול כל פריט ציוד, שאינו מתאים, לדעתו הבלעדית, והקבלן מתחייב לספק מיידית 
 ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית נוספת.

 

הקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות, לכל עבודה וישתמש בו, לבטיחות התושבים ועובדיו.  הציוד 
בכבישים, במדרכות ובחצרות, שלטי אזהרה,  יכלול את כל הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות

 גופיות זוהרות, כפפות וסרבלים, קסדות, מגפיים וכו'.

 הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה.
 תקלות     1.7

בתחנות תקלות  ארוע חריג ו/או חשד לארוע חריג, מכל סוג שהוא ובכל מקרה של בכל מקרה של
באספקת  או תקלות הגורמות לשיבוש להפסקת מים, הגורמת השאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים

 ולפעול עפ"י הנחיותיו.  למזמין יש להודיע מיד המים, 
 ולפעול עפ"י הנחיותיו.  למזמין, יש להודיע על כך מיד השבתהבכל מקרה של 

 

 . המזמיןשאיבה ללא קבלת אישור בכתב מ תאין לבצע הפסקה יזומה של יחיד
 

יעביר הקבלן לחברה  ,הופסקה פעולתה של תחנת שאיבה מכךכאשר כתוצאה , ובכל מקרה של תקלה
האמור -יניםיהשתלשלות הענ דו"ח כתוב ובו פרוטווצרות התקלה, ישעות ממועד ה 72-מלא יאוחר 

 . נוהלי דוחות הפעלה  -בחלק ה'  לעיל בא בנוסף לאמור 
 

  גרתיותיעבודות בלתי ש -ביצוע עבודה באמצעות גורם חוץ    . 1.8

לבצע עבודה כלשהי אשר עלות ביצועה איננה נכללת במסגרת  חברה ביקש הקבלן או נתבקש ע"י ה
  :, חייב הוא לפעול עפ"י הנוהל המפורט להלןהחודשי התקציב של הצעתו עפ"י החוזה

 

  .ולבקש אישור עקרוני לביצוע העבודה, תוך הצגת אומדן לביצוע העבודה חברהלפנות ל
       

הקבלן לא יהיה זכאי לכל רווח או תוספת על מחירי קבלן החוץ וכן לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, תוספת 
 או כל תשלום שהוא עבור ביצוע כל האמור לעיל, מעבר לסכום החוזה. 

 
 חומר עזר להגשת ההצעה    .1.9

 ןכניות המתקו, תן טיפוסיכני מפורט המתאר את הרקע הטכנולוגי של מתקטמסמכי המכרז כוללים חומר 
 מכרז. למפרטים, הוראות ותכניות של יצרני הציוד לא צורפו למסמכי  . ןוהוראות לתחזוקת המתק

 

  אחריות הקבלן  .  1.10

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, מכיר את הדרישות, ההנחיות, התוכניות 
והמסמכים, בעל ידע וכישורים ויכולת לנהל את העבודה, לספק את כח האדם, הכלים והמכשור 
הדרוש, מכיר את אתר העבודה ואת התנאים המיוחדים של העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי 

המתוחזק על ידו ועליו יהיה לשאת באחריות הכספית או האחרת  ןולשלמות המתק לפעולה התקינה
, ו/או כל נזק, שנגרם מתחזוקה לקוייה ו/או גניבה ו/או ציוד שיעלם לא יפעל כנדרש זה ןלמקרה שמתק

 הכל בכפיפות לאמור בחוזה זה. 
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  שכר החוזה  .1.11

  :החודשי החוזהשאינן נכללות בשכר משלימות, עבודות    1.11.1

  :הן החודשי העבודות שהתמורה בגינן איננה נכללת בשכר החוזה

 .שיפוץ ציוד מכני כגון משאבות, מנועים וממסרות של ציוד .א
 אספקת צנרת ואביזרי צנרת . .ב

 אספקת ציוד חשמל. .ג
בנית מבנים או מתקנים חדשים ו/או תוספות למבנים ומתקנים קיימים, בכפוף לכך     ד. 

 תאשר את נחיצותם.  חברהשה
 

עבודות אלו יסווגו כ"ביצוע עבודות באמצעות גורם חוץ" ויחולו עליהם התנאים המפורטים 
 לעיל.          1.8בסעיף 

ועל חשבונה. עלות כל שאר העבודות  חברהמים וחשמל לצורך ביצוע העבודה יסופקו ע"י ה
 נכללת במסגרת שכר החוזה המשולם לקבלן. 

                      

  :שכר החוזה    1.11.2

 כמתואר. חודשי, התשלום עבור ביצוע העבודות יהיה תשלום 
התשלום יכלול את כל העבודות שביצוען והתמורה בגינן חלה על הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות 

 :ןהאמור לעיל כולל שכר החוזה כלהל
 

  .כח אדם, רכב, ציוד וחומרי עזר     -
 

 .כל עבודות התחזוקה, התפעול והאחזקה השוטפת ביצוע -

 ריסוס מכל סוג שהוא כולל הדברה נגד מזיקים, עכברים וכו'. -

 משרד בתקנות לעמידה המים הכלרת לרבות הקבלן חשבון על כלור אספקתו רכישה -

 .הבריאות

 לכל תחנות השאיבה, כולל סולר עבור הפסקת חשמל,  אספקת סולר באופן שוטף -

 .שעות 24עד        
 

כולל ביקורות כיבוי אש וביקורות לשעת חירום ואו כל ביקורת שהיא מטעם הרשויות. -
או /ו שלום אגרות למשרד לביטחון פנים הרשות הארצית לכבאות והצלה ואו כל משרדת

החלפת   שפרקו,  : מטפיםאספקה והחלפת ציוד כיבוי אש, כולל רשות שהיא.
 רכזת אש  תיקון  גלאים,

 .ווח כנדרשיד     -
אחת לשנה, לפחות, ביצוע ביקורת יזומה ו/או ביצוע תיקונים שוטפים, באמצעות שרות  -

שדה, של היצרנים ודיווח על בדיקה של תקינות הציוד של ברמד, מדי המים, 
דיזל  מזחים פרסוסטטים / רגשים, אל חוזרים, שסתומי אוויר, משאבות, מנועים,

של בלוחות ובחדרים ובכל מקום מתקני הרמה, ציוד חיווי ומערכת כיבוי אש  גנרטורים,
 . והיתר המתקנים המשאבות

תוך חצי שנה מיום חתימת חוזה יתקבל מהקבלן דוח יצרן לתקינות הציוד לרבות דו"ח  -
  שיוור.

 אחת לשנה  יבצע  הקבלן  דוח שיוור  למשאבות אופקיות שבתחנות  -

 חצי שנה מיום חתימת חוזה דו"ח נצילות ראשון לאחר -

 אחת לשנה יעביר הקבלן דו"ח נצילות לפי הנחיות רשות המים. -

 לכלל המשאבות. -

ובדיקת  ,D 6000BEKER UCSHEבאתר עם מכשיר שנים בדיקת כל המנועים  3 -אחת ל -
 כולל דוח מפורט לכל יחידה. ADASHריעודת ומיסבים במכשיר 

 

  .כל העבודות של שירות שדה -
 

 . SMSאחת לשבוע בדיקת תקינות של כל ההתראות הקיימות, כולל חיוי וקבלת         -
 

הפעלת אוטו מנוף לכל עבודה נדרשת בתחום המתקנים, לרבות, פרוק        -
 חשמל. ואו כל ציוד אחר לרבות ציוד מפעיל מגוף  /ואו התקנת משאבות

 

 עסק כולל תשלום אגרה שנתית עבור כל מתקן . טיפול בהסדרת רשיון       -
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  שערים חשמלייםה וטיפול בתקלות בתחזוק -
 

 בדיקה שנתית לתקינות ארונות החשמל. -
 

 בדיקה שנתית תרמוגרפית לארונות החשמל.       -
 

 בדיקה שנתית לציוד כיבוי אש מיטלטל.       -
 

 בדיקה שנתית למערכות כיבוי אש אוטומטי בלוחות החשל ובמתקן.       -
 

 .בדיקה שנתית לתקינות הדיזל גנרטורים       -
  בדיקה שנתית למתקני הרמה      -
 

בדיקה שנתית לחדר טרפו בגבעת ינה ע"י חשמלאי למתח גבוה        -
 ומהנדס בודק.

 לפחות. שטיפת בריכות אגירה ומגדל למי שתיה אחת לשנתיים -
 

 

 .תיקוני גדרות -
 

אזעקת עובדי הקבלן במקרים של תקלות או במקרי חרום, גם מעבר לשעות או ימי  -
 העבודה הרגילים. 

 

הפעלה במצב חירום ו/או פריצה ו/או כניסה של אדם בלתי מורשה ו/או בכל אירוע מכל   -
 סוג שהוא.

 

עד גבול טיפול כל עבודות תיקון נזילות או פיצוצים בצנרת בתוך תחומי אתר השאיבה      -
 וטיפול במפגעים. גדר האתר

 

פריטי ציוד מכני הדרושים שיפוץ או החלפה והתקנת הפריטים והרכבת פרוק  -
 כולל ,המשופצים או החדשים שסופקו ע"י גורם חוץ, כולל העמסת הפריטים המפורקים

 משאבות. 
 

 מ' לפחות. 3ל בחצרות, כולל ניקוי עשביה, גינון וניקוי מחוץ לגבולות הגדר, עד טיפו -
 

 טיפול בקוסינוס פי, קבלת חשבונות חשמל, מחב' חשמל והוצאת דו"חות. -
 

 תשלום קנסות, לחב' חשמל, על קוסינוס פי. -
  

אספקת ציוד בטיחות, לכל עבודה, לרבות עגלת חץ מואר, צוות בטיחות, תמרורים     -
 .ואביזרי גידור, עפ"י הנחיות התאגיד ומשרד התחבורה, משטרה וכל גורם אחר

 

 אספקת חגורות בטיחות, ביגוד, שלטי אזהרה, גופיות זוהרות, כפפות, סרבלים,     -

 .'קסדות, מגפיים וכו                                      
 

 השלמת תיקוני קרמיקה וצבע. -
 

 סוג שהוא.השלמת תיקוני מסגרות, מכל  -
 

 מים מזוקקיםמילוי  /ים ר / שמנים/ פילטרתחזוקת דיזל גנרטורים כולל אספקת סול -
 וביצוע כל התיקונים הנדרשים למצברים 

 

 טיפול בסדקים, במבנים ובבריכות אגירה. -
 

 שליחת מדי מים, אחת לשנתיים, למבדקה וכיול. -
 

 לפני התאגיד נציג ותובנוכח  הבריאותה על פי תקנות משרד אגירשטיפה וחיטוי בריכות  -
 .התאגיד נציג של חתימה כולל הביצוע ובתום הביצוע במהלך, הביצוע

 
, כולל אספקת במערכות החיטוי והפלואורוביקורת שנתית של היצרן טיפול שוטף  -

 פלואור ככל שמשרד הבריאות ידרוש בהתאם לתקנות.
 

באופן יזום עד  להשלמת עובדי הקבלן, יידרש לצאת ולהפעיל את תחנות השאיבה   -
הטיפול בתקלה מכל סוג שהיא לרבות טיפול בתקלה במערכת פיקוד ובקרה ) ע"י 

 (אחרים
 

  .טיפול בהחלפת  אביזרי חשמל, ציוד חשמל וכבלי חשמל, ככל שיידרש -
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 יש לבצע הגדרות של ציוד אשר על המזמין וציוד על הזכיין. -
 

 

 ,לעיל 1.11.1כל עבודות או פעולה אחרת למעט פעולות או עבודות שלגביהן צוין בסעיף      -
 ן.כי העלות בגין ביצוען איננה חלה על הקבל ,באופן מפורט

 

 ריתוק עובדים ורכבים, בשעת חרום. -

 באחריות הקבלן לתפעול קבלן הבקרה במסגרת אחריותו הכללית לניהול ולתפעול -
כי קבלן הבקרה מבצע את כל הפעולות הנדרשות לתפעול  התחנות. על הקבלן לוודא

  התחנות באופן תקין ולמניעת תקלות  בכל הקשור לתחום פעילותו
 של הקבלן במסגרת אחזקת תחנות השאיבה. בתוך כך, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,             

קלה של באחריות הקבלן, בכל מקרה של תקלה במערכת הפיקוד והבקרה כולל ת        
תקשורת, לקרוא לקבלן הבקרה, לתעד את התקלה ואת הטיפול בה ולהיות נוכח 

  .תוספת תשלום מעבר לקבוע בתמורה החודשית בתיקון, והכול ללא
 
 

, בין מיוחדות ובין את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית
על פי תנאי המכרז בשלמות  בביצוע העבודותהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא כלליות,

לרבות חומרי העזר )כדוגמת גריז, שמנים, , קבלןומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות ה
חומרי סיכה, חומרי ניקוי, צבע וציוד עזר לעבודות(, כלי העבודה, התשלום לספקים, כלי 
הרכב, כח האדם, השילוט ואמצעי הבטיחות, הביטוחים, האחריות הרישוי וההיתרים, 

  הדרושים לשם ביצוע העבודות. 

מובהר בזאת, כי ככל ורכישת האביזרים תידרש, בהתאם לשיקול דעתו של המנהל, בשל 
תחזוקה לקויה של האתר ו/או של הציוד ו/או של האביזרים, ו/או בשל שימוש שאינו נכון 
 בהם ו/או בשל שימוש רשלני וכיו"ב, ו/או בשל כל מעשה או מחדל, תהא עלות החלפתם

 מושתת על הקבלן. החלטת המנהל בעניין זה תהא סופית.
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  תאור המערכת הקיימת .   2

 / המתקנים הקיימים באשדוד ת שאיבהותחנ    2.1

חדר משאבות, חדר חשמל ובריכת אגירה,  קשיח,ממבנה ים בנויוהקידוחים, תחנות השאיבה 
 המשאבה מטיפוס "משאבה אנכית", לשאיבת מים.  למשאבה מותאמות סידורי התקנה.  

 

לשאיבת מים.  המשאבות כוללות תאים, מאיצים, סל יניקה, צירים,  המשאבות מותאמות
 מפוקים, ראש מנוע, מקשר חיצוני ואטם מכני.

 

 יה צפוני, ובמכון בגבעת יונה, קיימות יח' אופקיות.בנוסף, בתחנות שאיבה, באזור תעש
 

 לכל משאבה קיימת נקודת העבודה בהתאם לנתוני יצרן.
 צנרת, מגופים, אביזרים שונים, לוחות חשמל, מצופי מפלס הרמה, מתקן בתחנות שאיבה קיים

 . , מדי מים, דיזל גנרטור ובריכות אגירהלפיקוד פעולת המשאבות מדי מפלס אולטרסוני /
 

 ותהתחנמ חלק. במגופים, מדי מים ואביזרים נוספיםת והשאיבה כולל צנרת היציאה, מתחנת
 לפחות, אחת ותשל משאב יתעם לוח להפעלה אוטומט מתאים,בהספק  ים,מותקן דיזל גנרטור

 . סולרוצנרת  סולרסון חבמקרה של הפסקת חשמל, וכן מיכל א
 

המפעילה את יחידות השאיבה לפי ההגדרות המערכת נשלטת באמצעות מערכת פיקוד ובקרה, 
 שהוגדרו לניצול יעיל של ציוד השאיבה ולעמידה בדרישות האספקה.

החברה שוקלת, לבדוק אפשרות של עדכונים בתוכנה, לשילוב יחידות יעילות בו זמנית, חישוב 
 הנצילות של כל יחידת שאיבה וניצול התעוז לחסכון באנרגיה.

בזמן אמת במצב של תקלות ואו פריצה בקווי הסניקה ואו גלישה וניקוז הפסקת היחידות שאיבה 
 ו/או כל תקלה להגנה על הציוד.

 כל תקלה מכל סוג שהוא מועברת למרכזי הבקרה ולטלפונים ניידים של המפעילים. 
 

בתחנות קיימת מערכות המיגון הפיזי והאלקטרוני, בכל כניסה לתחנה תנוטרל מערכת המיגון 
 ידאג המפעיל לדרוך את המערכת מחדש. ובכל יציאה

אין להשאיר את התחנה ואו אזור כלשהוא לא דרוך, בכל מצב של התרעה, יגיע המפעיל ללא כל 
 דיחוי לתחנה ויעביר את הנתונים לחברה.  אין לעזוב את האתר לפני סגירת האירוע ע"י החברה. 

 
 
 

 :תאור הציוד, הקיים במתקני השאיבה באשדוד

 התחנהשם  מס'
 'מס

 יחידות
 סוג

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם
הספק 

 )כ"ס(
 יצרן ודגם

ספיקה 

 )מק"ש(

גובה 

 הרמה

 E.M.G.Y 30 Centra 160 40 אופקי 3 אזור תעשיה צפוני 1

 אנכי 5 רובע ד' דרומי 2

Us 

electrical 

motors 

pleuger 

55 

 ש.ח.מ 

 סינייבר

 המחדש

375 35 

 grundfos 50 אנכי 5 מכון סיטי, שד' בני ברית 3
 VOGELהמחדש 

40 TU 2/3 
200 40 

 גבעת יונה 4
2 

2 
 אופקי

 אוספיז

Leroy 

somer 

2X 001  

2X215 

 צ'נטרה

 סינייבר

grundfos 

2X500 

2X1,00

0 

35 

 grundfos אנכי 4 מכון ט"ו 5
2X13 

2x15 
grundfos 200 27 

 עורף הנמל 5
2 

2 
 אנכי

CMG 

CMG 

קוואט 45   

קוואט 110  

TSR-200-40C  

 המניע

2X200 

2X600 
 

 
 :תאור הציוד, הקיים בקידוחים באשדוד 2.2
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 שם מס'

עומק 

הקידוח 

 )מ(

עומק 

התקנת 

 המשאבה

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם
הספק 

 )כ"ס(
 יצרן ודגם

ספיקה 

 )מק"ש(

גובה 

 הרמה

 100  24 120 מטפיק 1
 טורבינה

 אנכית
200 80 

2 
)לא  באר קטנה

 פעילה(
100 30  60 

טורבינה 

 אנכית
90 80 

 

 

 :פרוט הבריכות והמגדלים באשדוד 2.3

מים המאגר תבוצע הרחבה של בנוסף לנתונים המפורטים בטבלה, במהלך השנים הקרובות 
בכתב ךתמורה סכום כמופיע עם השלמת ההרחבה יוסיף התאגיד  קוב. 30,000 -נפח של כלדרומי ה

  הכמויות.

 שם הבריכה מס'

 וכתובת

השטח 

המגודר 

 )מ"ר(

 נתונים טכניים של הבריכות

רום תחתית  ('גובה )מ ('קוטר )מ נפח )מ"ק(

 )מ+(

 32 8 40 5,000 1,500 1גבעת יונה  1

 32 8 40 5,000  2גבעת יונה  2

 32 8 40 10,000 1,500 רובע י' )דרומי( 3

 60   500 500 גבעת יונה )מגדל( 4

    3,000  עורף הנמל 5

 

 אתר גבעת יונה   2.5
 

מ"ק, כל  5,000, באתר קיימות שתי בריכות אגירה, בנפח של 60-אתר גבעת יונה קיים משנות ה
 750ומכון שאיבה, דיזל גנרטור, בהספק של  80 -מ"ק, משנות ה 500אחת, מגדל מים, בנפח של 

KVA וחדר טרנספורמציה. 1998שמרלינג, משנת ייצור , תוצרת 
מ'. הציוד העיקרי  35יחידות אופקיות תוצרת סנייאבר, גובה הרמה של  4במבנה המכון קיימות 

יחידות  2כולל מתקן הרמה, מגופי משאבה מפוקדים תוצרת ברמד, מדי מפלס אולטרה סוניים  
מהבריכות.  בנוסף קיים גיבוי פיקוד לקבלת אינדיקציה מהמגדל ומדי מפלס נוספים לכל אחת 

מצופים לבריכות ולמגדל.  המערכת פועלת באופן אוטומטי, נשלטת באמצעות מערכת פיקוד 
ובקרה.  כל החיווי הקיימים מגיעים למערכת הפיקוד והבקרה, בין היתר החיווים המתקבלים, 

גילוי וכיבוי אש, מערכת  בקר לא תקין, לחץ יניקה נמוך לחץ גבוה בסניקה.  באתר קיימת מערכת
אזעקה ופריצה, מד מים אלקטרו מגנטי, מערכת כלור, ציוד חירום, מתקן שטיפת עיניים, 
מקלחת חירום, מיכלי אכסון לכלור, מגיני ברק, פרסוסטטים / רגש, ברז דיגום. בברכות גבעת 

לשטחים יונה ובמגדל קיים גידור ושערים, כולל סולם עליה, תאי המגופים נמצאים מחוץ 
המגודרים והם חלק בלתי נפרד מהאתר לרבות תא מגופים לאספקת מים לנמל.  במגדל קיימת 
צנרת כניסה, מגופי פיקוד של ברמד, אל חוזרים. בכל כניסה בדלתות, בכניסה לבריכות קיימים 
מגעי קירבה המחוברים למערכת האזעקה והפריצה. בלוחות החשמל קיימת מערכת גילוי וכיבוי 

 טומטית. אש או
 

 אתר מכון צפוני 2.6

כ"ס כל אחת לספיקה של  30יחידות שאיבה אופקיות בהספק של  3באתר מכון צפוני קיימות 
.  באתר קיים ציוד עיקרי 1995מ'.  האתר קיים משנת  40מק"ש כל אחת לגובה הרמה של  250
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ם / רגש הכולל אל חוזרים, מגופי ברמד, מערכת ניקוז, מד מים לקריאה מרחוק, פרסוסטטי
לקבלת חיווי בסניקה וביניקה. הבקר הקיים באחריות ליד עד להוצאת מכרז לכל הבקרים. 

יחידות משנה תדר ומתנע רך אחד ומגיני ברק. האתר מגודר, לוח החשמל נמצא  2קיימם באתר 
במבנה פח, באתר קיימת מערכת אזעקה ופריצה ומערכת כיבוי אש אוטומטית בלוחות החשמל.  

 עלת באופן אוטומטי, נשלטת באמצעות מערכת פיקוד ובקרה.המערכת פו
 

  קידוח מטפיק 2.7

.  באתר קיימת משאבה אנכית בהספק של 2002, הציוד משנת 1975קידוח מטפיק קיים משנת 
מק"ש.  בכניסה לאתר קיים מחסום, שער וגידור.  במבנה הבאר קיים  200כ"ס לספיקה של  100

ערכת מגופים של ברמד, אל חוזרים, הידרו ציקלון, מד מים ציפוי קרמי, בחצר קיימת צנרת, מ
לקריאה מרחוק, ברז דיגום, מערכת אזעקה ופריצה, מערכת כיבוי אש אוטומטית, מגיני ברק 
ומתנע רך. באתר קיים מבנה נוסף הכולל חדר כלור ופלואור, מיכלים יומיים ומיכל אכסון תלת 

עיניים ומקלחת חירום.  המערכת עובדת באופן חודשי. באתר קיים ציוד חירום הכולל משטף 
 אוטומטי וכל החיווים מתקבלים דרך מערכת הפיקוד והבקרה.

   
 

 )לא פעיל( באר קטנה 2.8

.  באתר קיימת משאבה אנכית בהספק של 1992, הציוד שוקם בשנת 1975הבאר קיימת משנת 
מק"ש.  באתר קיים, שער וגידור.  במבנה הבאר קיים ציפוי קרמי, בחצר  90כ"ס, לספיקה של  60

קיימת צנרת, מערכת מגופים של ברמד, אל חוזרים, הידרו ציקלון, מד מים לקריאה מרחוק, ברז 
כת אזעקה ופריצה, מערכת כיבוי אש אוטומטית.  בלוח החשמל קיימים מגיני ברק דיגום, מער

ומתנע רך.  באתר קיים מבנה נוסף הכולל חדר כלור בלבד ואלקטרודה לפלואור, מיכל יומי ומיכל 
אכסון תלת חודשי.   באתר קיים ציוד חירום הכולל משטף עיניים ומקלחת חירום.  המערכת 

 וכל החיווים מתקבלים דרך מערכת הפיקוד והבקרה. עובדת באופן אוטומטי
 

 מכון סיטי 2.9

כ"ס,  75משאבות אנכיות, מנוע טבול, בהספק של  5, במכון קיימות 1995מכון סיטי קיים משנת 
מ'.  האתר מגודר, באתר קיימים מגופי משאבה תוצרת  40מק"ש, גובה הרמה  375לספיקה של 

עקה היקפית, דוודים למשאבות, דיזל גנרטור, ברמד, מד מים לקריאה מרחוק, מערכת אז
, מערכת כיבוי אש אוטומטית ומגיני 1998, תוצרת קטרפילר, משנת ייצור KVA 200בהספק של 

ברק.  בלוחות החשמל קיימים מתנעים רכים ומערכת התראות.  מבנה החשמל והדיזל גנרטור, 
ובדת באופן אוטומטי, כל החיוויים בתוך סככה.  בנוסף, קיים מיכל סולר, תת קרקעי.  המערכת ע

 מתקבלים במערכת הפיקוד והבקרה.    
 

 מכון שאיבה טו'  2.10

 21יחידות אנכיות, מנוע טבול, בהספק של  4.  במכון קיימות 1995מכון שאיבה טו' הוקם בשנת 
מ'.  בחצר קיימים אל חוזרים, שסתומי אוויר,  27מק"ש, לגובה הרמה של  120כ"ס, לספיקה של 

מגופי משאבה, תוצרת ברמד, מערכת אזעקה היקפית ומערכת התראה לכיבוי אש.  ביחידות, 
.  המערכת עובדת באופן אין בחצר מבנהשמל קיימים מתנעים רכים ומגיני ברק.  בלוחות הח

 אוטומטי, כל החיווים מתקבלים דרך מערכת הפיקוד והבקרה.
 

