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 כללי .1
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לתפעול ואחזקה של מט"ש קולחי השרון מס' 

02/2021. 
 : נתונים כלליים

בכלא הדרים. המט"ש נמצא בנ.צ  הצפוני  וגובל בצידו  4ממערב לכביש ממוקם  המט"ש 

X=189100,Y=682700 המט"ש ממוקם בשטח שיפוטה של המוא"ז חוף השרון והוא מנוהל כיום .
 על ידי תאגיד "מעיינות השרון" כחברה המנהלת של חברת קולחי השרון בע"מ. 
על ידי ארבע  1995המט"ש  הוקם ע"י חברת קולחי השרון. חברת קולחי השרון הוקמה  בשנת 

ון, מועצה מקומית תל מונד, מועצה מקומית אבן יהודה ומועצה מועצות: מועצה אזורית חוף השר
מטפל בשפכי הישובים: אבן  2000אשר הוקם בשנת מכון טיהור קולחי השרון מקומית קדימה. 

גליל ים, אודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה,  –יישובי חוף השרון  יהודה, תל מונד, קדימה,
, כלא השרון וחמישה מיישובי כפר נטר, רישפון, שפיים, תל יצחק, נווה הדסהגעש, חרוצים, יקום, 

 . מוא"ז לב השרון
 המט"ש פועל בשיטת הבוצה המשופעלת .

  מק"י. 18,000ספיקת התכן היומית של המט"ש היא: 
 מק"י. 11,500ספיקת השפכים היומית הממוצעת כיום היא כ: 

כללו הקמת מערך טיפול מלא בבוצה הכולל במט"ש בוצעו לאחרונה עבודות שדרוג והרחבה אשר 
הסמכה, עיכול אירובי וסחיטה. כמו כן הוקמו שני מצללים חדשים, בנוסף לכך הוחלפו מכלולי 
ציוד קיימים במכלולים חדשים ובכלל זה: מגובים, סגרים, משאבות שפכים, מערבלים בסלקטור, 

 ות.משאבות קולחים, מסוע פינוי בוצה, הוקמו מערכי נטרול ריח
תל יצחק הגובל בצידו המערבי של המט"ש ומנוצלים  קולחיןקולחי המט"ש מוזרמים למאגר 

 להשקייה חקלאית.
 

 אור העבודה  ית .2
העבודה נשוא מכרז/חוזה היא ביצוע עבודות תפעול ותחזוקה שוטפות של המט"ש על כל מכלוליו, 

או כל עבודה הנדרשת \תוצריו, ותחת אחריות מלאה של הקבלן על כל תפעול המט"ש מכלוליו, 
 . אחריות מלאה –לתפעולו המלא והתקין של המט"ש, קרי

 

 נתוני מכון הטיפול בשפכים .3
 

  ש"המט של כללי אורית 3.1

כולל הרחקת  OXIDATION DITCHתהליך הטיפול במט"ש הוא בוצה משופעלת ללא שיקוע ראשוני  בשיטת 
 חנקן וזרחן שלאחריו סינון לחץ )סינון חול(.

 .היפוכלוריטעל ידי תמיסת חיטוי נו שלישוני לאיכות להשקיה בלתי מוגבלת באמצעות סינון וימט"ש הה

, מפעיל המט"ש יידרש להגיע דרך מפעל ההשבה לנחל ת עודפי קולחיםתכן הזרמתבעת חודשי החורף 
 במידה ויהיה צורך בכך. קולחיןלמשך חודשי הזרמת כנדרש לאיכויות להזרמה לנחל 

 בבוצה כולל הסמכה, ייצוב אירובי וסחיטה.הטיפול 

המפורטות בהמשך. ושידרוג החלו לבצע בו עבודות הרחבה  2016ובשנת  2000בשנת הופעל כאמור, המט"ש 
 החלה הפעלתן של היחידות החדשות. 2019בספטמבר 

 

  נתוני התכן של המט"ש  3.2

 שלהלן: 3.1נתוני התכן של המט"ש, לאחר ההרחבה  הם כמפורט בטבלה 
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 :נתוני תכן של המט"ש 3.1טבלה מס' 

 ערך שלב נוכחי  יחידות הפרמטר הנושא

 18,000 מ"ק/יום ספיקה יומית ממוצעת ספיקה

שעתית ממוצעת ביום ספיקה  
 צעוממ

 750 מ"ק/שעה

 1509 מ"ק/שעה ספיקה שעתית מקסימלית

 405 מג"ל ריכוז צח"ב כללי ריכוז  השפכים

 521 מג"ל ריכוז כלל מוצקים מרחפים

 80 מג"ל ריכוז חנקן כללי

 20 מג"ל ריכוז זרחן כללי

 7028 ק"ג/יום עומס צח"ב כללי עומס שפכים

 9370 ק"ג/יום עומס כלל מוצקים מרחפים

 1440 ק"ג/יום עומס חנקן כללי

 360 ק"ג/יום עומס זרחן כללי

 

 1202שנת  –נתוני השפכים בפועל  3.3

 שלהלן: 3.2מובאים בטבלה מס'   2021נתוני השפכים כפי שנמדדו בפועל בשנת 

 2021שנת ל , חשמל ובוצה:נתוני שפכים 3.2טבלה מס' 

 

 הנה איכות השפכים כפי שהתקבלה 3.2איכות השפכים המוצגת בטבלה מס'  3.3.1
 בממוצעים חודשיים ובממוצע שנתי.  2021במט"ש בשנת  ממפעיל המט"ש

 איכויות את לקבלן להציג הובאו לעיל בכדי 2021השפכים לשנת  נתוני איכות 3.3.2
בהם משום  אין זאת, אך עם, שנה במהלך ש"במט המתקבלות הממוצעות השפכים

התחייבות המזמין לאיכות כזו או אחרת של שפכים שיוזרמו למט"ש, ואין בהם 
להעיד בהכרח על האיכויות שיוזרמו למט"ש בשנים הרלוונטיות לתקופת  כדי

ההתקשרות עם הקבלן הזוכה. הקבלן מוותר על כל טענה ביחס לאיכויות השפכים 
 .שיוזרמו בפועל

ממוצע שנתיאוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר2021

333,281  356,573333,345  395992349,884ספיקת קולחים חודשית )מ"ק(  325,151  316,440  318,835  341,188     

       11,288   10,285   10,548   10,838   10,751    11,112  11,502    1277212,496ספיקת קולחים יומית ממוצעת )מ"ק(

365,480  314,140286,093  334200298,140צריכת חשמל חודשית )קוו"ט(  354,120  342,620  327,828     

           0.840.850.880.861.121.121.070.96צריכת חשמל סגולית קוו"ט\מ"ק

            480        366        614        484        349487663553324כמות בוצה מפונה )טון(

           25.323.523.221.820.920.217.519.721.5יובש %
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 איכות ובכל כמות בכל, ש"למט המגיעים בשפכים לטפל יהיה התפעול קבלן על 3.3.3
לעת, תוך שהוא מחויב לדווח מיידית על כל אירוע חריג  מעת ש"למט שיגיעו כפי

ובהתאם לנוהל "אירוע חריג",  להלןשל כמות ו/או איכות שפכים, כמפורט 
  .וכפי שיעודכן על ידי המזמין מעת לעת 7 כנספחהמצורף 

הרשויות  כאשר "ש הוא בעיקרו סניטרי,במט המתקבלים השפכים אופי 3.3.4
 תעשייה מבצעים ניטור שפכי המקומיות ותאגיד המים המזרימים שפכים למט"ש,

(, הביוב למערכת מוזרמיםה מפעלים)שפכי  וביוב מים תאגידי כללי"-לבהתאם 
 "2014-"דתשע

למען הסר ספק יובהר כי אין בביצוע ניטור השפכים על ידי הרשויות המקומיות  3.3.5
 בשפכים לטפל ומחובתו הקבלן מאחריות ותאגיד המים, כאמור, כדי לגרוע 

 .ש"למט המגיעה איכות ובכל כמות בכל, ש"במט המתקבלים
 

 

 המתוכננת ושימושם קולחיןאיכות  3.4

 קולחיןקולחי מט"ש קולחי השרון מיועדים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.  3.4.1
מוזרמים למאגר תל יצחק המקבל קולחים ממט"שים נוספים באזור המפיקים 

 קולחים באיכות זו.

תתכן הזרמה לנחל, במידה ויידרש המט"ש באיכות להזרמה  ףבעת חודשי החור 3.4.2
יהיה על הקבלן להשקיע את המשאבים להגעה לאיכות זו למשך תקופת  ,לנחל

 ההזרמה לנחל.
 העומדת בדרישות הרגולציה, באיכות קולחים כיום מפיק השרון קולחי ש"מט

 –)תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע ובהתאם לתקנות 
תחול חובת ייצור קולחים כולל סינון חיטוי, ועל הקבלן "( התקנות" " )להלן:2010

 באיכות הנ"ל.
למניית מד הספיקה במוצא המט"ש לאחר הסינון רק בהתאם  ןיינתתשלום לקבלן 

המושגות על  קולחיןלאיכויות השלישוני )קרי קולחים מטופלים( בלבד, ובהתאם 
 כנדרש. קולחיןידו במוצא המט"ש ובהתאם לתוצאות דיגום 

 או, לים, לנחל הזרמה צו, שונות לוועדות בקשות להגיש"ש המט ויידרש במידה 3.4.3
 להגשה הנדרש החומר כל את המזמין עבור להכין יהיה הקבלן על"ל כנ בקשה כל

 בהתאם לדרישת המזמין.
 

 המתוכננת קולחיןאיכות  3.4.4

הנדרשת ביציאה ממתקן הטיפול השלישוני תתאים לדרישות  קולחיןאיכות 
המפורטות ב"תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור 

"( להשקיה חקלאית ללא מגבלות ולא התקנות" " )להלן:2010 –שפכים(, התש"ע 
להלן. יצוין, כי בטבלה להלן   3.3תיפול מהערכים המפורטים בטבלה מס' 
צריכה להתאים לכל שאר  קולחיןמפורטים רק חלק מהערכים, אך איכות 

 הפרמטרים המפורטים בתקנות הנ"ל.

ינם עוד יצוין כי הפרמטרים והערכים הנדרשים על פי התקנות המפורטים להלן, ה
על פי נוסח התקנות נכון לפרסום מכרז זה, ואולם התחייבות הקבלן ואחריותו 

מתייחסת לפרמטרים ולערכים הנדרשים בהתאם לנוסח  קולחיןלעמידה באיכות 
אשר בתוקף בכל זמן נתון. על כן על הקבלן לעקוב וליישם כל , התקנות העדכני

הסביבה, משרד  הנחיה ו/או הוראת חוק ו/או תקנה מטעם המשרד להגנת
 הבריאות, רשות המים וכל רגולטור רלוונטי אחר.

הקבלן מתחייב כי יעמוד בכל דרישה רגולטורית אשר עשויה להתעדכן  מעת לעת 
הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לעמידה באיכות  .קולחיןלעמידה באיכות 

על כל  בזמן הדרוש לצורך עמידה בתקנות ועל חשבונו. הקבלן מוותר קולחין
דרישה מהמזמין לעניין הצורך בביצוע שינויים לצורך עמידה בדרישות 

 הרגולטוריות.
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 ביציאה ממערך הטיפול השלישונינדרשת : איכות קולחים 3.3טבלה מס' 

 

 פרמטר

 

 יחידות

ערך מרבי לממוצע 
 חודשי אריתמטי

 ערך מרבי

 50 10 מ"ל 100-יח' ל קולי צואתי

 15 10 מג"ל ( 5BODצח"ב כללי )

 15 10 מג"ל ( C°105TSSמוצקים מרחפים )

 150 100 מג"ל ( CODצח"כ כללי )

 15 10 מג"ל N-חנקן אמוניקלי  כ

 35 25 מג"ל N-חנקן כללי כ

 7 5 מג"ל זרחן כללי

 2.5 1 מג"ל כלור נותר 

 NTU 5 2 עכירות 

 

 (: ובכפוף לעדכונם מעת לעת הערות )בהתאם לתקנות

ממוצע חודשי יהיה הממוצע של כל הבדיקות החודשיות של פרמטר הנבדק אחת לשבועיים או  .א
בתדירות גבוהה יותר, בעבור פרמטרים הנמדדים אחת לחודש או בתדירות נמוכה יותר יחושב 

 .הרבעוניותהממוצע לפי הבדיקות 

נטריפיקציה,  במי המיועדים להשקיה גם בשימוש במעכבי  םצח"ב יכול להיקבע במי קולחי .ב
 המוזרמים לנחל  יקבע צח"ב בלא מעכבי נטריפיקציה. םקולחי

חנקן כללי יחושב לפי הסכום האריתמטי של ריכוזי חנקן קלדל, חנקן ניטריט וחנקן ניטרט, נקבעו  .ג
 בפועל לפי השיטות הקבועות בספר.

 לנדרש בתקנות. בהתאםוהקוליפורומים הצואתים  ,קולחין, עכירות עמידה בערכי הכלור הנותר .ד

 

  השימוש בקולחים 3.4.5

 כיום למאגר תל יצחק אשר נמצא באחריות מועצה אזורית חוף השרוןמהמט"ש מוזרמים  קולחיןכל 
 קולחיןמהמאגר מוזרמים  מלמ"ק. 2.2נפח המאגר הוא . וממוקם בסמוך לגבול המערבי של המט"ש

 .בלתי מוגבלת להשקיה וכן לגידולים המותרים, להשקיית פרדסים וגידולי שלחין

 יובהר כי מאגר תל יצחק הנו מאגר שלישוני, במידה ויזרים הקבלן קולחים שלא עומדים באיכות
וישפה את המזמין בכל הוצאה שיוציא  , הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידוהקבועה בתקנות 

 המזמין בשל כך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

  איכות הבוצה 3.5
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איכות הבוצה המתוכננת עונה על דרישות בוצה מיוצבת )לאחר עיכול אירובי(, אך יודגש כי היא 
אינה  עונה להגדרת "בוצה סוג א'"  כמפורט בתקנות. לשם השלמת הטיפול וקבלת בוצה סוג א' 
תפונה הבוצה על ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר קומפוסטציה המורשה ומוכר על ידי המשרד 

 להגנה"ס.

מהמוצקים המרחפים הנדיפים  38%הבוצה נחשבת כמיוצבת כאשר לפחות , על פי המוגדר בתקנות 
 מג"ל חמצן/גר' ממ"ן/שעה.  2 -עוברים פירוק, ו/או כאשר קצב הנשימה של הבוצה המעוכלת נמוך מ

הקבלן מתחייב כי יעמוד בכל דרישה רגולטורית באם תתעדכן מעת לעת לצורך עמידה באיכות 
פי התקנות. הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לעמידה באיכות הבוצה בזמן הדרוש  הבוצה על

 לצורך עמידה בתקנות ועל חשבונו.

 

 תזרים הטיפול 3.6

מהנדסים יועצים"  מצורף  ( שהוכן ע"י משרד "ח.ג.מ,P&IDתרשים של תזרים הטיפול  )
 .1כנספח מס'

 תזרים הטיפול הוא כמתואר להלן:

 מערך הטיפול בנוזל .א

קו סניקה מתחנת שאיבה שנמצאת בתחום נכנסים למכון בשני קווים:  השפכים -
 מוא"ז "חוף השרון". על קו סניקה זה מותקן מד ספיקה של שפכי חוף השרון

הנמצאת מחוץ  D7. קו סניקה זה מזרים שפכיו לשוחה ולאחריו שוחת שבירת לחץ
קו גרביטציוני מאסף של תאגיד ועד למט"ש מגיע  D7לגדר המט"ש, משוחה 

נכנס אחוד זה קו הגרביטציוני  ושל חוף השרון )זרם אחוד(."מעיינות השרון" 
ולאחריו אל תחנת השאיבה בגרביטציה ישירות אל מבנה המגובים הגסים 

כאשר על קו הסניקה  עדינים מגוביםאת השפכים למבנה  לשפכים. התחנה סונקת 
נה על פי מד הספיקה הראשי, ית השפכים המהתחנה מותקן מד ספיקה. מדיד

מדידת ספיקת מעיינות השרון מתקבלת על בסיס חישוב ספיקה כללית בהפחתת 
יובהר כי מד הספיקה ה"ראשי" לשפכים מודד את כל הזרמים  ספיקת חוף השרון.

