
    'דמסמך 

  

מפרט מיוחד לביצוע עבודות לאחזקת שטחי גיון ציבורי  

במוסדות בגי הילדים, בגים, ברחובות, בחורשות,   

עיריית באר  ועבודות וספות בתחומי והחיוך   הציבור

  יעקוב 



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

2  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  בגי הילדיםמפרט מיוחד לתחזוקת שטחי גיון ציבורי בגים, ברחובות, בחורשות,  
  . קוביע בארבוך חיהו  במוסדות הציבורו

  

  מוקדמות
  

של    הגדרות .1 מגופו  המשתמעת  אחרת  כווה  אם  פרט   ) להלן  מוגדר  שהוא  כפי  זה  בחוזה   :

 עין).

 

ראש    -  "  העירייה " יעקובפירושו:  באר  על  עיריית  בכתב  המורשה  אדם  כל  ידו  -או 

 לצורך החוזה או כחלק ממו.

 

בות  ו המוסמכים, ולר, מורשיו, שליחילרבות : ציגיו של הקבלן, יורשיו -  "הקבלן"  

קבלן  בהתאם -כל  ממו,  חלק  כל  או  העבודות  בביצוע  בשבילו  או  בשמו,  הפועל  משה 

 להוראות חוזה זה. 

 

פירושו: מהל מחלקת גים, או אדם שמתמה מזמן לזמן ע"י    -  "המפקח" "המהל"   

 לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק ממו.   העירייה

 

ל  פירושו:  -  ות"  העבוד-"העבודה שיש  זה,  העבודות  ולחוזה  למכרז  בהתאם  בצע 

 לרבות כל מבה ארעי או עבודה ארעית. 

 

לפחות    -    "צוות עבודה"  המוה  צוות  מהל    3פירושו:  יופקד  שעליו  פועלים, 

סוג   גן  של  השכלה  בעל  בכל    1עבודה  לפחות,  שתיים  של  יסיון  עם  כולו    הישוב חדש, 

שקיה, שעבר הסמכה מתאימה  איש מקצועי לה  ותי עבודה אלו  יפעיל הקבלן בוסף לצו

  במערכות השקיה ממוחשבות ומזחי"ם.  

  

  פירושו כל עובדי הקבלן:  -  "העובדים" 

  

צוות" דרש הקבלן להפעיל  הגיון מוסדי"  -א'    באיזור   1גן סוג  (בעל השכלה של    ראש 

  את כי גםיובהר בז  . אחד  עובד +    ישן) לפחות או טכאי/הדסאי וף או אגרוום   3חדש (

הצוות  שבאחריותם    ראש  לתחזוקת השטחים  הדרשות  בכל העבודות  יעבדו  העובד  וגם 

  יתפקד גם כ"איש מים" לאיזור זה.   ראש הצוותכדרש במפרט זה כאשר 

  

  

  : דרשים" הגיון הציבורי " - ב' באיזור 

עבודה   .1 של  ראשי  מהל  השכלה  סוג  (בעל  (  1גן  או    3חדש  לפחות  ישן) 

  . עם יסיון של שתיים לפחות ,ף או אגרווםכאי/הדסאי וט

2. ) יסיוו  איש מים  ועל  ותעודות המעידות על הכשרתו בתחום  בעל מסמכים 

 ).  בתחום ההשקיה
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צוותים    4 .3 של    יבעלראשי  סוג  השכלה  (  1גן  או    3חדש  לפחות  ישן) 

 .טכאי/הדסאי וף או אגרוום

 תים. צוו 4עובדים המחולקים לעבודה ב  12 .4

  

  

הגיון    העבודה""איזור   שטחי  מחולקים  זה  עיריית  במכרז  יעקוב בשטחי  לשי    באר 

הגיון    -'  אזור אאזורים:   הילדים, מבי  בשטחי  המוגדרים כאיזור  והחיוך    העירייהגי 

המוסדי " הציבורי  הגיון  הגיון  שטחי  יתר  וכל  של  "  שיפוטה  כאיזור    העירייהשבתחום 

  '. ר באזו  – גיון הציבורי"ה"

  

  

  -  וש" דר ד"ציו

 לכל צוות עבודה הציוד הר"מ:  1

וסעים + הג. שת העלייה לכביש של הרכב לא    4רכב המסוגל להסיע    א.

 .2018תהיה מוקדמת מ  

 מגזמות. מזמרות,   ב.  

 משורים מכיים וידיים.   ג.  

ומעדרים,  םמטאטאי  ד. מכאיים  מגרפות  חרמשים  העבודה  ו,  כלי  כל 

 . הוראות החוזההכרחיים לביצוע 

 סולם.   ה.  

  הכולל שק איסוף כסחת.   לכיסוחן טרקטורו   2

  ממועות ידיות.  מכסחות רוטוריות  . 3

  מטאטא מכי ליקוי דשא סיטטי.   . 4

 שואב אבק מכי ליקוי משטחי ריצוף ודשא סיטטי.  . 5

  

  

  מפרט מיוחד .2

את וגד  ולעיתים  שוה  מפרט  היו  גיון  שטחי  לתחזוקת  מיוחד  המפרט    מפרט 

  )41(פרק  – הכללי

  

  עדיפות בין המפרטים .3

המתואר   ובין  להלן  המיוחד  במפרט  המפורט  בין  סתירות  של  במקרה 

במקרים   רק  המיוחד.  המפרט  המתואר  קובע  דלעיל,  הכללי  במפרט 

שת הקבל ימסוימים  יתחשב  בחסר  לוקה  המיוחד  במפרט  העבודה    ן אור 

  במפרט הכללי. 
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  מפרטים ברשות הקבלן .4

מ שבהקבלן  בזה  תקופתש מתחייב  כל  מפרטים:    ך  בידיו  ימצאו  העבודה 

) ומפרט מיוחד זה לצורך עיון בהם על ידי הקבלן ו/או  41מפרט כללי (פרק  

  .  העירייהעל ידי בא כח  

  

  תקופת החוזה .5

, כפי שייקבע  העירייהמיום חתימתו ע"י    לשלוש שיםתקופת החוזה היה  

ופת החוזה  תק אריך אתשמורה האופציה לה  לעירייהבצו תחילת העבודה. 

תקופות  וספ  הלתקופ  כל  שסך  ובלבד  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ת, 

משכו המרבי האפשרי של    -ובסה"כ  וספות    שתייםההארכה לא יעלה על  

  שים.   5החוזה כולו לא יהיה יותר מ  

  הוראות החוזה יחולו על כל תקופה מתקופות ההארכה לכל עיין ודבר. 

  

  ביצוע העבודות .6

יום  את העבודו  ב לבצע ייתחא. הקבלן מ ובאמות בכל  ביעילות, בקביעות  ת במומחיות, 

מהימן   עובדים  צוות  ובאמצעות  הדרש  הציוד  באמצעות  וזאת  בשה,  עבודה 

המהל   של  הגמורה  דעתו  להחת  הכל  העבודות,  לביצוע  הדרוש  במספר  ומאומן 

  ו/או המפקח ובהתאם להחיותיו. 

  

שעות    24פשר יצירת קשר עמו משך  יא   שרא  לארילו ס   החזיק במספר טלפוןב. על הקבלן ל 

ויהיו זמיים לפיות    מהלי עבודה, יהיו מצוידים במכשיר טלפון יידגם  ביממה.  

  כ"ל. 

  

, שעון וכחות לעובדיו בו  העירייהג. על הקבלן להתקין במקום עליו יוסכם מראש בתחומי  

ע שעות  אחר  מעקב  ויתבצע  אצבע  טביעת  לפי  העובדים  דים  ובהע דתם,  וביזוהו 

זה   מכשיר  באמצעות  וכחותם  את  ביוםיפעמיירשמו  תחילת  ם  עם  בבוקר   ,

יום העבודה.  עבודתם   וכחות  ובסוף  של העובדים יימסרו מדי שבוע  אלו,  דוחות 

. היעדרו  למהל  על  הגיון  מח'  למהל  להודיע  העבודה  מהל  עובד    תעל  כל  של 

    .באופן מיידי באמצעות מסרון או בשיחת טלפון

  

תותקן מערכת שהקבלן יפעיל לצרכי עבודתו בבאר יעקוב  (ה"ל)  מכלי הרכב    ל אחדד. בכ

גישה   עם  ש"ע  או  "איתורן"  מסוג  אחר    לעירייהאיתור  לעקוב  שתוכל  באופן 

  מיקומו של כלי הרכב בכל עת.

  

  

בכתובת    .ד בטלפון,  המצוידים  באזור המרכז,  או משרד  מחסן  להחזיק   E-mailעל הקבלן 

ליצור קשר מיידי, וזאת בכל יום עבודה. הודעה ששלחה    יתן יהיה, כדי ש סקפעילה ובפ

  בדואר אלקטרוי לכתובת שיציג הקבלן תחשב כאילו התקבלה על ידו. 
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, באר יעקובעם תחילת עבודת הקבלן, יחולקו צוותי העובדים לאזורי התחזוקה השוים ב  .ה

זורי הטיפול  יויים באועים. שבקבאופן שכל אזור יטופל ע"י צוות עובדים ומהל עבודה  

  ושיבוץ הצוותים בהם יבוצעו בתיאום ובהסכמה מראש של מהל מח' הגים.

  

  

כגון:    העירייהעל הקבלן לטפל בכל מקרה שמתעוררת בעיה המצריכה טיפול מיידי לדעת    .ו

פילת עץ, קריסת עף, פיצוץ ציור מים ועוד, קריאה דחופה תועבר לקבלן ועליו להתייצב 

בבעיהטול שעה  פל  ההודעה    תוך  מקבלת  יעשה    –אחת  אלו  דחופות  בקריאות  הטיפול 

  במסגרת האחזקה השוטפת וללא כל תשלום וסף. 

  

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב להתייצב במשרדי מחלקת    .א

שפ"ע הגים,   יעקובב  באגף  מחלקת  באר  מהל  ע"י  שיקבע  כפי  מועד  בכל   ,

  ש"). ג"המפ -הגים (להלן 

  

הוראה  ה  לא  .ב בכל  לפגוע  מבלי  הרי  לעיל,  כאמור  שקבע  למפגש  הקבלן  גיע 

ש"ח, צמוד    1,000אחרת המויה בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם של  

  למדד המחירים לצרכן, לכל מפגש שאליו לא הגיע כאמור.

  

יתגוררו בקרבת שטח שיפוטה    .ג כולל מהל העבודה הראשי,  מהלי העבודה, 

המקומית, וזאת על מת    העירייהק"מ מ  20עד ל    חק שלבמר   קובעבאר ישל  

  לאפשר הגעה מהירה במקרה של צורך בביצוע עבודה דחופה. 

  

המקומית את שמותיהם של תורן מים    העירייה הקבלן מתחייב למסור למחלקה ולמוקד    .ז

ו מקומו  ממלא  אמצעי\ו/או  ו/או  טלפון  מספרי  לרבות  דחופות  בבעיות  לטיפול  כון    או 

אתק שאל שורת  המוקד  חר  יוכל  התורן    העירייהיו  את  ולהזעיק  להתקשר  המקומית  

שהוא הקשורה   סוג  תלוה מכל  וכל  מים  פריצת  או  עף  עץ, קריסת  פילת  של  במקרים 

  למערכת ההשקיה באזור. 

  

שתתקבל    .ח קריאה  בכל  מיידית  יטפלו  מקומו  ממלא  או  המים  שתורן  מתחייב  הקבלן 

ו   העירייהבמוקד   השקיה באזור. תורן המים או ממלא מקומו  רך הלמע  וגעתהמקומית 

לא יאתר את תורן המים     העירייהידווחו למוקד על אופן הטיפול בקריאה. במידה ומוקד  

רשאית   סביר,  דקות  מספר  תוך  מקומו  ממלא  קבלן     העירייהאו  בשירותי  להשתמש 

  מטעמה לטיפול בבעיה ולחייב את הקבלן בעלות הטיפול.  

  

מת   .ט לטחהקבלן  המוקד  ב  פלייב  מזכרי  יום    העירייהכל  בכל  לטיפולו  שיופו  המקומית 

יום ידווח הקבלן למחלקה על    10:00וזאת עד לשעה   ביום שקיבל את הפייה. בסוף כל 
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תוצאות הטיפול על ידו ובמזכרים. מידי יום יתייצב ציג הקבלן (מהל העבודה) במשרדי  

  חיות. ה מחלקת הגים לקבלת דוחות, פיות מוקד ו

פיה של תושבים קה בוגע לכל  ו/או למפקח מידע  יום למהל  בלן מתחייב להעביר מידי 

  שתתקבל על ידו ו/או ע"י עובדיו במהלך ביצוע העבודות. 

  

בפרק    .י הגדרה  (ראה  העצים  בכל  טיפול  על  אחראי  עד  2הקבלן  טיפולו  בשטח  המצויים   (

של   טיפול  ב  4לגובה  במ'  ואףרחובות,  בחורשות  לג   גים,  עצי ימחוץ  בכל  והחורשות,  ם 

השדרה, עצים במדרכות ובצידי דרכים ללא כל מגבלה על מספר העצים. התמורה לעבודה  

זו, כללת בתמורה אותה מקבל הקבלן בגין אחזקת הגים ולא יתקבל בגיה כל תשלום  

 וסף. 

  ל שבמסגרת    מ' יעשה ע"י צוות גיזום ייעודי  4טיפול וגיזום עצים בגובה עבודה העולה על    .יא

  יום עבודה שבועי כמפורט בהמשך.

  

  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .1

על    העירייהא. לבדוק מטעם   ולהשגיח  לפקח  ביצוע העבודות,  ואת  זמן שהוא את העבודות  בכל 

ע"י   שעשית  המלאכה  וטיב  בהם,  שמשתמשים  החומרים  טיב  את  לבדוק  וכן  העבודות  ביצוע 

מ  ובאיזו  העבודות  בביצוע  ע יהקבלן  הוא  הוראות  דה  ומבצע  החוזה  בתאי  ואת     העירייהומד 

  הוראותיו הוא. 

  הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבה את הקבלן. 

פי חוזה זה תוות גם למהל מחלקת הגים והוא  -למען הסר כל ספקות, סמכות שיש למפקח על 

אה בכתב, שהעתק  רפי הו- על  יהיה רשאי להגביל את סמכויות המפקח או לשלול סמכויות אלה,

  ממה יימסר למפקח. 

  

  יהול יומן  .2

"היומן")    -מפקח ולהל דו"ח עבודה יומי (להלן  \יומי עם המהל-הקבלן מתחייב לעמוד בקשר יום

  בו ירשם מדי יום ביומו את הפרטים הבאים: 

  . פירוט השטחים והעבודות שהתבצעו בהם באותו יום.1    

  עודת זהות של העובדים.תל מספרי ל . שמות העובדים, כו2    

  . תקלות והפרעות בביצוע העבודות. 3    

ב יהיה  היומן  ע"פ    3  - ג.  למפקח  ויועבר  הקבלן  ע"י  יוחזק  המפקח,  שידרוש  כפי  או  העתקים, 

  דרישתו. 

של   מוסכם  פיצוי  הקבלן  ישלם  במועד,  היומי  העבודה  דו"ח  העברת  אי  בגין  צמוד    300ד.  ש"ח, 

  ן.כ למדד המחירים לצר

  

  

  

  האתרים ביום תחילת העבודות:  במצ .3

רואה את הקבלן כמי שבדק לפי הגשת הצעתו את כל תאי השטח ומצב הגים על כל    העירייה

תכולתם. אתרי העבודות יימסרו לקבלן שהצעתו תקבלה במכרז זה כפי שהם ביום קיבת מחירי  
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הכתוב במפרט זה  ו  ות המפקחילפי הח הצעתו. על הקבלן יהיה להביא את האתרים למצב הראוי  

תוך חודש מיום תחילת העבודות, ולתקן את כל הטעון תיקון ושיפור תוך פרק זמן זה. עבור טיפול  

כל תוספת מיוחדת מעבר למחירי היחידה שבהצעת המחיר, אותם רואים   לא תשולםחד פעמי זה 

  ככוללים הוצאות שיפור הגים ותיקום, כאמור לעיל.  