 מכון שאיבה דרומי 2.11

יחידות אנכיות, מנוע טבול, היחידות נמצאות על גג  5.  באתר קיימות 1995המכון הוקם בשנת 
ק.  חלק מהיחידות הוחלפו לאחרונה, ביחידות עם מנוע אנכי מ" 1,500בריכת האגירה, בנפח של 

, WILSON, תוצרת KVA 250חיצוני.  בנוסף, קיים מבנה לחדר חשמל ודיזל גנרטור, בהספק של 
וחדר כלור.  בכניסה לאתר, קיים מחסום, דרך גישה, שער וגידור, מערכת   2005משנת ייצור 

נון בכל שטח האתר.  קיים מיכל סולר יומי ומיכל התראה היקפית ומערכת כיבוי אש.  קיים גי
סולר שבועי.  בלוח החשמל קיימת יח' אחת של משנה תדר והיתר בהתנעה רכה, מערכת כיבוי 
אש אוטומטית, בלוחות החשמל, מערכת אזעקה ופריצה טרמיסטורים למנועים החדשים, תאי 

סון לכלור, משאבת מינון, משטף מגופים ומגופים, תוצרת ברמד.  בחדר הכלור, קיים מיכל איכ
עיניים ומקלחת חירום.  קיים פרסוסטטים / מתמרים, לקבלת חיווי בסניקה וביניקה. המערכת 

 עובדת באופן אוטומטי ומפוקדת דרך מערכת פיקוד ובקרה.
 

 .מכון שאיבה עורף הנמל  2.12

יחדות נוספות  2-כ"א, ו קוואט 30מק"ש, בהספק כולל של  200יחידות שאיבה, של  2 כוללהמכון 
קוואט כ"א.  לכל אחת מהמשאבות יותקן משנה תדר  110מק"ש כ"א, בהספק כולל של  600של 

משאבות מינון להזרקת כלור, מיכל  איחסון חודשי  2לווסט הספיקה, באתר חדר לכלור, בו  יהיו 
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מפוחים, לוחות ומיכל איחוסון שבועי, באתר ביציאה בסניקה יהיו מגופי פיקוד, אל חוזרים 
חשמל, מערכת כיבוי אש אוטומטית בלוחות, מערכת אזעקה לגילוי ופריצה, מקלחת חירום, 
משטף עיניים, מכשור, מדי מפלס, מדי זרימה, רגשים, מתקן מתח גבוה, עגורן להרמת הציוד, 

מ"ק, כולל פיקוד  3,000מזגן לחדר עבודה, מזגן לחדר חשמל ובקרה, בריכת אגירה, בנפח של 
באמצעות מד מפלס אולטרא סוני, לקבלת המפלסים וההתראות, כולל גיבוי מצופים.  המערכת 

 תעבוד באופן אוטומטי, כל החוויים יתקבלו דרך מערכת הפיקוד והבקרה. 
 

 הוראות תחזוקה כלליות למתקן. . 3

  אמצעי זהירות כלליים   3.1

  כללי     3.1.1

 יש להקפיד על תנאים סניטריים נאותים, רחיצת ידיים  וכו'.     א. 
המתקנים הסניטריים יצוידו כל העת באמצעים הנאותים כגון סבון, מגבות נייר 

 וכו'. 
 

יש לחסן את העובדים נגד מחלות שונות עפ"י הנחיות משרד הבריאות, משרד     ב. 
 העבודה וכו' ובתדירות הנקבעת על ידי משרדים אלו. 

 

 יש לבצע את עבודות התחזוקה תוך שימוש  בכפפות.      ג. 
 

  הגנה בפני תאונות    3.1.2

הפתחים של  ייש לסדר במקומם כלי העבודה, לסגור מהר ובזהירות את כל מכס    א. 
 . ת"שלשמור על הסדר בו הבריכות

 

מכונות יהיו תמיד במקומם. אין להורידם אלא בזמן שהמכונה ההגנה על ה ימכס    ב. 
 אינה עובדת. 

 

אין לטפל, לשמן או לכוון מכונות בזמן עבודתן. יש להפסיק את הזרם בעזרת      ג. 
 מפסיק זרם ראשי. 

 

חזקה ותיקונים במכונות אוטומטיות או מופעלות איש לשים לב במיוחד לעבודות   ד. 
י מכונות אלה אינן מחוברות לזרם ושלא יופעלו באופן יש להבטיח כ מרחוק. 

 מקרי. 
    

 ת.הרצפות יהיו נקיות ויבשות בכדי למנוע החלקו    ה. 
 

  בטיפול בציודאמצעי זהירות     3.1.3

יש לבצע את העבודות בהתאם לכל כללי הבטיחות והזהירות והוראות משרד      א.
 ות. גיההעבודה והמכון לבטיחות ו

 

 . בתחנהאלא אם כן נמצא משגיח נוסף לטפל במשאבה / לפרק / לשפץ, אין     . ב
 
  הטיפול  במתקן .4

 כללי    4.1

  ניקוי ושטיפת משטחי ההליכה, פעולה זו תעשה דרך שגרה בעזרת מכונת השטיפה בלחץ גבוה. 
 מיקה.בחדר לוח החשמל ובחדר תחנת השאיבה, יש לשטוף את הרצפות, כולל ניקוי אריחי הקר

 

 יומיטיפול     4.2

 . ראה כמפורט בהמשך .א
 

 שבועיטיפול     4.3

באמצעות מים  ,ומשטחי ההליכה מתקן, קירות הןמתקהאת  שבועיש לנקות לפחות פעם ב    א. 
 ומברשת, או מכונת שטיפה בלחץ גבוה. 

 

 ניקוי חדר לוח החשמל, שטיפת רצפות וניקוי הקרמיקה בקירות התחנה. ב.     
 

 טיפול שנתי    4.4

  :יבוצעו הפעולות הבאות האחת לשנ

 בלאי וחלודה.  ,לבדוק את כל הציוד המכני     . א
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 . הקייםציוד הלבדוק את      . ב

 להחליף או לשפץ חלקים פגומים ושבורים.     . ג

 באופן חופשי על ציריהם.  תקינותםולבדוק  מתקני ההרמהלהסיר את      . ד

 לנקות את כל חלקי המתכת ולצבוע אותם.     . ה

 לנקות ולבדוק את כל חלקי הבטון ולטייח את כל השטחים הפגומים.     . ו

, ציוד הבטונים, המשאבות, תמצא בבדיקות הרעה ניכרת במצבם של חלקי המתכתו מידהב
ולנקוט לפי הוראותיו בצעדי הגנה כגון  חברהיש להודיע על כך לאלקטרוני ו/או כל ציוד אחר, 

 ציפוי מגן או הגנה קתודית. 
 

  הטיפול במשאבות  .  5

  כללי    5.1

ההנחיות המצוינות להלן, הינן כלליות ובאות בנוסף על ההוראות המפורטות של  היצרנים 
 המהוות חלק ממפרט זה. 

 

אין להשאיר  חלקה וללא תנודות ורעשים חריגים.  ה / המשאבות,יש לוודא שפעולת המשאב   א. 
הציוד והמנועים הנלווים, כולל בפעולה משאבה או מנוע הרועדים בצורה בלתי סבירה. 

 . מפוחים וכו'
 

יש לבדוק בזמן פעולת המשאבות את הלחץ בקו צנרת היניקה והסניקה ולהשוות לנתוני     ב. 
 ומטר. היצרן, אחרי הבדיקה יש לסגור את ברז המנ

 

 יש להפעיל  מפעם לפעם על מנת לבדוק תקינותה.  , במידה וקיימת,משאבה רזרבית    ג. 
 

 יש לבדוק חופש המיסבים במשאבות ולוודא שהחום איננו חריג.     ד. 
 

מהם נשמע רעש בלתי אופיני ולדאוג  , ציוד נלווה ומפוח,מנועים, יש להפסיק משאבות    ה. 
 .לתיקון הדרוש

  

  ובציוד נלווה טיפול יומי במשאבות    5.2

 לבדוק בעזרת מחליף פזות במד מתח את המתח בשלוש פזות.     א. 
 

 אם המשאבה עובדת לפי עוצמת הזרם הרגילה שלה הרשומה אצל המכונאי. הלראות     ב. 
        

יש לחפש את הסיבה שמשאבה שיצאה  , במידה וקיימת,תיבמקרה של החלפת משאבה תורנ    ג. 
 מהתורנות. 

 

  :תתכנה הסיבות הבאות לתקלה

 חוסר זרימה.     .1

 סתימה במשאבה.    . 2

 קלקול במערכת החשמל של משאבה תורנות )שריפת נתיך עומס יותר(.    . 3

 לוודא שכל ציוד נוסף עובד לפי עוצמת הזרם הרגילה. ד.    

 באטימהבדיקה וטיפול  ה.    

 :משאבות עם אטימת חבל *

יש לבדוק, פעם בשבוע, את מצב הנזילה מהאטימה.  במידה ויש התגברות בנזילה, 
 יש להדק את ברגי אוגן האטימה, להקטנת הנזילה.

 ניתן להוסיף חבל אטימה נוסף, בעת הצורך.
במידה והוספת החבל מקטינה את הנזילה לזמן קצר בלבד, יש להוציא את כל חבלי 

אטימה ולבדוק את מצב השרוול.  במידה והשרוול תקין, יש להרכיב חזרה אטמי  ה
 חבל חדשים.

 

 :משאבות עם אטימה מכנית *

אטימה זו, היא אטימה מוחלטת ואינה צריכה להעביר מים.  במידה וקיימת נזילה, 
 יש לפרק את האטם, לשפצו או להחליפו, בהתאם להנחיות היצרן.

 
 

  ובציוד נלווה במשאבותטיפול שבועי     5.3
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 . סגירה ופתיחת מגופים    א. 

 . בדיקת מד זרימה / מד מים    ב. 

 שימון וגרוז הציוד הנלווה, כולל בדיקת הציוד, כולל בדיקת מיסבים. ג.      

 בדיקה ויזואלית לרעידות מנוע. ד.      
 

 ובציוד נלווה במשאבות טיפול שנתי    5.4

 ניקוי יסודי של משטחי הפלדה וצביעה בצבע יסוד ועליון איפוקסי. א.

 ניקוי מסילות. ב.

 החלפת שמנים ובדיקת תקינות. ג.

הזמנת נציג היצרן לבצע בדיקה ליח' השאיבה, כולל טסט לבדיקת יעילות המשאבה  ד.
 והפקת דו"ח בהתאם, אחת לשנה.

 
 
 

  הטיפול במבנים    5.5

 יש לשמור על נקיון התחנה.    -    טיפול יומי      א. 

אינם חסומים, ולוודא פעולה תקינה של  האוורוריש לבדוק שפתחי   - טיפול שבועי   ב. 
 המאווררים.

  

 . הפתחים הסבכות והמכסיםניקוי    -  שבועי-טיפול דו ג. 

 גג. העבודות סיוד וצביעת מבנה חיצוני כולל זיפות וסיוד   -      טיפול שנתי    ד. 
 

 הרשתות והזכוכיות יתוקנו בהתאם לצורך, ע"ח הקבלן.    -        חלונות         ה. 
 

 בדיקה, תיקון / החלפה וצביעה.   -מכסים וסבכות   ו.   

 תיקוני קרמיקה וחיפוי.   -ז.        ריצוף וחיפוי       

  
 תחזוקת צנרת ואביזרי צנרת .6

 מגופים    6.1

 . פים, ע"י סגירה ופתיחה יזומהתקינה של המגו הלבדוק פעול, פעם בחודש לפחות    א. 

  שסתומי אויר    6.2

 יש לוודא שבזמן ההתנעה יצא אויר עם נתז מים.     א. 

 ויר מהקו יש לפרק את השסתום ולנקות את הדיזות. ובמידה ואין מבחינים בסילוק הא    ב. 

להניח שהכדור אינו באם יציאת המים דרך הנחיר השסתום אינה פוסקת יש  .א
 אוטם. יש לפרק את השסתום ולוודא שהכדור צף. 

 
  זרימה מגנטי וציוד קריאה ורישום מים / מד מד .   7

  :כללי    7.1

מדידת הספיקות, על ביציאה לקו הסניקה לכל משאבה למד הזרימה המגנטי מותקן מדי מים / 
 . מהתחנהקו המוצא 

 

וולטמן או טורבו, קיים פלט חשמלי.  נתוני הקריאה עוברים לכל מדי המים הקיימים, מסוג 
למערכת הפיקוד והבקרה.  אחת לשנתיים, נדרש להחליף את המד, בהתאם לתקנות המדידה 

 ובדיקת הכיול של מדי הספיקה.
ייבדק באופן יומי באופן ויזואלי תקינות חיבורי הפלט ממדי המים ויתבצע רישום במהלך 

 הביקורת היומי.
 

  :מד מפלס אולטרסוני    7.2

 :אחת לשבוע, יש לבצע את הבדיקות הבאות

 בדיקה ויזואלית, לבדיקת תקינות. -
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 בדיקת כיול ודיוק, מול גובה מים בפועל, בבריכה. -

 בדיקת מתחי הזנה. -

 בדיקת חיבורים, למכשיר ולגשש ובדיקת שלמות הכבל. -

 בדיקת נתיכים במכשיר. -

 המים ומניעת הסתר ע"י חפץ זר.בדיקת הגשש, מבחינת זווית לפני  -

קבלת יעוץ ושרות שדה, מיצרן / יבואן הציוד, לפי הצורך ולפחות אחת  -
 לשנה, באופן יזום לכל המכשירים.

 

  :אלקטרודות גלישה    7.3

אלקטרודות, לבקרת גלישה )סגירת מעגל חשמלי  2בכל בריכה, במוצא נקודת הניקוז, מותקנות 
 . ולהפסקת משאבות, בתחנת שאיבה קודמת(גורמת להוצאת הודעת גלישה 

 

 :אחת לשבוע, יש לבצע את הבדיקות הבאות

 בדיקה ויזואלית, לבדיקת תקינות. -

 בדיקת חיבורים בלוח החשמל )צד אחד( ובאלקטרודות )צד שני(. -

 בדיקת שלמות והימצאות האלקטרודות. -

 בדיקת רציפות כבל החשמל. -

 ה(.בדיקת תגובה לגלישה )הודע + הפסקת שאיב -

 בדיקת מתחי הזנה, במד מתח. -

 בדיקה, שתא הגלישה / אלקטרודות, נקי ויבש. -
 

  :שסתומים הידראוליים, שומר לחץ ושסתומי בריכה    7.4

 אחת לשלושה חודשים, יש לפרק את המסנן המלוכלך.

אחת לשישה חודשים, יש לבדוק פעולת המנגנון ולוודא שהמגוף ההידראולי נסגר לחלוטין ואינו 
 מעביר מים.

 

במגופים, מטיפוס שומרי לחץ, יש לבדוק שהמגוף מכוון ללחץ הדרוש ובשינוי הוא מגיב כהלכה 
 ושומר על הלחץ הדרוש.

 

אחת לשנה, או לפי הצורך, יש להזמין את שרות השדה של החברה, לצורך פרוק המגוף באתר, 
 ניקויו, בדיקתו והחלפת חלקים פגומים.

 

   :מערכות הכלרה והפלרה 7.5

הקבלן מחוייב לפעול בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות בכל האמור 

 והנוגע החובה לביצוע הפלרה והכלרה

 מערכת ההכלרה.-טיפול יומי

 בדיקה ויזואלית, לבדיקת תקינות של מערכת ההכלרה. -

 בדיקת פעילות יחידת המינון. -

 בדיקה שאין דליפות מהחיבורים והצנרת. -

 .1/3לפחות  במיכל הכלור קיים -

 מערכת ההפלרה.-טיפול יומי

 בדיקה ויזואלית, לבדיקת תקינות של מערכת ההפלרה. -

 בדיקת פעילות יחידת המינון. -

 בדיקה שאין דליפות מהחיבורים והצנרת. -

 בדיקה שמיכל קיים נפח לפחות ליום אחד במיכל היומי -
 מיכל. 1/3במיכל הפלואור הראשי קיים לפחות  -

 ויבשה.בדיקה שהמאצרה נקייה  -

 מערכת הכלור דיאוקסיד.-טיפול יומי
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 בדיקה ויזואלית, לבדיקת תקינות של מערכת ההכלרה. -

 בדיקת פעילות יחידת המינון. -

 בדיקה שאין דליפות מהחיבורים והצנרת. -

 .1/3במיכל הכלור קיים לפחות  -
 בדיקה שהמאצרה נקייה ויבשה. -

 למערכות הכלרה והפלרה.-טיפול חצי שנתי

 למשאבות מינוןהחלפת אטמים  -
 בדיקת מצב ההמברנה ומשקעים בראש משאבת המינון. -

 בדיקה, ניקוי והחלפת גומית דיפיוזר. -

 בדיקת דליפות ממיכלים. -

 בדיקת מד גובה. -

 למערכות הכלרה והפלרה.-טיפול שנתי

 החלפת אטמים למשאבות מינון. -

 בדיקת מצב ההמברנה ומשקעים בראש משאבת המינון. -
 גומית דיפיוזר.בדיקה, ניקוי והחלפת  -

 בדיקת אנטי סיפון -
 החלפת ממברנה. -

 החלפת אטם לכדורית  -

 בדיקת צנרת. -

-  
 בקרה תפעולית בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה והעברת דוחות תקינות לתאגיד .8

מטרת סעיף זה הינו, לרכז את כל פעילויות הבקרה הקשורות לגורם או גורמי הסיכון המזוהים   8.1
והבריאות בתעסוקה עבור תאגיד יובלים שלגביהם יש צורך לנקוט באמצעי המשפיעים על הבטיחות 

 בקרה ולעגן אותם בהוראות ביצוע במסגרת התחזוקה של התחנות .
 

 הגדרות 8.2

תנאים וגורמים המשפיעים או עלולים להשפיע על הבטיחות והבריאות  - בטיחות ובריאות בתעסוקה
ות עובדים זמניים ועבדי קבלן( אורחים  או כול אדם אחר של העובדים בארגון או עובדים אחרים )לרב

 השוהה במקום העבודה. 

מקור, מצב או פעולה שיש להם פוטנציאל להזיק, במונחים של פגיעה גופנית או בריאות  - גורם סיכון
 לקויה , או שילוב של אלה . 

 
 שיטה   8.3

  יתועדו בהוראות ובהנחיות כתובות, לפי כללי  התיעוד הנושאים שלגביהם תבוצע בקרה תפעולית    8.3.1
  המפורטים בנוהל בקרת תיעוד.           

 

   הוראות עבודה ודרישות ישימות הקשורות לגורמי הסיכון המשמעותיים  שזוהו בסקר הערכת   8.3.2     
 הסיכונים הכללי של התאגיד ותוצאות הניטור הסביבתי,  ימסרו לקבלנים ולספקים על מנת לקבוע                
 סדר עבודה סדיר למניעת אירועים בלתי צפויים.                

 

 על הקבלן להעביר את דו"חות הבודקים המוסמכים לגורם האחראי מטעם התאגיד לאחר סיום    8.3.3
 ת וכן לטפל בליקויים שהתגלו בציוד ובמערכות לפי  דוחות הבדיקה ולעקוב בצורה ביצוע הבדיקו           
 שיטתית אחר ביצוע התיקונים של הציוד ומערכות הבטיחות .           

 
 :המתחזקשלגביהם תבוצע בקרה תפעולית באחריות הקבלן   -נושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה    8.3.4

 



 70 

 נושא /הוראה מס'
גורם אחראי 

 בתאגיד
 הערות תדירות הניטור

1. 
תחזוקת מערכות גילוי 

 וכיבוי אש.
 מנהל תפעול

על פי תקנים 
 ישימים.

מטפים, ספרינקלרים, 
הידרנטים, גלאים, ארונות 

 כיבוי, גלגילונים  וכד'.

2. 
בדיקת אטימות מיכל 

אחסון סולר תת 
 קרקעי.

 אחת לחמש שנים מנהל תפעול
בדיקה על ידי מעבדה 

 מוסמכת.

3. 
בדיקת תקינות 

 מז"חים
 חודש 12אחת ל  מנהל תפעול

בדיקה על ידי בודק 
 מוסמך.

 חודש 14אחת ל  מנהל תפעול בדיקות מתקני הרמה  .4
בדיקה על ידי בודק 

 מוסמך.

 חודשים 6אחת ל  מנהל תפעול בדיקות אביזרי הרמה .5
בדיקה על ידי בודק 

 מוסמך.

 חודש 26 אחת ל מנהל התפעול בדיקת מדחסי אויר  .6
בדיקה על ידי בודק 

 מוסמך.

7. 
ניהול פנקס רעלים 

 ופינוי חומ"ס
 בשוטף מנהלת תפעול

על פי המוגדר החוק 
חומרים מסוכנים 

 ובתוספת להיתר הרעלים. 

8. 
בדיקת הארקות בת"ש 

 ביוב ומים. 
 ע"י חשמלאי בודק.  שנים 5אחת ל  מנהל התפעול

9. 
בדיקת מתקני חשמל  
)לוחות חשמל( לצורך 

 אישור כיבוי אש. 
 אחת לשנה מנהל התפעול

 ע"י חשמלאי בודק.
כולל ביצוע מעקב שיטתי, 

אחר תיקון ליקויים 
 שהתגלו בבדיקות

10. 
 תחזוקת מערכות / 

 מתקנים קריטיים
 מנהל התפעול

על פי הוראות יצרן 
 ותקנים ישימים.

 ארונות חשמל, גנרטורים.

11. 
בדיקות טרמוגרפיות 

 בארונות חשמל.
 חודש 12אחת ל  מנהל התפעול

 ע"י חשמלאי בודק. 
כולל ביצוע מעקב שיטתי, 

אחר תיקון ליקויים 
 שהתגלו בבדיקות.

12. 
סדר וניקיון במתקני 

 התאגיד.
 מנהלת התפעול

אחת לשלושה 
 חודשים

כולל ניקוש עשביה בתוך 
ומסביב למתקני התאגיד 

איתור ברחבי העיר. 
 וסילוק מפגעים לסוגיהם.

13. 
בדיקת מאצרות 
 לתקינות וניקיונן

-מפקחים  
 בתחנות שאיבה

 פעם בחודש
תיעוד הבדיקה בטופס 

 בדיקת מאצרות. 

14. 
בדיקת משתפות  
עיניים ומקלחות 

 חירום. 

מפקח תחנות 
 פעם בחודש שאיבת מים

תיעוד הבדיקה בטופס 
בדיקת משתפות עיניים 

 ומקלחות חירום.

15. 
בדיקת ארונות ציוד 

 מגן אישי לחירום. 
מפקח תחנות 
 פעם בחודש שאיבת מים

תיעוד הבדיקה בטופס 
בדיקת ארונות ציוד 

 חירום. 

16. 
בדיקת מטפי כיבוי אש 

 פעם בחודש מנהל תפעול  129/1לפי ת"י 
ע"י עובדי התאגיד, תיעוד 

הבדיקה בטופס בדיקת 
 מטפים חודשית. 

 
  התקנההוראות   . 9

 תאור כללי  9.1

פרוק היחידה, לצורך החלפה ו/או שיפוץ, יתבצע ע"י צוות מומחים "מונטר", המאושר ע"י היצרן 
 החברה המשפצת, לה תהיה אחריות מלאה על ביצוע העבודה. /

 החלקים הבסיסיים, של היחידה, הינם המנוע, הראש המפוקים )במידת הצורך( והטורבינה.
 

 מנועים 1.19.

וולט(, הם  400 -מגוון סוגים של מנועים, אך מנועים חשמליים )מתח נמוך קיימים 
 המקובלים ביותר.

בכל מקום שנרשם מנוע, הכוונה הינה למנועים בעלי ציר חלול.  במנועים מסוג זה, הציר 
העובר דרך צינור, במרכז הרוטור ומחובר לציר המשאבה )ציר הראש( על ידי מקשר 

 מנוע אנכי טבול.ובמקומות מסויימים, 
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 חיבור ראש המשאבה 9.2

ראש המשאבה הוא חלק הביניים, המחבר את המשאבה והמנוע.  איטום ציר הראש מתבצע 
 על ידי אטימה חבלית או מכנית.

 

 המפוקים  2.19.

יכולים להיות מוברגים או מאוגנים, עם סיכת מים או שמן.  החיבור הנפוץ ביותר  מפוקים
 מפוקים מוברגים.  -הוא חיבור על ידי מצמדים  

 

 :המפוקים מורכבים מהחלקים הבאים 2.29.

 180, עם או בלי תפר, כעקרון מצופים אפוקסי, פנים וחוץ בעובי 40SCHצינורות פלדה 
, עכבישי ברונזה עם תותב גומי, צירי 40( מברזל יציקה ספראודלי מיקרון, מצדים )מופות

או לחלופין, צירים מקשרים פלב"מ  1040ומקשר פלדה  316עם שרוולי פלב"מ  1040פלדה 
316. 

 

מ', משתמשים במפוקים עם סיכת שמן,  100-במידה והמשאבה מותקנת בעומק של יותר מ
ותותבי ביניים,  80SCHשמן עשוי פלדה אשר מורכבים מצינור מפוק עם מופה, צינור 

 .80-10-10עשויים מברונזה  
 

 טורבינה 2.39.

סל היניקה, כאשר מסופק עם המשאבה, מחובר לתא היניקה על ידי ברגים או הברגה.  
 הסל מיועד למנוע כניסת גופים זרים למשאבה.

 

)תותבים הטורבינה מורכבת מתא יניקה, מאיצים, תאי ביניים, תא סניקה ומיסבים 
מברונזה או גומי(.  תא היניקה מנחה את כיוון זרימות הנוזל למאיץ הראשון.  המאיצים 
מחוברים לציר על ידי קונוסים.  בעת סיבובם מעבירים המאיצים אנרגיה לנוזל הנשאב.  
אנרגיה זו הופכת ללחץ מוגבר.  תאי הביניים מכילים נוזל בלחץ ומכוונים את זרימת הנוזל 

 ה.דרך המשאב
 

מספר המאיצים ותאי הביניים, משתנה מאחד ליותר מארבעים, בהתאם לדרישות 
 ההידראוליות.

 

תא הסניקה מתוכנן על מנת להעביר, באופן יעיל, את הנוזל מתא הביניים העליון למפוק 
 ולבצע את המעבר המכני מהתאים למפוק.

