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 "מ חברת מי יבנה בע

 
 

 02/2022מס'  מכרז פומבי
 

 בעיר יבנה ובמועצה גן יבנה ה למתקני מים  אחזקמתן שירותי תפעול ו ל
  

 למשתתפים   הוראות
 
 

המים  למכוני הביוב ו האחזקתפעול ו יבזה הצעות למתן שירות  נהמזמי ,"(החברההלן: "ל)חברת מי יבנה בע"מ 
יבנה בתחום העי גן  יבנה ותחום המועצה המקומית  והמי"  ן:)להל  ר  הביוב  להלן  (" םמכוני  , בהתאם למפורט 

 מסמכי המכרז:יתר וב

 סמכי המכרז מ
 

 הוראות למשתתפים במכרז.  .א
 

 הצעת המשתתף.  .ב
 

"( על נספחיו  ההסכםים שהצעתו/ם תיבחר במכרז )להלן: "/זוכהנוסח ההסכם שייחתם עם ה  .ג
 ן: המפורטים להל

 
 

 . "(המפרט הטכנימפרט טכני מיוחד )להלן: "    - נספח א'
 יקות תקופתיות ת שוטפים ובד נוסח דוחו - פח ב'סנ

 נוהל משרד הבריאות לחיטוי קווי מים וביוב.   - נספח ג'
 תקנות מקורות אנרגיה.    –נספח ד' 
 דו"ח תיקונים ועבודות.    –נספח ה' 
 וגירוז לאביזרים.טיפול    –נספח ו' 

 . הקבלן ביטוחי  אישור  –( 1)ז'  פחנס
 פטור מאחריות לנזקים. לן הקבהצהרת   –( 2' )נספח ז

 ."לעבודות בחום תנאים הצהרת הקבלן " –( 3נספח ז' )
 כתב ערבות וסח נ   -נספח ח' 

 בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק. הצהרת הקבלן   - 'טנספח 
 עדר תביעות. ן על הי רת הקבל הצה   - 'ינספח 
 אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע    - 'יאנספח 

יב' הר  -  נספח  העדר  בדבר  בעבירו תצהיר  חקירה  ו/או  שנושאן  שעה  ו/או  קלון  עימן  שיש  ת 
 לי פיסקא

 
מי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל  ף במכרז כראה במשתתת  החברה

-עלאת כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו    ם, קיבלאת תוכנ והוא קראם, הבין  
 ה במכרז.בחר כזוכירף אם הצעתו ת סכם המצו תנאי הה פי
 

ה נמצאאת המשתתף כמי שהצהיר שברשו  חברה בנוסף, תראה  בנין  ת  לעבודו הכללי    המפרט   תו 
, הבין  וראוהוא ק  במהדורתו האחרונה והמעודכנת בהוצאת משרד הביטחון, משרד השיכון ומע"צ

 וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש.   ואת תוכנ 
 

 

 ים תנאי סף למשתתפ  .1

המצטברים   התנאים  בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 
 המפורטים להלן: 

בלנים )בהתאם לחוק רישום ס הקבפנקהינו קבלן רשום  , ביום הגשת הצעתו,  המשתתף (א)
הנדסה   לעבודות  התשכ"טקבלנים  ראשי  ותקנותיו(    1969  -בנאיות  ניקבענף  וז ביוב 

כספיובסיוו  260סימול    ומים טורבינות   ובנוסף  לפחות  1-ב  ג  משאבות  ראשי  בענף 
 . לפחות 1-בובסיווג כספי  500סימול ותחנות שאיבה 
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הינו   (ב) נהמשתתף  )שנים    5  -ב  מוכח  סיוןי בעל  עבודות ) 2017-2021האחרונות  בביצוע 
קבלן רשום "י  ) עאחזקה של מכוני מים וביוב לרבות אחזקת ציוד מכני חשמלי וחשמל  

בבלבד   וביוב/  לתחום(  מים  בגודל  תאגיד  מקומית/אזורית   תושבים  60,000ל  שרשות 
   .לפי הלמ"ס לפחות 

 

 . או גבבה שפכים פסולת  להובלת, ההסביב להגנת מהמשרד בתוקף המציע בעל היתר (ג)
 

 . או גבבה השפכיםפסולת   לפינוי מאושר  אתר  תקף עם למציע הסכם (ד)

הינו   (ה) בהסהמשתתף  מחזיק  קאו  עם  רשום  כם  מוסמלחש בלן  חשמלאות    בענף  מךאי 
ניסיון בתחזוקה  ,  תלפחו   1א    160סווג    ברשם הקבלנים  רת במבניםתקשוו שהינו בעל 
 שנים האחרונות.  5הקמת תחנות שאיבה לביוב ומים לפחות במשך או \ו

של הקבלן   (ו) הביוב  מתקני  לכל  מעקף  לבצע  המסוגלת  ניידת  משאבה  בבעלותו  מחזיק 
ולשמ  סהתאגיד  על  כשל ור  של  מהספיקה  פיקה  ומכוןיש  מכון  כל  של    הנומינאלית 

ביצוע המעקף כל זמן  למשך    24/7טר לרבות צוות הפעלה קבוע  מ  10עד  של  ם  בעומקי
 הנדרש 

או מחזיק בהסשתהמ (ז) הינו  בעל  תף  רשום  עם קבלן  עם כם  א'  רמה  מים  דוגם  תעודת 
 שנים לפחות.  5ותק של 

  3עם ותק של    דוגם ביוב  בעל תעודת  שוםן רבלהמשתתף הינו או מחזיק בהסכם עם ק (ח)
 שנים לפחות. 

 המשתתף הינו או מחזיק בהסכם עם מנהל עבודה מוסמך ממשרד התמ"ת.  (ט)

אחז (י) היתר  בעל  הינו  עלהמשתתף  מים  למתקני  רעלים  להגנת פ  קת  המשרד  דרישת  י 
 תושבים לפחות.   30,000הסביבה לישובים בגודל של  

 מכי המכרז. בהתאם להוראות מס, בנקאיתהמשתתף צרף להצעתו ערבות  (יא)

או    1987  -המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז (יב)
הוגנ תנאים  והבטחת  כדין  )איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  חוק   -ים(, התשנ"אלפי 

חלפה שנה אחת לפחות   -מורים; אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים הא1991
 האחרונה.   עד ההרשעהממו

 
ע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי, כגון אי העברת לא הורש המשתתף  (יג)

  אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ניכויים,  
   .1981 –שבים התשמ"א הק המרשם הפלילי ותקנות ההתיישנות, לפי חו

 
 דין.  ים לפי כל נות הנדרשהמשתתף הינו בעל כל הרישיו (יד)

 
 תף הינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק. שתהמ (טו)

 .בנין ו/או הנדסאי בנין ו/או אדריכל  מהנדס באופן קבוע סיק מעה  ןקבלהמשתתף הינו   (טז)

ל על המשת (יז) גופי   יאמצהתף  חוק העסקאות  לפי  והמסמכים הנדרשים  האישורים  ם כל 
 . 1967-(, התשל"וחובות מס ות ותשלוםציבוריים )אכיפת ניהול חשבונ

 .המשתתף הינו בעל רישיון עסק (יח)

 

 . ובסיור קבלנים המשתתף השתתף במפגש הבהרות (יט)
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אחת משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  הנ  הצעת  או  המסמכים  וכל  במכרז, הדרושים    תוניםבלבד, 
הניסיון   השאר,  בין  בלבדכולל,  במכרז  המשתתף  שם  על  יהיו  הבנקאית,  אלוהערבות  א,  צו  ם א  ין  כן 

 .אחרתמפורשות 
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 עיקרי ההתקשרות   .2
 

 ( הינם כדלקמן: "הקבלן": עיקרי ההסכם עליו יחתום הזוכה במכרז )להלן בסעיף זה  .1
וני הביוב והמים בתחום העיר יבנה ותחום  למכ קה ה שירותי תפעול ואחז עבור החבר הקבלן יבצע

 להסכם, כדלקמן:  3המועצה המקומית גן יבנה, כהגדרתם בסעיף 
  

 

i. י המערכות במתקני המים והביוב בתחום התאגיד. מכלולי ומרכיב עול שוטף של כלפת 

 

ii. בתח והביוב  המים  המתקנים/מכוני  של  ושוטפת  מונעת  המועצה  אחזקה  ותחום  יבנה  העיר  ום 
וזאת    םעל כל מרכיביהמכוני הביוב והמים  את    חברהה יתחזק עבור  הקבלן    –  ן יבנהת גומיהמק

. העבודה תתבצע בימים  ר נספחי ההסכם, ובית להסכם  נספח א'י  הטכנכמפורט בהסכם, במפרט  
ובין השעות  -א' )  למעט שבתות    16:30  -8:00ה' בשבוע  ומועדי ישראל  להלן שעות העבודה  חגים 

לצורך  .חזקה המונעת והשוטפת כוללים טיפולים ועבודות יזומות במתקניםהא י  שירות ,  הרגילות (
  צוותים גבר הקבלן  לפי צורך ית ת ושוטפו מענה לעבודות היתנו  ו אנשי צוות מקצועיים שך יוחזקכ

במקביל    נדרשיםצרכים ההן מענה לכל  , ובכל מקרה ינתאו יחליף כ"א בהתאם למקצועיות הנדרש
 נים. בהתאם להוראות מנהל המתק

 

iii. ת  תבוצענה משך כל תוקפו של ההסכם בכל ימו  אחזקת המתקנים/מכונים בעת תקלה, העבודות
ש לרבות  ישהשנה  ומועדי  אחראי  ו,  ראלבתות  הקבלן  הכיפורים  ביום  היממה.  שעות  כל  במשך 

 ה והפיקוח ככל שיידרש. לום בגין שירותי המשטרלתיאום ליווי משטרתי / פיקוח לרבות תש
 

iv. של העבודות, כגון: אספקת  ות הנלוות הנדרשות לביצוע מושלם  לן את כל העבודבנוסף יבצע הקב
שמירה והתקנתם,  וחומרים  ניקי  ציוד  וכיו"ב,  על  כמפורט  ון  הטכני  הכל  ובמפרט  זה    -בהסכם 

 .   נספח א' להסכם
 

ו .2 הצורך  במידת  הקבלן  יבצע  החברה  בנוסף  לדרישת  מיוחדות,ודעב בהתאם  במצב    ות  חרום,  עבודות 
 כמוגדר בהסכם.    להכועמיים בהיקף מוגבל, פ-הסכם, וכל פרויקטים חדב אמורתאם לת חריגות בה עבודו

 
שעות ביממה במשך כל ימות השנה, לרבות    24זמין  לן  כרז יהא הקב דות נשוא המצוע העבולצורך בי  

פק ע"י  , הטלפון יסו לצורך מתן מענהיעודי קבוע  זיק בטלפון י . הקבלן יחשבתות, חגים ומועדי ישראל 
כך    הקבלן  לצורך  חשבונו.  הקבלן ועל  מ  כוננים   יגדיר  דיווחים  או  שיקבלו  התאגיד  מעובדי  המוקד, 

 ת יהיו קבועים ולא משתנים. נים להתראומספרי הטלפו  .ניםרכת ההתראות של המתקממע
  נה התאגיד מהמתקנים וידרש לתת מע   שלוכנס למערכת ההתראות  ות הכוננות יצודגש כי  בהר ומומו  

 ברור לו מה היא. א כל התראה גם אם ל את לולצ
 

התחלת    במועד הוצאת צו  ם אוההסכילתה ביום חתימת  חודשים אשר תח   12  ההסכם הינו לתקופה של .3
חת  בחבעבודה  החתימה  מורשי  בידי  ברם,  -רהום  המאוחר.  דעתה    לפי  שיקול  עפ"י  רשאית,  החברה 

חודשים כל אחת, כאמור    12  בנות עד  פותרצותקופות נוספות    5  -הסכם בהבלעדי, להאריך את תקופת ה
 ים.  חודש  60 ם לא תעלה עללהסכם. סך התקופה המצטברת של ההסכ  4בסעיף 

 
מת  חברה ה .4 כלאינה  הקבלן  חייבת  שהוא  פי  עבודה  היקף  עבודות  תזמין    יאוהלכל  כפי  מהקבלן  בהיקף 

בלביש דעתה  ושיקול  צרכיה  פי  על  ידה,  על  מחויב   הקבלןד.  ידרש  לב  יהא  כל  מצידו  את  העבודות  צע 
 . שיידרשו על ידי החברה על פי ההסכם

 

יהא  ,  נספחיועל כל    יו לפי ההסכםוכל מחויבויות גות,  יר ה נמנית על עבודות חביצוע העבודה, שאינ   בעבור .5
 .  בהתאם להצעת הקבלן על בסיס חודשילתמורה אשר תקבע אי הקבלן זכ

 

 וסף מע"מ כשיעורו עפ"י דין.  לסכום התמורה הנ"ל יתו .6
 

 בגין ביצוע עבודות מיוחדות תשולם לקבלן תמורה נוספת בהתאם לאמור בהסכם.   .7

 

לידר יהקבלן  ביצוע:  ות  ערב .8 בנקא ש  ערבות  להבהפקיד  אוטונומית  התחייבויותיו  ית  ביצוע  נשוא  טחת 
יום לאחר    90ועד    דות נשוא ההסכםההסכם. תקופת תוקפה של הערבות יהא משך כל תקופת ביצוע העבו
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₪    80,000בשיעור  והיא תהא    ההסכם, ע"פ המאוחר ביניהם,    ד גמר ביצוע כל העבודות נשואסיומו או ע

 שם הקבלן.   להסכם. השם שיופיע בערבות יהאח'  נספח  ט ב פורבות תהא בנוסח המבתוספת מע"מ. הער

 

 ם. כמפורט בהסכ לבמקרה הצורך יידרש הקבלן להפקיד גם ערבות בדק, והכו .9

 

 : )הקבלן(  המציע יביטוח  .10

ידי הקבלן שיזכה במכרז  חברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 10.1 על  ביטוחים  )להלן:    לקיום 
 .(", בהתאמההנדרשים הביטוחיםו/או " "יטוחהוראות הבו/או "  "דרישות הביטוח"

בדרישות  י הזוכה    הקבלן 10.2 לעמוד  לעיל    זה  (10)  "המציע    חיביטו"זה  בסעיף  כאמור  ביטוח  הידרש 
ל לתנורבות  ולהלן,  המפורבהתאם  ")להלן  ההתקשרות"  הסכם " בטים  אים     26סעיף  "(,  הסכם: 

אישור ביטוחי  )להלן: "ם ביטוחים  קיושור  נספח אילחוזה    ( 1)  ז'    ים בנספח" וי הקבלןעל יד  ביטוח"
)להלן: "לחוזה "הצהרת    (2)  'זנספח    ,"(  הקבלן לנזקים"  "(  תהרת פטור מאחריוצהפטור מאחריות 

  ."תנאים לעבודות בחוםלחוזה "( 3)  'ז פחנסו

לידיעת מבטחיו את   10.3 ומגיש ההצעה מתחייב להביא  ולהלן  ות לעיהמפורטהוראות הביטוח  דרישות  ל 
כי    אישור  בזאת כי קיבל ממבטחיו   ומצהירבמלואן  והחוזה    המכרזכי  ודות לפי מסמואת מהות העב 

 . ולהלן  ילע לבמסמכי מכרז זה  כמפורטדרשים הביטוחים הנעבורו את   ייערכו

לא יאוחר    חברההידי  י המכרז ולהפקיד בבמסמכ נדרשיםם הוחיההצעה מתחייב לבצע את הביט  ישמג 10.4
 : לתחילתן, אתממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי 

 .מבטחי הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי י הקבלן" ביטוח  "אישור לחוזה (1) 'חנספח  10.4.1

 . ן על ידי הקבלןומה כדי חת, "םריות לנזקיהצהרת הקבלן פטור מאח"לחוזה   (2) 'חנספח  10.4.2

   .ן על ידי הקבלןכדי  םוחת, כ"לעבודות בחוםתנאים  "לחוזה   (3) 'חנספח  10.4.3

ל 10.5 מתחיי  ((1)   'חנספח  )  הקבלןי  ביטוחאישור  המצאת  בנוסף  כאמור,  בכפוף  כי    הקבלןב  החתום 
דרישלק בכתב  בלת  "  מהחברהה  העלולותמב   "(הדרישה )להלן:  נסיבות  גילוי  של  להביא    קרה 

לבחון את קיום תנאי הביטוח    לחברהלאפשר  ל מנת  ו/או ע  איזה מפוליסות הביטוחעל פי  יעה  לתב
הדקבלד  ועממימים    14בתוך    הקבלןציא  ימ    ,חוזהשב   הביטוח   פוליסותמ  העתקיםלכך    רישהת 

"  הנדרשות  הביטוח)להלן:  כי  ,  "(מסמכי  בזה  הפוליסו   ברה חל יא  צמי  הקבלן מוסכם  חלקי  ת  את 
  שאינם רלוונטיים נתונים מסחריים  פו  שייחשומבלי      וא מכרז זה בלבדשנ   ות תקשרלה  המתייחסים 

   .מכרז זה נשואלעבודות 

כי   10.6 פ   גות לגביכל הסתיימובהר בזאת במפורש  יש להעלות במסגרת  להבהרות  ניה  דרישות הביטוח 
ת  ראו וה ללנה הסתייגויות  לא תתקב  העההצלאחר הגשת    .במסמכי המכרז  וך המועד שנקבע לכךתוב

 . דרישות הביטוחאו לטוח ו/הבי

במזאב  מובהר 10.7 שי  פורשת  שייערכו  ככל  בי תועלינה  או  /ו  יםנוי כי  מהוראות    חסהסתייגויות  לאילו 
תעלם  ת  ברההח  ,הקבלןשנמסרו על ידי  ח  טוי ב ה  סמכיה ממ לאיז  או דרישות הביטוח ו/אוהביטוח ו/

 . הםפחיונס חוזהה , המכרז  שצורף למסמכיוסח נ הינו ההמחייב  חסמהן והנו

י הקבלן"  ביטוח  "אישור   לחוזה  (1)  ז'נספח  אי המצאת  של  רה  במק  בזה, כי  ר בהמו  ספקלמען הסר   10.8
ידי   על  כדין  חתום  הכשהוא  פטור   (2)  'זנספח    לרבות,  (קבלן)ה  יעמצמבטחי  מתן  על  הצהרה 

ילת  למנוע ממנו את מועד תח  תרשאי  יהתהי  החברה  ,)הקבלן(  עציהמי  כדין על יד  מהחתו,  מאחריות
 .כנדרשהחתומים   המסמכיםהצגת  יבשל א  ותד וביצוע העב

' ז) הנספחים  אי המצאת  במקרה של    בזה, כי מובהר    לעיל,   10.8ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף   10.9
ו1) )ז(  בסעיף    ,(2'  )לראות    תרשאי  החברה  האתלעיל,    10.8כאמור  א  ( הקבלןבמציע  ת  כמי שהפר 

 . במכרז (לןהקב)המציע של  ו תו/או לבטל את זכיי ה זוהח

כי   10.10 הגשתש ביודגש  המבטחים  לב  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  אלא    ההצעות 
ה של  וחותמת  המהוומציעבחתימה  כמהוהצהרת  אישור    ים,  בדקציע  להם    י  ואין  מבטחיו  כל  עם 

 . שיםרדם הנהביטוחיי הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים

  
 כרז זה.רף למסמכי מבהסכם המצו קבועים ומפורטיםשאר תנאי ההתקשרות וההוראות  .11
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 ההצעה ואופן הגשתה  .3
 

 
בהתאם    חהשיעור הנ ה על בסיס  צע בהוך שהוא נוקב  על המשתתף למלא את טופס הצעת המשתתף ת .2

 . וכמפורט להלן למפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להסכם

  ון ת מכרז זה לשביעות רצבגין ביצוע כלל העבודות במסגר  ימליהמקס  הריטיינר /המחיר החודשי .3
    מע"מ, לחודש.ולל לא כ ₪ 80,000תאגיד הינו ה

ל ידו ביחס  באחוזים, שמוענק ע, את שיעור ההנחה  תףשתהמהצעת    –ב'  במסמך  ן  המציע לצייעל  
 , ללא מע"מ.למחיר החודשי הנ"ל

 
 . ז( אחו0להיות אפס )שיעור ההנחה יכול  

 
תהצעה .4 לתיבתה  תוכנס  שבו  מהמועד  החל  מגישה  את  ותחייב  בתוקפה  למועד    עמוד  ועד  המכרזים 

 לן . לה  7ר בסעיף  ה של הערבות הבנקאית כאמופקיעת 

 

 : , כשהם חתומים על ידו בשולי כל עמוד ועמודהמסמכים הר"מבנוסף להצעתו את רף לצ  שתתףעל המ .5
 

 ף.תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוס העתק  (א)

 כדין. אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים  (ב)

 2( כאמור בסעיף  מע"מ  ציבוריים )מאת רשויות  עסוק עם גופיםתעודת מורשה ל   העתק (ג)
עם עסקאות  צגופ   לחוק  מס(, ים  חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  )אכיפה  יבוריים 

 . 1976 -התשל"ו  

 . דיןהעתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי  (ד)

אים וכן אישור  תהעתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המ  -אם המשתתף תאגיד  (ה)
 . יןאגיד כד "ח ומסמכים בדבר רישום התעו"ד או רו 

 לו. העתק תעודת הזהות ש -אם המשתתף אדם פרטי (ו)

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף.  -אם המשתתף אינו אדם פרטי  (ז)

מהמלצשלוש  לפחות   (ח) ומוות  בהם  גופים  בסדות  המשתתף  האחרונות   5-ביצע  השנים 
 זה.  סוג העבודות נשוא מכרזמות עבוד (  2017-2021)

 . על ידו כשהיא חתומהנוסח הצעת המשתתף  (ט)

הסכמים, המלצות   )א( )כגון:2  ( ה  -ב()1בסעיפים )ניסיון כאמור  מסמכים המעידים על   (י)
   ניסיון כאמור.וכיו"ב( וכן אישור של עו"ד/ רו"ח המשתתף בדבר  

נשלח למשתתפים במכרז ול מפגפרוטוק  (יא) וכן כל מסמך הבהרות אחר אשר  ש הבהרות 
 ע"י החברה.  

 מנהלים.זהות המשתתף, תאור כללי של המשתתף, מבנה ארגוני ושמות ה (יב)

ע (יג) תקף  המשתאישור  היות  רשום  תף  ל  הקבלנים  קבלן  רישום   תאם)בהבפנקס  לחוק 
התשכ"ט בנאיות  הנדסה  לעבודות  בענותקנו  1969  -קבלנים  ניקוז תיו(  ביוב  ראשי  ף 

ב   260סימול  ומים   כספי  משאבו  ולפחות    1-ובסיווג  ראשי  ותחנ בענף  טורבינות  ות  ת 
 . 1-ובסיווג כספי ב  500שאיבה סימול  
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עו"דת (יד) בידי  מאומת  מעצהיר  המשתתף  כי  המעיד  בהס,  מחזיק  או  קבלן  סיק  עם  כם 
סיווג   ממוסמך  חשמלאי  הקבלנים  1א'160רשום  ותא חשמלבענף    במרשם  קשורת ות 

ובמבנים בתחזוקת  ניסיון  בעל  שהינו  לפחאו  \,  ומים  לביוב  שאיבה  תחנות  ות הקמת 
 . בחמש השנים האחרונות

דיזל ניידת ה חשמלית/  אבמשדי עו"ד כי המשתתף מחזיק בבעלותו , תצהיר מאומת בי (טו)
ו  התאגיד  של  הביוב  מתקני  לכל  מעקף  לבצע  כשליש המסוגלת  של  ספיקה  על  לשמור 

 כון.  מינאלית של כל מכון ומומהספיקה הנ

כי   (טז) עו"ד  בידי  מאומת  עתצהיר  בהסכם  מחזיק  או  הינו  בעל המשתתף  רשום  קבלן  ם 
 שנים לפחות.  5ים רמה א' עם ותק של תעודת דוגם מ

מאומת (יז) עו"ד    תצהיר  בעל י  כ בידי  רשום  קבלן  עם  בהסכם  מחזיק  או  הינו  המשתתף 
 שנים לפחות.  3ביוב עם ותק של  תעודת דוגם

המשתתף הינו או מחזיק בהסכם עם מנהל עבודה מוסמך ת בידי עו"ד כי  מאומ  רתצהי (יח)
 ממשרד התמ"ת. 

העתק היתר אחזקת רעלים למתקני מים ע"ש המשתתף מאת המשרד להגנת הסביבה  (יט)
 תושבים לפחות.  30,000ם בגודל של לישובי

 .  להלןכנדרש במסמכי המכרז ערבות מכרז  (כ)

אכמ (כא) המשתתף  מנהל  בו  מהבנק  המלצה  עתב  של ת  הפיננסי  חוסנו  על  המעיד  סקיו, 
   , בנוסח המצ"ב כמסמך יא' למכרז זהףשתתהמ

 .כמסמך יב' למכרז זהיעדר הרשעה, בנוסח המצ"ב בדבר ה תצהיר  (כב)

הרשעה   (כג) היעדר  בדבר  עסקאותתצהיר  חוק  ניהול   לפי  )אכיפה  ציבוריים  גופים  עם 
 1976 -, התשל"ו  חשבונות ותשלום חובות מס(

 ף בכל דף ודף מהם.  הם חתומים ע"י המשתתכש  יתרת מסמכי המכרז (כד)

עצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  רת לשומ  חברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה
, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל  ת ההצעות למכרזאחד מהמציעים לאחר הגש 

, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או  חברי הצוות מטעמו וזאתאו  שור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/ הק
 שפורטו לעיל.  ובשאר התנאים בתנאי הסף חברי הצוות מטעמו, 

 
 :חתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבאה .6

 

 , יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. יחידהיה המשתתף  (א)

שותפותיה (ב) המשתתף  השוה  מספר  יחתמו  המינימתפי,  את אם  לחייב  כדי  הדרוש  לי 
כמו כן יצורף   חותמת השותפות.  השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו
 של השותפות.אישור רו"ח המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה 

שיתופיתהי (ג) אגודה  או  רשומה  חברה  המשתתף  ז  )להלן   ה  סעיף  "הלעניין  "(, תאגיד ה: 
המנהלים  מספר  התאגידא ינימהמ   יחתמו  את  לחייב  כדי  הדרוש  שמו/ם   לי  ציון  תוך 

חו ויצרפו  התאגיד,  וכתובת  זכות המלא  על  הוכחה  תצורף  כן,  כמו  התאגיד.  תמת 
 התאגיד.   והוכחה על רישום מה בשם התאגידהחתי

ה (ד) תאגידים היה  של  שותפות  יחידים  משתתף  קבלנים  של  בשם ו/או  יחתמו  אחד   ,  כל 
ובשם השמהש בציר ותפותפים המורשים  נציגיה המוסמכים  וף הוכחות מתאימות ות, 

ל מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה על קיום השותפות הנ"ל כחוק ורישומה, ע
 פות. חתימה של נציגי השות המוגשת ועל זכות ה 
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הצעת  (ה) המכרזהגשת  פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  והשתתפותו  המשתתף  של   / ו 
ים והסגולות המקצועיות, את כל הידיעות, הכישורלו  חוזה ידועים ונהירים לו, כי יש  

מכ מסוגל  הוא  וכי  והאחרות  נשוא הניהוליות  העבודות  את  לבצע  שהיא  בחינה  ל 
 י החוזה.  ההצעה, הכל כמפורט במסמכ

 

 מכרז  ערבות .4
 
של בנק  ,  ומיתוטוננית, א תי מותו ערבות בנקאית מקורית בל ז חייב לצרף להצעתכל משתתף במכר . 1

המבנוס ישראלי,   חצורף  ח  ל  1כנספח  המכרז  בסלתנאי  החברה,   )להלן:   ₪  80,000  של    ך טובת 
 (."בותהער"

 

  פי   על,  ההחבר  קבעה.  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות .2
  החברה   יההת ,  ילעל  רמולא  בהתאם  בנקאית  ערבות  צורפה  לא  להצעה  כי,  הבלעדי  הדעת   שיקול

 . הצעה האות  את  לפסול רשאית

 

  4שך  ף הערבות למת הארכת תוקאוש  לדר  החברה רשאית  . 04.12.2022ם  תוקף הערבות יהיה עד ליו .3
 .  הערבות תוקף תא  )ארבעה( חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך

 
יותיו על  א יעמוד בהתחייבול  ףתהמשתש  מתל איפירעון כהחברה תהא רשאית להגיש את הערבות ל .4

 כרז.המ נאיתפי 
 

   לבין   החברה  ןי ב   חוזה  חתימת   לאחר,  זכרמ ב  כו ז  לא  אשר  למציעים  יוחזרו   ות הבנקאי  הערבויות .5
 . כרזמב הוכ הז בדבר החלטה  קבלת לאחר ימים 60 -מ יאוחר  ולא,  במכרז הזוכה

 
 

 

 בחירת הזוכה ב  שיקולי ועדת המכרזים .5
 

 
 .  הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה  מובהר בזאת כי  .1

 
יבנה  הביוב והמים בתחום העיר  יותר למכוני  הצעה הזולה ב    -"ההצעה הזולה ביותר"  סעיף זה  לעניין   .2

בהת יבנה  גן  ולמפרט הטכני המצ"ב    אם להצעת הקבלןובתחום המועצה המקומית  חודשי  בסיס  על 
 נספח א'.כ

 

מובהר .3 לעיל  א'  בס"ק  האמור  מכלליות  לגרוע  במכרז,  כי    מבלי  הזוכה  בחירת  לשם  המכרזים,  ועדת 
 תשקול בין היתר, את הנתונים הבאים: 

 

שלניסיו (א) והני  נו  המוניטין  לזה  ובכל  במהלך המשתתף  שצבר  והמעשי  המקצועי  סיון 
 בר. בודות דומות בעביצוע ע

 כושר הביצוע של המשתתף.  (ב)

 הכלכלי והפיננסי של המשתתף. לחוסנו    מתן משקל (ג)

 . הצעת הקבלן (ד)

 עה שאינה סבירה בשל מחירה.צשלא להתחשב כלל בהרשאית החברה  (ה)

 תיחת בהרות לשביעות רצונה המלא לאחר פהחברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתף ה (ו)
 המעטפות. 

 
, מבין  ביותר  ר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולההועדה, בין היתעל בסיס שיקולים אלו, רשאית  

 ההצעות שיובאו בפניה. 
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שומר .4 המכרזים  הזכות  ועדת  את  לעצמה  הסברים  ת  בהצעתו,  הדיון  בעת  המשתתף,  מאת  לדרוש 
 ים הנדרשים. מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוח וניתוחי מחיר, והמשתתף

 
 

הסב .5 למסור  יסרב  המשתתף  כאם  ניתוח  ו/או  מסקנ ר  להסיק  המכרזים  ועדת  רשאית  לפי  ות  אמור, 
 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
כאורה קשר כזה,  ל הוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח  פסול כל הצעה שועדת המכרזים ת .6

 . לא ימלא אחר כל דרישות המכרזאו אם הזוכה 
 

שתתפים במכרז, בדבר פרטים  פה, עם המ-בעל  המכרזים תהא רשאית לבוא בדברים, בכתב אוועדת   .7
 אפשר לחברה להעריך את ההצעות.  ותיהם, וזאת כדי לשונים בהצע

 
בסעיף  לגרועמבלי   .8 האמור  מ   10  מכלליות  רשאית  לעיל,  הזוכה  לבחירת  שיקוליה  במסגרת  כי  ובהר 

 רים הבאים:ת המכרזים לבחון, בין היתר, את הפרמטועד
 

זכאי לכל תמווע רק חלק של ההחברה תהא רשאית למסור לביצ .9 יהא  לא    רה או עבודות, והמשתתף 
 סעיפים כלשהם.  פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה, או שינוי כמויות ב

 
אם וככל שיוחלט על    בנוסף, ימסור התאגיד הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השניה במדרג, .10

 בחירתה. 

 

דעתה הבלעדי. כשיר שני, אם  י על פי שיקול  כרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שנ ועדת המ .11
שאכן כזו  וככל  יוכרז  הכייבחר,  יחתום  לא  כלשהיא  מסיבה  אם  במכרז  חוזה  כה  על  הראשון  שיר 

 ם. ם עימו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכבמועדו ו/או יסתיי
 

 

 והשבת ערבות המכרז  הסכםחתימת ה .6
 

 כי המכרז וזאת באופן כדלקמן: רז שצורפה למסממשתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכ
 

 
רשים לרבות ערבות  עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנד  -ר כזוכה במכרז  שנבח  משתתף (1

 כם וכאמור בהודעת הזכייה. ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההס

שה (2 כבעמשתתף  במדרג  וכרז  השנייה  הכשרה  ההצעה  תחליט  ל  המכרזים  שועדת  וככל  )אם 
על שני(    להכריז  הזוכה;ל   –כשיר  עם המשתתף  לחילופין, במקרה    אחר השלמת ההתקשרות 

הזוכה   המשתתף  עם  ההתקשרות  תשתכלל  לכשיר    7תוך  ולא  ההודעה  שנמסרה  מיום  ימים 
הנדרשים   והנספחים  המסמכים  כל  המצאת  ולאחר  וביטוחים,  השני  ביצוע  ערבות  לרבות 

 תנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.בהתאם ל

נייה  ל ההצעה הכשרה השה במכרז, למעט בעשלו נפסלו או שלא זככי המכרז  שמסמ  משתתף (3
 עם קבלת הודעה כאמור.  –במדרג 

 
 
 

 הוראות כלליות  .7
 
תוספת   .1 או  שינוי  ב  שיערכו כל  אליהם,  ביחס  הסתייגות  כל  או  המכרז  אם  במסמכי  ידי ין  או    על  שינוי 

ולא יהיה    החברה בו את  רך אחרת, לא יחייי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דתוספת בגוף מסמכ
 . חברהה ייב כלפי  להם כל תוקף מח 

 

קונים במסמכי המכרז,  ן להגשת ההצעות, להכניס שיוניים ותיהחברה רשאית בכל עת ועד המועד האחרו .2
המ לשאלות  בתשובה  או  בביוזמתו  חלק  יהוו  והתיקונים  השינויים  המכרז  שתתפים.  מתנאי  נפרד  לתי 
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לידיעת כ פי  כתב, בהמשתתפים במפגש המציעיםל   ויובאו  על  דוא"ל או באופן אחר,  , באמצעות פקס, 
 . יםבמפגש המציעהכתובת שמסרו 

 
שליחת    , וזאת באמצעות 28.07.2022ליום  עד  ה,  רה בכתב לחבר ם להפנות שאלות הבהמשתתפים רשאי .3

 .  yavne.co.il-eyliora@m   לכתובת דוא"ל:  wordקובץ 
 

לשאלות    -למכרז  צעותשת ההגל  חרוןהמועד האעד    –שיקול דעתה הבלעדי, תענה    פיל  חברה, עה א. 
שה במכרז  המשתתפים  של  בבהרה  ביתקבלו  קבלת כתב  משרדיה  אי  לעיל.   מצ  כאמור  ד  תשובות 
 ההצעות.    לא יהווה עילה להארכת מועד להגשתה חברה

 
רשאית  ב.   להגשת הצעד המ   -  החברה  למכועד האחרון  שינויילהכנ   -רז  עות  ותיקונים במסמכי  יס  ם 

 ות המשתתפים.  לשאלובה תשב ה או, ביוזמתהמכרז
 

ן כל  וכם,  יעי, המידע שיימסר במסגרת מפגש המצחברה בכתבתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל ג. 
החברה שתכניס  תיקון  ו/או  ב  שינוי  בכתב  ישלחו  המכרז,  ובמסמכי  ו/או  /פקס'  רשום  בדואר  או 

ין בעת  ל שצידוא"או ה/  עןו המפקס' ו/א , עפ"י מספר הבמפגש המציעים  שתתףהשלכל מי    בדוא"ל
 הרכישה.   

 
את החברה, הם    יבויחי יל  שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לע דכונים  אך ורק תשובות, הבהרות וע ד. 

ועניין דבר  לכל  המצ  ייחשבו  והצעת  המכרז  מתנאי  להיע,  כחלק  המציע  ידי  על  יצורפו  צעתו,  והם 
 וממולאים, ככל הנדרש.  ם חתומים כשה

 

נקודת המפגש: משרדי החברה    10:00בשעה    18.07.2022מפגש הבהרות ובסיור קבלנים יתקיים ביום   .3
דואני   סף  יבנה  20ברח'  תנאי  ומהווה  חובה  הינה  קבלנים  ובסיור  הבהרות  במפגש  ההשתתפות   .

  הלא יוכל להציע הצעובסיור קבלנים  מפגש ההבהרות  אשר לא השתתף בתף  משת  להשתתפות במכרז.
 . תפסל על הסף . אף אם יציע, הצעתובמכרז

 
בכתובת:    כרזים,תאגיד מי יבנה תחת לשונית מה יש להוריד מהאתר האינטרנט של  את מסמכי המכרז   .4

avne.co.il/?CategoryID=265y-w.meyhttps://ww  . 
 

יתעל המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרי .5 וכן את  ותנאי המכרז,  ר מסמכי  שות 
במע החברה,  ידי  על  לו  שנמסרו  הנהלת  המכרז  במשרדי  הממוקמת  המכרזים  בתיבת  סגורה,  טפה 

דואני   ברח'  מיום  ביבנה    20החברה  יאוחר  המ  .012:0בשעה    .202204.08לא  יצוין: על  עטפה 
ובמ  "מכרז יבנה  בעיר  וביוב  מים  למתקני  ואחזקה  תפעול  שירותי  מס' למתן  מכרז  יבנה,  גן  ועצה 

02/2022 ." 

 רישות המכרז. ת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דמשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחר

 
הצעתו, השעה והמועד בהם  שת  באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הג

   גשה.הו
 

  יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו עלמסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל   .6
 ידי ועדת המכרזים. 

 
הזכ את  לעצמה  שומרת  הבלעהחברה  דעתה  שיקול  לפי   , המו דות  את  להאריך  להגשת  י,  האחרון  עד 

  . מראשה שתשלח דעהוההצעות למכרז בתקופות נוספות, ב
 

גורמים המוסמכים, ולזוכה לא  מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי ה .7
נגד  תה טענה  כל  ביצוע ההס  חברההא  ו אם  ידחה  יבוטל/ כם  באופן חלקי    או  יבוצעו  ו/או אם העבודות 

 ו/או בשלבים. 
 

8.  " )להלן:  במכרז  זוכה  המקורינקבע  בעב הזוכה  והחל  ולאחר דו"(  כי    תו,  מוסמך  משפט  בית  קבע  מכן 
" )להלן:  במכרז  הזוכה  הוא  אחר  המא משתתף  לפוחרהזוכה  המקורי  הזוכה  מתחייב  שטח  "(,  את  נות 

כזה לאאוחר. במקוכה המהעבודה לטובת הז פיצוי או תשלום מאת    רה  זכאי הזוכה המקורי לכל  יהא 

mailto:liora@mey-yavne.co.il
https://www.mey-yavne.co.il/?CategoryID=265
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בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. לזוכה    ו החברה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודת

 . כלפי החברה, בגין ההליך שבוצע  המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
 

ין בו כדי להכשיר,  בשום דרך, את המסמכים  ף המסמך אהצעה" בגומובהר בזאת כי השימוש בלשון " .9
 שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

 

 המכרז  במסמכי והעיון ההצעה תוסודי .8

 

לעיין שהפסיד למציע תאפשר המכרזים ועדת .1 ובמסמכי   המכרזים ועדת קולבפרוטו במכרז, 
בהתאם הההצע התשנ"ג חובת קנותתל )ה(21ה  בתקנ  לקבוע ובכפוף הזוכה,    1993-המכרזים, 

 הפסוקה.  להלכה ובהתאם 1998-המידע, תשנ"ח חופש לחוק בהתאם

"חלקים סודות ו/או מסחריים סודות כוללים מהצעתו םחלקי כי הסבור מציע .2 ]להלן:   עסקיים 

 :מןכדלק המכרז, ינהג סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר ןאי  סודיים"[, שלדעתו

 וחד משמעי.  ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם  בהצעתו במפורש ן יציי  (1

 ההצעה לעיון למסירת שמסכים כמי אוהורי כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע  (2
 יראו בהצעתו כסודיים חלקים ן שסימ  במכרז. מציע כזוכה יוכרז אחרים, אם מציעים

 .אחרים מציעים סומנו לעיון לא צעתו אשרה חלקי שאר למסירת  שמסכים כמי תווא

גם  סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  (3
ומכאן המציעים של םהי בהצעות העיון   זכות על מראש מוותר שהמציע  האחרים, 

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים

 תפעל המכרזים בלבד, אשר ועדת של הינו יעיםהמצ של העיון זכות היקף בדבר הדעת יודגש, שיקול .3
 מנהלית.  רשות המידה המחייבות ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא

הגדירם הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת ליטהחה  .4 כסודיים,   שהזוכה 
 את ההולם זמן פרק בתוך ניהבפ  על כך להשיג לו לזוכה, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על תיתן

 .העניין נסיבות

 מסירת בטרם למציע הזוכה המכרזים ועדת כך על תודיע,ההשגה, את לדחות המכרזים ועדת החליטה  .5

 .המבקש של לעיונו החומר
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 חברת מי יבנה בע"מ 

 
 02/2022    מכרז פומבי מס' 

 
   למתקני הביוב והמיםאחזקה תפעול ולמתן שירותי 

 נה ובתחום המועצה המקומית גן יבנה יר יבבתחום הע
  

 הצעת המשתתף 
 
 

 _____ ____________  _אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז. ________________ מרחוב ______ 
 

 ה כדלקמן:עיר _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בז

נדון, לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים  רז שבבזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכ  מצהירהנני   .1
כל   על  במכרז,  יזכה  אשר  המשתתף  עם  שייחתם  ההסכם  נוסח  למשתתפים,  ההוראות  בעיתונות, 

בדקתי  פסנ וכי  זה,  במכרז  המשתתפים  מאת  הנדרשים  והדרישות  התנאים  כל  את  הבנתי  וכי  חיו, 
 שוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. שקלתי כל דבר העו

 כים ומתחייב:ר, מסהנני מצהי .2

בע" לספק   .1 יבנה  מי  :  לחברת  )להלן  ושירותי  (,  "החברה"מ  מאחזקה  תפעול  השל    מים תקני 
 (,"מכוני הביוב והמים")להלן:    גן יבנה   ום המועצה המקומיתחתבתחום העיר יבנה וב   והביוב

מיוחדות   עבודות  לבצע  חרי וכן  עבודות  הצורך,    -גותו/או  ההסכם  במידת  בנוסח  כמפורט 
 . לו  'אנספח  -הזוכה במכרז זה, ובמפרט הטכני המצורף להסכם   תם עםשייח

על כל  רז, בהסכם  כמלמלא אחר כל ההוראות המפורטות בנוסח מסמך הוראות למשתתפים ב .2
 ובכל מסמכי המכרז האחרים. נספחיו  

 הוראות למשתתפים. נוסח מסמך ה ב  כמפורטזה מכרז בהצעה הנני עומד בתנאי הסף להגשת  .3

ממני  ם כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים  ומסכיהנני מצהיר   .3
לחלט את    תרשאיהחברה    תהאה ולא אעשה כן,  י הימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז, ו  7בתוך  

ל נמסרה  הבנקאית אשר  וזאת   ה הערבות  ידי,  לי  על  ליתן  ו/או כ  מבלי  ו/או התראה מראש  הודעה    ל 
 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.  לחברהחסרון כיס אשר נגרם ק או להוכיח כל נז

ן מספר קבלנים על פי שיקול דעתה. אני  י בהנני מצהיר כי ידוע לי שהחברה רשאית לחלק את העבודות   .4
ה באשר לחלוקת העבודה בין מס'  תביעה ו/או דרישבכל טענה ו/או    החברהאבוא כלפי  מתחייב כי לא  

 בלנים. ק

 
נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה    העבודה ע לבצע את  צי י מהננ  .1

 , עצה המקומית גן יבנהר יבנה ובמו יע הביוב והמים במכוני   ה ותפעול שללביצוע תחזוק 

 

החודשי כלל  המקסימלי  הריטיינר /המחיר  ביצוע  במסגר  בגין  זה    תהעבודות  מכרז 
רצ הינו  לשביעות  התאגיד  לחודש  ₪  80,000ון  מע"מ,  כולל  חודשי מחיר  "  להלן:)  לא 

   .("מקסימלי

, ללא הנ"ל  מחיר חודשי מקסימלילמחיר  ביחס    י  שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על יד
 % הינו ________________ מע"מ

  

נשוא המכרז,  ביצוע כל העבודות  את    ת כולל,  דשיסיס חוהצעתי זו על בהנני מצהיר כי  מו כן  כ .2
זכאי לכל תמורה נוספת  וכי לא אהיה  ן,  ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרת

 (  "תעריפי הזכייה")להלן:  ם זהלסכו
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כל שינוי ו/או    ללא  םבתוקפ  ושארייהזכייה שהוצעו לעיל,  לי שתעריפי    עו כן הנני מצהיר כי יד .3
 ., במידה ואבחר כזוכה במכרזפת ההסכםתקוכל לך עדכון במה

לי  עוד   .4 ידוע  כי  עבודה, במסים,  הנני מצהיר  תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר 
תעריפי  לא ישנו את    םכסהה   "י לספק עפ  הקבלןארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על  

 . הזכייה הנ"ל

5.  
ידי   .1 על  אדרש  אמציא  ההחבר באם  פ   3בתוך    הל,  מח ימים  וניתוח  הסכומים  ירוט  לגבי  ירים 

 , וזאת כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים. הנקובים בהצעתי

לעניין    לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ת מתחייב  נהאינ  החברה ידוע לי כי   .2
ים  והמהביוב  מכוני  אחזקה ותפעול להצעה הזולה ביותר ל הה  הינ  תר"לה ביווז"ההצעה הזה  

המקומית גן יבנה בהתאם להצעת הקבלן על בסיס חודשי    נה ובתחום המועצה בתחום העיר יב
 למפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להסכם.בכפוף  ו

 * הנדרשים במסמך ההוראות למשתתפיםהנני מצרף להצעתי זו את המסמכים  .6
 

את הסיבה לאי  א צורפו ומסמך נלווה את המסמכים שלסמכים, יש לציין בא צורפו כל המל אם * 
 ופם.   ציר

אמציא   .7 תתקבל,  הצעתי  באם  כי  מצהיר  הנני  ביטוחים    לחברהכן  קיום  על  ואישור  בנקאית  ערבות 
ז  נספח  ( 1)  ')נספח  וכן את  ידי חברת הביטוח  על  כדין  לנזקים   חתום    הצהרת הקבלן פטור מאחריות 

(( ז'  הקבלן  2נספח  ידי  על  כדין  חתומה  המצורף  ((  בהסכם  הקבועים  ולתנאים  להוראות  בהתאם 
 למסמכי המכרז. 

 

רבות  של העלמועד פקיעתה    ועד   גשת ההצעות אחרון להמהמועד התעמוד בתוקפה ותחייבני החל  הצעתי זו  
 . ות למשתתפים ההוראמסמך אית כאמור ב הבנק

 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 _______  __________________  1 ____________.2 _____________. 
 שמות מורשי החתימה של החברה     חתימת המשתתף 

 
_______________________         ___________________________ 

 .צ. ז./ח.פ./חמס' ת.    כתובת המשתתף  
 

 __________ ______________   _________________________ 
 מס' טל.                                                שם מלא   

 
 _________________________ 

 תאריך 
 

 ן( )במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להל 
 

 אישור 
 

פית __________ מאשר בזאת כי  השיתו  האגודה השותפות/  /ו"ח החברה אני הח"מ ____________,  עו"ד/ר
______ ה"ה  ה _ חתימות  חותמת  בצירוף   ,_________________  , האגודה  השותפות/ חברה/  ________ 

 השיתופית, מחייבים עפ"י מסמכי היסוד של החברה/ האגודה השיתופית. 
 

        _____________________ 
 ו"ח ד/רעו"                  
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   קני מים וביובתפעול ואחזקה למת סכם למתן שירותי  ה
 יבנה  בעיר יבנה ובמועצה גן

 02/2022מכרז מס' 
 

 _______ ת שנבחודש __________ ל ביום ______  ביבנה   שנערך ונחתם
 
 
 

  חברת מי יבנה בע"מ                  ב י ן:
   20משד' דואני    
 יבנה      

 "( חברהה )להלן: "  
 

 
 מצד אחד 

 
 
 

 ______ _____________________  ל ב י ן:
 

 ___ _ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. ________ 
 
 ______________________ רחוב מ
 

 טל': ______________; פקס: _______________ 
 

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה: 
 

 _______________ _________________ ת.ז. _ (1)
 

 _______________ _________________ ת.ז. _ (2)
 

 "( ____________)להלן: " 
 
 

 שני מצד 
 
 

למכוני הביוב והמים    האחזקותפעול  למתן שירותי    02/2022  שמספרו  מכרז פומבי   מהפרסוהחברה   הואיל:
 ; להלן: "המכרז"(בעיר יבנה ובמועצה המקומית גן יבנה )

זהירהוהקבלן,   והואיל:  ובחינה  עיון  המ,  ההסכםשל    אחרי  מסמכי  שאר  ושל  נספחיו,  כל  הגיש  על  כרז, 
 ורטים במסמכי המכרז;פ מומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים ההצעה, לביצוע   לחברה

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן, מנכ"ל החברה אישר את המלצתה, והחברה   והואיל:
 ההצעה כדין;קיבלה את 

 
 ; ורוהקבלן זכה במכרז האמ :והואיל

 מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  תאבהסכם זה לעגן נים י והצדדים מעוני והואיל:
 

 
 ים כדלקמן: סכם בין הצדדוהאי לכך הותנה ו

 
 

 מבוא ונספחים
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.  .1
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 הינם:  ם חלק בלתי נפרד ממנו,נספחי הסכם זה, המהווי .1.1
 

 
 . "(הטכניהמפרט מפרט טכני מיוחד )להלן: "    - נספח א'
 ובדיקות תקופתיות נוסח דוחות שוטפים  - 'נספח ב
 שרד הבריאות לחיטוי קווי מים וביוב. ל מה ונ  - נספח ג'

 תקנות מקורות אנרגיה.    –נספח ד' 
 דו"ח תיקונים ועבודות.    –נספח ה' 
 טיפול וגירוז לאביזרים.   –נספח ו' 

 . הקבלן ביטוחי  אישור  –( 1)ז'  פחנס
 הקבלן פטור מאחריות לנזקים. הצהרת   –( 2' )נספח ז

 ."לעבודות בחום  תנאיםהצהרת הקבלן " –( 3נספח ז' )
 ת ערבוכתב נוסח  -ח'  נספח

 בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק. הצהרת הקבלן     - 'טנספח  
 הצהרת הקבלן על היעדר תביעות.    - 'ינספח 
 אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע    - 'יאנספח 

ינספ חקירה    -  ב'ח  ו/או  הרשעה  העדר  בדבר  שישתצהיר  קלון    בעבירות  שנועימן  שאן  ו/או 
 פיסקאלי 

 
 

העבודה  נב .1.2 את  הקבלן  יבצע  לעיל,  א'  בס"ק  כמפורט  זה,  להסכם  המצורפים  לנספחים  וסף, 
לעבודות  למבהתאם   הכללי  ומע"צ  פרט  והשיכון  הבינוי  משרד  הביטחון,  משרד  בהוצאת  בנין 
" הבי)להלן:  משרדיהמפרט  ובהתן  והמעודכנת  האחרונה  במהדורתו  לתקנים,  "(  הוראות  אם 

נות )משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה,  שות הרשויות השורים השונים, דרינים לחומהיצר
 .המוסד לבטיחות ולגהות( וכו'

 
תיקבע העדיפות בהתאם    -' לעיל לבין עצמם  ב-אירעה סתירה בין המסמכים המפורטים בס"ק א'  .1.3

  ות המסמך פות על הוראהסידורי עדיך המוקדם במספרו  הוראות המסמ, כאשר  ה שלהלןלחלוק 
 המאוחר: 

 
   ע:ביצו  לצרכי
  המיוחד  . המפרט הטכני1     
 המפרט הבין משרדי . 2     

 ההסכם . 3
 . תקנים 4

 
 הגדרות

 

 הסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: ב .2
 

דרכם,   -אתר" " בהם,  אשר  א המקרקעין  עליהם מתחתם  הע  ו  פי  בודה  מבוצעת  על 
ת הקבלן לצורך  ים שיועמדו לרשומקרקעין אחר י גישה ו כולל דרכ ה,  הסכם ז

 יצוע העבודה.ב
 

מכוני הביוב והמים בעיר יבנה ובמועצה    תאחזקל   02/2022מכרז פומבי מס'   -"המכרז" 
 המקומית גן יבנה. 