 קולחיןהחוזרים של המט"ש, הפרש ספיקות מד ספיקה זה וספיקות מד ספיקת 
 סך זרמים חוזרים במט"ש. במוצא המט"ש מהווים

 15מרווח סינון של  בעלי בשני מגובים גסים מוקדם סינון כולל – טיפול הקדם -
על  .מק"ש כל אחת 750משאבות שפכים בספיקה של  2+1באמצעות  שאיבה "ממ

קו הסניקה  ממשאבות השפכים הנ"ל ממוקם מד ספיקה המודד את ספיקת כל 
. הרחקת גבבה במגובים עדינים )כולל זרמים חוזרים( השפכים הנכנסים למט"ש

 והרחקת גרוסת בשני אגני גרוסת עגולים.  מ"מ, 6במרווח של 

שאליו מגיעה בוצה מסוחררת  משני  (R3 מבנה מס') לסלקטורהשפכים זורמים  -
לתחנת שאיבה לנוזל הנוזל המעורב זורם בגרביטציה  .FC1, FC2אגני השיקוע 

 הקולט בוצה מאגני השיקוע  S2בוצה מתא טלסקופיים  מגיעהשאליה  ,מעורב

FC3,FC4 תא וממנו מחולק באמצעות אגן אנארובי, .הנוזל המעורב נשאב אל
 .לשני אגני האיוור( M02חלוקה )מבנה מס' 

 מאווררות תעלות בצורת הם AT-1,AT-2)מבנים מס' ) אגני האיוורשני  -
מוסע בתוך התעלות  המעורב הנוזל .ולאזור אירובי לאזור אנוקסי ומחולקים

באמצעות מערבלים אופקיים קיימים, ואספקת האוויר היא באמצעות דיפיוזרים 
FINE BUBBLE . 

הנוזל המעורב מכל אחד מהאגנים גולש לתא כאשר חלק מהנוזל המעורב זורם  -
וחלק מהנוזל המעורב מגיע   FC-1,FC-2)אגני השיקוע השניוני )נור אל ידרך צ
שמחלק את הנוזל  M4 ( וממנו זורם לתא חלוקה AT2)צמוד לאגן M3 לתא 

לבין   M3 חלוקת הנוזל המעורב בין תא  .FC-3,FC-4 לאגני השיקוע המעורב 
 מתבצעת באמצעות מגופי טריז מפוקדים חשמלית.FC-1,FC-2 אגני השיקוע 
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השניוניים מכל אגני השיקוע מוזרמים באחד משני האופנים הבאים:  קולחין -
ומשם לתחנת השאיבה לקולחים  םהשניוניי קולחיןירות למאגר וויסות יש

  דרך תאיםלקולחים שניוניים שניוניים, או לחילופין ישירות לתחנת השאיבה 
E1ו-E01. בעת  קולחיןלמאגר וויסות  קולחים להגליש ניתן מהתאים האלה

 או במקרה של קולחים בעלי עכירות גבוהה מידי. ספיקות שיא,

סינון לחץ למערך סינון וחיטוי הכולל:  קולחיןנסנקים  קולחיןממאגר וויסות  -
 נור "תא מגע"יבצולאחר מכן  תמיסת היפוכלורידבמסנני חול  וחיטוי באמצעות 

במערך סינון הלחץ מותקנת מערכת  שטח המט"ש המערבי.במותקן תת קרקעית ה
לדרישת  בהתאםתית מפ למנןאו מפתית אחר, הקבלן יידרש  לפטמינון אלום סו

 לפני הכניסה למערכת הסינון של המט"ש. משרד הבריאות

המגופים  דרך יוצאת FC1,FC2 מאגני השיקוע הקיימים  הבוצה השניונית -
הצמודים לסלקטור ומהסלקטור נשאבת למערך הטיפול בבוצה הטלסקופים 

יוצאת דרך המגופים הטלסקופיים אל  FC3,FC4הבוצה מאגנים  המתואר להלן.
 תא השאיבה לנוזל מעורב.

לת"ש  נסנקת ומשם SCPנאספת לת"ש צופת  FC-1,FC-2 מאגני השיקוע הצופת 
ומשם לת"ש צופת  FC-3,FC-4  מאגני השיקועוהצופת , לשאיבת בוצה עודפת

 עיכול בוצה אירובי. לאגן נסנקת

 מערך הטיפול בבוצה  .ב

 כולל את  המרכיבים הבאים:מערך הטיפול בבוצה 
 

 .הסמכת בוצה במסמיכי סרט גרביטציוניים -

 .עיכול הבוצה העודפת במעכל אירובי -

 סחיטת הבוצה בצנטריפוגות ופינויה במכולות. -

  תאור המתקנים במט"ש 3.7
 

 להלן תאור המתקנים במט"ש:
 

  מתקן טיפול קדם 3.7.1
 מבנה טיפול הקדם כולל את המתקנים הבאים:

 מ"מ. 15עם מרווח סינון של  SAVIשני מגובים מכניים גסים של חברת  -

בספיקה של  (טכפלי)משאבות שפכים  2+1תחנת שאיבה לשפכים גולמיים הכוללת  -
 א."מק"ש כ 750

מ"מ מגוב אחד  6בעלי מפתח  סינון של  SAVIשני מגובים מכניים עדינים של חברת  -
 מ'. 1.2לה ברוחב מ' ומגוב נוסף בתע 1.5מותקן בתעלה ברוחב 

 הגבבה נשפכת אל מסוע סרט המפנה אותה למכולות אשפה.

חול,  מערך שיקוע והרחקת חול: כולל שני אגני שיקוע גרוסת עגולים וממיין -

ן הגרוסת ומשם ילממי AIR LIFTהגרוסת נשאבת בעזרת שני מפוחי אוויר בשיטת 
 הגרוסת מפונה למכולות הגרוסת.

 

 1- סלקטור 3.7.2
קוו"ט. הבוצה השוקעת מאגני שיקוע  1.1קיים סלקטור בו מותקן מערבל בהספק 

FC1,FC2  זורם דרך מגופים טלסקופים לתא בוצה ומשם נסנק על ידי משאבות
 .2לסלקטור. הבוצה עם השפכים ממשיכים מסלקטור זה לסלקטור 

 
 2- סלקטור

וכן את כל , 1סלקטור זה מקבל את זרם השפכים הכללי עם הבוצה מסלקטור 

משאבות כאשר  3. בסלקטור זה מותקנות FC3,FC4הבוצה החוזרת ממצללים 
. משאבות אלו מעבירות את כלל השפכים עם הבוצה 2+1משטר העבודה הנו 

 מ'. 5א כנגד עומד של "מק"ש כ 1,120החוזרת לתא אנאירובי בספיקה של 
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 1,000נפחו המשאבות שואבות את הנוזל המעורב עם השפכים אל תא אנארובי ש
 מ"ק.

 

 תא אנארובי 3.7.3
קוו"ט כל אחד,  1.9התא האנארובי מעורבל באמצעות ארבעה מערבלים בהספק 

כך שכל  PLACK FLOWאשר ממוקמים בארבע קצוותיו. התא בנוי בשיטת 
 השפכים עם הבוצה החוזרת זורמים דרכו באופן מלא.

 AT-(AT,2-1אגני האיוור )מבנים מס'  3.7.4

ומשם מתחלק   M02 רובי מוזרם לתא חלוקה הנוזל המעורב מהתא האנא
מ"ק כל אחד וגובה נוזל של  5,500שקתות  אל שני אגני איוור בנפח  6באמצעות 

מ'. האגנים פועלים בשיטת תעלות מאוורות וכוללים תעלה אנוקסית )לא  4.5
מאוורת( ותעלה חוזרת אירובית. הנוזל המעורב מוסע בין התעלות באמצעות  

האוויר מסופק לתעלה  מערבלים(. 10בלים קיימים בכל אגן )סה"כ מער (5חמישה )
 דיפיוזרים(. 2,856דיפיוזרים )סה"כ בשני האגנים:  1,428האירובית באמצעות 

בספיקת אוויר  TURBO HVמפוחים של  2+1האוויר מסופק לאגנים באמצעות  

בספיקה  AERZENמק"ש כל אחד. בנוסף מפוח אחד צנטריפוגלי תוצרת  5,000של 
 מיליבר. 550מק"ש כנגד לחץ של  5,000של 

 

 ( FC-2,FC-1,FC-FC,3- 4אגני שיקוע שניוני )מבנים מס'  3.7.5
 ( אגני שיקוע שניוניים עגולים. 4השיקוע השניוני מתבצע בארבעה )

 24בקוטר  FC-3,FC-4 אגנים מס'  מ' כל אחד. 18בקוטר  FC-1,FC-2 אגנים מס' 
 זל המעורב שזורם לאגני השיקוע מ' כל אחד. החלוקה בין הנו

 FC-1,FC-2 לבין הנוזל המעורב שזורם אל אגני השיקוע FC-3,FC-4  מתבצעת
 16אשר מותקנים על שני צנורות " ,באמצעות שני מגופים מפוקדים חשמלית

וכן מגלשים המעבירים את הנוזל  ,FC-1,FC-2מאגני האיוור אל אגני השיקוע 

על גבי צינור המעביר את הנוזל המעורב . FC-3,FC-4המעורב למשקעים 

מידת מפוקדת מותקן מד זרימה שבאמצעותו  FC-1למשקע  AT-1מריאקטור 
 הפתיחה של המגופים. 

מחולק בין שני אגני M3 דרך תא   FC-3,FC-4הנוזל המעורב המוזרם לאגני שיקוע 

בו מותקנים מגלשי חלוקה לנוזל המעורב לחלוקה M4 השיקוע הנ"ל דרך תא 

 .FC-3,FC-4משקעים ל
 

 תחנת שאיבה לקולחים שניוניים ומאגר וויסות 3.7.6

וממנו אל  E01 מוזרמים  אל תא  FC-3,FC-4 השניוניים מאגני השיקוע  קולחין

 FC-1,FC-2 השניוניים מאגני השיקוע  קולחין תחנת השאיבה לקולחים שניוניים.

משני התאים ניתן וממנו אל תחנת השאיבה לקולחים שניוניים. E1 זורמים אל תא 
מ"ק במקרה של  20,000-להזרים קולחים שניוניים אל מאגר וויסות בנפח כ

ספיקות שיא ובמקרה של עכירות גבוהה בקולחים השניוניים. שני התאים 
. תחנת השאיבה לקולחים מחוברת למאגר 16נור בקוטר "ימחוברים באמצעות צ

ת השאיבה מועברים למאגר כך שעודפי קולחים המוזרמים לתחנ ,הוויסות בצינור
ממאגר  קולחיןהוויסות גרוויטציונית, או לחילופין תחנת השאיבה שואבת את 

 הוויסות. מאגר הוויסות מאפשר להפעיל את מתקן הסינון באופן אופטימאלי.
 

 תחנת שאיבה לבוצה עודפת 3.7.7

-FCתחנת השאיבה לבוצה עודפת שואבת ישירות מתא טלסקופים של אגני שיקוע  

1,FC-2( משאבות חלזוניות בספיקה של 2, באמצעות שתי )מק"ש כל אחת.  120

 . GBTמשאבות הבוצה מזרימות את הבוצה למערך הסמכת הבוצה 
 

 מסמיכי סרט גרביטציוניים 3.7.8
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 ( מסמיכי סרט גרביטציוניים.2) הבוצה העודפת נשאבת ישירות לשני
לריכוז מוצקים מ', והיעד להסמכת הבוצה הוא  2.5רוחב סרט של כל מסמיך הוא 

כאשר  הבוצה המוסמכת נשאבת באמצעות שתי משאבות בוצה מוסמכת, .4%של 
 מק"ש.  30כל משאבה מותקנת מתחת למסמיך שלה. ספיקת כל משאבה 

 ימים בשבוע. 5.5 שעות ביום, 8-התכנון לעבודת המערכות הוא  ל
 

  אגן עיכול אירובי 3.7.9
האגן מחולק  מ"ק. 1,100בנפח אל אגן עיכול אירובי נשאבת הבוצה המוסמכת 

 800לשני תאים כאשר הזרימה בינהם היא בטור. האוויר מסופק באמצעות 

מק"ש כל אחד.  3,900מפוחי אונות בספיקה של  2+1-ו WTEדיפיוזרים תוצרת 
 ,מק"ש כל אחת 30משאבות בספיקה של  1+1הבוצה המעוכלת נשאבת באמצעות 

סמיך גרביטציוני( וממיכל זה לסחיטה אל מיכל בוצה מעוכלת )ששימש בעבר כמ
 על ידי מערך סחיטת הבוצה. 

 

 צנטריפוגות 3.7.10

. כל צנטריפוגה Flottweg( צנטריפוגות תוצרת 2הבוצה המעוכלת נסחטת בשתי )
קג"ש. כל אחת  760מק"ש ועומס מוצקים של  30מקבלת ספיקה של 

וצה מק"ש. הב 30מהצנטריפוגות מוזנת באמצעות משאבת הזנה בספיקה של 
 הסחוטה מועברת באמצעות מסועים אל מכולות הבוצה הסחוטה.

 

  מערכות לנטרול ריחות 3.7.11
( מערכות לנטרול ריחות. מערכת דו שלבית לטיפול 2במט"ש מותקנות שתי )

 1בריחות הנפלטים ממערכות טיפול הקדם וחדר סחיטת הבוצה  מסלקטור מס' 
שלבית לטיפול בריחות וכן מערכת דו  וכוללת ביוטריקלר ומסנן פחם פעיל,

 ?????הנפלטים מחדר מכונות הסמכת הבוצה וכוללת ביופילטר ומסנן פחם פעיל.
 

  מתקן קליטת ביוביות 3.7.12
במט"ש מותקנת מערכת מכנית לקליטת ביוביות, הכוללת מחבר חיבור מהיר 

 שעתית לספיקה מ"מ 6 במרווח חלזוני מגוב, לפריקת ביובית, צינור ניקוז לשפכים
 הביוביות תכולת .גבוה המתאים לפריקת ביוביות פסולת עומס עם ש"מק 100 של

 .הקדם טיפול למערך לכניסה גרביטציונית זורמת
 

, בלבד( השרון קולחי חברת) העבודה מזמין באישור ביוביות  אליו יקלוט ש"המט
 לנוהל בהתאם תקלט ש"במט תקלט אשר ביובית כל. העבודה מזמין בהנחיית או

 .זה בהסכם מפורט
 

נה המשרדים של המט"ש קיים חדר ממ"מ בקומת בבמ)מרחב מוגן מוסדי(  -"מממ 3.7.13
הביניים של המט"ש, חדר זה הנו חדר חירום של חברת קולחי השרון ותאגיד 
מעיינות השרון ועל כן יוחזק ריק מתכולה, והקבלן לא ישתמש במבנה זה, עם זאת 

 הקבלן מחויב לבצע תחזוקה מלאה לחדר זה ככל שיידרש. 
 