 נמצאים בתא היניקה, בתאי הביניים ובתא הסניקה, על מנת לתמוך בציר. המיסבים
 

 אופן ההתקנה / החלפה, באמצעות "מונטר" מאושר ע"י היצרן / ספק / המשפץ

יש למלא אחר הבדיקות הבאות, לפני ההתקנה, על מנת להבטיח התקנה נכונה ולמנוע 
 :עיכובים

 מים לרשת הקיימת.יש להבטיח כי המתח והתדירות של היחידה מתאי .א

 יש לוודא כי האוגנים של הראש וצנרת הסניקה, מורכבים ללא מתיחות. .ב

 יש לבדוק את עומק הבור, לעומת אורך המשאבה, כדי לוודא שאין כל הפרעה. .ג

 יש לוודא כי גובה המים בבור, תואם את הוראות היצרן לגבי מפלס מים מינימלי. .ד

 זרים.יש לוודא כי הבור והצנרת נקיים מגופים  .ה

 יש לבדוק את תקינות ובטיחות ציוד ההתקנה. .ו
 

יש לבדוק כי חיבורי המשאבה )ברגים, אומים וכו'( מחוזקים.  ייתכן כי חלק  .ז
 מהחיבורים השתחררו במהל ההובלה.

 

ביצועים הידראוליים, מובטחים של המשאבה, תלויים, בין היתר, בהתקנה נכונה.   .ח
 :ההתקנהיש לשים לב לשלושה גורמים, במהלך 

 

על כל התושבות להיות חלקות ונקיות, יש לנקות משטחים אלו ביסודיות,  .1
 בעזרת פצירה.

 

מומלץ לחבר את המשאבה לצנרת המים, עם חיבורים גמישים, על מנת למנוע  .2
 לחץ ומתיחות.
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 יש לנקות את משטחי הצירים ולשמן/לגרז את כל החיבורים. .3
 

 יש לשמן את הציר רק בעת החיבור.
 

 יסודות 2.49.

על היסודות להיות בנויים מחומרים מתאימים, שיספקו תמיכה לראש המשאבה וייספגו 
 לחץ שייווצר בעת העבודה.

 
 התקנה )משאבות הנשלחות, לא מורכבות( 9.3

 ציוד וכלים 3.19.

 :התקנה, ללא ציוד מתאים.  להלן תהליך ההתקנה אין לבצע כל
 

 הכולל של המשאבה והמנוע.מנוף נייד, עם יכולת הרמת והורדת משקלם  .א
 

 כלים מתאימים או מתקני הרמה עם כבל. .ב
 

 שני סטים של שרשראות אחיזה. .ג
 

 מתלה כבל, לחיבור למשאבה ולמנוע. .ד
 

 מלחציים לצינורות פלדה, להרמת התאים והמפוקים. .ה
 

 מפתח צינורות, מפתח ברגים, מפתח אלן, מברגים וכדומה.  -כל עבודה   .ו
 

 ופצירה.מברשת ברזל, נייר לטש  .ז
 

 שמן מכונות וגריז. .ח
 

הגורם השכיח ביותר לרעידת המשאבה, הינו ציר כפוף.  הציר מחוזק במפעל, טרם 
 מסירתו ויש להקפיד לא לכופפו בעת ההתקנה.

 

 פריקה וניקוי 3.29.

 יש לנקות את כל החלקים מלכלוך, חלקי אריזה וגופים אחרים.
 

 חיבור והרכבת המשאבה 3.39.

ההרמה המתאים, במרכז, מעל היסודות.  יש לנקות, ביסודיות, את  יש למקם את ציוד
 הצנרת, משברים, לפני התחלת ההתקנה.

 

 :חיבור הטורבינה .א

יש לבדוק מרווח צירי, כאשר התאים מונחים בצורה אופקית, ניתן לדחוף ולמשוך  (1
את הציר ולבדוק מרווח צירי.  יש לבדוק כי כל הברגים מחוזקים.  אין להרים את 

 ורבינה ליד ציר המשאבה.הט
 

יש להרים את הטורבינה בזהירות בעזרת כלים מתאימים.  בעת התקנת יחידה  (2
, יש להשאיר את המשאבה 8או " 6מ', בקוטר " 4-ארוכה מאד, של למעלה מ

מהודקת למתקן ההובלה, עד להרכבתה בתוך הבור, זאת על מנת למנוע שבר 
 בתאים או כיפוף הציר.

 

הטורבינה לתוך הבאר / קידוח.  מקם את מתקן האחיזה, המחובר יש להוריד את  (3
לטורבינה,   על משטח שטוח.  זאת על מנת לייצב את הטורבינה ולהקטין אפשרות 

 של תזוזת הציר.
 

 :חיבור צינורות מפוק .ב

יש להתאים את החלקים בעלי אותו אורך.  במידה וישנם שרוולי ציר, הם צריכים  (1
הציר.  יש לתכנן מראש את תהליך ההרכבה, על מנת  להימצא תחת מיסבי

 להבטיח מיקום טוב של השרוול.
 

יש לנקות את כל השטחים, ההברגות והחיבורים, לפני הרכבת צינורות המפוק  (2
 והעכבישים ולהיזהר מכיפוף הצירים.

 

 :ראשי יציאה .ג
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לק למשאבות, המונעות על ידי מנועים בעלי ציר חלול, המסופקות עם ציר ראש כח (1
אחד, יש מקשרי ציר, מתחת למכלול האטימה החבלית / המכנית.  למשאבות 
המסופקות עם ציר ראש בשני חלקים, יש מקשרים מעל לאטימה החבלית / 

 מכנית.
 

יש להרים את ראש היציאה מעל הציר ולהוריד אותו בזהירות למקומו.  אין  (2
 ית הראש.לכופף את הציר.  יש להדק את האוגן של המפוק העליון לתחת

 

יש להרים את כל המשאבה ולהסיר את תפסן המפוק.  להוריד את המשאבה, עד  (3
 שראש המשאבה יונח על היסודות.  יש לאזן את אוגן המנוע.

 
 הוראות התקנה, עבור משאבות עם מנועים בעלי ציר חלול 9.4

 :מנוע בעל ציר חלול  4.19.

ישנם חריצים.  שמן נקה את האוגן, המחבר את המנוע לראש היציאה ובדוק אם  .א
 קלות.

 
 הסר את מצמד המנוע. .ב

 

 הרם את המנוע ונקה את האוגן המחבר ובדוק אם ישנם חריצים. .ג
 

מרכז את המנוע מעל המשאבה וסובב, על מנת ליישר את הקדחים.  מנועים חשמליים   .ד
סובב את ציר הכניסה למיקום   -סובב את קופסת החיבורים למיקום הרצוי.  גיר    -

 הרצוי.
 

הורד בזהירות את המנוע למקומו, תוך בדיקה, כי החיבור הנקבה של המנוע, מחובר  .ה
 לחיבור הזכר של המשאבה.

 

 הדק את המנוע לראש היציאה. .ו
 

בדוק את הוראות יצרן המנועים, להוראות מיוחדות, הכוללות הוראות שימון  .ז
 והתנעה.

 

יש לבדוק את סיבובי המנועים החשמליים בשלב זה.  ודא כי המצמד הוסר.  בצע את  .ח
כל החיבורים החשמליים ובדוק את כיוון סיבובי המנוע.  המנוע חייב להסתובב נגד 
כיוון השעון, כאש מסתכלים מלמעלה.  על מנת לשנות את כיוון הסיבוב במנוע תלת 

 פאזי, יש להחליף בין שתי פאזות כלשהן.
כיוונים מנוגדים של המנוע והמשאבה שחוברה, עלול לגרום לנזק כבד   :אזהרה

 תמיד בדוק את כיוון הסיבוב, לפני חיבור המנוע למשאבה.  -למשאבה  
 

לעיתים, יסופק מנוע חשמלי עם תותב תמיכה תחתון, המותקן בתחתית המנוע, על  .ט
על המנוע או שיסופק  מנת לייצב את הציר בנקודה זו.  התותב יכול להיות מותקן

 בנפרד עם הוראות הרכבה.
 

 התקן את המקשר על המנוע ובדוק התאמה. .י
 

הראש בנקודה זו, אם המשאבה מסופקת על ציר ראש בעל שני חלקים, חבר את ציר  יא.
 לציר העליון, בעזרת מקשר והדק את הצירים. 

 
 ר. נקה את חיבורי ציר הראש והברגים.  שמן קלות את חיבורי הזכ יב.

 

 הרמת מאיצים עם מנועים בעלי ציר חלול 9.4.2

 הרמת מאיץ כראוי, מציבה את המאיץ בתוך התא, בצורה כזו שהביצועים יהיו מירביים.
 יש להרים את המאיץ בזהירות, כדי למנוע גרירתו על פני התאים.

יש להוריד את המאיצים עד לתושבת התא, כשמתאימים אותם.  הסימן לכך הוא, 
 של כל משאבה לא יהיה ניתן לסיבוב ידני. שהרוטור

אם נראה כי המאיצים לא מווסתים, יש לעצור את פעולת היחידה ולאפס את המאיצים.  
מידת הוויסות תיחשב מנקודה זו.    -בעזרת אום הוויסות, עד לשחרור הרוטור   יש להרים

 גובה הרמת הרוטור )מאיצים(, יינתן על ידי היצרן.
יגבירו את העומס בצורה ניכרת, דבר שניתן   -=  לא מווסתים    מאיצים "מושכים"
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להרגיש ולשמוע אותו כרעידה הולכת וגוברת.  עליה חדה בצריכת הזרם של המנוע, תיתכן 
 כאשר המאיצים "מושכים".  הדבר נכון במיוחד במאיצים חצי פתוחים.

 

ם היצרן, לגבי וויסות במידה ומשתנים תנאי העבודה, או אורך המשאבה, יש ליצור קשר ע
 המאיצים מחדש.

 לאחר וויסות המאיצים, יש לאבטח את אום הוויסות, בעזרת בורג אבטחה.
 
 תאור הפיקוד .   10

 . 'אוטו /ני ת להפעלה ידנית או אוטומטית בעזרת בורר ידוניתנ ותהמשאב 10.1
לפעולה מפסק בורר המותקן בלוח החשמל מאפשר לקבוע את המשאבה התורנית שתכנס 

 . , במידה וקיימת יותר ממשאבה אחתאוטומטית
 

  דרישה ועמידה בהגנות הנדרשות.הפעלת המשאבות במצב "אוטו" נעשית על ידי 
 

  :להלן תאור ההגנות וההתרעות הקיימות בפני תקלות

נעשית באמצעות מפסק זרימה המותקן על כל שסתום אל חוזר.  -תקלת חוסר זרימה  .א
נתן סימון יזרימה תופסק פעולת המשאבה בה התגלתה התקלה, יבמקרה של תקלת חוסר 

 . RESETדרש פעולת יתקלה בלוח הבקרה ות
 

 הגנת יניקה באמצעות מצוף ו/או מד מפלס אולטרה סוני. .ב
 

 מפלס גבוה. .ג
 

 מעבר מדיזל גנרטור לחב' חשמל  .ד
 

 דיזל גנרטור בעבודה. .ה
 

 כלור נמוך. .ו
 

 כלור גבוה. .ז
 

 פלואור נמוך. .ח
 

 פלואור גבוה. .ט
 

 מפלס נמוך במיכל הכלור. .י
 

 מפלס נמוך במיכל הפלואור. .יא
 

במקרה של תקלה זו תופסק המשאבה בה  -תקלת טמפרטורה גבוהה בליפופי מנוע  .יב
 )מכון דרומי בלבד ליחידות החדשות(התגלתה התקלה. 

 

 ינתן סימון בלוח. יתופסק פעולת המשאבה בה התגלתה התקלה ו - O.Lתקלת      . יג
 

 תקלת לחץ גבוה.יד.      
 

 תקלת לחץ נמוך. .טו

 בקר לא תקין. .טז
 

  הנחיות תפעול     210.

  בשליטה מרחוק דרך המערכת לפיקוד ובקרה.מצב ההפעלה הינו מצב "אוטו".    א. 
 

המערכת נשלטת באמצעות מערכת פיקוד ובקרה, המפעילה את יחידות השאיבה לפי  ב. 
 ה.ההגדרות שהוגדרו לניצול יעיל של ציוד השאיב

 

שילוב יחידות יעילות בו זמנית, חישוב הנצילות של כל יחידת שאיבה וניצול התעוז  .ג
 לחסכון באנרגיה.

 

הפסקת היחידות שאיבה בזמן אמת במצב של תקלות ואו פריצה בקווי הסניקה ואו גלישה  .ד
 וניקוז.

 

 כל תקלה מכל סוג שהוא מועברת למרכזי הבקרה ולטלפונים ניידים של המפעילים.   ה. 
 
  טיפול בלוחות החשמל ומתקני החשמל .    11
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 כללי      111.

 מבטיחים, מונים ומפסק זרם ראשי.  -לוח חברת חשמל הכולל     . א
 

 לוח מכון התחנה, הכולל את כל אביזרי הפיקוד והכח.      .ב
 

 מתקן החשמל כולל את כבלי הכח, הפיקוד והמאור באתר התחנה. 
 

בלוח החשמל נמצאות תוכניות החשמל. הקבלן יוודא כי הן נמצאות שם כל הזמן  :הערה
 ומוחזקות בתיק ניילון. 

 
 

  :לוח תחנת שאיבה כולל    211.

 מפסק זרם ראשי ונתיכים לכח.     -

 מפסק זרם ומבטיחים למאור.     -

 לטמטר עם נתיכים ומפסיק בורר לשלוש פזות. וו    -

 וכו'(.  מגוף, מפוחנתיכים לכל מנוע )משאבות,     -

 מתנע לכל משאבה.     -

 אמפרמטר לכל משאבה.     -

במידה ונכללים צרכנים נוספים יכלול הלוח מבטיחים ומזיזים לכל מנוע  )מפוח אורור,  -
 גלגלת חשמלית וכו'(. 

 

 נרטור לשעת חירום. חיבור לדיזל ג   -

שונים, מוני  מתגים, לחצנים, נורות התראה, רילאים, אביזרי פיקוד :על הלוח מותקנים    -
 שעות פעולה של המשאבות ועוד. 

 

  סימונים והתראות של יחידות השאיבה    311.

 ע"י נורית ירוקה.  -סימון פעולת משאבה תורנית   . א
 

 התראה על יתרת עומס  . ב

יד במערכת התראה ליתרת עומס תהיה לכל משאבה נורית אדומה. יבמידה והלוח מצו
במקרה של יתרת עומס במנוע המשאבה, יפסיק מנגנון יתרת העומס את המנוע והנורית 

 האדומה המתאימה תדלק. במקרה זה יש לשחרר את מנגנון עומס היתר מנעילתו. 
 

  רסימון פעולת מנועי העז   .ג

רור, נעשה ע"י נוריות סימון ירוקות ותקינה של מנועים בתחנה כגון מפוחי אוסימון פעולה 
המותקנות בלוח. במקרים מסוימים יצויידו נוריות אלה בלחצן ניסוי המיועד לבדיקת 

 הנורית. 
 

במקרה שהמנוע הופעל והנורית לא נדלקה יש לבדוק שהתקלה היא בנורית וזאת ע"י 
 לחיצה על לחצן הניסוי. 

 

 שר המנוע אינו בפעולה, לחיצה על לחצן הניסוי חייבת להדליק את הנורית. גם כא
  

 נמוךהתראת מפלס    .ד

 . נמוך או קבלת נתון ע"י מד המפלס האולטרסונימצוף התראה על מפלס  קיים תחנהב 
פני המים למפלס  ירידת מפלסנתן בעזרת נורית אדומה ו/או פעמון. מקרה של יההתראה ת

 אזעקה תדלק הנורית האדומה ו/או יצלצל הפעמון. 
 

 . התראת שווא או ירידת מפלס מי תהוםפני המים למפלס אזעקה היא תוצאה  ירידת
יש לאתר את התקלה ורק אחר כך בעזרת לחצן השתקה וניסוי לכבות את נורית האזעקה 

ע"י לחיצה על הלחצן  -האזעקה הלחצן משמש גם לבדיקת תקינות מערכת  ו/או הפעמון. 
 תדלק הנורה ו/או יפעל הפעמון גם כאשר פני המים לא הגיעו למפלס האזעקה. 

 

  חוזרים-מערכת אזעקה או התראה של שסתומים אל  . ה

התחנה מצויידת במנגנון מכני המפסיק את פעולת המשאבה במצב של חוסר זרימה 
סקת פעולת המשאבה לאור הנ"ל, )כתוצאה מחוסר מים או סתימה במשאבה(, עם הפ

 תדלק נורית אדומה לסימון התקלה. 
לחצן זה ( RESETבמצב זה יש לאתר את התקלה ולבטל את ההתראה ע"י לחצן ריסט )
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 מאפשר בדיקת נורית גם במצב של פעולה תקינה. 
 

 החלפת תורניות  . ו

לה במשאבה תדלק במקרה של תק נורית אדומה ,הלוח מצוייד במנגנון החלפת תורנות
 התורנית וכניסת המשאבה השניה לפעולה, דהיינו החלפת תורנות. 

 

 במקרה כזה יש לאתר התקלה במשאבה התורנית שהביאה להחלפת התורנות. 
לאחר זאת יש לכבות את נורית האזעקה בעזרת לחצן הריסט המשמש גם  לניסוי תקינות 

 הנורית. 
 

 / מד מפלס מפסיקי מצוף   .ז

 מפסיקי המצוף )אגסים( עשויים מפוליפרופילן וכוללים מפסיקי כספית.    
מיועדים להפעלת והדממת כל אחת  מהמשאבות ולהפעלת מערכת  / מד מפלס, המפסיקים

 . המיםהאזעקה, עפ"י מפלסי 
 

 ם תלויים. היש לבדוק שהמצופים נעים בחופשיות ואין הסתבכות בכבלי החשמל עליהם 
 

 שגרתית של הלוח כוללת בדיקה    411.

 קריאה בוולטמטר של הצרכן המופעל ווידוא פעולה תקינה.      -

 קריאה באמפרמטר של הצרכן המופעל ווידוא פעולה תקינה.      -

הפעלת לחצני הניסוי של כל אחת מהמערכות, החלפת נורות שרופות ותיקון כל התקלות      -
 המתגלות ע"י חשמלאי מוסמך. 

 

 אחזקה מונעת     511.

ישראל העוסקים  -אחזקה מונעת של הלוח ובקרה על פעולתו תכלול את כל המפורט בחוקי מדינת
 בחשמל. 

 בנוסף לכך יבוצעו הפעולות כדלקמן ע"י חשמלאי מוסמך.    
 

  :אחת לחודש   . א

 בדיקת מצב המגעים השונים וניקויים.     -
 קיון כללי של לוח החשמל. יביצוע נ    -
 בדיקה ויזואלית של כל האביזרים ותיקון או החלפת הטעון תיקון.     -

 

  :אחת לחצי שנה   . ב

 לעבור ולסגור היטב את כל הברגים והאומים של המהדקים, הרילאים, המגענים וכו'.     -
 בדיקת הארקה.     -
 בדיקת זרם נומינלי של קבל לבדיקת כשירותו בגודלו.     -
שכבות  2שכבות צבע אנטיקורוזיבי במקומות שנפגעו בקורוזיה +  2-צביעה מונעת ב    -

 צבע עליון בגוון הלוח. 
 

 אחזקת מתקן חשמל     611.

בדיקה אחת לחודש ע"י חשמלאי מוסמך שלכל המפסיקים, הכבלים, הנורות וכו', תיקון והחלפת 
 טריונים הם חוקי החשמל המחייבים  במדינת ישראל. יהטעון תיקון כשהקר

 

 גבוה מתח במתקן אחזקה  711.

 כללי 7.111.

 :במתקן מתח גבוהפעולות האחזקה שיש לבצע 
 

היקף הבדיקות, התחזוקה וזמני המחזור לביצוען, מבוססים על הרמה הגבוה הנדרשת 
 .את המתקןשל אמינות אספקת החשמל והקטנת הסיכוי לתקלות משביתות 

 

בדיקות ותחזוקה בבניין התחנה וכן בדיקות להמסמך מחולק לבדיקות המבוצעות 
 .בשנאים ולוח מתח הגבוהותחזוקה 

 

אך  התאגיד,הפעולות המתוארות במסמך זה חלות על הציוד והמתקנים שבאחריות 
 ולחברת החשמל. לתאגידמתייחסות גם למערכות ולמתקנים 

 

עודי. בסיום כל הבדיקות, הביקורות והטיפולים, יבוצעו בהתאם לטופס בדיקה/טיפול יי
 .יועבר טופס בדיקה חתוםהבדיקה/טיפול, 
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, תתבצע בנוכחות מכל סוגלביצוע פעולות  מתקן מתח הגבוהאו לשטח \כל כניסה לבניין ו
 שני אנשי אחזקה מורשים ומוסמכים לסוג מתקן זה על ידי הרשויות המתאימות.

 

אשר אינן פעולות עבודות אחזקה המצריכות פעולות הפסקה וחיבור או פעולות מיתוג 
 חירום, יבוצעו על פי פקודת מיתוג וקיצור של רש"ת.

 

פקודות המיתוג והקיצור יירשמו מראש על ידי המוסמכים לכך וכן תהיינה ברורות 
 ומובנות לאחראים על ביצוען בפועל.

 

את הצורך בניתוק המתח לפני ביצוע בדיקה או פעולת  בכל פעם יש לוודא מחדש
 .תחזוקה מכל סוג

 
 ויזואליותבדיקות    811.

 בשטח המתקן הבדיק   8.111.

ציוד  רתיאו פריט מס'
 נדרש

מחזור 
 בדיקה

 יומי --- בדיקת תקינות ונעילה שערים ודלתות  .1

 יומי --- בדיקת ראיה שוחות מ.ג ותקשורת  .2

 יומי --- בדיקת ראיה גבוהקווי מתח   .3

 יומי --- בדיקת ראיה )מעבר לגדר( פסי חיבור מ.ג לשנאי  .4

בדיקת ראיה ואטימות לכל  התקני מערכת האש  .5
 יומי --- האבזרים כולל מפסקי כבאים

 מערכת הארקות  .6

בדיקה ויזואלית של מוליכי 
ההורדה, פתיחת בריכות 
ההארקה ובדיקת חיבורי 

 האלקטרודות.

 יומי ---

 מתח גבוהגג מבנה   .7
בדיקה ויזואלית, פתיחת 

מרזבים זיפות וסיוד במידת 
 בצורך

 יומי ---

 
 חדר מתח גבוה   8.211.

יהיו נוכחים  לחדרבכל כניסה  הכניסה לבניין תתבצע לאחר גמר הבדיקות ההיקפיות. 
יש להקפיד על כל כללי הבטיחות עבור מתקן "תחת מתח"  שני אנשי תחזוקה מורשים. 

המתקן להוצאת ואו  ן חיי אדםוכיויש להימנע מביצוע פעולות שגויות העלולות לגרום ס
 .מפעולה

 

ציוד  רתיאו פריט מס'
 נדרש

מחזור 
 בדיקה

 חודשי --- בדיקת תקינות וחיבורים פס הארקות ראשי  .1

 בדיקת חדירת מים חלל כבלים  .2
 חודשי --- )בעיקר בחורף(

בדיקת תקינות לחץ גז וחיבור  מכלי גז לכיבוי  .3
 חודשי --- סולונואיד.

בדיקת תקינות ובדיקת תאורת  גופי תאורה  .4
 חודשי --- חירום )הורדת מאמ"ת תאורה(

 חודשי --- בדיקת מפסקים ומאמת"ים לוח מתחי פיקוד  .5

בדיקת תקינות נזילות,  בדיקת מצברים  .6
 חודשי --- חיבורים

 חודשי --- בדיקת כללית מערכת אש  .7

לפי  בדיקת ציוד ארון כלי תחזוקה  .8

 רשימה
 חודשי
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 תחזוקהטיפולי  911.

 לוחות מתח גבוה   9.111.

הבדיקה לאחר ניתוק מתח. בסיום הבדיקות יש לוודא החזרת כל חלקי המערכת לפעולה 
 הבדיקה תתואם עם חברת החשמל סדירה וכן יש לבדוק את תקינות המתחים והזרמים.

 

ציוד  תאור פריט מס'
 נדרש

מחזור 
 בדיקה

 לוחות מ.ג  .1

טיפול כולל, ניקוי תאים ופסי 
צבירה, חיזוק ברגים, בדיקת 
ראשי כבלים, מבודדים, מגני 

ברק, שנאי מתח וזרם, 
מפסקים,  בדיקת ממסרי הגנה, 
פיקודים ואינטרלוקים של כל 

ובדיקה תרמוגרפית של  המערך
 תאי הפיקוד.

כלי 
תחזוקה 
ללוחות 

 מ.ג,

 שנתי

ותקינות בדיקת כמות הגז  כמות גז ומדידים  .2
 מכשירי המדידה

המלצת 
 שנתי יצרן

 מיתוג  .3

פתיחה וסגירה של המנתקים 
והמאריקים מלוח המקומי. יש 

כל במחזורי מיתוג  שתילבצע 
 .מפסק

 שנתי 

 

 םשנאי   9.211.

הבדיקה תתקיים לאחר ניתוק המתח.  בסיום הבדיקות יש לוודא החזרת כל חלקי 
הבדיקה תתואם המערכת לפעולה סדירה וכן יש לבדוק את תקינות המתחים והזרמים. 

 עם חברת החשמל
 
 

ציוד  רתיאו פריט מס'
 נדרש

מחזור 
 בדיקה

1.  
אטימות ונזילות 

 שמן

מיכל השנאי, מיכל התפשטות, 
ויציאות כבלי צנרת, מבודדים 

 מדידה.
 שנתי ---

2.  
טמפרטורה  מודדי

 והגנות שנאי
בדיקה כללית, כיול ובדיקת מגעי 

 עזר.
בדיקת 

 שנתי יצרן

 שנתי --- בדיקה כללית וניקוי. מבודדים  .3

 שנתי --- ג'ל-ניקוי נשם והחלפת סיליקה פילטרים  .4

 הוצאת דגימות שמן לבדיקה. שמן שנאי.  .5
קופסה 
לאיסוף 
 דגימות

 שנתי

6.  
כבלי כוח 
 וחיבורים

בדיקה וחיזוק של מערכת 
הכבלים המחוברת לשנאי 

ובדיקה תרמוגרפית להתחממות 
 מגעים וחיבורים.

 שנתי ---

 
 

 שונות 9.311.

 ציוד נדרש תאור פריט מס'
מחזור 
 בדיקה

1.  
מתח חדרי 
 גבוה

 שבועי כלי ניקוי ניקוי אבק וטאטוא רצפות

תקינות גשרי ניקוי אבק ובדיקת  חלל כבלים  .2
 שבועי כלי ניקוי ההארקה לפלטות הרצפה.
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 ציוד נדרש תאור פריט מס'
מחזור 

 בדיקה

 מצברים  .3

נזילות, בדיקה וניקוי שאריות  בדיקת
חומצה לכל התאים. ניקוי המצברים 

על ידי סמרטוט לח. בדיקת מצב 
וניקוי מקורוזיה  הקטבים והחיבורים

)ירוקת(. מריחת חיבורי המצברים 
חיבורי כבלים, בדיקת  בווזלין צהוב.

