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 סיור חובה  - ם קבלניסיור 

 מקום המפגש 

לאחר הסברים מועצה. בת ההנדסה חדר ישיבות מחלק
 .במט"שני אשור רוה, יערך סיצבמוע

בה ומהווה תנאי להגשת  ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חו
 כרז.הצעות למ

29.8.2022 10:00 

 

 רשותסיור  – סיור נוסף במט"ש לצורך לימוד מצב המט"ש

  הבהרה תלו שא להגשת ןרואח עדומ 12:00 4.9.2022

 אחרון להגשת ההצעות מועד 12:00 20.9.2022

 

 "(ח זמני המכרזול" להלן:)
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 הזמנה להציע הצעות  -  1חלק 
 

הצעות  מציעים להציע  "( מזמינה בזאת  המזמין"" או  המועצה: "המועצה המקומית עומר )להלן 1.01
שוטפתלהפע ואחזקה  לטיפ  לה  המכון  של  בעומרול  ומונעת  "   בשפכים  או    "המכון)להלן 

ל  (  "המט"ש" מחוץ  הממוקם  עומר  אגם  של  הסינון  מכון  בפאמואחזקת  לאגם  סמוך    רק ט"ש 
"  עומר הסינון)להלן:  "מכון  או  הסינון"  בתום    םוהחזרת  "(מתקן  ההתקשרות  למזמין  תקופת 

  . "(העבודות)להלן: "  כמפורט במסמכי החוזה תקיןבמצב תפקוד  זה, כהגדרתה במכרז

וביתר    למכרז  2בחלק  מובא בתמצית  המט"ש ומכון הסינון  והאחזקה של  פירוט עבודות ההפעלה   1.02
   .למסמכי המכרז 5 -ו  4בחלקים ירוט פ

לרשות המציעים יעמדו לעיון במשרדי המועצה, בשעות קבלת הקהל, ספר המיתקן המקורי של   1.03
להטיי מערכת  לתוספת  תוכניות  המכון,  תוכניות  מאגר  המכון,  כולל  ירודה  באיכות  קולחים  ת 

)מכרז שבהליך פרסום(    ירודה  /שפכים באיכות  ירודה  ל  ו"חות תפעוליים ש דלקולחים באיכות 
 ים האחרונים וכל חומר רלוונטי אחר הנמצא בידי המזמין. ששנים עשר החוד

המילה  תשומת מופיעה  שבו  מקום  בכל  כי  המציעים  לבדה  לב  המילה  "מכון"  ללא  "סינון"  , 
 הכוונה למט"ש.  

ויודגש כבר עתה, כי     המועצה ודות המתואר/המוערך במכרז/הסכם זה,  העבעל אף היקף  יובהר 
 בפרט.   הסינוןביחס למתקן ו עבודות כלשהו בכלל   ףיקמתחייבת להאינה  

להורות  רשאית ודוק. המועצה תהא   להפסיק את    ימים מראש,  14, בהודעה של  לקבלן  בכל עת 
הקבלן  .  (בלבד  בלבד )והמשך מתן השירותים ביחס למט"ש  מתן השירותים ביחס למתקן הסינון

כנגד  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  לו  תהא    לאו ך,  כלתן הסכמתו  ו בהגשת הצעתו נולכך    ודעמ
   בעניין.המועצה 

 

 המכרז כוללת  חוברת 1.04

      הזמנה להציע הצעות                                   -  1חלק  1.04.1

                 שתתפים במכרזוראות למ מידע וה -  2חלק  1.04.2

 הצהרת והצעת המציע להפעלת ואחזקת המכון            – 3חלק  1.04.3

 לליים לביצוע העבודות                      כם תנאי -  4חלק  1.04.4

 טכני                                                      מפרט  -  5חלק  1.04.5

   רז והחוזה   טפסי המכ -  6חלק  1.04.6

 ריכוז רשימת המסמכים שעל המציע להגיש בהצעתו  - 6.1טופס   1.04.6.1

 פרטי המציע  - 6.2טופס  1.04.6.2

 החוזה   - 6.3טופס  1.04.6.3
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 נקאית להשתתפות במכרז )שיש לצרף להצעה( בערבות  – 6.4 ספטו 1.04.6.4

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )שיש להפקיד אחר זכייה(  - 6.5טופס  1.04.6.5

היעדר  -  6.6טופס   1.04.6.6 בדבר  לפי    תצהיר  בעבירות  זרים  הרשעות  עובדים  חוק 
  –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א  

1991 

ב  -  6.7טופס   1.04.6.7 הרשעובדתצהיר  היעדר  מינימום    תר  שכר  חוק  לפי  בעבירות 
 1987 -התשמ"ז 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  - 6.8טופס   1.04.6.8

 עלי זכות חתימה אישור עו"ד בדבר סטאטוס תאגיד וב - 6.9טופס  1.04.6.9

 נוסח מחייב  –נוסח אישור והמלצה בדבר הניסיון   - 6.10טופס  1.04.6.10

 תצהיר איתנות פיננסית  - 6.11טופס  1.04.6.11

 הצהרת המציע ומחזור כספי  חשבון על   אישור רואה - 6.12טופס  1.04.6.12

 תעודת מסירה  - 6.13טופס  1.04.6.13

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה  – 6.14טופס  1.04.6.14

              נספחים    -  7חלק  1.04.7

א'  1.04.7.1 מצורף  ספר    -  נספח  )אינו  המקורי  במשרדי    -המתקן  בו  לעיין  ניתן 
 המועצה(. 

 . אינו מצורף() ההאחרונמהשנה   םיחות חודשיששה דו"   -נספח ב'  1.04.7.2

  תיקון   (שימוש בבוצה וסילוקה)  (מניעת זיהום מים)תקנות המים     - נספח ג'  1.04.7.3
מדינת   חוקים של  ( )נוסח מלא ומעודכן מפורסם בספר ה 2020-התש"ף) 

 ל(. ישרא

 הוראות  בטיחות.    -נספח ד'  1.04.7.4

 דרישות ביטוח.  –נספח ה'  1.04.7.5

ו' 1.04.7.6 מער-נספח  על  וההגנה  האבטחה  חיוניוכעקרונות  מחשוב  ספקי  ו ת  עברו  ת 
 מים

 תכניות    -  8חלק 

 המכון הקיים      תכניות  -             

 תכניות מכון הסינון  -  

                               טכנית של מכון הסינוןפרשה   -  

 הסף שיפורטו להלן. מציעים העומדים בכל תנאי  רשאי להשתתף במכרז אך ורק 1.05
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חובה, 1.06 הקבלנים  הניתקיים    סיור  בלו"במועד  המכרז  קוב  הקבלנים    .עיללדז  בסיור  השתתפות 
כרז. קבלן שלא ישתתף בסיור הקבלנים לכל אורכו הצעתו  ותנאי סף להשתתפות במ  חובההינה  

 תיפסל על הסף.

מסמכי המכרז יועמדו  יתקיים סיור נוסף שהינו רשות. שהינו חובה כאמור,  לנים  הקב מלבד סיור 
,  45המצויים ברח' תמר  ועצה  מ האתר המועצה או במשרדי  לעיון ולהורדה ב  לרשות המעוניינים

 "(.מועצהמשרדי ההלן: "עיל ולעומר )ל

במשרדי    ,רהמק  בשום  שלא יוחזרו  ,₪  3,000תמורת תשלום של  את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש   1.07
   .או טלפונית באמצעות אשראי מחלקת הגביה, בשעות קבלת הקהלב המועצה 

 ם לנדרש בתנאי הסף.תאבה ערבות בנקאית יש לצרף להצעה 1.08

מועד האחרון להגשת שאלות  ד לוקיימות, ולהעלותן על הכתב עלרכז את כל השאלות במידה    שי 1.09
השאלות   קבלתלוודא ו michrazim@omer.muni.il   לדוא"ל:כהגדרתו להלן ב"לו"ז המכרז", 

 הבא:ות להתבצע באופן  ת השאל על הגש .08-6291140בטלפון מס' 

הבהרה  הפנייה 1.09.1 לשאלות  מענה  כדלקמן:  לקבלת  העמוד; שם    תכלול  מספר  המכרז; 
מתייחסת אליו  במכרז  השואל הסעיף  פרטי  השאלה;  פירוט  מהשאלה;  טלפון  ;  ס' 

 וכתובת דואר אלקטרוני. 

 )לא יתקבלו  אבטבלה במבנה הב  בלבד  WORDקובץ  תוגשנה על גבי    המציעיםשאלות   1.09.2
 (: PDFפורמט סרוקים או מסמכים ב כיםמסמ

  שאלות הבהרה: -  14/2022מכרז          

מספר העמוד   מס'
 והסעיף במכרז 

 פירוט השאלה 

   

   

 

של  הת  נוסח  1.09.3 המחייב  הנוס הוא    המזמין שובות  ממסמכיח  נפרד  בלתי  חלק   ומהווה 

 המכרז.  

הבקשות, יראו    קבע לצורך הגשתנשלפניה ו/או השגה עד למועד    המזמיןלא התייחס   1.09.4
 ת המשתתף.פניי דחיית בכך

 יקונים במסמכי המכרז עד למועד פרסוםשומר על זכותו להכניס שינויים ות   המזמין  1.09.5

המשתה לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתו  כאמור  תפיםתשובות,  והתיקונים  השינויים   .
   המועצה רתע ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפורסמו בא מחייבים כל מצי

להגשת שאלות    מועד האחרוןהדחיית    לרבותמועדים  הארכת    רשאי להודיע עלן  המזמי 1.09.6
 . המועצהת בהודעה באתר האינטרנט של  הבהרה וזא

למזמין  מכיו, חובה על המציע ליתן  ו מסמובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז א 1.09.7
ת להגשעד האחרון  ומולא יאוחר מה ו  הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על יד 

 יל. שאם לא כן יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה. שאלות הבהרה כמפורט לע

mailto:michrazim@omer.muni.il
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הודעות  למען   1.09.8 אחר  שוטף  באופן  ולעיין  לבחון  מתחייב  המציע  ספק,  המזמין  הסר 
 שיהיו(.   )ככלבאינטרנט 

כי בכל מקרה שימצא 1.09.9 בין אם במסמכים  ומובהר  וכו'   סתירות, שגיאות, אי התאמות 
ו אםיבעצמם  התאמה  ן  תקנות    באי  צווים,  הבנה  ו לחוקים,  אי  בהירות,  אי  או  כדו', 

פרט או  לסעיף  ליתן    במסמכי  באשר  המציע  על  חובה  בכתב למזמין  המכרז,  הודעה 
על פי המפורט לעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון  דו ו בדבר האמור מיד עם גילויה על י

 . טענה בהקשר זה לכ שאם לא כן יהא מנוע מלטעון  .גשת שאלות הבהרהלה

ו  או ע״י גורם אחר מלבד המועצה ו/א/הסברים שניתנו בע״פ ו  כל פירושים, הבהרות או 1.09.10
כי המועצה אינה   המי מטעמ  יחייבו את המועצה. למען הסר ספק, מובהר בזאת,  לא 

בעל אחרא במכרז  למשתתפים  שיינתנו  הסבר,  ו/או  פרוש  לכל  שינויים, -ית   רק  פה. 
ת המועצה. בכל מסמכי הבהרות"( יחייבו אבכתב )להלן: "   ורתשובות ותיקונים שנמס

ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר   מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות
כי ההבהרות ובין עצמם, יגבר מסמ   האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין

 האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

החומר 1.10 בכל  היטב  לעיין  מתבקשים  ל   הנכם  ולהחזיר  את  המצ"ב  שתכלול  הצעתכם  את  כל  נו 
בסעיף   המפורטים  וחתומ  1.04המסמכים  מלאים  כשהם  לחתום  לעיל,  המוסמכים  ידי  על  ים 

 עמוד ועמוד.  עליהם בכל

למילוי   1.11 לדאוג  המציע  העל  מסמהוראכל  וביתר  זה  במסמך  המפורטות  מילוי  ות  אי  המכרז.  כי 
 ההצעה.  תאחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסיל

יש  ההצע   תא 1.12 סגורהה  במעטפה  חלקה,  להגיש   ," נכתב  פומבי עליה   "  14/2022  מכרז 
 . לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה

.  "2"חלק    -" ו1כל מעטפה "חלק    ל עולצין    מעטפות  2-צל לבמקרה וכמות המסמכים רבה יש לפ 1.13
 ם ע"י המציע. ימהחזיר את מסמכי המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתורה, יש לבכל מק

שליח מטעמו במשרדי המועצה  הה 1.14 ע"י  או  המציע  ידי  על  ידנית  תוגש  למועד האחרון    -צעה  עד 
 עות. להגשת ההצ

בדואר 1.15 ששוגרו  הצעות  תתקבלנה  לא  מקרה  לתיבה  בכל  הוכנסו  תיב  ו/או  שאינה  ת  אחרת 
 עה בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. ל כל הצלא תתקבהמכרזים וכן 

המכרז, לפסול ו/או לדחות    לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל   כות,לעצמה את הז  המועצה שומרת  1.16
ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות    גביו היה למועצהלאת הצעתו של מציע,   ניסיון רע 

שב אי  של  משמעובמקרה  רצון  הפיעות  מעבודתו/שרותיו,  חשד    חוזהרת  תי  המציע,  ידי  על 
 וכיו"ב.  לי למרמה, תביעות בלתי סבירות בעל

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת    מועצהאין ה 1.17
לפצל את  והעבודות על פי שיקול דעתה הבלעדי  כות להגדיל או להקטין את היקף  לעצמה את הז

להזמין  בודותעהביצוע   את    לשלבים,  מהן  כול  העבודותמהזוכה  חלק  רק  את    ןאו  לפצל  או 
ביותר מקבלן  מציעים שונ בין    תהעבודו פי שאחד,  ים, לבחור  על  וללא  יקול דעתה הבלהכל  עדי 

מוותר והמציעים  בהנמקה,  זה. צורך  בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מראש  ומנועים    ים 
 לא ישתנו.  , אך המחירים המוצעים עם סכום שונה מן ההצעה  חוזה מור ייחתםבמקרה כא
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שיקתפתחנה  ההצעות   1.18 למ יו  עבבמועד  שי ימסר  המכרזים גיש  י  לתיבת  ההצעה  למועד    את  עד 
 . ולא חובה  תהינה רשו תיחהבישיבת הפ השתתפות  . האחרון להגשת הצעות כהגדרתו להלן

 

 יני בדש פ

 עומרהמקומית   ראש המועצה 
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 רז למשתתפים במכוהוראות  מידע - 2 חלק 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  2.01

ואשר המציאו את    הבאים במצטבר  בכל תנאי הסף  יםמדומציעים הע רשאים להשתתף במכרז  

 כל האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

כי לא רשאים למען הסר ספק מוב  -  יחיד או תאגיד רשום כחוקמציע שהינו   2.01.1 בזה,   הר 

שאינו  להש יחידים  חבר  כחותתף  רשום  בתאגיד  להשתתף מאוגד  רשאיות  לא  וכן  ק 

ו בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד  ות במיזם משותף אויפחברות או שות

 רשום כחוק. 

. מציע שהינו תאגיד יצרף בנוסף תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  

 (. עדכני של התאגיד ונסח  6.9בנוסח טופס   האישור מורשי חתימ ,  אגדותתעודת הת

 

 את מסמכי המכרז. שרכשמציע  2.01.2

 לה על רכישת המסמכים, על שמו(. קב זה יצרף המציעי א )להוכחת תנ
 

 מציע שהשתתף בסיור קבלנים לכל אורכו. 2.01.3

 יצרף המציע פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידו(. )להוכחת תנאי זה  
 

שה 2.01.4 ערבמציע  בנקאית  גיש  באוטונוות  של  מית  אלף    מאהבמילים:  )ו₪    100,000סך 

הצחדשים שקלים   להבטחת  "ערבות  )להלן:  למדד(,  "עה(  ל  צמודה  צרכן, המחירים 

עמוד אשר ת  15.07.22שפורסם ביום    2022  יוני  יהיה מדד חודש כאשר המדד הבסיסי  

ליום   עד  המקומית    01/03/2023בתוקפה  "המועצה  בתנאים  לפקודת  באופן,  עומר", 

המכהא בתנאי  למורים  ובהתאם  הצעה של    קהמדוינוסחו  רז  להבטחת  ערבות   "נוסח 

 .6.4כטופס  מכרזף למסמכי הצורמה "חוזהולביצוע ה

 

 , כדלקמן ובמצטבר:2017-2021במהלך השנים  המציע בעל ניסיון מוכח  2.01.5

 
יומית  בספיקה    ביולוגיים-שני מט"שים מכניים  לפחותשל  אחזקה ותפעול  ב 2.01.5.1

אחכ  ליום מ"ק    3,000  לפחות  של מכון,    3במשך    ד,ל  כל  ברצף  עבור  שנים 

 . מים וביוב ייד ו/או תאגפחות, שתי רשויות מקומיות ל
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 ון אחד לפחות מבין השניים שכולל גם טיפול שלישוני .כמ 2.01.5.2

 
אותן  המציע 2.01.6 מביצוע  הכנסות  סף    בעל  תנאי  להוכחת  שהוצגו    2.01.5.1בסעיף  עבודות 

כ  3של לפחות    שנתיבסך  ,  2.01.5.2  -ו משלוש שנות    אחתבכל  ולל מע"מ,  מיליון ₪ לא 

זה סף  תנאי  להוכחת  לעיל  שהוצגו  פיננסית  ו  הינ  המציע  ף  סובנ ו  הניסיון  איתנות  בעל 

עבודות  בתחום הקמה ואחזקת מערכות   כולל וביצע  מט"שים, תחנות    אלקטרומכניות 

וכו'   של שאיבה  כספי  מחזור  לשנ  מיליון  6  לפחות  בהיקף  אחת  מע"מ  ללא     ה ₪   בכל   ,

 .2017-2021שנים בין השנים  5מתוך    משלוש שנים

זה   תנאי  סעיפיו,  )להוכחת  להצעתו   עימצ על העל    6.12  -ו  6.11,  6.10טפסים  את    לצרף 

   כשהם חתומים ומלאים על כלל חלקיהם(.

 

בפנקס    עציהמ 2.01.7 בנאיות,  ,הקבלניםרשום  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק   לפי 

  500סימול    -ראשי משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה  ף  ענב   ,ותקנותיו  1969-"טשכהת

 .3-בבסיווג 

 , על שמו(. הנדרשישום העתק מהר ע מציהף )להוכחת תנאי זה יצר

 

קיבל  מציעה 2.01.8 בפרויקטיםל  צו  לא  יד  מוצעשב  סילוק  שהחל  בתקופה  ידו  על    -ו 

 .הגשת ההצעות ועד למועד  01/01/2010

 (. מאומת ע"י עו"דתום על ידו יר חתצה  יצרף המציע  ה)להוכחת תנאי ז

 

 שצירופם נדרשנוספים מסמכים  2.01

כל    על 2.01.1 את  להצעתו  לצרף  מהכלל,    6.1בטופס    המפורטיםם  מכיסהמהמציע  יוצא  ללא 

 נדרשים. ל שככ ים,הנדרש  יםבמדויק ועל פי הנוסח

הפרטים  על גבי הטפסים המקוריים ולאחר שמולאו בהם בדיו כל  יצורפו    המסמכים  כל 2.01.2

מהכלל  הנדרשים, יוצא  מללא  בחתימה  ושנחתמו  זה  ,  ובכלל  כנדרש  מפרט  הוסמכת 

 וההצעה.   הטכני

הכלל, במדויק ועל  וף כל המסמכים הנ"ל, ללא יוצא מירזה, כי צר בהוב למען הסר ספק מ 2.01.3

ש הנוסח  מסמך ש,  נדרפי  השמטת  ולכן  במכרז  להשתתפות  יסודי  מוקדם  תנאי  מהווה 

מהתוכן שנדרשו, עלולים סטייה מהנוסח ו  גשת מסמך שיש בומהמסמכים שפורטו או ה

 לגרום לפסילת ההצעה. 
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משפ 2.01.4 ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  וכאח  תטיהצעת  בלבד,  הנתונים  ת  או  המסמכים  ל 

במכרז הניסיו   הדרושים  השאר,  בין  וכולל,  המשתתף הערן  שם  על  יהיו  הבנקאית,  בות 

 .במכרז בלבד

 

 אופן הגשת הצעות 2.02

את כל המסמכים כמפורט במסמך זה, במלואם ולאחר שמולאו בהם   על המציע להגיש  2.02.1

 . דרשנכ טים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכתכל הנתונים והפר

כל הפרטים הנדרשים   בדיו, כאשר מולאו בהם  ים המקורייםפס בט  יש להגיש  ההצעהאת   2.02.2

לא ברורים  מילוי פרטים    ילוי כל הפרטים,גוף ההצעה, אי מללא יוצא מהכלל. מחיקות ב

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -או כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

ב לוואי או  מכתן בסמכים וביין בגוף המ, ב זכרשינוי או תוספת שייעשו במסמכי המ  כל 2.02.3

   לפסילת ההצעה.עלולים להביא בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז,  

או הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר מלבד המועצה ו/או    הרותבהכל פירושים,   2.02.4

  אינה   המועצה   כי   בזאת,   ר מובה   ק, ספ   הסר   למען  המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו   י מ

  שינויים,   רק   פה. -בעל   במכרז   למשתתפים   נו ינת שי   הסבר,   או / ו   פרוש   לכל    ת י רא אח 

  בכל   ה. המועצ   את   יחייבו   הבהרות"(   מסמכי "   )להלן:   בכתב   שנמסרו   ותיקונים   תשובות 

  יגבר   המקוריים,   המכרז   מסמכי   ובין   ות ההבהר   במסמכי   האמור   בין   סתירה,   של   מקרה 

  גבר י   צמם, ע   ן ובי   הבהרות ה   י כ סמ מ   בין   סתירה   של   במקרה   ההבהרות.   כי במסמ   האמור 

 יותר.   המאוחרת   בהבהרה   מור הא 

  ערוך ל   רשאי   המציע   ין א   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  2.02.5

  ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין   מכל   שינוי, 

  ״י ע   ן כ הו   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   צדדים ה   את   יחייב   מקרה   בכל   בהצעתו(. 

  לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   עים, מצי ל   ר שנמס   וכפי   המועצה 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה 

  המכרז,   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   תייגות הס   או   תוספת   י, שינו   כל   לעניין  2.02.6

חרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך א   בין 

 חת או יותר מהדרכים הבאות: בא  עוללפבנדון, המוחלט תה  דע ל קולשי

 או לדחות את הצעתו של המציע;  לפסול  2.02.6.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   ות לרא 2.02.6.2
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 הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.   לדרוש  2.02.6.3

פי אישורלחתום   המציעעל   2.02.7 על  בכל מורשי החתימה שצירף להצעת  , בחתימה מלאה  ו, 

שומק "חנם  בו  המצירשם  הקבלן"  או  ע"  תימת  ממסמכי  "חתימת  דף  כל  בתחתית  וכן 

 . המכרז ללא יוצא מן הכלל

א  2.02.8 חתימה  חהעדר  של  קיומה  חתימו  שנדרשות  ה  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  לקית 

עלולה לגרום   חותמת ברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם,   העדר שתי חתימות,  

 . לפסילת ההצעה

יף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות  עק   או  אופן ישירהכרוכות, ב   ותי לוכל הע 2.02.9

שיש לצרפם   מסמכים ותעודות   ים הנדרשים בגין האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומ

אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר    עלות להצעה וכל הוצאה או  

עצה תחליט  המואו  ו/ה שהיא  רז מכל סיבהמכ  טלפק מובהר בזה, כי גם במקרה בו יבוס

עלוי  להחזר  זכאי  המציע  יהיה  לא  מהן,  חלק  כל  או  העבודות  את  לבצע  או שלא  ות 

 מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז. שהן בגין רכישת  הוצאות כל

כל 2.02.10 בהנמקה  צורך  וללא  הבלעדי  שיקולה  לפי  רשאית,  המועד המועצה  את  לדחות  שהי, 

יום מהמועד האחרון להגשת   45ל  ה עתעלה שלא  קופ ת למכרז לתצעוהה  האחרון להגשת

 משתתפי המכרז.   ההצעות הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל

ע"י   ושנקבע  יםמחירההנחה על  נקוב בעל המציע ל .  3חלק  הצעת המחיר תוגש על גבי   2.02.11

   .ומכון הסינון ט"שקת המת לאחזות מקסימאלי יוהמזמין כעלו

"ח ש   2.5  נההי לאחזקת המט"ש  המזמין    נקבעה על ידיהמקסימאלית ש  הזקעלות האח 

 (."במט"שטיפול מקסימלית לעלות )להלן: " ם קולחי מ"ק לכל

(  סינון"מכון ה"  :)להלן  אגם פארק עומר  לש  במכון הסינוןטיפול  ימלית להמקסעלות  הו

 במכון הסינון"( לית לטיפולעלות מקסימלהלן: ") לחודש ₪ 16,000יהיה 

 אלו. ת יועל עלו  ןשתינתאחת, אחידה, בהנחה  על המציע לנקוב ור,מכא

במ"ק    הטיפול  לעלות  תוספת  שיציע  של    זקה האחעלות  לאו  מציע  מכון החודשית 

 יפסל על הסף.סינון ה

 ון. יודגש שההנחה תהיה אחידה הן לאחזקת המט"ש והן לאחזקת מכון הסינ

ם באחזקת ג  "שמט ה  תחזקכה באשז  ןבלהפעיל את הקו מתחייב לינין אהמזמיובהר, כי  

 שנים.   15-ת האחזקה של המט"ש שעשויה להגיע ל מכון הסינון כל תקופ
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ום הסבר בהתראה מראש כון הסינון ללא שאחזקת מ  כל להפסיק אתש שהמזמין יוגדמו

עילה או סיבה לדר  3של   ולקבלן האחזקה לא תהיה שום  קת על הפס וש פיצוי  חודשים 

   . ןנו ון הסיהאחזקה של מכ

מסכים,    והגיהמציע  במידה  בפרקים  כי  המופיע  סעיף  לאותו  שונים  יחידה  מחירי  ש 

ן  שבו בח  ועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקחשונים ו/או מקומות שונים, תהא המ 

 המחיר הנמוך ביותר לאותו סעיף. 

 

 פתיחת המעטפות 2.03

, ועצהלמ   ציאמלה"( מחויב  הזוכהלהלן: "מכרז ) ה הזוכה בהמציע שהצעתו תיבחר כהצע 2.03.1

המסמכים הנדרשים להתקשרות ובכללם ולא  את    עד ההודעה על זכייתוימים ממו  7תוך  

 אישור קיום ביטוחים. ע החוזה וערבות בנקאית לביצו רק, 

כלשהי  הזובו  חזר   2.03.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  כה 

תמהתחייבויו לפי  המתיו  לחל  –כרז  נאי  המועצה  ה אט  תוכל  הבנק ת  אית  ערבות 

 והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. , השתתפות במכרזל

שי 2.03.3 מלוא הערבות  פ סכום  יהווה  ומועמומש כאמור,  מוסכם  הנזקים  מרארך  יצוי  בגין  ש 

מציע  ור, והזקיהן כאמשיגרמו מועצה ו/או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נ

גיע למועצה ו/או למי מטעמה  ויים הנכון המה הוא סכום הפיצם זוסכ ים כי  מצהיר ומסכ 

 ע מיתר התרופות העומדות. בגין הפרת התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרו

האמו 2.03.4 אף  לעל  המועצה  עילר  רשאית  בו,  המפורטות  הנסיבות  בהתקיים  הרי  לא  -,  אך 

את  -חייבת  שה  לראות  חתהחוזה  במוגש  הזוכה  ע"י  הום  כתצעסגרת  מיד  ו  תקף  חוזה 

בולא פי החוזה    חר שהוסיפה  על  ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה  את חתימתה 

דין לשם אכ כל  פי  כל תרופהועל  של החוזה או לשם השגת  סעד אחר שהיא  או  ו/  יפתו 

 זכאית לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

לפי 2.03.5 רשאית,  דע  המועצה  הבלשיקול  בהנמקה  עד תה  צורך  וללא  בא ו/י  מצד ו  הסכמה 

ח  כה הזו כל  ו/או  המכרז  את  להסב  אחר,  מציע  כל  החיובים או  את  ו/או  הימנו  לק 

במל  בו,  הכלולים  בוהזכויות  תאגיד,  או  יחיד  לכל  בחלקם,  או  המכרז   שלבכל  ואם  של 

תבי ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  אחר  ג'  צד  לכל  ו/או  במכרז  בענייןולמשתתפים  זה.   עה 

 י המכרז לצד ג' כלשהו.פ-חובותיו על  את זכויותיו או הסבלי  הא רשאזוכה במכרז לא י ה

מקה כלשהי, לדחות את המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנ 2.03.6

הע ביצוע  על  ות  בודתחילת  תעלה  שלא  תקופה  שנקבע   12למשך  מהמועד  חודשים 

 ות.חוזה לתחילת העבודמכרז/בב



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

    כיםשפיפול בלהפעלת ואחזקת המכון לט   14/2022  מבימכרז פו
 

 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

בה  התקופ  2.03.7 כת ה  ההצעה  בתוקחשב  להגשת   האחרון  מהמועד   יום   180  היא   פהעומדת 

 הצעות.  

 

 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה  2.04

זכייה יהא  ד לועמהזוכה שי,  הסף  בתנאי  המציע  של  מידהעו  המכרז   מסמכי   בדיקת  לאחר 2.04.1

 . חוז ההנחה הגבוה ביותר אהמציע בעל 

יקה, כפי  ד בל  הם, כ לכל חלק מ  ערוך למציעים או ם למטעמה רשאי  ו/או כל מי   המועצה  2.04.2

בבדיקות   מטעמה  ומי  המועצה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד  כל  לנכון.  שימצאו 

  היה , ת שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעילכאמור, ככל  

 המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. 

ו  ויאי ימצהמציעים כ  שהוא, לבקש מאת  שלבמועצה, בכל  עוד רשאית ה 2.04.3 או  / כל מסמך 

להערכת  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה  לדעת  הדרושים,  הבהרה,  ו/או  נתון  ו/או  מידע 

לפסו  ההצעות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  והמועצה    או / ל 

ו/או רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו  מציע,  של  הצעתו  את  הש  לדחות  במהלך  נים  כושל 

לר איהאחרונות  של  במקרה  חוזה עות  יב ש  בות  הפרת  מעבודתו,  משמעותית  ע"י    רצון 

המועצה רשאית לא להתחשב ב.  המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו" 

ת בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  אנאיכלל  או  ה  לדרישות  התייחסות  חוסר  בשל  ו 

   .לנתונים שבמסמכי המכרז

קביעת המציע    -  ותרולות בי זהן  שה   שני מציעים,  י הצעות זהות שלה ותתקבלנה שת יה 2.04.4

ניסיונו בהפעלת מט"שים   , קרי, ילוגודל המט"שים שהמציע מפע הזוכה תקבע על סמך 

 ן: להלבעל הניקוד הגבוה ביותר )במצטבר( בהתאם לפרמטרים ש

יומית מעל    -  לפחות שלושפעיל  מ"ק שהמציע מפעיל או ה  3,000על כל מט"ש לספיקה 

אחרו  10במהלך  שנים   לצורך   2011-2021  ן בי  , נותשנים  נקודות  בשתי  יזוכה  הקבלן 

 קביעת ניסיונו. 

ש שנים  מ"ק ליום לתקופה של שלו  20,000מעל  על הפעלת של כל מט"ש לספיקה יומית    -

ב ה  10-לפחות  נוספתונואחר השנים  בנקודה  יזוכה  הקבלן  מעל    .ת  תהיה  התוספת 

זוכה מ"ק י  20,000  מט"ש בגודל מעלמק"י כלומר    3,000סי למט"ש מעל  הניקוד הבסי

 נקודות.   3-ב

ד אלא אם לענין סעיף זה, מט"ש שמופעל ברצף יותר משלוש שנים ייחשב כמט"ש אח

 .ט"שהייתה הפסקה של שלוש שנים בין שתי הפעלות של אותו מ
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האמור,   2.04.5 אף  לקבל  על  מתחייבת  אינה  ביוהמועצה  הזולה  ההצעה  או  את  הצעה  תר  כל 

המועש שומהיא.  לעצ צה  הזרת  את  לה  ת כומה  או  גם להקטין  העבודות  היקף  את  גדיל 

או המועצה  צרכי  ישתנו  בהם  במקרים  וזאת  החוזה  חתימת  בהם   בטרם  במקרים 

 ההצעות חורגות מן התקציב שאושר לביצוע.   

 

 ות קשרההתמשך  2.05

את   ולתחזק  לתפעל  יהיה  הזוכה  הקבלן  ועל  הסינון  מהמט"ש  במשךתקן    שנים   15  כנדרש 
 , באופן שלהלן: ת המט"ש לידוירסמד , ממועה(פציהאו תקופות  ר, כולל)במצטב

 "(. סכםתקופת הה: ")להלן (חודשים 60)  בת חמש שנים הראשונה תהיה התקופ ה

המזמין  ל תהא  הבלעדי,  אופציה  בלבד,  דעתו  שיקול  ההתקשרות  את   ריךלהאלפי    בשתי   משך 
 "(.הפצי האותקופות )להלן: " אחת מהןכל ים( חודש   60) בנות חמש שנים  נוספות תקופות 

תקופהכהארכל   אופציה  / ת  קיבל  מימוש  שהקבלן  לאחר  המועצה  תהיה    מראש הודעה  מאת 
 שנים.   5קופה נוספת של החוזה הוארך בת , כי ובכתב

רשא  תהא  לכולם,  המועצה  ולא  לחלק מהשירותים  רק  אופציה  לשיקול  ית לממש  הכל בהתאם 
כנגד המועצה    הביע רישה ו/או צולקבלן לא תהא כל טענה ו/או ד  רכיהדעתה הבלעדי ובהתאם לצ

 בעניין. התמורה תשולם בהתאם.

תהא   להורות   רשאית המועצה  עת  של  לקבלן  בכל  בהודעה  מראש,   14,  מתן    ימים  את  להפסיק 
  ודע הקבלן מ.  (בלבד  בלבד )והמשך מתן השירותים ביחס למט"ש  השירותים ביחס למתקן הסינון

נ ולכך   הצעתו  הסכמתו  ובהגשת  תביעה    ו לתהא    לאולכך,  תן  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כנגד  כל 
 בעניין. המועצה 

 

   תשלום התמורה 2.06

ח 2.06.1 תשלום  התשלום:  חשבו  יודשתנאי  בינילפי  ש נות  המכרז יים  בתנאי  כמפורט   אושרו 
 .4.34ו"ח החודשי כמפורט בסעיף ת הדגשת החשבון והגשימים מיום ה  45תוך  שישולם

ואם החשבון והדו"ח    דשיו"ח החותנאי לאישור החשבון הוא הגשת הדמיוחד שמודגש ב 2.06.2
ספ שונים,  במועדים  תתחיל  יוגשו  התשלום  מועד  לקביעת  הימים  הגשת עד  ממו ירת 

 ין השניים. חרון מבהא

פורסם ע"י  לצרכן המהתמורה בהתאם לעדכון מדד המחירים    תעריףיתעדכן  אחת לשנה   2.06.3
לסטטיס   הלשכה ביום  אשר    רבמצדלחודש    טיקההמרכזית  י   15  מתעדכן    ר אונ לחודש 

 . בכל שנה

המחירים  הבסיס המדד   2.06.4 מדד  יהיה  חודש  י  של  ביום  לצרכן  המתפרסם  לחודש   15יולי 
 הקובע לתשלום יהיה זה הידוע ביום הגשת כל חשבון .   המדד -אוגוסט 

ירשום   2.06.5 ישולם    ואינ חיר  המ  צעתבההמחיר שהמציע  כשיעורו  כולל מס ערך מוסף, אשר 
 ן.חוק כנגד חשבוניות מס כדי ב
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   רקע כללי 2.07

הממה ע ועצה  לקומית  במטרה  המכון  את  הקימה  שלישונית  ומר  לאיכות  השפכים  את  הביא 
 של שטחי גינון בישוב ובפארק התעשייה עומר.  מוגבלת  בלתי קיה שתאפשר הש

ביולו מכני  מכון  הינו  בטנסיבי  אינגי  המכון  מאוורות,  הפועל  תעלות  המשופעלת,  הבוצה  שיטת 
ORBAL   2000שנבנה בשנת. 

 עיקריים שלהלן:משנה המתקני ההמכון מורכב מ

 למכון. אשית בכניסה תחנת שאיבה ר -

 מתקנים לטיפול קדם בשפכים. -

 לטיפול שניוני בשפכים. ניםמתק -

 מתקנים לטיפול שלישוני בקולחים.  -

 מתקנים לטיפול בבוצה.  -

 ם. לקולחי גרמא -

 תחנת שאיבה לקולחים.  -

תוחזק   והמכון  אותו  שהקים  הקבלן  ע"י  הנוהופעל  הקבלן  שמ לאחריו  ומוכחי  את  פ חזיק  עיל 
 . שנים 15ן במשך המכו

המאחר   בין  והמוההתקשרות  המתחזק  היקבלן  אפעיל  הגיום  המט"ש  מפרסמת  ת  לסיומה  עה 
 המועצה מכרז זה.  

 ימות והמשהעבודה ר אותי 2.08

כו והעבודות  הפעלה  ומונעת  תחזוקה  ללות  המכוןשוטפת  של  אגם  ושל    מלאה  של  הסינון  מכון 
כל הנדרש פארק עומר על  ומוחלטת של הקה לכךהנלוו ו  ,  בלן לאחזקת המכון  , ואחריות מלאה 

השפכים   וטיהור  המכו א  יםרמהמוזהפעלתו  דין,ל  כל  לפי  הנדרשות  וברמה  באופן  ובהתאם    ן 
המוסמכ   להנחיות ההגורמים  לכל  ובהתאם  בשינויים  שיחולו  והעדכונים  עד  ים  ובהנחיות  דין 

ה העבודות  כל  לרבות  ובמהלכה,  ההתקשרות  של  פעולות  תקופת  חלק  וכל  וההתחייבויות 
בהתאם  העבודות,   לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  ע ה  וזלחהפעולות  הפעלתו  בקשר  ם 

לן  ל הקבוטל עבות כל עבודה שתבין אם לאו, ולראם הן מפורשות וולתחזוקתו של המכון, בין  
ע לחוזה  המזמיןבהתאם  ידי  מטעמו,,  ל  מי  או  ו/או  ארעיות  לוואי  עבודות    נוספות   ולרבות 

 בהתאם לנדרש לפי כל דין ו/או בהתאם לחוזה. הנדרשות לתחזוקה ולתפעול של המכון

את  ן  בלהק שוטף  באופן  ויתחזק  כל  ,המט"שיפעיל  ימים    7במשך  ביממה    שעות  24  ,חלקיו  על 
ללא    המזמין ורציפה של כל מערך הטיפול בשפכי  ת להבטיח הפעלה שוטפת  בשבוע, זאת על מנ

ו ותקלות,  משךהפסקות  החוזה    זאת  תקופת  לרכל  השנה,  ימות  שבבכל  מנוחה,  ימי  תות  בות 
 .מהימ ובמשך כל שעות הוחגים  
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 : המט"ש ומתקן הסינוןותחזוקת  להלן עיקרי העבודה והמשימות לצורך תפעול 

 המט"ש

המט  .א תמידי  אחזקת  תפקוד  במצב  ו"ש  המט"ש  מרכיבי  כל  יחידעל  במט"ש, כל  הציוד  ות 
ה  מערכת  החשמל,  לאפשר  מערכת  מנת  על  וכו'  בשפכים  בקרה  בהתאם  ובטיפול  קולחים 

משלדריש ותקנות  המפרט  הסביבהות  ואיכות  הבריאות  האחבגרס,  רד  המעודכנת  תן  רונה 
 . בעת ההפעלה

להלן    5.02.03לסעיף  מהמכון שתהיה יציבה ובהתאם  ים  פק המו  הקולחים   יכות שלהבטחת א .ב
או של  בלן  ע"י הק    אחזקת  המט"ש  ת  תקנות משרד הבריאות שיהיו בתוקף בכל עותתאים ל

 . ומוא במקשיבו כל משרד ממשלתי אחר

לפחות    20%יה יציבה, בריכוז מוצקים של  תהי  הקפדה כי הבוצה היבשה שתסולק מהמכון .ג
התקנות    כן  עבודת הקבלן ושיהיו בתוקף בכל עת    להגנת הסביבה רד  אים לתקנות המשתתו

  -נספחים    -  7  לק בח  תקנות תקפות היום   גמהאחר )ראה לדו רגולטורי  כל משרד ממשלתי  של  

 

היב .ד הבוצה  והגרוסילוק  הגבבה  הרשוי שה,  ע"י  מאושר  סילוק  לאתר  הסת  מוסמכות  ות 
לויות הסילוק, בתדירות שתבטיח  לוא עסוי מ '( כולל כי הסביבה וכו להגנת  )המזמין, המשרד  

 זור פסולת וריח. ניעת מפגעים כגון זבובים, פימ

 וטיפול בגינון.  שבו ן, המתקנים והדרכיםשמירה על ניקיון המכו .ה

הגבבה .ו הבוצה,  המכון  ריסוס  הצורך  ,וסביבת  מאו  ,במידת  ריסוס  למניעת    שריםבחומרי 
 ם.זבובים ויתושי

דו"חות כמפורט    הפקתמכון, נתוני שפכים קולחים וכו' ושב של אירועים בניהול יומן ממוח .ז
 בהמשך.

  יו"ב , האנרגיה וכהציוד, החומרים  ,י הצורךלתיקון או החלפת ציוד לפ העלויות  בכל    נשיאה .ח
ה לתפעול  צי   לרבות  מכוןהנדרשים  שנתכלה,  ציוד  חידוש  חילוף,  חחלקי  ניתן  וד  שלא  דש 

מי בניה,  חומרי  צבע,  תקשורת,   , םלשקמו,  וכ  חשמל,  דלק  במסמכי  שמנים,  כמפורט  ו' 
 ז.המכר

 ים ובוצה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. ביצוע בדיקות שפכים, קולח  .ט

 . זקים אחריםה מפני גניבות, חבלות ונשמירה על המכון יום וליל  .י

בביטוחי  .יא המכון  בצד   ביטוח  פגיעה  ציוד,  במסמכי  מעבידים  חבות    ג',  מבנים,  כמפורט  הכל 
 המכרז.

     מפני שריפות. שמירה על המכון  .יב

 בטיחות וגיהות.  המוסד להכלכלה והתעשיה ו שרד דה בכל דרישות מיעמ . יג

 קרים ולכל מי שנמצא במכון. למביעת תאונות לעובדים,  נקיטת כל האמצעים במנ  .יד
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דרשת על פי חוק או מוגדרת  דה נ, החומרים או כל חומר עזר נדרש וכל עבול הציודאספקת כ .טו
 מכון. ול, אחזקה ותיקון חלקיו השונים של ה ע המכון לצורך תפ בספר ההפעלה של

והטי  .טז הפעולות  כל  וביצוע  הציוד  ספקי/יצרני  ע"י  הנדרשים  המותקנים  פולים  האביזרים 
אובמכון המתקן  בספר  מפורטים  הם  אם  בין  והם    ,  במידה  וזאת  לאו  אם  ובין  במפרטים 

 אחזקה של הציוד והאביזרים.  צורךנדרשים ל

בכל   .יז ביות  לוהענשיאה  כל  הכרוכות  וההתחייבו ביצוע  הפעולות  המפורטות  העבודות,  יות 
 במסמכי המכרז. 

פיזי  מצב תפקוד מזמין כשהוא בשל המכון למ  ,בתום תקופת החוזה  ,מסירה . יח ובמצב  ושלם 
)נאות, והמשך באחרי לציוד במשך שנה מיום סיום החוזה  לאחר    הבדק   ופת ק תדהיינו,  ות 

 סיום החוזה(. 

 חייבויות המפורטות במכרז זה.ת, העבודות וההת ביצוע כל הפעולו .יט

 (סינון""מתקן הלהלן: ) פארק עומרי אגם יפול בממתקן הט

,  ודדות הציוכל יחיו  תמידי על כל מרכיבי  תפקודבמצב    פארק עומראגם      מי ב  סינוןמתקן  אחזקת   .א
על  כוו  , מערכת הבקרהמערכת החשמל טיפמנת  '  בהתאם לדרישות המפרט  קולחים  ול בלאפשר 

 המעודכנת בעת ההפעלה.  ותקנות משרד הבריאות ואיכות הסביבה, בגרסתן האחרונה

ה  .ב או  לתיקון  העלויות  בכל  לפנשיאה  ציוד  הציחלפת  הצורך,  החומריםי  הנדרשים  ,  וד,  וכיו"ב 
האגםלתפעול   חי  פארק  חלקי  חידולרבות  ציודלוף,  חשנתכל  ש  ציוד  לשקמני  לא ש  דשה,  ו,  תן 

 וכו' כמפורט במסמכי המכרז. תקשורת, שמנים, , חומרי בניה, העיצב
 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. ובמאגר במכון הסינון  קולחים כות היא ביצוע בדיקות  .ג

 . דיםות מעבבח .ד

 לבטיחות וגיהות.  הכלכלה והתעשיה והמוסד רישות משרד עמידה בכל ד .ה

מוגדרת בספר    אות על פי חוק  דרשוכל עבודה נעזר נדרש    ומרל ח כוד, החומרים או  אספקת כל הצי .ו
 . במכון הסינון ל המערכות לכקיו השונים של לצורך תפעול, אחזקה ותיקון חלההפעלה 

והטיפו  .ז הפעולות  כל  ספקי/יצביצוע  ע"י  הנדרשים  במכולים  המותקנים  והאביזרים  הציוד    ןרני 
  דרשיםהם נמידה ווזאת בובין אם לאו  ם  טי פר, בין אם הם מפורטים בספר המתקן או במ הסינון

 האביזרים. זקה של הציוד וך אחלצור

,  ייקח דגימותריאות , המועצה או כל גורם אחר ש חיצוניים כגון משרד הבסיועה בפעולות גורמים   .ח
 ון.  שקשורות לאחזקת המכ סיוע בפעולות או יצטרך 

סמכי  ות המפורטות במחייבויהתוה ת  הכרוכות בביצוע כל העבודות, הפעולוהעלויות    נשיאה בכל  .ט
 המכרז.

וד מושלם ובמצב  וא במצב תפק למזמין כשה   במכון הסינון    ציודבתום תקופת החוזה, של    רה,מסי .י
לצ באחריות  והמשך  נאות,  שפיזי  במשך  סייוד  מיום  )דהי נה  החוזה  תקום  לאחר  ינו,  הבדק  ופת 

 חוזה(. סיום ה 

 כרז זה.במ רטותביצוע כל הפעולות, העבודות וההתחייבויות המפו .יא
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על  ין "י המזמ אינם כלולים בעבודת אחזקת המכון וישולמו ישירות ע הלן תשלומים של ות וההפעול .יב
 התשלום יוחזר לקבלן ללא תקורה או תוספת כלשהי. ידי הקבלן ו

 חברת החשמל לום לשת -

 מים במכון הסינון ריכת העלות צ -

 ה ביטוח המבנ  -

 נון הסי מכוןמוקד העירוני בגין שמירה על תשלום ל -

 ינון ן הסמכו  ללתפעו קליםהכימיעלות רכישת  -

 

  התחייבויות המזמין 2.09

בצינורות המחוברים או שיחוברו למכון  ו את כל השפכים  להזרים על חשבונ המזמין מתחייב   .א
 וספים בסביבת המכון.וכן ממקורות נ

את  מתחייב    מין המז הקבלן  לרשות  ויהאלהעמיד  אותו  שיקבל  המכון  האחראי  תר  יה 
 שטח המכון. ה ומחדל ב מעש הבלעדי לכל

לפי חוזה    ות וההתחייבויותב לשלם לקבלן תמורת ביצוע כל העבודות, הפעול מתחיי  ין המזמ .ב
 . 3בחלק  מפורט זה, כ

  2.08עיף  ן כמפורט בס מכון הסינו   נלוות לאחזקתחייב לשלם את כל ההוצאות ההמזמין מת .ג
 לעיל.  

שאי לשפכם ר  נווהוא איבלן  מהמכון אינם רכוש הק  פקיםכי הקולחים המובזאת,  מודגש  
 .כלשהואו למוכרם לגורם המזמין פי הוראת  על שלא

 

 תוספות למט"שושיפורים  2.10

הכ מהוציוד    תשתיותב ותוספות  שינויים    ,חשבונול  ע  , בצעלמתכנן  המזמין   ופיתוחו ון,    רחבתו 
 . "(מט"שעבודות לשדרוג ה"  -)להלן זקה ובמהלך תקופת האח  מכרז זההליכי לך במה

ידוע  שטרם  עתידי של המכון  ל פיתוח  כון  מזמין מתכנהנוספים שהרים  גמאוה  יוד  , הצהמתקנים
תכולת  ויכללו ב זה  מכרזעבודות נשוא ון ופרד מן המכחלק בלתי ניהווה   , זהבשלב    תוכנןשטרם ו

    העבודה של המציע .

לא  לן ל אחזקתו של הקבתפעולו ויעברו ל  במכון, הם  הללו  שינוייםהתוספות ו המיד עם השלמת  
  לידיו אותו  שהקבלן קיבל  בעת  לת המכון במצבו  ת והפע ן אחזקקבל בגימורה שהקבלן מבתי  שינו 

 .  ז זהבמכר

  שבון את השיפורים, בחחת  ק להמציע  יהיה על  ל ע"י המציע,  האחזקה והתפעו  בעת קביעת עלות
  וספת ה הן בהיבט המקל על האחזקה והן בהיבט של תמועצ"י ה ע  המתוכננות  שדרוגים ותוספות  

 עיל ויתחזק.ים שהמציע  יפ דשח  מתקנים
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לרבות  פל המכון  את  ולתחזק  לתפעל  מתחייב  הקבלן    , מכשיריםה  ,מאגריםה  ,יםמתקנהיכך, 
האביזריםה  ,צנרתה ו ה מערכות  ,  ציוד,  ל  כיו"בו בקרה  החשמל  הקיימים  לאשיתווספו    היום  ו 

וכן ל ל תמוללא כ. זאת  במט"ש למי  ו  א   למזמין  אפשררה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בחוזה 
  מט"ש.לשדרוג ה העבודותאת ע מטעמו לבצ 

שגרתית או    עלות  דרש וכל  דה, החומרים והציוד הנהתמורה כוללת את כל העבושכן מובהר  כמו  
לצורך  הנדרשת  תח   הפעלת  חריגה  כאמור,  עלהמט''ש  בלעדי  באופן  כ הקבלן    ול  היא  לולה  שכן 

 בתמורה הנקובה בחוזה. 