  

  מריםוכלי עבודה וח . 10

  בלן לדאוג שכל הכלים יהיו זמיים בעבודה יום יום וימצאו ברשותו במהלך העבודה. הקעל 

  

  חומרים . 11

,  מוכותס: זבלים אורגיים, קומפוסט מהסוג הדרש, דשים כימיים, חומרי הדברה,  כל החומרים

ההשקיה  סוללות ו,  למחשבי  השקיהאביזרים  לרשתות  חילוף  השקייהחלקי  לארגזי  מעולים   ,,  

יסופקו על  הדרשים לפי המפרט,    עצים)  ו  , צמחיםדשא(לרבות    חומר וצמחים אחריםל  וכ  צבעים

  ועל חשבוו כחלק מתכולת העבודה.ידי הקבלן  

 

  כלי עבודה מכיים וידיים  . 12

יסופקו על ידי הקבלן והם  הדרשים לצורך ביצוע מפרט זה,  והידיים    םהמכאייכל כלי העבודה  

  . במצב תקין, וכשרים לביצוע העבודה ידיהיו תמ  םרכושו הפרטי. כל הכלי

  

  חומרים וציוד . 13

"ציוד" פירושו: כלי רכב, מתקים, מכוות, כלי עבודה, אביזרים וכלי עזר שהובאו  במכרז זה  א.  

  למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן. 

מר אחר הדרוש  חורה, וכל  ב"חומרים" פירושו: חומרים, שתילים, צמחים, חומרי דשן, חומרי הד 

  לביצוע עבודות הגיון והאחזקה.

ב. המפקח רשאי לפסול ציוד ו/או חומרים, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי אין בהם כדי להבטיח  

פי  - ביצוען היעיל של העבודות, בהתאם להוראות החוזה. כל אימת שפסלו ציוד ו/או חומרים על

בצ הקבלן  יחליפם  כאמור,  המפקח  ו/או  יהוראות  של  חו וד  דעתו  להחת  בהתאם  תקיים,  מרים 

ממקום   להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  ו/או  הציוד  לסילוק  מועד  בהוראה  קבע  המפקח. 

רשאית   כן,  מעשות  הקבלן  מע  כאמור.  שקבע  מהמועד  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם  העבודות 

ולחייב את  ות  ום העבודקשעות, להוציאם ממ  24לאחר מתן הוראה מוקדמת בכתב של     העירייה

פיוי  - הקבלן בכל הוצאה מההוצאות אשר הוציאה בשל כך. וזאת בלי סתירה לקס הכספי על אי

תהא   כן,  כמו  בזמן.  מהתמורה     העירייהגזם  שתכה  ולאחר  למכרם,  חייבת,  לא  אך  רשאית, 

שיוו עודף  כל  הקבלן  לידי  תעביר  כך,  עקב  הוציאה  אשר  מההוצאות  הוצאה  כל  ר  תשתקבלה 

  בידיה. 

  

אין להסיק בהוראות סעיף זה מתן אישור ע"י המפקח לטיבם של חומרים וציוד, והמפקח רשאי   ג.

לבדוק כל ציוד ו/או חומרים, לפוסלם בכל זמן שהוא ולדרוש המצאת ציוד ו/או חומרים אחרים  

  במקום אלו שפסלו כאמור. 
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  טיב החומרים והמלאכה  . 14

בכמויות הדרושות, הכל בהתאם לאמור  בח ו מין המשוה א. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מ

  במפרטים, בתכיות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות. 

  

הישראלי,   התקים  במכון  ההוגים  ותקיים,  מתאימים  בחומרים  להשתמש  מתחייב  הקבלן  ב. 

  את התקן הדרוש.  העירייהובמקום שאין תקן מסוים, תקבע 

  

לא בחומרים שבדקו ומצאו כשרים למטרתם  רים אצוע החומיג. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בב

  ע"י המפקח. 

 

  ימים ושעות עבודה . 15

כולל    007:החל מהשעה    בכל ימי השבועאת עבודתו  הקבלן  למעט קריאות במקרים דחופים, יבצע  

  .ימי שישיעבודה בערבי חג ו

,  סדין המוהגיו  –  'באיזור א  .אלא אם פורט אחרת  -שעות    8יום העבודה כמפורט בחוזה, הוא בן  

  יעבוד הקבלן בשעות ובתאים שיקבעו לאחר תיאום עם מהלי המוסדות. 

א. פרט אם הותרה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בימי שבת  

  ומועדי ישראל כהגדרתם בפק' לסדרי שלטון ומשפט, ללא הסכמת המפקח בכתב. 

ה שצריכה להיעשות עפ"י החוזה או מטבע הדברים,  עבוד  חלות על  )ב. אין הוראות סעיף קטן (א

בשעות הלילה או ללא הפסק, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי מעת להצלת פש או רכוש או  

העבודות   הסיבות    -לביטחון  על  למפקח  מיד  להודיע  הקבלן  על  כזו,  עבודה  של  במקרה  ואולם 

ר מעשה, כאשר לא הייתה אפשרות  ו לאח, מראש אבשבעבודה כמפורט, ולקבל את אישורו בכת

להשיג את האישור בכתב במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הייתה צפויה מראש ולא יתן  

  היה לצפות אותה מראש. 

 

  עובדים . 16

הקבלן מתחייב לספק באתר העבודה על חשבוו הוא את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודות,  

קתו. עם חתימת החוזה, ימציא הקבלן רשימה שמית  בהעס חר הכרוךא את ההשגחה עליו וכל דבר 

  מפורטת של כל בעלי התפקידים הבאים: 

(   1ידו לביצוע העבודה, בצירוף תעודות על היותם גן סוג  -א. מהלי העבודה שיועסקו על   3חדש 

  ישן) לפחות או טכאי/הדסאי וף או אגרוום.  

  בתחום ועל יסיוו בתחום ההשקיה.  כשרתודות על היב. איש המים בעל מסמכים ותעודות המע 

ע"י    יאושרו  התפקידים  בעלי  אם העירייהכל  אלא  להחליפם,  או  לפטרם  לא  מתחייב  הקבלן   .

 הצעתו תיפסל.  –. מציע שלא יעמוד בתאים הזכרים לעיל העירייהאושר המחליף ע"י 

 

  ועובדים מהל עבודה . 17

ברמ  החוזה  שוא  העבודות  ביצוע  שב  גבוהה  מקצועית  הלהבטחת  הקבלן  שטחים  מתחייב 

  בהתאם לפירוט הבא:כים עבודה מוסמ ימהל  יימצאו משך כל שעות העבודה  שבאחריותו,
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מובהר בזאת כי הגדרת כמות העובדים  להלן כמויות העובדים המיימאליות הדרשות בכל איזור, 
בדרישות   י לעמודהצורך כד  הקבועים היה מיימום אך הקבלן דרש ויידרש להוסיף עובדים לפי

החוזה במלואן, ובהתאם לשעות העבודה שיוגדרו. בכל מקרה לא יפעיל הקבלן פחות פועלים  
  : מהמיימום הדרש

  

  :  גיון מוסדי  –א' איזור 

  כמות  תפקיד

  1  ראש צוות 

  1  עובד גיון ואחזקה 

סה"כ כלי רכב מסוג טדר הדרשים לאיזור גי  
  הילדים  

1  

  

  :  בוריהצייון  גב' האיזור 

  כמות  תפקיד

  1  מהל עבודה 

  4  ראש צוות 

  1  אחראי על המים

  12  עובדי גיון ואחזקה 

שטחי   -לאזור ב' סה"כ כלי רכב מסוג טדר הדרשים 
  הגיון הציבורי 

4  

סה"כ כלי רכב תפעולי מסוג מיול או ש"ע הדרשים  
  עבור איש המים   –שטחי הגיון הציבור ל

1  

  

  

) האחראי  ישן) או טכאי/הדסאי וף או אגרוום  3(  1של גן סוג  שכלה  ה  על אשי (ברמהל עבודה    .א

 על כל צוותי העבודה הפועלים מטעמו ביישוב. 

א'    .ב הילדים  –באיזור  הקבלן  גי  יפעיל  צוות ,  סוג  (ב  ראש  גן  של  השכלה  או    3(  1על  ישן) 

 ם אלו. ם בשטחיכאיש המי יתפקד גם ראש הצוות. עובד אחד) + טכאי/הדסאי וף או אגרוום

  3(   1על השכלה של גן סוג  (ב ראשי  שטחי הגיון הציבורי, יפעיל הקבלן מהל עבודה    –באיזור ב'    .ג

אגרוום או  וף  טכאי/הדסאי  או  מים    )ישן)  (איש  השקיה  +    –+איש  בהמשך)  ראשי    4פירוט 

  . בדי גיוןעו 12+   )רווםגישן) או טכאי/הדסאי וף או א  3( 1השכלה של גן סוג  יעל(בצוותים 

שת העלייה    , כבכלי רב  ויצויד ,  ואיש ההשקיה  , ראש הצוות באיזור הגיון המוסדי הל העבודהמ  .ד

 2018לכביש של הרכב לא תהיה מוקדמת מ 

סלולארי.    י ובמכשיר   .ה יצויד    טלפון  ההשקיה  סלולארי באיש  טלפון  "    חדשברכב  ו  מכשיר  מסוג 

 מיול" בהתאם לפירוט שבהמשך.

"ל יחשבו כאילו מסרו לקבלן עצמו.  הולראשי הצוותים  ת למהל העבודה  המסרו  הוראותה  לכ  .ו

ידי    ויאושר  ,וראשי הצוותים  מהלי העבודה מהל/י    לשלוט בשפה העברית.  הםעלי ו  העירייהעל 

דוח   העתק  לקבלת  הגים  מחלקת  במשרדי  יום  מידי  עבודה,  יום  כל  בסוף  יתייצב/ו  העבודה 

  ים והחיות מקצועיות.קויון לילתיק ון יג החיות מפקח ה
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יודגש כי כמויות העובדים המפורטות לעייל הן הכמויות המיימאליות, הקבלן דרש למלא אחר    .ז

כל הוראות מפרט העבודות והחוזה. אם לא יעמוד בכל הדרישות יתכן ויאלץ אף להגדיל את כמות  

כל המ ביצוע  להשלמת  עד  זה  בסעיף  למפורט  להן  ישהעובדים מעבר  בזממות  כח  דרש  תגבור  ן. 

יקבל   לא  והקבלן  זה  מפרט  של  העבודה  מתכולת  כחלק  הקבלן  ע"ח  יעשה  זה,  במקרה  האדם 

  תמורתו כל תשלום וסף. 

  

 איש השקיה  . 18

לספק שמו של עובד האחראי מטעמו על מערכות ההשקיה, עובד    שיידר  -גיון ציבורי    –איזור ב'  ב

התקיה   פעילותן  על  אחראי  יהיה  הת וזה  שלחזוקתן  שבאחריות    שוטפת  ההשקיה  מערכות  כל 

  בגי הילדים  גם ועל יהול ושליטה במערכות ההשקיה    (הידיות והממוחשבות)  באיזור ב'    הקבלן

א') זה  (אזור  עובד  בעל  .  כידע בכל מערכות  יהיה  על ההשקיה  (מטעם חברת    ולל מחשובהבקרה 

ממטירים ומתזים, חלקי  פיות  של  אי זמין  למיחזיק עמו  מדידת לחצים לפי בקשה,  יבצע  ,  ")אגם"

" לקבלת  אגםכחלק מתפקידו יהיה בקשר יום יומי עם חברת " בעל תפקיד זה,     .חילוף, מדי גשם

מסוג  יצויד ברכב  , כמו כן,  תוי צריכה, תקלות ועדכוים לגבי מצב מערכות ההשקיה שבאחריותו

חדש סלולארי  ובמכשיר    "מיול"  מוטלפון  בשום  ישמש  כמרקלא  גם  עבודהה  בעבודות  או    הל 

אחרות יסיו שוטפות  בעל  להיות  יידרש  האיש  ע"י    ן.  מאושר  ולהיות  בתחום  מחלקת  והמלצות 

    .הגים

  

רכב שירות  ,  Mule Pro-DX-קוואסאקי הקבלן לספק כלי רכב תפעולי חדש מסוג על  כאמור, 
  ע." שאו   סמ"ק 993צילידרים, בפח  3דיזל (מוגדר טרקטור משא) עם מוע 

  ויישא את כל הכלים והציוד הדרשים לעבודתו.  את איש המים ישמשו  ה ז כלי
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  או ש"ע.  על הקבלן לספק ראש  Mule Pro-DX-קוואסאקי  דוגמא לרכב תפעולי מסוג 

  

  

   

  

  

  וקסות  יכוי תשלום על אי תחזוקה . 19

ם.  ם הטכיייט מפרלא תשלם לקבלן בגין עבודה חלקית בגים ואי עמידה בכל הדרש ב    העירייה

ע"י  סכום ה יקבע  ו/או מהל המחלקה  יכוי  גיון  לערעורמפקח  זכות  כן    .ולקבלן לא תהיה  כמו 

תוך    אלא אם יתוקן,  על ידוזק שייגרם    מהסכום המגיע לקבלן בגין עבודתו, תשלום בגין כליוכה  

  .  זמן סביר שיקבע ע"י ב"כ המזמין

  

  קסות

  רה מקל 1,000₪      קה אי התייצבות הקבלן במשרדי המחל

  ליום אחור  ₪ 250         במועד   תחודשיסירת תכית עבודה אי מ

  ליום  500₪       אי החלפת מהל עבודה לפי דרישה            

  ₪ ליום  500            אי פיוי גזם 

  ליום  150₪      אי התקת שקיות בפחים כדרש                 

  לעובד  150₪          אי לבישת תלבושת כ"ל 

  ₪  1,000       ע        מועד שקבת מפקח בארהו  אי מילוי

  ₪   300      אי טיפול בפיצוץ מים עם קריאת מוקד 

  ₪  300          אי יקוי גן יום יומי (לגן) 

  ₪  300          אי יקוי צואת כלבים לגן 

  (ליום)  ₪ 1,000            ןהביטחוהעסקת עובד שלא אושר ע"י מחלקת 

  ₪  200    אי מילוי הוראות בטיחות העובדים למקרה 

  ₪ לעץ  1500     גוזם מומחה בעל תעודות שלא ע"י  עץגיזום 

  ₪ ליום   600         היעדרות של איש צוות עבודה 

  ₪ ליום   1000       ראש צוות \ מהל העבודההיעדרות של 

  ₪ ליום   1000         היעדרות של איש ההשקיה 

  

  פיצול כתב כמויות . 20

לקבלן    העירייה  בשלמותה  העבודה  את  למסור  מתחייבת  במ  ר אש  איה     העירייה ז,  רכ יזכה 

לספק בעצמה את חלק או כל החומרים, העבודות והצמחים המופיעים  שומרת לעצמה את הזכות  

  לפי שיקול דעתה בלבד.  בכתב הכמויות והמחירים לאספקת חומרים וצמחים ולעבודות מיוחדות,

  

  בודה בין ע  ה"כשומרת לעצמה את הזכות למסור את העבודה לקבלן אחד או לפצל את ס     העירייה 

  .   העירייהתתפים במכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבלים המש

  

  אישור העובדים . 21
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להגיש   הקבלן  עבודתו,  על  תחילת  לפי  שבוע  העובדיםתוך  של  שמית  בכוותו    רשימה  אותם 

האחזקה   שת  במשך  הביטחון  בישובלהעסיק  גורמי  .  למחלקת  ע"י  העובדים  אישור  לאחר  רק 

העבודה. כל שיוי או החלפה של עובד צריכה אישור של  צע את  קבלן לביורשה ה  בוביש הביטחון  

תהיה  לקבלן לא  וה.  יהזכות לדרוש החלפת עובד או עובדים כראות עי    לעירייה המחלקה ה"ל.  

