
 

 

 בע"ממי עכו  דתאגי

 06.18 פומבי מספרמכרז 

בדיקות ו םדיגומילקבלת הצעות למתן שירותי 

 שפכים -מעבדה 
 רקע

 

בדיקות ודיגומים מעוניין לקבל הצעות לביצוע ( "התאגיד/""המזמין" -להלן בע"מ )מי עכו תאגיד 

משות מעבדה לדגימות שפכים בהיקף המפורט במסמכי המכרז. תוצאות בדיקות המעבדה מש

 לצרכי אכיפה וניטור.

 

 תיאור השירותים הנדרשים  .1

 
לבצע  ,את הדגימות יידרש לאסוף"( המציע הזוכה" או "המעבדה" –)להלן המציע הזוכה 

, והכל על פי המפורט במסמכי מזמיןאנליזות ובדיקות איכות ולהעביר את הנתונים ל

יר חוות דעת מומחה המכרז להלן. כמו כן ועל פי הצורך, יידרש המציע הזוכה להעב

 עד מומחה לצורך מתן עדות בבית משפט. מזמיןהולהעמיד לרשות 

  במסמך א'במסמכי המכרז לרבות  השירותים נשוא מכרז זה מפורטים בהרחבה

" ניטור שפכי מפעלים תוכניתמעבדה ודיגום שטח לפי  בדיקות עבודה כולתשכותרתו "ת

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. 

 

 תקשרותתקופת הה .2

 
ההסכם יתחדש אוטומטית לארבע . 31.12.2019עד ליום הינה  תקופת ההתקשרות

, למימוש לפי שיקול דעתו נתונה אופציה מזמיןלתקופות נוספות, בנות שנה כל אחת. 

כאמור  –לשנה נוספת  להאריך את תקופת ההתקשרות שלאהבלעדי ובכפוף לכל דין, 

קופת ההתקשרות כאמור בחוזה ולפי כל דין למזמין שמורה הזכות לקצר את ת .בהסכם

 במקרה של הפרתו.

 

 פירוט השירותים הנדרשים .3

 

  במסמך א'השירותים נשוא מכרז זה מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז לרבות 

" ניטור שפכי מפעלים תוכניתמעבדה ודיגום שטח לפי  בדיקות עבודה כולתשכותרתו "ת

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

שומר לעצמו את הזכות לצמצם  מזמיןה .אינו מתחייב להזמין מינימום בדיקות ןמזמיה

המציע  שיקול דעתו.או להגדיל את מספר הדגימות או מספר הפרמטרים שיבדקו לפי 



 

 

כלל הדיגומים הנכללים בתכנית הניטור יתרת לבצע את  מזמיןהזוכה יתחייב כלפי ה

נוספת כפי שתכנית הניטור תהיה ות ולכל שנת התקשר 2018לשנת  מזמיןהשנתית של ה

מעבר לתכנית הניטור לאותה שנה קלנדרית וזאת  דיגומים נוספים 50%וכן עד בפועל 

  .מזמיןלפי דרישת הדיגום כל סוג ביחס ל

 

תנאי להתקשרות עם  –אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות  .4

 מזמיןה

 
כללי תאגידי מים וביוב רש על פי בהתאם לנדלרבות הדיגומים יתבצעו על פי הדין  .1.1

על וכל הנחייה רלוונטית  2011-דתשע" )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,

הוראות כל דין לרבות המפעלים בהתאם להוראות שיתאפשר לתאגיד לחייב את מנת 

כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, 

ו/או הנחיות ו/או נהלים כלשהם אשר יבואו אחר ו/או כל הוראת דין  2009-תש"ע

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת ו/או בנוסף לבמקום 

כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב ו/או   2011-הביוב(,תשע"ד

ו/או עדכון ו/או הבהרה ו/או כל תיקון  2009-והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

על עדכוניהם מפעם בכללים הנ"ל ו/או בכל הוראת דין ו/או הנחיות ו/או נהלים 

  לפעם.

 
השמירה והטיפול בדגימות וכן לגבי לרבות לדין המחייב הדיגומים יתבצעו בהתאם  .1.2

על מנת, שעל פי הצורך, יהוו ראיה  נוהלי דיגום ושינוע דגימות ופיקוח על התוצאות

 ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הדיגומים, שמירתם .ם משפטייםיהליכקבילה ב

תקנות בריאות העם הספר" כהגדרת מונח זה בהטיפול בהם וכד' יבוצעו בהתאם 

וכן בהתאם להנחיות  2010-)תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע

הכל באופן  – םומשרדי הממשלה השונים על עדכוניהם מפעם לפעהמים רשות 

 . מצטבר

 
  במסמך א'השירותים נשוא מכרז זה מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז לרבות  .1.3

ניטור שפכי  תוכניתמעבדה ודיגום שטח לפי  בדיקות עבודה כולתשכותרתו "ת

 " המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. מפעלים

 
 ם.יהיה רשאי לדרוש התאמות סבירות של נהלי עבודה מפעם לפע מזמיןה .1.1

 
 11 למשךלכל הפחות מתאימים ובתנאים  את הדוגמאות בקירור לשמורהמעבדה על  .1.5

למזמין )אלא אם כן התבקש אחרת בהודעה בכתב מאת יום מיום דיווח התוצאות 

וזאת לצורך בקרה המזמין או מתחייב אחרת לפי הוראות הספר או רשות המים( 

 . המזמיןובדיקות חוזרות עפ"י דרישת 

 
ללא  לדרוש אנליזות חוזרות על חשבון המעבדהלעצמו את הזכות  שומר מזמיןה .1.4

 עלות נוספת עבור אותן דגימות.



 

 

 
תכנית זו הינה  .2018לשנת  מזמיןלמכרז זה, תכנית הניטור של ה כמסמך ב'מצורפת   .1.4

הזכות  מזמיןכלפי הזוכה במכרז. ל מזמיןהערכה בלבד. היא אינה מחייבת את ה

לך השנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכלל זה להוסיף לשנות את תכנית הדיגום במה

 או להפחית את מספר הדיגומים. 

 
בפועל וכן  הדיגומיםביצוע את מחירי האיסוף ו בין היתר התשלום למציע הזוכה כולל .1.8

ועמידת המציע הזוכה בכלל  את כלל התשלומים לביצוע כלל בדיקות המעבדה

  .דיןהתחייבויותיו לפי הוראות מכרז זה ולפי כל 

 
ובהתאם  להלן כאמור תוצאות האנליזות, את מזמיןלעביר הלעל המציע הזוכה  .1.9

 )כולל ימי מנוחה(. ימים מיום הדיגום 12 -מלא יאוחר עד ו, לדרישות מסמכי המכרז

על  -בספקכמו כן על המציע הזוכה לחזור על בדיקות בהן נתקבלו תוצאות המוטלות 

 ללא תוספת תשלום.את ו/או מי מטעמו וזפי חוות דעת מזמין 

 

ותכלול העברת מסמכי הדיגום המקוריים  תהיה מידית מזמיןהעברת הנתונים ל .1.10

, מזמיןותעודת מסמכים אלה במדיה אלקטרונית. במידת הצורך ועל פי דרישת ה

 יהיה על המעבדה למלא טפסים נוספים.

 

העברת חוות דעת לעניין השפעת משך הזמן מנטילת הדגימה ועד לבדיקתה  .1.11

 ,תצרף המעבדה חוות דעת של מומחה לעניין המסתמכת מזמיןלבקשת ה –עבדה במ

על נהלי הדיגום המקובלים והמאשרת את עמידות החומרים הנבדקים  ,בין היתר

 במשך הזמן ובתנאים שנשמרו עד הבדיקה.

 
, המעבדה תתחייב להעביר או טרום הליך כאמור במקרה שיתקיים הליך משפטי .1.12

 לכל תוצאות הבדיקות שיידונו בהליך שתתייחס חה בכתב,חוות דעת מומ מזמיןל

המשפטי ושבוצעו לכל אחת מהדגימות, בהתאם לפורמט שיימסר לה ובהתאם 

וזאת לא יאוחר משבועיים מיום הדרישה. מובהר כי לא תינתן  מזמיןלדרישת ה

 תמורה נוספת עבור כתיבת חוות דעת מומחה כאמור.

 
עובדי  לרבות )ועדים נוספיםעד מומחה  זמיןמהמעבדה תתחייב להעמיד לרשות ה .1.13

לשם מתן המעבדה לפי הצורך, אף אם בעת מתן העדות אינם נמנים עוד עם עובדיה( 

לגבי חוות דעתו, לרבות בעניין השיטות לביצוע הבדיקה עדות בבית המשפט 

מבקש להבהיר כי ההופעה בבית המשפט הנה חובה  מזמיןותוצאות הדגימה. ה

התמורה בגין ההופעה בבית המשפט  ה או על עובדי המעבדה.החלה על המומח

עבור כל הופעה נוספת בבימ"ש, מעבר למרות האמור,  תהיה כלולה במחיר הבדיקה.

  ₪. 500למציע הזוכה סכום של  מזמין, ישלם הקלנדרית כלשהיא פעמים בשנה 10-ל

 
צעתם בעת הגשת הזה מבלי לגרוע מחובת המציעים לעמוד בתנאי הסף למכרז  .1.11

במרץ בשנה העוקבת כתב  30יום מולא יאוחר   ,אחת לשנה ,מזמיןהמעבדה לתעביר 



 

 

הסמכה כללי של המעבדה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכן כתבי הסמכה 

המעבדה מתחייבת לנקוט בכל הרלוונטיות למכרז זה.  פרטניים לסוגי הבדיקות

באחריותה  –ים האמורים פעולה נחוצה על מנת שיהיו ברשותה המסמכים והאישור

ועל חשבונה. אי המצאת מסמכים כאמור תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות בין 

 הצדדים על ידי המעבדה.

 
התדיינות מול מפעל בנוסף, מתחייבת המעבדה להעביר  כל מסמך שיידרש במסגרת  .1.15

 משפטי ובכלל זה אתתלונה מול רשות המים ו/או הליך  הליךבין לפני ובין במסגרת 

, נהלי המעבדהההסמכות המקצועיות לשיטות העבודה המוסכמות בין הדוגם לבין 

, מסמכים שונים לביסוס מהימנות והדיגומים המעבדה, תיעוד אופן הבדיקות

 .הבדיקות, בקרת איכות וכיו"ב

 
הוראות לגבי מסירת האנליזות הינן כמפורט במסמכי המכרז. בנוסף תחייבנה את  .1.14

 המעבדה ההוראות הבאות:

 
על גבי דף לוגו חתום על ידי מורשי החתימה של  מזמיןהאנליזות תועברנה ל (1)

 המעבדה. ההעברה תתבצע באמצעות דוא"ל.

בכל לעיל. בנוסף,  1.9מועדי העברת תוצאות האנליזות הינם כאמור בסעיף  (2)

 מזמיןתחילת חודש קלנדרי ועד לחמישי לחודש תעביר המעבדה בדוא"ל ל

   הקודם.לל תוצאות הדיגומים בחודש מצטבר ביחס לכ EXELדו"ח 

 

 –יורה התאגיד על ביצוע דיגום אגב הזרמה יזומה ככל שביחס למפעל מסויים  .1.14

להנחיות ממונה שפכי תעשייה  תבצע המעבדה הזרמה יזומה כאמור בהתאם

ולכל עדכון או שינוי שיפורסם בקשר אליהן וכן  10/04/2014שפורסמו בתאריך 

להסרת ספק, ביצוע האמור לא יזכה את המעבדה להנחיות התאגיד. בהתאם 

 כלשהי.  םבתוספת תשלו

 

היה ת היאמול מעבדה מוסמכת ואך ורק יתקשר בהסכם  מזמיןמובהר כי ה .1.18

במידה והמציע  .מזמיןלנשוא המכרז השירותים כלל למתן  תבלעדיה תאחראיה

רשות אינו מעבדה מוסמכת ביחס לכלל הבדיקות הנד ,מזמיןעימו יתקשר ה ,הזוכה

תעמוד למציע הזוכה האפשרות לבצע את אותו חלק  -על פי מסמכי מכרז זה 

מהבדיקות שאינו מוסמך לבצע בעצמו, באמצעות מעבדה מוסמכת אחרת. ביצוע 

ועמידת המעבדה אליה יפנה המציע  מזמיןכאמור כפוף לאישור מראש ובכתב של ה

   הזוכה בדרישות מכרז זה.

 

 ביצוע הדיגומים .5

 
לספק את השירותים הנדרשים  ת המעבדהע מכלל הוראות המכרז מתחייבמבלי לגרו .5.1

 מזמיןשנקבע על ידי נציגי ה באופן המקצועי והאיכותי ביותר, בהתאם ללוח הזמנים



 

 

 עם אישורה,ועל פי תכנית הניטור הרלוונטית לכל שנת התקשרות על פי מכרז זה. 

ן באמור כדי לגרוע מזכות . אילמעבדהאת תכנית הניטור השנתית שלו  מזמיןיעביר ה

לבצע שינויים בתכנית כאמור במסמכי מכרז זה מבלי שבשל כך יחול שינוי  מזמיןה

ככל והמעבדה סבורה כי ישנה אי  .המעבדהכלשהוא בשיעור ההנחה שהוצע על ידי 

לבין ההנחיות ו/או הכללים הרלוונטיים  ו/או תכנית הניטור התאמה בין תיק המפעל

להבהרה ובכל מקרה בשום אופן  למזמיןעם קבלת תיק המפעל  עליה לפנות מיד –

 המזמין.אין לפעול בניגוד לתיק המפעל ולהוראות 

 
 מזמיןהדיגומים יבוצעו על פי כל דין ועל ידי דוגמים שהוסמכו לכך כדין. לדרישת ה .5.2

ה של הדוגמים הרלוונטיים. כתעודות ההסמאת העתקי  מזמיןתמציא המעבדה ל

תחייבנה את המעבדה ואת הדוגמים מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור  מסמך ג'הוראות 

יחתום כל דוגם על כתב , מזמיןעפ"י דרישת האו אחת לתקופה אחת לשנה,  -לעיל 

 הצהרה והתחייבות בנוסח מסמך ג' הרצ"ב.

 
בנוסף מתחייבת המעבדה כי הדיגומים יבוצעו בהתאם להנחיות של מדינת ישראל,  .5.3

המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה, או כל גוף שירותי בריאות הציבור, 

ההנחיות האמורות  ך ד',מכמסאחר במקומה, כפי שתפורסמנה מפעם לפעם. רצ"ב, 

בנוסף תחייבנה את המעבדה הוראות והנחיות רשות  ן למועד פרסום מכרז זה. ונכ

 המים והמשרד להג"ס וביצוע כל האמור כלול במחיר.

 
תכנית הדיגום לפי תכנית הניטור השנתית ובהתאם לנקודות המציע הזוכה יבצע את  .5.1

 מזמיןהזכות לשנות את נקודות הדיגום והודעת ה מזמין. למזמיןהדיגום שיקבע ה

 ימי הדיגום ואת  למזמין הזכות לקבוע את .כאמור תחייב את המציע הזוכה בהתאמה

 אות המזמיןשעות הדיגום שיש לבצע ביחס לכל מפעל והמציע הזוכה ימלא אחר הור

 . ללא תוספת תשלום

 
כל הדיגומים יתועדו בהתאם להנחיות והוראות הדין וכל גורם רלוונטי לרבות רשות  .5.5

כל  ביצועעל המציע לתעד באמצעות צילום מייצג  –המים. מבלי לגרוע מהאמור 

. התיעוד יבוצע באמצעות צילום בהתאם להנחיות המזמין ו/או רשות המים דיגום

שוחת הדיגום והזרם הנדגם. על צילום את יעוד יכלול, לכל הפחות, מפעם לפעם. הת

תיק המפעל ולייצג באופן מקסימלי את הנקודה ותואם את הצילום להיות ברור 

על הצילום להציג, בנוסף על  –. ככל שמדובר בדיגום זרם ספציפי יםהנדגמוהזרם 

בדואר ין יועבר למזמהצילום הכולל את  קובץהשוחה, גם את הזרם הנדגם. 

כלול  ביצוע הצילום כנ"למובהר כי  .להלן 4הנזכר בסעיף  1ביחד עם טופס אלקטרוני 

 .תוספת כלשהי והמחיר ולא תשולם בגינבהצעת 

 
שוחת הדיגום, הזכות לדרוש כי דיגומי מפעל )לרבות  מזמיןלבנוסף לאמור לעיל,  .5.4

פנים השוחה כולל ההכנה לדיגום, כלי הדיגום, ביצוע הדיגום בפועל הזרם הנדגם, 

הכולל את  והקובץ בוידאוהעברת הדגימה לרכב הדוגם ואחסונה בו( יצולמו וכולל 



 

 

 4הנזכר בסעיף  1ביחד עם טופס בדואר אלקטרוני  מזמיןיועבר ל הווידאו סרטון

מיקום ביצוע הדיגום הסרטון את : יכלול  –להלן. במידה ומדובר בדיגום מורכב 

התקנת הדוגם בנקודת הבדיקה, בדיקת תקינות שאיבה באופן שנית לזהותו במדויק, 

צילום כל תהליך  –אחת, פירוק הדוגם ואיסוף הדגימה ובמקרה של דיגום חטף 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין כי הצילום כאמור לעיל יבוצע על . הדיגום

 ידי נציג מטעמו.

 

 הצעת מחיר .6

 

 אחדתפים במכרז יציעו שיעור הנחה המציעים המשת. "מכרז הנחה"מכרז זה הינו  .4.1

בכללי המפורטים לביצוע בדיקות ודגימות כל התעריפים אשר יחייב אותם ביחס ל

והקמת מערכות מים או ביוב(,  תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב

וזאת  כל דיגום בעת ביצועמפעם לפעם כפי שיהיו תקפים  הםעל עדכוני 2009-תש"ע

ע רק עבור בדיקות צודד ובין כסה"כ כאשר בכל מקרה התשלום יבובין כמחיר ב

  .שבוצעו בפועל ועומדות בדרישות המכרז

 
עבור כלל שירותי המציע הזוכה בהתאם למסמכי המכרז תהיה סופית הנ"ל התמורה  .4.2

תכלול את כל ההוצאות המתחייבות לצורך קיום כל התחייבויות המציע על פי כלל ו

טלפונים, אש"ל, , ול את כל ההוצאות הנלוות )כגון: צילומיםתכלאף מסמכי המכרז ו

למעט בלבד כמפורט מפורשות  חניה, הוצאות נסיעה, ביטול זמן, ביטוחים וכיוצ"ב(

והכל בהתאם להוראות מסמכי והמצאתו למזמין  וידאו ( עבור צילום סרטון1להלן: )

ם במקרה בתוספת מע"מ )הסך האמור לא ישול₪  50ישולם סך של  -המכרז 

הגעה לדיגום שלא ניתן היה לבצעו  ר( עבו2) .שהצילום יתבצע על ידי נציג המזמין(

לביצוע תתועד היעדר האפשרות נמסרה הודעה על כך למזמין עם ההגעה לשטח, ו

 בתוספת מע"מ.  ₪  40ישולם סך של  –להנחת דעת המזמין והדבר הוכח הדיגום 

 
יסים וההיטלים י הצמדה למדד. המחירים הנ"ל כוללים את כל המשלא ישולמו הפר .4.3

בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לתעריפים הנקובים מס ערך מוסף. למעט החלים, 

  לאחר ההנחה 2009-לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 .יתווסף מע"מ כדין

 
 

 תנאי תשלום .7

 
ציע הזוכה חשבון לתשלום. החשבון יכלול אך ורק את בסוף כל חודש קלנדרי יגיש המ

 -תוצאות הדיגום במהלך אותו חודש קלנדרי )כלומר  מזמיןאותם דיגומים בגינם נמסרו ל

בהתאם למועדי מסירת אנליזות הדיגום ולא בהתאם למועדי ביצוע תשלום יתבצע ה

ידי המעבדה בגין  חתום על )המצורף להסכם( 1טופס לכל חשבון יצורף  הדיגומים עצמם(.

 את קובץ הצילוםהכלול בחשבון. בנוסף,  חובה על הזוכה לצרף לחשבון  ודיגוםכל דיגום 

ככל שנדרש צילום גם בווידאו  –תיעוד הדיגום בהתאם להוראות מכרז זה וכן הכולל את 



 

 

ווידאו צילום ההכולל את  קובץנטי, חובה על הזוכה לצרף לחשבון גם בשל הדיגום הרל

שלא בגין דיגום לא תשולם תמורה כלשהיא יגום בהתאם להוראות מכרז זה. דבגין ה

לגביו לא יצורף הטופס האמור, חתום על ידי נערך לפי כל הוראות מסמכי המכרז ו/או 

הדיגום בהתאם ווידאו של צילום תיעוד הדיגום והכולל את  קובץהמעבדה ו/או לא צורף 

לם לרבות בוידאו )ככל שדרש המזמין כאשר הדיגום מתועד ומצולהוראות מכרז זה 

 .עומד בהוראות מכרז זהה צילום בוידאו(

מס. החשבון ישולם חשבונית . לחשבון תצורף מזמיןהחשבון יועבר לבדיקת נציג ה

 ימים. 30בתנאי תשלום שוטף + מזמיןבהתאם לממצאי בדיקות נציג ה

לרבות באם בוצעו  ,מזמיןלהסרת ספק, בגין בדיקות שלא הוזמנו מפורשות על ידי ה

וזמנה בדיקה מפורשת לגביהם כן ה /בדיקות אחרותלצורך קבלת תוצאות בגין פרמטרים

 – BODלצורכי ביצוע בדיקת    CODלא ישולם תשלום כלשהוא. לדוגמה: ביצוע בדיקת 

שכן זו לא הוזמנה מפורשות אלא בוצעה כדי   CODלא ישולם עבור ביצוע בדיקת ה 

בכפוף לכל  –בלבד   BODוהתשלום יהיה עבור בדיקת ה  חרתלקבל תוצאות בדיקה א

 תנאי התשלום שבמכרז זה.יתר 

 85%לפחות המעבדה ביצעה הוא כי  בנוסף, תנאי לתשלום בגין חודש קלנדרי כלשהוא 

לביצוע על פי מסמכי מכרז זה במהלך אותו חודש קלנדרי וכן הבדיקות שנדרשו מכמות 

על פי מסמכי מכרז זה ביחס לאותו חודש קלנדרי היו  מהבדיקות שנדרשו 45%כי לפחות 

   בדיקות מוסמכות.

 

  תנאי סף .8

 
על הסף. יש ת המציע זה יפסלו את הצע אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות בסעיף

 .בסעיף זה להלן לצרף אל ההצעה את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים

ורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם על כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצ

לא יהוו חלק מההצעה, בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  ,ידי תוספת בגוף המסמכים

 .המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להתעלם מהם או לפסול את ההצעה

 
ניסיון ( של מנהל המעבדה בדבר עו"דפני בתצהיר חתום צרף תצהיר )להמציע על  .8.1

 200גדולים אשר לא יפחתו מ אנליזות מעבדה  בהיקפים ודיגומי שטח יצוע בב קודם

  .2014במהלך שנת  בדיקות מעבדה 500ו  דיגומי שטח 

 

למציע רשיון עסק בתוקף, נכון למועד הגשת הצעתו, מהרשות בה נמצא עסקו.  .8.2

 המציע יצרף להצעתו העתק רשיון העסק. 

 

לשם ביצוע ית להסמכת מעבדות על ידי הרשות הלאומ כתהמציע מוסממעבדת  .8.3

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים  .הבדיקות נשוא מכרז זהמ 45%לפחות 

  על עמידתו בתנאי סף זה נכון למועד הגשת ההצעה.

 



 

 

. על המציע לצרף דוגמים מוסמכיםכל דיגום שיתבצע במסגרת מכרז זה, יתבצע ע"י  .8.1

שר אשר תכלול לכל הפחות עמהם התקלהצעתו את רשימת הדוגמים המוסמכים 

דוגמים ואת העתק תעודת "דוגם מוסמך", ביחס לכל אחד מהם בהתאם  ארבעה

להגדרת מונח זה בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

 .2011-דהביוב(,תשע"

 

בסך מבנק ישראלי בשם המציע בלבד, ערבות בנקאית בלתי מותנית, המציע יצרף  .8.5

הרצ"ב למסמכי מכרז זה  במסמך ה'"מ בהתאם לדרישות ולל מעכ ש"ח 20,000

 .31.3.2019 לתאריךותוקפה יהיה עד 

בנסיבות שבהן  ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו,

חזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה 

כרז הנוגעות למימוש הזכייה כגון המצאת במכרז סירב למלא אחר הוראות המ

 ערבות ביצוע.

ועדת המכרזים תהייה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה 

 החלטה בדבר זוכה במכרז.

 
על המציע לצרף להצעתו את כל הרישיונות, התעודות והאסמכתאות הנדרשות להוכחת 

 לעיל.  8עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 

שאין באפשרותה מציעה מעבדה למזמין הזכות לדרוש מבמסגרת בדיקת ההצעות עומדת 

בדיקות המופיעות בתוספת הראשונה והשנייה בכללי השפכים הסכם עם את כל הלבצע 

החסרות בדיקות הקבלן משנה המוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע 

מסוגלת המציעה שהמעבדה ובלבד  לבדיקת ההצעהוזאת כתנאי לאותה מעבדה מציעה 

 .מהבדיקות נשוא מכרז זה 45%לבצע בעצמה לפחות 

 

 מבנה ההצעהתנאים מנהלתיים ו .9

 
המציע יחתום על כל עמוד של מסמכי המכרז וכן ימלא את טופס הצעת המחיר  .9.1

הרצ"ב למסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז החתומים כאמור בצירוף כל  'ומסמך 

רף להצעתו כאמור במסמכי מכרז זה יוכנסו למעטפה המסמכים שעל כל מציע לצ

לקבלת הצעות למתן שירותי בדיקות  06.18 "הצעת מחיר מכרז עליה יירשם:  

 מעבדה לדגימות שפכים".