 ג המט"ש: לשדרוהעבודות  במסגרת  כנניםתומ שדרוגיםות ולהלן רשימה של תוספ

כ .א בנפח  מאגר  באיכות    10,000-הקמת  לקולחים  באיכות  מ"ק  ולשפכים  כולל  ירודה  ירודה 
ציוד,   צנרת,  ומערך  פיקוד  ל /השפכים  להחזרת  חנת שאיבהת בקרה,  אביזרי  כניסה  קולחים 

 ל חוזר.למט"ש לטיפו 

יה בתחום  לקולחים להשק   בהאיחנת שת   כוללמ"ק    80,000-הקמת מאגר לקולחים בנפח כ .ב
 ב עומר ופארק התעשייה.הישו

   :מט"ש הכוללותשכלול העבודות  .ג

 שדרוג מתקן לטיפול קדם )מגוב גס/עדין( בכניסה למט"ש. ‐

 . וע הגרוסת בכניסה למט"שערך שיק השמשת מ ‐

 .ת/טיפול במיסבים במערך האוורור באגניםלפהח ‐

 . וןהראשית למכ  בהאיחת בתחנת השא  להאבה טבות משהחלפ ‐

 .הקמת מערך טיפול שלישוני חדש ‐

 .יימת הקולחים להשקיה בתחנה  שיקום מערך שאיבת הק ‐

 . צהול בבוך פולימרים לטיפ רצנטריפוגה ומע תוספת ‐

   סייבר כולל הגנת בקרה במט"שחשמל ומערכת השדרוג מערכת ה ‐

לא   כולן  לעיל  ורטפוש  ט"שהמ  געבודות שדרואת  לבצע  תחייב  מהמזמין  או , 
מ  חלקן ביצועולא  מועדי  על  ויוחלט    תחייב  במידה  שדרוג.  השדרוג    לבצע 

כל טענה  נסמך    לאהוא    עתובהצכי  המציע מצהיר   לו  ולא תהיה  כך  ם  באעל 
או  יב  לא  ודות שדרוג המט"שעב כלל  מהלך  וצעו בבי שיבוצעו חלקית או  וצעו 

    ם.שני  15 עד   - תקופת החוזה המורחבת
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 המכוןואחזקת עלת עת המציע להפ צ ה הצהרת ו -  3ק חל
 

המסמכים   .1 כל  את  שבחנו  בלתלאחר  חלק  ו המהווים  מהמכרז  נפרד  הזמנה  /י  לרבות  החוזה,  או 
כון, תנאים  המציע להפעלת ואחזקת המלמשתתפים במכרז, הצעת    תצעות, מידע והוראו להציע ה

קן,  מכון, ספר המתחים, תכניות הספנ  ,חוזהלכליים, מפרט טכני, כתב כמויות, טפסי המכרז וה כ
סים למכרז  יחכים האחרים המתי תנאי תשלום, ערבויות וכל במסמדו"חות תפעוליים של המכון,  

 ; כרז והן שאינם מצורפיםמ, הן המצורפים למסמכי ל ו/או לחוזה זה

ובדק .2 כל התנאים המיוחדים באתר,נו  ולאחר שביקרנו במכון בעומר  ג  את  ישה  מצב האתר, דרכי 
 רמים האחרים הקשורים לביצוע העבודות; הגו  וכל  יממהעות ה בכל שתפקודו   ותרבל

והתחייבותנוהצעתילהלן   .3 הדר  נו  העבודות  את  לכל  לבצע  בהתאם  התנאים  בכל  ולעמוד  ושות 

 : זההחוהמכרז וכי מסמ

 

 . לןגדרתם לעיל ולהכה המקסימליים הנחה על המחירים ____ ______% 

ידי המז   האחזקה המקסימאלית  עלות על  בתוספת  "ח  ש  2.5  נההי לאחזקת המט"ש  מין  שנקבעה 

 (. "במט"שטיפול ל  מקסימליתעלות )להלן: " קולחים מ"ק לכלמע"מ 

להמקס   עלותהו הסינוןטיפול  ימלית  עומרפא  אגם  לש  במכון  ה מכו "  :)להלן  רק  יהיה    (  סינון"ן 

 (."נוןהסי מכוןטיפול בל מליתסימקעלות  )להלן: " בתוספת מע"מ  לחודש  ₪ 16,000

 

 הנחה: סה"כ לאחר ה ו

ת בתנאי שעומד באיכות לכל מ"ק קולחיםק בתוספת מע"מ כחו ₪  ____________ 

 .כרזמה

 

ון מכת אחזקבגין חודש לכל בתוספת מע"מ כחוק  ₪  _________________________ 

 .בהתאם לדרישות המכרז ינוןהס
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כי   .4 עלינו,  ומוסכם  לנו  הקולחים  ה  דדיהמידוע  הסינון  במוצא  תבוצע  תשלום  הלצורך  של  מערכת 
בגין קולח השלישוני ש,  ל  ה במסמכיהוגדרים באיכות  ירודה  לא  המכרז    יוחזרו שקולחים באיכות 

המסננים  ליפולט של  חוזרות  לשטיפות  מים  כ וכי      ,וללא  תחושב  לתשלום  במפורהכמות  סעיף  ט 
  מפרט טכני. - 5בחלק   5.02.06

ניסיון בהפעם כהננו מצהירי .5 דומים אחרים  וול בשפכים  לת ותחזוקת מכוני טיפי יש לנו  מתקנים 
  המכרז. סמכי  רט במהמפוש לפי  ם הדרוכספית וכוח האדו יכולת  לנ   וישכרז(  )כנדרש במסמכי המ

 בזה. ים צורפם המפורטים במכרז ותנאיו מפירוט התאמתנו לקריטריוני 

כל   .6 כוללת את  כי הצעתנו  בזה,  לביצוע העבודות במהדרהננו מצהירים  בשלמותן,  וכרז  וש  בחוזה 
 מין. צעו דרישות המזולא יבו  ידהבמ לשלם  צוי שיהיה עלינויפולא נבוא בתביעות כלשהן בקשר ל

מצהירינה .7 כי  נו  וכל    מחירי ם  הרווח  כל  את  כוללים  העבודוהעלויות  הצעתנו  לביצוע  ת  הנדרשות 
 ורשה.כחוק ורשומים כעוסק מות  ת כי אנו מנהלים חשבונשלמותן. הננו מצהירים בזאב

  מכי במסכנדרש  ו  ותנשברש   הציודכח האדם וי  הננו מצהירים כי באפשרותנו לבצע את העבודות ע"  .8
 המכרז.

מתחי  .9 אם  הננו  לחתום  תתקב  צעתנוהיבים,  הערל,  את  ולהמציא  חוזה  החוזה  על  לקיום  בות 
 . ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה 7כנדרש, תוך וח ות הביט ופוליס

התחייבויו ל .10 קיום  ההצעהבטחת  תנאי  פי  על  בנקאיתתינו  ערבות  בזה  מצרפים  הננו  הנוסח    ה  לפי 
 ת למכרז( בנקאי  )ערבות .6ק בחל 6.4 במסמך

_, ופרטי הכשרתו וניסיונו נו הוא ___________________ ל ידיוצע עון המל המכל מנהשמו ש .11

 .נו זובקורות חייו המצורפים להצעת טיםפורמ

כי .12 לנו  התק  ידוע  )כו  חוזהופת  תקופות  הכוללת  היותר,    15הינה  אופציה(  לל  לכל  בחלוקה  שנים, 
 שלהלן:  

אופציה להאריך את  ת הקיימ  בלבדמזמין  ל ו,  (חודשים  60)  שניםבת חמש    היהשונה תראה  פהותקה
ההתקשרות שנים  נוספות  תקופות   יבשת   משך  חמש  בהודעה  מהן  אחתכל  חודשים(    60)  בנות   ,

 מראש ובכתב. 

המכרזלה  רצ"ב .13 כל מסמכי  כתנ  צעתנו  ידנו  על  לנוהחתומים  ידוע  להגשת ההצעה.  יסודי  שאי    אי 
לגרום לפסילת  ולים  עה עלבמסמכי ההצו עריכת שינוי/תוספת  ו אסמך כלשהצירוף מ  מילוי או אי

 הצעתנו. 

תוספות או הפחתות  וגשת ההצעות לערוך שינויים  לה  שאי עד לתאריך שנקבעי המזמין רידוע לנו כ .14
ו מתחייבים  תוספות או הפחתות כנ"ל יהוו חלק ממסמכי המכרז ואנום  ין וסוג שהוא. שינוייל ממכ

 קבלתם.בכתב את לאשר 

  10-ילי ב ן, אין רישום פלל המיועד של המכולמנה   מו גםי המציע, כים כי לאיש ממנהלמאשר אנו   .15
)למעטהשנים   עמן קלון(  עב   האחרונות  כנגד איש  וירות תעבורה שאין  כתב אישום    מהםלא תלוי 

עביר  עבירבגין  )שאיננה  כלשהי  לאיש ה  או  לנו  ידוע  ולא  תעבורה(  או   ת  המציע  למנהל    ממנהלי 
 נגדו. רה משטרתית המתנהלת כחקימכון על ה
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מטעמה    מי  מים לכך, כי אם תקים המועצה אום בזה כי ידוע לנו היטב וכי אנו מסכיירמצהיאנו   .16
  היא תהיה רשאית וביוב,    ד לפי חוק תאגידי מיםאגיתאגיד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה או ת

כן,  .  דתאגי  לאותובמלואו  זה    חוזהלהמחות   מצהיכמו  ידוע  ריםאנו  ש  כי  אפשרות  לנו  קיימת 
או  ש ע מי מט המועצה  שונות להרחבת המעמה  עבודות  לבצע  לנו  ומד  אין  וכי  כון בתקופת החוזה 

לכךהתנ לסייאנו    .גדות  מנת  על  יכולתנו  כמיטב  לשנעשה  במ ע  אלה.  עבודות  לא  ביצוע  כזה  קרה 
 כלפיה.  ו כל תביעות או דרישות או טענותתהיינה לנ

התאגיד בשמו מוגשת    כיסמבמ עיםות הקבו בגדר המטרות והסמכוי הצעתנו הינהירים כי הננו מצה  .17
 ל הצעה זו. ד עלחתום בשם התאגי רשאים מטה  מים ההצעה, וכי החתו

 חיה הינם אמת. פורטים בהצעתנו ובנספהמ  אנו מצהירים כי כל הפרטים העובדתיים .18

 . עה כלשהיתר או הצההצעה הזולה ביו ידוע לנו שהמועצה אינה חייבים לקבל את .19

 

 :ולראיה באנו על החתום

     

 חתימה   מס' ת.ז./ ח.פ.   מלא( ע )מציה שם

 

 

 __________________________ דוא"ל ____ ___ ___ __________________ת _______ובכת

 __________ שר: ________________ הק שם איש  מס' טלפון _____________

 _________ ___________ נייד: ______  טלפון        

 

 "דר עואישו
 

עו"ד הח"מ,  מ___________________   אני  המ______.ר  ____,  כיועץ_____,  של  שמש    משפטי 

_____ ח.פ   _________________ "המציע"(,  ______המציע  )להלן:   ______

בז  _________________________________ ה מאשר  כי  וכל מסמכי המהצעה  את  נחתמו  זו  כרז 

 ע. מורשים לחתום מטעם המצי____________, ה___________________ _ על ידי ______

 

 _____________         __ _____ _ _____________ 
 וחתימת עו"ד ת  תמחו                                                  תאריך           
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 עבודותע ה יצולב תנאים כלליים -   4חלק 
 

  הגדרות 4.01

כ  כרזמב על  מסמכי לזה  יהי ל  ומוב למילים    וו  פירוש  להלן  הרשומים  כמפורט  ולמונחים  להלן  ן 
 ין. פו של הענימגו  ת משתמעתוונה אחראלא אם כ

 . עומרמועצה מקומית   –או "המועצה"המזמין" " .א

 .על ידושמונה   מיאו  עומר  מקומיתראש המועצה ה  – "המנהל" .ב

 . בקשר לחוזה זה זהי המנהל לתפקיד " ונה עמי שמ –"המהנדס"  .ג

גורם    ים יועצים בע"מ", או כלחברת "שוורץ אריה מהנדס  -"המתכנןאו "  "ההנדסיעץ  היו" .ד
, בית בלטק,  4כתובתו: באר שבע, רח' יהודה הנחתום    . מזמיןלעת ע"י ה  מעת  אחר שימונה

מי3393.ד.  ת פקס:  08-6281292טלפון:  ,  8413301קוד  ,  אלקטרוני: דואר    ,08-6285920, 

as@as-eng.com. 

 או כל חלק ממנה.ע"י המזמין לפקח באתר על ביצוע ה"עבודה"   מונהש מי -"המפקח"  .ה

 . מוי מטעות ומיצוע העבוד ז לבמי שזכה במכר -" "הקבלן .ו

וישמש כנציגו של    מטעמו  האדם שימונה ע"י הקבלן לשמש כמנהל המכון  -  "מנהל המכון" .ז
 .בכל דבר ועניןזה  זהחוין ילענ הקבלן וכבא כוחו  

, הגבבה,  עבודות האחזקה, התפעול, השמירה, סילוק הפסולת   –  "העבודות"  או  ודה"עב"ה .ח
אינם מפורטים במפרט אך נדרשים   ים אושמפורט   בו"כיו  ק הבוצה, הבדיקותהניקיון, סילו

 לצורך אחזקה ותפעול של המכון. 

המשי  -  אחזקה"ל/הפעו"הת .ט המטלות,  העבודות,  הפעולות,  והכל  הנדרשים מות    שירותים 
ובין אם    זהחויהול של המכון, בין אם הם מפורטים במפורש בוהנקה  צורך ההפעלה, האחזל

מפורשי לתפק אינם  דרושים  אך  תם  וראוי  וד  המקין  על  כון,  של  שתוטל  עבודה  כל  לרבות 
 ת לצורך תפעול המכון. מקצועיהקבלן ע"י המפקח הדרושה לפי דעתו ה 

החו  "החוזה" .י "מסמכי  כל  חוזהה–  זה"או  על  המכ,  נספחיול  עצמו  מסמכי  כלל  כל  על  רז 
ך  במהלחר שיועבר לקבלן  או מנהלי ו/או משפטי א/ מכיו ונספחיו, וכן כל מסמך מקצועי ומס

 ת.  תקשרותקופת הה

תבוצע    –"אתר"   .יא וכו'  מעליהם  מתחתם,  דרכם,  בהם,  אשר  כל    העבודה המקרקעין,  לרבות 
 צורך החוזה.קבלן למקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של ה

לטיכו"המ .יב בשפכים"ן  "  "המכון"  או  פול  עומר"  או  "המט"ש"  או  "המתקןאו   -  "מט"ש 
באת המצוי  הציוד  העמכלול  לבצוע  המשמש  נ בודור  מכרת  זה  שוא  התוספות  ז  כל  לרבות 

 שפכי עומר. יפול בהמכון לט והשינויים שייעשו במכון בתקופת המכרז, 

דבר  ר וחומכשיר, חלק מכונה,  מ  כל מכונה, התקן,לרבות  הציוד המכני והחשמלי,    –"הציוד"   . יג
  חוזה חזק ולהפעיל לפי  ע העבודה והציוד, יש לת טובין אחר, אשר יעשה בו שימוש לצורך ביצו

 דה. העבו  ביצועזה לצורך 
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 בוטל. .יד

כתמורה לביצוע העבודה,  הקבלן  הסכום הנקוב בהצעתו של    –  "התמורה"  או  "שכר חוזה" .טו
שתתוולרבות   תוספת  לסככל  בהתאם  סף  הנקוב  החוזה  להום    סכומים ה     ובקיזוז וראות 

 בהתאם להוראות החוזה. 

המ  -"המדד"   .טז ע" חירים  מדד  המתפרסם  המרכזית  לצרכן  הלשכה  )לסטט י    לל כו יסטיקה 
 וירקות( או כל מדד רשמי שיבוא במקומו.   רותפי

 . 2022פברואר  15פורסם ביום י כפי ש 2022ינואר  ן חודשהמדד בגי -"מדד בסיס"  .יז

 . בפועל  תשלוםתבצע ממועד בו  ידוע בה  המדד  -דד החדש" "המ . יח

בלת  –"תכניות"   .יט חלק  המהוות  לרבות  התכניות  מהחוזה,  נפרד  שנמצכתי  המט"ש  אות  ניות 
 ין. ברשות המזמ 

טוטים,  ים, שרמפרטים המתארים את הציוד, פרטים, קטלוג   -מפרטים טכניים של ציוד"  " .כ
 הוראות הפעלה, הוראות טיפול ואחזקה. 

משתתפים  במהלך המכרז ל  ושהוצא  מסמכים  -הרות"  מכי הבמסאו "ת למציעים"  ו"הודע .כא
 מסמכי המכרז.  תאנים או מתק יםאו משנ םיבמכרז, אשר מבהיר 

 . בכתב מאושר -ר" מאוש" .כב

 .אישור בכתב -"אישור"  .כג

או .כד סינון"  סינון"    "מכון  למ  -"מתקן  מחוץ  הממוקם  עומר  בפאאגם  לאגם  סמוך    רקט"ש 
או "מתקן" ללא המילה "סינון"  המונח "מכון"  ופיע  תשומת הלב, כי בכל מקום בו מ  .עומר

   ט"ש.למ  הכוונה

 

גם ליחיד, כאשר ים תתייחסנה  לים בלשון רבים, ומימילים בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרב
 ים ידרוש פירוש כזה .הדברהקשר 

חלק   מהוות  אינן  והסעיפים  הפרקים  בראשי  הקורא  לנוחי  ניתנותהן  ו  המסמךמהכותרות  ות 
 .בלבד

 החוזה  מכי סמ 4.02

מ אחד  מהווזהח מסמכי  כל  חלה  נוה  בלתי  המסמכים  רפק  את  ולהבין  לקרוא  ויש  ממנו  ד 
הסביר, לחייב  , ל מידעמסמכים היא למסור  ת זה. מטרת המסבירים זה אלימים ווחלקיהם כמש

דבר אשר כל    מוש.יאת הצדדים ולהבטיח ביצוע נאמן של העבודות והבאתן למצב גמור וראוי לש 
ו כל דבר שאינו  ת, א ל בתכניואינו כלופרט ולל במשר נכאו א  ות ואינו נכלל במפרט,תכני נראה מה

ם,  ת בהתאם לחוקי המקצוע המקובליוע העבודו דרוש לביצך  אבמפרט    מופיע לא בתכניות ולא
או  הוראות יצרני הציוד, ספרי ההפעלה של המתקן, תקנות ממשלתיות, או תקנות בין לאומיות  

מעשה או  עבודה  ת או    כל  להבטחת  שיידרש  ה  מושלם פעול  חומר  במכון  של  דרישות  לעמידה 
הקבלן, כאילו היה  ע על ידי  וצה, יבוצהב  ואיכות   ודרישות הרשויות לגבי איכות הקולחים  מפרטה

היה  נראה מראש מ אורי  ימפרטים טכניים, ת, ספר המתקן,  מראש במפרטים  כלולהתכניות או 
 וד. י הצי שות של יצרנ יות או דרתוב כהציוד הנחיות אחזקה הציוד או מפרטי 
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מו למובן  יובל יתאים בעלות מובן טכני או מקצועי מוגדר ומק וארים במלעבודות מת ם והומריחה
 ובל זה.  מק

ם שלמה של המפרטים והתכניות ויאפשר למהנדס ולמתכנן  הקבלן יחזיק באתר מערכת העתקי
 את הגישה אליהם בכל עת. 

 

  ן מסמכיםעדיפות בי 4.03

י  החוזה,  ק מיד עם קבלתלבדו על הקבלן   .א ה  יו אתבידש  כי    אתהווים חלק  מהמסמכים  כל 
 החוזה. 

שג .ב או  סתירות  הקבלן  ימצא  אואם  א  יאות  התאמות  משמעותאי  דו  ממס  ו  אחד  מכי  בין 
מסמך אחר, או אם יהיה לקבלן ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של מסמך    החוזה לבין

  בר בד  תבבכ  ותרא הו  יתןי  נדס , והמהנדסלמה כך    שהו, עליו להודיע עלאו סעיף או פרט כל
רוש  בדבר הפי  ס דנידי המהג לפיו. מובהר בזאת כי מתן ההודעה על  ון שיש לנהו הפירוש הנכ

יות כלשהי על המזמין, ואין בה כדי לגרוע מאחריותו  לחוזה, אין בה כדי להטיל אחר   הנכון
 פי חוזה זה. של הקבלן על  

ן  אי  -ה  החוז  ון שלהנכ  שהפירובדבר    נדסעל ידי המה   קבלןן הודעה ל, כי אי מת מובהר בזאת .ג
פי  ל הקבלן על  מאחריותו ש  עדי לגרומשום הסכמה לפירוש שניתן ע"י הקבלן, ואין בה כ  בה

 חוזה זה.

 בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: סדר העדיפויות  .ד

 . ותדרישות הדין והרשויות המוסמכ (1)

 המפרט הטכני.  (2)

 .כרז, כולל תנאי המהחוזה ות ראהו (3)

 . תקןי מספר ה (4)

 י הציוד. הוראות יצרנ  (5)

 הצעת הקבלן.  (6)

לכל    נדסהתשומת לב המ   וק ולהסב את ב הקבלן לבדיעיל, חימבלי לגרוע מכלליות האמור ל .ה
כאמור לעיל.    נדסבין מסמכי החוזה לפני ביצוע כל עבודה ולקבל את הוראות המה  סתירה

כן   עשה  פירלא  לפי  ונהג  מהקבלן,  יהיה  וש  לא  לחוזה,  אסוים  בסת בכך  כו  כדי    אמור,ירה 
ד   נדסמהמה  ועמנל שיקול  לפי  אחרת,  לנהוג  לקבלן  הבל להורות  והקבלן  עעתו  מתחייב  די, 

 זה.  בעניין  נדסג לפי הוראות המה לנהו 

המסמכים   .ו בין  משמעות  דו  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף 
יכריע הטכני  עצמם,  לבין  ב  נדסהמה  ים  דעתו  שיקול  וההעדיפשאלת  לפי  לפי קבלן  ות    ינהג 

 . והוראותי
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   מסירת המכון לקבלן 4.04

לקב  יימסר  במצב המכון  הלן  החל  ו  המסירנוכחי.  תממועד  המה  האחריות  הקבלן  על  לאה  חול 
 . חוזהוהבלעדית למכון ולכל הכלול בהם למשך תקופת ה 

ה  כזן שילקבלימסור  שנים והוא    15  שלפת אחזקה  סיים תקוי קבלן שהמט"ש מתוחזק ומופעל ע"
מין  למז מסירתו  מהלך של הכנת המכון להמוסר יבצע  לאחר שהקבלן    IS"-"ASב  ן במצהמכו  את

 להביא את המט"ש למצב מתפקד. ועל פיו הקבלן מחויב הקודם   מסמכי המכרזבהתאם ל

תפקד  ק ווחזשת  הוא ציוד ישן    שנים והציוד  21-מובא לתשומת לב הקבלן שהמכון נבנה לפני כ
ק  במשך תקופת  הכל  תמכון  יום  בוכל  תוק קלה  הציוד  .  נה ציוד  כל  כאשר  לקבלן  מועבר  המכון 

מתפק ה   .דבמצב  בעתבון  בחש  לקחתיהיה  ן  קבלעל  אלו  האח  עובדות  מחיר  של  קביעת  זקה 
 המט"ש.  

בו כאשר קבע את  לא היה מודע למצהוא  לא תוכר שום תביעה של הקבלן שהציוד שנמסר לו ישן ו 
על מנת להבטיח  דש  החליף בחודי או לפן יסה באולתקנ   יידרשכל יחידת ציוד ש  .זקההאח  ירמח

.  תוחלף או תתוקן בהתאם להוראות המנהל  בויוד המותקן  הצ  ן על כלפעולה מיטבית של המכו 
עלות ההחלפה תחשב ככלולה במחיר שהקבלן הציע בהצעתו והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת  

 . כלשהי.

יי במועד המס בין המזמין  ירה  יפוקול  פרוט   לקבלןערך  והחומרים    ים,תקנכל המורטו  בו  הציוד 
 "(. וקול המסירהוטפרהלן: ")ל זה חוזהפי  אשר יועמדו לרשות הקבלן על 

כי כל מתקן או פריט ציוד או חומר אשר במועד מסירת המכון לקבלן  למען הסר ספק, מובהר  
שמי  לא  או  תקין  לא  יצוי יהיה  מקולקל,  או  הדבר ש  המסירה  ן  ע"י    וקןיתד  ציו וה  בפרוטוקול 

  קלקול כלשהו או  ליקוי    לא ציין הקבלן בפרוטוקול המסירה.  סר את המתקןמו ש  וצאהי   הקבלן 
יהי פורטו  ת טענות  ה מנוע הקבלן להעלובמכון,  ליקוי, פגם או קלקול אשר לא  כל  לגבי  כלשהן 

 מזמין עקב כך. נגד ה  ה, דרישה או תביעהבפרוטוקול כאמור, ולא תהיה לו כל טענ

ר  תהיה לקבלן אחריות מלאה ובלעדית לגבי כל דב  זהוח התקופת  ך כל ובמש סירה מועד ההחל במ
הועניי למכון  ן  ולגקשור  לאתר  מעשה  או  כל  המובי  בתחומי  כתוצאה  מחדל  או  האתר  או  כון 

ון  ל הקשור לאתר ולמכמהפעלתו ומפעילותו. למזמין לא תהיה כל אחריות לכל מעשה ואו מחד
 ל.ל הנובע והכרוך בתפעו ולכ

 תשרותקהה 4.05

לקב  עצההמו .א והקבלן  מוסרת  והאחזקהלן  התפעול  את  מהמועצה  בזאת  המכ  מקבל    ון, של 
 . חוזהן ובכפוף לתנאי הקבל על ידי הה שהוצעה במכרז  תשלום התמור וזאת כנגד 

את   .ב כלל  הוא  במכרז  הקבלן  שהציע  התש בתמורה  ההשקעות,  העלויות,  ושאר  כל  ומות 
מ  ההוצאות הדרושותמכל  שהוא  וסוג  תפעלצור  ין  המך  וול  התפעול  רבאחזקתו  כון  מת 

 זה.  חוזההנדרשת בהתאם למפרט, על פי 

ל  מכלליות גרומבלי  לעיל,  אמ ה  ע  את  ור  כוללת  ההוצאותהתמורה  כוח    כל  בגין  והעלויות 
טלפון וחשמל,  מים  צריכת  אנרגיה,  אינטרנט,  אדם,  תקשורת  הנה ,  וכלליותהוצאות  ,  לה 

בגיןפרמיו רישוי  ת  הוצאות  אגר ביטוח,  מ,  חובה  ות ם  יסיות,  ו  שלומי  עירוניים  ממשלתיים 
המחז על  המוטלים  אלה  משתלרבות  למש  יק,  בעלים,  רכישת  או  בדיקות  רבות  חומרים, 

רכיש רכישת  מעבדה,  ציוד,  רכישת  לרבות אחזקת המבנה,  ותיקונים  אחזקה  כימיקלים,  ת 
וחיד  החלפת  כמתקנים,  ומתקנים  ציוד  שייוש  לאתר כל  בוצה  הובלת  מודרש,    רשים,ים 
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רות  אג  ותשלומיצה לאתרים, סילוק גבבה לאתרים מורשים  סילוק הבורות בגין  ם אגתשלו
וכל  ילוק,  בגין הס שילוט, שמירה  קולחים,  וסוג הדרושות  הולכת  מין  שאר ההוצאות מכל 

ין אם לאו,  ורש וב זה באופן מפ חוזה ב ע"י הקבלן, בין אם פורטו   חוזהלצורך מילוי הוראות ה
 תיד. ספו בעוו אם יתובין ם כיוות וע ידבין אם  

פעל  א מתחייב לתת המכון והוילולכל פע  יהא הקבלן האחראי הבלעדי   חוזה במשך תקופת ה .ג
 זה ולשביעות רצון המפקח.  חוזה ותה, בהתאם ל ברמת תפעול נא  את המכון

התח  .ד את  ולקיים  המכון  את  לתפעל  מתחייב  פי  הקבלן  על  תאם  בה  זה   זהוחייבויותיו 
די  כל  לדלהוראות  אולתנ  רישות ן,  ייקבעאים  לעשר  מעת  המוסמכות,    תו  הרשויות  ע"י 
 שינתנו לקבלן  חיותיו כפי ת המפקח והנראו ים, להולתנאים המיוחד

לבצע באתר ובסביבתו שימוש או פעילות שאיננה קשורה לטיפול בשפכים וכל  הקבלן מנוע מ .ה
 . הקשור והכרוך בכך

  רמת שפכיםך לבצע הזהצורווצר  י ש, יהנדר ת טיפול בשפכים על פיהמונע  במידה ועקב תקלה  .ו
לאתר לאתבוצע  ,  מחוץ  ורק  אך  זו  תיאופעולה  עחר  הברים  משרד  והמשרד  ם  להגנת  אות 

 על ידם.שיקבעו בכתב ובהתאם לתנאים הסביבה וקבלת אישורם 

ה .ז תקופת  למתק  חוזהבסוף  הכשרות  מבחני  את  יבצע  המכון  הקבלן  את  יביא  למצב  ן, 
כמפורט    חוזהיום סיום הי שנה מ מכנ-קטרוד האללציו  חריותמתן אחזוקתי נאות וימשיך בת

 במסמכי המכרז. 

 קבלן היוצא ה בלן הזוכה והק ה ביןיפחפ 4.06

חפיפה   לתקופת  יידרש  הנוכחיהזוכה  המט"ש  מפעיל  למול  לפחות  חודש  גלובל  ,  בת  ג'י.אי.אס 
ם  ול תשלקה את המט"ש היום תקבשמחזי  ת החפיפה החברהקופבת  .אנוירומנטל סולושנס בע"מ

ותמל מלאהצבא  אחזקה  הה  ע  כל  תשלוםלרבות  יקבל  לא  הזוכה  הנלוות.  ה   וצאות  פה  חפי בגין 
 בתקופת החוזה.  במחיר למ"ק של אחזקת המכון  תחשב ככלולהוהתמורה 

 

 תקופת החוזה וסיומו 4.07

יום  ילתה מה של חמש שנים שתח ההפעלה יהא בתוקף לתקופ  חוזה מוסכם בין הצדדים כי   .א
נוספות של חמש שנים   תי תקופותלהארכה לשעצה  ה למואופצין עם  מסירת המט"ש לקבל

 .מראש ובכתבח המועצה לקבלן תב שתשלה בהודעה בכעשיופציה ת מימוש האכל אחת. 

 ככל שמומשה כאמור לעיל. בביצוע העבודות גם במהלך תקופות האופציה לן יחויב הקב

ס  הסר  מודגש  למען  האופפק,  להכי  הקבציה  עם  ההתקשרות  איארכת  בה  לן  ג  מצם  משון 
או   כוכלשהו  על  לממשההצהרה  המועצה  להאריךונת  הזכות  וכי  למועצה  נתוהחוזה    ,  נה 

 ל דעתה הבלעדי וצרכיה. ו שיקלבד בהתאם לב

תוך   .ב לקבלן  יימסר  ה  30המכון  חתימת  ממועד  ע"י    חוזהימים  ויתקבל  הצדדים  שני  ע"י 
במועדן  ואן ו ם במליקיי  הקבלן "(, בכפוף לכך שמסירהמועד הותו מועד )להלן: "הקבלן בא

 עד אותו מועד.  חוזה חייבויותיו על פי הת כל הת א

חימ .ג עם  עו תימד  החוזה,  הזוכת  הקבלן  לאחזקת  יימסר  שהמכון  לפני  יתחיל  ד  הקבלן  ה, 
 לעיל.   4.06בתקופת החפיפה עם הקבלן היוצא כמפורט בסעיף  
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ה  ל מעשית לכהבלעד תהיה לקבלן האחריות    ,חוזההפת  רה ועד תום תקוהחל ממועד המסי .ד
 ן או כתוצאה מהפעלתו או פעילותו. המכוהאתר או דל בשטח ומח

תקותב .ה עם פת  ום  או  י  החוזה  שהיא,  סיבה  מכל  לכן,  קודם  עוד  לרשות  סיומו  הקבלן  חזיר 
ן בו, כשהוא  ולחזקת המועצה את המכון כשהוא פנוי מכל אדם, כולל את כל הציוד שהותק

   .זה זהת בחופורטוות המ נאות ופועל לפי הדריש אחזקה במצב 

תפעול  סמכי וספרי  ל מצה את כרת המכון למועצה, כאמור, ימסור הקבלן למועם החזיחד ע
היותחזו התכניות,  לרבות  המכון  המתקנים  קת  יצרני  של  והתחזוקה  התפעול  ספרי  ומנים, 

 מן הכלל.  א יוצאמכון ובתחזוקתו ללוהציוד וכן כל מסמך אחר הקשור בהפעלת ה

רשאית לדרוש לסיים  תהיה  המועצה    צדדים כיכם בין ה, מוסלעיל  א'יף  ר בסעעל אף האמו .ו
החו עוד  את  תקופקודזה  לתום  הראם  החוזה  התקו ת  או  וזשונה  הנוספות  בתנאי  פות  את 

 )שלושה( חודשים מראש ובכתב.  3שהמועצה נתנה לקבלן הודעה של 

 . 5.04יף עירה למזמין כמפורט בסן למס ו כחויב להכין את המבמקרה זה הקבלן י

ינון  תקן הסהפסיק את השירותים ביחס למורות לקבלן לה תהא רשאית להכמו כן, המועצ
 ימים.   14לבד )ואת המשך השירותים למט"ש בלבד(, בהודעה מראש בת ב

 ההתמור 4.08

ובכפ .א כבתמורה  לביצוע  בוף  המפורטות  העבודות  ובמפרט   חוזה ל  ומילוי  זה  התנאים  ים  כל 
קולחים שיופק במכון את המחיר  מ"ק  בור כל  עעל ידי הקבלן, יקבל הקבלן תשלום    חוזהב

 . של המפרט 5.02.06ף בסעי מפורטקת המופ הכמותאופן חישוב  הנקוב בהצעתו.  

ולא .ב חודש  כל  מהי יאוח   בתחילת  הר  יגיש לח  10-ום  חודש    ודש  בגין  למועצה  חשבון  הקבלן 
 נמדדו. ת הקולחים ש תאם לכמויוהעבודה שחלף, בה 

 של מסמכי המכרז. 2מפורטים בחלק הי התשלום תנא החשבון יפרע על ידי המועצה ב .ג

אישור התשלום  חשבון הינו תנאי הכרחי ל החודש הנכלל במסירת דו"ח הפעלה חודשי בגין   .ד
ש, החשבון החודשי העוקב לא ישולם  הפעלה לא יוגד, שאם דו"ח  חבמיו  מודגש  .עצהע"י המו 

 מלואו. ב

הדו" .ה יוח  בבאופן  גש  הפעלה  והתוצ  .זה  חוזההמפורט  הקולחים  במידה  איכות  של  אות 
והבדיק  הדיגום  הנחיות  סעיף  לפי  שנבדקו  כפי  מדוהבוצה,  חורגות  כפי  ות,  האיכות  רישות 

הקולח שמוגדר איכות  בסעיף  והות  ב  יחויב  בוצהים  למועצה  פיצו  תשלוםהקבלן  מוסכם  י 
 . טיב  ת בגיןהפחתו   - 4.48 עיףרט בס כמפו מסכום התשלום שיופחת 

מצד  וכן קנסות שיוטלו  המועצה  ידי  על  ידרש  י פיצוי מוסכם ש  בתשלוםהקבלן    שאייכמו כן,   .ו
או  / וצה וה באיכות הקולחים והבאחרת כלשהי בגין חריגית רגולטוררשות  גורם ממשלתי או

ה ב לסביבהות מטרדייווצרגין  ה  ם  הקנסות  חוזהמהמכון במשך תקופת  זו  יקוזם  צוייוהפי. 
להחשבון  מ ע שיוגש  יקוזז  יקוזז,  לא  אם  או  שתשלם מועצה,  הבא  מהתשלום  המועצה  "י 

 בעקבות המצאת חשבון ע"י הקבלן. 
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 החוזה  הלך במ המזמין"י שיבוצעו ע מכוןשיפורים ב 4.09

 לעיל.  2.08 יף פורט בסעציוד כמ החלפתרוג ו ות שדעבוד  מור, במט"ש מתוכננותאכ

קן  כל העבודות  או חל אין בטחון שידוע וגם    במט"ש אינו וספת ציוד  שיפורים ותהמועד השלמת  
 לעיל.   2.08 רט בסעיף ו כמפ  זהיבוצעו במהלך חוזה 

שהמ הקבלן  של  מיד  חובתו  יתפקד  ולכןכון  האחזקה  תחילת  ההפעלה    ממועד  חוזה  במסגרת 
יהוהאחז עלקה  במידן  הקבל   יה  הצור,  ושינויים במט"שך  ת  שיפורים  מנת  ,   לבצע  יתפקד  שעל 

קולחים המתאימים להשקיה לא  המט"ש יפיק  כך ש  עם תחילת חוזה הקבלן ד  י מפן מושלם  באו
גלישות שלפי הנחיות התקמוגבלת,  הבוצה תתאים לפינוי לאתרים מורשים   ולא תהינה  ל  נות, 

 . ששפכים אל מחוץ למט"

בנפל   הנ"ל  כל  ורעב ישולם  ביצוע השיפוריםרד והתמורה  א  הנ"ינהש  או  התוספותו  עבור  ל  ויים 
 ההפעלה והאחזקה של המט"ש. ר  יחתיכלל במ 

  שיפורים במכוןשינויים ו 4.10

רשאי,  הקבלן   המכוןיהיה  של  האחזקה/הפעלה  תקופת  שינויים,  הצ ל  ,במהלך  תוספות  יע 
, באנרגיה  בכוח אדם  ות אחזקה,הוצאסוך בן, לחהמכו  ל מנת לשפר את יעילותבמכון עושיפורים  

 ן בכתב.יאישור המזמ יבוצע רק ב  כזהכל שינוי ושיפור  וכו'.

השיפורים   השינויים,  ככלולה  ב  וכיו"עבור  תחשב  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא  לעיל  כמפורט 
 קה של המכון. במחירי ההפעלה והאחז

 יש כון אל מרכז בקרה מאודור נתוני ההפעלה של המיש 4.11

ובימי חול  ים במכון במכחות המפעילנודרשת  ונ  חרמא ביום עבודה  על  שך משמרת אחת  בלבד, 
 (.ON-LINEבזמן אמת )  קבלת נתוני ההפעלה של המכוןמרכז בקרה ל   קבלן להקיםה

נתונים מחדר הבקרה   לשידור  להקים מערכת  במערכעל הקבלן  ת אלחוטית שתקבל  של המכון 
הנתו המפעילאת  מהבקר  אות ותשד  שהמט"את    נים  בקרה  ר  למרכז  הקבם  במקום  שיקים  לן 

 שעות ביממה.  24מאויש 

תקל במקרה   במשל  הקשורהה  עללתהלי  כון  מיידי  פתרון  והמחייבת  הטיהור  לשלוח    ך  הקבלן 
ל שעות  את במשך כבבעיה  וזית  יד מישעות, לכל היותר, על מנת לטפל    3עובד מקצועי שיגיע תוך  

 ן. מכו ם בלימפעי וכחותרבות בשעות בהן אין נ היממה ל

  נטרנט( י באמצעות האאלחוטי או  שתחובר באופן מקביל )שרדי המועצה מערכת  תקין במהקבלן י
של הבקרה  במרכז  כ  למערכת  אמת  הקבלן  בזמן  תקבל  שהמועצה  את  ON-LINE)ך  נתוני  כל  ( 
וכל מא  ביומן ה גר הנתונים, הב ההפעלה של המכון  וכדיקות, הרישומים  ן  המזמי   יו"ב.ממוחשב 

ו ל הנתות בכ לצפ  ליוכ כז הבקרה  ההפעלה של המכון במקביל לנתונים העוברים למר   צבבמונים 
 תפעול במשרדי המועצה. פיק דו"חות הל הקבלן ול ש

יו   במידה באמצעות  הקבלן  זאת  לבצע  מורשי בחר  לאנשים  כניסה  שיאפשר  באינטרנט  ם  אתר 
מין או  ה למזם צפי סה לשלכני  , הוא יקצה קודיםמכוןריכוז המידע של ה הבקרה ולמערכת  בלבד  

 י מטעמו מ

והתמורה,   בנפרד  ישולם  לא  הנ"ל  כל  בגין  עבור  קליטכולל  במו   תמערכת  מחשב,  נתונים  עצה, 
 תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. יו"ב  וכ תוכנה מתאימה 
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 הרחבת המכון 4.12

ע"י  ם נוספים בשטח המכון  של המכון או הקמת מתקני  עלה תבוצע הרחבה יתכן שבתקופת ההפ
  המט"ש. זאת בנוסף לשדרוגים מתוכננים לשיפור תפקוד  ה מטעמו.ן הקמ וקבל  מזמין ה

ק פע ה  ההפעלבלן  על  ההקמהלשתף  קבלן  עם  פולה  את  להתאים  עם  ,  המכון  באחזקת  עילותו 
ד קבלן ההקמה  על ציו  , לשמורתר הבניההנוספים, לאפשר גישה לא צרכים של הקמת המתקנים  

 קמה. פת ההי גניבות במשך כל תקו בפנ

כ להן  כמו  שיעל הקבלן  לכך  של מערכתערך  נתונים  בקליטת  צורך  של המת  יהיה  קנים  הבקרה 
במחשב  פיהנוס  דוחות  HMIם  ובתוכנת  המכון  ב  ב   .של  נוספים  מסכים  של  הגדרת  HMI  -יצוע   ,

( תוכנה  ,(REGISTERSכתובות  בתתוספת  שינויים  גרפים  וכנ,  דוחות,  הקבלן    ווצע בי  יו"בוכ ת  ע"י 
 ן הקבלנים ובאישור המועצה. כם מראש בי תשלום שיסורת תמו ן המכו  יל אתהמפע

 המכוןהפעלת  4.13

מוסמכות כגון משרד הבריאות,  ה  הרגולטוריות דוע לו שלכל הרשויות  כי יר  אשצהיר ומהקבלן מ
הניקוז    הגנתלהמשרד   רשות  המזמין,  היו"ב וכ הסביבה,  את  יש  החו,  עליו סמכות  לאכוף    קית 

לפי המכון  את  תהיינה,  דיןבייב  המתח  להפעיל  לא  תביעות  וכי  כל  או    לו  כספיות  טענות,  או 
 רות. רשויות האמוה ין דרישותנגד המועצה בג אחרות, כ

תקלה,במידה   באופן  לצור  ועקב  להשבית  הקבלן  יידרש  כלשהם  אחרים  לצרכים  או  תיקונים  ך 
זמני בין אםאו מוחלט את אח  חלקי,  יחידת טיפול, מע  ת מיחידות המכון,  או  כנית  רכת מזאת 

 ש.ראל את אישורה מ כלשהי, הוא יפנה אל המזמין לקב אחרתו מערכת  שמלית, ארכת חמע

ושמירה על    שיושבתו  לופית לתפעול היחידות מותנה בכך שהקבלן יציע תוכנית ח  המזמין ר  אישו
 נים מאושר מראש. ה בהתאם ללוח זמאיכות הקולחים ואז תותר ההשבת

 עסקשיון יר 4.14

 . ההפעלה על ידותחילת  מיום יום   60תוך ב סקן עשיויר קבלת על הקבלן לדאוג ל 

מידת  אגרות בתשלום הון ושי יצורך קבלת הררש לנדגשת חומר  עסק כולל ה  וןשייקבלת רעלויות  
 .  יחידהכלולות במחיר ה וללא כל תשלום נוסף מצד המזמין שכן הןהקבלן באחריות  כולן , הצורך

 מנהל המכון   4.15

טעון אישור המהנדס מראש    המנהל יהי מינוי ה   מכון.מנהל  ינוי  על מ  יודיע למזמין בכתבלן  הקב
י לסרב והמהנדס  רשאי  א  היה  את  לבטל יש לתת  או  נימוק  ורו  לתת  מבלי  עת  בכל  מנהל  לכו  ך. 

מכונות,   מהנדס  יהיה  מהנדס  המכון  או  או  בעל  מהנדס  אזרחי  ונכימיה  בהפ יידע  עלת  סיון 
דומ מערכ ותהליכים  המ ים  במכון.  למערכים  יים  לויהיאתר  בימצא  נהל  מורשה  בשם  ה  פעול 

 דות. עבום בביצוע הנים הקשורייצגו בכל העני ייהקבלן ול

   תהליך סמהנד 4.16

מהנד מטעמו  להעסיק  מתחייב  התהליכים  הקבלן  על  שיפקח  ניסיון,  בעל  מוסמך,  תהליך  ס 
ח  להבטיו מי מעובדיו על מנת  עודכנות למנהל המכון ו/א הנחיות תפעול מ   הביולוגיים במכון וייתן

ובוצה  ם  ושיופקו קולחילכללים, לחוק ולתקנות של המכון  תאם  חותי ובהעיל, בטיון, יול נכתפע
באי  הדרישות.  פיל מותנה  יהיה  המהנדס  של  מינוי  ההנדסי  והיועץ  המזמין  של  מראש  שור 

 המזמין. 
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 בלני משנה  ק 4.17

ו הקבבדעתו  ככל  להעסיקשל  ל  לן  שפרטיהם  משנה  ובחוזה, א  קבלני  בהצעתו    עליו   יהיה  נכללו 
ומקבכ  בקשל מקרה  הל  הסכמת  י רה  והמזמין  לכך,  בימזמין  הסכמתו  המלתן  לפי    צתכתב 

כי העסקת קבלן משנה היא הכרחית    כיח להנחת דעתו של המהנדסיו ידה והקבלן  במהמהנדס,  
 ית.של המזמין תהיה סופמין. החלטתו המזני י לביצוע העבודות ואינה מנוגדת לעני

הקבלןכקרה  מב יגיש  פ  זה,  רשאי  המהנדס,  לאישור    נההמשני  בלק  רטיאת  יהיה  והמהנדס 
 לקבלן .   סבר כל שהואה , בלי מתןפי ראות עיניולאשרם או לפסלם ל 

משנה יכלול סעיף אשר יאפשר את ביטולו ע"י הקבלן לפי דרישת  לן לקבלן השבין הקבכל חוזה  
ות  הדריש אחר    המשנהבאמצעות קבלן  קבלן  ה  דעתו של המהנדס לא ימלא  מזמין, כאשר לפיה

 .  זהחוזה  של

התקשרות כלשהי    מתייק ה כאילו  בר האמור בחוזלא יפורש שום דבשום מקרה    -למען הסר ספק  
יו  תיואת הקבלן מהתחייבו  מו של קבלן משנה כדי לשחררקיו  ואיןהמזמין  בין קבלן המשנה לבין  

 זה זה. וחשב

   ובטיחות הירותמצעי זא 4.18

יד לבהקבלן  עובדיו,  יאג  מוכ   יןהמזמ  עובדיוטחון  שמטעמול  עת ,  י  בכל  במכון  שימצא  מי    וכל 
וט  . הקבלן ינקשלהלן  7בחלק    זההמצורף לחו  ותספח הבטיחירות בהתאם לנוינקוט באמצעי זה

 מכני וכיו"ב. הפעלת מכונות, ציוד וב במכוןכל האמצעים הדרושים כדי למנוע תאונות  ב

 רה ראשונה  זע 4.19

הגשת  ד הדרוש לגישה הציווח ונוח לם בטבמקו  במכוןיהיה  לכך כי בכל עת    אחראייהיה  הקבלן  
  ימצא   ,ך והמנוסה בהגשת עזרה ראשונהוסמ המ  ,י הקבלןאדם אחד מעובדעזרה ראשונה. לפחות  

 . עת שימצאו בו אנשים שנכנסו ברשות וכדיןבאתר בכל 

 לן. לו על הקבפי סעיף זה יחו עזרה ראשונה ל  ןלמתכל ההוצאות בקשר  

  מריםוים וח, מתקנספקת ציודא 4.20

ים,  ידדוגמים ני ציוד מעבדה,    את כל הציוד, ציוד עזר,  ללא כל תשלום נוסףק  מתחייב לספלן  הקב
הכימהמתקנים החומרים  והדברי,  של  יקלים  והמושלם  היעיל  לביצועה  הדרושים  האחרים  ם 

 העבודה. 

 היעיל של העבודה.   המתקנים הדרושים לביצועהשותו כל הציוד והקבלן מצהיר כי בר

קח, זולת  ביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפכלשהו בו מתקן  א ציוד  תמש בשלא יבלן  קה
 תו ואישורו של הציוד או המתקן. ין מסוים, על בדיקיל או לענ פורשות, בכלמ יתר המפקח אם ו

וצרים  ויים שיתגלו בחומרים ובמ , המגרעות והליק, שהקבלן אחראי לכל הפגמיםשמוסכם במפור
מדו בבדיקות התקנים  ה עהאל   המוצרים  ומרים אואם הח , אף  עבודהצוע השהשתמש בהם לבי

 קח. ואושרו על ידי המפ  תקנים זרים אוהתקנים,  ם, מפרטי מכוןהישראליי

בל מן היצרן  שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לק  מקום
 מה.צר תעודת אחריות מתאי הספק של אותו חומר או מואו 

ם  ומרים או דבריקח, הציוד, המתקנים או החפשל המלעדי והסופי  יקול דעתו הבשולפי  קרה  מב
ודות מבחינת אופן וטיב הביצוע או קצב ך ביצוע העב אינו מספיק לצורו מתאים או  ינ אחרים א
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הזמן  פרק    בתוך   בלת תשלום נוסף כל קללא  טעון החלפה  הביצוע מתחייב הקבלן להחליף את ה
 מפקח. ע"י השנקבע לכך  

 כה רים והמלאהחומטיב  4.21

 ח ביותר.הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשוב

ש חומר התקנ קיימים  ם  לגביהים  מכון  מטעם  מפרטים  או  הישראלי,  תקנים  תקן  ים  תו  ישאו 
  ו המוצר, אם מצויים בתקן ובחר של החומר איתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המו

ים  קן ישראלי יחייבו תקנדר תבהע  -חר  זה סוג א י החוממסמכבאחד  ויין  יותר מסוג אחד ולא צ
 . פקחי קביעת המזרים לפ

למטרתם  ראויים  רים שנבדקו ונמצאו  בביצוע העבודה אלא בחומשתמש  להייב שלא  תחהקבלן מ 
ה  בביצוע  ישתמש  שלא  וכן  המפקח  ידי  בחומרעל  אלא  עעבודה  סופקו  או  יוצרו  אשר  ידי  ים  ל 

מ  ישורוקח. אמקור שאישר המפ ישמש בחומרים לקור השל  לטובתם של שום  א    מקרה אישור 
 קור.ו מ ובאים מאותחומרים המ

תקן או סימן השגחה. חובה זו לא חלה על  להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו    מתחייבן  הקבל
 ן או סימן השגחה. מריו ולמוצריו אין תו תקיצרן יחיד שלחו  חומרים ומוצרים שלגביהם קיים רק

של הקבלן  ובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו  אין ע  -עצה  על ידי המו  יםיממסוים  צרמוקו  סופ
 בודה. העטיבה של   לגבי

רים או אביזרים שאינם דרושים לבצוע עבודתו על פי חוזה  להחזיק במכון חומ  יורשההקבלן לא  
 זה.