 
כלהחברה  מנכ"ל    -"המנהל"   לרבות  שהוסמ  ,  לצ אדם  ידו  על  זהך  הסכם  או כ  ,ורך    ולו 

 .   מקצתו
 
הל, או כל  אום ובאישור המנ קיד "המהנדס" בתלתפ   חברהה ע"י הנתמנ מי ש -"המהנדס"

ה ע"י  שהוסמך  אחר  לשמש    חברה מהנדס  בפעם  פעם  מדי  המנהל,  באישור 
  חברה "מהנדס" לצורך חוזה זה. "המנהל" ו/או "המהנדס" ישמשו כנאמן ה

למ  ביצועוהקבלן  ע  ימוש  זה,  היבטיוחוזה  כל  ארגוני, ל  תקציבי    :  הנדסי, 
   מכי החוזה.כמפורט במס

 
 מבצע פיקוח עליון על העבודות.לפי הצורך אשר  חברהה יועץ  -ן/ היועץ"המתכנ"
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תאגיד  אדם   -"המפקח" ביצוע  או  על  לפקח  המנהל,  ע"י  לזמן,  מזמן  בכתב,  המתמנה 

כספית    להתחייבותוללא סמכות    בהתאם להסכם   הפרויקט או כל חלק ממנו
 ;חברהעם המט

 
 כולו או מקצתו.  , הלעניין הסכם זידו  הוסמך עלשמי ת  חשב החברה, לרבו -"  החשב"
 

זה,   -"הקבלן"   הסכם  לעניין  ידו  על  שהוסמך  מי  כל  או  מורשיו  עובדיו,  נציגיו,  לרבות 
 .  כולו או מקצתו, לרבות קבלן/ני משנה, ובלבד שאושרו על ידי החברה

 
התקן,  מכוכל   -"ציוד הקבלן" מכשיר,  אחרנה,  דבר  כל  או  זמני  לביצוע  דרה  מתקן  וש 

 ר חלק מהמבנה או הציוד.או מיועד להישא , אך שאינו נשארהעבודות
 

 חברת מי יבנה בע"מ.    -"החברה" 
 

 עיריית יבנה .   -"העירייה" 
 

 המועצה המקומית גן יבנה.    -"המועצה" 
 

 מדד המחירים הכללי לצרכן    -"מדד" 
 
 

   -גן יבנה" תבנה ובמועצה המקומיהביוב והמים בעיר י יתקני/מכונ"מ
 

הביוב   במכוני  כהגדרתם  הוהמים  זה  מפרט הטכני  א' להסכם  כנספח  מצ"ב 
 בתחומי השיפוט של העיר יבנה ושל המועצה המקומית גן יבנה. והמצויים 

 
 . לעיל 1הסכם זה לרבות נספחיו, המפורטים בסעיף     -"ההסכם"  

 
 

 מהות ההסכם  .3
 

 

 חום התאגיד תקני המים והביוב בתרכות במיבי המעמכלולי ומרכ שוטף של כל  ואחזקה ל תפעו .א

 

  החברה עבור  ובתקלה לרבות בעת חירום  ובאחזקת שבר  באחזקה מונעת שוטפת  יתחזק  לן  הקב .ב
  וזאת כמפורט   ,הביוב והמים בעיר יבנה ובמועצה המקומית גן יבנה על כל מרכיביהם  תקנימאת  

 נספחי ההסכם.   הסכם, וביתר נספח א' לט הטכני,  בהסכם, במפר
 

במועד המסירה אשר     ( AS IS)     צבם הנוכחיולו של הקבלן במנים יועברו לאחזקתו ולניהתקהמ .ג
יחול עם קבלת צו התחלת עבודה מידי החברה, באחריות הקבלן לערוך פרוטוקול בו יפורטו כל  

המ אצל  בחתימה  ולאשר  ומצבם  שאהמתקנים  כמי  יראה  אחרת  המתקנים נהל,  את  וקיבל    ישר 
 א כל הסתייגות. לל
 

ב ידיעתו וניסיונו של המזמין(  העבודות )למיט  רת" בו מפורטותהסכם זה מבוסס על "מכרז מסג .ד
אחזקת מכוני המים והביוב בתחום העיר יבנה ובתחום המועצה המקומית גן  תפעול ו הדרושות ל

עה לגבי  והקבלן מתבקש להגיש הצס חודשי,  קבלן לפי בסיבסיס הצעת ה  יבנה. המכרז בנוי על  
הבי ומכוני  לוב  בהתאם  הטכני  המים  א'מפרט  כנספח  תבוצע  להסכם  המצ"ב  עבודה  כל  לפי  . 

ו  ו/או המפקחהמפרט הטכני  ו/או מוקד החברה  פניות של המוקד העירוני    ל/המהנדס ההמנ /לפי 
סוג  את  לפי  שתפרט  כ"עבודה"  ותחשב  העבודה  והיקף  בסעיף    אופי  התשלום    להלן.  5המפורט 

 סיס חודשי. הצעת הקבלן על בי היה לפ לקבלן י
 

 
 על סמך הצהרותיו כדלקמן:  חברההצעתו ל  חמכוהינה   ןלבין הקבל חברה הההתקשרות בין   .3.1

 

 הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה.   הקבלן .א
כ  הקבלןברשות   .ב בכל    ודותלביצוע העבהדרושים    והציודח האדם, האמצעים  ו היכולת,  ולעמידה 

ההתחי  פי  על  זיבויותיו  הסכם  המקצועית  ברמה  ביותר  ה  פי גבוהה  הזמנ  ועל  הקבוע  לוח  ים 
 זה.  בהסכם
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העבודות מהסוגים   .ג לביצוע  דין  כל  פי  על  שידרשו  ו/או  הנדרשים  כל הרישיונות  ישיג את  הקבלן 
 הנכללים במכרז זה.  

 

 תקופת ההסכם  .4
 

ו  ד הוצאת צ הסכם או במועביום חתימת הר תחילתה  חודשים אש  12  שלהסכם זה הינו לתקופה   .א
לקב עבודה  מורש התחלת  בידי  חתום  בלן  החתימה  המאו   -חברהי  "תקולפי  )להלן:  פת  חר 

 ההסכם"(.  

 

תהא .ב דעת תרשאי  החברה  שיקול  עפ"י  ההסכם    ה,  תקופת  את  להאריך  תקופות    5  -בהבלעדי, 
המצטברת  סך התקופה    "(.כהההאר  תקופת":  כל אחת )להלן  יםחודש  12  , בנות עדרצופות  נוספות

   חודשים.  60  עלה עלההסכם לא תשל 
 

ת  החברה  ההחליט  .ג את  ההסכם,  להאריך  ל  עדי תוקופת  כך  סיום    30עד    קבלןעל  מועד  לפני  יום 
והצדדים יחתמו על הסכם  באמצעות הודעה בכתב אשר תיחתם על ידי המנהל והחשב,  הסכם זה,  

 הארכה. 
 

ישור ביטוחי הקבלן  את אכמו כן,    סכםבמועד חתימתו על ה  ןבלהק, יציג  הוארכה תקופת ההסכם .ד
,  התדרוש החבר תוקף, וכל מסמך אחר אשר  ערבות ב ה   וכן אתחתום כנדרש  וה (( התקף  1' )ח זנספ)

 רכה.תנאי הסכם ההא והכל על פי 
 

   פירוט העבודה .5
 

עבודות   .א הינן  והעבודות  מונעת  תפעול  והביוב    ושבראחזקה  המים  המתקנים/מכוני  בתחום  של 
מיוחד המצורף כנספח א'  טכני המפרט הרט ב כמפומקומית גן יבנה  העיר יבנה ותחום המועצה ה

 ם. להסכ

קבלת   .ב לפני  בביקורת  להשתתף  רשאי  יהיה  מיהקבלן  )שיתוומתקני/מכוני  וביוב  במהלך  ם  ספו 
ישתתף   לא  אם  גם  יבנה.  מי  ו/או  העירייה  לרשות  הסופית  מסירתם  לפני  זה(  התקשרות  חוזה 

תקינה בביק לתחזוקה  האחריות  את  עצמו  על  יקבל  הוא  זו,  המתקני  ורת  לשל  אחר  ם/מכונים 
 ך לכך.  ידי המנהל, או מי שהוא הסמי-לן המבצע אושרה עלשקבלתם הסופית מהקב

 

 ב חירום ת במצעבודו .6
  

 :כללי

 בלןקה וכו'(. על טבע חירום )מלחמה, פיגוע, אסון  בשעת גם ימשכו זה מכרז נשוא והעבודות השירותים .1

 ברגיעה( חירום במצבי )כולל חירום   עתבש גם כומשיי זה  במכרז המפורטות העבודות שכל לקחת בחשבון

 בדרישות  לעמוד יהיה  ניתן  ברגיעה םמי במשבר/חירום  שבשעת  כך האדם  כוח עם יהיה להתארגן ועליו

 משבר/חירום מצב  הבמדינ או  / ו במרחב  או  / ו בתאגיד יוכרז כאשר זאת  במלואו, נספח זה  כולל המכרז

 .מים

 הקבלן החירום מצב גמר עם מינימאליים, אך חיוניים   יםבשירות תפקלהס ישקול  המזמין  חירום בשעת .2

. בכל  לרגי פעילות במצב נעשו העבודות  כאילו מושלם צבלמ המערכות  תא ויביא כל העבודות, את ישלים

 .תאגידהי  זה מהם נתונה בידר פעילויות ואימקרה שיקול הדעת האם להשאי

 .המזמין  של הבלעדית זכותו היא  השירותים מלוא על לוותר האם שההחלטה מודגש .3

התאגיד  ידוע לקבלן  .4 הקבלן   הסכים זו ובמסגרת  כלההכל משרד י"ע חיוני כמפעל  הוכרז כי  מסכם  אף 

 תוקלרי וכן חוק( י"עובדיו )עפ של לריתוק משקי רשום את עצמו כמפעל חיוני )במידה ואינו רשום( ולדאוגל

במהעבוד ועיצלב העובדים את המשמשים הרכב וכלי הציוד לש משקי ינהל    .זה חוזה סגרתות  הקבלן 

כ"א   שיש  וציוד  רשימות  לכמות החוזים  להוראבהתאם  ויפעל בהתאם  המילו  רשות  מופצות מעת  ה  םות 

כול  המפעל יחיוני.  כמפעל  ו  רישומ  ( לעניין הערכות לשעת חירום במסגרת אליו ע"י התאגידלעת )שיועברו  
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המזמין   גורםבאישור  של  חיוני  מפעל  ובתנא  להיות  שאחר  ומחלקי  רשימות  בהתאם    מנהל  צרכיו  את  

 ים הקיימים אצלו. לחוז

 פירוט  עם לחירום  עבודה כצוותי  גם ישמשו  אשר העובדים  שמות  את  החוזה חתימת  במועד יעביר הקבלן  .5

חלוקת העבודה  ה את כל  רשימה המרא   יעבירוכן    מילואים משירות פטורים הם  האם ויציין .ז.מספרי ת

 ביצוע לצורך  העובדים את המשמשים רכב כלי רשימת  הקבלן יעביר כן כמו    .ות החוזיםשלו ביחס לכמ 

 אחר/ל"לצה/ח"למל  מרותק הרכב  מכלי  יותר  או ואחד הרישוי )במידה  מספרי  ל כול זה מכרז  י"עפ דותהעבו

 ועלביצ לרשות העובדים העומד הציוד רשימת הקבלן יעביר כן,   הרשימה( כמו ג"ע בהתאמה זאת לציין יש

 .התחזוקה עבודות

  גרירת  ריםהמאפש גרירה בווי ידויצו  זה חוזה מסגרתב העבודות לביצוע העובדים את המשמשים הרכב כלי .6

 י"עפ התאגיד לטובת  הקבלן  י "ע יועמדו או /ו בתאגיד המצויים  ת או גנרטור נייד נגררו עגלות/מים מיכלי 

 .זה בנספח גהמוצ

 

 :מקומי םמי  משבר או חירום מצב על הכרזה בעת הקבלן תפקידי

 רילסד בהתאם העבודות את  בלןהק עובדי יבצעו מקומי מים משבר או/ו חירום מצב ויוכרז במידה .7

 על יהיה ויידרש, במידה כי יובהר ידו. על שייקבע מי או בתאגיד הראשי המהנדס י"ע העדיפות שיקבעו

 אחר, או טילים לתנפי אדמה, רעידת בעקבות נפגעו אשר ביובאו  \ו מיםבמתקני ה  קלותלטפל בת הקבלן

שידרש\ו  ה"צמ כלי העמדת באמצעות אחר  ציוד  כל  אמצעיםאו   מסוג ייבתחכמ ועובדים ייעודיים , 

 .התקלה

 המים מתקניב  דחופים תיקונים ביצוע לשם לקיימים, נוסף עבודה, צוותי הצורך במידת תגברי הקבלן .8

וכןהו  שוטפת מים לאספקת מים תוקחל סבבי ועוביצ לתושבים מים לחלוקת תחנות פריסת לשם ביוב 

 לתכנית בכפוף אתז.  ונית העיר המים אספקת רכתמע דרך מים לספק ניתן לא כי במידה ויוחלט לתחנות

 .התאגיד של  פריסה

הצבת   כולל התחנות פריסת את הקבלן עובדי מים, יבצעו לחלוקת תחנות הקמת על התאגיד  ויחליט במידה .9

ברזיות,   נייחים,   או ניידים מים מיכלי אליה, הובלת ובדרך בתחנה טיםלש הצבת  ,תחנה ידורג  מחסומים

ובסיוםושקיים ברשות התאגיד  נותהתח הקמת לשם שיידרש  ראח  ציוד  כל או  התחנות  פירוק  המשבר , 

 .למחסנים הציוד והחזרת

חינת  ב ל מעשי או/ו תיאורטי תרגיל יערך  התאגיד  י "ע שתיקבע שנתית לתכנית  בהתאם או שנה  לחצי אחת .10

 בהתאם עולותהפ כלל את ויבצעו בתרגילים חלק ייקחו הקבלן עובדי.  חירום לשעת התאגיד ותמוכנ

לע  הובלת חלוקת  תחנות  בפריסת הכרוכות יללמפורט   וכל שילוט מחסומים,  הובלת מים, מיכלי מים, 

 .לפריסת תחנות הנדרש

  ביצוע  לצורך ידרשויש והאמצעים  א"כ את להעמיד  הקבלן יתחייב אלה לתרגילים הדרכה דםשתוק במקרה .11

 .מולו שיבוצע המוקדם התאום י"עפ ההדרכה,

תו לרשות הקבלן לכשיופעל בעת אירוע  אוות התאגיד והוא יעביר  ת מים בחירום נמצא ברשהציוד לחלוק .12

 מפורט לעיל. חירום לצורך הקמת תחנות החלוקה וביצוע סבבי המילוי כ

 :כדלקמן ורכב  א"כ  הקבלן ידיעמ י יבנהבתאגיד מ המים חלוקת משימת  ביצוע לצורך .13

 א"כ .א

נהוג בכלים וכלי  אי למנהל עבודה מקצועי שרשלכל רשות כאשר כל צוות כולל    מתקניםצוות   •

 רכב גוררים + פועל. 
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 :הערות

 החרום של התאגיד  במחסני מקריאה שעה בתוך  יתייצב א"כ ✓

 מבצע של רציפה העל הפ לאפשר מ"ע רענן  א"בכ  א"כ להחלפת  חירום אירוע  בעת יערך  הקבלן ✓

 .המים בעיר חלוקת

 .ממשאיות ציוד ולפרוק להעמיס יידרש שיועמד א"כ ✓

 .התאגיד י"ע תפקידיו לביצוע שהוכשר זה ה יהי הקבלן י"ע שיופעל א"כ ✓

 מהעובדים 51% לפחות  ימצאו צוות בכל ימצאו הצוותים הפעלת של שבמקרה ידאג הקבלן ✓

ההכשרה שעברו  על  שוטף באופן התאגיד יעדכן  הקבלן יד.  התאג י"ע תפקידם לביצוע את 

 השלמת לאפשר מ"ע שוטף, באופן זו שירותבכ עמידה אי של בצוותים במקרה א"בכ שינויים

 .כמתחייב ההכשרות

 : רכב .ב

 טון   2.5 של במשקל נגררות מים עגלות  לניוד גרירה ווי עם  משאיות/רכבים 2 •

 קיימת ברשות התאגיד(  1עגלה לניוד ציוד לחירום ) 1 •

 :העבודה ךשמ .14

 .החירום למצב הראשונה היממה במהלך ליעדו יועבר הציוד .א

 18 במשך מים סבבי יבוצעו החירום מצב ום סי ל ע להודעה ועד מים לוקתח תחנות הקמת מרגע .ב

 .  24:00ועד 06:00 השעות בין ביממה לפחות, שעות

 .למחסנים בחזרה הציוד כל  איסוף צעיבו החירום מצב בסיום .ג

 :זמינות .15

 נציג  פניית מרגע שעה תוך התאגיד לטובת התחייב עליו א"וכ הציוד את  דלהעמי יבחיית הקבלן .א

 על בהכרזה כתלות ובחגים, בשבתות שגרתיות, לא בשעות דהעבו בחשבון ייקח הקבלן  .ידהתאג

 .מצב חירום או מים משבר

 

 תקשורת  .7
 

 סכם זה תתבצע באופן הבא:בין החברה לקבלן בנושאי הברה ותקשורת בין הקבלן לח

 

ביצלקבל   פניות .א הטעונות  עבודות  על  או  תקלות  על  דיווח  לצורך  נשוא  ן  אחרים  בעניינים  או  וע 
זה תעשנ  על יהסכם  ו/או באמצעות המנהל ה  העירוני של החברה  עובדי המוקד  כוחו  די  ,  או בא 

ימס ו/או  התקלה  למקום  הקבלן  את  יפנו  לואשר  זה    רו  הסכם  עם  בקשר  הדרוש  המידע  את 
 .  או בא כוחו הנחיות המנהל ע בהתאם לאות לביצווימסרו לו הור

 
הא   מילוי  לע לצורך  א'  בס"ק  יהא  מור  זמין  יל  ביממשעו   24הקבלן  השנה,  ת  ימות  כל  במשך  ה 

מספרי  באופן מיידי על כל שינוי ב  למנהל על הקבלן להודיע  .  .לרבות שבתות, חגים ומועדי ישראל
     בל את הדיווח.יוודא שקול, הטלפון

 

 קנים, הקבלן יקבל את כל סוגי ההודעות לרבות:בקרת המת ודעות ממערכתהקבלן יקבל היג נצ .ב
הן, הקבלן יהיה  יוחיוויים לסוגרה, תקלות  גילוי אש, מערכת בק  ממערכת אזעקה, מערכתת  הודעו 

ולטפל בכל  ע  ידרש להגי   ובכל מקרה  ך לטפל בהםוד את כל סוגי התקלות ולדעת איללמ אחראי  
הודמקרה.  \תקלה כי  בזאת  שתימסרמוסכם  לכל    לקבלן   עה  וענייןתחשב  לקבלן    דבר  כהודעה 

 . רתה תחשב שעת מסירת ההודעה לקבלןושעת מסי 

 

ימות   .ג כל  במשך  היממה  שעות  בכל  התקלה  למקום  ולהזעיקו  לקבלן  להתקשר  רשאית  החברה 
 לטיפול בה.  מנים שנקבע בהסכם זההשנה, בשים לב לסוג התקלה ולוח הז
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תביעה   זכות  כל  תהיה  לא  בשעות    כנגד לקבלן  ידו  על  עבודות  ביצוע  ובגין  הזעקתו  בגין  החברה 

 .בטעות  ההיית  זעקתוגם אם יסתבר כי הבלתי מקובלות,  
 

 חלקי חילוף  .8
 

 
ורה  והתמביצוע עבודה בה נדרש שימוש בחלקי חילוף,  הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תמורה בגין   .א

יקבל תשלום  בודהרה כוללת בגין כל מרכיבי העלהלן הינה תמו  15האמורה בסעיף   , הקבלן לא 
 . לוףי החי חיבור והפעלה של חלקכלשהו בגין העבודה הנדרשת בהובלת, התקנה, 

 
ולאחר הנחה של    ראשי/יבואן  לפי מחירון ספקלפני מע"מ  ש"ח    650עד  שעלותם  וחלפים  חלקים   .ב

חשבון!!    25% על  וכלולי  יהיו  בחוזהקבלן  עבור  ם  תשלום  כל  לקבלן  ישולם  ולא    אספקתם ה 
 .תםקנ התו

 
של    לפי מחירון ספק ראשי/יבואן ולאחר הנחה₪ לפני מע"מ    651מעל  חלפים שעלותם  חלקים ו .ג

  15%בתוספת    25%בהתאם למחירון ספק ובהנחה של    , יסופקו ע"י התאגיד או ע"י הקבלן25%
ה ע"י  חתום  באישור  קבלני,  הסרווח  למען  בלבד.  ספק  תאגיד  החלף  העבודות  עלות  ר  הבאת 

 .  לים במחיר החוזהכלו החלפתו וכו'
 

 ף.ר החל ממחי ₪ ₪650 כמוגדר לעיל יזוכה התאגיד ב  651במידה ומחיר החלף גבוה מ  
 

כי   בזה  הובלה, התקנה  התאגיד שומר לעצמו הזכות לספק את החלףמודגש  , באחריות הקבלן 
ה של  ופריקתו  ו,העמסתו  המכלולחלף  במחירה  יםהפעלת  הכל  בו,  המשולם    קשורים  החודשי 

 . בור האחזקה של כלל המתקניםלן עלקב
  

₪   650מ כמוגדר לעיל מוכה ות הנהבהרה לסעיפים ב'+ג' לעיל: במידה ונדרש להחליף חלק בעל
ח חשמל, מיסב למנוע מזגן ועוד כל העלות כולל החלק,  כדוגמת מנורת פלורוסנט, ממסר בלו

המשולם לקבלן  דשי ו, התקנתו ,הפעלת המכלול כלולים במחיר החובלתו ,העמסתו ופריקת הו
 עבור האחזקה של כלל המתקנים. 

 
כדוגמת פורק אויר, מגוף מכאני, אל  לעיל   גדרכמו₪  651במידה ונדרש להחליף ציוד שעלותו מעל  

בהתאם למחירון   גידחוזר, מתנע רך , משנה תדר, כרטיס בבקר ועוד , הקבלן נדרש להציעו לתא
בלן אחראי לרכישתו, הובלתו, העמסתו  , הקרווח קבלני  15%בתוספת   25%פק ובהנחה של ס

 .₪ 650תאגיד ב את הקבלן ון יזכה הופריקתו, התקנתו והפעלתו של הציוד. בחשב
 

 
לעיל   .ד האמור  אף  ב'+ג' על  קטן  אחזקת    לעיל   בסעיף  הקבלן  באחריות  החלפים/חלקים  לעניין 

מים,  שמנים על    מפריד  ,) מסננים שמן  + סולר + אוויר מקוריים  על כל רכיביו וחלקיו  הגנראטור
כוללת בדיקת הג  ביקורת חצי שנתי  כולל  יצרן, טיפול שנתי,  נפי הוראות  (,וזל קי נות,  כנ"ל    רור 

לרבות  סוללות   העבודות  במחירי  כלול  בהחלפשטיפול  למשך  תן  בגינם  ואחריות  תקופת  חדש 
בור  מצלמות, ועגנראטור, כיבוי אש, אזעקות,    –  רכותלמע  הסוללות ומצברים   ה לכלהכוונ )החוזה  

 (  UPSלוחות חשמל ומערכות הבקרה 

 

שאו תו תקן ישראלי )אם קיים כזה( ו/או  יוימאיכות מעולה  ים שיספק הקבלן יהיו חדשים,  החלפ  .ה
 כל תקן אחר המתחייב על פי הדין או כל נוהג מקובל. 

 
יספק   .ו יתקיןחרא  חברהלהקבלן  אשר  החלפים  על  ל   יות  יספק  למשך   וו/או  זה  הסכם  במסגרת 

 חודשים מיום התקנתם/אספקתם של חלפים אלו.    12תקופה של 
או כל פגם או קלקול שהוא אשר ייגרמו  / כל ליקוי ו   לן אחראי בגין במסגרת אחריות זו יהא הקב

שהם אשר ייגרמו למערכת    בחלק אשר הותקן /או סופק על ידו או לחילופין כל נזק /ואו קלקול
 ו חלף.  תוצאה מאותר בה הותקן החלף האמור, כאש

 
 חשמלי  חסן לחלפים וציודמ .ז

המחסן יכלול    .קני התאגידיוד הקיים במתהקבלן יחזיק חלקי חילוף לציוד חשמלי המתאים לצ
מחליפי   רכים,  מתנעים  מנתקים,  מאמ"תים,  מהדקים,  מפסקים,  נוריות,  כדוגמת,  חילוף  חלקי 

במרחק    יהיה ממוקםשמל הקיימים. המחסן  מותקן בלוחות החהמתאים לציוד ה  בה  וכיוצ"הזנ
יבנה.   1 מהעיר  נסיעה  כן    שעת  תוך  כמו  במחסן  להשלים  הקבלן  חבועות  ש  3על  תימת  ממועד 

בתחנות  -וזה  הח הנמצא  המדידה  ציוד  כל  של  להלן    מלאי  אולטראסוני  :   -כמפורט  מפלס  מד 
זאת אומרת שיחזיק לכל מד  )  ם  וג ודגמכל ס  תאח  מים בתחנות כמותמדי לחץ לביוב ו  , 1כמות  
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יח'.    3  –  מטר  18אגס עם כספית כולל כבל של     מצופים (.  דגםסוג ואחד רזרבה מאותו  לחץ לפחות  

 יח'.   1 –גליצרין לביוב ולמים לפי הלחצים בכל אתר  חץ מנומטר עםמד ל
 יתו.גדול שעובד א על ספק חלפים גם תבססיכול לההקבלן  

 

   טיב החומרים .9
 

 

מאיכות מעולה, מהסוגים    ים,חדשבעבודתו יהיו    כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש .א
ה במפרט  שנקבעו  הכפי  בכתב  ו/או  עטכני  ו/או  והמפקחקביעת  "פ  כמויות  ולשביעות    המנהל 

 רצונם המלאה. 

 

יגיש לאישור .ב שייעשה בהם שימוש  קודם    ל כל החומרים והציודדוגמאות ש  מפקחשל ה   והקבלן 
ע  בדיקה  לרבות  הבדיקה  הוצאות  העבודה.  ו/במסגרת  התקנים  מכון  אחרים  "י  מכונים  או 

ה על  תחולנה  דין  עפ"י  כל  מוסמכים  לצושיסופ  והציוד  החומריםקבלן.  העבודה  קו  המשך  רך 
 שרו.  ויתאימו בדיוק לדוגמאות שא

 
לאישור   .ג הדוגמאות  להגשת  עובר  כי  בזה  ומוסכם  לעיל  וראמכ  המפקח מובהר  ב'  ימציא  בס"ק   ,

 . ון התקנים הישראליהקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכ 
 

אם  אינו תו  שרה ו/אווא שא אינו מתאים לדוגמשסופק ע"י הקבלן    כי חומר כלשהו  המפקחנוכח   .ד
שעות מקבלת    24ממקום העבודה, תוך    חומר את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את ה

את  קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע    לעשות כן.המפקח  הוראה מטעם  
די ללא  רשאי  חוי.  ההוראות  כן,  לעשות  הקבלן  א המפקח  סרב  ה להרחיק  ם  הפסולי חומרים  ת 

 תהא על חשבונו של הקבלן. המפקח זו של  פעולתו ו. עלותבעצמ
 

 ציוד וכוח אדם  
 

 צוות וציוד כוננות   .10
 
ה .1 יחזיק  עבודות  ביצוע  צוותלצורך  הרשות  תחומי  בתוך  לצורך    חסניו ובמ  קבלן  כוננות  ציוד 

 . "מ מיבנה ומגן יבנהק  10במרחק של עד  משנה  מים עם קבלניהסכמים מתאי\עהביצו

 

לי עבודה לשרברבות  שרברב מוסמך + עוזר אחד עם סט כרט במפרט,  פו מכרכב  ,  + מפעילמחפרון   .א
ג עד  צינורות  סגורים מפתח  פתוחים,  חרום.   48ודל  כוללים מפתחות  אביזרי  לרבות    ר גנראטו ", 

  משאבות טבולות   3וכים כולל אוהל, כולל  רה לעבודה בתנאי ראות נמ לתאורת חירום וציוד תאו
הטבולות, ציוד  מישה המתאימה למשאבות  ה וניקוז, כולל צנרת גבישא " לצורך4 -", ו3",  2 לביוב  

 חפירה ידני.   

 

המסוגלת   .ב ניידת  דיזל  חשמלית/  התאגיד    צעלבמשאבה  של  והמים  הביוב  מתקני  לכל  מעקף 
של   ספיקה  על  ומכון. ולשמור  מכון  כל  של  הנומינאלית  מהספיקה  מערכת משך    כשליש    הקמת 

לה  א יעל/ ניקוי בור רטוב    מלאה באמצעותה בעת חירום  ה קה וביצוע סניהנ"ל והפעלת  השאיבה 
 שעות.  3על 

 
ו .ג מאגרים  ניקוי  ובעת  תקלה  למקרי  תשמש  אשר  למשאבות  משאבה  כמעקף  רטובים  בורות 

ה וכל האביזרים הנדרשים להתחברות  צמוד צנרת גמישהמשאבה תכלול בהמותקנות במתקנים.  
המע לביצוע  בתחנות  הקיימת  תה לצנרת  המשאבה  בלבד   היקף.  יבנה  מי  לתאגיד  בעת    מרותקת 

 י הגדרת זמני חירום המופיעים במכרז. חירום על פ 

 

לפחות    ו שיהי  לעיל, על הקבלן לבצע את העבודות ובתנאי  פורטת המאנשי הצוות חייבים למלא א  .ד
 ם.  יהיו מוסמכים לביצוע עבודות בצנרת ביוב ומיש שניים מהם )ראשי צוות(  ארבעה אנשים( 4)

 

לרבות בשבתות וחגים משך כל ימות  שעות ביממה    24ה מקומי ויעמוד להפעלה  ות יהי ננצוות הכו  .ה
 ות ביממה.  שע 24השנה, ויענה לקשר/טלפון במשך 

 
עובד .ו וצוות  למלאי  בנוגע  החוק  בדרישות  יעמוד  חירום  הקבלן  לתקופת  לכוננות  בהתאם  ים 

 . להאו קביעת המנ\חיות פיקוד העורף ורשות המים וומלחמה ובהתאם להנ
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עצמאית .ז לטפל  מסוגל  יהיה  הכוננות  צוות  לרבות    ראש  החוזה  במסגרת  הדרושות  העבודות  בכל 
 ת חומרים.   גיוס עובדים נוספים והספק 

 

 פול מונע בכל המכונים.  ציוד מכני מתאים לפתיחת סתימות, שטיפת קווים וטי .2
 
בצוותים  .3 הקבוע  הכוננות  צוות  לתגבור  לדאוג  מתחייב  בכ  הקבלן  שיידרש  התה כל  לסוג  תוךאם    5עבודה 

 אדם מאיזה סוג שהוא.  -כב ביצוע עבודה כתוצאה מחוסר כוחשעות. בשום מקרה לא יתע
 

ר בציוד מתאים ו/או  המוסמך מטעמו אין הקבלן עומד בתנאי הביצוע עקב חוס   ת המפקח אובמידה ולדע .4
לרבות כל המשתמע    רת חוזה מצידוה מספיק, תראה זאת החברה כהפכוח עבודה מקצועי ו/או כוח עבוד

 מכך. 

 

 ס גם אם הקבלן יהיה חייב לבצע בעת ובעונה אחת מספר עבודות במקביל.  כל האמור הנ"ל, מתייח .5
 
 

 כפיפות ודיווח .11
 

 ה. מטעמ  מפקח החברהמנה תת תיאום ופיקוח על ביצוע העבודו ,לצורך ניהול .א
ת, ויפקח על ביצוע  וד ם לביצוע העבוינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבי  המפקח
 . שיים של הקבלןת חוד ויאשר חשבונו העבודה 
לישיבות אשר בהן, בין היתר, יערך  יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו    המפקח

. הקבלן מתחייב  פקחמ הישיבות אלו יקבעו ע"י    ד, תדירות ומקוםוע העבודות. מועמעקב אחר ביצ 
 עמו. ט מף נציג מוסמך כי בישיבות אלו ישתת 

 

 והעבודה.  יקורת החומרים הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בב .ב
 

לצורך  חומרים בהם נעשה שימוש  וה  וע העבודהלאופן ביצ המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר   .ג
 ביצועה. 

 
בקשר    דם, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על יוהמפקח  ות המנהלכפוף להוראהקבלן יהא   .ד

בתמורה והן שלא בתמורה,  ופעולות אחזקה שונות הן  הצורך לבצע תיקונים    ןובכלל ההסכם,    עם
העדיפויות לביצוע  או המפקח לקבוע את סדרי  בכלל זה רשאים המנהל ו/  כמפורט בהסכם.   להכו

העבודות,   סוגי  להוראות לגבי  בהתאם  לפעול  מחויב  יהא  מן  יהם.  והקבלן  תביעה  תישמע  לא 
 יעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל ו/או המפקח.ב ק , המתבססת עלהקבלן לתשלום נוסף

 

  .ה
למנהל   (1 ידווח  כל  ולמפקח  הקבלן  על  עבודותיו,  ביצוע  על  שוטף  והתפתחות  באופן  בעיה 

 כם. שא הקשור לביצועו של ההסבאשר להן, וכן על כל נו
 
לגרוע מכלליות האמור (2 )  מבלי  למנהל    (1בפסקה  ידווח הקבלן   הםל  ויספק ולמפקח  לעיל, 

 וההסכם. העבודותו בעניין אלי ו/או המפקח חס לכל פניה של המנהל ברים ביסהתשובות ו
 

מה  שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאי   הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את .ו
ותר מהזמן הסביר. במסגרת זו רשאי המפקח לדרוש  תאריך את זמן העבודה י או אינה יעילה או ש

וייעו העבודהשכלול  שיטת  לבצ  ל  מתחייב  והקבלן  יותר  מתאים  בציוד  שימוש  את  או  מייד  ע 
 דרישות המפקח.    

 
 תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה.  מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל 

יובהר   אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה    ישות כאמור אי הצגת דר כי  עוד 
 הסכם. בטיב ובקצב המותנים ב

חריגה מתנאי ההכי    מובהר, .ז כל  איננו מוסמך לאשר  חריגה המחייבת תשלום  המפקח  בין  סכם, 
 ום כזה. נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשל

 ור המפקח.לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על איש
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 ניהול יומן  .12
 

 
  גיד במדיה דיגיטלית א תיומי למנהל ה ויעביר דיווח דו יומן עבודה בקשר עם העבודה ינהל  הקבלן .12.1

 אים:וירשום בו את הפרטים הב
 

 מספר הפנייה של המוקד כולל טופס הפניה.  .א

 ת. או סוג העבודה המבוצעסוג התקלה המטופלת ו/ .ב

 . צעתהתקלה המטופלת ו/או העבודה המבו מיקום .ג

 מועד תחילת הטיפול בתקלה/ עבודה ומועד סיום.  .ד

דיגיטלית,  .ה במצלמה  התקלה  ב   צילום  תחילת  גמר  צילפני  ולאחר  במהלכה  בתקלה,  הטיפול  וע 
 החזרת מצב השטח לקדמותו, )יצורף ליומן(.  ל ו הטיפו

 . התיקון/העבודהבביצוע   י הקבלן , המועסקים על ידשל העובדים לסוגיהם מספרם .ו

 ר העבודה והמוצא ממנו.תאהציוד המובא ל .ז

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  .ח

 ה ו/או העבודה שבוצעה. ל קמוש בתיקון התהחומרים בהם נעשה שי .ט

 בעת ביצוע העבודה.  ים באתר העבודהרתנאי מזג אוויר השור .י

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  .יא

העבודה    ךמש .יב הבביצוע  עד  משלימים  ותיקונים  פיתוח  תיקוני  גמר  השטח כולל  מצב  את 
 לקדמותו בשלמות 

 הוראות שניתנו על ידי המפקח. .יג

 העבודה.  מהלך ביצועבר  בד נציגי התאגידהערות   .יד

ידי   .טו על  שיידרש  אחר  דבר  התאגיכל  התאגידושלדעת    דנציג  המצב    נציג  את  לשקף  כדי  בו  יש 
 העבודה.העובדתי במהלך ביצוע 

 היומן יהיה ממוחשב.  ניהול יומן תחזוקה בהתאם להוראות ההסכם כמפורט במפרט, .טז
 

 הנ"ל .  לפי הפירוט רק לאחר העברת דו"ח לקבלן ישולם החודשי התשלום  .12.2

יחתם, על ידי הקבלן או  לכן י  לביצועא  ומהווה אסמכת  המתייחס לכל תיקון/ תקלה/ אירוע  היומן .12.3
 , והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן.דהתאגינציג בא כוחו המוסמך ועל ידי 

 
ותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  שום ביומן הערהקבלן רשאי לר .12.4

 . בכתב נציג התאגידאותם  ראלא אם כן אישהמזמין,  
 

האמ  .12.5 בכל  לגרוע  צידוק  מבלי  משום  הקבלן  ידי  על  הערה  ו/או  הסתייגות  ברישום  אין  לעיל,  ור 
המפקח, המנהל,  לוי הוראות  מי-ו/או אי  י לשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או ביצוע עבודה כלשהכ

 החברה או הוראות החוזה. 
 
 

 המפקח / ביקורת ואישור המנהל .13
 
 
  בעבודות ת לבדיקת כל הקשור  רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפו  המפקח/המנהל  .א

בהסכם. מהקבלן  המנהל  כנדרש  כלשהם  יל  המפקח/גילה  ביקורו   בעבודותקויים  ו/או    במהלך 
להלן, בשינויים    ה' -בס"ק ג' יקונם המיידי, ויחול האמור  קבלן הוראות לת, יעביר בכתב לבדיקתו

 המחויבים. 
 
לגרוע מ .ב יערוך המנהל  ליות האמורלכ מבלי  א',  בס"ק  טיב    ביקורתסיורי    המפקח / לעיל  לבדיקת 

 העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם. 
 

אשר נתגלו    ליקויים תיקון    אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו,  לע
ביקורת המנהל  בסיורי  פ  המפקח/ע"י  תוך  הקבלן  ע"י  הזמן  יבוצע  ע"י  ו  ע בשייקרקי 
 . המנהל/המפקח
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יבדוק את עצם    המפקח/ . המנהללמפקח/הקבלן למנהלעל כך  , יודיע  שתהעבודה הנדרבגמר ביצוע   .ג
על ידו ועל ידי הקבלן,  ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם    עבודה  השל אות  הביצוע   וטיב

 שיבוצעו בה.  ןשהינו מעוניי שיש לתקנם ו/או שינויים בעבודהמים שמצא את הליקויים והפג
 

ם ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של  הקבלן יתקן את הליקויים והפגמי
 כאמור.  קחהמפ /המנהל 

 
לשב השינויים  ובוצעו  והפגמים  הליקויים  שתוקנו  המנהללאחר  של  רצונו  יתן  י,  המפקח/ יעות 

 . עבודהו של אות  האישור בכתב על סיום ביצוע המפקח/המנהל 
 

או כל    להלן  15האמורה בסעיף    התמורהכי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום    בזאת  רהמוב
 חלק ממנה. 

 
לעיל, יחול בש  .ד ולפ האמור  ביחס לחלק  ינויים המחויבים  הקבלן  שבוצע ע"י    העבודותי העניין גם 

ההסכם  שבעבו ביטול  של  במקרה  התמורה  לחלק  זכאי  הינו  ו/או    ןהל ל  28בסעיף  כמפורט    -רו 
 כל הסכם או דין.  חמכו

 
כדי לשחרר את הקבלן מאחריות    המפקח/ כי אין באישור המנהלמובהר בזאת, למען הסר ספק,   .ה

מחויבו בת  ו/או  לכאורה  חזקה  או  ראיה  להוות  בכדי  בו  ואין  ההסכם,  מכח  היעדר  כלשהי  דבר 
שיתג  נזק  או  ליקוי  פגם,  כל  לגבי  הקבלן  של  עם    במתקניםלה  אחריותו  נשוא    העבודותבקשר 

 סכם. הה
 

 

 פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו .14
 

 
כל שלב בהן  ו  א   התחזוקה השוטפת / אחזקת שבר או עבודה יזומה    ם תום ביצוע העבודותע .א

( לאתר  "עבודות הפינוי"  -ולת )להלן  ממנו עודפי חומרים ופס   אתר, יסלקהינקה הקבלן את  
ומאושר מוסדר  תורה  ,  הטמנה  עליו  מקום  לכל  וידאג  חברההאו  זמן    טמנתם,הל,  פרק  תוך 

 .  חברהשהאתר יוותר נקי ומוכן לשימושה של ה שיקבע ע"י המפקח, באופן 
 . חשבוניות וקבלות מאתר ההטמנהו על הקבלן להציג אישורים  

על ידי הקבלן ותהיינה על    וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנהמובהר בזאת, כי עבודות הפינוי  
 .  ל ההטמנה, כולל תשלום היט חשבונו

 

רשאית לבצע את עבודות הפינוי ו/או    החברמילא הקבלן את הוראות ס"ק א' לעיל, תהא ה  אל .ב
ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי, לרבות    ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה 

עפ"י כל דין או    חברה, מסכומים המגיעים לקבלן מן ה 15%וד בשיעור של  לעידתוספת תקורה  
 לומים אלה ישירות. שתו לגבות ממנו הסכם ו/א 

 

גמר   .ג או  העבודביצוע  עם  בהה  שלב  הי  כל  העבוד  קבלןדאג  ביצוע  במקום  המצב  ה  להשבת 
 כמפורט במפרט הטכני.  לתקינות, שלמות ו/או  דמות ו/או ללק

 
 

 תמורה .15
 

15.1.  

בהתאם להצעת  תקבע    אשר  כל נספחיו,על    וכל מחויבויותיו לפי ההסכםהעבודה    צועבי  בעבור .א
 (. "הזכייה"תעריפי להלן: לאחזקת מכוני הביוב והמים )  ישן על בסיס חודהקבל

 
 פי הדין.   ווסף מע"מ כשיעורו עלתי  לעיל 1הנקוב בפסקה לסכום התמורה   .ב

 

כי התמורה כמפורט לעיל .15.2 זה  מובהר בזאת  כו הינה ת  בסעיף  כל מרכיבי העבודה  מורה  בגין  ללת 
המתקנים, בדיקה  יומי בכל    רו , ולרבות ביקהולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרת

היחיד כל  ביצוע העבודה  יומית של  כל הציוד והחומרים הנדרשים לצורך  ות במתקנים, אספקת 
לשפצוע ניתן  שלא  ציוד  החלפת  וכיו"ב,  התקנתם  הובלתם,  ההסכם,  פינ פ"י  פסולת,,  היטל    וי 

בכל  הטמנה, עמידה  אדם,  כוח  אספקת  המתקנים,  ניקיון  על  משרד    שמירה  בודה  עהדרישות 
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לרשו  אגרות  תשלום  וגהות,  לבטיחות  ורווח  ומוסד  הוצאה  כל  לרבות  למפקחים,  תשלום  יות, 

וע העבודה בשלמותה, נשיאה בכל הוצאות הציוד והחומרים הנדרשים  קבלני הנדרשים לצורך ביצ
 . (נספח א'ובמפרט הטכני )  בהסכםתקנים וכיו"ב, והכל כמפורט ל המלתפעו 

 

בזה   .15.3 למק מוצהר  פרט  כי    ריםכי  במפורש  נאמר  כלשהי,  אתיש  חברההבהם  תחול    בהוצאה 
 אם לאו. ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין 

 

 

במסים,    עבודה,ית, בשכר  הוא, בריבדות במדדים מכל סוג שי, תנומוסכם כמובהר ו .15.4
את  ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו  

 . כל תקופת ההתקשרותבמהלך  הנ"ל  התעריפי הזכיי
 

ראה  בור הוירה תגתסל  במקרה ש)  . זמכר הלא ישולמו התייקרויות כלשהן במסגרת   .15.5
 (זו

 

 ריגות ות חעבוד .16
 

 

16.1.  

, רשאי המזמין,  עבודות תחזוקה כמפורט בהסכם זהאשר אינן    אם יחליט המזמין לבצע עבודות .א
ל להורות  המפקח  והקבאמצעות  לבצען  לבצעןקבלן  חייב  עבודות    בלן  ביצוע  להוראות.  בהתאם 

 ל דעת עצמו.אלה ייעשה אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען ע
 

ה .ב עעבודה  שיטת  המתיקבע  ידי  לל  האחריות  אולם  העבודפקח,  להם  ה  ניהול  הדברים  יתר  וכל 
 . לן באורח בלעדיאחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן יהיו של הקב

 

 קביעת מחירי העבודות החריגות תהיה לפי סדר העדיפות הבא: .ג
 

 . 15%מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה בניכוי  .ד
מחירוןמל .ה ספק:  הסר  לחישו  ען  הידוע"דקל"   האחרון  המחירון  יהיה  החשבון  ביום    ב  אשור 

 . , ללא תוספת לקבלן ראשי15%ובניכוי  
 

ספק מורשה או לפי    אם לקבלות שלשולם לקבלן בהתעבור חריגות י  מרים ואביזריםולאספקת ח .ו
דעת   שיקול  לפי  עת  באותה  השוק  זה  ל   .המפקחמחירי  ש  ן יינתמחיר  לכיסוי    8%ל  תוספת 

 הצגת חשבונית מס. . התשלום יינתן לאחר ן רכישהשל הקבלן בגי ההוצאות

 

אספקה   .ז להבטיח  שתידרש  פעולה  כל  מיידי  באופן  לבצע  מחייב  מיםהקבלן  של  שירותי    /סדירה 
 לצרכנים ללא תשלום נוסף.ביוב 

 

סדים שנגרמו  המזמין רשאי לגבי המקרים הנ"ל, לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפ .ח
הערבות המתאימה שניתנה לו    להפעיל את  שהוא אשר הוא חייב לקבלן, אונכות מסכום כללו או ל

 ע"י הקבלן. 
 

העבודות .ט מחירי  כי  בזאת,  יי-החד   מובהר  במשך    ו שארפעמיות  ולא  קבועים  ההסכם  תקופת  כל 
   יושפעו מתנודות במדדים מכל סוג שהוא. 

גורמים נוספים. על    פשרות כי העבודות יבוצעו בשיתוף עםהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי תיתכן א .16.2
היה יידר  כן,  כל  והקבלן  לו  תינתן  לא  נוספים,  גורמים  עם  ביחד  ו/או  לצד  העבודה  את  לבצע  ש 

בג  יהיה מנוע מלהעלות  תוספת תמורה  והוא  גורמים  עם אותם  בשיתוף  ביצוע העבודה  טענות  ין 
 . חברהזה כנגד הבעניין 

 
 

 ה אופן תשלום התמור .17
 

 לן: אופן תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות יהיה על פי המפורט לה 
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ליום .א בגין  10-ה   עד  חשבון  למפקח  הקבלן  יגיש  חודש,  במספר    לכל  לו,  שקדם  בחודש  העבודה 
  5יף  סע דה, כאמור בוהזמנת עבו  לכל סעיף וסעיף  , כפי שיידרש ובצרוף דף חישוב כמויות העתקים

ו ערוך בתכנת    חברהישת הבהתאם לדרלעיל. במידת הצורך  גבי דיסקט מחשב  על  יוגש החשבון 
עבודה וכן את אופן חישובה על בסיס כל  ת סך התמורה המגיע לגבי אותה ון יפרט אחשב. ה"דקל"

הרלוונ על    ם.יטי הנתונים  מבוסס  יהיה  הקבלן  החשבון  להצעת  חודשי  בהתאם  בסיס  ני  כולמעל 
כמפורט  לחשבון יצרף הקבלן דו"חות    .ועלדה בפ בעבו   הכלולות ויכיל את הכמויות    מיםהביוב וה

 . סכםכנספח א' לה  במפרט הטכני המצ"ב
 

החשבון   .ב את  המפקח  יחזיר  הנ"ל,  להוראות  בהתאם  החשבון  את  הגיש  לא  והקבלן  לקבלן  היה 
ג בס"ק  כאמור  החשבון  לבדיקת  הימים  ומניין  מחדש,  הגשתו  ממלשם  יחל  להלן  הגשת  '  ועד 

 החשבון מחדש. 

 

שלא  .ג בחש  עבודות  לחיכללו  הקבלן  עליהן  ויתר  כאילו  אותן  יראו  הרלוונטי,  כ בון  וללא  ל  לוטין 
 לא תחוב כלפי הקבלן בתשלום סכומים כלשהם בגין עבודות אלה.   חברהתנאי, וה

 

ויעיבדו  המפקח .ד כלל,  יאשרו  או שלא  או מקצתו,  כולו  יאשרו,  וזחשבלבירו  ק את החשבון,  את  , 
ה  ימים  14וך  ת ע"י  המצאתו  הנקובים    קבלן,ממועד  המסמכים  לעילבצירוף  א'  ובצירוף    בס"ק 

 ן על הסכום המאושר לתשלום.מס מטעם הקבלחשבונית ה

 

ידו לתשלום מתוך התמורה נשוא    יבדוק את החשבון וישלם לקבלן את הסכום המאושר על  חשבה .ה
ס  ובכפוף להמצאת חשבונית מע"י המפקח  אושר החשבון    יום לאחר המועד בו  90החשבון, תוך  

הוצאה(   )אם  זיכוי  המצאתוחשבונית  כי  בזאת  מובהר  הקבלן.  הו החשבוני  מטעם  תנאי  ת  ינה 
   לתשלום.

 

לעיל, לא  בס"ק ד'  תשלום  יום מהמועד הנקוב ל  30לעיל, איחור של עד    בס"ק ד'על אף האמור   .ו
להטיל בכדי  בו  יהא  ולא  ההסכם  כהפרת  תשחוב  חברההעל    יחשב  תשלומי  ת  ו/או  פיצוי  לום 

 מכל סוג ומין שהוא.  פיגורים
 

עפ"י הוראות חוק  ריבית  הצמדה ו  הפרשילקבלן    חברהה   תשלםבגין כל תשלום שישולם באיחור   .ז
והצמדה ריבית  ה פסיקת  וזאת החל מהיום  כקבוע  ועד האחרו שלאחר המ  30-,  הנקוב לתשלום  ן 

 . בכתב חברהלן לה לכך מאת הקב, ובלבד שנמסרה דרישלעיל בס"ק ד'
 

    . ז זהבמסגרת מכר יותתייקרוו הולמישיודגש כי לא   .17.1

 

  חברה הותו ולא יגרע מזכות  שחרר את הקבלן בשום אופן מאחריא יו יאושר, לחשבון שישולם ו/א .17.2
ל ביצוע  רשלנות,  בגין  טענות  הקבלן  להעלות  וכיו"ב.  מרמה  פגם  י קוי,  כל  בגין  אחראי  ישאר 

ידי  ן שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחבתקינות העבודה בי  ריו, ובין אם נגרם על 
משנ קבלני  ע" עובדיו,  או  א ה  אדם  כל  להוראותיו  חר  י  כפוף  היה  או  עבורו  עבד  או  עובד  אשר 

 בעבודה. 

 

לעיל ביחס להגשת חשבונות  ו'  -בס"ק א'רה המפורטת  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרוצדו .17.3
התשל  מועדי  גואישורם,  המחויבים,  בשינויים  תחול,  העברתם,  ודרך  תשלום,  ום  כל  לגבי  ם 

ע העבודות ביחס לתשלום היחסי המגיע  יצו טרם סיום בהקבלן    במקרה בו הופסקה העסקתו של 
 דין.לו ע"פ ההסכם, או מכח כל עילה וזכות אחרים מכח הסכם או 

 
 

 שמירה על הוראות הדין וביצוע מקצועי  כללי התנהגות .18
 

 
תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד כל    מור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כלהקבלן יש .א

 בלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.הק ל זה יקפיד מו, בכלגורם מטע
 

רעה או מטרד  יל, יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפמבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק א' לע .ב
 .העבודות י העיר בגין ובמהלך ביצוע לעוברי אורח ולתושב
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בודה  ובקשר  עלע הדין בנוג שמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראותתחייב להקבלן מ .ג
   .1953 -, לרבות שמירה על חוק עבודת נוער, התשי"ג לכל מחויבויותיו מכח הסכם זה

 

,  חברההשל    הת רצונהמוטלת על הקבלן תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי, לשביעו  העבודה .א
  או אסתטיים נעות מגרימת פגמים טכניים  העלולים להיגרם, ותוך הימ תוך נטרול כל סכנה ומפגע  

אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן    ים.קנמת
 חריותו האמורה לעיל. מחובתו וא

 

רכב .ב כלי  עבודה,  כלי  הציוד,  במלוא  יצטייד  של    הקבלן  ביצוע מושלם  לשם  והחומרים הדרושים 
 .  נספח א'ות, בהתאם למפורט במפרט הטכני, העבוד 

 
עב  .ג לדעת    חורבאודה שלא  בוצעה  עפ"י דרישת  המפקחמקצועי  ו/או    המפקח, חייב הקבלן  לתקן 

 . המפקחן הקבלן, לשביעות רצונו של  להחליף את הטעון תיקון על חשבו
 

ביצועה,   .ד בזמן  בעבודה,  פגם  ה  המפקחרשאי  נתגלה  סיבות  אחר  שיחקור  מהקבלן  פגם  לדרוש 
בלן אחראי לו לפי החוזה,  הק  ם כזה שאיןדי המפקח. היה הפגושיתקנו לפי שיטה שתאושר על י

יחולו    -לו לפי החוזה    . היה הפגם כזה שהקבלן אחראיחברההיחולו הוצאות החקירה והתיקון על  
 חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. ת החקירה על הקבלן וכן יהא חייב לתקן עלהוצאו

 

צע את העבודה  בל  , הוא רשאילדעת המהנדס  ,' לעילדאת העבודה כאמור בסעיף  הקבלן    לא ביצע .ה
פת  תוס, בהזכות לגבות מן הקבלן בכל דרך, את הסכומים הנדרשים  לו  שמורהו  במקום הקבלן,

 . נה, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתק , לפי שיקול דעתו15%תקורה של  

 

לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או    חברה הל  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה ש .ו
 הסכם.

 

 בעבודה  חותבטי .19
 

 

גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהי  ,שוטריםהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא:   .א רות  שמירה, 
ל  לבטיחותו בהתאם  בכך,  צורך  שיהיה  מקום  בכל  הציבור,  של  ו/או    המנהלהוראות  ונוחיותו 

 י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. להוראות כל דין ו/או על פ
 

ה מרבית על כל הוראות  הירות ובאחריות תוך שמירה והקפד בז  את העבודה  הקבלן מתחייב לבצע  .ב
 וכללי הבטיחות ולרבות:

ו  פן מרוכז ובטווח יד אובא  -עלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב  בודה, חומרים בשמירת כל כלי ע (1
 עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור. 

 ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור.  (2

 תקנים, חומרים וכלי עבודה כיו"ב. ידת הצורך על מבמ קדת שמירהפה (3

לכל   (4 בהתאם  זה  הסכם  פי  על  העבודות  כל  לדרישות  ביצוע  בהתאם  וכן  רלוונטי  תקן 
 . 1970-אות פקודת הבטיחות בעבודה, תש"לוהור המכון לבטיחות וגהותהבטיחות של 

 ע העבודה. כנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוכל ס נטרול (5

כל תקן אחר  וע  ביצ (6 ו/או  הישראלי  התקן  להוראות  זה בהתאם  נשוא הסכם  כל העבודות 
  –ת מערכות מסוג זה, וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקנים, התשי"ג  הנדרש לעניין התקנ

תקנה  1953 ו/או  דין  וכל  בעבודה  הבטיחות  ופקודת  לעניין  ,  אחרת  הוראה  ו/או  צו  ו/או 
 נים. ות המתקתקינות בטיח

 
ציוד הבטיחות הנדרש לביצוע  ר ספק מהס  למען  .ג כי אספקת  כנדרש עפ"י  העבודותובהר בזאת,   ,

 "י הקבלן ועל חשבונו. ההסכם, תיעשה ע
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וגהו .ד בנושא בטיחות  יעביר לעובדיו הכשרה  עברו הכשרה  הקבלן  עובדים אשר לא  יעסיק  ולא  ת, 
 .לרבות בעבודות בגובה ובחלל מוקף רכאמו

 

  .ה
 

  7ע על כך למפקח האזורי, תוך  הבטיחות כנדרש בחוק ויודי  לע  טעמו ממונההקבלן ימנה מ (1
ו העבודה,  התחלת  צו  קבלת  ממועד  בעבודה  ימים  הבטיחות  פקודת  להוראות  בכפוף  הכל 

 .  1970-]נוסח חדש[, תש"ל
 

וד הבטיחות, הדרכה לעובדים ואכיפת  ממונה על הבטיחות יהא אחראי על כל תחזוקת צי ה (2
 .  קום העבודהיחות במאמצעי הבט 

 
הממונה על הבטיחות ימצא בכל אתר בו נדרש מתן שירותי הבטיחות, והוא יהיה האחרון   (3

 אתר מטעם הקבלן, כך ששירותי הבטיחות יינתנו עד לסיום העבודות.  לעזוב את ה

 

 . במפרט הטכניו   בתקנות הבטיחותהוראות הבטיחות הינן כמפורט  יתר .ו

 

 הסביבה  תשמיר .20
 

 
ממק .א עץ  כל  ייכרת  העבודה  לא  יכרו  אלאום  אם  המנהל.  של  בכתב  מי  בהסכמתו  או  הקבלן,  ת 

וכמו כן      ₪  1000פיצויים בסך    חברהלו לשלם  מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עלי
 לן, ואת גודלו. המנהל הוא שיקבע את סוג העץ שייטע הקב קומו.יהא עליו לנטוע עץ אחר במ 

לו שכל אוצ .ב ידוע  כי  בזה  כג הקבלן מצהיר  פחם ומתכת,    ון:רות טבע  נפט, מעיינות מים, מחצבי 
ם וכן עתיקות שימצאו בקרקע הם  ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהמחצבות שיש  

יא  להוצ  חברהלת בהם. לפיכך מתחייב הקבלן לאפשר  ואין הוא זכאי לכל זכו  חברההרכושה של  
יבים ועל סמך הסכם  מחים לחוקים הלנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע האמורים בהתא  או

 זה.

 הקבלן לא יבצע חפירות מעל המידה הדרושה לביצוע מטרת ההסכם זה.  .ג

 זה.מכור חומרים כלשהם אשר הוציא מאתר בו בוצעו העבודות נשוא הסכם  לא י  הקבלן .ד

בין   במפורש  ומוצהר  הקב  חברההמוסכם  כל  לבין  כי  האתר  לן  מן  יוצאו  אשר  והאדמה  החול 
ואסור לקבלן מכל סיבה שהיא להוציא חול או אדמה או כורכר    חברהה ה  ח אליו תור יועברו לשט 

 . תחום המועצהיבנה ומחוץ להעיר מחוץ לתחום  

רשאית   זה,  איסור  הקבלן  פיצו  חברהה הפר  הקבלן  מאת  לפי  לדרוש  ייקבע  הפיצויים  גובה  יים. 
י כמות  ולפ ר החומרים  ועל עבומרים שנמכרו או כפל המחיר אשר הקבלן קיבל בפ כפל מחירי החו

. הקבלן מתחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו בהתאם לאמור  חברהההחומרים שתיקבע ע"י  

 יום ממועד משלוח הדרישה לתשלום.   14לעיל, בתוך 

ר סיומה, ימסרם מיד  פץ אחר בעל ערך, במהלך ביצוע העבודה, או לאחמצא הקבלן עתיקה או ח .ה
 . 1978 -אם לחוק העתיקות, תשל"ח בהתע"י הקבלן תבוצע   לידי המנהל. העבודה כולה 

 
 

 תנועה על פני כבישים קיימים  .21
 

ים, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל  מטעמו על פני כבישים קיימ  כל תנועה של הקבלן ו/או מי
י כלי  גלגלים פנאומטיים בלבד. הקבלן יוודא כי גלגל מטרה אחרת, תבוצע באמצעות כלי רכב מצוידים ב

 חומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.   ושהרכב נקיים ה
 

 

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ .22
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עפ"י    בודותביצוע העלעיל, יעסיק הקבלן עובדים לצורך    19ות האמור בסעיף  וע מכללימבלי לגר .א
נוהג ומנהג מחייבי  סכם, ה הסכם זה בהתאם להוראות כל דין ם  קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל 

 עבודה.   חסיבמסגרת י
 
יים הנדרשים  ובמסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכו הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין  .ב

 נדרשות לפי כל דין.  יפריש עבורם את כל ההפרשות ה עפ"י דין לרשויות המס, וכן
 

,  כנדרש בחוקמירת בריאות העובדים ורווחתם  תנאי בטיחות ותנאים לשהקבלן יבטיח קיומם של   .ג
 ידרש על ידי המנהל. י באין דרישה חוקית, כפי שו

 
ויעסיק   .ד זרים,  הקבלן  במידה  כןעובדים  לבהת   יעשה  ובהתאם  אם  דין   יב'נספח  בלאמור  כל 

   להסכם.
 
 

יצוע העבודה באופן  מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ב   עובדים ק של  הקבלן יעסיק מספר מספי .ה
כל אדם, כולל מנהל עבודה, שיראה בעיניו  דה  רחיק מהעבורשות בידי המנהל להמשביע רצון. ה

י שיבוצו של עובד מסוים מטעמו  קבלן א בלתי חרוץ ו/או בעל התנהגות רעה, וכן לדרוש מראש מה
מסיב ההסכם,  נשוא  העבודה  ענייניות.  בביצוע  לדרוש  ות  רשאי  יהא  המנהל  כן,  הקבלן  כמו  מן 

נשוא ההסכם, שלפי דעת המנהל    דותביצוע העבועל ידי הקבלן לצורך    להחליף כל אדם המועסק
 איננו מתאים לתפקיד.  

 
שנים    5מהנדס מוסמך בעל ותק מקצועי מעשי של    כל תקופת ההסכם,במהלך  כן יעסיק הקבלן   .ו

כגו עבודות  בביצוע  ה לפחות  בפנקס  רשום  שיהיה  זה.  בחוזה  הנדרשות  אלה  בנוסף,  ן  מהנדסים. 
עבודה יעסיק הקבלן   ע שיאומנוסה    מנהל  ידי  שר  של  הלהמנ ל  ותק מקצועי  בעל  שנים    5, שהינו 

זה נשוא חוזה  צו הת.  לפחות בביצוע עבודות  יודיע המייד עם קבלת  קבלן למפקח  חלת העבודה 
ומנהל העבו וזהות המהנדס  ניסיונם המקצועי. המפקח יהא בכתב את שמות  ופרטים אודות    דה 

או המהנדס שלדעת  /ה ומנהל העבוד עבודה.  הפוסק האחרון בדבר קבלתם של המהנדס ומנהל ה
דיחו כל  וללא  ערעור  ללא  הקבלן  ידי  על  יוחלפו  לתפקידם,  מתאימים  אינם  באחרים  המפקח  י 

 רצונו המלאה של המפקח.    ולשביעות
 

 יד אי קיום יחסי עובד ומעב .23
 

 
 י.  מהווה הקבלן קבלן עצמא  חברהה ביחסיו עם  .א

 

ור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו  ליצנאיו, כדי  הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מת .ב
ו/או   מטעמו  משנה  קבלן  לבין  ו/או  מטעמו  אחר  אדם  מטעמ או  ו/  חברה הכל  עובד    המי  יחסי 

שיועס  העובדים  כל  וכי  שותפות,  יחסי  או  פי  ומעביד  על  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך  ידו  על  קו 
יחסי עובד ומעביד, מכל    רהבח הנם לבין  יהיו בי סכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא  ה

 מין וסוג שהוא.  
 

רבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר  כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו )ל  .ג
ת נסיעה לעבודה  יים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאוות סוציאליות, ניכועבודה, זכוי 

אחר סוציאלי  תשלום  וכל  הוממנה  כל  וההיט (,  לגבי    ליםמסים  שכזה  בתור  המעביד  על  החלים 
ר ההוצאות וכל  פי הסכם זה וכל יתהעובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על  

הת ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הקבלהסיכונים  על  יחולו  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  ן  חייבויות 
 רה. אופן וצו בכל לכך,  תראיהא אחתלא   חברהוה וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

  
מע .ד עובד  יחסי  התקיימו  לעיל  האמור  אף  על  כי  מוסמכת,  ערכאה  ידי  על  וייקבע  בין  היה  ביד 

מתחייב  חברהה מטעמו,  מי  כל  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הקבלן  את    לבין  ויפצה  ישפה  כי  הקבלן 
ו/או  נה  צאה מכל טעבגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתו  הטעמו/או כל מי מ  חברהה

 .  חברההראשונה של ה הם דרישת תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד ע
 

אה מוסמכת, כי על אף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכ .ה
יחס  התקיימו  לעיל  בין  האמור  מעביד  עובד  הצדדים  חברההי  את  יראו  הקבלן,  כאילו    לבין 

בגובה    ימו הסכ תמורה  על  הקבועה    55%מלכתחילה  )להלן:    15בסעיף  מהתמורה  זה  להסכם 
והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע    (, "התמורה המופחתת"

 כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור.   וא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבעמל
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את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר   חברהלשיב  הל   קבלן יחויבבמקרה כזה, ה .ו
וריבית    מחירי הבניה( בתוספת הפרשי הצמדה למדד  "סכום ההשבה"לתמורה המופחתת )להלן:  

פיגורים כללי  בפועל,  , ממ חשב  למועד ההשבה  ועד  תשלומם  זכאית   חברהוהועד  לקזז את    תהא 
סכום לו יהא זכאי  ו/או כל דין, לרבות כל  זה  על פי הסכםחוב לקבלן תסכום ההשבה מכל סכום ש 

 פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.    הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על
 

 

 איסור המחאת ההסכם  .24
 

 
ם זה לאחר או לאחרים, כולן או  שאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכהקבלן אינו ר .א

 אש לכך. ומרבכתב  חברהה הסכמת מקצתן,  אלא ב 
"המחאה"   תיחשב  תאגיד  הקבלן  העברת    -היה  ממי    25%לרבות  התאגיד  מניות  מהון  ומעלה 

 זיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים. שהח
 
זכ  .ב פי הסכם זה, כולן או מהמחה הקבלן  ישאר  יקצתן, לאחר או לאחרים,  ויותיו או חובותיו על 

שיהא    עפ"י ההסכם, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי  ליוהמוטלות ע  הוא אחראי להתחייבויות 
 ם הנמחה. כלפי הגור חברההשל  בזכויותיהבכך כדי לפגוע 

 
,  ביצוע העבודותמשנה לצורך    ינ/יהא רשאי להעסיק קבלן   הקבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת כי   .ג

יהיה פי    הקבלן בכל התחייבויות    ים/מחויב   יהיו/ אשר  בשינוי העל  הנדרשיםהסכם,  זאת  כ,  ים  ל 
מאחריותו לגרוע  של    מבלי  פי    חברההכלפי    הקבלןהאישית  על  התחייבויותיו  בכל  ועמידתו 

   כם.ההס

 

חלק מסוים מתוך העבודה    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של .ד
 ם הנ"ל:משנה בתנאי ני/ לקבלן

 

 .המפקחובכתב מאת אש א אישור מרהמשנה טעונה תה ני/ מסירת חלק העבודה לקבלן  (1
 

אשר  (2 משנה  קבלן/ני  רשימת  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  ההסכם  על  חתימתו  במעמד 
שם את  תכלול  הרשימה  זה.  הסכם  מכח  עבודות  ביצוע  לצורך  להעסיק  מות  /בכוונתו 

ודות נשוא הסכם זה שביצע/ו בשנים האחרונות,  קבלן/ני המשנה, פירוט עבודות דומות לעב 
של ממליצים )מתכננים או מפקחים( אשר היו ממונים על ביצוע    מותכספי וכן שהיקפן ה

 העבודות.  

 

שיוצע/  (3 המשנה  עפ"י  קבלן/ני  הקבלן  ידי  על  מוכח  ו  וניסיון  ותק  בעלי  יהיה/ו  זה,  הסכם 
בפבביצוע   רשומים  יהיה/ו  וכן  זה,  הסכם  נשוא  אותו  העבודות  במקצוע  הקבלנים  נקס 

לבצע נדרשים  ה  הוא/הם  בהמק  באותםקבלן  מטעם  ברשם הקבלניםצועות  רישום  יש  ,  ם 
 ויהיה/ו בסיווג ובדירוג הקבלני הנדרש.  

 
הקבלן   לב  לתקנות  תשומת  )ערעור  מופנית  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום 

וה למקובל(, מהימנות  בניגוד  האוסרות 1988-תשמ"ט  תנהגות  לקבל  ,  עבודה  מסירת  ני  על 
 בסיווג המתאימים לביצוע העבודה.  ף ובלנים, בענ משנה שאינם רשומים בפנקס הק

 

המשנה.   (4 קבלן/ני  של  קבלתו/ם  בדבר  האחרון  הפוסק  יהא  לפסול,  המפקח  רשאי  המפקח 
 לו כמתאים לביצוע העבודות.  אינו נראה   בלא צורך במתן הסבר, כל קבלן משנה אשר

 

לר  פים/כפוף  ו/יהיההמשנה    ני/קבלן (5 זה,  בהסכם  הקבלן  התחייבויות  מחירי  לכל  בות 
לפועלים  עבו הוגנים  עבודה  ותנאי  תעוג  -דה,  זו  לקבלןכפיפות  הקבלן  שבין  בהסכם    ני /ן 

 המשנה. 
 

ם אותם  ( לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמי2וע מכלליות האמור בס"ק )לגר   מבלי (6
מכח הסכם   חברה השל  בדבר הבטחת בטוחותיה    ני המשנה מטעמו, תנאיםן/יערוך עם קבל

ולחייב להפקיד  /וזה  ובידם  ערבויות  יפחתו מאלו הקבועים יו  לא  תנאיהם    ביטוחים אשר 
 .  בהסכם זה
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ו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו לגבי  ות מלאה לכל מחויבויותיהקבלן ימשיך וישא באחרי  (7
 המשנה.  ני/בוצעו בפועל ע"י קבלןעבודות ש

 . החברכלפי ה  המשנה, ני /הישירה של קבלן ם/וע מאחריותועיל כדי לגר אין באמור ל
 

 הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלן/ני משנה מטעמו.    (8

 

המועסק על ידו במסגרת הסכם   קבלן משנה, כל  המפקחת  , לפי דרישיחליף לאלתר  הקבלן (9
אינו  המפקח  שלדעת  צוע העבודות ו/או  ימתאים לב  קבלן המשנהאין    המפקחאם לדעת  זה,  

פ  על  לנדרש  בהתאם  העבודות  את  אי ו/א  זה  הסכםי  מבצע  העבודות  ו  את  מבצע  נו 
זה, תהא רשא   .במקצועיות הנאותה בעניין  להוראות המפקח  ישעה הקבלן    חברה ית הלא 

הודעה מראש, ויחולו    לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן
   להלן. 28סעיף בעניין זה הוראות 

 

רשאית  חברהה .ה לאחרים    תהא  או  לאחר  זכוי להמחות  כל  התחייבויותי  היותאת  פי    הו/או  על 
ירה על זכויותיו של  ההסכם או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך, זאת בכפוף לשמ

   הקבלן מכח הסכם זה.

 

 אחריות הקבלן לנזקים  .25
 

 
י  משך .א ו הקבלן    היהכל תקופת החוזה  או אובדן,    /הפסד ו/או  נזק,  כל  להיחידי  האחראי הבלעדי 

נזק    חברהן השירותים ל תמ  ה ו/או עקבשייגרם כתוצא  ג' כלשהו לרבות  ו/או לרכושה ו/או לצד 
 ו/או הבאים מכוחו או מטעמו של הקבלן.ו/או אובדן שייגרם בידי עובדים 

 

החברה .ב ואת  עצמו  את  יבטח  שעלולי  הקבלן  נזקים  לגבי  שלישי  מצד  תביעה  כל  להיגרם  בגין  ם 
 לשירותים ו/או לכל גורם אחר.  

 
הבלעדית לגבי כל נזק ישיר או עקיף שייגרם  הקבלן משוחרר מאחריותו  ן  יא ור הנ"ל,  עם כל האמ  .ג

 עקב עבודתו או אי תפקוד מתקן מים או מתקן ביוב שבאחריותו. לגורם כלשהו, לרבות החברה 
 

י ויכול לתקן יתוקן מיד על ידו, בכל  שר ייגרם עקב ביצוע העבודות  ואשר הקבלן רשאכל נזק א .ד
 על ידו, או באמצעות החברה ומתוך הכספים המגיעים לקבלן.  ות הנזק ישיר ר יתוקןמקרה אח

 
רה עצמה לגבי נזקים  תביעות של כל גוף שלישי לרבות החבכל זאת אינו משחרר את הקבלן לפני   .ה

 יפים לפני כל דין.  ישירים ו/או עק

 

  באים מכוחם זיקין מטעם עובדיו ו/או כל הדי והבלעדי לכל תביעת נהקבלן יהיה האחראי היחי .ו
 . חברהאם התביעה מוגשת נגד ה אף

 

עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדןחברהה .ז נזק מכל סוג שייגרם    ,  או 
 שבא מכוחו. לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לכל מי

 

וא על פי פסק דין וכן על  ויב לשלם למאן דה על כל תשלום שתח  חברההקבלן ישפה ויפצה את ה .ד
ל הוצאה שנג נזק שהוא אחראין אבבגי   חברה רמה  ו/או  פי דרישתה    דן  על  וזאת  לעיל  לו כאמור 

 .  הראשונה בכתב של החברה
 

 :על ידי הקבלן וחביט .26
 
 

ה,  ז  הסכםו/או על פי האמור בדין  הפי  -של הקבלן על ו/או התחייבויותיו  בלי לגרוע מאחריותו  מ 26.1
הקמתח חשבונו  לערוך,  בלן  ייב  על  ולקיים,  העלרכוש  תחילת  מועד  השירותים  בודות  לפני  ו/או 

ו מטעמו  ( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/א"תדוהעבוזה )להלן : "  הסכםנשוא  
)המוקדם   עבורו  ביצוען של העבודות  מבין  ו/או  זמן  כל  ולמשך  כל  המועדים הנ"ל(  תקופה  ו/או 

  את הביטוחים   י אחריות מקצועית וחבות המוצרלהלן, לעניין ביטוח  26.4בסעיף  ט  רת כמפוראח
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וכן    "(ביטוח על ידי הקבלן"  זה )להלן:  26  בסעיףם  טי, בהתאם לתנאים המפורהמפורטים להלן

"(  אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "   ממנו חלק בלתי נפרד    ה מהווה  הסכםלמסמכי ה  ((1)   'זנספח  ל
 (:""ביטוחי הקבלן - יחד יקראו להלן   שכולם) בישראל לפעול דין כ  שיתמורהאצל חברת ביטוח  

 .בלניותהסיכונים עבודות קכל ביטוח  26.1.1

 .וח העבודותטפרק א' בי .א

את כל העבודות בקשר  )ערך הכינון(  בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן   (1)
  ת, ם וציוד המהווים חלק מהעבודוומרישבנדון לרבות מתקנים, ח   הסכםהעם  

היתר  בין  ק  יםנזק   כולל  עלציוד  כלי  בבעל,  חומרים  ו/או  זר,  ריות  באחלות 
לאתהב  או /ו  קבלןה הובאו  אשר  מטעמו  משמש  ראים  במיו/או  ו/או  ם  ישרין 

ו/או מטעמו, כמפורט להלן,    קבלןבעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי ה
 הביטוח.  למשך כל תקופת

זה,  ח  יטו בה (2) פרק  פי  תיכלעל  תקופת  בת  ול    12ם  מתוכ  חודשים  24חזוקה 
מורחבתם  חודשי אאוב  המכסה ,  תחזוקה  ואשר  ת  דובולע  שייגרם נזק    ו דן 

ה  התגלה  העבודות  בתקו  ומקור וקה  תחזובתקופת  ביצוע  שם  להנדרשות  פת 
 . כאמור נזק או אבדןבקשר עם   החברהכלפי  קבלןקיום התחייבויות ה 

וב  או שיב/ו  וףת תחל ל זכועל כ  חפיו מוותר המבטתנאי מפורש, ל  יכלולפרק זה   (3)
)להלן:    , מועצה מקומית גן יבנה"(הרייהעי)להלן: "  עיריית יבנה,  החברה  כלפי

למעט  )  מטעמם  עבודותמפקח הו  ל ו/אהו מנו/א   ןועובדיה  ןנהליהמ  "(  עצההמו"
ו/או    יןבג בקשר עם הסכם  (  העבודות  מפקחאחריותם המקצועית של המנהל 

מי שגרם  לטובת  ל זכות התחלוף לא יחול  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור עזה  
 . לנזק בזדון

 

 . ד שלישייות כלפי צפרק ב' אחר .ב

כלאחריוביטוח   (1) שת  צד  המבט ליפי  אחשי  את  הח  של  דין  פי  על    קבלן ריותם 
ע/ו קב /ו בדיו  ואו  המועלנים  או  משנה  בביצ וקבלני  ידו  על  העבודות  סקים  וע 

ה עם  מעשה    הסכםבקשר  בשל  מחדל  ו/ שבנדון,  עםאו  אשר  העבודו  בקשר  ת 
ו/או כל גוף שהוא    כל אדם  גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של

  דיה בנהליה ועוחברה, מל נזק  פגיעה  או    בות  רלת האמור  ע מכלליולגרו מבלי  
 . םקח העבודות מטעמפמל מנהל ו/או לו/או  

וע ובמצטבר לתקופת  יר לא  (₪מיליון    עשרה)  ₪  10,000,000האחריות    ותגבול (2)
 . ביטוחה

כפוף   (3) אינו  זה  הקשור להגבלות    פרק  חבות  הנובעת בדבר  או  אש,  -מ  ה   :
ציובהל  התפוצצות, הרמה,  חפירה,  ה, מכשירי  וטיקפרד  רי עה  כלי  של  כב,  נה 

ה וכלפ יבג   קבלן חבות  וקבלני ן  קבלנים  ב  י  עבודות  בעומק,  משנה,  ו/או  גובה 
תאונתי  צפוי  זיהום  ובלתי  פגומים,  מקרי  סניטאריים  מתקנים  מהומות,  , 

או    מזיק במאכל  רעלה וכל דברבתה )למעט נזקי טרור(, הפרעות, שביתה והש
וכמשק הה  מצד  תחלוף  תביעות  לביטן  בגין  )לי  אומ ל  וחמוסד  אחריות  מעט 

 . לאומי(לם בגינם דמי ביטוח חייב לש קבלןבדים שהועי  כלפ קבלןה

רכוש   (4) כי  במפורש  צוין  ה  החברהבפוליסת הביטוח  ו/או  העירייה     מועצה ו/או 
בו  שלק של רכוש למעט אותו ח ו  למעט רכוש המבוטח בפרק א' )העבודות( לעיל

ה בשל   קבלןפועל  היהנמצא  ה  שירהיטתו  של  ייחשבקבלןוהבלעדית  לצורך    , 
 . שלישי ה כרכוש צדז  חטובי

את  לשפ  ורחבי  זהפרק  י  פ   לערך  הנעוח  ביטה (5) המועצה  העירייההחברה,  ות   ,
מטעמםהל  מנ   לרבות  ןועובדיה  ןנהליה מ ו/או   העבודות  מפקח  )להלן:    ו/או 

  קבלן ה  או מחדלילמעשי ו/על מי מהם    שתוטל ות  בגין אחרי  "( יחידי המבוטח"
ל מטעמו  מי  משנה  רבותו/או  וקבלני  לסעי  קבלנים  בכפוף  אחריות  וזאת  ף 

 . ידי המבוטחחד מיח אעבור כל בנפרד ביטוח לפיו נערך ה תלבצו

 . פרק ג' חבות מעבידים .ג

מעבי  (1) חבות  בגין  בטוח  שלדים  )נוסח    קבלןה  אחריותו  הנזיקין  פקודת  פי  על 
דים  , כלפי העוב1980פגומים, התש"ם    או עפ"י חוק האחריות למוצריםחדש( ו/

ם  עובדיה או  /י משנה ולנבקקבלנים,    בביצוע העבודות לרבות   המועסקים על ידו
וה כתוצאה  כמעבידם(  שב יחי  קבלן)במידה  גופני  נזק  ו/או  מוות  מקרה  בגין   ,

"מתאונ   : )להלן  מקצועית  מחלה  ו/או  ביטוחה  מ   שנגרמו"(  מקרה  הם  למי 
 .עקב ביצוע עבודתםי ותוך כד הביטוחשך תקופת  במ
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לתובעל  ( ₪מיליון    עשרים)  ₪  20,000,000ת  וחרי הא   ות גבול (2) צטבר  מובוע  ירא , 

 . הביטוחתקופת  ל

אינו   (3) זה  עבודות    הגבלותולל  כ ביטוח  עבודה  בדבר  שעות  בגובה,  או  בעומק 
הומ חבות  ועובדיהם    קבלןנוחה,  משנה  קבלני  קבלנים,  ו)כלפי    לן קב ההיה 

פיתיונות(כמעבידם  ייקבע  וכ  ,  נועורעלים  ועסקים על  ר המן בדבר העסקת בני 
 . פי החוק

  ן ועובדיה   ןנהליה מו/או  , המועצה  העירייההחברה,  את    לכסותורחב  יביטוח זה   (4)
מטעמם  לרבות העבודות  מפקח  ו/או  ו  מנהל  לענקבע היה  מקרה  קרות    ניין, 
מהם  וכלשה   ביטוח  מי  כי  כלנ,  מעביד  בחובות  מהעובדיושא  מי  כלפי  ם  שהן 

ה ידי  על  ה  קבלן המועסקים  חבות  לעניין  מ  קבלן ו/או  מה כלפי  עובדים  י 
 . מועסקים על ידוה

שיבוב  כל זכות תחלוף ו/או  ל  ע  מבטחה   וותריו מפלתנאי מפורש,    יכלולפרק זה   (5)
המועצההעירייההחברה,  י  פכל ו/או    לרבות  ןועובדיה  ןנהליהמו/או    ,  מנהל 

מטעמם העבודות  לא  ב ו  מפקח  זכות התחלוף  על  הוויתור  בדבר  לבד שהאמור 
 . ם לנזק בזדוןשגרמי לטובת יחול 

 

 יות:חבו ביטוחי 21.26.

 

 . ביטוח אחריות מקצועית .א

מקצועית   (1) אחריות  את  ביטוח  תבי  קבלןה  תיורחאהמבטח  בשל  דין  פי  עה  על 
ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתרשלנו  ןבגיו/או דרישה   שהוגשה    ת מקצועית 

תקו בגין  במשך  הביטוח,  ו/או  פת  ו/אאובדן  לגופו  נזק  ו/או  גופנית  ו  פגיעה 
של  במעשה או מחדל רשלני  שמקורם  א  שהו  ל אדם ו/או כל גוףלרכושו של כ

מנהליו  קבלןה עובדיו  ו/או  הודהעב ין  גב   ו/או  עם  בקשר  שבנדון,    הסכםות 
  עצה לעירייה, למו חברה,  לאמור לרבות פגיעה או נזק  מכלליות ה  ערומבלי לגו

 . ןועובדיה ןנהליה מאו לו/

לתקופת  ירא ל  (₪מיליון    שני)  ₪  2,000,000האחריות    ות גבול (2) ובמצטבר  וע 
 . הביטוח

ורחב לשפות  , תזה  )א'(  26.1.2  האמור בסעיף על פי    כתהנערביטוח  ה  סתלי פו (3)
המועצה  העירייההחברה,  ת  א אשר    ןועובדיה   ןליההנ מו/או  ,  אחריות  בגין 

ו/או    וו/או מנהלי  קבלןחדל רשלני מצד ה מ  אוו/ מעשה    בעל מי מהם עק  תוטל
ה  ועובדי  חבות  מביטוח  לגרוע  מבלי  ,  העירייההחברה,    כלפי  קבלןוזאת 

 .  ןועובדיה  ןנהליהמו/או המועצה  

  ר, איחובדן שימוש,  ואמ בדבר חבות הנובעת    להגבלותכפוף    לא יהיהביטוח זה   (4)
בעקב   ההשהיי  עיכוב  מאו  כן  סהמכו  ביטוחה  רקות  כמו  יסה  ולהפ תכלול  , 

ב הין  גהרחבות  מסמכיםעקב    קבלןחבות  של    אובדן  לסך  ₪    50,000)מוגבל 
ת  נובעחבות הו   מסמכות שנעשתה בתום לבלמקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה  

 .קבלןה  עובדימי משלנות או אי יושר של מטעות, ר

פסכמו (5) כי  בזה  תומ   תכלולאמורה  ה   הביטוחת  וליסם  רחעד  י  קטיב טרוא ולה 
  זה. הסכםהעבודות על פי  לן ש תחילת ביצועם  מיושאינו מאוחר 

אחר  ל  יםדשחו(  עשר  שניים )  12יסת הביטוח תקופת גילוי של  ול פ  תכסהכמו כן   (6)
תא   יןבג  הינה הביטול  לת  יעם  אבט  מע)ל   ת הביטוחופ תק  תום פרמי י  ה  שלום 

יל  מקב  ניק כיסוימעחלופי ה  טוחבי  קבלןהנערך ע"י  לא    י כינאבת (  מרמה  או/ו
הביטוחי  כי הכיסוי  מוסכם בזה  .  זוליסה  ו פי פל  חתבות המבוט שנועד לכסות ח

וח  יט הב  תקופתם  תו  פני תם ל שעיל  חול אך ורק על אירועיםרחבה זו יעל פי ה
 בתקופת הגילוי נה ראשולו לואשר נתג 

שבדין    הלהיות קיימת חוב  הלולד עעו  כל  ה יטוח זבבמתחייב להחזיק    קבלןה (7)
 .  ותודעבה ועגין ביצו בכלפי

דר (8) פי  ללהמצ  קבלןה  ייבחמתבכתב,    החברהישת  על  יום    14בתוך    חברהיא 
  )א'(   26.1.2  ףעיבסמור  טוח כאהעתקים מפוליסת הביממועד קבלת הדרישה  

מס  .זה מסחריים  נתונים  כי  רלוונטייםו  ווגיםמוסכם  פי    תודולעב  שאינם  על 
 .חקויימז, כרנאי המת
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 .צרהמו ותבחח ביטו .ב

המוצטוח  יב (1) שלאחריות ת  א  בטחהמ  רחבות  ריות  אחהק  וח  פי  לע  קבלןה  ו 
התש"ם  למוצרים שהוגשה  בשל    ,1980  פגומים,  דרישה  ו/או  שך  מבתביעה 

ו/או מי    קבלן הבגינו אחראי  אשר  או נזק  ו/ת  פגיעה גופניתקופת הביטוח, בגין  
עם  קבם  תיור יהש ן  מתבמסגרת  מו  מטע "לה)ל   כםסההשר  לכל  ,  "(רצוהמ ן: 
ג   אדם כלשו/או  מכללגרי  בלמו הו  וף  האמור  ליווע  נהליה  מ  , חברהל ת  בולר ת 

 .  ועובדיה
לתקופת  ירא ל  (₪מיליון    שני)  ₪  2,000,000האחריות    ות גבול (2) ובמצטבר  וע 

 . הביטוח
האמורה   (3) הביטוח  פוליסת  כי  בזה  תחולה    תכלולמוסכם  טיבי  רטרואקמועד 

  זה. הסכםות על פי בודהע לן ש עביצו תחילת  מיוםינו מאוחר אש
ורחב לשפות  , תזה  (ב')  26.1.2  בסעיףהאמור  פי  על    כתהנער  ביטוחהפוליסת   (4)

על מי מהם עקב מעשה    תוטלבגין אחריות אשר    נהליה ועובדיההחברה, מ את  
הו/ מצד  רשלני  מחדל  מנהלי  קבלןאו  עובדי  וו/או  לגרוע    מבלי  וזאת  וו/או 

 . נהליה ועובדיההחברה, מכלפי  קבלןות הח חבמביטו
  ר תום חים לאדשחו(  שישה )  6י של  פת גילווטוח תק יסת הביול פ  תכסהן  כמו כ (5)

הביופתק תא  יןבג  הינההביטול  עילת  באם  ט  מע)ל  חוטת  פרמיי  ו/או שלום    ה 
ע"י  (  מרמה נערך  לא  כי  ח   קבלןהבתנאי  הביטוח  כיסוי  לופי  מקביל  מעניק 

י  הביטוח כי הכיסוי  מוסכם בזה  .  וליסה זופ  פיל  חתלכסות חבות המבוט עד  שנו
וח  יט הב  תקופת  פני תוםתם ל שעיל  אירועים  לורק ע  חול אךרחבה זו יי העל פ

 . בתקופת הגילוילו לראשונה נתג ר שאו
ין  מת חובה שבד ייח זה כל עוד עלולה להיות קביטומתחייב להחזיק ב  קבלןה (6)

 .  ותעבודהע ביצו בגין  יו כלפ
דרישת   (7) פי  ללהמצ  קבלןהמתחייב  ,  תב בכ  החברהעל  ם  יו  14בתוך    חברהיא 

  (ב')  26.1.2  בסעיףמור  סת הביטוח כא י לם מפוהעתקי  לת הדרישה ממועד קב
 .זה

 
 :גבולות האחריות בביטוחי אחריות .ג

על  בז  סכםומ בי  קבלן ה ה  מקצו,  טוחיכי  המ   עיתאחריות  י וצרוחבות  כו  יער, 
.  פיםשותבולות אחריות מולא כג   רדנפפיים לכל פוליסה בספצית אחריות  בגבולו 

מפורט בסעיף  ות ה י רהאחגבול    יוכפללב,  של ביטוח משו מובהר בזאת כי במקרה  
 ם. פח אישור קיום הביטוחיסנב ביטוח זה ו

 

וא למשך כל  ה ו  חשבונ  יבטח על  קבלןה בזה כי  סכם  , מוומבלי לגרוע ממנונוסף לאמור לעיל,  ב 26.2
ה  לרבותדות  כלול העבות את מודועב ה  וע ביצמן  ז וכל רכוש אחר    יםקנ מתהחומרים, הציוד, 

ו אבדן  ו/א  קנז  כל  פנילעת ב  וא ערכם מעתמל , בעבודותיצוע ה ך בצורלדה  בוהע  ם למקו  שהובא
 . דיןזה ו/או על פי  הסכםהם לפי תנאי  לאחראי   קבלןהאשר 

  26.2.1סעיף  כאמור ב  קבלןה   ידי  לעכים  רמעבידים הנע  בותישי וחכלפי צד של   תוחריי אטוח בי 26.3
ח  וט)בבי  משנה   יבלנקבלנים וקכלפי    אובגין ו/  קבלןהת אחריותו של  א   , יכסו בין היתר גםלעיל

  קבלן הביטוחי בדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו וע חשבו לשיי כל ות מעבידים כאחרי
  קבלן השל מחדל   וא/ו  הל מעשבגין כ ןועובדיה  ןנהליה מעצה,  העירייה, המוהחברה, את  פותלש

 "(. יחידי המבוטח" להלן:עמו )מט מהבאים מי ן  בגי ו/או

  הסכם וא  נש  דותם העבועבקשר    שיםהנדר ם  חיו טף את כל הביבתוק  להחזיק  מתחייב  קבלןה 26.4
כזה,   יהיה  התקופ   לבמשך  בה  בתוקף  הסכם ה  זאת, אתזה  עם  עית  מקצות  י אחריוביטוח   . 

לות  י עלכל פ  יןד הי  פ ל  ע  אחריות  קבלןלקיימת    דעו  לכוקף  תבלהחזיק    קבלןה  עלצר  ומוחבות ה
 . פחיוזה על נס הסכםשר עם אשר נעשתה על ידו בק

ע הנע  קבלןהוח  ביט 26.5 העבודות(  ללעיא'(  )  26.1.1סעיף  י  פ ל  רך  א'  ת  העבודו   חבביטו  )פרק 
על  הקבלניות ויתור  יכלול  )שיבוב( של מ הזכות  ,  העירייה,  החברה,  י  לפכ   קבלןהבטחי  תחלוף 

ל לטובת  יחו  לאף  ות התחלול זכוויתור עה   ברבד  רמוהא, ובלבד שןועובדיה  ןנהליהמ עצה,  המו
 .  זדוןב אדם שגרם לנזק 

בזומ 26.6 פוליסה  סכם  כ כי  האחריות  צדת  ע ערכהנ  שלישי  לפי  לסעיף    כפופה  קבלןהידי  ל  ת 
ירולבת צאחריות  " פיו  על  בנפרד"  נערכו  כאילו  הביטוחים  את  אחד   או  כל  י  מיחיד   עבור 
 וטח. במה

מעבידים,ריות  חא ה  וחי ביט פוליסות   26.7 חבות  שלישי,  המ  )צד  וחבות  מקצועית  וצר(  אחריות 
החברה,  את    תו שפל  ו ורחביכאמור  פוליסות  ו הילפ ד  מיוחי  נאיכללו ת   קבלןה  י דל יע   תוהנערכ 

המו אחרי  ןועובדיה   ן נהליה מעצה,  העירייה,  מי    שתוטלת  ובגין  ו/למעשמהם  על  מחדלי  י  או 
 (.(( 1ז' ) נספח ) קבלןהאישור ביטוחי ב הכול כמפורט –טעמו ה מני משנ ו/או קבל  קבלןה
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ו/או העירייה    החברה  כי רכוש  ,שבמפור  שי,שלי  דצ  ילפ כ  קבלן הות  ריאחסת  ן יצוין בפולי כ  מוכ 26.8

  26.1.1ף  התאם לסעי רך ב וח שנעי הביטפ  ל עטח  בו  אשר לא,  קבלןהועל  פו  שב   ו/או המועצה
לעיל   ביטוב)א'(  א'  העפרק  כרכ בודות(ח  ייחשב  שלישי,  צד  ביטולעניי   ,וש  זהן  אותו    ח  למעט 

   .קבלןהשל   בלעדיתשירה והליטתו הישהנמצא בו  קבלןה רכוש שבו פועל ה חלק של 

יות בהם  וש ר  או/ם וקרקע ו/או בעלי מבני  ילבע  שרכו  ימוסכם ומוצהר כ  ספק  סר כלן העמל 26.9
 .לעיל וראמ בכפוף לרכוש צד שלישי, כן כ םשב גמסגרת ביצוע העבודות יחב קבלןהפועל  

  קבלן ה  ה,ז   הסכםוע העבודות נשוא  צו לתחילת ביצלת  לקבכתנאי  זה,    הסכםמת  חתי  עדמוב 26.10
מ העתקי    הלחבר ימציא   הביטי לפום  אסות  בקשרוח  ערך  נשועם    שר  ה ז  הסכםא  העבודות 

)ח  נספ)  קבלןהביטוחי  ר  שויא את  רבות  ל המ  ((1ז'  חתוצורבנוסח  כשהוא  ידי    ןכדים  ף  על 
מהווה תנאי    , ילור לע מאחתום כ  קבלןה טוחי  ר ביאישות  המצאי  בזה כ  מוסכם  .חברת הביטוח
 על נספחיו.  הסכםהיסודי לקיום 

ונוסב 26.11 מהאמ   לימב ף  ללגרוע  לידי  מציה ל   קבלןהב  ייח תמ  עילור  מועד  מוחר  אי   אל,  החברהא 
צהרה  הב  מכת   ,זה  הסכם  ואהעבודות נש   ילת ביצועח תו לצ  לתנאי לקבזה וכת   הסכםת  תימח

המוהחברה,  ות  חרימא  לפטור  ו/א ו/או    ןעובדיה ,  ןנהליה מעצה,  העירייה,  מפקח  מנהל  ו 
מטעמ "ם  לנזקי  םהעבודות  לנוסח    ת פרוצמה,  "קיםלנז  מאחריות   פטור  -ה  רהצהבהתאם 

 . קבלןה י יד  ן עלדיכ מהות ח (( 2) ז'נספח  )  נתמ ומסו  זה הסכםל

לגב 26.12 ומבלי  מהאמו נוסף  לערוע  ליד  קבלןהתחייב  מ  ילר  יאוחר    ,החברה  ילהמציא  עד  וממלא 
צו וכתנ זה    הסכם חתימת   נלתחיל  אי לקבלת  ביצוע העבודות  זה, נספח תנאים    הסכם שוא  ת 

לביצ עבמיוחדים  בהתאםוע  בחום     , (3)  ז'כנספח  ומן  ומס  הז  הסכםל  רףמצו ה  ח  נוסל  ודות 
 . קבלןה י  יד  על דיןכתום וא חשהכ

בודות נשוא  הערה בו  , ובמקהסכםן הסבת הזה לעניי  הסכםת  מהוראווע מכל הוראה  מבלי לגר  26.13
 :וג כידא ל הקבלן, מתחייב  הקבלןה מטעם משנ קבלןצעו על ידי זה או חלק מהן יבו הסכם

ידו במתן השירותים או בקשר עמם,  ני  קבל 26.13.1 על  יועסקו  יכללו בביטוחי  המשנה אשר 
 . כמבוטחים נוספים הקבלן

זה    26בסעיף  הם את הביטוחים הנדרשים    ויקיימו אף  קבלני המשנה  כויערלחילופין   26.13.2
ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו    ולהלן לרכושםכמפורט לעיל    הקבלן"  ביטוח על ידי "

 יםיטוחההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בב  יכללו את כל התנאים, 
הקבל  כיםהנער ידי  ל על  כמפורט  ולהלן,  ן,  בנספח  עיל  הקבלן  לרבות  ביטוחי  אישור 

יינה  קבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תה . ה((1ז' ) )נספח  
ביטוח זה "  26ף  בסעיפוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  

 . ((1ז' ) )נספח  הקבלן   ילרבות באישור ביטוח הקבלן" על ידי

, הרי שעל הקבלן המעסיק זה  26.13כאמור בסעיף    את הביטוחיםהמשנה  ערכו קבלני   26.13.3
ני המשנה הנ"ל,  זה, האחריות לקבל ממי מקבל   הסכם נשוא    אותם במסגרת העבודות

ביטוח   המשנ נספח  קבלן  מבטחי  ידי  על  כדין  במסמכי  החתום  לנדרש  בהתאמה  ה 
 . "אישור ביטוחי הקבלן"  (1ז' )נספח זה,  הסכם

הסר   26.14 ספקלמען  בזאמובה  כל  כי  ר  כלפי  קבלןהת,  באחריות  הנושא  העירייה,  החברה,    הוא 
זה, לרבות    הסכםוא  ודות נשב העשל  יצוען  בב   דלחמ   אובגין מעשה    ןועובדיה   ןנהליה מ עצה,  המו

החברה,    צות אתלפו/או    שפות ה, והוא יהיה אחראי לשנהמני  קבלדי  ל יוצעו עאשר יב  בודות ע
ו  רין ו/א שי מ, בם למי מהםכל אובדן ו/או נזק שייגר  בגין  ן ועובדיה  ןנהליהמעצה,  העירייה, המו 
עק העבודבעקיפין,  ידיעו  וצבש  ותב  המ מק  מי  על  אובד יב,  שנהבלני  אם  ון  נ/ן  כאמור  או  זק 

 פוליסות דלעיל ובין אם לאו. ו מהבאיז המכוס

אשר נערכות כמפורט    קבלןהביטוחי    תוליסו ות פדרישכל    ייקנות אתם בדילקי   בימתחי   קבלןה 26.15
י  די  לתה עפעולה אשר יידרש לעשו   ולעשות כלולהלן  לעיל    (קבלןה  על ידי  ביטוח)זה    26  סעיףב

לתביעה    ופות הצטרת  הצורך, לרבו  ח בעתתנאי הביטויהם על פי  כויותאת ז  לממש כדי  המבטח  
  ת הביטוח, אם יידרש לכך על פוליסועל פי  ,  ןועובדיה   ןנהליהמעצה,  המו  ייה,העיר החברה,  של  

 . קבלןזה נוגד את האינטרס של הין , ככל שאםיד

  י פ   על וח  מקרה ביטעת קרות  ב י  כסכם  זה ובנספחיו, מו   הסכםב  ור ע מהאמי לגרובל ף ומבנוס 26.16
מזיא בהתאם  ים  טוח הבי ה    קבלן היב  חימת(,  קבלןהי  יד  על  חטובי )  זה  26יף  עסלהנערכים 

ת האירוע  רו על ק  היע לוח ולהוד חברת הבטל   הביטוח  איתנאם לר ובהת סבימן  בתוך זלפנות  
לפעול    קבלןהכי על  הר  מובק.  הנזקת  לאתר לבדי   חויא דיכי נציג חברת הבטוח יגיע לל  אוג ולד

 ש.ידרומידע ש ביר לו כל  עה בות לדרש, לרנהל  ככ לו סייעח ולטוהב ג חברת צינאות על פי הור

  ו דמות המצב לק  נה להשבתתידרשש  ולותהפע   כלת  לבצע א  מתחייב  קבלןהסף לאמור לעיל,  ונב 26.17
סביר זמן  פינ  טוחהבי  מקרה  קרותמ  בתוך  ו פסווי  לרבות  לשאת    ייבח תמ  קבלןההריסות.  לת 

את    קבלןה  אל  רעבי לה  תחייבתמ    רהוהחבו  תקדמוהמצב ל  תידרשנה להשבתוצאות שהה  בכל
חבהסכום   וה   בגיןהביטוח    רתשתשלם  למנזק,  בלבד.  זה  ספקסר  ה  עןסכום  י  כ מובהר    כל 
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מעבההובכל    יישא   קבלן ה לצאות  ש כום  סר  עהאמור  חביועבר  ידי  הבטוחל  )לרבות    רת 
 . רוכאמ ם לכיסוי ההוצאותתשלוכל  קבלןל ת בחיי האתלא    ברהחה וכי  עצמית( ת התפו השתה

על פי פרק  טוח לי הביתגמו י כ זה, מוסכם בזה הסכםולהלן ב יל עלר  ומ אגרוע מהלי לומב  נוסףב 26.18
ב לביטליפו א'  העבסה  הקבלני ווח  העבודות)  ותדות  ישולמ   גין ב,  (ביטוח  רכוש,  ות  ישיר ו  נזקי 

טוח תכלול  ת הביפוליסה כי  מוסכם בזטח.  למב  אחרת בכתב  החברה  הורתהם  א  , אלאחברהל
זענ ל  מהימתא   הוראה תיקן  היין  ה   ומ עצב  קבלןה.  הביטוח  לפ מכוסה  נזק  פוליסת    ור, כאמי 

לקביעלמותו,  בש מבהתאם  שמאי  מטעת  קיבל  חהביטוחברת    ם וסמך  שטרם  או     החברה מ, 
תגמולי    שלוםעל תבכתב  להורות למבטח      החברה   תזוקה , מתחייבעבור העבודה שניום  לתש
 .זקנה ון א האבדקימום  םדרוש לשה  וםלסכעד   קבלןהידי  ל ות ישירטוח הבי

בסעיף ות  המפורט  יסותחיל איזו מהפולרוע המ אית  בקרוע מהאמור לעיל,  בלי לגרובנוסף ומ 26.19
ף  לשתמתחייב    קבלןה.    לחברהכך בכתב  על    קבלןה  יודיע  ( לעילקבלןהי  על ידי  חטובי)  זה  26
זכויותלמ   הדרוש  בכל   םמי מטעמו/או     החברה  וו/א   עם המבטח   עולהפ י  פ  על   החברה  ימוש 

ו/או מי   החברה ת יוע מזכו לגרובלי , וזאת מקבלןהוגד את אינטרס  ר אינו נשהדב ל ככ ה סהפולי
 .םתן בעצמלנהל המשא ומזה,  הסכם שר עםק ב החברהם טעמהבאים מ

  קבלן ה ות, על  לעבוד  נזק   לש ל מקרה  בכמוסכם כי  ולהלן    לעילזה    הסכםבלי לגרוע מהאמור במ 26.20
 .ת הביטוחרבח טעםדי שמאי ממסרו לו על ישייים התאם לנהל ובה לפעול ב הח מוטלת

נהליה  מברה,  חה זכויות    כויותיו ו/או המפקיע את ז ת באופן  ת הפוליסואת הוראו  קבלןהפר  ה 26.21
לא  ן מלא ובלעדי ובאופ ,נהליה ועובדיהחברה, מלמו  ים שיגר נזק לאחראי  קבלןה, יהא  ועובדיה

ת  מלהעלו  הא מנועוהוא י   מי מהם  פיכספיות או אחרות, כלות,  טענ  ות  ו/אועיתב כל  נה לו  תהיי 
 כל טענה, כאמור. 

