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 החוזה –'  מסמך ב

 02/2021ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20____ ________ לחודש _______ שנת  , ביום_______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 >הרשות המקומית< 

 _______   לצורכי חוזה השכתובת

 ("רשות המקומית"האו  "המזמין")להלן: 

 מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

 _____________________________ 

 __________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

 _______________________________ 

 ( "הקבלן")להלן: 

 מצד שני 

 

המקומיתוה :הואיל שירותיםב  נתי ימעונ  רשות  מכרז  יםהמתואר  קבלת  יסוד  על  בחוזה,  מס'   להלן 

מערבי    02/2021 גליל  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  ע"י   "המכרז"  : להלןבהתאמה  )שנערך 

 (;"האשכול"ו

 

הצעה    הקבלןו :והואיל המכרז  הגיש  גינוןל  _____________________מיום  במסגרת  נשוא    שירותי 

 (;"ההצעה" :המכרז )להלן

 

 היא ההצעה הזוכה במכרז;   הקבלןוהצעת  :והואיל

 

 בחוזה זה;  הקבלןוהרשות המקומית הינה חברה באשכול, ורשאית להתקשר עם  והואיל:

 

כמפורט    ,זה   חוזהנשוא    לספק את השירותיםעל פי הוראות כל דין    ךא מוסמ ומצהיר כי ה   הקבלןו :והואיל

 ; להוראות כל דין  בהתאם לבצע את העבודות ומתחייב   ,על נספחיו  חוזהב
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צורך  המיומנות והניסיון הדרושים ל ,הידע בעל  ו מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הקבלןו :והואיל

לאספקת  כל האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים    ו בידיכאמור ו   אספקת השירותים

 ; שירותי גינוןאת ו עצמעל לקבל    ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה   השירותים

 

הכל כאמור בתנאי חוזה זה  , ואספקת השירותיםאת    קבלן למעונינת למסור    הרשות המקומיתו :והואיל

 להלן; 

 

זו תהיה    והצדדים :והואיל כי התקשרות  עובד מע  על מסכימים  יחסי  תיצור  ולא  בין  סיק  בסיס קבלני 

בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים    בהתחשב, בין היתר,  , וזאתהקבלןלבין    הרשות המקומית

   ;סיקהתקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

ה זה והוראות  והרשות המקומית חתמה על הצהרה לפיה היא מקבלת על עצמה את הוראות חוז  :והואיל

 מסמכי המכרז; 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי  – א'  רקפ

 על ידי קבלן  שירותי גינון לביצועתנאי החוזה 

 

  נספחיםו הגדרותמבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו    והתמצאות  כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 לצרכי פירושו.  

 : הגדרות 1.3

שהתפרסם על ידי איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי    02/2021מס'  מכרז פומבי    –"המכרז"  

 לאחזקת שטחי גינון וניקיון.

 .רשות המקומיתה – ״המזמין״

 שהוסמך על ידו. או מי הרשות המקומית ראש   – "הרשות המקומית"ראש 

לרבות כל    , או מי שהוסמך על ידוהרשות המקומית  של    השפ"עמנהל    -  או "המפקח"  ״המנהל״

 . מזמיןחל ממנו, לרבות מהנדס ההו כל  אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה א 

המוסמכים, לרבות כל קבלן    הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו  -  ״הקבלן״

 משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. 

מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק    -"המפקח"  

 מהן. 
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מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי הקבלן כאחראי מטעמו על    -  " מנהל העבודה של הקבלן"

מהעבודות  ביצוע   חלק  כל  מי    הןאו  או  המנהל  ידי  על  ובכתב  מראש  אושר  זה  שמינוי  ובלבד 

מנהל  כוחו המוסמך של הקבלן ייקרא כאילו נכתב בו "-שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא

 ולה כוונה אחרת. " אלא אם מהקשר הדברים עהעבודה של הקבלן

אחזקת שטחי גינון ברחבי רשויות האשכול, הכולל ביצוע עבודות ניקיון בהתאם    - "שירותי גינון"  

 ;לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהזמנת העבודה

אחזקת שטחי גינון ברחבי רשויות האשכול, הכולל ביצוע עבודות ניקיון בהתאם    –  "העבודות"

 ;ובהזמנת העבודה במסמכי המכרזלתנאים המפורטים 

 .הזמנת העבודהאחד מרשימת הגנים המופיע ב –"גן" 

יתווסף אליה במשך    הרשות המקומיתשטח שיפוט    -"שטח שיפוט" נוסף אשר  כולל כל שטח 

 .החוזה תקופת

את השירותים    ההזוכים במכרז מסגרת זה, אשר כלל  הזמנת העבודה לקבלנים  –עבודה"    "הזמנת

 ; הרשות המקומיתהמיוחדים הנדרשים ע"י  

 תכנית עבודה שתוכן ע"י המפקח בכתב ותועבר לקבלן; – "עבודה תכנית"

העבודות    -  ״חומרים״ ביצוע  למטרת  העבודות,  ביצוע  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים 

מוצרים   אבזרים,  לרבות  מוגמרים    -והשלמתן,  בלתי  ובין  מוגמרים  ומתקנים    -בין  ציוד  וכן 

 העתידים להיות חלק מן העבודות. 

 כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות.  – "כלי רכב וציוד"

העבו העבודות"  או    דות״״מקום  בהם  -"אתר  אשר  כל    המקרקעין  לרבות  העבודות,  יבוצעו 

 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת    -  ״שכר החוזה״

כל סכום   ולהוציא  החוזה,  להוראות  הנקוב בהתאם  לסכום  הנקוב  שתיווסף  מהסכום  שיופחת 

 בהתאם להוראות החוזה. 

ערעורים" ה  -  "ועדת  גזבר  חברים  שבה  המקומיתועדה  הרשות  של  המשפטי  היועץ  רשות  , 

 . רשות המקומית, ומנהל בכיר נוסף בהמקומית

התשמ״א  חוק כחיקוק  1981- הפרשנות,  החוזה  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה.  על  יחול   ,

 כמשמעותו בחוק האמור.

 במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך. 

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 מחיר לאחר הנחת קבלן )נכון לכל מסמכי החוזה כולל במפרטים(.  – "מחיר יחידה" 

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 במכרז. הקבלן  הצעת -  2-נספח א 1.4.1

 . בטיחות פקודת  הוראותנספח   - 1-נספח ב 1.4.2

 . נוסח הזמנת העבודה  - 2-נספח ב 1.4.3
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 . נוהל בחירת הקבלן  – 3-נספח ב 1.4.4

 . נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן  - 4-ב נספח 1.4.5

 .  ביצוע ערבותנוסח   - 5-ב נספח 1.4.6

 מפרט טכני מיוחד. – 6-נספח ב 1.4.7

 .סטנדרטים לשתילי גננות ונוי ולשתילי עצים עם גוש שורשים – 7-נספח ב 1.4.8

מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל    הקבלן  . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   1.5

הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי  העבודות  מסמכי תנאי  

מלא   באופן  לקיים  יוכל  כי  למסקנה  והגיע  שבדק  לאחר  החוזה  על  כל  חתם  את  ומושלם 

 הוראותיהם ותנאיהם. 

 

 נוהל לביצוע העבודות  –פרק ב' 

 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

המפקח. על הקבלן    ת, ולעבודות שיבוצעו לפי הוראות המנהל ו/אועבודות נחלקות לעבודות שוטפו 2.1

העבודות   את  מקצועי  -לבצע  באופן  וניקיון,  אחזקה  להפסיק    ונכון.  גינון,  רשאי  יהיה  המפקח 

 מיידית עבודה שלא תבוצע באופן מקצועי ונכון. 

משתמשים  המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים ש  2.2

בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע  

 הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח,   2.3

הח  את  יקיים  הקבלן  הקבלן  כי  את  ישחרר  לא  האמור  הפיקוח  במלואו.  שלביו  בכל  וזה 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 

  "( בו יירשמו מידי יום הפרטים היומןבאתר העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן: " 2.4

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על  - הבאים על ידי הקבלן או בא

 ידו: 

 של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; מספרם 2.4.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות;  2.4.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות;  2.4.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; 2.4.4

 .לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודותכל דבר אשר  2.4.5

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן,    2.4בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן   2.5

הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף  

כוחו המוסמך  -וע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או באאת המצב העובדתי במהלך ביצ
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רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים  

אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן  

למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה    יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה  14תוך  

 לתשלום כלשהו. 

כוחו המוסמך, ולאחר מכן  -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא 2.6

 על ידי המפקח. 

כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג  -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא 2.7

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח.    7מכל פרט הרשום בו, תוך  

כוחו המוסמך על הסתייגות  -דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא

 כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

ייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף  כוחו המוסמך הסת-הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא 2.8

 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.   2.5קטן 

 

 הסבת חוזה  .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור   3.1

קש הקבלן  לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם בי

 מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן. 

"( מתחייב בזאת הקבלן שלא יהיה כל שינוי  חברת הקבלןבכל מקרה בו הקבלן הנו חברה )להלן : " 3.2

 .עבודותבשליטה בחברת הקבלן כל עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת המזמין את ביצוע ה

או מקצתן,   3.3 כולן  זה,  לפי חוזה  זכויותיו והתחייבויותיו  ו/או להסב את  המזמין רשאי להמחות 

"(, ללא צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שהתאגיד  תאגיד עירונילתאגיד בשליטת העירייה )להלן: " 

 העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  

התחייבויות כאמור, יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לתאגיד עירוני  תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות ו  3.4

 אחר או לעירייה בכל שלב שיבחר. 

זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לקבלן לגרום   הומחו 3.5

לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה  

על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. הקבלן יגרום  

ו הערבות  בתוך  להסבת  כאמור  והמסמכים  הבטוחות  יתר  בכתב    14כל  דרישה  מקבלת  יום 

 מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות. 

, אלא בהסכמת המזמין  ןאו מקצת  ן , כולעבודותהאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של   3.6

משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי  בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם  

שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר. הודיע  

הקבלן למזמין בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה שיצוין  
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ל המשנה, אלא  לקבלן  את העבודה  הקבלן  ימסור  לא  של המזמין  בהודעה,  אישורו  אחר קבלת 

 בכתב.

מתחייב   3.7 והקבלן  ידו,  על  שאושר  משנה  קבלן  כל  של  סילוקו  על  לקבלן  להורות  רשאי  המזמין 

להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר שיאושר על ידי המנהל בכתב. סילוקו של קבלן משנה  

ב. החלטת המזמין  לא תהווה עילה לכל דרישה של הקבלן להארכת זמן, לתוספת תשלום וכיו"

 בנושא זה תהיה סופית. 

ובין   3.8 א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  לנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש 

האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה  

 כוחם ועובדיהם. -לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי

 

 ף החוזה היק .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות  

 וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 

 עבודות כוללות:ה .5

 (. 6-לכל סוגיה בהתאם למפרט הטכני המיוחד )נספח ב האחזקת הצמחיי  5.1

 ההשקיה )משעון המים לכיוון השטח המגונן(.אחזקה ותיקון כל מערכת  5.2

עבודות ניקיון כלליות, כולל אספקת שקיות ניילון וכל חומרים והכלים והציוד הנדרשים לביצוע   5.3

 עבודות הניקיון. 

 עבודות השקיה, גיזום, כריתה ופינוי גזם ופסולת גינה ולכלוך לכל מקום אליו יורה הפקח.  5.4

כוח אדם,   5.5 של  והפעלה  וציוד  אספקה  עבודה  כלי  ומכנים,  מוטורים  כלים  הנדסי, חקלאי,  ציוד 

 השקיה הנדרשים לביצוע כל העבודות בכל שטח שיפוט הרשות המקומית. 

 אספקה של כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות בכל שטחי הגינון והניקיון.  5.6

טוי סולארי של קרקע, תוספת  היתר כולל סילוק שכבת קרקע עליונה, חי   בין  –קרקע לגינון    הכשרת 5.7

 חיפוי קרקע.ו קרקע, הכנת קרקע בשטחים לאחזקה רגילה ושטחי בור, יישור ועיבוד קרקע

 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .6

השונים   6.1 במסמכים  כלשהי  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

ר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר  המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סד

 נקבע ברשימה שלהלן:   -לעניין הביצוע  -ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה;  6.1.1

 חוזה זה; 6.1.2
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 תקנים ישראליים. 6.1.3

 תקנים זרים. 6.1.4

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.  6.1.5

לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים בנוסף   6.1.6

ייתן   הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח 

 הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג. 

לפירוש   בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות 6.1.7

וכיו יכריע  שונה  עצמם,  לבין  הנספחים  בין  ותכנוניים,  הנדסיים  בעניינים  באלה,  צא 

המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל  

 תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.  

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את   6.2

 תיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. ה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות  

במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על  

ין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת  כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצו

 המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר  

 נקבע ברשימה שלהלן:   -לעניין התשלום   -העדיפות 

 חוזה זה; 6.2.1

 תקנים ישראליים; 6.2.2

 תקנים זרים. 6.2.3

בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב   קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול 6.2.4

הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה  

זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת 

 ממנו. 

מסמכים בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן ה 6.2.5

ייתן   והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  ישראלים,  התקנים  לבין  לעיל  הנזכרים 

 הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג. 

לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש   בנוסף 6.2.6

בשאלת שונה וכיוצא באלה, בין הנספחים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו,  

 העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.  

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה   6.3

אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח  
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הודעה   את החוזה  מסר  אין הקבלן מפרש כהלכה  למנהל    –לקבלן שלדעתו  בכתב  יפנה הקבלן 

והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת 

הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל  

 כאמור לעיל. 

שהמנהל משמש כגורם מרכז מול המזמין והגורמים המקצועיים השונים ולפיכך רק  ידוע לקבלן   6.4

תיחשב   הרלבנטיים  הגורמים  מול  המנהל  ידי  על  שתבוצע  בדיקה  לאחר  שתינתן  בכתב  תשובה 

 כתשובה מחייבת. 

 

 ביצוע העבודות .7

של   7.1 הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  לחוזה,  בהתאם  העבודות  את  יבצע  המנהל  הקבלן 

 והמפקח.

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות   7.2

תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין  

 . חוזה זההאמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור ב

 

 ם ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומי .8

ערבות  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה " 8.1

סכום השווה לתמורה המגיעה לו עבור  למסמכי המכרז ב  5- " ערבות בנקאית בנוסח מסמך בביצוע

כולל מע"מ, או כל סכום אחר שיפורט בהזמנה להציע הצעות. הערבות תהיה  ( חודשים 3שלושה ) 

ד תשומות הבנייה למגורים כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי  צמודה למד

ולתקופה נוספת  לכל תקופת חוזה זה  . הערבות תהיה בתוקף  הידוע במועד שליחת הזמנת העבודה

 .חודשים  (3שלושה )של 

או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש הקבלן את  תקופת חוזה זה    כההואר 8.2

ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבות מבטיחה גם את התחייבות הקבלן    60הערבות  

 לחדשה כאמור. 

 קבלן שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין.  8.3

 

 עבודה בעת חירום .9

 זה. בחוזה  כנדרש מושלם באופן  העבודות   את ולבצע  להמשיךקבלן  ה  נדרש חירום בעיתות  9.1

 את   לבצעשל המזמין וימשיכו    העירוני  השיפוט  בתחום  יישארו  והעובדים  הציוד,  הרכב  כלי  כל 9.2

 . זה חוזההוראות  י" עפ  כנדרש העבודות

 . לעיל כאמור  חירום בעת עבודות ביצוע עבור שהיא תוספת  כללקבלן   תשולם לא 9.3

  של   במקרה,  אחר  בטחוני  אירוע  או  פיגוע  של  במקרה,  בעורף  שיוגדר  מיוחד  מצב,  מלחמה  בעת 9.4

  כפי (  "האירוע" :  להלן)  אחר   חירום   אירוע  כל או(  חורפית סערה,  אדמה  רעידת)שריפה,    טבע מפגע

, ככל  ה"הצמ  כלי   כל   אתהקבלן    יעמידאחרת,    מוסמכת  רשות   או/ו  העורף   פיקוד  ידי -על   שיוגדרו 
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  ולפינוי ,  וחילוץ  חירום  עבודות  ביצוע,  סיוע  לצורך  המזמין  לרשות  להפעלתו  האדם  וכוח  ויש כאלו,

 . אירועה  עקב הנדרשת  נלווית עבודה  וכל, הפסולת

  המדינה   רשויות   ידי -על   שיקבעו   התעריפים  פי   על  לקבלןהמזמין    שלםי   כאמור  השירותים   מתן   בגין  9.5

 . המוסמכות

 

 לביצוע  הכנה -פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .10

את   10.1 הצעתו,  הגשת  לפני  סביר,  באופן  בדק  כאילו  הקבלן  את  העבודות  רואים  ביצוע  מקום 

לביצוע   הדרושים  והחומרים  של העבודות  וטיבם  כמויותיהם  טיב הקרקע, את  וסביבותיו, את 

העבודות, את דרכי הגישה לאתר העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע  

 על הצעתו. 

אולם אלה   10.2 דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה  ימציא לקבלן  יפטרו את  המזמין  לא 

 .10.1הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן 

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא   10.3

 הוגן ומניח את דעתו.

 

 תכנית עבודהוהעבודות דרכי ביצוע  .11

 ע"י הקבלן: תכנית עבודההצעת  11.1

, הצעה בכתב בדבר חתימת חוזה זהיום מיום    30הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך   11.1.1

לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את תכנית עבודה,  דרכי הביצוע ו

ועדכונים  נוספים  לזמן, פרטים  לפי דרישתו מזמן  ימציא הקבלן למפקח,  כן  העבודות. 

שיש בדעת  אמצעים  האמורים, לרבות רשימת  ה  תכנית העבודבכתב בקשר לדרכי הביצוע ו 

ורשימת צמחים אותם הוא מתכוון לשתול או לנטועהקבלן להשתמש בהם . המצאת , 

המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא  

 .אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו

העבודבהצעת   11.1.2 שה  תכנית  הציון  בנקודות  להתחשב  הקבלן  העבודה  חייב  כפי  הזמנת 

שפורטו, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם 

המפקח,   ידי  על  יאושרו  עבודה  יערך  תאלה  שאושרו.תכנית  לשינויים  אף   בהתאם  על 

מאושרים, אלא אם כפי שפורט במסמכי המכרז אינם  שינויים בתכנית העבודה  האמור,  

 . לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטייםהשינוי המנהל אישר בכתב את 

על ידי המפקח  תכנית עבודה  יקבע  ת,  11.1כאמור בסעיף קטן  תכנית עבודה  לא המציא הקבלן   11.2

 ויחייב את הקבלן. 
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, או בתדירות אחרת  רבעוןלפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לתכנית העבודה  הקבלן יעדכן את   11.3

תכנית  עודכן  ת ,  תכנית העבודהשנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את  

 על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. העבודה 

על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות  תכנית העבודה  ההוצאות הכרוכות בעריכת  11.4

וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן  ייגבו ממנו בכל דרך    כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן  בכל עת או 

אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה  

 סופית. 

 

עליו לפרט    על הקבלן למסור למפקח בכתב בסוף כל שבוע תכנית עבודה למשך השבוע הבא. בתוכנית .12

הדברת עשבים,    )סוגים וכמויות(, הדברת מחלות ומזיקים,מספר העובדים בכל גן, עבודות זיבול ודישון  

וכו'. נטיעה  ושתילה,  ריסוס  ובנוכחותו    גיזום,  המפקח  בפיקוח  יעשו  וריסוס  הדברה  דישון,  עבודות 

 העבודה מטעמו.  האישית של הקבלן או מנהל

   

פרט הטכני  במ  על הקבלן לבצע באופן עצמאי וללא הנחיות נוספות את כל עבודות שבשגרה, הרשומות .13

הקבלן לבצען במהלך    המיוחד, אך בנוסף לכך ירשמו לקבלן ביומן הנחיות נוספות והערות לביצוע שעל 

 שבוע העבודה. 

   

אם לא    יבצע את העבודות העונתיות בתאום עם המפקח ולפי הוראותיו במועד המצוין במפרט.הקבלן   .14

 צוין מועד במפרט, יקבע המועד ע"י המנהל או המפקח. 

 

רשות  ה  יבצע את העבודות האמורות לעיל בזמן כפי שקבע המפקח או כפי שנקבע במפרט, רשאיתאם לא   .15

  לבצע את העבודות על חשבון הקבלן, ולקבלן תהיה זכות ערעור רק לגבי עלות העבודה בפני   המקומית

 ועדת ערעורים. 
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 מערכת ההשקייה   -' גפרק 

 

 תחילת ביצוע העבודות:  .16

יום. העבודה תהיה     60עם קבלת העבודה על הקבלן להביא את כל שטחי הגינון למצב תקין תוך   16.1

על חשבון הקבלן, והקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר באם בין הגשת ההצעה ותחילת העבודה  

שתילים הנדרשים לעבודה זו יסופקו על ידי הקבלן באישור המפקח, על    יחול שינוי במצב הגן. 