 

כשהוא חתום על ידי המציע על כל  –ההסכם  – מסמך ז'המציע יצרף להצעתו את  .9.2

 עמוד.

 

)אכיפת אות גופים ציבוריים חוק עסקעל פי  ישוריםהמציע יציג במסגרת הצעתו א .9.3

)אישור ניכוי מס ואישור על  – 1944ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 ניהול פנקס חשבונות(.



 

 

 
אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי אם המציע הינו תאגיד,  .9.1

בשמו  תאגידים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים

 על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם.

 
 'ובמסמך כמפורט  )קרי את שיעור ההנחה המוצע( הצעות המחיריש למלא את  .9.5

 לל את כל רכיבי העבודה/השירותים המבוקשים.וסופי וכהמחיר האמור הינו 

ת לתעריפים הנקובים בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמ

 יתווסף מע"מ כדין.  לאחר ההנחה 2009-מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 
 .על כל עמוד בחתימה מלאה כשהם חתומים כנדרש נספחי המכרז מסמכי וכל  .9.4

 

 הגשת ההצעה .10

 
הצעות מפורטות ומסמכים נלווים כמבוקש לעיל יש להגיש בשלושה עותקים,  .10.1

  עד ולא יאוחר מיום , יןמזמהבמעטפה סגורה ללא סימן מזהה, לתיבת המכרזים של 

תיבת  .עכו 54רחוב דרך הארבעה : מזמיןבכתובת ה 12.00 שעה 25.12.2018

 . 12.15המכרזים תפתח בשעה 

 

לקבלת הצעות למתן שירותי בדיקות  06.18 המעטפה יש לציין "מכרז פומבי מס'על  .10.2

 ."מעבדה לדגימות שפכים

 
היא באחריות המציע "ל הנהימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד  .10.3

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על  בלבד.

 הסף.

 

 ביטוחי המציע .11

 

 נותן השירותיםלקיום ביטוחים על ידי  תאגידהלב המציעים מופנית לדרישות  תשומת 11.1

 הסכםמסמך ז' "ב"ביטוח"  13  בסעיףשיזכה במכרז בהתאם לתנאים המפורטים 

"אישור ביטוחי  ההתקשרות חוזהל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וב "ההתקשרות

ביטוחי " " ו/אוהביטוח הוראות"/או ו" דרישות הביטוח" )להלן: "נותן השירותים

 ."(נותן השירותים

 

", לעיל ביטוחיםזה " 11כאמור בסעיף ביטוח הדרישות ידרש לעמוד ביהזוכה  המציע 11.2

 . ולהלן

 



 

 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות  11.3

לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות השירותים 

 . שיזכה במכרז, ככל לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן

 

 לעיל יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש 11.1

 וכתנאי השירותים מתן תחילת ממועד יאוחר לא התאגיד בידי ולהפקידולהלן 

 נותן השירותים ביטוחי אישור שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. את, לתחילתם

 .המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )בנוסחו

 

כי בכפוף  נותן השירותיםביטוחים כאמור, מתחייב עריכת הבנוסף להמצאת אישור  11.5

 .הנדרשות הביטוח מפוליסותהעתקים  לובכתב ימציא  התאגידלדרישת 

 

, כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת במפורש בזאת מובהר 11.4

ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה יה להבהרות יפנ

תעלם מהם, התאגיד יככל שייערכו שינויים הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי 

 והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

 

שגיאה! מקור ההפניה לא אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  11.4

)בנוסחו  חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,נותן השירותים ביטוחי אישור נמצא.

 נותן השירותיםהצהרת  ('(1) שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.)נספח  לרבות, המקורי(

 יהיה התאגיד)בנוסחה המקורי(,  נותן השירותיםכדין על ידי  החתומ ,פטור מנזקים –

בשל אי הצגת האישור מתן השירותים את מועד תחילת  מנותן השירותיםרשאי למנוע 

 כנדרש. החתום

 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 11.7 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11.8

כאמור בסעיף , (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותיםנספח אישור ביטוחי 

כמי שהפר את ההסכם ו/או  בנותן השירותיםלראות רשאי  התאגידלעיל, יהא   11.7 

 .במכרז נותן השירותיםלבטל את זכייתו של 

 

 ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי יכ דרישה איןבשלב הגשת ההצעות  כי, יודגש 11.9

, המהווה אישור המציע כי בדק עם המציע של וחותמת בחתימה אלא המבטחים

 .הנדרשים והביטוחיםוהכיסויים  והתנאיםמבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח 

 

 כללי .12

 
. יש לשלוח את שאלות 14.12.2018ניתן לפנות לתאגיד בשאלות הבהרה עד ליום  .12.1

meir@mei-או למייל של מאיר גרסיה, חשב התאגיד,  9819041-10ההבהרה לפקס 
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akko.co.il   כי הפנייה התקבלה. רק פניות בכתב  04- 9819063ולוודא בטלפון

 .האשר תשלחנה כאמור לעיל תענינ

 

כייה בין מספר אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, וכן רשאי לפצל את הז מזמיןה .12.2

בוטל . בכל עת משיקוליו הוא מכרז זהיהיה רשאי לבטל  מזמיןכמו כן ה .זוכים

לא תהינה למי מרוכשי מסמכי המכרז/מהמציעים כל טענה ו/או דרישה  –המכרז 

 2 –הזכות לשנות את תנאי המכרז בכל עת עד ל  מזמין. למזמיןו/או תביעה כלפי ה

 עות. ימים לפני המועד האחרון להגשת הצ

 

לפי שיקול דעת וועדת  יומלץ מציע זוכה אחד או יותר באישור וועדת המכרזים,  .12.3

 מכרזים.

 
או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי  המכרזכל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .12.1

ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת  המכרז תוספת בגוף

 גרום לפסילתה.הדיון על ההצעה ואף עלולים ל

 
ושירותיו נשכרים לתקופה  מזמיןמבהיר כי המציע הזוכה אינו עובד ה מזמיןה .12.5

, מקום מושבו מזמיןמוגבלת, המציע הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת ה

, מזמיןמהמנהליים ולא ייהנה משירותים  מזמיןהעיקרי יהיה מחוץ לכותלי ה

 , לא ישתמש בסמכויות חוקיותזמיןמהמציע  הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של ה

, המציע הזוכה מזמיןולא יהיה מעורב בפעילות ביצוע של ה מזמיןהמוקנות לעובדי 

 .מזמיןאלא כפועל מטעם ה מזמיןלא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד ה

 
אינו מתחייב להיקף מינימלי של הזמנת שירותים וכן יוכל על פי שיקול  מזמיןה .12.4

 מזמיןטין את היקף השירותים  הניתנים, כמו כן יוכל הדעתו לצמצם או להק

 .יום מראש 30להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראת מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת  .12.4

שנפל בהצעה או  טכני מכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם

מצאה כי החלטה זו משרתת , וזאת אם ומדובר בפגם טכני במידה להבליג על הפגם

 .רבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מרכז זהבאופן המ

 
המציע הזוכה מתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הקשור לפרטי הדיגומים  .12.8

מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים, ישמש ותוצאותיהם. 

יותר בו כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב  ולא מזמיןלמתן שירותים ל

 .מזמיןמה

 
תוצרי העבודה וזכויות היוצרים על העבודה מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של  .12.9

 .בלבד מזמין. הזכות לפרסום החומר שמורה למזמיןה
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המציע הזוכה יתחייב ויצהיר כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא  .12.10

להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, ניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי יודע על כל מ

וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש 

 .מזמיןלניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שייחתם עם ה

 
קחת חלקו/או מל מזמיןהמציע הזוכה יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם ה .12.11

בינו הסכם הליצור מצב של ניגוד עניינים עם  ההעלולהתקשרות להיות מעורב בכל 

 .מזמיןהלבין 

 
 
 
 

כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  מזמיןהמציע הזוכה מתחייב להביא לידיעת ה .12.12

 . ו/או מי מטעמו אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו מזמיןה

 

 

 

      ________________________ 

 , מנכ"לדני ספנדי      

 בע"מ מי עכו      

 

 

 

 

 מסמכי המכרז:

 .ניטור שפכי מפעלים תוכניתמעבדה ודיגום שטח לפי  בדיקות עבודה כולתת –  מסמך א'

 .2018תכנית הניטור לשנת   –   מסמך ב'

 כתב הצהרה והתחייבות של הדוגם. –   מסמך ג'

נכון למועד פרסום המכרז של מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור,  ההנחיות התקפות  –  מסמך ד'

 המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה.

 דרישות לגבי הערבות הבנקאית.  –  'המסמך 

 טופס הצעת המחיר.  –   מסמך ו'

 .ההסכם  –   מסמך ז



 'א מסמך
 

 עבודה תכולת

 ניטור שפכי מפעלים תוכניתמעבדה ודיגום שטח לפי  בדיקות

 כללי

מפעיל תוכנית לניטור שפכי מפעלים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים  המזמין

סף בנו ו/או כל הוראת דין ו/או הנחיות ו/או נהלים כלשהם אשר יבואו 2014-למערכת הביוב(, התשע"ד

ו/או כל תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכללים הנ"ל ו/או בכל הוראת דין ו/או הנחיות אליהם או במקומם 

 . (כללי השפכים" )להלן:ו/או נהלים 

,  ועוד, רפתות מזון, שונים: מפעליבתי עסק מתחומים  58-כנכון למועד עריכת המכרז, התוכנית  כוללת 

  .ור הנ"לעפ"י הפירוט בתוכנית הניט

רשאי להרחיב ו/או לצמצם את  המזמין יהאיובהר, כי בכל עת שהיא במהלך תקופת ההתקשרות, 

המלא והבלעדי, בין אם מבחינת תדירות הדיגום,  ובכל עת ולפי שיקול דעת ותכנית הניטור של

 המעבדה בגין השירותים, כפיב. מחירי הפרמטרים הנדגמים, הוספת ו/או גריעת מפעלים וכיוצ"

כרז, לא ישתנו גם בביצוע השירותים לפי תכניות ניטור שייערכו בשנים הבאות, ככל שהן מבשהציע 

 כלולות בתקופת ההתקשרות.

 
 דרישות מקצועיות מהמעבדה

בהתאם להוראות  יהיווהאנליזות , שמירתם וביצוע עבודת המעבדה לרבות ביצוע הדיגומים .1

 ות מי קולחין וכללים לטיהורכתקנות בריאות העם )תקני אי" כהגדרת מונח זה ב"הספר

וכן בהתאם להנחיות  "Standard methods") ה ו" אהספר" –)להלן  2010-התש"ע שפכים(,

 .צטברמבאופן הכל  – ל עדכוניהם מפעם לפעםעמשרדי הממשלה השונים ו ת המיםרשו

כל בדיקות המעבדה אשר יבוצעו במסגרת תוכנית הניטור יהיו תחת הסמכה של הרשות  .2

ת בתוספת המופיעו ע בדיקותשאין באפשרותה לבצ. מעבדה להסמכת מעבדותת הלאומי

הסכם עם קבלן משנה המוסמך ע"י הרשות בכללי השפכים חייבת להציג הראשונה והשנייה 

תעמוד בתנאי הסף הנדרש שהמעבדה דיקות ובלבד בהלאומית להסמכת מעבדות לביצוע 

  .במכרז

 תרןונ לורידכ: לפרמטרים מי רקע/רשתדיגומי מי יבוצעו גם  בנוסף לדיגום שפכי תעשייה .3

דיקות מי ב . יובהר כין ונחושתסולפאט, אבץ, מנג בכתב גם באופן קבוע, ולפי דרישת המזמין

 .מכת מעבדותסלההלאומית תחת הסמכה של הרשות  ןת יהיו אף ההרש

ות, נהלי על המעבדה לקיים נהלי עבודה כתובים לגבי אופן הקבלה, השמירה והטיפול בדגימ .4

הנחייה רלוונטית בהתאם להוראות הדין ו/או כל  וצאותיקוח על תדיגום ושינוע דגימות ופ

על המעבדה לתעד את כלל . פעם לפעם במידת הצורךמ נהלי העבודה בהתאם ולעדכן את

על  –באופן המשקף גם את מיקומה צילום תוך השוחה הנדגמת  פעילותה לרבות באמצעות

טופס דיגום, , ק המפעלעל פי תית הדיגום הנכונה שוחא כי מדובר במנת שניתן יהיה לווד

ויהוו תנאי נוסף  םוכנספח לכל תוצאת דיג שמורת וכיוצ"ב אשר יצורפוטופס שרשרת מ



יהיה רשאי לדרוש התאמות מסוימות של נהלי העבודה. על המזמין גום. הדי שלום עבורלת

לעיל. במידה ומציע משתמש במעבדות המציע לצרף להצעתו את נהלי העבודה שלו כמפורט 

 עבודה שלהן.קבלן משנה, עליו לצרף גם את נהלי האחרות כ

בעלי  (הצורך )על פי יותראו  דוגמים ארבעה  חותלפ ללהכוכ"א  דוהזוכה יעמלרשות המעבדה  .5

רבות פרטי לפרטי הדוגמים,  תעודת דוגם מוסמך בתחום המים והשפכים על פי הנדרש.

 .מזמיןהתקשרות, ימסרו ל

ום יהיו יגוימי הד 8:00-17:00ה' -ת: בימים א'שעות העבודה של המעבדה יהיו לכל הפחו .6

יצוע  תהיה המעבדה זמינה לב המזמיןישת רד ועל פי ים מסוימיםקרבמה'. -בימים א'

לזמן דוגם לביצוע דגימה גם  המזמין יהא זכאי דיגומים אשר אינם במסגרת תוכנית הניטור .

 דה הנ"ל וזאת ללא כל תשלום נוסף. מעבר לשעות העבו

חזקה תקינה אלביצוע האנליזות ולדאוג לק ציוד ומכשירים מתאימים יכה להחזיהמעבדה צר .7

בכל העבודות יש לנקוט כללי אבטחת  .ולכל הוראה מחייבת להוראות יצרן םאלהם בהתש

 .ISO/IEC 17025איכות הנדרשים בתקן 

בהתאם לנדרש אוטומטיים  דוגמים ים שלמכשיר שמונהלרשות המעבדה הזוכה יעמדו  .8

" פר"הסבהנחיות  לכל הפחות. הדוגמים יעמדו ע הדיגומים וזאתת הרלוונטיות לביצובהנחיו

 תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(,ח זה במונ תרדכהג

ניהם דכול עעמשרדי הממשלה השונים ו ת המיםוכן בהתאם להנחיות רשו 2010-התש"ע

 לעריכת דיגום.בכל הקשור  באופן מצטברהכל  – מפעם לפעם

, ככל ונדרש, ת לביצוע הדיגומים לרבותויטהרלוונ כפי הנדרש בהנחיותיגום מורכב יבוצע ד .9

באם אין ברשות המעבדה דוגם  וזאת ללא תוספת מחיר. דוגם מקורר אוטומטיבאמצעות 

להוראות ל מקרה בהתאם כבו ימות השנהל בכ רחות קג זה, קירור הדוגם יבוצע באמצעמסו

וכללים לטיהור  ןי קולחיתקנות בריאות העם )תקני איכות מ" כהגדרת מונח זה ב"הספר

ל עמשרדי הממשלה השונים ו ת המיםוכן בהתאם להנחיות רשו 2010-התש"ע שפכים(,

 .באופן מצטברהכל  –עדכוניהם מפעם לפעם

, הניטורלנדרש בתכנית  םם, בהתאגומים מורכביל המעבדה להיות ערוכה לביצוע כמות דיע .11

הכל על פי הנחיות  –דיגום מי רקע מפעלים שמוצאם משותף וכן  כולל דיגום בו זמנית במספר

 .המזמין

לביצוע העבודה השוטפת לרבות ככל הנדרש  המזמין המעבדה נדרשת לשיתוף פעולה מלא עם  .11

ת המעבדה ואצליחת תודעת מומחה, שבכל הנוגע למסירת מועדי ומיקומי הדיגומים, חוות 

 '.וכו

שית תועבר לנותן השירותים על כי תכנית הדיגום החוד וסכםמ - הדיגומיםריכוז מועדי ביצוע  .12

ו. ככל שכך של  כל חודש קלנדרי עבור החודש הבא אחרי 20, עד ל או מי מטעמו התאגידדי י

למפעלים  האת ההגעולסיים על נותן השירותים לבצע את הדיגומים בהתאם לתכנית  -יבוצע 

נים בכל חודש. ככל שיהיו עדכו 20-מים הכלולים בתכנית באמורה עד הלצורך ביצוע הדיגו

השירותים יעשה כל מאמץ לבצע גם אותם  נותן –לתכנית ו/או צורך בביצוע דיגומים חוזרים 



ינימום בכל חודש. כמו כן על נותן השירותים לבצע את הדיגומים תוך ריכוזם למ 20עד ה 

בות שאינן חלקיים(. מוסכם כי במקרים בהם מסי ולבצעם בימים מלאים )ולא שדוימים בח

 -ויר קשה וכד' כגון חגים, מזג או –רותים לא יתאפשר לבצע את האמור בשליטת נותן השי

  .או מי מטעמו התאגידה בתיאום מראש מול תתאפשר חריגה מהוראות סעיף ז

רשת. י מים עבור התאגיד יילקחו לדגימה גם מוגיבצעים דתבכל יום בו מ –דיגום מי רשת  .13

עץ התאגיד, ירותים יעביר ליונה ההוראות הבאות: נותן השלגבי אנליזת אותם מי רשת תחול

עד ביצוע הדיגום ימי עבודה ממו 2עם העתק לתאגיד, את שמות המפעלים שנדגמו וזאת בתוך 

ימי עבודה מעת קבלת  2בתוך  ,שירותיםהבאותם מפעלים בפועל. יועץ התאגיד יודיע לנותן 

ל מי הרשת ם צריכים להיכלל באנליזה שם שנדגמו ביום הדיגום, איזה פרמטרישמות המפעלי

אזי האנליזה של מי הרשת מאותו יום דיגום  של אותו יום דיגום. לא נמסרה הודעת היועץ

נמסרה  .תשגן ונחונלול אנליזה לכלל הפרמטרים הבאים: כלוריד, סולפאט, נתרן, אבץ, מתכ

מדובר את הפרמטרים ה של מי הרשת ביחס ליום הדיגום בו הודעת היועץ כנ"ל תכלול האנליז

הנ"ל וכתוצאה מכך בוצעה בהודעת היועץ. לא פעל נותן השירותים בהתאם להוראות שנכללו 

 הלא יחוייב התאגיד בגין ביצוע האנליז –ר פרמטרים שאין בהם צורך אנליזה למי הרשת עבו

ים בהתאם להוראות הנ"ל וכתוצאה המיותרים האמורים. לא פעל נותן השירות םילפרמטר

שת התואמת את הפרמטרים שנדגמו באותו היום בשפכי לא בוצעה אנליזה של מי הר מכך

ים הרלוונטיים וכן של מי הרשת תבצע המעבדה דיגומים נוספים של המפעל -עלים המפ

  בגינם. דבהתאמה וזאת מבלי לחייב את התאגי

במהלך הדיגום וזאת בהתאם כלומר  – ן מיידיבאופיבוצע אך ורק   PHדיגומי  – pHדיגומי  .14

 .מכרז זהלהוראות 

כים ומי י דוגם מוסמך משרד הבריאות לדיגום שפיבוצע אך ורק ע"ם ואיסופם דיגום שפכי .15

  קולחים.

 מסירתן לנציג העסק הנדגם. וחלט על פיצול דוגמאות לצורךר מוסיחל א .16

תבוצע ביחס לכל  בכל דיגום בשטח, ללא יוצא מן הכלל, תתבצע בדיקת ערך הגבה. בדיקה זו .17

 התאגיד. מר במפורש אחרת ע"י דיגום אלא אם נא

 ים:לתוספת זו את הפרטים הבא '1כנספח "ב הדוגם בטופס הרצבכל דיגום יפרט  .18

 וחתימתו. גםודהשם  .א

 הדיגום. תאריך ושעה בה בוצע .ב

 בתו.שם העסק הנדגם, כתו .ג

 סוג הדיגום )מורכב או אקראי( .ד

 פרמטרים האמורים להידגם .ה

 .(רך הגבה)ע שטח ותוצאותיהאישור על הבדיקה שבוצעה ב .ו

 וזים.פירוט חומרים וריכיבוע עם תהליכי ק .ז

 פירוט כלי האיסוף. .ח

 הגעתם למעבדה. דחשמלי עאישור הצבת המדגמים בקירור  .ט



דגימות ונפח האיסוף בכל פרק הדוגם המורכב, זמני איסוף ה בדיגום מורכב: מס' .י
 זמן. נפח כללי שנאסף בדוגם.

וע בעת שינ מהלכו אוריג אם נצפה באתר הדיגום, ביש לציין בדיווח כל אירוע ח .יא
 ית.ה ולהודיע על כך ליועץ התאגיד מיידהדוגמאות למעבד

ילומים את מיקום עד על ידי צהוראות המזמין, יש לת ים, על פבמקרים מסוימי .יב
 ביצוע הדיגום עצמו. ת, את פנים השוחה הנדגמת ואתהשוחה הנדגמ

כשהם חתומים לחודש באופן מרוכז  ים יש לשלוח אחת', של כל הדיגומ1את הטפסים, נספח  .19

לוח של שי –ום ת הדיגבמידה והתעוררה בעיה בע –בטופס. למרות האמור  דרישותבהתאם ל

צירוף דוח הדיגומים. קיום ו לכל המאוחר בבוקר שלמחרת, בבסוף יום הדיגום א את הטופס

 ור מהווה תנאי לתשלום עבור הדיגום הרלוונטי.האמ

יגום ר ממצאים מיוחדים במעמד הדאגיד או היועץ של התאגיד בדבע את התיש לייד .21

בדבר שינויים שחלו בשטח, וכן  ('ם וכוגי)לדוגמא: שוחה פגומה, שוחה סתומה, צבע וריח חרי

. כמו כן, במקרה של ל. יש לצלם ולתעד כל ממצא חריגל שחלו, ביחס למפורט בתיק המפעככ

מו ולפעול בהתאם קשר מידי עם התאגיד ו/או היועץ מטע סירוב בית עסק לדיגום, יש ליצור

 .להנחיותיו

שאינן קשורות בדוגם או  תובגום מסיבמקרה בו הגיע הדוגם למפעל אולם לא הצליח לבצע די .21

עבדה את תחייב המ –יעה מצד נציגי המפעל שירותים כגון, העדר זרימה או מנבנותן ה

תאגיד פוף לכך שניתנה על כך הודעה ליועץ הבתוספת מע"מ וזאת בכ₪   60התאגיד בסך של 

לתעד ם תילא הוסרה מניעת הדיגום. כמו כן חובה על נותן השירוכשהדוגם נמצא בשטח ו

בות לכך )אשר ככל ע הדיגום שלא צלח כאמור, את הסים היומי את ניסיון ביצו"ח הדיגוודב

לתאגיד דו"ח בכתב נה על ידי הדוגם והצילום יועבר לתאגיד( ולהמציאו תצולמ –האפשר 

 התשלום הנ"ל.  וזאת כתנאי לקבלת 

כולן או  ,ת בעצמורותים מצהיר כי הוא מבצע את הבדיקות הנדרשונותן השי להסרת ספק .22

של נותן השירותים הינן  כי מעבדות המשמשות כקבלני משנה  חלקן וכי הוא האחראי לכך

 מכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.בעלות הס

החתומות  ת ולשלוח את תעודות המעבדהותים לסיים את הבדיקות הנדרשון השירעל נות .23

ביצוע הדיגום יום  לאחר נו מהיום שמיש מנוחה()כולל ימי  םימי 12ליועץ התאגיד בתוך 

הינה קבלן משנה של נותן וצעות על ידי מעבדה שחול גם אם הבדיקות מבבפועל. האמור י

 האפשר. מוקדם ככל היא תבוצע  –רת זוחבבדיקה . במקרה בו יש צורך השירותים

 
 היקף העבודה

בדיגום זה בתוך תחנות לשאיבת מי ביוב.  המזמיןלק מן הדיגומים יתבצעו עפ"י דרישת ח .24

  השאיבה.בתחנות ין זמהמהאחזקה של  אנשיו עם לתאם את הגעתהשפכים ש דוגם ידרי

וגעות הוראות המכרז הנ לכלגביו  להנחיות המזמין ותחולנה צע בהתאםתבי –ניטור מי רשת  .25

 לדיגום מפעלים.



להרחיב ו/או לצמצם  יהא רשאיהמזמין כל עת שהיא במהלך תקופת ההתקשרות, יובהר, כי ב .26

גום, ת תדירות הדיעדי, בין אם מבחינוהבל המלא ולפי שיקול דעת ואת תוכנית הניטור של

 ירותים,בגין הש הדבי המעירמח. ספת ו/או גריעת מפעלים וכיוצ"בהפרמטרים הנדגמים, הו

יצוע השירותים לפי תוכניות ניטור שייערכו בשנים במכרז, לא ישתנו גם בב כפי שהציע

 הבאות, ככל שהן כלולות בתקופת ההתקשרות.

ר תימסר על נית עבודה אשהמועדים בתוכעו על ידי המעבדה עפ"י הבדיקות והדיגומים יבוצ .27

העבודה שינויים  ויחולו בתוכנית הדיודש. במלפני תחילת עבודה בכל תחילת ח יןזמהמ

על כך עדכון והמעבדה תבצע את השירותים בהתאם לתוכנית  במהלך השנה יימסר

 המעודכנת. 