  כל זכות ערעור על החלטה זו.

  לש  סקההקבלן מתחייב להעסיק עובדים אשר קיבלו את אישור המשטרה לפי החוק למיעת הע

  . 2001מסוימים, התשס"א  מין במוסדות  עברייי

ואף הפסקת   תשלומים  עיקוב  כגון  הקבלן  על  סקציות  יוטלו  מורשה  שאיו  עובד  וימצא  במידה 

  העבודה. 

  

  ריאה דחופה ק . 22

קריסת עף,  כגון: פילת עץ,      העירייהלדעת  בכל מקרה שמתעוררת בעיה המצריכה טיפול מיידי  

מים ציור  לקבלן  ד   קריאה  רעבתו  ועוד,  פיצוץ  ציגו,  הקבלן    עלו חופה  על  ולטפל    להתייצבאו 

הטיפול בקריאות דחופות אלו יעשה במסגרת האחזקה    –  תוך שעה אחת מקבלת ההודעה  בבעיה

  . השוטפת וללא כל תשלום וסף

  

  ביגוד . 23

מהל   ע"י  שיקבע  הדפס  עם  אחידים  עבודה  בגדי  לעובדיו  לספק  מתחייב  הגיםהקבלן  ,  מחלקת 

ע  הז   דפסה הלבוש  יופיע  פריט  עובדים  עליון ה ל  זוהר  אפוד(  של  כתום  אחידה  )בצבע  תלבושת   .

    .לעובדים היה חובה

  

  השקיה ותחזוקת מערכת ההשקיה  . 24

פי הסכם זה, יבדוק הקבלן את מערכות ההשקיה ויודיע למפקח,  -עם תחילת עבודתו של הקבלן על

מ יאוחר  ה   10  -לא  פגם  כל  על  עבודתו  מתחילת  הקתש  דורימים  למפקחיקון.  יגיש  רשימת    בלן 

  פגמים הדורשים תיקון. 

חשבוו.   על  הקיימת  במערכת  השימוש  לצורך  הדרשות  התיקון  עבודות  כל  את  יבצע  הקבלן 

השקיה,   באביזרי  חוסר  של  החסרים    העירייהבמקרה  האביזרים  את  לספק  מתחייבת  איה 

ל. מפגו ה והקבלן יהיה חייב להשקות את הצמחייה גם אם לא יתוק"ים ה  

בכ  ידווח  מים  הקבלן  וקריאת  סידורי  מס'  (כולל  לגן  בכיסה  הראשי  מים  מד  הימצאות  על  גן  ל 

  עדכית). 

לא הודיע הקבלן תוך פרק הזמן הקוב לעיל על פגמים במערכת ההשקיה, יחשב הדבר כאילו אין  

  פגמים. 

  

  צמחייה ותחזוקת צמחים  . 25

על  הקבלן  של  עבודתו  תחילת  זה-עם  הסכם  יפי  הקבלן  ו בד ,  המצוק  הצמחייה  בגים  את  יה 

מ יאוחר  לא  למפקח,  ויודיע  שבאחריותו  חוסר    30  -וברחובות  כל  על  עבודתו  מתחילת  ימים 

  בצמחייה וצמחים הדורשים החלפה.  
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הקבלן יגיש למפקח רשימה לפי גים ולפי רחובות של הצמחייה החסרה או הדורשת החלפה כולל  

וכום  ספרשם הצמחים החסרים/הפגועים, מ מגודלם  של  את \י המים המשקה\דן את מספרו  ים 

  הגן.  

  הקבלן יספק וישתול על חשבוו כל צמחייה עותית חסרה בערוגות.

  איה מתחייבת לספק את שאר הצמחים החסרים. העירייה

לא הודיע הקבלן תוך פרק הזמן הקוב לעיל על חוסרים וליקויים, יחשב הדבר כאילו אין חוסרים  

  ם. וליקויי

גן לסוגיה תיפגע או תושמד, אם בשל פגעי פגע אדם או כל גורם  יית הל אימת שצמחכן, כר מחלא

ולשתול מחדש שתילי מילואים   על הקבלן לספק על חשבוו  ודליזם,  כולל  זהים    –אחר  צמחים 

במרבדים   יהיה  הדשא  ודשא).  כיסוי  צמחי  שיחים,  עצים,  עותיים,  צמחים  (כולל  שפגעו  לאלו 

. על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על טיב השתילים  ה על חשבון הקבלןלה תהייישתת הועבודו

  ומקור אספקתם, ורק לאחר קבלת האישור הוא יוכל לבצע את השתילה. 

  

 במועד סיום החוזה . 26

בתום תקופת החוזה על הקבלן למסור את השטחים במצב טוב, קי, כשהצמחייה רעה ומטופחת  

המפקח. הקבלן מתחייב לבצע את    ו של המהל ו/אויעות רצובלש',  ומערכת ההשקיה תקיה וכו 

תוך   העבודות  השלמת  לצורך  וזאת  רצופות,  במשמרות  עבודה  לרבות  הדרוש,  בקצב  העבודה 

המועד שקבע המפקח. אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב העבודות איטי מכדי להבטיח את  

להשלמתן   הקבוע,  בזמן  לק   -השלמתן  המפקח  והקבלכב  בלןיודיע  באמצתב  מיד  יקוט  עים  ן 

למפקח   עליהם  ויודיע  להשלמתן  שקבעו  הזמן  תוך  העבודות  השלמת  להבטיח  בכדי  הדרושים 

  בכתב.

  

  פגיעה בוחיות הציבור ובזכויות של אשים  . 27

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה  

והחז השימוש  בר  שלקה  בזכות  שהציבור  כל  ציבורי  עם  כוש  בתיאום  תיעשה  פעולה  וכל  וא, 

  ולאחר קבלת הסכמתה.   העירייה

או   הדיירים  מוחת  את  להפריע  כדיי  בו  שיהא  מטרד  או  רעש  מהקמת  להימע  מתחייב  הקבלן 

  לגרום להפרעה לציבור. 

  

  תיקון זקים   . 28

ך, מדרכה, שביל,  כביש, דרל,  שהםהקבלן אחראי שכל זק או קלקול שייגרם, בין היתר למבים כל

שת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב,  ר

   העירייהתוך כדי ביצוע העבודות, יתוקו על חשבוו הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצוה של  

  במדרכה, בשביל, רשת, בדרך, שביבכ ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במבים,

מים, ביוב, תיעול, חשמל, קווי תקשורת, טלפון, כבלים, לווין וציורות להעברת דלק או מובילים  

  אחרים וכיו"ב, כאמור. 

  

  מיעת מטרדים  . 29
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הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות כל עבודה ארעית (כולל גיזום עצים), לא תהייה  

תוות   שתקשפה  לכלהדרכים  הרגילהרעה  התועה  על  משאות    ה  של  הובלתם  ולצורך  בדרכים 

האמצעים,   כל  וייקטו  המוסמכת  מהרשות  לכך  הדרוש  הרישיון  את  תחילה  יתקבל  מיוחדים. 

האפשר   לכל  שתמעט  כך  והעבודה,  ההובלה  זמי  ושל  הרכב  כלי  של  הדרכים,  בחירת  לרבות 

  לככ ע  ההפרעה לתועה הרגילה בדרכים האמורות ויימ ים ה"ל  זק לדרכים כל ההסדרהאפשר 

יהיו על חשבון הקבלן. כמו כן, על הקבלן לערוך על חשבוו את כל הסידורים המתאימים להחת  

העבודות,   שטח  גידור  ומחסומים,  שלטים  והצבת  תועה  הסדרי  הכת  כגון  המפקח  של  דעתו 

בר (חב' הכבלים,  וגעים בדה   מיםתאורה וביוב, ובמידת הצורך ידאג הקבלן לאישור מראש  מהגור

  טרה, חב' בזק, חב' חשמל  וכיו"ב). מש

  

  יקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה  . 30

והאשפה   עודפי החומרים  ביצוע העבודות, את  סיומו, ממקום  עם  עבודה,  יום  בכל  יסלק  הקבלן 

עיף  סת  ראולאתר עליו יורה לו מהל מחלקת הגים. לא יבצע הקבלן את המוטל עליו, בהתאם להו

ל  העירייהתהא  זה,   מהסכומים  רשאית  הוצאותיה  את  ולכות  הקבלן  חשבון  על  זאת  עשות 

  העשויים להגיע לקבלן. 

  על כל פרטיו יהא אמן על הקבלן ללא עוררין.    העירייהחשבון 

  

  בצבע ירוק או כתוםהקבלן ירכז את החומרים, האשפה והגזם (במידת האפשר) בשקיות אטומות  

הקבלן שם  לפ   באותיות  סדפמו  עם  הקבלן  על  יום  גדולות.  לסוף  עד  הגזם  ו/או  השקיות  את  ות 

ע"י   השקיות  יפוו  המרכזיים  התועה  בצירי  הגים,  מחלקת  מהל  לו  יורה  עליו  לאתר  העבודה 

  הקבלן מייד עם סיום העבודה במקום. 

  

השעה    עד  העבודה,  יום  בתום  הגזם  או  האשפה  החומרים,  את  הקבלן  סילק  ם  ליש ,  14.30לא 

למדד המחירים לצרכן, עבור כל יום איחור בפיוי האשפה או הגזם  ש"ח צמוד  500קס של  הקבלן 

  מהאתר. 

  ש"ח לכל יום. 150לא סיפק הקבלן שקיות עם שמו כדרש, ישלם הקבלן קס של 

  כל העלויות עבור הפיוי יחולו על הקבלן ולא תהיה לו עילה לתביעה כספית עקב כך. 

  

מא אחד  עליעה   תריבכל  מובודה  בו  הקבלן  אחראי  כלבים תקים  הם  גללי  לאיסוף    מתקים 

מספק של  מלאי    , ואספקת שקיות פלסטיק חד פעמיות "שקי קקי", על הקבלן לדאוג כי במתקן

חשבון הקבלן וחלק מתכולת העבודה במפרט זה ולא    שקיות אלו תהיה על . אספקת  כ"לשקיות  

  ישולם תמורתן כל תשלום וסף.

  . לכל אתר ש"ח לכל יום 150שלם הקבלן קס של כדרש, י "שקי שקי"ת בלן שקיוקה יפק לא ס

  

  

  תכיות עבודה  . 31

  תכיות עבודה שתית וחודשית כמפורט במפרט העבודות. הקבלן ימסור למהל 
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ש"ח,    1,000-כל איחור במסירת תכית העבודה יחייב את הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם בשיעור  

המחיר  למדד  לכל  ר לצים  צמוד  ללא  כן,  וזאת  איחור,  לרשות  יום  העומד  אחר  סעד  לכל  קשר 

  .  העירייה
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  החיות כלליות  - 1

  

  :  מבוא 1.01

וצמחי   מטפסים  שיחים,  מדשאות,  ושדות.  חורשות  עצים,  אחזקת  לעבודות  מתייחס  זה  מפרט 

ן הבר.  מם  ייכיסוי מעוצים. ורדים, פרחים עותיים, גאופיטים, פרחים חד שתיים,  צמחים עשבו 

דרכים ללא השקיה קבועה, הדברת    יבמצעים מותקים. צמחים בצד  מחים רב שתיים, צמחיםצ

מערכות   בושא  וכן  בור,  בשטחי  וטיפול  תרבותית  צמחייה  לשטחי  סמוכים  בשטחים  עשבים 

  במים מתאימים לשתייה בלבד. -השקיה 

  

העוסקים  את  המחייבים  והתקות  מהחוקים  חלק  של  רשימה  המוזכרים    םעייי הל  בכ  להלן 

  במפרט זה :  

  1991 –תקות המים והשקיית גיון ציבורי וגיון פרטי), התש"א  .1

   1938  -תקות הזבלים החקלאיים  .2

   1994  –תקות הגת הצומח (הסדר ובוא ומכירה של תכשירים כימיים), התש"ה  .3

   1977 –אריזה), התשל"ז  תתקות הגת הצומח (קיום הוראות תווי  .4

   1969  -, התשכ"ט שבים)(שימוש בקוטלי ע ת הצומחגה  תותק .5

   1991  -תקות בריאות העם (התקת מכשיר מוע זרימה חוזרת), התש"ב  .6

 1987  –תקות בריאות העם (איסור קיום מתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז  .7

 1997 –צו היערות (הכרזה על אילות מוגים), התש"ז  .8

   1960 -גיות), התשכ"א להשקיית  יםבמ ורמות וכללי מים (שימוש .9

 בהתאם להחיות פקיד היערות.  –כריתת עצים  . 10

   2414ק,ת, 1984עובדים בחומרי הדברה תשכ"ד,  . 11

   3203טרקטורים בחקלאות תשל"ב ק,ת, . 12

  (המשרד לאיכות הסביבה).   1993  -חוק החומרים המסוכים התש"ג  . 13

  

  מר בפרסומים אלא, יהיו לפי הא  עצולבילהלן רשימת פרסומים של משרד החקלאות : דרישות  

  כמצוין במפרט זה.  

ללא   .1 ובשטחים  וי  בגי  עצים,  בשדרות  ביערות,  עשבים  להדברת  המלצות  שוהם,  ח. 

  (הוצאת שה"מ, משרד החקלאות)  1999צמחיה תרבותית. 

ווי.   .2 גות  לשתילי  ("תקים")  סטדרטים  הגדרות  עציון,  הל  2000י.  י.  מקצועי:  - עורך 

 )  85016מק"ט  –ת שה"מ אוצ(ה אור,

 (הוצאת שה"מ)   1993(ריכוז), רשימת צמחי הוי בישראל,   י. גלון .3

בישראל.   .4 התרבות  לצמחי  מגדיר  אבישי,  ומ.  ד.  הלר  א.,  הקיבוץ    1998פאהן  (הוצאת 

 המאוחד) 

 (הוצאת כרטא)   1991דותן . וא. דין, המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל. -פיברון .5

 ) 85026(הוצאת שה"מ מק"ט   1999וי.  י  עצ י. גלון, גיזום .6
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(הוצאת שה"מ    1999אור י., גלון י. וח. גבריאל, פגעים והדברתם בגן הוי.  - ביטון ש., הל .7

 ) 21206מק"ט 

 (הוצאת שה"מ)   1993ד. יולס וחובריו, המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן הוי,  .8

 בגן הוי,  (הוצאת שה"מ)   ורדיםאור גיזום -י. הל .9

ההש  מפורטות  ותחי ה . 10 כמות  בדלהערכת  משרד קיה  (הוצאת  קופסאות  בעזרת  שא 

 החקלאות) 

תכשירי הדברה להגת הצומח המורשים למכירה בישראל (משרד החקלאות האגף להגת   . 11

 . הצומח ולביקורת) 

בוי,   . 12 דקל  בעצי  האדומה  הדקל  חדקוית  של  והדברה  א,  2021מרס  מיעה    טיגר אופיר 

  הכפר). וחיתופ  קלאות(שה"מ, משרד הח

  

  י כלל  1.02

כיוו  וזאת  המסחריים  בשמותיהם  דישון  הדברה,  חומרי  צויו  מהסעיפים  היה    ןבחלק  יתן  שלא 

את   ערך.  םתכוותיהלהגדיר  שווה  חומר  להציע  הקבלן  רשאי  מסחרי,  שם  שצוין  מקרה  בכל   .