 .מתח וטעינהבדיקת 

מד מתח 
מטליות 

ניגוב לחות 
)מגבונים( 
 וזלין צהוב

 שבועי

 לוחות מתח נמוך   9.411.

 תתקיים לאחר ניתוק מתח. הבדיקה 

ציוד  תאור פריט מס'
 נדרש

מחזור 
 בדיקה

  לוח ראשי  .1

ניקוי, חיזוק ברגים, בדיקת כיול הגנות 
הפעלת כל  רמוגרפית.טראשיות ובדיקה 

משאבה בנפרד וביצוע בדיקה ורישום כופל 
הספק. בדיקה ויזואלית של הקבלים 

ובדיקת זרם באמצעות צבת מטר וביצוע 
רישום בטבלה הכוללת את מיקום הקבל 

 הספק הקבל והזרם העובר דרכו.

 שנתי ---

2.  
לוח מתחי 

 פיקוד
 שנתי --- רמוגרפית.טניקוי, חיזוק ברגים, ובדיקה 

 שנתי --- ניקוי, חיזוק ברגים. לוח בקר  .3

בדיקה על ידי היצרן ובדיקה של לחצני  מערכת אש  .4
 שנתי --- חירום )בתאום עם חברת החשמל!!!(

 שנתי --- חיזוק ברגים. לוח תקשורת  .5

 
 תחזוקה וטיפול שוטף למנועי דיזל וגנרטורים .12

 כללי 112.

שוטפת ו/או בהתאם לצורך ובמקרה, של עבודות הטיפול, אשר יעשו בהתאם לתוכנית תחזוקה 
 תקלות, מכל סוג שהוא ובכל זמן נתון.

 

הקבלן יבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ואשר יידרשו ע"י התאגיד ו/או המפקח ולפי 
 הוראותיו.

 

כל העבודה יזומה תהיה באישור מראש ו/או לפי הנחיה מיוחדת של המפקח.  הקבלן יתאם את 
 קח, לפני ביצוע העבודות.מהלך העבודה עם המפ

 

 :דיזל גנרטורים, במתקני המים באשדוד 212.

 מיקום או ייעוד יצרן
 הספק 
KVA)) 

סה"כ תפוקה 
 )מק"י(

נפח מאגר סולר 
 בליטר

 3,000 600 250 מכון סיטי קטרפילר

WILSON 1,000 2,000 750 גבעת יונה 

WILSON 3,000 1,200 275 מכון דרומי 

    מכון עורף הנמל 
 

 :הנחיות כלליות, לעבודות נלוות לתחזוקת דיזל גנרטורים 312.

הקבלן אחראי, שלא ייגרם כל נזק לרכוש ו/או לשירותים ו/או למתקנים אחרים, אשר  12.3.1
 נמצאים בסמוך למקום עבודתו, בזמן ביצוע עבודות האחזקה.

 

מיוחדת של המפקח ביצוע תיקונים ושיפוצים, שלא במסגרת התוכנית, תהא לפי דרישה 
 ובאישורו מראש ובכתב.
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הקבלן מתחייב, להיות מצוייד בכל הציוד המתאים והדרוש לביצוע עבודות נשוא חוזה  12.3.2
 זה, על נספחיו.

 

הקבלן מתחייב לשכור שרותי חברה לדיזל גנרטורים, כדוגמאת שמרלינג סינכרו, פ.ק  12.3.3
ערך, המסוגלים לטפל בכל תקלה, שתתגלה  אשר יאושר מראש, על ידי המזמין ו/או שווה

ולתקנה באתר העבודה, לרבות מכונאים, חשמלאים, טכנאים, מהנדסים, יועצים 
ואחרים שיידרשו לצורך ביצוע העבודות.  התמורה להעסקתם, כלולה במחירי היחידות 

 והקומפלטים, בספריית המחירים המצ"ב.
 

העבודה תימסר בהתאם לצרכי החברה, עפ"י תוכנית תחזוקה שוטפת ו/או עקב תקלות  12.3.4
 בלתי צפויות מראש.

 

במקרה של תקלת שבר בדיזל גנרטורים במכוני המים, הקבלן מתחייב, כי יחל בתיקון, 
שעות מקבלת ההודעה על התקלה, בטלפון.  בנוסף, יקבל הקבלן הודעה בכתב,  4תוך 

 שתלווה בפקודת עבודה.במהירות האפשרית, 
 

 :התאמה להוראות יצרן, תקנות ותקנים 3.512.

הקבלן מתחייב, כי ימלא אחר כל הוראות ו/או הנחיות ו/או דרישות החוק לעניין מנועי 
 דיזל, גנרטורים ומתקני חשמל ואחר כל הוראות כל דין.

 

טורים עבודות התיקון והתחזוקה, יבוצעו בהתאם להוראות יצרני המנועים והגנר
 השונים ובהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים.

 

 :טיב העבודה והסכמה מקצועית 3.612.

העבודה תבוצע, ברמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח ובהתאם 
לדרישות מפרט זה.  הקבלן יעסיק עובדים, במספר מתאים, להבטחת התקדמות 

ם המפקח מראש, במסגרת תוכנית העבודה העבודה וביצועה בזמן הנדרש, אשר יתואם ע
שיגיש הקבלן, לאישור המפקח.  המפקח רשאי לפסול את העבודה או חלק ממנה, אם 
העבודה או חלק ממנה, נעשתה שלא בהתאם לדרישות המפרט ו/או שלא ברמה 

 רהמקצועית הנדרשת ו/או שלא לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  על הקבלן, להיעז
בבעלי מקצוע מתאימים, בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המפקח, בקבלני משנה ו

אינן בתחום הרגיל של עבודתו.  המפקח רשאי לפסול כל עובד ו/או יצרן ו/או קבלן משנה 
וכו', שאינם מתאימים, לביצוע העבודה הנדרשת והקבלן יסלקם מהאתר לאלתר והכל 

 מבלי לגרוע בכלליות האמור בחוזה.
 

 :החומריםטיב  3.712.

כל החומרים והציוד, שישמשו לביצוע העבודה, יהיו חדשים, משנת הייצור האחרונה 
ומטיב מעולה.  אם קיימים חלפים, מיצרן מקורי של המנוע או הגנרטור, הקבלן יספק 
רק אותם.  בכל מקרה, הקבלן יספק רק חלפים וחומרים ו/או ציוד, אשר קיים לגביהם 

שראלי, יספק הקבלן ציוד ו/או חומרים, בעלי תקנים תקן ישראלי.  בהעדר תקן י
אירופאים או אמריקאים מוכרים.  על הקבלן חלה חובת ההוכחה של התאמת הציוד 
והחומרים הנ"ל לנדרש וכן מסירתם לבדיקה של מוסד מוסמך, במידת הצורך.  כל 

ח, ההוצאות בגין הבדיקות הנ"ל ובגין בדיקות אחרות, במידה ותידרשנה ע"י המפק
 תחולנה על הקבלן.

 

 :ציוד וחומרים 3.812.

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי כל החומרים והציוד הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא 
חוזה זה והשלמתן במועד, נמצאים בהישג ידו.  הצהרה והתחייבות זו, כוללת גם את כל 

עבודה תבוצע כלי העבודה, המכשירים וכוחות העבודה הדרושים, לשם ביצוע העבודה.  ה
ע"י עובדים מקצועיים ומיומנים של הקבלן ו/או קבלן משנה מאושר וכן מנהל עבודה 

 מקצועי, מטעם הקבלן, שיאושר ע"י המפקח.
 

הקבלן מתחייב, להציג ולהמציא לחברה, מחירון חלפים, אשר ישמש את החברה, לצורך 
בכל מקרה, החברה ₪.   3,000קביעת מחירי החלפים לביצוע עבודות שערכן אינו עולה על 

תהא רשאית, לבדוק את המחירים במחירון שהוצג, על פי מחירי השוק ולשלם לקבלן 
מהמחיר  12%על פי המחיר הזול מבין המחירים במחירון, לבין מחירי השוק ובהנחה של 

 וכפי שייקבע ע"י החברה.
 

 :אישור ביצוע עבודה וקבלתה 3.912.
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קבלן דו"ח ביצוע מלא, כחלק בלתי נפרד מהחשבון בגמר ביצוע עבודה כלשהי, יגיש ה
החודשי, שיכלול תאור העבודה אשר בוצעה ופרוט חלקי החילוף, שסופקו על ידו 
ומחירם.  המפקח יבדוק את הביצוע, בהתאם לשיקול דעתו ויאשר ביצוע העבודה 

ת, לשביעות רצונו המלאה.  המפקח רשאי לדרוש, כי הקבלן יבצע בדיקת הפעלה ניסיוני
בנוכחותו.  כל הליקויים שיתגלו, יתוקנו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  העבודה 
תחשב כגמורה, רק לאחר קבלתה, ללא הסתייגות, ע"י המפקח באתר ולאחר ההפעלה 
הניסיונית.  כל שינוי ותיקון שיידרש, יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, ללא דיחוי, עד 

ה.  הקבלן יספק את כל כח העבודה, האמצעים לקבלתה הסופית של העבודה שבוצע
 והמכשירים, הדרושים לביצוע העבודות, הבדיקות וההפעלה הניסיונית דלעיל.

 

  טיפול יומי   412.

בדיקת מים ברדיאטור מד סולר, חיבורים חשמליים, מטען )חיבורים( מצב מכני כללי, בטריות  
 )מצברים(. 

 

  , אחת לשבועדקות בלי עומס 10לפרק זמן של הפעלה ידנית של הגנרטור     512.

  :בדיקת תקינות העבודה של הגנרטור באמצעות בדיקת השעונים

 תדירות לחץ השמן, חום, מתח.  -

 הפסקת זרם מחברת החשמל והפעלת אחת המשאבות.  -

 בדיקה יסודית של כל החלקים הנראים לעין מבחינה מכנית וחשמלית.  -

 צנורות הסולר והמים. חיזוק אומים במערך  -

 ניקוי מאבק ולכלוך של כל החלקים החשמליים.  -

 בדיקת מים במצברים והשלמתם במידת הצורך.  -
 

 עבודות חודשיות )פעם בחודש(    612.

 :הפעלות

 :הפעלה שוטפת, אחת לחודש 6.112.

העבודה, שתאושר  הקבלן יבצע הפעלה שוטפת של יחידת הדיזל והגנרטור, לפי תוכנית
 מראש, או לפי הנחיה מיוחדת של המפקח.

 

שעות, בעומס נומינלי של יחידת הדיזל והגנרטור ובצורה  4ההפעלה תעשה, למשך 
ויזואלית, על מנת לאמת שכל חלקי המערכת תקינים ושאין דליפה מצנרת מים, דלק 
ו/או שמן ושאין חלקים משוחררים ובלויים.  כמו כן, יבדוק הקבלן את מפלסי המים 

צבר ותקינות מטען המצברים האוטומטי.  במערכת הקירור, שמן מנוע, מים מזוקקים במ
במקרה הצורך, על הקבלן להשלים מי קירור ברדיאטור, מים מזוקקים במצבר, שמן 
מנוע ו/או דלק, במיכלי יומי, אשר יסופקו באמצעות הקבלן ללא תוספת מחיר, כחלק 

 מהוצאות הטיפול החודשי.
 

ורים, יבדוק הקבלן בנוסף, .  בגנרטV-בנוסף, יבדוק הקבלן מתיחות ותקינות רצועת ה
את תקינותה המלאה של יחידת המחולל.  תקינות המייסבים, תיבדק באמצעות מכשיר 
בדיקה מיוחד, המתאים למטרה זו.  תיבדק יציבות מתח ותדירות פריקתו בעומס מלא 
וכן יציבות פרמטרים אלו, בקבלה והסרת עומס מלא של היחידה.  בעת הצורך, יכוון 

סת המתח ו/או את וסת המהירות, על מנת להבטיח פעולה תקינה הקבלן, את וו
ומושלמת של היחידה.  כמו כן, ביחידת הגנרטורים, יבדוק הקבלן, את תקינות לוח 
הפיקוד, על כל מרכיביו, תקינות חלקים ואביזרים, מכוונים וכו', נעלי כבל וכבלי 

 המצברים ויתקן ו/או יחליף את הדרוש, על חשבונו.
 

 לן להחליף, על חשבונו, כל כבל וצינור פגומים, לפני הפעלת היחידה.על הקב
 

לאחר השלמת ההפעלה כאמור, ימציא הקבלן דו"ח מפורט, אשר יתאר את העבודה 
שבוצעה, קריאות מד שעות הפעלה של המנוע, פרוט כל החלקים אשר הוחלפו או כל 

 החומרים שסופקו ו/או הושלמו.
 

במנוע ו/או בגנרטור, הקבלן חייב לקבל אישור של המפקח,  לפני ביצוע כל תיקון תקלה
 בכתב ומראש.

 

 :הפעלה ניסיונית 6.212.

 4במקומות בהם אין אפשרות לבצע הפעלה שוטפת בעומס, של יחידת הדיזל, במשך 
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שעות, יבצע הקבלן הפעלה ניסיונית, עם מתקן עומס, שיסופק, יובא לאתר ויופעל על ידי 
בלן.  משך ההפעלה ייקבע ע"י המפקח ובכל מקרה, לא מעבר לשעה הקבלן ועל חשבון הק

אחת, "הפעלה שוטפת", לרבות הגשת דו"ח מפורט.  הקבלן יהיה נוכח באתר, בכל זמן 
 ביצוע ההפעלה הנ"ל.

 
 

 :ניקוי יחידה 6.312.

על הקבלן, לבצע ניקוי יסודי, של יחידת הדיזל גנרטור, לרבות שטיפת הארון, בחומרים 
מתאימים והמאושרים ע"י המפקח, הסרת חלודה ותיקוני צבע, בהתאם להנחיות וכלים 

 המפקח.
 

 :בדיקה תקופתית 6.412.

חודשים, לפי המוקדם מביניהם ולפי הוראות  6-שעות פעולה, או אחת ל 250-אחת ל
החלפת אלמנט   :המפקח, בכתב, יש לבצע, בנוסף להפעלה שוטפת, את הפעולות הבאות

סינון אוויר, שמן, מים ודלק )במידה וחלק מרכיבי הסינון, הינם מסוג הניתן לניקוי, יש 
 לנקותם(.

 

 :בדיקת תקינות, כיולם וניקויים 6.512.

 ניקוי מי עיבוי, ממערכת הפליטה ומשתיק הקול. -
 

 ניקוי מערכת גשם המנוע. -
 

 וקיים.ניקוי ווסת המהירות והחלפת שמן, במידה  -
 

 בדיקת תקינות מיסבי מחולל המתח. -
 

 כל בדיקה נוספת אחרת, אשר נדרשת על ידי יצרן המנוע, או מחולל המתח. -
 

לאחר השלמת ההפעלה כאמור, ימציא הקבלן לחברה, דו"ח מפורט, אשר יתאר את 
ביצוע העבודה, קריאת מד שעות הפעלה של המנוע, מצב יתרת הסולר וכן פרוט כל 

אשר הוחלפו או חומרים שסופקו ו/או הושלמו.  הקבלן מתחייב לקבל את החלקים 
 אישור המפקח, קודם לביצוע כל עבודה, בגין קלקולים במנוע.

 

 :ביקורת שנתית 6.612.

אחת לשנה ו/או על פי הוראת המפקח, בכתב, יבצע הקבלן את הבדיקות, כמפורט בסעיף 
ש למפקח, דו"ח מפורט, על מצב המנוע "הפעלה שוטפת" ובסעיף "הפעלה תקופתית" ויגי

והמחולל והמלצות לביצוע טיפולים נוספים, אשר הקבלן רואה לנכון, על פי מיטב נסיונו 
המקצועי, על מנת להבטיח עבודה תקינה של המנוע ושמירה על אמינות פעולה גבוהה.  

ך תאום כל העבודות הנוספות, אשר יאושרו על ידי המפקח, יבוצעו על ידי הקבלן, תו
 מלא בניהם.

 

בנוסף לנ"ל ועבור גנרטורים בלבד, יבצע הקבלן בדיקת מייסבים, בדיקת מחולל המתח, 
" )יש לנתק את ווסת המתח MEGGERבאמצעות מכשיר מדידת התנגדות, מסוג "

האוטומטי, לפני ביצוע בדיקה זו( ויגיש למפקח רישום של תוצאות הבדיקות וחוות דעת 
 על תקינות המערכת.

 

 :(םשיפוץ מחוללי מתח )אלטרנאטורי 6.712.

במידת הצורך ובתאום עם המפקח, יבצע הקבלן, שיפוץ למחוללי מתח של יחידות הדיזל 
גנרטורים.  השיפוץ ייעשה למחוללים, המצויים ברשות החברה.  הקבלן יפרק את יחידת 

ת הדיזל המחולל, על כל מכלוליה, באתר או לחלופין ובמידת האפשר, יוביל את יחיד
גנרטור, אל בית המלאכה שלו ויפרק את המחולל בבית המלאכה.  הקבלן יבצע את 

 השיפוץ, לפי ההוראות שבמפרט זה.
 

 :קופסת חיבורים 6.812.

הקבלן יפרק את מכסה קופסת החיבורים ואת האטמים, כדי לנקותם מלכלוך ושומן 
 ויחליף את החלקים הפגומים.

 

יציאה מליפופי המחולל ואת חיבורם, באמצעות נעלי הקבלן יבדוק את שלמות חוטי ה
 כבל עם אומים כפולים ודסקיות, ללוח המבודד או למבודדים שבקופסת החיבורים.

 

הקבלן יבדוק את מצב המבודדים או הלוח המבודד שבקופסת החיבורים ויחליפם, באם 
 יתגלו סדקים או סימני התפחמות.
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 :גוף הסטטור 6.912.

, מחלודה וצבע רי יסודי, של גוף הסטטור, צלעות ותעלות הקירוהקבלן יבצע ניקו
 מתקלף.

 

לאחר הניקוי, יבדוק הקבלן, אם קיימות בברזל הסטטור, פגיעות מכניות, סדקים, סימני 
 התחממות יתר, עפ"י כתמים ו/או התפחמות וסימני שריפה וקצרים מגנטיים.

 

 :סלילי הסטטור 6.1012.

, יבצע הקבלן בדיקה ו/או שיפוץ והחלפה של ליפופי הסטטור, לאחר ניקוי גוף הסטטור
 :כמפורט להלן

 

 מעלות צלזיוס. ºC80ניקוי יסודי של הליפופים, במים חמים, בטמפרטורה של  -
 

מעלות צלזיוס, עד לייבוש מוחלט של  ºC50ייבוש בתנור, בטמפרטורה של  -
 הליפופים.

 

במידת הצורך.  הבדיקה תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב ותיקון,  -
על כל פאזה בנפרד, כלפי שתי הפאזות האחרות, המחוברות ביניהן לגוף המוארק 

 של המחולל או על כל שלושת הפאזות יחד, כאשר אין גישה להפרדת פאזות.
 

מדידת התנגדויות של סליל הסטטור ותיקון, במידת הצורך.  המדידה תבוצע על כל  -
גישה לאפס של שליפוף( או בין כל שתי פאזות וקביעת פאזה בנפרד )אם קיימת 

 התנגדות כל פאזה בצורה חישובית.
 

 בדיקת גופי חימום, במידה וקיימים והחלפתם לפי הצורך. -
 

 בדיקת חיישני טמפרטורה, במידה וקיימים והחלפתם לפי הצורך. -
 

 חיזוק וקשירה של הליפופים, כולל חוטי היציאה. -
 

 וייבוש.ביצוע אימפרגנציה  -
 

 :רוטור 6.1112.

 :בדיקה ושיפוץ הרוטור, במחוללים בעלי רוטור מלופף, יבוצעו ע"י הקבלן כלהלן

הקבלן יבדוק אם קיימות, בציר הרוטור, פגיעות מכניות, סדקים, סימני התחממות  -
 יתר )עפ"י כתמים ו/או התפחמות וסימני שריפה( וקצרים מגנטיים.

 

 הרוטור, מחלודה, שמנים ולכלוך.הקבלן יבצע ניקוי יסודי של  -
 

מעלות  ºC80הקבלן יבצע ניקוי יסודי של הליפופים, במים חמים, בטמפרטורה של  -
 צלזיוס.

 

מעלות צלזיוס, עד לייבוש  ºC50לאחר הניקוי, יש ליבוש בתנור, בטמפרטורה של  -
 מוחלט של הליפופים.

 

 בדיקת התנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב ותיקון לפי הצורך. -
 

 מדידת התנגדויות של סלילי הרוטור ותיקון לפי הצורך. -
 

 בדיקת טבעות ההחלקה וליטושן או החלפתן לפי הצורך. -
 

חיזוק וקשירה של הליפופים, כולל בדיקת ההלחמות של חוטי היציאה, לטבעת  -
 ההחלקה וחידוש ההלחמות לפי הצורך.

 

 ביצוע אימפרגנציה וייבוש. -
 

שת ובדיקה של מחזיקי המברשת ולחץ הקפיצים הקבלן יבצע ביקורת תקינות למבר -
 ויחליפם אם יידרש.

 

 הקבלן יבצע ביקורת סדקים ושלמות מערכת האיוורור וכיוון כנפי האיוורור. -
 

אם יבוצעו ברוטור תיקונים ו/או שינויים מכניים, במהלך השיפוץ, הקבלן יבצע  -
 איזון דינמי של הרוטור.

 

 :ווסת מתח אוטומטי 6.1212.

יבדוק את תקינות ווסת המתח האוטומטי ומכלליו ויבצע כיוונים, אם יידרש.  הקבלן 
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 החלפת הווסת בווסת זהה או חליפי, תהא בכפוף לאישור המפקח מראש.
 

 :מייסבים 6.1312.

אם יידרש, הקבלן יחליף את המייסבים הפגומים, במייסבים מתאימים, בהתאם לסוג 
ומתאימים לעבודה מאומצת.  כמו כן, יבצע המחולל.  המייסבים יהיו מתוצרת מעולה 

 הקבלן ניקוי יסודי, של תעלות הסיכה ויחליף את פיטמות הסיכה.
כמו כן, הקבלן יבדוק, בעת החלפת המייסבים, את מצב ציר המחולל והשגם ויבצע מילוי 

 וחריטות ציר, אם ידרש.
 

 :צביעת מחוללי מתח 6.1412.

שיוודא שהמחולל תקין, מכל הבחינות ואין צורך הקבלן יצבע את מחוללי המתח, לאחר 
לשפץ או להחליף חלק כלשהו.  לפני הצביעה, ינקה הקבלן את המחולל, מכל לכלוך, שמן 
וצבע מתקלף.  הניקוי יעשה בעזרת חומרים שלא יזיקו לסלילים, לפלסטיק, לגומיות 

 ולחלקים אחרים במחולל.
ורזיבי ותגן על המחולל מפני חלודה שכבת הצבע הראשונה, תבוצע בצבע יסוד אנטיק

 וקורוזיה.  שכבת הצבע השניה, תהיה בצבע בעל גוון מקובל, בתאום עם החברה.
 

 :התאמת יחידות דיזל הגנרטורים, לדרישות מל"ח 6.1512.

כחלק מחוזה זה, יבדוק הקבלן את יחידות הגנרטורים של החברה, כמפורט וידווח 
מל"ח.  פרטים ביחס לדרישות מל"ח, ניתן לקבל למפקח, על מידת התאמתם לדרישות 

בוועדת משק לשעת חרום, בתאום עם המפקח מטעם החברה, או אצל האחראי על נושא 
גנרטורים לשעת חרום, ברשות המים.  הקבלן יגיש רשימת המלצות, לשינויים נדרשים 

ף, יתלווה ויבצע שינויים והמלצות אלו, לאחר אישור המפקח, תוך תאום מלא עימו.  בנוס
 הקבלן, לביקורת של רשות המים ו/או כל גורם אחר, לבדיקה ובחינת הדיזל גנרטור.

 

 :אופני מדידה ותשלום 712.

 :בדיקות הפעלה 7.112.

מחירי הבדיקות, כוללים את הנסיעות לאתרי העבודה ומהם, העברת כל החלקים 
קירור, שמני מנוע,  הנדרשים לביצוע כל העבודות המפורטות, כולל תוספות והשלמת מי

מים מזוקקים ואת כל חומרי העזר למיניהם, הדרושים לביצוע מושלם ואשר בגינם לא 
תשולם כל תמורה נוספת מאת החברה.  המחיר כולל גם את התמורה בגין הסקירה 

 והגשת הדו"ח בכתב, כנדרש במפרט.
 

 :ביקורת תקופתית 7.212.

, השמנים, החלפים וחומרי העזר המחיר יכלול את עלות ביצוע החלפת המסננים
 )שיסופקו ע"י הקבלן(.

 
 
 

 :ביקורת שנתית 7.312.

המחיר יכלול את עלות ביצוע החלפת המסננים, השמנים, החלפים וחומרי העזר 
 )שיסופקו ע"י הקבלן(.

 

 :חלקים וחלפי מנוע 7.412.

התשלום עבור חלקי החילוף הנדרשים, אשר לא נכללו בספריית המחירים,  12.7.4.1
יסופקו על ידי הקבלן, לפי דרישה בכתב של המפקח.  העבודה תבוצע, רק לאחר 

 12הגשה ואישור חשבון החלפים לחברה.  לקבלן תשולם תוספת רווח קבלן % 
ל היצרן ממחירון רשמי ש  20על חשבוניות רכישת החלפים לאחר הנחה של % 

 ספק, כמפורט, לאחר אישור הרכישה./
 

בגין חלקים לשיפוץ ותיקון מנוע וחלקים לטיפול שוטף, כגון מסננים, מזרקי  12.7.4.2
סולר, מצברים וכו', במידה ויידרשו ויאושרו ע"י המפקח ואשר אינם כלולים 
בסעיפים אחרים במפרט זה, ישולם על פי חשבונית או על פי מחירון חברה, 

רווח קבלני, לכיסוי הצואות  12%של ספק החלקים, בתוספת  20%בהנחה של 
 העברה והוצאות מימון אחרון.