 פסולה לאכהם פסולים ומסילוק חומרי 4.22

 דה: העבו מהלך תוך ,ןלזמ מזמןת להורות לקבלן,  המועצה תהיה רשאי

ס זכלחומרים    ילוק על  תקופת  תוך  העבודה,  מאתר  תצויין שהם  אשר  מקרה  בכבהוראה,    מן  ל 
 ם למטרתם או שאינם דרושים לתפעול ואחזקת המכון. מתאימי ת המפקח אין החומריםשלדע

 . החומרים האמוריםם במקום  ים למטרתמתאימה  ראוייםעל הבאת חומרים 

ועל אף כל תשלום ביניים    על ידהכה  יקה שנערכל בדל אף  קפה עהיה תסמכותה של המועצה ת
 רים. מוחומרים הא ר לעבודה או ה שבוצע בקש

ה הוראות  אחר  הקבלן  מילא  הת  , מועצהלא  וזאת    תרשאי  מועצה הא  הקבלן  חשבון  על  לבצעה 
ההוצאות הכרוכות    "י במפקח והקבלן ישא בכלתן התראה בכתב ע ימים מיום מ   7לאחר חלוף  

הבבי תקו  פת בתוס  הוראהצוע  שלעלויות  לנכות 15%  רה  או  לגבות  רשאי  יהיה  המזמין  מכל    . 
בכל דרך אחרת את הסכומים    וכן יהיה רשאי לגבות מהקבלןל זמן שהוא  בכיע לקבלן  סכום שיג

 האמורים לעיל. 

 ה או לפי כל דין. זכאי המזמין לפי חוזה ז  בכל סעד אחר לו אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע

 כון ים במומתקנים מרחוד, ציו 4.23

למריםחומ" הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  פירושו:  ביצ"  למטרת  העבודהכון  גון:  כ  וע 
מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות  בין  יו"ב  וכ, צבע, שמנים  ימיקליםכ

 חר של העבודה.ן, או מכל חלק א חלק ממבנה, ממתק 
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מ ומתק חומרים,  שהובאו  בנים  ש  למכוןנים  ידיבמכו  הוקמו או  על  ביצוע  הק  ן  למטרת  בלן 
בהעבו סיום  עם  יעברו  העבודה,  דה,  המיצוע  אוע לבעלות  הקבלן  מצה.  להוציא  רשאי  המכון  ינו 
ומתקנים  חומ מבנים  או  ללא הסכמתרים  ביצוע העבודה  לשם  למכון  ציוד שהובא  המועצה    או 

 בכתב.

המבנים או  רים, הציוד ו משהחו  בכתב,  ועצה רים, או הורה נציג המ אימת שנפסלו ציוד וחומ   לכ
ה תקנים  המ לביצוע  עוד  נחוצים  האינם  חייב  להוצעבודה,  או  ם  יאקבלן  פסילתם  ועם  מהמכון, 

 לים החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות המועצה. , חד מתן הוראה

ן  הקבל חייב  יים,  הארע   או המבנים או המתקניםחומרים  לסילוק הציוד, ה  בע בהוראה מועדקנ
הא   להוציאם  נמנע בהקדם  שנקבע.  מהמועד  יאוחר  ולא  מלעשות  פשרי  רשאי  הקבלן  ת  כן, 

ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש    7  ר מתן הודעה מוקדמת בכתב שלהמועצה, לאח
 אחר לפי שיקול דעתה. 

 . ין זהיבענ מו לה יכוי כל ההוצאות שנגרבנ  הקבלן בסכום המכירה, ה את חשבון ה תזכהמועצ

אחראי נוספת,  הקבלן  תמורה  כל  הצ ללא  של  הבטוחה  לשמירתם  החומרים  ,  המבנים  יוד, 
 העבודה.   ם לצורך ביצועשאי להשתמש בהקנים והוא רמתוה

גע לביצוע  ל דעתו, בכל הנוהמפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקו
לרבות צ   העבודה,  פסילת  בדבר  ו הוראות  מלשחומרייוד  בבם  העבמש  הוריצוע  בדבר  אות  ודה, 

מבלי שיהיה  ל פי הוראות המועצה  הג עינ ן  ב. הקבלו וכיו"שנפסל  החלפת וסילוק ציוד וחומרים
 י לכל תמורה נוספת. זכא

באין   באמור  ידי  לראות  על  כלשהו  אישור  מתן  זה  שלסעיף  לטיבם  וציוד    המועצה  חומרים 
שאית לפסול  , והמועצה ר ה בהן שימושתש שלא עובין  ה  ותי ה שימוש בסמכוי תן שעשכלשהם, בי 

 מן שהוא.ציוד או חומרים בכל ז

 מל ם וחשת מיאספק 4.24

י  למכון  יהקבלן  המים  צריכת  בהוצאות  של  שא  ותחזוקה  בתפעול  הכרוכות  ההוצאות  ובכל 
 בכך צורך.  שיהא המים במכון ותגבורה ככל מערכת

י ה  ע העבודולביצו  קניםמת ה  כל  על  ןול המכלתפעו  כת החשמל הדרוששא בהוצאות צרייהקבלן 
החשמלו באספקת  הכרוכות  ההוצאות  עלויות    ,כל  של  למעט    לקולחים השאיבה  נת  תחהחשמל 

להשקיה פרטי.ומת   שלישונים  מונה  מותקן  בהם  סלקום  של  תקשורת  צריכת    קן  בגין  התשלום 
לשנ תשהחשמל  אלו  מתקנים  במוי  )נמדד  הקבלן  ע"י  והת ולם  למכון(,  הראשי    יוחזר שלום  נה 

 ם לחברת החשמל.התשלו  יצועף לאחר בלום השוטן בתש לקבל

עיל במועצה  הסידורים הנחוצים לביצוע ההוראות ל  כל   את   ה נוספת,ללא כל תמורה  הקבלן יעש 
 ובמוסדות המוסמכים לכך לרבות חברת החשמל. 

או טיב קולחירה של תקלה באספ מודגש במיוחד שמק   ם שאינו מתאים להשקיה קת הקולחים 
,  מותרה  קי קולי מעלוריכוז חיד   NTU  5עבירות מעל    ו/או  מג"ל  1-מ  פחותור נותר  לכאו  / ( ו10/10)

ים  תחנת השאיבה לקולחים וישא בעלות המ השקיה בישוב מים שפירים באמצעות יספק ל לן הקב
 . השפירים במהלך כל תקופת התקלה
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 טבע פגעי הגנה מפני  4.25

כל ,  ינקוטהקבלן   האנוספת  תמורה  ללא  בכל  לרוהד  מצעים,  הגשים  החשם  על  ומרים  נה 
ועל המכון   נזק  וחלקי העבודה מפוהמוצרים בתהליכי העבודה  ידי מפולת    ל להיגרם על העלו ני 

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  טפונות,יאדמה, ש

לעיל האמור  מן  לגרוע  הקבלן    מבלי  כי  הדרושי  קוטנימובהר  האמצעים  המכון  בכל  להגנת  ם 
ות חפירת  מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעוב, או  ישות בילים, גי גשמה מפנהעבוד  וחלקי

זתעלות   מימניוניקוז  שאיבת  וכדומ ת,  ניקוז  תעלות  סתימת  ו ה,  ם,  הצורך  דרישת  במידת  לפי 
 המפקח ולשביעות רצונו. 

נקט  בין שעל ידי הגורמים לעיל  למכון או לחלקי העבודה,  חומרים, למוצרים,  כל נזק אשר נגרם ל
נבאמצע קבלן  ה הגנה  ובי  מיד,  יאותים  הקבלן  ידי  על  יתוקן  שלא,  נון  תמורה  כל    ספת ללא 

 ל המפקח. רצונו ש יעות לשב

כאמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  הקבלן יגן על כל חלק  
 חרים יותר.דות המתבצעות בשלבים מאולהיגרם על ידי עבו

 

 נשים יהם של אכויותר ובזבוהציוחות פגיעה בנ 4.26

ר, ולא תהא  נוחות הציבו רך בשלא לצולא תהיה פגיעה    הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות
לצ שלא  הפרעה  או  כל  שביל  דרך,  בכביש,  אדם  כל  של  וההחזקה  המעבר  השימוש,  בזכות  ורך 

 ל. ר לעיהאמו דרושים כדי להבטיח את והוא ינקוט בכל אמצעים הוש ציבורי כלשהו, ברכ

 ותתיתשן נזקים לקותי 4.27

ם, לביוב,  ל, לרשת המילשבימדרכה,  לכביש, לדרך, ל  הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם
ביצוע  "( תוך כדי תשתיות לפון, לצינורות או למובילים אחרים וכיו"ב )להלן: "לתעול, לחשמל, לט 

בין העבוד נגרמו    ה,  הקלקול  או  מעששהנזק  שהיו  ובין  הכרבאקראי  וצה  מחי  לפוי  ביצוע  ראש 
ו של המפקח ושל  צונות רולשביע פן היעיל ביותר ו בא על ידו ללא כל תמורה נוספת ה, יתוקן  בודהע

 כאמור.  בתשתיותמכים לפקח על הטיפול כל אדם או רשות המוס

לה צורך  יהא  החוזה  ביצוע  לשם  באם  כלשהוא  חפץ  לגרוםעביר  עלולה  שהעברה  נזק    מקום 
כאמור  תשתיותל ישתל  אם   לעיל,,  בא  הג משו  למפקח,  אמצעי  בכתב  הקבלן  יודיע  מיוחדים,  נה 

 מתאימים. ל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה להעבירו, וע שיש י החפץ ההעברה, על פרט לפני 

 תנועה בכבישי אספלט  4.28

רכב    בוצע אך ורק באמצעות כליון ובתחום המכון תכל תנועה בכבישי אספלט אל המכון ומהמכ
פני גלגלים  נקאומטי בעלי  נשיאה  יים,  ים  לא    וח ייבטשביחד  וארגזי  עליהם  המועמס  החומר  כי 

 . פזר בשעת הנסיעהית

מות שייועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים  חניית כלי רכב, המגיעים למכון, במקו  ר  יתי   הקבלן 
בלנים אחרים, והוא  פתוחים לשימוש המזמין וקהציבוריים, יהיו    העוברות במכון, וכן השטחים

 .ליהםוימנע חניה ע  יהם פסולת כלשהי ך עלולא ישפואו ציוד  מרים הם חון עלייאחס  לא
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 ה צמחיצים והגנה על ע 4.29

במכון אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודה והמפקח    הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה 
 לעשות כן. התיר לו בכתב ומראש 

עב אחזק במסגרת  המכון  ודות  הצמחהקבלן  יתחזק  ת  השקיה,    לרבותון  מכ שבשא  והדיה  יאת 
   ון.מכשבמערכת ההשקיה  תא גם יתחזק  . הקבלןצמחיההדשא והחידוש  ו טיפול

 אדם, רישומו ותנאי עבודה  ת כחאספק 4.30

מת הקבל מקצועייםן  עובדים  להעסיק  החייב  תוך  העבודה  ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  מועד  , 
ן  בל ייב הקין, חכל ד   לפי  ר ו היתשיון איורך ברישום, רה. בעבודה שלביצועה יש צהקבוע לכך בחוז 

 מור. היתר, כאשיון או ילהעסיק רק מי שרשום או בעל ר

רצונו של ביצוע ה יב שביח ן מתהקבל ינוהלו, לשביעות  פנקסי כח אדם שיירשם    עבודה  המפקח, 
 .שהייתו באתר וימי עבודתול עובד, וכן תאריכי בהם שמו, מקצועו וסווגו המקצועי של כ

להמצי מתחייב  למנהקבלן  ולא  אלפי    מפקח,הל  פנקסי  דרישה,  וכן    כחת  ביקורת  לשם  האדם 
ית שתכלול  יומכח אדם חודשית, שבועית ו צונו, מצבת  ריעות  ולשב  למפקח לפי דרישתו,להמציא  

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

עובדים אך רק בהתאם לעבודה, יקבל הקב וע הלביצ ט  תשי"  סוקה,הוראות חוק שירות התעלן 
,  העבוד  תנאי  וע העובדה, ויקייםכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצש  לםבלן יש. הק1959

על ידי האיגוד המייצג אתבהתאם לקב המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף    וע 
 אותו אזור.עבור עבודה דומה ב

ידו בביצוע  שהועסק עובד    לטובת  הפרישחייב ל הקבלן מת י  טוח סוציאלבי  נותקרל  ,דההעבו  על 
יותר של  ספר הגדול במאת ה  מייצגי ארגון העובדים הלגבי אותה העבודה על יד  שייקבעבשיעור  

 ו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.ינה באות עובדים במד 

שמהקבלן   לרווחתם  לדאוג  עבתחייב  לתנאי  העובדים,  נוחיול  לחדרי  במכון,  ומקומות  ודתם  ת 
נאות  ול אכילה  אנקוט  ים  בריאועת  למני הדרושים  הזהירות  מצעי  בכל  על  ולשמירה  ת  תאונות 

 העובדים.

לא יפחת צוות המפעילים מאדם    שעות,  8עבודה במכון, שימשך לפחות  יום    שבכל  במתחייהקבלן  
 אחד.

ו לעובדיו או  ובדן או תאונה אשר ייגרמי לכל נזק, פגיעה, א הקבלן הוא האחראי הבלעדי והיחיד
 ון. בעת המצאם במכ  כל דרך אחרת,או בלן משנה ידו, כקב ק על שיועסל מי של כ  לעובדיו

 ם יומניפיקוח וניהול  4.31

 חפיקו .א

העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן    מפקח מטעם המזמין יהיה רשאי לבדוק את
החומרים טיב  את  איכו  לבדוק  בהם,  וטישמשתמשים  בו  שמשתמשים  הציוד  המלאכה  ת  ב 

י על  בדי הקהנעשית  כן רהעבו  ביצועבלן  הוא  דה.  ק אם הקבלן מבצע כהלכה את  לבדושאי 
 וא. וראותיו הת ה וא עצה מוחוזה, את הוראות הה

למפקח ויעזור  יאפשר  לאתר  הקבלן  עת  בכל  להיכנס  המועצה,  של  מורשה  כוח  בא  ולכל   ,
מ ולכל  עהעבודה  נעשית  שבו  אחר  החוזהקום  לביצוע  כלשהי  שממנו   בודה  מקום  לכל    וכן 

 כלשהם לביצוע החוזה. ת וציוד ם, מכונוחומרירים, ם מוצמובאי
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מעקב  צוע העבודה אלא אמצעי  על ביו לבא כוחו  אזמין  נה למוח שניתבזכות הפיקאין לראות  
של  יחס בין קונה ומוכר  אחר ביצוע החוזה על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר  

והמד במידה  הן  המועסחורות  באחריות  הוא  לג ובר  כלצה  ש  בי  והןלישי  צד  מבחינת    אחר, 
 הביצוע.  אותתוצול  צה בויותיו כלפי המועות הקבלן לאופן ביצוע התחייאחרי

 ן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה.הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבל

 ה. בחוזה זשצה  סמכויות המועלגרוע מיתר  כדי זה אמור בסעיף אין ב

   ניהול יומן ממוחשב .ב

מערכת הבקרה,  , רישום מידע המתקבל מ(.H.M.I)  מידע   הול לנית מחשב  וכנקין תיתלן  הקב
 במכון. ב"יו רועים יזומים, בדיקות וכיא ות,תקל ם, עירויא

מסוג   תהיה  תאפש  .P.C.I.Mהמערכת  התוכנה  כתובות.  הגבלת  ללא  תקשורת  לפיתוח  ר 
 ב. "וכיו גרפיםאות, , טבלצגתם בצורה של טקסטיםם הבקר, איסוף נתונים והידידותית ע

וכן    להלן  ורטיםם המפ היתר, את הפרטי  יןב  שיכלולתפעול ותחזוקה  של  הל רישום  ן ינהקבל
   מפקח. פרטים נוספים שידרשו על ידי ה

העבודה (1 בביצוע  ידו  על  המועסקים  לסוגיהם,  העובדים  של  שהייתם מספרם  תאריכי   ,
 .מספר שעות/ימים באתר ח ובשט

 ן. במכו  ורריםתנאי מזג האוויר הש (2

 ה. ביצוע העבודת והפרעות בלותק (3

 קח.שניתנו על ידי המפ הוראות  (4

פיקות הקולחים ת ושנתיות הנכנסות למכון וס יות, חודשיומ ת, יו שעתיו  ספיקותרישום   (5
 גרפית. היוצאים מהמכון  לצורך  הפקת דו"חות בצורה טבלאית ו

מדויק   (6 בדיקותרישום  כל  במכ  של  לפ המעבדה  במפרט  ון  המפורט   ות דו"ח  והפקתי 
 גרפית. ורה טבלאית ו צב

 וד. רישום ארועים מיוחדים ותקלות בצי  (7

 . מונעת יומית, שבועית, חודשית ושנתית קהזת ואח שוטפופעולות אחזקה  (8

 אופן הטיפול בארועים מיוחדים ותקלות.  (9

שונות   מבנים, ציוד, מערכות   ון:מתקני המכ יסיות לכל  שבת של כרטהכנת מערכת ממוח (10
 וכו'. 

 ת ואופן הטיפול בתקלות.שום תקלוון עם ריד במכל ציוים לככרטיסהניהול  (11

ה (12 ה  כרטיסים ניהול  מבנשוניםלמתקנים  ומרי:  צנרת  הנדסה  כים,  של  שונים  בים 
 . היומיות, השבועיות, החודשיות והשנתיותת, ורישום כל פעולות האחזקה  אזרחי

ציון  לצורך  ות פעולה של הציודרישום בכרטיסים שע  (13 דו"חות עם  עד זמן    פרקי  הפקת 
 לפי ספר המתקן. סוג ותקופות הטיפולים הנדרשים   ונעת לפיאחזקה מ  עולותלפ
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לקבלה  על (14 ה רשון  ביומן  כך  ם  התחזוקה  הוראות  את  יהיה  ממוחשב  ביצוען  שרישום 
 ממוחשב. 

ות לשם הפקת דו"חות  יניהם חודשיות ושנתירישום צריכות חשמל, מים, כימיקליים למ (15
 ה  טבלאית וגרפית.  בצור

אחמיד  לכ (16 המפ  רשידיש   רע  ידי  העל  ושלדעת  המצב מקח  את  לשקף  כדי  בו  יש    פקח 
 .ההעבודיצוע העובדתי במהלך ב

שיכלול רישום    שבועייםכל  יופק דו"ח מודפס  בששת החודשים הראשונים של ההתקשרות,  
 . טבלאות של כל המידע שנאסף בצורת 

להפיק    לןקבר לן לאשהמזמי ון יהיה מושלם, יוכל  דה ותפקוד המכ ודשים, במילאחר ששה ח
 ש, במקום פעם בשבועיים. ות פעם בחודדו"ח

יובנוס מהמידע  גשף  גרפבצור  חלק  ה ית  במהלך  למעלה  הנזכרים  לגרפים  בנוסף  אחזקה  ם. 
קופות  לפי ת  במחשב נרשם  שע  סוגים של גרפים בנושאים שונים בנויים על מיד   5יאופיינו עוד  

 . המועצאו ה ות כמפורט ע"י המתכנןאחזקה שונות ותדיר 

על   חותהדו הקבלן  יחתמו,  כו  ידי  בא  האו  ידי  ועל  המוסמך  חתום    והעתק  מפקח,חו 
 רו למפקח.ו יימסומים במהריש

נים את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא  הקבלן רשאי לרשום ביומ 
 אישר אותם המפקח בכתב. ת המועצה, אלא אם כןיחייבו א

על  ייגות אום הסת ברישואין    לעיל  מבלי לגרוע מכל האמור צידוק    ידי  הערה  הקבלן משום 
או ביצו  כלשהו  לעיכוב  או  סיבה  בילע  עאי  כ צוע  המפקלשבודה  הוראות  מילוי  או  ח,  היא 

 המנהל, המועצה או הוראות החוזה. 

שמר דו"ח  יופק  חודשים  שלושה  הדו"חו כל  את  ומתמצת  הכז  י -דות  שנה  וכל  ופק  שבועיים 
רועים  ייסטי של כל המידע  והא ח סטטניתו  ולליים כהשנת   ניםתו הנאת  כז  דו"ח שנתי שמר

 . במכון

ה קשה בשלושה  התלת חודשיים והשנתיים יכרכו בכריכ ים,  החודשי  יים,שבוע -דו הדוחות ה
למנהל   תהיה  בו  במקום  במכון  יוחזק   אחד  העתק  כוחהעתקים:  לבא  או  למפקח  או  או  ו 

בל גישה  מטעמם  בנציג  אחד  עותק  עת,  ס ארוכל  מיבאזר  גון  לור  מסאכס ועד  הון  מכון  מכי 
 יימסר למועצה.  שלא לשימוש יומיומי ועותק אחד

ידי  שינוי, הוספה או הפחתת מרכיב  אית לדרוש זכ  תהאצה  ועהמ יכם שיבדקו מעת לעת על 
 ך. חרות כלפי המועצה בגין כטענות, כספיות או א הקבלן ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או

וביצוע    יות, התאמת המערכתכרטיסהכנת  ת,  במערכמעתה  ה, הטהתוכנ התמורה עבור הכנת  
המועצשינויים   דרישות  ת  הלפי  נבשולם  לא  והיא  ככלולהנפרד  האחזקה  במחירי    חשבת 
 .של המט"ש וההפעלה
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 התקשרותהמסירת המכון למזמין בסוף תקופת  4.32

 לי כל 4.32.1

למ  בסוף תקופת החוזה,  .א הקבלן את המכון  הפעלה  יחזיר  בר  כשהוא  ת  רושיובכזמין 
פ כשובה.  ט טובה  שכל  ירות  המכון  ירושה:  תבמצ  מצוייםמרכיבי  תקין  ב  פעולי 

 לן. הל כמפורט 

ל .ב ט  הבטיחכדי  ובכשירות  בר הפעלה  הינו  ביקורת תקופתית של שהמכון  ובה, תערך 
 ת: מצב המכון, ויבוצעו הפעולות הבאו

ה האחזק מלבד בתקופת    שנים  משלחיבוצעו אחת    יו"בוץ וכפעולות הביקורת, השיפ
הב שונה  הרא וה בה  )  שיפוץ יקורת  שנים  ארבע  לאחר  תום חודש  48יעשו  לפני  ים( 

הח  הראשונהזותקופת  האחרו   ה  הביקורת  מאז  או  המכון  הפעלת  שנים מאז  וכן  נה, 
( א12עשר  בין  למזמין,  המכון  מסירת  לפני  חודשים  וב (  ההפעלה  תקופת  בסיום  ין ם 

 אם מכל סיבה אחרת. 

מאוחר, שישה ה  ורת, לכלצאי הביקפי ממש על  הנדר  וע כלקבלן להשלים את ביצה  על
 אחר מכן. ( חודשים ל6)

כל   נוספתמתלא תשולם  בחש  ורה  לוקח  היחידה  שכן מחיר  גם את בגין השיפוץ  בון 
 העלויות של עבודות אלו. 

כב (1) )דרכים,  התשתית  מתקני  צכל  מדרכות,  שבילים,  ע"י  ישים,  יבדקו  ינורות( 
אהמזמי לקבלן  יעביר  אשר  הורן,  להנדרשים  ונים  לתיק  אותיות  מנת    הביאעל 

ללא חיוב    קבלןידי ה-על  ועהמזמין יבוצה. הוראות  כשירות טוב את התשתית ל
 . נוסף

ש  (2) יעברו  המבנים  חלקים  כל  החלפות  תיקונים,  יסודי,  ניקיון  לרבות  כללי,  יפוץ 
צנרת,    פגומים  איטוםנגרות,  מסגרות,  בריצוף,  צביעה,  גגות  חשמל,  מתקני  , 
צודסי ה,  תברוא בריהוטט  ה,ביע,  הקבלן  שנפגע  יפול  ידי  על  הכל  א  לל  וכיו"ב, 

 . חיוב נוסף

יר לקבלן את  ת והצנרת יבדקו ע"י המזמין, אשר יעב רחי האזההנדסה    כל מתקני (3)
התשתי את  להביא  מנת  על  הנדרשים  לתיקונים  טובה.  הוראותיו  לכשירות  ת 

 בלן. המזמין יבוצעו על ידי הקהוראות 

ביקורת וכיול ע"י יצרני  יעברו    י המדידהמכשיר כני ווד המ י הצי כל פריטי ומכלול (4)
ימציאהציו ציוד  יצרן  כל  דו"   ד.  ובו  למזמין  כתוב  השיפוצים  ח  של  פירוט 

)הנדרשים   חמש  למשך  הפעלה  ברי  יהיו  הציוד  ומכלולי  שפריטי  שנים  5כדי   )
והכינ השיפוצים  כל  ובמוספות.  בפריטי  הנדרשים  השונים  ולים  הציוד  כלולי 
 . נוסף וללא חיוב בלן די הקעל י בוצעו י

לקבלן  אשר יעביר    רה תבדק על ידי המזמיןכל מערכת החשמל, המכשור והבק (5)
מנת להביא את התשתית לכשירות טובה.    ראותיו לתיקונים הנדרשים עלאת הו

 . ףוללא חיוב נוס של הקבלן   ע"יהוראות המזמין יבוצעו 

 וד.י הצי יצרנ  חילוף, על פי המלצות במחסן יהיה מלאי חלקי (6)
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ותוצאותיהם של כל    ותפירוט הבדיקות התקופתי  נהל יומן ובובלן מתחייב לקה (7)
מכרמ למסורהט   כוןיבים  מתחייב  הקבלן  היומן    יפול.  לידי  את  מסמכיו  כל  על 

  המזמין בסוף תקופת החוזה.

 להלן. 4.32.2ת כמפורט בסעיף ירוכש נימבח ן למזמין יבוצע לפני מסירת המכו  .ג

כל  מובהר בזאת כ .ד ביצוע קורוריכת הביעת מעהנוב  העלותי  ובמיוחד עלות  ת, לרבות 
הצ הב יצרני  ידי  על  כמפורט  וי יקורת  ולרבותד  ויישום   לעיל  כשירות,  מבחן   ביצוע 

 ממצאי הביקורת, תחול בלעדית על הקבלן ולא תשולם בנפרד. 

 זקה וההפעלה ן למזמין בתום תקופת האחכשירות לפני מסירת המתק נימבח 4.32.2

מבח הכמטרת  המתקן  מסיר  לפני  ותשיר ני  כל ת  על  המכון  את  לבדוק  היא  למזמין 
האחזמר תקופת  בתום  העברתו והתפעול    הקכיביו  המתקן    לפני  העברת  המזמין.  לידי 

שנים,   עשרהש  חמ  -  וזה האחזקה והתפעול על ידי הקבלןיכולה להתבצע לאחר גמר ח
כ  תקופה קצרה יותר  כל  פי שיוחאו ארוכה  ע"י המזמין או  ב אחר,  מועד  לט    כפוף הכל 

 זה.  זהוח לאמור ב

 . להלן  5.04מפורט בסעיף  מבחני הכשירות יבוצעו לפי ה

שמב יערכו  חמודגש  אלו  למזמי נים  המכון  העברת  שהוא,לפני  מועד  בכל  תום   ן  לפני 
והחוזה   במידה  סיבה שהיא,תקופת החוזה הראשונה  גם לאחר תקופה ו  יסתיים מכל 

יות מעל  ארוכה  התפעול  15ר  החבמסג  שנות  והמכון  ,  וזהרת  ויתוחזקבמידה   יופעל 
 הקבלן.  תקופה ארוכה יותר ע"י

תקן על כל וכנית המפרטת את תהליכי הבדיקה של המת  ור המהנדסשיהקבלן יגיש לא 
לתפעול הכשרה  ותכנית  למפעילים  הכשרה  תכנית  המתקן    מרכיביו,  של  ואחזקה 

שלפנישתקרא   "בדיקה  ואילך  למזמין"  מכאן  המתקן  בדי מסירת  א.  תבקות   וצענהלו 
לפנ שישה חו והאחזקהי תודשים  ציוד  ה   כשמטרתן לבחון את מצב   ם תקופת ההפעלה 

היוההת של  המ אמה  ואת  בתהליך  המעורבות  הרכבות חידות  מבנים,  כולל  כשור, 
ייבד פריט  כל  אזרחית.  הנדסה  במועבודות  תבדק  והתאמתו  לחוד,  התפקוד  ק  סגרת 

 מין. ן למזהמכו רה שלתקן כחלק מתהליך המסיהכולל של המ

במה הבדיקכאשר  תקלו לך  מתגלות  המסירה  שלפני  שהה  סיבה  מכל  הנובעות  :  אי ת 
חלק ואביזר פגום על מנת להביא את   לקויה וכו', יחליף הקבלן כלקוי, אחזקה  ציוד ל

 רצונו המלאה של המזמין.  המתקן לתפקוד מושלם לשביעות

לא    היה והקבלן ס.  המהנדמ  דעההו   לתיום מקב  30תקלה תוך    הקבלן יתקן כל ליקוי או
רצונו ה ביצע א   יבצע המזמין תיקן כלל,    מלאה של המזמין, או לאת התיקון לשביעות 

חלק והחלפת  התיקונים  כל  כנדרש  את  המשולמתים  מהתמורה  עלותם  קבלן.  ל   ויקזז 
לא והקבלן  התיקו   במידה  הוצאות  את  לעיל  ניישלם  כמפורט  עלותם  מתוך תלקח    ם 

 . אחזקהול וההתפע חוזה הערבות לקיום

  ים לפחות.מי  90זמין משך תקופה של  את צוות האחזקה והתפעול של המיכשיר  הקבלן  
המכון משך תקופהצוות המזמי יפעיל את  כולל  ן  הקבלן  של  והדרכתו  בהנחייתו    כל זו 

 .ואחזקה שוטפים של המתקן  הפעולות הנדרשות לתפעול

 זמין". ן למהמתק תמסירפני  לבלתי נפרד מ"הבדיקה ששלב ההדרכה מהווה חלק 
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ם וכו'  , כימיקליםיאת מלאי החלפים:  חומר  ן מסירת המתקן למזמין ישלים הקבל  ני לפ
ישלם לו תמורתם על פי    פת תפעול שוטף של שנה לפחותלתקו עלותם בפועל  והמזמין 

 . צגו()לפי חשבוניות שיו

בה המכון  עמידת  הכשירעם  במבחני  יוצלחה  סיוות,  "תעודת  המפקח  )ס ציא  וף  ם" 
התק שחאחזקהופת  עם  הקבל (.  מהתחייבויותיו  רור  תיכנס    עלתוהפאחזקת  ל ן  המכון 

 החוזה" כמפורט להלן.   וםדק שלאחר סי"תקופת הב  הלתוקפ 

 פת הבדק שלאחר סיום החוזהתקו 4.32.3

מפורטות בסעיף  לאחר ביצוע על הפעולות התקופת הבדק שלאחר סיום החוזה תתחיל  
סיום"   את "תעודתירות והוצהכש  מבחניבה",  החוז   בגמרמכון למזמין  רת ה"מסי  4.32

 .ה אחתותמשך שנ   ע"י המפקח

ב ויתגלו  תקופת  המבמידה  ההבדלך  של  נכונה  בפעולה  ופגמים  ליקויים  מערכת, ק 
ן ולהחליף ולהתקין על  שעות מהודעת המזמי  48מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך  

ל  הקבלן ועחייב  ן, מתכמו כמין.  ימים לאחר הודעת המז  10בונו כל חלק פגום תוך  חש
לתאחריות  לשםו  שיידרש  תיקון  כל  והיעיל  קן  התקינה  המכון,   הפעולתו  וזאת   של 
 . על פי חוזה זה אחריותו במסגרת

מנת  ב על  חודשיים  ביקורים  לבצע  הקבלן  מתחייב  הבדק  תקופת  כל  את משך  לוודא 
התקינה   יהפעלתה  הקבלן  נציג  המערכת.  הקבלשל  ביקור.  דו"ח  יבצמלא  את  ן  כל ע 

 . ל חלקי החילוף על חשבונואת כספק ם וייקוניהת

ם המט"ש יופעל ויתוחזק גם אל על הקבלן  הבדק תחו  תפפק, מודגש כי תקוהסר ס למען 
 על ידי קבלן אחר. 

קאית נ בהערבות  את ה הקבלן  ריך  אילהבטחת עמידתו של הקבלן בתנאי תקופת הבדק,  
 שנת הבדק.כל ח למשך ש" 500,000 של סךב

 ם והבוצהקולחיים, ההשפכ איכות 4.33

הנכ  א. נתוניכודו"חות הפעלה בהם מרה  רא  -סים למכון  נתאור השפכים  ה   זים  שפכים  איכות 
דו"חו )ששה  לחוזה.בשנה באחרונה  המצורפים  חודש(  כל  דו"ח אחד   , לעיין    ת  יוכל  הקבלן 

 מועצה. בדו"חות ההפעלה הנמצאים בכל 

א ב. ביציהקולחיכויות  יתאור  הנדרשות  מהם  של   5בחלק    5.02.03  סעיף  ראה  -מט"ש  אה 
 מסמכי המכרז. 

 של מסמכי המכרז.  5בחלק   5.02.03סעיף  הרא -ה הנדרשת כות הבוצתאור אי ג.

העומהמזמין   ד. שפכים  למכון  יזרימו  השפכים,  יצרני  שכל  יכולתו  כמיטב  באיכות  יפעל  דים 
בחוקי המקומית  שנקבעה  המועצה  של  הוראעומר  העזר  פי  על  או  חו,  העזות  לדוק  גמה  ר 

ויפעל בשקידה סבירה  , והתוספות על פיו1981  -יה(  כי תעשיהזרמת שפ) ללים  י לאכוף כדכ, 
 כל תורמי השפכים.  אלה על 

ב ה. בכךאין  יהיה  לא  וכן  המזמין,  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  לעיל  לגרוע    אמור  בכדי 
ו/  מהתחייבויות זה  חוזה  פי  על  להקבלן  כלשהי  עילה  לשמש  התמשינו  ו/או  תיקוןאו  ורה  י 

 מת. ית המוסכהחוז

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

    כיםשפיפול בלהפעלת ואחזקת המכון לט   14/2022  מבימכרז פו
 

 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

 ים חריגים על אירועודיווח  חודשיים דוחות 4.34

 יםדוחות חודשי 4.34.01

ע"י   יוגש  החשבון  הגשת  עם  לחודש  למזמין.  אחת  יועבר  אשר  חודשי  דו"ח  הקבלן 
 ו ע"י המפקח והמזמין הוארדו"ח החודשי השוטף ואישולתשומת לב הקבלן, הגשת ה

 י.החודשתנאי לתשלום החשבון 

י ו"הד היומן תבסח  על  ש   ס  סעיף  הממוחשב  לפי  במערכת  בנוסף   4.31הוטמע  ויכלול 
 :הבאים מידע בנושאים  ם ג לעיל 4.31במכון כמפורט בסעיף האחזקה על פעילות   לדו"ח

 חודשיים( שפכים, קולחים ובוצה )נתונים יומיים ו .א

 ספיקת שפכים.  -

 ן. ת השפכים הנכנסים למכוכואי -

 ות.ק להמסו   כמויות בוצה וגבבה -

 וצה. ולחים והבת הקאיכו -

 ם יומיים וחודשיים( אנרגיה, מים וכימיקלים )נתוני .ב

 כון. חשמל במ  וכתתצר -

 תצרוכת חשמל סגולית )ווט/מ"ק(. -

 יכת מים במכון. צר -

 צריכת כימיקלים במכון.  -

 .)ק"ג/טון מוצקים( צריכת כימיקלים סגולית -

 לחים. ל בתחנת השאיבה לקוהחשמ צריכת -

 ם. קולחייבה לת השאבתחנ צריכת כימיקלים -

 דה ת מעבבדיקו .ג

שבוצעו ע"י  ,  שנדרשו לעיל  שפכים, הקולחים והבוצה ועברו תוצאות כל בדיקות הי
 חתומות ע"י אחראי המעבדה המבצעת. , וניתוהמעבדה החיצ המעבדה בשטח

 תחזוקה  .ד

 . לעיל  4.31כמפורט בסעיף , שבוצעו במכון ות תחזוקהח על עבוד יוו ד

 תקלות עיקריות  .ה

הח בדו" ידוח  השי  הקבלן  תאר  העתקלואת  בחודש  ת  שהיו  והמשמעויות  יקריות 
 בהן.החולף ואת נוהל הטיפול 

שפורהשנתי  בדו"ח   והתקלות  האירועים  כל  ויוצעו  ירוכזו  החודשיים  בדו"חות  טו 
 ירועים חוזרים. המלצות לשיפורים למניעת תקלות וא
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 ריגים אירועים חדיווח על  4.34.02

פיר עם היוודעם, אך מיד  למזמין    לדווחקבלן  ייב היהם ח ים חריגים עלוט אירועלהלן 
 משך הזמן המפורט להלן: ממאוחר יותר לא 

 שעות.  2 -ו חריגים באופיים ם רעילים א כניסת שפכי .א

 שעות.  12  -פגיעה בתהליך, המחייבת בנייתו מחדש  .ב

 שעות.  12  -ות הקולחים פתאומית באיכרידה דרסטית  י .ג

חשמל   .ד החשמל    שתמרהפסקת  יותחברת  משל  לא מ   -ת  שעו  6  -ר    תעוש   6חר  יד 
 טור. ושעות עבודה של הגנר   הפסקה רצופה

 שעות מעת תחילת ההשבתה. 12  - טיפול שלמה תקלה מהשבתת יחידת .ה

 שעות.  2 -הצפה  .ו

 שעות.  2  -מפגע ריח  .ז

יזומה   .ח שפכים  יזומה    -הגלשת  רק  הגלשה  תתאפשר  ל  48לנחל  קבלת  שעות  אחר 
המזמין   האהו אישור  הממשלתיים  ארמיוגוא  לנוש  חראיםמשרדים  נוספים  שר ם 

 ם את מועד ההגלשה ומשכה. יאשרו ג

 שעות.  2 -גלישת חרום  .ט

 שעות.  12  -גים נוספים דיווחים חרי .י

 זמין ביצוע על ידי המ  4.35

נשיא .א ת ההוצאות הנובעות מכך, כל העבודה או התחייבות או הוראה מאת המזמין, לרבות 
עצמו או  ן לבצע ב המזמירשאי  צעה,  ע מלבפי חוזה זה והוא נמנ   שר היה על הקבלן לבצע עלא

 עות אחרים. באמצ

  ימים   7בת    מוקדמת  התראה  א לאחר שנתןור לעיל, אל העבודות כאמ  יחל בביצועהמזמין לא   .ב
 בלן על כוונתו לעשות כן, והקבלן נמנע מלתקן את המעוות. לק

ן  ע אות ת אשר נגרמו לו בביצוי לחייב את הקבלן בהוצאוור, יהיה המזמין רשאם כאמבמקרי .ג
בתוספת  יות  ההתחייבוו/או  ודות  העב לבצע,  עליו  כלליות,  שי   17%שהיה  כהוצאות  יחשבו 

 ה. מימון ותקור

לביצ .ד בקשר  נשא  שהמזמין  ההוצאות  שהקבלן  סכום  כחוב  יחשב  לעיל,  כאמור  העבודות  וע 
מכל סכום שיגיע  ז סכום זה  יהיה רשאי לקזזה, והמזמין    חוזההוראות  חייב למזמין על פי  

 . לקבלן

בצען( בכדי להטיל על  הקבלן )מקום הוא נמנע מלמין במקום  ות ע"י המזבודוע העיצבב   אין .ה
ותו ואחריותו של הקבלן לביצוע  לגרוע ממחויב כדי  כלשהי או    ת או אחריותזמין מחויבוהמ

 ה זה. מושלם של כל העבודות על פי חוז 
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 הסבת החוזה  4.36

א .א רשאהקבלן  הינו  את  לאחר  להסב  מקצתו,י  או  כולו  או  להעבירשאי  הוא    ואין   חוזה,  ר 
ן מראש  הסכמת המזמי בהנובעת מחוזה זה, אלא    עבד לאחר כל זכות או חובהור או לש למס
 ב. ובכת

לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לרבות לקבלני משנה  רשאי להעביר  אינו  הקבלן   .ב
לאעמו, אלא בהסכמת המזמין מרמט זה,  לעניין  ובכתב.  ה  אש  משנה  יראו בהעסקת קבלני 

 .חוזה , כהסבת העל פי החוזה  נו מחויבהם היבלן לשל הק

ה .ג בהתאם    מזמיןנתן  הסכמתו  לעיל,  לאת  ההסכמה  אמור  על  האמורהאין  חבות    יומטיל 
.  וזה או על פי כל דיןי ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החכלשה
 זה.החוקופת כל ת ורךלאת ודוהעב כל צועו התקין של א באחריות המלאה לבין ישהקבל

דעתו  מה .ד שיקול  לפי  רשאי,  יהיה  זכויותזמין  את  להסב  וחובותיו  י הבלעדי,  החוזהו  פי  ,  על 
רוני או אזורי שיוקם על ידו לטיפול במים וביוב וזאת בהודעה  כולם או מקצתם, לתאגיד עי

 מסר לקבלן. יבכתב שת

 

 , הפרות ופיצוייםוזהל החביטו 4.37

  ותיו על פי החוזה, יהא בוי ר מהתחיית או יות של אחודית  רה יסלן הפבכל מקרה בו הפר הקב  .א
יום מיום    15  לא תיקן את ההפרה בתוך  מידה והקבלןוזה, וזאת בהחהמזמין רשאי לבטל את  

   קבלת התראה בכתב מאת המזמין על ביצוע ההפרה.

ל  ומו ש מזמין להביא לסישאי היהא ריום כאמור לעיל,    15בלן את ההפרה בתוך  קן הקלא תי .ב
 "(.ל הודעת הביטוב )להלן: "ה על כך בכתלקבלן הודע  תןויזה החו

הביט .ג הודעת  קבלת  שנש  ולעם  יאוח לחה()ככל  ולא  מיידי  באופן  הקבלן  יפנה  מהמועד  ,  ר 
ידי  במכון כשהוא במצב תקין ל   שייקבע על ידי המזמין את אתר המכון וימסור את החזקה

וה עילה  תהו מין, לא  י המזן כלפלקבל  שתהיהכי כל תביעה או טענה  המזמין. מובהר בזאת  
 ל.דעת הביטו אחר קבלת הוהחזקה במכון למזמין ל  רתלעיכוב סילוק ידו ומסי

כי   .ד הצדדים  בין  המוגדהסעיפמוסכם  וכן  ר ים  בחוזה    5.02.03-ו   4.33,  4.32,  4.30  סעיפיםים 
ויסודיים  הינם  למכרז,    5  -ו  4ים  לקלח עיקריים  כוהפרת  תנאים  תחשב  מהם  הפרה  אחד 

יים מוסכמים וקבועים  יצו בפ  בנוסף לכל סעד אחר גם  צהת המועהמזכה א   החוזהת של  יסודי 
בסך   למד  500,000מראש  ועד  זה  חוזה  למדד  צמודים  תשלומם  ש"ח  במועד  ידוע  שיהא  ד 

 בפועל. 

מו .ה לעיל,  מהאמור  לגרוע  כי  מבלי  הצדדים  בין  כהפרה רוע האיגם  סכם  יחשבו  הבאים    ים 
ל  לה על פי חוזה זה וע  ופות המוקניםהסעדים והתר  לכ צה בהמוע  כו אתיסודית של החוזה ויז

 : פי כל דין

הקולכשאיכו (1) שת  באיכויו  יופקו חים  יעמדו  לא  הבוצה  או  בחוזה במכון  הנדרשות  ת 
בקבלן(   תלויות  סיבות שאינן  בשל  של   במשך תקופה   בחודש,   ימים  10במשך  )למעט 

רצ3)שלושה   חודשים   )( חמישה  או  ח 5ופים,  תקופ  יםופרצ  בלתי  ודשים(  ת במהלך 
 . חוזהה
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או  (2) זמני  עיקול  פעו  הוטל  נעשתה  או  כלקבוע  הוצא לה  של  לגב שהי  לפועל  נכסי  ה  י 
, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  קבלן, כולם או חלקםה

 יום ממועד  ביצועם.   30תוך 

כו הקבלןלנכסי    ונהמ (3) א,  חלקםלם  נכס  ,ו  זמ כונס  אים  מ  קבוע  וני  זמניאו  או    פרק 
 קבוע. 

שהוצא נגדו    ה לפירוק אוה כנגדו בקשו שהוגשעל פירוק מרצון אקבלן קיבל החלטה  ה (4)
פניה    או חלקם, או שיזם  הקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולםירוק או שצו פ

חוק ל   350סעיף  הסדר איתם על פי  גת  שהאורכה או פשרה או למען  ען יקבל  לנושיו למ
 . חברותה

הקבלן   יתבררם  א (5) של  כלשהיא  הצהרה  גי   כי  לא  כי  או  נכונה  לאינה  למועצה  פני  לה 
 ע על החלטת המועצה לחתום על חוזה זה. וזה זה עובדה שהיה בה להשפיחתימת ח

מסב   כשהקבלןאו    מביצוע החוזההמועצה כי הקבלן הסתלק  ל  ש  דעתהוכח להנחת  ה (6)
 העבודות משנה לביצוע  עסיק קבלן  כשהקבלן מ  ,אולאחר  צתו,  או מקהחוזה, כולו    את
 .בכתב ומראש ועצההסכמת המ שקיבל את א לל

 הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  כי ועצהשל המ ה כשהוכח להנחת דעת (7)

את   כי, הקבלן אינו ממלאעדי  הבל   ה לפי שיקול דעת  ,הסקנלמ  הגיעת  מועצהכאשר ה (8)
 . נהצו תפקידו לשביעות ר

מו נתן או הציע שוחד, עצה כי הקבלן או אדם אחר מטעו המל  ש  דעתהנחת  לה   וכחה (9)
 קשר לחוזה זה או ביצועו. ה במכרז או בי בקשר עם הזכי הנאה כלשהי  נק, או טובתמע

החז ה (10) את  למועצה  החזיר  לא  החוזקבלן  תקופת  בתום  במכון  תוך  קה  או  יום   30ה 
 ה. החוז ודעת המועצה על ביטולממועד ה 

כי ההאמור לעימכלליות    גרועלי לבמ .ו   לבטל את   תרשאי  מועצה תהאל, מוסכם על הצדדים 
 זאת בתנאים הבאים: עוד קודם לתום תקופת החוזה, וכלשהי, ה סיב החוזה מ

 ( 3)  שלושה ת  לפחולבטל את החוזה    ה רצונבכתב על  מוקדמת  לקבלן הודעה    היא תיתן  (1)
 חודשים מראש. 

 . קת העבודהד למועד הפסות שבוצעו עוד עבה לש  ןכ ראת ע לקבלן   היא תשלם (2)

  עקב הפרה יסודית, טול החוזה  ות בקשר לבילו כל ההוראופי סעיף זה יחהחוזה על  על ביטול  
 למעט ההוראות הנוגעות לפיצוי המוסכם. 

ה ועל פי  ה ז חוזפי  תרופה משפטיים על  סעד והא המועצה זכאית לכל  הפר הקבלן חוזה זה, ת .ז
ור לעיל תהא  ובלי לגרוע מכלליות האמ   1970של"א  וזה(, התפרת חבשל הופות  ם )תרחוק חוזי

זכא היהמועצה  את  לבטל  לדרושת  מ   חוזה,  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  המאת  לתפוס  כון, 
פיצויים    ות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן החזקה במכון ולהפעיל את המכון בעצמה או באמצע

 ית.לחלט את הערבות הבנקאעל הפרת חוזה ו

"הודעת    :ך בכתב )להלןצה לקבלן הודעה על כוזה תיתן המועצה לבטל את החהמוע  חליטהה .ח
 טול"(.יב

ת את המכון ולמסור את החזקה במכון לידי  ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידיבלת  עם ק .ט
יע לא  הקבלן  להמועצה.  במכון  החזקה  מסירת  את  טענ כב  או  תביעה  בגין  כלשהי  מועצה  ה 
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יית אותם  יכים שימצא לנכון לגב בהל  תו לנקוטרוע מזכולי לגאת מבה, וזהמועצשיש לו כלפי  
 סכומים. 

י העבודה שבוצעה על ידו,  א הקבלן זכאי לקבל מהמועצה את שווון יה ה במכת החזקלעם קב .י
ם וכל סכום אחר המגיע  מפקח, וזאת בניכוי הפיצוייעד למועד הודעת הביטול לפי קביעת ה

 זה. חוזה ראות ועצה מהקבלן על פי הולמ

המועצה  ה .יא החזקחליטה  את  ולהשלילתפוס  במכון  את  ה  אח העבודם  קבלן  באמצעות    ר ה 
  הוצאות מימון ותקורה בגין    17%של    בתוספת  בלןהשלמת העבודה על הק  אותהוצ  תחולנה

 .של המועצה

ך המשוער של  ב, ותציין בהודעה את הערקבלן בכתון, תודיע על כך לפסה המועצה את המכת .יב
ים שהיו  ים הציוד והמתקנהחומר רוט  ן ואת פייסת המכועד תפד למו וצע עדה שב חלק העבו

 . הסבעת התפיבמכון 

המות . יג את  פסה  או עצה  ציוד  חומרים,  בו  והיו  עת   המכון,  בכל  המועצה  רשאית    מתקנים, 
את   מהמכון  לסלק  מהקבלן  אלדרוש  והמתקנים  הציוד  מהם החומרים,  חלק  כל  במידה  ו   .