 
 בחירת דוגמים

 מטעםשטח , במהלך תקופת ההתקשרות דוגמי הלנוכח רגישות עבודתם של הדוגמים .28

, וזאת גם אם דוגם כלשהו אושר במסגרת הצעתו של המזמין המעבדה כפופים לאישור

  המציע. 

להיפגש עם דוגמי השטח, המזמין  יהיה רשאיהעבודה,  בכל עת שהיא, לרבות לפני תחילת .29

צוע השירותים. לאחר קבלת קו"ח ואישור על הסמכתם, על מנת לבדוק את התאמתם לבי

המלא,  ולפי שיקול דעתשל איזה מן הדוגמים, הא רשאי לדרוש את החלפתם יהמזמין 

, וזאת על המזמיןהבלעדי והמוחלט, והמעבדה תהיה מחויבת להחליף את הדוגם, לפי דרישת 

 בדה ובאחריותה. חשבון המע

 ת.דיגום מי רשת יבוצע אך ורק ע"י דוגם בעל רישיון רמה ב' ממשרד הבריאו .31

 יגום שפכים ומיאך ורק ע"י דוגם מוסמך משרד הבריאות לדיבוצע  דיגום שפכים ואיסופם .31

  קולחים.

 
 ביצוע הדיגום

קבלת תוצאות בדיקה אמינות והבטחת תקפות של תוצאות הבדיקה דורשות הקפדה על  .32

תהליכי דיגום, שנוע ואחסון של הדוגמאות המיועדות לבדיקה.  בין היתר, באחריות המעבדה 

אים ברכב עודי ומתאים בכל דיגום וכן לשאת ציוד דיגום מתוהדוגם להשתמש בציוד יי

סוללה תקינה, מכלים נקיים, מקררים בעלי ם אוטומטים תקינים ובעלי דוגמי ם, לרבותהדיגו

גמאות, צינורות נקיים לשימוש, ציוד ייעודי לדגימה בשוחות עמוקות, נפח מספק לקירור הדו

יגום, טפסי דיגום לשפכים ומי שתייה, מפתח לבדיקות שדה, בקבוקי ד ערכות מכשירי מדידה

הבטיחות ועוד. המעבדה תבצע את דיגומי השטח  נספחעפ"י המוגדר ב ת, ציוד בטיחותשוחו

לדיגום ביוב וקולחים של משרד הבריאות,  בהסתמך על מסמך ההנחיות העדכני ביותר

סמך ההנחיות העתק מ ו גורם רלוונטי.וכל רשות ו/א המחלקה למעבדות ולבריאות הסביבה

  .נספח ד'ומן כמסהעדכני נכון למועד פרסום המכרז 



להכרות עם שוחות הדיגום. הדיגום  המזמיןעל הדוגם לבצע סיור מקדים בשטח ביחד עם  .33

. על המעבדה להתעדכן המזמיןת המסומנות בתיק המפעל שיימסר ע"י יתבצע אך ורק בשוחו

 .דירבאופן תבשינויים במסמך 

נדגמים דוגם לדאוג לאישורי כניסה מתאימים בבתי העסק הבאחריות המעבדה וה .34

. ככל שידרשו אישורים מכל סוג המועצה האזוריתים מתאימים לעבודות ברחבי ולאישור

 שבון המעבדה ובאחריותה.לעבודת הדיגום, יהיה זה על ח

 .)המפעל( דגםחל איסור מוחלט על פיצול דוגמאות לצורך מסירתן לנציג העסק הנ .35

ם בהתאם לבצע את הדיגו ומים במפעלים יבוצעו בתוך שטח המפעל, על הדוגםככל שהדיג .36

 .  המזמיןלהנחיות בטיחות ונהלים בכתב שיועברו לו על ידי 

 וראות הבטיחות. בין היתר, יפעלו הדוגמים בהתאם לה .37

בתי העסק  הדיגום הינו דיגום פתע על כל המשתמע מכך ולכן לא יתבצע תאום מראש עם .38

יג המפעל דע על כך את נצאו שעת הדיגום. עם הגעת הדוגם לבית העסק יש ליבאשר לתאריך 

להורות לנהוג אחרת בקשר עם  המזמין רשאי בטלפון ולאפשר לנציג לצפות במהלך הדיגום.

 .וסוימים ועל הדוגם לפעול בהתאם להוראותימפעלים מ

 .מיןהמזע"י  שיאושרוהדיגום יתקיים בשעות וימים  .39

כב שיתלווה לר ועמבנוכחות נציג מטהמזמין שטח יבוצעו עפ"י דרישת חלק מן הדיגומים ב .41

 .המזמיןבתדירות שתיקבע ע"י  השטח של המעבדה בתיאום מראש או כביקורת פתע,

על ציוד המעבדה, בפרט ציוד שנשאר בשטח כגון דוגמים  חראיא ואינ המזמיןמובהר כי  .41

ינזק כתוצאה מעבודת הדיגום או גם על ציוד בשטח שי ראיהא אחילא  המזמיןאוטומטיים. 

 יגנב. על ציוד בשטח שי

שתי לעיל ולהלן(  ר)בנוסף לכל האמוויתועדו גום בשטח, ללא יוצא מן הכלל, יתבצעו בכל די .42

ורה ובדיקת ערך הגבה. בדיקות אלה יבוצעו גם אם לא נאמר בדיקות: בדיקת טמפרט

 .המזמיןבמפורש ע"י 

 .על באופן מיידייבוצע אך ורק בשטח המפ  PHדיגומי  .43

 נהלי הדיגום של המעבדה.הנחיות  תוך מילוי כל הדוגם יבצע את הדיגום בהקפדה, .44

 בוצעו בפועל מובהר כי התשלום בעד דיגומים ובדיקות מעבדה יבוצע עבור דיגומים אשר .45

 . זהוראות מסמכי המכרכל בהתאם ל

 
 תיעוד הדיגום

 ים:את הפרטים הבאכפי שיעודכן מפעם לפעם(  –לחוזה  1 ופס בט)הדוגם יפרט בכל דיגום  .46

 תימתו.שם הדוגם וח 

 .תאריך ושעה בה בוצע הדיגום 

 ו בוצע הדיגום.המיקום ב 

 .שם העסק הנדגם, כתובתו 



 )סוג הדיגום )מורכב או אקראי 

 פרמטרים האמורים להידגם 

  ערך הגבה וטמפרטורה  בשטח ותוצאותיה השבוצע הבדיקהעל אישור () 

 .תהליכי קיבוע עם פירוט חומרים וריכוזים 

  האיסוף.פירוט כלי 

 צבת המדגמים בקירור חשמלי עד הגעתם למעבדהאישור ה. 

  .בדיגום מורכב: מס' הדוגם המורכב, זמני איסוף הדגימות ונפח האיסוף בכל פרק זמן

 ם.נפח כללי שנאסף בדוג

 ,במהלכו או בעת שינוע  יש לציין בדיווח כל אירוע חריג אם נצפה באתר הדיגום

 .לתאגיד מיידיתולהודיע על כך  הדוגמאות למעבדה

 דין וכל גורם רלוונטי לרבות רשות כל הדיגומים יתועדו בהתאם להנחיות והוראות ה

כפי הקבוע  –התיעוד בצילום או בווידאו יעשה על פי קביעת והנחיות התאגיד  המים.

 במסמכי המכרז ויצורף לטופס הנ"ל.

על ככל ונדרש  ,וכן תיעוד הדיגום בהתאם למסמכי המכרז ביחס לכל הדיגומים את הטפסים .47

יש  -  דיגום בהתאם לנדרש במסמכי המכרזשל וידאו הכולל את צילום ה קובץ, ידי התאגיד

. וניות וחשבונות מפורטיםחשבהטופס הנ"ל וכתנאי לבדיקת  הגשת לשלוח למזמין ביחד עם 

, התיעוד יש לשלוח את הטופס –בעיה בעת הדיגום במידה והתעוררה  –למרות האמור 

 דוח הדיגומים. המאוחר בבוקר שלמחרת, בצירוףהדיגום או לכל  בסוף יום כאמור והוידאו

  .תשלום עבור הדיגום הרלוונטיבדיקה ולנוסף קיום האמור מהווה תנאי 

 

 םדיווח בזמן דיגו

דיגום )לדוגמא: שוחה פגומה, בדבר ממצאים מיוחדים במעמד ה המזמיןיש ליידע את נציג  .48

וכן בדבר שינויים שחלו בשטח, ככל שחלו, (. חריגים וכו'קצף או שוחה סתומה, צבע וריח 

כמו כן, במקרה של סירוב בית  יש לצלם ולתעד כל ממצא חריג.. יחס למפורט בתיק המפעלב

 ולפעול בהתאם להנחיותיו. המזמיןצור קשר מידי עם עסק לדיגום, יש לי

 
 הדגימות למעבדה שינוע

קנות בריאות העם )תקני איכות ת" כהגדרת מונח זה ב"הספריש לשנע את הדגימות למעבדה  .49

משרדי ו ת המיםוכן בהתאם להנחיות רשו 2010-התש"ע מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(,

 .באופן מצטברהכל  – ל עדכוניהם מפעם לפעםעהממשלה השונים 

 

 צוע אנליזות במעבדהיב



הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  תחתשפכים ומי רשת יתבצעו בדיקות  .51

 יטות הבדיקה יהיו שיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על המהדורה העדכנית ביותר שלש

 Standard methods for the examination of water and wastewater .:ה"ספר"

איזה חלק  טאו לפר – דרשות בעצמההבדיקות הנכל על המעבדה להצהיר כי היא מבצעת את  .51

. למען הסר קבלן משנהדה ואיזה חלק מתבצע על ידי מעבדה אחרת כבמתבצע על ידי המע

ספק יובהר כי מעבדות המשמשות כקבלני משנה חייבות גם הן להיות בעלות הסמכה על ידי 

בי הלאומית להסמכת מעבדות. על המציע לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות גם לגהרשות 

 מעבדות המשנה.

כל  לה מסודרת המכילה את העמודות הבאות לגביבעבדה המציעה לצרף בהצעתה טעל המ .52

פרמטר: הגורם המבצע את הבדיקה, הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 Standard methodsקה/טווח ריכוזים, מבוצעת ע"פ )יש/אין(, שיטת בדיקה, רגישות הבדי

קה לאותו יבמידה וישנן מספר שיטות בדוודאות לכל פרמטר. -אי מהדורה אחרונה )כן/לא(

השונות אותן היא מבצעת ותמלא את כל הנתונים  פרמטר, המעבדה תציין את השיטות

 הנדרשים בעמודות השונות לכל שיטת בדיקה.

את תעודות ההסמכה שלה עבור מזמין ל, על המעבדה להמציא בכל משך תקופת ההתקשרות .53

לק מן חה של הדוגמים מטעמה. ככל שנבדקים ואת תעודת ההסמככלל הפרמטרים ה

צוע ע"י המעבדה עצמה( מבוצעות באמצעות מעבדה הבדיקות )מעבר למינימום הנדרש לבי

ותן מעבדות את אישורי ההסמכה של אזמין מלמוסמכת אחרת, נדרשת המעבדה להמציא 

 ת. ת לכל משך תקופת התקשרוושינוע דוגמאות. כל ההסמכות יהיו תקפו , שימורונוהל דיגום

, עפ"י הוראות ידרשושכיול של מכשירי הניטור בשטח ככל הודות עת את על המעבדה להעביר .54

 יצרן ודרישות החוק ככל שיהיו.

)לרבות בוידאו ככל  תיעודוההדיווח  כל טפסילהעביר על פי דרישה את ו לשמור על המעבדה .55

 .ובמעבדה של ביצוע דוגמאות בשטחשנדרש על ידי המזמין( 

כל )לרבות בוידאו כ ות טפסי הדיווח והתיעודבלר את היסטוריית הדיגומים המעבדה תשמור .56

 למשך שבע שנים לכל הפחות. שנדרש על ידי המזמין(

כים שנמדדו היו בלתי אם מסיבה כלשהי דגימה שבוצעה ניזוקה ו/או מסיבה כלשהי הער .57

ל פי דרישת ע ,יקה נוספת על חשבונה, המעבדה תבצע דיגום ו/או בדהמזמיןסבירים בעיני 

 .המזמין

שלא צוינו במפורש בתכולת העבודה למעבדה עבור בדיקות או דיגומים  ישלםלא  המזמין .58

שלם עבור ילא המזמין '(, לרבות בדיקות ביניים. לדוגמא, ט-' ואובתוכנית הניטור )נספחים 

/או א צוינו במפורש ואו בדיקות חנקן/ זרחן של BODלצורכי ביצוע בדיקת COD בדיקת 

 .הוראות מסמכי מכרז זהבוצעו כנדרש ע"פ  אמעבדה ודיגום של בדיקותעבור 

וזאת ללא תשלום המזמין קיים פגישות חתך עם המעבדה במשרדי יהמזמין במידת הצורך  .59

 נוסף.



 כל לבצע סיורים/סיורי פתע במעבדה ככל שידרשו.יוהמזמין  .61

 

 

 חסון דוגמאות שפכיםא

בהתאם ומי הרשת בקירור ובתנאים מתאימים את דוגמאות השפכים  ור לשמעל המעבדה  .61

תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים " כהגדרת מונח זה ב"הספרלהוראות 

משרדי הממשלה השונים ו ת המיםוכן בהתאם להנחיות רשו 2010-התש"ע לטיהור שפכים(,

יום מיום  14למשך לכל הפחות מקרה  ובכל ן מצטברפבאוהכל  – ל עדכוניהם מפעם לפעםע

או מתחייב  המזמיןם כן התבקש אחרת בהודעה בכתב מאת א)אלא למזמין דיווח התוצאות 

י דרישת וזאת לצורך בקרה ובדיקות חוזרות עפ"( ראות הספר או רשות המיםאחרת לפי הו

 .המזמין

 
 דיווח תוצאות

מיום  ולל ימי מנוחה( ימים )כ 12ך תו מיןמזל יםמהדיגולדאוג למסירת תוצאות על המעבדה  .62

הגשה של תוצאות חלקיות לצורך עמידה בזמנים לא תיחשב עד הגשתם של  .ביצוע הדיגום

 את התוצאות בפורמט "אקסל".להעביר למזמין בדה מעעל הבנוסף, יגום. דכלל הפרמטרים ל

על , ת אחרתככל שחלק מהבדיקות יועברו למעבדת קבלן מוסמכהאמור לעיל יחול גם  .63

מיום  ם )כולל ימי מנוחה(ימי 12תוך  מזמיןל תוצאות אלהגם את המעבדה לדאוג למסירת 

 ביצוע הדיגום.

כפי שהם מצוינים ע"י המעבדה, יכתבו גם ערכי הסף  מזמיןל בכל תעודת דיגום שתועבר .64

הראשונה והשנייה לכללי השפכים. על המעבדה לעדכן ערכים אלה בהתאם לשינויים בתוספת 

ת, אם וככל שיהיו. בנוסף לערכי הסף, המעבדה תציין גם את סף הגילוי ו/או בתקנובכללים 

 של המכשיר עבור כל פרמטר.

בים בפורמט שיוגדר ע"י בדואר אלקטרוני ובקבצים ממוחש מזמיןלו רתעודות הבדיקה יועב .65

 .מזמיןה

נעול  לצורך הבהרה, תעודות הבדיקה יועברו בשני פורמטים, כאשר אחד מהם הינו פורמט

. כל מזמיןהדי שייקבע על יאקסל כפי הנחיות רשות המים או כפי ( ופורמט דיווח PDFן )כגו

 בר ייחשב כאילו התוצאות טרם התקבלו.דעוד לא התקבלו שני הפורמטים, ה

בסוף כל יום או  )לרבות בוידאו ככל שנדרש על ידי המזמין(גום את תיעוד הדיתעביר עבדה המ .66

 ףבצירו במידה ולא בוצע דיגום יש לפרט את הסיבות לכך. למזמין תלכל היותר בבוקר למחר

 .פי הנדרש לעילדיווח ותיעוד כ

שם משתמש  דרך אתר האינטרנט של המעבדה על ידימין זלמתוצאות המעבדה יהיו נגישות  .67

 וסיסמא.

 
 י מקצועי של המעבדהליוו



ת שו ובתביעוהמעבדה מתחייבת לסייע בכל עת, בכל פעולות האכיפה אם וככל שידר .68

כל המסמכים , ככל שינקטו, לרבות אך לא רק, הכנת המזמיןמשפטיות הננקטות כנגד 

גנה רשים לשם הגשת תביעות משפטיות או לשם הדהמקצועיים ועדויות אנשי המקצוע הנ

שעות ללא תשלום לתביעה,  25. במסגרת כך, המעבדה תעבוד מיןהמזמכתב תביעה כנגד 

  ש"ח. 220ון שעה של ה ע"פ מחירלאחר מכן יקבע תשלום לשע

לצורך גורמים אחרים  ו/אובתי עסק זמן את המעבדה לפגישות עם יהמזמין במידת הצורך  .69

 ללא תשלום נוסף.וזאת המזמין קות במשרדי הסבר על ביצוע הבדי
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 כללי: .1

  הניטור תוכנית המפעלים הכלולים 
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 כנית הניטורת .2

 רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים   1.1

 רשימת מפעלי מזון בעלי פוטנציאל זיהום – 1טבלה 

 

שוחת  כתובת שם המפעל מס'
 דיגום

מגזר תעשייתי על פי 
 התקנות

תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

 אחוד 1דרך החרושת  שטראוס גלידות  .1

 מפעלי מזון ומשקאות

 מורכב 12

 ,TSS105ºC ,pHשמנים ושומנים, 
COD כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,

(TKNזרחן כללי ,) 

אזור תעשייה )ליד  בית בד סעיד  .2
 1 אחוד עזריאלי(

 אקראי

 מוצא עכו 52אזור תעשייה דרום  בולטימור ספייס  .3

4 

4.  
רמי לוי שיווק 

 עכו -השקמה 
מול  -עכו  2רח' בולטימור 

 אחוד עין המפרץ

5.  
דגי הקיבוצים 

 2 מוצא עכו 2בולטימור  בע"מ

 4 אחוד עכו 67בן עמי  שופרסל  .6



3 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום וקניונים  מסעדותרשימת אולמות אירועים,  – 2טבלה 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 פרמטרים לבדיקה סוג הדיגום תדירות הדיגום על פי התקנות

 מוצא דרך עכו )בכניסה לעכו( אולמי טופז  .7

אולמות 
אירועים, 

 מסעדות, קניונים

4 

 מורכב

 ,pHשמנים ושומנים, 
COD, TSS105ºC ,
 כלורידים, נתרן

 אחוד , עכו2ההגנה  אורי בורי  .8

 אקראי

9.  
מסעדת הלחם 

 מוצא 24315, עכו, 30ההגנה  והדגים

 מוצא ההגנה, עכו דוניאנה  .10

 מוצא ליאופולד השני עכו העתיקה אבו כריסטו  .11

12.  
מוברשם חוף 

 מוצא , עכו10ההגנה  מערבי

מתחם מוצא MEDמתחם  אל באבור  .13  

מתחם מוצא MEDמתחם  קפה נטו  .14  

מתחם מוצא מתחם חוף ארגמן מוברשם ארגמן  .15  

מתחם מוצא מתחם חוף ארגמן פנורמה  .16  

 מוצא 1שלום הגליל  קניון עכו  .17

 אחוד , עכו22/4 22-רחוב הגדוד מאכלי הצפון  .18

 X2 2X4אחוד 24611עכו,  ,2החרושת  קניון עזריאלי  .19

א מתחם מלון מוצ יהונתן החשמונאי מסעדת רם  .20
 מורכב 4 חוף התמרים

 

  



4 

 

 .0תדירות דיגום  – מק"י 5שצריכת המים היומית נמוכה מ    רשימת מסעדות – 3טבלה 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 על פי התקנות

צריכת מים 
 פרמטרים לבדיקה הדיגוםסוג  יומית ממוצעת

 מוצא 29/2העצמאות  שווארמה לאבידי  .21

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

2.12 

 אקראי
 ,pHשמנים ושומנים, 

COD, TSS105ºC ,
 כלורידים, נתרן

 1.30 מוצא כיכר השעון נמל עכו העתיקה מסעדת ג'רחי  .22

 2.11 אחוד 60/30בן עמי  חומוס סעיד  .23

24.  
בר סמי  סנדוויץ

 1.10 מוצא 29/2העצמאות  הגדול

 

 בעלי פוטנציאל זיהום בתי מלוןרשימת  – 4טבלה 

 שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
מגזר 

תעשייתי על 
 פי התקנות

תדירות 
 פרמטרים לבדיקה  סוג הדיגום  הדיגום 

מלון חוף   .25
 התמרים

 יהונתן החשמונאי
א מתחם מוצ

מלון חוף 
 התמרים

 בתי מלון

4 

 מורכב
, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים

 , בורון, דטרגנטיםpHכלורידים, נתרן, 
דרך הארבעה  מלון עכו ביץ'  .26

 מוצא ,עכו1

 אקראי

אכסניית   .27
, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים,  2 מוצא ,עכו2וויצמן  האבירים

 pHכלורידים, נתרן, 
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 פוטנציאל זיהוםרשימת תחנות תדלוק בעלות  –5טבלה 

 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

 מוצא ,עכו42בולטימור  אלון עכו  .28

 תחנות תדלוק

 אקראי 4

 ,COD, pHשמן מינרלי, 

 מוצא ,עכו50בן עמי  סונול בן עמי  .29

30.  
דיסקאונט 

ארגמן תחנות 
 דלק בע"מ

יהונתן החשמונאי 
 אחוד ,עכו

א.ב.  -דלק גל   .31
 מוצא ,עכו1משמר הים  ליבר )גלי חוף(

 מוצא , עכו8510כביש  פז עכו צפון  .32

 מוצא ,עכו1שלום הגליל  דלק נווה ספיר  .33

כביש עכו חיפה, צ.  סונול מפגש נעמן  .34
תחנות דלק +  מוצא כפר מסריק

 מסעדות
, pH, COD, TSS105ºCשמנים ושומנים, 

 כלורידים, נתרן, שמן מינרלי
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 רשימת בתי עסק לייצור ועיבוד מוצרי מתכת בעלי פוטנציאל זיהום – 6טבלה 

 

 שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
מגזר תעשייתי 
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום

 פרמטרים לבדיקה סוג הדיגום

 מוצא 2משה בורשטיין  י.שרמן  .35

מפעלי ציפוי 
 מתכות וטיפול

 פני שטח

4 

 אקראי

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות 
, סריקה כלורידים, סולפאט, pHמינרלי , 

סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים 
 DOX,COD מומסים

 זיקה  .36
משה בורשנטיין 

14 
 אחוד

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות 
, , סריקה כלורידים, סולפאטpHמינרלי , 

 COD,סולפיד מומס, 

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות  6 אחוד , עכו1דוד רמז  אלי חג'ג'  .37
, סריקה כלורידים, סולפאט, pHמינרלי , 

סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים 
  .DOX,COD 38 מומסים

מתחם צינורות 
המזרח התיכון 

 בע"מ

אזור תעשייה 
 16דרום 

 במורכ 4 מוצא
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 רשימת בתי דפוס בעלי פוטנציאל זיהום –7טבלה 

 
מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'

 על פי התקנות
תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה  הדיגום

 ,VSS, pHסריקת מתכות כבדות,  אקראי 4 בתי דפוס מוצא א.ת עכו דרום רח' בולטימור ש. לרנר  .39
TSS105ºC, CODכלורידים , 

 

 רשימת בתי עסק בתחום חומרי בנייה בעלי פוטנציאל זיהום –8טבלה 

שם  מס'
מגזר תעשייתי על  שוחת דיגום כתובת המפעל

 פי התקנות
תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

טמבור   .40
 גבס

, 2משה בורנשטיין 
 ,BOD, COD, pHסריקת מתכות כבדות,  אקראי 2 מפעלי חומרי בנייה אחוד עכו 

TSS105ºCכלורידים, נתרן , 

 
 כימיה בעלי פוטנציאל זיהוםה בתחוםרשימת בתי עסק  –9טבלה 

 מס'
שם 

 שוחת דיגום כתובת המפעל
מגזר תעשייתי 
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום 

סוג 
 פרמטרים לבדיקה  הדיגום 

טמבור   .41
 עכו דרום

משה 
בורנשטיין 

 ,עכו2
 אחוד

 מפעלי כימיה

12 

 מורכב
 ,pH, שמן מינרלי, BOD, CODסריקת מתכות כבדות, 
VSS, TSS 105ºC פחמימנים הלוגנים מומסים ,

(DOX( חנקן קיילדל ,)TKNזרחן כללי,  כלורידים ,) 
טמבור   .42

 מוצא א.ת. נעמן אסקר

6 

43.  
GES 

משה 
בורנשטיין 

 ,עכו2
 אחוד

 אקראי
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 רשימת בתי חולים, מוסדות בריאות ומוסדות חינוך בעלי פוטנציאל זיהום – 10טבלה 

שוחת  כתובת שם המפעל מס'
 דיגום

מגזר תעשייתי על 
 פי התקנות

תדירות 
פרמטרים לבדיקה  על פי סיווג של בתי  סוג הדיגום הדיגום

 מלון)הסיווג הקרוב ביותר לסיווג הנ"ל(

 אחוד , עכו2דוכיפת  ביה"ח מזרע  .44

 מלון בתי

4 
 אקראי

, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים
 , בורון, דטרגנטים pHכלורידים, נתרן, 

 פנימיית אחווה  .45
, 72אריה דושינסקי 

 מוצא עכו

46.  
פנימייה )מעון 

 עתידות(
אחד העם, שיכוני 

 מוצא עכו, המזרח,

יהושפט, עכו, מיקוד:  ביה"ס לקציני ים  .47
 אחוד 2451200

 מורכב
 כפר הנוער מנוף  .48

 דוד רמז, עכו
ד.נ. אשרת עכו, 

25200 
 מוצא

2 49.  
ישיבת -ישיבה

 הסדר רוח צפונית
 1אריה דושינצקי 

 אקראי מוצא עכו

50.  
המכללה 

האקדמית גליל 
 מערבי

 דרך המכללות
 2125ת.ד. 
 24121עכו 

, TSS105ºC,  COD, שמנים ושומנים מורכב מוצא
 pHכלורידים, נתרן, 
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 רשימת מוסכים בעלי פוטנציאל זיהום – 11טבלה 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום 

סוג 
 פרמטרים לבדיקה  הדיגום 

,עכו 6/4בן עמי  דיזל עכו  .51  מוצא 

מוסכים 
 אקראי  4 )מכונאות רכב(

pH ,שמן מינרלי ,
סריקת מתכות כבדות, 

TSS105ºC, VSS 

 מוצא ,עכו6בולטימור  אחים פרטוש  .52

 אחוד משה בורונשטיין א.ת. דרום גפי מוטורס בע"מ  .53

 אחוד , אזור תעשייה דרום2רח' החרש  מוסך מוניות "שלי"  .54

 אחוד א.ת דרום ,עכו פיז'ו מהנדסים  .55

 אחוד ,עכו1בולטימור  מזדה סדן  .56

 אחוד חיפה ,עכו-כביש עכו 1שער נעמן  מרכז הצפון מוטורס  .57
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 2017-18סה"כ סיווגי תעשייה בתוכנית ניטור  – 12טבלה 

 סה"כ מפעלים סיווג תעשייתי מס"ד

 6 מפעלי מזון 1

 18 וקניוניםאולמות אירועים מסעדות  2

 3 בתי מלון 3

 7 תחנות תדלוק 4

 4 ייצור ועיבוד מוצרי מתכת 5

 1 בתי דפוס 6

 1 חומרי בנייה 7

 3 כימיה, פלסטיק, אלקטרוניקה 8

 7 מוסדות בריאות וחינוך 9

 7 מוסכים 10

 57 סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום

 

 



 
 

 
 
 

1 

 

 מסמך ג'

 לדוגמי השפכיםמדריך בטיחות 

 

 .בע"מ תאגיד מי עכומסמך זה יחתם ע"י הדוגמים אחת לשנה או אחת לתקופה עפ"י דרישת 

 

תאגיד ואיכות הסביבה הנם חלק בלתי נפרד מפעילות יעילה ואיכותית של  בריאות ,בטיחותידוע לי כי 

  ."(המזמין" -להלן ) בע"ממי עכו 

 הקבלנים. ו הבטיחות האישית לכל העובדיםחשיבותה של מדגישים את  מזמיןה

בכל מדינת ישראל, בתקנות ובתקנים ודיני הדרישות המפורטות בחוקי כל כי  בזה אני מצהיר

הדרישות כל ידוע לי כי עלי למלא אחר מוכרים לי. בביצוע עבודות דגימה הקשור לבטיחות 

 י.באחריות ןהאמורות וכי מילוי הדרישות האמורות הינ

 

 
 :כאמור להלן המזמיןי כללי ש לפעול על פבנוסף לדרישות אלו י

 
 .המזמיןלא יותר ביצוע דיגום כלשהוא ללא הדרכת בטיחות שנתית של  .1.1

 .במזמיןבאזור הדיגום לאיש הקשר  יש לדווח מיד על כל מצב לא בטוח .1.1

 

 הנך מתבקש לקרוא בעיון את ההנחיות המפורטות במסמך זה ולפעול לפיהן.