 

הקבלן יצרף העתק חשבונית מס של הקבלן, בעת דרישתו לתשלום בגין  12.7.4.3
 ₪. 1,000החלקים, שערכם עולה על 

 

ם אחרים עבור העבודה, הכרוכה בהתקנת החלקים שאינם כלולים בסעיפי 12.7.4.4
במפרט, ישולם לקבלן לפי מחיר שעות עבודה בפועל, שיפורטו ביומני העבודה 
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 שינהל הקבלן ויאושרו בחתימת המפקח, בסוף כל יום עבודה.
 

 :פרוק מחולל מתח באתר 7.512.

מחיר פרוק של מחולל, באתר, כולל תאום מועד הפרוק עם המפקח, פרוק המחולל 
 רתו לבית מלאכה של הקבלן.בהתאם למפורט במפרט הטכני והעב

 

 :שיפוץ וליפוף סטטור 7.612.

מחיר ליפוף סטטור, כולל את כל המפורט במפרט הטכני, את שיקום שלד המחולל, 
 בהתאם למפרט ואת העברתו לבית המלאכה של הקבלן ובחזרה לאתר.

 

 :שיפוץ וליפוף רוטור 7.712.

, כולל את כל המפורט במפרט הטכני, ביצוע איזון דינאמי של הרוטור, מחיר ליפוף רוטור
 אם יידרש ואת העברתו לבית המלאכה של הקבלן ובחזרה לאתר.

 

 :החלפת מייסבים 7.812.

מחיר החלפת מייסבים, כולל את כל המפורט במפרט הטכני, בדיקה של מצב ציר המחולל 
 בית המלאכה של הקבלן והחזרה לאתר.והשגם, ביצוע מילוי, אם יידרש ואת העברתו ל

 

 :צביעת המחולל 7.912.

מחיר הצביעה של המחולל, לאחר שיפוצו, כולל את עלות הצבעים וכל המפורט במפרט 
 הטכני.

 

 :הרכבת המחולל באתר 7.1012.

מחיר הרכבת המחולל באתר, כולל תאום מועד ההתקנה עם המפקח, העברת המחולל 
מבית המלאכה לאתר, הרכבת המחולל, ביצוע בדיקת תקינות של כל היחידה על 

 מכלוליה והוצאת דו"ח בדיקה למפקח.
 

 :בדיקת וויסות של ווסת מתח אוטומטי 7.1112.

ות ולא תשולם לוויסותים שיבוצעו תשולם, רק במקרה של קריאה מיוחדת לביצוע הוויס
 במסגרת בדיקות תקופתיות והפעלות שוטפות.

 
 

 :התאמת דיזל גנרטורים לדרישות מל"ח 7.1212.

המחיר עבור התאמת דיזל גנרטור לדרישות מל"ח, כולל את ביצוע כל העבודות 
הנדרשות, אספקה והתקנת כל האביזרים והחלקים הנדרשים, חיווט, חיבורים ובדיקה 

 ל פעולה תקינה של כל המערכות.ש
 

 :ביקורת ואחריות הקבלן 7.1312.

החברה רשאית, לשלוח צוות עובדים לביקורת ולצורך הפעלה יזומה, תוך שבועיים, 
 לאחר כל הפעלה שבוצעה ע"י הקבלן, לבדיקת תקינות ביחידת דיזל גנרטור.

 

במקרה והפעלת הביקורת לא תהיה לשביעות רצונו המלאה של המפקח, על הקבלן 
להתייצב במקום, תוך שעתיים ולטפל בתקלה, על חשבונו.  כמו כן, אם התקלה קרתה 
ולא תוקנה במועד הנדרש, לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הטיפול ביחידה שבה קרתה 

 התקלה.
 

 6שיפוץ שביצע במסגרת חוזה זה, למשך תקופה של הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון ו/או 
החודשים הנ"ל, יתקן  6חודשים מיום ביצוע העבודה.  במקרה של תקלה חוזרת, במהלך 

 הקבלן את התקלה על חשבונו.
 

 :תקלת שבר בדיזל גנרטורים 7.1412.

במקרה של תיקון תקלת שבר, ישולם לקבלן לפי עלות החלקים ושעות עבודה, ללא 
 :שלום עבור קריאת פתע, לפי הפרוט הבאתוספת ת

 

 

 טיפול ביחידת הדיזל גנרטור בהתאם לשעות העבודה בפועל   812.

וכל עבודה נוספת, לשיפוץ ו/או שינוי / הגדלה, במסגרת חוזה במסגרת ההעבודות מבוצעות  
 .     המחירון

 
  אתרב העבודות תחזוק .   13

 כללי      13.1
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במצב נקי, מטופח ומגונן, בלאי שוטף יתוקן בצורה רצופה  ןשטח המתקיש להחזיק כל העת את  
 על מנת שהמתקן ישמר במצב מכני ותפעולי גבוה. 

 

 צבע     213.

כל מתקני המסגרות והצנרת יהיו צבועים כל העת. עבודות חידוש הצביעה יעשו באופן שוטף  
ה מחדש יכלול מחזור צביעה . תהליך הצביעהומחזורי. כל אלמנט יצבע מחדש לפחות אחת לשנ

 מלא הכולל הכנה לצביעה באמצעים מכניים, ביצוע צבע יסוד וביצוע שתי שכבות צבע סופי. 
 

 תחזוקת דרכים וכבישים     313.

חורים  וחריצים, שקעים  הדרכים ושבילי המצע והכבישים, ישמרו כל העת במצב תקין לחלוטין.  
 ושקיעות בדרכים בשבילים ובכבישים יתוקנו מיד ובאופן שוטף. 

הקבלן, כל החומרים יסופקו על ידי  תיקוני אספלט יבוצעו רק לאחר יישור המצע שמתחתיו. 
 במסגרת המחירון.

 

 גידור ושער     413.

 הגדרות והשער ישמרו כל העת במצב תקין. 
        

 עמודי הגדר והשער יהיו צבועים כמפורט לעיל.  כל חור בגדר יתוקן מיד לכשיתגלה. 
 

 ס"מ ובנוסח מתאים.  x 20 20מ' זה מזה, שלטי אזהרה בגודל  20על הגדר יותקנו, במרחקים של 
 

 גינון ותחזוקה נופית     513.

הקיימת )שיחים עצים וכו'( תטופח ותטופל כולל  המכון יוחזק במצב מגונן ומטופח. הצמחיה 
השקייה, זיבול ודישון, גיזום וכו'. מצפים מהקבלן שימשיך לפתח שטחי גינון חדשים בתוך שטח 

 המכון. 
 

 ניקוי בריכות למי שתיה, מבטון מזויין.  . 14

  כללי    14.1

האחזקה ולא ניקוי ושטיפת הבריכות, דיגום ובדיקות מעבדה, כלולים במחירי  14.1.1
ישולם עליהם בנפרד.  יש לבצע ניקוי של הבריכה, על מנת, שביחד עם החיטוי, ניתן יהיה 

 להבטיח אספקת מי שתייה, בטיב הנדרש.
ניקוי / שטיפת הבריכות, המתוכננים במצב שיגרה, יהיה לפי תוכנית עבודה, המאושרת 

 השטיפה בתום בכתב אישור קבלת כולל התאגיד נציג ובנוכחות מראש ע"י החברה
 והחיטוי

 

 :ניקוי הבריכה יתבצע, בכל אחד מהמקרים הבאים 14.1.2

 הכנסת בריכה חדשה לתפעול. -

 הופעת זיהום במי השתייה. -

 הפסקה בתפעול הבריכה, עקב ביצוע תיקונים או שינויים, בבריכה. -

פעמיים בשנה, כאשר בבריכה אוגרים מים עיליים או מים עיליים בצרוף מי  -
 תהום.

 

 בשנה, כאשר אוגרים בבריכה מי תהום.פעם  -
 

ניקוי הבריכה יבוצע, רק על ידי מי שהוסמך לכך, בכתב, ע"י משרד  14.1.3
 הבריאות.

 

הניקוי יבוצע, באמצעות חומרים, שקיים עבורם אישור בר תוקף, אשר ניתן על ידי משרד  14.1.4
לניקוי הבריאות, לשימוש בניקוי בריכות למי שתיה.  כל העבודה, בהם ישתמש הקבלן, 

הבריכות, יאושרו על ידי המזמין.  הניקוי יבוצע, אך ורק באמצעות מים באיכות מי 
 שתיה.

 

ובהתאם  1998הקבלן ינהג, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות(, התשנ"ח  14.1.5
)המשרד לאיכות  1993, לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 13-ו 12(, 3) 10לסעיפים מס' 

כל החומרים שהוא משתמש בהם, לצורך ניקוי הבריכה ואשר חוק זה הסביבה(, לגבי 
 חל עליהם.
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 1983הקבלן ינהג, כנדרש בתקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתייה(, התשמ"ג  14.1.6
( ותיקונים שנוספו בשנת 2) 1991, לאחר תיקון ב', תשנ"א 1991(, נוסח משולב, עדכון 1)

משרד הבריאות "ניקוי וחיטוי מערכות אספקת  )משרד הבריאות( ועל פי הנחיות 1993
 ב' )ניקוי וחיטוי מאגרי מים(.-(", חלקים א' )כללי( ו2004מים )נוסח מעודכן 

 

  נספחים    214.

)משרד העבודה  1998העתק מתקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות(, התשנ"ח  -
 והרווחה והמשרד לאיכות הסביב(.

 

(, נוסח משולב, עדכון 1) 1983יכה למי שתייה(, התשמ"ג תקנות בריאות העם )מערכות בר -
(, משרד הבריאות, המחלקה לבריאות 2) 1991, לאחר תיקון ב', תשנ"א 1991אוקטובר 

 הסביבה, ירושלים.
  

, משרד הבריאות, שירותי 2004ניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים )נוסח מעודכן  -
 הציבור, המחלקה לבריאות הסביבה, ירושלים.

 

 מפרט לחומר )דטרג'נט(, לניקוי משטחי בטון, )מאושר לשימוש על ידי משרד הבריאות. -
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 2006 מים מערכות לניקוי הנחיות  -  06
הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת 

 מים
 (2006ר נוסח מעודכן נובמב)

 
 כללי  :חלק א

 חלות /תחום  .1

 .זהמסמך זה מחליף את כל המסמכים שקדמו לו בנושא  1.1
 

ולמערכות , הנחיות אלו חלות על מערכות מי שתייה ציבוריות ופרטיות המיועדות לצריכה סניטרית 1.2
 .חקלאיות המגובות במים שפירים מים

 

 .ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד 1.3
 

 :המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות 1.4

 :(1חלק ה 1940) העם פקודת בריאות

 -ס ", נוסח משולב התש1974-ד"תשל(, איכותם התברואית של מי שתייההעם )תקנות בריאות  -
2000. 

 

- א", נוסח משולב התשנ1983 - ג"התשמ(, מערכות בריכה למי שתייההעם )תקנות בריאות  -
1991. 

 

 1959 - ט"התשי -חוק המים  -
 

 :חוק התכנון והבנייה

 2.17סעיף , הספקת מים 2פרק  –הוראות למתקני תברואה  -

 :תקנים ישראליים

מערכות אספקת מים קרים : מערכות שרברבות -התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1205.1י "ת -
 .וחמים

 

 מערכות שירות -בנייני מגורים וסביבתם הקרובה : תחזוקת בניינים - 2חלק  1525י "ת -
 פול במי שתייהכימיקלים לטי :5438י "ת -

 
 הגדרות .2

 :בהנחיות אלה

 (.חלות/תחום) 1' פ ההגדרות בתקנות בריאות העם המפורטות בסעיף מס"כל ההגדרות הן ע 2.1
 

 .ההתייחסות לבריכה ומאגר זהה 2.2
 
 דרישות כלליות .3

 :מניעת זיהום 3.1

 .שלעיל 1.4פ התקנים והתקנות המפורטים בסעיף "תכנון ותחזוקת מערכות המים יהיה ע 3.1.1
 

 .תכנון ותחזוקת המערכת ימנעו חדירת מזהמים לגוף המים 3.1.2
 

למשל , )במידה והדבר הכרחי. יש להימנע ככל האפשר מהתקנת ציוד בתוך גוף המים 3.1.3
לתיקון יותקן הציוד כך שבמקרה תקלה ניתן יהיה להוציאו (, מצופים ומדי מפלס בבריכות

 .בטרם החזרתו למקומו הציוד יעבור חיטוי. או להחליפו ללא מגע עם המים/ו
 

 .במידת האפשר יתוכנן הטיפול בציוד לאחר הרקת הבריכה ולפני ניקויה 3.1.4
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, ל לתכנון ולתחזוקה של מערכות המים עלול לגרום לזיהומם"אי ביצוע הדרישות הנ 3.1.5
 .לדרישות השגרתיות מעבר ולהכרח בביצוע ניקוי וחיטוי

 
 

 :העוסקים בניקוי וחיטוי 3.2

 .י משרד הבריאות"י מי שהוכשר לכך ע"הניקוי והחיטוי יתבצע רק ע 3.2.1
 

יעבוד לפי דרישות '( צנרת וכו, מאגרים)כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה  3.2.2
 .פ כל דין"וסביבה ע בטיחות

 
 :החומרים והציוד 3.3

 .המים המשמשים לניקוי יהיו ממקור מי שתייה מאושר 3.3.1
 

יהיו ( ניקוי וחיטוי, סיכה, אטימה, צביעה, ציפוי)כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה  3.3.2
 .אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים. משרד הבריאות י"מאושרים ע

 

האטימה , הציפוי, נהיש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה בשלמות המב 3.3.3
 (.בהתאם להוראות היצרנים)מערכת אספקת המים וחלקיה  והאביזרים של

 

ויאוחסן בתנאים נאותים המונעים , ציוד העבודה יהיה מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה 3.3.4
 .את זיהומו

 
 :שונות 3.4

 .ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות 3.4.1
 

 .ניקוי מאגרים המשמשים גם לכיבוי אש יבוצעו בתיאום עם רשויות הכיבוי 3.4.2
 

 .בכל שלבי הטיפול יש למנוע חדירת מזהמים 3.4.3
 

 .בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר לשתיה 3.4.4
 

ניתן לבצע את הניקוי והחיטוי עם , במקרים בהם הבריכה עשויה מחומרים שונים מבטון 3.4.5
 .בתנאי שלא יסתרו את דרישות משרד הבריאות בהנחיות אלו, היצרן התייחסות לדרישות

 
 ניקוי וחיטוי מאגרי מים  :חלק ב

 הכנת המאגר לניקוי .1

 .סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של המים במאגר 1.1
 

 .י שאיבה"הרקת המים והמשקעים דרך צינור ניקוז או ע 1.2
 

 (.אם נדרש)צביעה ואטימה של חלקי המבנה והציוד , תיקון 1.3
 

 .ניקוי חלקי מתכת במאגר במברשת בעלת זיפים קשים או בשיטה אחרת שוות ערך 1.4
 

 .ניקוי של פנים המאגר הכולל הוצאת לכלוך וחפצים זרים 1.5
 
 ניקוי המאגר .2

 :מאגר בנפח עשרות מטר קוב 2.1

או '( מברשות קשות וכו)המאגר באמצעים מכניים הרצפה והתקרה של , ניקוי הקירות 2.1.1
 .אטמוספרות לפחות 10 בלחץ של באמצעות זרם מים

 

 .עד שמי השטיפה צלולים, אטמוספירות לפחות 5 שטיפת המאגר במים בלחץ של 2.1.2
 

 .שטיפה וניקוז צנרת היציאה אל הבריכה ואל מערכת הניקוז 2.1.3
 

 .הרקת המאגר 2.1.4
 

 :מאות מטר קוב ומעלהמאגר בנפח  2.2
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 .ניקוי הקירות והרצפה ממשקעים ואבנית 2.2.1
 

 50הרצפה והתקרה של המאגר באמצעות זרם מים בלחץ של , שטיפת הקירות 2.2.2
הנמדדת במרחק אופקי , לדקה לפחות/ליטר 30 במהירות זרימה של, אטמוספירות לפחות

 .מ מקיר המאגר"ס 30של 
 

 .השטיפה יהיו צלוליםהשטיפה תתבצע עד שמי  2.2.3
 

 .שטיפה וניקוז צנרת היציאה אל הבריכה ואל מערכת הניקוז 2.2.4
 

 .הרקת המאגר 2.2.5
 
 חיטוי המאגר .3

 :החומרים 3.1

סעיף ' ודרישות חלק א 5438י "כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי המאגר יעמדו בדרישות ת
3.2. 

באמצעות משאבת מינון על צינור הכניסה או בשפיכה  יוסף למאגר( סודיום היפוכלוריט)כלור נוזלי 
 .ידנית

כך שזרם המים הנכנס יעבור , יוסף למים לאחר ריסוק או המסה( קלציום היפוכלוריט)כלור מוצק 
 .דרכו

 .יש להבטיח פיזור אחיד במאגר
 

 :שיטות חיטוי 3.2

 :3.2.2-ו 3.2.1 התנאים ליישום השיטות הבאות

 .אטמוספרות 50תתבצע שטיפה ראשונית של שטח פני המאגר בלחץ  . א

 .כולל הציוד ופתחי הצנרת, החומר יכסה את כל שטח הפנים של המאגר . ב

 .יבוצעו בכל מקרה במאגרים חדשים או במאגרים בהם נתגלה אירוע זיהום . ג

 .י רשות הבריאות"ניתן לבצע ניקוי וחיטוי בשיטה שוות ערך שתאושר ע . ד
 

 :ריסוס או מריחת כלור במאגר ריק 3.2.1

דקות לפני מילוי  60לפחות  - זמן שהייה. ל"מג 200חיטוי בתמיסת כלור זמין של  3.2.1.1
 .המאגר

ל לאחר זמן שהיה "מג 10-ריכוז הכלור החופשי לא יפחת מ, כשהמאגר יתמלא
 .שעות 6של 

 

דקות לפני  30לפחות  -זמן שהייה . ל"מג 1,000 חיטוי בתמיסת כלור זמין של 3.2.1.2
 .מילוי המאגר

השטיפה . שטיפה יסודית של שטח פני המאגר עם מי הרשת ומילויו לאספקה
 .מתבצעת ללא זמן שהייה נוסף

 

 :חיטוי בכלור במילוי הדרגתי 3.2.2

 .שעות 6זמן שהייה לפחות . ל"מג 50של מנפחו בתמיסת כלור בריכוז  5%עד מילוי המאגר 
אם נמדדת . הכלור בתום פעולת החיטוי צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקוריריכוז 

 6-ל  הריכוז המקורי יש להמשיך את השהיית המים המוכלרים  שארית כלור נמוכה מחצי
יש צורך , ל"מג 10-שארית כלור נמוכה מ ואם בתום זמן החיטוי נמדדת, שעות נוספות

 .בביצוע שטיפה וחיטוי מחדש
ל "מג 2-מר עד למפלס הגלישה באופן שריכוז הכלור בסוף התהליך לא יפחת מילוי המאג

 .שעות שהייה 24לאחר 
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 :(קיטור/מים חמים) חיטוי באמצעות חום 3.2.3

, דקה/ל 40-50ספיקה של ', אטמ ºC 100-80 ,200-150 :חיטוי הקירות באמצעות חום ולחץ
 .מ"ס 30במרחק התזה של 

מומלץ , קטנים בהם מתבצעת השטיפה כשהאדם עומד מחוץ למיכל בחיטוי מיכלים
 .להוסיף למים חומר חיטוי

ל כלור לזמן שהייה "מג 50בריכוז של ( מ"ס 20 ומינימוםו )מנפח 5% - 2-מילוי המאגר ל
 .שעות 6של 

אם נמדדת . ריכוז הכלור בתום פעולת החיטוי צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקורי
 6-ל  הריכוז המקורי יש להמשיך את השהיית המים המוכלרים  מוכה מחצישארית כלור נ
יש צורך , ל"מג 10-שארית כלור נמוכה מ ואם בתום זמן החיטוי נמדדת, שעות נוספות

 .בביצוע שטיפה וחיטוי מחדש
 .ל"מג  0.5-מילוי המאגר עד למפלס הגלישה באופן שריכוז הכלור בסוף התהליך לא יפחת מ

 

 :ניקוי וחיטוי מאגר מלא ללא הרקה 3.2.4

 :התנאים ליישום שיטה זו

או /ו, כולל חובת הצגת מפרט מערכת החיטוי והניקוי, חובת אישור משרד הבריאות . א
 .המאשרים שימוש בטכנולוגיה דומה בארצות אחרות הצגת מסמכים

 

 .3.2.1בהם מתחייב חיטוי לפי סעיף , לא תיושם לניקוי וחיטוי מאגרים חדשים . ב
 

 .בעלי כיסוי פלסטי צף, קוב 25,000בעלי נפח מעל , תאושר למאגרים גדולים בלבד . ג
 

 .פ ההנחיות הרשומות בסעיפים קודמים"ביצוע ניקוי וחיטוי עלפחות  שנתיים-אחת ל . ד
 

 .5פ המפורט בסעיף "דיגום לאיכות המים לאחר ניקוי יעשה ע . ה
 

 :הניקוי

 .חלקייתבצע כשהמאגר מלא באופן  •
 

הרחקת המשקעים והניקוי המכני של הרצפה והקירות המשופעים יתבצעו באמצעות  •
 .בעזרת מערכת בקרה שתבטיח ניקוי מוחלט, י אדם"הנשלט ע, חיטוי רובוט שעבר

 

 . הניקוי ימשך עד להופעת מים צלולים בצינור הניקוז של הרובוט בכל אזור מנוקה •
 

 :החיטוי

 2המבטיח בכל נקודה ונקודה ריכוז של , המוזן בפיזוריתבצע באמצעות חומר חיטוי  •
 . ל"מג

 

 0.5-כאשר בסוף התהליך שארית כלור חופשי לא תפחת משעות,  24של זמן שהיה  •
 . ל"מג

 
 מילוי מחדש .4

 :מספר אפשרויות

 .הרקה מלאה ומילוי במי שתייה מהרשת 4.1
 

 .בתקנות מי השתייההשהייה נוספת של המים עד שריכוז הכלור יתאים לנדרש  4.2
 

 (.עם מי המערכת הציבורית)הרקה חלקית ומילוי במי שתייה עם ריכוז כלור נמוך  4.3
 
 דיגום ואישור המאגר לצריכה .5

 :דיגום 5.1

הרשות המקומית או מעבדה מוכרת ועל פי , י דוגם מוסמך מטעם בעל הבריכה"הדיגום יערך ע
 .2000ינואר , משרד הבריאות", מים נוהלי דיגום איכות"

 .נטילת הדגימות תתבצע מברזי דיגום תקניים ביציאה של המאגר
 

 .כלור חופשי ועכירות: עם סיום העבודות יידגמו המים בבריכה לבדיקות שדה
 .ל"מג 0.5 דקות אינה עולה על 10 יש לוודא שדרישת הכלור לאחר זמן שהייה של
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עם סיום ( נוכחות חיידקי קוליפורם)מיקרוביאלית הבריכה תידגם לאיכות , בנוסף לבדיקות השדה
 .שעות אחריה 24-יאוחר מ העבודה ולא

 

או /ו( איכותם התברואית של מי שתייה)המים יעמדו באיכות הנדרשת בתקנות בריאות העם 
 .הנחיות לבתי חולים

 
 :בניקוי שגרתי 5.2

( כלור נותר ועכירות)וקבלת תוצאות דיגום שדה , אספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות
 .המתנה לקבלת התוצאות הבקטריאליות ללא, תקינות

במקרה ומתקבלות תוצאות בקטריאליות חריגות תופסק אספקת המים מהמאגר ויערך דיגום 
 .חוזר

 .יש לערוך ניקוי וחיטוי חוזר של המאגר, אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות
 .תוצאות דיגום תקינות בדיגום החוזר ניתן יהיה לאשר את השימוש במאגררק לאחר קבלת 

 
 :3.3.4פ סעיף "בניקוי מאגר ע 5.3

מכיוון שאספקת המים אינה , בדיקות השדה והדיגום הבקטריאלי יתבצעו במהלך עבודת הניקוי
 .מופסקת לחלוטין

 .יילקחו דגימות במאגר עצמו ובפתחי הכניסה והיציאה
 .5.2ף לתוצאות הדיגום תהיה כמו בסעיההתייחסות 

 
 :בניקוי בריכות חדשות או לאחר אירוע של זיהום המים 5.4

 .לאחר ביצוע הפעולות הנדרשות יבוצעו בדיקות בהתאם להנחיות רשות הבריאות
 .קבלת תוצאות תקינות מהווה תנאי לחידוש האספקה

 
 דיווח .6

ותוצאות הדיגום יועבר ללשכות הבריאות בהתאם לסיכום הדיווח על העבודות  -בניקוי שגרתי  6.1
 .המים קודם עם ספקי

 
וחידוש האספקה יהיה לאחר אישור משרד , אירועים חריגים ידווחו מיידית למשרד הבריאות 6.2

 .הבריאות
 

דיווח "י החברה המבצעת בטופס "מצב המאגר ותוצאות הדיגום שבוצעו יפורטו ע, העבודות שבוצעו 6.3
 .ויועברו למזמין העבודה, המצורף בנספח" וחיטוי מערכת מים צוע ניקויעל בי

 
 :עם סיום העבודה מבצע העבודה ישים תווית במקום בולט עם הפרטים הבאים 6.4

 .תאריך הניקוי שהתבצע והניקוי הבא, שם מבצע העבודה וכתובתו
 

 ניקוי וחיטוי צנרת מים  :חלק ג

 נסיבות לביצוע שטיפה וחיטוי צנרת

 :התקנת מערכת אספקת מים חדשה . א

, מזהמים יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכת לשם הרחקת, לפני אישור אספקת מים ממערכות מים חדשות
 .ולמניעת טעם וריח לוואי עם תחילת השימוש

 

 :פתיחת צנרת . ב

נזילה  צוץ אועלולה להיפתח עקב הצורך בתיקון פי, הסגורה בדרך כלל והפועלת בלחץ ניכר, מערכת המים
לכלוך  פתיחת המערכת עלולה לגרום לחדירת. או עקב החלפת צנרת או אביזר ישנים בחדשים, גדולה

לשאר  לכן יש לשטוף ולחטא את הצנרת הרלוונטית על כל אביזריה לפני חיבורה מחדש, וזיהומים לתוכה
 .מערכת המים