 

 אור מערכת החשמל והבקרה ית 3.8

גבוה. גודל החיבור  מתח בחיבור מחובר השרון קולחי ש"מטמערכת חשמל:  3.8.1

 ש."מתח גבוה בתחום אחריות הקבלן במט שנאי , כוללA50הנו 
קיימת מערכת חשמל המחולקת למספר חדרי חשמל על פי הפירוט  במט"ש

 להלן:

 .מנהלה במבנה ראשי חשמל א. חדר

 .)משני( ראשי חשמל ב. חדר

 .בוצה הסמכת מבנה – משני חשמל ג. חדר
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 .ומפוחים בוצה סחיטת חדר – משני חשמל ד. חדר

 .קולחים חיטוי סינון מערך – משני חשמל ה. חדר

 אינם אשר פרטנית ציוד' יח לכל מקומיים חשמל לוחות מספר ישנם נוסף לאלו
 .במסמך זה מפורטים

 מערכת בקרה: 3.8.2

 שדרוג מעבודות כחלק ובוצע חדש הנו ש"במט והבקרה הפיקוד מערך
 ביחידות המפוקדים הבקרים מערכות כל את כולל זה מערך. ש"המט
 . ש"המט לכל ראשית בקרים ומערכות, ראשיות קצה

 וכן, ש"במט הקצה' יח לכל התראות מערכת כוללת הבקרה מערכת
 .סייבר הגנת עם רואה מערכת

 . 2'מס כנספחהמערכת )באנגלית( מצורף למסמכי מכרז זה  מפרט

 הם כמפורט להלן: לתוכנות הבקרההרישיונות 

 .יישומים מחולל עבור טאגים 5000-ל CITECT רישיון, פיתוח -HMI  תוכנת •

 קליינטים. 2לצפייה עבור  CITECT רישיוןצפייה,  -HMI תוכנת ] •

 .SMS הודעות משלוח לצורך UCME-BASICתוכנת  •
 

  המחשובמערכת  3.8.3
מחשבי בקרה במט"ש, מדפסת, ומחשב בקרה  2של המט"ש כוללת  המחשובמערכת 

 של מלאה באחריות הנו זה . מחשבאשר במט"שאחד במשרדי חברת קולחי השרון 
 מערכת הנו זה מחשב .ש"המט של התפעולי מהציוד חלק ומהווה ש"המט מפעיל
 רגע בכל ש"המט את לראות השרון קולחי חברת לנציגי מאפשרת אשר ,בלבד רואה
 .נתון

רשות  הנחיותעל פי  תורישיונוהכוללת שרת במט"ש מותקנת מערכת הגנת סייבר 
הקבלן נדרש לתחזק מערכת זו ולעדכנה על פי הנדרש מעת לעת על ידי רשות  .המים

לחדש רישיונות תכנה מכל סוג שהוא,  המים בכל עדכון אשר יעודכנו דרישות הגנה, 
תחזוקה זו הנה או על פי צורך, \דשים וכולל הגנות אנטי ווירוס אחת לשלשה חו

 חלק בלתי נפרד מתחזוקת כלל מערכות המט"ש ועל חשבון הקבלן.
המפרט של המחשבים והמדפסת המוצבים במט"ש מצורף למסמכי מכרז זה 

  3כנספח מס'
 

  דיזל גנרטור  3.9.4 3.8.4
הדיזל הוא  במט"ש קיים דיזל גנרטור הממוקם בחדר יעודי  ומותקן בתוך חופת השתקה. 

 ליטר. 9000. בצד הדיזל ממוקם מיכל דלק בנפח של KVA600, הספק:   CATERPILLERתוצרת 
 .4כנספח מס'מצורפת  19.9.19-תעודת בדיקה שבוצעה ע"י בודק  מוסמך ב
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 לדוגמא ומכשור כניטבלאות ציוד אלקטרומ 3.9
 אלקטרומכני ציוד רשימת : 3.4טבלה מס' 
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הרשימה אינה מחייבת ואין בה כדי לגרוע מזכותו של הקבלן לבדוק את מצב המט"ש 
 . הקבלן מוותר על כל טענה בעניין זה.והציוד בו בטרם יתן הצעתו

 

 מעבדה ציוד  3.10

במט"ש קיימת מעבדה מקומית )לא מוסמכת( הכוללת ציוד המאפשר לבצע בדיקות מעקב 
. נבהיר כי לא הוכנס לרשימה )זהה או שוו"ע( במעבדהלהלן רשימת ציוד עיקרי המצוי  תפעוליות.

ציוד מתכלה או ציוד קטן, עם זאת המעבדה פעילה ומאובזרת כך שלא צפוי כי יהיו בה חוסרים 
משמעותיים. רשימת ציוד זו אינה מחייבת את מזמין העבודה בהימצאות או בתקינות כל הציוד 

 וע בדיקת הציוד.המפורט אלא מהווה הבהרה לציוד המצוי ביום ביצ

 הציוד הקיים הוא כמפורט להלן:

 MULTI 3410מד חמצן  .1
 PH  86505מד  .2
  LA  MOTTEטרמוסטט  .3
 יחידות 2-פלטת חימום .4
 TB 210 IRמד עכירות  .5
 spectro ditectספקטרופוטומטר  .6
 DR 2800ספקטרופוטומטר  .7
 NOVA 60ספקטרופוטומטר  .8
 מעלות  550תנור עד  .9

 מעלות 105תנור עד  .10
 MRC ASB-220-C2-V2מאזניים  .11
 .BOSור לבדיקות טאינקובא .12
 .מקרר .13
 .דיסיקטור .14
 .שולחן למשקל אנאליטי .15
 .כנראה לזה התכוונת כשרשמת מאזניים -משקל אנאליטי .16
 .מנדף .17
 .ריהוט מעבדה .18
 .משאבת ואקום עם בקבוק יניקה .19
 אוקסיטופ לבדיקת צח"ב .20
 בקבוקי מדידת צח"ב.ל בפלטת ערבו .21
 .מערכת מים מזוקקים זליון או שוו"ע .22

 
  עסק רישיון .4

למט"ש קיים רישיון עסק מאת מוא"ז חוף השרון, על פי תנאים, שנתנו, בין השאר, ע"י משרד הבריאות 
 .31/12/2021שיון העסק הינו בתוקף עד ליום י. ר 2019מחוז המרכז בסוף מאי  – ומשרד הגנה"ס

 באחריותו הנה לעת מעת העסק שיוןיר הארכת.  5כנספח מס'התנאים הנ"ל מצורפים למסמכי מכרז זה 
הקבלן יהיה חתום על רשיון העסק כמפעיל המט"ש ויהיה  .חשבונו ועל התפעול קבלן של המלאה

 מחויב בכל תנאי רשיון העסק לכל דבר ועניין.

שיון העסק או בתנאים עדכניים כלשהם שיתקבלו יהקבלן מחויב לבצע ולענות על כל הנדרש בתנאי ר
קנה, חוק ודין וכן כל דרישה מאת רשות הרישוי, לצורך עמידה בתנאי בעתיד ולכל דרישה מכח כל ת

שיון העסק ו/או בדרישות לצורך חידושו. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בדבר אי יכולתו בעמידה יר
 בתנאים הנדרשים כאמור.

 דרישות לתפעול ותחזוקת המט"ש  .5

 כללי  5.1
 ות הנדרשות ולספק את כל האמצעים,הקבלן נדרש לבצע את כל פעולות ההפעלה והתחזוקה השוטפ

כוח האדם, הציוד, חומרי העזר, ציוד חלופי, ציוד תחליפי, או כל ציוד הנדרש לתפעולו המלא של 
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המט"ש וכד' לשם אחזקתו והפעלתו של המט"ש ברמה מעולה תוך הפקת קולחים באיכויות הנדרשות 
העדכניות הרלוונטיות ולאלו שיתעדכנו מעת והן בהתאם לכל התקנות  הן על פי התנאים לרישיון עסק,

לעת וכן לדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה על כל חלקיו. כמו כן יחויב הקבלן לבצע את דרישותיו 
של נציג מוסמך מטעם המזמין בכל הנוגע לפעולות האחזקה וההפעלה הנדרשות גם אם אלו אינן 

 מפורטות במפורש באחד מהמסמכים הנ"ל.

, כפי שיימסר לו ביום מסירת המט"ש לאחריותו, AS ISבמצבו השפכים הקבלן מקבל את מכון טיהור 
ולא תהיה לקבלן כל טענה בגין ליקויים אשר ימצאו במט"ש בעת קבלתו לתפעול ו/או אשר יתגלו במועד 

 ., הקבלן יהיה אחראי לכל מערכות המט"ש באחריות מלאה וכוללתמאוחר למסירה
בהתאם  ו/או ציוד קיימים מערכותעבודות נוספות לתיקון/החלפה/שדרוג של לבצע רשאי  יהיההמזמין 

המזמין יהיה רשאי לקבל הצעות נוספות ואין הוא מתחייב  להחלטתו הבלעדית וככל שיחפוץ בכך,
 להזמין דווקא מהקבלן את העבודות הנוספות, כולן או חלקן. 

יגיש  הסכם(ל 30סעיף כל תקופה אופציה כמפורט ב )לעניין שלשה חודשים לפני סיום מועד ההסכם
הקבלן בדיקה מלאה לכל הציוד המצוי במט"ש זאת על ידי ספקי הציוד, ויוציא  דוח מפורט לסטטוס 

, תקינות, עבודה על פי נתוני התכן של הציוד, תקינות או על ידי ספקי הציוד ובחתימתם כל יחידת ציוד
 דרש בציוד במידה ונדרש.אי תקינות הציוד ואופן הטיפול הנ

הקבלן יגיש את ממצאי הבדיקה בדוח מפורט הכולל את כל ממצאי הבדיקה, דוח זה יכיל לו"ז להשלמת 
 כל התיקונים הנדרשים.

 

 התמורה  5.2
כוללת את כל הנדרש בשלמות לשם  על פי הצעתו, לקבלן כמפורט במסמכי המכרזשתשולם התמורה 

ובכלל זה: כוח האדם, שמירה, ביטוח, הוצאות  באחריות מלאה וכוללת הפעלתו ואחזקתו של המט"ש
הוצאות בגין תיקון הציוד והחלפתו, הוצאות עבור חומרי עזר, כימיקלים דרושים, הוצאות מים חשמל, 

ביצוע דיגומים ובדיקות במעבדה המקומית וכן במעבדות חיצוניות מוסמכות, בדיקות תקופתיות 
הוצאות בגין כל הפעולות הנדרשות ואספקת כל ד בטיחות, דיווח לרשויות, וכן לציוד, חומרי עזר וציו

 כל הנדרש לשם אחזקתו והפעלתו של המט"ש.
 

 .המזמין ישולמו על ידיבגין המט"ש, אשר תשלומי ארנונה הקבלן לא ישא ב
 

  נדרש אדם כוח 5.3
 כוח האדם שהקבלן  נדרש להעסיק יהיה לכל הפחות כמפורט להלן:

אירוע חריג ר בשעות העבודה המקובלות וכן בכל תנוכח בא במשרה מלאה מנהל מט"ש 5.3.1
מנהל המט"ש יהיה בעל ניסיון של לפחות שנתיים בניהול  .ו/או כנדרש על פי המזמין

דרישה זו  מק"י. 2000ותפעול מכון טיהור שפכים אינטנסיבי בספיקה יומית של לפחות 
 דית של ההסכם.הינו תנאי יסודי בהסכם והפרתה הינה הפרה יסו

 לליווי משנה כקבלן שירותים הסכם בעל או, מהנדס תהליך המועסק כשכיר אצל הקבלן 5.3.2
והכישורים הבאים: בעל רקע הנדסי הכולל תעודה  בעל הניסיון , "שהמט של תהליכי

כגון: טכנולוגיות מים ושפכים,  ממוסד אקדמאי מוסמך באחד מהתחומים הרלוונטיים ,
בוגר קרקע ומים, הנדסת הסביבה וכד', ובעל ניסיון מוכח בניהול, ליווי תהליכי של 

 .מק"י 10,000ט"שים בספיקה יומית של לפחות מ

 מעבדה או, שפכים טיהור במכון מעבדות בהפעלת ת ניסיון\בעל משרה בחצי ית\לבורנט 5.3.3
 מוסמכת. במעבדה עבודה או, מיקרוביאלית מעבדה או, כימית

כל מפעיל עבר או  כאשר ,)לא כולל מנהל המט"ש( המלא ( עובדים במשרה4)ארבעה  5.3.4
שיעבור במהלך השנה הראשונה לעבודתו במט"ש הכשרה בתפעול מערכות טיהור שפכים 

 "ל.הנ הקורס שעבר תעודה ויציג"קורס מפעילי טיהור שפכים" 

אשר  ,נו דוגם מוסמך בעל תעודת הסמכהלפחות אחד מעובדי המט"ש ה – דוגם מוסמך 5.3.5
 ריענון בהתאם לדרישות משרד הבריאות.עבר 

הקבלן מעסיק כשכיר או כקבלן משנה ממונה בטיחות אשר מעביר את עובדי המט"ש  5.3.6
 הדרכות בטיחות מעת לעת על פי חוק.

 כל כח האדם לעיל הנו במצטבר. 5.3.7
 

  עזר ציוד 5.4
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יספק, יוביל, יזווד ויאחסן בתחומי המט"ש לכל הפחות את ציוד העזר המפורט להלן, ובנוסף  הקבלן
ונדרש על ידי ספקי הציוד, או לתפעול ותחזוקה שוטפים ברמה במט"ש כל ציוד עזר שנחוץ  יאחסן

 "ש:במט שוטפות תחזוקה לפעולות הגבוהה ביותר

משאבות  2-, וכ"א מ' 15ולעומד מק"ש  60-40ניידות בספיקה של  4משאבות " 2לפחות  5.4.1
, כולל אמצעי שינוע וכולל צנרת יניקה קשיחה כ"א מ' 15מק"ש ולעומד  15לספיקה של  2"

מ'.  150-באורך הנדרש לשאיבה עצמית, וצנרת סניקה גמישה באורך מינימלי של כ
משאבה זו תשמש )בעת תקלה באחד המתקנים( לריקון הנוזל מהאגנים והזרמתו לשוחה 

 קרובה על צינור השפכים.

מטר כולל כל  15מק"ש, עומד  300יניקה עצמית לספיקה של לפחות  6משאבה ניידת " 5.4.2
כולל צנרת סניקה באורך של  סניקה לתפעול שוטף של המט"ש\האביזרים לצורך יניקה

, משאבה זו תהיה ברשות הקבלן ובמט"ש קולחי השרון על כל הציוד הנלווה מ' 100לפחות 
, במוצא משאבת זו יותקן מד ספיקה להוכחת ספיקת המשאבה מידיתלהפעלתה ה
 .בהתאם לנ"ל

הקבלן יציג הסכם חתום עם חברת מנופים אשר  – סל הרמה לכל גובה הנדרש במט"ש 5.4.3
ברשותה סל אדם לעבודות שוטפות במט"ש המאפשר הגעת הסל למט"ש במהלך יום 

 העבודה בו יוזמן ע"י הקבלן.

 לפחות, באתר. 32" ועד 2" מקוטר – 2000 קראוס מאתדוג מהירים תיקון מחברי 5.4.4

 ק"ג סה"כ, באתר. 75 –חומרי מליטה )שק צמנט, שק חול, שק חצץ עדש(  5.4.5

הקבלן יחזיק בשטח חומרי אטימה בעלי כושר ייבוש מהיר  -7חומרי אטימה דוגמת סיקה  5.4.6
ק לאטימת שברים בבטון, בצנרת או בכל חומר מבנה אחר הקיים במט"ש, הקבלן יחזי

 כמות מספקת לתיקוני חירום נדרשים במט"ש, באתר.

 הקבלן יחזיק בית מלאכה מלא לכל צרכי המט"ש אשר יכלול את הציוד להלן לפחות: 5.4.7

o הנדרשים האביזרים כל כולל"ע שוו או אלקטרונית רתכת. 

o נדרשים אביזרים כולל 4.5, "9" חשמלי דיסק. 

o ל.כנ כולל, קשות לעבודותפטישון \מקדחה" 

o נדרשים ואביזרים, שרשרות רצועות תקני הרמה ציוד. 

o טון 1 של הרמה כושר בעל קרן מנוף. 

o למצברים טעינה בודק, אמפרמטר, אבומטר -לחשמל ומדידה בדיקה ציוד ,
 לכל זמין ויהיה באתר יוחזק הציוד '.וכד, לגנראטור הארקות בודק, מגר

 .נדרשת בדיקה

o להרמת נלווה ציוד כולל ניידים טון 2, טון 1 של הרמה כושר בעל פלשינגצוק 
 .משקל לכל אחת' יח לפחות ציוד

o ש.במט לעבודות הנדרש סוג וכל גודל מכל 2 הגדלים בכל צינורות מפתחות" 

o 8" לקוטר עד חלזוניות משאבות לחליצת שרשרת צינורות מפתח. 

o מ.ומ' אינצ מלא סט פתוח רינג מפתחות" 

o .סט רצ'ר אינצ' ומ"מ 

o לפחות 6" מלחציים עם מפלדה עבודה שולחן. 

o הנדרשות העבודות לכל הקבלן חשבון על ויתוחזק יסופק מלא נלווה ציוד 
ציר בגדלים שונים, -מברגים, פליירים, צבתות, חולצים, אפ – כגון"ש, במט

ארגזי כלים לעבודה, ציוד סיכה, ציוד ספיחה, פטישים, וכל כלי העבודה 
 "ש.הנוספים הנדרשים לתחזוקה מלאה ותקינה של המט

על הקבלן להציג הסכם חתום עם חברת כלי צמ"ה לביצוע עבודות  –מחפרון 5.4.8
חירום, על החברה להיות בטווח רדיוס קרוב למט"ש, כך שמרחק הנסיעה \שוטפות
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מהמט"ש לא יעלה על שעה וההסכם יאפשר הגעה בטווח של שעה ממועד הקריאה של 
 הקבלן .