 למחירים בטופס נתונים למחירים לעבודות נוספות.  בהתאם ,רשותחשבון ה

עם תחילת עבודתו יעבור הקבלן עם המפקח בשטחים שעליו לטפל, וירשום ביומן העבודה את   16.2

לצורך   הדרושים  והאביזרים  והחלקים  ההשקיה,  במערכת  תיקונים  לבצע  יש  בהם  המקומות 

השקיה ממוחשב, ויבצע את התיקונים  ביצוע העבודה, לרבות התקנת מחשבי השקיה ו/או בקר  

מחשבי   לרבות  לעבודה,  הנדרשים  החלקים  בחדשים.  יוחלפו  פגומים  מערכת  חלקי  כנדרש. 

חשבון ה על  באישור המפקח,  הקבלן  ידי  על  יסופקו  בטופס  רשותהשקיה,  , בהתאם למחירים 

 נתונים למחירים לעבודות נוספות. 

 לאחר תחילת העבודה. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת  16.3

 

 אחזקת מערכת ההשקייה: .17

הקבלן יהיה אחראי בתקופת עבודתו לתקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך   17.1

רציניות    3 תקלות  ובאביזרים.  בצנרת  ופיצוצים  דליפות  נזילות,  התקלה  גילוי  משעת  שעות 

להפסיק את זרימת המים עד  הכרוכות באובדן כמויות מים גדולות יש לתקן מיד עם גילוין או  

 לתיקון התקלה. 

במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה, יספק הקבלן ויתחזק מערכת השקיה ניידת. מערכת  17.2

 זו תהיה רכושו של הקבלן. 

כמויות המים לכל מחזור השקיה ויום השקיה בשבוע יקבעו עפ"י חישוב כמויות המים בהתאם   17.3

וצרכי המקום, תוך תשומת לב מרבית לחסכון  לאופני ההשקיה, לסוג הצמחייה, עונות ה שנה 

במים. הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר  

תחייב    רשותהרשויות הנוגעות בדבר. במידה ותהיה חריגה מהוראות אלה, כגון השקית יתר, ה

 "ב.₪ לקו 50צריכת המים המיותרת בעלות של  את הקבלן עבור 
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 אופן ביצוע העבודות  -' דפרק 

 

 טיב העבודות: .18

הקבלן מתחייב לבצע את עבודות האחזקה והטיפול ברמה מקצועית טובה, אשר תניח את דעתם   18.1

של   מקרה  בכל  להנחיותיו.  בהתאם  ולנהוג  המפקח  להוראות  לציית  המפקח,  ו/או  המנהל  של 

בביצוע, ההכרעה תהיה בידי המנהל. המפקח רשאי  חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות  

לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה לתנאי החוזה ועל הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הדרושים  

רשאית    ,בהתאם לצורך וללא תוספת תשלום. בכל מקרה שבו הקבלן לא יתקן את הטעון תיקון

ז מכל סכום המגיע לקבלן את  הרשות המקומית לבצע את התיקון על חשבונו של הקבלן, ולקז

עלות העבודות שביצעה במקומו. הקבלן נותן בזאת את הסכמתו לביצוע קיזוז זה, והוא מוותר  

 בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע הקיזוז. 

הקבלן יספק את כל הציוד, הכלים, האמצעים וכלי הרכב הדרושים לביצוע העבודות. האחריות   18.2

מו מכנים  לאחסונם  בכלים  העבודות  ביצוע  לצורך  והשמנים  הדלק  רכישת  הקבלן.  על  טלת 

ביצוע   ידי הקבלן למטרת  על  שיופעל  ציוד אחר  וכל  על חשבון הקבלן. הכלים,  יהיה  ולרכבים 

של   ואיכותה  טיבה  לגבי  המפרט  של  הטכניות  הדרישות  קיום  את  להבטיח  כדי  יהיו  העבודה, 

תקין וסדיר. יש להבטיח מציאותם של חלקי חילוף או ציוד  העבודה. הציוד יסופק ויוחזק במצב  

כדי להבטיח את טיב   בו  ציוד אשר לדעתו של המפקח אין  רזרבי למקרה של תקלות טכניות. 

העבודה על פי דרישות המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא  

 יוד אחר המתאים לדרישות. במצב טכני תקין יסלקו הקבלן מהגן ויביא במקומו צ

על הקבלן להעסיק פועלים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות באורח מקצועי ונכון, ובעונות   18.3

המתאימות, גם אם יש לבצע עבודות עונתיות במספר גנים בעת ובעונה אחת, הכל לפי דרישת  

 המפקח ומותנה בביצוע כל העבודות הנדרשות ע"פ המפרט המיוחד. 

לנ  18.4 אחראי  ניילוהקבלן  שקיות  כגון  הגינון  ושטחי  השיחים  בתוך  הנמצאת  הפסולת  כל  ,  ןיקיון 

כמו כן הקבלן אחראי לסלק את גזם העצים והשיחים,   פחיות שתייה, קרשים, פסולת בניין וכו'.

 עלי הדשא הכסוחים, וכל פסולת אחרת למקום ריכוז כפי שיורה לו המפקח. 

 

 סמכות המפקח: .19

רשאי   19.1 יהא  בגן.  המפקח  שינויים  לבצע  ו/או  העבודות  היקף  את  להגדיל  לקבלן  בכתב  להורות 

 הוראות אלה ירשמו ביומן ע"י המפקח. 

התשלום עבור השינויים יהיה בהתאם לטופס נתונים למחירים לעבודות נוספות, ובכפוף לאמור   19.2

 בחוזה זה ובנספחיו. 

ערכם, ועליו לבצעם מיד עם  הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים מחמת אי קביעת   19.3

 קבלת ההוראות בכתב מאת המפקח. 
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 ביצוע העבודות:  .20

הרשות המקומית רשאית למסור כל עבודה, בין שכלולה במסגרת הסכם זה ובין שלא, לקבלן   20.1

אחר ו/או לבצען בכוחות עצמה, הכל בהתאם להחלטת המנהל. הקבלן יאפשר לעובדי הרשות  

 בודות בשטח הגן שאישר המפקח. המקומית או לקבלנים מטעמה לבצע ע

  , השטחים שונים ועשויים לכלול את כל סוגי האלמנטים המקובלים בגנים, כגון: מדשאות, עצים 20.2

ירק   וחד שנתיים, מטפסים, שבילים, אי תנועה, פסי  כיסוי, פרחים רב שנתיים  שיחים, צמחי 

של כל מרכבי הגן,    חורשות או חלקם בצרופים שונים. על הקבלן לשמור על תקינותם וניקיונם

 לגזום או להסיר צמחיה שגולשת לעבר מדרכות ושבילים של הולכי רגל.

על הקבלן להחזיק כל שטח שנמסר לטיפולו במצב טוב ולשביעות רצונו של המפקח כולל ניקיון,   20.3

טיפול בצמחיה ומערכות השקיה, שנוספו לגן בתקופת האחזקה על ידו או על ידי אחרים, ולדווח  

 ות על נזק שנגרם בגן. אם לא יעשה כן, תהיה האחריות לנזק על הקבלן בלבד.שע 24תוך 

נקי, 20.4 טוב,  במצב  הגן  את  למסור  הקבלן  על  האחזקה,  תקופת  מערכת    בגמר  רעננה,  הצמחייה 

 ההשקיה במצב תקין, והתשתיות והמתקנים במצב תקין.

 

 אופן ביצוע העבודות  .21

וכח בזמן ביצוע כל עבודה מקצועית  ומקצועי מטעמו, להיות נל הקבלן, או מנהל עבודה אחראי  ע 21.1

של    3נוי  על תעודה סוג בגננות  ב  הקבלן להעסיק לפחות מנהל עבודה אחד מקצועי ומוסמך  על

לפחות בעבודות טיפול    שנים  5ובעלי ניסיון של    , הרווחה והשירותים החברתייםמשרד העבודה

 . לפחות דונם 100  ואחזקה של גנים בהיקף של

ונכון ובעונות  21.2   על הקבלן להעסיק פועלים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות באורח מקצועי 

  המתאימות, גם אם יש לבצע עבודות עונתיות במספר גנים בעת ובעונה אחת, הכל לפי דרישת 

 המפקח. 

הדברה   21.3 הקבלן  יבצע  בהם  עובדיםבמקרים  להעסיק  עליו  הורמונליים,  או  כימיים    באמצעים 

לא   לאנשים  לחומרים  גישה  תהיה  שלא  ולדאוג  רעלים,  עם  בעבודה  לעסוק  היתר  שקיבלו 

להציב שלטי אזהרה, וכן עליו לסלק מיד את כל המיכלים של חומרי ההדברה הריקים    מוסמכים

 למקום סגור המיועד לכך. מהשטח

והציו  21.4 והכלים  החומרים  ברשימת  כל  ו/או  במפרט  אחרת  צוין  אם  אלא  הקבלן  ע"י  יסופקו  ד 

 מוטלת על הקבלן.  האחריות לאחסונם בשטח, הכמויות.

הקבלן יבצע את עבודות הניקיון בשטחי הגינון של הרשות המקומית בתדירות יומית כולל ריקון   21.5

ע"י תושבים  יאסוף גרוטאות וגזם שהונחו    לאאשפתונים ואספקת שקיות ניילון חדשות. הקבלן  

מכונת   להפעלת  יידרש  ולא  והגזם,  של קבלן האשפה  פינוי  בימי  ליד מתקני האשפה הביתיים 

 . טיאוט
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 עבודה בשעות היום בימי חול 21.6

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא יבוצעו העבודות בשעות הלילה או בימי שבת  21.6.1

 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. 

חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא   21.6.1אין הוראות סעיף קטן   21.6.2

הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או 

, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך שטחי הגינורכוש או לביטחון  

 מיד למפקח. 

 

 

 נזיקין וביטוחהשגחה,  -' הפרק 

 

 אחריות הקבלן  .22

כל 22.1 לפי  והדרושים  הקיימים  הזהירות  אמצעי  בכל  העבודה  ביצוע  בזמן  ינקוט    הקבלן 

, משרד הרווחה והשירותים החברתיים  דין/נוהג/תקנות וחוקים קיימים, הן של משרד העבודה

 . רשות המקומיתה הבריאות ומשרד החקלאות והן של 

  העבודות המפורטות בחוזה בצורה מקצועית ויסודית, ומתחייב להימנע הקבלן מתחייב לבצע את   22.2

 מהקמת שאון ורעש, שיהיה בהם להפריע את מנוחת התושבים.

הקבלן מתחייב במידה ויידרש לביצוע עבודה ע"י רשויות מוסמכות להתקין, לספק ולהחזיק על   22.3

ו/או  חשבונו הוא שמירה, גידור ותמרורי אזהרה, ושאר אמצעי זהירות כי ש מתחייב על פי דין 

 הוראה של רשות מוסמכת כל שהיא ו/או כפי שיידרש ע"י המפקח. 

מיטלטלי 22.4 וכל  והפסולת  החומרים  עודפי  את  מהגן  יסלק  בתום    ןהקבלן  הגן  את  וימסור  אחר 

 העבודה כשהוא נקי ופנוי מכל אשפה ופסולת. 

כות, תבוצענה בהתאם  עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמ 22.5

 לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 

 
 יומן עבודה .23

חומרים  23.1 אתר,  בכל  העובדים  מספר  של  עבודה  ביומן  יומי  יום  רישום  ינהל  ואביזרים    הקבלן 

 שסופקו. סוגי כלים שהופעלו ומשך הזמן שהופעלו, פרטים על מהלך העבודות. 

והקב 23.2 המפקח  ע"י  הפחות  לכל  לשבועיים  אחת  ייחתם  הסתייגות היומן  הקבלן  רשם  לא    לן. 

נתונים או    מנומקת, ייחשב הדבר כאילו אין לו הסתייגות כל שהיא מהפרטים הרשומים ביומן.

 חומרים או עבודות שבוצעו שלא נרשמו ביומן, לא יאושרו לתשלום. 

או באי    –לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המפקח, ינוהל סיור בהשתתפות המפקח והקבלן  מעת   23.3

 כוחם. 
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המתייחס    בתום כל חודש עבודה, יגיש הקבלן לאישור מפקח, דו"ח חודשי מרכז של יומן העבודה  23.4

 המפקח וייצרף העתקים של טופסי ביקורת טיב של החודש.   ש לחודש שחלף, לפי הפירוט שיידרו

 

 ה מנהל עבוד .24

לפי    הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה, אשר תפקידו יהיה להשגיח ולבצע את כלל העבודות  24.1

 חוזה זה.

העבודות    עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על מהלך   ימנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק יומיומ  24.2

 ועל התקלות במידה ותהיינה כאלה. 

ו/או    תאים לתפקידו, ויכול לגרוםבאם המפקח יגיע למסקנה שפועל שיועסק ע"י הקבלן אינו מ 24.3

יהיה רשאי לדרוש החלפתו מהקבלן, והקבלן   –גורם לקלקולים ו/או לנזקים או הפרעות כלשהן 

 שעות.  48ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו תוך 

 

 השגחה מטעם הקבלן  .25

יהיה נוכח במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודות.    מנהל העבודה של הקבלן  25.1

יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב   מנהל העבודה של הקבלןמינוי  

 כדין הקבלן.  מנהל העבודה של הקבלןלתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין 

את   25.2 ימנה הקבלן  זה  חוזה  ה מיד לאחר חתימת  ידו    עבודהמנהל  על  מורשה  יהיה  מטעמו אשר 

להחליט בכל העניינים הקשורים בביצוע העבודות וביישום הוראות חוזה זה ויהיה מוסמך לייצג  

החוזה   בביצוע  הכרוך  ועניין  דבר  בכל  הפרויקט  מנהל  ו/או  והמפקח  המזמין  כלפי  הקבלן  את 

 ובביצוע העבודות. 

מנ 25.3 ידי  על  שיינתנו  הודעה  או  הוראה  ה כל  ל  עבודההל  המזמין  ידי  על  ו/או  המפקח  מנהל  ו/או 

 ייחשבו לכל דבר ועניין כאילו ניתנו לקבלן עצמו.   העבודה של הקבלן

הקבלןמינוי   25.4 של  העבודה  )מטעם    מנהל  הפרויקט  מנהל  של  ובכתב,  מראש  אישור,  טעון  יהא 

מנהל  חלפת  המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב למינוי מוצע וכן יהא רשאי לדרוש את ה 

 יום מקבלתה.   7בכל עת והקבלן ימלא אחר דרישה כזו של מנהל הפרויקט תוך    העבודה של הקבלן

 

 

 

 סמכויות המפקח .26

ע"י   26.1 שסופקו  לביצוע העבודות  הדרושים  טיב החומרים  ולבדוק את  לבקר  יהא מוסמך  המפקח 

 החלפתם. הקבלן, ויהא רשאי לפסול חומרים שאינם עומדים בתקן ולדרוש את 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י המפקח. 26.2
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 ביקורת טיב .27

על מנת להבטיח את איכות העבודה, תופעל ביקורת טיב שמטרתה לוודא שהפעולות המבוצעות   27.1

 ע"י הקבלן הינן ברמה הנדרשת.

 ביקורת הטיב תבוצע על ידי המפקח ו/או המנהל ו/או נציגיהם.  27.2

במקרים שבהם יתברר למנהל, כי הקבלן לא ביצע בגן מסוים במשך חודש ימים עבודות אחזקה,   27.3

ידי חובה, רשאי המנהל בין אם בוצעו   או ביצע את עבודתו ברשלנות ובזלזול וזאת כדי לצאת 

לעיל, ובין אם לא בוצעו ביקורות    27.2-ו   27.1ביקורות טיב באותו הגן כאמור בסעיפים קטנים  

 ז מהתשלום החודשי לקבלן את מלוא הסכום ביחס לאותו גן. טיב, לקז

 לקבלן זכות ערעור לגבי סכום הקיזוז בלבד בפני ועדת ערעורים.  27.4

 

 שביתה, השבתה והפסקת עבודה .28

 הקבלן מתחייב בזה לעשות את כל המאמצים למניעת פריצת שביתות מצד עובדיו.  28.1

יק את העבודה מכל סיבה שהיא, הן  כן מוסכם בזה, כי הקבלן לא יהיה רשאי להשבית או להפס 28.2

לבין הקבלן, והן כאשר הסיבה נעוצה בסכסוך שבין    רשות כאשר הסיבה נעוצה בסכסוך שבין ה

 הקבלן ועובדיו. 

השבית או הפסיק הקבלן את העבודות מכל סיבה שהיא, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת   28.3

ות אחרות של הרשות המקומית  ראש הרשות המקומית, מתחייב בזה הקבלן, מבלי לפגוע בזכוי

בסך   פיצויים מוסכמים מראש  למועצה  לשלם  זה,  חוזה  הוראות  )עשרת אלפים    ₪  10,000לפי 

קלים חדשים( עבור כל יום בו הושבתו או הופסקו העבודות. סכום זה הינו צמוד למדד המחירים  ש

 . 15.01.2021לצרכן המפורסם ע"י הלמ"ס הידוע ביום 

לעיל, בסעיף קטן  הרשות  תהיה    הקבלן את העבודות,השבית או הפסיק   28.4 רשאית מלבד האמור 

בכל  28.3 הקבלן  של  חשבונו  את  ולחייב  העבודה  בביצוע  אחרים  עובדים  או  קבלן  להעסיק   ,

וכן לקזז את ההוצאות הנ"ל מהכספים המגיעים ממנה לקבלן ולהפעיל    ,ההוצאות הכרוכות בכך

 . לחוזה זה 8  את הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף

  שיתחייב עליהם עפ"י חוזה זה, או יבצע רק   םבמקרה ומכל סיבה שהיא הקבלן לא יבצע שירותי 28.5

ה  תהיה  מהשירותים,  המקומיתחלק  החלק    רשות  את  לקבלן  שיגיע  מהתשלום  לנכות  זכאית 

 אי ביצוע השירותים שהתחייב להם.  היחסי עבור 

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .29

רישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק על ידו  הקבלן ימלא כל ד 29.1

במקום ביצוע העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר  

לא    –למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

 רין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות. יחזור הקבלן להעסיקו, בין במיש
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המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ביצוע העבודות, כולו   29.2

רשימות   את  לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משניתנה  מקצתו.  או 

ן את תצלומיהם ופרטים  העובדים שיהיה זקוק להם באתר ביצוע העבודות לביצוע העבודות וכ

והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום ביצוע העבודות    – כפי שידרוש המפקח    –אחרים אודותם  

 לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. 

יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את    29.2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן   29.3

ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע    רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו

ברישיונות   שהשימוש  הקבלן  מתחייב  כן  החזרתו.  את  ידרוש  שהמפקח  עת  בכל  וכן  העבודות, 

 הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום ביצוע העבודות לצורך ביצוען. 

פקח דרש את החזרת רישיון  או עובד שהמ   29.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן   29.4

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום ביצוע העבודות.  -הכניסה שלו  

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים  .30

 כללי  30.1

הראשונה בכתב,   המיד לדרישתהרשות המקומית  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את   30.1.1

הרשות המקומית  בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על 

בהם בפועל, מחמת   האף שטרם נשאלשאת בהם,    ת חייבה  הימקומית תההרשות  ו/או ש

כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מטעמו ו/או  

מאת הקבלן, יישא רשות המקומית בודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל לבאופן ביצוע הע

מהקבלן ועד הרשות המקומית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי  והפרשי ריבית  

 תאריך התשלום בפועל. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר.  30.1.2

 נזק לגוף ולרכוש  30.2

נזק 30.2.1 לכל  אחראי  יהא  שייגרמו    הקבלן  הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  לרשות ו/או 

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם,   המקומית

מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או  

וע ההסכם ו/או אי  מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצ

ו/או   ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו  ביצוע ההסכם בשלמות מצד הקבלן 

הוראות  ו/או  זה  ו/או הסכם  דין  כל  הוראות  קיום  אי  בשל  ו/או  שכירי קבלני המשנה 

ומחלקותיה, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לא, לרבות כל נזק   הרשות המקומית

או  ל מים  תתצינורות  למערכות  וטלפון,  חשמל  כבלי  ועל -ביוב,  קרקעיות, -קרקעיות 

ציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או  

מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה   גניםאובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ל 

נזק   כל  הוא,  חשבונו  על  לתקן,  יהיה  הקבלן  הוצאה  ועל  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או 

שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 שירותי גינון לרשויות האשכול  02/2021מס' מכרז 

 
 

 

 
 

 חתימת המציע __________________   21
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

נגד  ולפצות על חשבונו   המפקח  דרישה ראשונה מאת  ההוא בגין כל תביעה אשר תוגש 

ו אי  בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/א

 ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות בהסכם.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה  30.2.2

 עליו נטל ההוכחה.  –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו  

 נה מוקנית לו על פי דין. אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי הקבלן שאי 30.2.3

 פגיעה בזכויות קנייניות  30.3

את   וישפה  יפצה  המקומיתההקבלן  וכדומה,    רשות  היטל  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  בגין 

הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך  

חומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע  סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד וב

 הפרויקט. 