 מו.יג מטעאו לנצ מזמיןאו בירור, אנא פנה ל שאלהבכל 

 

 __________________במועד חתימת החוזה על ידי המזמין יעודכן: מזמיןשם הנציג מטעם ה

 

 חתימת הדוגם:

____________________________________ 

 שם: _____________ ת.ז. ________________

 

 הדיגום יכללי היסוד לבטיחות באתר

 יחידעבודת איסור  .1

אחר נמצא בקרבת מקום ובקשר עין אדם  ו איןבמצב שב, לבדו כשהואעבודה  דוגם לא יבצע .1.1

 .מנציגי החברה /מפעל אתו

 הדוגמיםשירות כ .2

 :הינם מזמיןעבור ההמורשים לעבוד   הדוגמים .1.1

 עבודה על פי הנדרש בחוק. ןרישיו יתעודת זהות ישראלית או בעל יבעל .א

 .והמוסמכים ע"י משרד הבריאות יםם שפכלדיגובעלי הכשרה מקצועית  .ב

 .לבצע את עבודתםונפשית ית זירים פפני תקין והנם בריאים וכשיבמצב גו .ג
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 ציוד מגן אישי .3

 /עגלות שינוע/מערות הרמה וכד'שימוש באפוד זוהר בכל מקום בו או בקרבתו נעים כלי רכב .1.1

 .כגון: כבישים, שטח תפעול במפעלים וכיו"ב

 .םכיפת מגן ואטימות לחומרים ונוזליעם שלמות  שתמש בנעלי בטיחותכל משך הדיגום יש לה .1.1

 בעת עבודה עם השפכים יש להשתמש בכפפות חד פעמיות מתאימות. .1.1

)לא ארוכיםסיים ארוכים וחולצה עם שרוולים מכנ םכוללילהגיע בבגדי עבודה ה על הדוגמים .1.3

 .גופיה(

וד המגן האישי כל צינדרש ל  אםאוזניים בהת גיני, ממגיני פנים ,להשתמש במשקפי מגן יש .1.3

 תקן מתאים. יהיה תקין ובעל תו

 כשירות הציוד והתאמתו לעבודה .4

 תיעוד ובעלי תקינים ותקנייםבדוקים  יהיו הדוגמיםישתמשו הציוד והאביזרים שבהם  .3.1

 לתקינות השימוש בהם.

 סיכוני תנועה .5

 רבהקביתים נעשה לעדיגום השפכים ערך עם גידור סימון והפרדה בעת יבחשבון ולהיש לקחת  .3.1

מסוכנת לכלי רכב, אם זה בסמוך לכביש סואן או על הכביש עצמו ואם זה אזור התפעולי של 

 כלי רכב כגון: מלגזות, משאיות ורכב פרטי. מגוון מפעל בו קיימת תנועה של 

אירועים העלולים להיגרם הם דריסת הדוגם או איבוד שליטה של כלי רכב עקב יש להיערך ל .3.1

 ח. על בור שפכים פתו המעבר שלו

ליום  מתאימיםל מצב תנועה אופיינו תיחום ושילוט כיש לבחון בכל עת ובכל מזג אוויר ב .3.1

 .ולילה

על הדוגמים להציב את התיחום והשילוט בהתאם למצב בו אלה, בכדי להימנע מאירועים כגון  .3.3

  הם נמצאים. 

יה בתיאום עם גורמי בעת דיגום באזור התפעולי של המפעל, הצבת התיחום והשילוט תה .3.3

 המפעל.

 סיכוני נפילה מגובה .6

בבורות אשר  ' ו/אומ 1ק העולה על במקום ממנו ניתן ליפול לעומ נעשה לעיתיםים כפום השדיג

בעת  .וי המשקל עלול לגרום לנפילה לתוך הבורס"מ, איבוד שיו 60-קוטר הפתח שלהם גדול מ

בדוקה  יש להשתמש במערכת מניעת נפילהס"מ  60עבודה בסמוך לבורות שפכים שקוטרם עולה על 

 .ותקנית וכן להיות מוסמכים לעבודה בגובה 

 סיכוני חנק .7

. מזמיןשל ה יבהאשקני הדגימות שפכים בבור הרטוב אשר במת יבוצעו יתכנו מקרים בהם .1.1

בבור הרטוב קיימים סיכוני שאיפת גזים מסוכנים העלולים לגרום לחנק, אי לכך יש לנהוג 

 כדלקמן:

קבלן המזמין או עובד של של  מפקחבמתקני השאיבה יעשה בליווי  השפכיםדיגום  .א

ף ולהם ציוד חילוץ וציוד מגן כשהם מודרכים בעבודה במקום מוק אחזקת המתקנים

 .לאווירה מסוכנת כולל חוסר חמצן אישי כולל מד בדיקה

  כל הדוגמים יעברו הסמכה לחילוץ מתוך חלל מוקף. .ב
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דוגם והשני משגיח מלמעלה לצורך חילוץ עובדים: האחד  1ביצוע הדיגום יעשה על ידי  .ג

 .קשר ורכב חילוץכולל מערכת הנשמה עזרה ראשונה  והזעקת כוחות חירום

החילוץ  וכל מערכות רור פועלתבור תעשה לאחר וידוא שמערכת האווהירידה ל .ד

 .תקנות מו

( כל דוגם כולל חוסר חמצן  גזים 3)בעת הירידה לבור יש להצטייד במכשיר חישה  .ה

 מש במכשיר.תמך להשסשפכים יו

 באתר הדיגום חשמלמקור ורך בחיבור דוגם אוטומטי ללמקרים בהם יש צ חשמלסיכוני  .8

 .על ידי חשמלאי מוסמך בלבד חשמל תיקוניבמערכות חשמל יעשו במקרה של תקלה  .1.1

מטר  10מעל לא בצבע כתום ,יהיו תקינים ותקניים עם מקדם שחיקה כבלי חשמל מאריכים  .1.1

 .יהיו מגוללים על תוף בעל הגנה של ממסר פחת

אך אין להשתמש בכבלים של  כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מתאימים לזרם העובר בהם .1.1

 .בעלי הגנה כפולה )מהסוג הכתום(מ"מ מרובע  1.3מ פחות 

 אין לאלתר תיקון פגמים בבידוד הכבלים המאריכים. .1.3

מאריך אשר אחד מאביזרי הקצה שלו שבור, לא תקין או שאינו חובק את אין להשתמש בכבל  .1.3

  הכבל.

 .שקעים 3יש לדאוג שעל תוף הכבל המאריך יהיו  –רבי שקע אין להשתמש במפצלים או  .1.6

 .ו/או הארקה כחוק ל המטלטלים יהיו בעלי הגנה כפולהכל כלי החשמ .1.1

 ..לחשמוללגרום  או אביזר חשמלי העלולכלי יש לפסול כל  .1.1

 .כשול למעידה או הפרעה לתנועהחשמל יש להעביר במקום שלא יהוו מאת כבלי ה .1.8

 
 כלליותובטיחות  הוראות בטחון

 ים במפעליםיסיכונים כלל .9

ון: פגיעה מחומרים מסוכנים, במפעלים בהם מבוצעים דיגומים קיימים סיכונים רבים כג .8.1

מתאונות עקב  להימנע בכדי.  פגיעה ממכונות סובבות, התחשמלות, החלקה ומעידה וכיו"ב

 :,חובה להתלוות לנציג המפעל הללו יש ליישם את העיקרים הבאים הסיכונים

 .אין להסתובב במפעל מלבד באזור הדיגום .א

 .אין לגעת במכונות ברזים וכיו"ב .ב

 .יש להישמע להוראות גורמי המפעל .ג

 .הוראות השילוט במפעליש להישמע ל .ד

 אלכוהול, סמים  .11

 .בכל מהלך העבודה והוליים או סמים מסוג כלשהו משקאות אלכב  להשתמשאין  .10.1

 עישון .11

המיועדים מורשים רק במקומות  אתרי הדיגום הנמצאים בתוך מפעלים אלאאין לעשן ב .11.1

 לכך והמזוהים ומשולטים כפינות עישון.

 מצבי חירום .12

    מזמיןהמפקח של העם ווה של החברה /מפעל ועם המלקשר במקרה חירום יש ליצור  .11.1

  ופרטי האירוע. האירועום ולציין את מק



 
 

 
 
 

4 

להודיע לגורמי החירום במפעל. יש  כאשר האירוע מתרחש בנקודת דגימה בתוך מפעל יש .11.1

 לברר לפני הדיגום את הטלפון להתקשרות.

למוקד הפצוע ולסייע בטיפול של  לגורמי החירום במפעל מידיתבמקרה פציעה יש לפנות  .11.1

 . העזרה הראשונה הקרוב

לנסות ולכבותה  ככל שניתן ולסייע לגורמי החירום במפעלפנות יש ל,  במקרה של שריפה .11.3

 להודיע למכבי האש על השריפה. בעזרת מטף ובמקביל

במקרה של שריפה באזור נקודת הדיגום הנמצאת בתוך מפעל יש להודיע לגורמי החירום  .11.3

 .במפעל

 .עם המלווה מטעם המפעל םבתאו לשטח פתוח לצאתבמקרה של רעידת אדמה יש  .11.6

 

 ומילוט פינוי .13

של  הכריזהמערכת ות באמצעבמפעל בו נעשית דגימה במקרה שבו מושמעת הוראת פינוי  .11.1

לנקודת הכינוס עליה יוכרז. הקצרה ביותר  ולהגיע בדרךש לכבות מקורות מתח י  המפעל

עד החירום המפעלי או עם ההגעה לנקודת הכינוס, יש  להמתין להוראות צוות לרוץ. אין 

 להודעה אחרת.

 
 ____________________________________ הדוגם: חתימת

 . ________________ת.זשם: _____________ 

 
 אישור קבלת ההדרכה ותמצית המידע
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  חתימת המדריך  ההדרכהתאריך 

 

 הבנתי -קראתי 

לאחר שקראתי ו קיבלתי את מסמך תמצית המידע בנושא בטיחות אני החתום מטה מצהיר בזאת כי
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 הקדמה6

פגוע בבריאות המכילים חומרים שעלולים ל ,בשגרת הפעילות של התעשייה נוצרים שפכי תעשייה
 וליצור מפגעים ומטרדים. , מערכת הביובהציבור, איכות הסביבה

הבריאותים לצמצום הסיכונים מרכיב חשוב  הינונדרש לפי חוקים ותקנות וניטור שפכי התעשייה 
בדיקה של איכות השפכים בדגימות בהתאם לתוכנית  מתבצע באמצעותהניטור והסביבתיים. 

 ולדרישות המפורטות בהתרים ובהנחיות של הרגולטור. ניטור

במטרה  מכין תוכנית הניטור ולמבצע הדיגוםל כדי לשמש ככלי עזר מקצועיהנחיות אלו הוכנו 
בעניין ניטור  המשרד להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות,לטייב את הליכי האסדרה של 

 .התעשייהשפכי 

 הגורמים ביישום והטמעה של ההנחיות. אנו מאחלים הצלחה לכל

  

 השותפים לכתיבת ההנחיות6

 דפנה זעירה  גב' • גב' אתי נתן זלצמן • גב' איילת בן עמי  •גנץ -עו"ד מעיין פורת• מר' אבי חיים • 

מר' • ד"ר דני עיני • עו"ד רוזלין אטיאס •  גב' זהבה נזרי•  עו"ד יסמין רוזנברג• עו"ד דוד פטר • 

 ד"ר אילן מליסטר • ד"ר איריס ספראי • סומך -גב' ארנית מיכלסון• ד"ר לודה גרויסמן • עמי בכר 

 היוקל גב' ליהיא•  מר' עידן טננבאום•  גב' יעל שי•  מר' רמי פלג•  פרד ארזואןמר' • 

 מגר' דוד וינברג ד"ר הראל גל מר' דניאל שרון
 מנהל תחום ארצי, תכנון וקולחין ממונה טיפול במים וקולחין ממונה שפכי תעשייה

 המחלקה לבריאות הסביבה אגף איכות מים , קרקעות ודלקאגף שפכי תעשייה
 משרד הבריאות הרשות הממשלתית למים וביוב המשרד להגנת הסביבה
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 מבוא .0

קדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות ולהפחית דרישות ניטור ל ונועדשפכי תעשיה  ניטור הנחיות

למשרד להגנת " המשותפת באמצעות קביעת "תורה אחודה, ודיווח כפולות ולא מתואמות

 האסדרהטייב את הליכי , במטרה להסביבה, משרד הבריאות ורשות המים )לרבות יצרני שפכים(

 .בעניין ניטור שפכי מפעליםשלושת הרגולטורים של 

 מטרה 0.0

המשרד  של תורה אחודהבמסגרת מפעלים ניטור שפכי  משטרל הנחיותלתת  זה מסמךמטרת 

ר לשמתכנן את הניטור, לבצעו, , ולהנחות כיצד ללהגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים

 .ות ולדווח על התוצאותולשנע את הדגימ

 ;ביצוע אנליזה; נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח ;ניטורהתוכנית לעריכת  ותמתייחס ההנחיות

  .עליהןודיווח  התוצאות ניתוח

 הגדרות 0.8

 נטילת דגימות;ל על מיכל איסוף שפכים או צינור המשמשברז המותקן  -ברז דיגום 

 7נפח נוזל שנלקח בדיגום -דגימה 

 קולחין ומי שפכים לדיגום הכשרה שעבר מי -, קרי הקולחיןכהגדרתו בתקנות  -דוגם מוסמך 

 בריאות;  ממונה או סביבה ממונה שהורה לזמן, במתכונת מזמן והשתלמויות

הוצאת נפח נוזלים מנקודת דיגום באופן המייצג את הזרם הנדגם, לצורך אפיונו, ביצוע  -דיגום 

 בדיקות במעבדה וניתוחן;

דיגום  -על פי הספר (grab samplingדיגום רגעי )הקולחין, קרי, כהגדרתו בתקנות  –דיגום חטף 

  ;בודד הנאסף בנקודה מסוימת בפרק זמן קצר

 דיגום המתבצע ע"י איחוד של מספר דגימות חטף שנלקחו מאותו הזרם;   -דיגום מורכב

 זרם שפכים הכולל ערבוב של שפכי תעשייה ושפכים סניטריים; - כלליזרם שפכים 

זרם המאחד את כל שפכי התעשייה  -, קרי שפכי מפעליםכהגדרתו בכללי  -זרם תעשייתי אחוד 

במפעל לרבות מערכות לריכוך מים, נקז דוודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז מתהליך 

 לייצור מים נטולי יונים )אוסמוזה הפוכה( ושפכים שעברו טיפול מקדים; 

טופס המלווה את הדגימה ומתעד את נטילתה, שימורה,  - ושרשרת משמורתטופס נטילת דגימה 

ועל ידי כל מי שהדגימה מצויה ברשותו;  על ידי נוטל הדגימה וחתוםאחסונה והעברתה, הממולא 

 אלו. בהנחיות .1 בנספח המנויים השדות את יכילמשמורת  ושרשרתטופס הנטילה 
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טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או  -, קרי שפכי מפעליםכהגדרתו בכללי  -טיפול מקדים 

 מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים; 

עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד  -, קרי הקולחיןכהגדרתו בתקנות  -יצרן שפכים 

לחוק תאגידי מים  2מקומי הנמצא בתחומה, איגוד ערים, אגודת מים או חברה כהגדרתה בסעיף 

, לפי העניין, ומי שמרחיק שפכים שלא באמצעות מערכת הביוב של רשות 2001-וביוב, התשס"א

 מקומית; 

 יסוף דגימה מנקודת הדיגום לשם העברתה למכל דיגום;כלי עזר המשמש לא -כלי נטילת דגימה 

-הביוב(, תשע"דכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת  -כללי שפכי מפעלים

2014; 

 כלי קיבול המשמש לאחסון דגימה הנשלחת למעבדה; -מכל דיגום 

שמינה המנהל הכללי של עובד משרד הבריאות  -, קרי הקולחיןכהגדרתו בתקנות  -ממונה בריאות 

 משרד הבריאות; 

עובד המשרד  -, קרי שפכי מפעליםכמשמעותם בכללי  -ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה 

להגנת הסביבה שמינה המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועובד רשות המים שמינה מנהל 

  רשות המים;

 1997-הסמכת מעבדות התשנ"זמעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית ל -מעבדה מוסמכת 

 שהוסמכה לבצע את בדיקות האנליזה;

כל מערכות הביוב  -, קרי 2001-כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א -מערכת ביוב 

הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל 

נים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתק

 מטוהרים;

מקום שבו מעבדים או מייצרים  -, קרי 2001-בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א כהגדרתו -מפעל 

  מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה;

זהמים אחרים(, כהגדרתו בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )מתכות ומ -מתקן קדם טיפול 

מיתקן, על מרכיביו השונים, שבו מטופלים שפכי מפעל לפני סילוקם ממנו,  -, קרי 2000-התשס"א

  כולל מיתקן לטיפול בבוצה;

 ;שנקבעה בהתאם להוראות הרלוונטיות הנקודה ממנה נלקחת דגימה -נקודת דיגום 
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 Standard Methodsהמהדורה האחרונה של הספר  -, קרי כהגדרתו בתקנות הקולחין - הספר

for the Examination of Water and Wastewater בעריכת ובהוצאת ,American 

Public Health Association, American Water Works Association, Water 

Environment Federationימן, , שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ז

במשרד הבריאות, ירושלים, באגף שפכי תעשייה במשרד להגנת הסביבה בתל אביב, באגף מים 

 ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה;

 ועד או אזורית מועצה, מקומית מועצה, עירייה -כהגדרתה בתקנות הקולחין, קרי -רשות מקומית 

 ;ערים איגוד, בתחומה הנמצא מקומי

, קרי שפכים שמקורם 2001-כהגדרתם בחוק תאגידי המים והביוב, התשס"א -שפכים סניטריים 

לפי טיבם וכמותם לא נדרש  –בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח 

  לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב;

)מניעת זיהום מים( )מתכות ומזהמים אחרים(, כהגדרת "שפכים" בתקנות המים  - שפכי תעשיה

  פסולת נוזלית המיועדת לסילוק ממפעל, למעט שפכים סניטריים; -, קרי 2000-התשס"א

חברה למתן שרותי קרי, , 2001-חוק תאגידי מים וביוב, התשס"אב כהגדרתו -תאגיד מים וביוב 

, וק החברות וכן חברה אזוריתוהתאגדה בישראל לפי ח מים וביוב שהוקמה לפי סימן א לפרק ב,

 תעריפים( )ביוב) המקומיות הרשויותרשויות מקומיות בלא תאגיד המנויות בתוספת לכללי  וכן 

 ;2010-א"תשע(, שעה הוראת( )תאגיד בלא מקומית רשות שנותנת ביוב שירותי בעד

-שפכים(, תש"עלטיהור תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים  -הקולחין תקנות

2010. 

 תחולה 0.1

לנטר שפכי מפעלים בבואם  , כהגדרתם בתקנות הקולחין,על יצרני שפכים חלות אלה הנחיות

כללי שפכי ל 4וסעיף תקנות הקולחין ב 10כפי שנקבע בתכנית ניטור מאושרת לפי תקנה  בתחומם

 תכנית הניטור המאושרת מפנה להנחיות אלה.ככל שמפעלים, 

או  חלות על מפעלים בבואם לדגום את שפכיהם בהתאם לתנאי רישיון העסק בנוסף, הנחיות אלה

 להם, ככל שישנה הפניה בתנאי רישיון העסק או בהיתר שניתן להנחיות אלה. ןתנאים בהיתר שנית

 כמו כן, הנחיות אלה משמשות כלי מקצועי בדבר דיגום שפכי תעשייה.

, מאושרת ניטור תכנית יישום במסגרת שפכים יצרן"י ע הנערך ניטור בין מבדילות אלה הנחיות

 לבין ניטור הנערך ע"י מפעל במסגרת תנאי רישיון או היתר, קרי, ניטור משלים.  ,בסיסי ניטור, קרי
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א תכנית הניטור אותה מכין יצרן שפכים בתקנות הקולחין במסגרת והלעניין זה  ניטור בסיסי •

' עוכן, תכנית ניטור אותה מכין תאגיד מים וביוב לפי ס לתקנות הקולחין 10תיו לפי תקנה חובו

  .כללי שפכי מפעליםל 4

תיושם ע"י תאגיד מים וביוב ותכלול את  כללי שפכי מפעליםל 4' עתכנית ניטור לפי ס

הפרמטרים לדיגום, מספר הדיגומים בשנה, אופן הדיגום ומיקום נקודת הדיגום והכל 

  המאושרת ע"י ממונה סביבה במשרד להגנת הסביבה. כללי שפכי מפעליםבכפוף לאמור ב

לתקנות הקולחין תיושם ע"י יצרן שפכים, בסמכות ממונה  10ניטור לפי תקנה  תכנית

 סביבה של המשרד להגנת הסביבה לאשר תכנית זאת בהתייעצות עם ממונה בריאות.

לרשות המים  י המבצעעל ידמדווחים תוצאות הדיגומים הנערכים במסגרת זאת, 

לתקנות הקולחין יש  10. ככל שמדובר בתכנית ניטור לפי תקנה ולמשרד להגנת הסביבה

, תועבר ע"י כללי שפכי מפעליםל 4' עתכנית ניטור לפי ס .גם למשרד הבריאותלדווח 

  . תוהממונים לממונה בריאות לפי דריש

כללי שפכי מפעלים, ל 4תכנית ניטור שתוגש על ידי תאגיד מים וביוב לפי סע' ככלל, 

  .על ידי יצרן שפכים לתקנות קולחין 10לפי תקנה המוגשת תשמש גם כתכנית ניטור 

, דיגוםאופן ביצוע ה, או באישור להן ת הניטורוככל שישנה הפניה מתאימה בתכני

 במסגרת הניטור הבסיסי יבוצע בהתאם להנחיות אלה.

