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 3.12.19תאריך: 

 לכבוד

 22/2019המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 

 22/2019פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרות:  הנדון

 לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

 :כללי

בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט  .1
 במסמך הבהרות זה.

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו מ .2
 כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז. 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 

 :להלן הבהרות מטעם המועצה בנוגע למכרז

 :דחיית מועד הגשת הצעות .1

ניתן להגיש כתב, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה. לתשומת לב המשתתפים במ
 .בצהרים 12:00שעה  18.12.19עד ליום הצעות למכרז 

 :מועד הגשת הבהרות למכרז .2

המועצה תהא רשאית לא  .בלבד 15:00שעה  9.12.19עד ליום הבהרות למכרז יש להגיש 
 להתייחס להבהרות שיתקבלו לאחר מועד זה.

 :תמחירינספח  .3

על המציעים למלא טבלה , טבלת נספח תמחירי. למסמכי הבהרות אלוספח א' כנמצ"ב 
 .זו ולהגישה יחד עם הצעתם למכרז

 .בנוסח עדכנייב' למסמכי המכרז, מצ"ב למסמך הבהרות זה, מסמך 

 על המשתתפים במכרז להתייחס למסמך זה בלבד.

 :מפרט טכני מיוחד -תיקון נספח יב'  .4

בנוסח מפרט טכני מיוחד,  -מסמך הבהרות זה מסמך יב' ללתשומת לב המשתתפים, מצורף 
 יובהר כי נוסח זה בלבד הוא אשר יחול.  .מעודכן
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 :מכרזמשתתפים בהמענה לשאלות הבהרה מטעם להלן 

 
 תשובה שאלה מס"ד

נבקש הבהרה לגבי העלאה עתידית אפשרית  1
בשכר המינימום, ו/או דרישה אחרת מרשויות 

שכר העובדים. האם המדינה הגורמות לעליה ב
יחול שינוי בתגמול בהתאם לשינויים בשכר 

 ?האפשריים

יובהר כי במסגרת הנספח התמחירי 
המצורף למסמכי הבהרה זו, על המציעים 
לפרט מהו התשלום עבור שכר עובדים. 
סכום זה בלבד יוצמד לשינויים בשכר 

 המינימום במשק.
מבדיקת כל העלויות הנדרשות במכרז זה,  2

המקסימלי בו נקבתם, האם כללתם  והמחיר
את כל העלויות כולל רווח קבלן במחיר 
שנקבתם. נבקש הבהרה  כי בדקתם את 
העלויות והמחירים טרם פרסום המכרז,  

 ?והאם תוכלו להציג אומדן מפורט

יובהר כי המועצה ערכה אומדן הכולל רווח 
קבלני + בצ"מ ועלויות כוח אדם, רכב , 

על הקבלן להציג  ציוד, ביטוח ותקורות.
 חישוב עליות לפי טבלת האומדן.

יובהר כי בשלב זה, המועצה לא מוצאת 
 מקום להצגה/פרסום האומדן מטעמה. 

מבקש את אומדן הכמויות של החומרים  3
הנדרשים מהקבלן כגון: קומפוסט, דשן, 
שקיות לגללי כלבים, חומרי ריסוס, חומרי 
 הדברה, סמוכות, אדמה, חול, ציוד וחלקי

השקיה, ועלויות הקשורות במחסן, כולל 
ההיתרים ועלויות הארנונה. ללא כמויות 

 .נדרשות, אין אפשרות לחשב את העלויות

 יובהר כי אין כתב כמויות באומדן.
 ,כל ההוצאות לטיפול שוטף בגינון

. על הקבלן לחשב מחושבות כסכום אחד
 .פעול שלואת הוצאות הת

הטכני( )למפרט  28מבקש הבהרה לסעיף  4
עשביה במדרכות ובשטחים פתוחים, וכן כמות 

 השטחים הנדרשת לפי סעיף זה

במפרט הטכני )מסמך יב'(  28יובהר כי ס' 
 ימחק! –

 למען הסר ספק מדובר בסעיף הבא:
 במדרכות עשבייה ידביר הקבלן"

 ".חשבונו על פתוחים ובשטחים
תבקש שירות זה, היא ככל שהמועצה 

ת מחיר רשאית לפנות ולקבל הצעו
 מהקבלן הזוכה או מקבלנים אחרים.

על מנת לחשב עבודות הנדרשות בשטחים  5
מבקש את גודל האתרים  שאינם שטחי גינון,

 .41ברוטו בהתאם לנאמר בסעיף 
 

בשלב זה, יובהר כי אין ביכולת המועצה 
שטח  לאמוד את השטחים בגודל ברוטו.

דונם וכי  200 -הגינון נטו הוא כאמור כ
ונם אשר נקבע במכרז מחושב המחיר לד

 לפי שטחי גינון בגודל אינטנסיבי.
מבקש הבהרה בקשר לנזקים מונדליזם, על מי  6

 חל הנזק, והיקפו המשוער
יובהר כי נזקים מונדליזם לא יחולו על 
הקבלן למעט בכל הקשור למערכות 

אשר על חשבון הקבלן בהתאם השקייה 
 למסמך הטכני. 39כאמור בס' 

היקף משוער של נזקים למועצה אין 
כתוצאה מונדליזם אולם היא יכולה לציין 
בפני המשתתפים כי בחמשת השנים 
האחרונות לא נגרמו נזקים מהותיים 
כתוצאה מונדליזם למעט נזקים מינוריים 

 פה ושם.
רשימה סגורה וממצה של  37מבקש לפי סעיף  7

הנדרש מהקבלן, על מנת שאפשר יהיה לאמוד 
 סעיף זה את ההוצאות בגין

 הבקשה נדחית. 
יובהר כי לא לכמת את הנדרש. מה עוד 

לא בהכרח ימומש.  37שכל האמור בס' 
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 תשובה שאלה מס"ד
מכסחת, מיול, כמו כן, האמור ברשימה )

כלי עבודה וכו'( נכללים באומדן ולא 
 ישולם בגינם כפל תשלום.
המועצה תדרוש יחד עם זאת, יתכן ש

חומרים נוספים במסגרת המכרז )עליות 
 לכן הרשימה לא סגורה וממצהסבירות(, 

מבקש אישור כי המועצה מודעת לדרישתה  8
בדבר ימי ושעות העבודה, כי מדובר במשרות 

שעות לחודש, בעוד  199הדורשות נוכחות של 
 182שמשרה מלאה בהתאם לחוק הינה בת 

 שעות לחודש

המציע הזוכה נדרש להעמיד יובהר כי 
עובדים בשעות הנקובות במסמכי המכרז. 

ין הקבלן חייב להעסיק את אותו עובד א
במלוא השעות המפורטות ועליו לכלכל 

 הנושא בהתאם לחוק.
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  9

מי קובע כי קבלן שירות הינו " 1996-תשנ"ו
שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה 
המפורטים בתוספת השניה באמצעות עובדיו, 

וספת השניה קובעת את אצל זולתו". הת
. ניקיון.   2. שמירה ואבטחה  1תחומי השרות: 

עוד קובע החוק כי אין להעסיק אדם כקבלן 
בעבודות ניקיון אלא אם הוא בעל רשיון קבלן 
שירות בתוקף. מאחר והוראות מכרז זה 
כוללות מתן שירותי ניקיון בהיקפים לא 
מבוטלים, המבוצעים באופן קבוע מידי יום, 

נת למנוע עבירות על החוק מצד המזמין ועל מ
ומצד המבצע, נבקש לעדכן את תנאי הסף כך 
שעל המציע להיות בעל רישיון קבלן שירות 
בתחום הניקיון, או לחילופין ביטול כל עבודות 
הניקיון במכרז זה. )מציע להעביר סעיף זה 

 ליועץ המשפטי.(

 הבקשה נדחית.
ת" שירו על פי הוראות הדין, דרישת "קבלן

: נדרשת רק במכרזים אשר נושאם
 .אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה

השירותים המבוקשים הינם שירותי 
  תחזוקת גינון.

 
  

שנים ניסיון של המציע  3בתנאי הסף רשום  10
 דונם. 200מוכח של 

*המציע זה החברה או מנהל עבודה או  
  מנכ"ל?

שנים מאיזה שנה עד איזה שנה  3*מה זה 
 בדיוק ?

.ג למסמך ב' 3ציע מופנה לנוסח סעיף המ
 למסמכי המכרז.

היישות מי שנדרש לעמוד בתנאי זה הינו 
המשפטית המגישה וחתומה על ההצעה 

 למכרז.
המציע  –באשר לתקופה של שלוש שנים 

מופנה למסמך יג' )טופס הוכחת עמידה 
יש להציג ניסיון בתנאי סף( ובו נקבע כי 

 .2016-2018בשנים 
לחוברת המכרז. נתבקשנו  74עמוד  27סעיף  11

לצרף "תכנית תפעולית למצבת כוח אדם 
בשטח בפועל", נבקש הבהרה לדרישה זו, מה 

 ?בדיוק אנו נדרשים לכלול בתכנית זו

היא להציג כיצד המציע הכוונה יובהר כי 
את דרישות המכרז לגבי כמות ממלא 

העובדים ומנהל העבודה, רישום נוכחות 
 הוחלוקת שטחי העבוד

נבקש לקבל אישור כי הדברת "חדקונית  12
הדקל" ו"תהלוכן האורן" הינם על חשבון 

 המועצה

המועצה מבצעת יובהר כי במקרים אלו 
 את ההדברה על חשבונה

)ז( "אסמכתאות בדבר בעלות  23סעיף  13
בטרקטורון/מיול", נבקש לאשר חשבונית מס 
המעידה על רכישה של רכב חשמלי לצורך 

 דרישה זו

ובהר כי נדרש לעמוד בתנאי המכרז בנוגע י
להעמדת רכב מסוג טרקטורון/מיול. לא 

בנזין כל עוד הוא חשוב אם הוא חשמלי או 
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 תשובה שאלה מס"ד
עומד בדרישות פונקציונאליות עבור ביצוע 

 העבודות.
נבקש לוודא כי המחירים הנקובים בחוברת  14

המכרז ובמחירונים מבוססים על מחירי עלות 
ספקים( בתוספת חומרים )הצעות מחיר מ

ורווח קבלני עבודה, שונות, מימון, תקורות 
. לחלופין נבקש שתערכו בדיקה מחודשת סביר

של המחירים המוצגים במסמכי המכרז 
 ושתעלו את רף המחירים בהתאמה

למסמך הבהרות זה תחילה יובהר כי 
 מצורף מפרט טכני/כתב כמויות מעודכן.

הקבלן במהלך עבודתו שנית יובהר כי 
אין וכי  פעולות לפי תנאי המכרז מבצע

 תוספת מחיר על עבודה. 
 החומריםאו /ו העבודות כי בזאת מובהר

בטבלה המצורפת כפרק ה'  המפורטים
 עבודות עבור רקבמפרט הטכני הינה 

 השוטפת העבודה במסגרת שלא נוספות
עבודות אלו . הקבלן אחריות שבתחום

 של בכתב באישור רק יבוצעו
ובכפוף המועצה מטעם  מפקח/המנהל

 .המועצהלהזמנה חתומה של 
נבקש שתאשרו כי בכל מקום שבו ניתן לספק  15

מוצר שווה ערך אין לכם התחייבות כלפי ספק 
-כלשהוא לאספקת המוצר ו/או השרות . כמו

כן, נבקש הבהרה כי אין מגבלה מראש על ספק 
כזה או אחר לאספקת המוצר ו/או השרות 

 )מתן גילוי נאות(.

ניתן לספק מוצר שווה ערך, כי יובהר 
שעומד בסטנדרטיים המקובלים  בתנאי
שווה המפקח יאשר את המוצרים  בשוק.
 המבוקשים לפני אספקתם.הערך 

יובהר כי אין מגבלה ידועה כעת על ספק 
כזה או אחר לאספקת מוצר/שירות 
כלשהו. ככל שתהיה, יועבר מידע זה 

 לקבלן.
 ו גרעוני. פי מסמכי המכרז, המכרז הינ-על 16

לדונם, עליו יש ₪  500אומדן המועצה הינו 
 לתת הנחה, כפי שמפורט להלן:

עובדים + מנהל עבודה אשר עלות  8ביקשתם 
המעביד, המבוססת על שכר מינימום 

 -לעובד, וכ₪  9,000-מסתכמת בסך של כ
למנהל עבודה ובסך הכל העלות ₪  10,000

בנוסף לפי ₪.  82,000 -החודשית מסתכמת בכ
דרישתכם כמפורט במכרז יש עלויות רבות 
נוספות כגון : רכבים, דלק, ביטוח ורישוי, 
דישון, ימי גיזום, עלויות תפעול, גרניק 
לשטיפה בלחץ, מטאטא מכני לטיאוט דשא 
סינטטי, כלים מכנים וידניים לביצוע 
העבודות, תקורות ניהול, ביטוח, ערבויות 

 סביר.עלויות מימון וכן בנוסף  רווח קבלני 
מהנתונים הבסיסים עולה שהמכרז שאתם 
מפרסמים הינו גרעוני וכפועל יוצא יפגע שכר 

 העובדים. 
נבקש להתאים את מחיר המכרז למחירי שוק 

 הוגנים.
 1986 לבן שלג9241/09 ם "בהתאם לפס"ד עע

אשקלון עולה כי אחריות  עירייתנ'  מ"בע
 מזמין. 

על מנת שלא תיכשלו בנושא זה נבקש, 
 ת המחיר בסיס למחירי שוק הגוניםהתאמ

תחילה יובהר כי למסמך הבהרות זה 
 מצורף נספח טכני/כתב כמויות מעודכן.

אומדן המכרז נעשה לפי שכר שני יובהר כי 
ם המשולם במשק בתוספת עלות המינימו
כנ"ל לגבי איש השקייה ומנהל  מעביד.

חושבו . במסגרת האומדן העבודה
יים באומדן ק. כמו כן, התקורות הנדרשות
 רווח קבלני+בצ"מ.