מחלוקתכ 26.22 ה    החברהלבין    קבלןה   יןב  ל  מפקח  ו/או  מנהל  מטעבו/או  עלות  בר  בד   העמ ודות 
יבדוק  ו"ח השמאכרע על פי ד תו  עבודותבמהלך ה   עורי טחים שאמבו   ון נזקיםתיק ת  אי אשר 

 יטוח.בהת  חברמטעם זקים הנ

לעילו  כןו  כמ 26.23 מהאמור  לגרוע  לשפוהיי  קבלןהולהלן,    מבלי  אחראי  את  ה  מת  נהליה  החברה, 
נזק אשפ ובא  ועובדיה כל  בגין  למי מהםן מלא  ייגרם  אי  ר  ביכ  עקב  ה  ובע מהפרנה   טוחייסוי 

קו/ אי  של  או  מאיזמתנאי    תנאייום  ידי  ע  הביטוח  פוליסות ו  ו  ו/אמנהליו  ו/או    קבלןהל 
 ה מטעמו.דו ו/או קבלני משנעל יקים  ים המועסד בעוה

פיוש  מפור  תנאי  ויכלל  קבלןה  וחיביט 26.24 ידי    נערך עלהטוח  ב   ללכ  מיםקודו  ראשוניים  הינם  על 
חי  יטוב  ףיתותביעה בדבר ש ה ו/או  או דרישו/נה  טע  ים על כלר ותמו  קבלןהוכי מבטחי     החברה
  1981  –התשמ"א  טוח  הבי  חוזהחוק  ל  59יף  על טענה ו/או זכות כאמור  בסלרבות כ  ,החברה

 . היכלפי מבטחו   החברהכלפי  "כפל חטובי" תטענולרבות כל 

פי    ותרכהנע  קבלןה ביטוחי  פוליסות   26.25 ולהלןהאמור  על  כמפורט    לעיל    אישור נספח  בלרבות 
)נספח  )  קבלןהחי  וטבי מתנא יכללו    ((1ז'  המרפוי  פיו  על  ו/או  א   בטחש  לבטלם  רשאי  ינו 

, אלא  "(טוח יבתקופת הזה )להלן: "   הסכם העבודות נשוא  וע  ביצ  תקופת   ךשמב  ה לרעלשנותם  
יום מראש   ( 30)   שלושיםר רשום,  דוא  באמצעות   עה בכתב,, הודקבלןול    לחברהתישלח  ם כן  א

לע כוונתו  ילי  וכ  זאת.שות  על  לגב    רעהלנוי  ילשו/או  יטול  לבתוקף  ה  הי א  החברה,  י  שכאלו 
ובטרם חלוף  לעיל  כאמור  תב  כב  עההוד  לחה ש נ  אלאם    ןועובדיה   ן נהליהמעצה,  העירייה, המו 

 . ההודעה חממועד משלום  מיהי (30) יםשלוש

  עומד להיות משונה   קבלןהחי  ביטו כי מי מ  ולחברה  קבלןל ע  יוד י  קבלןהבכל פעם שמבטחו של   26.26
הביטוח מחדש  ותו  א את    לערוך  קבלןה יב  מתחי   ,לעיל  26.25יף  סעב ר  ו, כאמ מבוטלאו  לרעה ו/

לפני    חדש,  כת ביטוחאישור ערילרבות    לפוליסות הביטוחת  נועודכות מפסתו   לחברהולהמציא  
 יל. ע ח כאמור לה או ביטול הביטו השינוי לרעמועד 

ו/או    קבלןה 26.27 דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  העירייה,  החברה,  כנגד  ה  תביעמצהיר, 
ו על  נ יגב  פוי לשייה זכאי  , או שה וי בגינכאי לשיפונזק שהוא ז  גיןב  ןועובדיה  ןנהליה מ עצה,  המו

שביה  פי ל טוחים  עריכת    א'פרק  פי  נערכו  לאישור  ז' נספח  )  קבלןהחי  טו בי)ביטוח העבודות( 
תנו/  (,(1) הפרת  מתנאי  או  מ אי  ביטוח  הפוליס איזו  ו/או  הנ"ל  ו/או  ות    ש דר לנבהתאם  חסר 
מכל אחריות    ןועובדיה   ןנהליה מעצה,  העירייה, המוהחברה,  ת את  א בזר  וטה והוא פ ז  הסכםב

שהאמור לעיל בדבר    ה,. ובלבדסי ולבפ  העצמית הנקובה  פותהשתתין הת בגבורלכאמור  ק  זלנ
 . ם לנזק בזדוןגראדם ש תבמאחריות, לא יחול לטו פטור

  הסכם ראה אחרת בעל כל הו   ע(גרזה לעיל ולהלן יוסיף )ולא י  הסכםהאמור במוסכם בזה כי   26.28
האמור    ר כיהובמ  ספק  הסר כל   ןעלמ.  נהליה ועובדיההחברה, מכלפי  ריות  חמאטור  פ  רזה בדב
  הסכם א  מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נוש (  קבלןל ידי הח עיטו)ב  זה   26בסעיף  

 ו/או כל מי שבא מטעמו.   קבלןה זה על ידי 

ב 26.29 אין  כי  במפורש,  בזה  ו/א   , קבלןהביטוחי  עריכת  מוסכם    להטיל   כדי   ,ייםשינו ב  והמצאתם 
כלשה אחריו על  ת  מי מטו/  עצה,המוו/או    העירייההחברה,  י  על  הסכם  מ עאו  עם    זה ן בקשר 
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  ו או התחייבויותי/ ותו ומאחרילצמצם    ו/או כדיסכם  ומתם למבדבר התאר  ות איש ו/או להוו

 ן.  דיה  זה או על פי  הסכם על פי קבלן השל 

ר  זוחל  קבלןהייב  תח מ  ,קבלןהביטוחי  זה מ ( ימים ממועד תום תקופת אישבעה)  7  -לא יאוחר מ 26.30
הביכערישור  א  אתפקיד  ולה ) נספח    יטוחת  הארכת,  ((1ז'  לתקופה    הביטוחים   קףות  בגין 

ל  קבלןהנוספת,   ולחמתחייב  את  זור  ביטוחי הפקיד  מדי  ,  קבלןה  אישור  הנקובים,  במועדים 
 נספחיו.   על הסכםים על פי ה הינו מחויב בעריכת הביטוח ל עוד  תקופת ביטוח וכ

לו  כי  ירצה מ  קבלןה 26.31 הביכערישור  אשהמצאת    ידוע  ידי  חת  ,(1)   ז'נספח    יטוחת  על  כדין  ום 
)זנספח  )  כנדרשוהצהרות    קבלןהחי  מבט ונספח  2'  )ז (  ידי  כדין  ומות  חת   , ((3'    , קבלןהעל 

אמור בהתאם  ר עריכת ביטוח ו/או הצהרות כ ים ובהעדר קיום אישוומקד  י מתלה תנאמהווים  
נשוא  עבודות  הביצוע  ו/או המשך    חילתאת ת   קבלןה  ע מןלמנו  תאיש ר   חברה תהייהה  ,הסכםל

  קבלן ל  הובלבד ששלח   ןיד או ה  הסכםעפ"י ה    לחברהשמור  ה  דעכל סל  בנוסף  זאתו  זה,  הסכם
 . עסקים, מראש ימי)עשרה(   10כתב של הודעה ב

ו/או    וו/או בבדיקת  ,(1)'זנספח    יטוח ת הב יכערישור  ארש כי אין בהמצאת  מוסכם בזה במפו 26.32
בדיקת כדואי  בדלהוות    י ,  שאישור  התאמתם  ם,  קפתוטיבם,    למוסכם,   קבלןהביטוחי  ל  בר 

  או   קבלןהמטעם    ל מי מהבאיםו/או ע  קבלןהתו של  ריוח אמגרוע  דרם ו/או כדי ליעו ה ם איקפה
בקשר    ןטעממל מי מהבאים  ו/או ע    , העירייה, המועצההחברהת כלשהי על  כדי להטיל אחריו

 .זה  הסכםנשוא  העבודותעם 

  לעיל   כאמור  במועד  קבלןהוהצהרות  הבטוח  אישור  אי המצאת    ימובהר כ   כל ספקמען הסר  ל 26.33
בה  אל תגר/  יותיובותחייתפגע  לא  נספ  זה  כםהסי  פ-על  קבלןהשל    וריות חמאע  או  ,  חיו על 

ובלר בכלליו במות,  לפגוע  תשל לי  כל  לביצוע  האמור,  על  ום  ת  וקבלןהשחל  מתחייב    קבלן ה, 
כללקיי את  נשוא    ם  י  הסכםההתחייבויותיו  אם  וממנ  ונעמ יגם  עבודות  ביצוע  הכנסת  /ו  או 

  בהר כי ה מוז  שר. בהקדעו האישורים במטוח וביה  סמכימי הצגת  אל  בש  לאתר  יודרכוש ו/או צ
י  וחים הנ"לת הביט יכ בער  אין התחייבות  צם או לגרוע בצורה כלשהי מכדי לצמ  קבלןהי  דעל 

 זה.  הסכםלאם בהת קבלןה

)ביטוח העבודות(   פרק א'פי  -על  ח הנערךו ייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטחמת   קבלןה 26.34
של  השווי    ף תמיד את מלואשקי שיכד, מעת לעת,  ((1ז' )נספח  )  קבלןהי  ביטוחעריכת  שור  באי
   .זה הסכםבקשר עם  יםהמבוטח  חומריםציוד ו/או ה ה  אוהרכוש ו/ ו/או  ודותהעב

וח  אי הביטנביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת מי הסכו  בהר בזאת כימו  כל ספקסר  למען ה 26.35
עריכת    באישורו  (ותפוליס הוח )הביט   במסמכי והמפורטים    זה  הסכםהמתחייבים מן האמור ב 

)ספח  נ  יטוחהב דהינ,  (1ז'  מינ רישם  על    ימאליתה  את    קבלןהועל    ,קבלןההמוטלת  לבחון 
אחשי ולקבוע  ולחבויות  לנזקים  הביט פתו  סכומי  ו/א ת  האחריוח  גבולות  וו  תנאי  או  / ות 

בהתאם. ו  קבלן ה  הביטוח  כי  ממצהיר  ו/או  אשר  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  דרישה  הוא 
תביעה   המו החברה,    כלפיו/או  מי מטעמם  ו/א  ןיה ועובד   ן נהליהמעצה,  העירייה,  עם  ו  בקשר 
זה   לסכומבהסכם  הקשור  הביטוחכל  גב  י  ו/  ותול ו/או  הביטוח  האחריות  תנאי  או 

 אמור. המינימאליים כ

וליסות(  טוח )הפימסמכי הבלבדוק את  ך לא חייבים(  )א  םרשאי  רההחבטעם  ממי    ו/או  החברה 26.36
ידי  הבטוח    יאישוראת  ו ו  ינוי אצע כל שלבמתחייב    קבלןהו   אמור לעילכ  קבלןה שיומצאו על 

זה,  (  26)בסעיף    כאמור  קבלןהת  ויו להתחייבנת להתאימם  על מ    החברה  ל ידיעשיידרש    ן תיקו
 . על נספחיוזה  הסכםב   קבלןה י על יד  ביטוח

מסמכי  ביחס ל  החברהמטעם  מי    ו/או   החברהיקורת של  ומתחייב כי זכות הב   מצהיר  קבלןה 26.37
  קבלן הוחי  ט יאישור בן  ול תיק ע  להורותק ודולב  םאישורי הבטוח וזכותוהביטוח )הפוליסות(  

צה  , העירייה, המועהחברה, אינה מטילה על  קבלןה  ות ו/או פוליס  ט לעיל ורפ כמ(  (1ז' )נספח  )
מי  /ו על  זה    מטעמןאו  עם הסכם  וכל  בקשר  אחריות שהיאחובה  ם  לביטוחי  ורבכל הקש  כל 

לגבי העדרםתוקפם,  ו   כאמור, טיבם, היקפם, לגרוע    קבלןהביטוחי  של    או  כדי  מכל  ואין בה 
 . ןדיה  ונשוא זה הסכםא שונ קבלןה שהיא המוטלת על  חבות

פוליל  מתחייב  קבלןה 26.38 תנאי  אחר  ידסומלא  על  הנערכות  לשלם  ת הביטוח  הד  אתו,  ביטוח  מי 
וחים  קף הביטו תקיע את מצם ו/או להפיש בו כדי לצל מעשה שדם, לא לעשות כובמוע  מלואםב
תשלומ  ,בכתב   החברהלבקשת    , להמציאו על  ולוי  אישורים  לדאוג  הביטוח,    כי   ודא דמי 
במשנה  היי ת   בלןקהחי  ביטו  תוליסופ נש   ךבתוקף  העבודות  תקופת  ו/או    הסכם  ואכל  זה 

 יו.  על נספח  הסכםהי  ותו על פהתחייב

ומבנוסף  ב 26.39 לעיל  לפגועלאמור  האמו  לי  נקבע  בכלליות  לב    רההפכי    קבלןהביטוחי  בר,  בתום 
לב   תנאי מתנאי איזו מו/או אי קיום בתום  ידיופוליס של  על  יו  הלנמאו  /ו  קבלן ה  ת הביטוח 

על  פוי  לקבלת שי  ןועובדיה  ןנהליהמעצה,  העירייה, המוהחברה,    תיו בזכו  עויפגא  ל  ועובדיו  ו/א
 ם אלו. טוחיפי בי

אם או  במלוזה    הסכםעל פי    עאשר התחייב לבצים  טוח את הבי  קבלןהו לא קיים  צע ו/אלא בי 26.40
פי    או על  זה  הסכםפי  ל  יה, ומבלי לפגוע בזכויותתחייבאך לא    תרשאי   החברההא  ת,  בחלקם
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את  ם לשלו ויחת ( ת החברה )בהתאם להחלטת  בחלקם  במלואם או ים ח ולערוך את הביט  ין,דה

  14ות כן  ש על  ה על כוונת  לןקבל  ה דיעהו    החברהש. ובלבד  קבלןהשל    וח על חשבונוביטדמי ה
בתשלומו כאמור    האו התחייב   מה שיל   שהחברה ום  כל סכמוסכם בזה כי  ובכתב.  יום מראש  

עשר(    14בתוך  לחברה  יוחזר   מימי  )ארבע  נמסרה  עבודה  בו  פ  הדרישההיום  דרעל    ו ישת י 
,   (קבלןהידי    על  ביטוח( זה ) 26)עיף  סעל פי     החברהוע בזכויות  פגל   לילחילופין ומב   ה.ראשונ ה

וכן    בכל זמן   קבלןל  ה נגיע ממומים אלו מכל סכום שי כות סכלנ  ת ירשאהא  ת   החברה שהוא 
 בכל דרך אחרת.  קבלןהבותם מלג  תירשא תהא

בי  לעיל, בכל של  (קבלןהעל ידי    ביטוח( זה )26)ף  סעיבאמור בכל מקום  ומבלי לגרוע מה  סףבנו 26.41
כל דריש  מלאל  קבלןהמתחייב    הסכםה  ועיצב והחוק  ווהורא  ותאחר  לביטוח לאומי  ת החוק 

נ"ל, ובעיקר אך  ה   תקנו לפי החוקיםותקנות וכדומה, שה  ים,ווכל הצי ולכתיאות ממלביטוח בר
נשוא  ות  העבוד שיועסקו בביצוע  שליחיו  ון שכל עובדיו  אמור לעיל באופ ליות ה מבלי לפגוע בכל

ודות זכאים לכל  ב וע העצביך כל תקופת  שמב ות  ע  ל, יהיו בכיאו זמנ  ירמקפן  באוזה,    הסכם
 ם הנ"ל.החוקי  שעל פיהזכויות 

לגר בנוסף   26.42 מהאמורומבלי  מקום  וע  הורא   לקיים  קבלןה  ייב מתחזה,    הסכםב  בכל  כל  ות  את 
ו/או המשרד לאיכות  מכבי האש  וראות  ה וכן את כל החות בעבודהחוקים והתקנות בדבר בטי 

אמצעי    כלו/או  הסביבה   בדבר  אחרת  ו רשות  נזקיזהירות  לקייי  םתוא ם  מניעת  באתר  ש  ם 
 . דותועבה

  על   ן ועובדיה  ן נהליהמעצה,  העירייה, המו החברה,  של    םיו זכותלו סעיף לפכל י  קבלן הטוחי  בי 26.43
לקהביטוח  יפ הנ"ל  שיפוי  ים  פיצוי  בלת  הו/או  עקב  תיפגע  אישולא  ו/או  רישוי  רים  עדר 

הרש מאת  המתאימיםמתאימים  הגופים  או  הבמלמעט  .  ויות  העדר  בו  וקרה  או  /רישוי 
 ק. רובה לנזיבה הקהסנו יה ורהאיש

ביטוחי   26.44 כי  בזה  בערכ הנ  הקבלןמוסכם  האמור  פי  על  לחבות    הסכםים  חריגים  יכללו  לא  זה 
י מצד  רבתי  רשלנות  עם  בקשר  ו/או  עקב  נות המבטח  מיחידי  הבאים  חיד  ו/או  השירותים  ן 

עם   בקשר  מחובות  זה,    הסכםמטעמו  לגרוע  כדי  באמור  יהיה  שלא  ות  וזכוי  הקבלןובלבד 
 . 1981 –הביטוח תשמ"א  חוזהבטח על פי חוק המ

ות  ד על העבו  נהלהג ור  בכל הקשמבטחים  הכל דרישות  חשבונו את    עלקיים  תחייב למ  קבלןה 26.45
ובמפ בשלבי   לרבות  מסירתן  לאחר  ו/או  להתקנת  וביצוען  הנוגע  כל  אמצעי  רש  לנקיטת  ו/או 

 טבע. הגנה כנגד נזקי 

יצוע  ר בלאת  וידבאים על  ים המוכלו האו/יוד  הצ   כל  תה על אומתחייב לקיים שמירה נ  קבלןה 26.46
 . העבודות

לעיל, מתחי ומבלי  בנוסף   26.47 בכ  קבלןהיב  לגרוע מהאמור  עבויב   לביל שכי  ו/אודותצוע  לאחר    יו 
ד כל  את  במלואן  לקיים  החרמסירתן,  ו/או  הגופים  במקרישות  הזכות  בעלי  בהם  ברות  קעין 

נשוא  מתבצעו העבודות  ולהשיג    הסכםת  פי    לרבות  ותבודעה   יצועלב  ורםאיש  אתזה  על 
  סמך כל מ  קבלןהאל    להעביר  ת מתחייב  החברה.  ברהחהלבין  ם  מו בין מי מהנחתים שמסכה

 ל. בות כנ"יחי הת

כל  מען הסל 26.48 כי האחריו  ספקר  במפורש  בזה  הביטוחמוסכם  דמי  לתשלום  בגין הביטוחים    ת 
)  (26)  סעיף על פי    הנערכים ה נזק  קרכל מב  תצמיוות העיפו ( וההשתתקבלןהי  על יד  ביטוחזה 
בלבד, ובכל    קבלןהרכות על ידו יחולו על  וח הנעסות הביט י פוליעל פבטח  כנגד המ  עהו/או תבי

 .  בקשר עם הסכם זה החברהמטעם על מי   ו/או   החברה על  אלמקרה 

כי   26.49 )(  42)  סעיףבל הוראה  כמובהר בזאת  יד  טוחביזה  באה  שר לביטוח אינה  בק  (  קבלןהי  על 
של   מכוחם  הלגרוע  אח  הסכםהוראות  באל   קבלןהשל  ותו  רי בדבר  כאמור  ם  נזקים  יגרמו 

 דין. על פי ה  ו/אוזה   הסכםם ב סעיפים אחריב

לגרוע 26.50 ומבלי  האמור  בנוסף  כילע  ,מכלליות  בזה  מוסכם  רשאית   החברה  יל,  כל  עכב  ל  ת הא 
לו  ס )סעיף    תזכאי  הינוכום  זה  סעיף  תנאי  פי  לזכמוהעח( מהתמורה  ביטו העל    קבלן הות  דת 

כך  הנאי שהודיעתובזה,    הסכםם  עבקשר  ת  ושור בעבודקל הבכ )שבעה(    7תב,  , בכקבלןל   על 
  לואם ויישוב התביעה במ   טוחהביתגמולי  כי עם תשלום      החברהעל    הזמוסכם ב.  ימים מראש

על   למוסכם  יושב    החברהבהתאם  שנגרמו    קבלןל,  הוצאות  בניכוי  המעוכב     ה לחבר הסכום 
 . חיטותגמולי הבל תביעהה קשר עםב)באם נגרמו( 

  באה   האינ  וחלביט   בקשר  זה  ,קבלןהי  על יד  חביטו  זה(  26)  סעיףב  הוראה  לכ  כי,  בזאת  הרבומ 26.51
  מו גרי  באם  לנזקים  קבלןה  של  הבלעדית  וותרי אח  בדבר  הסכםה  הוראות  של  וחםמכ   לגרוע

 . הדין  פי על  או/ו זה הסכםב  אחרים בסעיפים מורכא

לפגוע 26.52 מוס  מבלי  לעיל  ומוצכבאמור  הור  זהב  הרם  הפרת  יד ע  ביטוח)זה    26ף  עיס ות  אכי  י  ל 
 .זה הסכםשל  דית וה הפרה יסו קן, מהוחלו (, כולן א קבלןה

  הסכם את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי    קבלןה ם ו/או לא האריך  לא קייביצע ו/או    לא 26.53
  על פי   זה או  הסכםלפי    ה , מבלי לפגוע בזכויותיתרשאי   החברה  האתה במלואם או בחלקם,  ז
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  כי עם הצגת   החברהעל  מוסכם בזה     ה.ז  הסכםי  פל  קבלןל  הממנ  עם המגי וכל תשל לעכב  ן,  ידה

,  החברהולמוסכם על    הסכםהתאם לנדרש על פי ה, ב((1ז' )נספח  )   קבלןה אישור ביטוחי  נספח  
 . עוכב, כאמורהסכום המ  קבלןלישולם 

 
 פיקדון ערבות .27
 

 
במעמד חתימתו על הסכם   חברה הקבלן ל  להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא .א

בנקאית  זה,   של    תאוטונומיערבות  "  בתוספת  ש"ח   80,000בסך  )להלן:  הביצועערבומע"מ  "(  ת 
זה   להסכם  המצורף  הנוסח  תקופת  .  'ח  כנספחעפ"י  כל  לאורך  בתוקף  תהיה  הביצוע  ערבות 

הסכם  סיומה לאחר  יום    90ועד  ם  ההסכ מכח  המתבצעות  העבודות  כל  גמר  עד  עפ"י    או  זה, 
 . המאוחר מביניהם

 

התקופה  .ב בס"  בתום  לעיל,האמורה  א'  ה   ק  מבל   חברה תחזיר  וזאת  הביצוע,  ערבות  את  י  לקבלן 
בס"ק   כמפורט  הערבות  לחילוט  הכללית  מסמכותה  או  דלגרוע  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי  להלן,   '

 . דין או הסכםכל  מכח חברהמים ל תרופה הקיי

 

 .'ח ספחנ ב, כקבוע על פי מדד הבסיס ם לצרכן המחיריד  צמוד למד ה ערבות הביצוע יהי םסכו .ג

 

תה .ד תוך    אהערבות  למימוש  ע"י    4ניתנת  מדרישתה  לחברההימים  התניות  ,  ו/או  הגבלות  לא 
 כלשהן. 

 
 .כולה או מקצתההמנהל יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, 

 
 לעיל:  4הוארכה תקופת הסכם זה, כאמור בסעיף  .ה
 

ולדרוש מן הקבלן  ,  הע, לפי שיקול דעתלעדכן את גובה ערבות הביצו  חברה ההא  ת  תירשא (1
 . את הערבות המעודכנת הלמסור לידי 

 
ל  (2 ימציא  המעודכנת    חברה הקבלן  הערבות  ערבות    ימים  7עד  את  של  תוקפה  תום  לפני 

 א' לעיל. הביצוע כאמור בס"ק
   
המעודכנת   (3 הערבות  של  מסירתה  הקודמת    לקבלן  חברההחזיר  תכנגד  הביצוע  ערבות  את 

לחלט  חברה  ההא  ת   ת, רשאימעודכנת ע"י הקבלןלא נמסרה הערבות ה  .האשר מצויה בידי
הכללית לחילוט ערבות    ה , וזאת מבלי לגרוע מסמכותהות הביצוע הקודמת שבידיאת ערב

מכח כל דין או    חברה מכל סעד או תרופה הקיימים לבלי לגרוע  ' לעיל, ומדכאמור בס"ק  
 הסכם.

 
לחברה .ו הקבלן  ימציא  הביצוע,  לערבות  ביצו  בנוסף  עם  בקשר  חדערבות  פרוייקטים    ים. פעמי-ע 

"(  ערבות הבדקפעמי שבוצע על ידי הקבלן )להלן: "-קט החדק לפרויערבות זו תשמש כערבות בד 
של   בשיעור  תהא  התמ  10%והיא  הכולל  מסכום  ביצוע  ורה  בגין  לקבלן  המגיע  מע"מ  בתוספת 

ותהא  ה  מצורף להסכם זנוסח העפ"י ההרלוונטי. ערבות הבדק תהא ערוכה    פעמי-הפרוייקט החד 
 ית מאת המנהל. בתוקף במשך שנה ממועד קבלת תעודת גמר סופ

 

ו' לעיל .ז ן  התמורה בגי מ  10%רשאית תהא החברה לעכב    , לא נמסרה ערבות הבדק כאמור בס"ק 
 פעמי חלף הערבות.  -רוייקט החדביצוע הפ

 
   .םבהסכ, כקבוע ד הבסיסלמדד המחירים הכללי לצרכן על פי מד יםודצמ איהערבות הבדק   םסכו .ח

 
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .28
 

 לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: תהא רשאית חברהה כי מוסכם בין הצדדים  .א
 

  -הינו תאגיד  ו   במידה  -פושט רגל, או  או הוכרז ככל דין, ו/מונה לקבלן כונס נכסים מכח   (1
 וק. ניתן לגביו צו פיר
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חקי (2 נפתחה  ממנהליו  מי  או  הקבלן  ננגד  הוגש  או  פלילית  אישום,רה  כתב  הורשע    גדו  או 
 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 
 ה מרמה. או בכל מעשיחת שוחד, הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלק  (3

 
בדרישו  חברהל הוכח   (4 לעמוד  מסוגל  אינו  הקבלן  ההסכי  כספית,  ת  בריאותית,  מסיבה  כם 

 או מכל סיבה אחרת. טכנית, 
 
הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים   (5

 או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.  
 

 ה.לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומ - "שותפות"יף זה לעניין סע
 
נת רשימה סגורה,  טול ההסכם בבחי ויים לעיל כעילות בילא שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנא

לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל    חברההוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות  
 קבלן. ו על ידי הההסכם עקב הפרת 

 
 תחולנה ההוראות הבאות:סכם, בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או ה .ב

 
י  תוהביטחונו ל הקבלן  , חובותיו  שחברההל  ש  הזכויותי (1 שארו  י מטעמו לא יפגעו, כל אלה 

 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. 
 

ות   חברהה (2 הקבלן  של  הערבות  פיקדון  את  לחלט  לדרוש  / וכל  תשלומי  או  הביטוחים  את 
 למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

 
בידלעכ  ת הא רשאית  חברה ה (3 את  וז  ו והמצויים ברשות  טלטלין השייכים לקבלןיכל מ  יה ב 

 ההסכם.  חמכועד מילוי מלוא מחויבויותיו  
המגיעים   חלופיים  או  נוספים  מסעדים  לגרוע  מנת  על  בא  אינו  זה  בסעיף    חברהל האמור 

 או הסכם.  עפ"י כל דין
 

ולרבות  חברהה   ההודיע  .ג ע"י הקבלן  ביטול ההסכם מחמת הפרתו  על  לעיל,    עפ"י   לקבלן  האמור  
לקבל זכאי  הקבלן  בגי  יהא  תשלומים  ורק  להודעת    העבודותן  אך  עד  בפועל  ידו  על  בוצעו  אשר 

עקב הפרת ההסכם    חברהל ו/או יגרמו    כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו  חברהה
 .  לרבות פיצויים מוסכמים,  "י הקבלןע

     

ו .ד אחר  משתתף  כי  מוסמך  משפט  בית  הקקבע  "לא  )להלן:  במכרז  הזוכה  הוא    הזוכה בלן 
יבוטל הסחרהמאו והקבל"(,  זה,  הזוכה המאוחר.  כם  לטובת  לפנות את שטח העבודה  ן מתחייב 

קופה  עבודתו בת  , פרט לשכרחברהבמקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת ה
 ד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. בה עב

, בגין  חברהישה כלפי הו/או תביעה ו/או דר  ק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענהסר ספ למען ה
 ההליך שבוצע.  

 
 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .29
 

 
 .1975 - וסף, תשל"והקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מ .א

 
הסכם   .ב נשוא  עבודתו  במסגרת  ויפעל  כדין  ספרים  ינהל  כנהקבלן  כלפי  זה  דין  כל  פי  על  דרש 

 כל תקופת חלותו של הסכם זה.  יעשה זאת במהלךובכלל, וכי ימשיך ו  שלטונות המס
 

  הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין  .ג
 תקופת חלותו של ההסכם.  עשה כן בכלוימשיך וי 

 
אישור על    רהבחלכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  מוך לבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או ס .ד

נ יומצא ליכוי מס במקור מטגובה  ולא    חברה עם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה 
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  מהתמורה כו  ניכוי שנו   בגין סכומי  חברההאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מ 

 ר מכן. ר לאח בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישו
 
 

 פרשנות .30
 

ומפורשת במסמך אחר    סכםת ה בין הוראה מהוראובמקרה של סתירה,   .א לבין הוראה ברורה  זה 
יכריע  לעיל,    )ג(1מהמסמכים המהווים את ההסכם, אשר לא נמצא לה פתרון בהוראותיו של סעיף  

  . פיה(ג על  מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהו  איזו הוראהנהל בשאלה  המ
 ניתנת לערעור.  הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי

 

הגיל .ב מסמך  ה  של  הנכון  בפירושו  מסופק  הקבלן  שהיה  או  ההסכם  הוראות  בין  סתירה  קבלן 
 ג. כיצד לנהו  בלת הנחיותממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם ק

 

ת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה  ם קבלהנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיו  .ג
נתונה באו   יינים המפורטים לעילבענ ביד תהא  ובלעדי  יהא מחויב    יפן מוחלט  וכי הקבלן  המנהל 

 לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. 
 

 ו י ת ו ר .31
 
על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או    כויותיו או על זכות מזויתר אחד הצדדים   .א

תקדים    תור כאמור משוםדי דומה ולא יהא בויייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתי  כם לא הס
 לכל מקרה עתידי כאמור.

 
ובכתב   .ב מראש  נעשו  אם  אלא  בתוקף  יהיו  לא  הצדדים  אחד  מטעם  הנחה  או  ארכה  ויתור,  כל 

 זה. דים לחוזה על ידי הצדונחתמו 
 

 הפרה יסודית .32
 

בבחינת    ןלהסכם זה הינ   30,  29,  28,  27,  26,  25,  24,  22,  21,  17,  16,  15,  10,  7,  6,  5,  3סעיפים  הוראות  
 תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

 
 

 כתובות והודעות  .33
 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.  .א
 

נשלח  סכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שה לעניין ה מך או הודעכל מס .ב
 שעות מתאריך המשלוח.  72תום  נתקבל ע"י הנמען עם  בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 מורשה החתימה בשם הקבלן:      : חברההבשם 
 

  ________________________   _________ ______________ 
 הקבלן      חברה ה מנכ"ל

 
 _______________________ _ 

 וסף מורשה חתימה נ
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 נספח א'
   -מים ו מכוני ביוב/ל ואחזקה של מתקני עותפ

לשם הבהרה:חוזה זה עוסק במתן שירותי תפעול ואחזקה של עיריית יבנה ובמועצה מקומית גן יבנה 
 אגיד מי יבנה.ת אחריות ת הנמצאים תח

 
החודשי   .1 התשלום  כי  הצדדים  בין  מוסכם  ספק  הסר  כולל למען  הפעולותאת    המוסכם  הנדרשות    כל 

ת  ותחנ החלפת אביזרים מכל סוג שהוא בהתיקונים, השלמת ו    כולל,ואחזקה מונעת    בתפעול , תחזוקה
 .איבהי בוסטר ושכולל בריכות אגירה בארות ומכונ  מיםמתקני השאיבה לביוב ו

 
נזילות .2 ריח,  כגון מטרדי רעש,  ולהעדר מטרדים  לתפעול ותחזוקת המתקנים  וכדומה,    הקבלן אחראי 

 ים ושעות חירום. נה , כולל שבתות וחגיות תחל בכל ימות הש במשך כל ימי קיום החוזה . האחר
 

ויהיה  ה הרגילות  הקבלן אחראי לפעולה תקינה של המתקנים על כלל מרכיביהם גם אחרי שעות העבוד  .3
הנדרשת.  לתיקון תקלות בכל שעות היממה ויקדיש לשם כך את כל כוח האדם הנדרש והתשומות    זמין

ישאיר הקבלן צוות    –ן באופן אוטומטי  ה מאפשרת עבודת המתקבמידע וקיימת תקלה במתקנים שאינ 
 אחר. שיתפעל את המתקנים באופן ידני עד גמר פיתרון התקלה ע"י הקבלן או ע"י גורם 

 
 

צאה משבר של מגוף המשאבה ושימצא שאירע שלא כתוצאה מאי  משאבה אשר תצא מכלל פעולה כתו .4
 בנה.  ידי המנהל מטעם מי יההחלטה בנדון תהיה במונע, הקבלן לא ישא בעלות משאבה חדשה.   טיפול

 
לה, שינוע , הרכבה של משאבות כולל ניתוק וחיבור  ירוק , הובבעלויות פ  למען הסר ספק הקבלן יישא  .5

למשאבות. של  חשמל  על  הקבלן.  האחריות  על  תחול  וההרכבה  ההובלה  הפירוק  בעת  המשאבה  מות 
הקבלן    –צע ע"י גורם אחר  והובלה של משאבה יבון יכול להחליט בכל שלב שיחפוץ כי פירוק  המזמי

 של המשאבה.  בה וההפעלהירוק וההרכיהיה חייב בנוכחותו בעת הפ 
 

יתרחש   .6 ואשר  הלוח  שישבית  החשמל  בלוח  חשמלי  מתקל   קצר  כתוצאה  מכוח  שלא  אלא  פנימית  ה 
הביטוח    –עליון   חב'  את  יפעיל  העצמי  יישא  יןוהמזמהקבלן  ההשתתפות  של  בחלק  של  בהוצאות  ת 

 הקבלן.  
 

ינהל  שרד התמ"ת  וסמך ע"י מק באופן קבוע בכל משך קיום החוזה מנהל עבודה מיעסי  הקבלן .7 אשר 
וה  החברה  עם  מתמיד  בקשר  ויהיה  העבודה,  באתרי  נוכח  ויהיה  העבודות  תיאום  את  לצורך  מפקח 

כמשמעו העבודה  מנהל  והוראות.  הנחיות  בכ  וקבלת  בעבודה  הבטיחות  הסדרי  על  אחראי  ל  יהיה 
 תחת חוזה זה.המתקנים של החברה 

 
קיום .8 משך  בכל  קבוע  באופן  יעסיק  ממו   הקבלן  בטיחות  החוזה  אשר    נה  התמ"ת  משרד  ע"י  מוסמך 

 ל כל פעולות הקבלן.יהווה גורם מנחה ומייעץ בכל נושא בטיחות בעבודה ש
 

בצע את  יחוזה חשמלאי מוסמך ע"י משרד התמ"ת אשר  הקבלן יעסיק באופן קבוע בכל משך קיום ה .9
חות  וכללי הבטי חוק החשמל  יום חוזה זה תוך שמירה מלאה על  ות החשמל הנדרשות לקכל נושא עבוד

 והגיהות. 
 

ובלתי מקצועי כנדרש לביצ .10 וע העבודות שלא יפחת מצוות  פעילות הקבלן תבוצע בעזרת כ"א מקצועי 
קיימי בה  רשות  לכל  עובדים  שני  בצוו של  להחזיק  חייב  הקבלן  התאגיד.  מתקני  מכונות  ם  טכנאי  ת 

רכב אחזקה    הנדרש כוללרש, הציוד  פק על חשבונו את כל כח האדם הנדלאי מוסמך. הקבלן יס וחשמ
 בעזרתם יבוצעו עבודות התחזוקה.  4X4מסוג טנדר 

 
י ת.ז. ,כולל  ד רשימה שמית של כל עובדי הקבלן הקבועים והתומכים כולל מספרהקבלן יעביר לתאגי .11

ם משתמשים העובדים ומספרי  לל סוגי כלי הרכב בהי טלפון ניידים , כו כתובות מגורים , כולל מספר
ריתוק בעת חירום לתאגיד. הרשימה תועבר בקובץ אקסל/אופיס מסודר    שום וביצועי לטובת ריהרישו 

 ה.לעדכן אותה מעת לעת בהתאם לשינויי כח האדם במהלך קיום החוז  והקבלן אחראי
 

, ההו .12 וההנחיות יתאים כח האדם הנדרש לביצוע המשימות  רשות ע"י הקבלן  את הפעולות הנד   ראות 
  2זוקה המונעת , התפעול, ותחזוקת שבר ימנה לפחות  ודה של התחהכללי לעב   לביצוע בהתאם לתכנון

בהתאם    נוספים בגן יבנה לא כולל מנהל העובדה. כח האדם ישתנה ויגדל  עובדים   2עובדים בעיר יבנה ו
צב חירום שיוגדר  גדר ע"י המזמין או מה, או מצב תרגיל שיולצורך בהתאם למשימות בעת מצב תקל

 "ל, צה"ל, פיקוד העורף או הרשות המקומית. כדוגמת רח   גורם רשותיע"י המזמין או 
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תוך   .13 לחברה  יעביר  מקב  30הקבלן  שעבר  יום  מטעמו  ועובד  עובד  לכל  אישור  עבודה  התחלת  צו  לת 
זה  תו במהלך קיום חוזה  ם הפועלים תחת אחריועבודה בחלל מוקף. הקבלן יעביר את הצוותיהדרכה ל

וכן   מוקף  בחלל  לעבודה  בג הדרכה  לפחות  לעבודות  זו  ובה  להדרכה  יתלווה  החברה  נציג  בשנה.  פעם 
 לטובת וידוא קיום נאות של ההדרכה. 

 
יעמב .14 , המהנדס או המפקח, הקבלן  פי החלטת המנהל  על  )כח  מקרה הצורך  נוספת  עובדים  יד כמות 

קון או  מצב של דחיית ביצוע תי  רא ייווצאופן רציף ומקביל ולענה לכמות המשימות בהאדם( שתיתן מ
  ה/ מילואים/תקלה או עומס עבודה של העובדים הקבועים שהוגדרו לביצוע חוזה זה. מה עקב מחל משי

פי זמן  לצמצום  טורית  בצורה  ולא  באתרים  במקביל  תבוצע  אמין  העבודה  מענה  ומתן  תקלות  תרון 
ן הסר  ן באופן השוטף לקיום החוזה. למעאדם שיוקצה ע"י הקבלללא תלות בכמות כח הלקיום החוזה  

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הוספת כח אדם לביצוע כלל המשימות הנדרשות בחוזה  ספק  
 בעת שגרה או חירום.זה 

 
דעה /התקלה  ודקות. זמן התגובה מוגדר מעת קבלת הה 30זמן התגובה בעת תקלה/הודעה כלשהי הינו  .15

הו  ועד הגעת  חייב להגיע למצוות למתקן. בכל  ואירוע הצוות  ר טלפוני  קיבל אישו  תקן אלא אםדעה 
אוטומטי להישלח  יכולה  הודעה  למתקן.  בהגעה  להתעכב  מהמהנדס  או  הפיקוד  מהמנהל  ממערכת  ת 

 ם כלשהו בתאגיד. ובקרה או דרך שיחה מהמוקד או דרך שיחה מגור
 

כלור  עבור  שות משרד איכות הסביבה ומשרד הבריאות  ריור היתר רעלים לפי דהקבלן יחזיק ויציג איש  .16
ב יידרהתאגיד    וחיקיד המוחזק  הסביבה  ל  שוכן  לאיכות  והמשרד  הבריאות  משרד  תקנות  בכל  עמוד 

קנות החדשות  בת הדרכת עובדים" בהתאם לתבהתאם לעדכונם מעת לעת. לרבות הצגת אישור ל"חו
   -כמפורט ת ל משרד הבריאוא'  ש 33סעיף 

 
ערכת  או בקרה במי שתייה, במ  כל טיפול, עבודה, תחזוקה, ניקוי, שינוי  -א'    33" סעיף  יםעובד   הדרכת"

 אספקת מים או במיתקן הפקה ייעשו בנוכחות או בידי אדם שעבר הדרכה שאישר המנהל בתחום  
 שר ת במתכונת שאיהשתתף בהשתלמויות תקופתיו  התברואית של מי שתייה ואשראיכותם 

 שנים לפחות. המנהל אחת לחמש 
תתף בהשתלמויות  הל לדוגמי מים, ואשר הש דיגום ייעשה בידי אדם שעבר הדרכה שאישר המנ    -ב'  

 תקופתיות במתכונת שאישר המנהל אחת לחמש שנים לפחות. 
 

עב לבצוע  עובדיו  ידריך  לפי  הקבלן  בגובה  הבטיודות  בעבודה תקנות  התשס"ז  חות  בגובה(,  -)עבודה 
 ם ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס; תקף לכל עובד, החתוהמבצע יחזיק אישור    ,2007

 כאמור גם בידי מנהל העבודה כמשמעותו בתקנות  ימצא עותק אישורבניה י  בעבודות
 עבודות בניה. 

 
הנח .17 לפי  עובדים  הדרכה  כל  ספק  הסר  בעבודה,  למען  וגהות  בטיחות  לאיכות  יות  המשרד  הנחיות 

משרהסביב הנחיות  תקנ ה,  כל  או  הבריאות  הרלוונטית  ד  והנחיה  יהיו ה  זה  הסכם  נשוא    לעבודות 
 בון הקבלן. באחריות ועל חש

 
   דהפירוט העבו

 
 :)כל העבודות כלולות במחיר החוזה(  העבודה כוללת בין היתר

 
ויצ  .1 כניסה  שעת  כולל  נוכחות  אחזקה,רישום  פעולות  רישום   , ניקו  יאה  תיקון,  פעולות  החלפה  רישום  י, 

שמי לטובת  ום נוכחות יהיה  ת הקבלן ביומן המתקן. הרישל הפעולות שמבצע צוובה מיוחדות , ו/או כ והרכ
הצוותים פירוק    מעקב  צוות  חשמלאים  צוות  )כדוגמת  משנה  קבלני  שמות  גם  ויכלול  במתקן  שמבקרים 

וכן חלקים    פעולות שבוצעומים וכו'( . הרישום יכלול  צוות ניקוי בור רטוב/מאגר  והרכבה מספק משאבות,  
ע  נדס בכל יום א' בכל שבוהיומן יועבר למה חומרים שהשתמש בהם הצוות.  שהורכבו/פורקו וכן    או חלפים

 ום א' באותו שבוע. יאו ביום חול העוקב אחרי חג החל ב 

 

ממוחשב   .2 יומן  קביניהול  לפי  או  אקסל  המנהל  בפורמט  פעולעת  כל  רישום  והשיקו עם  האחזקה  ם  ות 
ל את כל הנתונים  ומן הממוחשב יכלוניות חשמל בהתאם. הי עו בתחנה ועדכון תוכוהתוספות ועדכון שבוצ

במפרט הטכני    המופיעים  א'  כולל  בנספח  המשימות  לביצוע  הקבלן  ע"י  נוספת שבוצע  פעולה  וכל  המיוחד 
.  היומן הממוחשב יועבר על  ו הפריטהוחלף כולל מחיר החומר א  /ציון כמות חומר או ציוד/פריט שסופק  

 משרדי התאגיד. , למהנדס ול  דו יומי במייל למפקחבסיס 
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ון של החודש העוקב, בפורמט אקסל המציג  דשי עד לסוף השבוע הראשבנוסף הקבלן יעביר לתאגיד דו"ח חו .3
הפעולה,    ריך ושעת ביצוע, אתר ביצועאת כל פעולות האחזקה שבוצעו במהלך אותו חודש כולל פירוט תא

 ון שבוצעה. ור פעולת האחזקה/תיקשנדרשו לביצוע, תיא  ומרים וכמויות המכלול המטופל, ח 

 

יומי של מתקנ .4 יום  ניקוי  כולל שטיביצוע  והביוב  פינוי פחים  י המים  ניגוב אבק,  וניגוב רצפות, טיאוט,  פה 
ת למפקח.  כולל ביצוע  הצגת תעודות פינוי מאושרו   ופסולת למכולה, פינוי פסולת גבבה לאתר מורשה כולל 

 . י לגג המתקניםניקו 

 

ישור התאגיד ושיעמוד  שירותי ביוב מלאים, הקבלן יציע דרך לבצוע לא  בוצע תוך כדי מתןניקוי בור רטוב י .5
 ל התקנות והכללים של משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות ורשות הניקוז והנחלים. בכ

 

לגינו .6 תחזוקה  המתקניםביצוע  בתחום  הנמצא  לרן  עצים  בות  ,  פסולגיזום  פינוי  עשבים,  למכולה,  ניקוש  ת 
 ( מ' מחוץ לחצר המתקנים. 1הינה עד למרחק אחד )בלן אחריות הק

 
בצוע   .7 שבתום  כל  באחריות  עבודה  לקדמותוהקבלן  היא  השטח  מצב  לאתר    החזרת  הפסולת  פינוי  כולל 

 מוסדר, והצגת קבלות להוכחת הפינוי. 
 

 מערכת האזעקה בכל עת. קבלן אחראי לנטרול ודריכת צוות ה .8

 

 . והמיםכוני הביוב ת משתיפגיעות במרכיבי תתיקוני פיצוצים ו .9
 

קבלת אישור רשות הכיבוי ובדיקות  אש, מערכת אזעקה וכן ל  הקבלן אחראי לאחזקת מערכת גילוי וכיבוי .10
 כיבוי אש לרבות בדיקה ע"י בודק מוסמך לקבלת אישור כ.אש .

 

,    תיקוני .11 קירות  תיקון  כולל  קירותמבנה  או  תקרה  או    לרבות  רצפה.  רטוב  גגותבור  יבש,  גדרבור  ות,  ,  
החלליםשע כל  ואיטום  ותקרות  רצפה  קירות  איטום  חלונות,  המבנההנדרשים.    רים,    -כוללת   תחזוקת 

וכדומה.   ברזים,אסלות  כיורים,  ואביזריהם  חלונות  ואבזריהם,  בשדלתות  פעם  לפחות  הגגות  נה.  זיפות 
המ  מבנה  את  יצבע  כולל  הקבלן  בשנה  פעם  לפחות  בטון,  תקן  ופנימירוקיגדרות  חיצוניים  ותקרות.  ת  ים 

נדרש לבצע צביעה של בריכה הקבלן   .  נה לקיום חוזה זהביבנה במהלך השנה הראשומ"ק    5000בנפח    לא 
ע  ישולם  ולא  זה  בסעיף  המוזכרות  הפעולות  כל  ביצוע  מחיר  את  כוללת  החודשית  תשלום  התמורה  וברם 

 נוסף.  

 

הנמצאיםיחליף  הקבלן   .12 המנעולים  כל  את  חשבונו  ובכנ  על  המתקנים  המתקבשערי  של  לחצרים  נים  יסות 
לוק תליה המתאימים לרתק או שו"ע  נעולים יהיו מסוג מולטיום הראשון להתחלת קיום החוזה. כל המבי

טובת  מפתחות למזמין ל  5לן יספק  ויאושרו ע"י המזמין. כל המנעולים יפתחו ע"י מפתח מאסטר יחיד. הקב
המפתח המאסטר ללא    להעביר או לשכפל את   תע. הקבלן מתחייב לאת יזומות או פכניסת נציגיו לביקורו 

 אלית הכרחית של מורשי כניסה למתקנים. לטובת שמירת כמות מיניממהנדס או המפקח ידיעת ה
 

 שים וכו' סביב המתקנים.בטון, גדרות, פשפ ביצוע טיפול ו/או שיקום ו/או ביצוע משטחי  .13

 

 טימתו.ידוא תקינות הסגר וא ירת סגר ראשי למתקן לפחות פעם בחודש וו גס .14
 

ובדיקתם לנזילות ואיט .15 זרים בכל הצנרות  ום. בדיקת תקינות אל חוסגירת מגופים במתקנים פעם בחודש 
 כולל צנרת סניקה, צנרת ניקוז בתחומי המתקן. 

  

 ים. או לפחות פעם בשלושה חודש כלולים על פי הוראות היצרןביצוע גירוז מסילות ,מיסבים וכל המ .16

 

 היצרן.   תאם להוראות קים נעים בהילות וחלשימון מס .17

 

 ת היצרן בכל המתקנים. ביצוע תחזוקה שוטפת למשאבות על פי הוראו .18
 

 עלות השמן תחול על הקבלן במסגרת אספקת חומרים לביצוע מכרז זה.  –מילוי שמן למשאבות  .19

 

ניקיון .20 פי הנחריקון שטיפה וחיטוי פעם ב  לבריכות ומאגרי המים כולל   ביצוע  על  יות משרד הבריאות  שנה 
 .של מיכלי חירום כמו כן יבוצעו שטיפה וחיטוי  או על פי הנחיית המנהלהחורף  ודשי  בח
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 ל שוטף, כולל תפעול מערכות הכלור והפלואור בכל מתקנים. טיפו  .21

 

ם כולל  נורות מסוגים וחומרים שוניב והמים בקטרים שונים. הצי תיקוני פיצוצים ונזילות בצנרת מכוני הביו .22
ון , צנרת ביוב  ת מים, צנרת גינפוליאתילן וכו'. כולל צנר  ה, פוליאתילן מצולב,צמנט, פלד-סי; אסבסטפי.וי.

המתקנים.  בגרביטצ בשטח  ניקוז  וצנרת  דלק  צנרת   , בלחץ  ביוב  וצנרת  למסננים  יה  ושטיפה  ניקוי  ביצוע 
, ביוב ואוויר על פי הוולמערכות מ , דרסרים, רכולל הובלה, טעינה ופריקה ש ראות יצרן.   ים  בי  ל הצנרת 

העבודה.  קוטר של  מושלם  לביצוע  הנדרשים  החיבור  אביזרי  וכל  לגבו ,  מחוץ  תיקונים  עד  כולל  המגרש  ל 
 מ' .   3למרחק 

 
ם, בלאי, פיצוץ ונזילות  מטר כולל בתוך שטח המתקן לתיקון סדקי   6החלפת צנרת מכל סוג עד לאורך של   .23

מטר תמומן ע"י    6מעבר ל    צנרת בלבדיזוג.  ז, גינון, אוורור ומ ים, דלק, ניקונרת לסוגים הבאים: ביוב, מבצ
 ו ככלולות(. ) העבודות ירא תאגידה

 
זרים לצנרת בתוך שטח המתקן לתיקון סדקים , בלאי ,נזילות  בצנרת לסוגים הבאים : מים ,  החלפת אבי .24

דוגמת:  פריקה של האביזרים כובלה, טעינה וומיזוג . ההחלפה כוללת, ה  , ניקוז , גינון , אוורור  ביוב  , דלק
 של העבודה..  ר הנדרשים לביצוע מושלםכל אביזרי החיבוקוטר, מגופים, פורקי לחץ ודרסרים, רבי 

 
מגופים,  ם כולל  טיפול ו/או שיקום ו/או החלפה ו/או הוספה של אביזרים שונים במערכת מכוני הביוב והמי .25

תיקון נזילות ו/או שיקום    ניקוזודות דיגום, נקודות  יר, מקטיני לחץ, פורקי לחץ נק שסתומי אוו הידרנטים,  
 וכו'.   ומפרטים עיליים מסוגים שונים  ופים, מערכות הקטנת לחץו/או החלפת אביזרים וספחים במג

 
של    מפקח בתחום במתקנים ובמרחקפתיחה ו/או סגירה של מגופים ומכסי תאי בקרה בהתאם להוראות ה .26

 המתקנים.  מטר מגבולות גדר  25עד 
 

ת מדרגות,  ולל החלפת חוליות, החלפת מכסים, תוספת/ החלפ מים, שיקום תאים כל בתאי מגופים קייפו טי .27
מודגש בזה   מפח בתאים מרובעים, ניקוי תאים, החלפת חצץ , צביעה לפחות פעם בשנה וכו'.החלפת מכסים 

הפרי החלפת  מחיטים  כי  במסגרת  כלולה  של  אינה  סף  עלו  שח  650ר  כולל  הקבלן  על  החלף  ותחול  ת 
 . ובמלוא
 

ים שונים  לים( מסוגים שונים וקטרו/או שיקום ו/או החלפה של מרכיבים שונים במערכות מדידה )גמול  טיפ .28
החלפה של  כולל פירוק והחלפת מונים, התקנת מונים חדשים, החלפת מגופים,   טיפול, ו/או שיקום/ ו/או  

 ל הקטרים וכו'. לפת מגופים בכיפול בנזילות, אספקה או הח מז"חים, ספחים, ט 
 

 וכו'. פורקי לחץ וליים  ותשלום עבור שרות שדה לבדיקת וויסות מז"חים, אביזרים הידראנת  הזמ .29
 

חשמל   .30 לוחות  כולל  המתקנים  בתחום  ואלקטרוניים   חשמליים  הרכיבים  וכל  החשמל  לוחות  כל  תחזוקת 
רה, לוחות חשמל של  ות הכלרה והפלוי אש, לוחות חשמל של מערכ לוחות חשמל של מערכות כיב  ראשיים,

ל מערכת  בהרה במידה וגלאי נפח שרוניים. למען ההמרכיביהם החשמליים והאלקט ערכות אזעקה,  על כל מ
חיז  יומי,  ניקוי  כוללת  החשמל  לוחות  תחזוקת  חשבונו.  על  להחליפו  הקבלן  על  תקול  נמצא  וק  האזעקה 

ון צירים ותיקון או  ן תוכניות חשמל, תיקחץ אויר ,עדכוחיזוק פסי צבירה( ניקוי בלברגים ) כולל פעם בשנה  
 החלפת שילוט לא קריא.  

 
הארקה  .31 בכבלי  כבלי    טיפול  התקנת  גשרי    הארקהו/או  רציפות,  בדיקת  כולל  מתכתיים  אל  קווים  לאורך 

 ו'.הארקה במערכות מדידה, תוספת אלקטרודות הארקה וכ
 

 מהנדס. ע או על פי הוראות המל מח"ח לגנרטור וחזרה פעם בשבו הזנת חש  ביצוע החלפה יזומה של .32
 

 . ל שנתיוטיפו ביצוע הפעלה של הגנרטור בעומס .33
 

. תשלום קנסות לחברת חשמל על קוסינוס פי, על חשבון  י, החלפת קבלים במידה ונדרשוסינוס פטיפול בק .34
 הקבלן. 
 

נוזל    ולל החלפת מסננים, שמנים,וראות היצרן כומתקן על פי הבכל מתקן    רביצוע תחזוקה מלאה לגנראטו .35
מכרז ועלותם תחול  טור. מסננים ושמנים כלולים בא וכל הנדרש לשמישות מלאה של הגנר  קירור,  מצברים

ב הקבלן  אעל  יצרן  מסגרת  ע"י  המומלץ  מסוג  יהיו  והשמנים  המסננים  זה.  מכרז  לביצוע  חומרים  ספקת 
 בלבד.  רהגנראטו
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גה מקומית  י כניסה ויציאה ותצוהכוללת בקר מתוכנת ,כרטיס  בקרה של המתקן ר ספק מערכת הלמען הס .36
זהם  אינ בחוזה  הג  אך,  כלולים  להיות  הקבלן  מתאם,על   , שמנהל  שינוי  ורם  של  פעילות  כל  קוד    ומלווה 

הכרטיסים או  הבקר  של  החלפה  או  תיקון  ו/או  המנה בהתאם    בבקרים  אנשי  הקבל   .ללהוראות  יזמין  ן 
בה מטעמו  המנהל.מקצוע  להוראות  יבצע  תאם  במתחא  הקבלן  הול  תקלת  ידת  בעת    תקשורת צורך 

 .  במתקנים
 

ן  סוללות מערכת אל פסק במתקנים הם באחריות חוזה זה ועל הקבלן לוודא תקינותם ותקינות הספק מטע .37
ומערכת   האזעקה  מערכת  סוללות  חשבונו.  על  הצורך  בעת  ולהחליפם  היצרן  הוראות  פי  על  סדיר  באופן 

בחוזה.   יו הכיב כלולים  ויחליף  אש  א  סוללותהקבלן    במידה  ייתן  שנתיחדשות  של  לסוללות  חריות  ים 
 החדשות. 

 
ו/א .38 שיקום  ו/או  טיפול  המתקן:  בשטח  וחשמל  דלק  ומים  ביוב  מדידה  מערכות  ו/או  תחזוקת  החלפה  ו 

מכאניי אלקטרו  או  מכאניים  כולל  מדידה  מערכות  של  אולט  םהוספה  מדים  כדוגמת  חשמליים    א ראו 
אלקטרומגנטיים,  םסוניי מונים  רב,  חשמ  זרמים,  מוני  כמוני  ו/או  דוגל  מכאניים  לחץ  מדי  סאטק,  מת 

, ביצוע כיול בשטח או  חשמליים מדי דלק וכיוצ"ו. התחזוקה כוללת פירוק והרכבה, הובלה ושילוח למעבדה
 .החלפה כוללת אספקת מערכת מדידה חליפית שוות ערך במעבדה. הזמנת שירות שדה. 