ז בלן  והק לדרישה  ציית  המועצהר  ימים,  15ך  תובו  לא  מהמכ   שאית  חשבון  לסלקם  על  ון 
לכל בעיניה  הקבלן  שיראה  שיגרם   שתהיה  מבלי  תוזא  מקום  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית 

 . ם יגרם, אלהם

ל  בחומרים, בציוד ובמתקנים שמבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא המועצה רשאית להשתמש   .יד
עצה מאת  יגיע למו כום שכל ס  כיסוי ורה ל או למכרם ולהשתמש בתמהקבלן לביצוע העבודה,  

 ן. הקבל

הו בקשר לחוזה,  לן סכום כלשבת לשלם לקביצה חיועצה, לא תהא המוענתפס המכון ע"י המ .טו
 .זה אמור בסעיף בכפוף ל אלא

הא  ת,  5.04  למזמין כמפורט בסעיף  המכון   בוצע נוהל מסירתבמקרה של ביטול החוזה בטרם   .טז
הכשיר   תרשאי  מועצהה מבחני  את  מהקבלןולתאחר    ותמצע בא  ותלבצע  הוצאות   בוע    את 

ן ותקורה, וזאת בין  מימו   ליות,אות כלצכהו  17%בצירוף  ו בפועל  כפי שיהיהשלמת העבודה  
ע למזמין  וט הערבות הבנקאית ובין אם בכל דרך אחרת. הקבלן מתחייב לסייאם על ידי חיל

 על ידי המזמין. , בכל דרך שתקבע  תהכשירו מבחני להשלים את 

 ולא לגרוע מהן.   חוזה ולפי כל דיןה המועצה לפי  יות זכו ף עללהוסיבאות זה  ף ית סעוראוה .יז

 בוטל  4.38

  טל וב 4.39

 בוטל  4.40

 איסור המחאת זכויות  4.41

 ן. זה לצד שלישי בלא הסכמה בכתב מאת המזמי חוזהת זכויותיו לפי אסור לקבלן להמחו

 בוטל  4.42

 ות הנאה תשלום תמורת זכוי 4.43
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: זכות מעבר או  גון, ככלשהוימוש  או ש   הנאה   זכות   בקבלת בביצוע העבודה    אם יהא צורך בעת
יהא הקבלן אחראי לקבלת    -כות דומה  ולת או כל ז סלשפיכת אשפה, בוצה, ופ  שימוש, או זכות

 הקבלן. ת האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הזכו

 בוטל  4.44

 בוטל  4.45

 טלבו 4.46

 בחתות בגין טיפה 4.47

עמידה כמפובאיכות    אי  בסהקולחים  תגרור    5.02.03עיף  רט  מופחת  להלן  באחוזים  תשלום 
 .ות שלהלןכמפורט בטבלא

 באיכות הקולחים והבוצה ה גין אי עמיד בתשלום מופחת  4.48

ס"ד 
מ

 

רך  ע הפרמטר
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ערך  
מרבי  

 )מג"ל( 

חריגה  
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מעל  
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 מרבי

חריגה  
מעל  
  לערך

המרבי  
למשך  

2-4 
 ימים
 ש בחוד

גה  חרי
ל  מע

לערך  
המרבי  

  5מעל 
ימים 

 בחודש 

חריגה  
מהערך  

וצע  הממ
בחודש  

אחד  
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גה  יחר
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1-3 

 ימים **

 30% 50% 30% 15% 10% 5% 2% 40 30 20 ין לא תקצח"ב  1

קים  מוצל כל 2
פים לא  רחמ

 תקין 

30 40 50 2% 5% 10% 15% 30% 50% 30% 

ריכוז החנקן   3
י לא  להכל

 תקין 

25 35 45 2% 5% 10% 15% 30% 50% 30% 

ריכוז אמוניה   4
 לא תקין 

20 25 30 2% 5% 10% 15% 30% 50% 30% 

 

 

 ופים או לסירוגין(. ם באותו חודש )רצימי  20  -מעל ל  חודש מלא נחשב *

 חמורה. החריג   ל יוםעל כ 10% **
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 יםקולחים שלישונייכות האבתשלום מופחת בגין אי עמידה  4.49

ס
מ

"ד 
 

ך  רע הפרמטר
ממוצע  
נדרש  
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ערך  
מרבי  
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  5מעל 
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 דש בחו
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* 
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מהערך  
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השלישי  
 ברציפות 

חריגה  
  מעבר
לערך  
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  3למשך 
 ימים

כלל  1
מוצקים 
 מרחפים 

10 15 20 5% 10% 20% 30% 40% 60% 60% 

קולי  2
 צואתי

* 14  **15 - - - - - - - 

 רנות כלור 3
)ערך 

 מינמלי(

1.0 ** ** - - - - - - - 

ירות כע 4
(NTU )– 

ממוצע 
 ומיי

2.0 5.0 7.0 5% 10% 20% 30% 40% 60% 60% 

 ן. בחציו  0 *

 החזרה לטיפול חוזר.  **

 בוצה ות היכבאתשלום מופחת בגין אי עמידה  4.50

ס"ד 
מ

 

ערך   הפרמטר
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רש  נד
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ערך  
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 בחודש 
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הממוצע  
בחודש  

אחד  
 מלא

חריגה  
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ברציפות  

* 

חריגה  
מהערך  
  הממוצע
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1 

 

ז אחו
וצקים מ

 יבשים

מתחת   20
 18-ל

חת  תמ
 16-ל

2% 5% 10% 15% 20% 30% 30% 

 

תקוה ו/או  יום  כי  לקבוע  רשאי  יהיה  יובאו  מפקח  לא  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  כלשהי  פה 
הימים   אבמניין  זאת  טיב,  בגין  ההפחתה  המקצוע לעניין  דעתו  שיקול  לפי  נגרמה  ם  ההפרה  י 

 ם הבאים:שיתקיימו התנאיובתנאי ם למכון ם הנכנסיהשפכייכות גה באמחרי כתוצאה

ל - דווח  בכת  מועצההקבלן  ובמוולמפקח  השופב  שהרכב  כך  על  בחוזה  הקבוע  כים עד 
 בכניסה למכון חורג מהדרישות המפורטות. 
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ב - נערך  אהקבלן  מתאים  מאופן  הוראות יו  אחר  והמועצ  לא  להעהחוזה  באשר  רכות  ה 
כתו הטיהור  ממכון  שנוהחריגצאה  לנסצה  בהתאם  חריגרה  כל  זאת יבות  וחריגה,  ה 

 המתחייבים עפ"י החוזה. עמדו בתקניםלוי החריגה  י עד גממו  פן שאיכות הקולחיםבאו

וברק   ימים  להפחתת  סמכותו  הפעלת  בדבר  המפקח  מאת  בכתב  הימים  אישור  מספר  דבר 
 ף זה. ך סעילצור עצה ולא יובאו בחשבוןלסעיף זה, יחייבו את המו שהופחתו בהתאם  

ל מצטברים יט לעמפורם המגיעים לקבלן כשיופחתו מהתשלומי  ם כי הסכומיםהצדדים מאשרי
 .כפי שנקבעו בין הצדדים ראש כפיצויים מוסכמים וקבועים מהם יהוו כי ו

  לעיל מהערבות או לנכותם   ביםכום הפיצויים המוסכמים הנקוהמועצה תהא זכאית לחלט את ס
יחדיו  , אן שילוב של כולם  חוקית אחרתבלן בכל דרך  קהתם מ לגבו  אולן  מכל תשלום המגיע לקב 

 . תהירוזאת לפי בח -

 בשל צו בית המשפט  ההמועצ צויייפ 4.51

מפעולה   כתוצאה  צאם  הקבלן,  או  המזמין  כנגד  יוצא  הקבלן  של  כלשהי  מעבודה  שיפוטי  ו  או 
זק  ל נכ  על  צהמועה   חראי לפצות אתהקבלן א, יהיה  וןלפעולתו של המכלהפרעה כלשהי    שיגרום

ו ישיר  ובין  עקיף  מחובבין  לגרוע  מבלי  אזאת  לעשות  הקבלן  של  ולנקוט  הד  כלת  תו  בכל  רוש 
ש  ההליכים ומבלי  הצו  להסרת  חובה  הדרושים  כמטילה  תתפרש  זו  את    כלשהיהוראה  לפצות 

 .יצוע העבודה כתוצאה מהצושיחול בבהצו או בגין כל עיכוב הקבלן בגין  

 ן  ושיפוי המזמי פיצוי 4.52

ה  יל ל עמכ  כל תביעה או דרישה,מין על כל נזק ועל  שפות את המזזה לפצות ולב  תחייבן מבלהק
שתו  ומידשהיא,  אם  נ  גש,  אדם,   כל  ע"י  תוגש,  מעובדיה,  כאשר  מי  כל  נגד  או    שלוחיה גדה 

תאו  כל  בגין  לרבוושולחיה,  נזק,  או  חבלה  ההוצאונה,  שייגרת  במלואן  המשפטיות  או  ת  מו 
 . מועצה ועובדיהגם את ה זה יכלול עיף ם בסדא   צה.למוע שעלולות להיגרם

 בוטל  4.53

 טל וב 4.54
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 טכנימפרט  -  5חלק 
מובא   במפרט הטכני הות הדרישות הטכניות הבסיסיושלהלן  והחזקת  הפעלת  לביצוע  ומתקן  ת  מט"ש 

 . ובנוסף לכל האמור בשאר מסמכי החוזה ונספחיאת וז ע"י הקבלן  הסינון

 נתוני התכנון 5.01

 כללי  5.01.01

בשפכי  כוהמ לטיפול  אינט-מכני   ןמכו  הוא  ר עומן  הפועל  ביולוגי  הבוצה נסיבי  בשיטת 
 יטת תעלות אוורור תלת דרגתי. שבהוא תהליך יפול השניוני  יך הט . תהל עלתהמשופ

 לל את המרכיבים העיקריים שלהלן: המכון כו

 ב מכני(. י גס )מגוסינון מכנ  .א

 לאגני שיקוע החול.  תחנת שאיבה להעלאת השפכים .ב

 . ן חולשיקוע חול וממיי ניאג שני  .ג

 . תעלות 3בכל אגן  בטוןעשויים  םטוריריאק שני .ד

 עשויים בטון.  י שיקועשני אגנ .ה

 . עשוי בטוןירובי  בוצה איצוב אגן י  .ו

 י עשוי בטון. מסמיך בוצה גרביטציונ  .ז

 י. שלישונ לטיפול  חול בלחץ מכון סינון  .ח

 אגן מגע לחיטוי בכלור עשוי בטון.  .ט

 ן.שאיבת קולחים לסינו תחנת  .י

 שוב. יה בילהשק   שאיבת קולחיםתחנת  .יא

 קולחים. מאגר  .יב

הזנת    רים, משאבותת והזנת פולימך הכנ, מערוגהצנטריפטיפול  בבוצה כולל  מערך   . יג
 וכו'.  בוצה

 : מבנים שונים כולל .יד

 .מל וכו'עבדה, חדר בקרה, חדר חש, מנה מרכזי: מנהלהמב -

 כל דלק תת קרקעי יטון ומנייד מותקן בחופה על משטח ב  גנרטור -

 ן  תקבספר המ ובאיםכון מ ים במוהמבנשל הציוד   מפורטתאור 

הי צנרת, תוספת מתק  תמתוכננום במט"ש  בנוסף למתקנים הקימים  ביצוע    נים,  ציוד, 
 הנוכחי. תקופת החוזה ן שבכוונת המזמין לבצע במהלך כמפורט להל יו"בשדרוגים וכ 
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כ .א בנפח  מאגר  לקולח  10,000-הקמת  ולשפכיםמ"ק  ירודה  באיכות  מ  ים  כולל  ירודה  ערך  באיכות 
 זר. ול חוטיפה למט"ש לחים לכניסת"ש להחזרת השפכים/קולובקרה,  רי פיקוד אביז ציוד,נרת, צ

מא  .ב לקול הקמת  הישוגר  בתחום  להשקיה  ת"ש  כולל  עומר  חים  פארק  לרבות  ב 
 התעשייה. 

 מט"ש הכוללות  עבודות שדרוג ב .ג

ב - גס(  )מגוב  קדם  לטיפול  השאמתקן  לתחנת  מחוץ  חדש  הקיימת  מבנה  יבה 
 ט"ש בכניסה למ

 בכניסה למט"ש יקוע הגרוסת שמערך משת שה -

 ר באגניםהאוורו בים במערךהחלפת/טיפול במיס -

 תחנת השאיבה הראשית למכון טבולה אחת בחלפת משאבה ה -

 קמת מערך טיפול שלישוני חדשה -

 קיה בתחנה הקיימת בת הקולחים להששיקום מערך שאי -

 וצה ך פולימרים לטיפול בברומע  צנטריפוגה החלפת(ו א \)ו תוספת -

 כולל הגנת סייבר  הבקרה במט"ש החשמל ומערכת  מערכתרוג דש -

 

ביצ שדרוגמועד  איוע  אלו  ידועים  המנו  מתחייב    זמין.  יב  לא  ושיפורים  וצעו  שהשדרוגים 
 ואיזה חלק מהם יבוצע.  

ות  ה לו כל טעננולא תהי   ביצוע השידרוגיםעל  בהצעתו  ו מסתמך  הוא אינ   מצהיר כי הקבלן  
  15, בת  תקופת החוזה המורחבתכל    לאורך  חלקי   פןעובאובוצי  אועו  באם השדרוגים לא יבוצ

    שנים.

תוספ או  שדרוג  ככלכל  למט"ש  של  שיבוצעו    ת  האחזקה  בחוזה  כלולים  ולא  יהיו  הקבלן 
 בחוזה.  העשנקב  לתמורהכלשהי תוספת בגינם  תתווסף 

 

  םתהליך הטיפול במתקניר תאו 5.01.02

 מתקני טיפול קדם  .א

 כללי  (1)

מ"מ אל    400סף בקוטר  ומוזרמים למא  אספים ני משבום  יה שפכי עומר מתנקזים  
   .כניסה למכוןה ראשית בתחנת שאיב

  ם בכניסה למט"שקה מתחנת השאיבה בנבטים ונמדדיעים בסני בטים מגיי נשפכ
 כת טיפול הקדם של המכון ערומצטרפים לשפכי עומר לפני מ
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מה  )כדוגאת השפכים למכון    קנולסמסיבה כלשהי לא ניתן    במקרה חירום, באם
  זרים אתניתן לה(  ת השאיבה לשפכים גולמייםת בתחנהמשאבול  קוד שסר תפחו

 נות. ום לכיוון בריכות החמצון הישחיר הגלישת מערכת  ידי  השפכים על

 מגוב מכני (2)

לשפכים גס.    בכניסה לתחנת השאיבה  מגוב  מותקן  נמצא  המגוב המכני  גולמיים 
 כים.ה לשפהשאיבתחנת  יסה ל , לפני הכנ המרכזי  בנהמבנה סגור במרתף המ בתוך  

  25ווח של  רני עם מן מגוב מכה בה מותקכים הנכנס למבנה זורם בתעל השפ  זרם
קרשים, סמרטוטים ואבנים. מגרפה    ות לעצירת גופים גדולים כמו"מ בין המוטמ

מעלה הקרקעאת    מכנית  קומת  למפלס  המגוב  על  המצטבר  משפך    הגבב  לתוך 
ישירות לסחיטת    הנשפך  דחסן  תוך  המלמכו  ומשם  הגבבהאל  בסמ לה  וך  וצבת 

 . לדחסן

במגובשל  במקרה   באמצעות  פכ הש  מוטים  תקלה  לכת  מערים,  תעלה  סגרים, 
 ן. גס ידני, אך המגוב לא הותקמגוב  העוקפת תוכנן פת מקבילה. בתעלהעוק

 ה לשפכים יבשא חנת ת (3)

המגוב השפכים    אחרי  לשפכבה  השאי  בתחנת זורמים  הרטוב  גולמיים  לבור  ים 
  פלס תעלת הכניסה לאגני גרוסת.מ לות טבולות,  בת משאמצעוא ב  ,יםמורמ  ומשם

  לגובה   מק"ש   460דת העבודה של  קוקת תכנון בנמשאבות בספי  2  ללת התחנה כו 
 . רביתזרמשמשת כוהשניה   משאבה אחת בפעולהכל אחת.  מ' 10.5

גבי קו הסניקה מתחנת השאיבה מותק  למדידת על  מגנטי  זרימה  הספיקות    ן מד 
  מד ספיקה  בחדר הבקרה.   קר הראשי שירות לברים יה עובהזרימ י מד  במכון. נתונ 

 . י הוראות היצרןהותקן על פכיוון שלא   מודד מדידה מדויקתזה אינו 

 סתמלכודות גרו (4)

מלכודו לשתי  השפכים  זורמים  השאיבה  המחוברות  מתחנת  עגולות  גרוסת  ת 
מלכודתבמקביל.   המלכודת   2.43בקוטר    כל  ש  מ'.  איטי  בבוחש  ו  תפקידמצוידת 

שטי להב ל חומח  אורגני  הח ר  ישקע.  השוקעים  א  והגרוסת  המ ול  לכודת  בתחתית 
מהמתאמוצ באמצעות  ים  אווירקן  לפי AIRLIFT PUMP)  משאבת  הפועלת  טיימר.    ( 

ייר( המצוי בתוך מבנה הטיפול המוקדם  החומר נסנק למתקן שטיפת חול )קלסיפ
חובקומת   להפריד  שמטרתו  שהתערבב  הקרקע,  אורגני  וסת  הגר   .החול  עםמר 

הח ומ ואילו  האורגני  צאת  מו ומר  הנוזלים  עם  לתהיחד  למכולת  וליך  חזרים 
 ללא חומר אורגני.  ת מגיעה גרוס האשפה

 וני מתקני הטיפול השני  .ב

 כללי  (1)

הטיפול  אגנ  כולל  השניוני  מערך  אוורורשני  ומתקנים  י  שניוניים  שיקוע  אגני   ,
 רור בוצה. לסח

הביולו מבוסהטיפול  במכון  "תגי  על  נמשורואועלות  ס  המר  ט ך"  ול  פישלבות 
ורך בתהליך  צתוך ביטול הדנטריפיקציה    -יה  ניטריפיקצ ביולוגי שניוני עם תהליכי  

האוורו שיטת  ראשוני.  בעל  שיקוע  משופעלת  בוצה  תהליך  על  מבוססת  הנמשך  ר 
נמוך  כאשר העומס האורגני  משך  זמן אוורור ארוך. השיטה היא למעשה אוורור נ
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זמן ואילו  ארוהשהיי  יותר  יותה  בהשך  לשיור  האווואה  הרגיל  טת  הנמשך  רור 
מל  המאפשר החומחמצון  של  וליצו האוררים  א  קטנהגניים  כמות  של    ר  יחסית 

 בוצה עודפת. 

מסוחררת מת"ש  ובוצה  סת  י האוורור זורמים במקביל השפכים מאגני הגרולאגנ
א  בוצה יוצרים  באגנית  שביחד  המעורב".  יים  אופק   דיסקיםהאוורור    "הנוזל 

צירת מגע  ערבולו וימעורב, הסעת הנוזל בתעלות,  ל הנוזויר ל רת אולהחד שמשיםמ
 יר. ני בשפכים )הסובסטרט( והאווהחומר האורג ן הביומסה, מתמיד בי 

לוגיים. תהליך אחד אירובי, ולשם כך  באגני האוורור מתרחשים שני תהליכים ביו 
לנוזל המעורב באמצעדר אמוח הדיסקיםות  וויר  ולוס אנוקשני  הו  ,מאוורי  אין    י 

או א הב ספקת  מורכבת  ויר.  מויומסה  חיידמפתיתי  מהחושבות  הניזונים  מר  קים 
בתההאורגני   בנ שבשפכים  אירובי  מו ליך  חמצן  מבועות  וכחות  המשתחרר  מס 

ב שבשפכים  ומחנקן  לתהליך.  האוויר  חמצן  תוספת  ללא  האנאוקסי  תחום 
ך  תום  שלהות  ליהמטבו תאיהם לצורך הפעולות  מטמיעים את המזון ב  דקיםהחיי 

וה  הפהתרבות  נפח  בוצת  גדלת  מרבית  מתיתים.  באמהביומסה  צעות  וחזרת 
זל המאוורר ולזירוז  להגדלת ריכוז הביומסה שבנו  גני האוורורבת סחרור לאמשא

 (.Activated Sludge"בוצה משפועלת" ) –הליך התהליך. מכאן שמו של הת

ידקים  ת החיביומסת  וקעם שבהני השיקוע השניוניים  הנוזל המעורב מוזרם לאג
 המים. אים מפני ו הקולחים הצלולים מוצוצה ואילכב

 אגני אוורור (2)

כולל  של    כיום  בנפח  אוורור  אגני  שני  אגן    1,500התהליך  כשבכל  אחד  כל  מ"ק 
י אוורור  )שיטת "אורבל"(, לרוחב כל אגן מורכבים התקנ שלוש תעלות אובאליות  

או ציר  סדרה  הכוללים  בעל  מסתובב  דיפקי  חמצן    טפר  סקים.של  לאספקת 
הנוזל    יסקיםדה להסעת  גם  לאגורמים  התעלוהמעורב  ביחורך  סת  של  ס  חרור 

יקפית, עובר לתעלת ביניים וממנה  המעורב מוזרם לתעלה ההנוזל .  1:50-לה מלמע
יתן להזרים לשלוש  מית ומשם לאגני השיקוע. את השפכים והבוצה נ לתעלה הפני

 .(פתמצור תכניתבאמצעות ברזים )ראה  התעלות

  אגן, בתעלה ים בכל  פות הדיסקות נעשית ע"י צפיחמצן בין התעלחלוקת אספקת ה
הביניים  דיסקים,    15החיצונית   ובפ  10בתעלת  שתי  דיסקים,    5נימית  דיסקים 

של ר  דיסקים   50סה"כ  ,  דיסקים  25  קבוצות  נשמר  ההיקפית  בתעלה  יכוז  לאגן. 
  2.0  הפנימית   בתעלהג"ל ומ   1.0ז של  , בתעלת הביניים ריכומג"ל  0.5-0חמצן של  

ליד  לנוזל בעומג"ל. החמצן הדרוש מסופק   תנועתו  , בהמשך  קיםמערך הדיסברו 
.  לשורת הדיסקים הבאהמג"ל עד הגעתו    0-לורד ריכוז החמצן המומס בהדרגה  י

יעתנ  עקב פירוק  מתרחש  לעיל  המתוארים  התהליך  האורגני  אי  החומר  של  יל 
ניטריפיובנ תהליך  חל  לידהנוז   בעבורקציה  וסף  עם    הדיסקים  ל  הזרם,  ובהמשך 

 ה. טריפיקציתהליך דני החמצן חל ירידת ריכוז 

ובכך בקצב התהליך היא    יטה בריכוז החמצן המומס בתהליךוספת לשל אפשרות נ
ה  טיבוע  שינוי  אסיכולת  יותר,  מטובעים  שהמאווררים  ככל  פקת  מאווררים. 
גדלה.   לתהליך  קיבהחמצן  גדילת  עם  כן,  הכמו  שזורמים  מסים  והעו   שפכיםולת 

ת המא   וגבר למכון,  סיבוב  עלמהירות  להג  ווררים  כממנת  את  החמצן    ות דיל 
 יך.סופק לתהלשת
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ני  המאפשר חלוקת הנוזל המעורב בין שתא חלוקה    ביציאה מאגני הגרוסת ישנו 
זורמים   גרביטציוניים באל האגנים  אגני האוורור, השפכים    . 10קוטר "בצינורות 

רה לאגני האוורור דרך צנרת  חז  רת נסנקתמסוחרבוצה  וצה,  בה לב מתחנת השאי
ני. כאשר, כ10בקוטר " ים והבוצה המסוחררת  זרימת השפכ  תן לווסת אתאמור, 

 דני באמצעות ברזי הזנה לתעלות האגנים. באופן י

בצינורות   עורב מוצא דרך מתקני היציאה באי שבמרכזל המהנוז   כל אגן אוורור 
, לחלוקת הנוזל  M1שים,  ה עם מגל חלוק  ם לתאמגיעיש  12"גרביטציוניים בקוטר  

 ניוניים. שיקוע השילאגני ה

 M1  תא חלוקה (3)

י האוורור וכתא חלוקת  כתא קליטת הנוזל המעורב מאגנמשמש    M1ה  תא חלוק 
 יקוע. הנוזל המעורב לאגני ש 

 אגני שיקוע שניוניים  (4)

עגו  שני  ישנם  כיום   שניוניים  שיקוע  באגני  )מצללים(  מבטון  .  מ'  13  קוטרלים 
תחול  נבאג אלה  ביים  בין  וקולחיהפרדה  שוקעת  מטוהריםומסה  וקולחי    ם 

 .20/30היו באיכות  המצללים י

 ע שלישי. אגן שיקו לעתיד מתוכנן בניה של 

ת.  עת כלפי עוקת הבוצה שבמרכז הקרקעי האגנים בנויים מבטון עם רצפה משופ
חתית  רפה ת לת מגשכול  ות בעלות הנעה היקפיתמצויד במערכת מגרפות נע  כל אגן

יוחדת  הצופת לתוך שוקת מ יסוף  ת לאעיליהעוקה ומגרפה  וון  בוצה לכילגריפת ה
עד למרכזו שנע על גבי מערכת  פת. לכל אגן מותקן גשר משפת האגן  ף הצולאיסו

 המגרפות. 

נכנהשפכי ודרכם  שבמרכזו  כניסה  מתקן  דרך  לאגן  בצורה  סים  מתפזרים  ו 
ההיקפי  רדיאלית  הבלכיוון התעלה  נאספלקרק  שוקעת וצה שת.  ת  ת באמצעועית 

אל  המ בוצ גרפות  שבמרכזעוקת  צ  ה  דרך  ויוצאת  בקוטר  האגן  מגלשים    10"ינור 
או וגולשתטלסקופיים  זורמים    טומטיים  הקולחים  ואילו  לבוצה  שאיבה  לתחנת 

 רך המגלשים למתקני הטיפול השלישוני. ד

טלסקו   המוצאתהבוצה   מגלשים  זורמתדרך  אוטומטיים  שאלתחנ  פיים  ה  ב ית 
רובה  וצה,לב ל  משם  שמוחזרת  ואילו  האוורור  הבוצה  אגני  כבאר  ה  וצמורחקת 

 יפול בבוצה.ת למתקני הט עודפ

 SSPתחנת שאיבה לסחרור בוצה   (5)

בצינ שיקוע  אגן  זורמת מכל  "הבוצה השניונית  בקוטר  מגלשים    10ור  ובאמצעות 
לטו אוטלסקופיים   אגן,  לכל  אחד  לבוצמטיים,  שאיבה  בתחנת  תא בור    ,SPS  ה, 

משאבבאמצ  ומשם הסחרועות  האוורור.ות  לאגני  י  לשלב  ר  אבות,  מש  3שנן  א' 
לכל  ר  אחת  ואחת  כשיב אגן  הזרבית.  האגן  משאבה  נה  תוסף  נוספת,  שלישי 

 רביעית. 

מסוחר השניונית  הבוצה  בשפכ מרבית  הטיפול  לתהליך  חזרה  מרת  )למעלה  -ים 
מוצאת90% עודפת  בוצה  כאשר  סגר    (  עם  פתח  ת  משאבולבור  ידני  באמצעות 
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העודפהבו השואבתצה  בוצה  ספי  ת  של  קבועה  לכי קה  הטיפול  מתקני  וון  עודפת 
 בהמשך. רים מתואבבוצה ה

 

 הטיפול בבוצה  .ג

 כללי  (1)

שניבמכון   עודפת  "בוצה  הטיפול  במהלך  נוצרת  ביולוגית(  הטיהור  )או  ונית" 
ים  הטיפול בבוצה מתוכננ   מאגני השיקוע. כל מתקני   שמקורה בבוצה המסוחררת 

 לא. תוח מ לב פילש

עוב תחילה  הבוצה  ו רת  אירובי  עיכול  מכן  תהליך  במסלאחר  ך  מיהסמכה 
לגרבי עד  כ טציוני  של  עוברת2.5%-ריכוז  הבוצה  מכן  לאחר  הוצאת    .  )או  ייבוש 

)צנטריפוגה(   יוצאת בריכוזבתוספת פולימרים. המים( בדקטנר  של    בוצה היבשה 
 שפה.ולת אומפונה מהמכון במכ  20%  (-)לא פחות מלפחות

 ודפת לבוצה ע שאיבהתחנת  (2)

ורנית  ולות, אחת תטב גליות  ת צנטריפושתי משאבובתחנת שאיבה לבוצה עודפת  
ע"י  והשני  מבוקרות  אשר  רזרבית,  של  ה  הרטוב  בבור  אולטראסוני  מפלס  מד 

ה לאגןהתחנה.  ישירות  העודפת  הבוצה  את  סונקות  האירובי    משאבות  העיכול 
 . 4בקוטר " בצינור 

 י אירובבוצה אגן עיכול  (3)

ספק  ממאוורר ש  ק באמצעותמ"  700ן עיכול בנפח  ה נעשה באגעיכול הבוציך  תהל
תהלחמצ לצורך  ון  העיכול  זיך  הבוצה  באגן.  הבוצה  גרביטציונית  לערבול  ורמת 

הבוצ להוצאת  הגלישה  "ממתקן  בקוטר  בצינור  באגן,  הבוצה    8ה  למסמיך 
לשפר אתהגרב מנת  על  ולהגדי  יטציוני.  העיכול  באג הבוצ  ריכוז ל את  תהליך  ן,  ה 
בוניתן   מלסחרר  אגצה  אל  הבוצה  ממשאב  באמצעותהעיכול  ן  מסמיך  ות  אחד 

במ באגן  וגבנה הצנטריפ הבוצה  ריכוז הבוצה  לכן  בין  ה.  לנוע  ל  0.67%יכול  -ועד 
1.7% . 

 וני ה גרביטצימסמיך בוצ (4)

בקוטר   הינו  הבוצה  המעוכלת  מ  7.0מסמיך  הבוצה  להסמכת  מאגן  '  שזורמת 
ה לריאירובהעיכול  ש י  ככוז  המס2.5%-ל  לאגני    מיך.  בדומה  מתפקד  למעשה 

המתה בפרשיקוע  הקודם  וארים  במערק  נומצויד  מגרפות  הנעה  כת  בעלות  עות 
המגרפות מסיעות  לת מגרפה תחתית ו"מסרק" בעל מוטות אנכיים.  מרכזית שכול 

ך  וצה, גולש מפני המסמיזל העליון, שמופרד מן הב את הבוצה לכיוון העוקה. הנו
ונים  מגבהים ש  סיבובי המאפשר הוצאת הנוזלים  רה בעל ציגליש  צינורצעות  באמ

לת תהליך  בתחינית למתקני טיפול הקדם  רם גרביטציוממנו הוא זוא ניקוז  אל ת
 שפת האגן עד למרכזו.בטיפול. כמו כן, מותקן גשר קבוע מ

 יבוש בוצה (5)

עוברת  )  הבוצה  בדק DEWATERINGייבוש   )( בתוס נטר  פוצנטריפוגה(  ם.  לימריפת 
במבקנטר  הד צנטר מצוי  ניפוגה  נה  גם  ובו  מתקן  ומשאבות  ומצא  מינון  להכנה 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

    כיםשפיפול בלהפעלת ואחזקת המכון לט   14/2022  מבימכרז פו
 

 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

שתפקידפולי  תמרים  את  לשפר  הבוצם  של  הייבוש  הבוכונות  נשאבת  ה.  צה 
בוצה משאבות  הבוצה באמצעות  עם    ממסמיך  יחד  לצנטריפוגה  ונסנקת  בורגיות 

בצינור    הפולימר לבוצה  היבוצ הב  וש,יבהיסניקה. אחרי תהליך  ש"מוזרק"  שה  ה 
 ה. סמוך למבנוע בורגי למכולה המוצבת עות מס ת באמצבלמו

וגם  ה עוברת שטיפה ומי השטיפה המזוהמים  פוגתקן, הצנטריכחלק מאחזקת המ
טציה חזרה למתקני הקדם בראשית  מי התסנין מתהליך הייבוש מוזרמים בגרבי

 . התהליך במכון

 מערכת הבקרה   .ד

הבקר המרכזילוח  המכון  CENTRAL CONTROL PANEL – CCP)   ה  של  נמצא  ( 
ה המרבחדר  במבנה  אשר  הלוח בקרה  מ  כזי.  לשלוהמרכזי  מטרות  שמש  ש 

מערכתמרכ ב  זיות:  אמצעי  המתקנים,  של  נתונים.  הפעלה  לאיסוף  ומערכת  קרה 
והמ המתקנים  לאפשרוב  בנוסף  הבקרה  מחדר  מופעלים  במכון  של  ערכות  רות 
נים  של המתק   תקינהעולה  על פ  ודעותית. במערכת מתקבלות ההפעלה ידנית מקומ

 על תקלות במערכות.אות והתר

 ם: בשני אופני ה המרכזית מוזנתקרהבמערכת 

 . CCP-ם השונים למידע שמגיע ישירות מהמכשור במתקני -

מלוחות   - מקומיימידע  של  SYSTEM CONTROL PANEL – SCP)ם  בקרה   )
 .CCP-לומעבירים אותו הלאה  וזנים במידעבמכון אשר מ המתקנים

 . ת הבקרהפעולת מערכ  מפורט אופן קןמתר הבספ

א ע"י האנליזרים  ע הנקר ת המיד נים א( מזי SCPה מקומי )א לוח בקרמתקנים לל
ל תכניתב.  CCP-ישירות  מצורפת  הנספחים  הה  חלק  מערכת  את  מכשור  מראה 

 במכון. 

 חות מעקב. דו היום  מהמידע שמתקבל מופקים

 ר סייב  איומי  נינה מפ טחה והג כלול מערכת אבמערכת הבקרה ת

 ישוני יפול של מתקני ט  .ה

 כללי  (1)

ב מיועדים    מכון הקולחי   מוגלהשקיה  ללתי  מנת  על  קולחיבלת.  באיכות  הפיק  ם 
 רה. ם לעבור טיפול שלישוני הכולל סינון בלחץ והכלהנדרשת על הקולחי

 מסננים  (2)

גרביט זורמים  השיקוע  אגני  לקולחי  השאיבה  של מערכת  ציונית לתחנת  קולחים 
 אל מערך המסננים. יים ניונהש חים הקול קת אתסונשר  ון אהסינ 

מ'    2.5גלילי של  מ' ובגובה    2מסנן בקוטר    לכ ארבעה מסננים,    נון כוללמערך הסי 
מ'    1.5גובה כולל של  מצופה במערכת אפוקסי רב שכבתית. מצע הסינון ב מפלב"מ  

קוורץ    , שכבה תחתונה של חולמ"מ(  1.8-2ל אנטרציט ) ומורכב משכבה עליונה ש
ל  כיעיל של    פשר ניצולחצץ גס. מבנה זה מא  ה נושאת שלמ"מ( ושכב  0.4-0.5ן ) עדי
 המסנן. ק עומ
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המשטיפ ע"י  ת  אוטומטי  באופן  מופעלת  מתקיימים  סננים  באם  המקומי  הבקר 
)  –תנאים    משלושאחד   העומד  בהפסד  המתוכנן  מעל  או    5.0עליה  עלייה  מ'( 

מעל  בע טיימ  NTU  5כירות  לפי  שטיפה  באו  פעם  המסנניםשעות  24-ר  קולחי   .  
אבות למאגר  ר רטוב למשש כבו הכלרה משמכאשר תא המגע למשמשים לשטיפה  

 ם. ות לתחנת השאיבה לקולחיולחים או ישיר הק

 

 מערכת הכלרה  (3)

  30-מ"ק לזמן מגע של כ  150-של כגע בנפח  א מלת  מוזרמיםהקולחים המסוננים  
כדי   תוך  הי דקות  הק   פוכלוריטהזרקת    מוזרמים   לריםוכ מהולחים  ובחישתו. 

 לקולחים.  ו ישירות לתחנת השאיבה קולחים אלמאגר ה

 ולחים להשקיה תחנת השאיבה לק (4)

מפועלת   השאיבה  ההתחנת  לדרישות  משאבות  בהתאם  שלוש  בתחנה    -שקיה. 
של   לספיקה  של    90שתיים  לספיקה  אחת  ומשאבה  ת  ספיק  מק"ש.  50מק"ש 

  בה אחת שאלמ  ברמחוה  אחד  רתד  מפוקדת ע"י ממירה  לחים מתחנת השאיבהקו
 . יהההשק הלחץ בקו קד על פי עלה של תחנת השאיבה מפושטר ההפ כאשר מ

  כמות השפכים 5.01.03

. המידע המצוי בידי המועצה ויועציהלפי מיטב    נתוני התכנון המפורטים להלן ניתנים
השפכים ה  כמויות  בדו"ח  מפורטות  בעבר  העתידישנמדדו  הכמויות    ןנ י ה  ותתפעול. 

יהנתוני  הערכות בלבד. ערנלנסנות בהתאם  להשת  כוליםם  להיות  י  יבות והקבלן חייב 
 . ם בהתאם למתחייבולטפל בהי לקלוט אם כדרך בהת יות ולהיעלהתפתחו

השפכים  דו"חותלפי   כמויות  ספיקת  מדידת  המועצה  ברשות  היומית   אשר  השפכים 
 ק" מ  2,000  -שויה לגדול לכיום ועמ"ק ל  1,500  -ל  1,300  בין  נעהלמכון כיום  הממוצעת  

חמבמהל השנים  ך  המקותהבא ש  מהמועצה  מתקבלים  עומר )השפכים  ומישוב    ומית 
 ק שפכים ליום. מ" 3000 -לטיפול בכ  מיועדים םיי הבנו  יםהריאקטור  .בטים( נ

 איכות השפכים המגיעים למט"ש 5.01.04

חודש  כואי מידי  נבדקת  למט"ש  המגיעים  השפכים  המכות  הופעל  מאז  ן  בחודשו 
לנוחיות הקבלן ששה דו"חות ).  מפורטשי  ח חודק דו" מופודש  ל ח וכ  2000במחצית שנת  

וחוד  ההאחרונ נה  מהש כן  לא( )חודש  המפעשהוכנו    ש  בנין ע"י  קל  הנוכחי,  טרמק -יל 
 . במשרדי המועצה  ות לעיין בכל הדוח  מ, מצורפים למכרז אך על הקבלןבע"

מופנית  תשומת   המציע  השומנים לב  בכמות  מינראל   לחריגות  שמנים  ים יובעיקר 
 יפול. על איכות הטפיע ם להשויישעש

 ישוב נבטים,השפכים של הם  ג  לבד.ניטריים בם שפכים ס השפכים המגיעים למועצה ה
 ש, הינם שפכים סניטריים.שיזרים בעתיד שפכים למט" 
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 ון המכתפעול חזקה וא 5.02

 כללי  5.02.01

הקבלן,   לרשות  המכון  העברת  תפעול  יהיה  ממועד  על  אחראי  המכון  הקבלן  ואחזקת 
 ע.ה וכל ימות השבו ל שעות היממתמשך במשך כזו  חריות. אקולחיםהואיכות 

אחהקבלן   לתחזוקה  יהא  המכו ראי  של  את  נאותה  וימלא  הרשויות  ן  דרישות   כל 
למכון  המוסמ הקשורות  שלכות,  לצורך    בשמה  האחראי    .זההמועצה  יהיה  הקבלן 

 כון. ת הדין באשר להפעלת המהבלעדי למילוי כל הוראו

 ם. בודה רגיליימי ע צעו ב יבוהמונעת עבודות התחזוקה 

מפרט ברש  כנדבוצה יהיו  ם והקולחישאיכות ה  המכון כך  הקבלן יהיה אחראי להפעלת
 המוסמכות. יות רשו הוכפי שיידרש על ידי  זה 

על   כללהקבלן  כאמור,  את  הדרושוכ  ספק  האדם  שמירה  ח  חילוף,כולל  חלקי  רכב,   , 
בגין  סרות, תשלומים בדלק, שמנים, אגציוד,    ושר, ר מא סת לאתוגרו  גבבה  ה,צוילוק 

ו  כימיקלים  מים,  עזר חשמל,  ובא  חומרי  תבמצעווכו'  העבותם  כל  את  כפי  צע  דות 
 ט להלן. שיפור

את   יבצע  המוחלטהקבלן  רצונם  לשביעות  לחוזה,  בהתאם  המזמין  העבודה  של  ת 
 . מפקחוראותיהם של המזמין והכל הוהמפקח, וימלא לצורך זה אחרי 

 כוןבמ המשימותאור העבודה וית 5.02.02

 . הפעולות הבאותת א ין היתרתכלול בת והמונעת במט"ש וטפ הש  ודת האחזקה בע

ל  ההינ -"פתשוט  אחזקה  "  מנת  על  הנדרש  למצב   הביא אתביצוע הטיפול  המתקנים 
 רום שהופעל באופן זמני במצב חי יקונים והחלפת ציודתפקוד מושלם, כולל ת

פורט )פירוט מלא ומ ת  הבאו  לותאת הפעו  תרטפת כוללות בין היעבודות האחזקה השו
מפורטוועבודות   מסנוספות  בשאר  המתמכי  ת  ספר  ספהמכרז,  ודרישות  הציוד  קן  קי 

כוללוהמכ במכון(  הפסיק תיקון    שור  או  שנפגע  חלק  כל  של  מיידית   והחלפה 
בלותל ציוד  בקרה,  ציוד  מדידה,  מכשור  כגון:  דחסנ פקד,  משאבות,  החשמל,   ,יםח 

א  שסתומי  וכמנועים,  והיו"וויר  כמ ב,  במפרטכל  התפעול   הטכני  פורט   וספר 
 ה.  והתחזוק

 

במועבודות    וליםטיפ   הינה  "מונעתקה  אחז" וביןיזומות  ניקי  תקן,  שמירת  ון  היתר: 
המת בחצרי  עשבים  ומניעת  ריסוסים  סיכההמתקן,  והבריכות,  שמנים,   קן  והחלפת 

תקינות המכניו  בדיקת  היחידות  כל  אטשל  החלפת   ,מיםת/החשמליות, 
 ,רה והחלפתןבקב נורות הי, בדיקת מצציוד מכני חשמל   רת חודשית של כלביקו  עצובי

 צ"ב  וכיו

ה כועבודות  מקראחזקה  דהיינו  יםללות  "שבר,"  החלפת   של  או   תיקון 
 ניםד שהפסיק לתפקד לתיקוציוד חדש. הקבלן ישלח ציוציוד שקרס והפסיק לתפקד ב

הצ יצרני/ספקי  מקצועאצל  בעלי  או  ה ומנמי  יוד  הלביצוימים  מתאים   תיקונים ע 
 לעשות  קצוע שבו מבקשהמאו בעל  פק הציוד  היצרן, ס   להבאת הציוד לתפקוד מושלם.

המפק לאישור  יובא  הקבלן  לתיקוןשימוש  הציוד  משלוח  לפני  התאגיד  מטעם   .ח 
ציוד  מב יספק  הקבלן  לתיקון,  ניתן  לא  שהציוד  שהושבתקרה  לציוד  זהה  כל חדש,   , 
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מהתחיי כחלק  אחלב  בויותיוזאת  ש צע  פי זקה  על  נוסף   חוזה  וטפת  תשלום  ללא   זה, 
 בחוזה זה. קבוע בר לזה העמ

 עת במט"ש: אחזקה השוטפת והאחזקה המונ ל עבודות הירוט יתר שן פלהל

 שמירת הניקיון של המכון.  -

צמחיהריסוסיו  עשביהניכוש   - משמיד   בחומר  ריסוס  כולל  המכון    ם  בתחום 
 .מ' מחוץ לגדר  5.0עד וברצועה  

 סמך. ות מדביר מואמצעקים במזיהדברת  -

 ה(. בוצ)בנפרד מהום המכון פינוי פסולת ביתית מתח  -

 כון וכיולו.ת המכשור במיקבד -

 ק מוסמך. בדיקת מז"חים על ידי בוד -

וכ  - בוצה  חול,  )גבבה,  פסולת  למפגעיםפינוי  תגרום  שלא  בתדירות  )ריחות,    ו'( 
המשרד  מית ו מקוהרשות האתר פסולת מאושר ע"י  יהיה ל   וכו'(. הפינוי  זבובים

 ביבה. לאיכות הס

 .ו'וכדים השונים נים, המשוי השעות השל כל מונ בדיקת תקינות פעולה   -

 פעלת כל יחידות הטיפול במכון. ה -

המשאבות,  ב - השונים;  הציוד  חלקי  ציוד  המדחסיםדיקת  חול,    ניאגב,  שיקוע 
 ט. ים למיניהם  לפי המפרהמנועוצה, מסוע בורג ונע, ציוד ייבוש ב סרט 

 מל וכו'.ן: ציוד, חשמרכיבי המכולכל פים ל חת אספק -

 ד חדש.בלה  בציושנת ציודהחלפת ד פגום, החלפת ציותיקון/ -

והמשאבות - המפוחים  ה ברמת    הפעלת  המועצה  הרעש  ע"י  הנדרשת  מינימלית 
 ת. והרשויו

ציוד - החלפת  שימון  יצר ,  להוראות  בהתאם  הציודשמנים  ג ני  ה רוז  י,  נדרש  וכל 
 . ודציה   קינה שלפעולה שוטפת ותל

במגופים, - ואל  סגרים, שסתומי  טיפול  ניכול   זרים,חו-אויר  אויל  ר,  קוי שסתומי 
ת חבל גרפית )טפלון(  החלפניים,  טיפול באטמים למיניהם, מכ   פים,טפטומניעת  

 לפת אטמים לפי הצורך. ת החלרבו במידת הצורך 

  אטמים,  צירים,  , לרבותהשוניםם  ושבתות ובדיקת החלקיפירוק יחידות ציוד מ -
במש  טבעותבים,  מס ישתדל    וכיו"באבות  חיכוך  הקבלן  את  ל.  קון  יתבצע 

בשטחהיחיד ובמידה    ות  אפהמכון  אינו  לוהדבר  ידאג  לבית    הובלתםשרי 
 ביצוע תיקונים. שם ה או ליצרן הציוד להמלאכ

נורות הבקרה והחלפתם -   י המדידה, נות כל מכשירשמירה על תקי ,  בדיקת מצב 
 שום. מדי לחץ, ומכשירי רי
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רגשיתקופ  יקו ני - ראשי  של  ומכשיתי  למיניהם  מד ם  בהרי  לדידה  ות  רישתאם 
ו/או   כולל  קיספהיצרנים  המ  הציוד  של  הטיפולכיול  אחרי    במידת   כשירים 

 הנדרשים. ואספקת כל החומרים   הצורך

 ת סייבר ת ומונעת של מערכת החשמל והבקרה כולל הגנשוטפ אחזקה -

לכשיר מבטיפול   - תיים  לרבות  המיניהם,  חלחל קונים,  שפת  צביעב התקים  ה  לו, 
 . םעלו באופן מושלבמכון יפ המכשיריםכך שכל  םת נדרשות או שיפורי ותוספו

מדידה - במכשירי  רגשים  מומנומ  החלפת  מפלס,  טרים  אלקטרודות  כניים, 
וכו' ואביזרים  ,מצופים  באלמנטים  החלפת חלקים  לרבות    נים,תקי  לא  לקויים 

לבקקנהתאספקה,   וחיבור  כיול  ולוח ה,  כוהחשמ  ותרים  עזל,  חומרי  ר  לל 
 ים נדרשים.והתקנ 

ידי    דים עלגבור צוות העובמכון, על ידי תתפעול ותחזוקה ב  יתמתן שירוכוננות ל -
 צועי בשעת חירום. וסף מקאדם נ  כוח

 . דיזל גנרטורה ניסוי שבועי להפעלת -

 . ע מוסמכיםקצווכיולו על ידי בעלי מ בדיקה תקופתית של ציוד המעבדה  -

 עבדה.ים בממר חומלאי החידוש  -

ניידון  ות שדה במכ ביצוע בדיק  - נייחבדי  ים לאימות במכשירים  ציוד  ודווח    קות 
 ל כל הממצאים. מסודר ש

דיגומים   - בדיקום ואקרמורכביביצוע  וביצוע  לפי הצורך  קולחים  ת איכות  איים 
ובדיק במעבדה במבמכון הטיפול,  בוצה שגרתיות  ו .  ות ע"י מעבד כון  ה חיצונית 

 בדה. המעות  לות בדיקלה וע, הובוםוללת דיג העבודה כ

השקיה,    , מערכתןחצץ, גינו  צוף,שפה, רי פלט, אבני ן כולל אסטיפול בפיתוח וגינו  -
 וכו'. צמחיה  גיזום חידוש 

ההנד - ופרטי  המבנים  כל  של  שוטפת  כאחזקה  האזרחית  מב סה  תאים,  ניםולל   ,
ל,  פרזו  ,םאיטו  וניתיקיח, צביעה, סיוד,  ני סדקים במבנים, ט קותי  צנרת, צביעה, 

 גוג וכו'. זי

  .ים במבניםסוגים שונ זקה וטיפול בריהוט וציוד מחא -

 . בציוד חדש שעבר זמנו וד פגום אות ציהחלפ -

ים, טיפול  , ריסוס במצעים  בסוללות, טיפול  גר כולל טיפולקת המאותחזו   טיפול -
ל  המאגר פעם אחת בכ  קויוני  והרקה,  ערים וכו', מתקן כניסה, גדרות, שבתאים
 שנים וכו'. חמש  זה שלחותקופת 

ן  )כולל אספקת שמת הנעות  כל היחידוטי יצרן בסיכה והחלפת שמנים לפי מפר -
 . וחומרי סיכה(

החלפת    כות המכניות/חשמליות אחת לשבוע, כוללל המערת של כבדיקת תקינו -
 , לרבות אטמים מכניים. לפי הצורך אטמים
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כל   - חוזא  מי אויר,המגופים הסגרים, שסתובדיקת תקינות של  ול  כו' אחת  רים 
 . עהוצבי  אטמים  החלפת יים, כוללכניים אחת לשבועדש, חלקים מלחו

ה לתיקון והרכבתה  ת מלאכוח לביקולקלת והכנתה למשלכל יחידה מפירוק של   -
יחי כל  תיקון.  הצירים,לאחר  ויבדקו  באתר  תיפתח  שתפורק  האטמים,    דה 
ואם לא,    באתר  יחידהה  ות תתוקן ן יהיה להחזירם לכשירהמיסבים וכו', אם נית

 וץ. לבית מלאכה ולשיפ  לח היחידהתש

ביק ביצו - שע  חודשית  מכנורת  הציוד  כל  חשמלי  ל  לקי  מיומן  צוות  ידי  בלת  על 
 תקינותם. המצב המכני של היחידות, לשם שמירה על"ח על דו

 ם. של מלאי, תנועת חלפי חידוש מלאי חלפים כולל רישום ביומן -

המתקן   - ספר  לנעדכון  היס בהתאם  שינו   מצטבריון  ציוד,  יים/תובשטח,  ספות 
 כון.המפן הפעלת תהליך, אושינויים ב

נוספ  - עבודות  לצורכל  שידרשו  כמפוות  תחזוקה,  בספך  המתקרט  ודרישות  ר  ן 
 . יצרני יחידות הציוד השונות

חנות  כל הציוד, מאגרים, ת   אחזקה כנ"ל  מבנים ומתקנים חדשים במט"ש כולל  -
אג צנרת,  חדשי שאיבה,  שכמפו  במט"שם  נים  ברשימה  תוספות  רט  ינויים  וש ל 

ים ככל   ל ציוד או מתקנ כוון לבצע   וכ שהמזמין מת    2.7ף  פורט בסעיבמט"ש כמ
 תקופת האחזקה.  במהלך במט"ש ו שיוקמ

 ט"שבמ איכות הטיפול הנדרשת  5.02.03

 ו כדלקמן: היי המופקים במכון  בוצהניים והו שיהשלו איכות הקולחים השניוניים 

  .א

  ריםמהריאקטוביציאה    םהקולחיות  איכ   מטיפול שניוני יאה  יצ ת הקולחים בכואי
של  תקנות  עת עבודות הקבלן ו/או    בכל  תוקףבשיהיו  עם  תקנות בריאות הו ליתאימ 

אחר  כל   ממשלתי  בתוק    –לדוגמא  )משרד  העם  ף  התקנה  בריאות  תקני  )תקנות 
 ;("2010-ש"עתה ,(לים לטיהור שפכיםאיכות מי קולחין וכל

ביוכרצ - חמצן  באינקייכת  )צח"ב(  בטמפ'  י  5של  ובציה  מית  מעלות    20מים 

מBOD  5)  יוס זלצ פחות  של  לליטר    20  -(  מבדיקות    75%ות  פחבלמ"ג 
 . מג"ל בבדיקה אחת 40-ולא יותר מ  כבותת המורהיומיוהקולחים 

פחות כורי - של  כלליים(  מרחפים  )מוצקים  מרחף  חומר  לליטר    30  -מ  ז  מ"ג 
 ות המורכבות. ים היומ ת הקולחימבדיקו 80%פחות בל

לעיל, הקולחיישות המפובנוסף לדר  יכהריאקטור ם במוצא מרטות  יותר  ים לא  ילו 
מרחפמ  40-מ מוצקים  בבדיקה  ג"ל  בלפחות    20-ו   אחת ים  כללי  חנקן    75%מג"ל 

 מג"ל בבדיקה בודדת. 60-ולא יותר מת המורכבות מהבדיקות היומיו

 ל שלישוני נדרשת לאחר טיפואיכות הקולחים ה  ב. 
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מיח הקול גינים  להשקיית  ואיכותם  ועדים  בישוב  סינו ות  וחיטוי  לאחר  תהיה  ן 
מעול" קולחיהאיכות  איכות  לאחר",  שהוגדרה  גבם  והיא  יוונה  מ"א והה  יכות  תר 

 ן. גבוה מאוד" שהוגדרה ע"י ועדת הלפרי

 : "ולהאיכות מעלהלן דרישות האיכות לקולחים ברמת " 

ח - צריכת  ביוכימית  ריכוז  באינקובציח")צמצן  בטמפ'    5של    הב(    20ימים 

צמע )לות  הנערכות  מהבדיקות    80%-ב  מ"ג/ליטר   10עד    -(  BOD 5לסיוס 
 דש קלנדרי. במשך חו

המוצקים   - הכללהמרחפיריכוז  ב  10עד    –יים  ם  מהבדיקות    80%-מ"ג/ליטר 
 הנערכות במשך חודש קלנדרי.