תשומת לב המשתתפים לדרישת המועצה 
במסגרת מסמך הבהרות זה, כי כל 
המשתתפים יצרפו להצעתם את הנספח 
התמחירי המצורף למסמכי המכרז, 

 כשהוא מלא וחתום על ידם.
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נבקש להפנות אתכם להוראות חוק העסקת  17

 1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
"החוק"(, הקובעות בין היתר  –ן )להל

 כדלקמן:
הגדרות "קבלן שירות"  –לחוק מגדיר  1סעיף 

כ"מי שעיסוקו במתן שירות באחד תחומי  –
העבודה המפורטים בתוספת השנייה, 

 באמצעות עובדיו, אצל זולתו".
התוספת השנייה לחוק קובעת את תחומי 

 ניקיון. 2-. שמירה ואבטחה; ו1-השירות כ
"לא יעסוק אדם  לחוק קובע, כי)א( 2סעיף 

כקבלן כוח אדם אלא אם כן הוא בעל רישיון 
 לכך מאת השר ועל פי תנאי הרישיון".

 2הוראות סעיפים   א לחוק קובע, כי "10סעיף 
והוראות פרק ד', ובכלל זה סמכות השר  9עד 

-( ו2)א()3)ד(, 2להתקין תקנות לפי סעיפים 
ויים )ב(, יחולו לגבי קבלן שירות, בשינ4

 המחויבים ובשינויים אלה...".
 -א לחוק 10הינה כי כן, על פי הוראות סעיף 

)א( לחוק על 2המכילות את הוראות סעיף 
קבלן שירות, קרי, על קבלן שעיסוקו במתן 
שירות בתחום הניקיון באמצעות עובדיו אצל 

לא יעסוק אדם כקבלן שירות אלא אם  –זולתו 
 הוא בעל רישיון לכך מאת השר.

ב לחוק, "לא 10את ועוד, על פי הוראות סעיף ז
יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם 
או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם 
לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן 
כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד 
לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם 

הוא בעל העתק ממנו, או שקבלן השירות 
רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק 

 ממנו.
אשר על כן ולאור העובדה כי הוראות המכרז 
כוללות מתן שירותי ניקיון בהיקפים בלתי 
מבוטלים ומשמעותיים, ולאור דרישות החוק 
כמפורט לעיל, ועל מנת שהמזמין לא יצא נכשל 
בהתקשרות שלא כדין ובניגוד להוראות סעיף 

נבקש כי המזמין נדרש לעדכן את ק,  ב לחו10
תנאי הסף כך שעל המציע להציג רישיון קבלן 
שירות בתחום הניקיון )בהתאם להוראות 

 החוק ותקנותיו(.

 לעיל. הבקשה נדחית. 9ראה ס' 

לחוברת המכרז אנו נדרשים לחתום  44בסעיף  18
הצעה )מסמך בחתימה מלאה על גבי טופס ה

ש לאשר, כי נבק .ג'( וההסכם )מסמך ד'(
בתחתית העמודים של ההסכם, די יהיה 
בחתימה באמצעות ראשי תיבות של מורשי 
החתימה, כאשר המסמכים בהם נדרשת 

הבקשה מתקבלת למעט בנוגע לחתימה 
במסמך ג' )הצעת המציע( ולחתימה על 

ן תצהירים ואסמכתאות בגין ניסיו
 כמפורט במסמכי המכרז.
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 תשובה שאלה מס"ד
 –חתימה מלאה, כמו למשל תצהירים וכו' 

 יחתמו בחתימה מלאה
 2לחוברת המכרז, נדרשנו לצרף  44בסעיף  19

עותקים, האם הכוונה רק לטופס ההצעה 
 )מסמך ג'( או גם להסכם )מסמך ד'(?

מסמכי כל  הכוונה לשני עותקים של
 .המכרז

נבקש הבהרה לעניין הגשת ההצעה בשני  20
עותקים: האם המדובר בעותק מקורי והעתק 

 עותקים מקוריים 2-ה במצולם, או שמ

 ניתן להגיש עותק אחד מקור והשני העתק.

נבקש לדעתם האם תערך פתיחה פומבית של  21
 מה תאריכה –המעטפות ובאם כן 

תבוצע פתיחה פומבית של המעטפות 
 בוועדת מכרזים. 

בשעה  18.12.19פתיחת הצעות תהא ביום 
בחדר ישיבות, משרדי המועצה  19:00

 .המקומית גני תקווה
 מצורף בנפרד אבקש לקבל פרוטוקול סיור קבלנים 22

 

 
 

 בכבוד רב,
 המועצה המקומית גני תקווה
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 יש למלא ולהגיש יחד עם ההצעה  -נספח תמחירי 

 

כמות  מחיר חודשי משאב
 סה"כ עלות עובדים/פעולה

מחיר חודשי 
בתוספת 

 מע"מ
 הערות

עלות שכר לעובד 
     1   גינון )חודשי(

מנהל עלות שכר ל
     1   עבודה )חודשי(

עלות שכר לאיש 
     1   השקיה )חודשי(

עלות רכב כולל 
דלק וביטוח 

 )חודשי(
  1     

עלות צוות גיזום 
     1   )חודשי(

חומרים + 
     1   ונדליזים )חודשי(

תקורה + ביטוח 
(1/12)   1     

אספקת צמחייה 
     1   (1/12)ח

עלות רכב 
     1   שי(תיפעולי )חוד

            

      סה"כ
   

      
       10% רווח קבלני

       5% בצ"מ
         סה"כ
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 מסמך יב'
 מועצה מקומית גני תקווה

 22/2019מכרז פומבי מס' 

 לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

 
 מפרט מקצועי

 
 כלליות דרישות  -'  א חלק

 

 ישות מחברת הגינון )הקבלן(דר .א

שטחי האחזקה כוללים: בתי ספר, בית הקשיש, בניין רווחה, מועדונית, ספריה,  .1
 דונם. 200מרכזי ספורט, שטח כללי כ 

חברת גינון / אחזקה בעלת יכולת לתת קבלות ומוכרת על ידי שלטונות המס  .2
 והמע"מ. 

 .לפחות דונם 300 כי יהיה ברשותו ציוד חקלאי גנני לאחזקת ,הקבלן מתחייב .3
להביא את  הקבלןיתחייב  במידה וחלק מהציוד אינו  מוחזק על ידי הקבלן,

טרקטורון  הציוד יכלול:ט. הציוד לביצוע הפעולות אשר מתוארות במפר
, מתחחת, מדללת ומאווררת דשא, ציוד מכסחת + סל איסוף לשטחים גדולים

כלים ידניים, מכונת ת, ריסוס מכני, מסורים מכניים, מזמרות מכניות, סולמו
 ותקינים.הכלים יהיו חדשים  שטיפה בלחץ מים "גרניק" 

 –בכוונת המזמין לבחור קבלן אחד אשר יבצעו את  העבודה  נשוא המכרז  .4
אולם, המזמין שומר את האופציה לצמצם ו/או  דונם. 200-כתחזוקת שטח של 

 דעתו ועל פי דין.  להרחיב את ההתקשרות על פי מכרז זה, בכל שלב, על פי שיקול

 חל איסור על השימוש במפוח בכל שטחי הגינון ובשטחים מיושבים.  .5

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מכונה לניקוי בלחץ מים "גרניק" המשמשת  .6
 לניקוי השטחים. ומכונה לשאיבת עלים המאושרת לעבודה עפ"י החוק

השקיה,  לקבלן יהיה ידע מוכח בהקמת ובאחזקת גינות ובכלל זה מערכות .7
 מדשאות, צמחיה לסוגיה השונים, טיפול במזיקים ומחלות.

, הנדסאי נוף/טכנאי  2הקבלן ימנה  מנהל עבודה  בעל הסמכה של גנן סוג  .8
של לפחות שלוש שנים בתחום הגינון בהיקף העבודה  ןנוף/אגרונום, בעל ניסיו

הנדרשת. על הקבלן להציג את התעודות הרלוונטיות לדרישות ההסמכה 
גופים המורשים. הקבלן יהיה מצויד בכלי רכב מסחרי הכולל ארגז פתוח+ מה

 לפחות לרכב ולנגרר( ויכולת לנייד עובדים.  2016נגרר )שנת ייצור 

מנהל העבודה יהיה אחראי על כל עובדי הקבלן וישמש כאיש קשר עם המפקח  .9
 והמועצה.

דה ולא מנהל העבודה יימצא בקביעות ולכל אורך יום העבודה באתר העבו .10
 יעסוק בעבודות אחרות בישוב ללא קבלת אישור המועצה מראש ובכתב לכך. 

מנהל העבודה יהיה אחראי לביצוע עבודות האחזקה בהתאם להוראות הסכם  .11
 זה. 
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המפקח יהא רשאי להורות למנהל העבודה דרישות והוראות נוספות לבצוע  .12
 עבודות האחזקה בהתאם לצורך, בכל מהלך תקופת הסכם זה. 

נהל העבודה יהיה בעל יכולת לנייד את עובדים  ואת הכלים בכלי רכב  המיועד מ .13
)טנדר או רכב מסחרי ועגלה נגררת( לעבודה שבנדון. מובהר למען הסר כל ספק 

 . ומעלה 2016כלי הרכב יהיו משנת יצור כי הקבלן מתחייב כי 

ס עובד בעל תעודת הסמכה בתוקף של בוגר קור  -הקבלן ימנה איש השקיה .14
מפעיל השקיה או אחראי מערכות השקיה, עבור איש ההשקיה יועמד רכב 
תפעולי הכולל ארגז פתוח מאחור ויכולת הסעה של שני עובדים לפחות כדוגמת: 

( ומכשיר טלפון  2016"מיול"  הרכב יהיה בעל רישיון לנוע בכביש . )שנת יצור 
 מסוג "סמארטפון"  לביצוע העבודה.

לטובת פינוי  2016ורון / מיול משנת יצור של לפחות  על הקבלן להחזיק טרקט .15
גזם ופסולת משטחי הגינון אל נקודות פינוי הגזם. על הקבלן להציג רישיון 

 בעלות על הכלי.

על הקבלן להעסיק לפחות עובד אחד בעל רישיון לטרקטור כל זמן ביצוע  .16
 העבודות בשטח.

 TurfSoft TS2א סינטטי, לניקיון משטחי דש  תעל הקבלן להחזיק מכונה ייעודי .17

או שווה ערך )מטאטא מוטורי(. הקבלן ינקה ניקוי יסודי את  SMGשל חברת 
 משטחי הדשא הסינטטי לפחות אחת לחודש וזאת בנוסף לניקיון היומי.

  .13.00ועד  7.00-. ימי שישי מ15.00 –ועד  7.00 -ה' , החל מ–שעות עבודה: יום א'  .18

במקרים של עבודה  .לוגו של החברהוד אחיד עם עובדי הקבלן יהיו לבושים בביג .19
 באי תנועה או בסמוך לכבישים העובד ילבש וסט זוהר תקני.

 על הקבלן לספק לעובדיו את כל  ציוד הבטיחות והגהות המוגדרים בחוק. .20

על הקבלן להעסיק עובדים המורשים להיכנס למוסדות ציבור/חינוך, ואלה  .21
 ר קב"ט המועצה.יבצעו את השירות רק לאחר קבלת אישו

העבודות במוסדות החינוך/ציבור יבוצעו רק לאחר תום כל הפעילות במוסד, או  .22
 באישור  ותיאום עם הקב"ט או מנהל מחלקת שפ"ע.

 אינו מתוךעובדים.  מנהל העבודה  8דונם,  25על הקבלן להעסיק עובד אחד לכול  .23
ומנהל מצבת העובדים, למען הסר ספק סה"כ העובדים כולל איש השקייה 

  במספר.  9העבודה הם 

במידה ויתווספו במהלך התקופה שטחים נוספים, על הקבלן להוסיף עובדים  .24
ולהציג תכונית תפעולית למצבת  23בכפוף למצוין בסעיף לפי דרישות המפרט, 

 בפועל. כוח האדם בשטח 

מנהל  אישור לאחר תהיה ההשקיה איש או הקבלן מטעם העבודה מנהל החלפת .25
 איש או העבודה מנהל של מתאימים מסמכים הצגת ולאחר מטעם הרשות

 שתאושר עבודה תוכנית חודש תחילת בכל להגיש הקבלן על המחליף  ההשקיה
 . המחלקה מנהל ידי על

 על הקבלן להציג דוח נוכחות שמי יומי למנהל התפעול, ממוחשב או בטלפון. .26

 כל גורם אחר.  הקבלן יבצע את עבודות מהות הסכם זה בתיאום עם המפקח ועם  .27
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התיאום, הדיווח וההנחיות יהיו באופן שוטף ויומיומי. לצורך כך יתייצב הקבלן 
חודשית על בסיס שבועי, כאשר מידי שבוע  תוכנית עבודהבתחילת חודש ויגיש 

יתייצב הקבלן במשרדי המנהל ויגיש לו דו"ח ביצוע בקשר ליישום בפועל של  
 תוכנית העבודה  השבועית.

י, על פי שיקול דעתנו לקבוע, כי תוכנית העבודה שתימסר תהיה המנהל רשא
 שבועית, ואולם ביצועה יהא בכפוף לשינויים והנחיות שוטפות שיימסרו על ידו.

 . חשבונו על פתוחים ובשטחים במדרכות עשבייה ידביר הקבלן  .28

הקבלן ישקה את המכלים )עציצים פורחים( המוצבים ברחובות המועצה,  .29
נגרר, או יתקין מערכת טפטוף במידה וקיים בקרבת מקום,  באמצעות מיכל

 מקור מים.

הקבלן ישתול פרחים עונתיים, פעמיים בשנה, בערוגות המיועדות לכך ובמכלים,  .30
כולל תוספת קומפוסט ודשנים, החלפת המצע במכלים, כפי שיידרש על ידי 

 המפקח.

כם בתחום הקבלן מתחייב לסלק את גזם העצים ופסולת הגינות לאתר מוס .31
באופן מיידי לאחר ביצוע העבודה, בכל מקום בו תתבצע עבודה , המועצה

הפיני ייעשה על ידי המועצה לפי  .חשבונו עלובהתאם לאמור במפרט הטכני ו
 הימים ותכנית פינוי גזם הקיימת ביישוב.