 
שינוע  12ד  ע .39 של  בשנה  ביצוע  ונרג  פעם  ממחסני    חיבורטור  עירייה חירום  תחום    התאגיד/  בכל  למכונים 

מן תגובה וסיום חיבור  ז  –אחריות התאגיד, בעת חירום ,בשגרה ובתרגילים של פיקוד העורף או של התאגיד 
 והפעלת המשאבות ע"י הגנרטור במכונים תוך שעה מהודעת התאגיד.  

 
והלכלוך המצטבר  הגבבה  ת והוצאת כל  הקרקעי   בשנה עדצוע שאיבה וניקוי בור רטוב פעם  יבבמכוני ביוב   .40

צע ע"י כל  ובור הרטוב יבהניקוי  והצגת אישור לתאגיד על הפינוי.    מהבור הרטוב כולל פינוי לאתר מאושר
,    ת האמצעים הקיימים בשוק כולל משאיות קומבי, משאבות טבולות, משאבות ואקום או כל משאבה אחר

אמצעי אחר לניקוי הבור הרטוב תוך    ם, וכלימוש בצוללנינדרש, שהחשמל ה כל ציוד הרמה הנדרש, כל ציוד  
הל התאגיד.  במידה ויחליט  שמירה על כללי בטיחות שיוגדרו ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן בהסכמת מנ

סיבה אחרת הקבלן לא    ל כהמנהל או המהנדס על ניקוי הבור הרטוב יותר מפעם בשנה עקב מגוב תקול או  
וידאו ברור של הבור    וספים.הניקויים הנ  ום עבורספת תשליקבל כל תו יציג בסיום הניקוי תצלום  הקבלן 

 הרטוב המציג את איכות הניקיון שבוצע על ידו.  
 

הכלרה  טיפו  .41 למערכות  כוללים  שבר  או  שוטפת  ואחזקה  שבתחום  והפלרה  ל  הידניות  או  האוטומטיות 
שינוע של מיכלי  שה ו,רכיחשבון הקבלן    על חריות ו , הנ"ל בא אספקהרכישה הובלה ולל  ו כות התאגיד  יאחר

ההכלרה    והפלרהכלור   הפלרהלמתקני  ההכלרה  וכן  מערכות  אחזקת  מרכיבי  וההפלרה  .  כל  את  כוללת 
נתונים.  המ ואגירת  ניטור  אמצעי  אגירה,  מיכלי  מינון,  משאבות  הפרדה,  מתקן  צנרת,  בקר,  לרבות  ערכת 

 גיד. רתו לתאות והעביפה והעברת מידע על הרמות הנמדד ל שכולל 
 

החשמל  טרמוגר צילום   .42 לוחות  כל  של  הנ"ל  בפי  הראשוןמתקנים,  בחצי  למנהל    יבוצע  החוזה,  תקופת  של 
בגין עלו ע"י הקבלן.הזכות לבצע חיוב  יבוצע במועד  ובתוספת תקורות באם לא  במידה    ת הבדיקה/צילום 

נוספות לתקופות  יוערך  הקבלן    והחוזה  על  נוספת  תקופה  תחילת  צי בכל  טרמלבצע  לוח לום  של  ות  וגרפי 
 מל בשלושת החודשים הראשונים בתקופה הנוספת. החש

 
 

 
, רח"ל, חברת חשמל, כיבוי אש, משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה וכל  של רשות המים  ליווי ביקורות .43

 לבצע ביקורות עבורו במתקנים.   שגורם אחר שהחברה תידר

 

כחשמ   עסקתה .44 לביצוע  מוסמך  כלאי  החשמל  עבודות  רכיביםל  החלפת  לולל  ציוד  וחו,  חיבור  ת, 
 .והפעלתו  חדש/חליפי/מתוקן

 
במתחמי המתקנים ועד למרחק של  ת תת קרקעיות  ילוי מוקדם של תשתיו ו/או ג  לאיתור  יםשימוש במכשיר .45

המתקנים  20 גדר  מגבולות  על מטר  יזמין  מתאים  ציוד  לקבלן  ואין  במידה  לביצוע  ונו  חשב  .  אחרת  חברה 
 תשתיות הנ"ל. איתור וגילוי של ה

 
ורשו יבת  טיפול .46 המקומית  הרשות  מול  ח אומים  חב'  כגון:בזק,  שונים  גופים  הכבלים,  יות/  חברת  שמל, 

 העתיקות וכו'.   "מקורות", רשות

 

 ות המים הדרושים לשטיפה וחיטוי בדיקות לחץ תקניות במכונים ובבריכות תחול על הקבלן.על .47
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ות לחץ )טסטים(, ריתוכים, עטיפה  קיכגון: טיב המים, בדשל חומרים ואיכות    ע"י מעבדה חיצונית ות  בדיק .48
פנימי בצנרת פלדה, וציפוי  כולל שטיפה,  חיצונית  ביוב  וקווי  צנרת  ומצעים, בדיקות    צילום  צפיפות קרקע 

 . ע"י מעבדות מורשות.  לבטון וכו' הכו

 

המתקנים .49 בתחום  שתיה  מי  דיגום  בתנאדוג  ע"י   ביצוע  מוסמכת  למעבדה  והעברתם  מוסמך  קירור  ם  י 
 לאחר חיטוי בריכות. דרשו ע"י המנהל ובמקרים מיוחדים שיות י הוראות משרד הבריאנדרשים על פ

 
  בורות רשת בתחנות שאיבה לביוב.ופינוי גבבה וחול מניקוי  .50

 

 ה. טיפול בתקלת גלישה לנחל בניית סכרים ושאיבה לפי נוהל המשרד להגנת הסביב  .51
 

זרימת ב .52 כל שנדרש למניעת  יעשה  ויוב אל  הקבלן  לתחנה  על    בפרט לנחלים!מחוץ  ויישא בכל קנס שיושת 
 . לפי החלטת המנהל כלה התאגיד עקב מקרה תקלה כזה

 
 עבודה בשעות לא מקובלות, בשעות הלילה ובשבתות וחגים. .53

 
 ובפרט ביום כיפור.  שבאחריות הקבלן תיאום ליווי משטרה וכן תשלום בגין כל פעילות שתידר .54

 
 

 עבודות במצב חירום 
 
55.   

קבלן  תמשך גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע וכו'(. על הב והמים  מתקני הביות  אחזק .55.1
ל העבודות המפורטות במסמך זה יימשכו גם בשעת חירום ועליו יהיה להתארגן  לקחת בחשבון שכ

 מלואן. המכרז ב יתן יהיה לעמוד בדרישותעם כוח האדם כך שבשעת חירום נ
 

או הראש המועצה גן יבנה ו/או ע"י  העיר  יבנה    משלתיים, ראשופים המשעת חירום תוכרז ע"י הג .55.2
המנהל. שעת חירום גם נכללת בזמני תרגילים שנתיים/    המועצה גן יבנה וע"יקב"ט העיר יבנה או  

 תקופתיים ותרגילי פתע לבדיקת מוכנות הצוותים והציוד לעת חירום אמיתי. 
 

חרום. הקבלן  מכנים בשעת  עובדים וכלים ק צוות על ריתו התמ"ת הקבלן לקבל אישור ממשרד  לע .55.3
 ותר באישור המנהל. י  , או במועד מאוחרהיידרש להציג אישור זה מיד עם חתימת החוז

 

ישקול להסתפק באחזקה מינימאלית על מנת להבטיח תפקוד מלא של רשת    המנהלבשעת חירום,   .55.4
למצב  את המערכות    , ויביא ירום הקבלן ישלים את כל עבודותמר מצב הח, אך עם ג והביוב  המים

 אילו העבודות נעשו במצב פעילות רגילות. מושלם כ
 

שההחל .55.5 לוותמודגש  האם  טיפ טה  על  של  ר  הבלעדית  זכותו  היא  בחירום  בתקלות  מושלם  ול 
המערכת,    . ביצוע עבודה חלקית ו/או לא מושלמת בחירום לא יהיו עילה לתפקוד לקוי שלהמנהל

 קנים שטופלו. מושלם של המתד מלא ו והקבלן יהיה אחראי בלעדי לתפקו
 

 קנסות
 

יוטלו   .1 גובה להודעות על תקלה ותיקון  אחזקה מונעת, חוסר תעקב אי ביצוע עבודות    קנסותעל הקבלן 
 והתקנת ציוד תוך פרקי זמן ארוכים מהנדרש בהסכם. 

 תאים. ם כתוצאה מפעולת הציוד ללא טיפול מלא תמנע חיוב הקבלן בכל נזק שייגר קנסות הטלת ה

 : הקנסותרוט  להלן פ .2

 קון תקלותי אי הענות לקריאות לת (1)

 טיפול חירום  .א

  קנס   , תגרור)שעה אחת(  הזמן הנדרשות בהסכםן תקלות תוך תקופות  אי הענות הקבלן לתיקו
הנדרש כתגובה לתיקון. אי הענות    שעת איחור מעבר לזמן המוקצב  ש"ח עבור כל  1,000בסך  

הפע גם  הצורך  לפי  תגרור  קבלן  ממושכת  על  לת  הקבלןאחר  ה  חשבון  הטלת  קנס  ובנוסף 
 כמפורט לעיל. 

 טיפול שוטף  .ב
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 ש"ח על כל שעה מעבר לזמן שהוקצב. 500  :לתיקון שוטף א' לעילאמור בסעיף אי הענות כ

 אי ביצוע עבודות אחזקה מונעת (1)

 רכבת מעבודות רבות קטנות וקיים קושי לפרט כל עבודה בנפרד. האחזקה המונעת מו עבודת 

שלהל פורטובסעיפים  עיק  ן  יהיה  עבודות  המפקח  אך  במיוחד  חשובות  המזמין  שלדעת  ריות 
על סמ לקבוע,  וללארשאי  דעתו הבלעדית  הקבלן הפחתות בתשלומים    ך  ע"י  ערעור  אפשרות 

של העבודה שלא בוצעה וללא מתן  מכל תשלום שוטף המגיע לקבלן ללא חישוב החלק היחסי  
 . להפחתה  הסבר  שום 
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 :עפ"י הפירוט הבא קנסתגרור   מונעתה אי ביצוע עבודות אחזק

    

 הפרה  פרוט לקנסות  מס"ד 
גובה 

 הקנס ₪

 1000 איחור ביום  יוד שלב א'  בהכנת דוח מצב הצור איח  1

 500 איחור ביום  איחור על הכנת דוח מצב הציוד שלב ב'   2

3 

פעולות  איח של   ממוחשב  חודשי  דוח   במסירת  ור 
 100 איחור ביום  במתקנים 

 100 איחור ביום  לפי הוראת המפקח ביזר בתחנה וק אפיר אי  4

5 

לאכה לצורך שיקום  אי פירוק משאבה והובלתה לבית מ
 1000 איחור ביום  י הוראת המפקח לפ

 2000 איחור ביום  אי החזרת משאבה משיפוץ והתקנתה חזרה  6

 200 אי בצוע פעולה  י ביצוע אחת הפעולות החודשיות  המפורטות במפרט א 7

 ה פעולה חוזר של אותיצוע ב אי 8
חוזר   בצוע  אי 

 1000 לפעולה 

9 

ש החצי  הפעולות  אחת  ביצוע  המפורטות אי  נתיות 
 ט במפר

לפעילות   בצוע  אי 
 1000 חצי שנתית 

 אי ביצוע חוזר של אותה פעולה  10
חוזר   בצוע  אי 

 5000 שנתית  לפעולה חצי

 אי ביצוע פעולה שנתית המפורטת במפרט  11
לפעילות   בצוע  אי 

 5000 נתית ש

 יצוע חוזר של אותה פעולה אי ב 12
חוזר   בצוע  אי 

 10000 לפעולה שנתית 

 5000 אי בצוע לפי מפרט  טוב  במועד ת וניקוי הבור הרהרקאי  13

 אי הרקה וניקוי הבור הרטוב  14
כל   על  לנ"ל,  חזרה 

 5000 בוע נוסף איחור בש

 אי פינוי מכולת גבבה מלאה   15
בפינוי   איחור  יום 

 500 המכולה 

 ביעה שנתית של מבנה תחנה אי ביצוע צ 16
לכל   בצוע  אי 

 5000 שבועיים איחור 

 יטם גג פעם בשנה בדיקת ותיקון א יצועאי ב 17
לכל   בצוע  אי 

 5000 שבועיים איחור 

18 

הצנרת   כל  וצביעת  חלודה  ניקוי  ביצוע  פעם  אי  בתחנה 
 בשנה 

חודש   לכל  בצוע  אי 
 3000 איחור 

19 

בחצר    טיפול  ביצוע  פאי  כול התחנה  בשנה  טיפול עם  ל 
 אספלט, פיתוח, ניקיון וכו' משטחי בגדרות, 

חוד לכל  בצוע  ש  אי 
 5000 איחור 

 ביצוע שטיפה וחיטוי בבריכת המים אי 20
חודש   לכל  בצוע  אי 

 5000 איחור 

       

21 

פע  כי  בזאת  החצי  מוזכר  במהלך  תבוצע  שנתית  ילות 
החוזה   הראשון של השנה ) שנה קלאנדרית מיום תחילת

)     
 
 . נהלבוצע טיפול חלקי יקבעו ע"י המ במקרים בהם  יםהכספי  סותקנה
 

 לדרוש מהקבלן את ביצוע העבודות ולו באיחור.   הלנלא תמנע מהמ קנסות ההטלת 
 

אחר במידה ולא קיבל מענה לתקלה בזמן סביר, הכול  למזמין הזכות לתקן תקלה ע"י עובדיו או קבלן   .3
בגין   המנהל.  קביעת  תלפי  כמצוין  תיקון  ובתוספת  קלה  מלא  חיוב  הקבלן  יחויב  תקורת    15%לעיל 

 התאגיד.   
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 ה  הלים לביצוע העבודנותקשורת 
 

 עדים הבאים:הקבלן או בא כוחו יתייצב במשרדי מי יבנה לקבלת הודעות לביצוע העבודות מדי יום ביומו במו
 
יבטיח .1 כן  וכמו  הדרושות  התשתיות  כל  את  הקבלן  יכין  כך  בשעה    14:30ובשעה    8:30בשעה     לצורך  וכן 

 הריים והערב.  ם לקהל בשעות אחר הצבימים שבהם משרדי מי יבנה פתוחי 18:30ובשעה  16:00

 

שבאמצע .2 ובביתו,  במשרדו  טלפון  ומספרי  ניידים  טלפונים  מספרי  למנהל  ימסור  ניתן  הקבלן  יהיה  ותם 
ר האלחוטי מסוג  למכשירי הקשבנוסף    להתקשר עמו ולמסור לו הודעות דחופות במשך כל שעות היממה,

ניידים  ו   מירס שיחובר לרשת העירונית או מכשירי טלפון  ע"י החברה  בגין השימוש בהם  שימסרו  העלות 
 יקוזז מחשבון הקבלן.

 
א .3 יכללו  הקבלן  שימסור  התראות  או  תקלות  על  של  דיווח  שוטפת  הפעלה  לצורך  הנדרש  המידע  כל  ת 

בריכות, פעולת המשאבות, התראות על שריפה  מפלסי מים בתקנים,  המתקנים, הפסקות חשמל, פריצה למ
 וכו'.  

 

. המוקד יהיה  נהלחילופי ויודיע עליו מייד למ  מוקדן/ן מוקד , יקבע הקבל בתקשורת  בכל מקרה של תקלה .4
וכד'(   אלקטרונית  מזכירה  )לא  המאויש  בביצוע  הקשור  כל  לגבי  מערכת  הסכםומעודכן  תהיה  למוקד   .

אשר תאפשר לו לאתר את חוליות השרות של הקבלן ולמסור להם    ,)מירס(  גל  מסוג רבתקשורת אלחוטית  
ד התקשורהודעות  מערכת  כן  חופות.  כמו  בשטח.  מהצוותים  תשובה  קבלת  ותאפשר  כיוונית  דו  תהיה  ת 

. בשבתות וחגים יהיה טכנאי בכיר, שיופעל לפי קריאה במכשירי  לנהולמ  החברההמערכת למוקד    תקושר
יחליט לפי החלק    נהלהמ   כנאי יצויד גם במכשיר איתורית כותבת עברית.י הקבלן. הטק לו ע"הקשר שיסופ

ניזוק   או  מידית  נ  אםשנבנה  התיקון  את  לבצע  הקבלן  את  יחייב  או  הביטוח  חברת  לטיפול  לחכות  יתן 
 . לאפשר את תפקוד המתקן

 

באופן  וע  ארגנות וביצילו בהתהקבלן ועובדיו יבצעו כל עבודה בהתאם לתנאי החוזה והוראות המנהל ויתח  .5
רה הקבלן ועובדיו  בשום מקלתה על ידם.  ידי המנהל לקבלן או לבא כוחו וקב-ממסירת ההודעה על  מיידי

 .  לא ידחו את ביצוע העבודה למועד אחר
 

מתקנים   לתפעל  ה   –בקרת  ידרש  הבקרה  את  קבלן  ממערכת  המתקבלות  לתקלות  בהתאם  או המכונים 
לדרהעובדי התאגיד,  או מלדיווחים מהמוקד  בהתאם   יוכל  לא  יוש חיבקבלן  ה אל מערכת הבקרשיר  ור 

 בתנאי עמידה בכל הוראות הסייבר. במידה ויראה לנכון ווהתאגיד יספק כזה רק 
 

ולתקלות  תורן   .6 לאירועים  בהתאם  בשטח  הצוותים  את  לרבות  קבליםהמתיפעיל  אחרת,  קריאה  לפי  או   ,
   חובת דיווח וסגירת תקלה בהתאם לנהלים.

 
 

 
 י תשתית  תיאום עם גורמ

 
 
ביצוע   .1 )כאשר  במכונים  פיצוצים  תיקון  בזמן  ובעיקר  מקרה  לביצוע  בכל  הקבלן  ידאג  דחוף(,  העבודה 

ומנ  אחרים  בשירותים  מפגיעה  להימנע  מנת  על  בזהירות  הג העבודות  לנ יעת  ביוב  ואדי  לשת  או  חלים 
התשת   קרובים. גורמי  עם  הצורך  לפי  קשר  הקבלן  ייצור  כן,  ביצכמו  תיאום  לצורך  ככל  ית  העבודות  וע 

זהב, משטרת ישראל, חברת מקורות, מע"צ  ם חברת החשמל, דואר הנדסה, חברת ערוצי  שיידרש לרבות ע
 ואחרים.  

 
מ .2 של  הבטיחות  לדרישות  בהתאם  תבוצע  עבודה  העכל  לרבות  שרד  גורמים  בודה  של  נוספות  דרישות 

ז והנחלים, רשות המים משרד  הנדסה , רשות הניקומוסמכים כגון: משטרת ישראל, חברת החשמל, דואר  
 ם.  ואחריהבריאות, משרד להגנת )איכות( הסביבה 
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 מפרטים 

 
 מפרטים כלליים שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד לחוזה: 

 
 ית מושלמת ובהתאם להנחיות והדרישות המופיעות בכתובים הבאים: בצורה מקצועבוצעו כל העבודות י .1
 

 שרדית. עדה הבינמלי של הווהמפרט הכל .א

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( במהדורתו המעודכנת.   .ב

 אליים ובהעדרם לתקנים האמריקאיים.  התקנים הישר .ג

 הנחיות ספקי החומרים.   .ד

 הנחיות לניקוי מערכות מים   .ה

 רד לאיכות הסביבה הבריאות ומש  משרד תקנות .ו
 

 
 תחזוקה שוטפת של תחנות השאיבה  .1

כל התחנות, ה .א ואופן פעילותםתאור של  וופיע  מ  רכבם  א' המהווה  בגוף במכרז  בנספח 
דגש שהקבלן חייב לסייר בתחנות וללמוד אותן  חלק בלתי נפרד מהמפרט הזה, אך מו

חובת    –א'    מופיע בנספח יאור ה לפני מתן הצעתו ובמידה ולדעתו חסר מידע כלשהו בת
לא ההצעה  מתן  לאחר  למזמין,  שאלותיו  כל  את  בכתב  להפנות  כל    הקבלן  תתקבל 

 עור על פירוט חסר.  תביעה/ער 

 

הטי  .ב כל  של  ומדויק  מפורט  ביצוע  הינה  התחזוקה  בפרוט  מהות  התקופתיים  פולים 
שמופיע   כפי  נספח  ובתיאור  הכמויות  ובכתב  ,במפרטים  א'  חלהמהו  –ב'  בנספח    ק וה 

 מהחוזה.  בלתי נפרד 
 

המפור .ג להוראות  בצמוד  יבוצעו  החשמל  למתקני  הקשורות  הפעולות  מפרט  ב טות  כל 
 חד לביצוע תחזוקת החשמל. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.  טכני מיו

 
-שנתי, טיפול חצי -תדירות הטיפולים התקופתיים טיפול יומי, טיפול חודשי, טיפול רבע .ד

 נתי.  יפול ששנתי, וט 
 

  טיפול יבדוק הקבלן את תקינות פעילות המערכות והמכשירים המטופלים ובמידה בכל   .ה
 ו חריגה מהפעילות הסדירה ידווח מיד למנהל האגף. ויצא תקלה כלשהי א 

 
 יבוצעו בתאום עם המנהל מראש.   מועדי כל הפעילויות .ו

 
ירשום הקבלןיכין העם חתימת החוזה   .ז יומני הטיפולים בהם  הפעילויות    את כל  קבלן 

גות אם  המבוצעות, נתוני רישום מכשירי המדידה הרלוונטיים והערות לגבי תקלות/חרי
 יימצאו.  

 
העתק   ם השלמת הטיפול יחתום הקבלן על היומנים ויעבירם לאישור וחתימת המנהל.ע .ח

 חתום של כל יומן יימסר לקבלן ויהווה אסמכתה בלעדית לאישור החשבונות.  
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  וביוב מים / התאור תחנות השאיב
 
 לאחזקה:  יםהמיועד  מכונים/בריכות/ תחנותמתקנים/רשימת ה .1

בפרוט .2 לראות  בל  יש  כללי  לכפרוט  במתקן  בד  סיור  לתחזוקה,  המתקנים  להיקף  אינדיקציה  מתן  שם 
באח הינו  לציוד  והכרתו  תחזוקה  עבודות  בצוע  בגין  זו  רשימה  בגין  השגה  כל  תתקבל  לא  הקבלן.  ריות 

לרשום  ואבי מעבר  כזרים  בזה  המתקנים/מכונים.  מודגש  עם  בלבד  כללית  להכרות  מיועדת  זו  רשימה  י 
 ד חשמלי. וללת התייחסות לציוהרשימה אינה כ

לק .3 בשנ יש  כי  בחשבון  תחנחת  להבנות  מתוכננת  הקרובות  וכי  ים  קרוואנים,  ת.ש  לביוב  חדשה  שאיבה  ת 
 וזה. ם החותמסר בטרם סיו תבנה דה ובמי ריותו גם את התחנה הזאת על אחבל לקהקבלן ידרש 

 

 שם
 התחנה 

 מס' ספיקה/לחץ 
 משאבות 

 הערות סטטוס היצרן

 3 מק"ש  600 ון ת"ש האל
כ"ס    75

 כ"א 

 פליגט 
 קווט  54מנוע 

 יבשות  

  –הקמה  
1960 

 

1  + חדשה  משאבה   .2  
 משופצות 

 לוח חשמל ובקרה חדשים. 2
.אין מגוב, בוצה + גבבה יש  3

 לסלק כל יום 
 לתחנה.  . קיים גנרטור4
 '' 8מגוף  3
  

ת"ש   
 ירושלים  

 פליגט  4 מק"ש  300
 קווט  40מנוע   2
 קווט  54         2

בות  משע
 ולות טב

  –הקמה  
1983 

 

1  .2    + חדשות   1משאבות 
 משופצת 

 לוח בקרה וחשמל חדשים .2
 דש + מיכלדיזל גנרטור ח .3
וגבבה   .4 בוצה   + מגוב  אין 

 יש לסלק כל יום.
 '' 8מגוף  2
 '' 6מגוף  2

ירקון   ת"ש 
אזור  

תעשיה  
 צפוני 

טבולות   2 מק"ש  400 פליגט 
 קווט  40מנוע 

  –הקמה  
1989 

חש שדרוג  בשנעברה  ת  מל 
 . וצנרת סניקה 2012

תחנת  
בוסטר  

 למים 

 מ"ק  600  1 3 מק"ש   900
מק"ש    300   2

 כל אחת  

שודרגה  
 2002-ב

ומיכל   גנרטור  דיזל  בחצר 
 ליטר  5000סולר  

מים   מרכז 
בריכה  

 מ"ק   5000

  3 קוב  5000
)בעתיד  

5) 

 המחדש: 
  300משאבות    2

  + מק"ש 
  500משאבה  

כולל   מק"ש, 
 דיזל גנרטור 

ח חדש  ומחייב  אחת  ניקוי  יטוי 
 לשנה. 

 "ש דרום ת
 

ביוב   מכון 
 יבנה דרום 

כל    350 3  מק"ש 
בורות    2אחת.  

טיפו  ל  רטובים, 
וחול.   גבבה 
מכאני.   מגוב 
ניטרול   מתקן 
כולל   ריחות, 

 דיזל גנרטור 

 קה מערכת אזע חדש 
 מתקן הרמה 

 שילוט 
 אלחוזר  3

 משאבת חול 
 משאבות סחרור 
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 שם
 התחנה 

 מס' ספיקה/לחץ 
 משאבות 

 הערות טוסטס יצרןה

תחנת  
איבה  ש

מס'     4לביוב 
 א'

 מק"ש  345
 מ'   40עומד  

2  55  
 כ"ס  

43 SSP   הקמה
2006 

 משאבות  2
 לוח בקרה וחשמל חדשים

גנראטו +   רדיזל  חדש 
 מיכל 

 מערכת אזעקה 
 וי וכיבוי אש מערכת גיל 

 מתקן הרמה  
 וט שיל

 '' 10מגופים   5
 '' 6מגופים   3
 '' 8מגופים   2
 '' 10טלחוזר   3

 יקה מד ספ 
 

תחנת  
שאיבה  
 5ס' לביוב מ

 מק"ש  350
 מ'  40עומד  

2 
 כ"ס  50

43 SSP   הקמה
1997 

 מ'  5* 5מבנה בטון 
 מ'  25* 25צר ח
 משאבות משופצות  2

 לוח בקרה וחשמל חדשים
גנראטו +   רדיזל  חדש 

 מיכל 
 מערכת אזעקה 

 בוי אש מערכת גילוי וכי
 מתקן הרמה 

 שילוט 
 '' 10מגוף  5
 '' 6מגוף  3
 '' 8מגוף  2
 '' 10וזר  אלח 3

 מד ספיקה 
 3 מק"ש  300 צפוני מכון 

300  
מק"ש  

 כל אחת 

 מ'  10* 6מבנה בטון   כ"ס  75
 מ'  20* 20חצר 

 מערכת אזעקה 
 מערכת גילוי וכיבוי אש 

 מתקן הרמה 
 מערכת כלור 

, משאבות   , כולל    שילוט 
 דיזל גנרטור. 

 '' 10מגוף  4'', 12מגופים 
 '' 4מגוף   1'', 8מגוף  2

 '' 12'', מגוף 6אלחוזר 
 יכל סולר '', מ14מגוף  
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 שם
 התחנה 

 
 ספיקה/לחץ 

 
 מס'

 משאבות 

 
 היצרן

 
 סטאטוס

 
 הערות

בית    בריכת
)רח'   אפל 

 השיטה ( 

הקמה   סיניבר  3 מ"ק  850
1950 

 2000שדרוג בשנת  
מסופק  מס'  מים  מבאר  ים 

5 
 משאבה מק"ש לכל  175

 מערכת אזעקה 
 '' 6מגופים   2

 '' 6אלחוזר 
 לוחות חשמל 

גן    בריכת 
  2מכון  העיר  

  ) רח' השיטה 
) 

 3 מ"ק  2000
 כ"ס  75

הקמה   סיניבר 
1960 

 מ'   3*3מבנה  
+בריכת   25* 25חצר     מ' 

 מ"ק   2000מים בנפח  
 2000שדרוג בשנת  

מס'   מבאר  מסופקים  מים 
3+1. 

 ראטור כולל דיזל גנ 
 מערכת אזעקה 

 וי וכיבוי אש מערכת גיל 
 מערכת כלור ידנית 

 אלחוזר  3'' , 8מגופים   6
 ' ' 10וף '', מג4מד מים  

 מיכל סולר    '',12מגוף  
 

נאמן    75 1 מק"ש  90 1באר מס'   כ"ס, 
 דרגות  18

שיקום  
2002 

 מ'   10*5נה המכון  מב
 מ'  20* 20חצר 

מלא   באופן  שודרג  המתקן 
 2003ב 

גנראטו + ח  רדיזל  דש 
 מיכל, כלורינטור להכלרה

 מערכת אזעקה 
 מערכת גילוי וכיבוי אש 

 שילוט 
 ''6ם מגופי 9'',  4מגופים   6

 סולר   אלחוזר, מז"ח, מיכל
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 למתקני/מכוני ביוב  –ית  ספר תחזוקה תקופת -נספח ב' 
 

 ר ח י תאור הפעולות   דמס"
 ש

 ח
 ש

 ש

  כללי  .1
    X  רה/פתיחה קת סגיבדי-ים בדיקת דלתות, מנעול א.
    X  אבק ברצפה, קירות, צנרת, ציוד, חלונות -ניקיון כללי ב.
    X  ז צירי דלתות, צירי מכסים גרו ג.
     X וי חדר הגבבה והבוצה  ניק  ד.
    X  מהגדר מטר  1ן החצר כולל צמחיה עד  ניקיו  ה.
    X  י ו חודשניקוי ופתיחת מרזבים לפני החורף וטיפול תקופתי ד  ו.
 X     בדיקה תרמו גרפית ללוח החשמל חד שנתית  ז.
  בור השאיבה  .2

    X  של כל הפסולת והמוצקים בבור עד לרצפה  ניקוי ופינוי א.
    X  הרטוב שטיפה בקיטור של הבור  ב.
  X    ומכרסמים  ריסוס נגד חרקים   ג. 
  משאבות  .3

     X ות וכו'( , רעיד)רעשיםבדיקה כללית של פעילות המשאבות  א.
    X  בדיקה ורישום של לחץ עבודה של כל משאבה   ב.
המשאבות ג. מגופי    שטיפת  פתיחת  סניקה,  מגופי  סגירת 

ידנית של כל משאבהשטיפה   והפעלה  בנפרד    בין המשאבות 
 דקות.  3למשך 

   X  

    X  קריאת מד לחץ בזמן פעולת משאבה ע"י פתיחתו וסגירתו  ד.
 X     נתי מבחן שאיבה ש  ה.
  מכשירים  .5

  X    ב.ת.ה. סגירת הלוח, דלתות, ברגים, אומנים, מנעולים  א.
    X  סר ועדכן לפי הצורך  ב.ת.ה. שילוט מתאים וברור, השלם הח ב.
  X    . צבע  ב.ת.ה ג. 
    X  ח מאבק ולכלוך חיצוני  ניקוי הלו ד. 
    X  שמל ללוח( ניקוי הלוח מאבק פנימי )הפסק ח ה.  
     X רישום קריאה מדי זרם, מדי מתח  ו.  

סימון   ז.   מנורת  פעולת  ותאוב.ת.ה.  ופנימית  +  חיצונית  רה 
 במתקן 

   X  

     X שום קריאת צריכת החשמל  רי ח.  
  ים ומוליכים בין הלוחות  כבל .7
    X  ב.ת.ה. בידוד   .א
והכבלים מבחינ  ב. וחיזוק המוליכים  )הפסק    תה מכאניב.ת.ה. 

 חשמל ללוח( 
   X  

  מפסקים, מ תנעים, בתי נתיך ואביזרים  .8
    X  ראיה  ב.ת.ה. בידוד ע"י  א.
    X  ך  ב.ת.ה. שלמות ראש הנתי ב. 
    X  תקינה   תם לפעולה מכאני ב.ת.ה. מפסקים אוטומטיי ג. 
    X  ב.ת.ה. וכייל ההגנות של המפסקים האוטומטיים  ד. 
    X  תקינה   ת.ת.ה. מפסקים לפעולה מכאניב ה.  

    X  בדיקת פעולת המתנעים לרעש וכיוון ההגנות   ו.

במעט  ז. סיכוך  מתאים,  בספריי  המגעים  סיליקון    שימון     X  גריז 
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 ר ח י תאור הפעולות   דמס"

 ש
 ח
 ש

 ש

 ם )הפסק חשמל ללוח( את הצירים והחלקים הנעי
    תפסי צבירה וקונסטרוקציה מכאני .9

    X  מל ללוח( חיזוק פסי צבירה )הפסק חש א.
    X  בדיקת וחיזוק מבדדי פסי צבירה   ב.
    X  חיזוק אביזרים ללוח   ג.

    X  וק ברגי הקונסטרוקציה והפתחים  חיז ד. 
    X    בדיקה וחיזוק המשנה זרם לפסי צבירה .  ה

  הארקה  . 10
    X  .ה. שלמות חיבורי הארקה לפס הארקה ב.ת א.
    X  י הארקה לדלתות ולגוף  ב.ת.ה. שלמות חיבור ב. 
    X  ב.ת.ה. מוליכי הארקה  ג. 
ע"י   ד. הא  -מגנובדיקה  התנגדות  כל  מטר  ושל  הלוח  של  רקה 

 ותהקווים, רישום התוצא
 X    

  בדיקת תפעול  . 11
ת  בדיקת  א. רישום  הספק,  קו  בכל  והשוואה  זרמים  וצאות 

 למותר  
 X    

     X השלמת השילוט החסר   ב. 
    X  בדיקת פעילות כל מערכת הבקרה במצבים ידני ואוטומטי   ג. 
      לוחות חשמל   . 12
  X    רת הלוח, דלתות, ברגים, אומים, מנעולים  ב.ת.ה. סגי א. 
    X    , השלם החסר ועדכן לפי הצורך ב.ת.ה. שילוט מתאים וברור ב. 
  X    ב.ת.ה. צבע   ג. 
    X  וני  ניקוי הלוח מאבק ולכלוך חיצ  ד. 
    X  ניקוי הלוח מאבק פנימי )הפסק חשמל ללוח(  ה.  
     X ח  רישום קריאה מדי זרם, מדי מת  ו.  
  X    ן  ב.ת.ה. פעולת מנורות סימו ז. 
      ר גנראטו . 13
ובדיקת  הפעל  א.  )מערכת(  מלא  בעומס  הפעלה/הפסקה  ה 

 אוטומטית  
 X    

השלמת הנוזלים במידת  מדידת טמפרטורה מי קירור, שמן   ב. 
 הצורך  

X     

 X     טיפול תקופתי לגנרטור כולל החלפת שמן,מסננים, ג.
      ללי כ . 14
  X    תיקוני בטון  טיח וצבע  א.
    X  ל גירוז ושימון טיפול ואחזקה מונעת למגופים כו ב.
    X  ומוליכות  PH קוי ציוד מדידה כולל אלקטרודות ני ג.

 ם בהתאם לנספח מיוחד לטיפול בחשמל, לבצוע לפי המחמיר מביניה -  לעבודות חשמל
 

 -מקרא: 
 

 יומי  י 
 חודשי  ח  

 שנתי רבע  רש
 חצי שנתי  חש

 שנתי  ש
 



58 

 

 2מוסף 

 למתקני/תחנות/ מים  –זוקה תקופתית ספר תח
 

 ר ח י תאור הפעולות   "דמס
 ש

 ח
 ש

 ש

  כללי  .1
    X  וק בדיקת סגירה/נית  –בדיקת דלתות, מנעולים, מחשב   א.
    X  בדיקה, השלמה ועדכון של שילוט בצנרת, בדלתות בציוד   ב.
    X  קירות, צנרת וציוד  אבק ברצפה,  –ניקיון   ג.

 X     ביעת צנרת ציוד ואלמנטים ממתכת  תיקוני צ ד. 
    X  מכשור ורישום הנתוניםבדיקת תקינות קריאות ה ה.  

 X     חד שנתית  ת בדיקה תרמו גרפי ו.
  מגופים ובריכה  .2

 X     ניקוי וחיטוי של הבריכה  א.
למגופ ב. ושימון  גירוז  כולל  תקופתי  חשמלאיים  טיפול  ים 

 וידניים 
 X    

  X    ומכרסמים   גד חרקיםריסוס נ  ג. 
ו ד.  וחיבורבדיקה  קירות  איטום  של  שיפועים  תיקון  ים, 

 ורולקוט ברצפה 
   X  

של   ה. חלודה  נגד  וצביעה  האלמנטים  טיפול  וכל  הצנרת  כל 
 המתכתיים  

    X 

  משאבות   .3
 רעידות וכד'(בדיקה כללית של פעילות המשאבות )רעשים,  א.

ספיקה של  נתונים  אחרי  במחשב    מעקב  פעילות  ושעות 
 יקה  לאיתור ירידה בספ

 X    

ורישו ב.  והשוואת  בדיקה  משאבה  כל  של  עבודה  לחץ  של  ם 
 הנתונים  

 X    

  X    משאבות: ניקוי ושטיפת מלכודת האבנים  שטיפת ה ג. 
נתונים   ד.  מול  במנוע  החשמל  סליל  התנגדות  בדיקת 

 רטיים של המנוע  תיאו 
    X 

ניקוז   ה. בתעלת  משאבת  מים  מפלס  משאבות/בדיקת  בחדר 
 קוז: בדיקת הפעלה/הדממה הני 

 X    

 X     מבחן שאיבה שנתי  ו.
  יר  צנרת כללית, מגופים ושסתומי אוו .4

    X  סגירה ופתיחה כהפעלה ידנית של סגר ראשי   א. 
    X  פים והסגרים בדיקת סגירה ופתיחה של כל יתר המגו ב. 
    X  חוזרים  -ודת השסתומים האלבדיקת תקינות עב  ג. 
שסתומפ ד. של  עליונים  מכסים  אל תיחת  ניקוי  -ים  חוזרים, 

 לכלוך וחלודה, שטיפה 
    X 

  מכשירים  .5
פירוק, ניקוי יסודי ושטיפה של המצופים, מדי המפלס, מדי    א.

 PH -מוליכות ומדי ה
 X    

יד  ב.  המפלס  בדיקה  נתוני  עם  והשוואה  מפלסים  של  נית 
 אולטראסוניים  ה

 X    

  ריחות  מערכת נטרול  .6
ריחות, רעשים, חיזוק ואיטום הצנרת,  -יפהבדיקה כללית מק  א. 

 פעילות כללית  
 X    

    X  שטיפת המסננים, בדיקת האוזונטור  ב. 
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 ר ח י תאור הפעולות   "דמס

 ש
 ח
 ש

 ש

   X   החלפת מסנני פחם פעיל   ג. 
  לוחות חשמל   .7

  X    , מנעולים  ב.ת.ה. סגירת הלוח, דלתות, ברגים, אומים א. 
מ ב.  שילוט  ועדכןב.ת.ה.  החסר  השלם  וברור,  יד    תאים  בכתב 

 לפי הצורך  
   X  

  X    ב.ת.ה. צבע   ג. 
  X    וח מאבק ולכלוך חיצוני  ניקוי הל  ד. 
  X    ניקוי הלוח מאבק פנימי )הפסק חשמל ללוח(  ה.  
  X    אה מדי זרם, מדי מתח  רישום קרי ו.  
  X    פעולת מנורות סימון   ב.ת.ה. ז. 
       
  למכשירים כבלים ומוליכים בין הלוח  .8

  X    ב.ת.ה. בידוד ע"י ראיה   א. 
וחיזוק ב.  והכבלים מבחינה מכאני  ב.ת.ה.  )הפסק    תהמוליכים 

 חשמל ללוח( 
   X  

  מפסקים, מתנעים, בתי נתיך ואביזרים   .9
  X    ב.ת.ה. בידוד ע"י ראיה   א. 

  X    ב.ת.ה. שלמות ראש הנתיך   . ב
  X    תקינה   תלפעולה מכאני ב.ת.ה. מפסיקים אוטומטיים    ג.

  X    האוטומטיים   ב.ת.ה. וכייל ההגנות של המפסקים ד. 
  X    תקינה   תב.ת.ה. מפסקים לפעולה מכאני ה.  
  X    ש וכיוון ההגנות  בדיקת פעולת המתנעים לרע ו.  
המגע  ז.  סיל שימון  גריז  במעט  סיכוך  מתאים,  בספריי  יקון  ים 

 ם )הפסק חשמל ללוח( את הצירים והחלקים הנעי
   X  

  ת פסי צבירה וקונסטרוקציה מכאני . 10
    X  חיזוק פסי צבירה )הפסק חשמל ללוח(  א. 
    X  בדיקת וחיזוק מבדדי פסי צבירה   ב. 
    X  ק אביזרים ללוח  חיזו  ג. 
    X  הקונסטרוקציה והפתחים   י חיזוק ברגי ד. 
    X  ירה יקת חיזוק המשנה זרם לפסי צבבד ה.  
  הארקה  . 11
    X    ב.ת.ה. שלמות חיבורי הארקה לפס הארקה א. 
    X  ב.ת.ה. שלמות חיבורי הארקה לדלתות ולגוף   ב. 
    X  ב.ת.ה. מוליכי הארקה   ג. 
ע"י   . ד של-מגנובדיקה  הארקה  התנגדות  כל    מטר  ושל  הלוח 

 הקווים, רישום התוצאות 
 X    

  בדיקת תפעול   . 12
והשוואה   . א תוצאות  רישום  הספק,  קו  בכל  זרמים  בדיקת 

 למותר 
X     

    X  השלמת השילוט החסר   ב.
    X  בדיקת פעילות כל מערכת הבקרה במצבים ידני ואוטומטי  ג. 
  גילוי אש  . 13
    X  בדיקת תקינות ע"י ראיה   א.
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 ר ח י תאור הפעולות   "דמס

 ש
 ח
 ש

 ש

14 . U.P.S  
    X  רטור  "י ראיה ותקינות עבודה עם גנ בדיקת תקינות ע א. 
  גנרטור . 15
ה  א.  ובדיקת  )מערכת(  מלא  בעומס  פעלה/הפסקה  הפעלה 

 אוטומטית  
 X    

מדידת טמפרטורה מי קירור, שמן השלמת הנוזלים במידת   ב. 
 הצורך  

X     

  ( )יבוצע ע"י טכנאי/מהנדס בקרה מחשב . 16
    X  אלמנטים   בדיקת מסמכי ההפעלה ע"י הפעלת א. 
    X  גיבוי תוכנה  ביצוע  ב. 
      כללי  . 14
  X    תיקוני בטון טיח וצבע  א.

 ם בהתאם לנספח מיוחד לטיפול בחשמל, לבצוע לפי המחמיר מביניה -לעבודות חשמל  
 

 -מקרא: 
 

 יומי  י 
 חודשי  ח  

 רבע שנתי  רש
 חצי שנתי  חש

 י שנת ש
 
 
 

     ________________         
 חתימת הקבלן  
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 מיוחד לטיפול בחשמל -ב' המשך נספח 

 טיפול/בדיקה דו יומית 

 "0יש להעביר את בורר הפעלת הגנראטור למצב " 

 הערות תוצאת הבדיקה  אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף

שמן   כמות שמן במנוע 1.1 מדיד  בדיקת 
ספת שמן לפי הצורך  והו

 ןובהתאם להוראות יצר

    

למדיד ב כמות מים במצנן  1.2 בהתאם  דיקה 
והוספה   במיכל  סימון  או 

 לפי הוראות יצרן 

    

מתח/זרם  1.3
 התנעה פיקוד 

מטען   של  הגנה  נתק 
 המצברים 

    

  
 

וולטמטר   את  קרא 
 הטעינה

    -ערך 

  
 

ירד  במ והמתח  ידה 
ל   לתא,   V  2מתחת 

יסו מצבר  בדוק  כל  דית 
ע"י   מתח  )מדידת 

בד קטבים  מכשיר,  יקת 
 ותאריך יצור( 

 
  

  
 

בניתוק   האם  בדוק 
מראה  המטען 
של  זרם  אמפרמטר 

 ם מספר אמפרים בודדי

   ערך

  
 

החלף   הצורך  במידת 
 מצבר

 
  

  
 

מטען   הגנת  חזרה  חבר 
 מצברים
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 הגנראטור נטרולבדיקות ללא 

 ותהער תוצאת הבדיקה  אופן הבצוע  הבדיקה  פרוט סעיף

כמות דלק במיכל  1.4
 יומי 

    -ערך  בדוק מד דלק 

הצורך       ולפי  כמות  רשום 
 הוסף דלק

    

נורות  1.5 בדיקת 
 חיווי 

ניסוי  לחצן  על  לחץ 
 נוריות 

    

שרופה       ונורה  במידה 
 החלף אותה

    

ציוד   1.6 בדיקת 
 אנלוגי

לכל  המתחים  רשום 
לקריאה   פאזה בהתאם 

 במד המתח או רב מודד 

VR    VS   VT   

  
 

המתח בן  רשום  ים 
השונות  הפאזות 
במד  לקריאה  בהתאם 

 המתח או רב מודד 

VRS VST VTR   

  
 

בן   הזרמים  רשום 
השונות  הפאזות 
במד  לקריאה  בהתאם 

 המתח או רב מודד 

IR    IS      IT   

  
 

השיא   זרמי  את  רשום 
בהתאם  פאזה  לכל 

או לקרי המתח  במד  אה 
 רב מודד 

IPR   IPS    IPT   

  
 

הרשת  תדר  את  רשום 
במידה וקיים מד תדר או  

 רב מודד 

F=   

הספק       של  ערכים  רשום 
 י והספק ממשי כלל

P=        S=   

    -ערך  מד חום מנוע  מחווני גנראטור  1.7
  

 
    -ערך  מונה התנעות 

    -ערך  שעות עבודה גנראטור    

לוחות  1.8 בדיקת 
 חזותית

לוח תקינות  ות  בדוק 
 בתחנה 

    

מער 1.9 כת בדיקת 
 בקרה

ארון   חזותית  בדוק 
 מערכת הבקרה 

    

ובדוק       הארון  פתח 
של   חיווי  נוריות 

 המערכת , דווח תקלות 
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 טיפול/בדיקה שבועית 

 " 0הגנראטור למצב " יש להעביר את בורר הפעלת   2.1-2.3קות לבדי

 הערות תוצאת הבדיקה  אופן הבצוע  ט הבדיקה פרו סעיף

2.1-
2.3 

פעולו על  ת  חזור 
כמפורט    1-3

יומי   דו  בטיפול 
 1.1-1.3סעיף 

      

גנראטור  2.4 הפעלת 
 בריקם

     נתק מ"ז גנראטור 

  
 

 5הפעל גנראטור למשך  
 דקות

 
  

  
 

    -ערך  ם ערך מד חום מנוע רשו
  

 
    -ערך  ערך מד לחץ שמן רשום 

ציוד   2.5 בדיקת 
 אנלוגי

לכל  המתחים  רשום 
לקריאה  בהתאם  פאזה 

 או רב מודד  במד המתח

VR    VS   VT   

  
 

בן   המתחים  רשום 
השונות  הפאזות 
במד  לקריאה  בהתאם 

 המתח או רב מודד 

VRS VST VTR   

  
 

הרשת  תדר  את  רשום 
ידה וקיים מד תדר או  במ

 רב מודד 

F=   

הפסקת  2.6
 גנראטור

פעילות   הפסק 
 הגנראטור

    

  
 

את  חזרה  חבר 
כך   הגנראטור 
 שהגנראטור חוזר להיות 
 מוכן לפעולה אוטומטית 

 
  

     שעות עבודה גנראטור    

מונה   מחווני גנראטור  2.7 ערך  רשום 
 התנאות 

   ערך:

  
 

רשום ערך שעות עבודה  
 ורהגנראט

   ערך:

התנעות       מספר  רשום 
 גנארטור.של ה

   ערך:

נזילות   בדיקות 2.8
 מנוע

דמם   שהגנראטור  ודא 
 לחלוטין. 

 
  

  
 

לק, שמן בדוק נזילות : ד
 ומים. 

 
  

          

נזילות  2.9 בדיקות 
אספקת   מערכת 

 הדלק

קו   לאורך  נזילות  בדוק 
הד לק אספקת 

 מהגנראטור ועד המכל.

    

משקעי   ניקוז 2.10
מהמכל  מים 

 ומהמסנן

רכת הדלק נקז מים ממע
 . במידה וקיימם נקזים 
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 טיפול/בדיקה חודשית 

 הערות את הבדיקה תוצ אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף

דו   3.1 טיפול  בצע 
 יומי 

טיפול   להוראות  בהתאם 
 דו יומי 

    

טיפול   3.2 ביצוע 
 ישבוע

טיפול   להוראות  בהתאם 
הבדיק למעט  ה  שבועי 

בריקם   הגנראטור  של 
בדיק תבוא  ה במקומה 

כמוסבר  בעומס 
 בהמשך. 

    

רצועות   3.3 בדיקת 
 מנוע ומתיחתן 

רצועת   מתיחת  בדוק 
ידני באופן  כאשר    מנוע 

במצב   ההפעלה  בורר 
 "0." 

    

  
 

דינמו   רצועת  בדוק 
 ואלטרנטור.

 
  

או       הצורך  במידת  מתח 
 לף.הח

    

הפעלת  3.4
הגנארטור 

 בעומס

ע"י  דמה   ח"ח  הפסקת 
 ניתוק פיקוד צד ח"ח. 

    

  
 

הגנארטור  להפעיל  יש 
 שך שעה אחת. למ

 
  

  
 

את   אתר  מחווני  לוח  על 
ורשום   מנוע  חום  מד 

 אותו הוא מראה.  הערך

   טמפ':____מעלות 

   PSIלחץ: _____ כנ"ל אולם מד לחץ שמן.     
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 הערות תוצאת הבדיקה אופן הבצוע  יקה פרוט הבד סעיף

ציוד   3.5 בדיקת 
 אנלוגי

לכל  המתחים  רשום 
לקריאה פ בהתאם  אזה 

 ו רב מודד במד המתח א

VR    VS   VT   

  
 

בן   המתחים  רשום 
השונות  הפאזות 

במד בהת לקריאה  אם 
 המתח או רב מודד 

VRS VST VTR   

  
 

בן   הזרמים  רשום 
השונות  הפאזות 
במד  לקריאה   בהתאם 

 המתח או רב מודד 

IR    IS      IT   

  
 

השיא   זרמי  את  רשום 
בהתאם  פאזה  לכל 

או ל המתח  במד  קריאה 
מודד.ב זרם  רב  מדי 

להחזיר   ,יש  מחוג  בעלי 
האדום   המחוג  את 
חזרה   הקריאה  לאחר 

 ד למחוג השחור. ע

IPR   IPS    IPT   

  
 

הרשת  תדר  את  רשום 
במידה וקיים מד תדר או  

 רב מודד 

F=   

הספק       של  ערכים  רשום 
ממשי   והספק  כללי 

הספק  ב מד  וקיים  מידה 
 או רב מודד. 

P=        S=   

הפסקת  3.6
 ורהגנראט

     הגנראטור הפסק את 

  
 

אמצעי   את  חזרה  חבר 
צד לפיקוד  ח"ח    המיתוג 
 במערכת ההחלפה. 

 
  

מול   I/Oאשרור 3.7
 מרכז הבקרה 

הבקרה  מרכז  מול  ודא 
קשר  מכשיר  באמצעות 

  I/Oנקודות    5מצב  
ודיגיטליות.   אנלוגיות 

 תקינות או חריגות אשם 
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 יפול/בדיקה תלת חודשית ט

 הערות תוצאת הבדיקה  אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף

טיפול   י בצע טיפול יומ 4.1 להוראות  בהתאם 
 דו יומי 

    

טיפול   4.2 ביצוע 
 שבועי

טיפול   להוראות  בהתאם 
 שבועי

    

טיפול  ב 4.3 יצוע 
 חודשי 

להוראות  בהתאם 
חודשי  לטיפול  

הערה:השינוי היחיד הוא  
יש  בכך שהני בעומס  סוי 

בסי אותו  ום  לערוך 
הבדיקות 

שבהמשך,ומשך  
הינה   ליום ההפעלה 

 עבודה שלם.

    

ותקינות  ני 4.4 קיון 
 מסננים דלק

מסנני   תקינות  בדוק 
בית   וכן  דלק,ניקיונם 

 המסננים. 

    

היחידות  ק בדיקת הגנות 4.5 את  צר 
הופעת   ובדוק  הבאות 

פרסוסטט  חיווי   מתאים: 
חום   תרמוסטטלחץ שמן,

נוע, חוסר מים, עצירת  מ
 ומהירות יתר. חירום  

    

ביטול      לחצן  על  לחץ 
 תקלות

    

ח 4.6 ומר תוספת 
 שימור מי מנוע 

מי    לשימור  חומר  הוסף 
להוראת  בהתאם  מנוע, 

 היצרן. 

    

ספקטרומטריה   4.7
 ועלשמן מנ

בעומס  ההפעלה  לאחר 
מלא,הדממת   

מאוחר הגנראט ולא  ור 
לקחת  שעה,יש  מרבע 

למעבדה  בדיקת   שמן 
לביצ בנושא  וע מוכרת 

בדיקה 
ספקטרומטרית.יש לצרף  
לספר  התוצאות 
למסור   ועותק  התחזוקה 

 למזמין.
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 הערות תוצאת הבדיקה אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף

מהירות  4.8 וסתי 
אלקטרונים 

 עים רכים ומתנ

לו שכלל ויש  דא 
מראים   חיווי  הכרטיסים 

 תקינות.

    

לו     כיולויש  מול    דא  תקין 
את  המתפעל  הקבלן 

  י הייעודציוד  ה
שינויי   ולבצע  )משאבות( 
ורק   אך  כיולים 

עם   גורמי  בהתייעצות 
 המזמין!