על הקבלן להציג הסכם חתום עם קבלן תשתיות לביצוע עבודות  -קבלן תשתיות 5.4.9
חירום, על החברה להיות בטווח רדיוס קרוב למט"ש, כך שמרחק הנסיעה \שוטפות

מהמט"ש לא יעלה על שעה וההסכם יאפשר הגעה בטווח של שעה ממועד הקריאה של 
זה מחזיק במלאי את הציוד  הקבלן, הקבלן יידרש להוכיח כי לקבלן איתו חתם על הסכם

 , באתר.ש"במט הקיים מכל א"מ 6 או קוטר מכל 1 -  ושוחות צנרת אביזרי -להלן

)כל הציוד יהיה בהתאם לציוד המצוי והמותקן במט"ש  "שבמט מצוי לציוד חילוף חלקי 5.4.10
 חלקי כל ללוכ ביולוגיים לריאקטורים דפיוזרים –כגון ובאותו הדגם של הציוד הקיים(

, ומדחסים למפוחים רצועות, לגורפים שרשראות, הרמה שרשראות, הנדרשים החילוף
 .'וכדו"ש, במט הקיים הציוד לתחזוקת נדרשים מיסבים

כולל( יוחזק במט"ש קולחי השרון כציוד חירום בכל  5.4.1-5.4.7כל הציוד לעיל )סעיפים  5.4.11
ויערך  ל המט"שיום מכניסתו לתפעו 30בתוך בפני המזמין , הקבלן יציג את כל הציוד עת

 .פרוטוקול סיור מסודר לאישור קיומו של הציוד כאמור לעיל
 

  בטיחות ציוד 5.5

 הציוד על כאשר, להלן המפורט הבטיחות ציוד את הפחות לכל"ש  המט בשטח יאחסן הקבלן
 :נתון זמן בכל באתר להימצא

o פ.מנ" 
o (.לפחות גזים 4) גזים גלאי 
o מוקפים לחללים אוויר לאספקתדחיסה \יניקה מפוח. 
o לחצובה הנדרש הנלווה הציוד כל כולל לשוחות אדם והורדת להרמה אדם חצובת. 
o חלופיות סוללות עם פיצוץ מוגני פנסים. 
o בטיחות רתמות, קסדות, מגן משקפי. 
o מלאה ראשונה עזרה ערכת. 
o תקניות הרצה רצועות. 
o מגן כיפת עם מגפיים. 
o תפעולי מבנה כל ליד אחת אש כיבוי עמדות. 

הציוד לעיל יוחזק במט"ש קולחי השרון בכל עת, הקבלן יציג את כל הציוד בפני המזמין בתוך  כל
 יום מכניסתו לתפעול המט"ש ויערך פרוטוקול סיור מסודר לאישור קיומו של הציוד כאמור לעיל. 30

 

 הציוד   מכלולי שלשוטפת   תחזוקה 5.6

 דרישות כלליות: 5.6.1

ציוד אלקטרומכני, ציוד  התפעול והתחזוקה השוטפים של הציוד במט"ש על כל מכלוליו  )כגון:
חשמלי, מיכשור ובקרה( יבוצעו בהתאם להוראות יצרני הציוד, ובהתאם לתוכנית התחזוקה שתוכן 

הם יע"י הקבלן כנדרש להלן, וכן בהתאם למפרט זה ולהנחיות המזמין, זאת לפי המחמיר בינ
במידה ולא קיימים ספרים בנוגע לציוד מסוים, מחויב הקבלן לדאוג לקבלת הוראות ובמצטבר. 

 אחזקה והפעלה שוטפות מיצרני הציוד ולאחסנם בספר מתקן מסודר במשרדי המט"ש.

 בין לרשותו העומדים האמצעים בכל ש"למט מיטבית תחזוקה יבצע הקבלן 5.6.1.1
 המיטבי בציוד ישתמש הקבלן. לאו אם ובין להלן במפרט המצוין לציוד
 ציוד כגון:, ש"במט המצוי הציוד לתחזוקת ביותר והמתאים בשוק המצוי
 של המעולה לתחזוקתו הנדרש ציוד כל או, חילוף חלקי, סיכה חומרי, מכאני

 . ש"המט

 פי ועל ש"המט של בפרשה הטכנית לנדרש בהתאם הציוד את יתחזק הקבלן 5.6.1.2
 על אישור ללא ש"המט תפעול מאופן הקבלן ישנה לא .ש"המט של מ"התפ

 .בכתב העבודה ממזמין כך

 ובלוחות הציוד יצרני להנחיות בהתאם יהיה ש"המט ותחזוקת תפעול אופן 5.6.1.3
 .והתפעול התחזוקה עבודות לביצוע ידם על יידרשו אשר הזמנים

ביומן עבודה אשר  לנדרש בהתאם התחזוקה עבודות את ויתעד הקבלן יבצע 5.6.1.4
 מלא תיעוד ברשותו ויחזיק, יהיה מצוי וזמין לבדיקת מזמין העבודה בכל עת
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)יומן עבודה זה יצורף לדוח החודשי לתפעול  זו חובתו נשואות לעבודות
 .המט"ש ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו(

 בדיקות והדורש ש"במט המצוי הציוד לכל תקופתיות בדיקות הקבלן יבצע 5.6.1.5
 הנדרשדין או על פי  פי על יהיה תקופתיות בדיקות ביצוע. על פי דין תקופתיות

 מטעם המפקח לו שיורה כפי או\ו, הבטיחות דרישות או\ו, הטכני במפרט
 מקצוע בעל ידי על יהיה תקופתיות בדיקות ביצוע. , במצטברהעבודה מזמין

 תעודות .הנבדק לציוד כיולתעודות ו בדיקה תעודת יוציא אשר, לדבר מוסמך
 .הנדרשת הבדיקות תדירות פי על העבודה למזמין יוגשו אלו כיול

הקבלן יעמוד בכל דרישות רשות המים להיערכות למצבי חירום ויהיה   5.6.1.6
"ל כפי שיתעדכנו מעת לעת, כמו כן יהיה אחראי הקבלן מחויב לדרישות כנ

 -כגוןלחירום וסייבר  רשות המים למצביביקורת לכל דרישות ההיערכות ל
רציפות תפקודית של אספקת סולר כלור ואלום ופינוי בוצה אל מול ספקים 

, יק מפעל כולל סקר בטיחות וסקר סיכונים, תבחירום/פתרון יעודי אחר
, תיק הג"א, נוהלי חבירת גורמי ביטחון למתקן )כב"א, מד"א, משטרה(

 .עמידה בדרישות הסייבר של רשות המים, ש"צוות המט תרגול

 

  ן ותוכנית תחזוקההכנת ספר מתק 5.6.2

ספר עדכון לשור המזמין ימחויב הקבלן להכין ולהגיש לא ההזכיי( יום מקבלת הודעת 30)שישים תוך 
שיכלול את , וככל ונדרש עדכון זה, )ככל וימצאו בקיים חוסרים( הקיים במט"שמתקן )בעברית( 

 :וכן להגיש למזמין תוכנית תחזוקה שנתית למט"ש המרכיבים הבאים

ני, המכשור, ציוד ארשימת ציוד מפורטת של כל מכלולי הציוד האלקטרומכ 5.6.2.1
 החשמל והבקרה, אביזרי צנרת, מערכות מיזוג אוויר, וכל ציוד המצוי במט"ש.

פרוט  יש להגיש את הפרוט בטבלה שתכלול את הפרטים הבאים: שם המבנה,
בארץ אור הציוד, היצרן, הספק ית הציוד האלקטרומכאני שמורכב בו כולל:

  .והדגם, המיכשור המותקן במבנה עם פרטים כנ"ל

טיפול יומי, שבועי, חודשי, רבעוני, חצי שנתי  –פירוט פעולות לאחזקה שוטפת 5.6.2.2
 ושנתי.

פעולות שאינן בשגרה התפעולית כגון החלפת  –פירוט פעולות לאחזקה מונעת 5.6.2.3
 מכלולי הנעה לאחר מספר שעות עבודה.

 יזומות.\עבודות מיוחדות 5.6.2.4

 , לרבות נהלים.במצב חירוםעבודות  5.6.2.5

 חלקי חילוף וטיב החומרים. 5.6.2.6

המפרטות את הטיפולים  ,הנחיות תפעול ותחזוקה שיכללו טבלאות מעקב 5.6.2.7
התקופתיים הנדרשים )טיפול שנתי, חודשי, יומי וכד'( תוך פירוט התדירות 

 והפעולה הנדרשת. 

 במידה ויבחר המזמין לרכוש תוכנת אחזקה למט"ש יחויב המפעלי לעבוד 5.6.2.8
ולתחזק תכנת אחזקה זו, באופן רציף ומלא, לא יוכל הקבלן לטעון כי יש 

 ברשותו תוכנה אחרת.

ההנחיות יתבססו על ספרי ציוד של היצרן המכילים את הוראות התחזוקה  5.6.2.9
 השוטפת.

 לספר המתקן יש לצרף את  ספרי היצרן. 5.6.2.10

הערה: על הקבלן לדאוג לקבלת כל ספרי היצרן. במידה וחסרים כאלה  5.6.2.11
באחריותו לפנות ליצרנים לצורך קבלת ספר יצרן הכולל הוראות  ,במט"ש

 אחזקה והפעלה של הציוד.

, לכל הציוד הציוד יצרני של אחריותה תעודות את לצרף יש המתקן לספר 5.6.2.12
 החדש המצוי במט"ש ואשר סופק בעת עבודות השיקום וההרחבה של המט"ש.

. המזמין רשאי לדרוש מהקבלן קשיחובקובץ    PDFיוגש למזמין בקובץ הקיים ועדכונו הספר 
השלמות ותיקונים ועל הקבלן יהיה להטמיע את הנדרש לא יאוחר משבועיים ממועד קבלת 

 הערות המזמין ולהגיש ספר מתקן לאשורו הסופי של המזמין.
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 מעקב תפעולי   5.6.3

יחסים המעקב התפעולי יכלול הן את המרכיבים המתייחסים לאחזקת המט"ש והן המרכיבים המתי
 לתהליך כלהלן:

 מעקב תחזוקתי ויומן הפעלה  5.6.3.1

על הקבלן לערוך מעקב  תפעולי שוטף על כל פעולות התחזוקה תוך רישום שוטף ומדויק  ביומן הפעלה 
של כל פעולות האחזקה שנעשו במט"ש. הרישום יתבצע במערכת הממוחשבת תוך מילוי טבלאות 

לה שתבוצע יצוין מועד ביצועה המדויק, פרוט התחזוקה המהוות חלק מספר המתקן. עבור כל פעו
מלא של הפעולה שבוצעה, שם המבצע. כן ישמרו אסמכתאות על ביצוע הטיפולים או התיקונים 

 שבוצעו, כגון: אסמכתאות מיצרני /ספקי ציוד על ביצוע תיקונים על ידם.

מהות התקלה  ועדן,כמו כן יערך רישום מדויק )בטבלה( של כל התקלות שיתרחשו במט"ש תוך פרוט מ
 , הפעולות שבוצעו לתיקון התקלה, שם המבצע.

כמו כן ישיגם בדוח  הקבלן יציג נתוני תפעול ותחזוקה אלו ותיעודן למזמין בכל עת שיתבקש לכך
 .החודשי לתפעול המט"ש

דפי המעקב התפעולי יהוו חלק מיומן ההפעלה של המט"ש ויודפסו.  עותק הנייר ישמר בקלסרים 
 ם לרשות המזמין שיוכל לעיין בהם בכל עת.שיעמדו ג

 טיפול בתקלות ואחסון חלקי חילוף 5.6.4

  טיפול בתקלות

הקבלן מחויב לטפל מידית בכל תקלה המתגלה בכל סוגי הציוד והמיכשור המותקנים במט"ש. לצורך 
בהן הנחיות מפורשות לתיקון ואין עזר בספרי יצרני הציוד ובמידה יתיקון התקלה על הקבלן לה

התקלה הספציפית עליו להיוועץ עם יצרן הציוד או עם נציג מוסמך מטעמו ולקבל ממנו הנחיות 
 מפורשות בכתב.

לקבלן לא תעמוד הזכות להחליט כי  .תקלה בציוד תטופל באופן מידי כמקובל ועל פי צורך המט"ש
ועל  לתכנון,והותקן בהתאם  ציוד זה או אחר אינו נצרך במט"ש אלא כל ציוד המותקן במט"ש נדרש

 כן תוכנן והותקן במט"ש. 

תיקון משמעו תיקון ציוד קיים  .כל ציוד תקול יתוקן על ידי הקבלן בלוחות זמנים סבירים ומקובלים
לא  .יוד חדש שווה ערך ושווה איכותצוהחזרתו לפעילות שוטפת ובמידה ולא ניתן לתקנו החלפתו ב

ה או אחר במט"ש. לא תיקן הקבלן את הציוד בזמן לקבלן תשלום נוסף עבור התקנת ציוד חדש ז ןיינת
הסביר הנדרש, רשאי מזמין העבודה לבצע זאת במקומו ולחייבו בעלות הטיפול כולל דמי טיפול 

 כמפורט במסמך זה.

לטיפול דחוף ומידי  לרשותו העומדים הכלים בכל, על הקבלן לפעול 1במקרה של תקלה משביתה
הבאת ציוד חדש, שכירת ציוד חלופי, אספקת  –משמע  – לרשותו העומדים הכלים כל .לפתרון התקלה

קבלנים לטיפול דחוף, או כל אמצעי אחר לתיקון מידי של התקלה. לקבלן לא תהיה טענה כלפי המזמין 
 .עקב תקלות מעין אלו או כל תקלה אחרת לתשלום נוסף עבור האמצעים והפעולות המבוצעות על ידו

 התפעולית של המט"ש.הנ"ל חלק בלתי נפרד מחובתו 

השבתת ציוד כתוצאה מתקלה בו, מחייבת דיווח מידי למזמין בהתאם לטופס "נוהל דיווח ארועים 
. במקרה של השבתת ציוד ידווח המפעיל  על התקלה 7מס'  כנספחהמצורף למפרט זה  חריגים"

ומהותה באופן מידי למזמין העבודה או מי מטעמו אשר יוגדר על ידי המזמין. הדיווח יכלול תיאור 
התקלה, רמת דחיפות התיקון, אופן תיקון הרכיב ולו"ז להשלמת התיקון הנדרש. הארכת משך תיקון 

שיאושר פגע באיכות הקולחין כלל ולזמן מוגבל וקצוב בלבד תאושר על ידי המזמין בלבד ובאופן שלא י
 . על ידי המזמין

 ,לסביבה (המט"שהגדר ההיקפית של מחוץ לגבולות ), קולחים, בוצה במקרה אירוע גלישת שפכים
לאירוע הקבלן אחראי באופן מלא לטיפול בשפך ובכל ההשלכות הנוגעות יהיה  עקב כל אירוע שהוא,

ראי לדווח, לשאוב, לנקות לטפל, להגיש צווי הרשאה, לשאת בהיטלים, להפעיל יהיה הקבלן אח זה, 

                                                           
על תקינות תפקוד ותפעול שוטף של  תקלה בציוד אשר פגיעה בו משליכה באופן ישירכ מוגדרתתקלה משביתה  1

אשר גורר השלכה ישירה על התהליך במט"ש ועל איכות הקולחים המופקים בו הן באופן ישיר ומידי והן המט"ש, 
 .באופן עקיף
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את כל הציוד הנדרש להשיב את השטח לקדמותו, להגיש דיווחים מלאים לכלל הרשויות הדורשות 
 זאת וכל הנ"ל תחת אחריות מלאה למניעת זיהום סביבה.

