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 ' ח נספח

 "ת רמוןשלמטוסים בזמנית לוח הזמנים לתכנון והקמת חוות מכלי דלק 

"ת רמון  שנספח זה מפרט את הנחיות הרשות לעניין תכנון והקמת חוות דלק למטוסים ב .6
 (."הזמנית  "החווה)להלן: 

מפורטות תקופות המשנה הובמסגרת  בעצמו ועל חשבונוהמפעיל יתכנן ויקים את החווה   .2
 :להלן

שתחילתה במועד בו חתמה רשות שדות התעופה ) להלן "הרשות"( על  – תקופת התכנון .2.6
חוזה ההרשאה עם המפעיל וסיומה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי 

 הרשות למפעיל, כמפורט להלן.

תחילתה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות  – תקופת ההקמה .2.2
 הרשות לתחילת ההפעלה, כמפורט להלן. וסיומה במועד הוצאת צו על ידי

 תקופת התכנון .3

המפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לתכנן את החווה לפי הוראות חוזה ההרשאה,  .3.6
 ובהתאם לתקני הבנייה, הוראות המפורטות בתכניות הסטטוטוריות ועל פי כל דין.

ומחיות תכנון החווה יבוצע על ידי המפעיל באמצעות מתכננים מורשים, בעלי ידע, מ .3.2
וניסיון בתכנון חוות דלק למטוסים  עפ"י הדרישות המינימליות בפרוגרמה ו, הרשומים 

 כחוק אצל רשם המהנדסים והאדריכלים ובכפוף לאישורם על ידי הרשות.

 תכנון עבודות הבניה יבוצע בשלבים הבאים: .3.3

  בניה היתרב והשלמות תכנון מפורט סופיות תכניות הכנת -א'  שלב  .3.3.6

תכנון הצורה הסופית של המתחם ומערכותיו,  כולל  -תכנון סופי של המתחם  
השלמות של תכנון חתכים, חזיתות, תאום מערכות. הכנת תכניות סופיות וכן 

 .ה מהרשויות המוסמכות על כל הנספחים המתחייבים לביצוע ילהיתרי בנימפורט 

 שלב ב' ביצוע  .3.3.2

יזמין/ייצר את הציוד  המפעילאישור התוכניות והציוד  לאחר .3.3.2.6
 .(יביל ציוד להיות אמור הציודהנדרש לחווה )כל 

 יתקין את הציוד בשטח . המפעיל .3.3.2.2

 

 הפעלה/תחילת מתן השירותים -'גשלב  .3.3.3

 שיון עסקיר+קבלת  הרצה והפעלה

 :אבני דרך בתקופת התכנון .4

השלמת מסמכי .   הזמנית להקמת החווההשלמת תכנון מפורט והגשתו לאישור רש"ת  .4.6
 . תכנון לרשויות במסגרת ההיתר

 .קבלת אישור לתכנון סופי של המתקן .4.2

 אבני דרך בתקופת ההקמה .5

, בהתאם לתכנון זמניתהמפעיל יתחיל בהקמת חווה  -ביצוע עבודות ההקמה .5.6.6
המאושר ולהיתרי הבניה, אך ורק לאחר שקיבל את צו לתחילת עבודות 

 ההקמה, כאמור לעיל.
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 השלמת עבודות ההקמה .5.6.2

עבודות ההקמה, ייקבע במועד בו יגיש המפעיל לידי  מועד השלמת -
 הרשות תצהיר, החתום על ידי מורשה החתימה של המפעיל, ובו

פירוט של כל המסמכים שהוגשו על ידו לכל הגורמים המוסמכים 
במסגרת הבקשה לקבלת אישור אכלוס, הכוללים לפחות את כל 

הפיתוח אישור אדריכל נוף על ביצוע  המסמכים המפורטים להלן
 בהתאם.

אישור מהנדס המערכות של המבנה על חיבור מערכת ביוב והניקוז  -
 למערכת הכללית.

אישור תשלום לאתר פסולת מורשה. מכתב מסכם מאתר מורשה +  -
 חישוב כמויות פסולת.

 אישור המשרד לאיכות הסביבה על מילוי תנאיו בהיתר. -

 .אישור משרד הבריאות על מילוי תנאיו -

בנה + בטיחות אש + כבאות אש לביצוע עפ"י אישור בטיחות מ -
 תכנית מאושרת.

אישור הג"א על תקינות מרחבים מוגנים + אישור מעבדה על  -
 איטום.

אישור האחראי על  אישור יועץ הסידורים לאנשים עם מוגבלויות. -
 הביקורת על ביצוע התשתיות בהתאם לתכניות מאושרות.

 אישור הפיקוח על הבניה. -

 .אש בפני הבניה מוצרי עמידות בדבר אושרתמ מעבדה של אישור -

מינוי הקבלן + תעודת קבלן רשום+ אישור הקבלן על ביצוע  -
 עבודות.

 . מפה+  מוסמך מודד הצהרת בצירוף בניין קווי סימון -

 הצהרה על גמר עבודות פיתוח בצירוף מפה מצבית של מודד -

 (4 מסמךקורת )יהודעה על מינוי האחראי לב -

 ג'(26גמר)תקנה מילוי בקשה לתעודת  -

 אישור רת"א -

 רוקציהאישור מהנדס קונסט -

 DWGבמדיה דיגיטלית ובפורמט  AS MADEתכניות  -

 אישור רש"ת -

 אישור חיבור חשמל. -

אישור חיבור ותקינות מערכות מ.נ.מ. )גילוי אש, כריזה, תקשורת,  -
 בקרת מעברים וכו'(

מועד סיום עבודות ההקמה בהתאם לאמור לעיל יהיה לא יאוחר  .5.6.2.6
 . המפעילחודשים ממועד מסירת האתר לידי  4מאשר 

הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל ועל פי שיקול דעתה,  .5.6.2.2
 להאריך את תקופת ההקמה האמורה, ככל שתמצא לנכון.

 מועד קבלת אישור האכלוס .5.6.3

יב על פי כל דין מאת על המפעיל לקבל את אישור האכלוס, כמתחי .5.6.3.6
ימים מהיום בו סיים את  16הרשויות המוסמכות לא יאוחר מתום 

 עבודות ההקמה, כאמור לעיל. 
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הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל ועל פי שיקול דעתה,  .5.6.3.2
להאריך את התקופה לקבלת אישור אכלוס האמור, ככל שתמצא 

 לנכון.

 מועד סיום תקופת ההקמה .5.6.4

בכתב, צו לתחילת הפעלה של החווה, בנוסח הרשות תוציא למפעיל,  .5.6.4.6
ימים מהמועד בו ניתן אישור  36לחוזה, תוך  ו"המצורף כנספח ט

 .האכלוס כדין

 לחוזה 6'כנספח טוצו זה, כפי שנשלח למפעיל על ידי הרשות, יצורף  .5.6.4.2
 ההרשאה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תחייבויותיו על פי  אי עמידתו של המפעיל בכל ה -עמידת המפעיל בלוחות הזמנים .5.6.5
 .הפרה יסודית של החוזהה הוראות נספח זה מהוו

 



 
 61.8.61המתייחסים לחוות המכלים בשת רמון                                                                                        נספחים

 

 04מתוך  7עמוד 
 

 

 ' ט ספחנ

 ()מצורף בהמשך בנפרד לחווה הזמנית  הנחיות לתכנון ובינוי

 

 

 הנחיות לסיום התפעול של החווה הזמנית 

את כל המתקנים  המפעילבסיום פעילות החווה הזמנית והתחלת הפעילות בחווה הקבועה יפרק 

 של החווה הזמנית ויפנה את שטח החווה הזמנית .

איכות את השטח כשהוא נקי מכל פסולת כולל אישור  המפעיללאחר פינוי כל השטח ימסור 

 הסביבה שכל השטח נקי  ולא קיים זיהום בקרקע.
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 'ינספח 

 נספח תפעול ושרות

 רמוןע"ש  בשדה התעופה תדלוק מטוסים 

 
 רקע .6

ע"ש   המפעיל יספק שירותי תדלוק מטוסים  לחברות התעופה בשדה התעופה הבינלאומי

 אילן ואסף  רמון. 

הנספח התפעולי להלן יפרט את הפעולות של המפעיל בשטח האווירי בשדה התעופה החדש 

 של אילת ע"ש רמון. 

 הגדרות  .2

ד להמראה, נחיתה החלק של שדה התעופה המיוע - (Maneuvering Area)  התמרון אזור .א

 (.Apronsוהסעה של כלי טיס. לא כולל את רחבות החנייה )

החלק של שדה התעופה המיועד להמראה, נחיתה  – (Movement Area) התנועה אזור  - .ב

 הסעה או גרירה של כלי טיס, הכולל גם את אזור התמרון ואת הרחבות.

 .טיס לכלי לחניית המיועד ברחבה מוגדר אזור - ircraft Stand)(Aחנייה  עמדת  - .ג

אזור בשדה התעופה המיועד לשימוש כלי טיס בעת העמסה ופריקה  – (Apron) רחבה  - .ד

או תחזוקה.  חנייה, תדלוק דוגמת ,טיס לכלי שירות מתן ובעת ,טובין של או של נוסעים

 .תאום מרכז באחריות נמצא

נתיב נסיעה לכלי רכב בעוקף את עמדות חנייה המטוסים החונים  – זנבות עוקף כביש  - .ה

 .U7, U7-A, U8A, U9 U9A, בעמדות   Uברחבה

. התמרון ואזור המסלולים למעטכל השטחים  בצד האווירי,   – אווירי/המבצעי  השטח  - .ו

 תאום.-מרכז של באחריות נמצא המבצעי השטח

עד ס"ג של   רחבת חניית המטוסים מול בניין הטרמינל. – Uרחבת חנייה ראשית  -  .ז

 .444/466בואינג 

 ואמבריירים.   ATR72רחבת חניה למטוסים מסוג  – Tחנייה   רחבת  - .ח

ו ומטוסים עד סדר גודל  434/866רחבת חנייה למטוס מסוג בואינג  – Sחנייה  רחבת  - .ט

 .  156GOLFSTREAM  של

לחניית  מטוסים קלים עד סדר גודל של  ת, משמשהדרומית הרחבה – R רחבת הקלים   - .י

 WEST WIND. 

-כלי של ולנחיתה להמראה המיועד התעופה בשדה מוגדר מלבני אזור – אזור המסלול .יא

מ', מצידו המזרחי והמערבי ומשפת המסלול עד גדרות  656של  במרחקטיס, ורצועה 

 .המגדל באחריות נמצאבצד צפון ובצד דרום.  השדה

כל השטחים הנמצאים בצמוד לשטח הסלול באספלט כפי שנקבע   - סלולים לא שטחים  .יב

 בתקנות ונכללים בתחום הגדר המקיפה את ש"ת רמון.