 עצים צעירים יגזמו על ידי הקבלן לפי הוראת המפרט. .32

יעמיד הקבלן צוות גיזום   8ים עד גובה לצורך גיזום עצים בינוניים ובוגר .33
בחודש. הגיזום יתבצע באמצעות מנוף סל או במת הרמה, מבצע  פעם מקצועי,

הגיזום בפועל יהיה בעל תעודת "גוזם מומחה" ממשרד החקלאות. למען הסר 
 ספק צוות הגיזום אינו מתוך מצבת כוח האדם שנקבעה.

אחרת  צויןאלא אם  ידי הקבלןעל כל החומרים לצורך ביצוע העבודה יסופקו  .34
מקום אחסון הציוד יקבע בין הקבלן ובין המועצה, בחוזה זה ו/או במפרט. 

 וטלת על הקבלן.לאחסונם מהאחריות 

הקבלן מתחייב כי המבנה יהיה  הכלים לאחסנת מחויב להצבת מחסן  הקבלן .35
 מבנה איכותי, בעל חלונות לאוורור ומותאם לתפקד כמחסן. 

 או/ו הכרוכות וההוצאות העלויות בכל הוא חשבונו על שאתל מתחייב הקבלן
הקשורות במבנה, לרבות רכישתו, הובלתו, קבלת ההיתרים הנדרשים לשם 

 ארנונה. והוצאות   הצבתו, התקנתו והתאמתו לצורך הפעלתו כמחסן

לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מתחייב הקבלן להשיג, על  מבלי
הבלעדית והבלבדית, את כל האישורים והרישיונות חשבונו ובאחריותו 

   וההיתרים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין, להצבת המחסן.

מתחייב כי המחסן וכל אשר יוצב ויורכב בו ובתוכו יעמוד בכל  הקבלן
   הסטנדרטיים הבטיחותיים הנדרשים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת.

את החומרים והכלים הדרושים לדעת  ונועל חשבהקבלן יהא מחויב לספק  .36
 המפקח לביצוע עבודות האחזקה וקיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. 

 של ושלם מלא מביצוע הנגזרות והעלויות העבודות, החומרים, הציוד כל .37

 חשבון על הםהכלל,  מן יוצא ללא המפרטים הכלליות והוראות ההוראות

חשבון  על הן כי במפרט במפורש גביהן נכתבל פעולות או חומרים , למעטהקבלן



 

 11 

 הרשות המזמינה. 

 בין היתר להלן פרוט הציוד, הכלים והחומרים: 

 שקיות כל של יומית החלפה שתאפשר בכמות, אשפה שקיות (1)
 כל סילוק שתאפשר ובכמות הגינון בשטחי הנמצאים האשפה
 . הגינון שטחי מתוך וגזם האשפה

 .וכימיים אורגניים דשנים (2)

  .ריסוס להדברת עשבים ומזיקים חומרי (3)

 הדברה חומרי (4)

  סמוכות (5)

 אדמה (6)

 חול (7)

 השקייהכולל ממטרות, מחשבי  -השקייה ציוד (8)
)בקרים(,ברזים חשמליים והידראוליים, מסננים, 

 צנרת. ,שוניםאביזרים  ,סוללות, סולונואידיים, יחידות קצה

 .וקבוע זמני ותמרור שילוט, סימון (9)

 עבודה כלי (10)

 .מיול כולל, רכב כלי (11)

שואב עלים יעודי לניקיון משטחי דשא סינטטי) מטאטא  (12)
 מוטורי(.

 "גרניק" (13)

 עצים לגיזום וציוד מנוף (14)

 מכסחות (15)

 .וממצה סגורה אינה דלעיל הרשימהבזאת כי  מובהר

תרכוש ותספק מזמן לזמן שתילים, צמחים, עצים נבטים, מרבדי דשא  המועצה
 וכל ציוד וחומרים אחרים.

 המועצה, להוביל את החומרים שיסופקו על ידי מתחייב במקרה דלעיל הקבלן
. ולשתול אותם או להתקינם לפי העניין בהתאם להוראות המפקח והנחיותיו

 ללא דרישת תשלום נוספת.

, ריסוס, דישון, זיבול חומרי לרבות השונים החומרים של הדרושות הכמויות
 ידי על שיסופקו והציוד החומרים ושאר גיפור חומרי, חול, אדמה, סמוכות

 המפקח ידי על יקבע ושיעורם היקפן האחזקה עבודות ביצוע במסגרת הקבלן
 .זה לעניין הוראותיו אחר למלא מתחייב והקבלן

המחשב המרכזי,  באמצעותבחלק מהשטחים הפעלת תוכנית ההשקייה נעשית  .38
בשטחים בהם המחשב המרכזי אינו מחובר לשטח הגינון, על הקבלן להפעיל את 

יה הקיימת תוך שימוש יעיל ונכון בכמות המים ומניעת בזבוז מערכות ההשקי
מים לשווא. במקרה של תקלה במחשב המרכזי או במחשבונים, יבצע הקבלן 

הממונה על  ובאישורפתיחה ידנית של מערכות השקיה לפי תכנית ההשקייה, 
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 מטעם המועצה, עד שהתקלה תתוקן  כולל החלפת סוללות. ההשקייה

אביזרי השקיה ובחומרים שונים ייעשו ע"י הקבלן ועל תיקונים שוטפים ב .39
חשבונו כולל כל האביזרים הנדרשים לתקינותם והפעלתה של מערכת השקיה: 

 ברזייםחשמליים,  ברזיםצינורות מובילים שלוחות טפטוף, ממטירי גיחה, 
מתזים אביזרי ראש המערכת בכל  ,סולונאידיים, מסננים, הידראוליים

 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2רת ברזל וברזים עד "הקטרים, תיקוני צנ

 של ושלם מלא מביצוע הנגזרות והעלויות הציוד ,החומרים ,העבודות כל .40
 חשבון על הם ,הכלל מן יוצא ללא המפרטים הכלליות והוראות ההוראות

חשבון  על הן כי במפרט במפורש לגביהן נכתב פעולות או חומרים למעט ,ןהקבל
 נה. הרשות המזמי

 ,מדרכות ,שבילים ,פנימיים דריכה שטחי כוללים הגינון שטחי אתר הגינון גודל .41
 מטר מעבר 1.5ברוחב של  פס כן וכמו אתר לאותו וכדומה, השייכים רחבות

 ללא נטו הגינון שטח לפי יחושב התשלום ,זאת למרות  לאתר. שהוגדרו לגבולות
 .דונם 200השונים, כ  והנסיעה החניות ,המדרך שטחי

הקבלן הזוכה יבדוק את מערכות ההשקייה כולל "ראש המערכת" , קווי  .42
 שעליו הגינון שטחי כל על הקבלן יעבור עבודתו תחילת ההשקייה בטפטוף, עם

הליקויים, כולל  כל את העברה בטופס ההצעות מחיר וירשום במסגרת לטפל
 יליקו כל ,מתחילת עבודתו יום 14 תוך בשטח שנמצאים מערכת ההשקייה,

 .המפקח ידי על ייבדק הקבלן ידי על שימצא

ועל חשבון המועצה    הקבלן ידי על יתוקנו המפקח על ידי שיאושרו הליקויים .43
 שטחי הגינון נמצאים בו למצב קשר כל ללא עבודתו זאת מתחילת יום 45 תוך
 הקבלן. של עבודתו תחילת עם

 

 :הקבלןת ומשרד הפנים המחייבים את פרסומים של משרד החקלאו  .ב

ומשרד  ןהביטחוהמפרט הכללי לעבודות בגן בהוצאת הוועדה המשותפת לצה"ל משרד  .1
 השיכון.

 פרסומים של משרד החקלאות. .2

המחלקה להנדסת הצומח, שירות  -הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי  .3
 ההדרכה והמקצוע.

מח, שירות רשימת צמחי הנוי בישראל )מתוך מאגר מידע( המחלקה להנדסת הצו .4
 ההדרכה והמקצוע.

המלצות להדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים ללא צמחיה  .5
 המחלקה להגנת הצומח והנדסת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע. -תרבותית 

 האגף להגנת הצומח, בית דגן. -תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל  .6

ביץ. נטיעת ורדים. משרד החקלאות המחלקה דפנה הל -הנחיות לשתילת ורדים  .7
 דפון. -להנדסת הצומח 

יצחק יפה, ישראל גלון, יצחק אלאור. "גיזום שיחים ועצים" חוברת משרד החקלאות  .8
 שה"ם.

 , דפון של המחלקה להנדסת הצומח, שה"ם.1988יצחק אלאור  -בגן הנוי  -גיזום ורדים  .9
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 של המחלקה להנדסת הצומח, שה"ם. חוברת 1988ישראל גלון  -עיצוב עצים צעירים  .10

 פרסומים של נציבות המים .11

 המחלקה ליעול השקייה. -מפרט טכני לביצוע רשת השקייה בגן הנוי  .12

 .ןהביטחומפרט כללי לעבודות גינון והשקייה בהוצאת משרד  .13

 רשימת חוקים ותקנות הנוגעים לנושא, ומחייבים את קבלני הגינון : .14

 .1956 -חוק הגנת הצומח, תשט"ז  .15

 .1977 -תקנות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז  .16

 .1977 -תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות בתווית אריזה( תשל"ז  .17

 .1992 -תקנות בריאות העם חובת התקנת אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( תשמ"ז  .18

 תקנות בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות. .19

 נציבות המים להשקייה בגינון הציבורי והפרטי. תקנות .20

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבוד .21

 .מסמכים נלווים .22

 )המועצה(. המזמין חשבון על יהיו להלן המופיעים הסעיפים ג.  

 , דשא סינטטי.מרבדי דשא  ופרחים עונתיים זרעי דשא חורפי, ,שיחים, עצים הספקת : .1

ולפי הנחיית  בעצים, כמופרט במפרט תחת הפרק טיפול בעצים דיהאורתופ טיפולי  .2
 אגרונום.

 מטר. 8גיזום עצים מעל גובה  .3

 .המפרט להוראות בהתאם, דקלים גיזום .4

 טיפול בחדקונית הדקל. .5

 טיפול בתהלוכן האורן. .6

 

 בצמחיה הטיפול -חלק ב' 

 .טחי דשאומש ותגדרות חי ,שיחים למיניהם ,עצים ,צמחיית גן - בצמחייההטיפול  .1

ביצוע העבודה כולל את כל העבודות הדרושות לטיפול ואחזקה תקינה של השטחים כגון:  (א
מציאות ה  זאת על פיוהשקייה בטיפטוף,  בעזרת צינורהשקייה ע"י המטרה וכן השקייה 

 כולל גיזום העצים,, בהתאם לצורך ההצמחייזיבול וגיזום  ולפי תקנות ההשקיה. בשטח
וט טיא ,ריסוס עשבייה , סילוק ספיח ונצרים,ב השטח מעשבים שוטיםעידור, קילטור ועישו

 חדשים כמילויים. עבודות שתילת פרחי עונה שתילת צמחים שבילים וניקוי השטחים,
שתילה של עצים ושיחים חדשים תתבצע כחלק מעבודות האחזקה ללא תמורה נוספת. 

מין וגודלם יקבע על ידי תתבצע ללא תמורה נוספת. העצים והשיחים ירכשו על ידי המז
ליטר למ"ר בתוספת דשן  2בקומפוסט בכמות של  החלפת צמחייה כולל זיבולהמפקח. 
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בהתאם  בקרקע מקומית ומילויגרם לבור השתילה  30חודשים,  3-4 -בשחרור איטי ל
או בעמודי איסכורית באישור  חדשות עץ סמוכותבעזרת קשירת העצים ויישורם  .לצורך

ס"מ מהגזע. הקשירה תבוצע באמצעות רצועות גומי  30ל לפחות המפקח ובמרחק ש
.כל הצמחים המסופקים למועצה יעמדו בתקן  גמישות אשר יאפשרו את תנועת העץ

 שתילים, כמפורט בטבלאות.

 טבלה א': סטנדרטים לשתילי גננות ונוי 
 

כינוי הגודל 
 )ה"סטנדרד"(

 נפח הכלי: 
  -החל מ 

 כלי גידול אופייניים

 תבניות תאים לריבוי סמ"ק 10 תבנית
 תבניות תאים גדולים, כוסיות סטנדרטיות סמ"ק 100 1גודל 
 , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק 250 2גודל 
 , שקית13-17ס"מ ומעלה, עציץ  11מכל  סמ"ק( 1,000ליטר ) 1 3גודל 
 ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מכל  3מכל  ליטר 3 4גודל 
 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית 6מכל  יטרל 6 5גודל 
 דלי סטנדרטי, שקית ליטר 10 6גודל 
לגבי גדלים  ליטר ומעלה, שקית 25מכל  ליטר 25 רגיל  7גודל 

אלה ראו גם 
 טבלה ב'

 ליטר ומעלה, שקית 40מכל  ליטר 40 גדול
 מכלים גדולים, שקית, חבית ליטר 60 , חבית8גודל 

  
 טבלה ב' -יי עצים לנושתיללטבלת הגדלים 

 

 כינוי הגודל
 )"סטנדרט"(

קוטר 
גוש 
השור
שים 
המיני
מלי 
 )מ'(

עומק גוש 
השורשים 

 המינימלי )מ'(

נפח גוש 
השורשים 
המינימלי 

 )ליטר(

קוטר הגזע  הנמדד 
ס"מ* 20בגובה   

מספר ענפי 
 שלד מינימלי

גובה עץ 
 מינימלי

 )מ'(

7גודל  מ"מ 25 25 0.35 0.3   1 2.3 

7.5גודל  מ"מ 35 25 0.35 0.3   1 2.5 

8גודל  מ"מ 40 50 0.4 0.4   2 3 

8.5גודל  מ"מ 50 50 0.4 0.4   2 3.3 

9גודל  מ"מ 63 72 0.5 0.5   3 3.5 

9.5גודל  מ"מ 75 72 0.5 0.5   3 3.8 

10גודל  מ"מ 90 140 0.5 0.6   3 4 

10.5גודל  מ"מ 100 165 0.5 0.65   3 4.3 

11גודל  מ"מ 125 230 0.6 0.7   4 4.6 

 
 

 עצים עבורם הטבלה תקפה באופן חלקי
 (:Excurrentעצים שאופי צמיחתם צירי )

 בעצים אלו אין מעצבים כלל את העץ. הגיזום היחיד שניתן לבצע הוא הרמת הנוף, לפי הצורך.
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הנתונים בטבלת הגדלים המופיעה לעיל, רלוונטיים גם לקבוצת שתילים זו, למעט העמודה 
 .המתייחסת לגובה העץ

 
תיכוניים המעוצבים כשיחים )מרובי גזעים( או בעיצוב אחר, כמו כליל -עצי תרבות וחורש ים

 החורש, אלון מצוי וחרוב מצוי
עצים אלו יכולים להיות מעוצבים באופן טבעי על כמה גזעים או שהם יהיו בעלי בדים נמוכים. 