 חלקי חילוף 5.6.5

 ושל האביזרים הציוד יצרני ידי על מאושרים חלפים של מלאי להחזקת לדאוג הקבלן על
 תהליך וכל ציוד פריט כל תימנע השבתת אשר באופן. ש"המט של השוטף לתפעולו הנדרשים

 .ש"במט

יבוא    מלאי חלקי החילוף יוחזק במחסן הקבלן במט"ש, אשר עליו לספק עם זכייתו. הקבלן 
 הדרושים. בדברים עם יצרני וסוכני הציוד לצורך כך וירכוש את חלקי החילוף

 

 תחזוקת  מכשור מדידה  וניטור 5.6.6

, מוליכות,  pHאוויר(, מדים רציפים כגון מדי ספיקה )נוזל, – מכשור מדידה וניטור משמעו           
 חמצן, חנקות, עכירות, כלור, גובה, טמפ', לחץ, קרבה, וכדו'.

 לתחזוקה הדרושים עזר חומרי רכישת. היצרן הוראות י"עפ תיעשה המכשור הנ"ל  אחזקת
 .חשבונו ועל הקבלן י"ע יירכשו'( וכד  ממברנות, שטיפה נוזל: כגון)

 המכשור תקינות בדיקת לצורך בשנה המכשור פעמיים יצרני נציגי למט"ש את לזמן הקבלן על
 .במכשור או שיש חשש שאינו מכויל תקלה לזמנם בכל עת שהתגלתה וכן, וכיולו

ם במט"ש יניידים לבדיקה השוואתית של המדדים הרציפיחזיק הקבלן ברשותו במט"ש מדים 
, מד מוליכות,  PHמד  -המדים הניידים אותם יחויב הקבלן להחזיק במט"ש הנם .באופן שוטף

מדים אלו יעברו בדיקת כיול על ידי  .גלאי גזיםמד חמצן מומס, מד כלור נותר, מד עכירות, 
הקבלן יציג ויגיש למזמין  הבא.\אחרוןהיצרן אחת לשנה ותהיה עליהם מדבקת תאריך כיול 

 תעודות הכיול לכל הציוד הדורש בדיקות תקופתיות על פי דרישה.

עם הדוח השנתי יעביר הקבלן למזמין תיעוד בדיקות תקופתיות לציוד המצוי במט"ש, כולל 
קה של ספקי הציוד, לכל הציוד המצוי במט"ש ואשר דורש בדיקות יכל תעודות הכיול והבד

 כיול וכדו'.\ותתקופתי

 וסייבר תחזוקת מערכות חשמל, תקשורת, מחשוב ובקרה 5.6.7
הקבלן נדרש לתחזק את כל מערכות התקשורת, המחשוב, והבקרה במט"ש, בכלל זה יחדש 
הקבלן על פי הזמנים הנדרשים את רישיונות התכנה הקיימת במט"ש, רישיון חומת אש, רישיון 

חידוש  ., רישיונות מערך הגנת הסייבר וכדו'במט"ש HMI (SCADA)-האנטי וירוס, רישיון מערך 
 ., ואשר הקבלן נדרש לתחזקןרישיונות אלו הנו בסיס לקיום הגנת הסייבר הנדרשת במט"ש

במט"ש מערך תקשורת בין בקרים רבים הפרוסים בשטח  – מערך תקשורת במט"ש 5.6.7.1
המט"ש, הקבלן יתחזק ויוודא תקינות כלל המערכות המצויות במט"ש על כל 
מכלוליהם, ויוודא כי כל הבקרים משדרים באופן תקין למחשב הבקרה. תחזוקת 
מערכת התקשורת על כל מכלוליה הנה באחריותו המלאה של הקבלן ומהווה חלק 

 בלתי נפרד מתחזוקת מערכות המט"ש.

מחשבי בקרה ומחשב בקרה אחד  2מערכת המחשוב במט"ש כוללת  – מערכות מחשוב 5.6.7.2
, הקבלן מתחייב לתחזק את כל מערכות המחשוב במט"ש וןבמשרדי חברת קולחי השר

 וחיבורם התקין והרציף לבקר המט"ש, מחשב הבקרה במשרדי חברת קולחי השרון
הנו לתצוגת כל מערכות ומכלולי המט"ש למעקב רציף של מזמין העבודה  אשר במט"ש

ליף על תפקוד המט"ש. הקבלן ידאג על חשבונו לתקינות מכלולי המחשוב הללו ויח
 באופן מידי ציוד מחשוב פגום, ויחבר באופן מידי ציוד מחשוב חדש למערך התקשורת.

במט"ש מותקנת מערכת בקרה חדשה הכוללת בקר ראשי ומספר  – בקרים מפוקדים 5.6.7.3
בקרי משנה. חברת קולחי השרון טרחה ודאגה באופן המיטבי לאחידות ברוב מערכות 

כל שניתן. הקבלן יתחזק, יחליף כל רכיב יהיו אחידים כ ההבקרה בכדי שרכיבי החומר
נדרש על חשבונו במהירות האפשרית. לקבלן שמורים במשרדי ספק חלקי חילוף הציוד 

 בקרים, כרטיסים, ורכיבי משנה הנדרשים לתיקון מערכות הבקרה במט"ש.: הבקרה

תחזוקת מערכות תקשורת, מחשוב ובקרה הנם באחריותו המלאה והבלעדית של  5.6.7.4
 .מרכיביו הקבלן על כל
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אחריות הקבלן לתחזוקת מערכות התקשורת, המחשוב והבקרה יהיו ככל אשר קיים  5.6.7.5
במט"ש, לרבות כל דרישה אשר תחול על ידי מי מרשויות המדינה לשדרוג ושינוי 

 . הרשויותבר או כל דרישת י, הגנת הסימערכות התקשורת, הבקרה והמחשוב

 טיפול לדוגמה במערכות החשמל והבקרה במט"ש:

חיזוק ברגים מלא לכל לוחות החשמל  – יפול שנתי ללוחות החשמל במט"ש הכוללט 5.6.7.6
 במט"ש.

 שאיבת אבק מלוחות החשמל. 5.6.7.7

ביצוע צילום תרמוגרפי אחת לשנה לכל לוחות החשמל במט"ש והוצאת דוח תקינות  5.6.7.8
 מלא עם הצילום.

 איטום לוחות חשמל לטובת כיבוי אש לפי צורך. 5.6.7.9

 חות ומערכות החשמל במט"ש. טיפול מונע נגד מכרסמים לכל לו 5.6.7.10

 טיפול בתשתיות החשמל תעלות, צינורות ושרוולים לתקינות ונקיון בכל זמן נתון. 5.6.7.11

 קשירת כבלי חשמל משוחררים וסידורם בהתאם לדרישות חוקי החשמל. 5.6.7.12

נקיון שוחות חשמל אחת לשנה ממשקעי חול )בתחילת האביב מדי שנה( לשמירה על  5.6.7.13
 מעברי כבלי חשמל חופשיים.

 פת רכיבי חשמל לקויים ותקולים.החל 5.6.7.14

 שנאי מ"ג על פי דרישות חוק החשמל.כל טיפול ל 5.6.7.15

עדכון מערכת הבקרה של המט"ש על פי צורכי המט"ש תוך שמירה על גיבוי במדיה  5.6.7.16
 קשיחה והגשת עותק גיבוי למזמין העבודה עם כל שינוי בתכנה המבוצע במט"ש. 

 חלקי חילוף נדרשים.בדיקת תקינות מערכות הבקרה )חומרה( ותחזוקת  5.6.7.17

 תחזוקת מערכת תקשורת בין בקרים ובין המט"ש לחברת קולחי השרון. 5.6.7.18

כל עבודות התחזוקה והתפעול השוטף למערכות החשמל והבקרה המצויים במט"ש,  5.6.7.19
 על פי דרישות ספקי הציוד, ועל פי דרישת מזמין העבודה.

 איטום חדרי חשמל למניעת כניסת ציפורים. 5.6.7.20

 :גנראטור דיזל  – חשמל מערכות תחזוקת 5.6.8

 ביצוע הפעלה שבועית לגנראטור לעבודה בעומס למשך שעה. 5.6.8.1

 שעות. 4ביצוע הפעלת גנראטור אחת לחודש למשך  5.6.8.2

 בדיקת מים במצברים. 5.6.8.3

 אטור.רבדיקת מי קירור בגנ 5.6.8.4

 בדיקת שמן. 5.6.8.5

 בדיקת סולר. 5.6.8.6

 טיפול שנתי הכולל החלפת פילטרים, מים לסוגיהם השונים, שמן. 5.6.8.7

 ידי בודק מוסמך.טיפול תקינות שנתי על  5.6.8.8

 החזקת מלאי סולר באתר בהתאם לדרישות הרשויות. 5.6.8.9

 הצגת הסכם חתום מול ספק סולר לאתר. 5.6.8.10

 

 ציוד מעבדה  תחזוקת 5.7

הקבלן מחויב באחזקה נאותה של כל  ציוד המעבדה הן זה שהיה במט"ש לפני מועד תחילת 
 התפעול על ידו והן זה שיירכש על ידו במהלך התפעול השוטף.

שתתגלה בציוד המעבדה תדווח ע"י הקבלן למזמין ובאחריות הקבלן לדאוג לטפל כל תקלה 
בה בהתאם להוראות יצרן הציוד ולהחזיר הציוד לכשירות. ציוד הדורש כיול כגון: מדים 

, חמצן( וציוד כגון: ספקטרופוטומטר, משקל אנאליטי, וכד' יכויל בתדירות pHניידים )
מפעמיים בשנה. הכיול יתבצע ע"י יצרן הציוד או ספק  התואמת להוראות היצרן אך לא פחות

 הציוד.
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כל חומרי הלוואי הדרושים לתפעול הציוד ולביצוע הבדיקות, כגון: ריאגנטים, ניירות סינון, 
נוזל ניקוי וכד' יירכשו במהלך תקופת התפעול ע"י הקבלן ועל חשבונו. כמו כן, יירכש ע"י 

דרש, הן ציוד מתכלה והן ציוד רציף הנדרש לצורך הקבלן ועל חשבונו כל ציוד המעבדה הנ
 ביצוע הבדיקות.

 התקלקל ציוד מעבדה כל שהוא יחליפו הקבלן ללא דיחוי בציוד שווה ערך ושווה איכות.

 צנרת ואביזרי צנרת   תחזוקת 5.8

 :להלן וכמפורט היצרן להנחיות בהתאם תתבצע הצנרת אביזרי תחזוקת 5.8.1

 :מגופים 5.8.1.1

ולסגור ולוודא פעולתו התקינה של יש לפתוח אחת לחודש  5.8.1.1.1
 המגוף, יש לוודא אטימה מלאה של המגוף.

יש לוודא כי לכל המגופים גלגל הפתיחה והסגירה נעול  5.8.1.1.2
 ומתאים.

מגוף  החלפת מגוף תיעשה בתיאום ובשעות אשר יתאפשרו. 5.8.1.1.3
אשר החלפתו איננה דורשת עבודות מיוחדות יש לבצע ללא 

 תיאום.

 אוויר שסתומי 5.8.1

 וב ניקוז פורקי האוויר.יש לוודא נית 5.6.10.1

יש לוודא אטימה ניאותה של פורק האוויר ולהחליף לשונית אטימה על פי  5.6.10.2
 צורך.

אחת לשלשה חודשים יש לפרק את פורק האוויר לנקיון פנימי של כל  5.6.10.3
 מכלוליו.

 מגוף ניתוק לפורק האוויר.\יש לוודא תקינות ברז 5.6.10.4

 מונומטרים: 5.6.11

 מעברים.טיפול שבועי: פתיחת ברז תלת דרכי לנקיון  5.6.11.1

 בדיקת תקינות לחץ. 5.6.11.2

 התאמת המונומטר לסוג הנוזל בקו. 5.6.11.3

 חוזר אל שסתום 5.6.12

מאפשר מעבר מים חזרה.  אינו השסתוםהפסקת המשאבה  בזמןיש לוודא כי  5.6.12.1
, ציר, השסתום של פנימיים מכלולים תקינות לוודא ישאם יש חזרה של מים, 

 .אטימה מדף, שגם

וישנן נזילות יש להחליף סט יש לוודא היעדר נזילות של השסתום, במידה  5.6.12.2
 אטימה מלא.

יש לבצע סימולציה לתקינות מגוף אל חוזר על ידי שחרור חיישן קרבה  5.6.12.3
חוזר, חיבור מחדש של החיישן כיוונו אל והפעלת משאבה, עד לקבלת תקלת 

והפעלה מחודשת של המשאבה עד לקבלת תקינות עבודה. יש לוודא חיבורי 
 חשמל אטומים.

תוח פתח עליון של אל החוזר לניקיון מכלולים פנימיים אחת לרבעון יש לפ 5.6.12.4
 ובדיקה חזותית של תקינות המכלולים.

 :"חמז 5.6.13

בדיקתו באמצעות בודק מוסמך, הדיווח על בדיקתו וכו'  – תחזוקת מז"ח 5.6.13.1
יבוצעו באחריות ועל חשבון הקבלן, זאת בהתאם לדרישות המופיעות 

 .1992-זרת(  התשנ"ב בתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימה חו

 אוגנים ודרסרים: 5.6.14

 יש לוודא אטימת מכלולי צנרת מלאה. 5.6.14.1

יש לוודא תחזוקה של ברגים על כל אביזרי הצנרת למניעת חלודה ותקיעה  5.6.14.2
 של ברגים, יש לווזלן את הברגים מעת לעת לשמירה על תקינותם.

במידה ואביזר צנרת נוזל ואין באפשרות הטיפול להפסיק הנזילה יש  5.6.14.3
 להחליפו באביזר חדש תקני.

 תחזוקה שוטפת: – צנרת 5.6.15
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אחת לשנה יש לבצע שפשוף כל הצנרת הגלויה במט"ש במברשת פלדה,  5.6.15.1
צביעה תכלול שכבת צבע יסוד ושכבת צבע שניה  ,וצביעה מחודשת של הצינור

 לנצרת פלדה.

 יש לוודא תקינות כל הברגים בכל האוגנים והמחברים בצנרת. – PEצנרת  5.6.15.2

 יש לוודא שלימות הבטון בכל עת ותיקון במידת הצורך. – צנרת בטון 5.6.15.3

 

 תחזוקת תחנות שאיבה 6

לכל תחנות השאיבה במט"ש, הקבלן יבצע מעקפים לתחנות השאיבה  ונקיוןלשנה תבוצע שאיבה  אחת
 .כנדרש מלא ניקיון לאפשר מנת על קיוןיעל פי צורך הנ

יוחזרו  והנוזליםהבור תנוקז על ידי הקבלן באופן בו הפסולת תפונה לאתר מורשה  שאיבת - פסולת פינוי
 לטיפול במט"ש.

 (בוצה עיכול אגן, תחזוקת הריאקטורים )אגני איוור 7

 אוויר דליפות איתור)העילית הגלויה  הצנרת תקינות אחר שוטף מעקב תכלול הריאקטורים תחזוקת
 '.וכד בבטון סדקים '(וכד

את הריאקטורים לסירוגין. הקבלן  הקבלן תוך תאום מראש עם המזמין, ירוקן ,לשנהכמו כן, אחת 
ירוקן, ינקה את כל הריאקטור מפסולת שהצטברה בו, ישטוף את הדיפיוזרים ויבדוק תקינותם 
לזליגות ונזילות אוויר. במידה וימצאו דיפיוזרים פגומים יחליף הקבלן את אלו הפגומים בחדשים 

כמו כן, תיבדק צנרת האוויר הראשית וצנרת החלוקה ואביזריה  ידו כחלקי חילוף.אשר יאוחסנו על 
 על הקבלן לתקנם ללא דיחוי. ,ובמידה ויתגלו בה פגמים או זליגות אוויר

בנוסף ,לאחר ריקון הריאקטור תבוצע בדיקה יסודית של נוכחות סדקים בבטון או בתפרי האיטום 
 הקבלן מחויב לתקנם בחומרים מתאימים.ברצפה ובקירות. במידה ויתגלו פגמים 

כל הבדיקות שיעשו לאחר ריקון האגנים יבוצעו בנוכחות נציג המזמין ויערך רישום של הפגמים 
 ככל שינתנו, הנוגעות לתיקון הפגמים שהתגלו.   שהתגלו. הקבלן מחויב להישמע להוראות המזמין,

ורשה, פינוי המשקעים  יהיה על הקבלן יפנה את כל המשקעים שהצטברו בריאקטורים לאתר מ
 חשבונו ובאחריותו. על הקבלן להגיש אישורי פינוי למזמין העבודה.