לטיב  הקבלן  מאחריות  יגרע  לא  המפקח  ע"י  ומקורם  המוצרים  החומרים,  אואישור    יבלט  ם, 

  וך שימוש בהם.  עבודות המתבצעות תה

פיזור חומרי רעל גד מלים, זוחלים ומזיקים שוים, ייעשה באחריות הקבלן תוך קיטת כל כללי  

הזהירות בהתאם לתקים, תקות והפרסומים הקיימים, השימוש בקוטלי העשבים ופיזור רעלים  

  להלן.    1.03ף עיבסות מופיע גד מזיקים במפרט זה, כפוף להגבלות והאזהרות ה

  

בכל מקרה של שימוש בחומר כימי, הקבלן יידע את המפקח. אחריות הקבלן    -  אזהרה כללית  1.03

אופן השימוש וכן זהירות שלא לפגוע באדם ובחיות  המיון,  לשימוש כון בחומר מבחית הכמות,  

שימו לאחר  האריזות  והשמדת  פיוי  ובעצים,  האחרים  הגן  בצמחי  במקמחמד,  ה,  רשמוום  ש 

  חומר ההדברה באזור הגן.  הימעות משטיפת

   

ובעלי  אישורים  1.04 מורשים  יהיו  למייהם,  הדברה  בחומרי  מטעמו  העוסק  כל  או  הקבלן,   :

אישורים מתאימים מהרשויות המוסמכות לטפל בחומרים השוים בכפוף לתאי האישורים. לפי  

של מוקדם  אישור  הטעוות  אחזקה  עבודות  עקירת  גוכ  יותהרשו  ביצוע   / כריתה  יציג  ן:  עצים, 

  הקבלן למפקח אישור בר תוקף של הרשויות המוסמכות. 

  

: תכולת עבודת הקבלן לאחזקה במפרט זה. תהיה כמוגדר במפרט זה בגים  תכולת העבודה  1.05

תשלום   יקבל  ובגים  הקבלן  יחזיק  אותם  הגים  לשטחי  בוסף  שטחים.  רשימת  בצרוף  השוים. 

הה  ברוה   אגיד  חזקה,עבור  רצועה  כי  של  קבלן  המגוים    3חב  השטחים  כל  לגבולות  מעבר  מ' 

ומעשביה   מפסולת  קיה  תהיה  עת  בכל  וכחלק  וזאת  שבטיפולו  וספת  תמורה  כל  ללא  כאמור 

  טיפול בשטחי בור). – 13מתכולת העבודה (ראה פרק  

  

האחזקה  1.06 העבוד-על  ביצוע  בתכולת  לדרש  בהתאם  יהיה  הקבלן  במידי  חד  יו מ  פרטה, 

בוכמ להלן  השוים  פורט  לצמחים  יכללו  התאמה  העבודות  המפרט,  שבועיולדרישות  גי    טיפול 



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

18  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

בכל השטחים שבאחריות הקבלן. במסגרת הטיפול השבועי, יבוצעו טיפולים מלאים בגים שיכללו  

ם  יסוסיגיזומים, כיסוח דשא, תמיכה והשלמות צמחים, דישוים  ורכגון  את כל הדרש במפרט, (

גיםוש בעשביה,  טיפול  יתכן  ,  המפקח  דרישת  לפי  במפרט העבודות).   כדרש  וקילטור הכל  ירוף 

  גם יותר מפעם בשבוע. והקבלן יידרש לטפל בגן 

במסגרת הטיפול השבועי בגים יקה הקבלן את כל שטחי הגים כמפורט בהמשך, כולל את שטחי  

  מתקי המשחק. 

זק  ייגרם  שלא  לכך  אחראי  סמו,  דםהא  לבי  הקבלן  לצמחיה  לרכוש  לבע"ח,  ורחוקה,  כה 

  \ ולסביבה. הקבלן לא יפריע למהלך החיים השוטף באתר העבודה ובסביבתו ויקבל אישור המפקח

  מהל הגן לתכית הטיפולים. 

בשל   מים),  ומקורות  בסביבה  או  בחי  ברכוש,  אחרת  פגיעה  כל  או  הרצויה  בצמחייה  פגיעה  כל 

ז  לא  או  כון  לא  בשימוש  ובכלים  ע  ליקוטהיר  של    ם ייהמכאשבים  הבלעדית  לאחריותו  תחשב 

הקבלן. הזק שגרם וכל העבודות הדרשות להחזרת המצב לתקיות לרבות גיזום עצים, עקירת  

מערכות   תיקון  דישון,  השקיה,  שתילה,  חוזרת,  זריעה  קרקע,  החלפת  צמחים,  החלפת  עצים, 

להחזרת   שיידרש  וכל  שפגעו  ואחרות  על  תו מולקדהמצב  השקיה  הק- יבוצעו  במהירות  ידי  בלן 

  האפשרית להקטת זק מצטבר. 

בהם. הקבלן   לפגוע  שאין  עצמים  וסימון  מפגעים  סילוק  יוודא הקבלן  עבודות בשטח  ביצוע  לפי 

מערכת,   ראשי  לרבות  להם,  ובסמוך  עבודה  בשטחי  הקיימים  מתקים  סביב  בזהירות  יעבוד 

  ורת וכד'. קשת מל,ם, חששוחות, מתקים, זקפים, קווי מי

  

  כח אדם: 1.065

טחי הגיון עובדים במספר  שהקבלן הזוכה יהא חייב להעסיק לצורך הטיפול והאחזקה ב .1

הראשי  בוסף למהל העבודה    .  הדרוש לאחזקה תקיה של השטחים בהם יהא עליו לטפל

  . אשר ימצא בשטח בכל שעות העבודה

בע .2 וידע  יסיון  בעלי  יהיו  הקבלן  עובדי  לגיל    ן,ו בגיבודה  כל    אזרחות י  בעל ו  18מעל 

במוסדות  ת.  ישראלי מין  עברייי  העסקת  למיעת  חוק  לפי  ואישור  יושר  תעודת  ובעלי 

 , ממשטרת ישראל.  2001מסוימים התשס"א  

יהיו .3 בעלי בריאות תקיה המאפשרת להם לבצע את כל העבודות הכרוכות    כל העובדים 

 באחזקת הגים.  

הקבלן    .4 עובדי  ע ילבש כל  מהל  הושאות    וחולצות   דהבוע  ילו  ע"י  שיקבע  הכיתוב  את 

הגים של  מחלקת  בסך  ייקס  הקבלן  בהתאם   150.  לבוש  ימצא  שלא  עובד  כל  בגין   ₪

 לדרישה זו. 

יפעיל הקבלן צוות פרד וקבוע שיאושר למטרה    –"  הגיון המוסדי"  –לתחזוקת איזור א   .5

, שלפחות  הקבלן  גידא   "יבורי ן הצו י גהי  שטח"  –  'איזור ב , בבעירייה זו ע"י מח' הביטחון  

, יהיו וכחים בימי חג יהודיים ומוסלמיים כאחדמעובדיו המועסקים על ידו בשטח,    25%

לעילהיה   האמורים  בימים  העובדים  של  כללית  היעדרות  מ    -(  ותהיה    25%פחות 

ן תימסר יוקה החלק היחסי של הימים ה"ל מסה"כ התשלום או לחילופי   ,מהעובדים)

 ה משכרו החודשי של המציע הזוכה.  קאחר וההוצאה תו צוע של קבלןלבידה  בוהע
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לאחראי .6 ממוע  יוד  לאמצעי  ידאג  על  ו  העבודה  ימהל  –מטעמו    םהקבלן  האחראי 

. כך שהשליטה על השטחים תהיה  מרבית. הקבלן יספק את כל הציוד  מערכות ההשקיה

 . זהבמפרט   והכלים אשר יידרשו לבצוע העבודה כמפורט

עלןבלהק .7 האחראי  ההשקיה  ,  מטעמו,  ,  מערכות  שמיה  העבודה  צוותי  מהל  וראשי 

.  ובעל אפשרות לקיים שיחות יוצאותיחזיקו כ"א במכשיר טלפון סלולארי תקין  העבודה  

הקבלן   בלבד.  הקבלן  של  חשבוו  על  יהיו  אלה  מכשירים  של  התפעוליות  הוצאות  כל 

 כשיר זה.במ אותרי לקהעבודה  זמיים בכל שעות ויהיוה"ל, 

 לקבלת דוחות יומיים.   הגיםהעבודה במשרדי מח'  ימהל  ובדי יום יתייצמי .8

בפעם   .9 פעם  ו  הקבלןיחויב  מידי  עבודות  עובדים  לבצע  (לספק  עובדי  וספים  שאים 

באזור בו הוא  שאין כללות בתכולת עבודת האחזקה,  לביצוע עבודות שוות  )  האחזקה

עבוד מטפל.   שתיעשהבגין  ישולםזו  גרתמסב  ה  כמויות  "ב  המפורט    לפילן  לקב   ,  כתב 

ו ומחירים לעבודות וספות"    השתמש הקבלן לביצוע עבודות אלה בעובדים מצוות  היה 

 . ישולם לקבלן בגין העבודה לאהאחזקה הקבוע,  

   

   :אי ביצוע ו/או הפרת חוזה 1.068

ע"י   זה  במפרט  המפורטות  העבודות  ביצוע  אי  של  במבמקרה  זכבח   או  אןלוהקבלן  יהא  אי  לקן. 

האגף   מהל  ו/או  טופלו    לקזזהמפקח  שלא  החלקות  של  היחסי  החלק  את  החודשי  מהתשלום 

ישולם    ,אלה. אחרי תיקון המצב  בשל קיזוזים כראוי. לקבלן לא יהיו כל טעות או תביעות שהן  

  כתיקו.                             ,החשבון החודשי הבא

  

  ן:קבלההשקיה לות ערכומן מסירת הגהלי  1.07

לבדיקת   .1 בשטח  יסייר  במכרז  שזכה  שבועיים    הגיםהקבלן  במשך  ההשקיה   -ומערכות 

על עבודתו  לתחילת  הראשון  היום  לפי  שבועות  החוזה-שלושה  יבוצעו    ,פי  הסיורים 

בתיאום עם המפקח. הקבלן לא יקבל תשלום עבור סיורים אלו. במהלך הסיורים, הקבלן  

ומערכות ההשקיה    עצי הרחוב,  לגבי מצב הגים  בכתב  המפורטות  יוותוית הסתייג יכין א

  . והצורך בהשלמות ותיקוים

 הראשים שיחלפו מתחילת עבודתו יכין הקבלן רשימה מפורטת של  החודשים  2במהלך   .2

שבאחזקתו,    כל בשטחים  המערכת  תכלול  ראשי  המערכת הרשימה  ראשי  של  צילומים 

ות. הרשימה תוכן תוך תיאום  יה המתאימשק הה  לות פעוהפים  המגוכל    של  ותיאור מילולי

הגיםעם   מחלקת  לרישומי    מהל  בהתאם  המגופים  כל  ימוספרו  הכתה  ובמהלך 

כ   עד להשלמתה    שבועייםמכלל המגופים מידי    25%המחלקה. הרשימה תוכן בקצב של 

כעבור   ובדיקה  יםיחודשכאמור  לאישור  תימסר  הרשימה  הגים.  מח'  הכת    .למהל 

מתכולתהי זו  ה  ימרש חלק  תשלום    א  כל  הכתה  בעבור  ישולם  ולא  זה  במפרט  העבודה 

ותגרור   מפקח  הוראת  מילוי  כאי  תחשב  לעיל  לאמור  בהתאם  הרשימה  הכת  אי  וסף. 

  קסות בהתאם.   

סיור לבדיקת מצב המערכות  המהל    \שבוע לפי התחלת העבודה, יבצעו הקבלן והמפקח   .3

עיל, הסיור ובדיקת ההסתייגויות  ל   1ו בסעיף  רשמש  לןקביגויות הולאימות רשימת הסתי

לא יתקבלו ערעורים, בעת הסיור  המהל    \יהיו חד פעמיים. לאחר הסיור וסיכום המפקח  
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דו"ח עליו יחתמו המשתתפים בסיור. לאחר מכן, למשך כל תקופת  המהל    \יכין המפקח  

 ה. שקיהה ותרכהגן ומע החוזה, לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן הובעת ממצב

ה .4 בעת  עלאם  יוחלט  ה"ל  והשלמות  -סיור  בתיקוים  צורך  יש  כי  המפקח  ,  בגיםידי 

עבור עלות    יהיה הקבלן זכאי לתשלוםבהחלפת ציוד ו/או בחלקים ואלו יוטלו על הקבלן,  

בלבד.   והחלקים  הצמחים  החומרים   העירייההחומרים  את  בעצמה  לספק  רשאית 

 א כל תמורה.את העבודה לללן הקב ע בצרה זה, יוהצמחים הדרשים ובמק

לפי   .5 המלא  לטיפולו  הגים  את  לקבל  מהקבלן  ימע  לא  שהוא,  קיים  מצב  כל  כי  יודגש 

 הכתוב במפרט זה ובהתאם לתאים בגים עצמם. 

חיזוקים   .6 שילוט,  כיווים,  יקויים,  שטיפות,  צביעה,  תיקוי  כגון  מוע  טיפול  עבודות 

 ות. ערכ המת ה לתקיו וכדומה לא יחשבו כהחזר

 

  י בקרה במהלך תקופת התחזוקה: סיור  1.08

הקבלן   .1 של  התחזוקה  טיב  על  בקרה  הגן    יערכוסיורי  למצב  בהתאם  המפקח  ידי  על 

אלה   בסיורים  ההשתתפות  חובת  ההשקיה.  המפקח,  ומערכות  החלטת  על  לפי  תחול 

 הקבלן או מהל העבודה שייצגו. 

לבדיקת   .2 שיערכו  בסיורים  כי  ללס  ווהתלי  התחזוקה,מודגש  בוסף  גם יור  הקבלן,  ציג 

 עובד של הקבלן שיפרק ציוד, אם דרש, לצורך בדיקתו על ידי המפקח.  

על .3 שדרשו  וההשלמות  התיקוים  ידי  -כל  עלי  יתוקו  זו  פיסקה  במסגרת  המפקח  ידי 

 .  מועד אחר, לפי החלטת המפקחבימים או   3הקבלן תוך 

  

  : התחזוקה סיור מסירה בתום תקופת 1.085

עתקו  וםתב האחזקה  בוכחות המפקח. הערות  פת  הזוכה הבא  עם הקבלן  סיור  יערך  הקבלן,  "י 

הצמחיי  מצב  לגבי  אותם    הוהשגות  התיקוים  על  יחליט  המפקח  יירשמו.  ההשקיה  ומערכות 

התיקוים   את  יבצע  היוצא  הקבלן  הזוכה.  לקבלן  השטח  העברת  לפי  לבצע  צריך  היוצא  הקבלן 

 ח. צוו של המפקת ריעושב ולחשבוו  האמורים על

  

  תכית עבודה:  1.09

מ .1 יאוחר  התחלת    14  -לא  בצו  הקוב  מהתאריך  לאישור ועבהימים  הקבלן  יגיש  דה, 

שתיתהמפקח   עבודה  השוים    תכית  הגים  הרחוב  לאחזקת  בתכולת  ועצי  כדרש 

ם  ים השויהעבודה, במסמכי החוזה ובכפוף לדרש במפרט להלן. אם יש שילוב בין הצמח 

 תוכן בהתאמה.  ודה, התכית העבתר בא

 תכית העבודה תכלול את כל סוגי החומרים ושיטות העבודה בהן הקבלן מציע להשתמש.  .2

על .3 תכית העבודה  אישור  לאחר  רק  בעבודות האחזקה  יתחיל  ראה (ידי המפקח  -הקבלן 

  פירוט לגבי סוגי הצמחים והמערכות בסעיפים המתאימים להלן).  