 .לעיל שפורט כפי המבצעי השטח הפעלה אזור  - .יג
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   הכללים  .3

, )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה(, הטיס בתקנות 22 ותקנה 21 תקנה .א

 . 1992-תשנ"ב

 על התעופה שדההעבודה )התנהגות בשטח האווירי ונוהל תדלוק מטוסים( של  נהלי .ב

 .ותיקוניהם  עדכוניהם

 

 והדרכות הרשאות, רישיונות .4

כניסה לשטח המבצעי לצוותי המפעיל, ייעשו על ידי המפעיל מול  לרישיונות בקשות .א

(, המוגבלים לשטחים)כניסה  התעופה שדות רשות בכללי כאמור, ןמחלקת הביטחו

 .לעיל כהגדרתם הכללים כלפי -ועל, 6883-"גהתשמ

 צפוני תפעולי ושער דרומי תפעולי שער דרך תבוצע ממנו והיציאה המבצעי לשטח הכניסה .ב

 .בלבד

 על המפעיל לדאוג להדרכת עובדיו ומעסיקיו בכללים האמורים בס"ק א. לעיל. .ג

 מטעם בתעבורה בטיחות מקצין ההדרכה לתוכנית אישור ולקבל לתאם המפעיל על חובה .ד

 .הרשות

 לקצין בכפוף, המפעיל של בטיחות קצין אחריות תחת יהיו התפעוליים הכלים כל .ה

נהיגה פנימיים בשטח  רישיונות, סימון, רישוי: כולל"ת  רש של בתעבורה הבטיחות

 המבצעי ועמידה בתקני בטיחות.

הכניסה לתחומים המוגבלים בזמן השהות בשטח האווירי ובשטחים  רישיון את לענוד יש .ו

 המוגבלים בכלל.

 

 המפעיל של תפעולי ציוד .5

 תאום מרכז מנהל  החוזה מנהל של אישור נדרש, האווירי לשטח חדש ציוד הכנסת בכל .א

 .הרשות של בתעבורה הבטיחות וקצין

 בשטח הפועלים אחרים גופים של מציודם שונה בצבע יסומן המפעיל של התפעולי הציוד .ב

 .המנהל להנחיות בהתאם ויהיה האחרים התפעולי

למפעיל  הייעודייםהציוד התפעולי של המפעיל יימצא אך ורק בשטחים המסומנים   .ג

פי -על, אחר שטח בכל או, המטוסים חניית ברחבות הרשות אישרה אותם אשר, בלבד

 .תאום מרכז קביעת

הציוד תפעולי של המפעיל בשטחים הפתוחים, במקומות המיועדים למפעיל  אחסון .ד

פי גודל השטח שהוקצה על ידי הרשות ותעריפי -בשטח האווירי, יחויב בתשלום, על

 הרשות, כפי שיהיו מעת לעת.

תפעולי של המפעיל שיחרוג מהשטח אשר הוקצה לו,  יחויב בתשלום עפ"י תעריפי  ציוד .ה

 ב בפינוי הרכב .הרשות . המפעיל יחוי
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  בנמלבשטחים הפתוחים, ברחבות החנייה, בשטח האווירי ובחוות המיכלים,  השימוש .ו

 ובנספחי זה בנספח מפורטים אשר, הבטיחות כללי כלפי -על יתבצערמון  התעופה

 .הבטיחות

 

 :כלליות הנחיות  .6

 של התעופה בשדות)בטיחות  הטיס תקנות, 22 התקנ ב ההנחיות"פ ע יפעל המפעיל .א

 .1992-"בתשנ(, התעופה שדות רשות

וברזרבות מספיקות בהתאם ללוח  666LL ובנזין"ל דס בכמויות להצטייד אחראי המפעיל .ב

 הטיסות.

 .המפעיל"י ע שיגרם שהוא סוג מכל לנזק באחריות תישא לא הרשות .ג

המפעיל יישא בהוצאות הנזק שיגרמו למתקני הרשות אם מי מטעמו פעל בניגוד לנהלי   .ד

 התפעול.

 פי לוח הטיסות וסוגי המטוסים. -יפעל על המפעיל .ה

אילת ע"ש  שלהתעופה  שדהשל הפעלת  במקרה: לדוגמא) מיוחדת הפעלה של במקרים .ו

 המפעיל המתדלק יגיע, אחרת מסיבה הפעלתו או"ג, לנתבמשנה -כשדה רמוןואסף  אילן

 (.שנחתו למטוסים דלק ויספק אמיתי בזמן הודעהפי -על/רמון אילת"ת לש

 

 מטוסים  תדלוק.     .4

 .הנוסעים ירידת גמר לאחר רק המטוס בתדלוק להתחיל המתדלק באחריות .א

 נמצאים נוסעים כאשר/או ו הנוסעים /עלייתירידת כדי תוך תדלוקב צורך של במקרה .ב

לבצע  אין"חם".   תדלוק ביצוע לצורך כבאית להזמין התעופה' חב באחריות, מטוסב

 ".חם"תדלוק עוד לא מתקיימים התנאים הכתובים בנוהל -תדלוק כל

 )נומינלית(/דקה. תערך בדיקת אימות בשטח. ליטר 1444-מ יפחת לא התדלוק קצב .ג

מענה לצורך של שאיבת דלק מטוס, כתוצאה מתקלה   ,במיידייעמיד,  המפעיל .ד

 תחזוקתית, או תקלה בדלק עצמו.

 .בלבד התעופה' חב נציג ורבאיש בתדלוק יתחילו המתדלקים .ה

 וייתן המפעיל"י ע יקבע רכב כל של התדלוק ונפח המפעיל שיפעיל התדלוק רכבי מספר .ו

 . התעופה חברות  של והבנזין"ל הדס ולדרישות הטיסות ללוח מענה

 מטוסים מספר של זמני בו לתדלוק מענה ייתן הפעילות  שעות בכל המתדלקים מספר .ז

 עובדים משני המתדלקים מספר יפחת לא מקרה בכל.  המתוכנן הטיסות לוח"י עפ

 ( מתדלק)אחראי/רמ"ש  + 

 שייכתב בטיחות בנספח יפורטו המטוס סביב ולבטיחות לתדלוק בנוגע מפורטות הנחיות .ח

 ע"י המפעיל ויאושר על ידי המנהל.

 ומבצעיות תפעוליות בהדרכות לעת מעת להשתתף עובדיו את לשלוח המפעיל על חובה .ט

 .דרישתה פי ועל, הרשות מקיימת אותן
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 מסוג התפוצצות מוגןשיימצא בידי נציגי המפעיל במשרד ובמשמרת מכשיר קשר  חובה .י

 ישיר בקשר להיות שיוכלו מנת על(  החוזה מנהל שיורה כפי אחר מכשיר כל)או  טטרה

 .ברשות התפעוליים הגורמים עם

על כל רכבי המפעיל לנוע בשטח האווירי עם מנורה מהבהבת כתומה )צ'קלקה(  חובה .יא

 .בטיחות מסיבות ובלילה ביום

 .זוהרים אפודים לבישת חובתתפעול קרקעי בשטח האווירי חלה  בכל  .יב

 מנהלשיורה  כפי ",מאש ואזהרה מסוכנים"חומרים לסמן את הרכב במדבקות  חובה .יג

 .החוזה

רכב בשטח המבצעי תעשה בזהירות רבה. סטייה מנתיב נסיעה לרכב מותרת  תנועת .יד

 לצורך גישה למטוס חונה בדרך הקצרה ביותר מהנתיב אל עמדת חנייה והעמדת 

 הריסון המתוחם בצבע אדום. לשטח מחוץ המסומן בשטח הרכב             

  כלי להחנות אין. רכב כלי לחניית המסומנים במקומות ורק אך, המבצעי בשטח חנייה .טו

 .המבצעי השטח של השוטף לתפעול יפריע בו באופן רכב

 לעובד או לרכב תפעולי בשטח האווירי הוא לצורך תפעול טיסה בלבד.אישור כניסה  .טז

התפעוליים בחוות הדלק התפעולית  הרכב כליעל המפעיל לדאוג באופן עצמאי לתדלוק   .יז

 בשטח המבצעי .

 )מרכז תאום, ו/או כל גורם מפקח אחר(.חובה לציית למפקחי הרשות בנמל   .יח

 .תאום ממרכז אישור וקבלת הדרכה ביצוע לאחר אלא המבצעי בשטח לנהוג אין .יט

 חניית ציוד קרקע תפעולי תתבצע  רק במתחם המאושר למפעיל.   .כ

 חניית המטוסים תשמש לרכבים תפעוליים בלבד, חל איסור שימוש ברכבים  רחבת .כא
 פרטיים ברחבת עמדות החנייה.             

 להקפיד על ביצוע האמור בנספח זה הקפדת יתר על מנת לשמור על הבטיחות בשטח     יש .כב
 המבצעי.            

 טיפול ברכבי המפעיל יתבצע בסככת  הטיפולים עפ"י הנחיית מנהל החוזה.    .כג
 

 ית/הקמת חוות מכלים זמנ מטוסים בתדלוקתפקודית  רציפות  .8

 עד זמנית מכלים חוות,ויקים  מטוסים תדלוק לנושא תפקודית לרציפות מענה ייתן המפעיל

 .קבועה מכלים חוות של ההקמה להשלמת

 : השיטה .א

  . באזור מבוטן   מאצרהמכלים עיליים כולל   4להניח  יש

 . המכלים ישמשו כמאגר ביניים עד להקמת חוות המכלים  ארבעת

לתוך  המכלים בעזרת משאבות  הסילוניכביש של המפעיל יפרקו את הדלק  מכליות

 למיכליםומערכות סינון מתאימות שיותקנו בסמוך 

 משאבות בעזרת המפעיל של תדלוק למכליות זה דלק ינופק לדלק איכות בדיקות לאחר

 .מתאימות סינון ומערכות
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 "ת :רשוהתשתיות שיסופקו ע"י  הציוד .ב

 מי גשם ומפריד דלק. משטח בטון עם ניקוז (6

 חשמל, מים , וכיבוי אש לקצה מגרש זמני. (2

 מיכל מוטמן באדמה עבור בנזין )לא דס"ל(. (3

 ממ"ד יביל ככל שיידרש להוצאת היתר להקמת החווה הזמנית (4

    הזמנית המכלים לחוות הרצה ביצוע  .ג

ותכלול פעולות פריקה ומילוי   המפעילההרצה תתבצע מייד לאחר גמר ההקמה ע"י 

 המכליות וכן בדיקות תקינות כל המערכות .  תקופת ההרצה תהא  שני ימי עבודה . 

 .האחזקה לנספח בהתאם הזמנית המכלים חוות את,ויתחזק  יפעיל המפעיל .ד

 ציוד נדרש בחווה הזמנית יהא כמפורט בנספח זה  ובנספח ההנחיות . .ה

 

 הקבועההמכלים  לחוות הרצה תכנית .9

 .ברמוןלבצע בדיקת הרצה לכל מערכות הדלק בחוות המכלים  יש .א
 "ל לטובת בדיקות התקן.בדסהעילי ע"י המפעיל   המיכלביצוע ההרצה : בעת מילוי  מועד .ב
ובנוסף שבועיים הרצה לאחר  העילי המיכלההרצה : שבוע הרצה לאחר מילוי  תקופת .ג

  הקמת מערכות חוות המכלים.
 : תכלול ההרצה .ד

 "ל ובבנזין תעופתי.בדסמכליות כביש למכלי חוות המכלים  פריקת .6
 .המכלים בחוות והסינון השאיבה מערכות בדיקת .2
 "ל ובנזין תעופתי למכליות תדלוק.דס ניפוק .3
 "ל בין המכלים העיליים כולל סינון.דס העברת .4
 .המכלים חוות לניהול הממוחשבת המערכת של  והפעלה בדיקה .5
 "ק למכלים העיליים.התת "ל בין המכליםדס העברת .1
 "ל ובנזין. דסתדלוק מטוס  ביצוע .4
 .ניפוקו ולפני אחסונו בעת,  קבלתו לפני לדלק איכות בדיקות ביצוע .8

 

 : ההרצה לביצוע נדרש ציוד .ה
 "ל דסכביש  מכלית .6
 כביש בנזין  מכלית .2
 "ל  דסתדלוק  מכלית .3
 בנזין תדלוק מכלית .4

 

 : ההרצה לביצוע נדרש אדם כוח .ו
 המכלים חוות/אחראי מנהל .6
 המכלים חוות אחזקה איש .2
 המכלים חוות מפעיל .3
 מטוסים מתדלקי שני .4
 

 :בטיחות .ז
תחילת כל תהליך ההרצה באחריות המפעיל יהיה לתאם עם ממונה  טרם .6

"ת פגישה מקדימה לצורך קבלת הנחיות מקדימות להבטחת תנאי רשהבטיחות 
 הבטיחות המתאימים בתהליך.