 שיפוי 30.4

זה, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את   30מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף   30.4.1

)נוסח חדש(, כפי שתתוקן    בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין   הרשות המקומית

 מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.

בגין כל סכום   הרשות המקומיתבנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את   30.4.2

הרשות   הלשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששילמ  הרשות המקומיתב וחתש

ש  המקומית הסכום  את  עליה  ההתחייבבפועל  ו/או  וכן    בו  בו  הרשות    ה הית לשאת 

ובכל   מהרשות המקומיתלנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן    תזכאי   המקומית

לנזק    ץאלת  שהרשות המקומיתמקרה   ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר  פיצויים  לשלם 

ר  מתחייב הקבלן לשלם כל תשלום כאמו  –ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור  

לשאת   ה ו/או צריכ  ה נשא  הרשות המקומית בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות ש 

 בהן בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים. 

ל 30.4.3 העומדים  האחרים  מהסעדים  לגרוע  בא  זה  בסעיף  האמור  המקומית אין  לפי    רשות 

 הסכם זה או על פי כל דין. 

שהקבלן   30.4.4 הסכומים  תשלום  את  להבטחת  בהם  לשפות  המקומיתיצטרך  פי    הרשות  על 

רשאית    30סעיף   סעיפיו,  תתי  על  המקומית זה  מהסכומים   הרשות  לעכב  ו/או  לנכות 

הסיכון   להיקף  זהה  בשיעור  סכומים  זה,  הסכם  פי  על  לקבלן  שיגיעו  או  המגיעים 

 . הרשות המקומיתוההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של 

ו 30.4.5 על ידי הקבלן, בהתאם מוצהר  מוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה 

ו/או הצדדים שלישיים בגין    הרשות המקומיתלהסכם להלן, נועדה גם לפיצוי    5- ב  נספחל

בסעיף   המפורטים  כהגדרתם   30הנזקים  רכב,  כלי  ידי  על  שייגרמו  נזקים  לרבות  זה, 

 . 1970-בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל
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המקומית 30.4.6 לביצוע    הרשות  הערבות  את  לחלט  רשאית  ידה,  על  לכך  שהוסמך  מי  ו/או 

הרשות במלואה או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי  

 זה.  30רטו בסעיף בגין הנזקים שפו המקומית

על  30.4.7 דין מוטלת  נקבעו בכל  לפי כללי הבטיחות אשר  האחריות הכוללת לביצוע העבודה 

מנהל ו/או  הו/או   פקח ו/או המ  הרשות המקומיתהקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על  

, או ע"פ חוק ארגון  1970-מי מטעמם אחריות, ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל

, או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או  1951- העבודה, תשי"דהפיקוח על  

", בין מדין  תופש", בין מדין "המזמין בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "

"מפקח" מדין  בין  העבודה",  במקום  אחרת  מחזיק  ובין  את    –"  הקבלן  הרשות  יפצה 

ק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה  , ביחד ולחוד, בגין כל נזהו/או מי מטעמ   המקומית

 אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם. 

הרשות  למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי   30.4.8

  הרשות המקומיתלא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  ה,  מי מטעמו/או  המקומית  

יותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחר המי מטעמו/או  

 זה ו/או לפי הוראות כל דין. 

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות   30.4.9

 זה. 30הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף 

 

  ביטוח 30.5

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן   30.5.1

, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר הסכם זהלבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת  

חוזה ל  4-ב  נספחכלא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן, המצורף  

, או אף מעבר לכך, לפי העניין  ההסכםעד לתום תקופת  ה,  חתימת חוזה זיום מ וזאת זה, 

 (:"ביטוחי הקבלן"וכמפורט להלן )להלן: 

בפוליסה 30.5.1.1 המבוטח  ערים  שם  איגוד  דרגה,  מכל  משנה  קבלני  ו/או  הקבלן   :

 . גליל מערבי ו/או רשויות האיגודרשויות אשכול 

שלישי 30.5.1.2 צד  כלפי  אחריות  של    ביטוח  אחריות  לאירוע  ₪    4,000,000בגבול 

 .ולתקופת הביטוח

  20,000,000-₪ לתובע ו 6,000,000בגבול אחריות של  ;ביטוח חבות מעבידים 30.5.1.3

 . ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח

ידי   30.5.2 על  תאושר  בישראל, אשר  ביטוח מורשית  בחברת  ביטוחי הקבלן  את  יבצע  הקבלן 

המקומיתה את רשות  וישלם  והוראותיהן  הפוליסות  תנאי  כל  אחר  בהקפדה  ימלא   ,

 מיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. פר
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וכי    הרשות המקומיתביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של   30.5.3

ביטוחי   שיתוף  זכות  על  מוותר  המקומיתהמבטח  בביטוחי    הרשות  המכוסה  נזק  בגין 

 הקבלן. 

ו/א  30.5.4 ו לצמצם את ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם 

יום    30הודעה על כך בדואר רשום    רשות המקומית היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

נתנה אישורה,   הרשות המקומית לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור ו

 בכתב ומראש, לכך. 

של   30.5.5 מקור  העתק  למזמין  להמציא  מתחייב  הקבלן"הקבלן  ביטוחי  קיום  על   "אישור 

)שבעה(   7- ( כשהוא חתום ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ4-ב  נספח)

. מיום ההודעה על הזכייה בהליך התחרותי הנוסף, וכתנאי לכניסת הסכם זה לתוקףימים  

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום 

 זה. לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם 

(, מדי תום  4-נספח )  "אישור על קיום ביטוחי הקבלן"הקבלן יחזור וימציא את מסמך   30.5.6

 . הסכם זה בתוקףתקופת ביטוח, כל עוד 

)ו/או  הרשות המקומיתלפי דרישת   30.5.7 , מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן 

ובאופן   בסכום  איזה מהם  או  רשויות מוסמכות(,  דרישות  לפי  נוספים  ביטוחים  יערוך 

, אשר הרשות המקומיתשיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת, לפי קביעת  

 תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

בעריכת   30.5.8 אין  כי  ו/או  מוסכם,  בדיקתם  ו/או  האישור  בהמצאת  ו/או  הקבלן  ביטוחי 

בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות 

ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי הסכם   הרשות המקומית כלשהי על  

 זה או כל דין. 

אם בעצמו ו/או בין אם על ידי צדדים בנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים הקבלן בין   30.5.9

 אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן: 

 ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן.  30.5.9.1

הרשות  ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של   30.5.9.2

ריות  , בגבול אחוצמ"ה )ציוד מיכני הנדסי(  , כתוצאה משימוש ברכבהמקומית

 ( למקרה ולכל כלי רכב.₪ש"ח )מיליון  1,000,000אשר לא יפחת מסך של 

  30.5.9.1ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף   30.5.9.3

(  ₪  )מיליון  1,000,000, בגבול אחריות למקרה אחד שלא יפחת מסך של  לעיל

 שקלים חדשים לכל כלי רכב. 

30.5.9.4 " המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  מנופים,  רכב למען  כולל  זה  נספח  לעניין   "

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

מאחריות לכל   , המנהלים, העובדים והנציגיםהמקומיתרשות  איגוד והההקבלן פוטר את   30.5.10

נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ  
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ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או  

 הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם הקבלן יהא רשאי   30.5.11

, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך הקבלן לרכוש ו/או לאחריותו, לרבות במפורש עבודותה

למעשיו ומחדליו    הרשות המקומיתביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות  

רכוש כלשהוא שיערוך הקבלן, ייכלל  בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף ל

ו/או    הוכלפי כל הבאים מטעמ  הרשות המקומיתויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי  

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  הבמקומ

 בזדון. 

ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של   הרשות המקומיתהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   30.5.12

 על פי ביטוחי הקבלן לרבות הביטוח הנוסף.  הרשות המקומיתזכויות 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג   30.5.13

באשר לתוכן    הרשות המקומית גליל מערבי ו/או  אשכול רשויות  איגוד ערים  שהוא כלפי  

הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל  ו/או היקף  

והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן    ווהכיסוי שיינתן על יד 

מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם כי  

רט באישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית  גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפו 

 המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

תהא   30.5.14 זה,  בהסכם  ממנו  כנדרש  הביטוחים  את  הקבלן  יבצע  לא  המקומית אם    הרשות 

מי  רשאית, אך במפורש לא חייבת, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את ד

ה רשאית לנכות כל סכום ששולם יתה   הרשות המקומיתהביטוח ככל שמתחייב מהעניין. 

בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר 

 יגיע לקבלן מהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. 

עקב הפרת תנאי    ן כל סכום שיושת עליהבגי   הרשות המקומיתהקבלן מתחייב לשפות את   30.5.15

 הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. 

הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות   30.5.16

או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים לעיל, לרכושם 

באישורי כמפורט  ההרחבות  ולאחריותם,  התנאים,  כל  את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  ם 

 והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק, הקבלן מתחייב בזה לוודא, כי כל יועץ,   30.5.17

לרבות יועצים המועסקים ע"פ דין, אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר עמן  

)לרבות, במפורש כשכיר(, יבצעו, יערכו ויקיימו ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות,  

( שקלים חדשים והביטוח יכלול את כל ₪  מיליוןשני  )  2,000,000אשר לא יפחת מסך של  

 התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל. 
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מהפולי 30.5.18 איזו  המחיל  אירוע  למבטח  בקרות  בכתב  כך  על  הקבלן  יודיע  רשות  לוסות 

הרשות  . הקבלן מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם  המקומית

הרשות  בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות   המקומית

 לנהל המשא ומתן בעצמם. המקומית

לומים באופן שכל החומרים והמבנים הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התש  30.5.19

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, יהיו מבוטחים  - )שעל הקבלן לשלם מס רכוש בגינם( על

כל   רשות המקומיתמפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי. הקבלן מסב בזה ל

באופן בלתי חוזר לגבות כל   הלו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כוח  זכות שיש ו/או שתהיה 

 סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל. 

 

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות 30.6

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:   30.5בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:  30.6.1

דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין  אודות כל    הרשות המקומיתהקבלן יידע את   30.6.1.1

כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה  

 ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור. 

דע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש לה,  יי ת  הרשות המקומית  30.6.1.2

בביצוע    המתלונן, בעת פעילותו של הקבלןבגין נזקים שאירעו, על פי טענת  

 . העבודות

ואחד( יום ממועד שיגור המכתב  - )עשרים  21הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של   30.6.1.3

ל למסור  המקומיתאליו,  או    רשות  המתלונן,  מצד  סילוק  או  ויתור  כתב 

הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט    הרשות המקומיתלהעביר אל  

 דם.מדויק של טענותיו כנג 

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד    הרשות המקומיתהקבלן מסמיך בזאת את   30.6.1.4

ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקבלן,  

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור,  הרשות המקומיתועל פי שיקוליה של  

 לעיל.  30.6.1.3והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן 

רשאית לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא    ה הית   הרשות המקומית 30.6.1.5

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה.  7חייב לפרוע את הסכום, תוך  

 טיפול בתביעות קטנות 30.6.2

הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה   30.6.2.1

לחיובו, בכל מקרה,   ולגרום  הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, 

 תתפות העצמית. בגובה ההש
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ידי  -או על  רשותהביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונה של   30.6.2.2

קטן   סעיף  פי  על  הקבלן  של  דעת    30.6.2.1חיובו  שיקול  לפי  הרשות  לעיל, 

 . המקומית

, כתביעה קטנה, בין  הלקבלן כל תביעה המוגשת נגד עבירת הרשות המקומית 30.6.2.3

נגד הוגשה  נגד  האם  הוגשה  אם  ובין  בלעדי,  ועל    ה באופן  הקבלן,  עם  ביחד 

לביהמ"ש   נציג  שיגור  ע"י  לרבות  זו,  בתובענה  לטפל  החובה  תוטל  הקבלן 

 לתביעות קטנות. 

בבית משפט, באם    הלייצג עצמ   הרשות המקומית אין באמור כדי לגרוע מזכות   30.6.2.4

 בכך.  וץ חפת

בו  יתה   הרשות המקומית 30.6.2.5 זכאית לחייב את הקבלן בכל סכום  חויב הוא  יה 

בביהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן  

)ואף אם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות  

  30.6.2.3בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעלו כמפורט בסעיף קטן  

 לעיל. 

זה תחול בכל    30.6.2.5הסר ספק הקבלן, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  למען   30.6.2.6

 עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי. 

לקזז    תרשאי  ההית  הרשות המקומיתלמען הסר ספק הקבלן, מוצהר בזאת כי   30.6.2.7

מ להגיע  עשויים  אשר  או  המגיעים,  שהוא,  מנכספים  מקור  מכל  לקבלן,  ה 

כם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא  לרבות על פי כל הס

 זכאי כלפין. 

 

 נזיקין לעובדים  .31

ו/או כל מי מטעמו    המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו

  30ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף לאמור בסעיף  

 לעיל. 

 

 

 

 ביטוח על ידי המזמין  .32

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים  

מזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע  תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, וה

 ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .33
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,  הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ 

או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד  

שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו  

 כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 

 

 

 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .34

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  

וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש,  

 תוך כדי ביצוע העבודות. 

 

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .35

לביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ לאתר    אם

דומה   זכות  כל  או שימוש או  זכות מעבר  יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה    –העבודות, או 

 מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

 

 הם של אנשים פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותי .36

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות  

השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  

ט בכל האמצעים הדרושים על מנת  יתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקו לצורך כך הקבלן

 .והכל על חשבונו של הקבלן  –  שלא לפגוע בנוחיות הציבור

 

 מניעת הפרעות לתנועה  .37

 לא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת. שביצוע העבודות הקבלן אחראי 

 

 

 סילוק פסולת וניקוי אתר העבודות עם השלמת העבודה  .38

שהצטברה במקום כתוצאה  הגזם  הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום ביצוע העבודות את כל פסולת   38.1

גם אם הגזם הצטבר קודם לכניסת תוקף  כתוצאה מניקוי השטח, הגזם , לרבות  מביצוע העבודות

 . של הסכם זה
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ויסלק ממנו את  שטחי הגינון  ינקה הקבלן את  בתום תקופת הסכם זה, וכתנאי לתשלום הסופי,   38.2

 . יםנקי  םכשהשטחי הגינון מכל סוג שהוא, וימסור את הפסולת ל כ

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק   38.3

ועל   הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  הוא  הסילוק,  אתר  אל  הפסולת  הובלת  דרכי  כולל  לאתר, 

 חשבונו.

 

 

 עובדים  -פרק ה׳ 

 

 אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלןאספקת כח  .39

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על כח   39.1

 .אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך

ות תוך  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבוד 39.2

התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב  

 הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל  -כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא 39.3

 שעות העבודה. 

, או על  1959- וע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי״טלביצ 39.4

פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל  

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי  הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על   39.5

 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   39.6

ובאין   דין,  כל  פי  על  הנוגעות לבטיחות בעבודה  ידי    – דרישה חוקית  ההוראות  על  כפי שיידרש 

 . 1954-מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד 

 

 מבוטל 39.7

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד 39.8

הרשות מעסיק בין  -מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד 39.8.1

לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה   המקומית

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה.  ו/או מי

מטעמו, יהיו    הקבלן מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים 39.8.2

מטע המועסקים  כעובדים  וה  מווייחשבו  בלבד,  ידו  יישאועל  בכל   קבלן  בלעדי  באופן 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 שירותי גינון לרשויות האשכול  02/2021מס' מכרז 

 
 

 

 
 

 חתימת המציע __________________   29
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

ידו, או מטעמו על  בגין העסקתם  והחובות כלפיהם  במסגרת החוזה, לרבות   האחריות 

נוסף שחל או יחול בגין העסקת   בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק   עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 ויים וכיו"ב. או פיצ 

ו/או מי    הרשות המקומית מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין   39.8.3

לבין הקבלן ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם   מטעמה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה   הרשות המקומית   תושת על

הרשות  , ישפה הקבלן את  הרשות המקומיתכסוכן, כשלוח או כנציג של    הציג עצמו הקבלן

 בגין כל עלות כאמור. המקומית

המקומית 39.8.4 שימצאו    הרשות  ומוצרים  חומרים  לציוד,  ביחס  שמירה  בחובות  תחוב  לא 

או במקום   הרשות המקומיתלספק ו/או שהותיר הקבלן או מי מטעמו בחצרי    שייכים 

 אחר.

נוג 39.8.5 הנובעות,  ההוצאות  העבודות כל  לביצוע  בעקיפין,  ו/או  במישרין  קשורות,  או  עות 

הקבלן   לעובדי  לרבות תשלום  קיום התחייבויות הקבלן,  ו/או  זה  חוזה  והטובין מושא 

)לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל 

הפרש  ו/או  מיסים  תשלומי  ואחרים(,  ביטוחים  סוציאלי,  ו/או  תשלום  ניכויים  ו/או  ות 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות  -העברות שהוטלו כולם על

בקשר עם ביצוע השרות ו/או הקבלן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והרשות המקומית 

לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הקבלן ולא כלפי  

 ת כלשהן.  רשויו

הקבלן מתחייב לשפות את הרשות המקומית בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או   39.8.6

ו/או   במישרין  הנובעת  מטעמה  מי  ו/או  המקומית  הרשות  כנגד  הפועלים  ו/או  סוכניו 

ימים מדרישה בכתב   14בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך  

הר ידי  על  הקבלן  אל  הרשות  שתופנה  של  הוצאותיה  בגין  זה  ובכלל  המקומית  שות 

המקומית הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו  

 של הקבלן להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.  

תקופת   39.8.7 כל  במשך  יחולו  זה  סעיף  הוראות  כי  מפורשות  ומסכימים  מצהירים  הצדדים 

 .וולאחרי  חוזה ה

עובדנדר 39.8.8 ביחסי  שעילתה  טענה  בגין  אדם  לפצות  ו/או  לשפות  המקומית  הרשות  -שה 

עסיק בניגוד להצהרות הקבלן בחוזה זה, ישפה הקבלן את הרשות המקומית מיד עם מ

כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה   קבלת דרישה ראשונית על 

וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין  לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבת בו,  

עובד יחסי  שעילה  בתביעה  ו/או  בדרישה  הוצאות  -הטיפול  רק,  לא  אך  לרבות  מעסיק, 

ו/או   תביעה  כל  על  ובכתב  מראש  הודעה  לספק  שניתנה  בתנאי  והכל  ממשיות,  משפט 

 דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 
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 קרה בו נתבעת על פי סעיף זה. מתחייבת להודיע לספק על כל מ הרשות המקומית 39.8.9

 

 מבוטל .40

 

 ביגוד .41

בימים    הקבלן מתחייב לספק לעובדיו בגדי עבודה מותאמים לעונות השנה לרבות ביגוד מתאים לעבודה

 גשומים וחורפיים. 

 

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 

 

 אספקת ציוד וחומרים .42

המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד,   42.1

 האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

לבעלות   42.2 כאמור,  אספקתם  במועד  יעברו  והשלמתן,  העבודות  ביצוע  למטרת  שסופקו  חומרים 

 המזמין. 

רשאי   42.3 הקבלן  אין  והשלמתן,  העבודות  ביצוע  למטרת  הקבלן  ידי  על  שסופקו  וחומרים  ציוד 

 ם מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב.להוציא

הוראות   42.4 פי  על  נפסלו  וחומרים  שציוד  מקרה  אינם  או  בכתב,  המפקח  בכל  והחומרים  שהציוד 

נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים  

 החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא  נקבע בהוראה מועד   42.5

יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם לכל מקום  

 שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

וד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הצי 42.6

 החוזה. 

כלשהם,  42.7 וחומרים  ציוד  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  אין 

 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 

 העדר העדפת טובין מתוצרת הארץ  .43

 לטובין מתוצרת הארץ אין העדפה. 

 

 והעבודה , הציודטיב החומרים .44
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בחומרים   44.1 ישתמש  לביצוע  וציוד  הקבלן  לאמור    העבודות המיועדים  החוזה בבהתאם    מסמכי 

החומרים  ונספחיו כל  שנקבע  והציוד  .  כפי  התקנים  לדרישות  ויתאימו  חדשים  יהיו  למיניהם 

חומרים   של  יותר מסוג אחד  בתקן  מצויים  אם  של    –בחוזה.  לסוג המובחר  החומרים  יתאימו 

 קבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. , פרט אם נ או הציוד החומר

 יעמדו בתנאים שלהלן:והציוד  החומרים  44.2

התקנים והציוד  חומרים   44.2.1 מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת 

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים.  –הישראלי 

התקנים  מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון  יוד  צוהחומרים   44.2.2

שפורטו    – הישראלי   לדרישות  או  בחוזה  נקבעו  אשר  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו 

 בחוזה. 

מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות  יוד  צוחומרים   44.2.3

 שפורטו בחוזה. 

בפסקאות   44.2.4 כאמור  ההתאמה  על  ההוכחה  על    44.2.3-ו  44.2.2,  44.2.1חובת  חלה  לעיל, 

 הקבלן. 