    

4.9 
  

שני   טיפול  בכל 
יש  חודשי  תלת 
)לפני  לבצע 
בעומס   הפעלה 

כשהפיקוד  
להפעלת 

ראטור גנ
 "!!!( גם:0על" 

בק דלק  מסנני  ו החלפת 
אספקה.                           

מנוע ה שמן  חלפת 
נ שמן.  מסנן  ומסנני  יקוי 

אויר.                  חיזוק 
 ברגים כללי ויסודי! 

    

של       הגנה  מכסי  פירוק 
חלקים מסתובבים וגירוז  
 יסודי של החלקים הנ"ל.

    

פעילו     ביצוע  יות  לאחר 
את  להביא  יש  אלא 

מוכן  הגנראטור   למצב 
ולהפעיל   לפעולה 
הפעילויות   בעומס.יתר 
טיפול   להוראות  בהתאם 

 שי.תלת חוד
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 טיפול/בדיקה שנתי 

 אים הינם לבצוע ללא הפסקת החשמל בלוח ולכן נדרשת זהירות מירבית שים לב: כל הסעיפים הב

 הערות את הבדיקה תוצ אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף

בדיקה   5.1
 איכותית 

בלוח ה ישנה  אם 
 דיאגרמת מימיקה? 

    

  
 

על  שילטו  קיים  האם 
הדלת ות'או גבי 

 הפנלים?

    

  
 

הלוח   מבנה  האם  בדוק 
הדלתות   יציב,צירי   :

 ינים,צבעו פגוע? תק

    

  
 

האם הציוד הנראה לעין 
ו/או   הדלתות  גבי  על 

 הפנלים נראה תקין? 

    

  
 

ציוד    האם בלוח  קיים 
יצרנים   תוצרת  מיתוג 

 ים? פרט! שונ

    

  
 

ציוד   בלוח  קיים  האם 
ע"י  הוסף  אשר 

שאי או  נך "אחרים" 
 מזהה בתוכנית?פרט!

    

מנורות       כל  האם  בדוק 
דולקות .במידה  הסימון 

וישנה מנורה שרופה יש 
ואין   במידה  להחליפה 
השבתה  דורש  הדבר 

 כלשהיא. 

    

ציוד   5.2 בדיקות 
 נלוגיא

לכל   המתחים  רשום 
לקריא בהתאם  ה  פאזה 

רב  או  המתח  במד 
 מודד 

VR    VS   VT   

  
 

בן  המתחים  רשום 
השונות   הפאזות

במד   לקריאה  בהתאם 
 המתח או רב מודד 

VRS VST VTR   

  
 

בן  רשו הזרמים  ם 
השונות  הפאזות 
במד   לקריאה  בהתאם 

 המתח או רב מודד 

IR    IS      IT   

  
 

זרמ את  השיא רשום  י 
בהתאם   פאזה  לכל 

הזרם   במד  או לקריאה 
זרם   מודד,במדי  רב 

לה יש  מחוג,  חזיר  בעלי 
האדום  המחוג  את 

הק חזרה לאחר  ריאה 
 עד למחוג השחור. 

IPR   IPS    
IPT 

  

  
 

ה תדר  את  רשת  רשום 
תדר   מד  וקיים  במידה 

 או רב מודד 

F=   
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רשום ערכים של הספק      
 כללי והספק ממשי 

P=        S=   

     



 

תוצאת  אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף
 הבדיקה 

 הערות

בדיקה נוספת אשר הינך   ות מדידות ידני  5.3
ש לבצע הינה מדידה נדר

אנלוגיים   פרמטרים  של 
מדידה  מכשור  ע"י  בלוח 

להיות  ידנ חייב  י.המכשור 
הנ"ל   תקני!הבדיקה 
תבוצע כל עוד ישנו מתח  
הצעדים   לפי  בלוח 

 הבאים:

    

  
 

כדלקמן:    הצב שילוט 
מבצעים בדיקות   "זהירות

לאפשר ב חי!".אין  לוח 
קרב לעוברים ושבים להת

במרחקי בטיחות שנקבעו  
חשמל בח ללוחות  וק 

 בהתאם לגודל הלוח!

    

  
 

     פתח דלתות הלוח. 
פרק בזהירות מרבית את      

הלוח  של  הפנלים 
הנדרשים לבדיקתך,האם 

 מאפשר זאת. ךרישיונ

    

 בדיקה 5.4
טרמוגרפית  

 המשך 

לב,  שים  הערה:חשמלאי 
הציוד הט של  מפרטורה 

סביב   הינה   45בלוח 
עלות צלזיוס, אולם ציוד  מ

יכול הפוע תקין  לא  ל 
של  לטמפ'  עד  להגיע 
צלזיוס  מעלות  מאות 

והחו ממנו )במידה  מר 
מיוצר   הוא 
היא   משובח(!המשמעות 
לגעת   סכנה  שקיימת 

אפילו בחלקיו אשר בציוד  
 מבודדים חשמלית! 

    

הלוח      של  הפנלים  החזר 
בזהי סגור את  חזרה  רות 

והסר  הלוח  דלתות 
 השילוט.

    

בלוחות      המלצה:מומלץ 
הפנלים   למספר  פנלים 
כדי   למיקומם  בהתאם 
טעויות   למנוע 

 בהחזרתם!

    

 
 

 
  

    

 הערותתוצאת  אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף



 

 הבדיקה 

כלל ניקיון הלוח  6.10 ניקיון  הלוח בצע  של  י 
אבק  שואבי  באמצעות 

יבשים וסמרטוטים  
גופים   מהלוח  בלבד!.הוצא 

 ידה וקיימים כאלה. זרים במ

    

שלמות   6.11
 המוליכים

בלוח  המוליכים  האם  בדוק 
ם  במצב תקין,האם לא מפוחמי

כתוצאה  לאורכם  או  בקצוות 
קצרים   או  יתר  מחימום 

 חלקיים. 

    

תקין       לא  מוליך  וזיהת  במידה 
ל לתקן יש  או  להחליפו  פעול 

 זמנית!

    

חיבור   6.12 אופן 
 המוליכים

הח אופן  האם  יבור בדוק 
במצב  בלוח  המוליכים 

אביזרים  תקי קיימים  ן,האם 
כבל,דיסקיות   נעלי   : תקינים 

מפור במידה  וכוד'.רשום  ט 
 וחסר.

    

תקין       לא  מוליך  וזיהת  במידה 
לנתקו  או  לתקן  לפעול  יש 

 ! זמנית

    

חיזוק    בצע 6.13
 ברגים

בכל  ברגים  חיזוק  לבצע  יש 
מפתח ה ע"י  לוח 

יש  חסרים  בוקסות.ברגים 
 השלים. ל

    

  
 

ה זרם  דורשים במפסקי 
לבצע  הספק  להזמין  זאת,יש 
אשר  מומנט  מפתח  ע"י  חיזוק 

אי מכון  עבר  של  תקופתי  שור 
 התקנים הישראלי.

    

לחיזוק       לתת  יש  מיוחד  דגש 
 מוליכים ראשיים. 

    

כים  האם כל ציוד המיתוג,המולי  סימון ושילוט  6.14
 והמהדקים משולטים? 

    

  
 

     ילוט הינו בר קיימא?האם הש
  

 
למצב  נכון  השילוט  האם 

 הקיים? 
    

הסתייגות      או  תשובות  רשום 
 לשאלות הנ"ל לטיפול.

    

עדות  תוכניות עדות  6.15 תוכניות  קיימים  האם 
 בלוח?

    

  
 

תיק קיים  לתוכניות /האם  כיס 
 הנ"ל? 

    

  
 

     ות מעודכנות? האם התוכני
או     תשובות  הסתייגות   רשום 

 ל.לשאלות הנ"ל לטיפו
    

  
   

  



 

     
  

  
   

  

וצאת ת אופן הבצוע  פרוט הבדיקה  סעיף
 הבדיקה 

 הערות

מקורות   6.16 החזרת 
 הזנה 

נקי   הלוח  שכל  ודא 
בו  נשכחו  ומסודר,לא 

 וד וכד'. כלים,שאריות צי

    

  
 

אשר  המפסקים  שכלל  ודא 
 בלוח במצב מנותק.

    

  
 

כלל   את  הגשרים  פרק 
הטיפול לצורך  .אין  שהותקנו 

 להסיר בשלב זה שום שלט!

    

  
 

לפי   ללוח  הפנלים  את  החזר 
 קומם המקורי. מי

    

  
 

החזר את מקורות המתח אל 
ההזנה  ממקורות  הלוח 
הסרת  כדי  תוך  הזרים 

שהוצ במקומות השלטים  בו 
להיות  חייב  זה  הנ"ל.בזמן 

הלוח  נוכ מול  חשמלי  ח 
 שטופל.

    

  
 

את חזרת המתח ללוח    בדוק
הרמת פיקוד לנוריות תוך כדי  

ע"ג  וכן  מודדים  סימון,לרבי 
מותק מדידה  נים  מכשירי 

 אחרים. 

    

  
 

מכשיר   באמצעות  בדוק 
מדידה תקני את איכות מתח 

 בכניסה/ת הלוח. 

    

  
 

ה את  מפסקים  הרם 
 הראשיים בלוח.

    

גה קבוצות שונות הרם בהדר    
להעמסה  עד  צרכנים  של 

 המלאה של הלוח.

    

 
 
 
 



 

 פחים מצורפים:נס
 

 נספחים ב'  
 



 

 '  גנספח 
 

 ת צנרת במערכות למי שתייהעבודולשטיפה וחיטוי  מפרט
 

 מפרט זה הינו כללי ובתוספת להוראות משרד התברואה 
 
 דרישות התקנות  .א

ת מלפי  שתייה  מי  אספקת  לפני  העם,  בריאות  עברה קנות  או  חדשה  מים  מערכת 
 : יששינוי, 

 שטיפה וחיטוי. קרה של תיקון פיצוץ, דרוש רקבמ •
 הנחיות שטיפה וחיטוי אלה  מחולקות למצבים הבאים: 

 הנחת קווי מים חדשים.  •

 החלפת קטעי קו קצרים. •

 עבודות מקומיות )התחברויות מתוכננות לקווים קיימים(. •

 תיקון פיצוצים.  •
 

 הנחיות  .ב

 

 קטעי קו קצרים  .1.ב
מטר ומטה    12  מ'. החלפת קטע שאורכו  50ועד  מ'    12קטע צינור קצר יוגדר באורך מעל  

 יוגדר כ"תיקון פיצוץ". 
וחיטו  ניתן לבצע שטיפה  בין  אם לא  )בד"כ מחייב שטיפה של קו ארוך  כולו    2י של הקו 

 לויות הבאות:   חוצצים כולל הפסקת מים לכל הקו( יש לנקוט בפעי 

 . על ידי תברואן מוסמך טרם הנחתובדיקה ויזואלית של צנרת  •

 ו באמצעות צינור גינה או מקור מים אחר( פנים הצינור )אפשר טרם הנחת  שטיפת •

 ל ידי ריסוס תמיסת היפוכלוריט או העברת "ממטרה" ביצוע חיטוי מקומי בלבד ע •

ל  • יש  לקרקע(,  מתחת  עבודה  של  )במקרה  לקו  חיבור  נקייה   בעת  עבודה  על  פקח 
. יש להגדיר בתחילת הכנסת עפר בזמן חיבור קטע הקו למערכת()הסיכון הגדול הוא  

מ  נקייה.העבודה  עבודה  על  לפקח  אחראי   י 
וע נותר  כלור  תיבדק  הקו  הפעלת  חיבור בזמן  לפני  במורד  בנקודה/נקודות  כירות 

 הצרכן הראשון. 

שיש • או  לקו  לכלוך/עפר  שנכנס  כלשהו  חשש  יש  הקו   אם  ניקיון  לגבי  וודאות  חוסר 
הקרוב על הניקוז להיות נמוך ת בשטח יש לבצע שטיפה ראשונית לניקוז  עקב עבודו

נקודת הניקוז  ממקום ביצוע העבודות במידה וניתן. חיבורי צרכן בין מקום העבודה ו
זור התיקון  ם באיוסגרו עד שמקבלים כלור נותר ועכירות תקינים וברור שקטע המי

 הוחלף. 
 

 עבודות מקומיות .2.ב
שבוצע בו חיטוי    בעיקר התחברויות בין קו קיים לקו חדש   מדובר על עבודות "קטנות" 

 ים במועד אחר. בנפרד ולעית 
היפוכלור  • תמיסת  ריסוס  באמצעות  מקומי  חיטוי  לבצע  של  יש  הפנימי  בחלק  יט 

 . טרם סגירתהההתחברות 

להכ • סכנה  יש  )ואז  הקרקע  מגובה  נמוך  מתבצעת  והעבודה  אל במקרה  אדמה  נסת 
יה לפחות  אן לצורך פיקוח. יש להקפיד שהחפירה תהתוך הקו( חובה נוכחות  תברו

)ואין לפתוח/לחתוך את הצינור עד שהבור ס"מ מתחתית הצינ   50 ור שעליו עובדים 
ך(, על מנת למנוע כניסה של מים/בוץ המצטברים בתחתית הבור אל תוך  מספיק נמו

 הקו. 
 

 תיקון פיצוצים .3.ב

 )והשגחה( על ביצוע עבודה נקייה  דרוש הקפדה  •

יש • התיקון    כאשר  בזמן  לקו  לכלוך  כניסת  של  תבוצע חשש  הקו(  ניקוז  בזמן  )או 
בהש קרובה  בנקודה/ח"צ  נותר  עכירות/כלור  אחרי  לעקוב  יש  יזומה.  תאם טיפה 

 לנתוני השטח. יש לערב תברואן או מהנדס איכות מים לפי הצורך.  



 

לא נחשף   אין לנקז את הקו כל עוד  –נוע כניסת בוץ  יש לדאוג ללחץ חיובי בקו כדי למ •
 מים. ס"מ נמוך מתחתית קו ה 50חות איזור התיקון ותחתית הבור לפ

י העבודה(  לביצוע  עד  הקו  )סגירת  נזילה  תיקון  דחיית  של  בקו  במקרה  חיובי  לחץ  להשאיר  ש 
   ניסת בוץ לקו.כלמניעת 



 

                                                                                                                                 תקנות מקורות אנרגיה  –נספח ד' 



 

 דו"ח תיקונים ועבודות  -נספח ה' 

 
תאריך  

 ביצוע
תאור  

 ודה העב
 אישור בכתב לביצוע  המזמין 

 לא  כן   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

           
     ________________ 
           
 בלן חתימת הק           

 
 



 

 
 
 

 לאביזרים  זמעקב טיפול וגירו  –נספח ו' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

דו שנתי

תאריך

מיקום המגוף/ שם 

אתר וכתובת

תיאור המגוף - 

תאריך טיפול הבאאישור בצוע והערותסוג/קוטר

 

נספח ו' - גרוז מגופים טיפול באלחוזר ומלכודות אבנים - דו"ח תקופתי

החלפת אטמים באופן גורף עם כל טיפול בתקלה או טיפול שנתי



 

 .הקבלן אישור עריכת ביטוחי -(  1)  'זנספח 

 __ ______ _____ ר תאריך הנפקת האישו ודות קבלניות ביטוח עב  -וחים  אישור קיום ביט

תוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  פוליסת ביטוח באישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
בפוליסת הביטוח  האמור  יגבר  ח  ן התנאים הקבועים בפוליסת הביטום באישור זה לביהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטי 

 ור. ב עם מבקש האישלמעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח  מבקש האישור* 
 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

 תים רושיה נותן   שם: מ "בע יבנהמי שם: 
 . 02/2022מכרז   
 תי תחזוקה למתקני שירו  
 )מכוני( מים וביוב.       

 

 . שירותיםה   זמיןמ  
 תאגיד מים וביוב.   
 . חברה עירונית  
 ומיות. רשויות מק  

  עיריית יבנה  ו/או 

  מ.מ. גן יבנה 

 _ _________ח.פ.:  6-429156-51ח.פ.: 

 : למכתבים מען
 , גן יבנה 20דואני שד' 

  מען: 

 

מספר  הפרקי הפוליס
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 ים וביטול חריג

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 ח ד' כיסוי בהתאם לנספ  יש לציין קוד מטבע  ם סכו סכומי ביטוח

 בודותהע –פרק א' 
ות כל הסיכונים עבוד
קבלניות הרחבות  

לפרקי  בהתאם 
 הפוליסה:

    
 _____________ 

 
 ₪ 

 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת  - 309
 האישור. מבקש            

 כיסוי בגין נזקי טבע. - 313
 כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 ד. ושו           
 רעידת אדמה. כיסוי   - 316
 ש בקנוסף מ   מבוטח - 318
 האישור.          
 לתגמולי ביטוח  מוטב - 324

 האישור. מבקש            
 ראשוניות.  - 328

    ופריצה  גניבה 
 

 

 .₪ 150,000    רכוש עליו עובדים 

 .₪ 150,000    סמוך רכוש 

 .₪ 150,000    פינוי הריסות 

מתכננים   הוצאות שכ"ט
אדריכלים ומומחים  

 אחרים 
   100,000 ₪. 

כתוצאה   ישירנזק 
מתכנון לקוי חומרים  

 לקויים או עבודה לקויה 
   150,000 ₪. 

אה  כתוצ עקיףנזק 
חומרים  מתכנון לקוי 

 לקויים או עבודה לקויה 
 מלוא סכום הביטוח    

תקופת תחזוקה  
 חודשים  24    מורחבת 

מתוכם תקופת תחזוקה  
 חודשים  12    מורחבת 

הוצאות עבודה  
מניים לאחר  ותיקונים ז

 נזק 
   200,000 ₪.  

 שלישי צד פרק ב' 
קי  הרחבות בהתאם לפר

 הפוליסה:

   
10,000,000  ₪ 

 בת אחריות צול  - 302
 הרחבת צד ג' קבלנים - 307

 ני משנה.בלוק         
 ויתור על תחלוף לטובת  - 309



 

נזקי גוף הנובעים  
משימוש בציוד מכני  

שהינו כלי רכב  הנדסי 
מנועי ושאין חובה  

 לבטחו בביטוח חובה 

   1,000,000 ₪ 

 האישור.  מבקש         
 כיסוי בגין נזק שנגרם - 312

 בצמ"ה.  משימוש         
 כיסוי לתביעות המל"ל. - 315
 מבקש  –מבוטח נוסף  - 318

 אישור.ה           
 מבקש האישור מוגדר  - 322

 כצד ג'.            
 שוניות. רא - 328
 האישור  ש מבקשכור - 329

 ייחשב כצד ג'.             
עט רכוש עליו פועל  למ)

  .(המבוטח במישרין

מפגיעה    ישירנזק 
במתקנים, צינורות  

 וכבלים תת קרקעיים 
  חריות מלוא גבול הא   

מפגיעה   צאתיתונזק 
במתקנים, צינורות  

 לים תת קרקעיים כבו
   150,000  ₪ 

 ₪  250,000    רעד והחלשת משען 

   20,000,000    בידים מע פרק ג' חבות
 לתובע 

במצטבר   20,000,000
 לתקופת הביטוח. 

₪ 
 

 ₪ 

 קבלנים וקבלני משנה.  - 307
 ויתור על תחלוף לטובת  - 309

 ור.האיש  מבקש            
 ת המל"ל.לתביעוכיסוי  - 315
 היה  –נוסף   טחמבו  - 319

 כמעבידם של מי   וייחשב         
 מעובדי המבוטח.          

  ניות ראשו – 328
 אחריות מקצועית 

 
 

 רטרואקטיבי 
 

 ____________ 

    
5,000,000 

לאירוע ולתקופת  
 הביטוח 

 
 
 

 
₪ 

 אבדן מסמכים. - 301
 דיבה, השמצה והוצאת  - 303

 רע. שון הל           
 לטובת על תחלוף  ויתור - 309
 האישור.מבקש             

 מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321
 –ח או מחדלי המבוט            
 מבקש האישור.           

 מרמה ואי יושר  - 325
 . עובדים          

 פגיעה בפרטיות.  - 326
 עיכוב/שיהוי עקב  - 327

 מקרה ביטוח.            
 שוניות. רא - 328
 6) –לוי תקופת גי - 332

 חודשים(.         

 חבות המוצר
 

 רטרואקטיבי 
 

__ ________ 

    
5,000,000 

תקופת  ול לאירוע 
 וח הביט

 
 
 

 
₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת  - 309
 האישור.מבקש            

 מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321
 –המבוטח או מחדלי            
 האישור .  מבקש            

 ראשוניות  – 328
 6 –קופת גילוי ת - 332

 חודשים.           

 

 *:(ג' , יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ורקש האישים בהסכם בין המבוטח למב לשירותים המפורטפירוט השירותים )בכפוף, 

 הנחת קווי מים וביוב. צנרת ו( 068)
 ביטול/שינוי הפוליסה*  
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30ס לתוקף אלא ביטוח, לא ייכנור או ביטול של פוליסת שינוי לרעת מבקש האיש

 ר בדבר השינוי או הביטול. שוהאי
 ורת הפוליסה :מהד
  הערות  __________  ביט מהדורה   __________  חברה 

 תימת האישור ח
 המבטח: 

 אלה כשדות שאינם בתוקף. ניתן לסמן שדות באישור ביטוח כללי * 
 



 

 ( 2)  'זנספח 

 יות לנזקים ל מתן פטור מאחרהצהרה ע 

 ______ __ __ תאריך :          

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " מ"בע  יבנהמי 

 20 ואנידשד' 
 . גן יבנה

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " יבנה עיריית 

 
 ברה באמצעות הח

 לכבוד 
 "(המועצה)להלן: " גן יבנה מ.מ.

 
 . ברהבאמצעות הח

 א.ג.נ,. 
 קים לנז  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 . )להלן: "הקבלן"( _________________________________________ :הקבלן שם

 ________ __________ _ ____ ______ ____________ :כתובת

 . "(עבודותהלהלן: ") מתקני )מכוני( מים וביובזוקה לשירותי תח   02/2022מכרז  ת :יאור העבודות

________,  ____________ ח.פ. _______________מרחוב   ____________________ הנני 
 את : ________ מיקוד _____________, מצהיר בז

ה  פירו/או חהרמה  וד  לרבות ציסי  הנדד  בציוו  ן ברכוש ו/א ונדשב   תודועבה   ביצוען שלהנני משתמש ב א.
ו/או  / ו  טכני   ו/או חשמלי  אאו  בבעלותיאלקטרוני  לצורך    שר  בשימושי  שלו/או    עבודות ה  ביצוען 

 . שבנדון

 ני להתחייב כדלקמן: צהרה זאת, הנעל אף האמור בה ב.

נזק    אובדן או  יןבג   ותמכל חב  ןדיהעובו   ןמנהליה,  רייה, המועצהיהע,  החברההננו פוטרים את   .1 
לעימואהלציוד   מובאר  אשר  ו/או  לאתר  ל  ידנו  על  לשם    העבודה  עבורנו  ו/או  מטעמנו  מי 

 . ם לנזק בזדוןכלפי מי שגר  ילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעטפע

את   .2  פוטרים  המועצהיהע,  החברההננו  אמ  ןדיהעובו  ןמנהליה,  רייה,  נגלחריות  כל    זקיבי 
, החברהב )תחלוף( כלפי  ובתרים על זכותנו לשיווהאמור לעיל ומל הציוד  ש  ו/או גניבהפריצה  

ן  ום לנזק בזדשגרבמקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי    ןדיהעובו  ן מנהליה,  רייה, המועצהיהע
 . שמירהד חברות ולמעט כנג

את   .3  פוטרים  המועצהיהע,  החברההננו  לגוף  למכ  ןדיהעובו  ןמנהליה ,  רייה,  נזק  בגין    חבות 
מי מטעמנ ו/או  שלנו  ו/או קבלני משנה  ולרכוש  כלשהו  שלישי  צד  בו  ו/או  ציוד  עקב השימוש 

אשרהא לעיל  עלמו  מור  לאתר  מ   בא  ו/או  מטידנו  לשםעמי  עבורנו  או  באת פע  נו    ר ילותנו 
 . רם לנזק בזדוןשגפי מי ת כל זאת למעט כלדווהעב

, בניגוד  בלני משנה המועסקים על ידנותביעה מצדנו ו/או ק   וו/או דרישה ו/א  ותעלה טענהה  הי .4 
, רייה, המועצהיהע, החברהלשפות את חייבים שהו, הננו מתכלל, לרבות צד שלישי לאמור לעי 

 . משפטיותבות הוצאות לרישא בה וצאה שמי מהם י ה ם ו/אובכל תשלו ןדיהעובו ןמנהליה

ציוד מכאני הנדסי ו/או    יק את הפוליסות לביטוחחז נערוך ו נ בזה כי    םמצהירים ומתחייבי  ננוה .5 
ו/או  יוד  צ ו/או  חפירהרמה  ור  וע העבודות, כאמבביצ   ונשמש אותהמ מנועי  רכב    או/ו  הנפהה 

נו ביום  ני חתם בישנ  הסכםת על פי הדווע העב ופת ביצו , במשך כל תקהסכםביטוח ל עיף הבס
 . שבנדוןוע העבודות יצ____ לב ______ 

בהר .6  מצהירים  נינו  כי  אחרי זה  לביטוח  פוליסות  ונחזיק  המוצר,  ערוך  וחבות  מקצועית  ות 
ימת לנו  ופה בה קיק (, במשך כל התזהלחו  (1ז' )נספח  )  ן הקבלטוחי  ת ביריכשור עאמור באיכ

 .דין ה ועל פי  העבודותע  לביצו  ביום __________ נוי בינ םשנחת  החוזה י אחריות על פ
 

 על החתום  נוולראיה בא

 וד רב בכב

 

 ( תאריך)  ( חתימת המצהיר)  ( המצהיר שם) 

 



 

 חוםב  לעבודות םמיוחדי  תנאים - (  3)  ז'נספח 

 ______ __ __ תאריך :          

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " מ"בע  יבנהמי 

 20 דואנישד' 
 . גן יבנה

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " יבנה עיריית 

 
 באמצעות החברה 

 לכבוד 
 "(המועצה)להלן: " גן יבנה מ.מ.

 
 . ברהת החבאמצעו

 א.ג.נ,. 
  ת בחוםודוע עבום מיוחדים לביצאיתנן : הנדו 

קיום  הפועל מטעמנו, מותנה ב  כל על ידנו ו/או  םהסכר בי ביצוע עבודות כמוגדכ ,מאשרים בזאת והננ 
 הנוהל שלהלן: 

קשה רכה,  הלחמה תוך,  לשהן הכרוכות בריירושו: ביצוע עבודות כדות בחום" פח "עבוהמונ  .1
סק,  יזה, חיתוך דחש דוח, הום(, עבודות קייט פות וא)כגון חיתוך, זי  ערבת מעות באמצועבוד

 ות. או להבו/גיצים פליטת ם וכל עבודה הכרוכה ב הבערת חומרי

שמתפקידו לוודא כי   "האחראי"( -  )להלן טעמנו נמנה אחראי מ , בחום"ככל שנבצע "עבודות  .2
 . התאם לנוהל זהשלא ב  בחום,תבוצענה עבודות  לא

ות ויוודא  דלביצוע העבו  דהמיוע יר האחראי בשטחסיחום, יע העבודות בו ביצ לת יתח רםבט .3
ת ממקום ביצוע העבודו חות לפ מטר 10דיוס של וג, ברחומרים דליקים מכל ס הרחקת

דליק, כגון  יש לכסות במעטה בלתי  יתן להרחיקםשלא נ דליקים בחום, כאשר חפצים 
 . בעטה ברזנט רטוט או מאסבס שמיכת

כיבוי   ימצויד באמצע ה אש"(, "צופה - )להלן  אשכצופה נה אדם אשר ישמש ימ  ראיאחה .4
 צוע העבודות בחום. בי ם שבסביבת מקוםהבעיריוישימים לסוג חומרים מתאימים  

אש או ניצוצות גיח כל עת ביצועה, כי מתפקידו להשאש" ש "צופה יד מבצע העבודה יוצבל .5
 לכלל שריפה.פתחים  נם מתאי

תוך   , מתום ביצועה  תדקו 30העבודה, לפחות ת  ל סביבלהמשיך ולהשגיח ע "  שה אופעל "צ .6
 לקחות חוזרת. ות להתכי לא נותרו כל מקור שהוא מוודא

ננו מחויב על פי כל  וספים להם ה יחות ננאי בטוכל ת תניה מינימאליכי נוהל זה מהווה הת ,רובהמ
 ור לעיל. אמ העל ו  יוסיפ   םהסכו כמוגדר בשערכנ ביטוחן ועל פי פוליסת די

 זה. יקפידו על ביצוע נוהלני משנה מטעמנו לנים ו/או קבל בך כי קוודא וערבים לכל חייביםהננו מת

 ום החת  על  באנו לראיהו

 

 חותם( )תפקיד ה   שם החותם( )  ( המצהיר)חתימת   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )להלן: "החוק"(  1976 -סקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק ע
 
י כי עלי  _________ לאחר שהוזהרת ני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה _א

ועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקב 
 בכתב, כדלקמן: 

 
____________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו  אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע __

  (.  מציעה –להלן )
 

 (:  מחק את המיותר) המפורטות להלן בסעיף זהבמציע מתקיימת אחת מן האפשרויות 
 

בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק   לא הורשעוו המציע ובעל זיקה אלי .       א. 1

 עובדים זרים;

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק    הורשעו בעבירה אחת המציע או בעל זיקה אליו ב.

 חת לפחות ממועד ההרשעה; בדים זרים, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אעו

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או    תרהורשעו בשתי עבירות או יוהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 רונה. לפי חוק עובדים זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האח

 
  -ורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפ 

 להלן: , שחלק מהן מובאות  1976
שליטה" .1 "אמצעי  ו"החזקה ",  בחו  -"  שליטה "  )רישוי(,  כמשמעותם  הבנקאות  ק 

 ; 1981  -התשמ"א 
 

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה " .2
  מציע; חבר בני אדם שנשלט על ידי ה 

  ה בו; בעל השליט  אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
או   מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  דוחבר  העניין,  לפי  להרכב  שותפיו,  במהותו  מה 

חב של  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  לתחומי  כאמור  במהותם  דומים  האדם  בני  ר 
      פעילותו של המציע; 

 העבודה;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר  
 

חבר בני אדם אחר, שנשלט    -  אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית .3
 די מי  ששולט במציע;שליטה מהותית בי

 
 אחרי יום כ"ה  הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה   -", בעבירה הורשע" .4

 (;  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )
 

יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  חוק עובדים זרים )א   –"  חוק עובדים זרים"  .5
 ; 1991  -הוגנים(, התשנ"א 

 
 ; 1987 -ם, התשמ"ז חוק שכר מינימו -"  חוק שכר מינימום"  .6

 
התקשרותמ" .7 מכרז    –"  ועד  בעקבות  בעסקה  התקשרות  האחרון  המ  –לעניין  ועד 

 להגשת ההצעות במכרז; 

 
 ום; עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימ  –" עבירה" .8



 

 
מהותית"  .9 יותר    -"  שליטה  או  רבעים  שלושה  של  אמצעי  החזקה  של  מסוים  בסוג 

 שליטה בחבר בני האדם;  
 

  , זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר כי זהו שמי
 

 המצהיר/ה 
 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר.  

י שברחוב _________________________ מר/גב'  ___________(, במשרד 
,  המוכר/ת לי באופן אישי/ ______ נושא/ת ת.ז. שמספרה _________________________

וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 
הירו/תצהירה דלעיל  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצ

 וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 
 

 , עו"ד                          
 מ.ר. __________ 

 חותמת                    

 



 

 
 '  1נספח ח

 למכרז  נוסח ערבות בנקאית 
 לתנאי המכרז   ____________ בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד
 ה בע"מ מי יבנ

 יבנה 
 

 ג.א.נ.,
 _____ ______ מספר בנקאית  ערבות: הנדון

 
 

)  מזהה'  מס__  __________________________  בקשת  יפ  על :  להלן______________ 
  אלף  שמונים:  במילים)  ₪  80,000  לסך  עד  סכום  כל  וקלסיל   םכלפיכ  בזה  ערבים  אנו(  "המבקשים"

למתן שירותי תפעול ואחזקה למתקני מים וביוב    פומבי   רז במכ  פותםהשתת  עם  בקשר   זאת  (,ח"ש
יבנה ובמ  גן  בעיר    מסמכי  פי  על  יותיהם התחייבו  כל  ביצוע   ת ח טהבול  ,02/2022'  מס  מכרז,  ועצה 

   .רתובמסג ההתקשרות זהחו , השאר בין , כולל, המכרז
 

  דרישתכם   קבלת  וםי מ  ימים   14  תוך   ל "נה  לסך  עד  סכומים   או  סכום  כל  לכם   לשלם  מתחייבים  אנו
  כלשהו   בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס   םעליכ  יללהט  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב  הראשונה

  דרך   לבכ  או  יתמשפט   בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום   את  לדרוש   או,  כלשהו  ןופבא  או
  כלשהו   לחיוב   ר בקש  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  טעוןל  יומבל,  אחרת

 . יכםכלפ
 

,  דרישות   פרבמס  או  אחת  פעםב  ל" הנ  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  םאת
  הסך   על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי,  בלבד  ל"הנ   מהסכום  לקלח  מתייחסת  מהן  אחת  שכל

 . ל"נ ה  הכולל
 
 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת תיבל  ההינ זו  ערבות
 

 . בכלל ועד 04.12.2022 עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות
 . תענה אל 04.12.2022 אחרי אלינו שתגיע דרישה
   .ומבוטלת  להטב זו  ערבותנו 04.12.2022 יום לאחר

 
 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 
  ערבות   תבכ  לעניין  כדרישה  תחשב  לא  במברק  או/ו  אלקטרוני  עימצבא  וא /ו  בפקסימיליה  ישהרד

 .זה
 , רב בכבוד    

 
 _________  בנק

 
 
 
 
 

 



 

 '  2נספח ח
  לביצוענוסח ערבות בנקאית 

 לביצוע רבות כתב ע
 

 לכבוד 
 "( החברה" -תאגיד המים והביוב מי יבנה בע"מ )להלן  

 20שד' דואני 
 יבנה 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 _______ ערבות בנקאית מספר__ 
 

ת.ז./ח.פ. .1 מס'   ____________________ בקשת  ח.צ.__________________  /לפי 
 _________________________ מלאה  מרחוב  )כתובת   ____________________

י חוזר לתשלום כל סכום  "( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתהנערב "  -ולל מיקוד( )להלן  כ
 _ של  לסכום  )במיל______עד   ₪  __________ כולל  ________ ים  בלבד,   )₪  _______

מתן  ל___    /2022שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס'  "(  ום הערבותסכ"  -מע"מ  )להלן  
. סכום  וב והמים בעיר יבנה ובמועצה המקומית גן יבנההבי   שירותי תפעול ואחזקה למתקני

יה למדד  הערבות  צמוד  לצרכיה  ע"י    ןהמחירים  לפעם  הלשכה כפי שהוא מתפרסם מפעם 
 צמדה שלהלן: "( בתנאי ההמדד"  -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 
__________ שהתפרסם בתאריך  "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ___

 ____ בשיעור __________________ נקודות.____ ____
 

ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם   "המדד החדש" לעניין
 ערבות זו.   ע"פ

 
 כדלקמן:  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו

 
הפרשי ההצמדה הסכום  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו 

פרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד  ת הה השווה למכפל
 די. היסו

 
ום הנקוב בדרישתכם עד אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  את הסכ

 צמדה. לסכום הערבות ללא כל הפרשי ה

ביום הדרישה ע"י בנק    לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך יום עסקים אחד )כהגדרתו  .2
כום  קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם לכם כל סועד  ישראל( ממ

שי הצמדה מבלי להטיל  הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפר
דרישתכם את  להוכיח  חובה  תחילה    עליכם  התשלום  את  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי 

 מאת הנערב.

דרי .3 תימכל  זה  ערבות  כתב  מכח  לתשלום  לשה  בסניף  סר  בכתב  נו 
 ____________בכתובת ____________________. 

 שב כדרישה.  יין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס, מבנק או בדוא"ל, לא תיחלענ 

ידנו כאמור בסעיף   .4 על  יע  3התשלום  על דרך של לעיל  ידנו, בשעות קבלת הקהל,  על  שה 
לחשבון   בנקאית  יהעברה  על  שיימסרו  הפרטים  ע"פ  או  דכם  המזמין  בדרישתכם 

 דעתכם הבלעדי.   באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול



 

ליום____________   .5 עד  בתוקפה  תישאר  זו  להארכה ערבות  ניתנת  תהא  אולם  כולל, 
לעיל. כל דרישה על פי ערבות    3ימסר בהתאם לאמור בסעיף  בהתאם לדרישתכם אשר ת

 ועדים הנ"ל. מהמ ה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחרזו צריכ

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 

 
 רב, בכבוד  

 
   
   ________________ 

 
 



 

 נספח ט'  
 

 שכר מינימוםהצהרת הקבלן בדבר 

 ניהול חשבונות, תשלום חובות מס  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת

 ( וק""הח )להלן: 1976 -רים כדין(, תשל"ו ושכר מינימום והעסקת עובדים ז

 

הקבלן  ,______________ ת.ז.   ,  ______________ הח"מ  בקבלן    /אני  שותף  הקבלן/  מנכ"ל 

]מחק את   להצהיר את האמת  ______________________  עלי  כי  המיותר[ לאחר שהוזהרתי 

 את כדלקמן*:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוכי 

 

 ל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; ובע  הקבלן .       א. 1

 

, אך חלפה שנה בלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימוםהק ב.

 אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 

מום, אך  או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיניהקבלן   ג.

 ההרשעה האחרונה.  מועדחלפו שלוש שנים לפחות מ 

 

 טיים[ * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונ

 

 ב' בחוק. 2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 נני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה .2

 

 ____________ 

 

 אישור

 ___ )מ.ר.  עו"ד   ,  ___________ הח"מ  _______  אני  ביום  כי  מאשר   ,) בפני  הופי _____  ע/ה 

שהזהרתיו/ה לאחר   ,  _________ ת.ז.   ,________ וכי    מר/גב'  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי 

הקבו לעונשים  צפוי/ה  תוכיהא/תהא  את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  ן  עים 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ________________ 

 עו"ד 

 



 

 

 

 רים כחוק ים זהצהרת הקבלן בדבר העסקת עובד

 ת, תשלום חובות מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונו

 ( "החוק")להלן:  1976 -תשל"ו ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, 

 

__________ הח"מ  בקבלן  אני  שותף  הקבלן/  מנכ"ל  הקבלן/   ,______________ ת.ז.   ,  ____

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  ר[,  _________________]מחק את המיות

 ם הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: צפוי/ה לעונשי

 

עובדים זרים  בפסק די   לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו   א.        . 1 ן חלוט בעבירה לפי חוק 

שקדמה   בשנה,  9119  -טחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  )איסור העסקה שלא כדין והב

 למועד עריכת תצהיר זה; 

 

זיקה אלי ב. דין חלוט    הורשעוו  הקבלן או בעל  יותרבפסק  לפי חוק    בשתי עבירות או 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(  עובדים , 1991  -, התשנ"א  זרים 

 דמו למועד עריכת תצהיר זה. שק לא היתה בשלוש השניםכאשר ההרשעה האחרונה 

 

זיקה אליו  הקבל ג. דין חלוט    הורשעון או בעל  יותרבפסק  לפי חוק    בעבירה אחת או 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה , 1991  -וגנים(, התשנ"א  עובדים זרים 

 .1.1.02אחרונה, היה לפני יום ואולם מועד עבירת העבירה ה

 

 הבלתי רלוונטיים[ * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים 

חבר בני    לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא  1ור בסעיף  כאמ  "בעל זיקה"  .2

שבשליט  -אדם   אחר  אדם  בני  חבר  או  בו  השליטה  בעל  כאשר גם  בו,  השליטה  בעל  ת 

 . 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק

 

 ימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חת .3

_______ ____ _ 

 אישור

מאשר  ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,  ___________ הח"מ  בפני    אני  הופיע/ה   _______ ביום  כי 

_____ ת.ז.   ,________ האמת  מר/גב'  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   , וכי  ____ 

כן יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  תוכן  יהא/תהא  את  בפני  אישר/ה   ,

 ל בחתמו/ה עליו בפני. לעי תצהירו/ה



 

 
 נספח י' 

 
 לכבוד 

 י יבנה בע"מ )להלן: "החברה"( תאגיד המים והביוב מ
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה על היעדר תביעות כתב ויתור והנדון:  

מ :הואיל הוזמנו   ____ )להלן:  וביום  ל______________  עבודות  החברה  ידי  על  איתנו 

 "( זהמכרל פי מכרז מס' ____)להלן: ""( ע החוזה"

 רז. : וביום ___הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבודה נשוא המכוהואיל

 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כדלקמן:

1.  ____ ו אנו,   ,____________ ת.ז.   ______-   __ ת.ז.   __________  ,__________

 . ___________מורשי החתימה של ______________ בע"מ ח.פ. 

וזה או בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותינו לפיו ולפי  ת החהסכום הכולל והסופי תמור  .2

ה בס מסמכי  שהינו   ,_______ מיום  הסופי  בחשבון  שפורט  הסכום  הינו  של מכרז  ך 

 ______ש"ח )כולל מע"מ(. 

לנו .3 כל    פרט לתשלום המגיע  לנו  ולא תהיינה  אין  לחוזה,  החשבון הסופי, בהתאם  פי  על 

ותבי סוג  מכל  דרישות  או  טענות  כלפי  מין  עות,  ו/או  כלפיכם  ו/או  החברה  כלפי  שהוא 

ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממנו  הבאים מכוחכם או מטעמ כם, בכל עניין הקשור לחוזה 

המגו התמורה  עם  בקשר  לרבות  בעקיפין,  או  במישרין  אנו  הכל  החברה.  מאת  לנו  יעה 

דר  או  טענה  תביעה,  כל  על  בזאת  לנו  מוותרים  ידועה  שהיא  בין  כאמור,  ובין    כיוםישה 

 לפינו. שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כ

עלינו   .4 המוטלת  כלשהי  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אחריות  אין  בעניין  החוזה  לפי 

 ו/או כלפי צד ג' כלשהו, בדק ותיקון פגמים וליקויים.  כלפיכם ו/או כלפי עובדיכם

   תאריך:  
           
 בלן חתימת הק         

 אישור עו"ד/ רו"ח 

 
 _________ מ.ר.  עו"ד   ,__________ הח"מ  הופיע  אני   ________ ביום  כי  בזאת  מאשר   ___

_______ גב'  מר/  שבפני  החתימה  מורשי  שהינם  ל  ___________________________ 
ח.פ.   בע"מ  התאגי____________________  של  הייסוד  מסמכי  את  עפ"י  בפני  ואישר/ה  ד, 

 ר והצהרה זה, בחתמו עלי בפניו. ויתוהאמור בכתב  
 
 

 ___________        ________ ______ 
 חתימת עו"ד              תאריך 



 

 נספח יא' 
 הבנק על יכולת פיננסית של המציע נוסח אישור 

 
 לכבוד 

 והביוב מי יבנה בע"מ  תאגיד המים
 

 א.ג.נ.,
 

   _________ פומבי מס'מכרז  -יכולת פיננסית הנדון: 
 
עם לאש  הרינו .1 וטוב  מסודר  טווח,  ארוך  קשר  מקיימים  אנו  כי  ר, 

)להלן  ___________  השנים    -_________  חמש  הפחות,  לכל  במשך,  "הלקוח"(, 
 חרונות. הא

 
רבות הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל  בעבר סיפקנו ללקוח שירותים בנקאיים, ל .2

 נו המלאה. עד היום לשביעות רצונ
 
כי  .3 הודיענו  סמך בכו   הלקוח  ועל  זה,  אישור  למועד  ונכון  שבנדון,  במכרז  להשתתף  ונתו 

 . כרותנו עם הלקוח הוא יוכל לעמוד בדרישות הפיננסיות של המכרזהי
 
והיקף עסקיו עם הבנק. אין במכתב זה אישור זה ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח   .4

או התחייבות ו/או  /וח ון שהוא לספק כל שירות בנקאי ללקכדי לחייב את הבנק בכל אופ
 או מחדל המבוססים על אישור זה. /ואחריות בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה ממעשה  

 
ע של ש ככתב ערבות, בטחון, אשראי או כל צורה אחרת במשתמאין באישור זה כדי לשמ .5

 מימון ו/או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז. 
 
ש .6 ______ תוקפו  ליום  עד  הינו  זה  אישור  ההצעות    ____ל  הגשת  מועד  המוקדם:  )לכל 

 למכרז(.
 
 
 

 בכבוד רב ,       
 

 בנק _______________               



 

 
 

 נספח יב' 
או שנושאן ר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/תצהיר בדב

 פיסקאלי 
 

ת  יר א___, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצה_________   אני הח"מ ______________, ת.ז.
 , מצהיר/ה בזאת כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן

 
כי  ה .1 בזה  ומתחייב  מצהיר  _ נני  זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. המציע  מס'   ____________

)להלן:  __________ ו/או  "המציע"__________  השליטה  (  מבעלי  מי  או  / ו  בומי 

ע  ממנהליו שיש  בעבירות  הורשע  פיסקאלי,  ימן  לא  שנושאן  בעבירות  ו/או  אי  קלון  כגון 

א ניכויים,  חלהעברת  אם  זולת  וכד',  רשמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח  פה  י 

 ;1981-השבים, התשמ"אשנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות  יתקופת ההתי 

ות  הזכ  כות הצבעה באסיפה הכללית או בעלמי שהוא בעל ז  –  " בעל שליטה"  –תצהיר זה  ב
 ו תאגיד.  בתאגיד, ככל שהמציע הינ מנות דירקטורים או את המנהל הכללי

 

 אמת.  הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .2

 
____________ ____ 

 
 חתימת המצהיר  

 

 "ד/רו"ח עו  אישור

 

____ הח"מ  מאש___ אני   ,)________ )מ.ר.  עו"ד  הופיע/ה    ת/ר_______,   _______ ביום  כי 

מבפ ___ני  ____ר/גב'  ת.ז.    ,__________  ,_________________ כ  _________  המכהן 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים  לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  במציע  

 בפני.  עשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בחוק באם לא י

 

        ______________ __ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בטיחות  -נספח יג' 
 

 קומות הנדרשים יש לחתום במ,  בטיחות

 הוראות בטיחות לעבודה  .א

בטיחותיים   .ב סיכון  גורמי  עם בה  בעבוד הכרת  מקומות 
 משאבות 

 קן תחנת שאיבה הוראות בטיחות לביצוע עבודות במת .ג

כלליות   .ד בעבודות  בטיחותיים  סיכונים  גורמי  -הכרת 
 אתרב

 נוהל בטיחות לתפעול גנרטור  .ה

 דה בבור ביוב עבו .ו

בטי  .ז סיכונים  גורמי  של -חותייםהכרת  עבודה   לתהליכי 
 ניקוי בריכת מים 

 הכרת גורמי סיכון בעבודה עם ביובית  .ח
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 74072נס ציונה   26' תל חי רח                                                                                        
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 ..................... תאריך..

 /ערך פטר פישמן  הוראות בטיחות

 קבלנים  דה עםבעבו ו ת  ב ט י ח

 להסכם(  תוספת -)קבלן קבוע
 מטרות: .1

ה1.1 באתרי  קבועים  קבלנים  עם  לעבודה  בטיחות  נוהל  על  לפרט  לשמור  מנת  על  תאגיד, 

 ניעת תאונות עבודה בתאגיד. בטיחות גבוהה בעבודות של קבלנים ומ רמת

 וד בדרישות החוק.לעמ 1.2

 . מסמכים ישימים 2     

 . 1970)נוסח חדש(, תש"לודה פקודת הבטיחות בעב.1 •
 .2007בגובה(, התשמ"זתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה  .2 •
רנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(,  תקנות הבטיחות בעבודה )עגו .3 •

 .1992התשנ"ג

 1999דע והדרכת עובדים(, התשנ"טארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מי תקנות .4 •

 . חוק הבניה.5 •

 יות של התאגידפנימ. הוראות 6 •

אחריות לקיום דרישות הבטיחות על  להבהיר ולקבוע את ציפיות המזמין באופן ברור ל •
    ידי הקבלן הראשי.

 הגדרות :          .2

 "המזמין" או "התאגיד"   •

רישום קבלנים לעבודות     תמבצע העבודה בהתאם לתקנו   הינו   –   "קבלן ראשי רשום" •
רשומים(  קבלנים  )סיווג  בנאיות  חוזה    1988התשמ"ח    הנדסה  על  חתם  אשר 

" משמעו החוזה החוזה. יובהר כי "    "(הקבלן הראשי "ההתקשרות עם המזמין )להלן : 
  "( . החוזהנספחיו )להלן : "  , כולל בין השאר,

והוא בעל    עבודה באתר העבודה כמנהל  מי שמונה ע"י הקבלן הראשי  –" מנהל עבודה" •
 נשוא החוזה.   באתר עד סיום העבודה הכשרה מתאימה לשמש כמנהל עבודה

ר בכתב יועץ בטיחות, גורם מקצועי, חיצוני או פנימי, שאוש  הינו   -   "ממונה בטיחות" •
מטעמו   ע"י מי  או  התאגיד  דר  לצורך     מנכ"ל  ויישום  באתר פיקוח  הבטיחות  ישות 

 זה . העבודה נשוא החו

"העבודה" • או  וההת  -"העבודות"  הפעולות  לרבות  העבודות,  הקבלן  כל  שעל  חייבויות 
 בהתאם לחוזה.   הראשי לבצע
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העבודה" • אומקום  העבודה"    "  מתחת-"  אתר  דרכם,  בהם,  אשר  או  המקרקעין  ם 
החוזה מעליהם  נשוא  העבודה  אחרים     תבוצע  מקרקעין  כל  לרשות לרבות  שיועמדו 

 ביצוע העבודות על פי החוזה.  לצורך   הקבלן הראשי

קבועים" • ידי ק-+קבלנים  על  הסכם שנתי/קבוע עבודות  לאחר  רק  קבועים תתבצענה  בלנים 

 . על ידי מזמין העבודה מתאגיד המים " והוצאת הזמנה

 ודה מינוי מנהל עב •

פי   על  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  למנות  מתחייב  הראשי  קבוע  הקבלן  עבודה  מנהל  החוזה, 
ה כנדרש על  העבודה משך כל פעילות הקבלן הראשי ו/או מי מטעמו באתר העבוד   שיהיה באתר

. מנהל העבודה  דין  פי מהות     ימהחייב להיות בעל הכשרה מתא    פי  על  ולעמוד בדרישות הדין 
ראי הראשי  האח    זה. מנהל העבודה הראשי יחתום גם הוא על נספח זה ויהיההחו העבודות נשוא

    בעבודה כנדרש בדין.ליישום כל נושא הבטיחות 

 ם המיועדים לעבודההצהרת התחייבות מנהל עבודה לגבי העובדי
 פיה -להם ומתחייבים לפעול על ם הודרכו על עיקרי מדיניות בנושאי הבטיחות הרלוונטייהעובדים  

תקנות  מחויבותי  לעמוד בדרישות החוק וה •
 הישימים

 בת עבודה ראויה לעובדים מחויבותי  ליצור סבי •
דים  מחויבותי  למניעת פגיעה בבריאות העוב •

 ובטיחותם 

מחויבותי להדריך ולהטמיע את נושאי הבטיחות   •
 העובדים  אצל

 מחויבותי לעודד דיווח עובדים על מפגעים  •
מניעת זיהום סביבתי  חויבותי  לפעול למען  מ •

 מל ,גז וכיו"ב( )אוויר, מים, קרקע ,חש

 תאום ציפיות והתחייבויות:         .4         

אשר   • הראשי  החוזה   עמוהקבלן  בעל    , מסכים,מבין    נחתם  שהינו  ומאשר  מתחייב 
והבל הכוללת  ע"פ  האחריות  הבטיחות  בנושא  העבודה  באתר  פעילותו  בכל  עדית 

 בהתאם לחוק על כל המשתמע מכך ולא התאגיד. ו

התקנות התקנים הוראות  תתוכנן תנוהל ותבוצע ע"פ החוקים     כל פעילות הקבלן ראשי •
ובהתאם   לעבודתם  המתאימים  בטיחות  , ונהלי  בחוזה  פנקס   כולל,  למפורט  "ניהול 

 נספח זה. גם לפי   כללי"

עות "מנהל עבודה" כדין,  יפעל וינהל את העבודה באתר העבודה באמצ בלן הראשי  הק •
 ה.עד לעזיבת כל העובדים בסוף כל יום עבוד 

 ועה במהלך עבודות בדרכים ע"פ :יפעל להסדרי התנ  הקבלן הראשי     •

המעודכנת ביותר נכון    הגרסה  –תרי עבודה בדרכים עירוניות  . הנחיות להגנת עוברי דרך בא1
 ורה.משרד התחבורה אגף התעב  שפרסם -   עד ביצוע העבודהלמו

ביותר    הגרסה  –המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בן עירוניות     .2 המעודכנת 
 .   החברה הלאומית לדרכים בישראלשהופק ע"י מע"צ -ביצוע העבודה   נכון למועד

פית 3 הנדסית  בניה  בעבודות  תעסוקתית  וגהות  בטיחות  חוברת  הפרת  .  כל  ותשתית  וח 
הקבל ידי  על  הדין  מדרישות  של  האמור  יסודית  כהפרה  תחשב  מטעמו  מי  ו/או  ו  הראשי  ן 

 ול דעתו. והתאגיד יהא זכאי לפעול ע"פ שיק   דעם התאגי  החוזה 

הראשי   • הקבלן  ו באחריות  לפני  עבודתו  כן  לבחון  והנסיבות  במהלך  התנאים  כל  את 
על פי כל הקשורים בביצוע העבודה לצורך קיום הע בודה באופן בטוח לחלוטין כנדרש 

 י הוראות הרשויות המוסמכות.  דין ועל פ 

כל • יבחן  הראשי  למפגעים   הקבלן  מתוע    ,חשש  בטיחות  סיכוני  הערכת  דת ויבצע 
העבו באתר  או  בעבודה  ויפהכרוכים  לעבודה  הקשור  בכל  ו/או  לטווח  דה  לצמצמה  על 

     הבטוח באופן מלא בהתאם.  