ת .4 העאישור  בהמפק  ידי- על ה  וד בכית  אין  הקבלן  ח  של  המלאה  מאחריותו  להסיר  ו 

 לשלמות ולתפקוד המערכות הלוות.ולהתפתחות תקיה של הצמחים 

ה   .5 לתאריך  (עד  חודש  למפקח    28מידי  הקבלן  יגיש  חודש)  חודשיתבכל  עבודה    תכית 

ש הלך החודאותן הוא מתכן לבצע במאחזקת הגיון  לחודש הקרוב ובה פירוט העבודות  
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תבפ  רובהק יומי.  וביתר  ירוט  ברחובות  בגים  המתוכות  העבודות  את  תפרט  זו  כית 

 . השטחים שבטיפולו. התכית תאושר ע"י המפקח

  

  יקיון:   1.10
ל אחראי  פסולת  הקבלן  מכל  קי  ממו  הדרשות  הגיון  ביצוע  לאחר  העבודה  מקום  את  השאיר 

  תר העבודות. בא דתובוע  עם סיום גית (כסחת דשא, גזם, שלכת עלים וכו')

יהיו לפי תאי החוזה ותכית עבודה מאושרת כדרש בסעיף  זה  יקיון  המועדים ותדירות ביצוע  

 לעיל.   1.09

  

 להלן עיקרי הושאים שבאחריות הקבלן : 

יום  .א יקיו   מידי  הגים,    ןיעשה  הכלביםבכל  התועה  ,  גיות  ואיי  הירק  ריקון    –פסי  שיכלול 

פס האשפתוים,   יילו  לפתהח  ת, ולסילוק  והיירת  שקיות  כל הפסולת  ואיסוף  ן באשפתוים 

מהשטח.   וסילוקה  הכלבים  צואת  כולל  ועל  מהשטח,  הקבלן  ידי  על  יסופקו  האשפה  שקיות 

בכל אשפתון   קיים    - חשבוו.  יהיו  הגים  כל  יילון.  שקית  לתהיה  יום    10:00שעה  עד  בכל 

 .  )0011: שעה ל עדן  ם ראשוביו-( עבודה, כולל ריקון האשפתוים

ותפוה    פיוי  .ב פלסטיק  לשקי  ופסולת אחרת, תוכס  ועפוים קטים  שר עלים, אצטרובלים 

או   טבעי  כחיפוי  העלים  שר  את  להשאיר  יתן  בלבד,  המפקח  בהסכמת  בחוזה.  כדרש 

 ע"פ הוראות המפקח.  רק לחילופין להקטין את תדירות יקיון שר העלים והפריחה 

ש  .ג וטיאוט  ייאוט  הט  - ם  חישטמבילים  מכיייעשה  בכלי  או  רשאי  לא  הקבלן  .  דית  יהיה 

כל השבילים, המשטחים המרוצפים, המדרגות,    .להשתמש במפוחי אויר יכלול את  הטיאוט 

הכיסות לגים ולאורך פסי הירק. הפסולת שתיאסף מהטיאוט תסולק מהגן ובכל מקרה לא  

 תיערם לתוך ערוגות הצמחייה. 

כו  .ד ושבי משטחי  הפסולת  ויגור   יוקו  -ר  ורכ כ  לירכר  וכל  שוטה  עשבייה  כל  מהם  תוסר  פו, 

תסולק משטח הגן ולא תיערם לתוך ערוגות הצמחייה. מהמורות ובורות ימולאו ויהודקו, ע"י  

 הקבלן, בחומר כורכרי.  

גזם    .ה גיזום רב  - הפיוי יעשה על  - פיוי  ובמקרה של  ידי הקבלן, מייד עם תום העבודה באתר 

יו שופבס   אוחר המ  לכל ייעשה  פום העבודה.  ל  לאתר עליו  בתיאום עם אגף שפ"ע,  יוי הגזם 

 ליום המחרת. בשטחי הקבלן לא יישאר גזם או לכלוך אחר  יורה מהל מחלקת הגים, 

האישור בכתב בלבד), באחריות הקבלן   -קיבל הקבלן את אישור המפקח לעיכוב בפיוי הגזם (   .ו

   .ךכ על ת המקומי  ההעירייליידע מראש את המוקד 

 ף הפסולת שהצטברה בארגזי החול שסביב מתקי השעשועים שבגים.מידי יום תיאס  .ז

לגירוף ארגזי החול מכל פסולת,     הקבלן  ,בזמן ביצוע עבודות היקיון בגן ידאג  ,פעמיים בשבוע  .ח

 הרחקת כל פסולת המהווה מטרד והפרעה למשחקים. ליישור החול בתוך הארגזים ול

יוקה למחרת ותפוה השטח כדרש, ללא כל    ם לפסולת רבה,גרושי  עו ירם לאחר איקיון גי  .ט

 חיוב וסף. 

אי ביצוע של העבודות המפורטות בסעיף זה במלואן וכדרש במפרט מיוחד ייחשב כאי עמידה    .י

 בתאי החוזה.  
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יקיו  .יא יכלול  לפיקיקים  המשמשים  האתרים  גם    ןבכל  הפחמים  השטח  פסולת  כל  סילוק 

 יק במים ובחמרי יקוי מתאימים.  שולחות הפיק פת שטי. ל"י ה"מגשסביב מתק

יקוי    .יב במסגרת  שתיאסף  הפסולת  חשבוו  אתרים כל  וע"ח  הקבלן  ע"י  תפוה  לקודות    אלו 

לכל איזור ושכוה. כמו כן,    העירייהאיסוף המתאימות לתכית ימי פיוי הגזם שקבעו ע"י  

 שפ"ע בישוב.  אגףחם מת ב ת המצאתיוכל הקבלן לפות פסולת למכולה ייעודי

אגף  ל  . יג עם  עבודתו  את  הקבלן  מראש  יתאם  עצים  מגיזום  כתוצאה  המתקבל  גזם  פיוי  צורך 

 . בעירייהשפ"ע 

  

לקדמותו:    1.11 עבודות אחזקה  החזרת מצב  ביצוע  לאחר  בסביבתו הקרובה,  או  בגן  בכל מקום 

שלא    רוע כלשהואית  ובעקאו ב גן,  הכרוכות בחפירה או בפיוי מתקים קיימים או בשיוי כלשהו ב

הקבלןבא יקבל הקבלן    ,חריות  עבודות אלה  על  לקדמותו.  הקבלן את המצב  יחזיר  דרישה,  ולפי 

  תשלום וסף ע"פ המחירים המופיעים בכתב הכמויות שלא לסיכום המופיע במכרז זה.    

  

ובהתאם    אם לא אמר אחרת, השקיה תבוצע באמצעות מערכות השקיה קיימות  השקיה:  1.12

  להלן.  13רק בפר ומלא

להשקיה במים מתאימים לשתייה בלבד. השקיה במים אחרים תבוצע לפי פרוט    סזה מתייח מפרט

  במפרט מיוחד.  

את      העירייההאחריות על כמות המים חלה על הקבלן. בכל מקרה של חריגה מהכמויות תחייב  

  הקבלן בגין ההוצאות העודפות על המים. 

  . ע"י הקבלןו  זקחוית הברזיות מערכות ההשקיה ו כל 

  

דישון באמצעות מערכת ההשקיה מחייב הימצאות מז"ח    דישון באמצעות מערכת ההשקיה:  1.13

ההשקיה.   מערכת  דרך  בדישון  הקשורות  בתקות  ועמידה  המערכת  בראש  חוזרת)  זרימה  (מוע 

ת"י   יעמוד בדרישות  בו בדיקות  1673בכל מערכת בה מותקן מז"ח, המז"ח    ת, תקופתיו  ויבוצעו 

ב ב  "י ע לטפל  המוסמך  בחוק-ודק  הקבועה  בתדירות  הקבלןו  מז"ח  חשבון  ביצוע    –  על  אישורי 

  .מחלקת הגיםהבדיקה כ"ל יועברו 

דשן למערכת  ייאם   ע"י הזרקת  דישון באמצעות מערכת השקיה  לבצע  יתן  דרש במפרט מיוחד, 

ל בטרפלן  פו טי  תבומון מחיילאחר יתוק המערכת מקו הספקת המים המרכזי, מערכות טפטוף ט

ס המטופלת  למיעת  המערכת  קטע  כאשר  יעשה  בטרפלן  טיפול  כל  בטפטפות,  שורשים  תימות 

  מותקת ממערכת אספקת המים.

  

בכל מקרה בו דרש הקבלן לדשן, עליו לקבל מראש את אישור המפקח לסוג הדשן    דישון:  1.15

ה  והכמות שסופקהדשן  ב טי ל ע המעידות  (לפי ביצוע הדישון) ולספק למפקח את תעודות המשלוח 

  .  עם השלמת הדישון כמו גם את כל שקי הדשן הריקיםלשטח 

  

  

הקבלן ימלא יומן עבודה כדרש בחוזה. ביצוע עבודות בהתאם לתכית    יומי עבודה ותיעוד:  1.16

בסעיף   כדרש  מאושרת  כמו  1.09עבודה  העבודה,  ביומן  יירשם  אירועי-לעיל  ירשום  הקבלן    ם כן 

  ום אתר העבודה.  תח ב ור שקחריגים 
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חודשית  1.165 עבודה  ה  :  תכית  (ביום  חודש  כל  בסוף  למהל  ימסור  תכית    28הקבלן  לחודש) 

עבודה חודשית, שתכלול את סוגי העבודות אותם יבצע במשך החודש הבא, עבודות יקיון, גיזום, 

של עבודות    עןצויבן  מו את זמדישון, שתילה וכיו"ב, לפי דרישת המפקח, יתאם הקבלן ע  כיסוח,

באותו אופן ומידי חודש, תוגש למפקח לאישור תכית דומה ובה  קש המפקח להיות וכח.   בהן מב

יומי של עבודות אחזקת הדומם אותן   יפורטו העבודות המתוכות לתחזוקת הדומם ובה פירוט 

  ע"י המפקח.  ואושרית ו מתכן לבצע הקבלן במהלך החודש הקרוב, התכי

  

1.17  לדווח  חלה ה  הקבלןעל     :יםחק שמי  מתק ג ל חובה  זק    עירייהב  ווף  יםמהל מח'  כל  על 

עם גילוי זק      תקלה.   \מידית עם גילוי הזק    ספסלים ושאר ריהוט הגן.  שגרם למתקי המשחק,

המשחק,שגרם   הגן  למתקי  ריהוט  ושאר  לציבור,    ספסלים  בטיחותית  סכה  להוות  עשוי  אשר 

  כאמור.    לעירייהיודיע    בסרט אזהרה ובמקביל ןכסוהמאת האתר יקיף הקבלן 

  

ילדים:    1.18 באיגי  הטיפול  לצורך  א  זכאמור,  המוסדי  –ור  צוות  הגיון  להפעיל  הקבלן  דרש   ,

קר ויטפל בהתאם להחיות מפרט העבודות בכל אחד ממתחמי  בפרד וייעודי למטרה, צוות זה י

    שבועיים.מידי   ,משךבה ושיפורט ךוהחיו העירייה, מוסדרות גי הילדים

יוקו גם כל משטחי הדשא הסיטטי  ובוסף לטיפול הגי השוטף,    במסגרת טיפול דו שבועי זה  א.

מכי   מטאטא  ובאמצעות  סיטטי  ודשא  ריצוף  ליקוי משטחי  מכי  שואב אבק  בגים באמצעות 

  ליקוי דשא סיטטי.  

שטיפה    מתקן  תוך שימוש ב חץ מים  בל  השיר שטיפב. כמו כן יישטפו מתקי המשחק באמצעות מכ

מותקן על  ה  bar  250ליטר ובלחץ שטיפה של    500בלחץ מים ("גריק") בעל מיכל מים של לפחות  

גררת   תפעולי ל  רתומה עגלה  רכב  קוואסאקי    כלי  (מוגדר    Mule Pro-DX-מסוג  שירות  רכב   ,

כלי הרכב התפעולי  ג  ע"  או  או ש"עסמ"ק    993צילידרים, בפח    3טרקטור משא) עם מוע דיזל  

  . עצמו)  3מתואר לעיל(כ

ר לאישור מהל אגף שפ"ע את דגם המכשיר אותו בכוותו להביא למטרה זו לפי  על הקבלן להעבי

  תחילת עבודתו.

  

ביקר   בו  הילדים  גי  במתחם  עבודתו  את  השלים  זה  עבודה  צוות  כי  אישור  לצורך  יחתים    –ג. 

ודות לשביעות  השלמת העב  בודה לאישורומן העבים  ימקום המתאהצוות את הגת האחראים ב

  ימה זו לא יאושר תשלום בגין ביצוע עבודתו במתחם.רצוה. ללא חת
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  עצים  -2
  

פרק זה מתייחס לכל העבודות בעצים צעירים ומבוגרים כאחד. אופי העבודות ייקבע    כללי:  2.001

בגים, חורשות,   חיע"פ מיקום העץ  וציבומוסדות  בודדים    , רוך  עצים  ועצים  שדרות, עצי רחוב, 

עצים המ  במדשאה פרטייםבשטח   צויים(למעט  הוא השטח  )ים  ה"ל,  הקבלן,  של  שטח הטיפול   .

  כמסומן במפה המצורפת למסמכי המכרז כמתחם את אזור הטיפול.  

  

  ו העבודהבכל גובה ב  ,כאמור  העצים המצויים בשטח טיפולו  בכלהקבלן אחראי על טיפול    2.002

מספ  שתדר על  מגבלה  כל  העצים  ללא  כלולה  ר  והיא  מחיר  תוספת  כל  תשולם  לא  זו  עבודה  על 

  אחזקה. הבמחיר 

בשטחי  מצאים  שלא  הטועים  עצים  עצים  כגון  שוטף  תשלום  הקבלן  מקבל  עליהם  מגוים  ם 

    .מ' 4בה  לגיזום העצים עד לגו ,במסגרת זואחראי הקבלן יהיה צידי דרכים, ובברחובות ובשדרות  

בוצע הדבר במסגרת ימי הגיזום  י  מ' (גובה העבודה)  4בגובה שמעל  אלו  עצים  ה ויידרש גיזום  ידבמ

  בהמשך.באמצעות צוות הגיזום כמפורט 

  ולפי ההחיות המופיעות להלן. במסגרת מכרז זה זום זה באחריות הקבלן בכל מקרה יעשה גם גי

  

ח את  להציג בפי המפקהקבלן  ת  יורעצים, באחבמקומות בהם יש לבצע כריתה או עקירת    2.003

  כל האישורים הדרשים מהרשויות המוסמכות לפי ביצוע העבודה.  

  

לאישור המפקח    וחודשית  ודה שתיתהקבלן יגיש תכית עב  :יתודשוח  תכית עבודה שתית  2.01

פרט זה  לעיל. התכית תוכן לפי הדרישות במ  1.09לאחזקת עצים חורשות ושדרות כדרש בסעיף  

השויםהשקיה  ל:לו כות לעצים  והגה  קשירת  תמיכה  גיזום,  עשבים,  הדברת  חוטרים  ,  סילוק   ,

הצומח, טיפולים מיוחדים    דישון, זיבול, הגת  חת העץ,פעם בחודש, יקיון מעשבים ולכלוך של צל 

  ה ד ובשלד עצים, כריתה ודילול עצים, העתקה וטיעת עצים ויקיון הכל לפי הדרש בתכולת העב

  . וחיקהפ  והחיות

  

גידול תקין של העצים יש לדאוג להשקיה סדירה החל מחודש לאחר  עצים צעירים  2.02 : לצורך 

השורשים של העצים ועד לירידת  טיב את הקרקע ואת עיקר בית  הגשם האפקטיבי האחרון שהר

  הלן.  ל 1לעיל, תיקבע עפ"י טבלה מס'  2.01גשמים סדירים. כמות המים לתכית העבודה בסעיף 

  

  

  : צריכת מים שבועית של עצי הגן (ליטר לעץ לשבוע) 1מס'  לאבט

  –אביב  קיץ 

 סתיו 

מרווח השקיה  

 בשבועות 

גיל העץ  

 בשים 

40 30 1 1 

56 46 1 2 

110 90 2 3 

 5עד  4 3 150 190
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  הערות:  

ת  ואילך יש להשקו  3: אדר סורי, אלון התבור, אלה אטלטית משה  בעצים איטיי צימוח כגון )1

  ומלצת. המה מהמ 70%

 בקרקעות קלות אין להשקות במרווח העולה על שבועיים.   )2

  

יטת  פשר את קלית, תוכן גומה שתאבעצים המושקים ידהשקיה ידית של עצים צעירים:    2.03

המים. שטח ועומק הגומה יותאם לקיבול כמות המים המחושבת בטבלה. שולי הגומה יהיו בגובה  

"מ. במקום בו לא יתן להכין גומה לקיבול כמות  ס   100  שלי  לוטר מיימ ס"מ ובק  20מיימלי של  

  ם המומלצת.  עד למתן מת המי מים הדרשת ובמדרוות, ההשקיה תיתן שוב ושוב

  ים בעת ההשקיה ויש לשמור על שלמות הגומה ושוליה. אין לחשוף שורש 

  

גיל   מעל  בוגרים  בעצים  עזר  בקשים  6השקיית  תיתן  עזר  השקיית  לעצ:  גרים  בום  יביעות 

  גישים למחסור במים דוגמת ספיון, טקסודיון, סיגלון, אלמוגן ואחרים.  רה

על זה תיתן  הטועים באזורים שהפי החיות המפק - השקיה מסוג  הגן  ח לעצים  ם מחוץ לאזורי 

  2.03המושקים. ההשקיה תעשה ע"י יצירת גומה, ע"פ ההחיות בסעיף השקיה ידית (ראה סעיף  

(בו  ההשקי  צעתבתלחילופין  לעיל).   זמי  קו טפטוף  פרישת  ע"י  של    8ה  כוללת  בספיקה  טפטפות 

מייד עם תום  ביב לגזע. קו הטפטוף יסולק  מטר מס  2.0  - ל כ  ליטר/שעה) לעץ ובקוטר ש  8  -לפחות  

  ההשקיה.  