 גם כדלקמן: והציוד לעיל יקיים הקבלן לגבי החומרים  44.2בנוסף לאמור בסעיף  44.3

 אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. וציוד חומרים   44.3.1

ציוד  הנדרשים לא קיים חומר  והציוד  אם מהחומרים   44.3.2 רק או  הנושא תו תקן או קיים 

שאינם וציוד הציע חומרים יהיה הקבלן רשאי ל – אחד בלבד הנושא תו תקן ותיוד  חומר 

 המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.או הציוד  נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים  

 לעיל, חלה על הקבלן.  44.3.2-ו  44.3.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  44.3.3

בהם יש  והציוד  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים   44.4

. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים  וציוד בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים

המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי  והציוד  אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים  

חומרים   משלוחי  החומרים  וציוד  לפסול  אותם  אין  אם  מאושר,  הציוד  ממקור  מתאימים  או 

 מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. וציודלמיפרט. חומרים 

הפעולות   44.5 יתר  וכל  האחסנה  והפריקה,  ההעמסה  ההובלה,  האריזה,  פעולות  את  יבצע  הקבלן 

, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך והציודהכרוכות בהבאת החומרים  

שר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי  יאוחסנו בצורה אוהציוד אחרת. החומרים  

 רגל והפרעה מכל סוג אחר. 

או הציוד  חומרים  העל הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של   44.6

שלגביהם קיימת חובה על פי דין  והציוד  העבודות, עבור כל אותם החומרים  ביצוע  המסופקים ל

יות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם  של מסירת תעודות אחר 

 חובה על פי דין. 

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן    –מסוימים על ידי המזמין  או ציוד  סופקו חומרים   44.7

 לטיב העבודה. 
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 פסולים ועבודה פסולהאו ציוד סילוק חומרים  .45

 עת, תוך כדי מהלך העבודה: המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל  45.1

חומרים   45.1.1 סילוק  ציוד  על  מקרה או  בכל  בהוראה,  ייקבע  אשר  זמן  פרק  בתוך  כלשהם, 

אחרים או ציוד  אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים  או הציוד  שהחומרים  

 התואמים לדרישות החוזה. 

או בציוד  על ידי שימוש בחומרים  בוצעחלק כלשהו מהעבודות שכל של  ביצועו מחדש על 45.1.2

 או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

לחומרים 45.2 בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  המפקח  ידי  על  שנערכה  בדיקה  ציודכל  ולעבודה    , 

 . 45.1האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 

ה המזמין רשאי לבצעה על חשבון  , יהי 45.1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן   45.3

הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות  

אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  

 ערבויות. 

 

 

 שינויים, תוספות והפחתות -׳ זפרק 

 

 שינויים  .46

,  סוג הצמחייה,  שטחי הגינון  אופישטחי הגינון,  המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות:   46.1

 , והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. הצמחייה כמות

בכתב    תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן  46.1הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי סעיף קטן   46.2

 שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן. פקודת, ו כשהיא חתומה על ידי המזמין

סבר הקבלן שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויים, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם שנתן את   46.3

ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים חתומה בהתאם לאמור לעיל, לא  

 תהווה ולא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים. 

 

 הערכת שינויים  .47

לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב   47.1 ייקבע  כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים  ערכו של 

השינוי   של  ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידות  מחירי  כל  הכמויות  בכתב  נקבעו  לא    – הכמויות. 

קטן   בסעיף  כאמור  החסרים  היחידות  מחירי  את  47.2ייקבעו  לעכב  רשאי  הקבלן  אין  ואולם   ,

 . השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינויביצועו של 

, יובא בחשבון כל מחיר יחידה  47.1לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן   47.2

לצורך קביעת כל אחד ממחירי   עליו  דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס 
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. בהעדר מחירי  הקבלןבתוספת אחוז ההנחה שהציע    היחידות החסרים וזאת לפי קביעת המפקח

יחידות דומים בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי  

ייקבע כל אחד ממחירי היחידות החסרים ע"פ ניתוח    –היחידות החסרים וע"פ קביעת המפקח  

עבודה שעות  מחירי  על  מבוסס  חומריםמחירים  לאישור    ,  הקבלן  ע"י  שיוגש  ממחירון  וציוד 

הקבלן,  שיוגש ע"י  במחירון    ןהמפקח. המפקח יהיה רשאי לבדוק ולתקן כל תיקון שיימצא לנכו 

יהיה מבוסס    שיוגש ע"י הקבלן  המחירון  .וקביעתו תהיה סופית וקובעת לעניין הערכת השינויים

 , ויתבסס על מספר הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן למפקח. 10%על מחירי שוק פחות 

 

 רשימת תביעות  .48

לן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה, ואשר  הקב 48.1

יום לאחר תום    30- לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא יאוחר מ

 אותו חודש. 

נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן   48.2 ויתר  48.1כל תביעה שלא  , רואים כאילו הקבלן 

הקבלן  עליה   בתביעות  לדון  רשאי  יהיה  המזמין  באישור  המנהל  אולם  תנאי.  וללא  לחלוטין 

לעיל,   הנקוב  הוגשו לאחר המועד  תביעות אלה  גם אם  עליהם  הותנה  נוספים שלא  לתשלומים 

 בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. 

 תשלומים  - ח'פרק 

 

 החוזהמקדמה על חשבון שכר  .49

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה. 

 

 תנאי תשלום .50

הכוללת  50.1 התמורה  הינה  העבודות  בביצוע  הקבלן  ידי  על  הניתנים  השירותים  עבור    התמורה 

החוזה,    והסופית המגיעה לקבלן בגין כל התחייבויותיו לפי החוזה ובגין ביצוע השירותים עפ"י

בקשר עם מתן    תשלומים נוספים כלשהםהרשות  היר בזה כי לא יחולו על  והקבלן מסכים ומצ

 השירותים.

בהצעת   לכל חודש חשבון מפורט, עפ"י מחירים לכל יחידה הקבועים 5-הקבלן יגיש למפקח עד ל 50.2

ביקורת טיב    המחירים הכלולים במסמכי החוזה, ויצרף לחשבון דו"ח חודשי מפורט של טופסי

 שעבורו נדרש לשלם.שנעשו בחודש 

המפקח יבקר את החשבון ויאשר לתשלום אותו חלק מהעבודות אשר בוצע כהלכה לפי שיקול   50.3

 דעתו בהתאם לתנאי החוזה. 

  תשלומו,   לשם  רשותאישר המפקח את החשבון כולו או מקצתו, יעביר את החשבון לגזברות ה  50.4

 כולו או מקצתו, הכל לפי ביצוע העבודות כהלכה. 
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יום מתום    45  לקבלן את התמורה החודשית  רשות המקומית פקח תשלם הבכפוף לאישור המ 50.5

חייבת לנקותו לפי כל דין ובניכוי  שהרשות  , בניכוי כל סכום  החודש בו יגיש הקבלן את החשבון

בגין ביצוע עבודות על חשבון הקבלן, דמי ביטוח ו/או    כספים שיגיעו לה מאת הקבלן, אם יגיעו,

 פיצויים וכו'. 

לידי    המפקח את החשבון, כולו או מקצתו יודיע על כך לקבלן, והצדדים ינסו להגיעלא אישר   50.6

לגבי כל    ימים מיום קבלת ההודעה. לא הגיעו הצדדים לידי הסכם כאמור  14הסכם בנדון תוך  

 יימסר העניין לבורר בהתאם להוראות חוזה זה.  החשבון או מקצתו,

  י ובאורח מקצועי נכון. אם העבודות יבוצעו הקבלן יקבל תשלום רק אם ביצע את העבודה כראו 50.7

  חלקית רשאית המועצה לנכות משכרו של הקבלן עבור גן שלא הוחזק כראוי, יחסית לתקופה בה 

 לא הוחזק הגן כראוי. 

 

 הגשת חשבונות  .51

 . עותקכל חשבון יוגש במקור חתום +  51.1

המפקח, את דפי הכמויות  כל חשבון ילווה בדפי כמויות ודפי ריכוז. על הקבלן להגיש לבדיקת   51.2

כשהם   החשבון  הגשת  לחודש  המתייחסים  היומנים  כל  את  ולצרף  העתקים,  בשני  והריכוז 

 חתומים על ידו. 

  כמויות חריגות   /  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות 51.3

 מחיר. נוספות במחירי חוזה ולבין עבודות נוספות ו/או חריגות המלוות בניתוח 

"  כל 51.4 כי  הצהרה  על  הקבלן  יחתום  בו  נספח  יכלול  עבודות חשבון  בגין  נוספות  תביעות  לו  אין 

 עד תאריך הגשת החשבון זולת המפורט בחשבון עצמו.  "שבוצעו

 

 תשלומי יתר  .52

יום ממועד דרישתו    15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  

יבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור  בכתב, בתוספת ר

לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו  

לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין  

 או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. המזמין 

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .53

מובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי במחירי החומרים, הוא  

 ישולם נומניאלית כפי שהוצע על הקבלן במכרז.
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו - ט'פרק 

 

 הפרות ההסכם .54

,  28,  25, 24,  23, 22, 21, 20,  18, 17, 16, 14, 13, 11,  9, 8,  7, 5,  3, 2סעיפים כי מוסכם בין הצדדים  54.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת      45- ו  44,  42,  41,  40,  39,  39,  38,  37,  36,  30,  29

 . כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה

, יחשב הדבר כהפרה יסודית  זהלהנחת דעתו של האשכול כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה  הוכח   54.2

 של הסכם זה. 

במתן    יתנונ 54.3 שנתגלו  ליקויים  על  בכתב  תוקנוו  םירותיהשלקבלן שתי התראות  לא  יחשב  אלה   ,

 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

 

 

 העבודות ביצועסילוק יד הקבלן מ .55

העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים    ביצועהמזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מ 55.1

בכל אחד מהמקרים המנויים    –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת    –את העבודות  

 להלן: 

או שהפסיק את ביצוען, חוזה זה  כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע ב 55.1.1

שנקבעה במפורש   או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  –יום    14ולא ציית תוך  

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק    –בחוזה  

 מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

בהתאם  55.1.2 העבודות  את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 

נשאה  לא  לקבלן  בכתב  שהתראה  לאחר  החוזה,  מסמכי  וליתר  לתכניות  למפרטים, 

 ות רצויות. תוצא

 בלי הסכמת המזמין בכתב.  –כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  55.1.3

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראות   55.1.4

 המנהל לסלקו מביצוע העבודות.

ו/או   כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או לטובתם 55.1.5

ימים ממועד   7כשהקבלן בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא בוטלה תוך  

ו/או   פירוקו  על  ו/או  רגל  כפושט  הקבלן  על  להכריז  המשפט  בית  התבקש  בה  הגשתה 

 ימים ממועד הטלתו.  10כשהוטל עיקול על נכס מנכסי הקבלן והעיקול לא הוסר תוך 

דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת   55.1.6

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר 

 הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל.
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העסיק 55.1.7 לא  או  זה,  לחוזה  לאמור  בהתאם  עובדים  העסיק  לא  תנאי  כשהקבלן  עפ"י  ם 

 . והוראות חוזה זה

העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג    ביצועסולקה ידו של הקבלן מ 55.2

 כדלהלן: 

החומרים   55.2.1 בכל  באו  להשתמש  המצויים  מהם,  חלק  בכל  או  הרשום הציוד,  תחום 

 . העבודות  ביצוע, לצורך המקומית

את כל משטח הרשות המקומית  לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק   55.2.2

יום, רשאי    14החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך  

המזמין לסלקם מאתר העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא  

 רמו להם. יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייג

 המזמין את העבודות, יחולו ההוראות שלהלן:ביצע  55.3

העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות  ביצוע  הוצאות   55.3.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.   12%האמורות בתוספת של 

וכן  בדיקה של  המפקח יזמין את הקבלן לערוך   55.3.2 ידו  העבודות שבוצעו עד למועד סילוק 

שישמשו את המזמין  לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים  

 העבודות.   לביצוע

חוזה   55.3.3 יגיש חשבון בתנאי  ייקבעו  זה  הקבלן  בפועל המגיעים לצדדים  ואילו התשלומים 

 בהתאם להוראות סעיף זה. 

 אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין.ת מביצוע העבודוסילוק ידו של הקבלן  55.4

 

 קיזוז .56

 .הרשות המקומיתהקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא נתונה לו על פי כל דין כנגד  56.1

זכות    תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או  המקומית  הרשות 56.2

כל סכום שהיא עלולה    , מכל מין וסוג שהם, לרבותהקבלןכלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן  

מחדלי   ו/או  מעשי  בגין  בו,  תישא  ו/או  בו  ועילתם  ,  הקבלןלשאת  קצובים  הסכומים  ובלבד 

(  7ההתקשרות נשוא חוזה זה, ולאחר שהודיעה לספק בכתב על כוונתה לבצע את הקיזוז שבעה )

 . ימים לפני ביצועו

 

 תאי אפשרות המשכת ביצוע העבודו .57

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או   57.1

כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב,  

כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות  

 הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.  המנהל בכל



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 שירותי גינון לרשויות האשכול  02/2021מס' מכרז 

 
 

 

 
 

 חתימת המציע __________________   37
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

יהיה,    57.1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן   57.2

בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים    – ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור  

 ובפקודות השינויים.    חוזה זה ונספחיוב

כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים  תשלום הסכומים   57.3

 ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 

ציוד אחרים והקבלן לא סילקם או שלא  או  הורה המנהל לקבלן לסלק מאתר העבודות חומרים   57.4

המזמ רשאי  המנהל,  להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  על  ביצע  האמורות  הפעולות  את  לבצע  ין 

  12%חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר    –מהן כתמורה להוצאות משרדיות  

 מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 

 

   SLA-Service Level Agreement -מוסכמים אמנת שירות ופיצויים  .58

 . ם של הקבלןמשאביהאמנת השירות היא כלי המאפשר ניהול נכון ויעיל של  58.1

ולביצוע    רת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע העבודות, להגדהמזמיןאמנת השירות היא כלי בידי   58.2

 בקיום הגדרות אלה.  הקבלן  פיקוח על

לא יחשבו כאי עמידה    הקבלן  מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטת תקלות אשר נגרמות כתוצאה   58.3

 . SLA-ביעדי ה

מוסכמים 58.4 השירות  י לא  שהקבלן  במקרה    –  פיצויים  וברמות  השרות  איכות  בדרישות  עמוד 

 . שלהלן 58.8בסעיף המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע 

המגיעים  הפיצויים  ה 58.5 מהסכומים  יקוזזו  מהאת  זו  לקבלן,מוסכמים  קיזוז  של  תמורה  בדרך 

 . המגיעה לקבלן או מערבות הביצוע

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם   58.6

 מראש, תשלום בגובה סכום ערבות הביצוע.  

לם  אם הקבלן לא יבצע את העבודות, כולן או חלקן, לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח, יש 58.7

 כמפורט להלן: הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

 ₪ למקרה. 2,000 – מיד עם תום העבודה אי פינוי פסולת גזם 58.7.1

 ₪ למקרה. 5,000  –רבעוני בגין העסקת עובדים   אי העברת דו"ח 58.7.2

 ₪ לכל יום. 1,000 – מסירת עבודה לקבלן משנה ללא אישור 58.7.3

ו 58.7.4 מנהל  הוראת  מופיעה  /הפרת  שאינה  חוזה  נשוא   –  זו  ברשימהאו התחייבות אחרת 

 ₪ לכל הפרה לפי החלטת מפקח.  3,000

זו, ע"פ    רשימהבאו התחייבות נשוא חוזה שאינה מוגדרת  / הפרה חמורה של הוראה ו  58.7.5

 פקח. ₪ לכל הפרה לפי החלטת מ 10,000 – מזכיר הרשות המקומית/ קביעת מנכ"ל
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שעות   58.7.6 או  ביום  ללא אישור המפקחעבודה  עבודה שלא  זה  בחוזה  ₪   2,000  –  כאמור 

 .שעות( 3למקרה )יום או חלק ממנו, העולה על  

 . ₪ לכל ר"מ לכל יום 200 –אי טיפול ו/או טיפול לקוי בהשקייה  58.7.7

 . ₪ לכל מקרה 3,000 –פינוי פסולת לאתר לא מורשה  58.7.8

 . ₪ לכל עץ 3,000  –כריתת עץ ללא היתר  58.7.9

 . כל מקרהעבור  ₪ לכל יום  500 –אי טיפול ו/או טיפול לקוי בעצים  58.7.10

 .כל אתר עבור ₪ לכל יום 200 –אי ביצוד דישון/זיבול במועד  58.7.11

 . ש"ח לכל מדשאה או מקרה או יום 500 -אי כיסוח ו/או כיסוח לקוי של דשא  58.7.12

 . ש"ח לכל יום עבודה 1,000  -אי הופעת טרקטור כיסוח לעבודה  58.7.13

נזילת   ש"ח לכל מקרה  2,000  -הפעלת מפוח בניגוד לחוק בכל שעות היום כולל גני ילדים   58.7.14

 . כל יום עבור לכל מקרה  -₪   1,000 –מים חוזרת 

 . ₪ לכל אביזר  500 –התקנת אביזר ו/או רכיב לא מתאים ו/או לא תקני  58.7.15

 .יוםכל עבור ₪ לכל מקרה    300אי ביצוע עבודה במועד  58.7.16

 . כל אתרעבור ש"ח לכל יום   300 -אי סיום שתילה במועד ו/או שתילה לא על פי מפרט  58.7.17

 . כיסוי חפירה ו/או תשתית לפני קבלת אישור 58.7.18

₪ למקרה בנוסף להחלפת הצמחייה    500  –פגיעה בצמחיה או עצים עקב טיפול רשלני   58.7.19

 הפגועה. 

₪   1,000  –ביצוע עבודה באופן שמהווה סכנה לעובדים ו/או כל אדם אחר ו/או רכוש   58.7.20

 למקרה. 

מכל סכום שיגיע לקבלן    58.7המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן   58.8

בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים,  

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו לבצע את העבודות או מכל התחייבות  

 אחרת לפי החוזה. 

והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו,  אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה  58.9

₪ לכל מקרה בתוספת הצמדה למדד כאמור    1,000יהווה סכום הפיצוי    –לרבות הצעתו של הקבלן  

 .58.7בסעיף קטן 

סטייה   58.10 כל  בגין  מוסכמים,  פיצויים  מהקבלן  לגבות  הרשות  רשאית  תהא  לעיל,  לאמור  בנוסף 

רבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה  מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ול

בפיצוי   ידי הקבלן תזכה את העירייה  על  כל הפרה של החוזה  פעמיים.  וליקוי חד  ולרבות פגם 

₪ לכל   1,000-₪ להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה ל 1,000מוסכם של 

 יום בו ההפרה לא תוקנה. 

 

 כח עליון: .59

מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו מסיבות  הצדדים ינהגו בכל   59.1

 של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה. 
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( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על מהות  "הצד המפר"הצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:   59.2

 ו. המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה מהוראותי

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל ההתחייבויות   59.3

זמן   פרק  לאותו  העניין  לפי  הוראה  לאותה  הנוגעות  התחייבויות  או  החוזה  לפי  הצדדים  של 

 שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור מוצדק. 

בהוצאותיו    גרם המאורע לסיכול אפשרות 59.4 ישא  וכל צד  יבוא החוזה לקיצו  הביצוע של החוזה, 

 ובנזקיו. 

ובנוסף  ,  ACT OF GOD  –בסעיף זה פירושו אך ורק  (  FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) 59.5

לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן בשליטת אותו הצד  

של עובדיו המהווה חלק משביתה או השבתה כללית  וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית  

באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה מאורגנת למהלך התקין של פעילותו,  

השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים  

 של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים מלחמתיים. 

 

 מוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים שי .60

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא   60.1

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות   60.2

זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות  בכך ויתור על אותן  

 לפי חוזה זה. 

 

 ביול חוזה  .61

 הוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על הקבלן. 

 

 

 מס ערך מוסף .62

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.  62.1

 המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.המזמין ישלם את מס הערך   62.2

 

 הוראות כלליות  .63

מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו    הקבלן 63.1

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי  

הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין  

יים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת  זמנ
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רשאי למנוע    הקבלןשתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה  

 מסירת העבודות לאחר. 

 או שינוי ויתור 63.2

ילמדו ממנה    ולאהסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים  63.2.1

החוזה  פי  על  לו  שניתנו  בזכויות  מהצדדים  מי  השתמש  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה 

ללמוד   ואין  אחר  במקרה  זכויות  אותן  על  ויתור  בכך  לראות  אין  מסויים,  במקרה 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה   63.2.2

עת שימצא  בכל  או מקצן  כולן  בזכויותיו,  רשאי להשתמש  יהיה  והוא  מזכויותיו  זכות 

 לנכון.

מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך    הקבלן 63.3

 מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 

ערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה  כל תיקון או תוספת לחוזה זה יי 63.4

 להם כל תוקף. 