 

הראשי   • הח  הקבלן  האמצעים,  הכלים,   , הידע  בידיו  כי  ומתחייב  ומרים, מצהיר 
בטוחה, תוך שמירה מלאה    הכישורים, וכוח האדם המתאימים לביצוע העבודות בצורה

שויות  ודה עפ"י כל דין ועל פי הוראות הרכללי הזהירות והבטיחות בעב  על קיום אחר כל
 המוסמכות .  

באתר העבודה, יקיים את כל ההוראות    שיעבוד מטעמו   הקבלן הראשי וכל מי מטעמו  •
שתינת משרדוההנחיות  העבודה,  משרד  לרבות  מוסמכת,  רשות  כל  ע"י  הרווחה,     נה 

משר הסביבה,  להגנת  המשרד  התחבורה,  משטמשרד  הפנים,  משרד  המשפטים,  רת ד 
 ישראל והתאגיד. 

או ע"י    תחייב כי כל ציוד וכלי רכב ציוד הרמה וכד' אשר יופעל על ידו מ הקבלן הראשי   •
מטעמו תקין   מי  יהיה  העבודות  ביצוע  בכל   במסגרת  מצויד  יהיה  וכן  להפעלה  ובטוח 

   הראשי   יר הקבלןורי התקינות כנדרש עפ"י כל דין. כן מצההרישיונות, ההיתרים ואיש 
 רו הסמכה כחוק לצורך כך. ים בכלים אלו מורשים ומיומנים ועבכי המשתמש

ית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון  הקבלן ראשי מתחייב כי בעבודה מקצוע  •
ן בעל רישיון, יתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומאו בה 

 ים. היתר או תעודת הסמכה תקפ

הראשי   • כל הקבלן  לבטח  לגדר  או   / ו  לכסות  עבו  מתחייב  כלמתחם  פתח    דה,  או  בור 
 שלתוכו ניתן ליפול ונמצא באתר העבודה. 

בר העלול לסכן אותם או את לא יעשו ד   מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בלן הראשי  הק •
 המלאה בכל פעילותם באתר העבודה . זולתם ויפעלו בהתחשבות ובזהירות  

ודה המופרד או חייב להבטיח כי אחסנת כל חומר תעשה אך ורק בשטח העבהראשי מת  הקבלן •

כמו    בשטח התאגיד,  נציג  ע"י  כך  לשם  לו  יונח שהוקצה  החומר  כי  להבטיח,  חייב  הקבלן  כן 

, עובד, רכוש זה שימנע התדרדרותו, נפילתו, קריסתו ושלא יסכן בשום נסיבותבאופן כ  בשטח

 אדם אחר. או

ול • יום  ביום בשילוט מתאים,  באח  -ילה:נראות  העבודה  את שטח  לסמן    קונוסים, ריות הקבלן 

העבו אזור  לתיחום  וכד',  מחסומים  סימון,  סרט  ידי שלטים,  על  יתבצע  העובדים  סימון    דה, 

הכוונה    בלילה יש להוסיף תאורה לעבודה, פנסים מהבהבים לאזהרה, חיצילבישת אפוד זוהר,  

 מוארים/זוהרים וכד'.

לפני כל   (בבכת)תדריך בטיחות לצוות העובדים ומתן הרשאת עבודה    קבלן לבצעה  באחריות •

 ורמי סיכונים.להכרת ג עובדיו לשוחת ביוב/למקום מוקף, כניסה של

 .  בהתאם לאופי וסוג העבודה ד מגן אישי וציוד חילוץ ציו הקבלן יספק לעובדיו: בגדי עבודה •

י • לפנות עובד שניפגע בעבודה   תוכן באחריוצייד את עובדיו בתיק עזרה ראשונה, כמו  הקבלן 

 מקרה הצורך.ו/או להזמין אמבולנס ב

אתר שפיכת ל  אל מחוץ לאתר העבודה וא  כל פסולת מהעבודה תסולק מידי יום על ידי הקבלן, •

 ובמעברים .  יש להימנע מהשארת פסולת ו/א מכשולים במדרכותפסולת מורשה, 

כיבוי אש תקניים ושמישים לאזור העבודה שבו  מטפי    לספק לעובדיו  בתו של הקבלן הראשיחו •

תבצע בחום, באש ובריתוכים, תתואם מראש עם נציג התאגיד ות  ל עבודהכ,  עלולה לפרוץ אש

   מזמין העבודה בתאגיד.הרשאת עבודה בחום בכתב מאת  אך ורק לאחר קבלת



 

בחום  יוודא  הקבלן • העבודה  ביצוע  העבודה  ,לפני  אזור  ה  את  החומרים  כל  דליקים,  שהורחקו 

כן שאין  10ברדיוס של   כמו  העבודה,  לפחות ממקום  דליקים/בב  מ'  גזים  הביוב  פצים,  נ ורות 

 . גלאי גזים מתאיםהבדיקה תתבצע באמצעות מכשיר 

הקבל • של  כלים    ןחובתו  עם  חשמליים,  בעבודות  חשמלאי וכבלים  ע"י  תקינות  בדיקה  לבצע 

 .התחשמלותמניעת  - תםובטוח להפעל נותתקיל תם וכןמוסמך לבדיק

בכלים • ישתמש  לא  ככלל  העבודה,  באישור לעבוציוד    הקבלן/מבצע  אלא  לתאגיד  השייך  ודה 

 בכתב מנציג התאגיד. 

 .אחריות5

 . התאגיד   נהלים בחברה, מנהלי עבודהמ

כות  תחייב לא להפריע ולסכן את הציבור בכל שלב בעבודתו באתר ובזמ   הקבלן הראשי •
אדם   כל  של  והמעבר  דרהשימוש  והחזקה  בכביש,  השימוש  בזכות  או  וכיו"ב  שביל  ך, 

 כלשהו עקב ביצוע עבודתו.  ברכוש ציבורי או פרטי

ן נספח בטיחות זה והבנתי את תוכנו באופן מלא ,כמו כ היטב את   הנני מצהיר בזה כי קראתי
 ללא הגבלות וסייג באופן מלא  מתחייב בחתימת ידי לקיים את כל הוראות החוק וכל דין  אני

 נספח זה , לראיה ואישור בחתימת ידי על כל האמור לעיל : ובהתאם ל

 חתימה:  טל נייד: ת.זהות: שם ומשפחה:  : תפקיד

         התאגיד מנכ"ל –  

          

          הקבלן הראשי–

         באתר -בודה מנהל הע

          

          

          

          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

דעה זו יש לשלוח בדואר רשום  הואזורי לאזור______________                                אל: מפקח עבודה  
  ובמקור

 קה.הודעה על פעולות תחזו1
 ( 192סעיף )  1970-התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( 

 כדלקמן: הנדסיאנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות 

, סי/ החזקהדהנ עובד הו בתקנות הבטיחות בעבוד, כהגדרתתחזוקהפרטים על מבצע  .א
 *1988-התשמ"ח

 רשמי של המבצע  שם
 

 כתובת המבצע 
 

 ח.פ. החברה/ת.ז. 
 ספרות(  9) 

 

 רשיון מיקצועימס' 
 

 מען למכתבים 
 

 דואר אלקטרוני 
 

 טלפון מס' 
 

 מס' פקס
 

 * )אתר תאגיד( פרטים על העבודה המבוצעת .ב

  מס' מרבי של עובדים    כביש/פיתוח/תשתיות    פקס מס'   ישוב

  ל הבניה זמן משוער ש  שיפוץ  שם פרויקט   שכונה 

  מספר משמרות    הריסה   מתקני התאגיד  מס'רחוב+

  )מ'(  עומק החפירה  מס' מבנים   ציבורי  ושג

  שטח המבנה )מ"ר(   עומק ביצוע /גובה   תעשייה   חלקה

 כן/לא פעלבשטח המבנייה   מתקן הרמה   נייה הנדסית ב  טלפון מס'  

 
 .מינוי מנהל עבודה 2

להלן כמנהל    אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים  , ,הנדסי/אחזקה(  )עבודות   בעבודהבהתאם לתקנות הבטיחות  
   הנ"ל. באתר המבוצעות על ידינו אחזקה עבודות 

  9) מס' הזיהוי שנת לידה  שם האב  שם פרטי שם משפחה 
 רות( ספ

 
 

 ר רישום ברשם מספ טלפון נייד  כתובת המגורים
 
 

שכתובתו:  הל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה לפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנ

ital.gov.il/shawww.mo,  ביטול של   לצרף מכתב  . אם כן, יש אחר אחזקה ה באתר לוודא כי מנהל העבודה אינו מנוי ככז וכן

 . מינויים תקפים

 ר(. לא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמויש למפרטים על מנהל העבודה הקודם )
 ום המינויתאריך סי ספרות( 9)מס' הזיהוי  פרטי ומשפחה  שם

 

                                                                                                                                             _____________________ 
_________________________ 

 ימת מבצע הנדסי חותמת וחת                                                                                      התאריך                                                   

 .הצהרת מנהל העבודה שנתמנה 3
 1988-ת הבטיחות בעבודה)עבודות הנדסי/ אחזקה(, התשמ"ח)א( לתקנו 5תקנה 

ת הבנייה המצוינות בהודעה  תום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודואני הח
 מתייחסים אלי והם נכונים. 2בסעיף דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים 

ודה )נוסח חדש(, בעב לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות  ה ידוע
 אחרי תקנות אלו  אותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למל  1970-התש"ל

 __/___/____  ____________  ______ _________ 
 חתימת מנהל  העבודה  שם מנהל העבודה  תאריך 

 

http://www.moital.gov.il/sha


 

 בע"מ דרור בטיחות                                                                 
 15389401112, פקס'  0528510505טל':      

 74072נס ציונה  26רח' תל חי    

 drorlevi10@012.net.iייל: אימ
 בבית משאיבותלתהליכי עבודה -חותייםנים בטיהכרת גורמי סיכו

 ערך : פטר פישמן 
לבחינת שיטות  מים וביוב, נים של משאבותמב ב ניםהכרת גורמי סיכו  מובאות  .1

יות והוראות ביצוע עבודתם לפי חוקי  מתן הנחעל  לידעכדי  ןעבודה של קבל
  ם .ל בריאותהבטיחות ובכך גם לשמור ע

  אישית  היגיינה עלשמירה ולאפשרות  ותלהקנות ידע לצורך מניעת תאונ מידע בא .2

 .הבעבוד
 תנאים לביצוע העבודה

להוסיף אוורור  לא מספקת יש  טבעי אוורורים, בעל אולם בעל כניסה ויציאה חופשי .1
  .מאולץ

,כולל  ת הביוב נראי הביקורת, תאי/אולם השאיבה, חדרי מגוב ,מנהרות הביוב וצת .2
 .  ניקוז מוגדריםאזורים 

: מפוח אספקת אוויר , המחובר לצינור, אותו יש להכניס למקום הסגור   ורוראומערכת  .3
 . במטרה לספק אויר צח למקום 

ל מוקף אחר שבו קיימת  מקום מוקף : חדר תא ,מיכל, בור מעבר לאדים ,צינור או חל.4
או אדים או אבק רעיל, מזיקים   אות גזיםאו עלולה להוות סכנה לאדם כתוצאה מהמצ

ם , נפיצים או קורוזיביים או רמת בלתי תקינה של חמצן ואשר אינו  ליקי,מכרסמים, ד
 של בני אדם. מיועד לשהייה קבועה או ממושכת

   תיאור תהליך העבודה
 ותיקונים ניקוז ניקוז רשתות ,קוים שטיפת ,סתימות שחרור  ביוב כגון אחזקת . פעולות1

 קפים. המו לחללים להיכנס יבוצעו ככל הניתן מבלי ברשת ריםאח
. אם יש הכרח להיכנס למערכת הביוב, חובה לעבוד לפי נוהל עבודה במקום מוקף  2

 תמת בטיחות, שני עובדים, ועוד(. )בדיקת אוויר, ר
 ה . . להימנע מעבודה בשעות החשכ3
 . להימנע מעבודה שיורד או צפוי לרדת גשם .4
מלא והגנות נוספות  נעלי בטיחות, משקפי מגן, קסדת מגן, ביגוד שי הכולל. מיגון אי5

 בגדי דייגים אטומים. –בהתאם לסיכונים שאותרו. במקום מוצף 
 אין הצפה במבנה .  . בדיקה מקדימה אם6
עובדים  2-3תבוצע על ידי צוות של  פעולות בחדר משאבות או באזור מקום מוקף .7

 סו לאזור העבודה ויתר העובדים היו בכוננותתיים לכנלפחות, אשר עובד אחד או ש 
לחילוץ להגשת סיוע במקרה חירום, כולל מכשירי קשר ועמדת רכב חילוץ בסמוך לעמדת 

 העבודה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בבית משאיבותלתהליכי עבודה -יםנים בטיחותיהכרת גורמי סיכו
 ן ערך : פטר פישמ

 
ליקוי שאותר/   מיקום/נושא מס'

 מפגע
אישור   יפולמלצות לטסיכון/ה

קבלת  
 המידע

ד לעבוד  להקפי כללי /חוק  1
 לפי החוק 

עבודה במקום מוקף תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות  
 טיחות .ועפ"י הוראות הב 1970בעבודה תש"ל 

 

ניקוי או   2
 טיפול 

באזור תעלות  
 ביוב/נפילה 

 . למניעת נפילת עובדיםהתעלות  גידור.1
חפץ אחרים  ל חומר ו. ניקוי התעלות מפסולת או כ2

תו למקום המיועד  והוצאת הלכלוך מחוץ למבנה והשלכ
 לפסולת .

 

כניסה   3
לקומות 

זרימת מי  
 ביוב

סכנת חנק  
ופגיעה מגזים 

 ואדים.

לפני הכניסה בעזרת מכשיר מתאים  אויר  . מדידת1
, מתאן וכדומה. חמצן צריך להימצאות פחמן דו חמצני

 23%ועד .17%להיות מעל 
 ימה סגורה לאספקת אויר לנשימה.מערכת נש . שימוש ב2
 מואץ. לאוורור ציודה . הפעלת3
 

 

פירוק או  4
 בדיקה צנרת 

מגע עם 
משקעים, 

נוזלים וגזים  
מסוכנים 

בצנרת, כלור, 
 וכדומה(

כולל חליפות ומגפי   –שימוש בציוד מגן אישי מתאים 
י, הגנה על העיניים, והגנה על הנשימה )פילטר לסינון  גומ

 או מערכת נשימה סגורה אם נחוץ( רעילים, חומרים 
 

 

מלות  התחש  5
עקב רטיבות 

 במערכת הביוב

.ביצוע בדיקה ושיפור בידוד מכשירים חשמליים בפני  1
 חשיפה לרטיבות. 

. אין לגעת בציוד חשמלי שאינו תקין או חיבורי חשמל  2
יש לנתק מידית ממקור הספקה ,וטיפול ע"י גלויים , 

 חשמלאי. 

 

עמדות  6
 בודהע

בות ברצפה רטי
סכנת מעידה,  /

החלקה או  
 נפילה  

. להקפיד על ספיגת השמנים באמצעות חומר סופג 1
 ולשמור על רצפה נקיה ויבשה .

 זילת הנוזלים. מקור נ. תיקון ואיטום 2

 

פירוק  7
הרכבת /

 משאבה 

שימוש בכלי  
עה עבודה /פגי

 מכני 

פ"י .שימוש בציוד או בכלי עבודה לפי הוראות היצרן או ע1
 דם , נפילת ציוד , התהוות של רעש . ייעו

תמש בציוד מגן אישי מותאם לגורם הסיכון כגון . להש2
 טיחות.משקפי מגן, כפפות, קסדת מגן, לבוש שלם ,נעלי ב

. להקפיד שימוש בכלי עבודה תקינים ובדוקים אין  3
 ולבטל אמצעי בטיחות, להסיר מיגון

 

הרמת  8
 -משאות

מהווה סיכון  
  של הפעלת

 ר מאמץ ית

במשק היה  ,שהמטען  להקפיד  ציוד  שינוע  מתאים בעת  ל 
בעובד  לעזר  או  שלך  האפשרי  האישית  הרמה  כושר  ,לפי 

 לסוגיו.נוסף, במתקן הרמה / שינוע 

 

מהווה סיכון   בודה בגובהע 9
של נפילה  

 מגובה

בשימוש בציוד ואמצעי בטיחות  חובה לבצע את העבודה 
עבודה  "התקנות תיקנים שמחויבים בהתאם לדרישות 

 בגובה" . 
קני או על גבי משטח עבודה להשתמש ולעמוד על סולם תי

 מגודר.

 

שימוש   10
בתקן 

 הרמה)עגורן( 

נפילה חלקים  
 מגובה

מאוחסן/מורם בגובה הינו במצב יציב  .לוודא שהציוד 1
 ומובטח, 

ה/עגורן מותר רק לבעלי אישור  . הפעלת מתקן הרמ2
 בתוקף לאחר שהוסמכו לכך .

שבעלי  תקן הרמה ואביזרי הרמה מש בובה שימו. ח3
 וקף של בודק מוסמך שלמתקני הרמה . אישור בת

 
 

     

 
 



 

ערך :  שאיבות בבית מלתהליכי עבודה -בטיחותייםנים הכרת גורמי סיכו

 פטר פישמן
 

ליקוי שאותר/   מיקום/נושא מס'
 מפגע

אישור   יכון/המלצות לטיפולס
קבלת  
 המידע

התנהלות   11
 העבודה

סר חו
 אירוע חריג /פיקוח

עין או שיחה ביניהם  .צוות העובדים ישמרו על קשר 1
 עד גמר ביצוע המשימה. 

העובדים במצב בריאות תקין ,כי  .מנהל יוודא כי כל 2
תים מים בכמות מספקת  ושוטפים עצמם הם שו

 מלכלוך.

 

הדרכות  12
אה  והרש

לביצוע 
 העבודה

חוסר מידע/תאונה  
 עבודה

ה להכרת הסיכונים  לת המשיממתן הדרכה לפני תחי
 ת עם הסיכונים.ומתן מידע וידע להתמודדו

 

 

פעולות בלתי  13
 צפויות

סיכונים 
 ם פיסקליי

בתוך  בטמפרטורה או לחץ  םשינויים פתאומיי.1
המקום הסגור, כתוצאה מתהליכי חמצון , פירוק  

 ל ריאקציה כימית אחרת. חומרים או כ
ויר ,  אספקת או. מערכת אוורור מקומי/מרכזי : מפוח 2

ם הסגור המחובר לצינור, אותו יש להכניס למקו
 במטרה לספק אויר צח למקום. 

 

טיפול  14
שינוע /

חומרים 
 מסוכנים

חשיפה לחומרים  
  מזהים/ חשיפה

 ביולוגית

ולנקוט  הסיכונים  לפי  אישי  מגן  בציוד  להשתמש 
הפעלת מערכות  , גם לוודא  למזער את החשיפה    פעולות

מ את  הכר   , כפייניקה  של    ידע   אריזה  גבי  על  שצוין 
מ מחומר  ,או  בטיחותהחומר  )גיליון  נלווה    -ידע 

MSDS..) 

 

עבודות  15
תיקון 

 שיפוץ ו

טיפול לא נכון או  
בלתי זהיר  

ה לחומרים  חשיפ/
 מסוכנים

  איש ידי על תעשה הבסיסית המכונה . אחזקת1
 .לכך מורשה טכנאי  או תחזוקה

 מכונותוה תקניםהמ ינותקו  הניקוי פעולת . לפני2
 העובדים. צוות  עם בתאום, החשמליים מהמעגלים

לבצע את הפעולות לפי הוראות עבודה והבטיחות לפי   .3
 המשאבה של היצרן.ספר 

 עבודה שהם  מותאמים ותקינים. שימוש בכלי  .4
בהתנהלות  מרוןהקפדה על שטח מרווח לאפשרות ת 5

 של תהליך העבודה.
שי: כפפות ,נעלי  ד מגן איביקורת ובקרה שימוש בציו .6

 , מגני שמיעה וכו'מגןקסדת בטיחות ,משקפי מגן, 

 

כלי עבודה   16
או מכונות 
הפולטים 
 רעש מזיק 

חשיפה לרעש  
 מזיק 

מותאם לגורם הסיכון מגן אישי  להשתמש בציוד.1
 כגון: מגיני שמיעה.

 ת השהייה בעזור רעש מזיק . . למזער א2
 . ביצוע בדיקות שמיעה כל שנה .3

 

ביצוע העבודה  ד חירוםציו 17
ללא ציוד לשימוש  

רה חירום/  במק
חוסר אפשרות 

הגשת ע"ר ופינוי 
 חירום

לוודא לפני ביצוע העבודה שרכב הצוות יהיה זמין  
עזרה ראשונה, מטף כיבוי אש ,   -ם בו הציוד :וקיי

  100 -הצלה. רשימת טלפוני חירום:מכשיר קשר, ציוד 
 הכבאות.רשות  102מד"א,   101משטרה, 

 

י פנו 18
הפסולת 

 שנאסף בו

פינוי לשטח  
ורי / זיהום  ציב

 סביבתי וביולוגי

ניקוי התא מפסולת או כל חומר וחפץ אחרים והוצאת  
והשלכתו למקום המיועד   ובהביהלכלוך מחוץ לתא 

 לפסולת

 

תחזוקה   19
 וניקיון מבנה

יפה לפגיעות  חש
מכניות ולאבק  

 וגורמים ביולוגים

י לפי הסיכונים ולנקוט  מגן איש  להשתמש בציוד .1
 .  שיפהפעולות למזער את הח

 . להקפיד שימוש בכלי עבודה תקינים. 2
 . שימוש בחומרי ניקוי וצבעים תקנים . 3

 

 
 



 

   בבית משאיבותלתהליכי עבודה -נים בטיחותייםסיכו הכרת גורמי 
 ישמן ערך : פטר פ

 
ליקוי שאותר/   מיקום/נושא מס'

 מפגע
אישור   לסיכון/המלצות לטיפו

קבלת  
 המידע

ת, פגיעות מכניו גינון וגיזום 20
חשיפה  

לגורמים 
 ביולוגים

 מותאם לגורם הסיכון .להשתמש בציוד מגן אישי  .1
  ,איןעבודה תקינים ובדוקים להקפיד שימוש בכלי  .2

 .להסיר מיגון ולבטל אמצעי בטיחות
הכר את מידע  כפי שצוין   -עבודה עם חומרים מסוכנים  .3

גבי ש  על  )גיליון אריזה  נלווה  מידע  מחומר  ,או  החומר  ל 
 (. .MSDS  -חותבטי

 

 

טיפול   21
והפעלת 

 גנרטור

פגיעות מכניות 
 ,התחשמלות 

 ראות היצרן.עבודות והפעלה הגנרטור לפי הו .1

 טיפול והפעלה רק לעובדים מורשים בלבד . .2

 ע תחזוקה יש למנוע הפעלה מקרית. ביצובעת  .3

קירור   מן ,נוזללהקפיד על בדיקת סדירה של ש .4
 והחלפת מסננים . 

מותאם לגורם הסיכון אישי להשתמש בציוד מגן  .5
 כולל מיגיני שמיעה ,ככפות ועוד.  

טיפול ובדיקת מערכות החשמל ע"י חשמלאי   .6
 מוסמך. 

 אין למלא דלק כשהגנרטור פועל.  .7

 

טיפול  22
ותיקון 

כות מער
  חשמל

כלים  ו
 חשמלאים . 

בעל   י חשמלאיביצוע עבודות חשמל רק ע" .1 התחשמלות 
 חשמלאי מתאים .  התעוד

אנרגיה ממקורות  יש לנתק מערכות .2
 הספקתם .

 ביצוע עבודה ע"י שני עובדים. .3

  בעלי בידוד תקני נגד  שימוש בציוד מגן אישי  .4
 חשמול.

תקני  נגד  שימוש בכלי עבודה בעלי בידוד  .5
 חשמול .

 

 מכים וציוד לבדיקה מס
 חודש(.  24ם) בתוקף ת העובדי.  אישור ביצוע עבודה במקום מוקף של צוו1
 של מעבדה היצרן . -חודשים (6של מכשיר מדידת גזים ) . אישור תוקף  2      
בודק  חודשים( תסקיר בדיקה של 6)י הרמה  ואביזר. אישור תוקף של החצובה תלת רגל 3      

 מתקני הרמה . 
לה כולל כל  בולם נפישנים של רתמת בטיחות ו 1-5אישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות . 4     

 האביזרים הקשורים עליו .  
                                חודש(כולל מערכת                       12ציוד מגן אישי ) אישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות של .  5    

 חיצוני.
 חודש.  14בעלי תסקירי בדיקה בתוקף של  -קני הרמה  . מת6        

 

 
 
 

 

 תאריך חתימה:  טל נייד: ת.זהות: ומשפחה: שם  קבלן/מנהל עבודה

            



 

   ביצוע עבודות במתקן תחנת שאיבהל הוראות בטיחות 
 לקט וערך פטר פישמן

 כללי   .1
 כאשר מפלס העליון נמצא בגובה הקרקע.  תת קרקעיםי מפלסים במבנה הבנו

צן, מחוסר חמדה במתקנים אלה טומנת בחובה סיכונים כגון נפילה מגובה, חנק העבו
 חלקה וזיהום.ממגרפות, ההרעל הגזים, צביטה, ופגיעה 

 .מטרה     2  
אונות מטרת הנוהל זה להסדיר אמצעי הגנה ולהנחיל שיטות והרגלי עבודה למניעת ת

 אפשריות, אין בכוח מסמך זה לבטל הוראות החוק. 
 . .    הגדרות3        

 .1970-פקודת בטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל •

 ע והדרכת עובדים ( .)מסירת מיד 1954-התשי"דהפיקוח על עבודה  ארגוןוק ח •

    .2007 -טיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"זתקנות הב •

 . 1997 –בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  תקנות הבטיחות •

 .1990  -תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( , התש"ן  •

 .     שיטה. 4        
ל לצורך ביצוע כניסת עובד יחיד למתקן תעשה בהתאם להוראות המנה-.עובד בודד4.1

הבקר  יאת נתונים ממסוף נים , קרעבודות המוגדרות כעבודות קלות כגון רישום נתו
 נל חיצוני של לוח החשמל בדיקות ויזואליות של הציוד .ביצוע לפעולות על פ

 חל איסור לבצע דברים הבאים :
 מפלסים ויותר. לרדת שני 4.1.1
 ח.ולפתוח דלתות ארון חשמל כ 4.1.2
 עבודות חשמל.  לבצע 4.1.3
 לטפל במצופים ומדי מפלס. 4.1.4
 גוב.לטפל במ 4.1.5
 וב .להיכנס לבור רט 4.1.6
 לפתוח סבכות. 4.1.7
 כל עבודה המוגדרת לעבודה בגובה.  4.1.8

 ירידה בשני מפלסים ויותר מותרת. 4.2
 בדים לפחות.בנוכחות שני עו 4.2.1
 . באופן תקינה ויעילה מערכת האוורור פועלת 4.2.2
 וקף.בדיקה בת תהעובדים מצוידים במכשיר לזיהוי גזים תקין ובעל תווי 4.2.3

 .  דה אחזקה של המגובים תעשה על ידי שני עובדיםכל עוב -.מגובים4.2.4               
 לפני עבודות על המגוב ,יש להפסיק את פעולתו.  4.3.1
 אין מבצע עבודה על המגוב בזמן שהוא פועל. 4.3.2
 והעבודה על המגוב מחייבת שימוש בסולם נייד. במידה 4.3.3

 לם.הסוע את יש לקב 4.3.3.1
 ודה בגובה . יש להשתמש בציוד מגן אישי לעב 4.3.3.2

 מפלסים תחתונים יוגדרו כמקום מוקף במקרים הבאים: 4.4
 . מערכת האוורור אינה פועלת 4.4.1
 לאחר הצפה. 4.4.2
 יוב.פעילות שעשויה לגרום לכניסה למי ב 4.4.3
 החוק.כניסה למקום מוקף  תעשה בהתאם להוראות בטיחות ו       
בפירוק הסבכות הפתחים ברצפה   עבודות צוותי מכונאים או עבודות הכרוכות 4.5

על ידי  , מגודרות דלתות/ לצורך פירוק ציוד יהיו סגורים בכל עת על ידי הסבכות
 מעקה יחד. 

 ש לנקוט פעולות הבאות:יפתיחת דלתות ,/במידע ויש צורך לפרק סבכות 
ות העבודה יש לבצע תדריך על  נהלעל התיש למנות מנהל עבודה או אחראי  4.5.1

סיכונים ואמצעי בטיחות. יש לפנות מהמתקן עובדים /נוכחים מהות העבודה, 
 שאינם נחוצים. 

 יתבצע.  דלתותפתיחת /פירוק הסבכות 4.5.2
 במידה ויש מעקה הוא היה מורכב בכל עת .  4.5.2.1
ם יעגנו בדי,העו במידה ואין מעקה או שיש להסירו לצורך פירוק הסבכות 4.5.2.2

 ה . את עם הציוד מגן אישי לעבודה בגוב
 יסומן באופן בולט. הפתח 
 יהיה נוכח ליד כל פתח פעור בכל העת עד להחזרת הסבכות.העובד 

http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf
http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/03B31C7D-EA6D-4BBE-9F64-ED6182E84F22.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/03B31C7D-EA6D-4BBE-9F64-ED6182E84F22.htm


 

 ש לקבוע שיטת התקשרות בין העובדים הנמצאים במפלסים השונים.י 4.5.3
 ר.פי הביקולאולאחר קבלת תדריך בטיחות בהתאם  -כניסת קבלנים /אורחים  4.6
לים הכללים של מקום מוקף ותעשה על  על הבור הרטוב ח-כניסה לבור הרטוב  4.7

 הוראות בטיחות לעבודה במקום מוקף .
עובד משגיח  מחוץ   רים לפחות כאשר בכל מקרה יישאעובד 2-3הצוות יכלול  4.7.1

 לבור ובקשר .
במקום   על עבודהגש להיות בעלי אישור לביצוע עבודה בגובה בתוקף עם הד 4.7.2

 מוקף מרשות מורשה.
ציוד מגן אישי לעבודה במקום מוקף הכולל אמצעי לגילוי וזיהוי  להצטייד ב 4.7.3

 בתיקי עזרה ראשונה . גזים, אמצעי נשימה, ציוד חילוץ מצויד
 ויגים לפריטים של :.להציג את כל האישורים מת4.7.4        

 חודש(.   24ובדים) בתוקף צוות הע מוקף שלאישור ביצוע עבודה במקום 4.7.4.1
 של מעבדה היצרן . -חודשים (6של מכשיר מדידת גזים ) אישור תוקף4.7.4.2
חודשים( תסקיר בדיקה של 6)  ועמנוף זר /אישור תוקף של החצובה תלת רגל4.7.4.3

 בודק מתקני הרמה . 
ובולם שנים של רתמת בטיחות  1-5של היצרן/ספק  תוקף תקינות אישור4.7.4.4

 ל כל האביזרים הקשורים עליו . פילה כולנ
  חודש(כולל 12ציוד מגן אישי )אישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות של 4.7.4.5                  

  וני.חיצ ת משימערכת נ
 
 

 הוראות בטיחות -עבודה במקום מוקף  

כניסה והיציאה ממנו קשה, או שעלול להכיל אטמוספירה מסוכנת "חלל מוקף "חלל שה   
המפורטים להלן עלולה להסתיים באסון.  כניסה שלא ע"פ כללי הבטיחות -שהייה ארוכה.מיועד ל  

: הסיכונים העיקריים בכניסה ובעבודה בחלל מוקף הם : 

.                 זים רעיליםנוכחות ג םנוכחות גזים נפיצי- חוסר חמצן -   

 הכנות ובדיקת אמצעי בטיחות לפני ביצוע העבודה

.צוע עבודותא כי העובדים הודרכו ותורגלו ומיומנים בביודה יוודמנהל העב.1  

ותכנון מראש של העבודה  ארגן את אזור העבודה ופנה מכשולים.. 2 

י העבודה הדרושים.  לבדוק את הציוד ואמצע.3  

ם.  קבע נוהל מקומי לחילוץ והצלה במקרה חירו.4  

.  ודא כי אחד מהעובדים בצוות ידע להגיש עזרה ראשונה. 5 

לת עובדים ועוברי אורח )כולל קונוסיםגידור וסימון למניעת נפי  -לט בשלטי אזהרהגדר וש. 6 

.  וכדומה מהבהבים פנסים ,מחסומים ,תמרורים  

 לל מוקף ואת אזור העבודה מכל מקור הזנה ו/או קווי זרימהיש לנתק את הח.7

. אחרים  

פתיחת כל הפתחים  ת חמצן.ים והכנסלהתקין מערכת אוורור (מפוח) על מנת להקטין את כמות הגז.8

ות שני פתחים בכוונים מנוגדים(. לאוורור מהיר ניתן להשתמש במפוח או שואב  לרווחה )רצוי לפח

  אוויר

-מתאימים עלהכנת אמצעי חילוץ  ,יוד מגן אישי, ציוד עזרה ראשונה וכיבוי אשובדוק תקינות צ .9

  .רכב חילוץכולל לל( וד לבד כידי עובדים הנמצאים מחוץ לביוב כל העת )אין לעב

 עובדים, כאשר אחד 2 –עובדים לפחות או חצובה ו  3כחות  הכניסה תתבצע בנו .10

. מוגן נפיצות פוןימתין מחוץ לחלל המוקף ובידו מכשיר קשר/ טל  

.   ודא כי כלי העבודה מוגני התפוצצות. 11 

 .    לפיצוץ וםעלול לגרמכשיר חשמלי או כל מכשיר אחר ה חל איסור שימוש באש גלויה,.12

 במקום, בדוק את שלמות .   יאה מחלל מוקף. במידה וישנו סולם קבועשימוש בסולם לכניסה וליצ .13

 ,לוודא העדר אדים רעיליםכשיר ניטור, יש ערוך בדיקה רציפה באמצעות מ.14



 

 .   מספקת. בכל התראה של גלאי הגזים אין להיות מעל פתח הכניסה נפיצים וקיום חמצן במידה

  .מתאימות ם, כבוש קסדת מגן וכפפותחלף בגדי מתאים נעלי/מגפי בטיחות, מגן פניה.15

תאורה מתאימה לסוג העבודה .  למקם . יש 16  

             צפוי לרדת גשם ,רוחות .יורד או להימנע מעבודה ש. 17

 של נוכחות חולדות, נחשים, עקרבים וכדומה . בדיקה מקדימה. 18

לים ומכויל,  גלאי גזים רעי גלאי מתאים, תקין (H2S) גלאי גזים נפיצים - גלאים 3המצויד ב  .19

 .גלאי העדר חמצן. הגלאי יהיה מצויד בהתרעה קולית חזקה
 

 עבודה בחלל מוקף   ביצוע כניסה ל
ים להימצאות פחמן דו חמצני, מתאן וכדומה. חמצן . מדידת אויר לפני הכניסה בעזרת מכשיר מתא1

.   20%-17% ביןצריך להיות   

 וגנרטורים .   מנועים ,מכוניות של פליטה מצינוריות מרוחק האוויר . יניקת2

  -בציוד מגן אישי.לבוש והצדדות 3

הגנה רן( ,בכפפות מתאימות )כגון גומי או ניאופייגים אטומים ומגפי גומי, א. כולל חליפות  בגדי ד

ם, או מערכת נשימה סגורה אם נחוץ  ים רעיליעל העיניים, והגנה על הנשימה )פילטר לסינון חומר

(פ )מערכת נשימה פתוחהחבוש מנ" . . קסדת מגן ויהיה מצייד בפנס וגלאי הגזים  יחבוש   

כננת  ן אליו קה מחובר חבל אשר קצה היה מחודר להתקן קבוע שמותחגור רתמת בטיחות שאלי ב.

הורדה באופן מווסת ומערכת בלימת מנפילה בלתי מבוקרת .ל  

   

אחר זמן זה ישדקות רצופות. ל 51שהות במקום מוקף יותר מ אין לה. 4  

דקות לפחות מחוץ למקום המוקף 10אחר או לקיים הפסקה של להחליפו בעובד  . 

ודה התקלח והחלף בגדיך כולל שטיפה וניקוי .. בגמר העב5  

הוחזרו   חזר את המצב לקדמותו, כולל סגירת כל הפתחים , כמסים ורשתות. בסיום העבודה ה6

 למקומם באופן המאפשר מעבר בטוח . 

 

 חירום
. קיים הרגשה של סחרחורת או בחילות, התפנה מיד מהמקום. 1  

ע לאוויר הצח באמצעות . יש להוציא את העובד מיידית למפלס הקרק2  

חבל הצלהכננת/חצובה וכבל או  .  

זיםהיכנס לחלל מוקף שנמצא בו עובד פגוע אלא לאחר בדיקת העדר ג. אין ל3  

    ירת חמצן תקינה וכאשר קיים מחלץ בחוץ .ואוו

. העובד המחלץ יכנס למקום המוקף מצויד בכל אמצעי המיגון לרבות מערכת 4  

טיחות וחבל הצלה המוחזק ע"י עובד או חצובהנשימה או מסיכת גז, רתימת ב  

 .מחוץ למקום המוקף

-.101ד אדום בטלפון הזעיק את מגן דול. יש לדווח מיד ו5  

 

 סיום המסמך

 

 

 

 תאריך חתימה:  טל נייד: ת.זהות: שם ומשפחה:  קבלן/מנהל עבודה

            



 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

 פטר פישמן ממונה בטיחות  /מדרור בטיחות בע" 
 15389401112, פקס'  0528510505טל':                                                                    

   74072נס ציונה  26רח' תל חי                                                                                   

        
 באתר-ות כלליות בעבוד יכונים בטיחותיים הכרת גורמי ס

 
לבצע לפני כל תחילת תהליך עבודה , יש  -ניםזיהוי והערכת סיכו

השלמת המשימה ,בצורה  עולות מקדימות להצלחת נקיטת פ
 תקינה ולסבירות רצון של כל הגורמים שקשורים . 

 

שמירה על בריאות האישית ולהיזהר מגורמים  -סוקתיתגהות תע
ניעת או מזור חשיפה למקורות של רעש מזיק, סביבתית ע"י מ

אדי כימים וגזים שיכולים להיפלט   ות חשיפהתאורה , כן לאפשר
 ך של חומר כימי.עבודה, או היווצרות שפמתהליך ה

ות א. שמירה על היגיינה אישית .        ב. ביצוע בדיקות רפואי
 תקופתיות  

 
לכן בעת    –מהווה סיכון של הפעלת מאמץ יתר  -הרמת משאות

ושר  שינוע ציוד להקפיד ,שהמטען היה במשקל מתאים ,לפי כ
מתקן הרמה האישית האפשרי שלך או לעזר בעובד נוסף, ב הרמה

 גיו.שינוע לסו /
 

חובה    –. מהווה סיכון של נפילה מגובה )אדם( 1 -עבודה בגובה
בודה בשימוש    בציוד ואמצעי בטיחות תיקנים לבצע את הע

 רישות "התקנות עבודה בגובה" . שמחויבים בהתאם לד
 גבי משטח עבודה מגודר. י או על להשתמש ולעמוד על סולם תיקנ

לוודא שהציוד מאוחסן/מורם בגובה  –ובה . נפילה חלקים מג2 
הינו במצב יציב ומובטח, חובה לחבוש קסדת מגן במעברים של  

 דוף.המי
 

  אין לגעת  –מהווה סיכון להתחשמלות  – עבודה במערכות חשמל
בציוד חשמלי שאינו תקין או חיבורי חשמל גלויים , יש לנתק  

 הל להמשך טיפול בו.קור הספקה ,לידע את המנמידית ממ
 

להקפיד שימוש  -עבודה עם כלי עבודה ידניים /מכונות ייצור
יגון ולבטל אמצעי בכלי עבודה תקינים ובדוקים אין להסיר מ

וראות היצרן  בטיחות, ביצוע עבודה לפי חוקי בטיחות ולפי ה
 בלבד. 



 

להשתמש   -מכנית פעולות שקיימות בהם אפשרות לפגיעה     
כגון משקפי מגן, כפפות,   י מותאם לגורם הסיכוןבציוד מגן איש

 קסדת מגן, לבוש שלם ,נעלי בטיחות , וכו'. 
 

תמש בציוד מגן אישי לפי  להש -עבודה עם חומרים מסוכנים
פה , גם לוודא הפעלת  הסיכונים ולנקוט פעולות למזער את החשי

אריזה של   ן על גבימערכות יניקה , הכר את מידע  כפי שצוי
 .(.MSDS  -ליון בטיחותהחומר ,או מחומר מידע נלווה )גי

 
לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש זמין ונגיש לפני  -דליקה/אש

צב חירום לבצע פעולות כיבוי מידי ו/או , במ תחילת עבודה
 ( 102' קריאה לעזרת מידית .)טל

 
גע  עזרה ראשונה לנפ -הגשת/קבלה הטיפול של עזרה ראשונה

צועי עלול  רק אדם, שהוכשר והוסמך לכך. טיפול בלתי מקיגיש 
 (.  101להזיק יותר מאשר להועיל!)טל' 

 
בין שני   נגשותיכול להוות סיכון של דריסה ,הת -סביבת עבודה

ניות , חובה לנעול נעלים בטיחות תק -כלי רכב, החלקה /מעידה 
ועה  להקפיד על רצפה יבשה, נקייה ,ללא כל מכשול פנוי לתנ

 .  םמיחשיפה לגורמים ביולוגיים , לזיהור חופשי. ומעב
 

המקום וגם ביצועו  חובה לבצע איוורור- עבודה במקום מוקף
אין להשליך אביזרי  ף.בדיקת גזים לפני מכנסים למקום המוק

 ש המיכל אחסוןאלה שימו ,פינים כלי עבודה קשירה ,מוטות
 וכו'. 

ם המיועד כזם במקויש לר אין להניחם על מכסי בורות הגישה
 י. להם ובצורה שלא יהוו מפגע בטיחות
 תיקני חזקים ויציבים . יש להשתמש במתקן ואמצעי חילוץ 

 
ד מגן תיקני של מקנה  : שימוש בציו  עבודות ריתוך או אש גלויה

ריתוך תקין שכולל הגנב מפני קרינה גיצים  , ולוודא שהמתקן 
פה אש אדם  להציב צוש אמצעי ביטחון )אל חוזר, בולם להבה (. י

מניעת הצתת  מנת להבטיח על בו מבוצע הריתוך באיזור נוסף 
 . דליקים באיזור חומרים

זמן מחודשת ל התלקחו בגמר עבודת הריתוך יש לוודא מניעת
 .  בהתאם להיתר העבודה הנדרש

 
 טיפול בו, ודות פירוק אסבסטעב- אבק מזיק/ עבודות באסבסט 



 

בהתאם לתקנות ת הקבלן אריזתו ופינויו תבוצענה באחריו
העובדים באבק  ית ובריאותתעסוקת הבטיחות בעבודה גיהות

הטכנית לאבק   הוועדה ובהתאם להנחיות (1984ד "התשמ) מזיק
 הסביבה.  גנתשל המשרד לה מזיק

 
 דחפור  י לשמור מרחק בטוח מ -חפירות

קשר עיין עם מפעיל  יש לשמור על ך העבודה, תהליבכל שלב 
 ון סות לכיותוך התייח הדחפור

העבודה ולסמן   בה לגדר את שטח. חוהנסיעה קדימה ואחורה
באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות 

וע עבודה לפי תקנות בניה ובניה ביצ .לרבות עבודה על מנופים
 הנדסית .

 ריאותשמירה על הב – הגיינה
 .בכל תהליך ובכל עבודה נחשפים לחומרים •

 .גיינהיסקות חובה לשמור על הלפני ההפלאחר העבודה ו •

 .כול ולשתות בעמדות העבודה אין לעשן, לא •

 .לפני האוכל חובה לשטוף ידיים היטב  •
 

                                                              
 
 

 ממונה בטיחות פטר פישמן  /דרור בטיחות בע"מ
 15389401112, פקס'  0528510505טל': 

 74072ציונה נס  26י רח' תל ח

מסוכנת בשטח אישור וחתימת מזמין    טופס החתמות לקבלת היתר עבודה 

 העבודה  

 תקופת העבודה  תאריך הנפקה   מהות העבודה  הקבלן/מבצעשם 

   

מתאריך_________  עד  
 תאריך_________ 

 דה השייכים לחברהרשאי להשתמש בכלי עבו 

 פרט:   לא   כן   

 הערות: 

 )חתימת מזמין העבודה( ישיר מטעם המזמין שם מפקח עבודה  שם המזמין 

 xחתימה:___________     

 מסוכנות היתר לעבודות  .1

                 אזור/מחלקה   ודה/פרויקטתיאור העב
תאריך  
 שעת הנפקה  הנפקה 

    

 צעשם החברה/מב
ובדים  מס' ע
 היתר קבוע היתר יומי    היתר זמני      תוקף ההיתר   בצוות

 עד תאריך_________   מתאריך_________   



 

אופן 
העבוד 

 ה
עבודות   ושיפוצים     עבודות בניה  חלל מוקף   עבודה ב עבודה בגובה   מות    עבודות ח 

 חשמל 

 עבודה על גגות    מסוכנים/רעילים    עבודה עם חומרים עבודה אחרת:     

 נפסלוכלי עבודה ש   נבדקו וסומנו כלי העבודה הבאים  

     

אישורי  
 עבודה 

 הרמה    במת סל הרמה    ולמות   ס מנוף     ציוד עבודה בגובה    ד הרמה    ציו 
 מיכל/בלון גז   כימיקלים/ממיסים/חומרים     מכשירי להבה גלויה     מלגזה    פיגומים    

 אחר: מכונה ממונעת 

 סיכונים 

חנק/חוסר כוויות כימיות     חום     ה    נפילה מגוב   רעילות  אש/דליקות    נפיצות     
 צן    חמ

 אחר: פגיעה מציוד כבד  תי    סביב רטיבות     אבק     רעש   ה    קרינ התחשמלות    

 
 

 
  

 
 

שימוש 
בציוד מגן 

 אישי 

מסיכת פנים     נשמיה    ניים    מגני אוז קובע מגן     חליפת מגן     כפפות     
 מנ"פ   

 אחר: ערדליים     נעלי מגן     ציוד לעבודה בגובה     משקפי מגן     

אמצעים  
 יםנוספ

ניטור חמצן/רעילות     עגינה    סימון המקום    גידור המקום     שילוט אזהרה    
  ל עבודה למפקח עבודה    הודעה ע תיאום מראש    חות    סקר/תוכנית בטי 

 אחר:

 מגיש עזרה ראשונה מוסמך  רכב חילוץ   ציוד חילוץ   עזרה ראשונה ציוד חירום

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 פטר פישמן ממונה בטיחות  /דרור בטיחות בע"מ 
 15389401112, פקס'  0528510505': טל

 7407נס ציונה  26רח' תל חי 

 
 ות אחרתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה 

 1992-ם(, התשנ"גואתתי
 )ג(18תקנה  תוספת חמישית

 א(  מינוי מפעיל מכונת הרמה )
 הממנה  
  ........................................................ שם  
 (תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל מכונת ההרמה)  
 ן.....  טלפו..............................מיקוד .. .............................. כתובת .. 

………………....  
 ................................................... תפקידו 

 
 ב(  תיאור מכונת ההרמה שלגביה מתייחס המינוי )
        .................................. היצרן שם המכונה ............................................... 
 .......................העבודה הבטוח...................................עומס הה .....מס' מז 
  ........................................ המכונה מופעלת ע"י 
 (כוח מיכני, חשמלי, הידראולי, פנאומטי)
 
 ג(   המפעיל)
  .................. שם האב........................שם פרטי ..המשפחה ...................... שם 
  ......................... ..... מקצוע......שנת לידה ...... ............. ................מס' ת"ז . 
 .................................................... תכתוב 

 
 הצהרת הממנה   ד()
 מפורטים בסעיף  ם שפרטיואני החתום מטה מצהיר בזה כי מיניתי את האד  
 ההרמה המתוארת בסעיף ב' לעיל, וכי הוא עומד  ג( לעיל להפעיל את מכונת) 
 ,בודה )עגורנאיםתקנות הבטיחות בעשל  18בכל הדרישות המפורטות בתקנה  
 .1992-מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג 

 
   ________ _____ חתימה _____________ שם הממנה  __________ תאריך 

 
 ה(  הצהרת המפעיל)

 הנתונים האישיים המפורטים בסעיף )ג( לעיל נכונים אני מצהיר בזה שכל 
של   18 ב( לעיל כנדרש בתקנההמפורטת בסעיף ) וכי קיבלתי הדרכה בהפעלת המכונה

 התקנות  
 .הנזכרות בסעיף )ד( לעיל

 
  _____________חתימה_____________ מפעילשם ה __________ תאריך 

 
 
 
 
 

                 



 

בטיחות  דרור                                                                                                                

                                בע"מ                                                

 74072נס ציונה   26רח' תל חי                                                                                         
יל:  אימי                                                                                                          

et.il10@012.ndrorlevi   

    , 0528510505טל':                                                                                                 

פקס'                                                                                                     

הוראות בטיחות לתפעול                                                                   15389401112
 גנרטור 

 לקט וערך פטר פישמן 
 מטרה.

נות את המידע וידע בתחומי הבטיחות על להקגנרטור נהלי בטיחות בעבודה עם   1.1
 ושמירה בטיחות ובריאות העובדים . מנת להבטיח עבודה תקינה 

 מועבר לידיעת העובדים . ת חיי להיושינויים בנהלים ובהנחיות  1.2
להיות מודעים למקורות הסיכון והוראות הבטיחות בנוגעות  העובדים חייבים  1.3

 לעבודה.
 ת התועלת המרבית. הקפד על ההוראות וכך תפיק מהמוצר א 1.4

 ה הבאים: יש חובה לפרט את הנחיות ונהלי בטיחות לעבוד 1.5
   עי חירוםטיפול באירו-במצב חירום תחזוקה שוטפת.-במצה שיגרה

 הגדרות 

 .1970-התש"לפקודת בטיחות בעבודה )נוסח חדש(  •

 .)מסירת מידע והדרכת עובדים (  1954-ארגון הפיקוח על עבודה התשי"דחוק  •

    .2007 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"זתקנות  •

 . 1997 –ודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז יחות בעבהבטתקנות  •
 1990  -תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( , התש"ן        

 בטיחות הוראות -.שיטה2
במקום סגור או במקום שאינו  הגנרטור להפעיל את על מנת למנוע הרעלת גזים, לעולם אין .2.1

     .מאוורר

הגנרטור חייב להיות מונח על משטח מוצק ויציב, ובמצב אופקי.22 . 

י מעבר לזה המצוין על גביו. עומס יתר עלול אין להעמיס על הגנרטור עומס חשמל.2.3

צר את משך חייולגרום לו נזק או לק . 

(. הפעלת המנוע בקצב מופרז עלולה  ם גבוהיםבקצב מופרז )טוריאין להפעיל את המנוע .2.4

מנע מכיוון עצמאי של החלקים יהמשתמש. כמו כן, למען שלמות המכשיר, יש להלסכן את 

את קצב סיבובי המנוע. בעת הצורך יש לפנות לתחנת שירות היכולים להעלות או להוריד 

 .מקצועית

קין. אין להפעיל  ת במצב תאחר חייבים להיו כבל מאריך, כבל חשמלי וכל ציוד חשמלי2.5

פגומים כלים חשמליים כאשר הכבלים . 

על מנת למנוע הרעלה או פגיעה משריפה אל תפנה את האגזוז לעבר מכשירים כל שהם .2.6

עצמים כל שהם או לעבר . 

תדלוקכדי למנוע שריפה דומם את המנוע תמיד לפני .2.7 . 

י דלקכדי למנוע שריפה נקה תמיד עודפ.2.8 . 

פה שים לב לגבי סוג הדלק ומגבלותיומנוע שריכדי ל.2.9 . 

די למנוע שריפה אל תפעיל את הגנרטור במקום דליק או ליד חומרים דליקיםכ2.10 . 

שאינו מ  פעיל את הגנרטור במקום גשום או מושלגלמניעת התחשמלות אל ת.2.11 . 

רטובותחשמלות אל תיגע בגנרטור בידיים למניעת הת 2.12 . 

חרים. יש לתקן אופן קבוע וסדיר לגילוי נזילות או נזקים את הדלק בבדוק את מערכ 2.13 

 .כל פגם לפני הפעלה חוזרת
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ור מכשירים חשמליים. יש להמתין שהגנרטור יגיע למהירותו הנורמלית לפני חיב2.14

. נתק מכשירים חשמליים לפני דימום   

גנרטור  וברים לגנרטור המנע ממצב שהמניעת נזק למכשירים חשמליים המחל .152

בה עקב חוסר דלקכ . 

 .ר ברכב דאג שלא יהיה בו דלק שעלול לנזול החוצהלפני הובלת הגנרטו 2.16 
 
 .דימום המנוע3

 OFF.הורד את המפסק החשמלי למצב 3.1
 OFF.העבר את מתג ההפעלה למצב 3.2
 OFF .סגור את ברז הדלק למצב3.3

ההפעלה למצב   ד את מתגבמידה ויש לדומם את המנוע במצב חירום הורד מי שים לב:
OFF. 