 

 :שינוי ייעוד הצנרת  .ג

 י"אך ע, יכולה לעבור הסבה לאותו שימוש(, השקיה בקולחים כגון)מערכת מים שלא שימשה לשתיה 
 .אספקה ממקור מי שתייה

 .והיא תכלול הגנה מזרימה חוזרת ופעולות ניקוי וחיטוי, ההסבה תיעשה רק על סמך אישור המנהל
 

 :חדירת זיהום למערכת . ד
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טוי כחלק מהטיפול באירועי זיהום המתרחשים במערכת פעילה יכולות להידרש פעולות של ניקוי וחי
 .באירוע

 .פ דרישות המנהל ויתאימו לרמת הזיהום ולאופי המערכת"פעולות הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע
 

 :פעילות תחזוקה ומנע . ה

 :עקב בעיות שהן תוצאה של, לשם מניעת ירידה באיכות המים ,שטיפת מערכת הובלת מים מתבצעת
בסופי )זרימה איטית או מים עומדים , תהליכי קורוזיה, שינויים במשטר התפעול, מקור המים שינוי

יחד עם שמירה על , שטיפה תקופתית של מערכת המים עם דגש על אזורים בעייתיים(. עיוורים קווים
 .משקעים וזיהומים מיקרוביאלים, יכולה להועיל מאוד במניעת היווצרות ביופילם, נאותה רמת חיטוי

 
 :תיקון נזילה בקו פעיל . ו

 הטיפול מתבצע תוך שימוש באמצעי, במקרה זה. חריג לדרישות הבאות הוא תיקון נזילה בקו פעיל מקרה
 בשעה שהקו מלא מים ותחת לחץ מערכת ההספקה ואינו מכוסה באף נקודה במים העומדים, הידוק

 .בחפירה
 

 .ד,ג,ב,מתייחס לנסיבות המפורטות בסעיפים א' כל האמור בסעיפים שלהלן בחלק ג
 .5.2ניתנת התייחסות בסעיף ' לסעיף ו

 .של ההנחיות' ניתנת התייחסות נפרדת בחלק ד' לסעיף ה
 

 הכנת הצנרת לניקוי .1

 :ניקוז מוקדם 1.1

 .יש לנקז את המים בצנרת לפני תחילת העבודה
 

 :הכנת הצנרת לניקוי והגנתה 1.2

 :הגנה על הצינור ואביזרי הצנרת 1.2.1

חיוני להקפיד על צמצום . מוגנים מלכלוך באתר הבניה על הצינורות ואביזרי הצנרת להיות
הנחת , וכן להקפיד על טיפול ואחסון זהירים, הובלת הצינורות והתקנתם הזמן שבין

יש לנקוט ביתר . כיסויים וסגירת הפתחים, הבאתם לאתר הצינורות לאורך החפירה בעת
 .ה הוא קשה במיוחדמאחר וחיטוי אטמים אל זהירות בטיפול ואחסון של אטמי החיבורים

 

 :ניקוי ראשוני של הצינור 1.2.2

לכן לפני ההתקנה יש לנקות באופן יסודי , יעילות החיטוי עולה, ככל שפנים הצינור נקי יותר
משקעים שאינם ניתנים לסילוק על . עפר ומשקעים, והחיבורים מלכלוך גס את הצינורות

 .5% היפוכלוריט לנגב עם תמיסת  מומלץ, ידי אמצעים מכניים
 

 :בקרה בעת הנחת הצינורות 1.2.3

כל פתחי הצינורות . חיבור כל הצינורות המונחים בחפירה יושלם לפני תום מלאכת היום
אמצעי זהירות אלה יינקטו גם בשעה . בשעה שעבודה אינה מתנהלת יכוסו ויסגרו היטב

יש לדאוג '(. חלחול וכו, ניקוז, נזילת ביוב, כתוצאה מהצפה) שבתעלה נמצאים מים עומדים
 .המזוהמים ינוקזו שהפקקים יישארו במקומם עד שכל המים

 
 ניקוי הצנרת .2

יש לשטוף את המערכת על מנת לסלק את כל המשקעים ( ולפני החיטוי)לאחר גמר ההתקנה  2.1
 השטיפה מתחילה לאחר פתיחת מוצאים או הידרנטים. להיכנס ולהישאר בצינורות העלולים

כדי , יש להקפיד על פתיחת מוצא בקצה הקווים. המקור אל המוצאים והזרמת המים מכיוון
מומלץ על מהירות של , על מנת שהשטיפה תהיה יעילה. מתוכו להבטיח שכל המים העכורים יצאו

 .שניה לפחות /מטר  1
 

אזי , ה מספיקאו במידה ששטיפה בלבד אינה יעיל, במידה שמהירות הזרימה המצויה אינה מספקת 2.2
 .או משחולות( פיגים)כגון פקקי קצף מברשים ספוגיים , צורך באמצעי ניקוי מכניים אחרים יש

 
 .בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים 2.3

 
לאחר השטיפה יש לבצע ניקוז . השטיפה תמשך עד לקבלת מים צלולים במיכל מזכוכית שקופה 2.4

 .ה לחיטויהצינורות כהכנ נוסף של
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 חיטוי הצנרת .3

 :מבוא 3.1

החיטוי יבוצע על קו המים כשהוא מבודד מהמערכת כך שלא תתאפשר זרימה חוזרת מהקו  3.1.1
 .ובאחת השיטות המפורטות בהמשך, אל מערכת אספקת המים המחוטא

 

כאשר המגבלה העיקרית היא זמן השהייה , השימוש בכל שיטה יותאם לנסיבות בשטח 3.1.2
(, שיטת הבוכנה מתאימה יותר לקטרים גדולים)וקוטר הצנרת , חומר החיטוי הדרוש עבור

 :לפיכך
 

לאחר תיקון פיצוץ בצנרת כאשר יש צורך בהחזרה מהירה של אספקת המים  -
 .חיטוי המשתמשת בחומר חיטוי בריכוז גבוה למשך זמן קצר תועדף שיטת, לתושבים

 

המשתמשת בריכוזים נמוכים יותר של חומר לאחר הנחת קו חדש תועדף שיטה  -
 (.ראה טבלאות עזר בנספחים) יותר ארוך עם זמן מגע, חיטוי

 

המבחן הסופי ליעילות הטיפול הוא בהשגת תוצאות בקטריאליות תקינות בבדיקות  3.1.3
 .שלאחר החיטוי

 

מרוכז בכל אחת מהשיטות יש להבטיח מניעת זרימה חוזרת של מי שטיפה או כלור  3.1.4
 .למערכת המים

 
 :חומרים 3.2

 .5438י "כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי המאגר יעמדו בדרישות ת
 .יוסף למים באמצעות משאבת מינון על צינור הכניסה( סודיום היפוכלוריט) כלור נוזלי

ר כך שזרם המים הנכנס יעבו, יוסף למים לאחר ריסוק או המסה( קלציום היפוכלוריטמוצק )כלור 
 .ויובטח ככל הניתן פיזור אחיד, דרכו

 
 :יטות חיטויש 3.3

 :שיטת הזנה עם סחרור 3.3.1

 (1' איור מס)
. הקו המיועד לחיטוי מתמלא באופן רציף על ידי מים עם תמיסת הכלור בשיעור מדוד קבוע

או שמזריקים את הכלור באופן מבוקר על ידי משאבת מינון , התמיסה מראש מכינים את
 .הזרמת המים לקובעת 

. לאחר שהוצא כל האוויר מהמערכת, שיטת חיטוי זו חייבת להתבצע בזרימה בחתך מלא
זמן השהיה תלוי . לסחרר את המים המוכלרים על ידי משאבה חיצונית כשהקו מלא ניתן

 :בריכוז הכלור כדלהלן
 

 .ל כלור"מג 100של שעות לריכוז  12 -
 .ל כלור"מג 50של שעות לריכוז  24 -

 .ריכוז הכלור בתום הסחרור צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקורי
 

ל לחצי הריכוז המקורי "מג 10בין אם שארית הכלור בתום זמן הסחרור הראשון היא 
יש להמשיך את השהיית המים המוכלרים למשך (, ל"מג 50 -או ל 25-ל 10כלומר בין )

 (.שעות 24או  12) תקופה נוספת 
יש צורך בביצוע , ל"מג 10-להראשון שארית הכלור היא מתחת  אם בתום זמן הסחרור

 .מחדש שטיפה וחיטוי
 

 

 :שיטת הזנה ללא סחרור 3.3.2

 (2' איור מס)
 .שיטה המתאימה לחיטוי קו כאשר לא ניתן לבצע סחרור

 :עקרונות השיטה

וסגירתו בשני , מילוי הקו השטוף במים עם תמיסת כלור עד שכל חתך הזרימה מלא •
 . צדדיו

 

 .המים המוכלרים שוהים בצינור ללא סחרור •
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 .ל"מג 300הוא ריכוז הכלור  •
 

 שעות. 3לפחות זמן מגע של  •
 

 .ריכוז הכלור לאחר השהיה צריך להיות מעל לחצי מהריכוז המקורי
ל יש להמשיך את השהיית "מג 150-100בין אם שארית הכלור לאחר שהייה ראשונה היא 

 שעות. 3של למשך תקופה נוספת  המים המוכלרים
 100-ל אם לאחר השהיה הראשונה או לאחר השהייה נוספת שארית הכלור היא מתחת

 .בביצוע שטיפה וחיטוי מחדש יש צורך, ל"מג
 

 :שיטת הבוכנה 3.3.3

כמו , פעמית-השיטה מתאימה למקרים בהם קשה ליישם את שיטות ההזנה הרציפה והחד
 :למשל

גדול מאוד או תיקון פיצוץ שאחריו חשוב לחבר את המערכת מחדש קווי מים בעלי קוטר 
 .מהר ככל האפשר

 

 :עקרונות השיטה

 .מילוי הקו במים כך שיובטח חתך זרימה מלא •
 

 .מנת החיטוי המקסימלית מוזרקת לנקודת ההתחלה בבת אחת •
 

בוכנת "קו גיבוי נפתח וגורם לערבול ולהנעת המים עם ריכוז כלור גבוה כך שנוצרת  •
 .במגע ומבטיחה חיטוי מלא של דפנות הקו" הבאה כלור

 

כשהמטרה היא להבטיח שכל נקודה , אורך בוכנת הכלור תלוי במהירות הזרימה בקו •
 הרצויים CT-חשופה לחומר החיטוי לתקופת זמן מתאימה לחישובי ה תימצאבקו 

 (.דקה*ל"מג 15,000 לפחות)
 

 :שיטת התזה 3.3.4

-10%      הצינור והאביזרים באזור התיקון בכלור בריכוז שלריסוס החלקים הפנימיים של 
 דקות. 30, לזמן השהייה של 5%

  

 :שיטות החיטוי המרוכז

 שיטה
 

 מאפיינים
 הזנה עם סחרור

הזנה ללא 
 סחרור

 התזה בוכנה

 אופן הזרימה
זרימה רציפה 

ומסוחררת בחתך 
 מלא

מילוי חד 
פעמי של 
הצינור 

 לחתך מלא

זרימת 
ה"בוכנה" 

מלא  בחתך
 עד לניקוז

ריסוס 
הצנרת 

 והאביזרים

 5%-10% 500 300 100 50 ריכוז כלור ראשוני )מג"ל(

 0.5 שעה 0.5 3 12 24 זמן שהייה )שעות(

ריכוז כלור תקין לאחר 
 שהייה )מג"ל(

מעל 
25 

   150מעל  50מעל 

 
 שטיפה לאחר חיטוי .4

 .לרשת ולפני החזרתו לשימוש יש לשטוף את הקו לאחר חיבורו, בתום תקופת השהיית הכלור
 :תנאים לסיום השטיפה
 .ל כלור פעיל"מג 1 -שארית הכלור נמוכה מ

 (.3)ראה איור מס'  NTU 1-עכירות בערכים קרובים לעכירות המים במערכת ולא יותר מ
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 שטיפת קו לאחר חיבורו לרשת ולפני החזרתו לשימוש :3' איור מס

 
 

 מי ניקוז מלוכלכים
 

 
 הידרנט

 פתוח
 
 
 

 מגוף           קו חדש או מתוקן          מגוף       
 סגור                                              פתוח       

 
 :הפעולות הנדרשות בניקוי וחיטוי צנרת

 פעולות
 נדרשות 

 

 מצב צנרת

ניקוז 

 מוקדם

ניקוי 

מכני 

וחיטוי 

 מוקדם

שטיפה 

 מוקדמת

ניקוז 

 נוסף

חיטוי 

 מרוכז

שטיפה 

אחרי 

 חיטוי

חיטוי 

נוסף או 

הגברת 

 הכלרה

 כן לא לא לא לא לא לא תיקון נזילה בקו פעיל

 כן כן כן כן כן כן כן תיקון המחייב פתיחת צנרת

 כן כן כן כן כן כן לא הנחת קו חדש

 
 דיגום ואישור הצנרת לצריכה .5

 :דיגום 5.1

 .המים עם סיום העבודות יילקחו דגימות לבדיקת איכות
נוהלי דיגום "י דוגם מוסמך מטעם הרשות המקומית או מעבדה מוכרת ועל פי "הדיגום יערך ע

 .2000ינואר , משרד הבריאות", איכות מים
 

 .בקווים קצרים תידגם נקודה מייצגת בקו
או מנקודות דיגום בתחילת הקו , ילקחו דגימות מייצגות לאורך הקו'( מ 500 מעלם )בקווים ארוכי

במקרה של דרישת כלור גבוהה יש . להערכת דרישת הכלור ולבחינת שינויים בערכי עכירות, ובסופו
 .לבצע חיטוי חוזר

 

 (.איכותם התברואית של מי שתייה) איכות המים תעמוד בנדרש בתקנות בריאות העם

 :יבדקו הפרמטרים הבאים

 (.י משרד הבריאות"במעבדה מוכרת ע)חיידקי קוליפורם  . א

 .כללי/לור חופשיכ . ב

 .עכירות . ג

 .כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות . ד
 :החזרת הקו לפעולה 5.2

המפורטות בתחילת חלק )התנאים להחזרת הקו לפעולה תלויים בנסיבות לביצוע השטיפה והחיטוי 
 '(.ג

 

 :ד,ג,נסיבות ניקוי המפורטות בסעיפים א 5.2.1

 .למועד חיבורו למערכת האספקהניקוי וחיטוי הקו יעשה קרוב ככל האפשר 
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לפני חיבורו למערכת האספקה יש , קו שעבר ניקוי וחיטוי ועמד מלא במים עד חודש ימים

 .לבדיקות השדה ובדיקות בקטריאליות לבצע דיגום
 

לפני חיבורו למערכת האספקה יש , קו שעבר ניקוי וחיטוי ועמד מלא במים מעל חודש ימים
ולבצע דיגום לבדיקות השדה ובדיקות , לוא חתך הקואת הצינור במ לשטוף, לנקזו

 .בקטריאליות
 

לפני חיבורו למערכת האספקה יש לשטוף , קו שעבר ניקוי וחיטוי ועמד ריק עד שבוע ימים
 .למלאו ולבצע דיגום לבדיקות השדה ובדיקות בקטריאליות, הקו את מלוא חתך

 

חיבורו למערכת האספקה יש לבצע  לפני, קו שעבר ניקוי וחיטוי ועמד ריק מעל שבוע ימים
למלאו ולבצע דיגום לבדיקות השדה ובדיקות , מחדש של מלוא חתך הקו ניקוי וחיטוי
 .בקטריאליות

 

אספקת המים דרך הקו תאושר רק לאחר קבלת תוצאות תקינות של בדיקות , בכל מקרה
 .בקטריאליות שדה ובדיקות

 

יש לבצע בקרה על איכות , האספקהלמערכת  30"-במקרה של חיבור קו בקוטר גבוה מ
תהליך ההתחברות בנקודות מייצגות במערכת ובחיבור הצרכן הקרוב  המים במהלך

 בדיקות לרמת עכירות: לפחות
 .ודרישת כלור

 

 :ו,ה,נסיבות ניקוי המפורטות בסעיפים ב 5.2.2

לאחר , לכן, תיקון קו המספק מים מחייב החזרה דחופה של הספקת המים לתושבים
ביצוע בדיקה בקטריאלית והתייחסות לתוצאות . לרשת האספקה התיקון הוא יחובר מיד

 .ב"יערכו בתאום ובהתייעצות עם משה
 

 :הגברת חיטוי 5.2.3

מומלץ להבטיח כי ריכוז הכלור הפעיל באזור ( 4ף סעי) בסיום השטיפה שלאחר החיטוי
 .חיטוי המערכת כדי להבטיח סופית את, שעות 24ל למשך "מג 0.5ה העבודה יהי

 

בו נעשית '(, סעיף ו' ק ג)חל הגברת החיטוי חשובה במיוחד במקרה של תיקון נזילה בקו פעיל
 .הפסקת אספקת המים העבודה ללא

 
 :טיפול בתוצאות בקטריאליות לא תקינות 5.3

 :קו חדש 5.3.1

 .אם יש חריגה מהנדרש בתקנות יש לבצע דיגום חוזר לבדיקה 5.3.1.1
 

 :מומלץ לנקוט בפעולה הבאה, גם תוצאת הבדיקה החוזרת אינה תקינהאם  5.3.1.2

בקטרים קטנים מומלץ להשתמש במדחס אוויר כדי , הרקה מלאה של הקו -
 .לסלק את כל שאריות המים

 

 מג" כלור פעיל. 50-100מילוי הקו בתמיסת כלור המכילה  -
 

 .שעות 48 השהיית הקו במשך -
 

 .בדיקת איכות המים הבקטריאליתשטיפת הקו ונטילת דגימות ל -
 

במקרים של זיהום חוזר הדיגום יכלול גם דגימה של מי רשת או מקור המים  5.3.1.3
 .כדי להבטיח כי הם אינם מקור הזיהום המשמשים לשטיפה

 :קו קיים 5.3.2

ללא המתנה לקבלת התוצאות , אספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות והדיגום
 .הבקטריאליות

 .יערך דיגום חוזר, במקרה ומתקבלות תוצאות חריגות
 .יש לערוך ניקוי וחיטוי חוזר של הצינור, אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות

 דיווח .6

הדיווח על העבודות ותוצאות הדיגום יועבר ללשכות הבריאות בהתאם לסיכום  -בניקוי שגרתי  6.1
 .ספקי המים קודם עם

 
ידווחו לרשות הבריאות האחראית ( או חיבורי צרכן לישובים 30" מעל) ים ראשייםניקוי וחיטוי קוו 6.2

 .ובתום העבודה לפני



 98 

 
 .אירועים חריגים בזמן הניקוי ידווחו מיידית למשרד הבריאות 6.3

 
 .שינויים במערכת ועבודות שעלולים להשפיע על איכות המים ידווחו למשרד הבריאות לפני ביצועם 6.4

 
 אישור ביצוע ניקוי"י החברה המבצעת בטופס "ותוצאות הדיגום שבוצעו בצנרת יפורטו עהעבודות  6.5

 .ויועברו למזמין העבודה" וחיטוי מערכת מים
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 תקנות הבטיחות בעבודה 

 19981-)גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח
 )תיקון: תש"ס( 

  
-לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 216-ו 173בתוקף סמכות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 

לחוק החומרים המסוכנים,  13-ו 12(, 3)10(, וסמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים הפקודה -)להלן  1970
ושר התעשיה  שר החקלאות(, ובהתייעצות עם שר הבריאות, חוק החומרים המסוכנים -)להלן  1993-התשנ"ג

)ב( לחוק 2יסוד: הממשלה, וסעיף -)א( לחוק48והמסחר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לפי סעיף 
 , אנו מתקינים תקנות אלה:1977-העונשין, התשל"ז

 
 )תיקון: תש"ס, תשס"ט(הגדרות  .  1

 -בתקנות אלה 

 האלה: 1חלק  2302ת"י  -הוראות תקן ישראלי  - "התקן" )א(

 ;1.4וסעיף  1.3.1סעיף  –פרק א'  (  1)

 ג'.-, פרק ד' ונספחים א', ב' ו3.3-ו 3.2סעיפים  -פרק ג'  (  2)

 כל אחד מאלה: - "מחזיק במקום עבודה" )ב(

 בעל מקום העבודה; (  1)

 * המנהל בפועל את מקום העבודה; (  2)

 ו או בפיקוחו פועל מקום העבודה;מי שבהשגחת (  3)

 המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד; (  4)

גליון המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו  -( Safety Data Sheet (SDS "גליון בטיחות" )ג(
 והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם;

 

 רעל כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים; - "חומר מסוכן" )ד(

 מקום עיסוק בחומר מסוכן; - "מקום עבודה" )ה(

 ; 1954-כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - "מפקח העבודה הראשי" )ו(

 מי שעוסק בתיווך בין יצרן החומר המסוכן לבין מקבלו; - "סוכן" )ז(

יצור, עריכת נסיונות ובדיקות, אריזה, אחסנה, שינוע, וכל עיבוד, י - "עיסוק בחומר מסוכן" )ח(
 מלאכה אחרת שענינה טיפול בחומר המסוכן או עבודה באמצעות חומר מסוכן.

 
 מטרת התקנות .  2

מטרת תקנות אלה היא שמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים בחומר מסוכן ושל הנמצאים 
 בסביבתו, ועל איכות הסביבה.

 
 )תיקון: תש"ס(צירוף גליון בטיחות לחומר  .  3

 -יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן  )א(  

יארוז או יוודא אריזת החומר, לפי הענין, בהתאם לדרישות התקן ויסמן את האריזה  (  1)
 בהתאם לדרישות התקן;

 

 יצרף אליו גיליון בטיחות. (  2)

מחזיק במקום עבודה יחזיק ברשותו גליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק  )ב(  
 בו; העתק מהגליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה.

 

מאחד מהמנויים בתקנת  עובד במקום עבודה המופקד על קבלת חומר מסוכן במקום העבודה )ג(  
 המסוכן צורף גליון בטיחות. משנה )א(, יוודא כי לחומר

 

                                                      
 .572; תשס"ט, 351; תש"ס, 560ק"ת תשנ"ח,  1
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 גליון בטיחות .  4

גליון בטיחות ימולא לפי ההנחיות בתוספת ויכיל מידע בדבר הרכב החומר המסוכן, הסיכונים  )א(  
הכרוכים בו, הפעולות שיש לעשות כדי למנוע את נזקיו והפעולות שיש לנקוט במקרה שאירע נזק 

 כמפורט להלן: כתוצאה ממנו, לפי הענין, הכל
 

 זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק, לפי הענין; (  1)

 זיהוי מרכיבי החומר המסוכן; (  2)

 סיכוני החומר המסוכן; (  3)

 הוראות עזרה ראשונה; (  4)

 נוהל כיבוי אש; (  5)

 אמצעי זהירות; (  6)

 טיפול ואחסנה; (  7)

 חשיפה ומיגון אישי;אמצעים לצמצום  (  8)

 תכונות פיסיקליות וכימיות; (  9)

 יציבות וריאקטיביות; (  10)

 רעילות )מידע טוקסיקולוגי(; (  11)

 מידע סביבתי; (  12)

 דרכי סילוק חומר מסוכן; (  13)

 שינוע; (  14)

 חקיקה ותקינה; (  15)

 מידע אחר. (  16)

 כן ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית.גליון בטיחות יוכן על סמך המידע המעוד )ב(  

לאור כל מידע מהותי חדש ביחס לחומר המסוכן הנוגע  5גליון בטיחות יעודכן כאמור בתקנה  )ג(  
 לבטיחות, לבריאות ולאיכות הסביבה.

 

מידע המהווה סוד מסחרי או מקצועי יכול שלא יימסר ובלבד שיימסר מידע שיאפשר טיפול  )ד(  
שם שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה, על הבטיחות ועל בטוח בחומר ל

 איכות הסביבה.
 

בסוף כל גליון בטיחות תירשם הצהרה "המידע המוצג בגליון נכתב בהסתמך על מיטב הידע  )ה( 
 והנסיון העכשווי".

 
 עדכון הגליון  .  5

)ג( לכל עוסק בחומר מסוכן שקיבל 4בטיחות מעודכן כאמור בתקנה  יצרן, יבואן, סוכן או משווק ישלח גליון
עשר החודשים שקדמו לעדכון, אם נתברר לו מידע מהותי חדש הנוגע לחומר -ממנו חומר כאמור בשנים

 המסוכן והעלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו, או על איכות הסביבה.
 

 )תיקון: תש"ס, תשס"ט(דים טיפול בחומר מסוכן והדרכת עוב .  6

 עוסק בחומר מסוכן יפעל לפי הוראות גליון הבטיחות והוראות תווית הסימון.  )א(  

של כל חומר  מחזיק במקום עבודה, או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדים את תוכן הגליון )ב(  
מסוכן שבמקום העבודה כאמור תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת 

 , וימסור להם עותקים משלהם, לפי בקשתם.1999-עובדים(, התשנ"ט
 

 )תיקון: תש"ס(סייג לתחולה  .  7

  -תקנות אלה לא יחולו על  )א(  

לתקנות החומרים  2ר בתקנה חומר מסוכן בכמויות או בריכוזים הפטורים כאמו (  1)
 ;1996-המסוכנים )סיווג ופטור(, התשנ"ו

 

 ;1983-מזון כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור )מזון( )נוסח חדש(, התשמ"ג ( 2)
 

)להלן  1981-"סמי מרפא" ו"רעל רפואי כהגדרתם בפקודת הרוקחים )נוסח חדש(, התשמ"א (  3)
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 (;פקודת הרוקחים -
 

לפקודת הרוקחים, המכילים חומרים מסוכנים כאמור באותו  1בפרק זמוצרים כהגדרתם  ( 4)
פרק, הנמכרים לציבור לשימוש ביתי והמסומנים באופן המאפשר למשתמש בהם לנקוט 

 אמצעי הזהירות מפני הסיכונים הטמונים בהם.
 

 -על אף האמור בתקנת משנה )א(  )ב(  

יחות למקבל חומר מסוכן מהמפורטים יצרן, סוכן, יבואן או משווק, ימציא גליון בט (  1)
 ( בתקנות משנה )א(, לפי דרישתו;4( או )2(, )1בפסקאות )

 

מפקח העבודה הראשי רשאי לדרוש בכתב מאת יצרן, סוכן, יבואן או משווק לספק גליון  ( 2)
 בטיחות למקבל חומר מסוכן שנתברר כי הוא גורם לסיכון מיוחד.