 שיפוט והדין החל סמכות 63.5

 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.   63.5.1

ת המשפט, הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבי 63.5.2

, ולא  ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפה  ה ענייניתהמוסמך מבחינ

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. 

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,   63.6

שו על ידי  הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נע

על   להוסיף  כדי  בהם  אין  בו,  מפורש  ביטוי  לידי  באו  לא  ואשר  זה  חוזה  כריתת  לפני  הצדדים 

החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא  

 יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 הודעות .64

למשנהו   64.1 צד  ידי  על  ביד  שנמסרה  הודעה  להלן    –כל  המצוין  בעת    –לנמען  כמתקבלת  תחשב 

 מסירתה. 

  תחשב  –  כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 64.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים  

לא   ואם  השולח    –המקובלות  שברשות  בתנאי  והכל  העוקב,  העסקים  ביום  כמתקבלת  תיחשב 

 אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. 

ידי צד למשנהו בדואר ר 64.3 על  ציון  כל הודעה שתשלח  ותוך  פי הכתובת המצויינת להלן  על  שום, 

 שעות ממועד הישלחה. 48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –הנמען המצויין להלן 
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ערובות,   .65 הבטחות,  כל  הצדדים,  בין  המוסכמים  התנאים  כל  את  ומבטא  ממזג  מגלם,  מכיל,  זה  חוזה 

נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים  הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר  

לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות  

זה או הנובעים   יהיו קשורים בהם החל  מנומהקבועים בחוזה  לשנותם, והצדדים לא  או  , לגרוע מהם 

 מתאריך חוזה זה. 

 כתובת הצדדים .66

 
   –  המקומית הרשות  

 __  __________________________________________  המען:

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס  

 

   – הקבלן  

 ______  _ _____________________________________ המען: 

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס 

 

 הצדדים על החתום :ולראיה באו  

 

  __________________  __________________ 

 הקבלן  הרשות המקומית  

 

 עורך דיןאישור חתימת 

, ת.ז.  ___ו________  _____, ת.ז. ______ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה _________________ אני הח"מ _ 

בשם___________  לחתום  רשאים  _______ (,  "הקבלן")להלן:  ___________    ,  ה"ה  חתימת   ___ וכי 

לכל דבר ועניין, וכי התחייבויות    הקבלן , מחייבת את  הקבלןו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת  

שהתקבלה    הקבלן, ובהתאם להחלטת דירקטוריון  הקבלןכאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של    הקבלן

 כדין. 

 

 

       חתימה:     ____________  תאריך:
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 1-ב נספח

 1220/20 מכרז פומבי 

 נספח הוראות פקודת בטיחות 

 קיום הוראות פקודת הבטיחות  המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

  

ע"י   .1 שייערכו  מתאימים  ביטוחים  להמצאת  ידאג  הראשי  הקבלן  זה,  הסכם  של  לתוקפו  מקדמי  כתנאי 

 הקבלן. 

בעבודה   .2 הבטיחות  פקודת  הוראות  כל  את  לקיים  מתחייב  חדש]הקבלן  והתקנות    1970-תש"ל[,  נוסח 

ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה,    –  1954-שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

הבטיחו מפקחי  הוראות  וכל  מכוחם  יפורסמו  ו/או  שפורסמו  והצווים  ההוראות  התקנות,  כל  ת  לרבות 

 והמורשים על פי דין למתן הוראות בנושאי בטיחות. 

 הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל ובתקנותיה.  .3

עבודה   .4 מנהל  של  והמתמדת  הישירה  ובהנהלתו  ראשי  כקבלן  ידו  על  יבוצעו  העבודות  כי  הקבלן מאשר 

 מוסמך שימונה על ידו לצורך כך.

 לעיל:  1מור בסעיף בלי לגרוע מכלליות הא  .5

 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה.  .5.1

 התחייבות זו אינה גורעת ורק באה להוסיף על כל התחייבות אחרת של הקבלן על פי החוזה.  .5.2

 

  בטיחות .6

 כללי  .6.1

ורווחתם  6.1.1 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 

כפי    –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

-שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

1954 . 

את   6.1.2 לבצע  מתחייב  בעבודה  ב  עבודותההקבלן  הבטיחות  לפקודת  חדש] התאם  , [נוסח 

 . 1970-התש"ל

בכל  6.1.3 לנקוט  המלאה  אחריותו  בעבודה,  הבטיחות  על  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 

 האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

ממונה על  לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת ה 6.1.4

כל  כי  שיוודא  לפני  במבנה  העבודות  את  הקבלן  יתחיל  לא  הקבלן.  מטעם  הבטיחות 

 הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות במבנה תודרכו ע"י ממונה הבטיחות. 
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הבטיחות 6.1.5 לנוהל  הוראות  בעתיד  להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המתאימות    המזמין 

 בהתאם לאופי העבודות המתבצעות. 

וד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי  כל המכונות, הצי  6.1.6

 דין, ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. 

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.  6.1.7

 הוראות בטיחות כלליות  .6.2

להשתמש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקים יש לקבל לכך אישור  אם למטרת ביצוע העבודות יש  

 מראש בכתב מאת  המזמין.

 : מתחייב הקבלן .6.3

 לנהל יומן עבודה שוטף.  .6.3.1

, ששמו  ולמנות עובד אחראי  עבודותה להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע   .6.3.2

 יימסר למפקח, על ארגז זה. 

למניעת   .6.3.3 לעובדים  אישי  מגן  ציוד  העובדים לספק  הדרכת  כולל  בטיחותיים,  סיכונים 

 לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. 

ילבשו, בשעת ביצוע    עבודותהלדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע   .6.3.4

כאמצעי   החושך,  בשעות  והן  האור  בשעות  הן  בולט  יהיה  אשר  הולם,  לבוש  העבודות, 

 בטיחות. 

לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך ביצוע    לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( .6.3.5

 העבודות. 

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין.  .6.3.6

 לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.  .6.3.7

למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום המבנה וכן, למסור הוראות עדכניות   .6.3.8

 עלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי העבודה.בדבר שימוש, הפ

 לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים.  .6.3.9

 ויתור על סעדים .6.4

ומין,   .6.4.1 סוג  מכל  דרישה,  ו/או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

ו/או   מכוחו  ו/או  החוזה  לפי  לו  בקשר שתהיינה  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אליו,  בקשר 

לסילוק ידו מביצוע המבנה כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או  

לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

 צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

, לא יהיה  עבודותהסילוק יד הקבלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות מביצוע  במקרה של   .6.4.2

 לאחר. עבודותה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע 
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 ביצוע העבודות מקוםגישה ל .6.5

ם עם משאיות או כלי רכב אחרים, לצורך הובלת חומרי מקום ביצוע העבודות הגישה אל  .6.5.1

 תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.    או ציוד

אפשרית רק בשעות מסוימות, יהיה על הקבלן    מקום ביצוע העבודותבמידה והגישה אל   .6.5.2

 להתאים את מועדי אספקת הציוד או החומרים לפי שעות אלו.  

הדרישות   .6.5.3 התנאים,  כל  את  מחיריו,  במסגרת  בחשבון,  לקח  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב   ום ביצוע העבודות מקוההגבלות הקשורים בגישה ל

 האמור לעיל.  

  ביצוע העבודותסדר  .6.6

יכין הקבלן בשיתוף עם המפקח תכניות עבודה ולו"ז מפורטות ובה  ביצוע העבודות  לפני תחילת  

 .עונת השנהבהתאמה ל אופן ביצוע העבודותיתאר את אופן  

תיעשה בתיאום עם הקבלן ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים  ביצוע העבודות  קביעת סדר   .6.6.1

יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין ובכל ביצוע העבודות  בדבר. סדר  

 מקרה קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

תוספת   .6.6.2 לקבלן  תשולם  ולא  בהצעתו  הקבלן  שנתן  במחירים  כלולות  לעיל  הדרישות  כל 

 .לשהי בגין כל המפורט לעילמחיר כ

 ניהול עבודה מטעם הקבלן  .6.7

 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.   .6.7.1

מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח והמנהל. הם  .6.7.2

גם יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם או לבטלו בכל עת ולקבלן לא תהיה תביעה כלשהי,  

 כספית או אחרת, בגין אי אישור או ביטול האישור כאמור. 

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.   .6.7.3
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 2-ב נספח

 נוסח הזמנה 

 

 לכבוד 

_______ ______ 

 מ____________ 

 

 נ.,ג.א.

 להציע הצעה לביצוע עבודות  הזמנה

 

, אנו  שירותי גינוןשל איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ל  02/2021בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי   .1

 לפי הפירוט להלן: מכם לתת הצעה לביצוע העבודות מזמינים  

 

 ______ _____________________________ שטח עבודות גינון אקסטנסיביות  .1.1

 

 ____________________________________  שטח עבודות גינון אינטנסיביות .1.2

 

 שטחי בור ___________________________________  .1.3

 

 כבישים _____________ ק"מ  .1.4

 

 טבלת נתוני גן מס'______  .1.5

 

                 שם המתכנן ______________                                                                                                      _______________________                              * שם הגן  ב שם הישו

 שנת הקמה _____________  _____________________________                                        גודל כללי 

 ______ סוג הגן _

 שם רשם הנתונים ___________________ תאריך רישום_______________  * מנהל הגן______________ 

 שרטוט מפת הגן:

 עצים   דשא  צמחיה 

 צעירים 

 עצים  

 בוגרים

 

 שיחים  

 צעירים 

 שיחים  

 בוגרים

 עונתיים  ורדים 

             סוג
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 גודל שטח 

 או כמות  

 יחידות

            

             הערות

 ראש  קוטר הזנ השקיה 

 המערכת 

 בריכות/

 מזרקות 

 טפטפות טפטפות  מתזים  מתזים   ממטירים  ממטירים  ברזים 

             סוג

 גודל שטח 

 או כמות  

 יחידות

            

             הערות

 עמודי  אשפתוני ספסלים  שבילים  רחבות דומם בגן

 תאורה

 מתקני   מחסומים מעקות ארגז חול  שולחנות 

 משחקים

 מתקני  

 משחקים

 

             סוג

 גודל שטח 

 או כמות 

 יחידות

            

             הערות

 

 יש לצרף שירטוט ידני של הגן כולל נתוני מידות ומיקום מתקנים. להשיג מפה כללית של הגן,הערה: במידה ואין אפשרות 

 

 : תכלול גם אספקה ושתילה של ההצעה .2

 ; 3צמחים רב שנתיים גודל   ________ .2.1

 ; ליטר 4ורדים   ________  .2.2

 . כל שנה 7עצים גודל   ________ .2.3

 מפקח. ע"פ הנחיות  יהיו  מקום ומועד שתילתם  ו,  רשות המקומית ה  רשימת סוגי הצמחים תהיה לפי בחירת 

 

 

 ברשות המקומית ניתן שי כדלקמן: –תמחור שי בטובין  .3

 בעלות __________ ₪.ב________  .3.1

 ב____ בעלות של ____________ ₪.  .3.2

 ב____ בעלות של ____________ ₪.  .3.3
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 הערות מיוחדות  .4

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _______________ 

 

 מ_____________________ ויצא  ם ____________ בשעה _____________  סיור קבלנים יהיה ביו .5

 

ההצעה הכוללת חוזה מתואם, ואת הזמנה זו לרבות כל המצורפים לה כאשר כולם חתומים ע"י הקבלן,   .6

המכרזים   לתיבת   __________________ רשום  יהיה  עליה  סגורה  במעטפה  תוכנס 

 ______ __שעה __________ ______עד ליום ____________  __ שב________________ 

 

         

וחוקים    כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים יהיה כפוף לכל תנאי החוזה, על    ו זהזמנה  ביצוע העבודה לפי   .7

 של הרשות המקומית. 

 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות   .8

אחרים ו/או בהתאם    וצווים ו/או בהתאם לתקנות, הוראות    1970-תש"ל  [,נוסח חדש]הבטיחות בעבודה  

 להוראות החוזה בין הצדדים.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 

 מהנדס/ מנהל מחלקת ההנדסה

 המקומית ברשות 

  

 גזבר הרשות המקומית 
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 הצעת הקבלן

 

 

 _____________________ לפניית  המקומית(    _בהתאם  _____________  אנו)הרשות     _______ הח"מ 

 מציעים כדלקמן: 

 

כך שסך כל הצעתנו לביצוע העבודות    ,________ אנו מציעים ________ למחירי כל הסעיפים שבפרק   .1

 המופורטות בהזמנה:

 

 ₪ ___________________________ 

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .2

 

נסיעה,   .3 הוצאות  עובדים,  עלות  לרבות  המלא,  ביצועה  שלם  הנדרשות  ההוצאות  כל  את  כוללת  ההצעה 

 עלויות רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא.

 

או בכל חלק אחר ממנו, אינם חלים על ההתקשרויות מכוחו    ,מחירון דקלבחלק ג' שבפרקי התוספות ש .4

 . שתוזמן ע"י רשויות האשכולשל מכרז זה, ולא יצטרפו לכל עבודה 

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________ 

 

 

   _ המציע:_____________________________חתימה וחותמת של  
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 3-ב נספח

 נוהל בחירת הקבלן לביצוע עבודות 

 

במסמכי   .1 שנכלל  החוזה  פי  על  במכרז,  הזוכה  ובין  המקומית  הרשות  בין  במישרין  תיעשה  ההתקשרות 

 ו. המכרז ובהתאם לתנאי

 ן: להלבהליך של בקשת הצעות מחיר, כמפורט  תנקוט טרם ההתקשרות הרשות המקומית  .2

בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות המקומית לכל  .  2.1

לרבות    בצעמבקשת הרשות המקומית ל  ןאות   העבודותהזוכים במכרז. הפנייה תכלול תיאור מדויק של  

זוכים יתבקשו להציע  ה.  2.2.2- בותקופת ביצוע העבודות לפי ההזמנה נספח  תכנון לביצוע וכתבי הכמויות,  

על פי יחידות המידה שנקבעו במכרז, ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא    ותהנדרשלביצוע העבודות  מחיר  

 ז. יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכר

לוועדה   .3 ההצעות  יועברו  הצעותיהם,  את  וקיבלו  לזוכים  היחידה  ומנהל  המקומית  הרשות  גזבר  פנו 

ממנכ"ל   מזכיר  המורכבת  הרשות  הרשות  או  של  המשפטי  והיועץ  המקומית  הרשות  גזבר  המקומית, 

 . לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכהת, המקומי

 לפני קבלת החלטה על זהות ההצעה הזוכה.  לא תנהל הרשות המקומית משא ומתן עם המציעים .4

רשאית  והיא  ר,  הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות מחי .5

 י. שלא לבחור בהצעה כלשה

 זהות בין הצעות כשירות  .6

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירות,   .6.1

( נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה  ביניהן התמחרות  ( 3תיערך 

 . ההתקשרויותימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת  

לאחר  .6.2 ההצע  אם  המציעים  הגשת  יתבקשו  בסכומיהן,  זהות  ההצעות  תהינה  עדין  המשופרת,  ה 

כך, ומבניהן  3)שלושה  להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך   ( ימים מיום קבלת ההודעה על 

 תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. 
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 4-ב נספח

 1220/20מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
יחד עם זאת,   וחריגיה.  יגבר האמור  תנאי הפוליסה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 :שם

איגוד ערים אשכול רשיות  
רשויות   ו/או  מערבי  גליל 

 האשכול 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

והגופים   ☐ אזורית  מועצה 
 המשתייכים אליה  

 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 :  מען
 קיבוץ כברי 

 ד.נ. 

 מען 

 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  נוספים כיסויים
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

 רכוש 
 

       

       
       
       

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  304 

תחלוף     309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור 

 תביעות מל"ל   315
נוסף    318   –מבוטח 

 מבקש האישור 
בגין      321 נוסף  מבוטח 

של   ומחדליו  מעשי 
 המבוטח 

האישור    322  מבקש 
 מוגדר כצד ג' 

 ראשוניות  328
מבקש    329 רכוש 

 האישור יחשב צד ג' 
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אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  304 ₪  20,000,000    
 תביעות מל"ל 315
היה    319 נוסף  מבוטח 

של   כמעבידם  וייחשב 
 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
        

        

        אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 גינון גיזום צמחייה  017

 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 משלוח   לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 
 

 

 
  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 שירותי גינון לרשויות האשכול  02/2021מס' מכרז 

 
 

 

 
 

 חתימת המציע __________________   52
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 5-ב נספח

 1220/20מכרז פומבי  

 בנקאית  נוסח ערבות

 
 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 >הרשות המקומית<  ______________

 א.ג.נ.,

 ערבות מס' הנדון: 

 
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    ______   סניף                           נו הח"מ בנק  ______________ אלבקשת  

לסך   )במילים:________  __ עד  חדשים  ________________   ש"ח  מאת שקלים  שתדרשו   )

 . 12/2020בקשר למכרז פומבי  (הקבלן)                      

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    תשומה בבניה למגוריםסכום הערבות יהא צמוד למדד מחירי  

 "( באופן הבא:המדד)להלן: "

" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד  המדד הבסיסי "

 הגשת ההצעות(.  

 יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו." יהיה המדד אשר המדד החדש "

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה  

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות    -זאת. למען הסר ספק  

 פקס או בהעתק צילומי. 

 ט. מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חול

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות( 28)התאריך שיירשם יהיה   ___ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 בכבוד רב, 

 
 ___________________________ 

        )בנק(        
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 6-ב נספח

 1220/20מכרז פומבי 

 מפרט טכני מיוחד

 

העבודות, ובתקנים   כלליים ובנוהל ביצועהכל האמור במפרט הטכני בא להוסיף ואינו בא לגרוע מן האמור בתנאים  

 משרד החקלאות.  שה"מ -שנקבעו על ידי ועדת השתלנות שליד המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף 

 

 מפרט טכני כללי  -פרק א' 

 

 אחזקת עצים  .1

גילו מיקומו    העץ,  מחושבות בהתאם לנדרש לפי סוגי הצמחים )סוגתתבצע בכמויות מים    –השקיה   .1.1

 פעמים בחודש.  2-וכו'( ולא פחות מ 

היבשות של הדקלים לכל    לגזום את הכפות  לגזום חזירים,  לגזום ענפים יבשים או פגועים,  –   גיזום .1.2

בסיום עבודות הגיזום ישתמש הקבלן במשחות    המפקח.  סוגיהם באופן שוטף ובהתאם להוראות

 נגד ריקבון במקום הפצע והרמת נוף.   וחומרי הגנה

ומחלות    וידביר מזיקים  הקבלן ירסס בחומרים שונים כפי שיידרש ע"י המפקח, –הדברה וריסוס   .1.3

או ירסס סביב העץ באופן    ההעשביי  כגון תהלוכן האורן )טוואי התהלוכה( באופן כימי וכן ינכש

 שוטף בהתאם לצורך. 

השקיה בצלחות    שנים המושקים בטפטפות יקבלו תוספת  5ם עד גיל  עצים צעירי  –השקייה קיצית   .1.4

 פעמים בתקופת הקיץ.  4גדושות לפחות 

כפי    לנסרם לחתיכות ולפנותם למקום פינוי  על הקבלן לעקור עצים מתים,  –קירת עצים וכריתה  ע .1.5

 שיקבע ע"י המפקח. 

  נקי מעשבי בר,   בשל,  על הקבלן לדשן את העצים פעמיים בשנה באביב ובסתיו קומפוסט  – דישון   .1.6

 הקבלן נדרש לקבל אישור מראש לרכישת הקומפוסט אצל היצרן הנ"ל. מיצרן מוכר. 

,  הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על כך שעצים וענפים מסוכנים ייכרתו או ייגזמו  –עצים מסוכנים   .1.7

 בכדי למנוע סכנה לציבור. 

טיפול בעצים ובשיחים ועיצובם, כולל גיזומים וכריתה ע"פ הצורך הכל ע"פ הנחיות שה"מ ופקיד   .1.8

האזורי המתעדכנות מעת לעת. יש להכיר היטב את הצמח הנגזם, את צורתו הטבעית,    –היערות  

ולגזום בזהירות ורק על פי הצורך. הגיזום ישמור על צורת הצמח הטבעית. יש    גודלו ואופן גידולו

ועוד. בגיזום    ימנע ככל הניתן מגיזום לכדילה צורות מלאכותיות שונות כגון כדורים, מרובעים 

 השיחים יש להשתמש במזמרות ולא במגזמות.
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 בני שיחים וצמחי כיסוי החזקת שיחים, .2

פחות מפעם אחת    תתבצע בכמויות מים מחושבות בהתאם לנדרש לפי סוגי הצמחים ולא  –שקיה  ה .2.1

 ם לדרישות המפקח. ימים או בהתא 10-ב

ולפנות למקום שיורה    יש לגזום במשך כל השנה בהתאם לנדרש  ענפים יבשים ופגועים,  –גיזום   .2.2

 עליו המפקח. 