של   בכמות  מאי,    1ההשקיה,  בחודשים  לחודש,  אחת  תתבצע  השקיה,  לכל  לעץ  יולי,  יוי,  מ"ק 

    , ספטמבר.אוגוסט

  

  הדברת עשבים:  2.05

  2השטח מסביב לעצים ברדיוס של   .1 ורב שתית  ק מ' חייב להיות  י מעשבייה חד שתית 

המפקח  השה.  כל  והד   במשך  ידי  יכוש  לדרוש  לעת. רשאי  מעת  מכית  עשבים  ברת 

לעיל, על סמך טבלה    2.01הדברת העשבים תיעשה עפ"י תכית העבודה שהוכה, בסעיף  

  לן. לה  2מס' 

  

  :   (אין לבצע ריסוס כלשהוא בקרבת העצים) שתיים- רת עשבים חדבהדל  תשיטו

 ים. א יפגע בעצבמיון של –ריסוס במועי הצצה לפי הגשמים הראשוים  .1

 הצצה קוטלי מגע לאחר הצצת העשבים. ריסוס במועי .2

 ריסוס בקוטלי מגע בלבד. .3

  ליפת  ק  על כי להגהיכוש עשבים ידי או כיסוח מכי (יש להשתמש באמצעי מ .4

  העץ מפי פגיעות). 

אופן הדברת עשבים רב שתיים לפי דרישת המפקח. עשבים רב שתיים יש להדביר בזמן   .2

הצמיחה  או    שיא  לרסס  יש  בקיץ.  גובה והפריחה  בלבד.  מומלץ  הדברה  בחומר  למרוח 

 ס"מ ואיו להגיע לחטת זרעים של העשבייה.   10העשבייה לא יעלה על  
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  להדברת עשבים סביב עצים  תו: אפשרוי2טבלא מס' 

  חודש הטיפול בשה   מס' טיפולים  הטיפול  סוג העשב / מקום
  
  
  
  
  

  עשבייה חד שתית  

הצצה  ריסוס במועי 
הצצה +    או מועי

  מגע   קוטלי

לפי    –אוקטובר   לפי הצורך 
  הגשם הראשון 

חודש   –יואר - ובמבר
  לאחר הגשם הראשון. 

חר  לא ש דחו –בר במו  2לפחות   קוטלי מגע בלבד 
  גשם ראשון,  

חודש וחצי   –יואר 
  לאחר מכן. 

מאי אחת  -דצמבר  3לפחות   כיסוח 
  לחודש וחצי 

  בר / מאי במו  2עד  1  תיחוח / קלטור 
  כל השה   פי הצורך ל  חרמש מוטורי 

  
שתית   - עשבייה חד

בעצי רחוב, בחיות, 
במשטחים מרוצפים  

  ובעצים בודדים

  כל השה   ת ופח ועיים לאחת לשב  קוטלי מגע בלבד 
  ובמבר   לפי הצורך   הדברה ידית 

ובמבר לאחר גשם    לפי הצורך   קלטור / תיחוח 
  ראשון 

  כל השה   לפי הצורך   חרמש מוטורי 
  

עשבים רב שתיים  
  בסמוך לעצים

  מאי / אוגוסט   לפי הצורך   חומר הדברה סיסטמי 
קודתית כל הקיץ לפי    לפי הצורך   

  מצב העשבייה 
  כל השה   רך צוהלפי   טורי חרמש מו

  

  

בחורשות:  2.06 בעשבייה  וטיפול  קרקע  שטחי    ישבחורשות    עיבודי  קרקע  תיחוח  לפי  לבצע 

ס"מ בשילוב עם כיסוח    10לא יעלה על  התיחוח,  עומק    .פעמיים בשה  לפחות  -  החלטת המפקח

  .טלי עשביםעשבי בר. במקרה בו לא יתן לבצע הפעולות אלו יש לקבל אישור המפקח לשימוש בקו 

. גובה העשבים  2יעשה ע"י כלי מכי באישור המפקח. הכיסוח יעשה לפי המצוין בטבלה    ,וחיסכ

  ס"מ.   10-5לאחר הכיסוח  

  צעו במידת הצורך. אין לפגוע פגיעה מכית בעץ ובקליפתו.  ע"י חרמש מוטורי יתב כיסוח  השלמות

ייש חורפיים  בר  פרחי  של  פריחה  וכתמי  גאופיטים  של  כ "איים"  ללא  למאח  סו ימרו  יוי  -י עד 

  התייבשות הוף והקרקע. ויכוסחו לאחר הבשלת זרעים ו

ע יתבצע  הקרקע  ופילוח  עשבים  להדברת  בחורשות  מסעיף  -לתיחוח  עבודה  תכית  לעיל.    2.01פי 

  החל מובמבר, לאחר הגשם הראשון, בקרקע לחה אך לא רטובה, למיעת הידוק ויצירת "סוליה".  

יבוצע בחודש מאי    במצל  כ, יתבצע בתיחוח שטחי קיצי בו לא עושים כיסוח אן ריסוס. התיחוח 

  לאחר התייבשות קרום הקרקע העליון.  

עות רטובות או כבדות) ויצירת שקעים  בקרק(זהירות מיוחדת דרשת    יש להימע מהידוק הקרקע

  ע"י כלי הכיסוח והכלים האחרים.  

  

  גיזום: 2.07

גיזום   .1 על  אחראי  בגים,  ח  שט בים  המצוי  העצים  כל הקבלן  ובאיי  שבטיפולו,  בשצ"פים 

תיעשה  התועה   הגיזום  מתעבודת  תשלום  כחלק  כל  וללא  זה  מכרז  של  העבודה  כולת 

 . וסף
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בשטחי  .2 מצאים  שלא  תשלום  עצים  הקבלן  מקבל  עליהם  מגוים  כגון    , שוטףחודשי  ם 

  ולאעצים    זוםלגי  ,אחראייהיה  הקבלן  צידי דרכים,  ובברחובות ובשדרות  עצים הטועים  

  במסגרת מכרז זה. מ' 4עד לגובה 

מקרה .3 שמעל  ,  בכל  בגובה  עצים  העבודה)    4גיזום  (גובה  גיזום רק  יבוצע  מ'  צוות  ע"י 

וב במסגרת של פעם בשבוע בכל שבוע למשך כל תקופת עבודת  מקצועי ייעודי שיגיע ליש

 הקבלן במסגרת הסכם זה.

בעלי .4 בלבד,  מיומים  אשים  ע"י  ייעשה  ו  הגיזום  תהיה    זםגו  לכלם.  מוכחי  לתכוי יסיון 

 ה של משרד החקלאות.  תעודת גוזם מומח

הגיזום .5 העצים  -  תדירות  לסוג  בהתאם  בשה.  פעם  החיות    ,לפחות  לפי  גיזום  יבוצע 

 פעמים בשה.   4המפקח בתדירות של עד ל  

גיזום או כריתת עצים יבוצע רק לאחר קבלת אישור הרשויות המתאימות, כדרש בסעיף   .6

    .לעיל 1.04

וגיזום עפ"י כל  הקבלן אחראי על .7 בכל מקרה עליו להימע מפגיעה בפעילות  לי הבטיחות 

לכלי רכב,  השוטפת במקום. עבודות הקבלן ימעו פגיעות עובדים מקווי חשמל וימעו זק  

קווי חשמל, מבים, צמחים ומדשאות. כמו כן יהג הקבלן לפי פקודת הבטיחות בעבודה,  

 ות צי ,  תות חקלאיובטיחות במכוספח הבטיחות המצורףוד איש תק י ולפי .  

חברת הטלפוים, הרשות המקומית,   חשמל,  עם חברת  ביצוע העבודה  לתאם  על הקבלן 

  משטרת ישראל וכל רשות הוגעת לעיין. 

בכל   .8 מיידי  לטיפול  ככון  כ"ל  גוזם  להעסיק  הקבלן  על  השוטפת,  הגיזום  לעבודת  פרט 

ע עפי  קריסת  של  עצצים  מקרה  במכשי  שבטיפולו,  טחבשם  יאו  מצויד  יהיה  זה,  ר כון 

    מקבלת הקריאה. שעהשיהיה זמין בכל שעות היממה ויטפל בכל פייה תוך טלפון ייד 

 כל גיזום ייעשה בעוה מתאימה עפ"י ההחיות ואו במידה שוצר צורך דחוף לכך.  .9

בסעיף   . 10 כדרש  יבוצע  הגזם  הקבלן    1.10פיוי  על  לפלדאולעיל.  יום  בסם  גזה יוי  ג  כל  וף 

שיתואמעבודה   ריכוז  שפ"ע  לקודות  אגף  לבין  ביו  לא   בעירייהו  ואחריותו,  חשבוו  על 

     גזם או לכלוך אחר ליום המחרת.  כל יישאר

כל גיזום שורשים ווף בעצים בוגרים, ייעשה לאחר דיון עם המפקח או גורמים מקצועיים   . 11

 ואופן הגיזום. מטרות  רשמו בו יום ווי תרשימטעם המזמין. הדיון יסוכם בכתב בלי

על  . 12 להקפיד  פים    יש  קלה, בשטח  בזווית  כון, חתך  יעשה    ימיימאל חתך  סופי  כל חתך 

ובעל שטח פים מיימאלי. יש למרוח    ו ללא השארת זיזים. החתך יהיה חלק בפיו ובשולי

 דקת.את הפצע במשחת עצים עד שיגלידו ולחזור על המריחה בכל עת שהמשחה ס

ההח ייע  םזוהגי . 13 ע"פ  המקובלושה  המקצועיות  לכליות  ומועדו    ת  הגיזום  תדירות  מין. 

 להלן.   3בהתאם לאמור בטבלה מס'  

 בחילוקי דעות על אופן הגיזום, הביצוע יהיה ע"פ החיות המפקח.   . 14

כל הפרעה אחרת.  . 15 או  וברחובות  בגן  הרגילה  לפעילות  להימע מהפרעה  יש  הגיזום  בזמן 

סרט סימון את  עילות הרגילה, יקיף הקבלן ברעה לפרמות להפוג ם  ות הגיזובמידה ועבוד

 אזור העבודות ויציב  כמה מעובדיו להרחקת הציבור מאתר ביצוע העבודה.
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יידר . 16 בו  מקרה  עבור    שבכל  (לדוגמא  הגיזום  ביצוע  לצורך  כלשהו  חברת  קק"ל,  תשלום 

ישראל)   משטרת  או  ויד  איישהחשמל  הדרשים  בתשלומים  לקבלת הקבלן    לכ  אג 

 . מראש יםהדרוש  האישורים

 ד לאחר הגיזום.  עץ או לעפים, תמיכה זו תבוצע מי לכאשר דרשת תמיכה  . 17
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  צוות גיזום עצים שבועי: 2.071

  מסגרת העבודה: 

יום עבודה  מידי שבוע,   עיריית באר יעקוב להעמיד לרשות דרש הקבלן במסגרת מכרז זה   .1

טחים המטופלים ע"י  גזם בשוריכוז  םיעצוכריתת    צוות גוזמים לעבודות גיזום, עיצוב של

 מפורט להלן. כ  עיריית באר יעקובבתחומי  העירייה

עבודה בימי עבודה אלו יבצע הקבלן את כל העבודות המפורטות בתכולת העבודה, כאשר   .2

את כל צוות העבודה והעבודות המפורטות, את החומרים בהם יעשה שימוש  זו כוללת 

  רכיב כלשהו. שלום בגין מוספת תללא כל ת  ,עןרש לביצובמהלכן וכל הציוד הד

במידה ובאחד מימי העבודה המתוכים הללו הוא יום חג או מועד, יחליף הקבלן   .3

 (בתיאום עם המהל) ליום עבודה אחר באותו השבוע או במועד סמוך ומוסכם אחר. 

התקשורת  הקבלן ימה איש קשר מטעמו אשר יהיה זה אשר דרכו ובאמצעותו תתבצע כל  .4

 ה. וציגי  ה רייהעיין  הקבלן לב  ןבי

 

 העבודה כוללת:

גים   .א (רחובות,  הציבוריים  בשטחים  וכריתה  עיצוב  דילול  הגיזום,  עבודות  כל  את 

וכל אתר   )מוסדרת ציבור שויםגי ילדים ושצ"פים,  איי תועה,  ציבוריים, חורשות,  

 רש. עליו יורה המהל לביצוע העבודות ובכל גובה עבודה דאחר 

ובהר  מעצים בוגרים.  1,200י הרשות כ יש בשטח ייהירהע ים שערכה עצ  רקס לפי  .ב

 או מחייבות. \ בזאת כי אין לראות בכמויות עצים אלו כמויות סופיות ו

בראשות    .ג עובדים  צוות  ע"י  תתבצע  מוסמך  העבודה  מומחה  גוזם  גוזם  תעודת  בעל 

תחיל טרם  יאושר  הגוזם  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  העבודהמטעם  י "ע   ת 

א המה המפקח  בוסף  ו  העבודות,  עו  2ל,  בביצוע  שיעזרו  לעבודה בדים  יתקבל  לא 

 לאורך כל יום העבודה.כ"ל צוות גוזמים ללא וכחותו של גוזם מוסמך 

זה  ,  שלו  2הגוזם בשטח ייקבע מי יהיה מספר    .ד יהיה  וותיק ומוסה כבל מקרה  עובד 

  .וזםג לת וספו  יםייאשר ידע את כל מלאכת הגיזום וישמש ע

תכ  .ה את  העבודה  הכללול  כגון  הדרשים  ים  כל  הגיזום,  סל    -לצורך  עם  טרקטור 

מטר לפחות,    18  -עד ל  - גבוהים יותר  מטר, מוף לגבהים    14המתאים לעבודות בגובה  

 וכו'.   , עגלת חץ משורים מכייםמ',  12במת הרמה לגבהים של מעל  

ר זה לא לכביש של טרקטו  היי מועד העל   –  טרקטור תעשייתי עם עגלה וכף מתתקת  .ו

הטרקטור יהיה בעל מערכת העה ,  גדול יותר משה אחת ביום תחילת החוזהיהיה  

4X4 ,PTO   ור וחיבור הידראולי בסל הגוזם שיאפשר הפעלת מסור ומזמרהויכלול צי

 הידראולית לגדיד התמרים. תא ההג יהיה ממוגן בפי פילת עפים במהלך הגיזום.  

מסוג רכת  עמן  תותקטור  בטרק  .ז או    איתור  גישה  "איתורן"  עם  באופן   לעירייהש"ע 

 שתוכל לעקוב אחר מיקומו של הטרטור בכל עת. 