 
 שמירת דינים  .  8

אלה כדי לגרוע מכל דין שענינו שמירה על בריאות ובטיחות העובדים והציבור ועל איכות אין בתקנות 
 הסביבה.

 
 תחילה .  9

 תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

 תוספת )תיקון: תש"ס(
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 )א(4תקנה 
  

 הנחיות להכנת גליון בטיחות

 כללי: -פרק א' 

תוספת זו מפרטת רק את עיקרי הפרטים שיש למלא בגליון הבטיחות וניתן להוסיף עליהם פרטים לפי  (  1)
 שיקול דעתו של ממלא בגליון.

 

גליון הבטיחות ימולא לכל פרקיו וחלקיו, על פי המפורט להלן; אין להשאיר חלקים ריקים או לרשום,  ( 2)
 ללא הצדקה, "לא נוגע" או "לא קיים מידע".

 

 )מידע אחר( שבפרק ב'.  16מידע שאינו נוגע מפורשות לאחד מפרקי הגליון יירשם בסעיף  (  3)

 פרקי גליון הבטיחות ימולאו בקצרה ובבהירות לפי ההנחיות בתוספת זו; (  4)

 אם ישנה; -המידע שבגליון הבטיחות יתאים למידע הרשום בתווית האריזה  (  5)

 הבטיחות או עדכונו האחרון יירשם בראש הגליון; תאריך הכנת גליון (  6)

 -לצורך הכנת גליון הבטיחות ניתן להסתייע  (  7)

 המעודכן ביותר בזמן הכנת הגליון; ISO 11014-1  בתקן )א(  

ועל  93/112EC של הקהילה האירופית כפי שתוקנה בדירקטיבה 91/155EEC בדירקטיבה )ב( 
 תיקוניה מזמן לזמן;

 

 המעודכן ביותר בזמן הכנת הגליון; ANSI  1993 - 400.1Z  ANSIבתקן  )ג(  

 -לענין זה 

 ;Intemational Office Standard לאומי לתקינה -התקן של הארגון הבין - "ISO"תקן 

 (;ECהנחיה של הקהילה האירופית ) - "דירקטיבה"

      ;American National Institute Standardתקן של מכון התקנים האמריקני  -" ANSI"תקן 

)ב( מופקדים לעיון הציבור במרכז מידע ומבצעים 9( ובסעיף 7התקנים והדירקטיבה המפורטים בפסקה ) ( 8)
אביב ובספריית מכון -של המשרד לאיכות הסביבה ברמלה, במרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות בתל

 אביב.-התקנים בתל

 מילוי פרקי הגליון: -פרק ב' 

 יש למלא: ((1)א()4זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן, הסוכן או המשווק )תקנה  . 1

 )א(  שם החומר כפי שהוא כתוב בתווית שעל גבי האריזה;
שם, כתובת,  -)ב( שם, כתובת ומספרי טלפון ופקסימילה של היצרן בארץ; אם ארץ הייצור אינה ישראל 

ואן, הסוכן או המשווק; וכן מספר טלפון של היצרן בחו"ל, ומספרי טלפון ופקסימילה בארץ של היב
 לקבלת מידע במקרי חירום.

 
 ((2)א()4זיהוי מרכיבי החומר המסוכן )תקנה  .  2

תערובת  - "תכשיר"יצוין אם המוצר הוא חומר לרבות כזה שאינו טהור או תכשיר; לענין זה,  )א(  
 של חומרים.

 

 לגבי חומר יפורטו: )ב(  

מספר זיהוי לתרכובות  -"CAS"מספר -שלו. לענין זה CASשם כימי או גנרי של החומר ומספר 
 (.Abstracts Sevice Chemicalכימיות בהתאם לפרסום האגודה הכימית האמריקנית )

 

 לגבי תכשיר יפורטו: )ג(  

 מידע על איפיונו הכימי של התכשיר ושל מרכיביו; (  1)

 מרכיבי התכשיר שהם המסוכנים;שם כימי או גנרי של  (  2)

( מוגדרים התורמים לסיכון, בציון שם כימי או גנרי שלהם, impuritiesזיהומים כימיים ) (  3)
 שלהם וטווח ריכוזיהם. CASמספר 

 
 ((3)א()4סיכוני החומר המסוכן )תקנה  .  3

הנובעים מהחומר יפורטו סיכונים עיקריים לבריאות העובדים במקום העבודה, לציבור או לסביבה 
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( צפויים משימוש מיועד או שימוש לא נאות בחומר symptomsהמסוכן והשלכות בריאותיות ותסמינים )
המסוכן, לרבות סיכונים הנובעים מהתכונות הפיסיקליות והכימיות של החומר המסוכן וסיכונים 

 מיוחדים, אם ישנם.
 

 ((4)א()4הוראות עזרה ראשונה )תקנה  .  4

בבהירות פעולות עזרה ראשונה הנחוצות במקרה של פגיעה, לנפגע, למצויים בסביבתו  )א(  יפורטו
ולמגישי העזרה הראשונה; יצוין אם יש להזעיק מיד עזרה רפואית, ואילו פעולות אסור לנקוט 

 בשום אופן.
 

כתוצאה מהפגיעה וכן של  יינתן תיאור קצר של התסמינים העיקריים הצפויים באופן מיידי )ב(  
 התסמינים הנדחים;

 

המידע יסווג לפי דרכי החשיפה האפשריות לחומר המסוכן: שאיפה, מגע בעור, מגע בעיניים  )ג(  
 ובליעה;

 

 יפורטו אמצעי הגנה למגישי עזרה ראשונה, אם נדרשים, והערות לרופא המטפל, אם ישנן; )ד( 
 

ם אם ישנם, הדרושים להגשת טיפול דחוף וייחודי והצריכים יפורטו אמצעי עזרה ראשונה מיוחדי )ה( 
 להימצא במקום העבודה.

 
 ((5)א()4נוהל כיבוי אש )תקנה  .  5

יינתן מידע ויפורטו שיטות לכיבוי התלקחות של החומר המסוכן או דליקה הפורצת בסמוך לו  )א(  
 -ובמיוחד 

 

 אמצעי הכיבוי המתאימים; (  1)

 אסורים מטעמי בטיחות;אמצעי כיבוי  (  2)

 סיכונים הנובעים מבעירת החומר או התכשיר, מתוצרי בעירתו ומגזים נפלטים; ( 3)

 שיטות כיבוי מיוחדות; (  4)

 אמצעים למיגון הכבאים. (  5)
 
 

 ((6)א()4אמצעי זהירות )תקנה  .  6

 -יפורטו לענין תאונה או תקלה  )א(  

סילוק מקורות הצתה, נקיטת אמצעים לאוורור נאות ולהגנה אמצעי זהירות אישיים, כגון:  (  1)
 על דרכי הנשימה, הפחתת אבק ומניעת מגע של חומר מסוכן עם העור והעיניים;

 

לפתחי ביוב וניקוז אמצעי זהירות סביבתיים, כגון: מניעת חדירה של חומר מסוכן לקרקע,  ( 2)
 שכנה; ולמאגרי מים עליים ותחתיים; הצורך להזהיר אוכלוסיה

 

שיטות טיהור, כגון: שימוש בחומר סופח, איסוף, ניטרול, סילוק, הרבצת גזים ואדים  ( 3)
 בעזרת מים, מהילה.

 
 ((7)א()4טיפול ואחסנה )תקנה  .  7

 יפורטו שיטות ואמצעים לטיפול בחומר המסוכן ואחסנתו, כמפורט להלן:

 -טיפול  (  1)

לסיכוני החומר המסוכן ומניעת התלקחות  אמצעים טכניים למניעת חשיפת המשתמש )א( 
 והתפוצצות;

 

)ב(  אמצעי בטיחות לטיפול בחומר המסוכן, כגון: אוורור מקומי או כללי, אמצעים למניעת 
( ודליקה ומניעת מגע של החומר המסוכן עם חומרים aerosolsהיווצרות אבק, ארוסולים )

 העלולים להגיב עמו;
 

 או אסורים בטיפול בחומר המסוכן. פעולות או ציוד מומלצים  )ג( 

 -אחסנה   ( 2)

תנאי אחסנה הולמים ובטוחים לחומר מסוכן וציון תנאי אחסנה בלתי הולמים; יצוין  )א( 
הצורך בחציצה בין החומר המסוכן לבין חומרים העלולים להגיב עמו, ויפורטו אמצעי 

 החציצה.
 

 לתנאי האחסון;מגבלות לגבי כמות החומר המסוכן בהתייחס   )ב( 
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המלצות מיוחדות לחדרי אחסון או כלי אחסון, לרבות מאצרות ואוורור; טמפרטורה  )ג( 
ולחות, תאורה, גז אדיש וכיוצא באלה, ציוד חשמלי מיוחד ודרכים למניעת ההתהוות של 

 חשמל סטאטי;
 

 פירוט חומרי אריזה בטיחותיים מומלצים וחומרי אריזה בלתי הולמים. )ד( 
 

 )תיקון: תש"ס((( 8)א()4אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי )תקנה    .8

יתוארו אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת שימוש בחומר המסוכן למיזעור חשיפת העובד לחומר  )א( 
 המסוכן ובכלל זה:

 

אמצעים הנדסיים וטכניים לצמצום חשיפה או למניעת מגע עם החומר המסוכן, שיש לנקוט  (  1)
 שיווצר הצורך בציוד מגן אישי;לפני 

 

יפורטו, בציון האסמכתאות, ערכי גבולות חשיפה מותרת לחומר לפי מדדים מוכרים, כגון  (  2)
ערכי חשיפה משוקללת מרבית מותרת, חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר, תקרת חשיפה 
מותרת וסמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית, כהגדרתם בתקנות ארגון הפיקוח על 

 ;1990-העבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של גורמים מזיקים(, התשנ"א
 

 כאשר נדרשת הגנה אישית, יפורט הציוד המבטיח הגנה מתאימה כמפורט להלן: )ב( 

הגנת מערכת הנשימה מפני גזים, אדים או אבק מסוכנים )מערכת נשימה, מסכה וסוג  ( 1)
 המסנן(;

 

 ת ואמצעי הגנה נוספים לעור ולידיים(;הגנת הידיים )סוג הכפפו (  2)

 )משקפי מגן, מגן פנים וכדומה(; -הגנת העיניים  (  3)

 הגנת העור והגוף )סינר, מגפיים וסרבל מגן(; (  4)

 אמצעי גיהות לפי הצורך )כגון שימוש במינדף(. (  5)
 

 ((9)א()4תכונות פיסיקליות וכימיות )תקנה  .  9

 המסוכן, כמפורט להלן:יתוארו תכונות החומר  )א(  

 מראה החומר, מצב הצבירה: נוזל, מוצק או גז, צורתו וצבעו; (  1)

 ריח; (  2)

 ( של החומר או של תמיסתו בריכוז שסופק;pHדרגת הגבה ) (  3)

נקודת רתיחה או תחום רתיחה, נקודת התכה או תחום התכה, טמפרטורת פירוק ונקודת  ( 4)
 הבזקה;

 

 (;flammabilityדליקות ) ( 5)

 (;.autoignition tempנקודת התלקחות ) (  6)

 -סף פציצות עליון  Lower Explosion Limit (LEL,) -תכונות פציצות סף פציצות תחתון  (  7)
(UEL )Upper Explosion Limit; 

 

 תכונות חימצון; (  8)

 לחץ אדים; (  9)

 צפיפות; (  10)

 מסיסות, בציון הממיסים; (  11)

 אוקטאנול: מים(; - nמקדם חלוקה ) (  12)

מידע נוסף לשימוש בטיחותי בחומר מסוכן, כגון רדיואקיביות, צפיפות בצובר, צפיפות  ( 13)
 אבק, קצב התנדפות, מוליכות וצמיגות.

 

, המופקד לעיון הציבור כאמור בפרק א'; ISO 31-8לאומי -כמפורט בתקן בין SIהנתונים יוצגו ביחידות 
 יכול שהנתונים יוצגו גם ביחידות אחרות, תוך ציון שיטת המדידה.

 
 ((10)א()4יציבות וריאקטיביות )תקנה  .  10

יפורט מידע בנוגע ליציבות החומר המסוכן ואפשרות של התהוות תגובות מסוכנות בתנאים  )א( 
 ובמצבים נתונים, כמפורט להלן:
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 תיאור תנאים ומצבים שיש למנוע, כגון טמפרטורה, לחץ, תאורה וטלטול; ( 1)

תיאור חומרים גורמי תגובה מסוכנת, כגון; מים, אוויר, חומצות, בסיסים, מחמצנים או  ( 2)
 כל חומר אחר העלול לגרום תגובה מסוכנת;

 

 פירוק:תוצרי פירוק מסוכנים: חומרים הנוצרים בכמויות מסוכנות בעת  )ב(

 יפורט הצורך במייצבים ויצוין דבר נוכחותם; (  1)

 ( מסוכנת;exothermicתצוין אפשרות של התהוות תגובה פולטת חום ) (  2)
 

תוסבר המשמעות, מן הבחינה הבטיחותית, של שינוי במראה החומר המסוכן, או בתכונות  (  3)
 מוחשיות שלו;

 

 הנוצרים במגע עם מים;יפורטו תוצרי פירוק מסוכנים  (  4)

 יציבים;-תצוין אפשרות התפרקות לתוצרים בלתי (  5)

 יובאו בחשבון שימושים מיועדים ושימושים לא נאותים אך צפויים בחומר המסוכן. (  6)
 

 ((11)א()4רעילות )מידע טוקסיקולוגי( )תקנה  .  11

בחשיפת המשתמש לחומר המסוכן, יפורטו תופעות רעילות )טוקסיקולוגיות( העלולות להופיע  )א( 
 -לרבות 

 

רעילות חריפה )אקוטית( וארוכת טווח )כרונית( כולל מדדי רעילות לכל דרך חשיפה  (  1)
 )שאיפה, בליעה, מגע בעור או בעיניים(.

 

תגובות מיידיות או נדחות וכרוניות כתוצאה מחשיפות קצרות וממושכות, כגון ריגוש,  ( 2)
ות, פגיעה בפוריות, לרבות טראטוגניות ואלחוש. במידת הצורך קרצינוגניות, מוטאגני

 יכלול המידע בפרק זה התייחסות למרכיבים המסוכנים שבתכשיר.
 

 ((12)א()4מידע סביבתי )תקנה  .  12

יפורטו ההשפעות הסביבתיות של החומר, התנהגותו וגורלו בסביבה, ויפורטו המאפיינים העיקריים  )א(  
הצפויים להשפיע על הסביבה עקב החומר המסוכן, השימוש הצפוי בו ותוצרי של החומר המסוכן, 

 הפירוק שלו, כמפורט להלן:
 

 -ניידות החומר המסוכן, לרבות  (  1)

 תפוצה ידועה או צפויה במערכות סביבתיות; )א(  

 פנים של החומר;-מתח )ב(  

 .9בסעיף ספיחה, פליטה ונתונים כימיים ופיסיקליים נוספים כאמור  )ג(  
 

 -פריקות החומר המסוכן, לרבות  (  2)

 פירוק ביולוגי וכימי; )א(  

 פירוק אירובי ואנאירובי; )ב(  

 עמידות. )ג(  

 מידת הצטברות החומר המסוכן במערכות ביולוגיות; (  3)

  -רעילות החומר המסוכן לטווח קצר ולטווח ארוך למערכות אקולוגיות  (  4)

 במים;מערכות חיים  )א(  

 מערכות חיים בקרקע; )ב(  

 צומח וחי ביבשה. )ג(  

 השפעות שליליות אחרות של החומר המסוכן לטווח קצר ולטווח ארוך, כגון: (  5)

 פוטנציאל דלדול שכבת האוזון הסטראטוספרי; )א(  

 פוטנציאל לייצור פוטוכימי של אוזון; )ב(  

 פוטנציאל לגרימת התחממות כדור הארץ; )ג(  

 השפעות על מערכות לטיפול בשפכים. )ד(  
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 ((13)א()4דרכי סילוק חומר מסוכן )תקנה  .  13

 -בסעיף זה יפורטו שיטות סילוק בטוחות של החומר המסוכן ובכלל זה 

תתואר הפסולת המסוכנת העלולה להיווצר במהלך השימוש בחומר המסוכן, ויוסבר הטיפול  (  1)
 הבטיחותי בה;

 

יצוינו שיטות הסילוק המתאימות לעודפי החומר המסוכן, לפסולת מסוכנת ולאריזה מאולחת,  ( 2)
 כגון שריפה במיתקן מאושר, מיחזור, הטמנה מבוקרת.

 

 יוזכר קיומן של חקיקה ותקינה העוסקות בנושא סילוק חומר מסוכן. -הערה: אם אפשר 
 

 ((14)א()4שינוע )תקנה  .  14

הירות מיוחדים שיש להודיע למשתמש או שעליו לנקוט בכל הנוגע לשינוע בסעיף זה יתוארו אמצעי ז
לאומיות לענין שינוע וסימון אריזה -החומר המסוכן בחדרים ומחוצה להם, כן יפורטו שיטות סיווג בין

לאומיות -סיווג הנהוג מכוח תקנות בין -לאומיות -של חומר מסוכן; לענין זה, שיטות סיווג בין
ב בפרק הרביעי לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי הובלה ושירותי 19כהגדרתן בסעיף 
 .1978-גרורים(, התשל"ט

 
 ((15)א()4חקיקה ותקינה )תקנה  .  15

 -בסעיף זה 

 תזכורת למשתמש בדבר קיומן של חקיקה ותקינה הנוגעות לחומר המסוכן; -אם אפשר  -תצוין  (  1)
 

 אם ישנה. -ואמצעי בטיחות הנזכרים בתווית האריזה יפורט מידע בדבר סיכונים  (  2)
 

 מידע אחר .  16

 בסעיף זה יימסר מידע נוסף העשוי להיות בעל חשיבות בטיחותית, בריאותית או סביבתית, כגון:
 

 המלצות להדרכה נדרשת למשתמשים בחומר המסוכן; (  1)

 שימושים והגבלות מומלצים; (  2)

 נוספים, כגון מרכזי מידע;הפניה למקורות מידע  (  3)

 יצוין מקורם של הנתונים העיקריים ששימשו בהכנת גליון הבטיחות. (  4)
 

 נוהלי דוחות והפעלה.  . 17

  מדידות ובדיקות    117.

  מדידת ספיקות    1.117.

מאפשרים קבלת כל נתון רצוי ביחס  / מד המים, הצגים הקשורים למד הזרימה המגנטי
 לספיקות. 

       

ערך קריאה מצטברת של הספיקה ויערך חישוב לספיקה שנקלטה במתקן יבכל בוקר ת
 השעות הקודמות. יש לפיכך להקפיד ולבצע את קריאת הספיקות בשעה קבועה.  24-ב

 

ולשמור  הקריאות תרשמנה לתוך טפסים מסודרים שיוכנו במיוחד לצורך כך. יש להקפיד
 . תקופת ההתקשרותכל על כל נתוני הקריאות והרישום, במשך 

 
 חות "דו    217.

 חסים לחודש הקודם. ידוחות המתי לחברה, ,לכל חודש יועברו 10-לא יאוחר מה
 . החברההדוחות יערכו במתכונת קבועה שתאושר מראש ע"י 

      

  :כל דו"ח יכלול לפחות את הנתונים הבאים
 

  וציוד נלווה: ציוד שאיבה   2.117.

 פרוט ש"ע של כל משאבה.   א. 
 

 . המים במכון השאיבהסה"כ ספיקת   ב. 
 

 צריכת אנרגיה לשאיבה.    ג. 
 

 פרוט שעות מנוע של ציוד נלווה. ד.  
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 פרוט שעות מנוע דיזל גנרטור. ה.   
 

 :פעולות שגרתיות של אחזקה   2.217.

קיון, תיקונים מקומיים יצביעה, נ :בסעיף זה ידווח בצוע פעולות שגרתיות של אחזקה 
 שונים, תחזוקה נופית וכו'. 

 

  :תקלות ודרישות תיקון   2.317.

, או על דרישה  למתן ןבסעיף זה ידווח על כל תקלה ועל האמצעים שנדרשו לתיקו 
 אמצעים, על ציוד שלא הופעל עקב תקלות, על שימוש בחלקי חילוף וכו'. 

 

 חות "ורשימת ד    317.

 . ותחזוקה דו"ח תפעול  א. 
 

 . קריאות מוני חשמל  ב. 
 

 . קריאות מדי מים ושעות עבודה   ג. 
 

 יומן אירועים. ד.  
 

 דו"ח העסקת קבלנים )חשמלאי, רתך וכו'(. ה.   
 

 דו"ח בעת אירוע. ו.   
 

 דו"ח בדיקת תקינות אביזרים הידראוליים. ז.   
 

 דו"ח ביקורת לקווי סניקה. ח.   
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 :תפעול ותחזוקת מכון מים מס' _________________, לחודש ________________
 במשבצת, לאחר הביצוע. Xהמפעיל יסמן   :הערה

 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תאור העבודה מס'

1. 
של  יומיתבדיקה 

שלמות הגדרות 
והשערים ותיקון 

פרצות, במידת 
 הצורך.

                               

2. 

ניקוי החצר, באופן 
, אחת לשבועיסודי, 

מעישביה ומפסולת 
 ושטיפת רחבות.

                               

3. 

שטיפת רצפות בתוך 
המבנה, ניקוי קורי 

עכביש, ניקוי 
מנועים וצנרת, 

מאבק, במטלית 
 .אחת לשבועלחה, 

                               

4. 

ניקוי לוחות חשמל, 
כולל בדיקה וחיזוק 

ברגים בלוח 
אחת החשמל, 

 .לשבוע

                               

5. 
, של יומיתבדיקה 

במנועי נוכחות שמן, 
 החשמל.

                               

6. 

בדיקת גריז ושימון 
החלקים הנעים 
במנועים, עפ"י 

 .הוראות יצרן

                               

7. 
קריאת מדי מים 

אחת ושעוני חשמל, 
 .ליום
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8. 

ביקורת לציוד 
נלווה, צנרת, מגופים 

'.  הביקורת וכו
תכלול סגירה 

ופתיחת מגופים, 
-בדיקת תקינות אל
חוזרים, שסתומי 
אוויר, דרסרים, 

מנומטרים, 
אלקטרודות, מדי 

מפלס, מצופים, 
אביזרי פיקוד וכו', 

 .אחת לשבוע

                               

9. 

צביעת צנרת, ציוד 
ויתר האביזרים 

אחת המתכתיים, 
 .לשנה

                               

10. 
צביעת קירות 

ותקרות מבנים, 
 .אחת לשנה

                               

 

 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תאור העבודה מס'

11. 

, יומיתביקורת, 
במתקנים, בשעות 

יום, למטרה 
בטיחותית 

וביטחונית.  
הביקורת תכלול 
בדיקת שערים, 
שלמות הגדרות 

והפתחים ובדיקת 
לוחות החשמל, 

 המנועים והציוד.

                               

12. 

, יומיתביקורת, 
במתקנים, בשעות 

הערב / לילה, 
למטרה בטיחותית 

וביטחונית.  
הביקורת תכלול 
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בדיקת שערים, 
שלמות הגדרות 

והפתחים ובדיקת 
החשמל, לוחות 

 המנועים והציוד.

13. 

הפעלת ד"ג, אחת 
לשבוע, בעומס 

מלא, למשך שעה 
אחת ובדיקת 

תקינות.  בדיקת 
מלאי סולר, שמן, 

מים, אביזרי 
פיקוד, לחץ שמן, 

 חום מנוע וכו'.

                               

14. 

טיפול תקופתי 
עפ"י  לציוד,

, הוראות היצרן
הטיפול יכלול 

החלפת שמנים 
במנועים, בדיקת 
אטימות ונזילות, 

רעידות, רעשים 
והחלפת חלקים 

נעים, עפ"י 
 ההנחיות.

                               

15. 

 טיפול תקופתי,
עפ"י הוראות 

, בלוחות היצרן
ובציוד החשמל, 
 .אחת לחצי שנה

                               

16. 

שטיפה וחיטוי 
בריכות מי שתייה, 

אחת עפ"י המפרט, 
לחצי שנה ו/או לפי 

, לפי תוכנית הצורך
 עבודה.

                               

17. 

הכלרה והפלרה 
,טיפול יומי ,טיפול 

חצי שנתי וטיפול 
 שנתי,לפי המפרט
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18. 

בדיקת מערכות 
טיפול , כיבוי אש

, עפ"י שבועי
 המפרט.

                               

19. 
הדרכת בטיחות 

שבועית לעובדים, 
 .וחודשית

                               

, יומיתביקורת  .20
 לקווי הסניקה.