 .טיפולים ואחזקה4
 קפיד על ביצוע בדיקות וטיפולים על מנת להבטיח את תקינות הגנרטור.יש לה

 שמן מנוע4.1
 כל הפעלה.יש לבדוק שמן לפני 

 לאחר החודש הראשון יש להחליף את השמן בשמן חדש.
 תעשה החלפת השמן כל שישה חודשים. ר מכן לאח
 .פילטר אוויר4.2
אחת לשלושה חודשים יש   עלה יש לוודא תקינות הפילטר ושלמות חלקיו.ני כל הפלפ

 לנקות את הפילטר.
 .כוסית דלק4.3

 אחת לשישה חודשים יש לטפל בפלאג. 
 ה .אחסנ4.4

 ת הדלק במקרה של אחסנה ארוכה מומלץ לרוקן את הדלק מהמיכל וכן מכוסי
 והקרבורטור. 

 ר ומוגן. יש לאחסן את הגנרטור, במקום יבש, מאוור 
 .התנעת המנוע4.5

 שמלי שמחובר לגנרטור. וודא כי אין שום מכשיר ח
 פעל על פי סדר הפעולות הבא: 

 ONפתח ברז דלק למצב  . 1
 ONמצב לחץ על מתג ההפעלה ל . 2
 CLOSEDהזז את המשנק למצב סגור  . 3
עד שתחוש בהתנגדות ורק לאחר מכן משוך בבת התנעה משוך קלות בכבל ה . 4

 ות.אחת ובנמרצ
 .OPENאחר שהמנוע הונע הסט את המשנק למצב ל . 5
 יש לאפשר למנוע לעבוד מספר דקות טרם חיבור מכשיר חשמלי אליו  . 6

 .הוראות שימוש4.6
התחשמלות ממכשירי חשמל מקולקלים חבר את הגנרטור לארקה  למניעת  זהירות:
 לקרקע.

 .חיבור מכשירי חשמל4.7
של מכשירי    הספקיםלשים לב שסכום תון. יש •לכל דגם של גנרטור יש הספק חשמלי נ

 (.RETEDוברו לגנרטור לא יהיה מעבר להספק בפועל של הגנרטור )החשמל שיח
מכשירי חשמל המנועים במנועים המצוידים  •יש לשים לב באופן מיוחד לחיבורם של 

 הם גבוה מההספק שלהם בעבודה בפועל.לבקבל ושההספק ההתחלתי ש 
חבר קודם את המכשירים בעלי ההספק הגבוה שמל יש ל•בחיבור מספר מכשירי ח

 אחר מכן את המכשירים בעלי ההספק הנמוך יותר.ול
 שים לב:



 

ית יש לוודא שהדבר יעשה על ידי בחיבור הגנרטור למכשירי חשמל ביתיים בתוך הב
מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק לגנרטור או  וחשמלאי מוסמך. חיבור לא נכון א

 לשריפה. 
 שקע החשמל.שימוש ב4.8

 הנע את הגנרטור. . 1
 המתח יציב ונכון על גבי הוולטמטר. שים לב ש  . 2
 . ONחבר את התקע לשקע שעל גבי הפנל והרם את המתג למצב  . 3

מל כל  חש ת למנוע התחשמלות או שריפה לעולם אין לחבר את הגנרטור לרשת על מנ
 שהיא לרבות הרשת הביתית.

 .חשמל אחראין לחבר את הגנרטור למקור 
 מיכל דלק ריק.אחסן את הגנרטור במקום מאוורר היטב ועם 

 אין לעשן בסביבת בגנרטור בזמן התדלוק 
 הכנות לפני התנעה.

 מפלס שמן מנוע  .1

פני כל הפעלה את מפלס שמן המנוע כאשר הגנרטור מונח על משטח בדוק תמיד ל .2

 .ר ואופקי והמנוע כבוייש

 .ידן על המדפתח את מדיד השמן ובדוק את מפלס השמ .3

 .דיד השמןהוסף שמן במידת הצורך וסגור היטב את מ .4

 .20/50זכור להשתמש רק בשמן מנוע  .5

 בדיקת כמות הדלק  .6

 .פתח מכסה דלק ובדוק רמת דלק .7

 .יד כשהפילטר במקומותדלק תמ .8

 פי דלקויבש עודסגור היטב את המכסה בגמר התדלוק  .9
   גנרטור  .הוראות בטיחות לתהליך של בדיקת והרצאת תקופתית של5

 פעולות שלבים 
 כל הציוד. להוציא ממצב אחסון את  .1
 לנקות מהצטברות אבק ושמן וכו'  . 2
 למקם על משטח ישר וקשיח ונקי. 3
 אום  0.5תקן הארקה בעל התנגדות נמוכה לחבר למתקן ה .4
 וז.יכל מתכת בעל פתח עליון רחב למילוי וברז בתחתית המיכל לניקבאחסון דלק במשימוש  .5
 ר דלק מפתח התחתון לחבר באמצעות בנד צנרת מתאימה שמתאים לעבי  .6
 למלא את מיכל דלק שעשוי ממתכת בכמות לפי הצורך. ולשמור שלא תיווצר נזילה.  .7
 .רטור מטר מהגנ 3ות למקם את מיכל דלק על התקן יציב במרחק של לפח .8
 טור ולהדק עם בנד. של הגנר  לחבר את קצה החופשי של הצינור לצינור הקרבורטור .9

גישור בין מתקן הגנרטור לבין פתח תחתון של המיכל. למניעת אפרש לחבר כבל חשמלי ל . 10
 פוטנציאלי חשמלי. 

וזניות בטיחות, משקפי מגן, אכפפות, נעלי -מגן אישי בעת תהליך הבדיקה שימוש הציד  .11
 מגן , ועוד לפי הסיכונים במתחם .

 ציוד כיבוי אש  וציוד עזרה ראשונה.נגישות ללוודא קיום ו .12
 פעלת הגנרטור ובדיקה לאחר שחובר צנרת מים . ה .13

 הפעלה לפי ספר מכונה של היצרן.בטיחות אלה אינם במקום הוראות הוראות 
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בבור  לתהליכי עבודה -בטיחותייםנים הכרת גורמי סיכו           
 גלישה 

 ערך: פטר פישמן 
על   לידע כדי   ןלבחינת שיטות עבודה של קבלסיכון הכרת גורמי  מובאות .1

ות ובכך גם לשמור ראות ביצוע עבודתם לפי חוקי הבטיחן הנחיות והותמ
   ותם .על בריא

 
 של :   ים לפריטיםגי וי מתורים כל האיש אתג  מחוייב להצי ןהקבל.2

  24ף קבתו )שור ביצוע עבודה במקום מוקף של צוות העובדיםאי •
 . חודש(

ן  רצהי מעבדה  של -חודשים (6דידת גזים )מכשיר מ אישור תוקף של •
. 

בדיקה של  חודשים( תסקיר 6רגל )תלת  חצובהה  ף שלקאישור תו •
 . הרמה בודק מתקני 

ת ובולם  בטיחונות של רתמת קית של היצרן/ספק  תוקף ראישו •
 זרים הקשורים עליו .  כולל כל האבי נפילה

  12)שי  ציוד מגן איאישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות של  •
 .חיצונית משי נרכת כולל מעחודש(

 
 עולה יאור הפת

בור שוכה ללא כניסה  ת,תא ביקור -קום מוקף מרחבים כגון :עבודה המ
אוירה מסוכנת ת הוומוגבל העלולים ל בעלי אוורור טבעי שית,ציאה חופוי

  לאדם בעת שהייתו בהם .
בד אחד או עובדים לפחות, אשר עו  2-3מקום מוקף תבוצע על ידי צוות של  

לחילוץ להגשת   ם היו בכוננותשתיים לכנסו לאזור העבודה ויתר העובדי
בסמוך לעמדת ב חילוץ רככולל מכשירי קשר ועמדת  סיוע במקרה חירום, 

 .העבודה
 

 הוראות חירום והצלה
ת, עקב קשיי הצלה והסיכון תאונות בחלל מוקף חמורות מתאונות רגילו.1

 ש למנוע תאונה כפולה אפשרית . הגבוה שגם המציל ייפגע , לכן י
ם או מתקבל אות מצוקה מעובד  יעם אחד העובד כאשר נפסק הקשר. 2

ם  יד אכיפת הוראות החירומותתחיל  א בבור תופסק מיד העבודה הנמצ
 לחילוצו . 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 לתהליכי עבודה בבור גלישה -בטיחותייםיכונים ורמי סהכרת ג
 ערך: פטר פישמן

  /שאותר ליקוי מיקום/נושא מס'
 מפגע

אישור   סיכון/המלצות לטיפול
קבלת  
 המידע

להקפיד לעבוד   חוק כללי /  1
 לפי החוק 

טיחות  פקודת הבקף תתבצע בהתאם למקום מו בעבודה 
 חות . וראות הבטיועפ"י ה   1970בעבודה תש"ל 

 בגובה במקום מוקף. ה עבוד  תקנות

 

פתיחת   2
מכסה בור  

גלישה  
באמצעות  

 מוט חילוץ.

הרמה ומשיכת  
מכסה /פגיעה  ה

בכף רגל, מאמץ  
 ארגונומי 

יז באופן מבוקר כך שהמכסה לא  ן להרים ולהז .לוודא שנית 1
 .  תפוס

 וש במוט פתיחה מתאים.חות ושימ.חובה לנעול נעלי בטי 2
המכסה ,ציוד וכלי  את ,מפתח הבור  במרחק בטוח למקם . 3

 עבודה כדי למנוע נפילה . 

 

מיקום   3
והתקנת  

שרוול  
להכנסת  

בור  אוויר ל
גלישה כדי  

לגרום  
 לאוורורו. 

עבודה מעל פתח  
פתוח/   בור

עה  , פגינפילה
 מכני 

  עד לקרובעה  אורך תואם ושקצהו מגי ב. יש להשחיל שרוול 1
 מאד לתחתית הבור. 

חורים ליעילות ים ו ם ללא פגמ של וול תקין ו. שימוש בשר 2
 זרימת האוויר.

 . מערכת האוורור ממוגן. 3
תיקני ובעל בידוד נגד פגיעות   . יש לחבר לכבל הזנה חשמלי4

מסוג  יבור ניתוק)שקע ,תקע(. אביזרי ח  לולמכנית וסביבתיות ,כ 
 וגן לגורמי סביבה.מ  (י א)אמריק

ויר  טיב האו לת לקב המערכת חייבת לפעול ברציפות .פעולת 5
 צא בו .עת שבעובד נמלל המוקף באופן שוטף בכל סביר בח

 

הפעלת   4
שרוול  
 אוורור 

זרימת אוויר  
ץ /חשיפה  בלח

 לחשמל סטטי. 

מל סטטי בבור  ת היווצרו חשלהתקין אמצעים טכניים למניע
 לישה ג

 

הכנות   5
 דה לבור יליר

שימוש בלבוש  
וד הבטח  וצי

וחילוץ  
תקין/כשל  

 בתפקוד. 

 ופה תלת רגל מעל בור גלישה . ות עמדת החציציב וק את . לבד1
 לאונקל הכננתה בפעולת להקשר לוו התליה של החצו. כל 2

ובד  במשותף עם הע ע תבוצירידה   ,בלימת נפילה  ן תקהלל  הכו
 הנוסף . 

 .זים שבתוך הבור גמעקב לבדיקת רצוף באמצעות מד ה  .3
   .ידיוד להגשת עזרה וחילוץ למוכנות מן את הצי. להכי 4

 

הספקת   6
  אוויר 

לנשימה  
 רה ישי

חוסר שימוש  
במסכה  

 נשימה/חנק 

סר חמצן בהתאם לתוצאות בדיקת רמת חשיפה לגזים או חו
צח   פקת אוירינור לאס.יש צורך שימוש במסכה נשימה עם צ

 כשקצהו מחוץ לבור . 

 

שהייה   7
 דה בבור וועב

חשיפה לגורמים  
היה   דשים שלאח

ידוע לפני זה/  
 פגיעה 

נית  סיכון לפני תחילת פעולה טכ   איתור גורמינון וצע תכ. לב1
 בתוך הבור . 

וך הבור על  מד הגזים שבת באמצעות. מעקב לבדיקת רצוף  2
 העובד. 

ה לחילוץ לדקוד כבל הפלתקינות תפ. מעקב בדיקה רצוף  3
חוץ עובד שבבור לבין העובד מה .שמירה על קשר רצוף עם 4

 .  לבור
חוזק ושלמות  . לבדוק את חוזק שלבי הסולם לירידה ,  5

ע ת, סכנה התמוטטות ותנאים כללים נאותים לביצו הדפנו 
 העבודה .

 

 

 
 

 

 



 

 בבור גלישה לתהליכי עבודה -בטיחותיים ים נהכרת גורמי סיכו
 ערך: פטר פישמן

אישור   לטיפול המלצות/סיכון מפגע   /ליקוי שאותר קום/נושאמי מס'
לת  קב

 המידע
יקום חצופה  מ 8

תלת רגל מעל  
 בור גלישה 

ודה מעל פתח בור  עב
פתוח/ נפילה, פגיעה  

 מכני 

.להקפיד הרכבת החצופה בשטח ישר במרחק בטיחותי  1
מכן למקם במקום הנדרש לאחר  ר ולאחר  מפחח הבו

 ו כל האמצעי הבטיחות.שננקט
. לבצע בדיקה תקופתית לתקינות המתקן על ידי בודק  2

 חודשים(6  )הממתקני הרמוסמך ל
 ובדוקיים  ו תיקנים . לוודא שכל אביזרי תליה הי3
 ושמחוברים ומובטחים באופן חזק ויציב חודשים (  6) 

 

ביגוד וציוד מגן   9
 אישי 

גוד וציוד לא  בי
מותאם לסיכונים של  

ום מוקף/  ק עבודה במ
וחשיפה   פגיעה מכני

 לגורמים סביבתיים 

ד  מבוד ,גומי(.  PVC. חליפה)לבנה/צהוב הטייבקס,1
.)בדיקת אטימות   ()מכלול כולל מגפים מפני חשמל ומים

) 
 .מגפיים עם כיפת מגן/ערדליים. 2
 . כפפות )גומי( מתאימות. 3
 ( .חודש 12בתוקף )ללסת  . קסדת מגן עם רצועת4
 )בדיקת אטימות ( . מכשיר נשימה .5
מת בטיחות בתוקף בדיקה שמחובר לחבלי/כבלי  ת. ר6

אישור  שנים לפי  5   דע1) ח מכפיל כו מחוברים ל הצלה ש
 מחוץ לחלל מוקף   חצובה/הייצרן(  

 

מד גזים/גלאי   10
 אישי 

כניסה ללא ציוד  
 בדיקה גזים/חנק 

גלאי  לבדיקת רמת החמצן  .חובה להשתמש במד גזים/ 1
בתוקף של   רלים., נפיצות . המכשיוהימצאות גזים רע

 ם(. חודשי6)כיול באוויר נקי ע"פ הוראות היצרן .
יפות את טיב האוויר בחלל המוקף  ברצ ר .יש לנט2

 שוטף בכל עת שבעובד נמצא בו .  באופן

 

אישור ביצוע   11
עבודה במקום  

 מוקף 

בעל ידע לעבודה  
בגובה במקום  

 קף/חילוץ מו

בתוקף שמאשר  לעובד חייב להיות אישור /תעודה 
הסמכה לביצוע העבודה מהיבטים חוקים   ל שעובד בע
 בגובה. בודה תקנות ע לפי בעבודה  םבטיחותיי

 

ללא   ביצוע העבודה רום ציוד חי 12
ציוד לשימוש במקרה  

ום/ חוסר  חיר
אפשרות הגשת ע"ר  

 חירום ופינוי 

ב הצוות יהיה זמין  לוודא לפני ביצוע העבודה שרכ.1
  יבעלש אה ראשונה, מטף כיבוי עזר  -וקיים בו הציוד :

 . תוקף שימוש 
  , ציוד( )בדיקת קיום קליטה ושידורמכשיר קשר.2

 .  הצלה
 מוגני פיצוץ.  מתח עבודה נמוך מאדניידים . פנסי3
  102מד"א,   101משטרה,  100 -רשימת טלפוני חירום:.4

 רשות הכבאות.

 

ביצוע העבודה   13
באזור שטח  

 ציבורי  

שקיימת גישה  
הל/אנשים  ונוכחות ק 

  תחוץ או תנוע
 רכבים/היפגעות 

ועה  .יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר את התנ 1
  תמרורים, גדר/במרחק בטיחותי מחסומים,הצבת ע"י 

  קונוסים ושלטי אזהרה סביב פתח הבור ואזור העבוד
 הכולו.  

 רי אור .  רים או מחזי. העובדים לובשים בגדים זוה2

 

הורדת כלי   14
עבודה וציוד  

 ור לב

נפילת כלי עבודה  
ור באופן לא  בל

 מבוקר /פגיעה 

ל  בגוד לי קיבולהורד כלי עבודה תיעשה באמצעות כ
הכלים   מותאם הקשור בטוח לחבל תקין ,הבטחת

שבתוך הכלי באופן יציב וחזק, זה תתבצע לפני ירידת  
 העובד לבור. 

 . ףנים פיצוג מוחשמליים  לים .כ2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לישה ר גבבולתהליכי עבודה -בטיחותיים נים גורמי סיכוהכרת 
 ערך: פטר פישמן

 
  /ליקוי שאותר מיקום/נושא מס'

 מפגע
אישור   לטיפול המלצות 

קבלת  
 המידע

ניקוי כללי   15
ל כלי  ש

עבודה ,  
וציוד צנרת  
שבא במגע  

עם חומר  
 מזהם

חשיפה  
לחומרים  

מזהים/ חשיפה  
 ביולוגית 

ר של  במקום מורשה לפנוי פסולת לפי אישויבוצע -לי .ניקוי כל 1
 ה ומשרד הבריאות .כולל אישורים בכתב.בסבימשרד להגנת ה

 בשימוש. זר שהיו .שטיפה כל כלי ע2
וף לפי האפשרות לחשיפה  . שימוש בציוד מגן אישי להגנה הג3

 לגורמים המזהמים . 

 

גמר יום   16
 עבודה 

השארה ציוד  
וחומרים שטח/  

ור  פגיעה בציב
 ובסביבה 

  .טחמהש  תקנים וחומריםעל כלי העבודה , מ  פינוי כלהקפד 

היגיינה   17
 אישי 

אין הקפדה  
לשמור על אזור  

  עבודה נקי/
חשיפה  

זיהומים  ל
 ומחלות 

 ית )גוף נקי מי מזהמים(.. יש לשמור על הגיינה איש1
 אלה באזור נקי ומסודר.  . אין לאכול בצמוד לשוחה  2
 העבודה. יה בתהליך  . אסור לעשן / אש גלו 3
 חה לגורמי זיהום.. אין לחשוף את בני המשפ 4

 

מעקב   18
 לבריאות 

בדיקות  
רפואיות  

תקופתיות  
 לעובדים 

.) העובד של  ות בהתאם לחשיפות קנות הגהדרישות תפי -על
 קת שמיעה, חשיפת לאדי חומרים מזהמים כל שנה  (. בדי

 

 

 מסמכים וציוד לבדיקה 
 חודש(.  24קום מוקף של צוות העובדים) בתוקף .  אישור ביצוע עבודה במ1
 של מעבדה היצרן . -חודשים (6של מכשיר מדידת גזים ) ףתוק. אישור   2      

חודשים( תסקיר בדיקה של בודק  6)ואביזרי הרמה  שור תוקף של החצובה תלת רגל . אי 3      
 מתקני הרמה . 

ל רתמת בטיחות ובולם נפילה כולל כל  שנים ש 1-5.  אישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות4     
 האביזרים הקשורים עליו .  

                         ש(כולל מערכת                             חוד  12)  ציוד מגן אישיאישור של היצרן/ספק  תוקף תקינות של .  5    
 חיצוני.

 חודש.  14ל  בעלי תסקירי בדיקה בתוקף ש-. מתקני הרמה  6        
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2020      
 של לתהליכי עבודה -נים בטיחותייםהכרת גורמי סיכו

 י בריכת מים ניקו

 ערך : פטר פישמן 
לבחינת שיטות ם של משאבות מים וביוב, הכרת גורמי סיכונים במני מובאות  .3

ן הנחיות והוראות ביצוע עבודתם לפי חוקי  מתעל  דעליכדי  ןעבודה של קבל
  בטיחות ובכך גם לשמור על בריאותם .ה

  אישיתה  גייניה עלשמירה ולאפשרות  להקנות ידע לצורך מניעת תאונות מידע בא .4

 .הבעבוד

 לביצוע העבודהתנאים  
 יסה ויציאה חופשיים, בעל אוורור מאולץ . בריכת מים בעל כנ1
יקוז  סניקה באמצעות חדר מגובים, ,כולל אזורים נהשאיבה ו. בריכה בעל אמצעי  2

 מוגדר. 
. מערכת איוורור : מפוח אספקת אוויר , המחובר לצינור, אותו יש להכניס למקום  3

 במטרה לספק אויר צח למקום .  הסגור 
מעבר לאדים ,צינור או חלל מוקף אחר שבו   .מקום מוקף : חדר תא ,מיכל, בור4

  לאדם כתוצאה מהמצאות גזים או אדים או אבק וות סכנהקיימת או עלולה לה
,מכרסמים, קורוזיביים או רמת בלתי תקינה של חמצן ואשר אינו  רעיל, מזיקים

 . ממושכת של בני אדם מיועד לשהייה קבועה או 
בריכות ביוב תבוצע על ידי צוות של    או באזור מקום מוקף החלל הבריכהפעולות  .5

ם  או שתיים לכנסו לאזור העבודה ויתר העובדי עובד אחדעובדים לפחות, אשר  2-3
היו בכוננות לחילוץ להגשת סיוע במקרה חירום, כולל מכשירי קשר ועמדת רכב  

 דהחילוץ בסמוך לעמדת העבו
   תיאור תהליך העבודה

זקו בהתאם לדרישות כל דין, וכן בהתאם  ותקנו, יופעלו ויתוחמערכות מי שתייה י
 : נים ובהנחיות המפורטים להלןיקה, בתק בחק לדרישות המפורטות

הוראות   - חוק התכנון והבנייה ,תקנים ישראליים, הבריאות  הנחיות משרד
 . למתקני תברואה 

 

שתייה, אספקת מים ייעשו כנדרש בתקנות מי  הניקוי והחיטוי במערכת  •
שעבר הדרכה שאישר המנהל ואשר השתתף    אדם "בנוכחות או בידי

אישר המנהל אחת לחמש שנים  ש  מתכונתבהשתלמויות תקופתיות ב

 ."לפחות

ק בניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה יעבוד לפי דרישות  כל העוס •
 בטיחות, בריאות

 .יןתעסוקתית וסביבה לפי כל ד •

   .ממקור מי שתייה מאושרהמים המשמשים לניקוי יהיו  •

  רים שיכללו בתהליכי העבודה ומיועדים לבא במגע עם מי השתייהכל החומ •

 או   5452יעמדו בת"י  צביעה, אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי)  ,)פוי כמו צי)

 .המנהל , או שיהיו באישור 5438ת"י 



 

הציפוי, פגיעה בשלמות המבנה, יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו ל •
 המים וחלקיה. וכן לפעול בהתאם והאביזרים של מערכת אספקת האטימה

   .להוראות היצרנים

בתנאים מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, ויאוחסן  ודה יהיהציוד העב •
 . את זיהומו נאותים המונעים

לשיטה   ציוד העבודה יתאים לדרישות הניקוי והחיטוי שבהנחיות אלה בהתאם  •
 הנבחרת 

, בלחץ ובמהירויות זרימה  לעבודה. בין השאר הציוד יכלול ציוד לעבודה בחום •
 גבוהים, וכן

 .   תקלות טכניותצבים של ציוד רזרבי לגיבוי במ •
מבצע העבודה להכיר את תכנית מערכת המים  לפני ביצוע העבודה, אחראי •

 ,המיועדת לניקוי

ועל אחראי   בסיום העבודה, ולהכין את נקודות הדיגום המייצג הנדרשות  •

 .אותן  מערכת המים לאשר

 .   ניקוי והחיטוי כך שיתאים להוראות יצרן חומרי המבנה יש לבצע את ה •
 . עשורכת המים יחזיק יומן בו ירוכזו הפעולות שנאי על מעהאחר  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 של  לתהליכי עבודה -נים בטיחותייםהכרת גורמי סיכו
   בריכת מים ניקוי 

 ערך : פטר פישמן 
ליקוי שאותר/   מיקום/נושא מס'

 מפגע
אישור קבלת   המלצות לטיפול 

 המידע
ד  להקפיד לעבו כללי /חוק  1

 וק לפי הח
 עבודה במקום מוקף תתבצע בהתאם.

-טיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"לפקודת ב •
1970 . 

  1954-ארגון הפיקוח על עבודה התשי"דחוק  •
 עובדים (. .)מסירת מידע והדרכת

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,  •
    .2007 -תשס"זה

ישי(,  תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן א •
 . 1997 –התשנ"ז 

  -ן תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( , התש"       •
הוראות הבטיחות  תקנות בעבודה כולל ועפ"י  1990

. 

 

דרכות ה 2
רשאה  וה

לביצוע 
 העבודה

חוסר 
מידע/תאונה  

 עבודה

המשימה להכרת הסיכונים  מתן הדרכה לפני תחילת 
 ומתן מידע וידע להתמודדות עם הסיכונים.

 

 

פירוק  3
הרכבת /

 ציוד מכניים 

שימוש בכלי  
עבודה /פגיעה 

 מכני 

וד או בכלי עבודה לפי הוראות היצרן או  .שימוש בצי1
 וד.נפילת ציתמנע עפ"י ייעודם , 

הסיכון כגון  . להשתמש בציוד מגן אישי מותאם לגורם2
, כפפות, קסדת מגן, לבוש שלם ,נעלי  משקפי מגן

 בטיחות.
ינים ובדוקים אין  . להקפיד שימוש בכלי עבודה תק3

 להסיר מיגון ולבטל אמצעי בטיחות,

 

עליה לגישה     יכהגג הבר 4
לפתח  

 כניסה/נפילה 

 . ת עובדיםלמניעת נפיל הגג.גידור 1
ילה לפי  שימוש בציוד ואמצעי תיקנים למניעת נפ 2

 תקנות עבודה בגובה. 
 . ביצוע לאדם מורשה בלבד .3

 

ניקוי מנשורת     5
של עצים  

ולכלוך 
ר/פגיעה מצטב

 מכני, אבק 

ייעודם , עפ"י תקינים שימוש בציוד או בכלי עבודה  .1
 נפילת ציוד .והטחתם מאפשרות 

 ק . ה חזבעל מבנ . איסוף בשק  מתאים2
 

 

שהייה בגובה   עבודה בגובה 6
ווה סיכון  מה/

של נפילה  
 מגובה

חובה לבצע את העבודה בשימוש בציוד ואמצעי בטיחות  
לדרישות "התקנות עבודה    תיקנים שמחויבים בהתאם

 בגובה" . 
י או על גבי משטח  להשתמש ולעמוד על סולם תיקנ

 עבודה מגודר.

 

  הכנת 7
  המאגר
 לניקוי 

ת פעול
גיעות הכנה/פ
 מכניות

 .-בדים:ביצוע עם תיאום בין צוות העו
סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של .יש לוודא 1 

 . המים במאגר
דרך צינור ניקוז או ע"י  רקת המים והמשקעים וה .2

   .שאיבה

 

 
 
 
 
 
 

http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf
http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf
http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/03B31C7D-EA6D-4BBE-9F64-ED6182E84F22.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/03B31C7D-EA6D-4BBE-9F64-ED6182E84F22.htm


 

 של  לתהליכי עבודה -טיחותייםנים בהכרת גורמי סיכו
 פישמן  רך : פטרע              ניקוי בריכת מים 

ליקוי שאותר/   מיקום/נושא מס'
 מפגע

אישור   לטיפול המלצות 
קבלת  
 המידע

הכנות  8
לירידה  
 לבריכה 

שימוש בלבוש  
וציוד הבטח 

וחילוץ 
תקין/כשל  

 בתפקוד. 

. ירידה באמצעות סולם אנכי שמקובע חזק ויציב עם  11
 ון גב לכל אורכו .מיג

ח מעל הפת  . לבדוק את יציבות עמדת החצופה תלת רגל2
 של הבריכה 

החצופה ,וירידה  של . כל פעולת להקשר לוו התליה 3
 תעשי במשותף עם העובד הנוסף .

 די  . להכין את הציוד להגשת עזרה וחילוץ למוכנות מי4

 

כניסה   9
לתחום 

 הבריכה 

סכנת חנק  
ופגיעה מגזים 

 ואדים.

מדידת אויר לפני הכניסה בעזרת מכשיר מתאים  . 1
מתאן וכדומה. חמצן צריך   ו חמצני,להימצאות פחמן ד

 . 17%להיות מעל 
ימוש במערכת נשימה סגורה לאספקת אויר  . ש2

 לנשימה. 
 ץ.ולמא לאוורור הציוד . הפעלת3
כולל חליפות ומגפי   –גן אישי מתאים שימוש בציוד מ .4

גנה על הנשימה )פילטר  גומי, הגנה על העיניים, וה
אם  ה סגורה  לסינון חומרים רעילים, או מערכת נשימ

 נחוץ( 

 

שהייה   10
ועבודה בתוך 

 הבריכה 

ה  שיפח
לגורמים 

חדשים שלא  
היה ידוע לפני  

 זה/ פגיעה 

ולה  . לבצע תכנון ואיתור גורמי סיכון לפני תחילת פע1
 טכנית בתוך הבריכה . 

וך הבריכה  . מעקב לבדיקת רצוף של מד הגזים שבת2
 הצמוד על העובד.

פלדה  וד כבל ה. מעקב בדיקה רצוף לתקינות תפק3
 לחילוץ 

ד שבבריכה לבין העובד .שמירה על קשר רצוף עם העוב4 
 מחוץ שמעל גג הבריכה .

. לבדוק את חוזק שלבי הסולם לירידה /עליה, חוזק  5
מות הדפנות, סכנה התמוטטות ותנאים כללים  ושל

 .  נאותים לביצוע העבודה

 

מערכות  11
 חשמל 

התחשמלות  
מגע עם  עקב 

רטיבות 
במערכת 

 ל ערכת חשמומ

ליים בפני  .ביצוע בדיקה ושיפור בידוד מכשירים חשמ1
 חשיפה לרטיבות. 

. אין לגעת בציוד חשמלי שאינו תקין או חיבורי חשמל  2
ידית ממקור הספקה ,וטיפול ע"י גלויים , יש לנתק מ

 חשמלאי. 

 

התנהלות   12
 העבודה

סר חו
פיקוח/אירוע  

 חריג 

עד  הםיחה ביני.צוות העובדים ישמרו על קשר עין או ש1
 גמר ביצוע המשימה. 

כל העובדים במצב בריאות תקין ,כי הם .מנהל יוודא כי 2
 שותים מים בכמות מספקת  ושוטפים עצמם מלכלוך.

 

עמדות  13
 דהעבו

רטיבות ברצפה 
סכנת מעידה,  /

החלקה או  
 נפילה  

ד על עמידה והליכה יציבה ולדואג  לשמור ולהקפי.1
 הנדרש.   לאפשרות אחיזה ולתמיכה לפי

קרה  . להיות קשור ומובטח כדי לאפשר חילוץ במ2
 חירום.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 לתהליכי עבודה  -נים בטיחותייםהכרת גורמי סיכו
 ערך : פטר פישמן 

 
ליקוי שאותר/   נושאמיקום/ מס'

 מפגע
אישור   המלצות לטיפול 

קבלת  
 המידע

רמת ה 14
 -משאות

מהווה סיכון של 
 הפעלת מאמץ יתר 

ציוד   שינוע  ,בעת  במשקל  להקפיד  היה  שהמטען 
ישית האפשרי שלך או  מתאים ,לפי כושר הרמה הא

 לעזר בעובד נוסף, במתקן הרמה / שינוע לסוגיו.

 

טיפול  15
שינוע /

חומרים 
 יםמסוכנ

חשיפה לחומרים  
 /חיטוי ובוצה

 ביולוגית חשיפה 

מ בציוד  ולנקוט להשתמש  הסיכונים  לפי  אישי  גן 
החשיפה   את  למזער  גם  פעולות  עלת  הפלוודא  , 

שצוי כפי  מידע   את  הכר   , יניקה  גבי מערכות  על  ן 
)גיליון  נלווה  מידע  מחומר  ,או  החומר  של  אריזה 

 (. .MSDS  -בטיחות

 

עבודות  16
תיקון 
 ץ ושיפו
 מבנה

ניקוי קירות  
צביעה  
פה  חשי/וחיטוי

 לחומרים מסוכנים 

 ימוש בכלי עבודה שהם  מותאמים ותקינים. ש .4
 ות תמרוןוח לאפשרהקפדה על שטח מרו 5

 בהתנהלות של תהליך העבודה.
קורת ובקרה שימוש בציוד מגן אישי: כפפות בי .6

קסדת מגן, מגני שמיעה  ,נעלי בטיחות ,משקפי מגן,  
 וכו' 

 

כלי עבודה   17
או מכונות 
הפולטים 

 מזיק רעש 

שימוש בלחץ מים  
חמים  

ומברשות/חשיפה  
 לרעש מזיק 

ון ורם הסיכמותאם לגלהשתמש בציוד מגן אישי .1
 כגון: מגיני שמיעה.

 בעזור רעש מזיק .   . למזער את השהייה2
  . ביצוע בדיקות שמיעה כל שנה .3
 

 

ביצוע העבודה  ציוד חירום 18
וש  ללא ציוד לשימ

במקרה חירום/  
חוסר אפשרות 

"ר ופינוי הגשת ע
 חירום

י ביצוע העבודה שרכב הצוות יהיה זמין  לוודא לפנ
ה, מטף כיבוי אש ,  רה ראשונעז -וקיים בו הציוד :

 -רשימת טלפוני חירום:מכשיר קשר, ציוד הצלה. 
 רשות הכבאות.  102מד"א,  101משטרה,  100

 

פנוי  19
הפסולת 

 שנאסף בו

טח  פינוי לש
ציבורי / זיהום  

 וביולוגיסביבתי 

חומר וחפץ אחרים  ניקוי התא מפסולת או כל  .1
ום  והוצאת הלכלוך מחוץ לתא הביוב והשלכתו למק

 .ד לפסולתהמיוע
עבודה נקי  . בסיום העבודה השאר את אזור ה2

 ומסודר. 

 

היגיינה   20
 אישי 

אין הקפדה  
לשמור על אזור  

עבודה נקי/  
חשיפה לזיהומים  

 ומחלות

הגיינה אישית )גוף נקי מי  . יש לשמור על  1
 מזהמים(. 

ול בצמוד לעמדת עבודה ובתוך הבריכה . אין לאכ2
 אלה באזור נקי ומסודר.

 לעשן / אש גלויה בתהליך העבודה. . אסור 3
שוף את בני המשפחה לגורמי זיהום . אין לח4

 באמצעות ביגוד המלוכלך 

 

מעקב  21
 לבריאות 

בדיקות רפואיות 
ת תקופתיו
 לעובדים

פי דרישות תקנות הגהות בהתאם לחשיפות של   -על
) בדיקת שמיעה, חשיפת לאדי חומרים  העובד.

 מזהמים כל שנה  (. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ניקוי בריכת מים של לתהליכי עבודה -נים בטיחותייםת גורמי סיכוהכר

 ערך : פטר פישמן 
 

 
 ציוד מגן לעבודה בחלל מוקף -פירוט :

 
יצוע  אישור ב כמות  פריט מס'

 ע"י 

  2 רתמות הצלה  1

  2 (חבל הצלה כולל אבזר חיבור )טבעת 2

או מתקן  /מערכת נשימה פתוחה )מנ"פ( 3
 מתי להספקת אווי נשי

2  

  2 מיכל רזרבי למנ"פ  4

  2 ת נטענות, מוגני התפוצצות.פנס, כולל סוללו 5

  1 ציוד הנשמה אוטונומי  6

  1 תרמיל עזרה ראשונה סטנדרטי 7

  2 נקה מתקפלת אלו 8

  ABK  5מסכות בעלי מסנן מתאים מולטי 9

  5 ות מגן קסד 10

  3 כפפות גומי 11

  3 -מידה סרבלי עבודה)בגדי דייגים( 12

  4 מגפיים מגן 13

  2 גלאי גזים נייד 14

  2 מטר   15שרוולאוויר מזוהם+להוצאת מפוח  15

חצובה תלת רגל מצויד בגלגל בלימה   16
 בדוק ע"י בודק מוסמך  מיתלנפילה פתאו

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  ניקוי בריכת מיםשל לתהליכי עבודה -נים בטיחותייםי סיכוהכרת גורמ
 ערך : פטר פישמן 

 ייב להציג את כל האישורים מתוייגים לפריטים של : מחו

 אישור ביצוע עבודה במקום מוקף של צוות העובדים •
 חודש(.   24בתוקף   )

של מעבדה היצרן  -חודשים (6אישור תוקף של מכשיר מדידת גזים ) •
. 

יקה של  תסקיר בדחודשים(  6אישור תוקף של החצובה תלת רגל ) •
 בודק מתקני הרמה .

בטיחות ובולם  ספק  תוקף תקינות של רתמת אישור של היצרן/ •
 כולל כל האביזרים הקשורים עליו .   נפילה

 ציוד מגן אישי  ק  תוקף תקינות של פאישור של היצרן/ס •
 . חיצוני  תמשיכולל מערכת נ חודש(   12)

פרויקט ב ך את תהלי  הצהרת התחייבות של מנכ"ל החברה /מנהל עבודה המבצע 
 תאגיד  הנ"ל מול  

להם  םהעובדים הודרכו על עיקרי מדיניות בנושאי הבטיחות הרלוונטיי 
 פיה-ל עלומתחייבים לפעו

מחויבותי  לעמוד בדרישות החוק והתקנות   •
 . הישימים

 
יבותי  ליצור סביבת עבודה ראויה  מחו •

 .לעובדים
 
בבריאות  ת פגיעה מחויבותי  למניע  •

 העובדים ובטיחותם 

ולהטמיע את נושאי   מחויבותי להדריך  •
 .הבטיחות אצל העובדים 

 
 .מפגעיםמחויבותי לעודד דיווח עובדים על  •
 
ול למען מניעת זיהום  מחויבותי  לפע •

סביבתי )אוויר, מים, קרקע ,חשמל ,גז  
 "ב(וכיו

-יחותייםכונים בטהכרת גורמי סי  את המידע של   הנני מצהיר בזה כי קראתי
 . לתהליכי עבודה 

מתחייב בחתימת ידי לקיים את כל     אופן מלא ,כמו כן אניהבנתי את תוכנו ב 
,   שהוזכר לעילפן מלא ובהתאם ללא הגבלות וסייג באו   הוראות החוק וכל דין

 אמור לעיל : לראיה ואישור בחתימת ידי על כל ה 

 חתימה:  ח.פ. כתובת  חברה שם  המבצע חברה מנכ"ל –

           

 חתימה:  רשום  מס' כתובת  חברה שם  המבצע מנהל עבודה

     

 
 סוף  המסמך  

 

 



 

                                               
 דרור בטיחות                                                                         

, פקס'    0528510505טל':                                                                       

15389401112                                                                                                                                                                           

 74072נס ציונה  26רח' תל חי                                                                                               

אימייל:                                                                                           

drorlevi10@012.net.il 

 

 ביובית לתהליכי עבודה עם -  בטיחותיים ם ני סיכו רמי הכרת גו
 ערך :פטר פישמן 

מתן  על  לידע הכרת גורמי סיכון לבחינת שיטות עבודה של קבלן כדי  מובאות . 1
   ל בריאותם .והוראות ביצוע עבודתם לפי חוקי הבטיחות ובכך גם לשמור ע נחיותה
אישית   יגיינעל ה ירה שמפשרות ולא  להקנות ידע לצורך מניעת תאונות  .מידע בא2

 .הבעבוד 
 העבודה תנאים לביצוע

יבוצע על ידי צוות עובדים מוסמכים ובעלי רישיון  הפעלת הביובית   .1
 שלתיים מורשים . שמאושרים על ידי גורמים ממ

יון רכב ,ביטוח , ואישור  הביובית בעל אישורים נדרשים לתפעולו .)עם רש   .2
 ( . תקנים בותקינות כל המתקנים ואביזר עזר שמו 

תב  דתו לאחר קבלת אישור בכל הביובית היה מורשה לבצע את עבוי מפע .3
מגורמי תשתית.) משטרת ישראל, חברת החשמל , משרד התקשורת מחלקת  

משרד הגנת ,שות הניקוז ונחלים ,רשות המים , משרד הבריאות הנדסה, ר
 , ורשויות מקומיות (. בההסבי

 תיאור תהליך העבודה
 ב ושוחות ביוב. צנרת ביופתיחת סתימות ב .1

או  ידנית כלשהי ים ,הוצאה פסולת בצורה  ניקוי שוחות בשטיפה בלחץ מ  .2
 מכסים .  ת חילאחר פת שאיבה  

ם פרטיים וציבורים כולל בורות  שאיבה וניקוי בורות רטובים משטחי .3
 גה . משאבות, בורות חלחול, בורות ספי

 וב. ניקוי ופינוי גבבה וחול מבורות רשת ובתחנות שאיבה לבי  .4

די משרד להגנת  אתר שמאושר על ייועבר ל  ,שנשאבתהפסולת  ת הטמנ  .5
 הסביבה. 

 ניקוי אזור העבודה והחזרת המצב לקדמותו .  .6

  2-3מוקף תבוצע על ידי צוות של  או באזור מקום עם הביוביתפעולות  .7
ו שתיים לכנסו לאזור העבודה ויתר  עובדים לפחות, אשר עובד אחד א 

סיוע במקרה חירום, כולל מכשירי   וץ להגשתהעובדים היו בכוננות לחיל
 .רכב חילוץ בסמוך לעמדת העבודה קשר ועמדת 

 
 

mailto:drorlevi10@012.net.il


 

 לתהליכי עבודה עם ביובית -  בטיחותיים נים הכרת גורמי סיכו

 טר פישמן ערך :פ
  /ליקוי שאותר מיקום/נושא מס'

 מפגע
ור קבלת  איש המלצות לטיפול 

 המידע
להקפיד לעבוד לפי   כללי /חוק  1

 החוק 
ף תתבצע בהתאם לפקודת  מקום מוקעבודה ב

ועפ"י הוראות   1970 הבטיחות בעבודה תש"ל
 הבטיחות . 

 

אישורים   2
 והסמכות 

לא לכל העובדים  
בעלי הסמכות  

 לביצוע העבודה. 

הכשרה ולוודא שכל העובדים בעלי  הדרכה , .1
 העבודה .  הסכה לפני תחילת תהליך

א'   33. חובה הדרכה העובדים לפי תקנות סעיף 2
 יאות . משרד הברשל 

 

ביצוע העבודה   3
באזור שטח  

   ציבורי

שקיימת גישה  
ונוכחות  

קהל/אנשים חוץ  
או תנועת  

 רכבים/היפגעות 

את  .יש לאבטח את מקום העבודה ולהסדיר 1
התנועה ע"י הצבת במרחק בטיחותי מחסומים,  

ושלטי אזהרה סביב פתח  תמרורים, קונוסים 
 כולו.   הבור ואזור העבודה 

בגדים זוהרים או מחזירי  לובשים  . העובדים2
 אור .  

 

וציוד מגן  ביגוד   4
 אישי 

ביגוד וציוד לא  
מותאם לסיכונים  

של תהליך העבודה  
פגיעה מכני  

וחשיפה לגורמים  
 יםסביבתי 

,גומי(.    PVC. חליפה)לבנה/צהוב הטייבקס,1
 ומים מבודד מפני חשמל 

 .מגפיים עם כיפת מגן/ערדליים. 2
 ות. . כפפות )גומי( מתאימ3
 סדת מגן עם רצועת ללסת .. ק4
הגנה על הפנים ועל אזור    . מכשיר נשימה ,5

 הנשימה 

 

אישור ביצוע   5
עבודה במקום  

 מוקף 

בעל ידע לעבודה  
קום  בגובה במ

 קף/חילוץ מו

לעובד חייב להיות אישור /תעודה בתוקף שמאשר  
ל הסמכה לביצוע העבודה מהיבטים  שעובד בע

 בעבודה  םחוקים בטיחותיי

 

אזור  תנועה ב 6
 ציבורי 

אם יבוצע ללא  
תוכנית ותיאום/  

פגיעה בציבור  
 ובסביבה. 

כל תנועה של קבלן בכבישים ואזור ציבורי  
ות אחרות  וחומרים כן למטר לצורכי העברה ציוד 

תבוצע באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים  
ו שרשרת גומי בלבד , יוודא כי  פניאומטים א 

הרכב    מועמס עלגלגלים הרכב נקיים ושהחומר ה
 אינו מתפזר בזמן הנסיעה . 

 

עמדת    ארגון 7
 עבודה 

שמירה על תקינות כלי עבודה, חומרים בעלי  
עין  מרוכז ובטווח יד או פוטנציאל לסיכון באופן 

 והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של ציבור . 

 

פתיחת/סגירה   8
סה בור  מכ

גלישה  
באמצעות מוט  

 חילוץ. 

הרמה ומשיכת  
  המכסה /פגיעה

, מאמץ  בכף רגל
 ארגונומי 

יז באופן מבוקר כך  .לוודא שניתן להרים ולהז 1
 שהמכסה לא תפוס . 

במוט פתיחה  .חובה לנעול נעלי בטיחות ושימוש 2
 מתאים. 

ק במרחק בטוח מפתח הבור את המכסה  . להחזי3
 נפילה . ,ציוד וכלי עבודה כדי למנוע  

 

גישה לשחרור   9
סתימה  
 בשוחות 

חוסר ביצוע  
כנה/  פעולות ה

פה לגזים  חשי
רעילים או גורמים  

 ביולוגים 

חת מכסים של שתי השוחות הסמוכות  .פתי1
 לפחות לשאיבה השוחה שסתומה . 

 

אם לא יבוצע   ביצוע נטרול  10
לפני תהליך    נטרול

העבודה/ חשיפה  
 לגורמי סביבתיים 

גזים/גלאי  לבדיקת רמת    .חובה להשתמש במד1
יר  ת . המכשהחמצן והימצאות גזים רעלים., נפיצו

 יצרן . בתוקף של כיול באוויר נקי ע"פ הוראות ה
.יש לנטרל ברציפות את טיב האוויר בחלל  2

 שוטף בכל עת שבעובד נמצא בו . העבודה באופן 

 

לא יימצא איש  ש דיקה/ביקורת ב 11
 בור הגלישה בתוך 

מים לא יימצא איש בתוך  בעת שימוש בסילון 
 הכוך 

 

 
 



 

 ליכי עבודה עם ביובית לתה-  ייםבטיחות נים הכרת גורמי סיכו

 
  /וי שאותרליק מיקום/נושא מס'

 מפגע
אישור   המלצות לטיפול 

קבלת  
 המידע

הכנות   12
י  ושטיפת קו 

 ביוב 

לבדוק תקינות  
דיזה/  ושלמות ה

פגיעה מכני ונזק  
 לציוד ואזור 

שחרור סתימות יש  י ביוב או  ולצורך שטיפת קו 
ם(  )ללא מי "יבש" להשחיל תחילה את הדיזה במצב

 . כניסתה לתוך צינור הביוב אולווד

 

קינות  לבדוק ת 13
ושלמות צינור  

פגיעה  /המים
 מכני 

טרם הפעלת לחץ המים יש לוודא כי הצינור תקין אינו  
 .  לכל אורכו ושלםמקופל  

 

הזהרה /   14
התנהגות  
בתהליך  

 עבודה 

פעולה  לשיטת 
  /הדיזה עם 

 פגיעה מכני 

  כוך אין להפעיל את הדיזה בלחץ מים מחוץ ל

תקן ואישור   15
 היצרן 

פה מסוג ומאיכות מתאימה  יעשה שימוש בצינור שטי
 .  המליץ היצרןשעליו  

 

הפעלת   16
מתקני עזר  

שעל  
 הביובית 

פולט רעש  
פה  מזיק/חשי 

 לרעש מזיק 

בכל זמן פעולת   חובה שימוש במגני שמיעה, .1
ים העזר .)משאבות שאיבה, ומדחסים ללחץ  המתקנ 

 מים וכו'(.
 רפאיות לשמיעה פעם בשנה.בדיקות  . ביצוע2

 

תהליך   17
 שטיפה 

להשחיל את  
פגיעה  /הצינור 

 מכני 

להשחיל  הקפד על נקיטת אמצעי זהירות נדרשים כדי 
 רגיל את הצינור בלחץ מים  

 

ההחדרה  הקפד על נקיטת אמצעי זהירות נדרשים בעת  18
 . עשה בלחץ מים גבוהיי

 

שליטה על   19
משיכת  

הצינור/פגיעה  
ציוד  י ונזק למכנ

 ואזור 

תיעשה תחילה בלחץ   החזרת הדיזה לכיוון הנגדיחובה  
לכל מטרה    גבוה לשם שטיפה או בלחץ מים רגילמים 

 .אחרת

 

ן האדום על גבי הצינור ולהמשיך  יש להמתין עד לסימ 20
 . לחץ מים  את החזרת הדיזה ללא

 

יש להקפיד על סימון בולט וברור על גבי צינור   21
 מטר מקצהו  10-8לבמרחק ש  ההשחלה 

 

פעולת   22
שחרור  

 הסתימה 

חשיפה  
לחומרים  

מזהים/ חשיפה  
 ביולוגית 

ביצוע הפעולה בנקיטת אמצעי זהירות נדרשים  
הפעלת מתקני הביובית באופן    לתהליך העבודה ע"י

ת ,העבודה  משולב של מכונת לחץ או עבודה ידני
תכלול שטיפה בלחץ ושאיבה של פינוי הפסולת  

חומר המוצק שגרם לסתימה או עלול    ים לרבותוהנוזל
 תימה . לגרום לס

 

כניסה לתאי   23
 ביקורת 

לחוקי  בהתאם 
בטיחות במקום  

מוקף/ חשיפה  
 לגזים רעלים. 

במד גזים/גלאי  לבדיקת רמת   .חובה להשתמש1
ות . המכשיר  החמצן והימצאות גזים רעלים., נפיצ

 בתוקף של כיול באוויר נקי ע"פ הוראות היצרן . 
רל ברציפות את טיב האוויר בחלל המוקף  .יש לנט2

 אופן שוטף בכל עת שבעובד נמצא בו. כניסה וגם ב לפני 
. בעל ידע והסמכה בתוקף לעבודה בגובה במקום  3

 חייב להיות נגישות מידי לציוד חילוץ במקום.  מוקף,

 

  פנוי הפסולת 24
 שנאסף בו 

פינוי לשטח  
ציבורי / זיהום  
 סביבתי וביולוגי 

סולת או כל חומר וחפץ אחרים והוצאת  י התא מפניקו 
יובית והשלכתו למקום המיועד  מחוץ לתא הב הלכלוך 
 לפסולת 

 

 
 
 

 
 



 

 ודה עם ביובית לתהליכי עב-  בטיחותיים ם ני הכרת גורמי סיכו

 ערך :פטר פישמן 
 

  /ליקוי שאותר מיקום/נושא מס'
 פגעמ

אישור   המלצות לטיפול 
קבלת  
 המידע

ניקוי כללי   25
ובית  של הבי 

יקוי כללי  , נ
של הביובית  
,כלי עבודה ,  

צנרת  וציוד 
במגע  שבא 

עם חומר  
 מזהם

חשיפה  
לחומרים  

מזהים/ חשיפה  
 ביולוגית 

במקום מורשה לפנוי  .ניקוי כללי של הביובית יבוצע 1
ד  פסולת לפי אישור של משרד להגנת הסביבה ומשר

 הבריאות .כולל אישורים בכתב.
 ו בשימוש. עזר שהי .שטיפה תא הביובית לכל כלי2
האפשרות  הגוף לפי . שימוש בציוד מגן אישי להגנה  3

 לחשיפה לגורמים המזהמים .

 

גמר יום   26
 עבודה 

השארה ציוד  
וחומרים שטח/  

יבור  פגיעה בצ
 ובסביבה 

  שמירה על כלי העבודה , מתקנים וחומרים. ל קפדה

ביצוע העבודה   ציוד חירום  27
ללא ציוד  

לשימוש במקרה  
חוסר  חירום/  

רות הגשת  אפש
ע"ר ופינוי  

 חירום 

וע העבודה שרכב הצוות יהיה זמין  לוודא לפני ביצ 
עזרה ראשונה, מטף כיבוי אש ,   -וקיים בו הציוד :

  100 -הצלה. רשימת טלפוני חירום:מכשיר קשר, ציוד  
 באות. רשות הכ 102מד"א,   101משטרה, 

 

היגיינה   28
 אישי 

אין הקפדה  
לשמור על אזור  

י/  עבודה נק
  חשיפה

לזיהומים  
 ומחלות 

 ישית )גוף נקי מי מזהמים(.. יש לשמור על הגיינה א1
. אין לאכול בצמוד לשוחה ולביובית אלה באזור נקי  2

 ומסודר. 
 בתהליך העבודה. אש גלויה   /ן . אסור לעש3
 מי זיהום.. אין לחשוף את בני המשפחה לגור4

 

מעקב   29
 לבריאות 

בדיקות  
רפואיות  

תקופתיות  
 דים לעוב

  של  י דרישות תקנות הגהות בהתאם לחשיפות פ-על
חומרים  לאדי  .) בדיקת שמיעה, חשיפת עובדה

 (.  כל שנה  מזהמים

 

 

 התחייבות הקבלן/נציג הקבלן 
 לים וציוד. פי דין, פינוי כ-יבצע פינוי פסולת על 
 ולים כלשהם או סיכונים פוטנציאלים. וללא מכשישאיר שטח נקי  

 תעודת זהות  תאריך  טלפון  חתימה לן קבהשם 

     

 

 התחייבות נציג הקבלן  

 

 תעודת זהות  תאריך  טלפון  חתימה שם נציג הקבלן 

     

 
 סוף המסמך

 

 