 "ת לכל תקופת ההרצה. רשההרצה יתלווה ממונה בטיחות מטעם  במהלך .2
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 "ת לנושא זה.רשתתבצע באישור ובפיקוח של נציג  ההרצה .3
תבוצע הדרכה לעובדי המפעיל על כל מערכות החווה , תקופת ההדרכה למפעיל  .4

 תהיה חופפת לתקופת הרצת החווה.
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 יא' נספח

 ()יצורף בסיום התכנון הזמנית המכלים חוות של יםהסופי התכנון תוצרי -
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 לחווה הזמנית  נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה –' בי נספח

 

 תאריך: _________
 לכבוד

__________ 
__________ 
__________ 

 א.ג.נ.,

 צו תחילת עבודה לתקופת ההקמההנדון: 

 )" החוזה" ( רמון על שם בש"תלמטוסים תפעול חוות מכלי דלק סילוני ל חוזה לקבלת הרשאה

המפעיל: 
 "(המפעיל____________________________________________________________)"

בזאת לידי __________, שהנו _________ מטעם מוסר לחוזה, הריני  4בהתאם להוראות סעיף 
  ההקמה.לתקופת צו התחלת עבודה המפעיל, 

לחוזה, לא יאוחר מיום  8ביצוע עבודות ההקמה כמפורט בסעיף להתחיל ב על המפעיל
.___________ 

לחוזה, לא יאוחר מיום  8על המפעיל להשלים את עבודות ההקמה כמפורט בסעיפים 
.___________  

קודם לתחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילת הביצוע )מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מהן(, 
 ]*יושלם בהתאם לצורך[על המפעיל לבצע את כל אלה: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________ 

ניתן לפנות ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ לקבלת פרטים נוספים 
 ו/או באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

 בוד רב,בכ

___________ 
 רשות שדות התעופה 

 :העתקים
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור המפעיל

 הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 חותמת   המפעילשם 

]בצירוף חתימות מורשי 
 החתימה מטעם המפעיל[

  תאריך 
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  כפי שיונפק על ידי הרשותלחווה הזמנית צו תחילת עבודה  - 1' בינספח 

 )יצורף במועד הוצאת הצו(
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 הזמניתשל חוות המכלים  ההפעלה היתרנוסח  - ' גינספח 

 תאריך: _________
 לכבוד

__________ 
__________ 
__________ 

 א.ג.נ.,

  -ההפעלההיתר הנדון: 

 תפעול חוות מכלי דלק סילוני בש"ת רמון )" החוזה" (ל חוזה לקבלת הרשאה

 

המפעיל: 
 "(המפעיל____________________________________________________________)"

לידי __________, שהנו _________ בזאת מוסר לחוזה, הריני  8.68 בהתאם להוראות סעיף
 הפעלה. מטעם המפעיל, אישור

לחוזה, לא  66בתפעול ובתחזוקת שטחי ומתקני השירות כמפורט בסעיף להתחיל  על המפעיל
 יאוחר מיום ___________.

מועד תום תקופת ההתקשרות, עד אליו ישלים המפעיל את מלוא התחייבויותיו בקשר עם פינוי 
 ._______זה הינו לחו 26כמפורט בסעיף ומסירת שטחי ומתקני השירות לרשות או למי מטעמה, 

קודם לתחילת ההפעלה וכתנאי לה )מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מהן(, על המפעיל לבצע 
 ]*יושלם בהתאם לצורך[את כל אלה: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________ 

ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ ניתן לפנות לקבלת פרטים נוספים 
 ו/או באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

 בכבוד רב,

___________ 
 רשות שדות התעופה 

 :העתקים
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור המפעיל

 הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 חותמת   שם המפעיל

]בצירוף חתימות מורשי 
 החתימה מטעם המפעיל[

  תאריך 
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 )יצורף במועד ההנפקה( ההפעלה כפי שיונפק על ידי הרשותהיתר   - 1'גינספח 
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 (הזוכה"י ע)יצורף החווה הזמנית  של והקמה לתכנון ההשקעה עלות סך -'די נספח
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 טו'נספח 
 ת  חוות המכלים הזמנית והקבועה בתמנעאחזק

 
 תחזוקת כל חלקי מערך התלוק -פרק א'

 

 כללי .1
 

 מערךותחזוקה של כל חלקי האמור להלן נוגע להגדרת אחריות המפעיל להפעלה  .6.6
בשדה התעופה רמון בתמנע ( "הזמני והקבוע" "המתקן" –)להלן  תדלוק הדס"ל

על פי בחווה הזמנית ועל ידי רש"ת בחווה הקבועה, שהותקן במלואו על ידי המפעיל 
המפעיל  והתכנון המפורט של"( הרשות" –של רשות שדות התעופה )להלן מפרט ה

 . לחווה הזמנית

, תשתיותיה, מערכותיה, )זמנית וקבועה( המפעיל מתחייב כי הפעלת חוות המכלים .6.2
מתקני אחסון הדלק, מתקני ניפוק ומניית הדלק וכל ציוד אחר, בין שיותקן בשלב 
 הראשון או בעתיד, כמו גם שירותי אחסון וניפוק דלקים תעופתיים שינתנו על ידו,

תתבצע על פי הוראות כל דין, התקנים הרלוונטיים והרשויות המתאימות וכפי 
שיעודכנו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ועד להחזרתם במצב פיזי ותפעולי 

 תקינים לידי הרשות בתום תקופת ההתקשרות.

ושמירה  פעולות התחזוקה יכללו כל הנדרש לשמירת פעולת המתקן, תפוקותיו והספקיו .6.3
 ושידרש של רכיבים  שדרוגהחלפה ו, על פי המתוכנן ולרבות על איכות הסביבה קפדנית

 .ובמצב תקין ובטיחותילשמירת פעילות המתקן בתפוקותיו 

ככלל יכללו פעולות התחזוקה המתבצעות ע"י המפעיל ועל חשבונו את כל העבודה  .6.4
עבדות אחזקה מונעת, ביצוע בדיקות ע"י מפעולות התפעול, הנדרשת לצורך ביצוע 

  .וגופים מוסמכים, כיול, ויסות

, החלפות ושדרוגים וכל פעולה אחרת הנדרשת לשמירה על פעולה תקינה, תיקון תקלות .6.5
תעשה עפ"י החלטת הרשות  ע"י המפעיל או מי מטעם  יעילה ובטיחותית של המתקן

הרשות  תישא בעלויות ביצוע  . הרשות  באישור בכתב מראש ופיקוח של נציגי הרשות 
 תיקון, שדרוג והחלפת ציוד .

במקרה בו ידרש המפעיל לבצע תיקון/החלפה/שידרוג ע"י הרשות התשלום בגין פעולות  .6.1
אלו יעשה על בסיס הגשת חשבוניות  במקרה של רכישת ציוד או הפעלת קבלני משנה 

 באשור בכתב מראש של הרשות . 

 ת.המפעיל לא יבצע שינוי כלשהו במתקן ללא אישור בכתב של הרשו .6.4

ובין היתר אך לא או במימונה  הרשות רכיבי המתקן יכללו כל המוקם ומותקן על ידי  .6.8
 : רק

  .משטחי בטוןוחצר הנכללת בתחומי המתקן לרבות שטחי קרקע,, ,  .6.8.6

הגנה קרקעית לרבות מכלים, מערך הארקות, והעל ת הדלק התת וכל מערכ .6.8.2
 סים וכדומה.צנרת מילוי, גובים, מכמשאבות, צנרת הולכת דלק, קתודית, 

מערכות .תקשורת,ן, למתקני הדלק של החווה תשתיות תומכות של חשמלמערך  .6.8.3
 .גילוי דליפות וניטור למיניהן
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 עבודה לפי תקנים והוראות .2

המפעיל מתחייב למלא כל הוראה בכתב אשר ניתנה לו ע"י נציגי הרשות שקשורה  .2.6
 והזמנית.במישרין או בעקיפין להפעלת ואחזקת חוות המכלים הקבועה 

, תשתיותיה, מערכותיה, הזמנית והקבועה המפעיל מתחייב כי הפעלת חוות המכלים .2.2
מתקני אחסון הדלק, מתקני ניפוק ומניית הדלק וכל ציוד אחר, בין שיותקן בשלב 
הראשון או בעתיד, כמו גם שירותי אחסון וניפוק דלקים תעופתיים שינתנו על ידו, 

 1284לדס"ל ות"י  5513נים הרלוונטיים לרבות ת"י תתבצע על פי הוראות כל דין, התק
כפי שיעודכנו מעת לעת, המלצות מנהל  JIGלתחזוקה מעת שיכנס לתוקף, וכן נהלי 

התעופה ומינהל הדלק, וכן הוראת כל דין או תקן או הנחיית אחת הרשויות שתתווסף 
 אליהן במהלך תקופת ההתקשרות.

המפעיל יהיה אחראי להתעדכן בעצמו בכל שינוי, עדכון, תיקון, תוספת או גריעה  .2.3
והנחיות הרשויות הממלכתיות  5513 –ו  1284, התקנים הישראליים JIG -מהוראות ה 

והמקומיות לרבות רשות שדות התעופה. המפעיל לא יוכל לטעון על אי ידיעת החוקים 
פות העלולות להיגרם לו עקב הצורך ליישמם או התקנים המעודכנים או על הוצאות נוס

 ולנהוג על פיהם.

והנחיות הרשויות  5513 –ו  1284, התקנים הישראליים JIG בנוסף לאמור בדרישות ב  .2.4
 : אך לא רק לרבות רשות שדות התעופה יבצע המפעיל את הדרישות הבאות

 .API 153בדיקה תקופתית למכלי הדלק ע"פ תקנות המים למכלי דלק  .2.4.6

תקנות המים )מניעת זיהום מים( תחנות  -ות אטימות למיכלים תת קרקעיים  בדיק .2.4.2
 דלק.