והיתרים הניתנים ע"י המשרד להגנת הסביבה  נקבע בתנאים לרשיונות משליםניטור  •

)להלן:  1968-רישוי עסקים, התשכ"ח ק)א( לחו7 עיףומשרד הבריאות. כך למשל, מכח ס

, נתונה סמכות למשרד להגנת הסביבה ו/או למשרד הבריאות לקבוע "חוק רישוי עסקים"(

-רישוי(, תשע"גתנאים ברישיון לעסקים טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

 במסגרת זאת, תקבע תכנית ניטור משלימה לאותו עסק.. )להלן: "צו רישוי עסקים"( 2013

שהם נדרשים לבצע  מהפיקוח והבקרהככלל, על ידי מפעלים, כחלק  הניטור המשלים מבוצע

 .ולדווח לפי דרישות החוק

 הניטור במסגרת דיגום, היתר או רישיון תנאי במסגרת מתאימה הפניה שישנה ככל

 .אלה להנחיות בהתאם יבוצע המשלים

ניטור שבדיגומים נוספים על אלה רק הניטור המשלים יכלול לכך ש מכוונות אלה הנחיות

כלומר, במצבים בהם דיגום הנדרש  נדרשים לשם השלמת הבקרה והפיקוח.הבסיסי, ה

במסגרת הניטור המשלים, בוצע במסגרת הניטור הבסיסי, נראה בדיגום זה כאילו בוצע 

 .תנאים ברישיונות ובהיתרים כאמור גם במסגרת
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 חוקית מסגרת 0.1

 -ים כוללים דברי החקיקה העיקרי

 ;)להלן: "חוק המים"( 1959-"טהתשי, המים חוק •

 חוק רישוי עסקים; •

 ;2015-ו"התשע )מזון(, הציבור בריאות על הגנה חוק •

 ותקנותיו; 1988-חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח •

 .ותקנותיו 1983 – ג"התשמ(, פסולת הטלת) הים זיהום מניעת חוק •

 ; 1998-תקנות המים )מניעת זיהום מים( )איסור הזרמת תמלחת למקורות מים(, התשנ"ח •

 ;2000-"אזיהום מים( )מתכות ומזהמים אחרים(, התשסתקנות המים )מניעת  •

 ;2003-"גתקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים(, התשס •

 ;2003-תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי הגבה של שפכי תעשייה(, התשס"ד •

 ;תקנות הקולחין •

 2006-ו"תשס(, דלק קווי( )מים זיהום מניעת) המים תקנות •

 ;שפכי מפעליםכללי  •

 ;1940פקודת בריאות העם,  •

 ;1981-פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א •

 .1960-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א •

 על הוראות כל דין. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות הדין. ותגובר אלה אינן הנחיות
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 בניטור שלבים סכימת 0.1

  את שלבי הניטור כסכמה כללית תרשים זרימה המתאר מציג, 1איור 

 

  

 הבסיסי ניטורה .8

, אופן את כלומראת המרכיבים הבסיסים של משטר הניטור,  תקבע תהבסיסי תכנית הניטור

להכין תכנית ניטור לפי כללי שפכי מפעלים חלה על  החובה .ייעשה הניטור בו והמיקום תדירות

 . לכללי שפכי מפעלים 4' עס מכחתאגידי מים וביוב 

לתקנות הקולחין קובעת את חובת הכנת תכנית ניטור החלה על יצרן שפכים. מדובר  10תקנה 

בחובה רחבה החלה על מכלול הישויות המזרימות שפכים ישירות למט"ש. כאמור לעיל, בכדי 

לכללי שפכי  4' עלמנוע כפל רגולציה, יצרן שפכים שהגיש תכנית ניטור מכח החובה החלה עליו בס

אין באמור כדי  לתקנות הקולחין. 10לפי תקנה  נראה בו כאילו הגיש את תכנית הניטור גםמפעלים 

 לתקנות הקולחין. 10לגרוע מהוראות תקנה 

לכללי שפכי מפעלים, חלה  4' עחובה להכין תכנית ניטור לפי ס ויצרן שפכים שלא חלה עלייודגש כי 

 לתקנות הקולחין. 10נית ניטור לפי תקנה בכל מקרה חובה להכין תכ ועלי
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  הבסיסית ניטורהתכנית הכנת ת ומטר 8.0

זרם השפכים שנדגם, ביחס  איכותככל הניתן את  מייצגלקבל תוצאות המשקפות באופן  •

 ;לערכים החלים לפי דין

 ;שיטתיות ועקביות בניטורליצור  •

 ;המנוטרלאופי פעילותו של הגורם  המבוצע הניטורבין להבטיח התאמה  •

 ;להוות בסיס לניתוח התוצאות •

 .מתמשכת התיעוד שכנגדו ניתן לבצע בקר יצריל •

תדירות הבדיקה, יבדקו, ישמות מפעלים, פרמטרים ש - תוכנית הניטור תכלול את הפרטים הבאים

 דיגום.ה אופןו הדיגוםמיקום נקודות 

מייצג השיאפשר דיגום באופן  יו,ואמות מידה לקביעת מועד הדיגוםתדירות תקבע את התכנית 

 .ככל הניתן את איכות והרכב הזרם הנדגם

 ואישורה תהבסיסי ניטור תכנית הכנת 8.8

 ואישורה. תתאר את שלבי הכנת תוכנית הניטור הבסיסימ ,2איור 
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כלומר  ,לפי תקנות הקולחין בתחום יצרן השפכים ,לשפכי תעשייהבסיסית  הכנת תכנית ניטור •

 -במצב בו לא חלים על יצרן השפכים הוראות כללי שפכי מפעלים

 ידו על המוזרמים שפכי התעשייה וכמות איכות על ובקרה לניטור תכנית יכין שפכים יצרן .1

 תכלול לעניין זה, ,שפכיםה יצרן של הניטור תכנית. סביבה ממונה לאישור ויגישה ש"למט

 הטיפול לתהליך נזק לגרום עלולים ששפכיהם מפעלים על, העניין לפי, ופיקוח לניטור הוראות

 והכל בהתאם .ש"במט הנוצרת הבוצה או ש"המט של הקולחין מי איכות על ולהשפיע בשפכים

 .הקולחין לתקנות( א)10 תקנהל

. לצורך בהתאם לזמן מזמן ויעדכנה את הקבוע בתכנית הניטור המאושרת יבצע שפכים יצרן .2

והכל בהתאם לאמור  כאמור לתנאים בכפוף יבצעה, הניטור בתנאיםבמידה ואושרה תכנית 

 )א( לתקנות הקולחין.10בתקנה 

 שלו האספקה במי חשמלית ומוליכות כלוריד, ןנתר, בורון לניטור תכנית יכין שפכים יצרן  .3

 השפכים של ההזרמה התחלת לפני ימים 90-מ יאוחר לא סביבה ממונה לאישור גישהיו

, והכל בהתאם לתקנה כאמור לתנאים בכפוף יבצעה, בתנאים אושרה ואם, ויבצעה ש"למט

 .)ב( לתקנות הקולחין10

בהתאם לאמור  בריאות ממונה עם בהתייעצות בעניין זה, החלטתו אתיקבל  סביבה ממונה .4

 .)ג( לתקנות הקולחין10בתקנה 

 - ואישורה ניטור שהוכנה לפי כללי שפכי מפעלים הליך בדיקת תכניתל דגשיםלהלן  •

תווה בסיסי לתכנית ניטור, הכולל מפרטים מ כללי שפכי מפעליםוהתוספת השלישית ל 6-7' עס .1

 .תחומי פעילותדיגום, לפי הדיגום ונקודת ה, תדירות שינוטרופרמטרים את ה

 .ויצורף נימוק לשינויים יודגשו שונים מהמתווה הבסיסיהניטור מרכיבי תכנית  .2

לגבי , יכלולהניטור לתכנית אישור  ,בריאות בהתאם לדרישת ממונה סביבה ו/או ממונה .3

 - תנאים בעניינים אלהבין היתר, מפעלים מסויימים, 

מערכי הסף שמשמעותם  על חריגות יום מתאריך קבלת תוצאות 14דרישה לדיווח תוך  •

 ח דיגום ומסמכי האנליזה;, בצירוף דושפכים אסורים להזרמה

 ;כלל שפכי המפעלכך שתייצג את הנחייה לעניין מועדי נטילת הדיגום  •

 תאגיד, בכפוף לצרכי על המועדים לפני ביצועםשל ממונה סביבה דרישה ליידוע מראש  •

 .ולתנאי השטח מים וביוב
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 מידע שיש לכלול בתכנית הניטור הבסיסית 8.1

יחד עם  .2טבלה ב מתואריםה תבסיסיה ניטורה תכנית מרכיביאת ככלל, ידרש יצרן שפכים לכלול 

הכללת פרטים אלה בהכרח, בכדי לבטל דיגום שבוצע בהתאם לתכנית ניטור -זאת, אין באי

 מאושרת.

יובהר כי המידע שיש לכלול במסגרת בקשה לאישור תכנית ניטור, נוגע הן לתכנית הניטור מכח 

 לתקנות הקולחין. 10כללי שפכי מפעלים והן לתכנית ניטור מכח תקנה 

 ידי יצרן שפכים-המוגשת לאישור על תפרטים נדרשים בתכנית ניטור בסיסי - 0טבלה 

 פירוט נושא

 שם וכתובת של האתר/ים המנוטר/ים • מידע מזהה

 תאריך הגשת התכנית •

 שם ופרטי קשר של מגיש התכנית או של האחראי על ביצועה •

 המט"ש קולט השפכים • יעד ההזרמה

תעשייתי בהתאם למגזרים המנויים בתוספת השלישית מגזר  • פרטים על המפעל
 או לפי תיאור העסק טעון הרישוי בצו רישוי עסקים

 צריכת המים  •

 ציון נקודת הדיגום בתשריט/מפה, כולל קנ"מ, נ.צ. וחץ צפון • נקודת הדיגום

 צילום של הנקודה •

 . כללי שפכי מפעליםל 6סע' פירוט האם שונה מהקבוע ב •

פרמטרים אופן הדיגום, 
 מנוטרים, ושיטות אנליזה

 ערכי סף למולם תיבדקנה התוצאות •

 )חטף או מורכב( אופן דיגום •

 הנבדקים הפרמטרים •

כללי והתוספת השלישית ל 6סע' פירוט האם שונה מהקבוע ב •
 שפכי מפעלים

 תדירות הדיגומים • תדירות דיגום 

כללי שפכי תוספת השלישית לפירוט האם שונה מהקבוע ב •
 מפעלים

ולהתייעצות עם  1998-ח"התשנ, המידע חופש חוקהוראות לבהתאם לשיקול דעתם ובכפוף  בנוסף,

משרד להגנת הסביבה ועובדי משרד ה עובדייוכלו  ,ממונה על חוק חופש המידע הרלוונטי

יצרן ל (כגון סקר שפכים) םיהנמצא בידהנוגע לשפכי המפעלים ה חיוני מידע להעבירהבריאות 

   .ולגבי מפעלים בתחומ השפכים
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 הדיגום נקודת 8.1

בהתאם היה ינקודת הדיגום מיקום  ,ת הנקבעת לפי כללי שפכי מפעליםבסיסיהניטור ה בתכנית

ככל שמדובר כי יודגש,  הרלוונטיים.תחומי הפעילות , לפי כללי שפכי מפעלים 6' עאמור בסל

בתכנית ניטור לפי תקנות הקולחין, נקודת הדיגום תקבע בהתאם להוראות ממונה סביבה בהתאם 

 -להלן תרשים  לתקנות הקולחין. 10' עלאמור בס

 מיקום נקודת הדיגום בשפכי מפעלים - 0איור 

 

לכך שנקודת הדיגום תהיה מתויגת, משולטת, מתועדת ומונגשת בצורה מיטבית לפעול על המפעל 

במקרים בהם נקודת הדיגום נמצאת מחוץ לשטח  באופן שיאפשר לדוגם לדגום באופן ראוי.

  .ולא על המפעל יצרן השפכים שלהינה  לסמן את נקודת הדיגוםהאחריות  המפעל

עבור המפעלים שבמיקוד מבחינתם, דרישות  סביבה ומשרד הבריאות יקבעוהלהגנת משרד ה

 םוהנגשת נקודת דיגום מיטבית בשטח , תיעודתיוג, שילוט ברורות ברישיונות המפעלים לעניין

תיקבע דרישה  ,בהתאם את זרם השפכים הנדרש באופן ראוי.באופן שיאפשר לדוגם לדגום 

 בשטחו.כזו מיטבית  דיגום נקודתלפעול להקמת המפעל  שתחייב את המפעל ברישיונות

 מי רקע דיגום 8.1

 נחושת( או Mn) מנגן(, Zn, אבץ )אטיםסולפ, נתרן, כלורידים -לפרמטרים מתבצע דיגום כאשר

(Cu), מי הרקע יבוצע ביום  דיגוםלמפעל הנדגם.  )מי הרקע( את המים המסופקיםגם לדגום  יש

 .למפעל המסופקים המים איכותהמייצגת את  אחרתבנקודה למפעל או  בכניסההדיגום ו
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 אנליזהושיטות  מנוטריםם פרמטריאופן הדיגום,  8.2

 .חטף או דיגום מורכב יגוםד -, דהיינו הדיגום אופן תציין בבירור את תבסיסי ניטור תכנית

 ., ולכמה זמןלפי זמןלפי ספיקה או במקרה של דיגום מורכב, יש לציין במפורש האם מבוצע 

 תכנית תציין בבירור את אמות המידה לבחירת אופן הדיגום.ה

במסגרת הליך אישור  .כללי שפכי מפעליםו בהתאם לקבעהפרמטרים המנוטרים בניטור הבסיסי י

למפעל  פרמטריםאו לגרוע להוסיף  תכנית הניטור הבסיסית, יכול מפעל או יצרן שפכים לבקש

 לתוכנית נלווה, בצירוף נימוק לגבי כל פרמטר במכתב שאלה מנויים בכללים אלהככל  מסויים

שורו יצוין כי ממונה סביבה רשאי להוסיף פרמטרים כאמור במסגרת אי .טרם אישורה ניטור

 . והכל בכפוף להוראות כללי שפכי מפעלים.לתכנית

יבוצעו על הנעשות במעבדה, האנליזות  הפרמטרים המנוטרים. ציין בבירור אתהניטור ת  תכנית

מוכרות ע"י ויהיו ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה מוסמכת, 

ככל שישנה הפניה , 2נספח כמפורט בהמשרד להגנת הסביבה, רשות המים או משרד הבריאות 

דיקת שדה, פרמטרים לגביהם נדרש לבצע ב מפורשת לכך במסגרת האישור שניתן לתכנית הניטור.

 בנוסף נבהיר כי הנחיות אלו לא חלות על מדי ניטור רציף. יבוצעו ע"י דוגם מוסמך.

 נטילתו ומועד דיגום תדירות 8.3

כללי ל תוספת השלישיתב אמורלבהתאם  , ככלל,תהיה תבסיסיהניטור ה תכניתבהדיגום תדירות 

 הצורךבמידת תגדל תדירות הדיגום  .בתדירות גבוהה יותר אך תוכל להיות גם .שפכי מפעלים

של  את מרכיבי משטר הפעילותככל הניתן  , כך שהדיגום יאפייןבהתאם למשטר הפעילות האופייני

 יצוין כי ממונה סביבה רשאי להוסיף תדירות כאמור במסגרת אישורו לתכנית. .המפעל הנדגם

  :דיגום מועדי לקביעת כלים מקצועייםלהלן בכפוף למידע המצוי בידי יצרן שפכים, 

או  דיגום יינטל בשעות פעילות המפעל הנדגם )לא בהכרח בשעות העבודה הסטנדרטיות( •

 ;בעת הזרמת שפכים מהמפעל למערכת הביוב

בהתאם למשטר הפעילות המאפיין את המפעל, על  מועד נטילת הדיגום יהיה, ככל הניתן •

 ;את כלל שפכי המפעל מנת שהדיגום יהיה מאפיין
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 דיגום בתדירות הקלה 8.4

תישקל  ,תאגיד מים וביוב יצרן שפכים או ,מפעל, במסגרת בקשת מתן הקלה בתדירות דיגום

 :להלן בהתאם לקריטריונים

, קרי, לא מתנהלים כנגד המפעל הליכי אכיפה מנהלית או בצורה נאותהפועל מפעל ה •

כנדרש על תוצאות  המפעל מדווח .ידו-פלילית בכל הנוגע לשפכי התעשייה המוזרמים על

 ;טיפול בשפכיםהתחזוקה והפעלה נאותה של מתקני קדם מקיים הדיגום בשפכיו ו

 למפעל אין חריגות בשפכים; •

 ;או שארתיים ביולוגית ואינם רעיליםשפכי המפעל פריקים  •

מהווים אחוז זניח מהספיקה ממנו קטנים, וספיקת שפכי המפעל ועומס המזהמים  •

 והעומס הנתרמים למכון הטיהור אליו הם מוזרמים.
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 ימהמשל ניטור תכנית .1

 כללי 1.0

 שפכיהם ולדווח על כך לרגולטור הרלוונטי.לנטר את מפעלים המזרימים שפכי תעשייה נדרשים 

 ,דרישה זאת מעוגנת בתקנות השונות, בתנאי רישיון עסק הניתנים למפעלים או בתנאים להיתרים

 לפי העניין. 

ככלל, יראה הניטור הבסיסי כניטור הנדרש כאמור בכל הנוגע לפרמטרים ולנקודת הדיגום הנכללת 

, בסיסיהניטור הנועד להשלים את הניטור המבוצע במסגרת שמשלים הניטור הבו,  ועליו ייווסף 

 .כאשר השלמה כזו נדרשת לצרכי בקרה ופיקוח תהניטור הבסיסיתוכנית מהווה נדבך נוסף על ו

על ידי המפעלים מכוח דרישה על פי דין, ולא יהיה  תכנית הניטור המשלימה תבוצעיודגש כי 

  כללי התעריפים לא יחולו בעניין זה על המפעלים.שפכים. בהתאמה, הבאחריות יצרן 

 -הצורך על פי  תקבע למפעלים הבאים ית הניטור המשלימהתכנ

על  , רישוי סביבתי משולבת לתזכיר חוק בתוספמפעלים בהם מתרחשת פעילות המנויה  •

 תיקוניה מעת לעת.

או  לים מים כהגדרתו בחוק המים, מקורל לים המזרימים שפכים בהזרמה ישירהמפע •

  .אגירהלבריכות אידוי או 

, לפי על בריאות הציבור היא משמעותית ה האפשרית של שפכיהםשפעהמפעלים שה •

  .בריאותו של ממונה שיקול דעת

 – שלהלן תקבע במקריםתכנית ניטור משלימה 

, כאשר יש תהבסיסי ניטורה תכניתשבעל נקודת הדיגום  בנקודות דיגום נוספותדיגום  •

כגון במוצא מתקן עם זרמים אחרים, צורך בבקרה על איכויות זרמי שפכים לפני ערבובם 

או בנקודת יציאה של זרמי שפכים )למשל במפעלי טיפול פני שטח( טיפול במפעל קדם 

 וטנציאל גבוה לזיהום לפני ערבובם;בעלי פ

, כגון תרופות, חומרי כללי שפכי מפעליםשאינם מוסדרים ב פרמטרים נוספיםשל  ניטור •

ואחרים, הכוללים מזהמים  ,הדברה, חומרים המשמשים ביצור מוצרי קוסמטיקה

 אורגניים שארתיים, רעילים או לא פריקים או משבשים פעילות הורמונלית או מוטגניים

 מומים מולדים(;)עלולים לגרום לשינוי במידע גנטי( או טרטוגניים )עלולים לגרום 

 , כגון מוצאכללי שפכי מפעליםשאינם נדגמים לפי  נוספיםמקורות פליטה  של דיגום •

 ;(מי נגרמערכת ניקוז )

שאיכות שפכיהם במפעלים ת הניטור הבסיסי תכניתב על הקבועמועדי דיגום  הוספת •

 , .עירונימט"ש הה לעמשמעותית בעלת השפעה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/intmanagement/documents/memo-integrated-environmental-regulation-law.pdf
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 המשלימה הניטור תכנית 1.8

או  נת הסביבההגלמשרד העל ידי תעוגן  ,לבצעה, כמו גם חובת המפעל מההמשליהניטור תכנית 

ככל שישנה ו, לעניין יםהרישיון או ההיתר הרלוונטי במסגרת תנאימשרד הבריאות בדרישות 

  .על בעל הרישיון או ההיתרהפניה במסגרת זאת להנחיות אלה, יחולו ההנחיות 

מפעל יוכל להגיב על תכנית הניטור שתקבע לו, כחלק מהליך קביעת התנאים הניתנים לרישיון או 

 היתר שניתן לו.ה

מועדי לעניין תקופתי תכנון מעת לעת המפעל יידרש להגיש , מההמשליהניטור  תכניתבמסגרת 

 .התוצאות, לדווח על תוצאות הדיגום ולנתח את הצפוייםהדיגום 

לגבי דרישות אחידות ומניעת כפילות,  יפעלו ככול הניתן ליצירת ממונה סביבה וממונה בריאות

על ידי שני  בהיבטי השפכים המאוסדרים ,הניטור של שפכי תעשיה במפעלים תכניותלהנוגעות 

למפעל בפועל הם שיקבעו לגבי תכנית  שינתנוכי תנאי הרישיון או ההיתר  יובהר המשרדים.

 הניטור.

 דיגום נקודת 1.8.0

את הזרם הנדגם ואת מטרת  תייצג באופן מיטבי בתכנית הניטור המשלימהנקודת הדיגום 

  –דגשים מספר להלן הדיגום. 

 ;הייצורממתקן  הזרמיםשפכים מתהליך ייצור יבוצע במוצא זרמי דיגום של  •

 של המתקן;דיגום לצורך בחינת יעילות מתקן קדם טיפול יבוצע בכניסה וביציאה  •

דיגום תמלחות ייעשה במכל איסוף תמלחת. אם למפעל יש יותר מזרם תמלחת אחד )כגון  •

 בכל אחד מהזרמים בנפרד.הדיגום ייעשה  ,תמלחת נקייה ותמלחת מזון(

תיתן לכל ו ,נקודת דיגוםמיפוי של כל תיאור ומיקום, תציין בבירור  הניטור המשלימהתכנית 

בעיות  יצוינו האפשרבמידת . (GPSלפי  .צתפורט נ.מיקום תיוג מזהה ייחודי )במידת האפשר 

 העדר זרימה.ו למשל שעות פעילות המתקן ,ומגבלות

לדוגם  לתייג, לשלט, לתעד ולהנגיש את נקודת הדיגום באופן מיטבי כך שיתאפשרעל המפעל 

 אנליזה ושיטות מנוטרים פרמטרים, הדיגום אופן לדגום באופן ראוי

ע"י דוגם  . הדיגום יבוצעקבעו פרטניתיי האנליזהושיטות  מנוטריםהפרמטרים אופן הדיגום, ה

  .או בהתאם לאישור הרגולטור הרלוונטי האנליזה,מוסמכת לשיטת המוסמך ובמעבדה 

  



 

IWW@sviva.gov.il   :18 1גרסה:  02-18סימוכין 

 דיגום תדירות 1.8.8

ם מייצגים בין הצורך בנתוני נדרש לאזן, מההמשליהניטור  תדירות הדיגום בתכנית לצורך קביעת

 .לבין העלויות ומספקים

לקבוע תדירות דיגום ראשונית לתקופה מוגבלת, ולהשתמש בנתונים המתקבלים על מנת  ניתן

והכל בהתאם לשיקול דעתו של ממונה סביבה או  ר או להקל בתדירות הדיגום בהמשך.להחמי

 ממונה בריאות לפי העניין. 
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  הדיגום אופן .1

 כללי 1.0

פרק זה יעסוק בהיבטים המקצועיים הנוגעים לביצוע הדיגום בפועל, בין אם מדובר בדיגום שנערך 

ע"י יצרן שפכים במסגרת תכנית הניטור הבסיסית ובין אם מדובר בדיגום שנערך ע"י מפעל 

והכל ככל שישנה הפניה מתאימה להנחיות אלה בתכנית  ,גרת תכנית הניטור המשלימהבמס

 .או בהתרים הניטור עצמה

 להנחיותתוך הקפדה על נהלי הבטיחות ובהתאם  דוגם מוסמך ל ידינטילת הדגימות תיעשה ע

  .בדיקות השדהבפרק זה. יש להקפיד על שימוש בציוד מתאים ונקי וכיול מכשירי  ותהמפורט

בלבד, כך שהדגימה מגיע מהמפעל הזרם הנדגם  וודא כיבדיגום מחוץ לגדר המפעל, על הדוגם ל

 במהלך או לפני, למפעל על ביצוע הדיגום לשפכי המפעל הנדגם. על הדוגם להודיעאך ורק  תעשה

לציין בטופס נטילת הדגימה כל  יש את אופן ההודעה בטופס נטילת הדגימה.ין יצלו ,הדיגום

 פעולה שנעשתה לשם זיהוי השוחה והזרם הנדגם לרבות צילום ושימוש בסמנים.

מתבצע דיגום בשפכים שאינם  אםדיגום שפכים יתבצע בשפכים זורמים, למעט מקרים מיוחדים. 

 זורמים, יש לציין זאת בטופס נטילת הדגימה, כדיגום חריג.

להזרמת המפעל אל מערכת הביוב, אין לגרום  ל ידישפכי תעשייה עאין הזרמת  בעת הדיגום אם

 לפעול יש בהםהבאים  המקריםלמעט  ,שפכים מאולצת במערכת הפנימית לצורך יצירת שפכים

 -כמפורט

 לבצע  ניתן ,מיםמ שמןאו מפריד דלק/ מוצקים מפריד, ושומנים שמניםמפריד  בדיגום

, לצנרת השפכים במפעל )מי רשת( ליטר מים 10 –דקות של כ  3-5הזרמה מתונה במשך 

מתן  תוךיש ליידע את נציג המפעל לפני ביצוע הדיגום במקרה זה, המוזרמת למפריד. 