 הקבלן יוודא תקינות כל מכלולי הריאקטור ותקינותם כגון:

תקינות מובילים למערבלים, עיגון תקין לבטון, תקינות ברגים, מניעת חופשים, ציוד מוביל  7.1
 שרשאות הרמה תקינות וכדו'.למערבלים, מתקני הרמה תקניים, 

 תקינות מערבלים וכל ציוד נלווה. 7.2

פיוזרים, תקינות ממברנות, תקינות ברגים וחיבורים, יתקינות חיבורי צנרת אוויר, פילוס ד 7.3
 וכדו'.

 השניוני קולחיןתחזוקת מאגר  8

 שמטרתן: קולחיןהקבלן ינקוט את כל הפעולות הנדרשות לתחזוקה נאותה של מאגר 

 נזקים כגון: גלישות ופריצות מים.מניעה של  8.1

שמירה על  קרקעי,-שמירה על יציבות הסוללות ושלמותן תוך הקטנת הסידוק ונזקי הנגר העל 8.2
 שלמות חגורת הבטון ההיקפית.

 מניעת מטרדים  סביבתיים. 8.3

 יצירת תנאים תברואתיים תקינים ומראה מטופח. 8.4

פעמיות -ם וביצוע פעולות חדעל הקבלן לבצע ביקורת ומעקב מתמיד, איתור נזקים מיידי 8.5
 לתיקונם, כמפורט להלן:
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 בסתיו ובאביב, ביקורת יריעות האיטום. –ביקורת שיטתית של הבריכה פעמיים בשנה  8.5.1

על  ביקורת: תבוצע הביקורת השיטתית והיסודית כאמור פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב, 8.5.1.1
אם לממצאים את ידי איש מקצוע מיומן שעליו לבדוק את הנושאים הבאים ולנקוט בהת

 הפעולות הנדרשות, כמפורט.

סימני בצבוץ מים או הרטבה בפן המורדי של הסוללות כולל צמחיה אופיינית לתנאי רטיבות  8.5.1.2
ונקיטת כל האמצעים למניעת דליפות מים ,כגון: הידוק סוללות ובמידת הצורך שימוש 

רקע( שהעסקתו . הביצוע יהיה כפוף להנחיות איש מקצוע )יועץ קCLSMבחומרים כגון :
 תהיה באחריות ועל חשבון הקבלן.

 גלישת קרקע, ארוזיה, התהוות ערוצים במדרונות הפנימיים והחיצוניים וכו'. 8.5.1.3

 תיקון הסדקים בחומרים מתאימים על פי הנחיית איש מקצוע. – סדקים בחגורת הבטון 8.5.1.4

 שלמות קודקוד הסוללה ושכבת המצע )סדקים, שקיעות(. 8.5.1.5

ידה ומתגלה קרע או נזק כלשהו ליריעות האיטום על הקבלן לזמן במ –מצב יריעות האיטום  8.5.1.6
 את נציג ספק היריעות ולקבל הנחיותיו לאופן התיקון.

 ניקוי התעלות ובדיקת יציבות מדרונות התעלה. – מצב תעלות הניקוז 8.5.1.7

 הצמחיה וביצוע ריסוס. תריעק – צמחיה לא רצויה 8.5.1.8

 ריסוס מתאים להדברת המזיקים. – פעולה מוגברת של נברנים יתושים וכד' 8.5.1.9

 תחזוקה תקופתית אשר מתבצעת פעמיים בשנה, באביב ובסתיו כטיפול שגרתי. 8.5.2

שורו, על הקבלן לרוקן ילשנה ולאחר תאום מראש עם המזמין וקבלת א אחת – ריקון המאגר 8.5.3
את כל הנוזל במאגר באמצעות שאיבת משקעים בחזרה לתהליך, ולנקות את המשקעים 

יתו. כמו כן, לאחר ריקון המאגר  על הקבלן לבדוק באמצעות איש מקצוע שהצטברו בתחת
 ובנוכחות נציג המזמין את מצב הסוללות והאיטום הפנימי ולתקן כל הנדרש.

 תחזוקת משאבות ומערבלים 9

 .זו לתחזוקה ומסודר מלא תיעוד וירשם ןרהיצ הנחיות פי על יתוחזקו ומערבלים משאבות 9.1

 בדיקות תקופתיות לציוד:  9.2

 בדיקת תקינות שמן באגן השמן, החלפת שמנים בהתאם לדרישות יצרן הציוד. 9.2.1

 בדיקת היעדר מים בשמן. 9.2.2

 אימפלרים לשלמות מכאנית.\בדיקה חזותית לתקינות מאיצים 9.2.3

 בדיקת תקינות בית לוליין למניעת שחיקה בגוף הציוד אחד לשלשה חודשים. 9.2.4

 בדיקת תקינות כבלי חשמל ופיקוד. 9.2.5

 וציוד הרמה והתאמתו להרמה. תקינות שרשראות הרמה 9.2.6

 

 תחזוקת מפוחים 10

 ן וירשם תיעוד מלא ומסודר לתחזוקה זו.רמפוחים יתוחזקו על פי הנחיות היצ 10.1

 החלפת שמנים למפוחים בהתאם להנחיות היצרן. 10.2

 בדיקת תקינות מגוף כניסת אוויר לכל מפוח. 10.3

 וכדו' והחלפת ציוד תקול.בדיקת תקינות כל הציוד על צנרת האוויר, מדי לחץ, ספיקה, מגופים  10.4

ם ציוד חיוני לתפקודו השוטף של המט"ש, תקלה במפוח תחייב פעילות מידית הנ מפוחים 10.5
למזמין  מסודרלא יושבת מפוח למשך זמן העולה על יום ללא דיווח  .ודחופה לטיפול בהם

ז מחייב לטיפול "לולפעילות תקינה. הקבלן יגיש  חזרתוהלוהבהרת אופן הטיפול המבוצע 
 במפוח ואשר יעמוד בו.

 

 :תחזוקת מערכות נטרול ריחות 11
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 סגורים בשטחים גזים סכנות למנוע ותפקידן חדשות הנן"ש במט הריחות נטרול מערכות 11.1
 .לסביבה ריח ומטרדי

 .ורציף שוטף באופן הציוד ספק דרישות פי על הריחות נטרול מערכות את לתחזק הקבלן נדרש 11.2
 .תמידי באופן יעבדו הריחות נטרול מתקני

 .יחליף מפעיל המט"ש את מדיית הפחם הפעיל על פי דרישת ספק הציוד 11.3

 יטפל מפעיל המט"ש בכל דרישות מבני המט"ש לעבודה מלאה ותקינה של מערכות הנטרול. 11.4

הקבלן  תקינות למערכת נטרול הריחות על ידי ספק המערכת,אחת לשנה יבצע הקבלן בדיקת  11.5
  יעביר את ממצאי הבדיקה למזמין ויפעל לתיקון הליקויים במידה וימצאו.

 

 טיפול במתקני הרמה 12

, כולל בדיקת תקינות הציוד ובדיקות שוטף באופןיתחזק הקבלן את כל מתקני ההרמה במט"ש  12.1
 תקופתיות על פי דין.

ר לשמירה על שרשראות הרמה, ווי הרמה, וכל הציוד הנלווה יתוחזק ברמה הגבוהה ביות 12.2
 תקינות הציוד ובטיחות המשתמשים בו.

  

 פינוי  גבבה, גרוסת ובוצה  13

 "ש באופן מיטבי, תקין ורציף.המטוהגבבה של  הגרוסתהקבלן את מערכות הרחקת  יתחזק 13.1

"ש יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך מהמט( והבוצה גרוסת )גבבה, המוצקים  והובלת סילוק
 והן של מזמין העבודה. הסטטוריותעמידה בכל התקנות והדרישות העדכניות הן של הרשויות 

 מומלץ .הקבלן חשבון על תהיינה"ל הנ החומרים יפונו אליהם  היעד באתרי הטיפול עלויות
 מנת על מקיבולתם  90% -80%-בכ מלאות הם כאשר והבוצה המוצקים מכולות את לפנות
 ולשם במכולות שמקורם סביבתיים מטרדים למניעת לדאוג הקבלן על .לסביבה גלישות למנוע

 שטיפה התשטיפים ניקוז ,המכולות חיטוי, ריסוס: כגון הדרושים האמצעים בכל לנקוט יש כך
 '.וכד המכולות משטחי של גבוהה בתדירות

קבלנים חתומים עם  הסכמים ש למזמין על הקבלן להגי הזכיהמיום קבלת הודעת  שבועיים
 .והבוצה המוצקים את לפנות בכוונתו שאליהם מורשים אתריםו

כן, במהלך התפעול השוטף על הקבלן לשמור במסודר למשך שלוש שנים את כל תעודות  כמו
 ההובלה ואשורי הכניסה לאתרי היעד.

והבוצה, יוגשו מדי חודש בחודשו עם הדוחות החודשיים של  תעודות פינוי הגבבה הגרוסת
 המט"ש, לא יוגשו הנ"ל עם הדוחות יחשב כדוח שלא הוגש.

יפנה הקבלן לאתר מורשה כל גבבה, גרוסת או כל פסולת אחרת אשר תשאב מתחנות השאיבה, 
 או מאגרים וכדו'.\או הריאקטורים, ו\ו

ה על דרישות התקנות העדכניות להפקת בוצה סוג : הבוצה שתופק במט"ש אינה עונפינוי בוצה 13.2
שימוש בוצה וסילוקה"(. היות שכך באחריות הקבלן  מניעת זיהום המים, א' )"תקנות המים,

לפנות את הבוצה לאתר מורשה להשלמת הטיפול הנדרש בבוצה לצורך הפקת בוצה סוג א' או 
 תקנו מעת לעת. להשלמת כל טיפול נדרש בהתאם לתקנות עדכניות רלוונטיות שיו

 
 

 עבודות תחזוקת האתר  14
 

  כללי 14.1

על הקבלן להחזיק את כל שטח אתר המט"ש בצורה נאותה ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך 
 הן כמפורט להלן והן על פי הנחיות המזמין שימסרו לו מעת לעת ע"י נציג מוסמך מטעמו.

בלאי שוטף יתוקן בצורה רצופה על מנת יוחזק נקי מטופח ומגונן.  כל השטח התחום בגדר המט"ש,
 שהמתקן יישמר במצב מכני ותפעולי גבוה.
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עבודות האחזקה המונעת יבוצעו על ידי צוותים מיומנים של הקבלן שיבואו לבצע ביקורת תקופתית 
 של הציוד במכון, וזאת בנוסף לעבודות השגרתיות שיבוצעו על ידי אנשי התפעול. 

  התחזוקה עבודות  14.2

 אתרניקיון ה 14.2.1

השבילים, מתחמי  הכבישים, על הקבלן להקפיד על ניקיון בכל מתחם המט"ש ובכלל זה:        
לשם כך עליו לנקוט באופן שוטף בכל הפעולות הנדרשות ובכלל זה  המתקנים והמבנים השונים,

 שטיפות במים של המתחמים הנ"ל .

 תחזוקת המבנים  14.2.2

ההפעלה המרכזי יבצע הקבלן לכל הפחות את  לצורך תחזוקה נאותה של המבנים ובכללן מבנה 
 עבודות התחזוקה הבאות:

 המבנה ינוקה מדי יום. –טיפול יומי  -

 שטיפה יסודית של המבנה, ניקיון השירותים וכו'. –טיפול שבועי  -

 תיקוני תחזוקה שוטפים. -

הרשתות, הזכויות והסורגים יישמרו כל העת במצב תקין ויתוקנו  –חלונות נפתחים  -
 ע"ח הקבלן.

 .לפחות בשנה פעם  למים עמיד בצבע המבנים של פנים קירות סיוד -

 .למבנה גשם מי דליפת שתימנע כך המבנים גגות באיטום טיפול -

  אינסטלציה, חשמל,עבודות  מזגנים תיקון: כגון ,שונים ותיקונים תחזוקה פעולות -
 . 'וכד

 תחזוקת דרכים וכבישים  14.3

הדרכים, שבילי המצע, הכבישים והרחבות מאספלט ומשטחי האבן המשתלבת, יישמרו כל 
העת במצב תקין לחלוטין. חורים וחריצים, שקעים ושקיעות בדרכים, בשבילים, בכבישים 

 כנ"ל לגבי אבני שפה. ובמשטחי האבן המשתלבת, יתוקנו מיד ובאופן שוטף,

תיקוני מצע יבוצעו ע"י אספקת מצע סוג א', פילוסו והידוקו. לפי ישום שכבה חדשה יש לתחח 
 קלות את השכבה הקיימת.

 תיקוני אספלט יבוצעו רק לאחר יישור המצע שמתחתיו.

 עבודות מסגרות   14.4

במט"ש  המעקותלנקוט בכל האמצעים למניעת הופעת חלודה בכל חלקי המסגרות ובכלל זה גם  יש
.  

"מ ואלומיניום( והצנרת יהיו צבועים כל העת. עבודות פלבמתקני המסגרות )למעט מסגרות  כל
חידוש הצביעה יעשו באופן שוטף ומחזורי. כל אלמנט יצבע מחדש לפחות אחת לשנה. תהליך 
הצביעה מחדש יכלול מחזור צביעה מלא הכולל הכנה לצביעה באמצעים מכניים, ביצוע צבע יסוד 

 ות צבע סופי.שתי שכב וביצוע

 תחזוקת משטחי דריכה  14.5

יחליף כל יתחזק הקבלן את כל משטחי הדריכה, רפפות, רשתות, מכסים לשוחות ותאים, וכדו', 
 מכסה, רשת, או כל רכיב לקוי באופן מידי ומיטבי.

 והשערהחיצונית הגדר  14.6
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 .תקין שלמים ובמצב העת כל יישמרו והשער הגדרות

 יצבעו עמודי הגדר אחת לשנה.  .לכשיתגלה מיד יתוקן בגדר חור כל

על שער המט"ש יותקנו כל  .מידית לתקנה יש( חשמלי שער) בשער חשמלית תקלה והתגלתה במידה
ם וכל שילוט הנדרש בכניסה למפעל "השלטים המחויבים לחירום כולל המצאות חומס, מספרי או

 כזה.

 אזהרה שלטי, מזה זה' מ 20 של במרחקים, על הגדר יותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו שלטים כנדרש

, מספרי "אסורה הרשאה ללא הכניסה. מוקף מקום )חלל( סכנה: "ל"הנ ובנוסח מ"ס 20X20 בגודל
 או"ם לכימיקלים הנמצאים במט"ש.

 גינון ותחזוקה נופית 14.7

 יש לטפח את הגינון הקיים במט"ש או כזה שיבוצע במהלך תקופת התפעול של הקבלן.

שבכל  וכד' .יש לדאוג לכך שגרתי ומונע ריסוס דישון, גיזום, השקיה, יכללו:עבודות תחזוקת הגינון 
 מתחמי המט"ש לא יהיה גידול של עשבים שוטים זאת ע"י עקירתם וביצוע ריסוס מנע.

במידה והקבלן מבקש לבצע השקיה בקולחין עליו לעשות את כל הנדרש על פי דין  -הגינון השקיית
 סינון שטחים, וכל הנדרש על פי הנחיות משרד הבריאות. לקבל היתר להשקיה כנ"ל, כולל

 ניקוי מיכלים  14.8

לשימושי  קולחיןעל הקבלן לבדוק אחת לחודש את מצבם הפנימי של המיכלים במט"ש כגון: מיכל 
 ,אצות של גדולה כמות הצטברה המיכל של הפנימיים ובדפנות במידהמיכלי כימיקלים וכדו'  .מט"ש

 כל או גבוה בלחץ מים התזת באמצעות הדפנות של יסודי ניקיון ולבצע המיכל לרוקן ישאו משקעים, 
 .אחר מתאים אמצעי

 טיפול ואיחסון כימיקלים וחומרים מסוכנים 15

כימיקלים וחומרים מסוכנים יאוחסנו באתר במאצרות תקניות ,ישולטו ויטופלו על פי כל התקנות 
 )נספח בטיחות(.  6בנספח מס'העדכניות ונוהלי הבטיחות המחייבים ובהתאם למפורט 

". הטיפול 1993-הקבלן מחויב לדאוג לקבלת "היתר רעלים" כנדרש בחוק "החומרים המסוכנים
בקבלת היתר הרעלים ותשלום האגרה עבורו יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה מחויב 

 לבצע ולהשלים על חשבונו את כל שיידרש בהיתר הרעלים.