 תקנות המים )מניעת זיהום מים( קווי דלק. –בדיקת אטימות לקווי דלק  .2.4.3

 בדיקות תקופתיות, תלת חודשיות, למערכת ההגנה הקטודית. .2.4.4

 תכולת העבודות .3

ושמירה  תיו והספקיותפוקו פעולות התחזוקה יכללו כל הנדרש לשמירת פעולת המתקן
על פי על פי כל דין ותקן וכמפורט לעיל ולכל תקופת ההתקשרות,  קפדנית על איכות הסביבה

שמירת פעילות המתקן צורך ל ושידרש של רכיבים שדרוגהחלפה והמתוכנן ולרבות 
. יעשה שימוש בחלקי חילוף מקוריים או חליפיים באישור ובמצב תקין ובטיחותיבתפוקותיו 

 הפעולות יכללו בין היתר:נציגי הרשות בכתב מ

הנוזלים והציוד רכישת, אספקת והתקנת הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים  .3.6
והחומרים הכלליים המתכלה ) כגון אך לא רק: מסננים צנרת גמישה אטמים ( 

הדרושים לביצוע, הובלתם, אספקתם והשימוש בהם ואת השימוש בכלי העבודה 
 הנדרשים. 

מעת לעת לשדרוג או החלפת מערכות עקב התיישנותן, תפקוד לקוי, שינוי כל הנדרש  .3.2
או מי מטעם  תעשה עפ"י החלטת רש"ת ע"י המפעיל תקנים ודרישות ומכל סיבה אחרת

 . . רש"ת באישור בכתב מראש ופיקוח של נציגי רש"ת

 כל ההוצאות לביצוע בדיקות במעבדות ומכונים מוסמכים. .3.3



 
 61.8.61המתייחסים לחוות המכלים בשת רמון                                                                                        נספחים

 

 04מתוך  22עמוד 
 

 בודקים מוסמכים ויועצים.כל ההוצאות להעסקת  .3.4

כל הוצאות הביטוחים, ההסעות, ההובלות, המימון, התקורות וכל הוצאה אחרת  .3.5
 שתידרש להבטחת התפעול והתחזוקה.

 כל התקורות למיניהן לרבות הוצאות מימון ורווח. .3.1

 ימים ושעות של פעולת המתקן .0

לפעילות כל  אך בכל מקרה המתקן יהיה כשיר ההסכם "יעפיהיו שעות פעילות המפעיל  .4.6
 או בהתאם להחלטת מנהל השדה.  (4/24ימות השנה בכל שעות היממה )

 פירוט משימות המפעיל .5

 תפעול יומיומי .5.6

, באופן שיאפשר מתן מקצועייםהפעלה יומיומית של המתקן ע"י צוותי כוח אדם          
  והדרישות בחוזהלמשתמשים בתנאים כנדרש על פי התכנון שוטפים שירותים 

 תקלות תיקוני .5.2

 רציפות פעולת המתקן: .5.2.1

בחווה  המפעיל יוודא כי תכנון המתקן, המערכות והמתקנים והתקנתם על ידו
יבטיחו את פעולתם התקינה והרצופה וכי  הזמנית, ובמתקן הקבוע שרש"ת תקים

שימנעו השבתת המתקנים   תקינות המערכות והמתקנים יכללו מערכות גיבוי
והפסקת הענקת השירותים. כל פעולות האחזקה המתוכננות המצריכות הדממת 
מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין המתקן פעיל או שרמת הפעילות נמוכה 

 , כל הדממה תתואם  ותאושר ע"י רש"ת .  ואין פגיעה מהותית ברמת השירות

 תיקוני תקלות: .5.2.2

של כל התקלות בזמן הקצר ביותר האפשרי. עבודות תיקון  המפעיל יפעל לתיקון
או הקשורות לאיכות הסביבה תהיינה בעדיפות על \תקלות ובמיוחד בטיחותיות ו

או באיכות \פני שאר משימות המפעיל. תיקון תקלה הפוגעת בבטיחות, בתברואה ו
פי שעות. תיקון כל תקלה אחרת יתבצע על  4יתבצע תוך  ואיכות הדלק  הסביבה

תיקוני תקלות שמצריכות רכש של ציוד  שעות. 48דחיפותה ובכל מקרה תוך 
 שעות מרגע קבלת הציוד. 48יטופלו 

 

 אחזקה מונעת –שימור המתקן  .5.2.3

תתבצע על פי כללים  , נים והמתקניםהאחזקה המונעת, של חלקי המתק .5.2.3.6
כך שיענו לכל ההוראות על פי דין, התקנים  ומפרטים שיוכנו ע"י המפעיל

 הוראות יצרן הציוד והוראות רש"ת. , הוראות הרשויות

המפעיל יוודא בדיקה וכיול מערכות בקרה ומדידה. הכיול יתבצע על פי  .5.2.3.2
לכך המפעיל ע"י הרשות.. כיול  שיידרהנחיות ספקי הציוד ובנוסף בכל עת בה 

תקן, יתבצע אך ורק במעבדות מערכות ובדיקת מערכות המתחייב על פי 
 מוכרות שיאושרו ע"י הרשות.
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 מדדי טיב שירות .6

 ירידת הספקים ואיכויות והחלפה מתוכננת של רכיבים .1.6

 כללי .6.1.1

שדרוג, חידוש או  "מתקן"( יחשב כמחוייב שיפוץ, –או מתקן )להלן \מערכת ו
החלפה בכל עת שלא ניתן יהיה להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה 

או לרמת ההספקים המפורטים במסמך זה. מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות \ו
או ההספקים המצויינים בקטלוג \או הספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות ו\ו

פוקות והספקים יחשבו גם תנאי היצרן כהספקים המחייבים לגביו. לעניין ת
עבודה כדוגמת רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר 

 איטום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים מפעולת המתקן וכדומה. 
 

 מחשוב מערך התחזוקה .7

 באמצעות מערכת ממוחשבת וניהול מלאי החלפים ינהל את מערך האחזקה המונעת המפעיל
. המערכת ינטרנטית פתוחה המאפשרת גם לנציגי הרשות לצפות בנתונים בכל עתא

 . או מהמתקן משרדיו הראשיים של המפעילמהממוחשבת יכולה להיות מופעלת 

 

 הכנת לוח זימון עבודות אחזקה תקופתיות .4.6

 המפעיל יכין לוח זימון עבודות רב שנתי. לוח זימון העבודות יציין את:

  שמו ומספרו, –הציוד המטופל 

 ,התקן או ההוראה עליה מסתמך הטיפול 

 ,מועדי הטיפול 

 ,פרוט תכולת העבודה המתבצעת 

 ,חלקים וחומרים שיש ליישם במסגרת הביצוע 

 תכלול  ) סיום תיקון או טיפול(כל סגירת עבודה .4.2

  ,מספר ושם הציוד המטופל 

  ,ציון התקן או ההוראה שעל פיהם בוצעה העבודה לרבות פרוט הביצוע 

  ,תאור הפעולות שבוצעו 

  ,שמות מבצעי העבודה 

  ,שמות מעבדות ומכונים מוסמכים שהועסקו בביצוע העבודה 

 ,נתונים לגבי חלקים וחומרים שהושקעו בעבודה 

 ניהול מלאי חלפים           4.3
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 *  מספר ושם הציוד                  

 רש"ת  עם תיקבע בתאום –המינימלית הנדרשת *   בציוד מתכלה כגון מסננים, הכמות                  

 * כמות מלאי בפועל                  

 

 ופיקוח דיווחים לרשות .8

מערכת ניהול התחזוקה האינטרנטית הממוחשבת וניהול מלאי חלפים תאפשר לנציגי  .8.6
 ממחשביה בנתב"ג. הרשות להיכנס לצורך עיון בנתונים וכן להפיק דו"חות בכל עת

בו יצויינו עבודות האחזקה המונעת   המפעיל יעביר לרשות דו"ח חודשילמרות האמור,  .8.2
  שבוצעו ותקלות שתוקנו.

 הדו"חות לרשות יכללו כל פרטי העבודות וכנדרש לעיל בדרישות לסגירת עבודה. 

דוחות  66הרשות תהיה רשאית לדרוש עד . המפעיל יעביר דוח חודשי למלאי החלפים .8.3
עבר לדוחות הקבועים הקיימים בתוכנת ניהול נוספים, ברמות פרוט שונות, מ

 התחזוקה. הרשות תאפיין את הדוחות והמפעיל יכין את הדוחות על חשבונו.

 דלק אספקת ביכולת לפגוע עלולה או/ו פוגעת אשר תקלה כל על לרש"ת ידווח  המפעיל  .8.4
 באופן "(משמעותית תקלה) להלן: " או באיכות הדלק המסופקת למטוסים למטוסים

  . התקלה קרות ממועד מיידי

 ואשר תיקון בהליכי או/ו תוקנה בקרות תקלה אשר   באופן מיידי לרשות ידווח המפעיל
 אספקת של רציפה ביכולת לפגיעה חשש או/ו פגיעה אי תיקונה עשוי  היה/יהיה  להוות 

 המיכלים לחוות בכניסה חריג  אירוע זה ובכלל "( אירוע חריג) להלן: " .למטוסים דלק
 .המיכלים מחוות וביציאה

שר לרשות ו/או למי מטעמה לבצע כל פיקוח ובקרה  שתמצא לנכון בכל פהמפעיל יא .8.5
 הנוגע למילוי התחייבויותיו של המפעיל  בחוזה זה.

וללא  המפעיל יאפשר לרשות ו/או למי מטעמה לערוך סיורים בחוות המכלים בכל עת .8.1
 תיאום מוקדם.

ו למי מטעמה לפי בקשתם אישור בדבר ביצוע התהליכים המפעיל ימציא לרשות ו/א .8.4
בכל הנוגע לביצוע האחזקה ולטיב   JIG-ו 5513, ת"י 1284שהמפעיל חייב בהם על פי ת"י 

הדלק , ו/או העתקים מהבדיקות ומהנהלים של המפעיל בכל הנוגע לניהול האחזקה של 
ה על טיב הדלק בחוות חוות המכלים ולביצוע הבדיקות והפעולות הנדרשות לצורך עמיד

   המכלים.

 לנושאים הבאים: עד לחמישי בכל חודש בנוסף המפעיל ימציא דוח חודשי .8.8

 דוח ניקוזי דלק/מים יומי לחווה ומתקניה 
 תוצאות בדיקות מיליפור חודשיים 
 תוצאות בדיקות לחץ הפרשי בבתי המסנן 
 אישור לתקינות מיכל לפני ניפוקו למכליות תדלוק/מערכת ההידרנטים 

 

 הנחיות כלליות .9

 הספקת ציוד, חלקים וחומרים .8.6
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מודגש להלן כי המתקן כולו יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של המפעיל וכי הרשות 
לא תשתתף בכל הוצאה שהיא למעט באם העבודה בוצעה על פי הזמנה בכתב של 
הרשות. המפעיל יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, לספק, על 

בונו, את כל הציוד, החלקים, החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר חש
 הנדרשים לביצוע העבודות. 

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י המפעיל במסגרת 
התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיים כפי שאושר 

וד וחלקים זהים, יהיו התחליפים שווי ערך ויעמדו בסטנדרטים ע"י הרשות ובהעדר צי
 שאושרו בעת הקמת המתקן ויקבלו את אישור הגורמים המוסמכים מטעם הרשות. 

 החלפת חלק בחלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של הרשות.

 לחווה הזמנית ספרי מתקן וחומר טכני .8.2

 אחריות לחומר טכני וספרי מתקן .9.2.1

לשמור על כל החומר הטכני במתכונתו כפי שאושרה ע"י הרשות באחריות המפעיל 
בעת קבלת המתקן. החומר הטכני יועבר בשלמותו לרשות בתום תקופת 
ההתקשרות. באם יחסר חומר טכני כלשהו בעת סיום ההתקשרות, יחויב המפעיל 

 כספית בעלויות השלמת החומר הטכני.