 אך אי הגעתו לא תהווה עילה לפסילת הדיגום.האפשרות הסבירה לכך שהנציג יהיה נוכח, 

 הפעלה לבצע ישהדגימה,  נטילת טרםב, הביוב מערכת אל המוסנקים מפעל שפכי בדיגום 

ותוך מתן האפשרות הסבירה לכך  המפעל נציג עם בתיאום, השפכים משאבת של יזומה

נפח הנוזל שבצנרת ההולכה,  להחלפת הנדרש הזמןפרק  למשך ,שהנציג יהיה נוכח

 מהמשאבה עד נקודת הדיגום. 

 ולשטח אפשרות כניסה או מי מטעמו מתאגיד מים וביוב, יצרן שפכיםמ במידה והמפעל מונע 

או  מהמשרד להגנת הסביבה המורשה על פי חוקמפקח  של ניתן לבקש ליוויביצוע הדיגום,  לצורך

 .מילוי תפקידולצורך שילווה את הדוגם  ,בריאותהמשרד 

בהתאם הכנה, דיגום, שימור ושינוע הדגימות עבור פרמטרים שאינם בקטריאליים יש לבצע 

במידה ונדרשת נטילת דגימות עבור פרמטרים בקטריאליים, יש לבצע בהתאם  להנחיות שלהלן.
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מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה  -ות לדיגום מים הנחי"ל

 .העדכנית, במהדורה "2016יוני  -לבריאות הסביבה 

 הכנות 1.8

 לדיגום הכנה 1.8.0

 -גום יש לצורך הכנה לדי

 ;נדרשיםה פרמטריםהו הדיגום סוג לרבותללמוד את תכנית הניטור  •

 ;תכנית הניטורלהדיגום התאמת ביצוע את  דוקלב •

 ;נקבע בתכנית הניטורמטרות הדיגום ולמה שלוודא מיקום נקודת הדיגום והתאמתה ל •

 ;להכיר את המכשור והציוד הנלווה ולוודא תקינותו )כולל כיול מתאים( •

מתאימים  נקיים, משים לדיגום יהיולוודא שהכלים, החומרים, המכלים והציוד המש •

 לייעודם ובתוקף.

 לדיגום יציאה לקראת 1.8.8

 - הפעולות הבאותבטרם היציאה לדיגום יש לבצע את 

 תאום הדיגום עם המעבדה; •

 דיגום, חומרי שימור( בהתאם לדגימות מכליקבלת ציוד נדרש מהמעבדה )כדוגמת  •

 ;והפרמטרים הנדרשים

בהתאם  תקינות הציוד ותקפות החומריםבדיקת דיגום בשדה, ל םבמידה וישנם מכשירי •

 איכות של המעבדה ולנהלים לבדיקות שדה או הוראות הפעלה.הבטחת אלדרישות 

 הדיגום ביצוע לפני 1.8.1

ים באזור חופשי מגורמ ככל הניתן יש לבחון את מקום הדיגום, כך שהדיגום יתבצע •

 ';וכד עילי נגרפסולת,  -מזהמים כגון 

 ההדגימ נטילתכפי שמצויין בפרק  ותנאי השטח לא מאפשרים ביצוע דיגום במידה •

את הסיבות  ושרשרת משמורת בטופס נטילת הדגימהלציין , יש (4.4רק )פ אלה בהנחיות

 ;בהנחיותפרק זה מהמפורט בשונה אופן הולפרט מה נעשה ב ,לכך
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 בשדה ניטור מכשיריו דיגום ציוד 1.1

 דיגום מכלי 1.1.0

 עברו את י ,2למפורט בנספח הדיגום יהיו מסוג המתאים לפרמטר הנבדק בהתאם  מכלי

לכך ויהיו בתוקף. ישנה עדיפות  יסגרו, הטיפול הנדרש בהתאם לדרישת שיטת הבדיקה

 .מוסמכות ותמעבדיסופקו על ידי הדיגום  שמכלי

  הדיגום אלא בזמן הדיגום בלבד. מכליאין לפתוח את 

 חומרים 1.1.8

את רשימת החומרים  לשימור הדגימות ולביצוע בדיקות השדה.יש להצטייד בחומרים הדרושים 
 .2ניתן למצוא בנספח פרמטר הנבדק הנדרשים לשימור הדגימות ע"פ ה

 .המבצעת את האנליזה המעבדהיוחזקו בהתאם להוראות  החומרים

 לדיגום ציוד 1.1.1

 -הלן רשימה של ציוד נדרש ל

 , שאינו נמחק במים;מכל הדיגוםלכתיבה על  -עט או טוש  •

 וב וניקוי הברזים ומכשירי המדידה;לניג -גליל נייר  •

 ה, אלקטרודות וכו', בבדיקות השדה;לניגוב מבחנות, מכשירי המדיד -נייר ניגוב עדין  •

 (;2נספח ב דוגמא )ראהושרשרת משמורת  נטילת דגימהטופס  •

נטילת לתיעוד פעולות כיול ותחזוקת מכשירי ניטור בשדה ורחיצת כלי  -יומן דוגם  •

 ;הדגימה

 על פי דרישת המעבדה; -מדבקות  •

  ;פי הצורך על -פעמיות, פיפטות פסטר -פיפטות חד •

 בלבד(; מיקרוביאלימיכל גז רזרבי למבער )בדיגום ו מצת, מבער •

 לשטיפת מבחנות וגששים )אלקטרודות(; -מים נטולי מלחים  •

 כלי לנטילת דגימה; •

 - מומלץלהלן רשימה של ציוד 

 ומשקפי מגן; עבודה נעליפעמיות, -הגנה לרבות כפפות חד ציוד •
 למכשירי הדיגום והניטור; -סוללות טעונות חלופיות  •
 נוזל לחיטוי ידיים; •
 לחיטוי תא הקירור; -תמיסת נתרן היפוכלוריט  •
 ;שקית לפינוי פסולת •
  אמצעי קשר. מצלמה; ;שעון •
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  בשדה ניטור מכשירי 1.1.1

המכשירים להישמר  על מכשירים אלה משמשים לביצוע בדיקות על ידי הדוגם באתר הדיגום.

. במעבדה מוסמכתו כיול ואימות תקופתיים בהתאם להוראות היצרן ולעבורבמקום קריר ויבש 

 מועדי פעולות כיול ותחזוקה יתועדו.

וחמצן מומס, טמפרטורת הנוזל משפיעה על  חופשי , כלור(pH) לגבי מדידות עכירות, ערך הגבה

דיוק ואיכות התוצאה הנמדדות בשדה. יש להיצמד להוראות היצרן ולפרש את תוצאות המדידה 

 בהתאם. 

בכל מקרה של קבלת תוצאה חריגה במכשירי השדה, יש לנקות את הגשש )אלקטרודה(,  חשוב!

יש לפרט בכתב פעולות אלו  וזרת.ולבצע בדיקה ח לאמת את דיוקו של המכשיר מול תמיסת כיול

 בטופס נטילת הדגימה.

 -מכשירי השדה מפורטים להלן 

, ºC0.1ובדיוק של  80ºCעד  0ºCבטווח מד המתאים למדידת טמפרטורה  -מד טמפרטורה  •

 עשוי זכוכית ואינו מכיל כספית;שאינו 

 ;מד כלור •

 ;מד עכירות •

 ±0.1, בדיוק של 14עד  0בטווח יש להשתמש במכשיר אשר תחום הקריאה שלו  - pHמד  •

 ;pHיחידות  0.1ובכושר הפרדה )רזולוציה( של  pHיחידות 

 20עד מ"ג/ל  1בטווח יש להשתמש במכשיר אשר תחום הקריאה שלו  -( D.Oמד חמצן מומס ) •

מכשיר המדידה יהיה בעל  מ"ג/ל. ±0.2מ"ג/ל ובדיוק של  0.1 , תחום מינימלי לקריאהמ"ג/ל

. ניתן להשתמש במכשיר זז להבדלים במליחות המיםטורות וכן מקמקזז להבדלי טמפר

דיגיטלי, בעל גשש הניתן לכיול בעזרת החמצן האטמוספרי )באוויר החדר, עם התאמה וקיזוז 

(. כאשר מודדים BOD במכלללחץ הברומטרי באתר הנבדק( או גשש המכויל בחמצן מומס )

דה. מד חמצן אלקטרוני חייב לעבור , דרוש מערבל מים הצמוד לאלקטרובמכל חמצן מומס

ינקלר )טיטרציה יודומטרית בדיקת כיול תקופתית במעבדה מוכרת בהשוואה לשיטת ו

 קלסית(;

יש להשתמש במד מוליכות חשמלית בעל אלקטרודה משולבת עם גשש  -מד מוליכות חשמלית  •

רה לטמפרטורה )גשש לקיזוז אוטומטי של השפעת הטמפרטורה( ואפשרות לקריאה ישי

עבור ריכוזים נמוכים וביחידות של מיליסימנס/ס"מ  (µS/cmביחידות של מיקרוסימנס/ס"מ )

(mS/cm) .עבור ריכוזי מליחות גבוהים 



 

IWW@sviva.gov.il   :23 1גרסה:  02-18סימוכין 

 הדגימות נטילת 1.1

 כללי 1.1.0

 תכנית הניטור )אופן, מיקום וכד'(. יש לבצע רישוםמפורט בהדגימות ייעשה בהתאם ל נטילת

צילום של כל דיגום תוך פירוט מיקום כל מומלץ לבצע ו (1ומשמורת )נספח בטופס נטילת דגימה 

טופס נטילת הדגימה  . במידה ולא צולם, יש לנמק מדוע בטופס נטילת הדגימה.דיגום ומטרתו

מיום שלוש שנים לפחות והמשמורת, לרבות הצילומים ישמרו על ידי מזמין הדיגום לתקופה של 

 נטילת הדגימה.

 -הכללים הבאים  , יש להקפיד עלהדגימותבעת איסוף 

 ;והדרישות המקצועיותלבצע את כל העבודות תוך שמירה על כללי הבטיחות  •

להחליף כפפות לפני  מומלץללבוש כפפות חד פעמיות ומשקפי מגן לפני ביצוע הדיגום,  •

 יצוע הדיגום בנקודות דיגום שונות;ב

 ;הדגימהדקות מרגע נטילת  15תוך צע את בדיקות השדה יש לב •

 בידיים חשופות; מכל הדיגוםאין לגעת בפנים  •

למניעת  הדיגום עד סופו מכל, אין למלא את שימורמכל דיגום המכיל חומר בבדיגום  •

ייעודי לבדיקת חומרים נדיפים, יש למלא את  במכל דיגום. בדיגום השימורגלישת חומר 

את אופן שימור  מפרט 2נספח . למניעת נוכחות אוויר ולסגור היטב עד סופו המכל

 הדגימות בהתאם לפרמטר הנבדק.

 ,נטילת הדגימהבדרך כלל ביום ו, האפשרי על הדגימה להגיע למעבדה בזמן הקצר ביותר •

בהם יש לציין את הסיבה בטופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת  למעט מקרים מיוחדים

 .2בנספח  ההוראותעל פי  הדגימותר את לשמיש  ,בכל מקרה .(2)נספח 

 דיגום חטף 1.1

 - דיגוםה נקודתבהתאם למיקום לביצוע דיגום להלן דגשים כללים לביצוע דיגום חטף וכן דגשים 

 :ת ביוב/שוחת ביוב, ממפל או מתעלברז דיגוםמ

נפח הדגימה הנדרש בנפח של כרבע מ נטילת דגימההדיגום באמצעות כלי ניתן לבצע את  •
  להעברה למעבדה.

מתאים לפרמטרים הנבדקים ואינו משנה עשוי מחומר הנטילת הדגימה יש לוודא שכלי  •
 הדגימה. הרכבאת 

 פעמים 3לפחות  הכלי את למלא, יש דגימה נטילת כלי באמצעות הדגימה נטילתבטרם  •

 .לצורך שטיפתו הנדגמים בשפכים

 הדיגום. מכלעם  נטילת הדגימהיש להימנע ממגע של כלי  •
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ס"מ משפת הכלי, אלא אם  2-הדיגום המועבר למעבדה עד לגובה של כ מכליש למלא את  •

 .נדרש אחרת באופן מפורש )למשל בבדיקת חומרים נדיפים(

מהריכוז  -דר עוקב על פי ריכוז המזהם הצפוי מומלץ לדגום מנקודות הדיגום השונות בס •

 הנמוך לריכוז הגבוה.

בהתאם  קיימת הנחיה אחרת צופת או משקעים, אלא אם הצטברותיש להימנע מאיסוף  •

 .לנסיבות הדיגום

 ברז דיגוםדיגום מ 1.1.0

המים העומדים לפני לקיחת  אתהחוצה  לשפוךמברז דיגום יש להקפיד  דגימהלקיחת עת ב •

 דקות לפני תחילת המילוי. 3-ם את השפכים למשך כיהזרלח את הברז וופתל - דגימהה

. רצוי מאוד לדגום מברז הדיגום מכליש לדגום כך שלא ייווצר מגע של הברז עם פתח  •

 ס"מ. 50דיגום מתחתיו, לפחות  מכלהמותקן גבוה מספיק להנחת 

 דיגום מפל 1.1.8

 אל מול הזרם.כלי נטילת הדגימה או מכל הדיגום את פתח  ותהפנל יש לאיסוף הדגימה, •

 .המפל(ובמורד מרכז בחטף מאזור של ערבול טוב ) דגימותבדיגום מפל יש לקחת  •

 ת ביובאו שוח ביובת דיגום מתעל 1.1.1

 מחוץ לשוחה. אזור הדיגוםאת  במידת הצורך יש לנקותלפני הדיגום בשוחת ביקורת,  •

יש להעדיף לבצע את הדיגום בנקודת דיגום בה יש זרימה ערבולית, על מנת לאפשר דגימה  •

 הומוגנית ככל הניתן.

זאת בטופס  יש לציין ,סכירה של הזרם לפני או אחרי נקודת הדיגוםבמידה ונדרש לבצע  •

 נטילת הדגימה.

הדיגום  כלי נטילת הדגימה או מכלפתח יש להפנות את ככל הניתן בעת ביצוע הדיגום,  •

 .(וון הזרימהיכנגד לכיוון מעלה הזרם )

מדגימת זיהום שנגרם כתוצאה מפתיחת הבור, בדיגום של בורות/שוחות יש להימנע  •

 הקרקעית.מהדפנות או מ

, ניתן לדגום על ידי נטילת דגימהלא ניתן לדגום בעזרת כלי בה בעת ביצוע דיגום בנקודה ש •

 .נטילת הדגימהיש לציין זאת בטופס  .)למשל משאבה( אמצעים נוספים

שכל חלקיה הבאים במגע ישיר עם הדגימה חשוב לוודא , במשאבהבמידה ומשתמשים  •

הדגימה. יש  הרכבשאינם משנים את עשויים מחומר המתאים לפרמטרים הנבדקים, כך 

 3 -כשל בנפח  המיועד להידגםאת הזרם ולהזרים דרכה  ,לוודא שצנרת המשאבה נקייה

 הדיגום. למכלדגימה בטרם מילוי נפחי הצנרת לפחות 
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 דיגום מורכב 1.2

 כללי 1.2.0

 באמצעות מכשיר לדיגום אוטומטי על פי הוראות יצרן המכשיר.לרוב דיגום מורכב יתבצע  •

לאיסוף כל או יותר ובקרה אלקטרונית, משאבה, משליטה מערכת  תתקייםבמכשיר  •

 סוללה(.  רך כללומקור כוח )בד , צינור דיגוםהדגימות

במידה ולא היה בקירור יש לציין בטופס נטילת  .הנבדקים לפרמטרים בהתאם קירור •

  הדגימה.

 עשויים מזכוכית או פלסטיק בהתאם לפרמטרים הנבדקים.יהיו מכלי הדיגום  •

-יקומכשירי דיגום המאפשרים ביצוע מדידות של פרמטרים פיזב ילהשתמש במקבניתן ל •

 , מוליכות חשמלית, טמפרטורה וכד'.pH -כימיים תוך כדי הדיגום, כגון 

 פרמטרים העשויים של המיועדות לניטור דגימותאין להשתמש בדיגום מורכב לאיסוף  •

חומרים  הדיגום המורכב )למשלבמכל  שהייתםבמהלך משמעותי  באופןלהשתנות 

 למעבדה תשלח בנפרד או שדה בדיקת בדקיתש דגימת חטף תלקח(. במקרה זה, נדיפים

 .2נספח כמפורט ב לפי העניין

הדיגום יעשה בקו או בתעלה במרחק מספיק מהזרם האחרון שמצטרף על מנת לאפשר  •

 .ערבוב מיטבי

הצינור ם את ראש גובה המפלס ישמש כקריטריון מנחה למיקום הדיגום, במטרה למק •

שיאפשר  בעומק ובשליש העומק הרטוב מפני הנוזלככל הניתן  ממנו נשאבת הדגימה

 .שאיבת השפכים הנדגמים

 .התעלה מדפנות ומקרקעיתהדיגום יעשה מנקודה המורחקת ככול הניתן  •

העלולים לשקוע או  חלקיקים על מנת לדגוםככל הניתן  בזרם מעורבל היטביעשה דיגום  •

 .לצוף

 .(אינצ' 1/4 -)כסנטימטר  0.6 יהיה לפחות היניקההקוטר הפנימי של צינור  •

פחות ה כליהיה ל אם קיים היניקה צינור בראש מכאניה מסנןה נקבי הקוטר הפנימי של •

 אינצ'(. 1/4 -סנטימטר )כ 0.6

 התחלת דיגום מורכב 1.2.8

 - , יש לוודא כידיגום מורכב עם מכשיר דיגום אוטומטיביצוע תחילת לשם 

 דרישות הדיגום;פי בקר השליטה מכוון ל •

 הדוגם האוטומטי, הצנרת ומכלי האיסוף נקיים; •

את הזרם  ך מכשיר הדיגוםיש להזרים דר, האיסוף למכל הראשונה דגימההבטרם מילוי  •

 נפחי הצנרת לפחות; 3 -פח של כהנבדק בנ
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 ;, בהתאם לנדרש לפרמטרים הנמדדיםקיום אמצעי קירור •

וודא שנטען יש למקור הכוח מחובר לדוגם. באם מקור הכוח הוא מצבר הדורש טעינה,  •

 חלופית;הצטייד בסוללה טעונה יש למספיק זמן לפני תחילת הדיגום. 

 אימים לנפח הנדגם ולמטרות הדיגום;מת האיסוףמכלי  •

 ודא כיולם ותקינותם;ויש לבאם הדיגום כולל גם מכשיר מדידה,  •

לפי סדר  מכלי האיסוףסמן את ל יש, מתבצע אל מכלי איסוף נפרדיםהמורכב דיגום אם ה •

 המקומות או הזמנים;

. רצוי להמתין ולוודא פעולת שלב השאיבה של הדגימה ותקין הדוגם האוטומטי פועל •

 בשדה. ניתן לבצע בזמן זה בדיקות המנוטרותהשנייה. 

 סיום דיגום מורכב 1.2.1

ם תהליך הדיגום, יש לבצע הומוגנציה ע"י עם סיואם מתבצע דיגום מורכב אל מכל יחיד,  •

  ערבוב טרם מילוי כלי הדיגום.

אם מתבצע דיגום מורכב אל מכלי איסוף נפרדים ובמידה ויש צורך באיחוד הדגימות  •

של הדגימות לכלי אחד, איחוד לבצע יש תהליך הדיגום, סיום  עם, לדגימה מייצגת

 .טרם מילוי כלי הדיגום ערבובהומוגניזציה ע"י ו

 למעבדה. הדיגום שיישלחו למכלייש למזוג את הדגימה ההומוגנית  •

 ,למקור הקרוב ביותר המאפשר את רחיצתומכשיר הדיגום א את יהביש לבסיום הדיגום,  •

במים ואת חלקי הצנרת והמשאבה שבאו במגע עם הדגימה  האיסוףץ את מכלי ורחלו

הימנע ליש יבש את חלקיו. ילו יש להקפיד לשטוף היטב את שאריות הסבון וסבון.

 יש לתעד את מועדי פעולת הרחיצה ביומנו של הדוגם. מלהרטיב את המערכת החשמלית.

 ניטור בשדה 1.3

 בנקודת הדיגום באם נדרשות בדיקות שדה )חמצן מומס, מוליכות וכד'(, יש לבצען •

 .הדגימהבסמיכות זמנים לנטילת 

 של ערכת המדידה. פי הוראות היצרןעל  יבוצעו מדידות, כיול ותחזוקה •

 יש לתעד את כל תוצאות מדידות השדה בטופס הדיגום. •
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 טיפול בדגימה ושימורה 1.4

בהתאם , יתבצע שימורשימורה בעזרת חומר בין היתר את  בדגימה, העשוי לכלולנדרש טיפול 

 .המבצעת את האנליזהלהנחיות המעבדה  בהתאםו 2בנספח  למפורט

 .2לכתוב בנספח ובהתאם  תיעשה בסמוך ככל הניתן למועד נטילת הדגימה השימורהוספת חומר 

כילים מראש הדיגום כאשר הם מ מכליתספק את המבצעת את האנליזה , המעבדה במידת הניתן

 בהתאם לפרמטרים הנבדקים. יםהנדרש השימור יאת חומר

 שינוע הדגימות 1.5

 -הדגשים להלן יש להקפיד על . יגוםדהדגימות הינו חלק בלתי נפרד מהשינוע 

במקרים  .(4.10)סעיף  בהמשךלתא קירור דגימות בתא קירור, ראה דרישות היש לשנע את  •

קרח  20%חריגים של דיגום לא מתוכנן, ניתן לשנע את הדגימות בציידנית עם לפחות 

 ;מנפחה, בנוסף יש לציין זאת במפורש בטופס המשמורת

את הדגימות ללא שימוש בתא  ניתן לשנע ,צורך בקירוררק במקרה שמצוין בפירוש כי אין  •

 קירור;

 ;ת הדגימותא איהקפל אין •

 פת בתא הקירור בעזרת מד טמפרטורה;יש לנטר את הטמפרטורה האופהשינוע,  בסיום •

בכדי לשמור על הטמפרטורה הנדרשת בתא הקירור, יש לתכנן את מהלך הדיגום באתר כך  •

 יהיה קטן ככל האפשר; שמספר הפתיחות שלו

 ;בתאי קירור נפרדים מים חמיםודגימות מים קרים  להוביליש  •

 עומדים בצורה יציבה בתא הקירור; כשהם מכלי הדיגוםיש לשנע את  •

 הדיגום לשמש ישירה; מכלימחשיפת ככל הניתן יש להימנע  •

  2 בנספח השימור זמניל בהתאםדגימות למעבדה יש לשנע את ה •

 ישירות למעבדה או לנציג המעבדה בתיאום מראש.  ,במידת האפשר ,הדגימה תועבר •

 דרישות לתא קירור 1.01

 .תחשמלי קירור יחידתבתא יהיה באמצעות  הקירור •

, עם תוספת מקום למקרים של אירועי הדיגום נפח ועוצמת תא הקירור יתאימו לצרכי •

 זיהום בהם נדרשים דיגומים לא מתוכננים מראש.