פיעה לעיל, אינה רלוונטית באופי גידול זה נתייחס לעצים כאל שיחים, ולכן טבלת הגדלים המו
בדים, גובה  עבורם. במפרט של הזמנת השתיל במשתלה ניתן לאפיינם מכמה היבטים: הגדרת מספר

  הבדים והמרחק ביניהם
 

 סימון השתיל
 א. הסימון יהיה צמוד לשתיל; הכתוב יהיה עמיד למים ולקרינת השמש. 

ישראל שבהוצאת תחום הנדסת הצומח ב. הסימון יכלול את שם השתיל על פי רשימת צמחי הנוי ב
 וגנים בוטניים בשה"מ. 

 ג. פירוט נוסף, כמו שם הזן, צבע הפרח, מקור מיוחד יירשם על פי דרישה. 
 ד. בשתילים מורכבים הסימון יכלול את שם הכנה ואת שם הרוכב.

 
 מומלץ להגיע למשתלה לבחירת השתילים ולבחינת התפתחותם. 

( יבדוק הקבלן האם נשארו בשטח ברזים פתוחים. בגמר העבודהבסיומו של כל יום עבודה ) (ב
דקות. במקרה של נפילת  30במקרה של תקלות במערכת ההשקיה, תטופל התקלה בתוך 

שעות מקבלת  4ענפים וקריסת עצים במהלך השנה, על הקבלן לטפל בתקלות אלו תוך 
 ההודעה. עליו להשאיר אצל מפקח הגינון  מספר טלפון זמין.  

לן מתחייב לבצע את עבודת הטיפול והאחזקה באיכות וברמה מקצועית גבוהה כך הקב (ג
ומלאים  ירוקים, מטופחים, שבכל זמן בתקופת החוזה יהיו הגנים נקיים, מטופלים,

בא כוחו ולנהוג בהתאם  אוהמפקח לציית להוראות המפקח , בצמחיה להנחת דעתו של
ב העבודה או לעדיפות בביצוע ההכרעה להנחיותיו. בכל מקרה של חלוקי דעות ביחס לטי

או בא כוחו, והרשות בידיהם לפסול עבודה שלדעתם אינה עונה מנהל המחלקה תהיה בידי 
על הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לצורך וללא תוספת  .לתנאי החוזה

צה רשאית המועתשלום. מוסכם מראש כי בכל מקרה שהקבלן לא יתקן את הטעון תיקון 
במקרה של מחלוקת וחילוקי דעות מקצועיים  לבצע את התיקון על חשבונו של הקבלן.

יוזמן מדריך מקצועי מוכר המומלץ על ידי משרד החקלאות המחלקה להנדסת הצומח. 
 שכר המדריך/יועץ ישולם על ידי הקבלן.

 פירוט העבודות .2

 השקייה

הגורמים  יהקבלן ישקה את הצמחים בהתאם לכמויות המים המומלצות ע" .א
המקצועיים, הנחיות שרות ההדרכה של משרד החקלאות, תוכניות ההשקייה 

, הנחיות לכל ראש השקייה שניתנו ע"י המתכננים לכל גן וגן, לוחות ההפעלה
מנת המים תקצב ע"י מחשב או קוצב,   .המפקחנציבות המים ובהתאם להנחיות 

רכת ההשקייה, על על הקבלן לבדוק פעם בחודש לכל הפחות את תקינות המע
ידי פתיחה ידנית של הקווים לצורך גילוי נזילות או נזקים. במידה ויהיה צורך 
בהשקיית הדשאים והגנים בחורף עקב עצירת גשמים ,תינתן הוראה לביצוע על 

 ידי המפקח. 
צמחים  במיכלים )עציצים פורחים(, להם אין מערכת השקייה קבועה, יושקו על 
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 כל מים נגרר, בהתאם להוראות תדירות ההשקייה.ידי הקבלן באמצעות מי

לבדוק פעולת המערכת  -על הקבלן לבדוק תקינות ראשי מערכת  -ראש מערכת .ב
על פי תוכנית מחשב ההשקיה תקינות והמצאות הסוללה  שלמות ותקינות 

שלמות ותקינות  בראש המערכת, מגופים חשמליים והידראוליים, העדר נזילות
מסנן המים  מסנן וכו'.סולונואידיים, רכת כגון ווסת, שאר אביזריי ראש המע

 יהיה נקי מחול ומאבנים והרשתות או הדסקיות נקיות לחלוטין.

 תדירות ההשקיה :
 לפחות פעם בשבוע )בהתאם לכמות המים הנדרשת( -מדשאות

ההשקיה תבוצע לפחות שלוש פעמיים בשבוע בצמחים עונתיים,  -פרחי עונה
 כמות המים הנדרשת.)בהתאם ל בשעות היום.

 יושקו באופן ידני כל יומיים או לפי הוראת המפקח. –)עציצים פורחים(  מיכלים
 .לפחות פעם בשבוע - כיסוי ומשתרעיםצמחי 

 שנה ראשונה, שנה שניה ושלישית פעם אחת בשבוע - צעירים ציםע
שנה רביעית אחת לחודש בחודשי הקיץ, שנה חמישית אחת לחודשיים בחודשי 

)ההשקייה בהתאם לכמות המים הנדרשת לפי טבלת השקיית עצים  הקיץ.
 צעירים(.

 צריכת מים יומית של עצי הגן 
 

 גיל העץ
 בשנים

מרווח 
 השקיה
 בימים

 צריכת מים יומית של עצי הגן
 )ליטר ליום לעץ(

חורף באזורים ללא  קיץ אביב/סתיו
 גשמים

1 7 4.5 5.5 4.5 
2 7 6.5 8 6.5 
3 14 13 16 13 

5עד  4  21 22 28 22 

השקייה מחייבים את הקבלן לבצע בהם את  ברשתותכל השטחים המרושתים  .ג
בין אם המדובר בחיבורי  ,כל התיקונים הקלים הנובעים מהשימוש היום יומי

הצמדת שלוחות טיפטוף , תוספת שלוחת טיפטוף -צינורות פלסטיק שניתקו 
ור שנתגלה על נהטמנת צי ,באמצעות מיצבי מתכת  לקרקע וקביעתם במקומם

הקבלן יהיה אחראי לכל הצנרת היוצאת מראש המערכת כולל בקר . פני השטח
. במקומות בהם יש להשלים צנרת . כמו כן התקנת ממטירים שניזוקוההשקיה

המטרה יבצעו התוספות במהלך העבודה הרגיל ועל  יהשקייה חסרה או קוו
 חשבון הקבלן.

חפיפת ממטירים כך שלא יהיו כתמי יובש הקבלן מתחייב לדאוג לכיוון ו .ד
במדשאות. בדיקת שלמות הממטירים ,עליית הממטירים ,בדיקת כיוון הגזרה 
,כך שכל שטח המדשאה מושקה ואין הרטבה של שבילים ,כבישים מתקני 
משחק וכו'. הממטירים יהיו בעלי אותו דגם ואותה פיה, כפי שמורכב בשטח 

ין להרכיב ממטיר מסוג אחר. תוספת של קווי ותוכנן על ידי מתכנן ההשקיה, א
 המטרה במקומות בהם אינה קיימת  יהיו על חשבון המזמין.

 ושטיפת המסנן בתחילת העונה כמו כן מתחייב הקבלן לבצע שטיפת המערכת  .ה
 .לחודשאחת 
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בכל מקרה בו קיימת רשת טיפטוף המחייבת הזרמת חומר דישון או חומר  .ו
במידה ואין מז"ח )מונע זרימה  בר ע"י הקבלן.ייעשה הד הדברה דרך המערכת,

חוזרת(אין לבצע דישון או הדברה דרך מערכת ההשקיה. הדישון יעשה או 
 בהטמנת דשן או במקרה של מדשאות, פיזור עילי.

באמצעות  ההשקייה, תפעיל את מערכת ההשקייהבאמצעות אחראי  המועצה  .ז
קרי ההשקייה השונים אחראי לתפעול מחשבי וב יההקבלן יההמרכזי,  המחשב

בהתאם לצורך. השקיית השטחים בגנים בהם אין חיבור למחשב המרכזי ו
תתבצע בשעות  בהמטרהההשקייה  .לכך תתבצע בעזרת הממטירים המתאימים

לילה בלבד וזאת ללא תמורה נוספת מצד המזמין. שעות ההשקייה הן בין 
בהן לא נושבת  בבוקר בלבד. ההמטרה תבוצע בשעות 06:00-ל  21:00השעות 

 .האם לחץ ההפעלה תקין לוודא יש ההשקיה תחילת לפנירוח חזקה. 

 על הקבלן לדאוג שבכל עת תהיה צנרת הטפטוף שלמה, מתוחה ומעוגנת לקרקע .ח
 ובשום פנים ואופן לא מורחקת ממקומה הקבוע. באמצעות מיצבי מתכת

תקן את לעל הקבלן  במקרה של פריצת מים בקו טיפטוף ,קו מחלק או מוביל
כיסוי ושיקום , תיקון הפריצהו פריצת המים  כולל חפירה לצורך גילוי הקו

כל אביזרי ההשקיה יאושרו מראש ע"י .החפירה להחזרת המצב לקדמותו 
פי ל ע בלחץ יש לבדוק הגעת מים עד קצות הקווים הרחוקים ביותר . המפקח

אין , תקניתקווי הטפטוף יסתיימו בסופית . הטבלאות הטכניות הרלוונטיות
 ובשום אופן אין לבצע  קשר בצינור.מאולתרות מכל סוג שהוא  לבצע סופיות

מערכת הטיפטוף מסביב לעצים , מקובעת  -השקיית עצים בטיפטוף  (1)
 באמצעות מיצבים לקרקע . 

, לא ימצא ארגז לא נעול בכל על הקבלן לדאוג לנעילת ארגזי המערכת (2)
 שטח המועצה.

 

 גיזומי עצים ושיחים  3.

עץ  המקובלות מבחינה גננית לגבי כל  הגיזומים יבוצעו בהתאם לעונות הגיזום  גיזום:
 המפקח. וכל שיח ועפ"י הנחיות 

 מועד הגיזום תדירות הגיזום בשנה קבוצת הצמחים

 סוף החורף 1 עצי מחט
4-3 נשירים  בתרדמה בחורף ובמהלך הקיץ 

2-3 ירוקי עד  באביב, בקיץ ובסתיו 
םמאולצי נשירים  4-3  באביב ובקיץ 

 באביב ובקיץ 2 רגישים לקור
 בקיץ 1 דקליים

 

יבוצע בנשירים בעיקר בעונת החורף ובירוקי עד בעונת האביב והקיץ.  - עצים (א
הגיזום יכלול גיזום שנתי לצורך עיצובם, וכן גיזומים נוספים במשך כל ימות 

 .,  הרמת נוף העצים,סניטציה השנה לצורך הרחקת ענפים יבשים
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ובכפוף המפקח, עיצוב עצים צעירים יעשה  בצורה מקצועית על פי הנחיות  (1)
 עיצוב העץ הצעיר הוצאת שה"ם  )י. גלון ( -להנחיות משרד החקלאות 

גובה הזרוע , ענפי שלד צדדיים  3-5העצים יהיו בעלי גזע מרכזי  ו  
 מ' לעץ בגן 1.8לעץ במדרכה ו מטר מהקרקע 2.2הראשונה יהיה לפחות 

המרחק אם כן יחליט המפקח  אחרת בהתאם לסוג העץ ולמיקומו.  ,אלא
, יש להקפיד על בחירת  ס"מ  40-60  בין זרועות השלד יהיה לפחות 

ובזווית של כל חתך סופי יעשה בצורה נכונה . זרועות בעלות זווית רחבה
 .  המפקח יש למרוח את הפצע במשחת גיזום  שאושרה ע"י מעלות,  45

 . הישוב בכלעיצוב וגיזום עצים הקבלן אחראי ל (2)

, יבוצע הגיזום על ידי צוות המיועד 8גובה עד  םבעצים בוגרים ובינוניי (3)
ידי עובדי הקבלן הנכללים במצבת העובדים. הגוזם יהיה בעל  ולא עללכך 

תעודת " גוזם מומחה". הגיזום יבוצע פעם בחודש לפחות ולפי הוראות 
 המפקח.

ומי הסחה בלבד, גיזומי הקצרה יבצעו רק הגיזומים יבצעו באמצעות גיז
 בענפים זמניים, אין לפעור פצעים גדולים סמוך לענפי השלד 

אין לבצע גיזומי הקצרה "גירדום" בעצים בוגרים, גיזום זה יבוצע רק 
 בנוכחות המפקח ולפי הנחיותיו.

כל הפצעים ימרחו  במשחת עצים שתאושר על ידי המפקח ותסופק על 
 ידי הקבלן.