 עדכון חומר טכני והשלמתו .9.2.2

או מבצע שינוים \ערך מאושר ו-מחליף חלק או ציוד בשווהבכל מקרה בו המפעיל 
והתאמות במתקן ובמערכות, עליו לעדכן את התוכניות ולצרף את הקטלוגים של 
יחידות הציוד החדשות ואת הוראות ההפעלה והאחזקה לתיק המתקן המתאים. 

 החומר הטכני יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהגדרות בפרק תיעוד מתקנים.

 או עמידה במטלות מפעיל בגין אי ביצוע עבודותחיוב ה .14

 כללי .66.6
 
ביצוע עבודות אחזקה אותן הוא חייב לבצע -המפעיל יחוייב בתשלומי קנסות עקב אי  

כדומה. בצוע  אי החלפת מכלולים פגומים מתוך הציוד הקבוע בציוד קבוע או בגין
וסף של המפעיל החיובים על פי אמות המידה המפורטות להלן לא ימנע מהרשות חיוב נ

בגין כל נזק שייגרם, למערכות ולציוד הקבוע עקב אי ביצוע אחזקה כנדרש. אין בביצוע 
 החיובים בכדי להפחית מאחריות המפעיל לביצוע המטלות במלואן.

 
 להלן פירוט החיובים )הסכומים הנקובים צמודים למדד הקובע בחוזה(:

 לחווה הקבועה בלבד הכנת תוכנית אחזקה מונעת ומחשובה .66.2

  2,666 ישלם המפעיל לרשות סכום שלאי הכנת תוכנית אחזקה מונעת במקרה של  ₪
ימים לאחר 36, מועד הגשת תוכנית האחזקה הוא  עבור כל שבוע פיגור בהגשה

 קבלת החווה הקבועה ע"י המפעיל.
  מערכת אינטרנטית פתוחהאי מחשוב תוכנית האחזקה המונעת על גבי במקרה של 

עבור כל שבוע פיגור בהשלמת ההקמה של ₪  6,666 לם המפעיל לרשות סכום שליש

ימים לאחר קבלת 36המערכת הממוחשבת.מועד מיחשוב תוכנית האחזקה הוא 

 ע"י המפעיל. החווה הקבועה

 לחווה הקבועה בלבד ביצוע עבודות אחזקה מונעת כנדרש בלוח זימון שנתי- .66.3
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 לכל שבוע פיגור₪  566 ישלם המפעיל לרשות  פיגור בביצוע טיפול חודשי במקרה של 
פיגור של שבועיים בביצוע טיפול תלת חודשי, חצי שנתי  במקרה של לכל מתקן בנפרד.

בנפרד. החיובים בגין  מתקן ש"ח לכל  6,666 ישלם המפעיל לרשות סכום שלאו שנתי 
 הפיגורים הינם מצטברים לכל מתקן ולכל תקופת פיגור.

  5.2.2ע"פ סעיף  תיקון תקלה במועד .66.4

 לכל ₪  6,666של  ישלם המפעיל לרשות סכום שעות 4תוך  אי תיקון תקלה דחופה
 ) החל מהשעה החמישית(שעת פיגור.

 לכל ₪  6,666של ישלם המפעיל לרשות סכום   שעות 48בתוך  אי תיקון תקלה רגילה
 שעות פיגור. 24

 הגשת דיווחים .66.5

   ישלם המפעיל לפרוט תקלות  חודשעד לחמישי ל אי הגשת דו"ח חודשיבמקרה של
 לכל יום פיגור.₪  566הורדה של לרשות סכום

 ישלם לפרוט עבודות אחזקה מונעת   עד לחמישי לחודש אי הגשת דו"ח חודשי
 לכל יום פיגור.₪  566של  המפעיל לרשות סכום

  256של  המפעיל ישלם לרשות סכום אי הגשת כל דו"ח אחר במועד במקרה של  ₪
 לכל יום פיגור.

  עד לחמישי לחודש המפעיל ישלם לרשות  אי הגשת דוח מלאי חלפיםבמקרה של
 לכל יום פיגור.₪  256של  סכום 

  ישלם המפעיל    8.4ע"פ סעיף   - ת"משמעותי "לתקלה אי דיווח בזמן במקרה של
 ₪  56,666של סכום 

    

 אי עדכון ותיעוד ספרות טכנית .66.1
 
תיעוד כנדרש של ספרות טכנית ותוכניות עדות, תוך שבועיים מיום השינוי, אי עדכון ו   

 ש"ח עבור כל שבוע פיגור.  566יגרור חיוב בסך 
 

 היערכות למסירה בתום ההתקשרות .11

יום לפני תום מועד תקופת ההתקשרות, יתקיים סיור בכל חלקי החצרות, המבנים,  626 .66.6
פעיל ונציגיהם. חובת המפעיל לסייע המערכות והמתקנים. בסיור ישתתפו הרשות, המ

 66 עד לרשות לסקור את כל חלקי המתקן, המערכות והמתקנים ביסודיות וזאת במשך
ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי מומחים מטעם הרשות תוך כדי הפעלת 

 והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.

 במצב תקין וכשיר לפעולה.  כולוהמפעיל מתחייב להחזיר לרשות את המתקן  .66.2

המפעיל יעביר לידי הרשות כחלק מהליך המסירה את כל מסמכי הבדיקות שבוצעו  .66.3
 ואשר מוכיחות את מצבו התקין של המתקן. 

חלקי מתקן שיש תקן למצבם כדוגמת מכלי וצנרות דלק יוחזרו כשהם כשירים  .66.4
קות כנדרש לפי התקנים וההוראות. הבדיקות להוכחת המצב לחלוטין ולאחר בדי

 יום לפני ההחזרה. 656יתבצעו לא מוקדם מ 
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מההספק המכסימלי שעבורו  85%יספקו לפחות  על קרקעיים וציוד סובב חלקי מתקן .66.5
תוכננו וכפי שנמדד ואושר במבחני הקבלה בעת מסירת המתקן והמערכות וכמו כן לא 

ידי -ימום של מדדי ההגנות והאבטחות כפי שנקבעו עלירדו המתקנים מערכי מינ
 היצרנים.

 

הרשות תגיש לזוכה, תוך שבועיים מעת סיום הסיורים, את הסתייגויותיה ממצב  .66.1
המתקנים. ההסתייגויות יכללו כל כשל במתקן ובמערכות. המפעיל ידרש לבצע את כל 

אדם נוסף והשקעה של  המפורט עד לסיום תקופת ההתקשרות וזאת באמצעות כח
 חלקים וחומרים ככל שידרש.

במידה והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות  .66.4
להורות לבצע את העבודה האמורה על ידי יוזם אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות 
האמורות יחולו על המפעיל, והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות 

)שייחשבו כהוצאות תקורה( מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן  65%אמורות בתוספת ה
 שהוא, לחלוט את הערבות וכן תהיה הרשות רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל להמשיך  .66.8
יקויים, לא יוכלו לשמש עילה לפעול מעבר לתקופת ההתקשרות לצורך תיקון הל

 למפעיל לדרוש תוספת או תמורה כספית כלשהי.

, המפעיל ילווה וידריך את לידי הרשותחודש ימים לפני המסירה הסופית של המתקן  .66.8
שעות מלאות. נציגי המפעיל שידריכו את נציגי הרשות  616 עד נציגי הרשות במשך

מתקן. ההדרכה תכלול את יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הקיימות ב
, מחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול והמניה ת הבקרהוהמקצועות הטכניים, מערכ

 בתיקי המתקן ובמערכות הממוחשבות וכדומה.
 
 
 

 דרישות לספר מתקן .12
 

 לחווה הזמנית גשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהמפעיל למזמיןה .62.6
 

המתקן/המערכת, באחריות המפעיל לפני המסירה הסופית של חודש– מסירה מדגמית
להגיש  לאישור  הרשות דוגמה של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו את כל חלקי 

 המתקן.
 

עותקים  שלושה, עם סיום ההקמה וההרצה , לרשותהמפעיל ימסור  - מסירה סופית
 :של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן ומעודכנים למצב בסיום הביצוע מושלמים

יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית,  , לכל מערכת בנפרדוספרי המתקן, 
 והאביזרים.  תוכניות התממשקות למערכות אחרות, , המערכות, המתקנים

 
לחווה הקבועה רש"ת תגיש למפעיל ספרי מתקן ותוכניות עדות שיוחזרו מעודכנים 

 בסוף ההתקשרות מהמפעיל לרש"ת.

  ת העדותתכולת ספרי המתקן ותוכניו .62.2

מתקני הדלק כולל מיכלים, צנרות, משאבות וברזים, אביזרי תדלוק, אמצעי ויסות,  .62.2.6
 בקרה, מניה וכדומה.

למערך  מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה .62.2.2
 .הדס"ל בחווה



 
 61.8.61המתייחסים לחוות המכלים בשת רמון                                                                                        נספחים

 

 04מתוך  28עמוד 
 

 כל מערכת אחרת שתיושם במתחם. .62.2.3

 
 

 פורמט ההגשה .13

בגרסה   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  .63.6
 CD , צרובים על סי.די.רום העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן(

המפעיל יספק  והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.
 .6בס'  החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמפורט

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה  .63.2
 הלן:קשה, כמפורט ל

 הקלסרים קשיחים,   לכל תת מערכת.  .63.3

ושם האתר,  מערכת, שם ההמזמין והכתובת המשרד  על גב הקלסר יודפס סמל .63.4
 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: העמוד הראשון .63.5
 .שם הלקוח 

 כולל נ.צ( שם אתר(. 

 .שם המפעיל 

 .שם קבלן ההקמה הראשי וקבלני משנה, כולל מספרי טלפון 

 .איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד 

 (.1.0 -יחל מ) מספור גרסת תיעוד 

 .אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט 
  ( ויכלול:   הראשוןיופיע לאחר העמוד )תוכן העניינים 

 

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים כללי. - 6 פרק 

  טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק– AS MADE . 

  הוראות בטיחות. – 3פרק 

  תאור מפורט של מערכות התדלוק לרבות הפיקוד, הבקרה והמניה. – 4פרק 
  אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5פרק 

  כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים, רשימת   -1פרק
שורים של ישרים של היצרנים, אואמ, םחלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיי

 המפעיל על בדיקת המערכות לאחר התקנ.

  תוכניות תאום מערכות – 4פרק 
 

העניינים בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן  .63.1
תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

 המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

 על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. .63.4

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית  .63.8
, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית

רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי 
 בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.
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כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת  .63.8
 קריעת השקיות.   

 ת יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.כל החומר במדיה המגנטי .63.66
 

המפעיל יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת  .63.66
המזמין, סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות 

לוחות חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים מערכות הדלק, כדוגמת 
מיכלים, ונספחיה לרבות  הדלקעיקריים באותה מערכת , מערכת אספקת 

צנרת, משאבות, ברזי ויסות וניתוק, אמצעי תדלוק, אמצעי מניה, סכמות 
 מערכת כיבוי אוטומטי במים וכו'. פיקוד ובקרה, 

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו  .63.62
סכמות , הן בתוכניות ובכפי שתימסר על ידי המזמיןממוספרים בשיטה אחידה, 

 והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.
 