 .14סימום של  קאפס בחציון חודשי ומ –חיידקי קולי צואתי  -

  30לי של  טר לאחר זמן מגע מיניממ"ג/לי  1.0-לא פחות מ  –  כוז כלור נותריר -
 קות. ד

הברי הסיכון  בעת  עקב  הגבוה  מעולאותי  ב"איכות  קולחים  ה"  אספקת 
עירוניים, נדרשת שמירה על רמה מינימלית של כלור נותר  טחים  קיה בשלהש

כן על  לשימוש.  מסופקים  הם  בה  נקודה  בכל  כל בקולחים  ריכוז  נדרש  ור  , 
 .יה בישובמג"ל לפחות בכל ראש השק 0.5נותר של  

 . NTU 5  סימום עדקי עם מ( בממצוע יומ NTU) יחידות עכירות  2 –עכירות  -

 יו רצופים.ור יהת והכל העכירו המדידה והבקרה של 

 איכות הבוצה ג. 

)מניעת זיהום מים   שימוש בבוצה    –איכות הבוצה תתאים לדרישות תקנות המים 
 כנספח לחוזה. ( המצורף 2004 – סילוקה, התשס"דו

 תר לפינוי.ס לסוג הבוצה המולתקנות המתייח 15נית לסעיף תשומת לב הקבלן מופ 

 ולחיםכים וקכמויות ובדיקת איכות שפדידות מ 5.02.04

 בלן לקחת דגימות ולבצע בדיקות מעבדתיות לפי התכנית המפורטת במפרט. על הק

הקבלן    לחים.ן וכמות הקו כומערכות מדידת כמות השפכים הזורמים למ  קיימותבמכון  
רך מדידת מעיימות ולשפר את  מערכות מדידה קאי להוסיף מערכות מדידה, לבדוק  רש
 ית כמפורט במפרט. הכספ נותחשבההת רך ויות השפכים/קולחים במכון לצוכמ

המדידה,   מערכות  לחילופין  או  במעבדה,  והבדיקות  הדיגומים  ידי  ביצוע  על  תופעלנה 
ן וכיולם ולהורות על תיקונם. בדוק את תקינות זכאי בכל עת להקבלן, אך המזמין יהא  

 חלטת ולא ניתנת לערעור. חיו תהיה מו של המזמין או שלי  ישה אליהןות הג זכ

קבע ע"י המזמין בהתייעצות עם ספקי הציוד, יבוצע כיול של ם, שיפרק זמן מסוימידי  
. מת שני הצדדיםם ע"י גורם חיצוני לא תלוי שיקבע בהסכמכשירי המדידה האוטומטי 

 כיול יחול על הקבלן. עלות הזמנת ה
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אה מהמכון, הפיקוח יבוצע קולחים ביציוצע גם על איכות החיצוני יבגורם  פיקוח ע"י  
פ שיקבעכל  זמן  הבריאות  ע"י    רק  משרד  ע"י  המוכרת  מעבדה  ע"י  ויעשה  המזמין 

 ומאושרת ע"י המזמין. 

הזמנ בדיקות עלות  וביצוע  הדיגום  חיצו  ת  גורם  הק  ניע"י  על  ע יחול  הבדיקות  "י  בלן. 
לאמת   נועדו  החיצונית  שיבבהאת  המעבדה  וידיקות  הקבלן  ע"י  במועד וצעו  ים בוצעו 

שומר זאת  עם  המזמין.  לעצמ   שיקבע  את  המזמין  של ו  נוספות  בדיקות  לבצע  הזכות 
ותוצאו ובמידה  כנ"ל  חיצונית  מעבדה  באמצעות  על  הקולחים  יוכיחו  הבדיקות  ת 

בבדיקות   ע"י  ליקויים  כלהמבוצעות  יהיו  על    הקבלן,  החיצונית  המעבדה  הוצאות 
הקחשב תיון  עד  בבדי בלן  הליקויים  המעבדה  קון  של קות  רצונו  לשביעות  הקבלן  של 

 מין. פקח מטעם המזהמ

 

 מעקב ובדיקת איכות  5.02.05

הנבדקים   מהפרמטרים  אחד  לכל  מפורטים,  ותדירותם  הבדיקות  תחום מערכת  יהיה 
ה עם  עליו  שיוסכם  כפי  לעמותר,  תדווח  תמזמין מעת  כ  והמערכת  חריג. מערכת על  ל 

למחשב שיציין את כל   ביר הנתונים( ותעON LINEוונת )תהייה מכמטי,  הדוגם האוטו
ריג ירשם במחשב בצירוף היום והשעה בו אירעה החריגה  כל ח באופן כללי    החריגים.

קב על ה המוסמך על התקלה ומהותה. תוצאות המעוינתן דו"ח התראה לגורם במועצ
 אישור של המועצה. קולחים חייבות איכות ה

 

 םים לתשלוקולח מדידת כמויות 5.02.06

הטיפ בגין  בשפכים  התשלום  הקולול   של  מדידה  לפי  יהיה  באיכות  במט"ש  חים 
תכלול   לישוש ולא  למט"ש  שנכנסים  השפכים  כמות  לפי  לא  במט"ש,  שמופקים  נים 

ב קולחים   באכמות  לקולחים  למאגר  שמוזרמת  ירודה  ואיכות  ירודה   שחוזרת יכות 
 בהתחלת  התהליך. לטיפול 

 ט"ש. חזקה  של המזזו בקביעת עלות האן עובדה בחשבועל הקבלן לקחת 

 

 לום לקבלן יהיה כלהלן: ך תשם במכון לצוראופן חישוב כמות הקולחי

דד את ספיקת  במוצא ממתקן הסינון מותקן מד ספיקה מכני עם פלט חשמלי שמו .א
 .IRF1-AFמס'  הקולחים שסוננו במד ספיקה

ים לתהליך.  נים חוזר המסנ  נים הם מים מסוננים שלאחר שטיפתמי שטיפת המסנ  .ב
 . IRF2-AFספיקה מס'  נמדדים במד  מים אלו

מסונ  .ג עמדומים  שלא  לתהליך  בדר  נים  חוזרים  המפרט,  נמדדים    -ישות  אלו  מים 
 .IF2-EFבמד ספיקה מכני ללא פלט חשמלי מס' 
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 ה החוזרת  על תרשים התהליך ננים ומי השטיפמוצא מתקן המססימון מדי הספיקה ב 1:תרשים 
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 ליך ם באיכות ירודה  על תרשים התהלמאגר קולחין מד הספיקה היוצא סימו 2: תרשים
 

 

 

 חים לתשלום לקבלן תחושב לפי הנוסחה שלהלן: הקולכמות 

QIF2-FE -  QIRF2-AF -  QIRF1-AF = QEF 

QEF  -  ל מהמכון  שיוצאת  הקולחים  לקבכמות  ישולם  בגיפיה  מ"ק  לפי  הטיפול  לן  ן 
 בשפכים.

QIRF1-AF  - ים מסוננים. קה לקולחהספי מד 

QIRF2-AF  - יקה למי שטיפת מסננים. מד הספ 

QIF2-FE -  ים מסוננים פסולים שחוזרים לתהליך.ה למ מד הספיק 

יעברו ישירות למחשב בחדר הבקרה,   על הקבלן לדאוג לכך שדיווחים מכל המונים הנ"ל
לא פלט  יים ללמחשב המרכזי, החלפת מונים מכנ  שאינם מחוברים  חיבור המונים   כולל

פלטח עם  למונים  ל  שמלי  או  התשת חשמלי  כל  בניית  מגנטיים,  הנדרשות  מונים  יות 
הספיקה לפיה משולם   –  QEFרת הנתונים והתאמת התוכנה לחישוב אוטומטי של  להעב

 הפעלת ואחזקת המכון.   לקבלן בגין

 ת החודשיים. ויכללו בדו"חו ויישמרו במחשבהנתונים יצטברו 
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הביא בחשבון  חים הנ"ל ולמדידת השפכים והקולת מערכת  תקינו על הקבלן לבדוק את  
הסי כל  את  הדרושיבהצעתו  לקדורים  ספיקת ם  של  רציף  וסיכום  רישום  מדידה,  בלת 

 וכמויות השפכים במחשב. 

באח תקלה  של  של  במקרה  ממוצע  לפי  לקבלן  ישולם  המכשירים  החודשיםד   שלושת 
 ת. מהכמות המחושבת תיאורטי  10% חותשלפני התקלה פ

 ולייםוחות תפעד 5.02.07

א ירכז  שהקבלן  התוצאות  כמותת  הטיפול,  במכון  הבדיקות  כמות  ל  חים קול  שפכים, 
למשרד  למועצה,  יועברו  אלו  דוחות  חודשיים.  בדוחות  ושפכים  קולחים  ואיכות 

בדיקות  מלא על תוצאות  ויכללו דווח    ות ולגורמים מוסמכים נוספים מידי חודשהבריא
הקולחי של  והאיכות  והב הכמות  וכן  ם  דו וצה  של-בדיקה  החומ  חודשית  רים, ריכוז 

 המפורטים לעיל. 

הד החודשינתוני  יו"חות  קלנדרית ים  שנה  כל  בסוף  יוגש  אשר  שנתי  לדו"ח  רוכזו 
 . שידרוש זאת מוסמך  למועצה, למשרד הבריאות ולכל גורם

יכלו  השנתי  נתוניהדו"ח  כל  את  ותוצאו   ל  אירועים ההפעלה  החודשיות,  הבדיקות  ת 
שה תקלות ואירועים במכון וכל דרי לות למניעת  לקחים והמלצות לפעוותקלות,  יגים  חר

 ע"י הגורמים המוסמכים.דרש ונתון שיי

דקו מעת לעת על ידי  המזמין יהא זכאי לדרוש שינוי, הוספה או הפחתת מרכיבים שיב
ת לא  ולקבלן  תביעהקבלן  כל  טענות,היינה  ו/או  המזמין    ות  כלפי  אחרות,  או  כספיות 

 כך. בגין 

 ורמט שיאושר על ידי המזמין. , כאמור, בפיהיו חות התפעולייםהדו"

השהגשוב  ודגש  מ ע"שת  ואישורו  החודשי  לאישור תנאי  מהווה  המפקח    ידו"ח 
 ול ואחזקת המכון.החודשי בגין תפעהחשבון ותשלום 

 תפעול ואחזקה  5.02.08

 כללי  .1

ך כל  ך במשהמכון תהיה אחריות כוללת ותימש  ל תפעול ואחזקהחריות הקבלן עא
 ת וחגים. כולל שבתות היממה, שעו

 פעלת כל היחידות המתקן ה  .2

לספיקותהמכון   כחצי    3,000-כשל    נבנה  היא  הספיקה  היום  כאשר  ליום  מ"ק 
להפעיל    התכןמספיקת   ניתן  חלולכן  המכון  רק  מיחידות  בק  לפגוע  איכות  מבלי 

 מפרט. לבהתאם  ולחים קה

ה שכמויות השפכים  קן ובמידת המתעל הקבלן להפעיל את כל יחידות,  למרות זא
העומסים  א שאו  זמנית  בו  הפעלה  מאפשרים  הריאקטל  ינם  שני    וריםשני  או 

במתקן,   אחרת  יחידה  כל  או  כך  יחליף  המשקעים  השונים  המתקנים  בין  הקבלן 
 מין.בתאום עם המז יופעל לסירוגין לפי תכנית שתקבע מתקן   שכל

בו יותקנו טלפוניהקבלן יקי ניתן להתקשר  ימצעותם  באשם  ים במכון משרד  היה 
   כל שעות היממה. ובדי התפעוללע
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 . קבעו לעילם שנבמועדימאויש המכון יהיה 

כי   מודגש  ספק  הסר  והאחזקה  למען  התפעול  לכל  עבודות  מרכיבי  מתייחסות 
 . הקולחים ומאגר שאיבה לקולחיםתחנת הלרבות   5.01כון המפורטים בסעיף המ

לקולחים   השאיבה  חממותקן  לתחנת  בו  פרטי שמל  ונה  תישא  ת  עלוהמועצה 
 . לקולחים  תחנת השאיבה  של החשמל 

קן תקשורת של חברת "סלקום" שצורך חשמל ויש לו  ש מת, מותקן במט"כמו כן
 מונה פרטי. 

ישלם   הצריכה הקבלן  הר  עבור  במונה  הנכללת  הנ"ל  הצרכנים  שני  של  של  אשי 
שתשל המט"ש   את  הפרטיויוסיף  המונים  שני  צריכת  בגין  לחום  שבונות  ים 

 שוטפים. ה

 המחירים  .3

במ  אם נקבע  אחרת  לא  החוזהבפורש  ממסמכי  המחי,  מסמך  שייכלול  שולם  ר 
קולחים   מ"ק  כל  בגין  התלקבלן  העבודות,  את  כל  ביצוע  עבור  המלא  שלום 

 ולחוזה זה.  רטההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם למפהפעולות ו

או מנהל ו/או  / המועצה וח של  יף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כאין באמור בסע
לחלהמפק לעכב,  להוסיף סכח  או  לקזז, להפחית  עט,  כלשהם  פי ומים  הוראות    ל 

 החוזה ועל פי כל דין. 

 מבני המכון  .4

הכ  המפרט  לפי  ייעשו  התחזוקה  עבודות  עבודות  כל  של  נוסף  חלקי  פרוט  ללי. 
 :  ה כמפורט להלןהתחזוק 

וי  -  גדרות     -  נחלשו  פעם בשנה.  החוטים    וחלפוימתחו חוטי תיל אשר  חלודים 
העמודיי ורם  צבעו  תקינות  לא  גדרות  הגדרויחוזקו  של  ודות,  החל   שתות 

 מבנים.ראה קירות  -רות בטון או בלוקים גד

ו  ייצבעויסוידו מבפנים ומבחוץ  טיח רופף,  ו   קיםיתוקנו סד     -  קירות המבנים       -
יבוצעו באופ  .ת פעם בשנהעמיד למים לפחובצבע   כן  ים  ף התיקונן שוטכמו 

ח בטון  במבהדרושים.  או    נים,שוף  ההיקפית  בגדר  או  בנים  אבאגנים 
 . עם בשנהינוקו במברשת פלדה פ יות  דקורטיב 

המבנים       - כל  -גגות  לקראת  יתוקנו  המבנים  גגות  יריעות  חור  כל  יוחלפו  ף, 
 כו'. חומרי איטום ובפגומות, ימרחו 

  צורך בתיקון, רשתות שמתגלה    ל פעם הרשתות והזכוכיות יתוקנו כ  -ות  חלונ      -
 ים יוחלפו. פרזול וסגרים פגומ יתוקן , לפוחלודות יוח

 פו לפי הצורך. לויתוקנו או יוח  ומנעולים יבדקו סגרים      -

 מנועים ומשאבות .5

רו  -רעידות     - מנוע  או  בפעולה משאבה  בצורה לאאין להשאיר  סבירה.    עדים 
 שאינן תקינות יתוקנו ויאוזנו.  יחידות
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הי  -סבים  מי  - המיסבים,  חום  המיסבבדק  יתר,  סיכה,  חום  ללא  יעבדו  ים 
 חלפו. ם יוהצורך המיסביבמידת 

מיוחדים    - שהוא    -רעשים  כל  רעש  שיישמע  אסור  האופייני  הרעש  מלבד 
על בכ   המצביע  המנוע.  או  המשאבה  פעולת  תקינות  הופאי  של  מקרה  עת  ל 

 יק המשאבה ולתקן את התקלה.רעש יש להפס

וי שעשוי לגרום לפגיעה  ש לתפקוד לקו תפקוד לקוי או חששל כשל א מקרה  בכל  
מיד את פעולת הציוד ולהפעיל ציוד חליפי )במידה  הפסיק  יש לפיכה בציוד,  בלתי ה 

 כות. רשום ביומן ולדווח למזמין/רשויות מוסמוקיים(, להחליף את הציוד, ל

 

   חשמל המערכת   .6

 לוחות החשמל  תחזוקת 

 עם בחודשיים: יבוצעו פ להלן  העבודות המפורטות 

 ק מכשולים בסביבת הלוחות. האבק וסילו ניקוי -

 ומגנט והמגעים, החלפתם במידת הצורך. לקטרקוי משטחי הא ני  -

 ירת פנלים.חיזוק כל הברגים והחיבורים, ידיות הלוח, סג   -

ז  - יתרת  כוון  הארקה,  זמבתנאיםרם  בדיקת  מגע,  המתנע,  המפסקים, זום    י 
 בידוד השנאים. 

 יילון צמוד ללוח. וחות בתיק נ תכניות חשמל של הל ב להחזיקן חייהקבל  -

 ם תחזוקת כבלי

 ות להלן יבוצעו פעם בשישה חודשים: פורטהעבודות המ -

 ת ולכבלים. חיזוק כל ברגי החיבור למפסיקים ולמנוע, לסולמו -

 בדיקת "מגר" לבדיקת הבדוד. -

 ת מאור תחזוקת מערכ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        דשים:שה חוהמפורטות להלן יבוצעו פעם בשלו העבודות

פגומות.  נור  ניקוי  - נורות  והחלפת  ובתיהן  שיוחלפו  בגין  ות  הנורות  לא  כל 
 . ספת כלשהיתמורה נו קבלןתשולם ל

 חיזוק ברגי החיבור.  -

 ים מנועים חשמלי תחזוקת .7

 דשים: ורטות להלן יבוצעו פעם בשלושה חהעבודות המפ 

 בק ולכלוך החיבורים מאמשטחים החיצוניים וניקוי ה -

 החיבורים הדקי המנוע. יזוקד המנועים, חבדיקת הארקות, בידו -
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 משאבות טבולות בהתקנה רטובה או בהתקנה יבשה   .8

 ות עבודות חודשי

 בדיקת רעשים, רעידות, נזילות. -

 , אטמים מכניים וכו'.ל מנוע, מיסביםת חימום יתר שבדיק -

 רבית. בה רזהפעלת משא -

 אסונים.קוי מדי מפלס אולטר ני -

 דות חצי שנתיות עבו

 לחץ. שטיפה נגדית ב  -

 ות שנתי בודות ע

 בדיקת התנגדות סלילי מנוע  -

 בדיקת וכוון אביזרי לחץ ופיקוד  -

 לצות היצרן( החלפת שמנים )לפי המ -

 סגור  בדיקת לחץ סניקה מול מגוף  -

 טמים  החלפת א -

 גנרטור   -יזל  מערכת ד  .9

יומיות ברד  בדיקת  -  עבודות  חימים  סולר,  מד  חשמלי יאטור,  מטען  בורים  ים, 
 ם.כללי, מצברי טכני )חיבורים( מצב  

זמן    -  בודות שבועיות ע לפרק  הגנרטור  ידנית של  בלי עומס.    15של  הפעלה  דקות 
בדיקת תק בדיקת   באמצעות  הגנרטור  של  העבודה  תדי  ינות  לחץ  השעונים:  רות, 

 חום, מתח.   השמן,

 כל החלקים     ולכלוך של  והמים. ניקוי מאבק הסולר  ותצינור חיזוק אומים במערך 

שלמתם במידת הצורך. בדיקת מפלס המים  ם והבמצברי  מים ת  בדיקהחשמליים.  
 ברדיאטור ומילוים בהתאם לצורך.

 ות )פעם בחודש(עבודות חודשי

חשמל   - מחברת  זרם  אוטו  -  הפסקת  חהעברה  לגנרטור  והפעלת  מטית  ירום 
מהגנרבאמצעות  המכון   שדק  15שך  טור  יסודית  בדיקה  הות.  כל    חלקיםל 

 שמלית.וחהנראים לעין מבחינה מכנית  

 ורת המאוורר למתיחה נכונה. ת חג בדיק  -

 בדיקת משאבת המים של הגנרטור האם הציר מסתובב חופשי.   -

 שמן. , האלמנט ולחץבדיקת  פילטר שמן וקוי החיבורים שלו  -
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 יצרן. הוראות ה תאם לר תבדקנה בהחשמל של הדיזל גנרטומערכת ה  -

 רות יוחלפו. וינוקו מלכלוך. במידה והן שבו טור ייבדקו מברשות הגנר  -

 גרנטור בהתאם לשעות העבודה בפועל -ל ביחידת דיזלפו יט

אחרי    - עבודה    10טיפול  אויר,  ייב  -שעות  מטהר  המצמד,  השמן,  רמת  דקו 
 קטורים של סולר ינוקו.דיאטור והאינג'ברשמן, מים ר פילט

 ישומן.  המצמד -שעות עבודה  100 -ו  50רי טיפול אח -

 שעות עבודה: 200ול אחרי טיפ -

 . יוחלף השמן ▫

ויכוונו מחדש במידת  קו שייבד ▫ הגנרטור מבחינת פעולתם התקינה  עוני 
 הצורך. 

 התאם. צברים ייבדק )ריכוז החומצה( ויטופלו במצב האלקטורליט במ ▫

 : חודשים 6חרי יפול אט -

צרן ויירשם דו"ח  וראות היאם לה יש מקצוע יבדוק את הגנרטור בהתא ▫
 ר על כל פרטיו.מצב הגנרטו על

 מתכת  - עבודות צביעה  .10

צב ביצו צנרת,  ע  מסגרות,  כולל  הגלויים  המתכת  חלקי  כל  של  צבע  ותיקוני  יעה 
ט בפרק  היה לפי המפור מבני פלדה ופח וכו', ילמכון, גדרות,    שערים, השער הראשי 

 ן. של המפרט הכללי ולפי הפירוט להלבמתאים 

המתכתחל לפ  קי  בשנה  פעם  תיקונייצבעו  במידת    חות.  יבוצעו  השנה  במשך  צבע 
 הצורך. 

 הצביעה יהיה כדלקמן:   עוביצאופן 

"נובר וייצבעו בחומר  יוסר במברשת פלדה,  והחלודה  וקס", או חומר  הצבע הישן 
 ע. אחר שיומלץ על ידי המצי 

 יסוד.  ונה תיצבע בצבעהשכבה הראש

שת  יבוצעו  היסוד  צבע  שכבמעל  מי  צבע  החשמל  ות  לוחות  בצבע תאים.    מצופים 
 ד. ני פגמים בלבשרוף לא יצבעו.  יבוצעו תיקו

 , אביזרים וכו' אגנים, תעלות, בריכות, צינורות  .11

 עבודות שבועיות  

 .לותבדיקת סדקים ונזי -

 . בדיקת מפלסים -

 י המים .הרחקת צופת מעל פנ  -
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 ק אצות. סילו -

 מגלשים באגני השיקוע.יקוי נ -

 מצאים. פי המ תיקונים ל  -

אלקטרונ - ושטיפת  וכו'.  מ,  מפלס  דות יקוי  מוצקים  מדי  חמצן,  כן  יתדי 
 ה יותר )לפי הצורך(.גבוהשבתדירות 

 עבודות חודשיות  

 חיזוק ברגים  באוגנים וגירוז הברגים .  -

 ת נזילות בצינורות מים ואוויר . בדיק -

 שהתבלו .  ם והחלפת חלפיםוניקוי מסנני בדיקת -

 מצאים. תיקונים לפי המ  -

 ת  ות שנתיועבוד

תח  הרקת - השאיבה,האגנים,  הרחקת    נות  וכו',  מיכלים  משקעים  בריכות, 
 . םתקנית המושטיפ

 ניקוי הקירות הפנימיים והתחתית בסילון מים/קיטור בלחץ.  -

 חודשים(.  6ם ומפעילים חשמליים והידראוליים )כל בדיקת פעולת מגופי -

 ים , ציוד וכו'. קת יציבות מיכלבדי -

חו,  םמסנני  פתיחת - שסאל  וניזרים,  וכו'  אויר  והחלפתומי  חלפים  קויים  ת 
 פנימיים שהתבלו. 

אביוויס  - וכיול  ,    זריםות  הידראוליים  מגופים  מדידה:  ומכשירי  אוטומטיים 
 . מרי לחץ וכו'י זרימה מגנטיים  מתמדי מפלס, מד

 . וכו'נרת, אביזרים  בדיקת וחיזוק תמיכות לצ -

 . לפי הממצאיםתיקונים  -

 עבודות במאגר  .12

 תקופת חוזה(. לפחות בכל  שנים )פעם אחת בחמשקוי פעם ה וניהרק

 ה אחרי ארבע שנים ובהמשך כל חמש שנים.יעש  חוזה הראשונההניקוי בתקופת ה

   מדחסים .13

 עבודות שבועיות  

 ים ודפיקות במנוע.בדיקה לגילוי רעש -

 פי הצורך.בדיקת שמן ומילוי ל -
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 ון מיסבים. שימ -

 קת נזילות שמן. בדי -

 ניקוי מסננים.  -

 מצאים. ם לפי המ יקונית -

 יות  עבודות חודש 

 חום יתר במנועים . בדיקת  -

רמת   - במרחק  מדידת  הרעש  מ   1.0הרעש  רמת  להקטנת  טיפול  מהמנוע,   '
 ודיווח למועצה  

 חיזוק ברגים .  -

 ל וחיבורי הארקה .בדיקת חיבורי חשמ -

 רת . ים גמישים בצנחיזוק תמיכות ומחבר -

 קוז שסתומי בטחון .בדיקת וני -

 ם . מצאימתיקון לפי ה -

 ות שנתיות  עבוד

 ם. וחיזוק ברגיבדיקת   -

 החלפת שמן מנוע .  -

 חודשים(.  6ל נני אוויר )כהחלפת מס -

 חודשים .  6בדיקת פעולת שסתום אוויר כל  -

 שפכים, קולחים ובוצה בדיקות 5.03

 י כלל 5.03.01

ויב והקולחים  השפכים  את  ידגום  הבדיקותצהקבלן  את  להלן  ע  וידווח    המפורטות 
ת אלו יהוו  יקות ודו"חועל התוצאות. בד  דרשמוסד שייולכל  , למשרד הבריאות  מיןזלמ

הדרוש המינימום  ב  את  לקיים  המזמין,  נאותהקרה  כדי  ושל  הקבלן  תפעול    ,של  על 
 המכון. 

אי  להלן  המפורטים  והדו"חות  נוספיםהבדיקות  ודו"חות  בדיקות  להחליף  באים   נם 
להיד להעשויים  המשרד  ע"י  ורשרש  הבריאות  משרד  הסביבה,   מוסמכותויות  איכות 

ר  מחי  הקבלן במסגרתכאלו, אם יידרשו, יבוצעו ע"י  חות נוספים  אחרות. בדיקות ודו"
 החוזה וללא תשלום נוסף. 

המפ  לשיטות  בהתאם  עת  בכל  תעשינה  להלן  המפורטות  במהדורה הבדיקות  ורטות 
 האחרונה של: 

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. 
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 . AFHA/AWWA/WEFאת:שבהוצ

מהבדיקות   במעבדהחלק  אשר    יעשו  הבריאות  משרד  ע"י  הק  ןתוזממוכרת  בלן  ע"י 
 בשטח. המכון במעבדת ע"י הקבלן  וחלק מהבדיקות תבוצענה

מודגש   ספק  הסר  בשלמען  ישולם  עבור  לא  חיצונית  במעבדה  בדיקות  בנפרד יצוע 
 מחירי היחידה השונים. תחשב ככלולה ב והתמורה

המעב הקציוד  מפור דה  המתקןט  יים  הקבל בספר  ציו.  ישלים  לעמוד  ן  מנת  על  חסר  ד 
  רט.רק זה של המפבדרישות פ

על הקבלן להחזיק במכון באופן שוטף ציוד נייד לאימות הבדיקות המתבצעות באופן  
להלן: מד חמצן מומס, מרצי נוPHד עכירות, מד  ף במתקן כמפורט  כלור  וכל , מד  תר 

  ת המכשירים.ת באמצעובדיקוהפריטים הנדרשים לביצוע 

כ יש להחזיקכמו  ובמכון סט אביזרים לכל מכשיר    ן  כיול  ה מחדש אחרי  הפעל לצורך 
   הכיול או פעולת אחזקה כמפורט ע"י היצרנים.

למכש כיול  לבצע  הקבלן  לפי  על  או  היצרן  ע"י  נדרשת  בתדירות  בפועל  ירים  נסיבות 
   יותר.בתדירות גבוהה 

 בדיקות בתקופת וההפעלה 5.03.02

 ם אוטומט. דוגם זה דוגם גם את ם מותקן דוגלתחנת השאיבה לשפכי,  למכון  כניסהב
ומי   זה הניק השפכים  בדוגם  הנדגמים  השפכים  ולכן  המט"ש  השונים  מהמתקנים  וז 

איכות   את  משקף  לים  השפכאינו  הועבר  הנ"ל  הדוגם  למכון.  בכניסה המגיעים  תא 
מגיעים למט אליו  חוז  "ש  קליטת  לפני  עירוניים  משפכים  הרים  יותקן  המט"ש.  דוגם 

סכ ויכל בתוך  קלה  לדוגם.כה  חשמל  הזנת  לספיקה יונלפרופורצ  דוגםבהדיגום    ול  י 
 ומצטבר. בכל שאר הנקודות הדיגום יבוצע דיגום רגעי.

הבד   צוידתמ  מעבדה  קיימתבמט"ש   את  לפחות  שגרה  דרך  תבצע  הבאות:אשר   יקות 
BOD ,COD ,TSS ,VSS ,SVI . 

או אף את   יקות נוספותולהכשירה לביצוע בדהמעבדה    יב אתהקבלן יהיה רשאי להרח
הנדרשות הבדיקות  להלן.  כל  במעבדת את    בטבלה  הקבלן  יבצע  שלא  הבדיקות  אותן 

 ידי המזמין.   המט"ש ימסור לביצוע למעבדה מוכרת ומאושרת על

ובהתאם לשיקוליו, באמצעות לבצע, בכל עת    ם המזמין רשאי כמו כן, מודגש בזאת כי ג
מד תלויה,    בלתי  מעבדה של  מקבילה  המשמשיבדיקה  הקבלן  גמים  מעבדת  את  ם 

ו לפרבבדיקותיה  ביחס  אי  מטריזאת  של  במקרה  המזמין.  לשיקול  בהתאם  שונים  ם 
זו יהיו  התאמה בין מעבדת הקבלן לבין המעבדה הב  לתי תלויה, ממצאיה של מעבדה 

יה עלות  ן, תה בדה הבלתי תלויה את דיווחי הקבל אמו תוצאות המעקובעים. אם יתה
חש על  הבדיקה  המזמין.ביצוע  הבל  בון  המעבדה  תוצאות  יצביעו  על  אם  תלויה  תי 

או יותר מאשר דווח ע"י הקבלן, תחול עלות ביצוע הבדיקה ע"י    -10%ת גרועה ב איכו
 הבלתי תלויה על הקבלן.  המעבדה  

ענה ע"י מעבדת  הקבלן. הבדיקות תבוצולחים שיבוצעו  גום בשפכים וקלהלן פירוט די 
 להלן: 5.1לה מס'  התאם לטבב

 pHהגבה   -
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 105 TSS( ppmקים מרחפים כללי )מוצ -

 550 VSS (ppm)נדיפים  פים מוצקים מרח  -

 5  BOD( ppmצח"ב   ) -

 Total COD( ppmצח"כ כללי ) -

  Filtered COD( ppmס )צח"כ  מומ -

 TKN( ppmלי )חנקן אורגני כל  -

 105 TDS( ppmסים )לל מוצקים מומכ -

 Cl( ppmכלורידים ) -

  NH 4(ppm)מוניה א -

 ppm) )NO 3חנקה  -

  ppm))NO2קית חנ -

 P( ppmרחן )ז -

 ppm) )OILSמנים ש -

 ( C .B.A) (ppm)דטרגנטים   -

 ppm MLSS)) -הריאקטורים ריכוז מוצקים בנוזל מעורבב בשני  -

 SVI - אינדקס בוצה נפחי  -

 EC  יתמוליכות חשמל -

 DO(ppm)ומס חמצן מ -

 ppm(   2CLור נותר  ) כל -

 

 בוצה  בדיקות  

 כלהלן :  ודות הדיגוםהבוצה  תבוצענה בנקבדיקות  

1. Digester  

 ה יפוגשת אחרי צנטר בוצה מיוב .2

 

 רשימת בדיקות הבוצה החודשיות  

 הבדיקות שלהלן, תבוצענה פעם בחודש: 

TSS 
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VSS 

TKN 

TP 

PH 

EC 

SOUR - ן סגוליקצב צריכת חמצ 

 רם צואתייםז חידקי קוליפוריכו

 (  ICP)ת מתכות קירס*

 צונית. ות תבוצע במעבדה חיקת המערכ*סרי

 הקבלן:  אשר תבוצענה במעבדתיות  היומיות חודששלהלן מובאות הבדיקות  5.1לה בטב

ניתנות לביצ   ח וע במעבדת הקבלן בשטבמידה ומסיבה כל שהיא בדיקה או בדיקות לא 
ידע ציוד,  הבדיקו  )חוסר  יוכו'(  על  תבוצענה  תדירות  ת  באותה  חיצונית  מעבדה  די 

 קבלן. שלהלן ועל חשבון ה נת בטבלההמצוי 

 דת הקבלן בשטח מעב וקולחים ע"י : לדיגום איכות שפכים 5.1מס' טבלה 

 

 נקודות דיגום                

 

 

 

 

 סוג הבדיקות  

כניסה  
למכון  

כים )שפ
 גולמיים( 

ם 
רי

טו
ק

א
רי

 

קולחים  
  יםשניוני 

במוצא  
 קעיםמהמש

מוצא  
חים הקול

לאחר  
טיפול  

 שלישוני 

בוצה  
 וחררת מס

D
IG

E
S

T
E

R
ת  

כל
עו

מ
ה 

וצ
ב

 

  בוצה
 מיובשת

צקים מרחפים כללי  מו
SS105º 

(+1 )  (+1 ) (+4 ) (+2 ) (+3 ) (+3 ) 

 VSS550º (+3 ) (+3 ) (+2 )  (+2 )  (+6 )מוצקים נדיפים 

 ( 3+)       חומר יבש בבוצה

PH  ( 3+) ( 3+)    רציף  רציף 

EC (+1) ( 5+) ( 5+)     יף רצ 

DO   רציף      

TDS  (+1 )      

 BOD TOTAL (+1 ) (+1 ) (+1 ) (+5 )   (+6 ) 

 BOD FILTERED (+1 )  (+1 ) +(5 )   (+6 ) 

MLSS      (+5 )  

SVI      (+5 )  
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חמצן כימית    צריכת
 כללית 

COD TOTAL 

(+2 )  (+2 ) (+5 )    

Filtered COD (+2 )  (+2 ) (+5 )    

 TKN (+4 )  (+4 )    (+6 )קיילדל  

     4NH (+4 ) (+3 ) +(4 )אמוניה 

     3NO  (+5 ) (+2 ) חנקה

     2ON  (+5 ) (+2 )חנקית 

 TP  +(4 )  (+4 )    (+6 )זרחן 

    רציף    2Clכלור חופשי  

    רציף   רציף טמפרטורה

    ( 4+)   ( 4+) שמנים ושומנים 

       ( 3+) שמנים מינראליים

ישות בדיקה לפי דר
 המזמין

(+5 )   (+5 )    

MPN  ( 4+)       פטוגנים 

SOUR   קצב צריכת חמצן
 לי  סגו

 (+5 )    (+5 )  

 הערות לטבלה:

 עם ביום של פירות בדיקות ( תד1)

 ( תדירות בדיקות של פעמיים בשבוע2)

 ( תדירות בדיקות של פעם בשבוע 3)

 תדירות בדיקות פעם בשבועיים ( 4)

 בחודש ת בדיקות פעם ( תדירו5)

 ות של פעם בחצי שנה ( תדיר6)
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 ביקורת של המד הרציף. דרש בטבלה לתבוצע בדיקה לפי הנהרציפות יקות בנוסף לבד 

 לביצוע ע"י מעבדה מוכרת בתקופת ההפעלה.  קותבדי פירוט 5.2ס'  בטבלה מ

 קולחים ע"י מעבדה מוכרת: לדיגום איכות שפכים ו 5.2טבלה מס' 

 

 נקודות דיגום 

 

 

 בדיקות  סוג

כניסה  
למכון  

שפכים )
 גולמיים( 

ם 
רי

טו
ק

א
רי

 

ם  קולחי
  ונייםשני
וצא  במ

מאגני  
 שיקוע

צא  מו 
הקולחים 

לאחר  
טיפול  

ח שלישוני 
סו

מ
ה 

וצ
ב

ת 
רר

 

D
IG

E
S

T
E

R
 

וצ
ב

ת 
ש

וב
מי

ה 
 

    TSS (+5 ) (+5 )  (+2) (+5 ) 105מוצקים מרחפים 

 DRY SOLIDS       (+5 )חומר יבש בבוצה 

 V.S.S (+5 )      (+5 )ים מוצקים מרחפים נדיפ

5 BOD    ( 2+)  ( 5+) צח"ב  כללי     

     TOTAL COD +(5 )  (+5 )כימית  יכת חמצןצר

 TKN (+5 )   +(5 )   (+6 )חנקן קיילדל 

+  יהאמונ
4 NH (+5 )   (+5 )    

DO   ( 4+)  (5+ )  בדיקת שדה    

    ( 4+)    עכירות בדיקת שדה  

    ( 6)+   (6+ ) מיןבדיקה חופשית לפי בחירת המז

 ( 5+)   ( 6+)   (6+ ) מתכות כבדות סקירת 

     (5+ )  ( 5+) נים נים ושומשמ

       ( 5+) נראלייםשמנים מי

    *( 2+ )    תיקולי צוא

 אחת לפני סינון והשניה אחרי סינון.   –*  שתי בדיקות 

 לטבלה :  הערות

 בדיקות של פעם ביום. (  תדירות 1)

 בשבוע. קות של פעמיים(  תדירות בדי 2)

 דירות בדיקות של פעם בשבוע.(  ת3)

 .ות של פעם בשבועייםרות בדיקתדי  (4)

 ות בדיקות של פעם בחודש. (  תדיר 5)

 של פעם בחצי שנה. קות תדירות בדי  ( 6)
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ע דיגום קולחים  ביצו  ביצוע דיגום שפכים בכניסה למכון יהיה מורכב ועפ"י ספיקה. .1
 קה.  רכב ועפ"י ספיביציאה מהמכון יהיה מו

ב .2 לבצע  )יש  מומס  חמצן  יומיוDOדיקות  שדה  במק (  בהםת  חמצן    ומות  מד  מותקן 
 בראקטורים ובמעכל הבוצה. , לדוגמא: סמומ

חיוריכו  VSSות  בדיק .3 לאחר  ז  מיובשת  בבוצה  יבוצעו  צואתיים  קוליפורם  דקי 
 .DIGESTER -צנטריפוגה חודש אחרי דיגום ב 

 כמפורט להלן.פעם בחצי שנה יש לבצע בשפכים סריקת מתכות  .4

ריאות  המקומית, ללשכת הב  ם למועצה רות געתקים מדוחות המעבדה יישלחו ישיה
יההמחוז  הדגימות  המועצה.  וליועץ  וית  משולבות  המעבדה    יעשו יו  מנהל  ע"י 

מיות הנבדקות  המוכרת או לפי הנחיותיה. הדגימות יילקחו בו זמנית עם דגימות יו
 במעבדה המקומית.

בד שנתי להלן  חצי  שיב יקות  ושנתיות  מעות  ע"י  התפעול  תקופת  במהלך   בדהוצעו 
 .  וכרתמ

 ל שישה חודשים  ענה בבוצה כבדיקות שלהלן, תבוצה

 סידן 

 מגנזיום

 נתרן 

 ידים כלור

 קדמיום 

 נחושת 

 ניקל 

 עופרת 

 אבץ

 כספית 

 כרום

יכות  הנ"ל או יותר גבוהה לפי דרישות משרד א בדיקות הבוצה תבוצענה בתדירות 
 הסביבה. 

 בשפכים וקולחים בדיקות שנתיות 

 נה. עבדה המוכרת פעם בשה ע"י המ בוצענהבדיקות שלהלן ת

 ,Cr, כרום Cu, נחושת Hgית כספ ,Zn, אבץ CN , ציאנידAs(, ארסן ICP בדות )מתכות כ
 .Cd, קדמיום Pbעופרת 

 פנולים, קרזולים, שיירי דלקים.

 רגנטים רכים. נטים קשים לדטבדיקות דטרגנטים, תעשה הפרדה בין דטרג 
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המזמין,  ב ע"י  דרישה  ותיהיה  ס  הקבלןמידה  נוספותיערוך  בדיקות  מעבדה   ידרת  ע"י 
לושה ימי שבוע )ראשון, שלישי לך שת ההפעלה במה מוכרת פעם בשנה במהלך כל תקופ

ל קולחים,  10  -וחמישי(  שפכים,  לאיכות  כלשהם  ע"י    פרמטרים  יבחרו  אשר  בוצה  או 
.  מזמיןרות יכולה להשתנות לפי דרישות האנליזות. התדי  30סה"כ ביצוע  נציג המזמין,  

ב  כלועלות  תהיה  אלו  הדיקות  במחירי  ישולםלה  ולא  המכון  ותפעול  עבורם   אחזקה 
 . בנפרד

שבהוצאת  כל ושפכים  מים  לבדיקות  הסטנדרטים  ע"פ  ייעשו   Standardהבדיקות 

Methods of the Examination of Water and Wastewater  רונה(.)מהדורה אח  

 שעות.  24משך ל  שעה במות כהמעבדה תהיה מדגימה מורכבת מדגיבדיקת 

 למזמין בגמר החוזה   מסירת המתקןהל ונ 5.04

 כללי   5.04.01

הארכה   5לאחר    הבמועד הראשונה      חוזההתקופת  גמר    עם תקופות  לאחר  או  שנים 
או  יעביר את המתקן לידי ה  הקבלן    ך החוזהת או במועד כלשהוא במהלנוספו מזמין 
 ,  המכוןל ידי המזמין להפעיל ולתחזק את ם אחר שימונה עלגור

 או גורם אחר:מזמין מכון לידי הנוהל ושלבי העברת ה להלן  

 ת עובדים הדרכת צוו 5.04.02

לושת החודשים האחרונים של חוזה הקבלן יצטרף לצוות הקבלן המפעיל את שך שבמ
דות אחזקת שמסיים את עבוהמזמין שמיועד להחליף את צוות הקבלן    המכון צוות של 

 ול המכון. ותפע 

זה   צוות  ידריך  המכלהפעיהקבלן  את  פע ל  לבצע  בשלמות,  אחזקה  ון  שוטפות ולות 
מנת שהצוות יוכל להפעיל את המכון אחרי    ש עלכל מידע נדר  ותקופתיות ויעביר אליו

המכו והעברת  התחיבויותיו  בכל  הקבלן  צוות עמידת  תדרוך  עבור  המזמין.  לידי  ן 
תקופהמזמי כל  משך  ישון  לא  המעבר  בת  ככלולה  תחשב  והתמורה  בנפרד    מחירי לם 

 . אחזקת המכוןהפעלת ו

 ין  המכון למזמ העברת 5.04.03

 כללי   .א

המכון   העברת  המזמין,לקראת  שיפוץ  הקב  לידי  אחזקה,  עבודות  יבצע  יסודי  לן 
 פיזי מושלם. ותיקונים להבאת המכון למצב תפקוד מושלם ומצב  

קרה, הצנרת, הפיתוח  רכות החשמל, הבים והציוד, מעהשיפוץ יכלול את כל המתקנ
 וכו'.   ולקלים ו/או פגומיםחלקים מק חלפת וכו' כולל ה

ין כמפורט בהמשך, יבוצעו  למזמ מכון למסירה  מר ביצוע כל התיקונים והכנת העם ג
 ון. מבחני כשירות ובדיקות כלליות של הציוד במכון ותפקוד המכ

  ני כשירות ביקורות כלליות והכנת המכון למבח .ב

מו   3 לפני  המ חודשים  יגיש  למועצה,  המכון  החזרת  דוזמין  עד  מפורט  לקבלן  "ח 
קון כל  ותי  השיפוץ הכלליוכל הפעולות שיש לבצע לצורך    כל התיקונים המפרט את  
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תיקון.   לבצע  הדרוש  מתחייב  נוסף הקבלן  חיוב  כל  והתיקונים    ללא  העבודות  את 
שלושים  מונים לא יאוחר  העבודות והתיקיידרשו לפי דו"ח המזמין ולסיים את כל  ש
החימים    (30) מועד  הלפני  למזזרת  לשביעות  מכון  והכל  המלאהמין,  של    רצונו 

 המזמין. 

חודשים לפני    3,  ללא כל חיוב נוסף  , קבלן יזמיןל, הע מהאמור לעיבנוסף ומבלי לגרו 
ים  ל כל פרטי הציוד, אשר תיערך ע"י היצרנמועד החזרת המכון למועצה, ביקורת ש

שר ע"י  שיאו  איםון מתהציוד או מהנדס מכונות בעל ניסי שירות של פרטי  או נותני ה
עורהמזמין הביקורת  .  השיכי  את  המפרטים  דו"חות  התיקוימציאו  נים  פוצים, 

שנתיים   למשך  ושמיש  להפעלה  כשיר  יהיה  שהציוד  מנת  על  הנדרשים  והכיולים 
העת הקבלן נוספות.  ע"י  יועברו  הביקורת  מדו"חות  הקבל  קים  מתחייב  למועצה.  ן 

והכיו לבצע   התיקונים  השיפוצים,  כל  ה את  ולים  רצונדרשים  לשביעות  נו  לסיימם 
 כון למועצה. ת המני מועד החזריום לפ  30-המפקח, לא יאוחר מ המלאה של 

ודשים לפני  ח   3,  , ללא כל חיוב נוסףבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יזמין הקבלן
למזמין,   לכל מתמועד החזרת המכון  וכו',  קני החשמל, הבקביקורת  רה, המחשוב 

ע"י תיערך  מומחמהנד  אשר  ה  יםסים  ע"י  יאושר  עורכ מזמיןאשר  הביקורת  .  י 
המפר דו"חות  השיפוימציאו  את  החשמל  צים  טים  במתקני  הנדרשים  והתיקונים 

ע"י הקבל  יועברו  למזמין. הקבלן  והבקרה. העתקים מדו"חות הביקורת  מתחייב  ן 
סיימם לשביעות רצונה המלאה של  נים הנדרשים וליפוצים והתיקולבצע את כל הש 

 מכון למועצה. ועד החזרת היום לפני מ  30-חר מ , לא יאומועצהה

 מפורט לעיל, יערכו מבחני הכשירות של הציוד. ם, כקויים הנדרשיעם תיקון כל הלי

 מבחני כשירות   .ג

 בשלושה שלבים: מבחני כשירות יבוצעו 

 מבחן לכל יחידה בנפרד.  -

 פעולת המתקן.מבחן כשירות ל  -

 מין .לידי המזירתו בחן כשירות לפעולת המתקן טרם מסמ -

   דה בנפרדמבחן לכל יחי (1)

באתמ יעשה  בנפרד  יחידה  לכל  יגיבחן  הקבלן  לאר,  תוכנית  ש  המפקח  ישור 
 . המפרטת את האלמנטים שיעברו בחינה כשהוא מציין את נוהלי הבחינה

בדריש לעמוד  צריכות  הנבחנות  כהיחידות  ובביצועם  ע" ות  שמוצהרים  י  פי 
 וד. נן, הקבלן וספק הצי קח, המתכת המפהיצרנים והבחינות יעשו בנוכחו

ו יגבמידה  או  פגם  יתגלה  הבדיקה  ליחידבמהלך  נזק  הנרם  הקבלן  ה  בדקת, 
 את החלק הפגום, בחלקו או בשלמותו.ללא כל חיוב נוסף יתקן או יחליף  

 מבחן כשרות לפעולת המתקן   (2)

הכשירו המתקמבחן  לפעולת  אינטגת  כמערכת  השגחת  ן  תחת  יבוצע  רלית 
 המתקן.  וכשירותו שלורך בדיקת תקינותו  אותיו לצי הורהמפקח ולפ 
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ייבדקו   הבחינה,  הבזמן  היחידות  בשפכים,  משתת כל  הטיפול  בתהליכי  פות 
הבדיקה   ובמהלך  במידה  ותומכים.  מסייעים  אלמנטים  תקלות  כולל  יתגלו 

את היחידות  וסף,  , ללא חיוב ניףן יתקן או יחלויגרמו נזקים כלשהם, הקבל
 הפגומות. 

יחהבדיק כמוצ ות  הישבו  כל  כאשר  רק  המרכילחות  המתקן  חידות  את  בות 
 בהתאם לדרישות. קח ורצונו של המפפועלות לשביעות 

בקרת   מערכת  לרבות  הטיפול,  מתקן  של  המערכות  כל  פעולת  תיבדק  כן 
מחשב  התפ תכנת  הבקריHMIעול,  בין  תקשורת  נתונ ,  העברת  בין  ם,  תפעול  י 

) הב המשאבו ( Interlocksקרים  בפעולתס  נועים,המ,  תתפעול    ינכרוניזציה 
אוטומטי  הריאקטורים פיקוד  יחידותעל  ,  ומכשור  כל  הבקרים,    ע"י  ציוד 

בתכנת   נתונים  שילוב    IGEMרישום  ההפעלה,  תקופת  במהלך  הנדרש  לפי 
ב המ הטיפול  שאר  וכל  בנוזל,  הטיפול  במערכת  המהוות  בוצה  את  ערכות 

 המתקן. 