בה הקבלן  אל הטרקטור  שתחובר עם וו גרירה    חץ תקיתאל הטרקטור תחובר עגלה    .ח

הבטיחות  גם   אביזרי  כל  את  וישע  לרבותייח  פלסטיק,    20  הדרשים    20מחסומי 

 ואת פרטי הקבלן. סימיה הזהרה המחסומים יישאו   .'ורטים וכקווסים , ס
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  הקבלן אחראי לעיצוב וגיזום עצים צעירים עד להתפתחותם המלאה.   גיזום עצים צעירים: 2.075

על .1 גזע  לגובה  העצים  את  לעצב  גזע  - יש  בעלי  יהיו  שהעצים  כך  בגן,  השימוש  מטרת  פי 

  מים. כיווי הש לכלהפוים עפי שלד זרועות צדדיים  5-3מרכזי, ובעלי 

ס"מ מפי    190  -שוה מהקרקע מותה במיקום העץ בגן, אך לא פחות מ  בה הזרוע הראוג .2

הקרקע. גובה מוך יותר מותה באישור המפקח. מיקום הזרועות ייקבע כך שבכל מקרה  

 לא יהוו הפרעה לתועה או למבים סמוכים.  

 מפקח. בכתב של ה רשתייה מפופי הח-בעצי מחט אין להרים את הוף אלא על .3

צים בחיות ומשטחים מרוצפים בהם יש תועת כלי רכב ובי אדם ייקבע  בעצי רחוב ובע .4

 מטר מעל פי הקרקע.  1.5פי אותן מגבלות החל מגובה של - גובה עף השלד הראשון על

 ס"מ. מרחק קטן יותר מצריך אישור המפקח.  60המרחק בין זרועות השלד יהיה לפחות   .5

 ככל האפשר.  ות זווית רחבה רועות בעלבחירת זעל פיד להקיש  .6

עיצוב העץ   .7 עד  זמיים  כעפים  וישמשו  ושה  חזור  יקוצרו  עפי השלד  כל העפים מלבד 

לצורה הרצויה. אם לא אמר אחרת, עפים זמיים על גבי הגזע או על גבי עפים אחרים 

  1/5(  1:  5חס הרצוי  הי   ם צמחו. יוסרו רק לאחר התעבות מספקת של הגזע או העף עליו ה

 העף עליו הוא צומח).  מהגזע או מ

  בעצים בהם טרם הושלם מערך הזרועות ומבה העץ אין לפגוע בעף המוביל.   .8

  

  3טבלא מס' 

  תדירות הגיזום מועד  הגיזום

 ) גיזומים לשה(

קבוצת 

 הצמחים 

 עצי מחט  1 סוף החורף 

 שירים  4-2 בתרדמה בחורף ובמהלך הקיץ 

 עד   ירוקי 3-2 ובסתיו יץ  ב, בקביבא

 שירים מותים 4-2 קיץ באביב וב

 רגישים לקור  על פי הצורך  באביב ובקיץ 

  

מבוגרים:  2.076 עצים  על  גיזום  ייעשה  מבוגרים  עצים  עבודה  -גיזום  לתכית  ובהתאם  פי הצורך 

  לעיל, בדרכים הבאות :   1.09בסעיף 

  לד. ה בעפי השגיעח ללא פ הרמת וף, עד לגובה הדרש ע"פ החיות המפק .1

 עת שברים ולהחדרת אור ואוויר.  ל הוף למילודי .2

המפקח.   .3 להחיית  בהתאם  רק  לקרקע.  עד  חולים  או  יבשים,  מסוכים,  עצים  כריתת 

מריחת הגדם ב"גרלון", או בחומר שווה ערך, ע"ג חתך טרי בלבד. זהירות ! אין לטפטף  

   שכים. על פי הקרקע או להתיז על גזע עצים ושיחים

צרייג .4 וחיתוך  בעקבוזום  שפרצו  או  ם  ב"ראודאפ",  או  ב"גרלון"  ומריחתם  כריתה  ת 

 בחומר שווה ערך, טיפול חוזר לפי הצורך.  

 הורדה וסילוק של עפים יבשים וחולים. סילוק רקבוות.   -גיזום סיטציה  .5
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 תיקוי עיצוב.   .6

כבדים,   .7 לכלים  מעבר  ליצירת  המפקח  דרישת  לפי  יזום  הפרע  כליאשים,  גיזום  ה  רכב, 

שהיא. אחרת או מכל סיבה    רה, תמרורים, שלטים, עמודי תאויםלמב 

 גיזום מתחת לחוטי חשמל.  .8

הגיזום   .9 יעשה  ע"י  לפחות  בדקליים  שיקבעו  במועדים  ובאביב  בסתיו  בשה  פעמיים 

המפקח, בגיזום יוסרו אשכולות הפרי, (מותה בהחיית המפקח) ועלים שלמים עד לבסיס  

, לפי  2או    1ם אין להסיר יותר מדור  רים. בכל גיזוס החוטעד בסי  -ם  טרירות, חוהפטוט

עם כל ביצוע גיזום עלים חיים בדקלים, יטופל העץ מיידית בטיפול מיעה כגד  מצב העץ.  

עלים בודדים חולים או יבשים יוסרו במשך כל  חדקוית הדקל האדומה כמפורט בהמשך,  

 חודשי השה.  

 ם ולשלד העץ. וכים למבים ומסבדי עפים כהורדה או קיצור  . 10

עץ   . 11 עפים, שבר או התמוטטות  לגיזום שועד למוע סיכוים שבפילת  ייתן  דגש מיוחד 

שלם, הקבלן ידווח מיידית ובכתב על כל מצב בו להערכתו קיים סיכון מסוג זה, לסיכוים  

ובעצ צימוח  מהירי  בעצים  מושקים  באזורים  בעיקר  לצפות  יתן  דוגמשכאלה  ת  ים 

 וס, שלטית, מכף ואחרים. ה חסוה, אולמרווילאקליפטוס, גא

 בגמר הגיזום יעמוד העץ מאוזן ומטופל מבלי שיסכן את סביבתו.   . 12

 

השוטפת:    2.077 האחזקה  לשטחי  שמחוץ  גדולים  עצים  גיזום  גיזום  הקבלן  יבצע  זו  במסגרת 

  האחזקה חוץ לשטחי  ם מהמצאי  עצי אקליפטוס בוגרים)  50לעצים גדולים (כ  וסיטציה  בטיחות  

הקבל  כל אחד מההשוטפת.  שבממוצע  כך  אלו  לעצים  גיזום  תכית  יכין  פעם  ען  ייגזם  הללו  צים 

העבודה   מתכולת  חלק  היא  זו  גיזום  עבודת  כי  יובהר  המפקח.  לאישור  תוגש  התכית  בשתיים. 

  במכרז זה ולא תשולם תמורתה כל תוספת. 

  

  

מיוחדים:  2.078 גיהקבלן    גיזומים  והע  מיוחדים בהתאםים  זומ יבצע  הגן  וכחלק  למצב  צים 

  לעיל וכמפורט להלן:   3פי טבלה מס' - חיוי ושוטף באחזקת העצים. גיזומים אפשריים על

  

  גיזום "פולארד" (גיזום חוזר סמוך לחתך מגיזום קודם) בעצי רחוב ומתחת לחוטי חשמל:  .1

ע   .א זרועות  מספר  המרכזי,  הגזע  יישמר  "פולארד"  הפורצו3-5(יקריות  בגיזום  ת  ), 

  זו לזו.  סמוך

העפים  מדי    .ב הזרועות.  מראשי  המתפרצים  העפים  את  לגזום  יש  בשה  שה 

 ייגזמו עד לבסיסי הזרועות אך לא יותר מכך.  

מרץ    .ג ובחודש  האביב.  ולקראת  התרדמה  בעת  בחורף,  הגיזום  יעשה  בשירים 

 בשירים מותים.

לכדי-במאי  .ד המתפרצים  העפים  ייגזמו  בממאורכם,    1/3  עד  1/4  יוי  ידה  זאת 

ארוכות והסיעוף בלתי מספק או שקיימת סכה לגיעת העפים בחוטי  והפריצות  

 החשמל.  
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יש להקפיד ולסלק בכל עת עפים שהתפרצו על הגזע וכאלו שפרצו על עפי השלד    .ה

 למעט בראש העף.  

  גיזום פורמלי:  .2

זום  ובדומה לגירת  ית מוגדבעצים שופם שמר ע"י גיזום פורמלי בצורה גיאומטר   .א

 הצורה המסורית ומידותיה כך שהעץ יראה במיטבו בכל עת. ר חיה) תישמר גד

שייקבעו    .ב אחידים,  וצורה  מידות  בעלי  יהיו  זה,  לצד  זה  וברחוב,  בשדרה  עצים 

 מראש ע"י המפקח (בעלי צורה מוגדרת). 

  ספטמבר, גיזומים בעות הצימוח. גיזום ראשון במרץ ועד    3-5יש לבצע מיימום    .ג

 ים.  לחודשיימום אחת  מי

 יקון יתבצעו ככל שיידרש עד לקבלת צורה אחידה ורצויה. גיזומי ת  .ד

 לעיל.   1.10פיוי גזם ועלים יבוצע כדרש בסעיף   .ה

  

  

  גיזום שורשים:   . 3

בגים  .א עצים  שורשי  תועה,    ,גיזום  ובמוסדות    ,במדרכותבאיי  החיוך  ברחובות 

וטפות וללא  אחזקה השעבודות הק מע כחלוציב (גם בשטחים מרוצפים)  הציבור  ו

וסף.   כל עצים    תשלום  בשורשי  וטיפול  החית  גיזום  ולפי  אחרים  במקומות 

 יעשה בתשלום וסף בהתאם להצעת הקבלן בפרק עבודות וספות. המהל,  

פי דרישת המפקח ולאחר קבלת אישור חפירה    -גיזום שורשים בודדים יבוצע על   .ב

  לעיל.   1.04בסעיף מהרשויות המוסמכות כאמור 

צים לגביהם ידוע בבירור כי אים רגישים לגיזום מסוג  רק בעעשה אך והגיזום י   .ג

 זה ולאחר אישור המפקח.  

חיתוך השורש יעשה בקודה המרוחקת ביותר מצוואר השורש אך שיש בו עדיין    .ד

ס"מ לפחות ויוכס   10לסלק את הבעיה. החיתוך ייעשה כך שיוצא קטע שורש של 

 חת השורש. צמישמוע  חיץ מכי

גיזום עפים. הפצע  חד בשולייהיה  החתך    .ה לגבי  ו וחלק ובעל שטח פים כמקובל 

 יחוטא בחומר פוגצידי ויימרח במשחת פצעי גיזום.  

מועד הגיזום המומלץ בתחילת מרץ. לעצים הרגישים לקור המועד המומלץ חודש    .ו

 אפריל.  

 לוות העץ.  ח עפ  1/3- גיזום שורשים ילווה בגיזום הוף אך לא יותר מ  .ז

ג   השלמת לאחר    .ח את  עבודת  הקבלן  יחזיר  השורשים,  ויזום  שכבות  הריצוף  כל 

 הכיסוי בהתאם למצב המקורי המתוכן ובהתאם להחיות המפקח. 

בית השורשים    .ט לעומק  רוויה  פעמים השקיית  שלוש  תיתן  שורשים  גיזום  לאחר 

   לעיל. 2.03 -ו  2.02ם הקיים במהלך האביב. הקיץ והסתיו. ע"פ ההמלצות בסעיפי

צורך    מקרהבכל    .י יבוצע  של  בודד,  שורש  מאשר  וביותר  לעומק,  שורשים  בגיזום 

מסביב   היקפו  מהגזע,  הגיזום  מרחק  את  שיגדיר  המפקח  החיות  ע"פ  החיתוך 
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לגזע, עומקו, המועד הרצוי, פעילות גיזום לוות, תיאור מכשולים קיימים ומפרט  

 להחזרת המצב לקדמותו. 

  

  ה על עצים:והג רהישמיכה ק ת 2.08

  צים צעירים: תמיכת ע 2.083

בשדרות   .1 ברחובות,  (כולל  הקבלן  שבאחזקת  בשטח  הצעירים  העצים  את  לתמוך  יש 

אספקת   וחזק.  ישר  גזע  וקבלת  עיצובם  לגמר  עד  הראשוות  בשותיהם  ובחורשות) 

והתקת   להחלפה  אחראי  הקבלן  וסף.  תשלום  וללא  הקבלן  ע"י  תיעשה  הסמוכות 

ובסמ החלפת    כללוכות  ג  סמוכותזה  או  אין  ששברו  וספת.  תמורה  כל  ללא  וזאת  בו 

  לתמוך עצים אשר גדלים זקופים ללא תמיכה. 

ס"מ מהעץ ביצב לכיוון הרוח, הסמוכות    30סמוכות במרחק    שלושהתמיכה תיעשה ע"י   .2

 תעצה לעומק המבטיח יציבות התמיכה לאורך זמן. 

הסמוכות   .3 אחת    3אורך  כל  בקוט  ולעג  בפרופיל מטר  מרובע  מקול   7.5ר או  פות  ס"מ 

 ומחוטאות ללא סמי ריקבון או תילוע. 

ו   הקשירה תיעשה  .4 בו    לפחותלפי החיות המפקח  במקום אחד בעץ במקום המוך ביותר 

העץ שאר זקוף, כך שתתאפשר תועת העץ ברוח. הקשירה תעשה באמצעות חבל מתכלה  

בעובי   וכו'),  פשתן  לפח  5(סיזל,  מתאימות  וע צר  אוות  מ"מ  של  אלסטיות  בעובי    3-2ות 

כ ורוחב של  ולהשאיר מקום להתעבות הגזע.    40  -מ"מ  יש להקפיד  בזמן הקשירה  מ"מ. 

רצוי לבחור קודות קשירה מעל לעפים למיעת החלקת הקשירה כלפי מטה. יש למוע  

   פציעה כלשהי בקליפת גזע העץ ולוודא כל העת שאין חיגור כתוצאה מהקשירה.

מוט    –ת העצים תוך שימוש ב"בזט" יחיד  ח, תבוצע תמיכלטת המפקולפי הח   פיןלחילו .5

מ' התקוע    2.5ס"מ ובאורך כולל של    5מ"מ כשרוחב כל צלע    5בברזל בפרופיל "ר" בעובי  

כ   של  בעומק  העץ  של  או    60לצידו  בבזט  תמיכה  עבור  תוספת  כל  תשולם  לא  ס"מ. 

 ל מפרט זה. בודה שבתכולת הע לותיות כלו סמוכות העץ, שתי האפשרו 3באמצעות 

 לעיל, יתאים הקבלן את גובה ומקום התמיכה פעם בשה.  2.01כית העבודה בסעיף  בת .6

סמוכות לקשור במספר מקומות    2-3  –עצים מהירי צימוח, כגון מכף, יש צורך לתמוך ב   .7

 בעץ ולשפר את הקשירה בהתאם לצורך.  

לסמ  .8 זקק  ואיו  דיו  התפתח  ועץ  רהיה  לדר  שאיוכות,  את  המפקח  הסמוכות וש    סילוק 

ייחשב  לא  הקרקע,  פי  שמעל  בחלק  הסמוכה  חיתוך  עבודתו.  במסגרת  יסלקם  והקבלן 

 סילוק הסמוכה. על הקבלן לסלקה כולל החלק הטמון בקרקע.