לרכז את הגזם ולסלקו לאחר הגיזום לאתר מוסכם  כפי שיורה יש 
המפקח. הקבלן אחראי על גיזום על פי כללי הבטיחות ולהימנע מפגיעה 

 או נזק לאנשים ורכוש.
עצים או ענפים אשר נפלו בשטח שבאחזקת הקבלן, חייב הקבלן לחתוך 

הקבלן אחראי לבצע  למקום מוסכם שיורה לו המפקח.אותם ולפנותם 
את הגיזום על פי כללי הבטיחות ולהימנע מפגיעה או נזק לאנשים, לרכוש  

 ה.ולסביב
במקרה של נזק שייגרם כתוצאה מאופן עבודת הקבלן על הקבלן להחליף 

 את העצים הפגועים בעצים שווה ערך במינם ובגודלם על חשבונו.
הגיזום יבוצע  - ד"גיזום עצים פורמאלי )צורות גאומטריות( או "פולר

לפחות פעמיים בשנה באמצעות מגזמת, יש להקפיד על מועד הגיזום, כל 
 איחור במועד הגיזום יצריך גיזומים" אגרסביים" הפוגעים בעץ. 

 יבוצע רק במקרה של הוראה מפורשת מהמפקח. – גיזום "פולארד"
במידה ויידרש הקבלן לכריתה מלאה של העץ, הכריתה תבוצע  -כריתה

חשבונו, רישיונות לביצוע הכריתה יטופלו על ידי המזמין)העירייה(, על 
 מול פקיד היערות.

יש להקפיד על חתך נכון ובמקרה של חתך סופי יש למרוח את הפצע 
במשחת עצים. את העצים יש לגזום בעונתם על פי ההנחיות המקצועיות 

 ובתיאום עם המפקח.

לצורך ביצוע הגיזום כגון: במידה ויהא צורך להיעזר בציוד מכני כלשהו  (4)
סולם הידראולי או מנוף הידראולי או כל מכשיר שנדרש לביצוע הגיזום, 

 נוסף לכך. הדבר ייעשה ע"י הקבלן וללא תוספת כל תשלום
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גיזום עצים ברחובות שיש בהם תנועת רכב והולכי רגל תעשה עבודת  (5)
ן הגיזום ע"י הקבלן, תוך כדי נקיטת כל האמצעים הדרושים לביטחו

העובדים, הולכי רגל וכן כלי רכב הנוסעים בכביש, הקבלן יעמיד אנשים 
לכיוון התנועה, יתאם עם המשטרה במידת הצורך ויספק את כל הדרוש 
לשם כך, הקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים הבטיחותיים הדרושים 
לשם מניעת תקלות ופגיעות. העבודה תבוצע בהתאם למפרט מהנדס 

 אישור קצין בטיחות במשטרת התנועה.תחבורה/בטיחות וב

גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה, כפי שתקבע על ידי המפקח  (6)
לפני תחילת עבודת הגיזום של הקבלן, על הקבלן לתאם את עבודת 
הגיזום עם חברת החשמל משרד התקשורת, המשטרה והמפקח, בהתאם 

ם להוראות לצורך כקבוע בחוק, בתקנות ובצווים, הגיזום יבוצע בהתא
צע לפחות המפקח בכלים מכאניים או ידניים, מושחזים היטב. הגיזום יבו

 ועל חשבון הקבלן. פעמיים בחודש

 תמיכה וקשירה .ב

יש לתמוך את העצים בשנותיהם הראשונות עד להתייצבותם. אין צורך  (1)
 לתמוך עצים הגדלים זקופים ויציבים ללא תמיכה.

ס"מ מגזע  30חק של לפחות התמיכה תבוצע באמצעות שתי סמוכות במר (2)
 העץ. הסמוכות ימקמו בניצב לכיוון הרוח . 

 מ' , מקולפות ומחוטאות ללא סימני ריקבון. 2.5הסמוכות יהיו באורך של  (3)

הקשירה תבוצע באמצעות רצועות גומי או חבל מתכלה "סיזל".בעת  (4)
הקשירה יש להקפיד ולהשאיר מקום בכדי לאפשר לגזע להתעבות. 

יהיו במקום בו העץ מזדקף ומתיישר . יש לאפשר את נקודות הקשירה 
 תנועת העץ ברוח.

הקבלן יבדוק את הקשירות לפחות פעמיים בשנה ,יחזק קשרים ויוודא  (5)
 שלא נוצר חיגור בקליפת הגזע.

 בעצים מהירי צימוח ,יתכן ויהיה צורך בסמוכה נוספת . (6)

 סמוכות ממתכת באישור המפקח בלבד. (7)

עצים בוגרים במוטות או בכבלים ב טופדיהוטיפולי אורתמיכה מיכנית  (8)
 ןבמידה וידרש  על חשבון המזמין  ועל ידי גוזם מומחה בעל ניסיותעשה 

 מוכח בביצוע עבודות אלו. 

 .(חשבונו ועל הקבלן ידי על יבוצע הצורך במידת)גיזום שורשים  .ג  

 בכדי ידניים בכלים הצורך,במידת  זהיר באופן תתבצע, עצים ליד החפירה .1
 .המפקח בנוכחות תתבצע העבודה. השורשים במערכת לפגוע אל

בעבודה בקרבת הגזע הראשי, יש להגן על הגזע  ולעטוף אותו  להמנע יש .2
 .איסכורית.וי.סי , צמיגים חתוכים, או פח פיביריעות 

 שורשים,  ידני משור או, שרשרת משור באמצעות שורשים את לחתוך יש .3
 .םענפי מזמרת באמצעות יגזמו קטנים
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 או מברשת בעזרת לנקותו אותו לחשוף יש שמתגלה משמעותי שורש כל .4
 . מים לחץ

החתך יהיה חד בשוליו וחלק ובעל שטח פנים כמקובל לגבי גיזום ענפים.  .5
 הפצע יחוטא בחומר אנטי פטרייתי ויימרח במשחת פצעי גיזום.

, לאחר התייבשות החומר יש למרוח  0.1% בפוליקוראת הפצע  לחטא .6
 .החתך פני על" פנסיל" או" נקטקים מסוג "משחת עצ

לפני כיסוי השורשים בקרקע יש לרסס את הקרקע  מסביב לשורשים    .7
 .0.5%או קוצייד 0.1% בויסטיןאו  0.1% בפוליקור

נפח עלוות העץ.  -1/3גיזום שורשים ילווה בגיזום הנוף אך לא יוסר יותר מ .8
נגרם לבית השורשים. הגיזום יתבצע בהתאם לסוג ומין העץ ומידת הנזק ש

לא יתבצעו גיזומי הקצרה  בענפי השלד המרכזיים , הגיזום יבוצע בענפי 
משנה בעיקר באמצעות גיזומי הסחה והקצרה )במידת הצורך ולפי סוג 

 ומין העץ(. 

לאחר השלמת עבודת גיזום השורשים, יחזיר הקבלן את כל שכבות הכיסוי  .9
 בהתאם למצב המקורי המתוכנן.

שורשים תינתן שלוש פעמים השקיית רוויה לעומק בית  לאחר גיזום .10
 השורשים הקיים במהלך האביב, הקיץ והסתיו.

 דקליםד.     

אשכולות אוקטובר כל שנה. בגיזום יוסרו  –יוני  בדקליים יעשה הגיזום בחודשים
וכן כפות שלמות עד לבסיס המפקח  אשכולות הפרי, מותנה בהנחייתהפריחה או 

עד בסיס החוטרים. בכל גיזום אין להסיר יותר מדור אחד  -ם הפטוטרות. חוטרי
 .לפי מצב העץ. כפות בודדות חולות או יבשות תוסרנה במשך כל חודשי השנהו

 .הקבלן ובאחריות המזמין חשבון על הגיזום

 שנכרתו יסולקו מהשטח באמצעות סילוק מיכני. גדמים של גזעי עצים.   ה            

יסולק הגדם יחד עם תחילת שורשיו  עות "כרסום" באמצ בסילוק מיכני .1
העיקריים, כך שלא יבלוט מעל פני הקרקע וסביבתו. במקרה ונעשתה חפירה 
מתחת לפני הקרקע, ימולא הבור ויוחזר למצבו הקודם בהתאם להנחיות 

 המפקח.

בעצים הנוטים להתחדש יימרחו שרידי הגדם הטריים בחומר מונע צימוח  .2
בחומר שווה ערך. אם יש כוונה לטעת עץ חלופי באותו  כדוגמת "גרלון" או

 מקום. יש לקבל הנחיות מהמפקח. 

במקרה של נטיעת עץ חלופי, במקומו של הגדם, יש לסלק את הגדם בשלמותו  .3
 על שורשיו.

 .סילוק הגדם על חשבון הקבלן .4

  שיחיםו.                 

ונות הגיזום המתאימות שונים על פי הסוגים ועל פי עהיבוצע בשיחים הגיזום  .1
הגיזום יכלול גיזום שנתי לצורך חידוש הצמחייה מין. מבחינה גננית לכל סוג ו

)באם יש צורך בכך(, גיזום לצורך הנמכת השיחים והרחקתם מהשבילים 
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בקרבתם ומתחתיהם. גיזומים אלה  ןניקיוהספסלים או לצורך ביצוע עבודות 
שיחים מבוגרים  .המפקחות ייעשו במשך כל השנה בהתאם לצורך ולהורא

ומנוונים אותם יש לחדש ,יגזמו לפי הוראות המפקח בהתאם לסוג ולמין הצמח. 
במטפסים עיקר הגיזום הוא לצורך הכוונה והסחה של הצימוח וכן ענפים 

 שמוטים ומפריעים.

יבצעו גיזומי הגבלת צמיחה במהלך כל עונות השנה בהתאם לאופי  -גדרות חיות .2
 הצמח .

העבודה מחייבת ניקוי השטח מיד לאחר ביצוע הגיזום ופינוי הגזם   - כללית .3
 .והפסולת לנקודת ריכוז מחוץ לגן

 מדשאות ז.          

משטח דשא מכוסח בגובה אחיד ללא  -על המדשאה להיות בעלת מראה אחיד   .1
על משטח הדשא . בורות או קרחות ,נקייה מעשביה ובעלת גוון צבע אחיד וירוק

בורות שקיעות או כל פגיעה  במידה ונוצרו כמה שניתן אחיד עד להיות ישר ו
על כר הדשא להיות  .ליישור המשטח לדאוג,על הקבלן הדשא  אחרת במשטח 

 נקי משך כל ימות השנה מלכלוך , עשבים , גזם או כל חפץ זר אחר.

יבוצע במשך כל השנה בהתאם לצורך. בחודשי  מדשאותכיסוח  - כיסוח וקנטים .2
אוקטובר( יבוצע הכיסוח אחת לשבוע באופן קבוע אלא אם כן -ריל אפהקיץ )

לגבי זני דשא הדורשים גובה כיסוח ) ניתנה הנחיה אחרת ובאופן מפורש
  30%-ס"מ, בכל מקרה אין להוריד יותר מ 4-3-יש לכסח בגובה של שונה(,

מהעלווה. לפני הכיסוח יש להקפיד על כיוון סכיני המכסחת וחדותם כך שהחתך 
אין להשתמש בחרמש מוטורי לכיסוח אלא  בשום מקרהיתקבל יהיה חלק .ש

 אם כן ניתן אישור על ידי המפקח.

, או הכיסוח יבוצע בהתאם לרמת הצימוח של הדשא מרץ(-נובמבר )בחודשים
מחייב איסוף מיידי של הכסחת וסילוקה  כל כיסוח . לפי הוראת המפקח

 מהשטח.

באופן שוטף וקבוע בשולי המדשאה כך  יש לטפל - )שולי המדשאה( - קנטים .3
 ,לאפשר חדירת דשא  לשיחיות , עציםאין , שיהיו מיושרים עם קוו המדשאה

 .שבילים, ומתקנים

 ביצוע העבודה:  באמצעות חרמש מיכני .

ריסוס של שולי הדשא ובאלו חומרים באישור המפקח בלבד. יש להקפיד ולרסס 
למדשאה וללא סטיות בכדי ליצור קנט  ס"מ מעל 10כשאין רוח, בקו ישר ובגובה 

ס"מ. במידת הצורך ולפי החלטת המפקח,  5-8ישר ומדויק, ברוחב פס של 
 יתבקש הקבלן לעבור על פסי הריסוס עם חרמש מיכני.

מסביב לגזעי העצים במדשאה יש לרסס מעגל בקוטר של אחד מ' בכדי למנוע 
התקרב עם חוט  החרמש אין ל בשום מקרהמגע של חוט החרמש עם גזעי העצים, 

 לגזעי העצים.

דילול ואיוורור מדשאות בשטחי האחזקה יבוצע אחת  - דילול ואיוורור מדשאות .4
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 ,לשנה באביב. דילול המדשאה שתי וערב יבוצע בעזרת מדללת סכינים אנכית
 אל נקודת האיסוף.יפונה ומהשטח מיד החומר שדולל יסולק 

מאווררת הידרו ג'ט או מאווררת  רתאיוורור המדשאה יבוצע על קרקע לחה בעז
 .500 -מספר החורים הנדרש למ"ר  נקניקים,

מידי של "הנקניקים"  או פירוק  יש לדאוג לסילוק האוורורבתום עבודת 
 מהשטח.

דילול, העבודה תועבר לקבלן חיצוני הו האוורורבמידה והקבלן לא ידאג לביצוע 
 והתשלום ינוכה מהחשבון החודשי השוטף

 במרבדים דשא .שתילת5

 - ותת קרקעיים על מתקנים ,מצמחיה השטח ופינוי ניקוי – הכנה עבודות
 ,כנדרש הקרקע הכשרת לאחר .הפסולת סילוק לרבות ,שונים ומכשולים קרקעיים

 במידה לחה הקרקע ההשקיה תהיה לאחר ,לשתילה המיועד השטח יושקה
 יוצנעו הזבל פיזורה לאחר ומיד ,אחיד בפיזור ויזובל ידושן השטח ,אופטימלית

 פוספט סופר ג"ק 80 ,קומפוסט ק"מ 20 :כדלהלן והדישון הזיבול כמויות .והדשן
 ,סופית יושר השטח כמויות לפי הדשנים דשא של דונם לכל אשלגן כלורי ג"ק 80 ו

 מ"ס 5 הוא הנדרש הדיוק .ידיים( ובעבודת מכאניים בכלים ייעשה היישור
  ,אחרת צוין לא אם .מהגבהים המתוכננים

י הקבלן, סוג הדשא יבחר ע''י המנהל "ע יסופקו הדשא מרבדי – הדשא אספקת
 מטעם הרשות.