 

 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים –פרוט התכולה בספר המתקן  .10

 

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים הוראות בטיחות.  .64.6
מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים 

ההוראות ידגישו בין   היתר את הרגישות להפעלת מערכות לפעול במתקן וכדומה. 
 משולבות חשמל ודלק.

מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות  וכניות עדותת .64.2
לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו  , אמצעי מיגון, אמצעי קיבוע וכדומהמיקום

מספרי הציוד המותאמים לדרישות לרכיבים קשיחים קבועים . התוכניות יכללו את 
המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו 

מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. 
התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף 

 את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. המפעיל 
, תוכניות לייצור 6:56תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של 

המפרטות פרטי עיגון, מיגון, איטום, בידוד, צירים, נעילות, חיבורים וכדומה יוגשו 
טיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע בתכניות יודגשו כל הס. 6:66בקנה מידה של 

  או שהיו מותרות לפי החוזה.

הכלולות בתכולת במיתקןפוזיציה( של כלל המערכות -)סופר תוכניות תאום מערכות .64.3
. התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו העבודה של הפרויקט

מויים. בתוכניות יסומנו קווי בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הס
החצר וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות 

 השונות.

 ( של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMSשרטוטים סכמטיים ) .64.4

תוואי מערכות נסתרות וגלויות . התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים  .64.5
 בשטח.

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי  מערכות הפיקוד והבקרהתאור מפורט של  .64.1
המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 

מרוכזת שתכלול דף מתאים  כרטסת ציוד ופריטיםן. קהמהוות חלק אינטגרלי מהמת
תונים טכניים, פיזיים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נ



 
 61.8.61המתייחסים לחוות המכלים בשת רמון                                                                                        נספחים

 

 04מתוך  34עמוד 
 

ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים 
המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל 

 במהלך הרצת הציוד.

 לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי
שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה 

 כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

המפעיל ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן 
ולחילופין  ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים

 יספק למפעיל דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  טלוגים מפורטיםק .64.4
ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש 

וראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, ה
הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל 
שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים 

 וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו  אביזריםרשימת  .64.8
ע"י המפעיל ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי 

 תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

טלוג מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לק רשימת חלקי חילוף .64.8
המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך 

רשימת   התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.
 חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים,

הכלי, מספר יצרן ודגם.  יחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם שימת כלי עבודהר .64.66
 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  של היצרנים אישורים .64.66
 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

חר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות אישורים של המפעיל על בדיקת המערכות לא  .64.62
 המיוחדים לכל מערכת בנפרד. המפרטים

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות  תאור מפורט של פעולת המערכת .64.63
למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים 

עיל צעד אחר צעד לרבות ציון באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפ
אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את 

כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה 
יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את 

 ההפעלות:
 

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  א. 
 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. ב.  

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות וג.    
 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. ד.  
בעת ולאחר הפסקת חשמל  הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבותה.  

 ובעת ולאחר שריפה.
 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  ו. 

תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי.  הוראות הפעלה .64.64
יומיות על ידי מפעילי -תאור סדרי הפעולות היום יהיו בעברית ויכללופעלה ההוראות ה



 
 61.8.61המתייחסים לחוות המכלים בשת רמון                                                                                        נספחים

 

 04מתוך  31עמוד 
 

כולל שוטף הוראות סיכה ושימון לרבות  נקודות בקורת ובדיקההציוד ורשימת 
 רשימות שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.

שמות רתהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ו וראות האחזקה המונעתה .64.65
האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 

שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות חודשיות, חצי 
הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה 

תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על 
ת של המפעיל לגבי הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטו

המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, 
לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. 

מההספק  46%הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 
 המרבי.

ברמת המערכת, הן ההנחיות יהיו מפורטות תקלות ופתרונן. הוראות והנחיות לאיתור  .64.61
. הנחיות לגבי המערכות הכוללות והן ברמה של אינטגרציה בין מערכות המתקן והציוד

יוכנו ע"י המפעיל. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן 
 רכת כאמור לעיל.מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המע

כנדרש ולרבות מכבי אש,  ובודקים מוסמכים אישורים של הרשויות המוסמכות .64.64
איכות הסביבה, משרד  משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות,

 וכדומה. , בודק חשמל, קונסטרוקטורחברת החשמל, הרשות המקומית התקשורת,

ל קלסר יתייק המפעיל את העתקי כל . בתחילתו של כתעודות אחריות, ערבות וביטוח .64.68
 או מערכת.\תעודות האחריות, הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל נתונים כלליים .64.68
מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, 

 ייד(.טלפון, פקס' טל' נ
 
 

 דלק ותהוראות לאחזקת מערכ  .15
 

 -/נהלים יוגשו לרשות במועד המסירה הסופית של החווה הזמנית והנחיות מקצועיות .65.6
 ימים לאחר קבלת המתקן הקבוע  34

 

הוראות מקצועיות לאחזקת מתקני דלק ימולאו ויוגשו לאישור הרשות על פי הציוד  .65.2
 שיותקן בפועל.

 ויוגשו לאישור הרשות.הוראות התפעול למתקן ימולאו  .65.3

 ההוראות יתבססו על התקנים וההוראות המתאימים וכמפורט במסמך זה. .65.4

ההוראות יוגשו לאישור הרשות על פי לוח הזמנים הנדרש במסמך זה כחלק מהגשת  .65.5
 ספרי המתקן.
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 "ת ע"ש רמוןבש מיכלים חוותאחזקה 
 

 פרק ב'
 

 (המתחם של הייעודי בציודהפעלה ותחזוקה של מבנים ומערכות )לא 
 

 כללי .א
 

, לרבות כל מערכת, השטחיםהחצרות, התשתיות, האמור להלן נוגע להפעלה ותחזוקה של 
, והנכללים במתחם המתואר את חווהמתקן וציוד המקובעים לחצרות ולמבנים והמשמשים 

 .ולא בציוד הטכני המשמש לתדלוק  המבנה בתשתיות רקבתשריט הנספח עוסק 
 

הינה להגדיר את מצבו הפיזי של מתקן החווה בכל עת במהלך תקופת החוזה מטרת הנספח 
כך שבכל עת בה יסתיים החוזה, בין שיגיע למועד הסיום הקבוע בחוזה ובין שיסתיים קודם 
לכן מכל סיבה שהיא, תהיה הרשות או מי מטעמה מסוגלת להיכנס באופן מידי לנעלי 

ת וללא תקלות מהותיות הנובעות מאי טיפול המפעיל, ולהמשיך להפעיל את החווה ברציפו
 מתאים במתחם.

 
האחריות להפעלה ואחזקת החווה הכולל את המבנה, מערכות, תשתיות, חצרות באחריות 

 המפעיל מכל היבט שהוא.
 
הפיזיים המקובעים יכללו את כל חלקיו  ה של החווה, מהיבט מסמך זה,תחזוקהו ההפעלה

שלם. והמהווים חלק ממנו ו/או משמשים אותו כחלק מתפקודו המ לחצרות ולמבנים,
לרבות הרחבות והחצרות סביבו ועד וכולל הגדרות התוחמות את  השירותים הטכניים לחווה

וכפי שיתבצעו בשלב הראשון  החצרות כולל תשתיות ופיתוח וגינון השטח, ככל שיכללו בחווה
שהם מתוארים במסמכי חוזה זה, יבוצעו  ובכל שלב נוסף ע"י המפעיל או מי מטעמו וכפי

 .ועל חשבונו כמקשה אחת ע"י המפעיל
 

 
כתחזוקה יחשבו מכלול מקצועות הניהול, הבקרה, ההפעלה, האחזקה, הניקיון, הגינון, 
השילוט, הביטוחים וכל הנדרש לשמירת הנכס, להפעלתו השוטפת והתקינה וכנדרש לשמרו 

האמור כולל את השקעה  תקין ובבלאי סביר.וחזותי תפעולי לכל אורך תקופת החוזה במצב 
או של קבלני משנה מקצועיים מטעמו, בציוד, \בכל כוח האדם המקצועי הנדרש, של המפעיל ו

 חלקים וחומרים לרבות שדרוג והחלפת ציוד.
 

התחזוקה תתבצע על פי כללים ומפרטים שיוכנו ע"י המפעיל ויאושרו ע"י הרשות. המפרטים 
 או תקנים והוראות ע"פ דין.\ו ראות היצרנים לגבי מכלולי ציודיסתמכו על הו

 
בנוסף לאמור לעיל, המפעיל מתחייב לבצע את הנחיות גורמי התחזוקה ברשות. לא תשולם 

המקובלות על פי כללי המקצוע, על  פעילויות האחזקהביצוע דרישת הרשות לכל תוספת בגין 
 פי הנחיות גורמי התחזוקה ברשות ועל פי כל דין.

 
 

המפעיל לא יבצע שינוי כלשהו בחצרות, בתשתיות, במבנה, במערכות ובציוד ללא אישור 
המפעיל יהיה אחראי לפניה לגורמים המתאימים ברשות ולהשגת אישורי  בכתב של הרשות.

פעיל יעמיד לרשות הרשות את כל החומר הטכני והמסמכים הרשות לביצוע השינויים. המ
 הנדרשים לה לקבלת ההחלטות ולמתן האישורים.

 
 ותקשורת  הרשות   תספק תשתיות לחווה ,מים, חשמל ,ביוב

 
וחדר שנאים הכולל את כל לוחות החשמל   כמו כן הרשות תהיה אחראית על חדרי החשמל

 ציוד ומתקני החשמל
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 מפעילריכוז מטלות ה .ב
 

 :ובשלוחותיו מפורטות להלן מטרות ושיטות האחזקה הכלליות לפיהן יפעל המפעיל, בחווה
 

יתבצעו לכל אורך תקופת החוזה. מטרות  ההפעלה והתחזוקה של המערכות בחווה (6
 ההפעלה והתחזוקה תהיינה כדלקמן:

שמירה על ערך ומצב תקין של תשתיות, מבנים, מערכות וציוד ברציפות לכל אורך  (א
 תקופת תוקפו של החוזה.

הפעלה כנדרש של מערכת בקרת המבנה ותגובה נאותה לתקלות שיתגלו על ידה. (ב
  

טיפול והחלפה מיידיים של כל חלק או רכיב במבנה או ביצוע אחזקה מתוכננת,  (ג
או עקיפים, לרבות \במערכת או בציוד שנפגע ואשר עלול לגרום לנזקים ישירים ו

 ום, חיפויי ריצפה וקירות וכדומה.קורוזיה וארוזיה, מפגעי איט

ביצוע במועד של כל הבדיקות הנדרשות כחוק לרבות למעליות, כיבוי ומניעת אש,  (ד
 )במידה ויותקן(לחץ וכדומה. ,מתקני קיטור

בבטיחות, בתברואה, בביטחון  חווהיצירת סביבה תפעולית שתאפשר מתן שירותי  (ה
 ובשעות הנדרשות.

רמות לאי יכולת מתן השירותים ברמה ובזמינות מניעת השבתות מתקנים וציוד הגו (ו
 שנקבעו.