   מיןלמזכון  ן כשירות לפני מסירת הממבח  (3)

מזמין היא לבדוק את המכון על  ן לכוירת המני הכשירות לפני מסמטרת מבח 
לידי    המכון  לפני העברתכל תקופת חוזה של חמש שנים ו   סיוםבכל מרכיביו  

 המזמין. 

אם הקבלן  בסיום כל תקופת חוזה של חמש שנים גם    מבחן זה יערך שמודגש  
את  ן מסיים  והקבל וספת כאילו שהמכון נמסר למזמין  ך תקופת חוזה נ ממשי

  והמכון יופעל שנים במידה    15  -מקופה ארוכה  ד גם לאחר תבכל מועו  , החוזה
 וחזק תקופה ארוכה ע"י הקבלן . וית

תהליכי את  המפרטת  תוכנית  המהנדס  לאישור  יגיש  של    הקבלן  הבדיקה 
כשרה לתפעול  ילים ותוכנית הית הכשרה למפעהמתקן על כל מרכיביו, תוכנ

שת המתקן  של  מואחזקה  ואילקרא  מסיכאן  שלפני  "בדיקה  המתקן  ך  רת 
שללמ תבוצענה  אלו  בדיקות  לזמין".  חודשים  שנים  פני  ושה  חמש  תום 

ההפעלה   של  הנוספות  התקופות  תום  לפני  חודשים  שלושה  או  ראשונות 
וההתאמוהאחז הציוד  מצב  את  לבחון  כשמטרתן  היחידות  קה  של  ה 

בתהלי הרכב המעורבות  מבנים,  כולל  המכשור,  ואת  ועך  הנות  דסה  בודות 
ד הכולל של  ד, והתאמתו תבדק במסגרת התפקוט ייבדק לחו אזרחית. כל פרי

 כחלק מתהליך המסירה של המכון למזמין .  מתקןה

קלות הנוגעות מכל סיבה  כאשר במהלך הבדיקה שלפני המסירה מתגלות ת
יחליף כל חלק ואביזר פגום על   יה וכו', הקבלן וי, אחזקה לקושהיא : ציוד לק

 נו המלאה של המזמין . לשביעות רצו מתקן לתפקוד מושלם  ביא את הנת להמ

יום מקבלת ההודעה    30כל ליקוי או תקלה תוך   סף,ב נו, ללא חיותקןהקבלן י
ה את  ביצע  לא  והקבלן  היה  של  מהמהנדס.  המלאה  רצונו  לשביעות  תיקון 

כ  המזמין,  יבצאו לא תיקן  והחלפת חלקים  לל, המזמין  כל התיקונים  ע את 
 ן הקבלן . על חשבו כנדרש

ן  הקבלבסיום חוזה    לפני מסירת המכון למזמין הוא   בחן הכשירות במידה ומ
מועד אחר.   בכל  או  צוות  לאחר תקופת החוזה הראשונה  יכשיר את  הקבלן 

יל  ות המזמין יפע ימים. צו  90ל של המועצה משך תקופה של  האחזקה והתפעו
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מש המכון  של  את  והדרכתו  בהנחיתו  זו  תקופה  כל  הקבלןך  הפעולות    כולל 
 ה שוטפים של המתקן . תפעול ואחזקהנדרשות ל

ההדר חלק שלב  מהווה  הבלת  כה  מסירת  שלפני  מ"הבדיקה  נפרד    מכון י 
 בסוף תקופת חוזה קבלן.  למזמין"

המ מסירת  החלפ כו לפני  מלאי  את  ישלים  הקבלן  למזמין,  חומרים,  ן  ים; 
 ות.קופת תפעול שוטף של שנה אחת לפחימיקלים וכ' לתכ

 

 לליות  בדיקות כ .ד

העברת   לידי  לפני  של  המכון  כללית  בדיקה  תבוצע  ההנדהמזמין  מבני  סה  כל 
המכון:ה של  צנרת  אזרחית  בלוקים,  מבני  בטון,  אלמנטי   אביזרים,  ,  מבני  תאים, 

גינופיתוח,   שערים,  גדרות,  כבישים,  איטום  ,ןמדרכות,  מסגרו עבודות  נגרות,  ת,  , 
 '. וט, ציוד מעבדה וכויעה, ריה צב ,ףמתקני חשמל ומאור, טיח, ריצו

  . במכון יבוצעוסביר  בעימלבד בלאי ט  מצב מתפקד ומושלםמסר למזמין בן יי כוהמ
ועד בו נעשו  כל העבודות השנתיות והרב שנתיות המפורטות במפרטים ללא קשר למ 

צביעת    ,בטוניםתיקוני  ,  תיקוני טיח  יתרכוללות בין ה  עבודות העבודות אלו בעבר.  
איטיקונים,  ביצוע ת  לאחר  הבטונים גגוזגגות,  גגות,  הל ,  תום  צביעה מושלמת  בנת 

ץ, נגרות ומסגרות וכו', ניקוי צנרת גלויה מחלודה וצביעה  וחו  המבנים פנים  של כל
חיד הצנרת,  כל  של  וציודמושלמת  אביזרים  צנרת,  וסימון  שילוט  בגדר    , וש  טיפול 

בשו טיפול  באספלטבשער,  טיפול  במכון,  קרקע  כוקיעות  תיקונים  שקיעות  לל  י 
לוכ  ים וסדקיםם חדשים במקרה של ריבוי תיקוניצוע אספלטיוסדקים, ב קבלת  ו' 

 מתקן מושלם למראה. 

יסייר המפקח  למזמין,  המכון  העברת  מועד  לפני  חודשים  ותוכן    שלושה  במכון 
התיק כל  של  מושלמת  השלמות  רשימה  לבונים,  שיש  העברת  ועבודות  לקראת  צע 

המזמ לידי  ההמכון  ה ין.  חועבודות  תוך  תושלמנה  ות נ"ל  בדיקה  ערידשיים  ך 
ונים שיבוצעו לפי אישור המפקח, יוכן  תיק  המפקח. לאחר  ראשונית של המכון ע"י

 ערך מסירה למזמין. י המכון למסירה סופית ות

ת  ה אזרחית בשלמון מבחינת הנדס לאחר השלמת מבחני הכשירות, קבלת המכו  רק
משך המזמין  עובדי  צוות  חודשים שלוש  והדרכת  המזמ   ה  רצון  ייחשב  לשביעות  ין 

 תאים להעברה לידי המזמין. כמ

עעם   המכון  הקבלת  את  "י  וישחרר  למכון  מסירה  תעודת  המזמין  ינפיק  מזמין 
 הקבלן מחובותיו במסגרת החוזה. 

 תעודת מסירה   .ה

ה במבחני  המכון  עמידת  כמפורטעם  האזרחית    מתקניוהתקבל    כשירות  ההנדסה 
לת המכון ע"י  מים מיום קבי   14ירה למכון תוך  תעודת מסהנדס  במכון, ימציא המ 

 המזמין. 

 המכון למועצה החזרת  . ו

החזרת  עם   במעמד  המזמין.  לידי  המכון  יעבור  למט"ש  המסירה"  "תעודת  קבלת 
הק ימסור  היומנים,המכון  המפרטים,  התכניות,  כל  את  ההפעל   בלן  ה,  הוראות 
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התחז  המסמכ הוראות  ושאר  האחריות  תעודות  מוקה,  ש כל  ים,  אלה  סוג  בין  הוא, 
ו  שקיבל גורם  קיוםמכל  במהלך  נוצרו  אשר  אלה  והק  בין  זה  למכון  שוריחוזה  ם 

 ולתפעולו.

עבדו במכון  החל ממועד החזרת המכון בפועל למועצה, ימשיכו המנהל והעובדים ש
, לצורך ביצוע חפיפה  ימים נוספים  30ד במכון למשך  לעבו  חוזהעד לסיום תקופת ה 

 שולם ע"י הקבלן. יפם. שכרם יהחדש המיועדים להחלהעובדים צוות  עם המנהל ו

 

 אגם פארק עומרמכון סינון  5.01

 באגם עומר הנדרשת מיםכות האי .א

ע"י  הטיפול במי   עומר הוא טיפול  פארק  המופקים  חים  של הקולסינון הפיזי  אגם 
    טיפול משלים במכון הסינון של ולחים באיכות שלישונית  מט"ש עומר המפיק קוב

 :גם כלהלןהא

 .HClבאמצעות  PHזון אי-

 .HOCl -, כ יתתהיפוכלורי תצבאמצעות חומניאלי אמונוספת של נתרן   הרחקה-

באמצעות  - ה)ע  HOClחיטוי  את  שמעלים  אחרות  כלור  תרכובות  על  של    PH  -דיף 
 הוסיף יותר חומצה(. ונדרש ל הקולחים

  ופלים האגם המטיקלים המוחדרים למי  הארכת זמן המגע  בין הכלור ושאר הכימ -
ם המטופלים  ם דרכו עוברים המיינור ארוך סביב האגדקות באמצעות צ  30-60ן  לבי

 פני החזרתם לאגם. ל

  גם ע"י ניצולם להשקיה והחלפת כל נפח המים באגם במחזור של ריענון המים בא-
בעבודת  ן אבל מתוכנן להתקנה בעתיד ויהיה כלול  ק) ציוד שעדין לא הות  עם בשנהפ

 ן . כואחזקת המ

וזרחן.  משל   טיפול  אין חנקן  הרחקת  של  הים  ואיכות  ולא  לח קובמידה  תרד  ים 
בדרישות מש על הקבל תעמוד  לרד הבריאות,  יהיה  הניטריפיקצן  הליך  יה  בצע את 

 ריכוז החנקן.  ודניטריפקציה במכון על מנת להוריד את 

וריכוז   והזרבמידה  האגם  במי  הטיפול  לתהליך  יפריע  אצות ייחן  ו/א   צור  ו  באגם 
  -ב  שה שימוש  יעי   י משרד הבריאות,ע" הקטנת ריכוז הזרחן  ל בלטפ   יידרש  הקבלן
FeCl3-  ( כ פריק פריק  ולפעמים  "פריק"(  ובקיצור  עם    -לוריד  הברזל  יוני  סולפט. 

פריק יוצרים  )  -אורטופוספט  4POeF → 3פוספט 
4PO+  3+eF)    ונתפש  ששוקע

 במערכת הסינון ומורחק לביוב.

 ן הסינון והמט"ש.מכו  זקה של חיר האחכל הנ"ל כלול בתכולת מ 

 

 ן של אגם פארק עומר מכון הסינוטיפול שוטף  .ב

 :וללכ במכון הסינון ף ול השוטהטיפ

 ת. תפעול שוטף של חדר המשאבות הכולל ניקוי מסנן רשת מקדים לפני משאבו -
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טיפול  - קדם  במסנן  החלפת   130טיפול  והרכבה  פירוק  ניקוי  רשת  הוצאת    מיקרון 
 הצורך.רשת במידת 

 קויו. וני חוטים ה נן במס טיפול -

 ות ואיפוס ההתראות לאחר טיפול בתקל  תקלותוטיפול באיתור  

 איפוס תקלות  , תפעול לוח בקרה -

 בלוח במידת הצורך. שינויים -

 פי הצורך. ה ובקרה על כימיקלים להזמנ-

 החלפת גומיות. , כיוון ,ניקוי  , נוןטיפול במשאבות מי -

 ית. ור תקינות שנתאיש כיבוי כולל הת  ות על תקינות מערכאחרי -

 החלפת מחברים לפי הצורך,  ,ים טיפול בצנרת כימיקל-

 מד כלור חפר,   פת אלקטרוליטהחל  -

 . רי הבקרה ל כל מכשילטיפול וכיו הזמנת בדיקה שנתית

 במידת הצורך  חשמליים  ים להחלפת מפעי-

 מכל הסוגים במכון  בעיות תרון פ-

 תקלות  וח על דיו-

דוח  - חודשחדשי    הכנת  ותלת  שננקט י  פעולות  תקלות,  המכון,  תפעול  על  ו,  שנתי 
 ל שידרש ע"י הרשויות מעבדה וכו' ככ ריכוז בדיקות 
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 ם נלווים טפסיו זההחו - 6חלק 
 

 ש בהצעתוציע להגי ריכוז רשימת המסמכים שעל המ - 6.1טופס 

 

 מסמך צורף המסמך הנדרש  תאור מס"ד

תף הינו תאגיד רשום ופעיל  שתהמ 1
 כל דין   אותראל ע"פ הורביש

שור  , איותתעודת התאגד
)טופס   המורשי חתימ

   עדכני. נסח רישום, (6.9

 

על תעודה  המשתתף מנהל פנקסים כדין וב 2
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים,  

 1976-תשל"ו

קף על  אישור ת העתק
לפי סעיף  שמו של המציע 

ם  פי)א( לחוק עסקאות גו2
,  1976-ציבוריים, התשל"ו

 יד שומה  מפק

 

ב  2סעיף  ועים במציע עומד בתנאים הקבה 3
-תשל"וסקאות גופים ציבוריים, הלחוק ע

1976 

אישור תקף ע"פ חוק  
פים  עסקאות הגו 

  1967הציבוריים התשל"ו  
 לגבי המציע בלבד 

 

ום כלשהו עם  איביצע ת המציע לא  4
 חר במכרז בקשר למכרזמשתתף א

לא וחתום  מ 6.8טופס 
 כנדרש

 

  6.7,  6.6טפסים  יםליל ר הרשעות בפ נעדהמציע   5

  הקבלנים בפנקס שוםהר קבלן הינו עהמצי 6
  הנדסה לעבודות קבלנים םרישו וקח  לפי

-ביובראשי  בענף 1969-"טתשכה, בנאיות
 . 3-ב(, בסיווג כספי 500מים )סימול 

אישור מרשם   קהעת
ם, תקף במועד  הקבלני

  ז,הגשת ההצעה למכר
המעיד על היותו של  

ן הרשום  קבלהמציע 
 הקבלנים קס בפנ

 

מלא וחתום   6.10טופס  נדרש בתנאי הסףמציע כ ניסיון ה 7
 דרשכנ

 

  6.11 ,6.12טפסים    כספי/איתנות פיננסית מחזור היקף  8
 מלאים וחתומים כנדרש 

 

להשתתפות   יתאוטונומ  ערבות בנקאית 9
 הבטחת הצעה במכרז/ל

  6.4טופס 

המציע  שם בו רשום  וקול סיור קבלנים וטפר  10
סיור חתום  ף בכמשתת
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 ע"י המציע 

תוקף מפקיד   ישור ברא   מס במקור או פטור ממסישור על ניכוי א 11
 שומה  

 

ידי    םחתו  –  3חלק   הצעת המחיר    -עת המציע הצהרת והצ  12 על 
 המציע 

 

  חתומים על ידי המציע  שובות  עות, מסמכי הבהרה ותותקי הוד ע 12

מך וכל עמוד  מס כל ונספחיו, יו מסמכי המכרז, על כל מסמכ  14
יחתמו  הצעה יממסמכי ה 

ורשי החתימה  על ידי מ
בצירוף  מטעם המציע 

חותמת המציע. החתימה  
המקור  תתבצע בעותק 

בלבד וממנו יוכנו שאר  
ההעתקים או בכל  

 העותקים 

 

  6.2טופס  ציע זיהוי המ 15

שותפותב 16 על  מבוססת  וההצעה  ו  א  מידה 
 על קבלני משנה  

 

ה פרטים  ע  מצי ימסור 
הגורמים  ים  מלא על 

ב קבוצה  השותפים 
את   ו,  הצעת שיבצעו 

ונ בביצויכושרם  ע  סיונם 
ות המיועדות להם  המשימ

ח  – ההצעה,  פי  ברות  על 
חשמל   לעבודות 
הנדסה   ואוטומציה, 
מכשור   תכנות,  מכנית, 

כושר    וכן וכו'   על  נתונים 
זמן  ביצ לרבות  עבודות  וע 

 תקלה.ת תגובה בע

 

ה 17 המציע  כללי תל  מכי פרופיל  שאור  ל  י 
אירגונ מבנה  ושמוהמציע,  המנהליםי    , ת 

לביצועהמב המוצע  הארגוני  ת  העבודו  נה 
כולל   זה  מכרז  המכון,  נשוא  מנהל 

תפקידים   חלוקת  המשתתפים,  הגורמים 
 . ופרטים נוספים
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 פרטי המציע   - 6.2ופס ט

 ן: להל מצוינים פרטיו  ש שם המציע ל ע  הינם תילהצעסמכים המצורפים כל המ

 יע פרטי המצ

     

   ה / ח.פ ק מורשמס' עוס  המציע 

      

 ס' פקס מ  מס' טלפון   כתובת 

  @   

 נייד  מס'  E MAIL  שם איש הקשר 

 פרטי הבנק 

       

 כתובתו   מספר חשבון   מספר סניף   שם הבנק 

 

   

 תאריך   המציע  ה וחותמתחתימ
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 החוזה   - .36פס טו

 חוזה 
 __;_ לשנת _____________ם _________ לחודש __ ביונחתם בעומר ך ו שנער

 

 ר מית עומהמועצה המקו    בין:

 , עומר. 1ת.ד.  ,45 מרח' תמר

 ד אחד; מצ                          "(המועצה" ו/או "המזמיןלן: ")לה

 

 _ _____ ח.פ _____________________________    לבין:

 ______ ___ "ה ________ ה ה באמצעות מורשי החתימה מטעמ

 ______ מרח' ________

 _____________; פקס: __________טל': ________

 מצד שני;                                "( הקבלן)להלן: "   

 

"   שיפוטההמצוי בתחום  בשפכים  לטיפול    מכוןההבעלים של    ההינ  והמועצה " המכון)להלן: 

מת   "(שט"המ"  או של  הסינון  וכן  הממו  שלקן  עומר  לאגם  קם  אגם  סמוך  למט"ש  מחוץ 

 ;"(מכון הסינון" או "ן הסינוןקמת)להלן: " עומרבפארק 

  הואיל:

שירותי  לנדרשת  והמועצה   ומ קבלת  שוטפת  ואחזקה  ל המט"ש    ל ונעת שהפעלה  אחזקת  וכן 

הסינון,  מכו כל  ן  לכך  העבודותלרבות  כמפורט  ,  הנדרשות  וה הכל  הטכני  בהוראות  מפרט 

 "(; העבודות"" או השירותים")להלן:  רזמכל  5 -ו  4חלקים כ  פיםהמצור

 :ילהואו

עב לבצע  למועצה  הציע  בה והקבלן  העבודות,  את  הידע,  צהורה  בעל  הוא  כי  ,  הניסיוןירו 

והטכניים  הכישורים לבי  ות שיונהרי,  המקצועיים  דין  כל  פי  על  העבודותהנדרשים    , צוע 

 ט"ש; המזקה ומסירה של  ה, אחהפיננסית הדרושים להפעל  האמצעיםו היכולת

 :והואיל

  תנאיוכל    זה   חוזהת  דות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראובווהמועצה הסכימה למסור את הע

 מכרז;ה

 והואיל:

הקב  של  הזוכוהצעתו  כהצעה  נבחרה  העבודות  לביצוע  במלן  מס'  כרה  פומבי    14/2022ז 

 "(; המכרז)להלן: "ם ע"י המועצה שפורס

 :והואיל

המכרז נדובמסגרת  לחתום,  הקבלן  וביניהם  ע  רש  המכרז  מסמכי  כל   זה    חוזהל 

המכרזמ"  )להלן:  התחייבסמכי  ובמסגרתם  השירותים    "(  העבודות   וע וביצלמתן    כל 

 כמתחייב מהם; 

 :ואילוה
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 :והואיל זה;  חוזהבמכרז ובשפטיים בניהם הכל כמפורט המ סיםוברצון הצדדים להסדיר את היח

 הצדדים כדלקמן:בין לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם 

 בוא ונספחיםמ .1

 זה.  חוזהרד מלולות בו, מהווים חלק בלתי נפהכ זה לרבות ההצהרות חוזה המבוא ל  .1.1

 זה.  חוזהחלק בלתי נפרד ממהווים  המכרז על כלל נספחיו   כיכל מסמ .1.2

 

 מונחים .2

אלא אם הכתוב מחייב  למכרז,    4תם לחלק  בו יהיה כהגדרהמונחים    יהיו פירושם של   זה  וזהחב

 . חרוש א פיר

 
 ןבלהצהרות הק .3

ל נספחיו,  על כ  חוזהאת כל המסמכים של ה   עצההקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המו  .3.1

או  קרא  מן    תםכי  קיבל  וכי  תוכנם  את  הנדרש  והבין  והמידע  ההסברים  כל  את  המועצה 

 . חוזהעל פי ה   התחייבויותיו  ביצוע העבודות ומילוי כללרך לצו

בדק .3.2 כאילו  הקבלן,  את  לפרואים  הצעתו,,  הגשת  טיב  א  ני  את  העבודות,  ביצוע  מקומות  ת 

וי התחייבויותיו,  יל בודות הדרושות לשם מוד, את כמויותיהם וטיבם של העהציהתשתיות ו 

הגי דרכי  לגאת  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  העלולות הסיבי  שה  והאפשרויות    כויים 

 העבודות ומתן השירותים למועצה. צוע  להשפיע על בי

וד הדרוש לשם הציאדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, ו  כחיר, כי ברשותו  מצה  הקבלן  .3.3

ב העבודות  וכי  ביצוע  ובמועדן,  להומלואן  וכישורים  כושר  ובעל  מסוגל  את  א  בצע 

פי   על  מוהוזה    חוזההתחייבויותיו  לשביעוא  כאמור  לבצען  המלא  תחייב  רצונה  של  ת 

 המועצה. 

כמו גם  זה בהיר לו,    חוזהצוע לפי  ביהנדרשות ממנו לדות  כן מצהיר הקבלן, כי היקף העבו .3.4

התחיי המועצה  ה בותאי  כלשהו,    של  ב   וכי להיקף  לבצען  מתחייב  הקפדנות  מיהוא  רב 

 רצון המועצה.  והיעילות ולשביעות

ומתחייב   .3.5 מצהיר  ו/את,  בזאהקבלן  האישורים  כל  בידיו  ו/אכי  ההיתרים  הרישיונות  ו  ו 

ביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של ה  ם לדרישות חברתבהתאהנדרשים, על פי כל דין ו/או  

  חוזה במשך כל תקופת  ף  וכי הם יישארו בתוק  זה,  חוזההתחייבויותיו על פי    צועהמכרז, לבי

 דשים לאחר מכן. חו ושהובמשך של ככל שתמומשנה,  פות האופציהבכללה תקו

ל העבודות וכל  תם שדוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכוכי י  , יר בזאתהקבלן מצה .3.6

 . לבדזה חלות עליו ב חוזהר התחייבויותיו על פי  ית
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פיו    זה או בכל הודעה שתינתן על   זהחולו שאין בכל האמור בכי ידוע    , הקבלן מצהיר בזאת .3.7

ם מס, מן הצורך לשל   רישיון, היתר או רשות או  כל  קבלכדי לשחררו מכל חובה או צורך ל

ו עליו, על פי כל דין בקשר עם טל ם עליו, או שיווטליהיטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המ

 זה.  חוזהבות ביצוע העבוד 

ומתחיי  הקבלן .3.8 בעבי  ,במצהיר  הורשע  לא  הרוכי  בחוק  י'  לפרק  ה'  סימן  לפי  עונשין  ת 

 .  1977  -התשל"ז

 

 לן  הקב התחייבויות .4

דין  הקבלן .4.1 כל  פי  על  ו/  יפעל  נוהג  במסגרו/או  ומוחלים  הקיימים  מקצועיים  כללים  ת  או 

יים והוראות הרשויות  רונלם הוראות כל דין, לרבות כל חוקי העזר העיכל וב  צוע העבודותבי

 . המוסמכות

ויהיה  הקבלן   .4.2 באחיפעל  הדין  דרישות  בכל  לעמידה  את  ראי  מכיר  בעבודה,  לבטיחות  נוגע 

 פיהן בלבד. -דות ויפעל עלת בביצוע העבויחותיות וההנדסיות הכרוכו הבטות  הדריש

באחר  .4.3 לפגוע  ביות  מבלי  עליו  אמצעי    הוז חהמוטלת  בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן  זה, 

פהזה ומניעת  לשמירה  הנדרשים  רכוירות  ו/או  בחיים  לרבות  ש  גיעה  העבודות,  ביצוע  בעת 

וגיד שומרים  הצבת  סימון,  שלטי  הצבת  ו/  "ב,כיוור,  דין  כל  לדרישות  רשות בהתאם  או 

 , ככל שנדרש. ת כלשהי ו/או המנהל מוסמכ

מת  .4.4 העבוד   חייבהקבלן  את  ביעי  ותלבצע  גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  ,  לותבמירב 

 וע.קצת, לפי מיטב כללי המ בנאמנות, בדייקנות ובמומחיו

יהיו מו  תבוצענה  כי העבודות  ,הקבלן מתחייב .4.5 עובדיו אשר  ידי  לביצוע  ים  כשר על  ומנוסים 

יעמיד את כח האדם הנדרש כמפורט במפרט  נדרש, בין היתכ  העבודות י למשך כל הטכנ ר, 

 .חוזהה ת תקופ

העבודות   .4.6 כי  מתחייב,  האיעל    תבוצענההקבלן  ובפיקוחו  בלבד  עובדיו  עובדיו  ידי  וכי  שי 

פי  חר כל התחייבויותיו של הקבלן  א  ימלאו ו  חוזהעל  בין שנכללו במפורש  ללא  מכ  בין זה, 

ומקובלי שנהוגים  בנאובין  במקצוע,  המאמצים, ם  מרב  השקעת  תוך  ובמומחיות,  מנות 

 ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען. ת  ורים והכישרונוהכיש

בישיבות המועצה,    תף ה או מי מטעמה ולהשתייב בזאת לשתף פעולה עם המועצמתחהקבלן   .4.7

 מועצה ובמידת הצורך. לפי דרישת ה

וכן לדווח למועצה ו/או  יצוע העבודות  מועצה ו/או מי מטעמה על ב ח ל דווהקבלן מתחייב ל .4.8

ד עם היוודע לו  יה בפועל בנושא העבודות מירע ת צפויה או שאיפתחומי מטעמה על כל הת 

 ה. עלי
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ב .4.9 עת  בכל  כי  מתחייב,  יבוא  הקבלן  לידי  חוזהו  חפיס  זה  יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  פה  יום, 

 עצה.  המוון מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצ 

מתחייב .4.10 י  , הקבלן  העבודוכי  את  כמיטבצע  ויעשה  התושבים  בצרכי  התחשבות  מתוך  ב  ת 

 עה לפעילות בשטחים הציבוריים. פרולתו להימנע מה יכ

ל   בצע העבודות,לב  מתחייהקבלן   .4.11 מפגעים י  בצורה שאינה  ,זה  וזה חהוראות  בהתאם    וצרת 

 . הסביבהומרת על איכות וש

תת .4.12 העבודות  כי  מתחייב  ה ות  י להנחבהתאם  נה  בצעהקבלן  ונהמועצה,  וכל  מידע  התונים 

 עבודות.וע ה ביצ לים קשור יועבר אליו ממנה, החומר אחר ש

כלי    הציוד ו/אואנשי המקצוע ו/או  ו/או    ח האדםכ ברשותו את כל  בלן מתחייב כי יחזיק  הק .4.13

 הנדרשים לביצוע השירותים ולאורך כל תקופת ההסכם. ה העבוד

 

 ודותהעב .5

לבצע   .5.1 מתחייב  המועצה  הקבלן  כלעבור  ותחזוקת  הודות  עב ה  את  הפעלת  לשם  נדרשות 

הסינוןלוכן    המט"ש מכון  כמפורה,  אחזקת  וה הורבט  כל  הטכני  אות  ם  המצורפימפרט 

  למכרז. 5  -ו 4כחלקים 

לקבלן  .5.2 כ ומוסכ  ידוע  עליו,  להיקף  ם  אינה מתחייבת  יכול  י המועצה  כלשהו, אשר  עבודות 

במהל תקלהשתנות  ההתקשרותך  ולקבלופת  טענה  ,  כל  תהא  לא  דרישה ן  כנגד    ו/או 

 ד. התמורה תשולם בהתאם לביצוע בפועל בלבו ין המועצה בעני

הסכמתו  ו  ודע מהקבלן   נתן  הצעתו  ב כי  לכך,  בהגשת  המועצה  התחייבות  להיקף  אי  יחס 

ובפרט ביחס למתקן הסינון. ודוק.    באופן כללי ביחס לכל המכרז/ההסכםה  נהעבודות הי

להפסיק את    ימים מראש,  14  בהודעה של  ,לקבלן  עת להורות   המועצה תהא רשאית בכל

, ולקבלן  ן השירותים ביחס למט"ש(בלבד )והמשך מת   מתן השירותים ביחס למתקן הסינון

   ן.תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניי לא

חוברו  כל השפכים בצינורות המחוברים או שי   להזרים על חשבונה את  מתחייבת   צה המוע .5.3

 . כוןבסביבת המ כן ממקורות נוספיםלמט"ש ו

 

 התמורה .6

ו  על ידי  בתמורה לביצוע העבודות .6.1 יתר התחייבויותיו על    במועדן, ולקיוםהקבלן, במלואן 

זכאי לתשלום,  זה,    חוזה פי   הקבלן  קולחים    הטיפול במט"שבגין  יהא  של  כל מ"ק  עבור 

ג למכרז ובהתאם לם להצעת המחיר כפי שהוצעה על  תאבה   ובגין ול  ביצוע בפעידו בחלק 

מכו למכרזאחזקת  ג'  שבחלק  להצעתו  בהתאם  הסינון  לוב  ן  בפועלהתאם  :  לן)לה  ביצוע 

 "(.  התמורה"
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 המפרט. של  5.02.06לת המופקת, יהא כמפורט בסעיף הכול הכמותאופן חישוב  .6.2

 :  התמורה שלוםתנאי ת .6.3

וך  ת   שישולם  רו כמפורט בתנאי המכרזאושילפי חשבונות ביניים ש  תשלום חודשי .6.3.1

 . 4.34כמפורט בסעיף והגשת הדו"ח החודשי  ת החשבוןגשימים מיום ה 45

ויודגש, כ .6.3.2 ואם החשבון  וא הגשת הדו"ח החודשי  אישור החשבון הל  תנאיי  יובהר 

שונים,   במועדים  יוגשו  לוהדו"ח  הימים  תתחיל  ספירת  התשלום  מועד  קביעת 

 יים. ממועד הגשת האחרון מבין השנ

צמהתשלומים   .6.3.3 יהיו  במדהחודשיים  לשינויים  המפורסם  המחירים  ד  ודים  לצרכן 

כן  דד המחירים לצרמ  י יהיההמדד הבסיס .  טיקהשכה המרכזית לסטטיסע"י הל

 הגשת כל חשבון. והמדד הקובע לתשלום יהיה זה הידוע ביום   2022 יולישל חודש  

תקצילמען   .6.4 הרשאה  עליה  שיש  זו  עבודה  בעבור  ספק,  הרשאה הסר  עליה  תהא  ו/או  בית 

תנאי  מועדי התשלום יהיו ב ד ממשלתי ו/או אחר,  ו/או משר  תשו מכל גוף ו/או ר  תקציבית 

הקב  דהתשלום  ממועדי  לעיועים  זאת  מהרשויותל,  הכספים  את   קבלת  המתקצבות 

 ן.  הנקבעים על יד  העבודה ובהתאם לשלבי התקצוב

  י לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות מוסכם, כי הקבלן לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשא .6.5

ות, הטלתם או  שינויים בשערי מטבע   ת עלויות שכר עבודה,, בין מחמהור בתמ  או שינויים

ש הע מלאתם  אי ל  היטלים  אחרים  סים,  חובה  תשלומי  ובין  ו  ישירים  בין  וסוג,  מין  מכל 

 נוסף אחר. מחמת כל גורם   עקיפים או

וקבועה,   .6.6 סופית  הינה  לעיל  המפורטת  מהתמורה  ו/או  הקבלן  הוצאות  כל  את  י  כוללת 

יוצ ולמ א  מטעמו ללא  וסוג שהוא, לא יוספו לה תוספות מן הכלל  מען הסר ספק,  כל מין 

הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות    רה המצוינת לעיל כוללבמפורש כי התמואת  בהר בזמו

 שהם. אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כל ת וכן כל הוצאהמשרדיו

כ .6.7 כי  הצדדים  בין  מוסכם  תעוד  או  היטל  מס,  מושלל  חובה,  החלים  ם  שהוא,  סוג  על  כל 

כומים  ידו. המועצה תנכה מהסלן וישולמו על  הקבלו על  "י חוזה זה, יחוביצוע העבודות עפ

לנכות   שעליה  סכום  כל  לספק  ובהמגיעים  דין,  כל  חובה,  לפי  ותשלומי  מיסים,  זאת  כלל 

 תשלום לקבלן.  והעברתם לזכאי תהווה 
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   חוזהערבות לקיום ה .7

ימובי הקבלן  חי   להבטחת מילוי  .7.1 ובר לחתימת  ציא הקבלן למועצה, עבהתאם להסכם זה, 

ע  הסכם המחיבנקאית    רבותזה,  למדד  צמודה  המדד  אוטונומית  כאשר  לצרכן,  רים 

בג מדד  יהיה  חודש  הבסיסי  ביום  2022  ונייין  שפורסם  "המועצה  15.07.2022,  לפקודת   ,

אלף    מש מאות חובמילים:  )₪    500,000  סך של", ברת פירעון עם דרישה, במית עומרהמקו

 ת"(. הערבו" או "ת לביצוע ההסכםחדשים( )להלן: "ערבו שקלים

 . 6.5כטופס צורף להסכם זה והמסומן ח ערבות יהא לפי הנוסח המנוס .7.2

ע  ישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת ההסכם. היה ובשלב כלשהו תפקהבנקאית ת   הערבות .7.3

עד להארכתה או  לשהם לספק  כים  ם המנהל תשלומ הערבות והקבלן לא האריכה, לא ישל

 אחר.  ל סעדרוע מכ ת וזאת מבלי לגושה של הערבות הבנקאי חיד

 

 ציוד וחומרים ספקתא .8

החומרים המתכלים, המתקנים    חלקי החילוף,לספק, על חשבונו, את כל הציוד,    מתחייבן  הקבל

  5  -ו  4ים  חלקהמצוינות ב  , בהתאם להוראותיעיל ומלא של העבודותוכל דבר אשר יידרש לביצוע  

ומפר למכ )הוראות  טכני(רז  הקט  את  רואים  נמצא.  כאילו  ברשבלן  כל  ים  הותו  חומרים  הציוד, 

 ם לביצוע יעיל של העבודות.  והמתקנים הדרושי

 
 ים וסודיותבמסמכ בעלות .9

ר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי  זה וכן כל תוצרי העבודות, אש  חוזההקשורים ל  המסמכיםל  כ .9.1

מטעמ/ו   הקבלן מי  באו  ואופ ז  חוזהעם    קשרו  צורה  בכל  מסמכיםה  לרבות  שהוא,    ן 

צ  דוחותחשבונו  ילומם,אלקטרוניים,  חי  ת,  הקבלן  אשר  לבצעם, וכיוצ"ב,  להכינם,  יב 

הנם רכושה    -ך ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן תמש בהם לצורלספקם, לנהלם ו/או להש

 ה בלבד. של המועצ 

ס  .9.2 על  לשמור  בזה  מתחייב  התהקבלן  היותכנוודיות  הר,  המפרטים  מסמכים,  וכל  שימות, 

והמסיתר   המתייחסיםהניירות  העבוד לביצו  מכים  בין  ע  ו/ות,  הקבלן  ידי  על  או  שהוכנו 

 או מטעמה ו/או על חשבונה. /ידי המועצה ומטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו על  

  יות סודא ישמרו על  עצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו להקבלן יהיה אחראי כלפי המו .9.3

 לעיל.  9.1אמור בסעיף המסמכים כ

מידע,  את כל ה  -לפי המוקדם-ה ז  חוזה ם  ו עם תוישתה א ועצה מיד עם דרהקבלן ימסור למ  .9.4

התק לו,  שנמסר  אחר  חומר  או  אהמסמכים  ידו,  על  לביצוע  בל  בקשר  ידו  על  הוכן  ו 

 העבודות. 
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ה  .9.5 מכל  לגרוע  איןמבלי  לקבלן  כי  בזאת,  מוסכם  לעיל,  ב  אמור  תהיה  כל  מק  שוםולא  רה 

ו   זכות שיע /עכבון  ו/או  או  שהיבוד  זכות  מסמכיםכל  לגבי  מידעא,  ציו   ,  השייכיאו  ם  ד 

 ה. ז חוזה י הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור ללמועצה או שיגיעו ליד

 
 וזהחתקופת ה .10

)להלן:  שנים    5ך  ולמשלקבלן  הסינון    תקןוממסירת המט"ש  זה יהיה בתוקף ממועד    חוזה .10.1

 "(.  חוזהת התקופ"

וזה ע"י  ימים ממועד חתימת הח   30תוך    ( )ביחד או לחוד  ןקבלל  ומסר יי  והמתקן  המט"ש .10.2

הקבל  וויתקבלהצדדים    שני באות ע"י  " ן  )להלן:  מועד  המסירהו  תהא  המסירה  "(,  מועד 

במלואן  בכפוף לכך   יקיים  אותו    דןובמועשהקבלן  פי החוזה עד  על  את כל התחייבויותיו 

 מועד. 

  5ות בנות  וספ פת החוזה בשתי תקופות נ ריך את תקוא האופציה, להאתה  למועצה בלבד, .10.3

אחת כל  )  שנים  "מהן  האופצתקופלהלן:  בהתאם"(יהות  הכל  הבלעדי    ללשיקו  ,  דעתה 

 צה לקבלן.  הא בכתב בלבד שתעביר המועתקופת אופציה ת מימוש כל  ובהתאם לצרכיה.

ל .10.4 רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  האמור  אף  לעל  שהביא  זהסיומו  הסכם  ללא    עת בכל  ,  ל 

   חודשים. 3או סיבה בהודעה מראש של  נימוק 

ת המועצה  כן,  רשאית  כמו  להורו  בכל הא  של  ,לקבלן  תעת  מראש,  14  בהודעה   ימים 

הסינון למתקן  ביחס  השירותים  מתן  את  ביחס    להפסיק  השירותים  מתן  )והמשך  בלבד 

 לבד(. ב למט"ש

ל עת  יום בכחוזה זה לידי ס  א את ההתקשרות על פיביכם עוד, כי המועצה רשאית להמוס .10.5

  ע"פ דין זה ו/או כל זכות העומדת למועצה ע"פ הסכם ומבלי לפגוע ב וללא הודעה מוקדמת, 

 בכל אחד מהמקרים הבאים:

 יסודית.  זה הפרה הקבלן הפר את החו .10.5.1

ההפרה בתוך זמן    את  ת החוזה בהפרה שאינה יסודית ולא תיקןבלן הפר א קה .10.5.2

ה, מיום שנמסרה לו  י מטעמי המועצה ו/או מ כפי שזה ייקבע על יד,  עבודה סביר

 התראה בכתב על כך. 

לשביעותה .10.5.3 החוזה  את  מבצע  אינו  המ   קבלן  על  רצון  באמצעים  נקט  ולא  ועצה, 

שנמסרה לו התראה    ביר, מיוםס  ן בתוך זמן עבודהלתקן את הטעון תיקו מנת  

 בכתב על כך. 

סעיפים  הוראות הוכן  הם(,  תי סעיפי)על ת  11-13,  7,  5.1,  4,  3  הוראות סעיפיםכי  מוסכם   .10.6

)על תתי סעיפיהם(    4בחלק    צויניםהמ ל מהוות  למכרז  יסודיות  זה, הפרתן    חוזה הוראות 

 . חוזהת מהווה הפרה יסודית של ה ולו במקצ
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הק .10.7 ההסהפר  הוראות  את  יס כבלן  הפרה  מחוים  יהא  רגילה,  ו/או  פיצוי  ודית  בתשלום  ב 

 לכל הפרה. ובהתאמה  למכרז  4בחלק כם מראש כמפורט קבוע ומוס

רק בגין העבודות    יהיה הקבלן זכאי לתשלוםמכל סיבה שהיא,  בוטל,  או    חוזההסתיים ה .10.8

  ן ובאופן יחסי. הקבל  חוזהנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום הצע בפועל עד למועד השבי

בז עמוותר  ומוחלט  סופי  בוויתור  בקשאת,  דרישה  ו/או  טענה  כל  ה ל  הפסקת  עם    ה חוזר 

 ר לעיל. , כאמולום בגין עבודה שביצע בפועלבדבר תש כאמור, למעט

החוזה   .10.9 תקופת  שהיבתום  סיבה  הקבלן  אמכל  יחזיר  את    הלמועצ,    המט"ש ולחזקתה 

ה נאות ופועל  במצב אחזק   שהותקן בו, כשהוא  כשהוא פנוי מכל אדם, כולל את כל הציוד

 כני(. ומפרט ט  למכרז )הוראות 5  -ו 4בחלקים   יםמפורטנדרשים, הה והנוהל לפי הדרישות  

 
 ד ד מעבישלילת יחסי עוב .11

תי  קבלן עצמאי ובלזה הוא פועל כ  חוזהעל פי    הקבלן מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה .11.1

מטעמו לבין המועצה  ן מי  ו בי אכדי ליצור בינו ו/זה או בתנאי מתנאיו    חוזהתלוי וכי אין ב

ייבויותיו על  ודות ויתר התח ביצוע העבדים שיועסקו מטעמו בסי עובד ומעביד, וכל העוב יח

 ו ויחשבו כעובדיו בלבד. זה יהי חוזהפי 

מתחייב,   .11.2 ההוהקבלן  התשלומים,  בכל  יישא  בכי  והמסים,  של צאות  העסקתם  עם  קשר 

וכל מס    טוח לאומי, מס בריאותה, ביהכנס  בות שכר עבודה, מסעובדיו ו/או מי מטעמו, לר

י  בכל זכות הניתנת על פ  חר. אין לראותסוציאלי אלווה ו/או כל תשלום  ו/או היטל ו/או מ

צעי להבטחת  ו/או לעובדים מטעמו אלא אמזה למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו  חוזה 

 זה במלואן. חוזהוע הוראות ביצ

בית משפהיה ומכל סיבה ש .11.3 יקבע  ו/  ו/או  היה  טהיא,  עובד  כי  דין,  או מי מטעמו של  בית 

ת  ק לפצופרד, כי אז מתחייב הספהספק ובין בנ   ן ביחד עםעובד של המועצה, בי  הקבלן הנו

הר דרישתה  לפי  מיד  המועצה,  את  יוולשפות  ללא  סכום,  כל  על  הכלל,  אשונה,  מן  צא 

עםשה בקשר  גוף  ו/או  אדם  לכל  לשלם  תידרש  לרבות  מועצה  כזו,  ה  קביעה  ת  הוצאוכל 

 נ"ל.המשפטיות הקשורות ל

 

 אחריות  .12

יהא אח .12.1 נזק שהוא,הקבלן  ג   ראי לכל  לנזק  לבין  ו לכל  נזק רכוש, בין לנזק ממון אוף, בין 

בין    –ד הקבלן  כתוצאה ממעשה או מחדל מצ  נזק אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל עובד,

עובא ידי  על  נגרם  אם  בין  ידו,  על  נגרם  ו ם  שלוחיו  ו/או  הנאו  /דיו  למרותו  תכל  בין    –ון 

הוא מתחייב,    זה, וכן  החוזות נשוא  קשור בביצוע העבודובין בעקיפין, הנובע או הבמישרין  

 ים המפורטים לעיל. כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזק  עצה עללפצות את המו 
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  יה שתינתן על פיהם זה, או בהוראה או הנח  חוזהדבר האמור ב  סר ספק, אין בכללמען ה .12.2

הפסד  ו/או פגיעה ו/או    המועצה אחריות, לכל אבדן  ידי המועצה, כדי להטיל על  לן עללקב

נ ה ו/או  ו/או  למו זק  שייגרמו  כאמור,  ו/וצאות,  כתוצאה עצה  שהוא  שלישי  צד  לכל  או 

או   מ ממעשה  עובד  של  הקבלן,  של  מטמחדל  מי  או  ביצוע  עובדיו  עם  בקשר  או  עמו, 

 זה. חוזהת בהעבודות המפורטו 

אבדן ו/או תאלץ  דם אחר כלשהו נזק, הפסד,  ה ו/או למי מטעמה ו/או לאצלמוע  גרמואם יי .12.3

מהמ ו/או  ל ועצה  מטעמה  כי  הוצאות  ו/או  פיצויים  בשלם  האמורות  לשהם  העילות  גין 

לשהם, מתחייב בזאת קשר עם הליכים כ חת עו"ד והוצאות נוספות בלעיל, לרבות שכר טר 

ק או  חר כלשהו אשר נגרם להם נזא אדם    ו/או צה ו/או מי מטעמה  הקבלן לשפות את המוע

או תשלום שתידרש   ד כל סכוםת הודעה, בעהסכום, מיד עם קבלהוצאה כאמור, במלוא  

ין  זה. א  חוזהן הקבלן על פי  ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה משלמו,  המועצה ל

י  פו על  ו/א  טעמה על פי כל דיןזה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מבאמור בסעיף  

 סעד אחרים.  זה לכל תרופה ו/או חוזה

מתחייב .12.4 כל    הקבלן  ולהשלים  הוצאלתקן  או  שנגרמו  נזק  מטעמה, ה  למי  ו/או  למועצה 

ל כמ תהא  פורט  המועצה  המועצה.  דרישת  עם  מיד  התיקונים  עיל,  את  לבצע  רשאית 

יצע  לא בזאת במידה והקבלן  ם שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ונדרשים עקב נזקיה

עבודה    תא זמן  תוך  ממועד  התיקונים  בתשל  ולחייב   התרחשותםסביר   הקבלן  ום  את 

 התיקונים. 

 

 ביטוח .13

לן יחולו הוראות  זה ועל פי דין, מובהר כי על הקב  חוזהי  ן על פ לי לגרוע מאחריותו של הקבלמב

 ה זה. חוזומהווה חלק בלתי נפרד מ כנספח ה'"ב נספח הביטוח המצ ת  ודרישו

 

 זכויותהעברת  .14

נובעות בין  תחייבויותיו, ה בקשר עם זכויותיו ו/או ה  לא יהיה רשאי לבצע כל עסקהלן  הקב .14.1

רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל יהיה    זה, וכן לא  חוזהבין במפורשות מ תמע ובמש

תב ה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכז חוזהותיו על פי מזכויותיו או מהתחייבויזכות 

 ר. של המועצה ותמי

 נה ן משקבל .14.2
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מכרז  העבודות נשוא הקבלן משנה מטעמו, לביצוע  כאמור, הקבלן יוכל להעסיק   .14.2.1

בלת אישור לכך, על  לשם ק . מראש ובכתבך את אישור המועצה בל לכובלבד שקי

ולהמציא  להציג  כל המסמכים    הקבלן  הנדרשיםלמועצה את  לשם    והאישורים 

 אישורה של קבלן המשנה. 

להעהסכמת   .14.2.2 כאמור,  קבהמועצה  מסקת  מאיזו שנהלן  הקבלן  את  תשחרר  לא   ,  

המכרז ע"פ  והו  חוזה ו  מהתחייבויותיו  האחזה,  בכל  יישא  ביחס  ריות  א  הן 

ב והן  השירותים  לקלביצוע  מכך.  יחס  המשתמע  כל  על  מטעמו,  המשנה  בלן 

ל הה בקשר  ת  חוזהתנהלות  בלבדזה  הקבלן  מול  קבלן  הא  על  אחראי  שיהא   ,

           המשנה מטעמו.

 עדיות העדר בל .15

הים  הצדד בכל  אין  כי  בזאת  במסכימים  להגבי  חוזהאמור  כדי  בבזה,  המועצה  את  יצוע  ל 

הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה    ן לאחרת, הן בתקופת ביצוע העבודות, האחרו  התקשרויות

  מים אחרים, וכי לקבלן לא תהיינה כל רות נלוות, עם גורלכל מטרה דומה, או למט  מטרה, או

  וזה חכי מתן השירותים, נשוא    האמור. יובהר למען הסר ספקין  ת בגתביעו  טענות, דרישות או

 לנים או יותר.שני קבלא יתאפשר פיצול השירותים בין לבד ועל ידי הקבלן ב זה, יבוצע  

 
 ניגוד עניינים  .16

העבודו  חוזה ה פת  תקו  במשך הקבלן  וביצוע  יעסוק  לא  ניגוד  ת  להוות  עשוי  אשר  עיסוק  בכל 

 ירותים למועצה. הש ומתןבודות יינים עם ביצוע העענ

 
 ז ועיכבוןזכות קיזו .17

זכו .17.1 תהא  ה למועצה  כלפי  קיזוז  סת  כל  בגין  לה כום,  קבלן  יגיע  אשר  קצוב,  ושאינו    קצוב 

 קבלן. המגיע ל  סכוםוהיא תהא רשאית לקזזו מכל ממנו  

לקבלן וכל  בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע    הצדדים, כי הזכות  מוסכם ומוצהר בין .17.2

של בוזא   הספק,  ציוד  ולביצועות  לקיומו  ערובה  שהקבל   חוזה של    תור  במקרה  יפר  זה,  ן 

שיגיע למועצה מן    ל סכוםזה, או עד לקבלת כ  חוזהעל פי    יותיוייבות מהתחייבו איזו התח

 הקבלן. 

 שונות .18

 בכתב ובהסכמת הצדדים.  זה אלא אם נעשה זהחוכל תוקף לכל שינוי ב לא יהיה .18.1

לא ייחשבו    מועדה מצד המועצה או הקבלןה בפעולנעות מארכה, הנחה או הימשום ויתור,   .18.2

 לא ישמשו מניעה לכל תביעה. יין והקבלן לפי הענ  ויות המועצה אוכוויתור על זכ
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  ומתן ם ואין להתחשב בכל משא  זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדי   זה חווב ב הכת .18.3

  או /ות וחייבוי ו במצגים ו/או בהת , או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/אשקדם לחתימתו

תנא שהיו  או  שקדמו  ובחוזים  לחתימתו  יבוא    חוזהי  החוזיזה  כל  הקודמים  במקום  ם 

 . אם היועל פה בין המועצה לבין הקבלן, או ב בכתב

ל  .18.4 בקשר  הייחודית,  המקומית,  הפרתו  החוזהסמכות  ו/או  ביצועו  לבתי  זה  נתונה  תהא   ,

 בד. ל בעיר באר שבע בלהנשפט המוסמכים ולשכות ההוצאה לפוע

ובות  משנהו, לפי הכתה וכל הודעה שנשלחה מצד לז  חוזהדדים הינן כבכותרת להצ  ובותכת .18.5

תחש כנמדלעיל  בתום  ב  לידו  מסי   72סרת  מעת  בדשעות  ואם רתה  רשום,  במכתב  ואר 

 סירתה. בעת מ –ת מחשבים  ה בפקסימיליה או בתקשורנמסרה ביד או נשלח 

 
 

 ום:ולראיה באו הצדדים על החת

 

 

  ___________ __________                                      _______________        ______                 

 הקבלן                             המועצה         
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 לצרף להצעה(  )שיש מכרזהשתתפות בל  תערבות בנקאי – .46טופס 

 

  נקב : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 לכבוד
 ומר ת עמקומי ועצה מ

 ס'____________ ערבות בנקאית מהנדון: 

ערבים .1 לת  אנו  כלפיכם  סכוםבזה  כל  לס  ,שלום  א :במילים)  ₪  100,000של  כולל  כום  עד  לף  מאה 
חדשים )להלן:שקלים  הע"  (  _______רבותסכום  מאת  שתדרשו   ,)"(  להלן: ___________ 

 .  14/2022 מספר"(, בקשר למכרז פומבי הנערב"

י הלשכה המרכזית לפעם ע"כפי שיתפרסם מפעם    המחירים לצרכןצמוד למדד    יהיהום הערבות  סכ .2
  שלהלן:הצמדה , בתנאי ה"(המדד)להלן: " כלכלי מחקרטטיסטיקה ולס

או  )  15.07.2022ם ביום  פורסאשר    2022  יוניחודש  יהא המדד בגין    לעניין ערבות זו  "המדד היסודי "
 כך(.  סמוך ל

עפ"י  בפועל    הקודם לקבלת התשלוםשפורסם לאחרונה    יהא המדדו,  ז  ין ערבותלעני  "החדש  המדד"
   ערבות זו.

 ניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:לע  "הרשי ההצמדהפ"

יתב היסודיאם  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  ההצמדהרר  הפרשי  יהיו  השווה    הסכום  ,, 
 י.סודלק במדד היבסכום הדרישה, מחוההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  למכפלת

נמו ל את הסכום הנקוב בדריך מהמדד היסודי, נשלם לכם  אם המדד החדש יהיה  עד  סכום שתכם 
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
נשיערבות .3 ואנו  תלויה  ובלתי  מוחלטת  הינה  זו  בתונו  הערבות,  סכום  את  לכם  הפרשי לם  ספת 

היו חייבים לדרוש  שת  שתכם ומבליאת דרי  או לנמק   יחדה, מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכהצמ
 ום תחילה מאת הנערב.את התשל

 
ו אנו נשלם ל ידינמתאריך קבלת דרישתכם ע   ימים  15-חר מב, לא יאודרישתכם הראשונה בכת לפי   .4

בדרישה   הנקוב  הסכום  את  הערלכם  סכום  על  יעלה  שלא  הפובלבד  בתוספת  ההצמדה בות  רשי 
 למדד. 

 
תישאר   .5 זו  ליוםערבות  עד  ערבבכלל  ועד  01.03.2023   בתוקפה  עפ"י  דרישה  כל  צריכה  .  זו  ות 

 ל. תאריך הנ"נו בכתב לא יאוחר מהלהתקבל על ידי
 
 ה. ו להסברבות זו אינה ניתנת להעברה ו/אע .6
 

 
 בכבוד רב, 

   ___ ___________________  בנק 

   

יף. אישית וחתימת הסנ ימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמתידי מורשי החתטופס זה ייחתם ב  
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 זכייה( )שיש להפקיד אחר  ום החוזהלקי ערבות בנקאיתנוסח  - 5.6טופס 

 

  בנק :  

 סניף  :  

 ת הסניף כתוב :  

 תאריך : 

 לכבוד,

 מקומית עומרמועצה 
 

          ערבות בנקאית מס'  הנדון:
 

כל בזה  ערבים  כפיכם  אנו  סכוםלתשלום  של    ,ל  כולל  לסכום  מא)ובמילים:    ₪  500,000עד  אלף  חמש  ות 
בקשר   ,"(הנערב"   ___________ )להלן:"(, שתדרשו מאת _______בותסכום הער"   )להלן:  חדשים(  יםלשק

  .14/2022למכרז פומבי 

הע יסכום  צמודרבות  לצרכן    היה  המחירים  שיתפרלמדד  המכפי  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  רכזית סם 
   ההצמדה שלהלן:נאי , בת"(המדד)להלן: " קה ומחקר כלכלילסטטיסטי

ה  "יסודיהמדד ה" יהא  זו  בגין  לעניין ערבות   )או  15.07.2022  פורסם ביוםאשר    2022לשנת    יוניחודש  מדד 
 .(כךסמוך ל

בות בפועל עפ"י ער  לקבלת התשלוםשפורסם לאחרונה הקודם    זו, יהא המדד  ותין ערבלעני  "החדש  המדד"
 זו. 

 כדלהלן: לעניין ערבות זו יחושבו  "שי ההצמדההפר"

השווה למכפלת ההפרש  הסכום    ,יהיו הפרשי ההצמדה  עלה לעומת המדד היסודי,  דשחכי המדד האם יתברר  
 ד היסודי.לק במדמדד היסודי בסכום הדרישה, מחוהחדש לבין המדד 

תכם עד לסכום הערבות, ם הנקוב בדרישד היסודי, נשלם לכם את הסכואם המדד החדש יהיה נמוך מהמד
 הצמדה. ללא כל הפרשי 

זו נשלם    טתלהינה מוח  ערבותנו  ואנו  הפרשי הצמדה, מבלי    לכם את סכום הערבות, בתוספת ובלתי תלויה 
עלי לבסשיהיה  להוכיחכם  או  לנמק   ס  דרישת  או  ומב את  התשלום תחילה כם  לדרוש את  חייבים    לי שתהיו 

 מאת הנערב.

ת  אנשלם לכם  תכם על ידינו אנו  מתאריך קבלת דריש  ימים  15-א יאוחר מאשונה בכתב, ללפי דרישתכם הר
 למדד.  בתוספת הפרשי ההצמדהד שלא יעלה על סכום הערבות הסכום הנקוב בדרישה ובלב

   ולל. כ 30/04/2027תישאר בתוקפה עד ליום  בות זוער

 ל.ר מהתאריך הנ"תקבל על ידינו בכתב לא יאוחכל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה לה

 להסבה.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או

 בכבוד רב, 

 ___ ___________________  בנק 

 ______________________ ___ 

   

 

 וחתימת הסניף.אישית הבנק ויש להטביע עליו חותמת  ימה שלמורשי החתטופס זה ייחתם בידי 
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

)איסור העסקה שלא כדין   ק עובדים זריםיעדר הרשעות בעבירות לפי חותצהיר בדבר ה - .66טופס 
 1991 -ם הוגנים( התשנ"א והבטחת תנאי

  

ומר את  ר שהוזהרתי כי עלי ל_ ת.ז. _______________ לאחהח"מ _________________  ניא
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: חוק אםאהיה צפוי לעונשים הקבועים ב מת וכיהא

  _________ ח.פ __________________ _ ____________נותן תצהיר זה בשם _______   נניה .1
להפעלת    14/2022מסגרת מכרז  המועצה המקומית עומר בם  ע  רבקש להתקשהמ(  המציע""להלן:  )
 אחזקת המט"ש. ו

 שם המציע.  ר זה במורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיהנני צהיר/ה כי אני מ .2

זה,  ב .3 של  מתצהירי  ישראל" "נחים  מו השמעותם  ז"ו  תושב  עסקאות  חב הגדרתם   כ  יקה"בעל  וק 
ת כי הוסברה  אני מאשר/  .(ם ציבוריים"ופיג ק עסקאות  חו"   –להלן  )  1976-גופים ציבוריים התשל"ו

 תם.  מבין/ה או מונחים אלה וכי אני לי משמעותם של 

הור .4 לא  אליו  זיקה"  ו"בעל  בפהמציע  זרישעו  עובדים  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  )איסור  סק  ם 
ו  כדין  שלא  הוהעסקה  תנאים  התשנ"א  הבטחת  בשנ "חוק    -)להלן    1991  -גנים(  זרים"(  ה  עובדים 

   האחרונה

 תצהירי דלעיל אמת.   שמי, להלן חתימתי ותוכן  הז .5

       

 ותמת חתימה וח   תפקיד   שם  תאריך 

 

 ישור עורך/ת הדין א

שרדי  _________ הופיע/ה בפני במ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ___ , ____ני הח"מא 
ה/תה  זיה ש________  ____ מר/גב' _____עיר __________ /ב___________ בישו  אשר ברחוב

ת.ז. ידי  על  /המוכר  עצמו/ה  אישי,  / __________________  באופן  לי  שהזהת  כי  רתיו/ואחרי  ה 
שה כן, חתם/ה בפני  פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעיהיה צעליו/ה להצהיר אמת וכי ת/ 

 יר דלעיל.  על התצה 

     

 וחותמת עו"דמה י חת               ס' רישיון מ            תאריך              
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

 1987 -"ז התשמ כר מינימוםבעבירות לפי חוק ש תצהיר בדבר היעדר הרשעות - .76טופס 

 

י כי עלי לומר את  ___ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרת ______ ני הח"מ _________א
 ן:מצהיר/ה בזה כדלקמנשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעו  האמת וכי

  ________________ __________ ח.פ __ _________תצהיר זה בשם __________תן  ונני נה .1
להפעלת    14/2022במסגרת מכרז    ת עומרהמועצה המקומיהמבקש להתקשר עם  (  יע"המצ"להלן:  )

 "ש. ואחזקת המט

 סמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  מורשה חתימה ומו אני מצהיר/ה כי הנני  .2

זה,  ב .3 של  שמעותמתצהירי  ישראל" "ים  חמונהם  זיקה""ו  תושב  ב כ  בעל  עסקאות  חהגדרתם   וק 
ר/ת כי הוסברה  ני מאשא  .(חוק עסקאות גופים ציבוריים""   –  להלן)  1976-ם ציבוריים התשל"וגופי

 ה וכי אני מבין/ה אותם.  לי משמעותם של מונחים אל 

 –מ"ז  התש  ,ר מינימוםבעבירה לפי חוק שכה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט  המציע ו"בעל זיק .4
ת למכרז  הצעורון להגשת ה ה שקדמה למועד האחשכר מינימום"( בשנה האחרונ   "חוק  -)להלן    1987

 ה"(.האמור )להלן "מועד ההגש

 אמת.   ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעילז .5

       

 וחותמת חתימה    תפקיד   שם  תאריך 

 

 

 ישור עורך/ת הדין א

 

____ הופיע/ה בפני במשרדי  מאשר/ת כי ביום ________ו"ד  ע_______,  י הח"מ, _________נא 
זיהה/תה  ____ ש_____________ מר/גב' _________ יר _ע /ב___ בישושר ברחוב ________א

__________ ת.ז.  ידי  על  באו עצמו/ה  לי  /המוכר/ת  ואחרי  ________  אישי,  כי  פן  שהזהרתיו/ה 
, חתם/ה בפני  ים בחוק אם לא ת/יעשה כןקבועהלעונשים    וכי ת/יהיה צפוי/העליו/ה להצהיר אמת  

 יל.  על התצהיר דלע 

     

 מה וחותמת עו"דחתי                מס' רישיון             תאריך              
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 __________________________   ________ ________________ __ 
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 בר אי תיאום הצעות במכרז תצהיר בד - .86טופס  

הח"מ  ____________   אני  ת"ז  מס  מט_  _____ _____________  החתימה  המציע  מורשה  עם 
ר ולהתחייב  ע"(, המוסמך להצהי_____________ )להלן: "המצי_______________ ח.פ ________

 בזאת כי:  מצהיר ,בשמו

 מכרז זה.  ב  המציעלהצעה המוגשת מטעם   במציעאחראי ה אשר אני נושא המשר  .1

ני  מות קבל לפרט את ש  ו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש, במסגרת הצעה ז בכוונתי להשתמש .2
 (: םעימ ופרטי יצירת קשר  םמלאיההמשנה  

ת  דה בו ניתנת קבלנותחום העבו קבלן המשנה שם 
 המשנה 

 ירת קשר י יצ פרט

   

   

ו/או   .3 זו  הכמויוהמחירים  בהצעה  מופיעים  אשר  ידי    נקבעות  ללא    מציעהעל  עצמאי,  באופן 
  אשר  ה בלני המשנציאלי אחר )למעט קקשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנ  ייעצות, הסדר או הת

 לעיל(.    2צויינו בסעיף 

שר מציע הצעות במכרז זה או  א  ידאדם או תאג  לא הוצגו בפני כל  המחירים המופיעים בהצעה זו .4
במכרז  אשר    דתאגי הצעות  להציע  הפוטנציאל  את  לו  אשריש  המשנה  קבלני  )למעט  צויינו    זה 

 לעיל(.    2בסעיף 

 כרז זה.  ת במולהגיש הצעלהניא מתחרה אחר מ לא הייתי מעורב בניסיון  .5

 הצעתי זו.  תר מ או נמוכה יולהגיש הצעה גבוהה בניסיון לגרום למתחרה אחר   לא הייתי מעורב .6

 ל סוג שהוא. רום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכ יון לגלא הייתי מעורב בניס  .7

של   .8 זו  בתו  המציע הצעה  די מוגשת  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  מתחרה ם  עם  ודברים  או    ן 
 ציאלי אחר במכרז זה.  פוטנ מתחרה

 :במקום המתאים  Vלסמן  יש .9

 חקירה בחשד לתיאום מכרז  תחת א נמצא כרגעל המציעב ידיעתי, למיט.   

 פרט:   ן, אנאאם כ

 _______________________________________________________ ___________ 

 ______________________________________________________________ _ ___ 
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

כי ה .10 מודע לכך  יכול להאני  תיאום מכרז  על  ל גיע עד חמש שנות מעונש  בפועל  א  47עיף  פי ס אסר 
 .  1988-תשמ"חלחוק ההגבלים העסקיים, 

 

         

 ה  חתימ  שם המצהיר   ותמת התאגיד ח  שם התאגיד   תאריך 

 

 

 עורך/ת הדין  ישורא

 

________א הח"מ,  מאני  עו"ד  ב________,  כי  _ישר/ת  בפנום  הופיע/ה  במשרדי  ___________  י 
_______ ברחוב  בישואשר  __/ב____  מר___________עיר  שזיהה/תה  /_   _____________ גב' 

יו/ה  הזהרתיו/ה כי על ת לי באופן אישי, ואחרי של ידי ת.ז. __________________ /המוכר/ מו/ה עעצ
התצהיר  יעשה כן, חתם/ה בפני על  א ת/לבחוק אם    ה לעונשים הקבועיםלהצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/

 דלעיל.  

     

 דין חתימת עורך                עו"ד יון מת ומס' רישחות  תאריך              
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

 יד ובעלי זכות חתימה בדבר סטאטוס תאג אישור עו"ד - .96טופס 

 

___הח"מ  אני .1 עו"ד  כ___________,  ,  התאגיד  של    משפטי ה   צויועהמשמש 
 _______________ _ ______   

 _______________ כי  ,  ___________ח.פ  תמאשר  פעיל  הוא  מאגיד  בהליכי  שאינו  ס  כינוצוי 
   .נושיםהסדרי או   נכסים/הליכי חדלות פירעון

 בעלי זכויות החתימה בתאגיד הם: .2

 __________________  .א

 ______________ ____ .ב

 __________________  .ג

 _____ _____________  .ד

 

 _____________________ __________________________ :מות שלהלןבהרכב החתי

 

 

 בוד רב, בכ

 

     

 חתימת עורך דין                חותמת ומס' רישיון עו"ד   אריך ת             
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

 נוסח מחייב  –ון בדבר הניסי המלצהאישור ו נוסח - 6.10טופס 

 
 פו להצעת המציע  יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצר *
 בלבד    תם בחתימה וחותמת המזמין להיח ל טופס זהע *

  
 לכבוד  

 עומר מית  ועצה מקומ
 

 המלצה אישור ו
  

 _______________   (:חובה) ("מליץ"המ ן:להל)ת המקומית/תאגיד מים וביוב הרשושם 

 ___________  _ (:חובה )ממליץ ושבים/צרכנים אותו משרת המס' הת

      _______ ______________ _______  (:חובה) ץ מס' טלפון אצל הממלי

            _________________ מליץ: ____________________שם מנהל המ

 _________________   ______ _______(:חובה) טלפון של הממליץ מס' 

 

  _____________________ צ ________ח.פ./ח.כי המציע/ה, ____________ הננו מאשרים בזה 

   , כדלקמן:2021-2017שנים  ין הב  מט"שיםת ק לנו שירותי אחזקמספק/סיפ

 חו"ד
בהתאם  
 למקרא** 

  היקף
התקשרות 

 שנתי 

  שנת
 סיום

שנת  
 חילה ת

 
גודל 

המט"ש 
)מ"ק  
 ליום(

ט"ש סוג המ
יפול )ט

שם  שניוני/שלישוני( 
 המט"ש

            
            
            
            

  
 ם קת השירותי** מקרא חוות דעת על אספ

 .  מלאהת רצוננו השביעו (1)
 לשביעות רצוננו.    (2)
 ביעות רצוננו החלקית . לש (3)

  
 ביעות תלויות ועומדות מולנו.  ה ת// יש למציע ננו מאשרים כי איןה
 יצים עליהם בפניכם. נו ממלא

 ע לאיכות אספקת השירותים:  הערות נוספות בנוג
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _________  ____ ריך:  _____תא

 _  _________________________________________________פרטי הממליץ: ______ 

 _______  _________________:חתימה וחותמת
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 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

 ת פיננסית איתנותצהיר  - 6.11טופס 

 
 נותו הפיננסית אית המציע בדברהצהרת 

 
בהתאם לדרישות  שים,  ט"מ  בודות אחזקת של החברה בביצוע עצהיר בזאת כי המחזור הכספי  הריני לה

לא  ₪  מיליון    3בהיקף כספי כולל של  ינו  רשויות מקומית ו/או תאגידי מים וביוב ה עבור    2022/14מכרז  
מע"מכו שלוש  ב  ,לשנהלפחות    לל  השלפחות  חמש  מתוך  האחרונהשנים  ומחזור    1022-2017ות  נים 

לכל שנה בשלוש שנים    ₪  ליוןמי  10הינו    רכות אלקטרומכניותביצוע מט"שים ומעאחזקה ולל  כספי כו
  )סכומים ללא מע"מ( .2017-2021נים בין ש 5וך  לפחות מת

  
לה  כאמור,  לאישור  כוללתבנוסף  רשימה  כס  לן  היקף  עבודות,  אתרי  של  קשר,  ומפורטת  ואנשי  פי 

 :   י, התואמת את האמור לעילהכספכחת ההיקף להו
 

היקף כספי  
 לשנה *  

תפקיד איש   ון  טלפ
 ר הקש

וג העבודה  ס    אנשי קשר
 )אחזקה/ביצוע( 

   זמין  גוף/ מ

   2017שנת            
   2018נת ש           
   2019שנת            
   2020שנת            
   2021שנת            

 
 מע"מ.   ללא את הסכומים* יש לציין 

 
אישור רו"ח  ב יתתנות הפיננסהאייענה על דרישת של העבודות המוצגות בטבלה  סך ההיקף הכספי

 החברה. 
  

 
     

 תאריך   חתימה וחותמת   המציע  שם
 

 
 

                    ______  _ __________      _______  תאריך:_____ 
  חשבון חתימה וחותמת רואי ה
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 מחזור כספייע והצהרת המצ רואה חשבון עלשור אי - 6.12 טופס

 
 לכבוד  

 עומר   צה מקומית  ועמ
 

הח"מ,   ___________ כרואאני  המשתתף  של  החשבון  ח.פ  ______ה   ___________
 ו מאשרים כי:_ )להלן: "המשתתף"( ולבקשת_____________________

והחתומה      6.11טופס    עיל,לח בהצהרה  כספי שנתי, כמדוו  יקרנו את הצהרת המשתתף בדבר מחזור ב
הנהלת המשתתף. אחריותנו    ריותרה הינה באחההצה   (."ההצהרה : "להלן)תמת משרדנו לשם זיהוי  בחו

 ה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  וות דעהיא לח
לתקער בהתאם  ביקורתנו  את  מקובכנו  ביקורת  ראיותני  של  בדיקה  כללה  הביקורת  התומכות    לים. 

הצגה    סבירה של בטחון שאין בהצהרהוזאת במטרה להשיג מידה    צהרהובמידע שבהבסכומים   הנ"ל 
 עתנו.  חוות ד ים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לסבור הותית. אנו מטעה מ

הצהר ביקורתנו  על  נאות מכל לדעתנו בהתבסס  באופן  זו משקפת  המהות  ה  יות את המחזור  הבחינות 
 רה.  הכספי, כמדווח בהצה

 
 
 

                            _______   __________     _________  תאריך:___
  שבון מה וחותמת רואי החחתי
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 רה תעודת מסי - .136טופס 

 

 מסירה ודת תע

 תאריך: _________________ 

 בוד לכ

_____________________ ___ 

__________ ______________ 

_________________ _______ 

 

 

 סוף תקופת האחזקה( ) רהמסיתעודת  הנדון: 

 

פ  סעיף  על  לטי   אחזקהו  הפעלה ל לחוזה    5.04י  מכון  בשפכים  של  ובתוקף    –)להלן    עומר פול  "החוזה"( 
.  לכושר מלאו  אותלמצב פיזי נ   הביא את המכוןח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי הקבלן  י כמפקסמכות

הכלליות הבדיקות  בכל  עמד  עמד    ,המכון  במכון  מבחני  הציוד  המכון  הכשיבכל  במפרט,  כנדרש  רות 
 ת החוזה. מסגרמחובותיו ב וזה והקבלן משוחררמתפקד באופן מושלם כנדרש בח

 

המכו מסירת  ממועד  למזמהחל  עם יןן  חפיפה  יבצעו  ועובדיו  המכון  מנהל  והאחזקה    ,  התפעול  צוות 
 ימים.  30משך  החדש

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 המפקח 
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 ו/או לחבר מועצה ועצהבה לעובד מתצהיר העדר קר - 46.1טופס 

 
ה ת.ז  אני   _________________ שכתובתי_________________ח"מ    היא   ___ 

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: היר/ה __________________________ מצ

ב  .1 ניתן  זה  ____ תצהירי  המציע  של  הצעתו  _______________  ______________מסגרת 

ואחזקת    להפעלת  14/2022ע"( במכרז  המצי_ )להלן: " _________________ ח.פ/ע.מ ________ 

והמכרזן: "להל) קומית עומר  ם עבור המועצה המהמכון לטיפול בשפכי " בהתאמה(  המועצה"  -" 

 ה החתימה מטעמו. וכמורש

זי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  יגוד עניינים, אמכל הוראות דין בנוגע לנ   ידוע לי כי מבלי לגרוע .2

יסודית  ת הפרה  המהווה  תנאי  ושל  וככ כרז  ההצעה,  לפסילת  אי להביא  במכרז,  יזכה  שהמציע  ל 

בהצהר נכ האמור  יהווה  ונות  זו,  ה הפרה  של  יסודית  המצ  חוזה ה  עם  ויבשייכרת  לביטול  יע  יא 

 או מי מטעמה. /זכות תביעה כלפי המועצה ו, מבלי שיהיה למציע כל חוזהה

 עובד תאגיד עירוני  ו/או חבר מועצה  קרבת משפחה לעובד/צהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או ה .3

 ים: הבאאות הסעיפים ה לידיעתי את הורמצהיר בזאת כי המועצה הביא  הנני

 , הקובע כדלקמן: 1950  -יות, תשי"אהמקומ  א. )א(  לצו המועצות103סעיף  .3.1

שיש לאחד האמורים  ותפו, או תאגיד  מועצה, קרובו, סוכנו או ש"חבר  
אחד מהם מנהל  או ש  או ברווחיושרה אחוזים בהונו  חלק העולה על ע

ה; לעניין  ו לעסקה עם המועצראי בו, לא יהיה צד לחוזה אאו עובד אח
 אחות". אח או בן זוג, הורה, בן או בת,  -קרוב", "זה

כללי  12כלל   .3.2 בדבר  של ההודעה  ש )א(  עניינים  ניגוד  למניעת  הציבור  ם  נבחרי  ברשויות  ל 

 המקומיות הקובע: 

מו לח"חבר  צד  יהיה  לא  לעס עצה  או  עםוזה  המקומית;    קה  הרשות 
יד שהוא או  או קרובו או תאג  חבר מועצה  -זה, "חבר מועצה"לעניין  

 ו בעלי שליטה בו. רובק

 , הקובע כי: 1950 -המקומיות, תשי"א   מועצותלצו ה 142סעיף  .3.3

ין, בעצמו ולא על ידי  ישרין ולא בעקיפיהיה לעובד מועצה, לא במ  "לא
גודו, ס  אה בכל חוזה או עסק  בת הנחלק או טו  וכנו או שותפו, כלבן 

  חוזהלעובד בפרט לעניין שיש    ה עם המועצה למענה או בשמה, שנעש
בהעב או  שלו  עובדי   חוזה ודה  של  בדבר  המועצ  הכללי  לחוזה  ופרט  ה 

מהשירותי שירות  לתושבים;קבלת  מספקת  שהמועצה  לראות  ן  אי  ם 
כ   עובד הנאה  טובת  או  חלק  לו  יש  לעכאילו  זיקתו  אם  סקי  אמור, 

 חברי המועצה".  )ב( לגבי103כאמור בסעיף   היא  המועצה
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 (:יא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטנ)  ע ולהצהיר כיהנני מבקש להודי בהתאם לכך .4

: לי    יש / אין    ו/או בתאגיד השייך לה      ן חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצהבי .4.1

 או שותף.סוכן  י שאני לו או אחות ואף לא מ בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח

עשרה   על  הם חלק העולהותפו, שיש לאחד מר מועצה, קרובו, סוכנו או שחב      יש / אין .4.2

ש  ברווחיו  או  בהונו  התאג אחוזים  מה ל  שאחד  או  הבקשה  את  הגשתי  באמצעותו  ם יד 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .  וכנו, העובד ברשותבן/בת זוג, שותף/ה או מי שאני ס  לי    יש / אין  .4.3

ו/א .4.4 בן/אני  זוגי   ו  עובת  לא   / ע    בדיםעובדים  בתאגיד  ו/או  השייך  במועצה  ירוני 

 המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. דה  צה ו/או בוועלמוע

בא .5 בכלאין  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  סעיף  מור  מהוראות  ובפרט  )ב()103ל  לצו 3א.   )

תשי"אה המקומיות,  המועצה  לפ  1950  -מועצות  מליאת  של  יהן  שר  מחבר   2/3ברב  ובאישור  יה 

רש סעיףהפנים,  לפי  להתיר התקשרות  לצו ה130  אית  )א(  המקומא.  ,  1950  -, תשי"איותמועצות 

 ורסמו ברשומות. נאיו פ ובלבד שהאישור ות

 

 ______ ___ חתימה: _____________ תאריך: ______________ 

 

 אישור 

_ הופיע/ה בפני  _____כי ביום _ ________ (, מאשר ני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר.א

יר את האמת וכי  הצה כי עליו/ה ל לאחר שהזהרתיו/ה ________,  ת.ז. _________,מר/גב' _ 

שר/ה בפני את תוכן  הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אי עונשיםיהא/תהא צפוי/ה ל

 עליו בפני.  ה לעיל בחתמו/ה/ תצהירו

__________ _____ ____ _ 
 ד וחותמת עו" חתימה          
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 נספחים  - 7חלק 
 

 רדי המועצה( יתן לעיין בו במשנ  -ספר המתקן )לא מצורף  '  נספח א

 דו"חות תפעוליים  פח ב'  נס

 ,תיקון-  ( וסילוקה  שימוש בבוצה)   ( מניעת זיהום מים) ת המים  תקנו    נספח ג' 
 2020-התש"ף

 נספח בטיחות  נספח ד'  

 נספח ה' 

 נספח ו' 

 ישות ביטוח דר

  ספקי  עבור ת חיוניו מחשוב מערכות   על ההגנהו  האבטחה ת עקרונו
 המים 
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 המתקן פר ס -נספח א' 

 י המועצה במשרד  ניתן לעיין בו -לא מצורף 
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 דו"חות תפעוליים  –נספח ב' 

 בו במשרדי המועצה ניתן לעיין   -ף לא מצור
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  שימוש בבוצה) (זיהום מיםניעת מ)ות המים תקנ - נספח ג'
 2020-התש"ף תיקון  (וסילוקה
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 נחיות בטיחות לעבודה במט"שה - נספח ד'

 כללי  .1

ת  וזו אינה מבוצע  סיכונים רבים לצוות במידהכרוכים ב  כיםפשהשגרתית במכון לטיפול ב  העבודה 
ים  גזים, ציוד מגן אישי מתאצאות לבדיקת הימין את מיטב הציוד לפי כל כללי הבטיחות ובמידה וא

 ".אלא "נגרמות  ות אינן "קורות",וכדומה. על פי רוב, תאונ 

ובדים מידע  לכל העין בכלים ובציוד מיועדים להקנות  וש האמנוהלי הבטיחות בעבודה ואופן השימ
בטיחותיי להבטיחוידע  מנת  על  פגי  ם  ללא  הדרושה  העבודה  ביצוע  במשאבאת  אובדן  או  ים  עה 

 ליים כאחד. וכלכ  אנושיים

בודת הביוב",  בע  לים" לבטיחות חוברת של "נה רסם  ת ולגהות ליד משרד העבודה פהמוסד לבטיחו
, על הקבלן הזוכה לעמוד  זה מבוססות על החומר הנזכר. למרות זאת  ת בפרק. מרבית ההוראו1975

ת  דכן א במט"ש ולע  הרלוונטיים בעבודה ולהשיג את כל הפרסומים העדכניים  קשר עם מוסד זה  ב
 ההפעלה של המתקן. הוראות הבטיחות שבספר 

ב הקיים  על המציועץ בטיחות שיכין דו"ח בטיחות  כורבלן הזוכה לשחיות שלהלן על הקבנוסף להנ
אם נוספות  השקעות  מבחינת  בטיחות    במט"ש  הוראות  וכן  של  נדרש  שוטף   המט"ש. לתפעול 

 קבלן.ות בתמורה שהציע העלויות יועץ הבטיחות כלול

יבצהקבל אן  וכן  היועץ  כיבוי אע את המלצות  יך של  ש המתחייבות בתהלת ההנחיות של שרותי 
 יון העסק מדי שנה.רישחידוש 

 ים בעבודהנציאליהסיכונים הפוט .2

 לקבוצות הבאות:   יהור באופן כללינציאליים בעבודה במכון הטניתן לחלק את הסיכונים הפוט 

 היפגעות פיזית  -

 ות ידבקות בגורמי מחלה -

 מצן או אדים מסוכנים מחוסר חגזים סכנות מ  -

 סכנות רדיואקטיביות  -

 

 ה פיזיתכי הימנעות מפגיעדר .א

ל העובדים באחזקה. נדרש להחזיר כלי  בוהה ש ת מפגיעה פיזית מחייבת מיומנות גנעוההימ 
מפעבו להשאירם  ולא  למקומם  במידה  בשטח.  שלטי  וזרים  להתקין  הקבלן  על  הצורך  דת 

 למפגעים. ליד מקומות פוטנציאליים וכו' ים, גידור זהרה נוספים לקיימא

המכון   העובדים  מצוידים  על  מתאיםבבלהיות  מתאימות,  אמצו   יגוד  נעליים  כגון  מגן  עי 
 משקפי מגן, כובעי מגן וכו'. ימים, מתאים בגד

 ות בשוחות ומתקניםעבוד

לנה כללי  יש  כל  לפי  לוג  המוסד  בהוראות  המפורטים  המתזהירות  ולגהות  ייחסות  בטיחות 
עלבי בכצוע  או  ביוב  בשוחות  כללבודות  באופן  אחר.  עמוק  מתקן  של  כל  לראות  יש  וחה  י, 
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או יותר    24ל קו ביוב בעל קוטר "שוחה שמטר וכן כל    16-אחר שעומקם מעל לוב  ומתקן בי
 נת". כ"מסוכ

"מס למקום  כניסה  להקפיד  בעת  יש  אישיוכן"  מגן  ציוד  ילבש  הנכנס  חגורת    שהעובד  עם 
ן, יש לצייד  בחוץ למצב הכן חילוץ. כמו כ י עובדים נוספים יישארו  ה ושנעם חבל הצל בטיחות  

 העובד המשגיח בחוץ. הל או  על מנת שיקיים קשר מתמיד עם המנ  קשרעובד במכשיר את ה

מתקנים השונים רצוי  וץ. בעת עבודה ב באמצעי תאורה מוגנים מפיציש להשתמש    –תאורה  
 ים רב כמו תאורה. רך חי לות זמן אועם סוללות חשמל בעלהשתמש בפנס 

 ת מפגיעה חשמלית הימנעו

ק  לוודא  כליש  של  הארקות  כלי העבודה החשמליי.  הציוד החשמל  יום  להקפיד שכל  ים  יש 
שה יהי  בציוד  עבודות  מבצעים  כאשר  מבודדים  מרוחק.  ו  שלו  להתקימפסק  במפסק  יש  ן 

א בזמן  כרטיס  הציוד  הפעלת  את  ולמנוע  העובדום  על  בצהתיקונים.  המטפל  חד  שמלי  יוד 
 לנעול מנעלי גומי. 

 סולמות

של תקינותם  לוודא  והמעקות   יש  המבנים    הסולמות  אנכיים  המכון.  של  בכל  סולמות  לגבי 
בתוך    האדם המטפס על הסולם יהיהמ' יש לוודא תקינות כלוב הרשת, כך ש  3-שמעל לגבוה  

 יה מוגן. הכלוב ויה 

 ציוד לכיבוי שריפות 

כ יש   של  תקינות  האשלוודא  ציוד  שליהקיי  ל  ולוודא  המכון  בשטח  חשמלי  ם  מתקן  כל  ד 
 שלמות הציוד הנלווה לכיבוי אש. ם ונות ההידרנטיפי הלון, וכן תקימותקנים מט

 ימנעות דרכי ה  .ב

ח השפכים  עם  במגע  הבאים  העלולות העובדים  המחלות  לכל  מועברות    שופים  ע"י  להיות 
ומחלות מעיים אחרות.  מבית  דיזנטריה אופרה טיפואידית,   השפכים כולל: קדחת טיפואידית

 טנוס ומחלות עור. כן, קיימת סכנת היפגעות מט כמו

 עזרה ראשונה 

להתק   יש יש  רופא.  אצל  בפצועים  בכל לטפל  המכון  ין  מפעילי  את  המשמשים  הרכב  י 
יש  ים  ובמשרד ראשונה.  עזרה  לתיקי  במיוחד  עללהקפיד  או חתך.  כל שריטה  על  יוד    מרוח 

 דוד אדום. ן קורסים לעזרה ראשונה במג מכון  כל עובדי ההקבלן להעביר את 

 ציוד מגן

ד חייב  . הציובחוברת של המוסד לבטיחות ולגהות ורטודה בביוב מפהאישי הדרוש לעב  הציוד
השפכ עם  מגע  מפני  העובד  על  פיזיקליולהגן  פגיעות  ומפני  השים  הגוף  באברי  בעת ונים  ת 

כפפות  ם כיפת מגן,  מגפי גומי עמגן,  בל, משקפי  ולל קסדות מגן, סרביצוע העבודות. הציוד כ
  ת גז עם מסנן ומגפיים גבוהות מעל מסכוחבל הצלה,    ים, כגורת בטיחותני ברכימגן מגומי, מג 

 הברך.

 הרגלי העובדים 

היטב לפני כל פעולה  לשטוף את ידיהם  מתקני ביוב. על העובדים    אין לעשן או לאכול בתוך
ופה, כמהכרוכה במגע   ידיים  וא בין  עישון  וחקים מברזי  יש להתקין, במקומות המר  כילה.ו 
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מ עם  מתקן  נוזליתמים,  ניקוי  הידי  שחת  פעמיים   ים.לניקוי  חד  נייר  בספלי  להשתמש    יש 
 ים. לעובד

 סיכונים ביולוגיים

פוטנציאלי מקוםמתקני הביוב משמ לעכברושים  שים באופן  כן, קיימים במכון  .  משכן  כמו 
אלמ  לשמשמספר  היכולים  דגי  נטים  ליכמוקד  הארה  בעיקר  וזבובים,  שפתונים  תושים 

והגב הבוצה  אלהומכולות  חיים  בעלי  להוו  ב.  מעלולים  הסכנה  ת  עיקר  אולם  אסתטי,  טרד 
מכך  נובע מדבקותת  מחלות  "פיזור"  אמצעי  מהווים  ע   שהם  להקפיד  יש  הסוגים.  ל  מכל 

ם  פתוניניקיון האשון, וכן לשמור על  ל מכרסמים לאורך כל המתקנים שבמכהשמדה כללית ש
 המתאימים ובזמן.  ב השוטה ועל ביצוע הריסוסיםוסביבתם, על כיסוח העש

 ם גזים מזיקי  .ג

פול  נים המעבירים שפכים גולמיים )מערכת הטי ר במתקאווירה במכון טיפול שפכים, ובעיקה
רה גזי או אדים  צה(, מכילה חומרים רבים במצב צבי ואגני עיכול בו המוקדם, משאבות הבורג

בביוב או כתוצאה  ת כימיות בין נוזלים שונים  מרים אורגניים, מריאקציווק חוובעים מפיר שנ
 הם דליקים ו/או רעילים. הגזים והמים מבתי מלאכה ותעשיות. חלק ממז מכניסת שפכים

דליק  גזים  הם  כאשר  אוויר  עם  להתפוצץ. ים מתערבבים  קיים "תחום התפוצצות"    עלולים 
דל  גז  ביןלכל  היחס  כאשר  הגז    יק.  התפ  הדליקכמות  ב"תחום  מצוי  עלולה  לאוויר  וצצות" 

  במתקן עצמו. קשה לזהות ריח מסוים ה והמצוי בסביב  שתפגע קשות באדם  לחול התפוצצות
 ידה מתאימים. לכן יש להשתמש במכשירי מדי על מנת לזהות גזים רעילים או דליקים  ספציפ

לשפכים להכיל  שמעל  ה האווירה  ן רב. לעיתים עלולעילות הביוכימית בביוב צורכת חמצהפ
ב האטמוס ריכוחמצן  באוויר  מופחתים.  בפזים  מצוי  החמצן  כרה  של  אווירה    .21%-ריכוז 

 ה להיות מסוכנת. מתחיל 17%-בריכוז חמצן שלמטה מ

ח  לריכוז  דרסטית  של  ירידה  מש  8%מצן  מזה  פחות  חנקאו  גרימת  זמן    מעותה  תוך  ומוות 
 קצר ביותר. 

התכ  בטבלה מסוכמות  הגהבאה  של  הונות  העלוליזים  העיקריים  להימצא  מסוכנים  ם 
יותר של  ת והמוסד לבטיחויהור. בחוברת של  באווירה של מכון ט  נרחב  פירוט  לגהות קיים 

 . לולים להימצא במתקני ביובהרעליות וההתפוצצות של מרבית הגזים הע תכונותה

 יקה" הם כדלקמן:ציאליים מבחינת יצירת אווירה "מזהמקומות הפוטנ

 בות ל משאאי יניקה שת -

 תאים סגורים  -

 אינם פועלים יוור, השיקוע כאשר המאווריםרגני הא -

 

סגורים או תאי יניקה, יש  קומות  ס לאחר מהמקומות הנ"ל, ובעיקר למיכנל פעם שיש להבכ
באמצעים פשוטים מקובלים.    אומכשירי מדידה  ניסה את האווירה באמצעות  לבדוק לפני הכ 

שצ לע כפי  אין  קודם,  נמיינו  כאשר  וצאים  שן  המסוכנים  המקומות  כאשר  באחד  בעיקר 
סגור לתא  הגנרטור.    נכנסים  לולחדר  להיכנס  הגזים  מקואין  ריכוז  כאשר  ה"מסוכן"  ם 

ההרע הדליקיילים  הגזים  ריכוז  כאשר  המותר,  מעל  ריוא  כאשר  המותר,  מעל  הוא  כוז  ם 
הדליק ל הגזים  מעל  הוא  התחתון    25%-ים  ההתפוצצותמהגבול  תחום  כ  של  ראו  יכוז  אשר 
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ל מתחת  הוא  ב17%-החמצן  למנהל.  לדווח  יש  כזה  מקרה  את    כל  ולבצע  הפעולות  המפעל 
ח   שותהדרו במקרי  האווירה  את  לטהר  מנת  כ על  בהצפות.ירום  העובדים    מו  את  לצייד  יש 

כליבמכשיר עם  לעבוד  יש  נשימה,  מחומר י  העשויים  של ם  )נתך  ניצוצות  יוצרים  שאינם    ים 
נחושת(   לעבוד  בירליום,  מבזהירויש  הצתה.  למנוע  מנת  על  השונים  ות  המדידה  כשירי 

של המו המפורט  בחוברת  וים  לבטיחות  מכשירי  גהוסד  גם  מפורטים  זו  בחוברת    הנשימהת. 
 המומלצים. 

 ם הימצאות חומרים רדיואקטיביי .ד

טק, אין  -ייבבית החולים באילת וכן במפעלי ה  ביים עלול להיותשימוש בחומרים רדיואקטי 
 ך. ברורה על כידיעה 

סכנה    שלא תהיה צפויה ר  משתמש בחומרים אלה, יש לשע  במקרה שמוסד מסוים בעיר  גם
יים הינו על סמך אישורים מיוחדים  ואקטיב ציבור, משום שהשימוש בחומרים רדי ת הלבריאו

כלהניתנ שננקטו  לאחר  ורק  אך  שהשארי   ים  לביוב האמצעים  יגיעו  לא  הרדיואקטיביות    ות 
מסוכנים שלבריכוזים  במקרה  משת   תקלה  .  שבהם  במתקנים  בחומרים  כלשהי  משים 

למרדיואקטיביים   מיד  להודיע  לתחנת  יש  של  כיבשטרה,  הביוב  ולמחלקת  עירונית  אש  וי 
 גרעיני נחל שורק.  אלה יבקשו עזרה מקצועית מהמרכז למחקר .המועצה

יותר  יים בצורה חמורה בסדות המשתמשים בחומרים רדיואקטיבח על כל אותם מויש לפק
 רעילים.   העלול להזרים בשפכיו חומריםליהם לפחות כמו אל מפעל יחס אולהתי

 שונה עזרה רא .3

 ה שחייב להיות במכון כולל: הצלציוד ה 

 תקנים עמוקים. על העובד לחגור אותה בעת עבודתו במ  –ת בטיחו חגורת -

 מטר אורך. 15ק"ג, לפחות  300כושר העמסה  –חבל הצלה  -

 מתקפלת.  אלונקה -

 ז אחד נוסף ברכב המכון. ז אחד בבנין המרכזי וארגארג –רה ראשונה ארגזי עז -

 פול ראשוני. לטיכל החומרים  זים אלו יכילו אתארג -

חמצן   - אספקת  אנ  השימוש  –מכשיר  וע"י  העבודה  להוראות  בכפוף  יהיה  מודרכים  בו  שים 
 . ומוסמכים לכך

 הבטיחות בעבודהסיכום הוראות  .4

רעילים, אדים  ות מכשירים נוכחות גזים  באמצעיש לבדוק    ם מסוכן פוטנציאלי לפני הכניסה למקו
 ר חמצן. מתפוצצים וחוס

ח (1) של  הימצאות  מצב  מזיקיםגזיוסר  למקומ   –  ם  הנכנסים  הנ"האנשים  לחגור  ות  חייבים  ל 
קרקע במגע עם העובד  להיות על פני ה  אנשים חייבים 2לה. לפחות חגורת בטיחות עם חבל הצ 

ל  אין  ישלמטה.  המבנה,  בתוך  עםעשן  לעבוד  ניצוכלי    ש  יוצרים  שאינם  )מנתך  עבודה  צות 
מנעלינחושת(  –בריליום   לנעול  יש  לה  ,  יש  על  שתמגומי,  לחזור  ויש  "בטוחה"  בתאורה  ש 

 נוכחות גזים למקרה של עבודה מתמשכת. דיקות  ב
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ש לבצע  יש להודיע על כך למנהל המכון וי  –  או חוסר חמצן   ב של הימצאות גזים מזיקיםמצ (2)
  . לאחר שהמקום אוורר כראוי, היזהר לא לגרום להתלקחותום ול אים של המקאיוורור מת

לפעול לפי    מות ישגזים ורק אם מתקבלות תוצאות מתאיות  נוספות להמצאיש לבצע בדיקות  
 המוזכר בסעיף א'. 

ה (3) שבו  על  מצב  מראות  גבדיקות  קנוכחות  אך  מזיקים  או  זים  הצפה  בגלל  חירום  מצב  יים 
עובדכתוצ לצייד  –  אה מהיפגעות  ה  יש  המטפלים במתקן במאת  ויש  עובדים  נשימה  כשירי 

 וננות גבוהה לחילוץ נפגעים. בכ לקחות ולהיותהאמצעים למנוע התלנקוט בכל 

עבו  עובדיםעל ה ע את  דה במתקני ביוב בכדי למנולהקפיד על לבישת הלבוש המתאים בעת 
בגמר    אוכל  י עישון או ל שטיפת ידיים לפנגורמי המחלה שבביוב. יש להקפיד ע הידבקותם ב

 העבודה. 