                               



  

 מכוני המים באשדוד  -קריאות מוני חשמל  
 

 __________________  :_________________________, תאריך  :שם מבצע הקריאות
 

 :תחנת שאיבה אזור תעשיה צפוני

 שע"מ גנרטור    :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 

 :שאיבה רובע ד' דרומיתחנת 

 שע"מ גנרטור    :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 

 :מכון סיטי

 שע"מ גנרטור    :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 :תחנת שאיבה גבעת יונה

 שע"מ גנרטור    :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 :מכון ט"ו

 שע"מ גנרטור    :מונהמס' 
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 

 :קידוח מטפיק



- 113 - 

 113 

 שע"מ גנרטור ____________  :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 ______________צהוב   ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
 

 :באר קטנה

 שע"מ גנרטור ____________  :מס' מונה
 אדום ______________ קריאה  קוד 

 צהוב  ______________ ______________ 17

1 ______________ 

2 ______________ 

3 ______________ 
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 ________יובלים אשדוד                                                                                                        שעה _____
 שם תחנה _________________                 מח' מים       

 תאריך ________________                                                              דו"ח יומי                                            
 

SATEC 

  יום ימים א,ג,ה עם גנראטור  עומס  מקור מתח

 P Vt Vs Vr Vst Vrt Vrs It Is Irהספק  Sהספק 

           

 קריאת מונים

 תקינות משאבה מס' משאבה
 מונה שעות עבודה

 של משאבה
 זרם
A 

 מד מים ראשי מונה חשמל

 1  1 

1    

 2 
 

2     2 

 3 

3    
 

cos F ספיקה לחצים 

4    
 בקר

satec 
 ידני בקר סניקה יניקה

5         

 

בדיקת 
 רפלואו
 ידני

רמת 
הפלואור 

 בבקר

כמות 
הפלואור 

 במיכל

בדיקת 
 הכלור
 ידני

רמת 
הכלור 
 בבקר

כמות 
הכלור 
 במיכל

 או
 ''ס

 מיגדל

מפלס 
 בריכה

2 

מפלס 
 בריכה

1 

מערכת 
 פריצה

 מערכת
כיבוי 

 אש

   
  

 
 

    
   

         V – תקין 
 לא תקין --~ 

 

מונה שעות 
 עבודה

כמות הסולר 
 במיכל

 לחץ שמן דיזל גנראטור        הפעלות  /  טיפולים  /  הערות

  
 

 
 

מתח  מתח מטען
 מצברים

 
 טמפרטורה

 

  
 

 
 

 

 חתימת המפקח שם המפקח חתימת עובד קבלן שם עובד קבלן
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 תקלות  /  החלפות  /  הערות
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 אשדוד יובלים
 מים   מחלקת

 דו''ח חודשי
 שנה _______ _____________חודש____ _____________התחנה שם

                                       
 5מונה מש'  4מונה מש'  3מונה מש'  2מונה מש'  1מונה מש'  2מונה מים  1מונה מים  מונה חשמל תאריך

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 

         סה''כ
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 יובלים אשדוד בע"מ
 מחלקת מים              

 טיפול בלוח חשמל
 

 :הערות לפני ביצוע טיפול בלוח חשמל
 

 . כתבב במידע והלוח מוזן ממקור אשר דורש השבתת לוחות חשמל נוספים , יש לבצע תאום •

 

במידע והלוח מוזן ממספר מקורות , יש להתחשב בעבודות כרוכות בהפסקת מפסקי זרם, אשר  •

 . כתבנמצאים בשטחים השייכים לאחרים . יש לתאם פעולות שלכם איתם ב
 

 כתבעם מתבקשים לבצע טיפול במ"ז המוזן מנתיכי ח"ח או לוח מ"ג ושנאי ח"ח, יש לתאם איתם ב •

 דרש מצדם.ולקבוע מועד הפסקה הנ
 

הטיפול יבוצע ע"י לפחות זוג חשמלאים, אשר לפחות אחד מהם בעל רישיון בתוקף ומתאים לביצוע  •

 הטיפול בהתאם לגודל האמפרז' בלוח וחוק החשמל במהדורתו המעודכנת ביותר. 
 

 בזמן הטיפול, יש לנטרל את מערכת הגילוי והכיבוי אש אוטומטיים בלוח עד סוף הטיפול. •

 
 מקורות הזנה השונים אל הלוח אליו אתה  ניגש לטפל.לנתק את  •

 
 אין להרים המפסק בשום מקרה !" -"זהירות , החשמלאי בעבודה  :להציב בלוחות המזינים שלט •

 
 יש לנעול המפסק בעם מצויד במנגנון נעילה. •

 

 לפתוח דלתות הלוח. •

 
 במנגנון מכני.לעביר מפסקים ראשיים למצב "מנותק", ולנעול אותם בעם מצוידים  •

 
 אין להרים המפסק בשום מקרה !" -"זהירות, החשמלאי בעבודה  :להציב בלוחות המזינים שלט •

 
 לפרק את פנלים של הלוח. •

 
 לבדוק באמצעות מכשיר מדידה תקני העדר מתח בכניסות הלוח. •

 
 להתקין מקצרים בכניסת כל מ"ז ראשי. •

 

 להתחיל בפעולות תחזוקה. •
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 יובלים אשדוד בע"מ
 מחלקת מים

 יומי –טיפול דו 
 שם תחנה ______________________ תאריך _____________                         

 

 הערות תוצאות בדיקה פרוט בדיקה בדיקה

דליפת מים בין 

תותב בית המילוא 

 וגל מנוע

   נזילה ) מתונה/חזקה ( •

   הדוק ברגי תותב בעת נזילה חזקה

   של אצבע (חימום תותב ) מגע  •

   שחרור ברגי תותב בעת חימום יתר

אטם מכני )לבדוק 

 נזילה(

   קו כניסה מי קירור לאטם •

   קו ניקוז מי קירור מאטם מכני •

 טמפרטורת מנוע
   לבדוק באמצעות טרמומטר •

   מעלות צלסיוס 60מותר עד 

   לבדוק באמצעות מגע יד • רעידות מנוע

   במחוג לבדוק רעידות • שעון אמפרמטר

   לבדוק גובה מפלס שמן במנוע • מפלס שמן

 לחץ במנומטר
   לבדוק לחץ במנומטר •

   לשחרר לחץ בגמר בדיקה

 מגופים

   לבדוק מצב מגופים •

   לבדוק מצב שסתומי אוויר •

   לבדוק מצב אל חוזרים •

 לבצע החזקת לוחות חשמל

 חתימת המפקח שם המפקח חתימת עובד קבלן שם עובד קבלן
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 הערות / תיקונים / החלפות
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 יובלים אשדוד בע"מ
 מחלקת מים
 שם תחנה _________________________ תאריך________________________                               טיפול יומי 

 

 הערות ביצוע תיקון תוצאות בדיקה פרוט בדיקה בדיקות

מערכת 

 הכלרה

    משאבת מינון פועלת •

    נזילות מערכת הזרקה •

    1/3כמות כלור לפחות  •

    מאצרה נקיה ויבשה •

מערכת 

 הפלרה

    משאבת מינון פועלת •

    נזילות מערכת הזרקה •

    1/3כמות כלור לפחות  •

    מאצרה נקיה ויבשה •

    יומי -למלות מיכל דו  •

 לבצע טיפול במערכות כימיקלים בהתאם למפרט

 חתימת המפקח שם המפקח חתימת עובד קבלן שם עובד קבלן
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 הערות / תיקונים / החלפות
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 יובלים אשדוד בע"מ
 שם התחנה ___________________ תקופה _______________           מחלקת מים  
 טיפול שבועי

 
 ביצוע הערות כלים לטיפול פרוט בדיקה בדיקה

 מפלס שמן
בדיקת רמה ואיכות השמן 

 דרך עינית המנוע
  עם קיימת 

 ניקוי רשת מגן ניקוי מנוע
מטלית  נפט, מברשת פלדה,

 יבשה
  

 גירוז אתם מכני
 משאבת גריז ידנית של גירוזלחיצות  2

  גריז מסוג 

rokol sapir2 
 או שווא ערך

 

  גירוז מיסב תחתון

 הגנה נגד הצפה
בדיקת אלקטרודות עם 

 קיימות
אלקטרודות המחוברות לבקר 

 המשבית פעולת תחנה
  

 אום מטר-וולט-מכשיר אמפר בדיקת כל הגנות המשאבה הגנות משאבה
 מתג הפעלה

 "0" -ב
 

 והחזקת גנראטור לפי דו"ח שבועיטיפול 

 החזקת מבנה

סילוק קני ציפורים וגופים 
 זרים מחלונות ולוחות

   

    ניקוי ריצפת תחנה

 חצר גינון

  תיקון מידי מסגרות כללית תקינות גדר

  לפי צורך עבודות גינון השקע הצמחייה כנדרש

קייום שלטים הנדרשים 
 בתחנה

  על פי דרישה 

 

 חתימת המפקח שם המפקח חתימת עובד קבלן קבלןשם עובד 
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 הערות / תיקונים / החלפות
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 יובלים אשדוד בע"מ
 ____________מחלקת מים               שם התחנה _______________________________ תקופת טיפול 

 טיפול שנתי

 

פעולה 

 נדרשת
 הערות ביצוע פרוט הפעולה אביזרים

ניקוי 

וצביעת 

 אביזרים

 ראש המשאבה

   ניקוי יסודי וצביעה
צינורות, מגופים, אל חוזרים, 

 שסתומים

 מנוע חשמלי,רשת מגן

החלפת 

 שמן

 הגן השמן של גנראטור

ריקון שמן ישן ועברתו למחסן 

המיועד לאחסון שמנים לחבית 

איסור מוחלט   ישנים

לשפוך שמן 

בסביבת התחנה 

עקב סכנה לזיהום 

 מקורות המים

או  68למלות שמן מסוג פזלוס 

 68דלספין 

 מנועי חשמל

 3000החלפת שמן אחת לשנה או 

ש"ע )הראשון מבינהם(.על מנוע 

תודבק תווית של מועד החלפה, 

 קריאת ש"ע, קיבול אגן השמן

 

החלפת 

מגרז או 

חבל 

 גרפית

 ראש משאבה עם מגרז אוטומטי
להחליף מגרזת לחדשה ולבדוק 

 פעולה תקינה
 

 

 ראש עם תותב מילוא

לפרק תותב ,להוציא חבל גרפית 
כריכות( לנקות מחלודה  5-6ישן )

ומשקים.  להתקין חבל גרפית   
 חדש .

 

דיזל 

 גנראטור

 מיכל תת קרקעי

. לקחת דגימת  לנקז מים מהמיכל

הדלק מהמיכל תת קרקעי 

 ולעבירה למשרד המנהל.

 ניקוי וצביעה של אביזרי המיכל

 

הדגימות יועברו 

למשרד המנהל 

 לבדיקה מעבדתית

 החלפת שמנים ,מסננים כללים
אביזרים יוזמנו לפי סוג של 

 גנראטור
  

 בדיקה שנתית

בדיקה תבוצע ע"י מהנדס מומחה 
ביקורת לנושא כולל קבלת דו"ח 

 ועברתו למנהל משרד

לבצעה כל תיקון הדרוש עפ"י 
 דו"ח מהנדס

  

 

 חתימת המפקח שם המפקח חתימת עובד קבלן שם עובד קבלן
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 הערות / תיקונים / החלפות
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 2נספח יא' 

 __________ :תאריך

 לכבוד
 "(החברה" :אשדוד בע"מ )להלןיובלים 

  18אורט רח' 
 אשדוד

 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום :הנדון

 

 :)להלן תחנות שאיבה,  בריכות, מגדלים וקידוחים, לאספקת מיםאחזקת  4/20210 בקשר עם מכרז 
 "העבודות"(.

 

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,אני מאשר בזאת

פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות  בחום""עבודות המונח  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים 

 או להבות.ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי לא "האחראי" - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

ן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט דליקים שלא נית
 רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

פקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמת .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

ספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל פי וכל תנאי בטיחות נו תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 3נספח יא' 
 

 תעודת השלמה
 
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה.  :הנדון
 
 

 יובלים אשדוד בע"מ.
 

"החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה, הריני מאשר  :לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן 44על פי סעיף 
בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנה מס' ___________________, בכל הנוגע לביצוע העבודה המפורטת 
בהזמנה, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני 

 המלאה.
 
 
 

 ___________________________________________________הערות:  __________
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 

___________________________ 
 

 חתימת החברה              
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 4נספח יא' 
 

 פרוטוקול מסירה
 )דו"ח התיקונים הנדרשים מהקבלן(

 

     

      

 שם העבודה  שם החברה  חוזה מיום

 
 
 
  

בתאריך ____________________ נערך סיור מסירה מס' 
  :_________ לעבודה שבנדון בהשתתפות

   :נציג החברה .א
   :נציג הפיקוח ב.

   :נציג הקבלן .ב

 

לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה 
 לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים להלן:

 _____________________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________________ .ג
 

 הערות:
 _____________________________________________________________________ א. 

 _____________________________________________________________________ ב.

 

על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך 
__________________ 

 

סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך 
 ___________________ בשעה ________________

 

  
 ________________                    _________________             _______________

  
 חתימת הקבלן                                 חתימת המפקח                            חתימת החברה      
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 5נספח יא' 
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

 
         לכבוד:

 )להלן: "החברה"(יובלים אשדוד בע"מ 
 

 א.נ.,
 

  4/202104/20210הצהרה על חיסול תביעות מכרז :     הנדון
 
 

עבודות "( בהסכם לביצוע יובלים אשדוד בע"מ )להלן: "החברההתקשרנו עם הואיל וביום ___________ 
 תחזוקת תחנות שאיבה, בריכות, מגדלים וקידוחים, לאספקת מים במסגרת המכרז שבנדון, 

 
האמורה )להלן:  מסגרת ההתקשרותוהואיל וביום __________________ הגשנו לכם את החשבון האחרון ב

 ," החשבון הסופי"(
 

 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 

מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )החברה, הרינו 
המפקח/המהנדס(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, אין לנו ולא 

וחכם או תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכ
מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם 
והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו 

 הי כלפינו.כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלש
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמים וליקויים 
 כמפורט בחוזה.
 
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום:

 
 

_________________ 
 הקבלן
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 מסמך יב'

 

 כתב כמויות ומחירים לרבות מסמך תנאים כלליים
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 מסמך יג

 תחנות שאיבה, בריכות מגדלים וקידוחים לאספקת מים-מתקני מיםרשימת 

 

 

 אתר גבעת יונה )בריכות, מגדל ות"ש(. 1

 מכון צפוני. 2

 קידוח מטפיק. 3

 קידוח באר קטנה )אופציה לא פעילה(. 4

 מכון סיטי. 5

 מכון שאיבה טו'. 6

 אתר דרומי )בריכה ות"ש(. 7

 )כולל בריכה(.אתר שאיבה עורף הנמל  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 132 - 

 132 

 י"ד מסמך
 ניסיון תעסוקתי

 מכרז מס' _______
"( מצהיר ומאשר בזאת המציעאני הח"מ, ___________________, ת"ז __________________ )להלן: "

(, באופן ישיר ושלא באמצעות קבלני משנה, בהסכמים 2016השנים האחרונות )מאז  5מקושר במהלך  הייתיכי 
תחנות שאיבה למי שתיה, באר אחת לקידוח  5הכוללים לפחות  מתקני מיםשנתיים לביצוע עבודות אחזקת 

מי שתיה, מגדל מים אחד ולפחות בריכת אגירה אחת, עם רשות מקומית אחת ו/או תאגיד עירוני אחד 
 תושבים לפחות )ברשות מקומית אחת ולא במספר רשויות במצטבר(.  100,000המשרת/ת 

 כדלקמן:

 

 שם הממליץ

 

 מס' טלפון

איש  של

 קשר

שם התאגיד/ הרשות  

שאיתו/ה בוצעה 

 ההתקשרות

 

תקופת 

 ההתקשרות

נושא 

 ההתקשרות

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  )ניתן להוסיף דפי טבלאות נוספים(

 

הרלוונטיים מהחוזים העמודים ) מצורפים בזה המסמכים המהווים אסמכתאות למפורט לעיל

 .( )אלא אם מדובר בהתקשרות עם המזמין, שאז אין חובת צירוף(הנקובים בטבלה
 

 

______________________ 

 חתימה + חותמת המציע

 

 

 
 



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

07/08/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ם י נ ק ת מ  ל ו ע פ ת ו  ה ק ז ח א  10 ק ר פ       
      
ם י נ ק ת מ  ל ו ע פ ת ו  ה ק ז ח א  10.10 ק ר פ  ת ת       
    .  
      
טרופמה לכ תא ,תוללוכ הקזחאה תודובע      
,םינקתמה חוטיב ,דחוימה ינכטה טרפמב      
האצותכ ,קזנו הלבח ,הבנג ,הפירש דגנכ      
תוקידב ,םירויס עוציב תוברל ,יוקל לועפתמ      
הקינסה יווק ךרואל ,ימוי םוי רויסו םינקתמב      
תוקידב ,םוגיד ,םילדגמו תוכירב תפיטש ,      
יבצמב תודובע ,תוננוכ ,תויונרות ,הדבעמ      
תודובע ללוכ ,תוח"וד תאצוהו םוריח      
רכש תועש 001 דע ,םינוש םינוקיתל      
תודובעל ,ןקתמ לכל ,שדוח לכב ,הדובע      
אלל ,ישדוחה ריחמב רדגומל רבעמ, תונוש      
הדיחיה יריחמל רבעמ ,ףסונ םולשת לכ      
,רלוס תקפסא                    .םיטרופמה      
תועש 8 דע סמועב הלעפהו תוקידבל      
םינוקיתל תודובע ללוכ ,שדוח לכב רתאל      
םימה תרלכהו רולכה תקפסא תולע .םינוש      
ןלבקה תועצמאב היהת שרדיתש לככ      
דרשמ תונקתב הדימעל ,ונובשח לעו      
.תואירבה      
      
ללוכ ,רוטרנג לזיד 'חי לש תיללכ הקידב      
םע ,הרבחה ינסחמב ,דיינ רוטרנג לזיד      
םבצמ תעיבק ךרוצל ,םכסה תמיתח      
,םישורדה םילכהו תועיסנ תוברל ,יללכה      
רובע יפסכ ןדמואו טרופמ ח"וד תשגה      
.ילמיטפוא בצמל םינוקית      
      
לזידה לכ רובע ,תינויסינ הלעפהו הקידב      
טרופמכ ,םכסה תמיתח םע םירוטרנג      
םילק םינוקית עוציב תוברל ,ינכטה טרפמב      
    .  
      
,תיתפוקת תרוקיבו יתנש תורש עוציב      
.רוטרנג לזיד תדיחיל      
      
לופיטה לכ תא ,ותעצהב לולכל ןלבקה לע      
. םירושיאו תונוישר תרדסהב ,תויולעהו      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.10.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 36949   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
07/08/2021
דף מס':     002 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תולע תא ותעצהב לולכל ןלבקה לע      
דויצה ינותנ לש,יתנש חוד תאצוה      
ןרציה לש תושרדנה תוקידבל םאתהב      
חוד.רוויש ח"וד תוברל דויצה תוניקתל      
םוימ םישדוח 6 ךות אצי ןושאר      
ןלבקה דימעי הנשל תחא .תורשקתהה      
יפל תוליצנ ח"וד דיגאתה תושרל      
םימה תושר תויחנה      
      
,הרקבה תכרעמ תא תקזחתמה הרבחה      
,שגוי םולשתהו ןלבקה ידי לע לעפות      
תרבח י"ע תורישי דודשא םילבויל ,דרפנב      
.הרקבה תוכרעמל הקזחאה      
      
רוזא הביאש תנחת לועפתו הקזחא     01.01.0010

96,000.00 96,000.00       1.00 .טרופמכ ,תחא הנש ךשמל ,ינופצ הישעת הנש   
      
הנוי תעבג הביאש תנחת לועפתו הקזחא     01.01.0020
000,5 חפנב ,תוכירב 2 לועפתו הקזחאו      
,ק"מ 005 חפנב ,לדגמו תחא לכ ק"מ      
טרופמכ ,תחא הנש ךשמל ,הנוי תעבגב      

167,000.00 167,000.00       1.00 .טרופמכ ,תחא הנש ךשמל הנש   
      
,הכירבו הביאש תנחת לועפתו הקזחא     01.01.0030
,)ימורד( 'י עבורב ,ק"מ 000,01 חפנב      

145,000.00 145,000.00       1.00 .טרופמכ ,תחא הנש ךשמל הנש   
      
הנש ךשמל ,יטיס ןוכמ לועפתו הקזחא     01.01.0040

94,500.00 94,500.00       1.00 .טרופמכ ,תחא הנש   
      
,תחא הנש ךשמל ,ו"ט ןוכמ לועפתו הקזחא     01.01.0050

40,000.00 40,000.00       1.00 .טרופמכ  הנש   
      
הנש ךשמל ,קיפטמ חודיק לועפתו הקזחא     01.01.0060

40,000.00 40,000.00       1.00 .טרופמכ ,תחא הנש   
      
ךשמל ,הנטק ראב חודיק לועפתו הקזחא     01.01.0070
םוכיסל אל 40,000.00       1.00 )היצפוא(.טרופמכ ,תחא הנש הנש   
      
01.01.0080 למנה ףרוע הביאש תנחת לועפתו הקזחא    
ךשמל , ק"מ 000,3 חפנב הריגא תכירבו      

105,500.00 105,500.00       1.00 . טרופמכ ,תחא הנש הנש   
      
      
      
      
      
      

688,000.00 10.10.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 36949   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
07/08/2021
דף מס':     003 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
688,000.00 מהעברה      

      
      
םחתמ לועפתו הקזחאל תפסות ,היצפוא     01.01.0082
חפנב ,הכירבו הביאש תנחת ימורד      
.טרופמכ ,תחא הנש ךשמל ,ק"מ 000,03      
בתכב רושיאו ןקתמה תלדגה רחאל(      
םוכיסל אל 18,000.00       1.00 )דיגאתל ורסמנו ומלשוה תודובעהש שארמ הנש   
      
דודשא ריעה יבחרב ,ימוי םוגיד עוציב     01.01.0090
םוגידה תודוקנ יפל ,םימה ינקתמבו      
םוגידה תינכותל םאתהב תומייקה      
הדבעמל תומיגדה תלבוה ללוכ, תיתנשה      
,םילבויל הרומשה ,םוכיסל אל ,היצפוא(      
העדוהב ,ךרוצה יפל ןלבקה תלעפהל      
םוגיד ימי 01 דע ,תועש 21 לש שארמ      
םגוד תועצמאב עצובי םוגידה שדוחל      
םוכיסל אל   700.00       1.00 םוי/י .)ךמסומ  
      
ףיעסב טרופמכ ימוי םוגיד עוציב ל"נכ      01.01.0095
תומיגדה תלבוה אלל ךא 0900.10.10      
םוכיסל אל   450.00       1.00 םוי/י .תואירבה דרשמל  
      
,דודשאב ,איהש הדוקנ לכל ,רזוח םוגיד     01.01.0100
הדבעמל תומיגד / המיגדה תלבוה ללוכ      
,םילבויל הרומשה ,םוכיסל אל ,היצפוא(      
העדוהב ,ךרוצה יפל ןלבקה תלעפהל      
םוגיד ימי 01 דע ,תועש 21 לש שארמ      
םגוד תועצמאב עצובי םוגידה ,שדוחל רזוח      
םוכיסל אל   100.00       1.00 .)ךמסומ 'קנ   
      
םוריח הרקמב ןלבקה תלעפהל היצפוא     01.01.0120
תובקעב תונוכשב םימ תשר יוטיח ךרוצל      
תוקידבו םוגיד עוציב ללוכ םימ םוהיזל דשח      
דרשמ י"ע תושרדנה תויחנהה יפל ,      
תומיגדה תלבוה ללוכ .םילבויו תואירבה      
םגוד תועצמאב עצובי םוגידה( הדבעמל      
םוכיסל אל 1,500.00       1.00 םוי/י .)ךמסומ  

688,000.00 .םינקתמ לועפתו הקזחא 10.10 כ"הס  
688,000.00 .םינקתמ לועפתו הקזחא 10 כ"הס  
688,000.00 םימ ינקתמ לועפתו הקזחא כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 36949   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
07/08/2021
דף מס':     004 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  10 ק ר פ       
      
ם י י ו כ י נ ו  ם י מ ו ל ש ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב תלחתהב ,רוחיא םוי ןיגב יוציפ     01.01.0001
,הדובעה םויס דעומב רוגיפ וא/ו הדובעה      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .םינמזה חול יפ לע 'חי   
      
גוס לכמ ,קזנ וא היוקל הדובע ןיגב יוציפ     01.01.0002
,םימה תקפסאב םישוביש תוברל ,אוהש      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .קזנה תולע רובע םולשתל תפסותב 'חי   
      
01.01.0004  הדובעה להנמ תורדעה ןיגב םכסומ יוציפ    
ורטקלא ינכט וא/ו ךמסומ יאלמשח וא/ו      
םוכיסל אל  -500.00       1.00 .הדובעה רתאמ ינכמ 'חי   
      
קלח ואו רויס עוציב יא ןיגב םכסומ יוציפ     01.01.0005
םינמזה תוחולב הדימע יא וא/ו רויסמ      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 . זרכמה יכמסמב טרופמכ 'חי   
      
דויצל וא/ו תובאשמל קזנ ןיגב ,םכסומ יוציפ     01.01.0007
,רוטרנג לזיד וא/ו למשחה דויצל וא/ו והשלכ      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .ןרצי תוארוהל םאתהב הקוזחת יאמ  'חי   
      
םרגנש ףיקע קזנ ןיגב ,םכסומ יוציפ     01.01.0008
יאמ וא/ו יוקל הקוזחתמ האצותכ ,דיגאתל      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .הקוזחת 'חי   
      
,בתכב רושיא תאצמה יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     01.01.0009
,תבש לש יוג רובע ,תיתדה הצעומה לש      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .םוי לכ רובע 'חי   
      
וא/ו תבש לש יוג תורדעה ןיגב ,םכסומ יוציפ     01.01.0010
רושיא אל ןיאש ידוהי וניאש יפילח דבוע      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .תיתדה הצעומהמ שארמו בתכב 'חי   

םייוכינו םימולשת 10.10 כ"הס          
שארמ םימכסומ םייוציפ 10 כ"הס          
.שארמ םימכסומ םייוציפ כ"הס        

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 36949   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

07/08/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ     
    
.םינקתמ לועפתו הקזחא 10 קרפ      
    

                       688,000.00 .םינקתמ לועפתו הקזחא 10.10 קרפ תת    
    

            688,000.00 .םינקתמ לועפתו הקזחא 10 כ"הס              
 688,000.00 םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 כ"הס                        

    
.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 הנבמ     
    
שארמ םימכסומ םייוציפ 10 קרפ      
    

םייוכינו םימולשת 10.10 קרפ תת                                     
    

שארמ םימכסומ םייוציפ 10 כ"הס                                    
.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 כ"הס                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 36949   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
07/08/2021
דף מס':     006 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ    
   

            688,000.00 .םינקתמ לועפתו הקזחא 10 קרפ   
   

 688,000.00 םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 כ"הס             
   
.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 הנבמ    
   

שארמ םימכסומ םייוציפ 10 קרפ                         
   

.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 כ"הס                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 36949   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
07/08/2021
דף מס':     007 םיחודיקו לדגמ תוכירב ש"ת 'חא -דודשא םילבוי

  
הנבמ ךס  
 688,000.00 םימ ינקתמ לועפתו הקזחא 10 הנבמ  

  
.שארמ םימכסומ םייוציפ 20 הנבמ             

 
  

לכה ךס  
 688,000.00  יללכ כ"הס  

  116,960.00 מ"עמ %71  
  804,960.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 36949 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