וריסוס   .2.3 הוראות המפקח,  –דישון, הדברה  השנה  ועונות  לנדרש ממצב הצמחייה    כולל   בהתאם 

 או ריסוס עשביה.  ניכוש

 . המפקח  הוראות לפי אלא  המסוים הצמח של הפריחה  עונת  לפני לגזום אין: הערה .2.4

בחירת צמחים חסכוניים במים ממגוון מינים עם עדיפות לצמחי בר ארץ ישראלים ומקומיים.   .2.5

בגינון בתחתית המסמך. בכל מקרה אין להשתמש   ראו המלצות למינים ספציפיים המשמשים 

 רור(.בצמחים פולשים )כפי שמפורט ב"צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל", דופור ד

תכנון מרווחי שתילה מתאימים בין צמח לצמח ובין צמחים לשבילים, מדרכות, כבישים, אבני   .2.6

 נוספות המאפשרים לכל צמח להגיע לגודלו המרבי ללא צורך בגיזום תכוף.  שפה ותשתיות

 שימור צמחייה מקומית קיימת ושילובה בפיתוח החדש. .2.7

 

 שיחי גדרות  .3

פחות מפעם אחת    תתבצע בכמויות מים מחושבות בהתאם לנדרש לפי סוגי הצמחים ולא  –  השקיה .3.1

 ימים או בהתאם לדרישות המפקח.  14 -ב

 לאחר כל שתי השקיות או בהתאם לדרישות המפקח. -עידור   .3.2

  כולל  בהתאם לנדרש ממצב הצמחייה ועונות השנה והוראות המפקח,  –הדברה וריסוס    דישון,  .3.3

 הדברת עשבייה. 

 לפי דרישות המפקח.  -ה שטיפ .3.4

 

 החזקת ורדים  .4

ימים    10כל יום    ולא פחות מפעם אחת  תתבצע בכמויות מים מחושבות בהתאם לנדרש   –השקיה   .4.1

 או בהתאם לדרישות המפקח.

ינואר עד אמצע פברואר(  –גיזום   .4.2 באופן מקצועי    גיזום חזק בסוף התרדמה )בדרך כלל מאמצע 

יש לקטוף פרחים נבולים במשך    להתמלא.  מתחילים עפ"י הזנים והוראות המפקח כאשר הפקעים  

 כל השנה. 

בתחילת מרץ   בשנה: ( ארבע פעמים20/20/20ק"ג דשן מורכב לדונם )  10דישון וזבל כימי   –דישון  .4.3

 נובמבר ו/או קומפוסט.  ספטמבר, מאי,

 להנחיות המפקח.  במקרה של מחלות בצמחייה ירוסס השטח בחומר הדרוש בהתאם –ריסוס  .4.4

 דברת מזיקים בהתאם לצורך. ה –הדברה  .4.5
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השנה.  - ניכוש   .4.6 כל  באמצעות  במשך  שוטים  מעשבים  הערוגה  ניקיון  באמצעות    ישמר  או  עידור 

 תנוקה הערוגה מעשבים בגמר פעולת ההדברה. לאחר הדברה כימית ריסוס והדברה כימית,

 

 רב שנתיים וחד שנתיים  .5

-פחות מפעם ב תתבצע בכמויות מים ממחושבות בהתאם לנדרש לפי סוגי הצמחים ולא    – השקיה   .5.1

 ימים או בהתאם לדרישות המפקח.  10

המפרט ו/או בהתאם    אחת לחודשיים בהתאם לתקופת הפריחה ולגידולים השונים לפי  – דישון   .5.2

 לדרישת מפקח. 

צמחייה   .5.3 בשתילים  –החלפת  שהיא  סיבה  מכל  שמתו  שתילים  יחליף  עבודות    חדשים.  הקבלן 

במידה ויתברר כי הצמחייה מתה כתוצאה    .הקבלן  חשבון  על  יהיו  הובלה וכו',  שתילה,  הכשרה,

  בכל   הספקת השתילים ושתילתם תהיה ע"ח הקבלן.  ריסוס וכו',   חוסר השקיה,  מהזנחת הקבלן,

 מקרה אחר אספקת השתילים תהיה על חשבון המזמין. 

את    ת צמחים או החלפת סוג הצמחים יבצע הקבלןבאם יהיה צורך בתוספ  –השלמת צמחייה   .5.4

אספקת צמחייה תהיה על חשבון    עבודות ההכשרה השתילה וההובלה של השתילים על חשבונו. 

 המזמין.  

 מדשאות .6

  10עד    5-אחת ל  על הקבלן להשקות את הדשא בכמויות מים מחושבות בהתאם לנדרש  – השקיה   .6.1

הקיץ והסתיו.המרווחים בין השקיה    כל האביב,  ימים )כפוף לסוג הקרקע וסוג הדשא( במשך  10-5

 לכמות המשקעים השנתית ולהמלצות המפקח.  , רבהתאם למזג האווי  עשויים להשתנות  להשקיה, 

המפקח.  -דישון   .6.2 ודרישות  להוראות  בהתאם  הקבלן  ע"י  יבוצע  יש    לאחר  הדישון  הדשן  פיזור 

 להשקות השקיה גדושה. 

הסתיו ובחורף )בהתאם לצורך(   הקיץ,  על הקבלן לכסח את המדשאות בתקופת האביב,  –כיסוח   .6.3

הוראות מפקח וסוג דשא.כמו כן רשאי    בגובה הכיסוח לפי  אחת לשבוע במכונת כיסוח תופית. 

בגמר הכיסוח יש לאסוף    להקטין את המרווחים בין כיסוח לכיסוח.  המפקח להורות להגדיל או

 איסוף הכסחת והובלתה יהיו ע"ח הקבלן.  המפקח. למקום שיקבע את הכסחת ולפנותה מהגן 

בשנה במשך הקיץ,  –רור  וואי .6.4 פעם  לפחות  את המדשאות  יאוורר  את המדשאות    וידלל  הקבלן 

 בהתאם להוראות המפקח.  באביב במידת הצורך,

על הקבלן לרסס דשא    הקבלן יקצץ את הפאות )קנטים( בהתאם לקווים הנתונים.  –ישור קנטים   .6.5

 דר לשטח הריצוף בקוטלי מגע. החו

  גירוף,   ממ"ק לדונם,  הצנעה,  3נתינת קומפוסט לפי    הקבלן יתקן קרחות ע"י עידור,  - תיקונים   .6.6

 ישור ושתילה מחדש.     

  הקבלן יבצע הדברת מזיקים וטיפול במחלות בהתאם לצורך ובהתאם  –הדברת מחלות ומזיקים   .6.7

 להנחיות ודרישות המפקח. 

 .שאות למינימום. אין לתכנן דשא רק לשם כיסוי שטחמומלץ למעט בתכנון מד .6.8
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 אחזקת חורשות .7

 תתבצע בכמויות מים מחושבות בהתאם לנדרש, ע"פ הנחיות המפקח.   –השקיה  .7.1

להציב מחדש סמוכות שנטו או    להדביר עשבים בתוך צלחת ההשקיה,  –דישון והדברה    עידור, .7.2

ענפים שנפגעו או    לגזום חבלים שנקרעו, לקשור מחדש קשרים שהתרופפו או   בעץ, שאינן תומכות

לדשן בהתאם לצורך והוראות    מחלות ומזיקים,  להדביר   להרים את הנוף לפי הנדרש,  התייבשו,

 החזקת עצים. ראה סעיף המפקח.

גביע בעצים    בעצי מחט,  הקבלן יעצב את העצים ויגזום אותם בהתאם לסוגיהם )הרמת נוף  –גיזום   .7.3

 שנה המתאימות והוראות המפקח. אחרים וכו'( בהתאם לעונות ה

טיפול בעצים ובשיחים ועיצובם, כולל גיזומים וכריתה ע"פ הצורך הכל ע"פ הנחיות שה"מ ופקיד   .7.4

היערות האזורי המתעדכנות מעת לעת. יש להכיר היטב את הצמח הנגזם, את צורתו הטבעית,  

על צורת הצמח הטבעית. יש  ולגזום בזהירות ורק על פי הצורך. הגיזום ישמור    גודלו ואופן גידולו

ועוד. בגיזום    להימנע ככל הניתן מגיזום לכדי צורות מלאכותיות שונות כגון כדורים, מרובעים 

 השיחים יש להשתמש במזמרות ולא במגזמות.

 

 ניקיון .8

יטאטא את    הקבלן ינקה את כל שטח אתר הגן מניירות אשפה, פסולת, שיירי צמחים, גזומת וכד',  .8.1

ויבצע ניכוש עשבים    בהתאם לצורך. לכלוך שומני ירחץ במברשת ובדטרגנט,  השבילים והמדרכות,

 בתוך ארגזי החול. 

 לפני כניסת השבת ו/או חג.  –  לחלוטין  נקייםלקראת סופי שבוע ובערבי חג על שטחי הגן להיות  .8.2

  נקיים.   ולבדוק מעת לעת אם הם  םעל הקבלן להקפיד במיוחד על ניקיון איי התנועה וגנים ייחודיי .8.3

 הניקיון יתבצע בהתאם למצב בשטח או כפי שיורה המפקח.

הקבלן ידאג לנקיון שטחי הגינון ברחובות, במדרכות, שבילים, במגרשי משחקים וכל השצ"פים   .8.4

בתחום השיפוט של הרשות המקומית, לרבות השטחים הפתוחים  במוסדות הרשות המקומית  

 .)אך לא כולל נקיון מוסדות הרשות המקומית(

ופינויה ייעשה, תוך שימוש בשיטות אגרוטכניות כגון כיסוח, כולל  ט .8.5 מ' נוספים    1יפול בעשביה 

. אין לרסס כנגד עשבייה! ריסוס  (בהתאם להוראות המנהל או מי מטעמו)המגונן    מגבולות השטח

פולשניים, רק באישור המפקח, על פי הוראות משרד החקלאות,    מבוקר יעשה רק כנגד צמחים

המקומית. ראו הרחבה נוספת בנושא ניהול עשביה    הנוהל וההנחיות הקיימות ברשותורק על פי  

 בתחתית המסמך. 

יש להקפיד על תקנות הרעש ושעות העבודה המותרות עפ"י חוקי המדינה והתקנות/חוקי העזר   .8.6

 איסור גורף להשתמש במפוח מכל סוג שהוא.  העירוניים. חל

 

 הדברה .9

 בכל השטחים שבאחזקתו במשך כל השנה. הקבלן ידביר על חשבונו עשבי בר  .9.1
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בגן    אם ישתמש לשם כך בחומרים כימיים או הורמונליים עליו לוודא שלא יהוו סיכון למבקרים .9.2

המודיע על    עליו להציב שלט   גישה לחומרי הדברה.  ,ילדיםושלא תהיה לאנשים לא מורשים או  

 ביצוע ריסוס בחומרי הדברה.

ועובדיו    האחריות היא של הקבלן  במקרה של תקלה,  הגינה.עליו לסלק מיד מיכלים ריקים משטח   .9.3

 בלבד.

נכון   והכול באורח מקצועי במעקב שוטף של הקבלן,  וכן ידביר מזיקים ומחלות בכל פעם שיתגלו, .9.4

 וכפי שיקבע המפקח. 

הכול    בעלי החיים או הצמחייה,  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סיכון בני אדם, .9.5

 החוקים והתקנות הקיימים בנושא.  הדרישות המקצועיות, לפי 

ב .9.6 המצויות  והמדרכות  הניקוז,  תעלות  כל  את  חשבונו  על  ידביר  המקומיתהקבלן  וידאג  רשות   ,

 לניקיונן. 

טיפולים מונעים להגנת הצומח ייעשו עם עדיפות לשימוש בשיטות הדברה אקולוגיות. בכל מקרה   .9.7

 לטיפולים השונים.  לקבל את אישור מפקח הגינון ומקרה יש

 

 אחזקת צנרת ומתקני שתייה .10

מקולקלות או   להחליף ברזים וממטרות לתקן נזילות, על הקבלן להחזיק את הצנרת במצב תקין, .10.1

 לתקנם. 

 יסופקו ע"י הקבלן על חשבון המזמין.  םאבזרים וחומרים לתיקון המערכות שנפגעו מוונדליז .10.2

תקינות    ות קבועות בשטח ועליו להחזיקןבתחילת תקופת ההחזקה יקבל הקבלן מהמזמין ממטר .10.3

  קבלתם התקינה.   המפקח יאשר  עד תום החוזה ולהחזיר את כולן תקינות בתום תקופת החוזה. 

ממטרות על חשבון המזמין    יספק הקבלן   בגנים בהם ההשקיה נעשית שלא בממטרות קבועות,

בגמר החוזה    ה.בתחילת העבוד   סוג הממטרות יקבע ע"י המפקח   ובאמצעותם ישקה את הגינה.

 הממטרות יהיו שייכות למזמין. 

בגנים    הקבלן יספק על חשבון המזמין ממטרות חדשות במקום הממטרות שיצאו מכלל שימוש, .10.4

 בהם יש המטרה קבועה. 

אחיד    על הקבלן לספק מנעולים על חשבון המזמין מדגם  –מנעולים לארגזים של ראשי המערכת   .10.5

תו עד  תקינותם  על  ולשמור  המפקח  האחזקה,שיקבע  תקופת  של  ם  מכסים  לקבוע  ארגזי    וכן 

מתאים לכל    הקבלן ימסור למפקח מפתח  צבעם וצורתם בגובה פני הקרקע.  ציריהם,  המערכת,

 המנעולים. 

המכסים    שכל  שכל הברזים של ראשי המערכת והאחרים סגורים,  על הקבלן לוודא בגמר העבודה, .10.6

 הבריכות סגורים. של ראשי המערכת סגורים ונעולים וכל מכסי 

 נזקים שנגרמו כתוצאה מאי מילוי הוראה זו,ינוכו משכרו של הקבלן. 

וגומיות בברזים ובאביזרי .10.7 וידאג להחלפת אטמים  הצנרת    הקבלן יתחזק את מערכות ההשקיה 

 האחרים. 
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הקבלן את    או מחשבים יתקן   או חשמליים,  בראשי מערכות שקיימים בהם מתקנים הידראוליים, .10.8

 לו בהם לרבות החלפת סוללות וביקורת סולונואידים על חשבון המזמין. הליקויים שיחו 

 

 אחזקת שטחי גינון לפי עונות השנה  .11

 החורף  חודשי בכל כלליות עבודות .11.1

 . סיגריות בדלי  לרבות שהיא כל מפסולת הגן שטח כל את לנקות יש .11.1.1

 לחזק   ,שנפלו  סמוכות  מחדש  להציב   ,שנפלו  ושיחים  עצים  ולהרים  להשקות  ,לכסח  יש .11.1.2

 שבילים   ולנקות  סחף  לפנות  ,שנשברו  ענפים  ולפנות  להסיר  ,שהתרופפה  קשירה  ולתקן

 . ומדרכות

 . בערוגות צמחייה השלמת,  ובצלים  פקעות שתילת .11.1.3

 

 פברואר-עבודות בחודשים נובמבר .11.2

 לפי הצורך או כפי שיקבע המפקח.  –  כיסוח .11.2.1

 בהתאם   הממטרות   את  להפעיל יש ממטרות  שיש  במקום  בהתאם למזג אוויר.  –  השקיה  .11.2.2

 .לצורך

 במדשאות וערוגות ורדים.  קומפוסט פיזור .11.2.3

 לפי הוראות המפקח.  -והדברה    ריסוס .11.2.4

 

 עבודות בחודש מרץ .11.3

 בחומרים מונעי נביטה וקוטלי מגע.  – ריסוס .11.3.1

 חידוש ההשקיה בהתאם לצורך ובדיקת מערכות ההשקיה.   – השקיה .11.3.2

 . הקיץ לחודשי  המערכות  והכנת   הצורך  במידת תיקון  .11.3.3

 ניקוי השבילים והמדרכות. – ניקוי .11.3.4

 . המפקח שיקבע  כפי או "מ,ס  4אחת לשבועיים בגובה של  –  כיסוח .11.3.5

 

 עבודות בחודשים אפריל ומאי  .11.4

 "מ.  ס  2-4- ל הכיסוח גובה הורדת ימים ועד לשבועיים,  10-אחת ל –  כיסוח .11.4.1

 השקיה תבוצע בהתאם לחישוב התאיידות גינות באזור.   – השקיה .11.4.2

 "ג תערובת לדונםק  10סה"כ    ,"ג ק  4כלורי    אשלגןואמון    גופרת"ג  ק  6-דישון ב  –  דישון .11.4.3

 .20x20x20"ג לדונם ק 5  לעונתיים .דשא

 , והמסגרות  הדלתות  צביעת  ,והמגופים  הדלתות  צירי  גירוז  ניקוי ארגזי מערכת,  –  ניקוי .11.4.4

 . בשבוע פעמיים לפחות ,ומדרכות שבילים ניקוי
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 שבועות. 3השמדת עשבייה רב שנתית אחת לשבוע במשך   – הדברה .11.4.5

 הקודמת   מהצמחייה  הערוגות  ריסוס הדשא בחומרים למניעת מחלות ומזיקים.  –   ריסוס .11.4.6

 . המפקח שיורה כפי הנדרש לגובה  וגירופה  הדרוש בעומק האדמה  הפיכת ,ושייריה

  השתילים יסופקו ע"י הקבלן ע"ח המזמין וכל יתר עבודות ההכשרה והשתילה   –   שתילה .11.4.7

 הובלת השתילים מהמשתלה יהיו על חשבון הקבלן.   לרבות

 

 עבודות בחודש יוני .11.5

 "מ. ס 2אחת לשבוע בגובה של  – כיסוי  .11.5.1

 לפי הצורך.   – השקיה .11.5.2

 ניקוי המרצפים.  – ניקוי .11.5.3

 אמון.  גפרת "ג לדונם ק 5-ב  – דישון .11.5.4

רב  –  ריסוס  .11.5.5 נגד  חוזר  לריסוס -ריסוס  בהתאם  הקודם  בריסוס  הושמדו  שלא   שנתיים 

 .המפקח והוראות במאי שנעשה

 

 עבודות בחודש יולי .11.6

 צביעת ארגזי המערכת. כל האמור בחודש יוני ובנוסף,

 

 עבודות בחודש אוגוסט .11.7

 יולי )למעט דישון שאין לבצעו באוגוסט(.  ,לפי הוראות הנוגעות לחודשים יוני

 

 עבודות בחודש ספטמבר .11.8

 .יוליוהאמור בחודשים יוני   כל .11.8.1

 . אפריל בחודש כמו יהיה  הדשאים דישון – דישון .11.8.2

 

 עבודות בחודש אוקטובר .11.9

 יקיף  המגן  יולי ובנוסף: הצבת מגניי רוח לכל הדורשים הגנה.  ,יוני  בחודשים  האמור  כל .11.9.1

 . המזמין חשבון על הקבלן"י ע ותורכב תסופק פלסטיק יוטה  .העץ את

 בהתאם לתנאי מזג האוויר באזור.  – השקיה .11.9.2

 דישון הדשאים כמו בחודש אפריל.  – דישון .11.9.3

 ריסוס במונעי נביטה לצמחי החורף.  – ריסוס .11.9.4
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 נטיעה ועבודות נלוות עבודות הכשרה,ביצוע  –פרק ב' 

 

 מבוא ותנאים כלליים  .12

 הצרכים  לפי  אחרים  במקומות  או  קיימות  בגינות  שונות  עבודות  ביצוע  על  להורות  רשאי  המפקח .12.1

 .זה במכרז יחידה מחירי לפי וזאת

  מיום  יום  60  במשך  אתר   כל   להחזיק  יהיה  הקבלן  על /נטיעה    שתילה  עבודות  לקבלן  נמסרו  אם .12.2

 ,המפקח  עם  שייערך  סיור  לאחר  אותו  ולמסור   , נכון  מקצועי  באורח  , באתרנטיעה  /השתילה  גמר

 שהותקנו  מתקנים  ,התלכד  הדשא  ,רעננה  הצמחייה  ,ולכלוך  מעשבים  נקי  ,טוב  במצב  כשהוא

 .ושמיש טוב במצב הקבלן"י ע

 .האחזקה את יכלול  היחידה מחיר .12.3

  וכל   הקבלן"י  ע  הנטיעה  למקום  והובלתם  המזמין  חשבון  על  הקבלן"י  עשתילים  /עצים  הספקת .12.4

 .חשבונו

 

 עבודות הכשרה .13

 הכשרת קרקע  .13.1

 לצורך   . למיניהם  בר  עשבי   והשמדת  פסולת  ניקוי   , השטח  וחישוף  ניקוי   כוללת  העבודה  .13.1.1

  על   . הדברה  בחומרי   השטח   את  פעמים   מספר  הקבלן  ירסס  העשבים  והשמדת   הדברה

 . בהם  להשתמש  בדעתו   שיש  ההדברה  חומרי   סוג   לגבי   המפקח  של   אישור  לקבל   הקבלן 

 . כך יעשה לצורך חיטוי הקרקע, דברומיי-במתיל להשתמש הקבלן   יידרש  אם כן כמו

 הקומפוסט  את  "מ לפחות.ס  30והדשנים תעשה ע"י חריש לעומק    הקומפוסט  הצנעת .13.1.2

שעות לא יילקח    24-חשף בשטח יותר מ  רשיישא  קומפוסט  . הפיזור  חייבים להצניע ביום 

השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים   ישור  .חוזרת  פעולה  לעשות  יהיה  הקבלן  ועל  בחשבון,

 . מיישר ארגז או  משדדה ,בקולטיבטור

 שטח   לקבלת  עד  ידניים  בכלים  היישור  יעשה  ,חקלאיים  כלים  עם  לעלות  שניתן  במקומות .13.1.3

 המצאות   בחשבון  לקחת  הקבלן  על  .הנדרשים  לגבהים  בהתאם  ולשתילה  לנטיעה  מוכן

 האמצעים  בכל  וינקוט   בשטח הקיימת  והצמחייה במתקנים   ,השבילים , וכבלים  צינורות

 . הקבלן על  יחול שיגרם נזק  כל .להבטחתם הדרושים

בשלב הכשרת השטח וכן פעמיים בשנה )בעונות האביב והסתיו( יש לטייב את הקרקע  .13.1.4

באמצעות הצנעת קומפוסט בכמות מספקת. יש להשתמש בקומפוסט העומד בדרישות 

, שעבר תהליכי קומפוסטציה מלאים, ללא ריח וללא סימנים ושאריות של זרעי    801ת"י  

בדיקו לבצע  יש  לדישון  קודם  ומזיקים.  כמות עשבים  לקביעת  מדגמיות  קרקע  ת 

 .הקומפוסט שיש ליישם בכל שטח
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לשימוש  .13.1.5 עדיפות  מתן  תוך  ייעשו  ודישון  זיבול  קלטור,  תיחוח,  כגון  בקרקע  טיפולים 

 בשיטות אורגניות להשבחת הקרקע, ושימוש מופחת בדשנים כימיים. 