רוח יוד על כל  למ  יש  פו בגדים;ום העבודה ושיחלי בגמר י  שכל העובדים יתקלחו   יש להקפיד 
גב  להקפידיש    ;שריטה או חתך על העובדים    ;וההעל כביסת הבגדים המלוכלכים בתדירות 

בד לפ לעבור  רפואיות  לשנהיקות  לעבור    ;חות אחת  העובדים  ראעל  עזרה  של  שונה  קורסים 
 טיפול ראשוני בנפגעים.יות הוראות קבע לפינוי וות להוחייב

יש  קינה.  הארקה של כל הציוד החשמלי תהיה תשה  יש לדאוג  –  תעות מפגיעה חשמליהימנ  (4)
סק  ודות בציוד שהמפו מבודדים כאשר מבצעים עבלהקפיד שכל כלי העבודה החשמליים יהי 

בזמן התיקונים. על  ציוד  את הפעלת הרטיס אדום, למנוע  שלו מרוחק. יש להתקין במפסק כ
 נעלי גומי. המטפל בציוד חשמלי לנעול מ  העובד

כלוב רשת, כך שהאדם   מ'  3-לסביב לסולמות אנכיים בגובה שמעל  ן מיש להתקי   –  תסולמו (5)
 .יה בתוך הכלוב ויהיה מוגןהמטפס על הסולם יה

 ון. עם הל מטף מתקן חשמלי יותקן כך שליד כליש להקפיד על  – ריפותציוד לכיבוי ש (6)

 

 ורבאוויר מכון הטיהם העיקריים העלולים להימצא הגזים המזיקי  – 1-טבלה ד

 סחהנו שם הגז 
 כימית 

משקל  
ספציפי 
יחסית  
 לאוויר

תחום 
התפוצצות   

)% נפחי  
 באוויר(

ריכוז 
 מותר

מקורות  תכונות עיקריות
 פשריים א

מינימום   - O2 1.1 חמצן 
10% 

נורמלי באטמוספרה   ריכוז 
הוא   8%-ליכוז מתחת  . ר21%

 קטלני 

 

 C6H28 אדי דלק 

 עד

C9H20 

3.0 

 עד

4.0 

א  7-1 ריח  צבע,  ופייני  ללא 
. ריכוז 0.03%ריכוז  ש מהמורג
 2.43%קטלני  

דליפה  
ממיכלי  

שפכי   דלק, 
 מוסכים וכו' 

חד 
צת  תחמו

 הפחמן 

CO 0.97 74-12 קסימום  מ
 חל"מ  50

ללא צבע, ריח או טעם. ריכוז 
גורם   0.2%-0.25%של  

 דקות  30תוך יבוד הכרה לא

 דלק



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

    כיםשפיפול בלהפעלת ואחזקת המכון לט   14/2022  מבימכרז פו
 

 __________________________   ________ ________________ __ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                               המועצה תמת תימה וחוח
 

טע  H2 0.07 75-4 מימן  או  ריח  צבע,  לא ללא  ם, 
 ח ומתפוצץ רעיל, מתלק

 קדל

רי  CH4 0.55 15-5 מיתן  צבע,  טללא  או  לא ח  עם, 
 רעיל, מתלקח ומתפוצץ 

 

מימן  
 רתי גופ

H2S 1.19 46-4 ם  מקסימו
 חל"מ  10

ב בריכוזים ריח  רקובות  יצים 
לל רעיל, נמוכים,  צבע,  א 

ומתפוצץ.מתלק  גורם   ח 
כוז לשיתוק מרכז הנשימה, רי

 0.2%קטלני  

שפכים   נפט, 
 אנאירוביים 

דו  
חמוצת  ת

 הפחמן 

CO2 1.53  א  אינו דליק ריח  צבע,  טעם,ללא  אינו    ו 
בריכוזים  מצוי  אינו  דליק, 

קיים מסוכני אם  אלא  ם 
חמצן. לסבול   חוסר  ניתן  לא 

ל שמעל  לכמה   10%-ריכוז 
פוג של דקות.  בעצבים  ע 

 הנשימה  מערכת

 כים שפ

לא לל  C2H6 1.05 15-3 איתן  טעם,  או  ריח  צבע,  א 
 , מתלקח ומתפוצץ רעיל

 גז טבעי 

צה  חומ
 ציאנית 

HCN 0.94  לפגיעה   ריח "מ חל  10 אינו דליק גורם  שקדים, 
 מה קטלנית בדרכי הנשי

שפכים  
 תעשייתיים 

 1.0-ם בעלי משקל ספציפי קטן מ קלים מהאוויר ה גזים
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 יטוחדרישות ב – נספח ה'
 וח זה:לעניין הגדרות נספח ביט 

 _________. ________  -"המבוטח" 

עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים  חברות  מר /או תאגידים ו/או  וה מקומית ע ועצ מ  –האישור"  "מבקש  
 ם. הם ו/או עובדיהמותות בשליטתם  ו/או מנהליו/או ע

 ם שפכי כון לטיהורהפעלה ואחזקה של מ    -"השירותים" / "שטח ההרשאה"

 ביטוח המבוטח

י דין, על המבוטח לערוך  פ-לזה ו/או ע  החוזפי  -המבוטח על  לגרוע מאחריות ומהתחייבויותמבלי   .1
חשבולקיים,   כדיןעל  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  הה  ון  תקופת  כל  במשך  רשאה  בישראל, 
לאחר תום תקופת    שנים  7נוספת של  מוצר למשך תקופה    יטוח אחריות מקצועית וביטוח חבותולעניין ב

השי נשוא  מתן  הבי  חוזה רותים  את  בסזה,  המפורטים  ביטוחי  לן  לה  10עיפים  טוחים  יקראו  )להלן 
 להלן: "ביטוחי המבוטח"(.   10ף ט בסעיהמבוטח כמפור

ו  עבוד במידה  המבוטח  ידי  על  בשט יבוצעו  קבלניות  במות  לבטחן  המבוטח  מתחייב  ההרשאה  סגרת  ח 
לה על סך של  . באם שווי העבודות אינו עו להלן  10.1ת בהתאם לסעיף  לניוב ח עבודות קפוליסה לביטו

מוסכם    250,000 הפוליסות  כי  ₪  במסגרת  יבוטחו  בסעיף  השוטפו העבודות  המפורטות  להלן,    10ת 
 ייבים. וח עבודות קבלניות בשינויים המתחה יחולו על ביטל. מוצהר כי הוראות נספח זבהתאם למקוב

ועד קבלת  יא לידי מבקש האישור, טרם מהאישור, על המבוטח להמצ  מבקש  דרישה מצד  ללא כל  .2
ח, חתום בידי מבטח המבוטח,  ם ביטוקדם מבין שני המועדים, אישור קיוהמוטח ההרשאה,  החזקה בש

להורא  רשות  בהתאם  הביטוח,  על  המפקח  ביטו ות  ההון,  וחיסכון  שוק  "אישו  2019-1-6ח  ר  )להלן: 
 ביטוחי המבוטח"( 
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למבו שהט ידוע  המבוטחח  ביטוח  אישור  לק מצאת  ומקדמי  מתלה  תנאי  הינה  המבוטח ,  פעילות    יום 
ההרשא  מהמבוטחה,  בשטח  למנוע  רשאי  האישור  קיום  קבלת    ומבקש  ו/או  ההרשאה  בשטח  חזקה 

לפני  בוטח לא יועבר לידי מבקש האישור  ישור ביטוחי המוטח בשטח ההרשאה, במקרה שאפעילות המב
 . לעיל ר בסעיף זההמועדים כאמו

ישור  ת אקש האישור אטח להמציא לידי מבופת ביטוחי המבוטח, על המבולא יאוחר ממועד תום תק 
 .חוזהות על פי התקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשר וקפו לביטוחי המבוטח בגין הארכת ת

ומד  עמבוטל או    המבוטח עומד להיותדיע למבקש האישור כי מי מביטוחי  מבטח המבוטח יובכל פעם ש
ח חדש,  יטושור עריכת בח מחדש ולהמציא איהמבוטח לערוך את אותו הביטולחול בו שינוי לרעה, על  

 או השינוי לרעה בביטוח.ביטוח יום לפני מועד ביטול ה 30

כי אי המ ביטוחי המבוטח במובהר  זה, לא תגרע  מועד או בהתאם  צאת אישור  ביטוח  להוראות סעיף 
פי  מהתחייבויות המבוט  ,  חוזהל התחייבויות המבוטח על פי  , ועל המבוטח לקיים את כזה  הז חוח על 

על המבוטח לקיים את כל  בוטח.  לרבות כל חובת תשלום שחלה על המ  מורמכלליות הא  ומבלי לגרוע
המבו עלהתחייבויות  יימנע  חוזהפי  -טח  אם  קבלתגם  מהמבוטח  קיום    ו  ו/או  ההרשאה  בשטח  חזקה 

 במועד. גת אישור ביטוחי המבוטח י הצאהרשאה בשל לות המבוטח בשטח ה פעי

לקיים   .3 המבוטח  ביטוחיעל  תנאי  כל  לש   את  ובמועדם,  לם  המבוטח,  במלואם  הביטוח  דמי  את 
ול במשך  דאוג  בתוקף  יהיו  המבוטח  שביטוחי  המבוטלוודא  התחייבויות  תקופת  כן  כל  לקיימם.  ח 
לה לתביעה ולשתף פעולה  ת עיוהעלול להו  ר מיד על כל אירוע תחייב המבוטח להודיע למבקש האישומ
ידי מבקש האישור להגישה  -עללט  טוח אשר יוחשם מימוש תביעת בי ם מבקש האישור ככל שיידרש לע

 ים.  למבטח

  10.3-ו  10.2ם  פי סעיפי-ים עלביטוח בגין הביטוחים הנערכ נוסף, באחריות המבוטח לעדכן את סכומי הב
 יהם. פ-נשוא הביטוח המבוטח על של   ות מלא שווי כדי שישקפו תמיד א להלן, מעת לעת, 

מודגש   ספק,  הסר  המבולמען  על  כי  בתשבמפורש  לשאת  ההשתתפות  לומטח  ובסכומי  הביטוח  דמי  י 
 הנקובים בביטוחי המבוטח.  עצמית  ה

ע  ומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצטוחי המבוטח שיור רשאי לבדוק את אישור בימבקש האיש .4
. מוסכם  מבוטח כאמור בסעיף ביטוח זהת להתאימו להתחייבויות הל מנ עון שיידרש  כל שינוי או תיק 

כי אין בעבזה במפור ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור בריכ ש  ו/או  יטוחי  ת  ו/או בבדיקתם  המבוטח 
כדי  ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך    שור בדבר התאמתאו בשינויים כדי להוות אי/באי בדיקתם ו

חריות  בקש האישור ו/או לצמצם את אאישור ו/או על מי מטעם מקש הבכלשהי על מ להטיל אחריות  
 פי דין. -על או /זה ו חוזהי פ-המבוטח על

התאמ  אי  של  מקרה  בין  בכל  האמורה  לבין  המבוטח  ביטוחי  באישור  על    האמור  זה,  ביטוח  בסעיף 
 זה. הוראות סעיף ביטוחביטוחי המבוטח על מנת להתאימם ל ח לגרום לשינויהמבוט

סעיף ביטוח  ת האחריות כאמור בטוחי ובכלל זאת קביעת גבולוזאת, כי היקף הכיסוי הביכם בסמו .5
-חבות עלהמבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא הלת על  מזערית המוט הינה בבחינת דרישה    זה,
  או כלפי מי פי מבקש האישור ו/טח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כל פי דין. למבו-לזה ו/או ע  חוזהפי  

  אחרת בנושא   ורים ו/או כל טענההקשור לגבולות האחריות האמ   ים מטעם מבקש האישור בכלמהבא
 ידי המבוטח.צא על בה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוגו

ידי מבקש האישור   -תם עלעיל ו/או בבדיקן בעריכת הביטוחים כאמור ללמען הסר ספק, מוסכם כי אי
י  ועל פ   חוזהד המבוטח על פי המוקנים למבקש האישור כנגפה הועד ו/או תרע מכל זכות ו/או סכדי לגרו

 זה. חוזההמבוטח מהתחייבויותיו לפי  את ם כדי לשחררכל דין, ואין בה
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פים ו/או  וך ביטוחים נוסקף ביטוחי המבוטח ו/או לער ל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היככ
על חשבון  וסף ו/או המשלים כאמור,  ח הנווך את הביט, רשאי המבוטח לער משלימים לביטוחי המבוטח

תור  דבר ויידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש ב-על   שלים שייערךרכוש נוסף ו/או מ  המבוטח. בכל ביטוח
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש הא ו/או כלפי מי מטעם מבעל  ט כלפי אדם  קש האישור, למעישור 

בכל  בזדון.  לנזק  נוסף    שגרם  חבות  משלים ביטוח  עלשייע  ו/או  יורחב-רך  המבוטח,  המבוטח    ידי  שם 
 . לבתף אחריות צואישור, בכפוף לסעילכלול את מבקש ה

פוטר את מבקש האישור .6 מ  המבוטח  או  י מהבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאואת  בדן 
תוצא ו/או  ישיר  בבנזק  רכוש  לכל  התי  ו/או  המבוטח  באחריות  ו/או  מעלות  לצורך  אותו  תן  משמש 

י בגינו על  המבוטח זכאי לשיפו ם, לרבות אובדן או נזק אשר  ו מובא לאתר מתן השירותיו/א  םהשירותי
מכני שהתח פי   ו/או שבר  המביטוחי הרכוש  ש ייב  )או  זה  ביטוח  בסעיף  לערוך כאמור  זכאי  בוטח  היה 

אלמ בגינו  ההשתתפויות  לשיפוי  בלא  ו/או  בפוליסות  הנקובות  הפרהעצמיות  ו/או  חסר  תנאי  יטוח  ת 
 דון. חול לטובת אדם שגרם לנזק בז( אולם הפטור כאמור לא ייסותל הפו

א חידשם ו/או לא קיימם  ו/או להמבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה    וחי בוטח את ביט לא ערך המ .7
יום מראש על    14ן הודעה למבוטח  הזכות, לאחר מתם, תהא לרשות מבקש האישור  במלואם או במועד

האישור  כ מבקש  כן,  וונת  ולשלם  ערוךללעשות  המבוטח  ביטוחי  ההוצאות   את  וכל  הביטוח  דמי    את 
 והפרשי הצמדה וריבית(. ים רש לרבות דמהנלוות לכך )במפו

רוך את  ב הפרת התחייבות המבוטח לען התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקות בגיכל ההוצא 
וביטוחי   על המבוטח בלבד,  יחולו  לנכולמבקש האישור תהא  המבוטח,  הוצאות הביטוח  את    תהזכות 

 ן. הצמדה וריבית כדי שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשימכל סכום 

בהור המ  אותאין  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  וסעיף  אחריות  /בוטח  האישור  מבקש  על  להטיל  כדי  או 
י כ המבוטח  כי  מובהר,  באופלשהי.   אחראי  לרבוהיה  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  שהם  ן  נזקים  ת 

  פיצוי ו/או בשיפוי מפורש כי המבוטח יהא חייב ב העצמית. כמו כן, מוסכם בפות  תלסכום ההשת מתחת  
האישו במבקש  י ר  שהמבוטח  תשלום  ו/או  נזק  כל  בגין  חוייב  גין  עצמית,  השתתפות  תשלום  לרבות  בו 

 זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.  חוזהין או לפי קים שבאחריות המבוטח לפי דנז

 

ה כי  בזאת  מתחימוסכם  לה ימבוטח  זהב  ביטוח  נספח  תוכן  התנאים  עביר  כל  על  מבטחו    לידיעת 
יובה בו.  המבהכלולים  על  כי  התחייבויותי  וטח ר  כי  לוודא  החובה  פחלה  על  כלולות  ו  זה  נספח  י 

הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד  זה. אישורי   זהחושל סתירה יגברו הוראות  בביטוחים שערך. במקרה
 אינם נוסח מחייב. ו

 

 :טחהמבו ביטוחי .8

בגין אבדן או נזק    דותביטוח העבו  -רט להלן: פרק א'  שיכלול כיסוי כמפו  -  בלניותביטוח עבודות ק .8.1
רכוש  ת הביטוח בדבר רכוש סמוך והרחבה על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופ  יכלול  לעבודות. הפרק 

₪;    500,000ינימום  ת, מו מערך העבוד  20%-ת שלא יפחת מים וכן פינוי הריסות בגבול אחריועליו עובד
₪ למקרה ולתקופת    5,000,000-מת שלא יפחת  לישי, בגבול אחריו ביטוח אחריות כלפי צד ש  -'  פרק ב

הפרקהביטוח בגב   .  משען  והחלשת  רעד  בגין  הרחבה  מיכלול  יפחת  שלא  אחריות  ₪    1,000,000-ול 
תחלוף  למקרה   תביעות  וכן  ביטוח  לולתקופת  לביטוח  המוסד  ונזקישל  משימוש  גוף    אומי  הנובעים 

במלוא גבול האחריות. למען    בה,ו בביטוח חועי שאין חובה לבטחני הנדסי שהינו כלי רכב מנובציוד מכ
  פרק יכלול סעיף ול יחשבו רכוש צד שלישי. ההר כי רכוש מבקש האישור ו/או חברת הניהפק יובהסר ס
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  -'  חד מיחידי המבוטח; פרק גכל א  בנפרד עבורביטוח כאילו נערך  בדבר אחריות צולבת, לפיו יחשב ה
 . ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח 20,000,000-חת מבול אחריות שלא יפביטוח חבות מעבידים, בג

 ביטוח אש מורחב  .8.2

צמודותיו, לרבות תכולת שטח  על מערכותיו ו  זה  חוזה טיהור השפכים נשוא  המבטח את מתקן המכון ל 
רכוש אחר    המתקן  כל  ו/א וכן  ו/או המובא  באח  ובבעלות  המבוטח  על ריות  ההרשאה  ו/או  -לשטח  ידי 

אש מורחב, לרבות    בביטוח ן או נזק עקב הסיכונים המקובלים  ובדרכם, מפני א ור המבוטח במלוא ע עב
י נוזלים והתבקעות צינורות, שבר  ה, שיטפון, נזקות, רעידת אדמה, סערה וסופ אש, עשן, ברק, התפוצצ

 צה.  ות, שביתות, נזק בזדון ופריידי כלי טיס, פרע-יעה על, פגבידי כלי רכ -זכוכית, פגיעה על

 

 שבר מכני ביטוח  .8.3

ציוד והמכונות ה  בטחהמ לר  מצוייםאת כל המערכות,  בות  בשטח ההרשאה על בסיס "כל הסיכונים" 
 נזקי קלקול ושבר מכני. 

 

 חריות כלפי צד שלישיביטוח א .8.4

חב  את  דהמבטח  פי  על  המבוטח  פגות  בגין  גי ין  העעה  לרכוש  נזק  ו/או  ו/או  ופנית  לגופו  להיגרם  לול 
 ההרשאה ובסביבתו.  שטח שות כלשהי בשו של אדם ו/או יילרכו

תביעות    ם קבלני משנה ועובדיהם וכןלכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלני  ה כפוףהביטוח לא יהי
אחתחלוף   סייג  לאומי.  לביטוח  המוסד  ימצד  לא  מקצועית  נריות  בגין  ג זחול  ספק,  קי  הסר  למען  וף. 
 לצד שלישי. ורשייחשבו במפ ורכוש מבקש האישורהאישור, עובדי מבקש האישור  מבקש 

פי  -ב שלא קיימת חובה לבטחה עלחבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכ ג בדבר הביטוח לא יכלול סיי
כ  עודף החל  דין. כמו  כיסוי  יכלול  צד    -ח רכב מנועי  ביטו   ת התקני שלמעבר לגבול האחריון, הביטוח 

 ₪.  1,000,000)רכוש( עד לסך  שלישי 

אחריות צולבת על פי  לסעיף  שור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף  האיול את מבקש  הביטוח יורחב לכל 
 חידי המבוטח. נערך בנפרד עבור כל אחד מינחשב הביטוח כאילו 

 הביטוח. ע ובמצטבר לתקופת  ₪  לאירו 10,000,000בול אחריות:  ג

 טוח חבות מעבידים בי .8.5

עלהמבטח   המבוטח  חבות  פקודת -את  חד  פי  ]נוסח  חוק הנזיקין  ו/או  פגומים  הא  ש[  למוצרים  חריות 
גרם למי מהם  ו מחלה מקצועית העלולה להיפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/א, כל1980  -התש"ם  

ההרשתו בשטח  עבודתם  עקב  ו/או  כדי  הביטך  ובסביבתו.  יכלואה  לא  בגובה  סיי  לוח  עבודות  בדבר  ג 
 ער. נו  בדבר העסקת יונות ורעלים, וכןומק, שעות עבודה ומנוחה, פתובע

או מחלה מקצועית  היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/  האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש  
 עובדי המבוטח.שא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממבקש האישור נו כלשהי כי 

 מצטבר לתקופת הביטוח. ₪ לתובע, למקרה וב 20,000,000ל אחריות:  גבו

   עיתביטוח אחריות מקצו .8.6

ח,  דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוו/או    פי דין בשל תביעה-חבות המבוטח עלאת  המבטח  
 ם המבוטח.  מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעו מחדל מקצועי בגין טעות עקב מעשה ו/א 
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 חילת מתן השירותים. רע אשר לא מאוחר ממועד תלמפ  דיכלול מוע הביטוח

קב מעשה  מהם ע  אחריות שעלולה להיות מוטלת על מישל  קש האישור ביורחב לשפות את מבהביטוח  
על פי נחשב הביטוח    ף אחריות צולבתם מטעם המבוטח, בכפוף לסעיו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאי

 טח. ומיחידי המבנפרד עבור כל אחד כאילו נערך ב 

הגבל  כל  יכלול  לא  באהביטוח  מעילה  או  יושר  אי  בדבר  המבה  עובדי  מצד  ממון  אבדן  ים,  סמכוטח, 
מקרה ביטוח, נזק  חריגה מסמכות, השהייה או עיכוב בעקבות  שמצה ו הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, ה

 פליליים.  הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים יננסי וכן כוללכספי או פ

ח  נערך על ידי המבוטם תוקף הביטוח בתנאי כי לא  חודשים לאחר תו  12וי של  גיל  תיכלול תקופ הביטוח  
לא    ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוחף זה,  המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיפי  ביטוח חלו 

 של המבוטח.  נבע מאי תשלום או מרמה

 טוח. במצטבר לתקופת הבי₪ לאירוע ו 4,000,000ול אחריות:  גב

 חבות המוצר   יטוחב .8.7

ח את  עלהמבטח  המבוטח  ת-בות  בשל  דין  שפי  דרישה  ו/או  לראשו ביעה  תקופת  נה  הוגשה  במהלך 
פגיעה   בגין  עקב מוצרים שיוצ  גופנית הביטוח,  לרכוש שנגרם  נזק  ו/או טופלו  ו/או  ו/או סופקו  ו/או  רו 

 עבודות.קב העים"( ו/או וטח )להלן: "המוצראו שווקו ו/או הותאמו על ידי המבהותקנו ו/

 תים. ד תחילת מתן השירועד למפרע אשר לא מאוחר ממועהביטוח יכלול מו

ת  ח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות המפקרחב לשפות את מבקש האישור ו/או איו  הביטוח
הקש בכל  מהם  מי  על  ו/א מוטלת  במוצרים  עור  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בכפוף ו  העבודות,    קב 

 חד מיחידי המבוטח. כאילו נערך בנפרד עבור כל אולבת על פי נחשב הביטוח ות צי לסעיף אחר

טח  ף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוום תוקחודשים לאחר ת   12תקופת גילוי של  ול  הביטוח יכל
וח לא  השינוי בתנאי הביטיב מסעיף זה, ובמידה והביטול או  וי מקביל כמתחיביטוח חלופי המעניק כיס 

 שלום או מרמה של המבוטח. אי תמנבע 

 ופת הביטוח. אירוע ובמצטבר לתק₪ ל  4,000,000גבול אחריות:

 

   ביטוח כלי רכב .8.8

ח ו/או מי  בכלי רכב המשמשים את המבוט ל פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש  נדרש עביטוח חובה כ
ות או שימוש בכלי רכב  בעל   בתוצאתי( עקשלישי )לרבות נזק  המבוטח, וכן בגין נזק לרכוש צד    מטעם

יכא לא  אחריות אשר  בגבול  ל  600,000-פחת ממור,  וכן  ₪  על המבוטח  כל  אירוע,  ביטוח אחר שחובה 
 ל דין. לפי כ  לערוך

 לפיהם:ביטוחי המבוטח יכללו הוראות  .9

ענה ו/או  וטח מוותר על כל טידי מבקש האישור וכי מבטח המב-עלל ביטוח הנערך  הנם קודמים לכ  .9.1
 האישור. בדבר שיתוף ביטוחי מבקש ישה רד

דעה  לוח הויום לאחר מש  30ייכנס לתוקף אלא    לא   וחי המבוטח,ביטול של מי מביט  שינוי לרעה או .9.2
 או הביטול. של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי
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תנא .9.3 המבוט הפרת  ביטוחי  בתנא י  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  לח  בתום  הביטוחים  ידי  י  על  ב 
לא   בוטח מה המבוטח  מטעם  מי  האישור    ו/או  מבקש  מזכויות  שיתגרע  או  פיצוי  פי  לקבלת  על  פוי 
 וחים כאמור. ביטה

)ל .9.4 . חריג רשלנות רבתי  2013ה  ריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורמעט אחהיקף הכיסוי 
מבוטח על פי  ות הב המבטח וחו  כדי לגרוע מזכויותל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור  )אם קיים( יבוט 

 .  1981  -טוח התשמ"א חוק חוזה בי

שור , אולם  קש האימבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבפי  ת התחלוף כלמבטח מוותר על זכוה .9.5
 נזק בזדון.  ר לא יחול כלפי אדם שגרם להויתור על זכות התחלוף כאמו

לשאת  .9.6 האחריות  מוטלת  המבוטח  הביטו  על  דמי  ולנשיאה  בתשלום  העצמיות  השתתב ח  פויות 
 פיהן.  החלות על  

 סודית.ה יה תהווה הפר וראות סעיף בטוח זהפרה של איזה מה .10

  

קת  הנפיך תאר אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYY) האישור

באישור זה  בה. המידע המפורט , בהתאם למידע המפורט בתוקף יטוח פוליסת בח ישנה מהווה אסמכתא לכך שלמבוט  אישור ביטוח זה
באישור זה לבין התנאים הקבועים  ים נאים שמפורטה של סתירה בין התבמקרוחריגיה. יחד עם זאת,   כולל את כל תנאי הפוליסהינו א 
 ש האישור. זה מיטיב עם מבקט במקרה שבו תנאי באישור הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למע פוליסתב

 *רמבקש האישו מעמד  אופי העסקה* מבוטח ה מבקש האישור*

מועצה מקומית  :  םש
תאגידים   או/עמר  

ים ו/או חברות עירוני
סמך  גופי  ו/או 

ו/א  ו  רשותיים 
בשליטתם  ע מותות 

ו/א  מנהליהם  ו  ו/או 
 . יהםעובד

 

 נדל"ן ☒  שם 

 שירותים  ☒ 

 יםאספקת מוצר☐

הפעלה  אחר: ☐
מכון   ואחזקה של
 כים לטיהור שפ

 

 משכיר ☒

 שוכר☐ 

 זכיין ☐ 

 משנה קבלני☐

 תים מזמין שירו ☒

 יםמוצר מזמין ☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ח.פ.ת.ז./

 מען מען

 

 כיסויים 

 הביטוחסוג 
 

  גבולותלפי  קהחלו
  סכומיאחריות או 
 ח ביטו 

 מספר
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת.  
 ה תחיל

ת.  
 סיום 

סכום  גבול האחריות/ 
 ביטוח 

  בתוקף נוספים ייםכיסו 
   חריגים וביטול

  בהתאם  ויכיס   קוד לציין  יש
 מטבע סכום ' ד  ספחנל

 וש רכ
 

מ   ויתור  בערך כינון      לטובת  תחלוף  בקש  על 
 (309)האישור 

 ( 313כיסוי בגין נזק טבע )
 ( 314בה, פריצה ושוד ) וי גניכיס

 (316)  כיסוי רעידת אדמה
 ( 328ראשוניות )

מבקש  ו       בר מכני ש לטובת  תחלוף  על  יתור 
 (309) האישור 

 ( 328ראשוניות )
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 כיסויים 

 (302ולבת )אחריות צ  ₪  10,000,000     'צד ג
 ( 304הרחב שיפוי )

 ( 307שנה )קבלנים וקבלני מ
מבקש  יתו ו לטובת  תחלוף  על  ר 

 (309האישור )
 ( 315סוי לתביעות המל"ל )כי

בג נוסף  או  מבוטח  מעשי  ין 
המבוטח   מבקש    -מחדלי 

 (321) האישור 
ג'   כצד  מוגדר  האישור  מבקש 

(322 ) 
 ( 328ראשוניות )

ישור ייחשב כצד  ש האקרכוש מב
 ( 329ג' )

אחריות 
 מעבידים 

 ( 304וי )הרחב שיפ ₪  20,000,000    
מבקש    תורוי לטובת  תחלוף  על 

 (309האישור )
נוסף  מבו  וייחשב    -טח  היה 

מע  מי  של  ובדי  כמעבידם 
 (319המבוטח ) 

 ( 328ות )ראשוני

ת אחריו 
 המוצר 

 (302צולבת ) אחריות ₪  4,000,000    
תחלוףויתו  על  מבקש  לטוב   ר  ת 

 (309האישור )
או  מבו  מעשי  בגין  נוסף  טח 

מבקש    -המבוטח    מחדלי 
 (321ישור )הא

 ( 328וניות )ראש
 ( 332דשים )חו  12  -תקופת גילוי  

אחריות 
 מקצועית 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  4,000,000    
שון הרע  השמצה והוצאת ל דיבה,

(303 ) 
 ( 304הרחב שיפוי )

לט תחלוף  על  גורם  ויתור  ובת 
  )חברות  ו/או עמותות (  308ר )חא

רשותיי סמך  גופי  ו/או  ם  בנות 
ו/ נבחריהם  עובדיהם  ו/או  או 

 הליהם( ומנ
מבק לטובת  תחלוף  על  ש  ויתור 

 (309ור )האיש
או   מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח  מחדל אחר    -י  גורם 
עמותות בנות  )חברות  ו/או  (  320)

רשותי סמך  גופי  ו/או  ו/או  ים 
ו עובדיה/נבחריהם    ם או 

 הליהם( ומנ
בגין   נוסף  או  מבוטח  מעשי 
המבוטח   ש  מבק  -מחדלי 

 (321) האישור 
 (325בדים )עו מה ואי יושר מר

 ( 326פגיעה בפרטיות )
ביטוח  עיכוב/ מקרה  עקב  שיהוי 

(327 ) 
 ( 328ראשוניות )

 ( 332דשים )חו  12  -תקופת גילוי  

        אחר

 

שימה המפורטת  ציין את קוד השירות מתוך הרבוטח למבקש האישור, יש לן המי ב חוזהים ב, לשירותים המפורט)בכפוףפירוט השירותים 
 ח ג'(*: בנספ

 

 

 טול/שינוי הפוליסה * בי
  הודעה משלוח אחרל  יום 30ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או  האישור מבקש לרעת שינוי

 יטול. בדבר השינוי או הב האישור למבקש
 

 שורחתימת האי
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 שורחתימת האי
 :המבטח

 
 בתוקף.   לסמן שדות אלה כשדות שאינם ניתן באישור ביטוח כללי  *
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 ידע בטחת ממחשוב וארישות ד  –נספח ו' 

 
וסייבר אשלהלן   וכה ליישמן  הזר יידרשו מאת המזמין ואשר באחריות הקבלן  הנחיות אבטחת מידע 

 כחלק מדרישות התחזוקה של המט"ש.
 

 י כלל 1

ונה מדו בדרישועלמזמין, י  קוהמערכות שיסופ 1.1 לי האבטחה מטעם  ת  מדיניות אבטחת המידע 

ה  וכפי  עהמזמין  הרגולציהנדרש  ידי  ומס   ל  המהרלוונטית  רשמייםמכי  הרשות    לצה  מטעם 

ו ו\להגנת הפרטיות  מאגרי המידע  רשם  הל\או  רשות הסייבר  יפורסמו  או או  כפי שאלה  מית, 

על  לעת  מעת  שיעודכנו  הרגולטורים  וכפי  תמ,  ידי  ללא  בוזאת  נוספת  שינוי  רה  של  מקרה  כל 

  תקופת  רית חדשה לאורךת החלטה רגולטובעקבו קבלן הוצאות או עבודות נוספות המצריך מה

 ההתקשרות. 

 מירת סודיות ואבטחת מידע מול המזמין. הקבלן יחתום על התחייבות לש 1.2

גי  לן הקב 1.3 ו/או מורשה  עובד  כל  ויתעד הדרכות עבור    ייך למזמין הששה מטעמו למידע  יקיים 

דיות,  רות סושירותים, לרבות החתמתם על הצהש המותר במידע במסגרת מתן הבאשר לשימו

ין, והכל בהתאם לטת על סודיות המידע של המזמלשמירה מוח ייבות  בין היתר, התח  הכוללות,

על  שיאושרו  ה-לנוסחים  ההורמזידי  את  יכיל  כאמור  ההתחייבות  כתב  כי  מובהר  אות  מין. 

 מהותן. ות דומות בא זה או הור פחהקבועות בנס 

 מול המזמין.  SLAרמת שירות  הקבלן יחתום על הסכם 1.4

מה 1.5 במסגרקבלן  כי  חובותיותחייב  קיום  ה  ת  ברורהתהא  הפעילות פרדה  בין  ולוגית,  פיזית   ,  

ה הפעילות  לבין  המזמין  של  במידע  עבור  מבהמבוצעת  ו/או  אחרים  גופים  עבור  במידע  וצעת 

 מו.  הקבלן עצ

נתונים ליעדים שאינם  הקמתה ויוודא כי אין שידור  למות לאחר  צת מערכת המ א  הקבלן ינטר 1.6

ע" העיראושרו  הצגי  לרבות  חיבוריםייה,  דו"ח  האמורהמוכי  ת  את  מחייב    –לעיל    ח  כחלק 

 המסירה למערכת. מבדיקות  

מאגרי   1.7 ניהול  של  מקרה  במיבכל  הרגולציה  דרישות  לפי  לצורך  ובהתאם  חיצוניים  עניין,  דע 

הז ויוכ הקבלן  יוגדר  כמחזיק יה  ובהת  רשם  המזמין  של  מידע  בכל  במאגר  יעמוד  לכך  אם 

 יה. ת הדין והרגולצניין זה בהוראועות לע החובות הקבו

  ם. ן דיווחים שוטפים בכל הנוגע למתן השירותישאי, לפי דרישתו, לקבל מהקבל זמין יהא רהמ 1.8

שו  וביקורות  מעקב  לבצע  המזמין  רשאי  יהא  כן,  ביק כמו  לרבות  לבורטפות,  פתע,  יקת  דות 

תקינות אבטחת  בחינת  מתן השירותים למזמין, לרבות    ו של הקבלן בכל דרך בקשר עם פעילות
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הקה ועמידת  בה מידע  הדיןבלן  השיר  וראות  ומתן  פעילותו  על  בהתאם  החלות  וזאת  ותים, 

המזמין יהא  וראות נספח זה לעיל ולהלן. לצורך כך, נציג מטעם  והלהתקשרות הצדדים במכרז  

י נציג מטעם הקבלן, וכמו כן  עות העבודה המקובלות ובליווי הקבלן בשדהיכנס למשרל  רשאי

ים לקבלן, אשר יידרש להשיב  שלוח שאלונ צעות מאת הביקורת באמי המזמין לבצע  הא רשא י

 .ידי המזמין-ליהם בתוך זמן סביר שייקבע עלע

ו/או בקיום ה 1.9 ליקויים במתן השירותים  נספכרוראה מהוראות המככל שיימצאו  ו/או  זה    חז 

יהא רשו/או מ יוהוראות הדין, המזמין  ליקויים אשר  דו"ח  לצורך מתן  עבר לקאי להכין  בלן 

פרק זמן סביר אשר יוגדר  לן יתקן את הליקויים כאמור בקויים. הקבול בליהתייחסותו וטיפ 

 ם לאופי הליקויים וידווח על כך למזמין בכתב.  תאידי המזמין בה-על

 

 המצב הקיים יבר לרכיביילת הגנות סהחיענון תחזוקתי ור 2

כרז זה, יבצע הקבלן במסגרת מלידי    ת קבלת המערכת הקיימת לתחזוקה מהנדרש בעכחלק   2.1

ר ה אקבלן  ורכיבי  הסייבר  הגנת  לאמצעי  מלא  זאת  יענון  הקיימות,  במערכות  המידע  בטחת 

 שור מראש והנחייה כתובה של המזמין. איבכפוף ל

 ות: כרז זה ויכלול לפחל הקבלן במשממחויבותו ד ע כחלק בלתי נפרהריענון יבוצ 2.2

הרכ  וידוא 2.2.1 בכל  לרבות  יבי המהגדרת סיסמאות חזקות  תים, עמדות מחשב, שרחוברים, 

 ב חומרתי או תוכנתי במערכות הקיימות. כיבי קצה ומצלמות, ממשקי ניהול וכל רכיר

 מרה ותוכנה( ושינוי סיסמאות ברירת מחדל ברכיבים הקיימים )חו קהבדי 2.2.2

והקהאספ 2.2.3 הגדרה  שרת  ק,  הצורך  על    LDAPושרת    RADIUSמת  הביטחון,  פי  ברשת 

)אביזרי קצה, רכזות,    ם ברשתבי הקצה הקיימיימות של כל רכי רות לאכולל ביצוע הגד

 . RADIUS-ומכים בתקן זה( לאימות מלא מול שרת השרתים ומחשבים הת 

בסיס    802.1יכולות תקן   2.2.4 על  ע  Certificateימומשו  מוצפן  הבוייעודי  רכיבים  ומכים ת ר 

 זאת.

ההפ 2.2.5 מערכות  והעדכון  הרכז  Firmware-עלה  הקצה,  רכיבי  ורכבכלל  הליבה  ות  יבי 

 מים. הקיי

הרכ  2.2.6 ההתאמת  הסיי יבים  הגנת  המידע,  אבטחת  לדרישות  כפי  קיימים  הרשת  והגנת  בר 

 הנדרש במכרז זה. 
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 : ותהרשא 3

במערך זה    גי נתונים.סופי עובדים ולפי  מערכות המכרז יאפשרו הגדרת מערך הרשאות גמיש ל  3.1

שי פרופילים  הרשאות  נוהלו   תפעול  עובדי  משתמשים:  סוגי  ושטחלפי  צופיל  מנהלים,  ם,  , 

וכי ב מדווחים  תאפשר  ו"ב.  המערכת  המוגדרות.  לסמכויות  )צפייה,  התאם  הרשאות  מדרג 

עוד בהתאם לסוג  צפייה במידע זמן אמת בלבד או זמן אמת + תחקור, ו,  עדכון, יצירה, ביטול

בהמ הן  פרערכת(  משתמש  של  מת  ברמה  והן  משרטני  בעלי  קבוצות  מחלקות,  כגון  תמשים 

 ו'. דים וכתפקי

ורק ע"י המזמין באמצעות מנהל  במערכתדרות המשתמשים  כל נושא הג 3.2 המערכת    יבוצע אך 

 מטעמו . 

 ניהול המערכת ומידור הרשאות ביניהם. ל   יוגדרו מורשים של המזמין 3.3

 

 ית ות ולרשת העירונגישה למערכ 4

דת  יזית מרשת האינטרנט, למעט נקות ברמה הפ שת ייעודית המבודלנית הינה רוהרשת העיר  4.1

 ק מבוקרת אחת. ממש

של המזמין שרק ממנה    IPקיים, יוגדר ממשק ניהול נגיש מכתובת  המצב הבמסגרת תחזוקת   4.2

למ להתחבר  יהיה  מוצפנת  ערניתן  התחברות  באמצעות  יוגן  זה  ממשק  מניעת  ל    SSLכת. 

 זדוניים.  יםהעלאת תכנ

ע"י    –וצפן  תווך מ ל ידי גורמים מורשים בלבד על  י תבוצע עהעירונית תבוצע ע"גישה לרשת  ה 4.3

SSL VPN  ישירה לרשת מרשת האינטרנט. ה גישה . לא תהי 

 ית לרשת תנוהל ותבוקר על ידי  גישה חיצונ  4.4

 ת.רשות וכלל רכיבי הממשק הניהול, המצלמ  –סגורה לכל גישה אחרת לעולם ה המערכת תהי 4.5

רך  דע לצום צורך של ממש בקבלת גישה למי ו/או לכל מי מטעמו, אשר לה  או לעובדיו/ו לקבלן   4.6

השירותי תפקידמתן  וביצוע  תהאם  הש  ם,  ביצוע  לשם  ורק  אך  למידע  גישה  ירותים  הרשאת 

כל פעולה  ,  והכול על בסיס עקרון "הצורך לדעת" נציג המזמין על  תוך מתן הודעה בכתב אל 

 שורו.  אינדרשת, ובכפוף ל

 VPNגישת    וביצוע תפקיד הקבלן יתבצע ע"יהניהול לצורך מתן שירותים    ברות לממשק חתהה 4.7

 MFAלמזמין עם 

ף / לגרוע משתמשים ו/או לעדכן  ר לעיל, על הקבלן חל איסור מוחלט להוסימהאמו מבלי לגרוע  4.8

 למשתמשי הקבלן(. תמשים במערכת )הנ"ל נכון הן למשתמשי המזמין והן  משהרשאות של 
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כלל    כל סיבה שהיא, הקבלן יוודא כיו/או כל גורם מטעם הקבלן מ   קה של עובדס סיום העעת  ב 4.9

 יבוטלו לאלתר. למזמיןו למידע השייך  רשאות הגישה של ה

ת )כניסות/נעילות,  רכמשתמשים אוטומטי לגבי פעולות של גישה למעהמערכת תבצע ניהול לוג  4.10

כך שניתן יהיה לזהות  ל נתונים,  ווי וביטשינ,  ה(, צפייה, הזנהולרבות ניסיון גישה מאושר/נדח

לוג לגבי  ינוהל  שינוי. כמו כן  ירת ערך קודם לבות שמע מה ומתי וכן מאיזה מחשב. לרמי ביצ

 שינויים בהרשאות. 

ג 4.11 ניסיון  תואכל  לא  הוא  בין אם  לא אישרה,  מכל  ם  ישה שהמערכת  ובין  הגישה  את הרשאת 

יסיונות כושלים שתונפק  ם ברשימת נגהבקרה,  ון  גנף על התיעוד במנסיבה אחרת, יתועד, בנוס

על   24-לאחת   ותועב-שעות  הקבלן  לעיוידי  של  ר  וטיפולו  א  \מנהל  נו  הממונה  מידע  בטחת 

 והסייבר של המזמין.

עולות עובדי הקבלן. כמו כן, כל  פ  רטי לוג למנהל המערכת של המזמין, בדגש עלהקבלן יעביר פ 4.12

,  סף על התיעוד במנגנון הבקרהיתועד, בנו  ה שהיא,סיב ל  רכת לא אישרה מכניסיון גישה שהמע

כושלים   ניסיונות  ברשימת  תוגם  ל אשר  אחת  עלש  24-נפק  הקב-עות  ותו ידי  לעיונו  לן  עבר 

המ מנהל  המזמין.  של  בלוג  וטיפולו  לצפייה  נגיש  יהיה  המזמין  מטעם  למידע  הג ערכת  ישה 

 בלן(. קת ע"י הילופע עבר להעברת דוח ישירות מתוך המערכת בכל עת שיחפוץ  )מ 

 

 ה אפליקטיבית:הגנ 5

הזוכה   אפליקטיביים  הקבלן  הגנה  אמצעי  הסלולארית  באפליקיממש  הממוחשציה  בת, ובמערכת 
 להלן: כד

 עבור אפליקציה סלולארית  5.1

 ת סיסמה במסך כניסה למערכת. אי חשיפ 5.1.1

 יסמאות אחידה במערכת, הכוללת: ס  החלת מדיניות 5.1.2

ראשונ • סיסמה  עלמסירת  גורם  -ית  ה   סמך מוידי  תועבר סלכך.  לעובד    יסמא 

באמצע  או  אישי  הסבר  באופן  עם  יחד  הנייד  הטלפון  לות  החלפת  מספק  גבי 

 ונית. מא בכניסה הראש הסיס

של   • תוקפה  ראשונית.  סיסמא  תפוגת  לאחר  הגדרת  )גם  ראשונית  סיסמא 

סיסמ איפוס  כניסתו    א(תהליך  עם  אוטומטית  יפוג  חדש  למשתמש  הניתנת 

 החליפה. ש לדרשונה והמשתמש יי הרא

 כל משתמש.  נית תהא ייחודית ושונה עבורסיסמא ראשו  •

 ש.עם שם משתמ MFAבוססת נדרש לממש כניסה מ •
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 סיסמא. ווים בת  8מינימום  •

וספ • אותיות  מורכבת   סיסמה  אחת  שילוב  אות  )לפחות  וסימנים  גדולה,  רות 

ספרים אותיות  ה, ספרות וסימנים(. לא תותר הכנסת סדרה או רצף מטנאות ק

 .דרסו

 יום. 90 -מה אחת לסהחלפת סי •

 ה לתמיכה.ים או ע"י פניי ר שעתישחרור לאח –ניסיונות שגויים   5נעילת משתמש לאחר  5.1.3

הסיסהצפנ 5.1.4 לפחות  ת  הנתונים  בבסיס  )  2048מאות  אלגוריתם RSAאו    AESביט  או   )

 חד כיווני.   מקובל

ברמת  ב 5.1.5 קלט  המוז  TYPEדיקות  הנתונים  לתקינות  המשתמש  ומבנה  ע"י  ניעת  )מ נים 

 ת.ז.(. יפת תאריכים וספרות, תקינות חריגים, אכ  תווים

התקשרו 5.1.6 פעילות/  לאחרניתוק  אי  ת  של  זמן  פעילות.  -פרק  לסיום  ברירת  קיום  המחדל 

Session   ת הזדהות מחודשת. דקות. חוב  5תהיה 

 למערכת ניהול הדוחות באופן מוצפן. ם מהטלפון החכ  העברת מידע 5.1.7

עדכו  5.1.8 של  בשל  במקרה  אפליקציה  אבטחת  בען  הודעמ יית   , חובת  ידע  על  באפליקציה  ה 

 ומניעת המשך שימוש עד עדכון.  העדכון

 

 פדפן(: וססת ד אינטרנטית )מב  מערכת ממוחשבת עבור 5.2

 שם משתמש. עם  MFAנדרש לממש כניסה מבוססת  5.2.1

 כת, הכוללת: עראות אחידה במ החלת מדיניות סיסמ 5.2.2

על • ראשונית  סיסמה  מו-מסירת  גורם  הסיסמאידי  לכך.  לעובד ת  סמך    ועבר 

אישי י  באופן  הנייד  הטלפון  באמצעות  החלפת  או  לגבי  מספק  הסבר  עם  חד 

 ת. בכניסה הראשוניסיסמא ה

תפוג • סיסמהגדרת  )גםת  ראשונית  סיסמא  של  תוקפה  ראשונית.  לאחר    א 

הנ סיסמא(  איפוס  למשתמש  תהליך  כניסתו  חדיתנת  עם  אוטומטית  יפוג  ש 

 ש להחליפה. הראשונה והמשתמש יידר

 שונה עבור כל משתמש. ייחודית ו  אראשונית תהא סיסמ •

 תווים בסיסמא  8ם מינימו •
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סיסמה • וספר מורכב  שילוב  אותיות  )לפת   וסימנים  או ות  גדולה,  חות  אחת  ת 

  ותמספרים אותי . לא תותר הכנסת סדרה או רצףאות קטנה, ספרות וסימנים( 

 סודר.

 יום 90 -החלפה אחת ל •

 רות דו 5-על סיסמאות   היסטוריה של אי חזרה •

לאחר שעתיים או ע"י פנייה  שחרור    –ניסיונות שגויים    5שתמש לאחר  מנעילת   •

 יכה. לתמ

 יים למניעת נעילה ע"י רובוט. ות שגוניסיונ  3לאחר   CAPTCHA-ימוש בש •

 יום   180מש שלא הזדהה חסימת משת •

 

בפרוטוקול   5.2.3 בתוקף,    Httpsשימוש  אבטחה  תעודת  לרבות  היישום  דפי  , bit 2048בכל 

 לתעודות האבטחה. ( המספקת ביטוח Authority Certificate) כת עולמית סממרשות מו

למערכת   5.2.4 וסיבאמצעוגישה  משתמש  שם  אישית   ת  ש י  –סמא  ב כולת  או    OTP-ימוש 

CAPTCHA  .כמזהה נוסף 

באמצעות  הצפ 5.2.5 תעבורה  ברמת    tokenנת  ביט    AES256מוצפנים    sessionה  רנדומליים 

 ומעלה 

קלט   5.2.6 תוגדרלכ  -בקרת  קלט  שדה  ערכים ר  ל  מו  שימת  עדיפות  וטווחים  תוך   , תרים 

 גורה של ערכים. לרשימה ס 

בסוף הדף, לא    UIDנות  ולת לש )חוסר יכ  URL-הלציה של כתובת  למניפומניעת אפשרות   5.2.7

 וסיף דפי משנה( ניתן לשנות או לה

ה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד  קצלא תחשוף למשתמש ההמערכת   5.2.8

 ודעה גנרית.לקובץ לוג בלבד או תינתן ה כאלה יכתבו ום. שגיאותיש וטבלאות בתוך הי

זיהוי מחדש של   המחייבשל אי פעילות,  לאחר פרק זמן    SESSION TIME OUTהגדרת   5.2.9

 דקות.   30תהיה  Sessionום המשתמש. ברירת מחדל לסי 

יעבות  במקרה של העלא 5.2.10 ר סניטציה קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת 

 . phpו/או  htmlעל סיומת לא פוגענית, כגון רת כקובץ בשת ויישמר בשרבצד ה

 בקרת פלט:  5.3

 פיסים.ות במסך או בתד חשיפה של סיסמאוא אי  ויד 5.3.1
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המערכת   5.3.2 באמצעות  גבייה  ותתבצע  כרטיס  תווי  4הצגת    -במידה  של  בלבד  אחרונים  ם 

 ספרות אחרונות של הטלפון.  3-למשתמש, קידומת ו איהאשר

 ה של שדות שלא נדרשים. ערכת, חשיפמהמופקים מהת ידוא שאין בדוחוו 5.3.3

 שירות. ת המידע במערכת כל עוד נמשך השמיר 5.3.4

 נדרש לעשות שימוש באתר  –אמצעות המערכת  שראי בסליקת כרטיסי אבמידה ותתבצע   5.3.5

 לא לשמור פרטי אשראי במערכת. ו PCI DSSדי העומד בדרישות תקן סליקה ייעו

 

 אבטחת תשתית  6

 פרד מאספקת כל רכיב מחשוב. חלק בלתי נ כתי המערכת שרוירוס על -אנטי התקנת 6.1

 ם.מורשי יטור התקנים לא תיות תקשורת ונעל תש להגנה NACהמלצה להתקנת מערכת  6.2

על מנת למנוע ממשק ישיר בין    STORED PROCEDURESאו    WEB SERVICE-שימוש ב 6.3

 מאובטח(. API-לשרת בסיס הנתונים )שימוש בש המשתמ

 ין. זמ תונים ייעודי למבסיס נ 6.4

 והקשחתו.  יס הנתוניםס הגנת ב 6.5

 ית.  רבעונ  בשרתים ברמה  CRITICALחת מידע  המציע עדכוני אבט 6.6

 WAF-שימוש ב 6.7

 קביל . או תקן מ 27001ה הסכמה ת"י ת שעברשימוש בתשתי  6.8

 

 עי הגנה ברמת תקשורת אמצ 7

 ות מאושרות לי שימוש בתעודות דיגיט 7.1

 בסביבת ההפעלה IPSמימוש   7.2

וויד 7.3 תצורה  תחזוקה  הקפאת  ניהול ברוא  הרש  כיבי  הוניטור  וברכיבי  ברשת   Firewall-ת 

 התקשורת. 

הקפאת 7.4 ווידוא  בעלי    תצורה  תחזוקה  כברכיבים  לחסימת  רשת  IPתובות  יכולת  במתגי  וכן   ,

 מכל סוג. מנוהלים 

עבני 7.5 נתונים  תעבורת  וסוגי  תקשורת  נתיבי  עורק    ור טור  מחשב,  שרת,  ביטחון,  רכיב  כל 

 קשורת. תקשורת ומתג ת
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בתווך שבין מחשבי    TLS1.2מימוש    -אתרים מרוחקים  בענן או ב  םמשקי נתונימ  במקרה של 7.6

 ת.  או שרתי המערכ\יבים וקצה, הרכ

 

 ק: גישה מרחו 8

לסביבה הארגבגי 8.1 לצורך  שה למערכת מחוץ  ושימוש  ונית  הגנה  ליישם אמצעי  נדרש  תחזוקה, 

טור  י ך הגישה, נווהקבלן, הצפנת ת  ות הצפנה מקובלות להגנה על המידע )זיהוי אישי שליטבש

 י לטובת תחזוקה במערכת(.ייעוד  FWבגישה מרחוק, חוק   פעולות

יעשה    נטרנט או רשת ציבורית אחרת,שת האירחוק באמצעות רעל מתן גישה מ  שמדוברככל   8.2

אשר מטרתם לזהות את המתקשר    יםנוסף על אמצעי האבטחה המקובלים גם באמצע   שימוש

הרשאתו   את  הפעילות  והמאמתים  הי מר לביצוע  ואת  הנ קחוק  ככל  שימוש  פה.  יעשה  יתן, 

  מובהר   ע מהאמור לעיל,שאה. מבלי לגרועל ההרי הנתון לשליטתו הבלעדית של בבאמצעי פיז 

ה  פננטרנט, תיעשה אך ורק תוך שימוש בשיטות הצורית או באיכי כל העברת מידע ברשת ציב

 מקובלות 

 . 2FAדו שלבי י חיבור בעלי זיהו וב IPSECאו   SSLVPNהקבלן יפעל בחיבור  8.3

 

 שרידות: גיבוי ו 9

(,  Failoverרכות ) גיבוי חם למע ים, שרתמערך גיבוי קר לנתונים הנבחריהמציע יקים ויתחזק   9.1

 דרישות מכרז זה ולהנחיות המזמין.בהתאם ל DRים וירטואליים שרידים ואתרי שרת

תכנ 9.2 ו  וןבעת  אופטיים  סיבים  )מבוססת  התקשורת  ברשת  וא\הרחבות  נחושת  תק\ו  רת  שואו 

נתק דות בקווי התקשורת למקרים של  את נתיבי התקשורת למתן שרי  תכנן הקבלןיאלחוט(  

 או באתר ליבה בודד. \ן תקשורת בודד וו בארו א\קשורת בודד וו, חבלה בגוב תבק

והשחזור  המ 9.3 הגיבוי  מערך  את  להציג  מתבקש  מאסון  מגציע  ההתאוששות  מערך  כולל  יבוי, 

(DRולפרט כיצ השירות של המערכת במקרה  ם ואת רצף  יידות הנתונשרד הוא מבטיח את  ( 

 תקלה מהותית. של 

לה  9.4 מתחייב  להקבלן  ובכתודיע  מיד  אירמזמין  כל  אודות  אבטב  לאירוע  וע  חשש  ו/או  חה 

הקשור במ בכל  יוואבטחה  גם כאשר  היתר  ובין  למזמין,  שנגרם    דע ידע השייך  נזק  כל  על  לו 

 יומם.  או חשש לק  עיקה של מידמח ליפה, שינוי או למידע של המזמין לרבות כל ד

 אחת לשנה. מלא   DR -בר לור ומעהמכרז, הקבלן יבצע ניסוי שחז  כחלק מתחזוקת מערכות 9.5
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קבלן מתחייב להשמיד כל מידע שנותר  תקשרות במכרז לאחר גמר מתן השירותים, היום ההעם ס 10

ב אוד  כלאצלו  כדין  מאומתת  הצהרה  למזמין  ולמסור  שהיא,  המידע  דרך  מחיקת  ערכותיו  ממות 

 ור. מכא
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 תכניות  – 8 חלק

 

 מט"ש התכניות 

 

 

 תנוחת מכון הטיהור   – 81646-02 -

 

- 81646-07 –  P&I Diagram 

 

 כלל התוכניות  -הור שפכיםטילהור לה של מכון טיפעהקמה וה -

 

 ון אגם פארק עומר מכון הסינ תוכניות 
 
 
 

   יוב וניקוז  ,ב חיםמערכות מים ,קול -כלליתוכנית ת  – 12/2241/001 -

 

- 2241-013-1 –  P&I Diagram 

 

 תנוחה חדר משאבות   –12/2241/010 -

 
 
 

 ייט בפארק המדע אגם ש  - פרשה טכנית
 
 