שמירה על ציוד ואמצעי מניה וחיוב מכוילים על מנת לאפשר חיוב נאות של  (ז
 הצרכנים ודיווח נכון למזמין.

 שמירה על איכות הסביבה. (ח

שמירה על מתקני הרשות ומניעת נזקים אפשריים למתקני הרשות כתוצאה מתפעול  (ט
יפולים מונעים במועד ולרבות מעבר שומנים למערכת הביוב, או אי ביצוע ט\לקוי ו

 וכדומה.  , אי ניקוי מעברי ניקוז וגרימת הצפותאי ביצוע הדברה והפצת מזיקים

שמירה על מצב וערך המבנה והמתקנים לצורך העברתם במצב תקין לידי הרשות  (י
 .בכל עת בתום ההתקשרות

 או נותק.\ציוד שהוחלף ופינוי ממתחם הרשות של כל מערכת, מתקן או  (יא

בנוסף לאמור בכל מקום אחר במפרטים הטכניים, המפעיל יתכנן ויבצע את המערכות   (2
באופן שבכל עת תקלה או טיפול מתוכנן במערכת אחת, תהיה מערכת נוספת זמינה 
כנדרש לתפקוד תקין ובטיחותי. לשם כך יוכל המפעיל, משיקוליו הוא, להתקין על 

 י מקומיות, קבועות או ניידות, שניתן יהיה להפעיל בעת חירום.חשבונו מערכות גיבו

צוות של עובדי הפעלת ותחזוקה במקצועות ובעלי כישורים  המפעיל יפעיל בחווה (3
מתאימים כנדרש לביצוע העבודות באופן שיבטיחו את פעילותו הסדירה והתקינה של 

  .החווה

 :הרשות אחריות .ג

 אספקת תשתיות הכולל:
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לרבות מד המים או מגוף ראשי שיותקן סמוך ומחוץ ל מתחם המפעל, הכניסה עד  -מים

 .למסוף
 

 הזנת חשמל ללוח הראשי ,במקרה של הפסקת חשמל, אספקה במהירות האפשרית.  -חשמל 
 

 המפעל.כל מערכת הביוב המרכזית עד הכניסות אל מתחם -ביוב       
 

 עד הכניסה למתחם המפעיל.–תקשורת        
 

 משימות המפעיל פירוט .ד

 הפעלה יומיומית (6

הפעלה יומיומית של כל המערכות והמתקנים הטכניים, באופן שיאפשר מתן שירותי         
 תמיכה בבטיחות ובתנאים המתוכננים בכל שעות הפעילות.

 

 תיקוני תקלות (2

 רציפות פעולת המערכות: (א

התקינה  המפעיל יוודא כי תכנון המתקנים והתקנתם על ידו יבטיחו את פעולתם
שימנעו  ובעלות הספק והרצופה וכי המתקנים יכללו מערכות גיבוי נאותות

ואשר יאפשרו בין היתר  המתקנים והפסקת הענקת השירותים ה כללית שלהשבת
כל פעולות האחזקה המצריכות  הפעלה רציפה של מתקנים חיוניים לחווה.

ו שרמת פעיל א הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין החווה
נמוכה ואין פגיעה מהותית ברמת השירות. המפעיל יתאם המתוכננת הפעילות 

פעולות השבתה והפעלה מחדש של רשת החשמל עם הגורמים המתאימים ברשות 
 בכתב.יקבל אישורם ו

 

 תיקוני תקלות: (ב

יפעלו לתיקון מיידי של כל התקלות. עבודות  עובדי המפעיל הקבועים בחווה
או הקשורות לאיכות הסביבה תהיינה \ד בטיחותיות ותיקון תקלות ובמיוח

בעדיפות על פני שאר משימות המפעיל. תיקון תקלה הפוגעת בבטיחות, בתברואה 
או באיכות הסביבה ואשר אין העובדים הקבועים מסוגלים לתקן, יתבצע תוך \ו

שעתיים ע"י כוחות עזר של המפעיל או קבלני משנה ומומחים מטעמו. תיקון כל 
 שעות. 24אחרת יתבצע על פי דחיפותה ובכל מקרה ייענו כוחות העזר תוך  תקלה

 אחזקה מונעת –שימור המבנה והמערכות  (3

על מנת לשמור על ערך החצרות, התשתיות, המבנים והמתקנים ופעולתם התקינה, 
יבצע המפעיל את כל עבודות האחזקה המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרנים 

ודדים ועל פי הוראות למערכות כוללות שהמפעיל יכין על פי למתקנים ולרכיבים הב
סיון הקבלנים המבצעים וכמפורט בספרי המבנה והמתקן שאושרו ע"י יניסיונו ונ

 הרשות.

 )באזורים טכניים( ניקיון והדברה  (4

ניקוי מידי של כל חומר העלול לגרום לריח חריף, לקשיי נשימה או לכל בעיה  (א
 בטיחותית אחרת. 
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 ובדיקה יומית של מלכודות שומן. והסינון תאי הביקורתניקיון   (ב

 ניקיון יומיומי של החצרות ואזורי ריכוז האשפה. (ג

 ניקיון שוטף של כל חדרי המכונות. (ד

 ניקיון יסודי של שטחי החצר הכולל שטיפה והוצאת כתמי שמן. (ה

 ניקיון יסודי של כל חדרי המכונות. (ו

 חלקי המערכות והמתקנים, מגשי כבלים, צנרת וכדומה. של ניקיון יסודי  (ז

 טיפול בחצרות  (5

באופן כללי יטפל המפעיל בכל שטחי החצרות והגינון לרבות גדרות ושערים אשר בוצעו 
ובין שהם חלק מהשטחים הסמוכים  על ידו, בין שהם מהווים חלק ישיר מהחווה

 למפעל. עבודת המפעיל תכלול את הפעילויות הבאות:

בכל שטחי החצרות, מיסעות, מדרכות ושבילים. הטיפול  תקופתיול אחזקה טיפ (א
יכלול חידוש צביעת נתיבים, טיפול בשקיעות וסדקים, חיזוק שוליים, ניקוי וטיפול 

 בתעלות ומוליכי ניקוז, טיפול, תיקון וחידוש צבע של גדרות ושערים וכדומה.

 טיפול ותחזוקה של מערכות ההשקיה. (ב

וב לרבות שטיפה מתוכננת של הקווים לפחות פעם בשנה. את אחזקת מערכות בי (ג
פעולות השטיפה יתאם המפעיל עם הרשות על מנת שניתן יהיה לבחון את 

 החומרים המגיעים בעת השטיפה למתקני הטיפול בשפכים של הרשות.

 תחזוקת מערכות ניקוז על ותת קרקעית. (ד

 מדים אחידים ותגי זיהוי  (6

בטיחותיים  עות האחזקה והשירותים מדים אחידיםהמפעיל יספק לעובדיו במקצו
. העובדים ישאו על והעומדים בתנאי ההיגיינה הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים

 המדים תגי זיהוי עם תמונות שיסופקו להם ע"י הרשות.

 רישום הפעולות (7

המפעיל יפעיל מערך רישום מסודר של כל הפעילויות המתבצעות על ידו לרבות, תיקון 
רישום הפעילויות יהיה לות, אחזקה מונעת, ניקיון, הדברה, אבטחה וכדומה. תק

. המפעיל ידרש להציג בפני הרשות, לאישורו, את מערך ממוחשב כמפורט להלן
 המחשוב. 

 

 מדדי טיב שירות ופיצוי מוסכם בגין הפרה .ה

 הפעלה ותחזוקה (6

 כללי (א

 הפעילויות ההפעלביצוע פעולות הפעלת ותחזוקה מותנה ברישום מסודר ומלא של 
והתחזוקה במערכת מחשוב מערך התחזוקה. אי רישום במערכת התחזוקה 

 הממוחשבת ייחשב כאי ביצוע על כל המשתמע מכך.
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 מדדי טיב שירות (ב

על המפעיל לתקן כל תקלה אשר יש בה כדי להשבית את המתקן או ליצור  (6
או הפוגעות באיכות הסביבה תוך שעתיים \או תברואתיות ו\בעיות בטיחותיות ו

 מגילוי התקלה. 

בכל מקרה לא יושבתו מערכת או מתקן בודד, לרבות מתקני ייצור ואנרגיה,  (2
 ל אחד מהמקרים.יותר מאשר שלוש פעמים בשנה ולמשך עד שעתיים בכ

 שעות ממועד גילוין. 24תקלות שאין בהן כדי להשבית את המפעל, יתוקנו תוך  (3

על המפעיל לבצע את הטיפולים השבועיים והחודשיים במהלך השבוע בו  (4
החצי שנתיים, השנתיים והרב התלת חודשיים, מתוכננת העבודה. הטיפולים 

 מתוכנן.ימים מהמועד ה 65שנתיים, יבוצעו לא יאוחר מחלוף 

 ירידת הספקים ואיכויות (ג

 כללי (1

"( יחשב מתקן" –)להלן  או ציוד מתקן ,מערכתחלק מחצר, תשתית, מבנה, 
כמחייב שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה בכל עת שלא ניתן יהיה 

או הספקים המפורטים \להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו
או ההספק שנמדדו בעת מסירת \ה ומהתפוק 85%או של לפחות \זה ובסעיף 

או הספקים בעת מסירתו, \ואישור המתקן. מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות ו
או ההספקים על פי המצוין בקטלוג היצרן. לעניין תפוקות \יחשבו התפוקות ו

והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת רעשים חריגים, תנודות ורעידות, 
טום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים ריחות, גזים נפלטים, חוסר אי

מפעולת המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת 
הרשימות שלהלן הינן כלליות ויתכן כי הן כוללות דרישות  המתקן וכדומה.

לגבי סוגי ציוד שינם מותקנים בבניין ולהפך. בכל מקרה של בחינה לגבי ציוד 
אינו מופיע ברשימות שלהלן, תהיה ההתייחסות כמו לציוד הקיים בבניין אך 

 הדומה לו ביותר והמופיע ברשימות.