הצמחים לאחר שילוב חיפוי של רסק גזם או שבבי עץ נקי (מפסולת ומזרעי צמחים) בין   .13.1.6

ס"מ. יש לפזר מדי שנה רסק גזם בשטחים המגוננים ברשות. בנוסף,   10השתילה בעובי  

 מומלץ להשתמש בחומר האורגני שבגן כגון נשורת עלים לחיפוי הערוגות. 

 

 הספקת  אדמה  .13.2

 . המפקח   אישור  את   ויקבל   האדמה  תילקח  ממנו  המקום   על  יצביע  הקבלן   ,ההספקה  לפני  .13.2.1

 . המפקח של מוקדם אישור ללא שתסופק חמרה עבור תשלום יקבל לא  הקבלן

 )סעידה(,  הפקעים  גומא (,קוצאב) צבא  ארם דורת  , מיבלית  נקייה  להיות  צריכה האדמה .13.2.2

  יהיה   "ל, כנ  עשבים  יגדלו  ,החמרה  פיזור  מיום   שנה  חצי   של   תקופה  תוך  אם.  וינבוט  חילפה

 . בהחזקתו אינו השטח  אם גם  חשבונו על להדבירם הקבלן על

 ,תאושר   שלא  חמרה  .המשלוח  תעודות  את  שיאשר  ,המפקח  בנוכחות  רק  תסופק  האדמה .13.2.3

 . חשבונו  על לפנותה  הקבלן   על יהיה 

 בעבודת   ובין  המכונות  בעבודת  בין  ותיושר  תפוזר  ,המיועד  למקום  תסופק  האדמה .13.2.4

מינוס    הנדרש  לגובה  הידיים של  ס  2פלוס  סרגל  לאורך   לבורות  תוכנס  או  ',מ  4"מ 

העניין.  הכל  ,הנטיעה  החמרה   הכנסת  או  והיישור  הגירוף  , הפיזור  עבור  התשלום  לפי 

החמרה.  ייכלל  ,לבורות  תשלום   לעניין   ייכלל  לא  חמרה  פוזרה   עליו  השטח   במחיר 

 לבצע  ,בכתב  מפורשת  הוראה  ניתנה   אם  אלא  ,השטח  הכשרת  בהם  שנעשתה  בשטחים

 . החמרה פיזור לפני  "ל,הנ הכשרה  עבודות

 . העבודה במקום ,רכב  כלי על"ק מ: המדידה  אופן .13.2.5

  15%  של הנחה הקבלן "י  ע  תינתן "ק,מ 100 על  תעלה ,אחד לאתר  המסופקת  הכמות אם .13.2.6

 "ק. למ  מהמחיר

 מומלץ להעדיף שימוש בקרקע ובחומרי גלם מקומיים.  .13.2.7

 

 פינוי אדמה מיותרת ו/או פסולת .13.3

 העמסה   לרבות  הובלה  כלי  על   העמסה  .המפקח  להוראות  בהתאם  בשטח  חפירה .13.3.1

 .המפקח עליו שיורה  למקום תעשה החומר ושפיכת   ההעמסה  ממקום והובלה  מערימות 

 . העבודה במקום הרכב על"ק ממ: המדידה  אופן .13.3.2

 

 הספקת קומפוסט  .13.4

 בשל מיצרן מוכר בכמויות   קומפוסטיספק למקום העבודה   הקבלן ,המפקח הוראות  לפי .13.4.1

 .המפקח"י  ע  שיידרשו
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 ויקבל את אישור המפקח. הקומפוסטיצביע על מקור   הקבלן .13.4.2

 "ק.ממ: המדידה יחידות .13.4.3

 לבורות   הכנסה  או  ,ידיים  בעבודת  או  חריש"י  ע  והצנעה  פיזור  ,הובלה  כולל  המחיר .13.4.4

 . העניין לפי הכול  ,בבור האדמה עם ולערבוב

 

 נטיעת עצים  .14

 העתקת עצים חשופי שורש  .14.1

 . המפקח עליו שיורה למקום הגזם פינוי ,המפקח הוראות לפי חזק גיזום כוללת העבודה .14.1.1

מילוי הבור באדמת המקום או באדמה מובאת   ,מ'  2.00x2.00x1.50  בגודל  ר בו  חפירת 

' ממרכז העץ מ  1.20לעץ המיועד להעברה במרחק של  סביב  תעלה חפירת לגובה הנדרש.

 שורשים   קיטום  ,השורשים  במערכת  לפגוע  שלא  ' ותוך הקפדהמ  1.00ובעומק של לפחות  

 .הנטיעה למקום העצים  והובלת העמסה ,ושבורים מיותרים

  רשאי   המפקח  .הוצאתם  ביום  יינטעו   העצים  ,לחים  בסמרטוטים  יכוסו  העצים  שורשי .14.1.2

 . ההעתקה ויום  הגיזום יום בין זמן מרווחי  על להורות

 . עץ: המדידה  אופן .14.1.3

 

 שתילת עצים בחביות  .14.2

בגודל    , הנטיעה  מקומות  וסימון  יחידות   הספקת .14.2.1 בור  )על '  מ  1.20x20.1x1.00חפירת 

 (.הנטיעה רמוכנים לפני הבאת השתילים לאת הבורות להיות

מתאימה   מילוי  ,ונטיעה  הנטיעה  למקומות  מהמשתלה  העצים   הובלת .14.2.2 באדמה  הבור 

דפנות    ובגובה   '. מ  1.50צלחת לפחות בקוטר של    פתיחת   .והידוק  לגוש  מסביב   ובקומפוסט

 החביות   פינוי  , ויישור  השטח   ניקוי  , העודפת  האדמה  פיזור   , גדושה  השקאה  "מ,ס  25של  

 המפקח.  יורה  עליו למקום

 לאחר   ימים  3  רביעית  ,הראשונה  לאחר  יום  מדי  ברציפות  ושלישית  שנייה  השקיה .14.2.3

  ומכאן   .הצלחות  תיקון   , שקיעות  מילוי   . הרביעית  לאחר   ימים  3  והחמישית  השלישית 

 ההשקיה   לאחר   ימים  שלושה  .השתילה   מיום  חודשים  4-ל  עד  לשבוע  אחת  השקיה  ואילך 

 4  בתום  עשבים במידה ויש.  ולנכש  הצלחות  בתוך  לעדור  יש  ,השביעית  ולאחר  החמישית

 . מעשבים ונקיות שלמות וצלחות נקי  שטח  להשאיר הקבלן על חודשים

 .המתאימים  לסעיפים  בהתאם  פינויאו  /ו   מובאת  אדמה  עבור  תשלום  יקבל  הקבלן .14.2.4

 . השתילה במחירה כלולה  ,לבור  מקומית האדמה החזרת

 . עץ: המדידה  אופן .14.2.5
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 ק"ג  20שתילת עצים מבתי קיבול בני  .14.3

 '. מ 1.25מ'. פתיחת צלחת להשקיה בקוטר  1.00X1.00X1.00 בגודל בור חפירת .14.3.1

 . ידיים בעבודות בחפירה ' יח:  המדידה .14.3.2

 . עץ: המדידה .14.3.3

 

 ק"ג  20-שתילת עצים מבתי קיבול קטנים מ .14.4

 . השתיל או הכלי  בגודל בהתחשב בור חפירת .14.4.1

 . השתיל  או העץ  דל ולג בבהתאםצלחת להשקיה  פתיחת .14.4.2

 . עץ: המדידה .14.4.3

 

 ק"ג 5שתילים מכלי קיבול בני  .14.5

 '. מ 0.60X0.60X0.60 בגודל בור חפירת .14.5.1

 . השתיל  או העץ  דל ולג בבהתאםצלחת להשקיה  פתיחת .14.5.2

 . עץ: המדידה .14.5.3

 

 ק"ג 3שתילים מכלי קיבול בני  .14.6

 '. מ 0.40X0.40X0.40 בגודל בור חפירת .14.6.1

 .השתיל  לדלגו בהתאם להשקיה  צלחת פתיחת .14.6.2

 . יחידות  לפי: המדידה .14.6.3

 

 אחריות לקליטת עצים  .14.7

יהיה    ממחיר העץ המחליף וכן  100%-יחויב ב  בעץ זהה אחר.  הקבלן יחליף כל עץ שלא ייקלט,

 אחראי לקליטת העץ המחליף.

 

 להניח חומר על הכביש אין  .14.8

  על הקבלן לברר במשטרה בכל מקרה של נטיעה במדרכה או ברחובות או באי תנועה את הצורך 

 הטיפול בהשגת הרישיון יחול על הקבלן.   וידאג לקבלת הרישיון מהמשטרה. ברישיון,

 

 מדרכות מרוצפות בעבודת ידיים. .14.9

 במספר  המרצפות  את  להוציא   הקבלן   על  .ידיים  בעבודת  הבורות  את  לחפור   הקבלן  על .14.9.1

 במדרכות   לחצוב  או  ,המזמין  למחסן  ולהובילן"ל  הנ   במידות  בור  חפירת  המאפשר

 .העניין  לפי הכול ,אספלט
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 וטיאוט   מהמדרכה  הפסולתאו  / ו  השאריות  כל  את  עבודה  יום  כל  בסוף  לפנות  הקבלן  על .14.9.2

 . המדרכה

 . עץ: המדידה .14.9.3

 

 המלצות כלליות לנטיעת עצים. .14.10

לטעת   .14.10.1 כמוצע  של  נטיעה  במרווחי  עצים  ולנתוני    8-ברחובות  העץ  למין  )בהתאם  מ' 

 השטח(.

עדיפות לנטיעת עצים משני צדי הרחוב. אם לא ניתן, להעדיף נטיעה בצד דרום ברחובות  .14.10.2

 ולהעדיף נטיעה בצד מערב ברחובות בכיוון צפון דרום. - בכיוון מזרח מערב 

מגונן( במקום בגומה במדרכה. אם לא  עדיפות לנטיעת עצים בצד המדרכה )בתחום שטח   .14.10.3

 ניתן, מוצע לתכנן את ערוגות העצים על פי הנחיות משרד החקלאות 

 משטחם. 50%שצ"פים מומלץ לתכנן כך שהעצים יהוו לפחות  .14.10.4

 

 שתילת נבטים  .14.11

  לפזר זבל אורגני להצניע את   מפסולת ומעשבי בר, על הקבלן לנקות את השטח מצמחייה קודמת,

ע  או  חריש  ע"י  שלהזבל  בעומק  ולשתול   להשקות,  ס"מ,  25  ידור  לנדרש  בהתאם  וליישר    לגרף 

 .ולהשקות

 

 ק"ג 1שתילים מכלי קיבול בני  .14.12

 . חשבונו   ועל  הקבלן "י  ע  והובלה   העמסה  . המזמין  חשבון   על  הקבלן "י  ע  יסופקו  השתילים  .14.12.1

)קיצוץ    ושתילה"מ  ס   30X30X30  בור   חפירת   , בשטח  השתילים  פיזורתכלול    העבודה  .14.12.2

 למקום  הפחיות  סילוק  ,עודפת  אדמה  פיזור  ,והשקיה  הידוק  (,הנדרש  לפי  וגיזום  שורשים

 . ועל חשבונות של הקבלן המפקח שיורה כפי  מאושר

 (.העבודה)לרבות   חשבונו ועל הקבלן"י ע  יוחלף שבועיים בתוך נקלט  שלא שתיל .14.12.3

 . יחידות  לפי: המדידה .14.12.4

 

 שתילת שיחים חשופי שורשים .14.13

 את   ויוביל  יעמיס  ,לנדרש  בהתאם  גומות  יחפור  ,לנטיעה  המקומות   את  יסמן  הקבלן .14.13.1

  שישתלו  השתילים  את  רק  השתילה  לנקודות  יפזר  הקבלן  .השתילה  למקום  השתילים

 כל   על  .לחים  בסמרטוטים   יכוסו  השתילים  יתר  . המפקח  להוראות  בהתאם  ויגזום  מיד

  לאורך   במזמרה חדה,  יקוטמו. השורשים  מהמשתלה  הוצאו  בו  ביום  להישתל  השתילים

 .הגומה לגודל מתאים
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  יוכנסו   השתילים   )בוץ(.  ומים  חמרה  תערובת  עם   במיכל  השתילים  שורשי  יטבול  הקבלן  .14.13.2

 לא  השורשים  ,הידוק  לאחר  שגם  כך  ישתול  והקבלן,  השורשים  את  לכופף  מבלי  לגומה

 "מ, ס  20ס"מ ובגובה דפנות    60של    באדמה   או   המקום  באדמת  תמולא   הגומא  .יתקפלו

 . גדושה השקיה ולהשקות

 '. יח:  המדידה .14.13.3

 

 שתילת דשא  .14.14

 "מ. ס  10אדמה פלוס מינוס    תנועת  או להעברה בשטח,  לערימהכוללת: חשיפה    העבודה .14.14.1

 4"מ לאורך סרגל של  ס   2ויישור לגובה נדרש פלוס מינוס    גירוף   ,סיקול  ,עשבים  עקירת

 השורות  בתוך   השתילה  ,המפקח  הוראות  לפי  הדשא   סוגי   ,לשתילה  טרי  דשא   הספקת  ',מ

 לרוויה   השקיה   ,יד  בגלגלת   השתילה  לאחר   הידוק   "מ,ס  15- השורות  בין   המרווח   ,צפופה

 . השקיה  בצינור

 השקיה :  כולל  חודשים   4-מ  פחות  לא  השטח  כל  וכיסוי   הדשא  להתלכדות   עד   אחזקה .14.14.2

  ייתכן   .פסולת  ופינוי  ניקוי  ,הקצוות  גיזום  ,כיסוח  בשבוע  מפעם  פחות  ולא  לנדרש  בהתאם

  על   השטח  מסירת  לפני  .האחזקה  תקופת  כל  במשך  בצינור  להשקות  יהיה  הקבלן  שעל

  מפסולת   נקי  להימסר   השטח   על  . ולהשקות  לדונם   אמון  גפרת"ג  ק   15-ב  לדשן   הקבלן 

 . קרחות  ללא ורענן  ירוק  ,בר ומעשבי

 .מקומייםמומלץ להעדיף שימוש בקרקע ובחומרי גלם  .14.14.3

 

 הספקה והנחת פלטות דשא  .14.15

  בחול   הדשא  פלטות  בין   תפרים  סגירת   ,13.13.1כוללת: הכשרת שטח לפי סעיף    העבודה  .14.15.1

 "ג. ק 150של לפחות  במשקל במעגלה והידוק

 . השתילה  למקום מהיצרן הובלה כולל  המחיר "ר.מ: המדידה  אופן .14.15.2

 

 מטר  2-4הספקת סמוכה באורך  .14.16

 בצורה   אותה  ויציב  ומוחטאת  ישרה  ,טוב  במצב  סמוכה  יספק  הקבלן  ,המפקח  דרישת  לפי .14.16.1

 . הקשירה לחבל  מתחת לרפד יש  .הסמוכה אל  השתיל  את ויקשור נכונה

 . פגומות סמוכות לפסול רשאי המפקח .14.16.2

 . יחידות  לפי: המדידה .14.16.3

 

 אספקת פועלים ברג'י .15

  מקצועיים לעבודות גינוןיספק הקבלן פועלים    לביצוע עבודות חריגות שאינן כלולות במפרט זה, .15.1

 ופועלים פשוטים לפי דרישת המפקח. 
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 . המפקח הוראת  מיום  ימים שלושה  תוך פועלים לספק  חייב   הקבלן .15.2

 . הקבלן  חשבון על  יהיו העקיפות ההוצאות  וכל העבודה לאתר  הפועלים  הובלת .15.3

 . מקצועי בלתי  פועל"ל כנ .מקצועי  פועל (,שעות 8) עבודה יום:  המדידה .15.4

 

 מכני וחקלאי  ואספקה של ציוד הנדסי,עבודות  .16

הנדסי, ציוד  ויפעיל  יספק  ע"י המפקח לצורך   הקבלן  כפי שיידרש  ציוד אחר  ביצוע    מכני או חקלאי או 

 עבודות שונות בשטחי גינון קיימים ואחרים גם בשטחים שאינם מתוחזקים ע"י הקבלן.

 כיסוח דשא  .16.1

 בעלת הנעה עצמית או נגררת. תופיתיעשה במכסחה  הכיסוח .16.1.1

 .המפקח"י ע יקבע הכיסוח גובה .16.1.2

 ,העצים  סביב   כולל   ,המפקח  הוראות   לפי )קנטים(    הדשא  פאות   את   לקצץ   הקבלן   על .16.1.3

  להותיר   ולא  דרך   בכל  לכיסוח  המיועד  האתר   של   פינה  לכל  להגיע  המכסחת  על   '. וכו  גדרות

והפסולת עליו לאסוף בשקי פלסטיק שיסופקו על   הכסחת  את   .מכוסחים  בלתי  שטחים

 . המפקח עליו  שיורה  ,ריכוז במקום ידו ולהניחם

 "ר. מ :המדידה  אופן .16.1.4

  כולל ניקוי השטח.   אספקה ועבודה של מכסחת דשא מוטורית לצורך כיסוח הדשא או עשבייה, .16.2

 המדידה:לפי מ"ר.

שתיל .16.3 לפני  וערב  שתי  השטח  תיחוח  לצורך  מתחחת  של  ועבודה  ו/או  אספקה  .  עשבייה  ניכושה 

 לפי מ"ר.  המדידה:

 לפי מ"ר.  המדידה: אספקה ועבודה של מדללת דשא לצורך דילול מדשאות. .16.4

הציוד    העבודה תכלול את אספקת  אספקה ועבודה של מסור מכני לגיזום ענפי עצים או שיחים. .16.5

 שעת עבודה.  המדידה: ועבודת הפועל.

המחיר   ס"מ במדויק 10אספקה ועבודה של מכונה להנחת מערכת טפטוף בדשא קיים בעומק של  .16.6

 המדידה לפי מ"א.  לא כולל מחיר הצינור.   יכלול את עבודת הפועל והמכונה,
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 עבודת ביצוע ואחזקת צנרת פוליאתילן ואחרים  – פרק ג' 

  

 מבוא ותנאים כלליים  .17

הקבלן יהיה אחראי לטיב האבזרים    באבזרים עם תו תקן ישראלי.  בחומרים,על הקבלן להשתמש   .17.1

 והחומרים בהם הוא משתמש.

  כמו כן יפרט המפקח ביומן  המפקח יקבע את סוג הצינורות הדרושים ומאלו יצרנים יש לרכשם. .17.2

  הקבלן יספק   את הכמות הדרושה ואת שמות היצרנים.   העבודה את סוגי הצינורות והאביזרים, 

המפקח.את   לדרישות  בהתאם  והאביזרים  של    הצינורות  עותקים  שני  למזמין  ימציא  הקבלן 

 בחודשו.   קטלוגים ומחירונים המאושרים ע"י היצרנים מדי חודש

מחירי .17.3 יהיו  האביזרים  והרכבת  הספקת  ומחירי  וחיבורם  הצינורות  ולהנחת  הספקה    מחירי 

 אחוזים מהנ"ל.  10ודה מינוס  הקטלוג של היצרנים האמורים בגין בתקופה בה מבוצעת העב

–   עבור צינורות ואביזרים  יהיה התשלום כלהלן:   עבודות שירות )תיקון ושינוי צנרת קיימת( עבור  .17.4

כנ"ל מינוס   בפועל  אחוזים.   10מחירי קטלוג  לפי מספר שעות העבודה שיושקעו    עבור העבודה 

 בעבודת השירות )ראה עבודות לפי דרישת המנהל/המפקח(.