 ניתוקם מזמן שעות 24 תוך הדשא מרבדי את יש לשתול – המרבדים שתילת
 .במשתלה

  .בהתאם להנחיות המפקח תעשה המרבדים הנחת
 הידוק תוך ,הקרקע לשיפוע בניצב לזה זה צמודים יונחו כשהם הדשא מרבדי

  .הנדרשים לגבהים והתאמה
 ב נמוכים יהיו ,מרוצף משטח/מדרכה עם הנפגשים המדשאה בקצה המרבד שולי
 .המרוצף משטח/מפני המדרכה מ"ס 2-3
 חסרים וקטעים קצוות השלמת . אחידים יהיו המרבדים של העליונים השטח פני

 .מרבד ברצועות וחלקי תיעשה
 את ,המדשאה שולי כל את חול או חולית בחמרה למלא יש העבודה בגמר

 אחיד בגובה שאינם המרבדים
 .ולהשקות להדק יש , השתילה בגמר ,המרבדים בין והתפרים החריצים כל ואת

, קליטת עד הדשא את אחזקת הדשא כוללת: – מסירה עד הדשא אחזקת
, קצבות גזום, כיסוח, לנדרש בהתאם השקיה, השטח כל וכיסוי הדשא והתלכדות

 .פסולת ופינוי ניקוי, עשביה וניקוש עשביה הדברת, ות מזיקיםמחל הדברת
 

 :שיזרוע מדשאה
השזרוע יתבצע במדשאות, כדי להעניק להם צבע ירוק בחורף, לפי החלטת המפקח. 

 זרעי הדשא יסופקו ע"י העירייה. העבודה תבוצע ע"ח הקבלן.
 :שלבי השזרוע  

 .בתחילת אוקטוברדילול הדשא שתי וערב, יבוצע 
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פיזור חול של  ק"ג/ד', כולל  30יעת זרעי דשא מסוג "פרנייל ריגרס" בכמות של זר
 מ"ק/ד' על הזרעים. 3

 גירוף או גרירת רשת ליישור.
ימים. יש לדאוג ללחות מתמדת. יש לבצע כיסוח הדשא  8השקיית הנבטה במשך 
  ס"מ. 5אחת לשבועיים בגובה 

 זיבול ודישון .ח

חידוש צמחייה או החלפת צמחייה בערוגות  בכל מקרה שיבוצע -חידוש צמחייה  .1
וצנע בשטח תוך כדי ילדונם ו 'קוב 15בכמות של  בקומפוסט  שלמות יבוצע זיבול

 עבודות ההכנה.

 הדישון יבוצע בהתאם למפורט להלן: - הגן דישון .2

בעונת  ערוגות הפרחים( יבוצע  דישון אחדו בכל שטחי הגן )כולל השיחיות
 וצע בשני מועדים:אביב ,סתיו. לפי המפורט בהמשך.האביב. דישון המדשאות יב

חודשים. הצנעת הדשן  12דישון בדשן בשחרור מבוקר  – עצים צעירים (1
ס"מ בשלושה קדחים בקרקע מסביב לגזע במרחק של  10לעומק של 

 ס"מ מהגזע. 40

חודשים  על ידי הצנעתו  לעומק  6-4בדשן בשחרור מבוקר – שיחיות (2
 גרם לצמח. 50ס"מ בכמות של  10של 

 20באביב אפריל/מאי , פיזור של גופרת אמון בכמות    של  -מדשאות (3
בחנקת אשלגן  אוק"ג לדונם  20ק"ג לדונם , אשלגן כלורי בכמות של 

ק"ג לדונם. לאחר הפיזור יש , להצניע את הדשן באופן  20בכמות של 
 – סתיוב מיידי על ידי השקיה בכשליש  מכמות המים הרגילה.

 20המדשאות בכמות של  ובמבר יבוצע דישון נוסף בשטחי אוקטובר/נ
בחנקת אשלגן  אוק"ג אשלגן כלורי  20וב ק"ג לדונם גופרת אמון

ק"ג לדונם. לאחר הפיזור הצנעת הדשן באופן מידי על  20בכמות של 
 ידי השקיה בכשליש מכמות המים הרגילה.

לפני השתילה בעת הכנת הקרקע יפוזר  –בערוגות פרחי עונה  (4
ליטר למ"ר.בבור הנטיעה בעת השתילה יוצנע 2קומפוסט בכמות של 

ארבע חודשיים ,עם –דשן בשחרור איטי,משך פירוק הדשן שלושה 
 הדשן מחדש. ןהחלפת פרחי העונה יינת

במקרה של דישון דרך מערכת טיפטוף יעשה הדבר ע"י הקבלן כאשר  (5
יהא עליו לדאוג לנוכחות מתמדת ופיקוח בשטח במשך כל זמן 

 אין לדשן ללא מז"ח )מונע זרימה חוזרת(. הדישון.

ועל פי דרישת המפקח בלבד . פיזור יבוצע לפי הצורך  - מדשאותזיבול  (6
כופתיגן לפי ההנחיות. הפיזור יבוצע באופן הומוגני על פני כל השטח; 

הבחירה בזיבול בדשאים  .שולי הדשא והשבילים ינוקו מכל שאריות
. א תבוצע באופן קבוע על ידי הקבלןתעשה על ידי המפקח בלבד ול

שעבר תהליך קומפוסטציה קומפוסט  יפוזרבחודשי האביב המוקדם 
 מלא. יש להביא אנליזה של הקומפוסט לאחראי גינון לפני הפיזור. 

 .כל חומרי הדישון והזיבול יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו (7
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 ריסוס   .ט

שבונו. כל חומרי הריסוס יהיו ועל חריסוס עשבייה יבוצע ע"י הקבלן  - עשבייה (1
הריסוס יבוצע ע"י גנן מומחה לדבר שעבר הכשרה בגן הנוי,  םמורשים ליישו

לכך. כל סוג עשבייה ירוסס בהתאם לחומרים הנדרשים להדברתה והריסוס 
ייעשה כך שצמחיית הגן התרבותית לא תינזק ולא תפגע. כל פגיעה בצמחיית 

   על הנזק. המזמין הנזקים ופיצוי הגן תחייב את הקבלן לשאת בהוצאות 

משטח  2%על  העולה   במקרה של ריסוס במוקדי עשביה גדולים בשטח       
יום  14בקטע זה תוך  המדשאה  את על חשבונו המדשאה ישלים הקבלן 
  .מאותו סוג מהריסוס ע"י מרבדי דשא 

ישור ריסוס מדשאות נגד רחבי עלים בחומרים סלקטיביים יעשה רק בא       
 שלא לפגוע בצמחיה  הנמצאת בסמוך.  יש להיזהרהמפקח ולפי דרישה. 

 ,היישום  )הגמעה בכל מקרה של שימוש בחומרים כימיים ללא תלות בצורת       
 לסוג החומר ומינונו.ור המפקח ריסוס וכו' ( יש לקבל איש ,הזרקת גזע

רים בחומו ריסוס נגד מחלות ומזיקים יבוצע ע"י הקבלן מחלות ומזיקים (2
בכל מקרה של ריסוס יבוצע על ידי גנן מומחה. הריסוס שיסופקו על חשבונו. 

 לכך לפני ביצוע העבודה.המפקח  נגד מחלות ומזיקים, יש לקבל את אישור
החומרים בהם ישתמש הקבלן יהיו אך ורק חומרים שאינם גורמים נזק 

 בגינות נוי.  םומורשים ליישו לצמחייה ולבני אדם

 במקרה של הופעת מזיק או מחלה ידווח הקבלן, אי לבריאות הדשאהקבלן אחר
 מייד עם זיהוי הסימנים הראשונים למחלה או מזיק.  למפקח

, על לא יזהו את המפגע יוזמן מדריך מקצועיהמפקח במידה והקבלן ו/או 
או  בעת הצורך וע"פ קביעת המדריךהקבלן האחריות לזמן את היועץ המקצועי 

חדר אבחון פגעים במנהל למחקר חקלאי ללזיהוי מדויק  המפקח ישלח חומר
שכרו של  המפקח.ל פי אישור עבבית דגן או בכל מעבדה מאושרת אחרת 

 המדריך המקצועי ישולם על ידי הקבלן.

למזמין הקבלן יהא אחראי וישא בכל הוצאה או פיצוי או תביעה שתהיה 
ס בשטחים בגין ריסוס בחומר מזיק או שאינו מתאים לריסוהעבודה 

 מאוכלסים.

 טיפול בעצים צעירים וחורשות (3

 טיפול בעצים צעירים בין אם הם ממוקמים בתוך גן ציבורי בשדרה או .1
יכלול את השקייתם אחת לשבוע, גיזומים קבועים ורצופים  במדשאה

השטח מסביב לצורך עיצובם, קשירתם לסמוכות והתקנת הסמוכות, 
שבייה  במשך כל השנה ,ניתן לעשות לעצים )גומת העץ ( חייב להיות נקי מע
ניתן לרסס בקוטלי מגע ,חומרים  ,זאת באמצעים כימיים או מיכניים

סיסטמיים או מונעי נביטה,כל חומרי ההדברה יהיו מורשים לשימוש בגן 
יש להיזהר מפגיעה  הנוי ועל פי חוברת המלצות של משרד החקלאות.

במידה והעשביים  בצמחי הגן ובעצים  בעת שימוש  בחומרי הדברה.
מורחקים באמצעות חרמש מוטורי אין בשום מקרה להתקרב לגזע העץ 

 עם חוט  החרמש.

שמירה על אזור צוואר  הרחקת עודף אדמה או פסולת מתוך הגומה, .2
לצורך הגנה על העצים סמוכות סידור ה השורש נקי מאדמה ופסולת .

 נזק לעץ כתוצאה מהגיזום. תומניע
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הטמנתה  יכלול סידור מערכת הטיפטוף לעץ,הטיפול בעצים צעירים 
אספקה והצבת תמיכות, דישון או  בקרקע כפי שפורט בסעיף ההשקיה,

במקומות בהם לא  זיבול לפי הצורך וריסוסים לפי הצרכים וההנחיות.
קיימת מערכת השקייה קבועה יש לבצע את ההשקייה בעזרת צינור מים 

 במועדים ובתדירות כפי שיורה המפקח.

 סינטטי )מלאכותי( דשא  .י

 :כללי

בהתאם לדרישות המועצה  הקבלן נדרש להתקין דשא סינטטי )להלן: 
"הדשא"( בהתאם להוראות המפקח והמנהל בשטחים אשר יאושרו 

 להתקנה ע''י המועצה.

 סינטטי לדשא מפרט

 .מיועד בהתאם להנחיות המפקח  חוץ בשטחי יותקן הדשא

לפחות פוליפרופילן  מסיבי או ילןפוליאת מסיבי עשוי -יהיה סינטטי הדשא
 ברשת קשר י"ע ומחוזקים ארוגים ,וצבע אשר יבחר ע''י העירייה בעובי

 חיזוק שכבת בעזרת ,לסיבים הנגדי בצד יקובעו לרשת הסיבים .פלסטית

 .דומה חומר או מפוליאוריתן העשויה

 האספלט/בטון. משטח גבי על יונח הדשא

 .ילותרע לא תהיינה הסינטטי הדשא יריעות

 אש ובתקנים הנדרשים. בטיחות בדרישות יעמדו הסינטטי הדשא יריעות

 :הסינטטי הדשא להתקנת הנחיות

 :השטח הכנת

 ובביצוע באחריות יהיו מהודק מצע הכנת לרבות ,הנדרשים השיפועים כל

 .המועצה

 :הדשא יריעות התקנת

 ובביצוע בהכנת שיהיו שיפועים הכולל מהודק מצע משטח על ההתקנה

 .קבלןה

 בחיבורי תתבצע היריעה יצרן י"ע המסופק מתאים בדבק ההדבקה 

 .היריעות

 להוראות בהתאם יחתכו השוליים .השטח פני על הדשא את לפרוש יש 

 .היצרן

 אחיד בכוון יהיו שהסיבים כך היריעות את להקפיד להניח יש . 

 נראה בלתי שיאפשר חיבור באופן מדויק יהיה החיתוך. 

 היצרן הוראות פי על הדשא ליריעות מתחת קההדב שכבת למרוח יש. 

 אחיד תהיה בעובי השכבה. 

 במטאטא הסיבים את להבריש יש היריעות והדבקת ההנחה סיום עם 

 .מטאטא מכני או כביש
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 כחלק מחירם את להציע יש בפתיתים צורך יש המוצע הדשא שבסוג כל 

 .נפרד מהמכרז בלתי

 אחידה בצורה הדשא על לפזר יש ,היצרן בהגדרות( אחרת נאמר לא אם 
 כנגד ולהבריש , 5% על תעלה לא 200 נפח עובר ויבש תכולת נקי חול
 .לבדיקתכם  הסיבים זקיפות עד הסיבים כוון

 קוורץ חול גרגרי יוכנסו הדשא בתוך .מ"מ 22-24 הדשא סיבי גובה. 

 מ"מ 0.4-0.0 הגרגירים גודל .זרים מגופים יבש ונקי ,רחוץ יהיה החול. 
 .למטר מרובע ג"ק20-25 :בדשא החול כמות

 קרינת  בפני לעמידות תוסף ויכילו ירוק בגוון יהיו הדשא סיביUV 
 פח מפרופיל העשוי סף של היקפית סגירה תהיה הדשא למשטח

 .הדשא לסוג יריעת מתאים נירוסטה

 את להבטיח מנת על לתוכו יוכנס הדשא וקצה לאספלט יחובר הפרופיל 
 .למשטח שכבת הדשא הצמדת

  :למפקח יעביר בלןהק

 בארץ ודרכי ונציגיהם היצרנים פרטי ,המותקנים החומרים מפרטי
 /אליהם ההתקשרות

 ואופן אפשריות תקלות רשימת כולל ,ותקופתית שוטפת אחזקה הנחיות
 .בהן הטיפול

 :בדק

בתעודת  כמצוין ,העבודה השלמת מיום שנתיים למשך תהיה הבדק תקופת
 /ההשלמה

במשטחי  שנתגלתה בעיה לכל אחראי הקבלן יהיה תקופת הבדק במהלך
 משימוש כתוצאה הנדרשים למעט תיקונים ,סביר שימוש בעקבות הדשא

 .חבלה או חורג

 . ימים מיום קרות הבעיה 7תוך   ,שיידרש תיקון יבצע הקבלן

 :העבודה תכולת

 יישומו ,וניקויו המשטח הכנת ,מדידות כולל ,הסינטטי הדשא ובצוע תכנון
 .כמפורט בדק ועבודות דשא גובלי יישום ,וראות היצרןה בסיס על

 :המדידה אופן

 הישירות ההוצאות כל את יכלול היחידה מחיר .בפועל מבוצע שטח לפי
 .הקבלן של והעקיפות

 :טיפול בדשא סנטטי

 ניקיון

  על כר הדשא להיות נקי משך כל ימות השנה מלכלוך, עשבים, גזם
 או כל   חפץ זר אחר.
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 קפיד על ניקיון שוטף של המדשאה בכל ימות ל הקבלן להע
 השנה.