 )במידה וקיים(כללי (2
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

שקעים, קרעים  גדר חיצונית
 וקורוזיה

קרעים, פתחים, שקיעה  אין
 3ס"מ לאורך  5יותר מ של 

 מטר, קורוזיה חריפה
 מ"מ 5סדקים ברוחב מעל  אין סדקים כביש או מסעה

ס"מ  5שקיעה העולה על  אין שקיעות "
 מטר 3במדידה לאורך 

 סתימות שורשים ושומנים אין מצב הצנרת צנרת ביוב בחצר
 מ"מ 2סדקים ברוחב מעל  אין סדיקת הקיר קירות

 מ"מ 6פתיחה ברוחב מעל  אין פתיחת מישק מישקים
 דלתות, וריהוט

 קבוע
 צירים ונעילות
 ומכלול הדלתות

שקיעה המפריעה לסגירה  שנים 26
, או חוסר אפשרות לנעילה

 שברים
שקיעה המפריעה לסגירה  אין צירים ונעילות חלונות 

 או חוסר אפשרות לנעילה 
 5 -שקיעה של למעלה מ שנים 64 מבנה תקרות ביניים

 מטר 6לאורך של מ"מ 
 קריעה, בועות ושחיקה שנים 8 מצב שטיחים
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האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

 קריעה, בועות ושחיקה שנים 62 מצב PVCמשטחי 
 שחיקה שנים 65 מצב כללי תאי שירותים

מראות, ברזים וכו'  שנים 62 מצב כללי אביזרים בשירותים
 שחוקים

 סימני רטיבות  מבנה רטיבות

 מערכות חשמל (3
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

גופי תאורה 
)רפלקטורים 

 ונורות(

 - 65% שנים 61 רמת תאורה

 תקינות אין תקינות תאורת חירום
משנקים מגנטיים 

 לגופי תאורה
 + 26% שנים 61 רמת רעש

קבלים של גופי 
 תאורה

 בנורותהבהוב  שנים 61 איכות הדלקה

 ותקינות סימני חריכה אין בקליט ומגעים בתי תקע
 ותקינות חריכת מגעים אין איכות המיתוג מפסקי זרם

מוליכים )חוטים 
 וכבלים(

 סימני חריכה אין גוון הבידוד

ציוד מיתוג בלוחות 
 חשמל

אמינות 
 המאמ"תים

 ניתוק ללא סיבה שנים 68

ציוד מיתוג והגנה 
 חשמליים

פריט לא יתוקן אלא  שנים 68 אמינות
יוחלף, בעת החלפה יוחלף 

 לסוג חדיש
משני זרם של ציוד 

 מדידה
 בדיוק המדידה 5% שנים 65 דיוק הקריאה

ביכולת  65%ירידה של  אין תפקוד ואמינות מערכת מתח גבוה
או ירידה של \האספקה ו

במתח או בתדר  5%
 האספקה

 ביכולת 65%ירידה של  אין הספק מוצא דיזל גנרטור
או ירידה של \האספקה ו

במתח או בתדר  5%
 האספקה

 מערכות מיזוג אוויר (0
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

ציוד חשמל, בקרה 
 ומיכשור

, פריט לא יתוקן -+/ 5% שנים 65 דיוק קריאה
אלא יוחלף, בעת החלפה 

 חדישיוחלף לסוג 
ירידת תפוקה  מקרר מים )צ'ילר(

 ואיכות הציוד
ביכולת  66%ירידה של  אין

לא יתוקן גוף  האספקה,
של מחליף חום או חלקיו 
הפנימיים שאורך חייהם 

עלות  שנה, 65 -יותר מ
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האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

תיקון מצטברת בשנה לא 
 מערך הציוד 15%תעלה על 

 
 מגדל קירור

 
ירידת תפוקה 
 ואיכות הציוד

 
 אין

ביכולת  65%ירידה של 
האספקה,לא יתוקן גוף 
מגדל קירור שאורך חייו 

עלות  שנה, 65 -יותר מ
תיקון מצטברת בשנה לא 

 מערך הציוד 15%תעלה על 
ירידת תפוקה  משאבות

 ואיכות הציוד
ביכולת  66%ירידה של  אין

לא יתוקן גוף או  האספקה,
מאיץ משאבה שאורך חייה 

עלות  שנה, 26 -יותר מ
מצטברת בשנה לא  תיקון

 מערך הציוד 15%תעלה על 
גוף וחלקים  יט"אות, מפוחים 

 נעים
 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ אין

שנה,לא יתוקן ציוד שבו  26
 הגוף נאכל מקורוזיה,

בכל בלאי יוחלף קטע  אין גוף הצנרת צנרת
אזור בו  הצינור ולא יתוקן,

נזילות  5 -יתרחשו יותר מ
 בשנה יוחלף כולו,

ברזים ואביזרי 
 צנרת

 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ אין גוף האביזר
א יתוקן ציוד ל שנה, 65

 שבו גוף האביזר דולף,
גוף האביזר  מזגנים עצמאיים

 ותפקוד
 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ 64

א יתוקן ציוד ל שנה, 64
המזגן אכול שבו גוף 

 ,ומחורר

 מעליות ומגבהים (5
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

החלפה מועד 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

 שחוק ובלוי שנים 68 פנים התא תא המעלית
 הנחיה של בודק המעלית אין מצב הכבלים כבלי נשיאה

מערכת הנעה 
 \הידראולית 
 מכנית \פנאומטית 

 הנחיה של בודק המעלית שנים 68 מצב המערכת

מערכת הפיקוד 
 והדלתות

מצב פיקוד 
 ודלתות

תפקוד בלתי יעיל, חוסר  שנים 65
 בחלפים

 מערכות מתח נמוך מאוד (6
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

יכולת תפקוד  מערכת בקרת מבנה
 ואמינות

התיישנות המערכת ומספר  שנים 65
 רב של תקלות

 אש גילוי מערכת
)אחת מהמערכות 

הקיימות ברמון 
,  כתובתיות

יכולת תפקוד 
 ואמינות

התיישנות המערכת ומספר  שנים 65
רב של תקלות, פסילת 

 המערכת ע"י הרשויות
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האלמנט  הנושא
 המבוקר

מועד החלפה 
 מחייב

שינוי לעומת המקור 
גם  המחייב שיפוץ יסודי
 במהלך התקופה

אנלוגית, ומחוברות 
ברשת התקשורת 

למערכות השליטה 
 הגרפית (

מערכות ביטחון 
טמ"ס, גלאים, 

 בקרה

יכולת תפקוד 
 ואמינות

שנות המערכת ומספר התיי שנים 65
רב של תקלות, פסילת 

 המערכת ע"י הרשויות
              

 

 פיצוי קבוע ומוסכם מראש .ה

לא עמד המפעיל באמות המידה לטיב השירות כאמור בסעיף )א( דלעיל אזי בנוסף לכל סעד     
ותרופה אחרים שיש למזמין כנגד המפעיל, יפצחה המפעיל את הרשות בפיצוי קבוע ומוסכם 

 מראש. הפיצויים המוסכמים הינם מצטברים. פרוט הפיצויים כדלקמן:

' לא עמד בשדרוג חלקי חצר, מבנה, מערכות, מתקנים וציוד שאינם מתפקדים כנדרש בסעיף ג
לעיל ולא ביצע את הנדרש תוך תקופה של חודש ימים מעת ההודעה, תפעיל הרשות קבלן 

 את הרשות בעלות השידרוג.  לשדרוג, שיפוץ או החלפה מטעמה והמפעיל יפצה

 הנחיות כלליות .ו

 (   הספקת ציוד, חלקים וחומרים6       

המפעיל יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהעבודות, לספק את כל הציוד החלקים 
החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות. אספקת הציוד, 

וד שהמפעיל החליט כי לא ראוי או משתלם לו, החלקים והחומרים תכלול החלפת צי
 לשפצו או לתחזקו.

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י המפעיל במסגרת 
התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיים כפי שאושר ע"י 

ווי ערך ויעמדו בסטנדרטים הרשות ובהעדר ציוד וחלקים זהים, יהיו התחליפים ש
שאושרו בעת הקמת המפעל. החלפת חלק בחלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של 

 הרשות.

 (  ספרי מתקן וחומר טכני2       

 תכולת ספרי המתקן (א

, שני עותקים מושלמים של ספרי המתקן. שני עותקים זכייןמסור לת הרשות
המתקן יכללו את כל חלקי המבנה, שארו בידי הרשות.  ספרי ימושלמים נוספים י

 החצרות, התשתיות, ציוד הייצור, המערכות, המתקנים והאביזרים הנכללים במפעל.

 פורמט ההגשה ותכולת ספרי המתקן יהיו בהתאם להחלטת הרשות.

 פקוח על עבודת המפעיל .ז

הרשות תפקח מעת לעת על ביצוע העבודות ע"י המפעיל. הפיקוח יתבצע ככל הנדרש וכפי 
קבע ע"י הרשות. נציג מקצועי של המפעיל ילווה את נציג הרשות בכל עת ביצוע הפקוח, יציג שי

בפניו את העבודות שבוצעו ואת התיעוד של העבודות. לפי דרישת נציג הרשות יפיק המפעיל 
דוחות ממחשב האחזקה ויציגם לנציג הרשות. אי אישור העבודות ע"י נציג הרשות יחייב את 

 חוזר ולרבות הורדות בגין אי ביצוע כמפורט.המפעיל בביצוע 
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 היערכות למסירה בתום תקופת הזיכיון .ח

. התעופה שדות רשות לידי הזיכיון תקופת בתום תועבר, לעיל כהגדרתה חווהכל ה (6
תתבצע  מהמפעיל חווהקבלת ה נה ופעילה א תקייהרשות כשה לידי תועבר החווה

את מצב  ותתעדבחן ת, להלן המפורטות מהבדיקות אחת בכלבשלושה שלבים. הרשות, 
 המפעיל, התשתיות, המבנה, המערכות, המתקנים והציוד אשר תוחזקו ע"י החצרות

ממצב המתקנים. ההסתייגיות יכללו כל  הגיש לזכיין את הסתייגויותיותומוחזרים אליו 
תקופת החוזה  תום לפני יום 86. המפעיל ידרש לבצע את כל המפורט עד במפעלכשל 
 באמצעות כח אדם נוסף והשקעה של חלקים וחומרים ככל שידרש. כדלקמן: וזאת

 כהכנה לקראת יציאה למכרז לזכיין חדש,יום לפני תום מועד תקופת החוזה,  315 2.6
יתקיים סיור בכל חלקי החצרות, המבנים והמתקנים. בסיור ישתתפו הרשות, 

מצב המבנה מטרת הסיור הראשון הינה בדיקה כללית של המפעיל ונציגיהם. 
 והתרעה על שינויים מהמצב התחזוקתי המתבקש על פי החוזה.

כהכנה סופית לקראת יציאה למכרז לזכיין יום לפני תום מועד תקופת החוזה,  256 2.2
בכל חלקי החצרות, המבנים והמתקנים. בסיור  בדיקה מעמיק יתקיים סיור חדש,

מטרת הסיור השני הינה הגשת מסמך מפורט ישתתפו הרשות, המפעיל ונציגיהם. 
 שבו יצוינו החריגות ממצב המבנה הנדרש ולוח זמנים לתיקון הממצאים. 

יערך סיור בדיקה מקיף ובו יבדקו התיקונים יום לפני תום מועד תקופת החוזה,  86 2.3
שביצע המפעיל על פי הדוחות הקודמים. בכל נושא בו המפעיל לא ביצע את המוטל 

רשאי הרשות להורות לבצע את העבודה האמורה על הדוחות הקודמים,  עליו על פי
ידי זכיין אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל, והרשות 

)שייחשבו  65%יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 
רבות וכן כהוצאות תקורה( מכל סכום שיגיע לזכיין בכל זמן שהוא, לחלט את הע

 יהיה הרשות רשאי לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל להמשיך  (2
לפעול מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה לזכיין לדרוש 

 תוספת או תמורה כספית כלשהי.

יסת המפעיל בגין אי ביצוע טיפולים מתוכננים במערכות, האמור לעיל הינו בנוסף לקנ (3
 ככל שיתגלו חריגות כאלה.

שעות מלאות. נציגי המפעיל שידריכו  266המפעיל ילווה וידריך את נציגי הרשות במשך  (4
את נציגי הרשות יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הקיימות במפעל. נציגי הרשות 

עות שונים. ההדרכה תכלול את המקצועות הטכניים, איש במקצו 5יכללו צוות של עד 
מערכת הבקרה, מחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתקן ובמערכות 

 וכדומה. , אופן התפעול והאחזקה של חלקי החווה השוניםהממוחשבות
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