 ה בשעות הלילה לא תשולם כל תוספת. עבור כל עבוד .17.5

של    כלי העבודה וכו' שימצאו בשטח עד הפעלת הקווים יהיו על אחריותו הבלעדית  ל החומריםכ .17.6

 אחרים.   מכשירים או נזקים  כלים,   לגניבת חומרים,  הקבלן והמזמין לא ישא בכל אחריות לחבלה,

שתידרש    כוונה היא לכל כמותאולם ה  הצעות הקבלנים יהיו עבור יחידה כמפורט בכתב הכמויות, .17.7

 הן לקווים חדשים והן לצרכי תיקונים. 

  כל החומרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו סוג א' ומאושרים ע"י מת"י וחובת ההוכחה וההוצאות  .17.8

 הכרוכות בכך אם ישנן כאלה יחולו על הקבלן. 

  לתקנות   יבוצעו בהתאם  הרכבת אביזרים,  הלחמות,   הכנת תבריגים,  כל העבודות כגון הצמדות,  .17.9

 מת"י. 

בכתב  .17.10 הכלולים  האספקה  או  העבודה  סוגי  כל  את  הקבלן  אצל  להזמין  מתחייב  המזמין    אין 

 הכמויות. 

  הקבלן יבדוק את התוכניות והתאמתן לשטח לפני הביצוע ויעיר את הערותיו אם יש לו כאלה.  .17.11

  הוראות בצוע שינתנו לו וכן ינהג לגבי    לאחר הביצוע לא יוכל הקבלן לטעון שהיו פגמים בתכנון,

 ע"י הנפקח בכתב.  

כוחו. .17.12 כן  אין להתחיל בכל עבודה ללא אישור מפקח או בא  צנרת ללא אישור   ,כמו    אין לכסות 

 המפקח או ב"כ שיצוין ביומן העבודה.

 יש להבטיח לפני הכיסוי שהצינורות לא יתפתלו ובגמר העבודה יש להגיש תוכנית ביצוע למפקח.  .17.13
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 תעלות להנחת צנרת חפירת  .18

כיסוי   .18.1 כדי  יהיה  התעלות  חפירת  של  הצינור,  30העומק הממוצע  פני  מעל    מכאן שהעומק   ס"מ 

 ישתנה בהתאם למידת קוטר הצינור.

  הכול לשם נוחיות   קוטר הצינור וכו',   עומק החפירה,  רוחב התעלה יהיה בהתאם לטיב הקרקע,  .18.2

  על קרקעית התעלה להיות   נחת הצינור.להברגת אבזרים ולניקוי התעלה לפני ה  להנחת הצינור,

  יש לתפור בתעלה   במקומות שתבוא הצמדה או אביזר אחר,  ישרה כדי הצמדת הצינור לקרקע.

הצינור. של  האחיזה  האופקית  בתנוחתו  דיפרנציה  תיווצר  שלא  מתאימה  את   גומה  לכסות    יש 

  אין להניח   רות. שעות לאחר הנחתה כדי לקבל תנוחה סופית של הצינו  24הצנרת בתעלות בחול  

נזק שייגרם לתעלות עקב התמוטטות,   צינור בזוית אלה להתקין חיבור מתאים.    חדירת מי   כל 

   יחולו התיקונים על חשבונו של הקבלן. גשמים או מים אחרים מסיבה אחרת,

נמצא    אם יחדרו מים לתוך התעלה כשהצינור כבר  אין להניח צינור לתוך התעלה כשיש בה מים. .18.3

הצינור    יהיה על הקבלן לשאוב את המים מהתעלה באמצעות משאבה ולתקן את תנוחת  בתוכה,

יהיו על    שורשים  הבמידה וימצאו בתחתית התעלה או בדופנותי   לקו אופקי אחיד ולעומד נדרש.

הפתוחות יהיה    את התעלות  כל הפרטים הנ"ל יהיו כלולים בתוך מחיר החפירה.  הקבלן לעקרם.

ב ולהאיר  לגדר  הקבלן  מתאימים,על  בפנסים  הגידור  את  בהתאם  לילות  למניעת    הכל  לתקנות 

לפני    שפורסמו ויפורסמו.  כן עליו לנקוט בכל יתר האמצעים בהתאם לתקנות הבטיחות   תאונות.

במים באיטיות  הצינורות  את  למלא  הקבלן  על  יהיה  התעלות  בלחץ    כיסוי  יצא  שהאוויר  כדי 

לפי    הצינורות )מילוי תעלה(,  וכל לכסות אתמתאים ורק אחרי קבלת אישור ממפקח העובדה י

ללא תוספת    אפיק תעלה אחת,  בתוך  דדרישת המפקח יהיה על הקבלן להניח יותר מצינור אח 

מתאים ואספקת המכשירים הדרושים    הוצאות כיסוי הצינורות במד לחץ   תשלום עבור החפירה.

 יהיו על חשבונו של הקבלן.   לניסוי הלחץ,

וליישר   את עודפי האדמה יש לפזר להדק את המילוי וליישר.  לן למלא,את התעלות יהיה על הקב  .18.4

באמצעות    עבור פינוי האדמה העודפת מהשטח  או לפנות מהשטח.  מטר בערך,   5עד למרחק של  

 כלי הובלה ישולם בנפרד. 

 

 הצנעת צינור טפטוף .19

לי ויש  הואיל ועבודה זו תבוצע לרוב במדשאות יש להקפיד שרוחב חפירת החריץ יהיה מינימא .19.1

מעדר צר במכונה מיוחדת להצנעת צינורות. את    בכלי חפירה מיוחדים כגון את חפירה,   להכינו

 ס"מ.  10ההצנעה בעומק  לבצע בדיוק מקסימאלי כדי לא להשאיר עקבות.  הכיסוי יש

 כמו כן יבצע הקבלן שטיפת קווים והחדרת טרפלן למערכת הטפטוף. .19.2

 הכיסוי באדמה קלה.  .19.3

 . 10%עבור חפירת החריץ לא תשולם כל תוספת למחיר הקטלוגי מינוס  .19.4
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 אספקה והצבה של בריכה  .20

יהיו    הצבה נכונה באופן שפני המכסה   חפירה לגובה נדרש,  המחיר יכלול אספקת בריכה למקום הדרוש,

בחול, מרופד  יהיה  היסוד  פני הקרקע  הצורך בתחתית הבריכה.  בגובה  בבריכה    חציבה  סיתות במקרה 

ישור  י  הבריכה,  מילוי בדפנות החיצוניות של  אספקת חומר לבניית הבריכה,  לצרכי תפיסת רגלי המכסה,

 רטוב. השקיית הבטון למחרת הבניה וכיסוי היציקה בחול ופינוי אדמה עודפת או פסולת,

 

 ראש המערכת  .21

  ענבל,   ארונות   בריכות הגנה תרמופלסטיות,  –ניתן לספק ראשי מערכת מוכנים מדגמים מאושרים   .21.1

 תאי ראש מערכת מוכנים מבטון או מתכת. 

 בניית בריכה לראש מערכת בשטח העבודה כולל:  .21.2

 ,מבפנים  חלק  בטיח  טיוח  ,לבנה  ברחוב  10  בלוק  בניית  ,הנדרשות  למידות  בהתאם  חפירה .21.2.1

 מתאימים   פתחים  להשאיר  יש  "מ על קרקעית הבריכה.ס  15שכבת חצץ גס בעובי    פיזור

בעובי    מכסים  . הצינורות  ויציאת   לכניסת  בדפנות  מחורץ  ברזל  מחוברים מ   4מפח  "מ 

למסגרת   , כנפי  תלת  מכסה  של  במקרה  . הבריכה  לדפנות  היטב  מבוטנת  ברזל  בצירים 

 . ולסגירה  לפתיחה  ברזל  ידיות  למכסים  . המסגרת  במרכז  Tהמכסים לפס ברזל    ייסגרו

"מ מפני  ס  25ראש המערכת להיות בגובה של    על  .מגן  בצבע  ייצבעו  והמסגרות  המכסים

 .תליה  מנעול באמצעות הדלתות סגירת קרקעית החצץ.

"א  כ '  מ  של   באורך  מגולוון"  2  מצינור  עשויות  רגליים  בשתי  המערכת   ראש  את  לתמוך   שי .21.2.2

 .Uמעוגל ומולחם היטב בכל כף רגל   ברזל פס עם

רשאי להורות שהמכסים ייצבעו בצבעים אחרים כגון צבעי אפוקסי שרוף בתנור   המזמין .21.2.3

 של   בפועלת  לעלות  בהתאם   ,הכמויות  שבכתב  למחיר  תוספת  תשולם  כאלה  במקרים  '.וכו

 . בהובלה צורך  היה   אם ,הצביעה למקום המכסים של וההובלה   הצביעה

 

 כלליות הוראות  .22

 אין להניח צינור על גב צינור.  .22.1

 ומילוי חצץ.   6יש לייצב את כל זקיפי הממטירים ע"י גוש בטון רזה ולחפות בשרוולי פי.וי.סי. " .22.2

  כפוף בחלקו העליון,  ס"מ,   30מ"מ באורך    4יש להצמיד ע"י יתדות ברזל מגולוון    , ציפטוף עילי .22.3

 מ'.  2במדרגות כל  מ',  4במרווחים של 

  מהמתוכנן בנוכחות   50%-אלא לאחר העברת מים בלחץ גבוה ב  הצינורות באדמה,אין לכסות את   .22.4

 המפקח. הספקת הקומפרסור על חשבון הקבלן. 

  אם פרט כלשהוא לא יימצא בשוק יש להתקין במקומו פרט מחליף אחר בתנאי שהקבלן יקבל  .22.5

 אישור מוקדם לכך ממפקח העבודה. 
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צינור  .22.6 תיקונים  לצרכי  לקבלן  לספק  רשאי  עיניו,המזמין  כראות  ואביזרים  יהיה   ות  הקבלן    ועל 

 להוביל את החומרים למקום העבודה. 

  להמציא למזמין מפה מעודכנת של כל הקווים,   עם הגשת החשבון,  הקבלן יהיה בגמר כל עבודה,על   .22.7

 הבריכות והאביזרים שהתקין הגן. 

 

 

 

 הנחיות לתחזוקת שטחים מגוננים   –' דפרק 

 מגונן ונקי מעשביה ללא צורך בהדברה כימית עקרונות לשמירה על שטח   .23

 .כיסוח עשביה חד שנתית עם המדשאה. אין להתקרב עם החרמש המוטורי לגזעי העצים .23.1

יום   30-ל חורף, ביצוע עישוב ידני, יסודי ובררני החל מחודש וחצי לאחר התחלת הגשמים, אחתב .23.2

דד התפתחותם של עשבים רצויים  ולעו  (כגון חרדל, גדילן וחלמית )לחסל עשבי חלוץ תוקפניים    כדי

 .. יש להקפיד על עישוב לפני מועד הפריחה למניעת יצירת פירות וזרעים(מיני תלתן כגון)

 .בקיץ, ביצוע עישוב ידני או כיסוח בררני של העשבייה כחלק מעבודות האחזקה השוטפות .23.3

  ל שריפות ונחשים ס"מ כדי לצמצם סכנה ש  5עשבי חורף אשר התייבשו, יכוסחו באופן מידי לגובה   .23.4

 .בקיץ. בכל מקרה יכוסחו כל העשבים עד שבוע לפני ל"ג בעומר למניעת סכנה של שריפות

  בשטחי החורשות ניתן להשאיר את העשבייה הירוקה כל עוד היא אינה מהווה פגיעה בטיחותית .23.5

 .ובכפוף לאישור המפקח. עם התייבשות העשבייה יש לכסחה באמצעים מכניים

 .של מינים פורחים, גיאופיטים וחד שנתיים, בהתאם להנחיות המפקחעידוד התפתחותם  .23.6

גזם/יריעת   .23.7 ברסק  הערוגה  כל  את  לכסות  יש  בעשביה,  המשובש  גדול  שטח  ישנו  בו  במקרה 

אמצעי אחר המקובל ברשות, הכל על פי הנחיות המפקח ולשם הדברת העשבייה ללא    /פלאנטקס 

   .רעלים

  מקום ואתר יחליט המפקח, והקבלן יבצע את הנדרש   על שיטות ההדברה השונות הנדרשות בכל .23.8

כחלק ממחיר האחזקה וללא כל תוספת מיוחדת שהיא. הקבלן לא ידביר את העשבייה בעזרת  

קיבל    גירוד, אם  אלא  העליונה,  הקרקע  שכבת  את  שמפרה  אחרת  פעולה  כל  או  חריש  תיחוח, 

 מפורשת לכך מהמפקח באתר.  הוראה

ובדרכים   .23.9 זהירות  במשנה  בעשבייה  לטפל  יש  בר,  פרחי  של  וזרעים  גיאופיטים  של  בשטחים 

 ש לוודא כי מועדי כיסוח העשבייה יהיו רק לאחר מועדי הפריחה.יבלבד.  אגרומכניות

 

 (נדרשת בחינת התאמה לאקלים ולקרקע)דוגמאות לעצים וצמחי בר המומלצים לגינון  .24

המומלצ .24.1 פרי  ועצי  מקומיים  בר  נקבה  עצי  מצוי  חרוב  התבור,  אלון  מצוי,  אלון  לגינון:  ים 

רפואי, כליל החורש, אלה ארץ ישראלית, אלה אטלנטית, ער אציל, זית אירופי,    , לבנה(לשצ"פים)

, עץ תות נקבה  (להצללה)מזרחי, עוזרר קוצני, אדר סורי, עץ תות זכר   שקד מצוי, אגס סורי, דולב
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, אגוז מלך, רימון מצוי,  (לא בסמיכות לקווי ניקוז וביוב)ה  התאנ  , אשל הפרקים, פיקוס(לשצ"פים)

 .שקד מצוי

עלים   .24.2 רחב  אשחר  המסטיק,  אלת  לגינון:  המומלצים  מקומיים  בר  א"י,  (זכר)שיחי  אשחר   ,

רותם המדבר, שיח אברהם מצוי, לוטם שעיר, לוטם מרווני, אזוב מצוי, מרווה    ,אחירותם החורש

מרווה ריחנית, מרווה מנוצה, מרוות יהודה, געדה מצויה, געדה כרתית,    ,משולשת, מרווה מצויה

זוטה  איטלקית,  יערה  מצוי,  כתלה    הדס  ורודה,  צתרה  קורנית מקורקפת,  מורן החורש,  לבנה, 

ימי, עכנאי שרוע, גולנית ערב, שמשון סגלגל, עפרית    חריפה, אשבל מפסק, פיגם מצוי, קריתמון

 .השיח, פרסיון גדולאירופית, קידה שעירה, חבלבל 

אין להשתמש בזיפנוצה ארגמני ולא בזיף  )דגניים מקומיים המומלצים בגינון: זיפנוצה מחוספס   .24.3

 ., זקנן שעיר, נשרן הדוחן, נשרן מכחיל, שעורת הבולבוסין(ריסני- נוצה

זיפנית, קיפודן   .24.4 בגינון: עדעד כחול, שלהבית דביקה, חוטמית  רב שנתיים מקומיים המומלצים 

 .פעמונית קיפחת, בוצין, שברק קוצני ,מצוי

: בן חצב יקינתוני, חצב  (לשתילה באזורים ללא השקיה)גיאופיטים מקומיים המומלצים בגינון   .24.5

אסיה, עירית גדולה, צבעוני ההרים, רקפת מצויה, שפתן מצוי, נרקיס מצוי, חבצלת    מצוי, נורית 

צרפתי, שום משולש, שום האבקנים, שום  התבואה, כלנית מצויה, נץ חלב    קטנת פרחים, סיפן

 .גבוה

בגינון   .24.6 המומלצים  מקומיים  שנתיים  השקיה)חד  ללא  באזורים  קחוון  (לשתילה  מצוי,  קחוון   :

א"י קחוון  ההרים,    ,הגליל,  תורמוס  מצרית,  ציפורנית  שעירה,  פשתה  כחול,  דרדר  אגסני,  פרג 

 .ית גדולה, מרווה דגולההמכבים, ציפורן נקוד, זעזוע כרמלית נאה, נורית המלל, דם

 ן: ם המומלצים בגינון ניתן למצוא כאצמחי בר נוספי .24.7

http://www.ginnun.com/recommende.html 

יש לוודא עם הקבלן המבצע כי כל הצמחים הינם צמחי בר מקומיים המגיעים מאזור הפרויקט   .24.8

 .הכלאה גנטית ממקורות ג"ג שונים  בכדי למנוע
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 7-ב נספח

 12/2020מכרז פומבי 

   סטנדרטים לשתילי גננות ונוי ולשתילי עצים עם גוש שורשים

 

 - נפח הכלי החל מ שם פריט "דמס

צמחים   –  1ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 1

 עונתיים 

  כוסיות, גדולים תאים תבניות"ק סמ  100

 סטנדרטיות 

צמחים רב   – 1ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 2

 שנתיים 

  כוסיות, גדולים תאים תבניות"ק סמ  100

 סטנדרטיות 

צמחים   – 2 בגודל  צמחים של ושתילה אספקת 3

 עונתיים 

 שקית , 9-10 עציץ,  גדולות כוסיות"ק, סמ  250

צמחים רב   – 2 בגודל  צמחים של ושתילה אספקת 4

 שנתיים 

 שקית , 9-10 עציץ,  גדולות כוסיות"ק, סמ  250

צמחים   – 3ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 5

 עונתיים 

,  13-17 עציץ, ומעלה"מ  ס 11 מיכל"ק, סמ 1000

 שקית 

צמחים רב   – 3ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 6

 שנתיים 

,  13-17 עציץ, ומעלה"מ  ס 11 מיכל"ק, סמ 1000

 שקית 

צמחים   – 4ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 7

 עונתיים 

 שקית "מ, ס  18 מיכל, סטנדרטי ליטר  3 מיכל

צמחים רב   – 4ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 8

 שנתיים 

 שקית "מ, ס  18 מיכל, סטנדרטי ליטר  3 מיכל

צמחים   – 5ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 9

 עונתיים 

 שקית , ליטר 5-7 קטן  דלי, סטנדרטי ליטר  6 מיכל

צמחים רב   – 5 בגודל  צמחים של ושתילה אספקת 10

 שנתיים 

 שקית , ליטר 5-7 קטן  דלי, סטנדרטי ליטר  6 מיכל

צמחים   – 6ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 11

 עונתיים 

 שקית, סטנדרטי ליטר  10 דלי

צמחים רב   – 6ושתילה של צמחים בגודל  אספקת 12

 שנתיים 

 שקית, סטנדרטי ליטר  10 דלי

צמחים   –רגיל   7ונטיעה של צמחים בגודל  אספקת 13

 עונתיים 

 ליטר ומעלה, שקית   25מיכל  –רגיל   7 גודל
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  -  צמחים רגיל   7 בגודל צמחים של ונטיעה אספקת 14

 שנתיים  רב

 ליטר ומעלה, שקית   25מיכל  –רגיל   7 גודל

צמחים   –גדול   7ונטיעה של צמחים בגודל  אספקת 15

 עונתיים 

 ליטר ומעלה, שקית   40מיכל  –גדול   7 גודל

  צמחים - גדול   7 בגודל צמחים של ונטיעה אספקת 16

 שנתיים  רב

 ליטר ומעלה, שקית   40מיכל  –גדול   7 גודל

צמחים   –  8ונטיעה של צמחים בגודל  אספקת 17

 עונתיים 

ליטר גדולים, שקית,   60 מיכלים – חבית   8 גודל

 חבית 

  רב  צמחים -  8 בגודל צמחים של ונטיעה אספקת 18

 שנתיים 

ליטר גדולים, שקית,   60 מיכלים – חבית   8 גודל

 חבית 

צמחים   –  9ונטיעה של צמחים בגודל  אספקת 19

 עונתיים 

 

  רב  צמחים -  9 בגודל צמחים של ונטיעה אספקת 20

 שנתיים 

 

צמחים   – 10ונטיעה של צמחים בגודל  אספקת 21

 עונתיים 

 

  רב צמחים - 10 בגודל צמחים של ונטיעה אספקת 22

 שנתיים 

 

 "מ ס+   170  גובה, צול 1-כ בגוש רגיל  7גודל  – עצים 23

 מטר 2.5  מעל גובה , צול 1.5 -כ בגוש גדול  7גודל  – עצים 24

 מטר  3  מעל  גובה,  צול 2 -כ בגוש רגיל  8גודל  – עצים 25

 מטר  3.5  מעל  גבוה,  צול 2 -כ בגוש גדול  8גודל  – עצים 26

 מטר  3.5  מעל  גובה,  צול 3 -כ בגוש רגיל  9גודל  – עצים 27

 מטר  4  מעל  גובה,  צול 3 -כ בגוש גדול  9גודל  – עצים 28

 מטר  4 מעל, צול 4 -כ בגוש רגיל  10גודל  – עצים 29

 מטר  4.5  מעל  גובה,  צול 4 -כ בגוש גדול  10גודל  – עצים 30

 מטר  4.5  מעל  גובה,  צול 5 -כ בגוש רגיל  11גודל  – עצים 31

 מטר  5  מעל  גובה,  צול 5 -כ בגוש גדול  11גודל  – עצים 32

, בן היתר, קוקויה, פספלום, טיפוואי,  םסוגים שוני והנחה של מרבדי דשא אספקה 33

 דרבן, אלטורו 

 