 וספקים קבלני משנההסכמים עם  16

העתקי הסכמים עם ספקי הציוד וקבלני המשנה עם תחילת עבודתו באתר הקבלן יעביר למזמין 
 ספקי כימיקלים, קבלן פינוי פסולת ובוצה, קבלן צמ"ה. -המשרתים את המט"ש. לדוגמא

, הסכמי הקבלן יכללו התחייבות הספקים למלאי עבור מט"ש קולחי השרון למשך חודש ימים לפחות
 .וכן למתן מענה בעת אירועי חירום

 שמירה ואבטחת המט"ש  17

הקבלן ידאג לשמירת המתקן מפני שבר נזקים והרס פיזי מכל סוג שהוא ולאבטחת המט"ש בכל 
האמצעים הדרושים מפני פריצה, גניבה וכיו"ב. במידה והתגלה נזק שנגרם, פריצה וכד' יודיע על כך 

 ידי את כל הדורש תיקון.הקבלן מידית למזמין, ויתקן באופן מ

הקבלן יאבטח את המט"ש לאורך כל היממה כל ימות השנה ויעשה ויפעיל את כל האמצעים העומדים 
 לרשותו.

 אמצעי זהירות ונוהלי בטיחות  18

 ומחלות תהידבקויומניעת  18.1

משרד  או על פי דרישת\הקבלן יגיש למזמין נהלי עבודה כגון בעת אירועי ומועדי חירום, ו 18.1.1
 מזמין וככל שיידרש. ה או\הבריאות ו
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ש להקפיד על תנאים סניטרים נאותים, רחיצת ידיים תכופה וכו'. המתקנים הסניטרים י  18.1.2
 יצוידו כל העת באמצעים הנאותים כגון סבון, מגבות, נייר וכו'.

יש לחסן את העובדים נגד מחלות שונות עפ"י הנחיות משרד הבריאות  ובתדירות   18.1.3
 ידם. שתיקבע על

 יש לשאוף לבצע את עבודות התחזוקה תוך שימוש בכפפות.  18.1.4

 אין לאחסן דגימות שפכים וקולחים יחד עם המזון.  18.1.5

  נוהלי הבטיחות 18.2

. בנוסף לנהלים אלה הקבלן 6 'מס בנספחהבטיחות המחייבים את הקבלן מופיעים  נוהלי 18.2.1
הנ"ל(, והוא זה האחראי כפוף לכל הוראה עדכנית בחוק )גם אם לא נכללה בנוהלי הבטיחות 

 על הבטיחות.

 של הבטיחות מפקחבכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של כללי הבטיחות, יזמין הקבלן את 
 לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו. העבודה משרד

יספק ציוד בטיחות נייד, כמפורט במפרט הבטיחות כמו כן קיים במכון שילוט  הקבלן 18.2.2
 וייחדשיידרש להשלים את כל השילוט הנדרש במידה וחסר שילוט כנדרש, אזהרה, הקבלן 

 את השילוט כנדרש מעת לעת.

יחד עם זאת במידה ויידרש ע"י מפקח הבטיחות, או יועץ בטיחות של המזמין, או במידה 
והוראות החוק דורשות, או הקבלן מוצא לנכון שעל מנת לשמור על כל כללי הבטיחות יש 

אמצעי אזהרה, או ציוד בטיחות נוסף, על הקבלן לרכוש ולהתקין אמצעים להוסיף שילוט, 
 וציוד זה, כחלק מחוזה זה, ולא תשולם לו כל תוספת בגין מילוי דרישה זו.

הקבלן יעביר אחת לשנה סקר סיכונים מפורט למט"ש אשר יבוצע על ידי ממונה בטיחות   18.2.3
 מטעמו.

רבעוני אשר יבוצע על ידי ממונה בטיחות הקבלן יעביר אחד לשלשה חודשים סקר סיכונים  18.2.4
 מטעמו.

הקבלן יתקן ויקפיד על שמירת כל דרישות הבטיחות באתר ויתקן את כל דרישות ממונה  18.2.5
 הבטיחות מטעמו ללא דיחוי.

  סביבתיים מטרדים מניעת 18.3

הקבלן אחראי  למנוע מטרדים סביבתיים מכל סוג שהוא, כגון: מטרדי ריח ורעש בהתאם לכל 
העדכניות והרלוונטיות.  עליו לנקוט לשם כך בכל האמצעים הנדרשים ובכלל זה גם תפעול התקנות 

ותחזוקה שוטפים ומיטביים בהתאם להוראות היצרן של מערכות נטרול הריחות. כמו כן במידה 
וחסרים במט"ש אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים על הקבלן להתקין כאלה, זאת תוך תאום 

 זמין.מראש וקבלת אשור המ

במידה וחל מטרד סביבתי מתוך או כתוצאה מהמט"ש, יטפל הקבלן באופן מלא ומיטבי בתקלה 
לא ינתן תגמול כל  .במהירות האפשרית תוך דיווח מלא לרשויות הרלוונטיות ולמזמין באופן מידי

שהוא לקבלן על אירועים אילו ואף יתירה מכך יהיה אחראי כלפי החברה לכל חשיפה אשר תגיע 
 חו עקב אירועים כעין אלו.לפת

 מטרדים סביבתיים כגון:

יבצע הקבלן סקר ריח מקיף לסביבת המט"ש על מנת לאבחן את מקור הריח  – מטרדי ריח -
 ולנטרלו.

או כל שפך אחר אשר ימצא במט"ש,  שפך בוצה, גבבה, גרוסת – שפך כל שהוא בתוך המט"ש -
בגבולות המט"ש יטופל באופן מידי, יציאה מחוץ לגבולות המט"ש, יתחום הקבלן במהירות 
האפשרית את הגורם המזהם, ימנע בכל האמצעים העומדים לרשותו השפעתם על הסביבה, 

 ויחזיר את השטח לקדמותו.

כר מידי, ידווח לכל הגורמים, יבצע הקבלן ס – גלישת שפכים/קולחים מחוץ לשטח המט"ש -
 וישאב את כל השפך בחזרה לגבולות המט"ש.
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הקבלן יבצע את כל הפעולות  ,כל אירוע פגיעה בסביבה כתוצאה מפעילות המט"ש באשר היא -
 הנדרשות לטיפול מלא באירוע כולל דיווח כנדרש על פי דין.

  

 קליטת ביוביות  19

 כללי  19.1

 במתקן הקליטה הקיים בתחומי המט"ש. הקבלן אחראי על קליטת הביוביות
בעת הגעת ביובית לשטח המט"ש, תעשה כניסת הביוביות אך ורק בתאום ואשור מנהל המט"ש 

 .מטעם קבלן ההפעלה ולאחר שזה בדק שהביובית מאושרת לקליטה על ידי המזמין
 

 קליטת ביוביות באתר תהיה על פי קבלנים מאושרים מראש על ידי המזמין. 
ויב יהיה לקלוט את קבלני הביוביות של תאגיד מעיינות השרון. כל ביובית אחרת אשר הקבלן מח

 יבקש הקבלן להביאה לאתר לקליטה, יידרש הקבלן לאשרה מראש ובכתב על ידי המזמין.
 ללא אישור בכתב לנ"ל ביובית שתקלט באתר ללא היתר תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
הקבלן מחויב לבדוק את תכולתן  ,לשפוך תכולת הביובית לצורך מתן אשור לנהג הביובית

 .9מס' בהתאם לכל הנדרש ב"נוהל קבלת ביוביות" המצורף כנספח 
 

הקבלן מחויב לקלוט את כל הביוביות של נותני השירות למזמין, כאשר נותני השירות יישלחו 
 המט"ש. על ידי המזמין ותכולת הביובית ידועה ואיננה פוגעת בתפקודו התהליכי של

 
 הקבלן לא יקלוט אף ביובית שלא מאושרת מראש ושמקור שפכי אינו ידוע למזמין.

 

   ביוביותלקבלן בגין קליטת  התמורה 19.2

קליטת ביוביות ואשר הסכם לקלוט ביוביות רק של גופים שחתמו עם המזמין על הקבלן מחויב 
ע"י קבלן הביובית  בפועלמתוך התמורה שתשולם  %50הקבלן יהיה זכאי ל .אושרו על ידי המזמין

יועבר לקבלן הנותרים. סכום זה  50%יהיה זכאי למזמין . הבגין קליטת תכולת הביוביות במט"ש
  .החשבון החודשי לתפעול המט"שבמסגרת 

, תעודות בדיקה מכל ביובית, דיווח של כל הביוביות שנקלטו בחודש החולף דיווח חודשי מרוכז
ימסרו  9בנספח  מס' בהתאם ל"נוהל קבלת  ביובית" המצורף  ןורישומ , נפחןיוביותבהעל כל 
הדיווחים. והקבלן יציג בפני המזמין כל מסמך שיידרש לצורך בדיקת  עם חשבון חודשי למזמין

 .החשבון החודשייבדק ללא העברת הנ"ל לא 

למשך תקופת על הקבלן לשמור במרוכז ובנייר את כל תעודות הבדיקה והרישומים הנ"ל 
 . ההסכם וכן שנה אחת מתום ההסכם

 תפעול ומעקב  על התהליך   20

  אחריות תהליכית 20.1

הקבלן יהיה אחראי ליעילות התהליך ולהפקת קולחים ובוצה באיכות הנדרשת באופן רציף  על פי 
ישיון העסק וכן להובלתה של הבוצה העודפת לטיפול משלים באתר התקנות העדכניות ובהתאם לר

הכל כנדרש בתקנות וברישיון העסק וכן כמפורט במסמכי מכרז זה. במידה וחלה הרעה בתהליך   ,חיצוני
על הקבלן לדווח על כך מידית למזמין ולנקוט באמצעים  ,הגורמת לאי עמידה בתקנות מסיבה כלשהיא

ו הרעה וקריסת התהליך תוך היוועצות עם מהנדס התהליך השייך לצוות שימנע ,ובפעולות מידיות
 הקבלן ותוך תאום וקבלת אשור של המזמין. 

 )בוצה משופעלת( פרמטרים עיקריים לבקרה ושליטה על התהליך 20.2

 מפורטים להלן מספר פרמטרים עיקריים לשליטה על התהליך :

 ( SRTגיל הבוצה ) .א
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 ימים. 10 גיל הבוצה המתוכנן הוא .א

 

SRT של רצוף יומי סילוק י"ע ישמר המתוכנן הבוצה גיל

1

הנמצאת במערכת  המוצקים מכמות  
 הבוצה המשופעלת, בהתאם לנוסחא הבאה:
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 (1 ) 

 כאשר:

wQ -  .)נפח הבוצה העודפת היומי )מק"י 

Σv - .)נפח אגני האיוור הפעילים )מ"ק 

Xa -  ריכוז( המוצקים המרחפיםTSS.)( באגני האיוור )מג"ל 

RX - ( ריכוז המוצקים המרחפיםTSS.)( בבוצה המסוחררת )מג"ל 

באחריות הקבלן לבדוק את ריכוזי המוצקים המרחפים הנ"ל כחלק מהמעקב התהליכי  זאת גם 
 כמפורט בהמשך. 

 בכל מקרה תקינות תהליכית הנה באחריותו המלאה של הקבלן.

 (DOמומס ) ריכוז חמצן .ב

 "למג 1-1.5ריכוז החמצן המומס בחלק האירובי באגני האיוור צריך להישמר בתחום ריכוזים של 
לפחות. הריכוז הנ"ל מנוטר ברציפות באמצעות מד חמצן מומס רציף הממוקם בריאקטורים  

 הבקרה לתכנת בהתאםהשמירה על ריכוז החמצן הרצוי מתבצעת ע"י בקרה על המפוחים  .הביולוגיים
 .מג"ל 0-0.2 להיות צריך המומס החמצן ריכוז ,באגן האנוקסייםבאזורים  ."שבמט החדשה

  בקולחים ריכוז אמוניה  .ג

דהנטריפיקציה  -הקבלן נדרש להרחיק אמוניה בהתאם לתקנות תוך שמירה על תהליך נטריפיקציה
 רציף ותקין במט"ש. 

  רמת עכירות .ד

 5, ומקס' יומי של NTU 2נני החול ממוצע יומי של שמירה על רמת עכירות נדרשת ביציאה ממס
NTU רמת העכירות נמדדת באמצעות מד עכירות רציף המותקן ביציאה ממערכת סינון החול .

 ומשדר נתונים למחשב הבקרה.

 ריכוז כלור כללי נותר  .ה

 .מג"ל בכל עת בה מתקיים סינון קולחים 1ריכוז הכלור הנותר במוצא המט"ש נדרש להיות לפחות 
קולחים לא יוזרמו מחוץ למט"ש ללא עמידה בערכי התקנות ועל הקבלן חלה האחריות המלאה 

על פי דרישות  בקרה רציפה באמצעות מד כלור על ריכוז הכלור הנותר הכללי.לכך. קיימת מערכת 
לכל הפחות בכל זמן  מג"ל 1משרד הבריאות הריכוז הנ"ל ביציאה ממערכת ההכלרה צריך להיות 

 קולחים מהמט"ש. בו יוצאים

   ניטור ומעקב תהליכי   20.3

 יעילות, הטיהור תהליך על מצב תמונת לקבל הן הניטור הקבלן מחויב לנטר ולבקר את התהליך. מטרות
הטיהור ואת  מכון קולחי את ולאפיין, במערכת המתעוררות בעיות לזהות, השונים המזהמים הרחקת
 .הבוצה
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 האמצעים העומדים לרשות הקבלן לצורך ניטור ומעקב תהליכי הם:  

 אמצעי ניטור רציף וקריאתם במערכת הבקרה. .א

 דוגמים אוטומטיים המוצבים בכניסה למט"ש , וביציאה ממנו לאחר הסינון השלישוני. .ב

 דיגום ובדיקות מעבדה שונות שיתבצעו בתדירויות שונות.  .ג

 דיווח לצורך לנדרש בהתאם ניטור לבצע יש, התהליך על מצב תמונת לקבלת הדרוש לניטור בנוסף
 .בהמשך ראה - לרשויות

 ובמידה התהליך אחר למעקב הנדרשת מזו גבוהה דיגום תדירות לביצוע הרשויות ודרישות במידה
 את לבצע יהיה הקבלן ועל הרשויות דרישת תגבר נוספים פרמטרים בדיקות הרשויות י"ע ויידרשו

 .הרשויות י"ע הנדרש כל

מחוייב הקבלן לבצע כנ"ל ללא תוספת  ,תוספת בדיקות מעבדה ידרוש במידה ומזמין העבודה
 תשלום כל שהיא ובהתאם לדרישת המזמין.

את הבדיקות שיתבצעו כמעקב תפעולי לצרכים פנימיים רשאי הקבלן לבצע הן במעבדה הפנימית 
בדיקות בהתאם לנוהלים המפורטים של המט"ש או במעבדה חיצונית. אך בכל מקרה יבוצעו כל ה

  (.המהדורה האחרונה) "Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater-ב

כמפורט -הבדיקות שתבוצענה עבור דיווח לרשויות תעשנה במעבדה העונה על דרישות הרשויות
 בהמשך.

   פרמטרים לאיפיון הזרמים בתהליך  20.4

 דיגום תוצאות דיווח

הקבלן יוודא כי המעבדה המבצעת את הדיגום במט"ש תדווח באופן אוטו' את כל תוצאות הדיגום 
 למערכת הדיווח האוטו' של משרד הגנה"ס והבריאות.