 חזקה שוטפתא

 באמצעות הסיבים כיוון נגד הדשא את לסרק הקבלן על 
 או  SMGחברת  של TurfSoft TS2 עלים ושואב מיכני מטאטא

 .ערך שווה

 על לקטול יש הסינטטי הדשא בצידי עשבייה צמיחת של במקרה 
 .עשבייה קוטל ידי
 בעלי צואת, לעיסה גומי: כגון לדשא בקהנד חומר כל להסיר יש

 .ומים בקיטור שטיפה י''ע' וכו חיים

 עלים שואב באמצעות יהא – הדשא מכר עלים ניקיון. 

 וממיסים כימיים חומרים הסינטטי הדשא סיבי על לשפוך אין – 
 .בלבד מים באמצעות לנקות יש

  הסנטטיאין לנסוע עם כלי רכב ממונעים על מרבד הדשא. 

 הניקיון  - חלק  ג' 

 מידי יום. קיון תבוצענה בכל הגנים יעבודות הנ

 יבוצע אחת ליום באופן קבוע. הקבלן ידאג בכל יום לריקון האשפתונים - קיון הגניםינ .א
 ., החלפת שקיות ניילון באשפתונים ואיסוף כל הפסולת והניירת מהשטחוסילוק הפסולת

 11:00עד שעה ביום הטיפול ביצוע הטיפול השבועי במלואו 

שקיות לאיסוף צואת  כלבים תחולקנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. השקיות יוחלפו כל 
 יום במסגרת ניקיון הגן.

ניקיון של משטחי הדשא הסינטטי יבצעו באופן שוטף בפארקים, בגנים, או לפי מועד 
 חינוך. תהביקור כשמדובר במוסדו

אך לא באמצעות מפוח.  או מיכני. ידניבאופן ייעשה  הטיאוט  – שבילים ומשטחים ניקיון .ב
.את יכלול את כל השבילים, המשטחים המרוצפים, המדרגות, הכניסות לגנים  הטיאוט

הלכלוך המצטבר יש לאסוף ולא לדחפו לתוך השחיות או אל המדשאות. השימוש במפוח 
 אסור באופן גורף.

טחים חשופים. יבוצע בכל הערוגות השיחיות וצמחי כיסוי שיש בהם ש – קלטור ערוגות .ג
 קבוע פעם בשבוע. יבוצע באופן  הקילטור

 אי ביצוע של העבודות המפורטות בסעיף זה במלואן, ייחשב  כאי עמידה בתנאי המכרז.                

 
 מוסכמים קנסות טבלת  -חלק  ד'  

 
חלקם, לבצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו כולם או  מחויבותיווהקבלן לא ימלא את  במידה

או לא ימלא את הוראות המנהל, מוסכם כי המפקח לפי שיקול דעתו רשאי לקנוס את הקבלן 
 כמפורט בטבלה המפורטת להלן.
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על הפעלת האופציה העומדת לרשותה להאריך את תוקפו של  המועצה ותחליט במידה
 יוצמדו מחירי הקנסות המפורטים בטבלה להן כדלקמן:  ההתקשרות  הסכם

 
 וב הפרשי ההצמדה : חיש לצרכי

משמעו מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י  -"מדד המחירים לצרכן" 
   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  
   מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני כניסתה לתוקף של תקופת הארכה. -"המדד החדש" 

  
 ביום חתימת הסכם זה.  מדד המחירים לצרכן הידוע -"המדד היסודי" 

 
יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  אם

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי וסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד 
 היסודי. 

 
₪  -הפיצויים ב  סיכום  תדירות 

 טיפול
"דמס הפגם תיאור יחידה  

250 ₪  

 

אי ביצוע ניקיון כפי שמפורט  - ניקיון דונם  יומי
 ' במפרט.ג בחלק

1 

500 ₪  

 

אי ביצוע איסוף גזם  - וכסחת גזם דונם  יומי
 כפי שמפורט. וכסחת

א'1  

"חש 1000  2 .עבודה מנהל התייצבות אי 1 יומי 
 500 ₪ "י עפ מהדרוש קטן פועלים' מס פועל יום 

 .בחוזה המוגדר
4 

1000  ₪  5 .חסר רכב של במקרה 1  
"חש  1250  במועדמפקח /מנהל הוראתמילוי -אי הוראה - 

 נרשם  או"פ בע נמסר אם. )גם שנקבע
 הודעה כל או עבודה ביומן כהנחיה

 (.בכתב

6 

ש"ח  300  

 

 איחור לגבי, שנקבע במועד טיפול -אי קריאה -
 לתלונות שנקבע במועד טיפול אי או

 או המועצה ממוקד לקבלן שיועברו
 .מהמנהל

7 

ש"ח  800  
 

 או שבועית עבודה בתוכנית עמידה אי דונם 
 הטכני למפרט הקשורה פעולה כל

. )פעולות הגינון שטחי או באתרי
: בטיפול הקשורות מקצועיות

עצים, מדשאות,  דישון, ,בצמחיה
 וכו'(.

8 

ש"ח  500 'קט רג יומי  ביצוע ותיקון בזמן )בין השעות  אי 
בצהרים(, של  12:30 -בבוקר ל 8:30

'קטים במערכות השקיה הרשומים רג
בדוחות מחשב והנמסרים לקבלן 

 באותו בוקר.

9 
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ש"ח  1000  בהם שחל בשעות מדשאות השקיית אתר מקרה 
 להנחיות בהתאם מוחלט איסור

 על הנקבעים, שבתוקף הדין והוראות
 פי על עם לעת מעת המים רשות ידי

 על או, המים רשות - החוק הוראות
המועצה ובלבד שאין  נציג הנחית פי

בהם כדי להוות סתירה למול הוראות 
רשות המים כאמור לעיל )ראה 

 מפרט(.

10 

250 ₪  12 
 חודשים

'יח  ותקינות השקיה"מ ר ארגזי צביעת 
 כללית

11 

250 ₪  12 אי נעילת ארגז ראש מערכת השקייה יח' מקרה 
150  ₪  בעבודה, זוהר אפוד של לבישה אי  פועל יומי 

 .לכביש סמוך או תנועה באי
החברה  של לוגו עם בגדים לבישת אי

 .ו/או המועצה

13 

250  ₪  14 השקיה איש של התייצבות אי  פועל יומי 
 

 
 

 
 

 לראייה באו הצדדים על החתום:
 
 

________________    ________________                 _______________ 
 תאריך    המזמין    הקבלן
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 חלק ה' - נספח מיוחד לעבודות נוספות / מיוחדות 
 

 
להפחית מהן את אחוז  לצדן הנקוב למחיר בהתאם תבוצענה זה בנספח המפורטות העבודות ביצוע (1)

 )שכר עבודה(.  1-2ההנחה שנתן הקבלן לעבודות הגינון והאחזקה, להוציא סעיפים 
מופיעה בנספח המיוחד, יש לפנות  בהם תידרש עבודה מיוחדת ע"י המפקח/מנהל שאינה במקרים (2)

 . 20% למחירון דקל מעודכן מינוס

 שלא נוספות עבודות עבור רק הינם להלן בטבלה המפורטים החומריםאו /ו העבודות כי בזאת מובהר (3)
 מפקח/המנהל של בכתב באישור רק שיבוצעו. הקבלן אחריות שבתחום השוטפת העבודה במסגרת

 ה.ובכפוף להזמנה חתומה של העיריי

  
מחיר יחידה 

 מקסימאלי בש"ח
 העבודה אורית 'יח

 
 מס'

שעות( של פועל מקצועי בגינון ו/או  8עבודה יומית ) י"ע  420
 .בהשקיה כולל כלי עבודה

1 

שעות( של פועל לא מקצועי בגינון ו/או  8עבודה יומית ) י"ע  342
 השקייה

2 

 8ף לגיזום)ביצוע עבודה נוספת המחייבת עבודה עם  מנו י"ע  3,500
שעות( בעל הסמכה של גוזם מומחה +הסמכה של עבודה 

 בגובה+צוות.  

3 

 4 ביצוע עבודה כלשהיא המחייבת עבודה עם שופל י"ע 2800
 J.C.Bביצוע עבודה כלשהיא  המחייבת עבודה עם טרקטור  י"ע  1800

 או באמצעות כלי שווה ערך
5 

 6 ה עם "בובקט"ביצוע עבודה כלשהיא המחייבת עבוד י"ע   1800
 18ביצוע עבודה כלשהיא המחייבת עבודה עם משאית של  י"ע  2250

 מ"ק, כולל פינוי לאתר מורשה.
7 

אדמת חמרה לגינון, כולל הובלה פיזור בשטחי גינון )לאחר  מ"ק  80
 בדיקה קרקע ואישור המפקח(

8 

אדמת גן מסוג טרה רוסה/אדמה מקומית, כולל הובלה  מ"ק  60
 שטח. )כולל בדיקת קרקע ואישור מפקח(ופיזור ב

9 

 10 ליטר )כולל הובלה ופיזור(. 50בשק  -תערובת גן יח'  40
 11 ליטר )כולל הובלה ופיזור( 30בשק  -תערובת גן יח'  25
 12 ליטר )כולל הובלה ופיזור(. 25בשק  -קומפוסט יח  18

 13 מ"ק כולל אריזה רכה והובלה ופיזור. 1.5קומפוסט  יח'  550
 14 מ"ק כולל אריזה רכה, הובלה ופיזור. 1.5תערובת מקצועית  יח'  800
חומר  25%קומפוסט, 25%כבול, 50%תערובת גידול ) יח'  40

 ליטר כולל הובלה ופיזור. 50אורגני( בשקים  
15 

 25%קומפוסט,  25%כבול'  50%תערובת מקצועית בשקים ) יח' 24
 ה ופיזור.ליטר כולל הובל 30חומר אורגני(, 

16 

 18)מינימום  4-20טוף אדום בתפזורת לחיפוי וניקוז גודל  טון  450
 ופיזור.,פריקה כולל הובלהטון(

17 

ק"ג כולל   25בשקים של  1-4חלוקי נחל )לבן( גודל  יח'  37
 הובלה,פריקה ופיזור.

18 

 19 ליטר  כולל הובלה, פריקה ופיזור. 25טוף שחור בשקים  יח'  32
 20 ליטר כולל הובלה, פריקה ופיזור. 25אדמת טוף בשקים  'יח  25
ק"ג כולל הובלה, פריקה  25חלוקי טרה קוטה בשקים  יח'  54

 ופיזור
21 



 

 31 

בשקים  1-4חלוקי ניצן, גרנוליט, משחקון, בזלת גן, גרניט גן  יח'  48
 ק"ג כולל הובלה, פריקה ופיזור.  25

22 

כולל הובלה  4-20 מעורב זטוף בתפזורת לחיפוי וניקו טון  415
 טון( כולל הובלה, פריקה ופיזור. 18)מינימום 

23 

טון(  18)מינימום  4-20טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז אדום  טון  450
 כולל הובלה, פריקה ופיזור.

24 

טון(  18)מינימום  20-50 מעורב טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז טון  390
 כולל הובלה, פריקה ופיזור.

25 

טון(  18)מינימום  20-50טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז אדום  טון  510
 כולל הובלה, פריקה ופיזור.

26 

טון( כולל הובלה,  18עד גוש דן )מינימום  0.4/0.8אדמת טוף  טון  390
 פריקה ופיזור.

27 

למדשאה או לכל ס"מ 20, עיבוד הקרקע לעומק הכנת שטח  מ"ר  15
 פוסט, דישון וישור סופי.שטח גינון אחר כולל קומ

28 

פירוק ריצוף כלשהו והנחתו מחדש כולל השלמת שכבת  מ"ר  63
 חול.

29 

ריסוס שטח בחומר להדברת צמחיה ועשבי בר כולל הנבטה  מ"ר  1.8
וריסוס חוזר עד לניקיון מוחלט של השטח. )אחריות לחצי 

 שנה(.

30 

לאורך  -יםהדברת עשבייה במדרכות ו/או שטחים מרוצפ מ"ר  2.5
תקופה של שנה קלנדרית אחת ממועד הפעלת הסעיף ע"י 

 הרשות.

31 

מ' כולל סילוק ופינוי החומר  0.6חישוף הקרקע לעומק  מ"ק  12
 מהאתר ובהתאם להוראות המפקח באתר

32 

מ' קלופות  2.20סמוכות תמיכה מעץ אקליפטוס גובה  יח'  10
 ומחוטאות 

33 

( 4ליטר )גודל  3מכלי קיבול של אספקה ושתילת צמחים  יח'  22
בכפוף למפרט, כולל זיבול והכשרת קרקע)כולל כל סוגי 

 הצמחים(

34 

(  3ליטר )גודל  1אספקה ושתילת צמחים מכלי קיבול של  יח'  15
 בכפוף למפרט, כולל זיבול והכשרת קרקע

35 

כולל זיבול  אספקה ושתילת שתילים עונתיים בכוסיות יח'  3.5
 בהתאם למפרט שבחוזה  השטח והכשרת

36 

אספקה ונטיעת ורדים "חשופי שורש" בכפוף למפרט, כולל  יח' 22
 זיבולים והכשרת הקרקע.