 הדיגום בעמידה ובצורה בטוחה. מכליתא הקירור יתאים להנחת  •

 .10-2°C של בטווחטמפרטורה  לשמערכת הקירור תאפשר קירור  •

נקי. יש לנקות את תא הקירור לאחר יום דיגום. הניקוי ו על תא קירור תקיןיש לשמור  •

 ושוב שטיפה במים. ו/או תמיסת היפוכלוריט סבוןיתבצע על ידי שטיפה במים, ניקוי בעזרת 
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 תיעוד .1

 -הדיגום יעשה בהתאם לדגשים הבאים  תיעוד

מתאים )ראה  ושרשרת משמורת נטילת דגימהטופס לדאוג להמצאות לפני כל דיגום יש  •

  ;(1נספח 

הדוגם במלואו בזמן הדיגום ויכלול  על ידיימולא  ושרשרת משמורת דגימהנטילת טופס  •

הדוגם באתר  על ידיהמבוצעות  השדהאת כל הפרטים הנדרשים, לרבות תוצאות בדיקות 

 הדיגום;

ואירועים  , תקלותבנוסף למילוי הפרטים הנדרשים בטופס, יש לציין כל מצב חריג •

)במידת  מיוחדים שנצפו באתר הדיגום, במהלך הדיגום וכן בעת שינוע הדגימה למעבדה

 ;(הנדרשיצורף כנספח לטופס מסמך המפרט את הצורך 

. במידה ולא צולם, יש ו את נקודת הדיגום ולקיחת הדגימהתעד בתמונות או וידאל ניתן •

 ;לנמק מדוע בטופס נטילת הדגימה 

ה תשלים . המעבדהדגימותיחד עם  הדוגם למעבדה על ידייימסר נטילת הדגימה טופס  •

 כמתחייב;את הפרטים בטופס 

 -ם את הפרטים הבאים על גבי מדבקות כל הדיגום )ולא על הפקק( יש לרשועל גבי מ •

 תאריך ושעת הדיגום; -

 ;ושרשרת משמורת מספר טופס נטילת דגימה -

 שם הדוגם; -

 תיאור הדגימה )שפכים/קולחים/תמלחות(; -

 ;אתר הדיגום )שם המפעל במקרים בהם נדגם זרם שפכי מפעל( -

 נקודת הדיגום. -

עם ושרשרת משמורת המעבדה המוסמכת תחתום על טופס נטילת הדגימה  כיודא יש לו •

 ;קליטת הדגימה במעבדה

במקרה שמעבדה מעבירה דגימה לביצוע בדיקות במעבדה אחרת, לרבות מעבדות בחו"ל,  •

 משמורת בהתאם.נטילת הדגימה ושרשרת יש לעדכן את טופס 
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 ודיווחם נתונים ניתוח .2

  בחוק הקבועים מהערכים חריגות על שפכים יצרן של דיווח 2.0

בהזרמה באופן העלול  אסוריםה שפכים הזרמתעל  ,כללי שפכי מפעלים)ב( ל3סעיף  דיווח לפי

"ש הקולט את השפכים, לספק מטעברו לוי ,למנוע את יכולת טיהור השפכים או ניצול הקולחים

 .המידע מייד לאחר קבלת ,סביבה ולממונה תעשייה שפכימי הקולחין, לממונה 

  שפכים יצרן של השפכים ניטור פעולות את המסכם שנתי דוח 2.8

 סעיף, לפי או )ב( לתקנות הקולחין12 תקנהשנתי לפי  דוחיגיש  או תאגיד מים וביוב יצרן שפכים

 ,להן הוא נדרש השפכים ניטור פעולות את המסכםלפי העניין, , כללי שפכי מפעליםל( א)12

לגבי השנה  שנה כל של באפריל אחד עד וממונה בריאות סביבה לממונה ,תעשייה שפכי ממונהל

 .הקודמת

או תאגיד מים  השפכים יצרןניטור שפכי תעשייה שנעשו על ידי  פעולות תא סכםי השנתי הדוח

 . יוגש בפורמט שקבעו הממונים לעניין זהו ,וביוב

  תעשייה שפכי דיגומי תוצאות על תקופתי דיווח 2.1

 בעל חובת את מגדירים, 1968 - ח"התשכ, עסקים רישוי חוק מכוח עסק ברישיון תנאים לפי דיווח

ככל שהדבר נדרש , לדרישות העדכני הנוסח להלן. הניטור תוצאות של תקופתי לדיווח העסק

  - בהתאם לתנאי הרישיון

ימי עבודה מביצוע הדיגום, אלא אם כן קבע נותן האישור משך זמן אחר בכתב,  45 תוך •

פרטים מדויקים ומלאים על תוצאות פעולות דיגום שבוצעו לפי תנאי דוח המכיל יוגש 

 רישיון העסק;

מדיה אלקטרונית נגיש שניתן להמרה לקבצי אקסל או על גבי טופס קובץ הדיווח יוגש ב •

באתר המשרד להגנת  לדיווח מקוון, בהתאם להנחיות שפרסם המשרד להגנת הסביבה

לקישור תעשייה, על עדכוניהן מעת לעת. >שפכי תעשייה>דיווח דיגומי שפכי הסביבה

 ;להנחיות לחץ כאן

ודוח תוצאות אנליזה של המעבדה  ושרשרת משמורת, טופס נטילת דגימה לדיווח יצורף •

 בה בוצעה האנליזה.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx


 דרישות ביחס לערבות ההצעה –מסמך ה'    

 

ערבות ביצוע בנקאית העומדת בדרישות להלן ביחד עם הגשת  למזמיןעל המציע הזוכה למסור 

 הצעתו. האמור מהווה תנאי סף.

 

 ש"ח. 20,000בסך הערבות תהא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה 

 .בע"מ מי עכותאגיד לטובת: 

 שפכים -בדיקות מעבדה ו םדיגומישירותי   06.18 ז מס' כרמ ין:עני

 הנערב על פי הערבות יהיה המציע.

והמצאת ערבות ביצוע ע"י המציע הזוכה  הערבות נועדה למילוי תנאי המכרז ולחתימת ההסכם

 .המזמיןתוך התקופה שנקבעה ע"י  

רוש דות להזכ למזמין .931.3.201ותהיה תקפה עד ליום הערבות תינתן ע"י בנק מסחרי מורשה, 

  ה בהתאם להוראות המכרז.הארכת

 הערבות תהיה מוחלטת ולא תכלול אפשרות של הבנק לבטלה בתקופה הנ"ל.

על פי דרישתו בכתב, תוך  למזמיןהערבות תכלול התחייבות של הבנק לשלם את דמי הערבות 

יב יהיה חי שהמזמיןמתאריך קבלת הדרישה, וזאת מבלי ימים  15מספר ימים נקוב שלא יעלה על 

או להוכיח, בכל אופן שהוא, את זכותו לקבלת הסכום הנקוב בערבות שצוין בדרישה ו/או לנמק ו/

 לפנות תחילה אל הנערב.

תחייב את הבנק בתשלום הסכום  המזמיןבטופס הערבות יובהר ללא כל סייג שעצם דרישת 

 הנקוב בדרישה.

ברה. ניתן לציין בערבות כי רק דרישה בערבות כי היא אינה ניתנת להסבה או להעניתן לציין 

 שתגיע בפועל לסניף הבנק הרלוונטי תחייב וכי לא ניתן לממשה באמצעים אחרים כגון פקס וכד'.

צירוף הערבות האמורה על פי תנאים אלה הוא תנאי מהותי ויסודי לעצם השתתפות המציע 

 במכרז.

 



 הצעת המחיר –' ומסמך     

 

 לכבוד,
 בע"מ תאגיד מי עכו

 
 

מים וביוב  כללי תאגידיבהנקובים לביצוע בדיקות ודגימות התעריפים אנו מצהירים כי בדקנו את 

 "(.הכללים" –)להלן  2009-)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 

על פי מסמכי המכרז, על כל רישות הדאנו מתחייבים למלא אחר כל 

חלקיו לרבות ההסכם, כאשר התמורה הסופית והמוחלטת שתשולם לנו 

בכללים  לאחר התעריפים לביצוע בדיקות ודגימות הנקובים תחושב לפי 

מילים: הנחה של ____________ )ובהנחה בשיעור של _______% 

 אחוזים(.

 

  למדד. צמודיםידוע לנו כי הסכומים הנקובים בכללים אינם 

המעודכנים את תעריפים יחייבו ה   -הנקובים בכללים יעודכנו באופן כלשהוא  תעריפים במידה וה

שיחייבו את תעריפים המעודכנים יופחת שיעור ההנחה המוצע לעיל. התעריפים הצדדים ומה

כל דיגום לאחר הפחתת שיעור ההנחה  בעת ביצועכפי שיהיו תקפים  תעריפים הצדדים יהיו ה

 הנ"ל.

התמורה הנ"ל תהיה סופית עבור כלל השירותים בהתאם למסמכי המכרז ותכלול את כל 

ההוצאות המתחייבות לצורך קיום כל התחייבויותינו על פי כלל מסמכי המכרז ואף תכלול את כל 

סיעה, ביטול זמן, ביטוחים ההוצאות הנלוות )כגון: צילומים, טלפונים, אש"ל, חניה, הוצאות נ

אחרת במסמכי המכרז כגון ביחס להופעות בית משפט,  מפורשותלמעט אם נקבע  וכיוצ"ב(

 צילומים, חוסר אפשרות לביצוע דיגום.

 

מס  למעטהמיסים וההיטלים החלים, ההוצאות כוללים את כל הנ"ל )לאחר הנחה(  תעריפים ה

 ף מע"מ כדין.יתווס לאחר ההנחהלתעריפים הנ"ל  ערך מוסף.

 

 

 

 

 
 חתימת המציע

 
 

___________________________ 



 

 'מסמך ז'

 הסכם    

 ביום _________חודש ___________שנת __________בעכו שנערך ונחתם 

 
 בין:

 
 בע"מ  מי עכו

 מצד אחד       "התאגיד"( –)להלן 

 
 לבין:

______________________________ 

 מצד שני      "נותן השירותים"(,  –)להלן 

 
קבלת הצעות למתן שירותי ל 06.18במסמכי מכרז  והתאגיד מעוניין בקבלת השירותים כמפורט הואיל 

  – ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לדגימות שפכי מפעלים כמפורט במסמכי המכרז )להלן

 (:"השירותים"

 
ונותן השירותים הסכים לקבל על עצמן את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש ובכפוף לתנאי  והואיל 

 הסכם זה:

 
 ישרה את ההתקשרות ביום _________:וועדת המכרזים א והואיל 

 
 ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את השירותים: והואיל 

 
 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 
הבאים והטפסים המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. להסכם זה מצורפים הנספחים  .1

 ממנו:המהווים חלק בלתי נפרד 

 'מכרז.המסמכי  – נספח א 

 'לרבות הצעת המחיר – הצעה שהגיש נותן השירותים – נספח ב. 

 'אישור ביטוחי נותן השירותים. – נספח ג 

 'ערבות ביצוע בנקאית – נספח ד 

  אישור המעבדה בדבר אופן ביצוע הדיגום.  – 1טופס 

פות לתנאי שבחר המזמין כעדיף, נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי הסכם זה תהיה עדי .2

 לפי שיקול דעתו של המזמין ותוך העדפתו על פני נותן השירותים.

 

 הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו

 

( ביצוע 1נותן השירותים יבצע עבור התאגיד את השירותים המפורטים במסמכי המכרז כאמור להלן: ) .3

שתועבר לנותן השירותים ועל פי עדכוניה מפעם  הדיגומים הנכללים בתכנית הניטור של התאגיד כפי



( ביצוע בדיקות מעבדה לדיגומים 2בהתאם לתכנית עבודה חודשית שיקבע התאגיד וכן )ולפעם 

בהתאם לדרישות הדין ומסמכי המכרז ומסירת דו"חות האנליזה לתאגיד בהתאם לדרישות מסמכי 

ויות כאמור במסמכי המכרז. השירותים ( מענה על שאלות, וכן מתן חו"ד מומחה ועד3המכרז וכן )

יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת במסמכי המכרז לשביעות רצון התאגיד, אף אם אינה 

 נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

 ו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפי הסכם זה.ינותן השירותים מצהיר כי ביד .4

יב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו במלואם נותן השירותים מתחי .5

 מיומנות וברמה מקצועית נאותה.בבנאמנות, 

נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או  .6

 מקצתן.

מנת השירותים בכמות תאגיד אינו מתחייב להזהלמען הסר ספק, ידוע ומובן לנותן השירותים ש .7

מינימלית או כמות כלשהי. לתאגיד הזכות לשנות את תכנית הדיגום מדי שנה ובמהלך השנה לפי 

שיקול דעתו הבלעדי וכן להוסיף ולגרוע דיגומים ובדיקות לפי שיקול דעתו הבלעדי ולנותן השירותים 

 לא תהינה בקשר לכך כל טענות ו/או דרישות כלפי התאגיד. 

ים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח התאגיד או נותן השירות .8

 הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה.

הגשת והשירותים שיינתנו יכללו, במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם התאגיד, הכנה  .9

טרונית מסמכים במספר עותקים מספיק, גיבוש הנתונים לקראת הישיבה, מסירת נתונים במדיה אלק

 על פי דרישת התאגיד, וכדומה.

/או מסמך המצוי כל עת שיידרש לכך כל נתון, מידע ונותן השירותים מתחייב בזאת להגיש לתאגיד ב .11

 ר לעניין ביצוע הסכם זה.ובידו והקש

לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייב התאגיד לשתף פעולה עם נותן השירותים ולמסור לו  .11

 כל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע השירותים.נתונים ומידע ו

את ההגעה למפעלים לצורך לסיים והניטור לבצע את הדיגומים בהתאם לתכנית  נותן השירותיםעל  .12

. ככל שיהיו עדכונים לתכנית ו/או צורך בכל חודש 21-עד הביצוע הדיגומים הכלולים בתכנית באמורה 

בכל חודש. כמו כן  21עשה כל מאמץ לבצע גם אותם עד ה נותן השירותים י –בביצוע דיגומים חוזרים 

בימים מלאים על נותן השירותים לבצע את הדיגומים תוך ריכוזם למינימום ימים בחודש ולבצעם 

. מוסכם כי במקרים בהם מסיבות שאינן בשליטת נותן השירותים לא יתאפשר לבצע את )ולא חלקיים(

 תתאפשר חריגה מהוראות סעיף זה בתיאום מראש מול  -' כגון חגים, מזג אוויר קשה וכד –האמור 

 .התאגיד

וכי  , כולן או חלקןומבצע את הבדיקות הנדרשות בעצמ הואצהיר כי מ להסרת ספק נותן השירותים .13

 מטעםבעלות הסמכה  של נותן השירותים הינן כי מעבדות המשמשות כקבלני משנה הוא האחראי לכך 

 .הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 
 תקופת ההסכם

 
יתחדש אוטומטית לארבע תקופות  ההסכם .31.12.2119ועד יום תחילתו של הסכם מיום חתימתו  .14

(. לתאגיד נתונה אופציה, למימוש לפי 31.12.2123נוספות, בנות שנה כל אחת )מקסימום עד ליום 

ת תוארך תקופת ההתקשרושיקול דעתו הבלעדי,  שלא להאריך את תקופת ההתקשרות לשנה נוספת. 



של כל שנה קלנדרית כי ההתקשרות  31.11מאליה אלא אם הודיע התאגיד לנותן השירותים עד ל 

 למשך שנת ההתקשרות הבאה לא תוארך.

לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו מוסכם בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לסיים  12בנוסף על האמור בסעיף  .15

יום מראש שתינתן  31ול ההסכם, בהודעה של תוקף הסכם זה, מבלי שיידרש לנמק את הסיבות לביט

יום ממתן ההודעה כאמור, והתאגיד  31לנותן השירותים. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 

ישלם לנותן השירותים, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע נותן השירות עד 

ום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק לתאריך הביטול, התאגיד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשל

 שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.

מוסכם ומותנה בזה כי הפסקה בביצוע השוטף של מתן השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה של  .16

שבועיים, מכל סיבה היא, חייבת לקבל את אישור של התאגיד וכי אי מתן שירותים על ידי נותן 

רותים לתקופה העולה על שבועיים ללא הסכמת התאגיד תזכה את התאגיד בביטול הסכם זה השי

 והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.

בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, יהיה רשאי התאגיד להשתמש בכל מסמך, מידע או חוות דעת  .17

מו עבור התאגיד, במסגרת מתן השירותים ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטע-שהוכנו על

 או לעניין ביצוע הסכם זה.

 
 חובת סודיות

 
כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם, הנו רכושו הבלעדי  .18

של התאגיד, ונותן השירותים, עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם רשאים למסור לאדם אחר, פרט לעובדי 

המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור  התאגיד

 לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת התאגיד.

האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע  .19

 ם על פי הסכם זה.התחייבויות נותן השירותי

נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות  .21

מטעמו  הפועלאחרות או לצורך אחר כלשהו. נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי 

 לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

צמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומר כלשהם נותן השירותים אינו רשאי לפרסם, בין בע .21

 שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאת התאגיד.

נותן השירותים מתחייב להחזיר לתאגיד או למי שיורה לו התאגיד כל חומר או מסמך שקיבל לצורך  .22

 ימים מיום סיום ההסכם. מתן השירותים, וזאת לא יאוחר משבועיים

 
 תמורה

ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, ישלם התאגיד לנותן השירותים על פי הצעת המחיר תמורת  .23

 . נספח ב' להסכם זההמהווה חלק מ

 1אליהם צורף טופס תמורה תשולם לאחר קבלת התוצרים והגשת חשבוניות וחשבונות מפורטים ה .24

 – ככל ונדרש על ידי התאגיד –וכן  בהתאם למסמכי המכרז, תיעוד הדיגום חתום על ידי המעבדה

דיגום בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. בגין דיגום לגביו לא וידאו של תקליטור הכולל את צילום ה

תקליטור הכולל את צילום הדיגום )על תיעוד ו/או יצורף הטופס האמור, חתום על ידי המעבדה, ו/או 

התשלום על ידי  אישורלשהיא. כן כפוף ביצוע התשלומים לפי הרלוונטיות( לא תשולם תמורה כ



התאגיד. התשלומים לנותן השירותים אינם צמודים למדד. למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף 

פרט לנקוב לעיל, לא ישולם על ידי התאגיד לנותן השירותים לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר 

 ע מפורשות אחרת במסמכי המרכז.אלא אם נקב זה הסכםפקיעת הקשר על פי 

ישולם סך של  -מוסכם כי עבור צילום סרטון והמצאתו למזמין והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז 

בתוספת מע"מ )הסך האמור לא ישולם במקרה שהצילום יתבצע על ידי נציג המזמין(. עוד ₪  51

ל כך למזמין עם ההגעה לשטח, מוסכם כי עבור הגעה לדיגום שלא ניתן היה לבצעו ונמסרה הודעה ע

₪  61ישולם סך של  –תתועד היעדר האפשרות לביצוע הדיגום והדבר הוכח להנחת דעת המזמין 

   בתוספת מע"מ.

 

 ניגוד עניינים

נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,  .25

תים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או שיש בה כדי להפריע למתן השירו

עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה. נותן השירותים 

מצהיר כי הוא אינו נותן ולא ייתן במהלך תוקפו של הסכם זה שירותים כלשהם למי מהמפעלים 

של התאגיד על שינוייה ועדכוניה מפעם לפעם. נותן השירותים מתחייב הנכללים בתכנית הדיגום 

אחר מצב דברים להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או 

 שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

י להיות רלוונטי לקביעת התאגיד אם נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת התאגיד כל מידע העשו .26

קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על נותן 

השירותים להודיע לתאגיד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. נותן 

יד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות השירותים יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם התאג

 לכך.

נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי התאגיד בכל פעולותיו בקשר עם  .27

הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת התאגיד ולא מתוך שיקולי רווח או 

 שיקולים אחרים.

תכריע דעת  ,ן הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד ענייניםבכל מקרה של מחלוקת בי .28

 התאגיד.

 
 קבלן עצמאי –נותן השירותים 

 –מוסכם בזאת בין הצדדים כי התאגיד אינו אחראי לגבי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו  .29

תוך כדי מתן  באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם

השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו. למען הסר ספק יובהר בזה כי התאגיד לא יהיה חייב 

 לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין מתן השירותים לפי הסכם זה.

מסכם בזה כי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשליחים או כנציגי  .31

 מתחייב ממתן השירותים, או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי התאגיד לעניין מסוים.התאגיד אלא רק כ

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין התאגיד לבין נותן השירותים ובין  .31

 עובדיו או הפועלים מטעמו.

מרות כוונת הצדדים אם יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילת תוקפו של הסכם זה, כי ל .32

שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, רואים את העסקתו של נותן השירותים או עובדיו או הפועלים 



הרי מוסכם ומותנה  –מטעמו כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים של עובד 

לים את כל התשלומים בזה בין הצדדים כי התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי הסכם זה כול

 שיגיעו לנותן השירותים המידה ויקבע כי רואים בהעסקתו על פי הסכם זה כהעסקת עובד. 

בנוסף ולמען הסק ספקות מוצהר בזה כי אם יגיעו לנותן השירותים פיצויי פיטורין מכל עילה שהיא,  .33

 ה.הרי הסכומים ששולמו על ידי התאגיד בהתאם להסכם זה כוללים גם פיצויים כאל

 

 קניין רוחני

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, לרבות כל סקר, מדידה, מפה,  .34

שרטוט, מוצר יצירה, תוכנית, מפרט או כל מסמך אחר, שיטות בדיקה, מתודולוגיה, מודל, ידע, פטנט, 

ר עם השירותים, המצאה, סימני מסחר, סודות מקצועיים, מסחריים ואחרים וכל קניין רוחני הקשו

בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן השירותים, כתוצאה מביצוע 

השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של התאגיד ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן 

רין ו/או בעקיפין בכל הקשור השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במיש

לשירותים ולתוצריהם. התאגיד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו 

 לרבות פרסום באתר האינטרנט של התאגיד ו/או העברתם לרשות המים.

או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים וכי הוא /נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו .35

 קודם.השאי להקנות לתאגיד את כל הזכויות המוקנות לתאגיד כאמור בסעיף ר

 

 הפרות ותרופות 

הפר נותן השירותים, בעצמו או על ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, אחת או יותר  .36

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה רשאי התאגיד להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור את ביצוע 

 ם לאחר.השירותי

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של השירותים כאמור בהסכם  .37

זה, על ידי נותן השירותים, לשביעות רצונו המלאה של בא כוח התאגיד, רשאי התאגיד להפסיק את 

ם ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב לנותן השירותים. עם משלוח ההודעה כאמור לעיל, יסתיי

 ההסכם.

וחוק החוזים  1973-האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג  .38

 , או כל דין.1971 –)תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

בנוסף על האמור לעיל, במידה ונותן השירותים לא ימלא אחר התחייבויותיו כלפי התאגיד לפי מסמכי  .39

ן איכות ביצוע השירותים ו/או לוחות הזמנים המוכתבים במסגרת מכרז זה כפי מכרז זה לרבות לעניי

נותן השירותים את התאגיד בגין חריגות  שהם יעודכנו מעת לעת על ידי התאגיד ובאופן סביר, יפצה

ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לדרוש ולקבל בנוסף פיצוי עבור נזקיו בפועל, אלו 

 כמפורט להלן:מוסכמים פיצויים 

41.  

  הפיצוי מקרה מס"ד

1 

אי ביצוע דיגום בהתאם לתכנית הניטור 
 של התאגיד והוראות מכרז זה

עבור כל דיגום שלא בוצע בהתאם ₪  511
לתכנית הניטור של התאגיד ולפי 

 הוראות מסמכי מכרז זה

איחורש"ח לכל יום  211 בגין כל דיגום  בהעברת תוצאות דיגום לתאגידאיחור  2  

בגין כל דיגום  ש"ח לכל יום איחור 211 איחור בדיווח דוח דיגום יומי 3  



 
 

4 
סוג לרבות דיגום שלא בהתאם להזמנה )

 דיגום, פרמטרים(
ש"ח   עבור אותו דיגום  אי תשלום +500    

 

5 

דיגום או בדיקה באיכות נמוכה המחייבים 
דיגום או  בדיקה חוזרת או דיגום  או 

ץ לבטל את החיוב נאל בדיקה שהתאגיד
בגינם לאור ביצוע שלא בהתאם להוראות 

 מכרז זה 

ש"ח   עבור אותו דיגום  אי תשלום +500    

ש"ח   אי ביצוע הזרמה ייזומה למפריד 6 עבור אותו דיגום  אי תשלום +500    

7 
להוראות מסמכי דיגום שלא בהתאם 

ש"ח   המכרז עבור אותו דיגום  אי תשלום +500    

8 

ר דיגום ללא ביצוע דיגום וללא ת אתעזיב
בטרם עזיבת  יצירת קשר עם יועץ התאגיד

 המקום
לכל מקרה ₪  311  

9 
בכלל או כפי  אי צילום נקודת הדיגום

ש"ח   הנדרש במסמכי המכרז  עבור אותו דיגום  אי תשלום +500    

 לכל הסכומים הנ"ל יתווסף מע"מ כדין.
 

 ככשל חריגותיו, שומר התאגיד לעצמו את הזכות להגדיר זכויבנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מ .41

של חריגות מנהלי העבודה ו/או איכות ביצוע השירותים ו/או לוחות  נרשמו מספר גבוה  מצב בו

לזמן את המציע לשימוע ובהתאם י התאגיד א. במקרים של כשל חריג רשנותן השירותיםהזמנים מצד 

כפיצוי מוסכם ללא  נותן השירותיםת מסך התשלום לליזוובמידת הצורך לקזז את כפל מחיר האנ

 .צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לדרוש ולקבל פיצוי עבור נזקיו בפועל

 
 נזיקין וביטוח

נותן השירותים אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם לתאגיד עקב מתן השירותים, ומתחייב בזאת לפצות  .42

נגרם לתאגיד נזק או שהתאגיד יחויב בגין נזק או בהוצאות או רה שאת התאגיד ולשפות אותו בכל מק

בתשלום פיצויים שנותן השירותים או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, 

 עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך ביצוע השירותים, לתאגיד או לצד שלישי.

ואשר נן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד התאגיד התגוהתאגיד יאפשר לנותן השירותים ל .43

 בגינה דורש התאגיד שיפוי מנותן השירותים.

 

  ביטוח .44

על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריותו /או מהתחייבויותיו של  .44.1

מתן  חילתעל הסכם זה ו/או לפני מועד ת החתימהלפני מועד  נותן השירותיםמתחייב 

השירותים )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים", בהתאמה( נשוא הסכם זה על ידו ו/או 

באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו,  מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים

 כמפורט אחרת תקופה כל או/ו זה הסכם נשוא השירותים מתןבמשך כל תקופת  ,חשבונו על

 חברת באמצעות, להלן המפורטים הביטוחים את, מקצועית אחריות טוחיבי ןלעניי זה בהסכם

 "(:הביטוחים" או" נותן השירותים ביטוחי: "להלן) בישראל לפעול כדין המורשית ביטוח

  ;אחריות כלפי צד שלישי .44.1.1

  ;חבות מעבידים  .44.1.2

  ;אחריות מקצועית  .44.1.3



זה על ידו ו/או  הסכםמועד תחילת מתן השירותים נשוא  לפנימתחייב,  נותן השירותים .44.2

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף  תאגידהמטעמו, להמציא לידי 

"( והמהווה חלק בלתי נפרד נותן השירותיםאישור ביטוחי )להלן: " 'נספח גכזה  הסכםל

  .)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,ממנו

ו/או כאמור, לא תפגע , 'נספח גת הביטוח עריכהמצאת אישור בדבר מוסכם בזה כי  .44.2.1

  ;, על נספחיועל פי הסכם זה נותן השירותיםהתחייבויות לא תגרע מ

שגיאה! ) נותן השירותיםכי המצאת אישור ביטוחי  נותן השירותיםמוסכם בזה על  .44.2.2

ת אישור ביטוחי המצא הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא( מקור ההפניה לא נמצא.