 

 שפכים דיגום

 בשני זרמי השפכים הנכנסים למט"ש על פי הפירוט להלן:מורכב הקבלן יידרש לבצע דיגום שפכים 

כניסת קו הסניקה למט"ש ישנה שוחת שבירת לחץ לקו, לאחר  -קו סניקה "חוף השרון" .1
)מעבדה  הקבלן נדרש לבצע דיגום שפכים מורכב אחת לשבוע לזרם הנכנס מקו חוף השרון

 חיצונית(.

כתלות באופי הדיגום. דיגום זה  1R, שוחת דיגום חדשה, או בשוחה D7שוחה  -קו אחוד .2
)מעבדה  ת זרמים חוזריםיהיה לקו אחוד של השפכים הנכנסים למט"ש לפני כניס

 חיצונית(.

לאחר קבלת דיגומים מורכבים בהתאם  -חישוב אחוז תרומה יחסי של כל תורם שפכים .3
תחושב התרומה היחסית של כל תורם שפכים למט"ש וכן העומס המתקבל  1+2לסעיפים 

 בו ביחס לתכן הסניטרי של המט"ש.

השפכים הנכנסים למט"ש לאחר זרם אחוד של  -זרם שפכים אחוד לאחר מגובים עדינים .4
מעבדה כניסת זרמים חוזרים על מנת לדעת את תרומת הזרמים החוזרים בתהליך )

 פנימית(.

 

 קולחים דיגום

, ובדיגום מורכב דיגום קולחים יבוצע בהתאם לדרישות כל דין, ולפחות דיגום של פעמיים בשבוע
 .ומקורר

 כל דין.כל הפרמטרים הנדגמים יהיו בהתאם לדרישת 
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כדי לאפיין התהליך ולזהות בעיות שמתהוות על הקבלן לעקוב אחר פרמטרים שונים המאפיינים 
 את הנוזל המעורב והבוצה שהעיקריים שבהם הם:

 נוזל מעורב  .א

 אקראיות דגימות לקיחת ידי על ייבדק מרחפים מוצקים ריכוז: מרחפים מוצקים בדיקת •
(grab samples ) את לבצע יש, בנוסף. האיוור מאגנישל הנוזל המעורב בסמוך ליציאה 

 מאזן לבצע מנת על, קולחיןומ הגולמיים השפכים מן שנלקחות דגימות עבור גם הבדיקה
 .במערכת המוצקים של יומי

 בנוזל הנדיפה הפרקציה ותחושב הנדיפים המרחפים המוצקים ריכוז ייבדק בשבוע פעם
 .המעורב

: יש לבצע פעמיים בשבוע אבחון  של האוכלוסייה הקיימת באגן אבחון מיקרוסקופי •
האיוור  באמצעות מיקרוסקופ. יש לזהות קבוצות חיידקים דומיננטיות וביחוד לאבחן 
קיום פילמנטים העשויים לפגוע בתכונות השיקוע של הבוצה ולהרע את יעילות התהליך 

 .קולחיןואיכות 

קצב צריכת  פעם בשבוע על הנוזל המעורב.: בדיקה זו צריכה להיעשות SOURבדיקת  •
 החמצן הסגולי מהווה אינדיקציה ל"חיות" של הביומסה.

הקבלן יבצע מבחני שיקוע על בסיס יומיומי לבדיקת תכונות השיקוע  - מבחני שיקוע •
 המתקבל במט"ש, ערכים אלו ידווחו בדוח החודשי לתפעול המט"ש.  SVI- ודיווח ערך ה

 בוצה  .ב

תתבצע בדיקה של ריכוז המוצקים המרחפים בבוצה  ,מדי יום - בוצה מסוחררת •
הביולוגיים  מהריאקטורים( grab samplesהמסוחררת על ידי נטילת דגימות בדידות )

ריכוז זה מכתיב את נפח הבוצה העודפת שיש להוציא במוצאם לכיוון המצללים, 
 הבאה:  מהמערכת, על פי הנוסחא 
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 כאשר:

WQ  - ( בהתאם   לנוסחא ,)(  1נפח בוצה עודפת שיש להוציא )מק"י
 לעיל. 14.2בסעיף 

XRW  - .)משקל מוצקים עודפים ביום שיש להוציא )קג"י 

RX - .)ריכוז מוצקים מרחפים בבוצה המסוחררת )מג"ל 

 בבוצה המסוחררת.ריכוז המוצקים המרחפים הנדיפים ייבדק פעם בחודש ויחושב ערך הפרקציה הנדיפה 

 הכנת תוכנית דיגום  21

על הקבלן להגיש לאשור המזמין תוכנית דיגום ובדיקות  ההזכייתוך שבועיים מיום קבלת הודעת 
 .ש"המט תפעול צרכי על והן הידועות העדכניות הרשויות דרישת על הן המבוססות שיבוצעו במט"ש 

נקודת  שכדוגמתה מוצגת להלן ותכלול את הפרטים הבאים: EXCEL התוכנית תוכן בפורמט של טבלת 
שעות /מורכב  24הדיגום )לכל נקודה ינתן מיספור(, אופן הדיגום )רציף, חטף, מורכב שעתי 

פרופורציונאלי לספיקה(, תדירות הדיגום, הפרמטרים שיבדקו בכל נקודת דיגום ותדירות בדיקת כל 
יקות. את הדיגומים והבדיקות שיש לבצע על פי דרישות פרמטר, ציון שם המעבדה בה תבוצענה הבד

הרשויות, רישיון העסק והתקנות העדכניות יש לסמן בצבע נפרד מאלו שיבוצעו כמעקב פנימי עבור 
 התפעול השוטף.

 לאופן הכנת טבלה לתוכנית דיגום  דוגמא
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שפכים  -נקודה א'  תיאור
 גולמיים 

 -תהליך –נקודה ב' 
ריאקטורים, הסמכה 

 מעכל וכדו'

קולחין  -נקודה ג'
 יציאה

הפרמטר 
לבדיקה/ה

מעבדה בה 
 יבוצע 

אופן  יחידות
 הדיגום 

תדירות 
 הדיגום

אופן 
 הדיגום 

תדירות 
 הדיגום

אופן 
 הדיגום 

תדירות 
 הדיגום

 רישום ודיווח  22

 כללי  22.1

המוסמכות בהתאם לתקנות רישום ודיווח מפורט למזמין ולרשויות  הקבלן מחויב במעקב,
תדירות ואופן  העדכניות, רישיון העסק, בהתאם לנדרש במסמכי מכרז זה ולדרישות המזמין.

 .ולכל הפחות בהתאם לדרישות כל דין הדיווח יהיו כמפורט להלן

הקבלן יחזיק במט"ש יומן תפעול בקובץ קשיח יומי, הכולל רישום כל נתוני התהליך מדי יום, וכן 
 ועים הקורים במט"ש במהלך החודש, יומן זה יהיה זמין למזמין בכל עת.את כל האיר

 

  פרוט הרישום והדיווח הנדרש  22.2

  דיווח ארועים חריגים 22.2.1

למזמין ולרשויות הרלוונטיות זאת כמוגדר ב"נוהל דיווח  מידית ארועים חריגים ידווחו ע"י הקבלן
 . 7כנספח מס' ( שהוכן ע"י חברת "קולחי השרון בע"מ" ומצורף 14.3.2019חריגים" ) ארועים

 הקבלן מחויב לנהוג ולבצע את כל הנדרש בנוהל הנ"ל. 

לכל האמור לעיל, עם כניסת הקבלן לתפעול המט"ש יגיש הקבלן למזמין נהלי עבודה, נהלי חירום  רמעב
העבודה יאשר/ידרוש תיקונים לנהלים עד לקבלת  יום מתחילת תפעולו את המט"ש, מזמין 14בתוך 

נהלים מחייבים אשר יכתבו ויוגשו על ידי הקבלן, נהלים אלו יחייבו את הקבלן בכל משך החוזה, כמו 
כן ככל וידרש הקבלן מעת לעת לעדכן ולרענן את הנהלים על ידי מזמין העבודה יבצע זאת באופן מידי 

 עד להשלמת דרישות המזמין בנדון.

בלן יפעל בהתאם לנהלים מוגדרים מראש בכל אירוע במט"ש על פי הנהלים להלן וכל נוהל חדש אשר הק
 יתעדכן מעת לעת:

 נוהל הגלשת שפכים. •

 נוהל אירועי גשם. •

 נוהל דיווח אירועים חריגים. •
 

  שעות 24דיווח תוך  22.2.2

 שעות מרגע איתור התקלה, 24-למזמין לא יאוחר מ ובאמצעים דיגיטלייםהקבלן ידווח טלפונית 
 במקרים הבאים:

 בהתאם להוראות תקנות קולחים. •

 במקרה של סילוק שפכים, קולחים או בוצה ליעד לא מאושר.  •

או התפתחות מפגעי מזיקים  במקרה של התפתחות מפגעי ריח חזקים ובלתי סבירים, •
 מפעילותו.מכרסמים( מחוץ למט"ש, כתוצאה  זבובים, )יתושים,

 תקלה חמורה בתהליך ו/או חריגה מערכי התקן המירביים. •

 דיווח תוצאות מעבדה מוסמכת לרשויות  22.2.3
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 מתחייבת, המעבדה עבורו בדיקות מבוצעות שעל ידה  המוסמכת, המעבדה כי לוודא  הקבלן על
 . ס"והגנה הבריאות משרד של" לימס" תוצאות דיווח במערכת המעבדה תוצאות את לדווח

 דיווח חודשי  .1

בנוסף לנתונים הנדרשים ברישיון העסק יכללו הדו"חות החודשיים גם את 
 המרכיבים הבאים:

 בדיקות .א

כל תוצאות הבדיקות שבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה. במידה והייתה 
 יש לצרף הסברים לכך. קולחיןהרעה באיכות 

 קליטת שפכים והפקת קולחים .ב

 סה"כ ספיקה חודשית. (1)

 ספיקה יומית ממוצעת. (2)

 ספיקת יום שיא ותאריכו. (3)

 צריכת אנרגיה כללית ואנרגיה לאיוור .ג

 סה"כ תצרוכת החשמל במכון. (1)

 תצרוכת חשמל כללית סגולית )קוו"ט/מ"ק מטופל(. (2)

 תצרוכת חשמל כללית סגולית )קוו"ט/ק"ג צח"ב מטופל(. (3)

 תחום רמת החמצן המומס באגני האיוור. (4)

 תחום הטמפרטורה ביציאה מהמפוחים. (5)

: יש להפיק ולצרף גרפים רציפים של ריכוז החמצן המומס עבור כל הערה
 החודש או חלקו.

 אגני איוור .ד

 ריכוז מוצקים כלליים באגן )ממוצע ותחום(. (1)

 ריכוז מוצקים נדיפים באגן )ממוצע ותחום(. (2)

 גיל בוצה )ממוצע ותחום(. (3)

 ותחום(. טמפרטורה )ממוצע (4)

(5) SVI .לכל ריאקטור 

(6) OUR .)לכל ריאקטור( 

 (WASבוצה עודפת ) .ה

 סה"כ כמות בוצה עודפת חודשית )ספיקה ומשקל מוצקים(. (1)

 כמות בוצה עודפת ממוצעת יומית )ספיקה ומשקל מוצקים(. (2)

 אחוז מוצקים ממוצע בבוצה העודפת. (3)

 

 הסמכת בוצה .ו

 תחום וממוצע. -( , זרחן, צח"כאמוניהאיכות מי תסנין )מ.מ., צח"ב, 
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 מערך סחיטת בוצה .ז

 מספר שעות עבודה בחודש של כל יחידה. (1)

 אלקטרוליט שנצרך.-משקל פולי (2)

 צריכה סגולית של חומר פעיל )ק"ג/טון/מוצקים(. (3)

 מערך סינון וחיטוי .ח

 ( תחום עכירות ביציאה ממערך הסינון )לצרף גרף( 1)

 נותר כללי )לצרף גרף(( תחום ריכוז כלור  2)

במהלך החודש  הביוביותיש לצרף לדו"ח את רישום קליטת   ביוביות קליטת .ט
 לעיל. 13על פי הנוהל המפורט בסעיף 

 "ש.מהמט ופסולת, גרוסתגבבה,  פינוי .י

 חודש במהלך ומלא מסודר ואירועים תקלות ןיומ -ואירועים תקלות .יא
 התייחסות הדורשים אירועים וכן, לתיקונן ז"ולו פתוחות תקלות, התפעול

 .יותר רחבה

 אופן הגשת הדוח: .2

 דוח חודשי יוגש באופן להלן:

"ס הקבלן הגנהאקסל של  גליוןכל עוד נדרשת הגשת  -"סהגנהאקסל  גליון .א
"ס יאשר לא הגנה רדשזה מדי חודש בחודשו, גם לאחר שמ כגליוןיגיש 

או  קיבל אישור ממזמין העבודה כן אם לאהקבלן ימשיך להגישו א ,להגישו
 להפסיק להגישו. "סהגנהממשרד 

אקסל הכולל את כל הפרמטרים הרלוונטיים  גליון -אקסל נתוני מט"ש גליון .ב
לתהליך ואשר כולל חישובי תהליך שונים בהתאם לנספח המצורף לדוח 

 החודשי.

הכולל את ממוצעי כל הבדיקות החודשיות, ערכי  PDF-ב חודשי דוח .ג
השונים שפכים לכל תורם, קולחים, וכן מדים פנימיים במט"ש על  הספיקות

"ש במט אירועים, וגרוסתפי צריכה כגון בוצה עודפת, פינוי בוצה, פינוי גבבה 
 '.וכדו

. ובאחריותו הקבלן ידי על יוגש לעת מעת שיתעדכן כפי הרשויות עבור דוח .ד
 יופץ העבודה מזמין אישור לאחר ורק הפצה לפני לאישור למזמין יוגש הדוח
 .לרשויות הדוח

 הפצת דו"חות

-הדו"ח החודשי של המשרד להגנת הסביבה יוגש לגורמים הסטטוטורים ולמזמין העבודה לא יאוחר מ
 יום ממועד סיום אותו חודש. 15

 לחודש. 15-דוח תפעול פרטני למט"ש יוגש למזמין העבודה בלבד עד ה

אישור מזמין העבודה, ללא אישור מזמין רק לאחר הדו"חות יופצו לגורמים השונים הן בדוא"ל ו
 העבודה אין להפיץ את הדו"ח.

 

 דו"ח שנתי 22.2.4

 הדו"ח השנתי יועבר לרשויות הסטטוטוריות ולמזמין בהתאם לדרישת התקנות.

 PRTR -דו"ח פליטות 22.2.5
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 היאהקבלן  אחריות .הסביבה הגנת למשרד מלא פליטות דוח הקבלן יגיש לשנה אחת
 "ח.הדו להכנת שקדמה השנה במהלך"ש המט לממצאי ובהתאם בזמן ח"הדו להגשת

 .קלנדרית שנה מסיוםיום  54-יוגשו עד ל הפליטות"ח ודו השנתי"ח הדו

 .צורך פי על למזמין ויוגש יוכן לעת מעת העבודה מזמין ידי על יידרש אשר דיווח כל 22.2.6

 

 יומן הפעלה ואחזקה  22.2.7

, זה בסעיף הנדרש כל את שיכלול הפעלה יומן ברציפות לנהל הקבלן על לעיל 5.6 בסעיף כמפורט
 הרישום. לעיל 19 בסעיף הנדרש כל את שיכלול התהליכי המעקב את המתעד רישום לנהל ובנוסף

 תקופת כל במשך"ש במט יישמרו אלו כל. ותיוקם תדפיסים הוצאת"י ע והן במחשב הן יעשה
 את ימסור הקבלן החוזה סיום בעת, עת בכל המזמין של לעיונו פתוחים ויהיו הקבלן של התפעול

 .המזמין לרשות"ל הנ היומנים כל

 נהלי חירום 23

הטיפול בכל הנהלים להלן הנו באחריותו המלאה של קבלן התפעול, כולל אספקת כל הציוד, הקבלנים, 
 הטיפול בסביבה והחזרתו למצב קודם, כולל כל העלויות הנלוות לביצוע מלא ותקין של הנהלים.

 .8נספח  -קולחים מחוץ לשטח המט"ש\שפכיםגלישת נוהל  23.1

 .7נספח  -נוהל דיווח ארועים חריגים 23.2

 .2נספח  נוהל אירוע סייבר במט"ש 23.3

 

 

 

 

 