37 

 38 (4ל' )גודל  3אספקה ושתילה של ורדים ממיכל  יח'  30
 39 , לרבות רקפות.13 -אספקה ושתילת צמחים מכלי קיבול יח'  51

 40 ליטר  . 10ודל אספקה ושתילת צמחים ממיכל ג יח'  65

 41 ליטר  25אספקה ושתילת צמחים ממיכל גודל  יח'  80

 מ"ר(  מכל הסוגים, כולל שתילה, 200מרבדי דשא )עד  מ"ר  25
 יום30טיפול ואחריות קליטה 

42 

מ"ר(  מכל הסוגים, כולל שתילה,  200מרבדי דשא )מעל  מ"ר 22
 יום 30טיפול ואחריות קליטה 

43 

מ'  1.5X1.5X1.5 במדרכות/אספלט ת בורות לעציםחפיר יח'  340
כולל פינוי הפסולת מהאתר+ הכנסת אדמת גן מאושרת ע"י 

 , לרבות כל התיקונים הנדרשים.המפקח לנטיעה

44 

 45 25-60, גודל הכלי בין 7אספקה ונטיעה של עצים גודל מס'  יח'  270
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 1.5" – 1ל' וגודל גזע      "
ל'  60גודל הכלי  8עצים גודל מס'  אספקה ונטיעה של יח'  375

. )כל סוגי העצים לרבות  2ומעלה,   עובי גזע "
 אלונים,אלות,כליל החורש וכו'(

46 

ליטר(  100, )מיכל  9אספקה ונטיעה של עצים גודל מס'  יח'  500
  3קוטר גזע "

47 

 48 .4, קוטר " 10אספקה ונטיעה של עצים גודל מס'  יח'  800
ה והרכבת ממטיר גיחה מסוג "הנטר" +אל גנב+ אל אספק יח'  130

 נגר + בורג לחיזוק המכסה כולל אביזרי חיבור אן ש"ע
49 

אספקה והרכבת מתז גיחה מסוג "הנטר" או ש"ע מתכוונן  יח'  80
 ס"מ 10גובה גיחה 

50 

אספקה והרכבת צינור טפטוף אינטגרלי מתווסת.  מ"א  8
מ', לפי הוראות  1.5-0.3המרחקים בין הטפטפת יהיו 

 המפקח, כולל אביזרי חיבור תוצרת פלסאון או ש"ע.

51 

 25בקוטר  4אספקה והרכבת צנרת מסוג פוליאתילן דרג  מ"א  9.5
 מ"מ

52 

 53 מ"מ 32כנ"ל אך צנרת בקוטר  מ"א  11.5
 54 מ"מ 40בקוטר  4צנרת מסוג פוליאתילן דרג  מ"א 14.5

 55 מ"מ 50בקוטר  4צנרת מסוג פוליאתילן דרג  מ"א  19
 56 מ"מ 63בקוטר  4צנרת מסוג פוליאתילן דרג  מ"א  23
 57 מ"מ 75בקוטר  4צנרת מסוג פוליאתילן דרג  מ"א  29
 58 או ש"עמסוג פלסאון  25מחבר  יח' 15
 59 או ש"ע מסוג פלסאון 32מחבר  יח' 18
 60 או ש"ע מסוג פלסאון 40מחבר יח' 30
 61 או ש"ע וןמסוג פלסא 50מחבר  יח' 40
 62 או ש"ע מסוג פלסאון 63מחבר  יח' 63
 63 או ש"ע מסוג פלסאון75מחבר יח' 95

)תלת דרכי פולסים( כולל בסיס הידראולי על  DCסולונואיד  יח'  360
 גבי סרגל.

64 

עם חיבור לברז ראשי דגם  DC-4בקר השקיה גלקון   יח'  650
M6004 או ש"ע 

65 

 66 ".3/4וסת אספקה והרכבת ו יח' 75
 67 " מתכוונן.1אספקה והרכבת ווסת  יח' 115
 68 " מתכוונן.51.אספקה והרכבת ווסת  יח' 380
"אנטי ואקום". ארי או  1/2אספקה והתקנת שסתום אוויר  יח' 50

 ש"ע.
69 

"אנטי ואקום". ארי או  3/4אספקה והתקנת שסתום אוויר  יח' 80
 ש"ע.

70 

 71 " אוטומטי ארי או ש"ע.1ום אוויר  אספקה והתקנת שסת יח' 252
 72 " משולב ארי או ש"ע.1אספקה והתקנת שסתום אוויר  יח' 252

 73 " עמיעד או ש"ע.2אספקה והרכבה מסנן רשת קוטר  יח' 1150
 74 " עמיעד או ש"ע.1.5אספקה והרכבה מסנן רשת קוטר  יח' 750
 75 ש"ע. " עמיעד או1אספקה והרכבה מסנן רשת קוטר  יח' 340
 76 עמיעד או שווה ערך. 3/4אספקה והרכבה מסנן רשת קוטר  יח' 120
 55ס"מ וגובה  80/80ארגז פרחים מבטון טרום במידות  יח' 960

 ס"מ, גמר אפור
77 

 78 כנ"ל, אך גמר בצבע או גרנוליט רחוץ יח' 1150
ס"מ,  22ס"מ וגובה  30/100אדנית מבטון טרום במידות  יח' 430 79 
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 ורגמר אפ
 80 ביטון וצביעה חיתוך, ,כולל הובלה, 2.60, אורך רכבת אדן יח' 320

" לטפטוף והמטרה כולל: מד 1ראש מערכת בקוטר  יח' 4100
"ברמד" או  מים+פלט חשמלי, מגופים הידראוליים ברונזה
 ברז גן, שווה ערך כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אוויר,

ב מאביזריים מסנן רשת,וסת לחץ,ראש המערכת יורכ
במורד  10כולל זקיף רקורד מושלם דרג  16מודולריים דרג 

ההפעלות. כולל אספקה והתקנה .)ראש המערכת יסופק רק 
 לאחר אישור בכתב של מנהל המחלקה או נציגו.

 כל ההפעלות ימדדו בנפרד כמפורט במחירון דקל.

81 

" לטפטוף והמטרה כולל: מד 1.5ראש מערכת בקוטר  יח' 6000
ם+פלט חשמלי, מגופים הידראוליים ברונזה"ברמד" או מי

שווה ערך כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אוויר,ברז גן,מסנן 
רשת,וסת לחץ,ראש המערכת יורכב מאביזריים מודולריים 

במורד ההפעלות.  10כולל זקיף רקורד מושלם דרג  16דרג 
כולל אספקה והתקנה .)ראש המערכת יסופק רק לאחר 

 של מנהל המחלקה או נציגו. אישור בכתב
 כל ההפעלות ימדדו בנפרד, כמפורט במחירון דקל

82 

" לטפטוף והמטרה כולל: מד 2ראש מערכת בקוטר  יח' 8,400
מים+פלט חשמלי, מגופים הידראוליים ברונזה"ברמד" או 

שווה ערך כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אוויר,ברז גן,מסנן 
מאביזריים מודולריים  רשת,וסת לחץ,ראש המערכת יורכב

במורד ההפעלות.  10כולל זקיף רקורד מושלם דרג  16דרג 
כולל אספקה והתקנה .)ראש המערכת יסופק רק לאחר 

כל הפעלות ימדדו  אישור בכתב של מנהל המחלקה או נציגו.
 בנפרד כמפורט במחירון דקל.

83 

 אספקה והתקנה של מגוף הידראולי ברונזה "ברמד" בקוטר יח' 420
", כולל ברזון תלת דרכי כולל זקיף רקורד מושלם במורד 1

 במערכות ישנות בלבד, או ש"ע המגוף.

84 

אספקה והתקנה של מגוף הידראולי ברונזה "ברמד" בקוטר  יח' 620
", כולל ברזון תלת דרכי כולל זקיף רקורד מושלם 1.5

 במערכות ישנות  בלבד או ש"ע במורד המגוף.

85 

התקנה של מגוף הידראולי ברונזה "ברמד" בקוטר אספקה ו יח' 800
", כולל ברזון תלת דרכי כולל זקיף רקורד מושלם במורד 2

 במערכות ישנות בלבד, או ש"ע המגוף.

86 

תוספת נווטון פלסטי תוצרת ברמד למגוף הידראולי  יח' 820
מברונזה ע"פ ההנחיות המתכנן, כולל כל החיבורים 

 או ש"ע., וצינורות הפיקוד הדרושים

87 

ארון ראש מערכת מסוג "ענבר" או "אורלייט" בלבד. כולל  יח' 2300
 , כולל סולונואידים לפי מס' המגופים,VI-0מסוג   1סוקל. "

הפעלות . )יש לקבל אישור מראש לארון ממנהל  3עד 
, ברזים חשמליים המחלקה(, כולל הובלה והתקנה

 ואביזרים.

88 

ג "ענבר" או "אורלייט" בלבד כולל ארון ראש מערכת מסו יח' 3200
 ,כולל סולונואידים לפי מס' המגופים,VI-1מסוג  1סוקל "

הפעלות. )יש לקבל אישור מראש לארון   ממנהל  5עד 
, ברזים חשמליים המחלקה(, כולל הובלה והתקנה

 ואביזרים.

89 

ארון ראש מערכת מסוג "ענבר" או "אורלייט" בלבד כולל  יח' 3500 90 



 

 34 

 ,כולל סולונואידים לפי מס' המגופים,VI-2סוג מ 1סוקל. "
הפעלות.)יש לקבל אישור מראש לארון ממנהל  7עד 

, ברזים חשמליים המחלקה(,כולל הובלה והרכבה
 ואביזרים.

ארון ראש מערכת מסוג "ענבר" או "אורלייט" בלבד כולל  יח' 4200
 מסוג  1.5סוקל. "

2-FGI  הפעלות )יש  8עד כולל סולונואידים לפי מס' מגופים 
, לקבל אישור ממנהל המחלקה (, כולל הובלה והתקנה 

 ברזים חשמליים ואביזרים.

91 

ארון ראש מערכת מסוג "ענבר" או "אורלייט" בלבד כולל  יח' 4800
 מסוג  1.5סוקל. "

6422 OR  הפעלות 9כולל סולונואידים לפי מס' מגופים
 ומעלה. )יש לקבל אישור

, מחלקה(, כולל הובלה והתקנהמראש לארון ממנהל ה
 ברזים חשמליים ואביזרים.

92 

תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח 8,120
הפעלות  2 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

 5.3 /\/4לשרת, סוללה נטענת  עם תקשורת סלולרית ישירה
מטען אוטמטי. מותקן במארז   V  ,7 .4בעלת מתח של

 ,ונעילה. המחיר כולל: התקנה IP-65משוריין  יקפלסט
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע
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תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח 8,860
הפעלות  4 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

 5.3 /\/4לשרת, סוללה נטענת  עם תקשורת סלולרית ישירה
י. מותקן במארז מטען אוטמט V  ,7 .4בעלת מתח של

 ,ונעילה. המחיר כולל: התקנה IP-65משוריין  פלסטיק
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע.
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תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח 9,330
הפעלות  6 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

 5.3 /\/4לשרת, סוללה נטענת  עם תקשורת סלולרית ישירה
מטען אוטמטי. מותקן במארז   V  ,7 .4לבעלת מתח ש

 ,ונעילה. המחיר כולל: התקנה IP-65משוריין  פלסטיק
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע.
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תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח 10,590
הפעלות  8 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

 5.3 /\/4נת לשרת, סוללה נטע עם תקשורת סלולרית ישירה
מטען אוטמטי. מותקן במארז  V  ,7 .4בעלת מתח של

 ,ונעילה. המחיר כולל: התקנה IP-65משוריין  פלסטיק
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע.
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תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח 11,100
 10 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

לשרת, סוללה נטענת  ישירה הפעלות עם תקשורת סלולרית
מטען אוטמטי. מותקן  V  ,7 .4בעלת מתח של 5.3 /\/4

ונעילה. המחיר כולל:  IP-65משוריין  במארז פלסטיק
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע. ,התקנה
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תוצרת DC-GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה  יח' 11,750
 12 -ל ON-LINEחברת גלקון הכוללת בקר השקיה 

לשרת, סוללה נטענת  פעלות עם תקשורת סלולרית ישירהה
מטען אוטמטי. מותקן  V  ,7 .4בעלת מתח של 5.3 /\/4
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 :הבהרות

ישולם  -שעות( של פועל מקצועי בגינון ו/או בהשקיה כולל כלי עבודה  8בגין עבודה יומית ) .1
 מע"מ.₪ +  420סך של 

 342ישולם סך של  - שעות( של פועל לא מקצועי בגינון ו/או השקייה 8בגין עבודה יומית ) .2
 מע"מ.₪ + 

 .גינםרכיבים אלו הינם קבועים ולא תחול הנחה/תוספת ב

 

ונעילה. המחיר כולל:  IP-65משוריין  במארז פלסטיק
 אחריות ושירות לשנה, או ש"ע. ,התקנה

, הכולל הספקה GSIעבור יחידת קצה 10Wפאנל סולרי  יח' 1,350
 צול , יציקת בטון, 2מ', בקוטר  3בה והתקנה על תורן בגו

 בתוך שרוול ואחריות לשנה, או ש"ע.– N,Y,Y 1.5*3כבל 
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 100 תוספת עבור התקנת יחידת קצה v1-o/c-43בארון  GSI יח' 1500
חישוף שטח,כולל פינוי עודפי עפר לאתר מורשה ,כולל  מ"ר 12

 הסרת צמחיה וניקוי השטח.
101 

כולל  בינונית צפיפות, מתפצל סיב"מ, מ 40דשא סינתטי  מ"ר 250
 הכנת תשתית, הרכבה והובלה

102 

צפיפות בינונית כולל  ,מתפצל"מ, סיב מ 25דשא סינתטי  מ"ר 170
 הכנת תשתית, הרכבה והובלה

103 

ניילון ללא  סיבי"מ, סיב בודד עם תמיכת מ 32דשא סינתטי  מ"ר 250
 לה.הרכבה והוב ,תשתיתכולל הכנת  ,סיליקטמילוי 
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