
 13.9.20 -ועד ההידברות של המבננים הצעת 
 

 -להסכם המבננים הזמני  Xנספח 
 המועצה ועלויות נלוות שבאחריותהעבודות 

 
 :כדלקמן המשמעות תהיה זו בטבלה למונחים

 

או חדירה של )כגון מגבוני בד( ת בצנרת כתוצאה מהצטברות של משקעים בצנרת והנוצר ותבעי - "סתימות"
 מפריעים לזרימת המים התקינה בצנרת.אשר גורמים חיצוניים לצנרת )כגון שורשי עצים(, 

הצנרת "שטח 
המשותפת של 

 "המבנן

ובקווי הביוב  ,המבנן לכל מים המוליכיםשל המועצה  הראשיים המים בקווי שמתחיל השטח -
הקולטים ביוב מכל המבנן, ושמסתיים בקו של כל אחד מהבניינים במבנן של המועצה הראשיים 

הביוב המשותפת ליותר מבניין אחד במבנן )אף אם היא בחצרות הבניין(, לפי המים ואו בתשתית 
 .מבין השניים הגדולהשטח 

 .ים משמעותיאו לבזבוז מ המים באספקתקיים חשש סביר שיגרום לשיבוש שאירוע, הגורם או  - "בצנרת נזילה"
 

 של המבנןעבודות ברשת המים 

 בצנרת נזילה תיקון

המבנן והחלפת צינור באורך של הצנרת המשותפת של  בשטח( מים)פיצוץ  בצנרת נזילהתיקון איתור ו
 .ממקום הנזילה מ"א 6עד 

 )ברזי כיבוי אש(. והידרנטים אשפה בחדרי וברזים, מגופים"חנוכיות",  כולל לא הטיפול

 .לקדמותו בשטח המצב החזרת תכלול העבודה

 פתיחת סתימות

המבנן הצנרת המשותפת של בקו ביוב הנמצא בשטח  (שאיבת ביובפתיחת סתימות )לרבות באמצעות 
 .(, אלא אם יש בהן תשתית ביוב שמשותפת ליותר מבניין אחד, כאמור בהגדרות לעיל)ללא חצרות בתים

 )קרי בעיית תשתית(. בקו מהותית בעיה עקב ונשנות חוזרות סתימות יכלולהאמור לא 

 ביוב קווי צילום
צילום  באמצעות המועצה הצדדים יערכו, בקווי הביוב של המבנן של תקלות חוזרות ונשנות במקרים

 הצדדים יישאו בחלקים שווים בעלות הצילום.. תקלות איתור לצורך ביובה וויקשל 

 נוספותעבודות 

 ניקיון  

 –הבניינים( כל אחד מ)ללא כניסות בתים ועד לקו  המבנן הפתוחים המשותפים שלים שטחהניקיון של 
 .האשפה ביתן רצפת על שנמצאת אשפה איסוף תכלולטיאוט וריקון אשפתונים. העבודה 

, בשירותה הפועלים הקבלנים עם להסכמותיה ובהתאם המועצה ידי על קבעוישי בימים יבוצע הניקיון
 משלוש פעמים בשבוע.ולא פחות 

פעמיים במהלך השנה לפחות )כמו בשאר הבתים המשותפים בישוב( תבוצע שטיפת פחים  במבננים גם
 עם הקבלן.של המועצה ת החגים( על פי ההסכם ו)לפני תקופ

 תאורה 
 וחשבון החשמל

לרבות תיקון המועצה תמשיך לשאת באחריות לתאורה בשטחים הפתוחים המשותפים במבננים,  
 עמודי תאורה, החלפת נורות ותשלום חשבון החשמל של שטחים אלה, על חשבונה.

מדרכות  שלתיקון 
 משתלבות אבניםו

המועצה תבצע על חשבונה בשטחים הפתוחים המשותפים  -כאמור בהסכם ומהסיבות המפורטות שם 
 .עץ נזקי שורשמ כתוצאה לרבות ,אבנים משתלבותשל מדרכות ותיקון  עבודות

 גינון
 וחשבון המים

כולל  האמור. טפטוףתיקון פיצוץ מים בקו וניקיון ערוגות, גיזום צמחיה בערוגות ועצים, גינון, כולל 
 -כל זאת  כנגד חדקונית הדקל.בין היתר  ,הדברהות כולל העבודות .תיקון מחשבי השקיה וכן שתילות

 בהתאם לסוג העבודות ולתדירות שבהם מתבצעות עבודות גינון בשטחים ציבוריים מקבילים בישוב.

 1המועצה תישא על חשבונה בתשלום חשבון המים הנובע מהגינות שבשטחים הפתוחים המשותפים.

 (.וקיץ)חורף  בשנה פעמיים עשביות וניכוש ריסוסים וכן בשנה פעמים לפחות הביוב בשוחות ריסוסים הדברה

 

                                                
הוא מועלה כעת בעקבות הערות הציבור לטבלה, ומאחר שאין שפרסם ועד ההידברות.  18.8.20בטבלה מיום ועלה לא הנושא זה  :הערה 1

 המשותף.בין עלות החשמל בינם למימון ההשקיה באותו שטח, או לבין האחריות לשאופיו ציבורי משפטי בין האחריות לגינון בשטח הבדל 