 נותן השירותיםלא יוכל ( שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותים

  ;להתחיל  במתן השירותים

נותן בין היתר את אחריותו של  כלפי צד שלישי יורחב לכסות נותן השירותיםאחריות  טוחיב .44.3

ועובדיהם. ביטוח חבות  נותן השירותיםנה של מש יקבלנים וקבלנבגין ו/או כלפי  השירותים

כלפי  נותן השירותיםיורחב לכסות את אחריותו של  נותן השירותיםמעבידים הנערך על ידי 

היה וייקבע  נותן השירותיםו/או המועסקים על ידי  נותן השירותיםקבלנים וקבלני משנה של 

אחריות וחבו ביטוחי צד שלישי, יור . בנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(,נותן השירותיםכעובדי 

בגין  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיולשפות את  נותן השירותיםמקצועית הנערכים על ידי 

  .נותן השירותיםאו מחדל רשלני של /אחריותם לכל מעשה ו

או עובדיו /יורחב לשפות את המזמין ו נותן השירותיםביטוח חבות מעבידים הנערך על ידי  .44.4

או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם /יה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ויו האו מנהל/ו

 .נותן השירותיםנושא באחריות מעביד כלשהי כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

הנדרשים בקשר עם העבודות ו/או חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה נותן השירותיםעל  .44.5

. בנוסף לאמור לעיל זה בתוקף הסכםיהיה  ה בהבמשך כל  התקופהסכם זה,  נשואהשירותים 

קימת בתוקף כל להחזיק  נותן השירותיםאחריות מקצועית, על  ביטוח ומבלי לגרוע ממנו, את

  .לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו דיןהעל פי  לו אחריות

י מטעמו ו/או עבורו די ממתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על י נותן השירותים .44.6

מתן החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך  בקשר למתן השירותים לרבות את הציוד,

שערך בקשר  נותן השירותיםמתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של  נותן השירותיםהשירותים. 

ל להסכם זה )אם וככל שייערכו( לרבות פוליסת אש מורחב ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור ע

 התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיוכלפי  נותן השירותיםזכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי  כל

  זדון.בובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

לנספח  1סעיף על פי  נותן השירותיםפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  .44.7

התאגיד ( תורחב לשפות את שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) השירותיםתן ונאישור ביטוחי 

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה  ו/או מנהליו ו/או עובדיו

ת" ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולב נותן השירותיםו/או מחדל רשלני של 

 . ל פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחע

לנספח אישור  2סעיף על פי  נותן השירותיםפוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי  .44.8

 ידאגהתתורחב לשפות את ( שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותיםעריכת ביטוחי 

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי  וייקבע היה ו/או מנהליו ו/או עובדיו



נותן "( שייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים המועסקים על ידי מקרה ביטוח)להלן: "

, כי הינם נושאים בחובות מעביד תוך כדי ועקב עבודתםבקשר עם הסכם זה,  השירותים

נותן ו/או לעניין חבות  נותן השירותיםים המועסקים על ידי עובדכלשהן כלפי מי מה

 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.  השירותים

לנספח אישור  3סעיף על פי  נותן השירותיםפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי  .44.9

התאגיד ו/או ( תורחב לשפות את שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותיםביטוחי 

 הפרתבשל היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או  מנהליו ו/או עובדיו

ו/או מנהליו ו/או  נותן השירותיםבמעשה ו/או מחדל רשלני של  ןחובה מקצועית שמקור

ו/או  ונהליאו מו/  תאגידהכלפי  נותן השירותיםחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מעובדיו 

 6. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של ועובדי

או אי תשלום פרמיה /למעט במקרה של מרמה ו)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, 

  . ובתנאי כי לספק לא קיימת פוליסה אחרת המכסה את אותה החבות

צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  יש םנותן השירותיהיה ולדעת  .44.11

כי  לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך נותן השירותים רשאי

מעבר למצוין בקשר להסכם זה  נותן השירותיםבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך 

 התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיוכלפי )שיבוב(  חלוףלעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות הת

לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

  ;זדוןב

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .44.11

שגיאה! מקור ) נותן השירותיםוחי המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביט

 נותן השירותים, ועל נותן השירותים(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על ההפניה לא נמצא.

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות 

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל  תיםנותן השירוו/או תנאי הביטוח בהתאם. 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה  ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או 

 . גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן

לשנותם  ו/אויכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  נותן השירותיםביטוחי  .44.12

הודעה בכתב בדואר רשום   ולתאגיד לנותן השירותים שלחאלא אם לרעה בתקופת הביטוח, 

לא יהיה יתחייבו כי  נותן השירותיםמבטחי  יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שלושים(  31

 נשלחהאם לא  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיושכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול לתוקף 

  ההודעה.ממועד משלוח הימים )שלושים(  31ובטרם חלוף לעיל כאמור תב בכה הודע

כי איזה מבין ביטוחי   ולתאגיד לנותן השירותיםיודיע  נותן השירותיםבכל פעם שמבטחו של  .44.13

שגיאה! ) נותן השירותיםעל פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח  נותן השירותים

לעיל,  43.12עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף (  מקור ההפניה לא נמצא.

אישור עריכת   לתאגידלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  נותן השירותיםמתחייב 

 . ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם כאמור לעיל

 השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין  גרועל מבלי .44.14

נותן , מתחייב נותן השירותיםמשנה מטעם  קבלןנשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי 

 יערכו, םאו בקשר עמ מתן השירותיםביועסקו על ידו  אשרהמשנה  קבלנילדאוג כי  השירותים

לעיל ולהלן לרכושם  כמפורט (ביטוח) זה 43בסעיף  נדרשיםהאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו



בהתאם לאופי   התאגידולאחריותם, בכפוף לשינויים הנדרשים והמתאימים והמוסכמים על 

 נותן השירותיםעבודות שמבצע כל קבלן משנה ומבלי לגרוע מאחריותו של /והיקף השירותים

על זכויות  ויתוריםווה ם, ההרחבותיכללו את כל התנאי אלווכי ביטוחים , על פי הסכם זה

, לרבות בנספח אישור ביטוחי , כמפורט לעיל ולהלןנותן השירותיםהתחלוף הנדרשים בביטוחי 

אחראי לוודא כי בידי  נותן השירותים. (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותים

זה,  הסכםלמפורט ב בהתאםה פוליסות ביטוח תקפות המשנה המועסקים על ידו תהיינ קבלני

)אישור שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

בהתאם לאופי והיקף   התאגידבכפוף לשינויים המוסכמים על , (נותן השירותיםביטוחי 

על פי  נותן השירותיםומבלי לגרוע מאחריותו של  עבודות שמבצע כל קבלן משנה/השירותים

 . הסכם זה

בגין השירותים   תאגידיישא באחריותו על פי דין כלפי ה נותן השירותיםמובהר בזאת, כי  .44.15

ו/או השירותים הניתנים בקשר   תאגידו/או מי מטעמו עבור ה נותן השירותיםהניתנים  על ידי 

הוא  נותן השירותיםנתנו על ידי קבלן המשנה, ועם הסכם זה, לרבות ו/או שירותים אשר יי

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין   תאגידשיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה

ו/או בעקיפין, עקב השירותים הניתנים על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק 

ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי זה ) 43כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 

 . ובין אם לאו  הפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ה) נותן השירותים

קודמים לכל ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  נותן השירותיםביטוחי  .44.16

או טענה ו/על כל דרישה  יםרמוות נותן השירותים יוכי מבטח  התאגידביטוח הנערך על ידי 

לחוק  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  . תאגידהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה 

 ויוכלפי מבטח  תאגידהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

  .בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  שירותיםנותן המבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .44.17

, נותן השירותיםבגין נזק לרכוש בבעלות  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיוו/או תביעה כנגד 

)בין אם נערך ובין  נותן השירותיםשהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידי 

מכל אחריות  לנזק כאמור  מנהליו ו/או עובדיוהתאגיד ו/או אם לאו( והוא פוטר בזאת את 

אולם מוסכם בזה כי הפטור (. נותן השירותים)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על 

  .כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

זה  43בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  נותן השירותים .44.18

, וכל (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותיםות באישור ביטוחי לרב )ביטוח(

וראות ה ולקיים את כל למלאתשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ו

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות , ות כלשונןפוליסה

ה בתוקף במשך ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסת בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות הנכללו

לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור כל תקופת 

קיימת לנותן השירותים כל עוד  בתוקףאחריות מקצועית יחזיק ביטוח  נותן השירותים כי את

 . כל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיול דיןהעל פי  אחריות

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח   תאגידלמתחייב להודיע  נותן השירותים .44.19

 נותן השירותיםמעבידים. כן מתחייב  חבותאחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, 

ככל שיידרש  ,נותן השירותיםגד את אינטרס ככל שהדבר אינו נו  תאגידהלשתף פעולה עם 



ו/או מימוש זכויות  חליט להגישה למבטחיםה  תאגידהלשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

  .נותן השירותיםעל פי ביטוחי   תאגידה

התאגיד יהיה אחראי לשפות את  נותן השירותיםכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .44.21

ן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי באופ ו/או מנהליו ו/או עובדיו

 נותן השירותיםעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

  מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו.ו/או 

ב ו/או אי ה בתום להפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .44.21

שנעשו בתום  נותן השירותיםת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי קיום בתום לב של תנאי מ

 התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיובזכויות  יפגעולא ו/או מי מטעמו,  נותן השירותיםלב על ידי 

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. 

נותן , מתחייב נותן השירותיםחי )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטו 7 -לא יאוחר מ  .44.22

( שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.)לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  השירותים

מתחייב לחזור  נותן השירותיםבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, , לעיל 43.2בסעיף כאמור 

במועדים , (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) נותן השירותיםולהפקיד את אישור ביטוחי 

הסכם הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 על נספחיו.  זה

שגיאה! מקור )" נותן השירותיםי מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח נותן השירותים .44.23

שגיאה! מקור ההפניה לא ו/או הצהרה על מתן פטור מאחריות ) כאמור( ההפניה לא נמצא.

  תאגידוה לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים יםומקד תנאי מתלה ההינ , תאגיד( ל(1) נמצא.

כאמור במקרה  תן השירותיםאת תחילת ו/או המשך מ נותן השירותיםלמנוע מן  רשאי יהיה

  המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, שהאישור

בבדיקתם ו/או אי , המצאתם ו/או נותן השירותיםמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  .44.24

או על מי ו/  תאגידהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או    התאגידבדיקתם, על ידי 

ו/או לגרוע בצורה כלשהי או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/ ומטעמ

ו/או כדי  או על פי דיןו/על פי הסכם זה  נותן השירותיםשל ו/או מהתחייבויותיו אחריותו מ

  .וו/או על מי מהבאים מטעמ  תאגידלהטיל אחריות כלשהי על ה

 נותן השירותיםטוח שיומצאו על ידי לבדוק את אישורי הבי)אך לא חייב( רשאי   התאגיד .44.25

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  נותן השירותיםכאמור לעיל ו

 זה )ביטוח(.  43 על פי סעיף להתחייבויותיו 

 וביחס לאישורי הביטוח וזכות  התאגידמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  נותן השירותים .44.26

או ו/  תאגידהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על ח אישורי הביטולבדוק את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם,  ומי מטעמעל 

על  נותן השירותיםותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ו/או על פי הדין.  זה הסכםפי 

 הינוכל סכום לו לעכב רשאי  יהיה  תאגידלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי הבנוסף ומב .44.27

בקשר  נותן השירותיםדת לזכות מוהעביטוח( מהתמורה הזה )סעיף  43זכאי על פי תנאי סעיף 

)ארבעה  14, בכתב, לנותן השירותיםעם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב   התאגידה על עשר( ימים מראש. מוסכם בז

, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו  התאגידהתביעה בהתאם למוסכם על ידי 



 )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.   לתאגיד

נותן לה על מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית ח .44.28

 . ו/או על מי מטעמו  התאגידבלבד, ובכל מקרה לא על  השירותים

למלא אחר  נותן השירותיםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב  .44.29

כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 

נ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן וכדומה, שהותקנו לפי החוקים ה

שכל העובדים שיועסקו בהתקנת המערכת ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו 

ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

)ביטוח( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  זה 43ל הוראה בסעיף מובהר בזאת, כי כ .44.31

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  נותן השירותיםהוראות ההסכם בדבר אחריותו של 

  אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

)ביטוח( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של  זה 43ובהר, כי הוראות סעיף מ .44.31

כנדרש על  נותן השירותיםלמרות האמור, מוסכם בזה כי אי המצאת אישור ביטוחי כם. ההס

על אי  נותן השירותיםל  התאגידפי הסכם זה, לא תהווה הפרה של ההסכם אלא אם הודיע 

ימי עבודה ממועד  11הנדרש תוך  לא המציא את האישור נותן השירותיםההמצאה בכתב ו

 . התאגידקבלת הודעת 

 בטחונות

זה על ידי חתימת הסכם כתנאי להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר נותן השירותים לתאגיד ל .45

"(. הערבות תהיה הערבות)להלן " 31,111ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק ישראלי על סך התאגיד 

יום לאחר גמר תוקף הסכם זה. במידה ויוארך תוקף ההסכם ימציא נותן השירותים  61בתוקף עד 

להסכם זה.  נספח ד'לפי הוראות ות תהיה ערוכה בבות כאמור לעיל גם לתקופה ההארכה. הערער

 הוראות נספח ד' תחולנה אף הן ביחס לערבות.

בכל מקרה בו לא עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו, או לצורך קיזוז בגין אי מתן השירותים  .46

זה זה, יהא התאגיד זכאי לממש את , או לצורך פיצוי על נזקים בהתאם לחוםאו בחלק םבשלמות

 הערבות כולה או מקצתה.

 אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של נותן השירותים. .47

מימש התאגיד את הערבות מכל סיבה שהיא, על נותן השירותים להעביר לתאגיד ערבות נוספת העונה  .48

 על הדרישות לגבי הערבות המפורטת לעיל.

 

 כללי

ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור  שום .49

 או מניעה אלא אם נעשו בכתב .

נותן השירותים מותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו  .51

 על ידי התאגיד לצורך ביצוע השירותים.

חייב למסור לתאגיד ו/או לחתום עבור התאגיד על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו נותן השירותים מת .51

לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה, לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, ייפויי כח, הצהרה של העדר 

ניגוד עניינים  ושמירה על סודיות וכיוב', בכל עת שהתאגיד ידרוש ממנו. כמו כן מתחייב נותן 

לגרום לכך, והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו, השירותים 



המטפלים בעניינים הקשורים להסכם זה, יימסרו לתאגיד ו/או יחתמו עבור על כל מסמך כאמור, בכל 

 עת שהתאגיד ידרוש זאת.

דואר רשום מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או ב .52

תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים  –בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה, או 

באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר 

 סמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.הפקסימיליה כי המ

 מס' הפקסימיליות של הצדדים הינם :

 ______________ -התאגיד  

 ______________________ –נותן השירותים  

 מר צביקה ורד.: נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה .53

 כתובת הצדדים לעניין הסכם זה: .54

 עכו 57ה דרך הארבע –התאגיד  
 כמפורט בכותרת הסכם זה. -נותן השירותים  

 

 ולראיה באו על החתום 

 

 

   

 נותן השירותים  התאגיד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 נספח ג' להסכם

 נותן השירותים ביטוחי אישור
 תאריך : __________

 לכבוד
 ("תאגיד"ה )להלן:בע"מ  מי עכו

 57רחוב דרך הארבעה 
 3201ת.ד. 
 .2413201עכו 

 א.ג.נ.,

 יםביטוחעריכת הנדון: אישור 

 "(.נותן השירותים)להלן : " _______________________________________ : שם המבוטח

 ___________________________________________ : כתובת

 ."(החוזה" ו/או "השירותיםלהלן: ")שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. _______ :בקשר עם מכרז

את  נותן השירותיםערכנו עבור מאשרים כי אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה 
)שני התאריכים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוח" נכללים ולהלן:

 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

פי -על נותן השירותיםהמבטח את אחריותו של כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
לאובדן כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו דין בשל 

בכל הקשור למתן  אדם ו/או גוף שהואל או נזק לגופו ו/או לרכושו של כפגיעה 
ו/או  ומנהלילו/או  לתאגיד נזק או פגיעה לרבותהשירותים בקשר עם החוזה, 

 .ועובדיל

 ( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪)מיליון ₪  1,111,111 : גבולות האחריות 

ות, בהלה, צצבדבר חבות הנובעת מ: אש, התפו להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים וכלפי בגין  נותן השירותיםחבות 

שביתה והשבתה, הרעלה זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, סניטאריים פגומים, 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 

 .ם בגינם דמי ביטוח לאומי(שלחייב ל נותן השירותים)למעט לגבי עובדים ש

 1.1 תנאים מיוחדים : 
 

 וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את 
 למעשי ו/אושתוטל על מי מהם  אחריות בגין"( יחידי המבוטח)להלן: "

צולבת לפיו נערך  אחריות לסעיף בכפוף וזאת נותן השירותיםמחדלי ל
 .המבוטח ד מיחידיאח הביטוח בנפרד עבור כל

שאינו רכוש בבעלותו התאגיד בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  1.2  
)למעט  , ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישינותן השירותיםשל 

 ישירות(. נותן השירותיםאותו חלק של הרכוש עליו פועל 

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

 פקודתעל פי  נותן השירותיםמעבידים המבטח את אחריותו של חבות ביטוח  וי הביטוחי :יסהכ 



 1981 - פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל )נוסח חדש( ו/או ע הנזיקין
בגין בקשר עם החוזה במתן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים על ידו 

"(, שייגרמו למי מהם יטוחב מקרהאו מחלה מקצועית )להלן: " תאונת עבודה
במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים  תוך כדי ועקב עבודתם

 בקשר עם החוזה.

 ( לתובע.₪)שישה מיליון ₪  6,111,111 גבול האחריות : 

 ( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪)עשרים מיליון ₪  21,111,111  

 נותן השירותיםומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותבלביטוח זה אינו כולל הג ביטול הגבלות : 
ייקבע  נותן השירותים)היה ו כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 ., פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוקכמעבידם(

 ,ודיובו/או ע וו/או מנהלי תאגידהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 2.1 תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מעביד מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה 

נותן ו/או לעניין חבות  נותן השירותיםמי מעובדי כלפי  כלשהן 
 .כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו השירותים

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פוליסת הביטוח כוללת 2.2 תנאים מיוחדים : 
ובלבד שהאמור  וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידהשיבוב( כלפי ) תחלוף

בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 
 .זדוןב

  פוליסה מס': ___________________ אחריות מקצועית  .3

 שלעל פי דין ב נותן השירותים המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרתבשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרתו/או עובדיו  נותן השירותיםבמעשה או מחדל רשלני של  ןשמקור
 בקשר עם החוזה. השירותים

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מילון ₪  2,111,111 גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותינו כפוף א ביטוח זה ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 51,111)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב  נותן השירותיםחבות הרחבות בגין 
חבות הנובעת מטעות, ו , חריגה בתום לב מסמכותלמקרה ולקופת הביטוח(₪ 

 .נותן השירותים עובדימי מת או אי יושר של נורשל

 וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 3.1 תנאים מיוחדים : 
או מחדל רשלני מצד ו/מעשה אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות

כלפי  נותן השירותיםחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ נותן השירותים
 .וו/או עובדי ומנהלי אוו/ תאגידה

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  3.2  
____________. 

חודשים לאחר ( )שישה 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  3.3  
ביטוח  נותן השירותים, בתנאי כי לא נערך על ידי תום תקופת הביטוח

ועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה שנחלופי המעניק כיסוי מקביל 
מוסכם בזה, כי . זו ולמעט במקרים של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה

הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני 
 .תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

 

נדרשים בפוליסות צד שלישי ה הננו מאשרים כי גבולות האחריות 4.1 : כללי .4
גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואחריות מקצועית הינם 

 .ואינם גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  4.2  
וכי אנו מוותרים התאגיד י ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו
 ,התאגיד בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/ה ישעל כל דר

לחוק חוזה הביטוח,  59לרבות, כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 
וכלפי התאגיד כלפי  "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 -התשמ"א 



 .יו בקשר עם השירותים נשוא אישור זהמבטח

הביטוח וההשתתפות י הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמ 4.3  
ו/או  תאגידהבלבד, ובכל מקרה לא על  נותן השירותיםהעצמית חלה על 

 .וו/או עובדי ומנהלי

תנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  4.4  
בזכויות  יפגעולא , נותן השירותיםת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מ

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. ובדיעוו/או  וו/או מנהלי תאגידה

וגם או לא  יבוטלוהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן  4.5  
הודעה לתאגיד  תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם ישונו לרעה

לביטול וכי לא יהיה תוקף  יום מראש( שלושים) 31כתובה בדואר רשום 
אם לא  וו/או עובדי וו/או מנהלי ידאגתהשכאלו לגבי  ו/או שינוי לרעה

 31ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה התאגיד לידי  נשלחה
 .ההודעהממועד משלוח הימים ( שלושים)

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 .גרוע מתנאי הפוליסות המקוריותל במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 



 

 ("1' )גנספח "

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 תאריך : __________

 לכבוד
 ("תאגיד"ה )להלן:בע"מ  מי עכו

 57רחוב דרך הארבעה 
 3201ת.ד. 
 .2413201עכו 

 א.ג.נ.,
 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים : הנדון

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
 )להלן: "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

דון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד חשמלי ו/או בנהננו משתמשים בעבודותינו ש .א
ציוד אלקטרוני ו/או ציוד ממוחשב אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים בקשר 

  לחוזה שבנדון.

מאחר ובהתאם להתחייבותנו בחוזה שנחתם ביננו, אין אנו עורכים ביטוח "אש מורחב", לרכוש  .ב
 לנספח א'. 1אותנו במתן השירותים, בהתאם להוראות סעיף  משבבעלותנו ו/או המש

 :הננו להתחייב כדלקמן .ג

מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידההננו פוטרים את  .1
על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או לשם מתן השירותים לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר 

 בעת ביצועם בהתאם לחוזה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו מתן השירותים

מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של  וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידההננו פוטרים את  .2
 וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידההציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי 

 ולמעט כנגד חברות שמירה. מי שגרם לנזק בזדון פיבמקרה שכזה, למעט כל

מכל חבות בגין נזק ולרכוש שלנו ו/או מי  וו/או עובדי וו/או מנהלי תאגידההננו פוטרים את  .3
מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 

תר ביצוע העבודות ובסביבתו הקרובה, כל באידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו 
 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו,  .4
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את התאגיד ו/או מי מטעמו 

בדיו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עולרבות מנהליו ו/או 
 עם קבלת דרישתו הראשונה.

הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור  .5
ל פי החוזה שנחתם (, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות ע'גנספח עריכת הביטוחים )

 השירותים ועל פי כל דין. תןלמבינינו 

 ולראיה באנו על החתום
 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 

 



 

 

 נספח ד' להסכם
 תנאי ערבות ביצוע 

 
ימים מיום  7על המציע הזוכה למסור לתאגיד ערבות ביצוע בנקאית העומדת בדרישות להלן בתוך 

 לחתימת התאגיד על ההסכם.  איקבלת הודעה על זכייתו במכרז ובכל מקרה כתנ

 

 ש"ח. 31,111הערבות תהא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה בסך השווה לסך של 

 בע"מ מי עכולטובת: 

 .שפכים -שירותי דיגומים ובדיקות מעבדה   16.18מכרז מס'  עבור: 

 הנערב על פי הערבות יהיה המציע הזוכה.

 ז.כרהערבות נועדה להבטחת מילוי כל תנאי המ

הערבות תינתן ע"י בנק מסחרי מורשה, ותהיה תקפה למשך שנה. לתאגיד הזכות לדרוש הארכתה 

 כך שתהא תקפה בהתאם להוראות ההסכם. 

 הערבות תהיה מוחלטת ולא תכלול אפשרות של הבנק לבטלה בתקופה הנ"ל.

 – 7תוך  ב,על פי דרישתו בכת תאגידהערבות תכלול התחייבות של הבנק לשלם את דמי הערבות ל

יהיה חייב לנמק  התאגיד)שבעה עד חמישה עשר( ימים מתאריך קבלת הדרישה, וזאת מבלי ש 15

ו/או להוכיח, בכל אופן שהוא, את זכותו לקבלת הסכום הנקוב בערבות שצוין בדרישה ו/או לפנות 

 .נערבתחילה אל ה

ביום  סםהערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס הינו המדד שפור

הינו המדד הידוע  הקובעהמדד  ]המדד האחרון הידוע במועד העמדת הערבות[__________

 במועד פירעון הערבות אך לא פחות ממדד הבסיס.

תחייב את הבנק בתשלום הסכום תאגיד בטופס הערבות יובהר ללא כל סייג שעצם דרישת ה

 הנקוב בדרישה.

או להעברה. ניתן לציין בערבות כי רק דרישה  בהניתן לציין בערבות כי היא אינה ניתנת להס

 שתגיע בפועל לסניף הבנק הרלוונטי תחייב וכי לא ניתן לממשה באמצעים אחרים כגון פקס וכד'.

 

הערבות במלואה או בחלקה יהיה על נותן השירותים להשלים את סכום הערבות בערבות  משהמו

ימים מעת  7חדשה כנ"ל לתאגיד בתוך  יתנוספת העומדת בדרישות הנ"ל או להעמיד ערבות בנקא

 דרישת התאגיד. 