 

    מגיי עצים: 2.085

מיוחד,   .1 מפרט  וע"פ  המפקח  שיקבע  מקום  בכל  הקבלן  ע"י  ויתוחזק  יותקן  עצים  מגן 

  .  העירייהך ע"י ת הצורם תיעשה בע ייפקת המג אס

 להלן).  2.087המגן ייוצב ויעוגן היטב לתוך הקרקע או לסבכת המתכת (סעיף  .2

וביציבותו   .3 בעיגוו  תפגע  לא  הקשירה  בו  במצב  רק  תתאפשר  המגן  אל  הגזע  קשירת 

 ולמיעת זק בגזע ע"י חיכוך במסגרת המגן. 
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התחזקות   .4 התעבות,  לאחר  יסולקו  הגבר  והתעצותהמגיים  של  אלא ורים  יתה    זע  אם 

 ה מפורשת להשאירם במקומם.  הורא

כלשהי   .5 פגיעה  לפגוע  ואין  בקרקע  מתכת  יתדות  שרידי  להשאיר  אין  המגיים  סילוק  עם 

 בשורשים, בגזע ובעפי העץ. 

 

לגזעי     סבכות מתכת:  2.087 המותקות מסביב  אחר  חומר  כל  או  אופקיות ממתכת  סבכות 

  העצים יהיו חלק . סבכות    העירייהשה ע"י  פקת הסבכות תיעעץ, אס מתחזוקת ה   פרד בלתי 

  המתכת יתוחזקו כדלקמן: 

  הסבכה תשמר יציבה לדריכה ושטח פיה יהיה זהה ומקביל לשוליים ולסביבה.   .1

ס"מ לפחות. יקוי חלל זה יעשה לפחות פעם בחודש  10מתחת לסבכה יישמר חלל פוי של   .2

 כפי שיצוין בתכית העבודה.  

התע .3 יש    בותעם  המעג  /להרחיב  הגזע  את  הגזע.  לשבור  חיגור  למיעת  בסבכה  הפימי  ל 

 ס"מ מגבול הסבכה הפימי.   5ההתאמה תעשה עם התעבות הגזע והתקרבותו 

הסבכה תחתך, תיפתח, תוסר, תישבר במעגל הפימי ביותר בלא לפגוע בשורשים או בגזע   .4

 זע. עבות הגהעץ. לחילופין תוחלף הסבכה באחרת תואמת להת

יוצא מן ההקבלן יהיה אחרא  .5 זק שייגרם לסבכה, למדרכה או לעץ בעת  י ללא  כלל לכל 

 ביצוע העבודה. הסבכה תוחזר למקומה כמתואר וכדרש בסעיפים ב' ג' לעיל.  

  

  עצים מושקים ידושו, בהתאם לאמור בסעיפים להלן: עצים מושקים:דישון:  2.09

  

  עצים צעירים:  2.093

שים .1 לדות  הראשו   בשלוש  יש  העץ  בלגידול  סדיר  באופן  מלא  שן  מבוקר דשן              בשחרור 

)N:P:K   טים , כמויות ותדירות ע"פ המצוין בטבלה מס' –) בתוספת מיקרולהלן.  4אלמ  

מגיל   .2 מעל    3עצים  או  השתילה  מיום  עשית    13שים  המדידה,  כאשר  גזע,  קוטר  ס"מ 

ם או  שיוי צבע בעלי  כגון :מי מחסור סי כאשר יש ס"מ מפי הקרקע ידושו רק   20בגובה  

האטה בגידול, בדיקות פוריות קרקע יתבצעו בכל מקרה בו מופיעים סימי מחסור ו/או  

 האטה יכרת בצימוח, למרות הדישון. 

בדישון באמצעות מערכת ההשקיה יש לוודא הימצאות מז"ח בראש המערכת וראה סעיף   .3

 לעיל).  1.13

במקרים אחרים טפטפות,  מתחת ל  בשחרור מבוקרדשן  תן  טוף ייבעצים המושקים בטפ .4

ובקוטר   המושקה  באזור  לגזע  סביב  בריסוס  ייתו  או  באחידות  יפוזרו  מסיסים  דשים 

 ס"מ ויוצעו מייד ע"י השקיה.  100מיימלי של 

קודות    3  –ס"מ וב    15-10דשים בשחרור מבוקר יוצעו בקרקע מתחת לטפטפות בעומק   .5

 ממו.  "מס  30 - מרחק של כוב  קף הגזעלפחות בהי

 ת חוליות יעשה שימוש בלעדי בדשן בשחרור מבוקר. בקרקעו .6
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שים מיום השתילה, בשטח מרוצף, ידושו    6עצים מבוגרים מעל גיל    עצים מבוגרים:  2.095

  עם הופעת סימי מחסור כזכר לעיל.  

  ים. כמויות מט אל -קרו  ) בשחרור מבוקר בתוספת מיN:P:Kהדישון יעשה רק בדשן מלא ( .1

  ן במשך שה.  להל   4טבלה מס'  פי-על

ייקדחו באדמה חורים .2 , בחלוקה שווה, במרחק מזערי של , מתחת לטפטפותלמתן הדשן 

 ס"מ. 30ס"מ מהגזע ולעומק  30

ספטמבר, -אחת לחודש, בחודשים מרץלפחות  במקומות ללא השקיה קבועה יש להשקות   .3

 להפעלת הדישון. 

קרק  .4 פוריות  תעשה  בדיקת  ובחוע  בורשות  מצב  ברור  בכל  תגובה  וסימי  אין  לדישון  ה 

  וגיר כללי).   N:P:K ,EC ,pHהמחסור והאטה בגידול שירים (

הדישון   בסיסיות  לקרקעות  כרגישים  הידועים  ומיים  ובסוגים  במיוחד  גדולים  בעצים 

    ייעשה ע"פ החיות המפקח. 

  

  : דישון עצים (גרם דשן לעץ)  4טבלא מס' 

  שים 4-3עץ בן   שים 1-2עץ בן   ןהדשסוג   עץסוג ה

  שיר 

  פיזור הדשן 

  אפריל -מרץ

דשן בשחרור מבוקר כולל  

  חודשים ביחס  9 -מיקרו ל 

  ש"ע או  4:2:3

  ג"ר  200  ג"ר  120

  ירוק עד

  כולל דקליים 

דשן בשחרור מבוקר כולל  

  חודשים ביחס   12מיקרו ל 

  ש"ע או  4:2:3

  ג"ר  250  ג"ר  150

  

  ח"מ.  15 -זרחן  ח"מ, 20  - אשלגן קע:דיקת קרכמויות רצויות בב

  

ייתן זיבול  זיבול עצים ייעשה לפי ע"פ דרישת המפקח, אם לא אמר אחרת    זיבול עצים:  2.097

שים   3ליטר לשה במשך  20  שים בכמות של  5  -רק לעצים שלא זובלו בעת השתילה ושגילם עד ל

  .  רצופות

  

  הגת הצומח:   2.10

ייתן לתופעות  פן שוטף. דגש מי העצים באו   לית שלהכלבריאות  הקבלן יבדוק את ה .1 וחד 

ומסוכים   חלשים  ועפים  ריקבוות  לגילוי  העצים  ייבדקו  לשה  אחת  ריקבוות.  של 

העלולים ליפול. עפים חורגים מתחום הצימוח המותר יטופלו. בדיקה זו תעשה עד לגובה  

  למפקח.    כתבדו"ח ב כך -ההסתעפות הראשוה בהתאם לדרש. הקבלן יגיש על 

יקים, מחלות פגעים פיזיולוגיים) בעצים, יזהה הקבלן את הפגע  לשהו (מזי פגע כעם גילו  .2

יתייע ספק  של  במקרה  לסילוקו.  הדרושות  בפעולות  (על    ץויקוט  מומחה  עם  הקבלן 

 חשבוו).  

 לאחר זיהוי הפגע, על הקבלן לטפל בפגע לעצירתו ולדיכויו.  .3
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יות המקצועיות,  לגזע עפ"י ההח  זריק י  ס, יפזר אוירסהקבלן    בכל מקרה של טיפול כימי .4

 בחומרים המורשים לשימוש בגן הוי. 

 לעיל.    1.03שימוש בחומר רעיל, ייעשה כדרש בסעיף   .5

(כגון   .6 ועפים  גזע  וברי  ומזיקים  התהלוכה)  (טוואי  האורן  בתהלוכן  גיעות  של  במקרים 

יט  וקפודיס)  אבלה  אפטה,  המר,  סס  של  העזחלים  ז   ציםופלו  עם  ה מייד  ופעתם יהוי 

 המזיק.  

 פי החיות המפקח.  -יקבוות בגזע ובעפים יטופלו על ר .7
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  גדמים:  2.11

, )ושלא בתשלום  שבתשלום  ובחורשות  , ברחובות בגיםבכל השטח שבטיפול הקבלן (כולל   .1

ו וישים יסולקו לפחות עד לעומק של  עצים מתים  גזעי עצים חדשים  סמ'   20גדמים של 

רקע מתאימה עד למילוי הבור והגעה  ה יוסיף הקבלן קהעבוד  רקע (במקוםהק  חת לפימת

השוטפת   האחזקה  מעבודת  כחלק  תיעשה  העבודה  אחרת.  דרש  אם  אלא  השטח),  לפי 

  וללא כל תשלום וסף. 

היתר   .2 או  אפשרות  אין  בו  מצב  ובכל  במשטחים  במדרכות  יעשה  הגדם  של  מכי  סילוק 

  .מהמפקח ליישום שיטה אחרת

מבסילו .3 יסולק  יכי  הגדם  שורק  תחילת  עם  פי  חד  מעל  יבלוט  שלא  כך  העיקריים,  שיו 

הקרקע וסביבתו. במקרה ועשתה חפירה מתחת לפי הקרקע ימולא הבור ויוחזר למצבו 

 הקודם בהתאם להחיות המפקח.  

כדוגמת   .4 צימוח  מוע  בחומר  הטריים  הגדם  שרידי  יימרחו  להתחדש  הוטים  בעצים 

א  בחומר"גרלון"  אםשו   ו  ערך.  כו   וה  חלו יש  עץ  לטעת  לקבל  וה  יש  מקום,  באותו  פי 

 החיות מהמפקח.  

  במקרה של טיעת עץ חלופי, במקומו של הגדם, יש לסלק את הגדם בשלמותו על שורשיו .5

 . לעומק חצי מטר לפחות

שרפת הגדם תותר רק במקרים מיוחדים להם קיבל הקבלן אישור מהרשויות המוסמכות   .6

 מהמפקח. כתבפורש ובובהיתר מ 

יתה החייה מפורשת ובכתב קישוטי    עלי ערךגדמים ב .7 או היסטורי יישמרו כל עוד לא 

 להסירם, ע"י המפקח.  

  

החיות    חיפוי:  2.12 לפי  או  באתר,  לקיים  בהתאם  לצמחים  מסביב  חיפוי  יבוצע  דרישה  פי  על 

  המפקח כאמור להלן: 

מחט   .1 עצי  או  אקליפטוס  עץ  שבבי  ישמשו  שבבילחיפוי  אאו  אותם  ם  ה חרים  קבלן  יגיש 

מוק המפקח לאישור  של  ע"י    דם  לקבלן  שסופקו  שבבים  ירוסקו    העירייהאו  השבבים   ,

ס"מ והשבבים   5  -מחומר מעוצה בלבד ללא עלים, זרעים ופירות. גודלו של השבב יהיה כ  

  יהיו אחידים ואסתטיים למראה. 

 . חד בלבדע"פ החיות מפרט מיוחומר חיפוי אחר יותר לשימוש  .2

החיפוי  .3 שכבת  תהיה    עובי  לביצוע    10המזערית  סמוך  תהיה  השכבה  עובי  מדידת  ס"מ. 

ס"מ מסביב לגזע    150ס"מ מהגזע. שכבת החיפוי תפוזר בקוטר מיימלי של    60ובמרחק  

 העץ. "צוואר" הגזע ייחשף ויישאר גלוי.  

 דרישה לתוספת והשלמת חיפוי תבוצע בהתאם להוראות המפקח.  .4

   

העץ:  חדים מיו  יפולים ט  2.13 בפצעיםקבה  בשלד  יטפל  החיות    לן  ע"פ  בעץ  הקיימים  ישים 

  המפקח בהם ייתו הוראות לטיפול כירורגי, קשירה, תמיכה ומילוי. 
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  . כריתה לדילול עצים:1

על .1 תעשה  עצים  תוכית  -כריתת  ע"פ  תעשה  הכריתה  בצבע.  בשטח  המסומים  עצים  פי 

  ות.  תקבהתאם להעבודה השתית והחיות המפקח ו

כפילסילוק הגז   הקבלן אחראי  .2 גזם בסעיף    ם  לפיוי  וע"פ ההחיות    1.10שיקבע המפקח 

 לעיל. 

הקבלן אחראי לביצוע התיאומים בין הגורמים השוים (חשמל, מים, ביוב, תקשורת, קווי   .3

כתוצאה  שייגרם  זק  ולכל  הבטיחות  כללי  על  קפדית  לשמירה  וכד')  בכבלים  טלוויזיה 

 ה. ריתאו מהכ  מהגיזום

  

ח  2.14 הדקל  הדברת  לדקלים  כל  ב  מה:האדודקוית  גיזום  לבצע  הקבלן  שיידרש  רק  עת  (לא 

יידרש הקבלן  בהם כגד חדקוית הדקל האדומה,  הקבלן יטפל  שברחבי הישוב,  לתמרים)   בוסף 

, הטיפול יתבצע בהתאם להחיות המפורסמות מעת לעת ע"י משרד  לטפל בדקלים פעמים וספות

ופיהחקל תוך  תוחאות  המומלצי  שימוש  הכפר,  (כיום  בחומרים  הדרשת  ובתדירות  פעמים    3ם 

רשמי   באופן  מאושרים  שלא  בחומרים  טיפול  או  יסיוי"  "טיפול  יאושר  לא  דקל)  בכל  בשה 

  למטרה זו.  

הוא חלק מתכולת העבודה של  הקבלן  יובהר בזאת כי הטיפול ה"ל בחדקוית הדקל האדומה ע"י  

  . שלום וסףולים אלו תין טיפבג  קבלא ית מפרט זה ול
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  מדשאות  -3
  

עוסק  כללי:   ברחבי  הפרק  ציבוריים  בגים  בפרקים,  קיימות  מדשאות  לתחזוקת  החיות  במתן 

  .  המקומית  העירייה

פי הדרש בהחיות המפקח ובהתאם    רמת תחזוקה לזי הדשא השוים באתרים שוים תהיה על

  לאמור להלן.  

  

ור המפקח לאחזקת מדשאות  עבודה שתית לאיש  הקבלן יגיש תכית  ת:דה שתיתכית עבו  3.02

לעיל. התכית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול: השקיה, כיסוח, טיפול    1.09כדרש בסעיף  

דשא,   שיזרוע  בחול,  כיסוי  עשבים,  הדברת  עשבים,  הדברת  אוורור,  דילול,  דישון,  הדשא,  בשולי 

  ת העבודה. ובתכוליות המפקח  החהדרש בשיקום מדשאות, הכל לפי  

  

  :לטיפול במדשאות ודה שתילוח עב 

  : דוגמא ללוח עבודה שתי לטיפול במדשאות6טבלא מס' 

מס' 
 סדורי

 חורף סתיו קיץ אביב  עוה 
 חודש 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 
 עבודה 

 Δ Δ + + + + + + Δ Δ Δ Δ השקיה  1

 Δ Δ + + + + + + + Δ Δ Δ כיסוח  2

     Δ Δ Δ Ο  Δ Ο  דישון  3

   Δ + + + + + + Δ Δ Δ שוליים  4

     Δ      Δ  דילול  5

      Δ   Δ  Δ  אוורור  6

7 
הדברת  
 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ עשבים 

8 
הדברת  
      Δ Δ Δ Δ Δ   פגעים 

9 
שיקום  
       Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δקודתי 

 + + + + + + + + + + + + יקיון  10
  

Δ  =רך טיפול לפי הצו  
  כל החודש + = טיפול במשך

Ο  = פעמי -טיפול חד  



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

40  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  השקיה:  3.03

לוח הפעלה להשקיה:  3.031 קבעו עפ"י מקדם    החיות להכת  כמויות המים להשקיית הדשא 

להלן) מגיגית סוג א'. יש להשתמש לשם כך בתוי התאדות    7(ראה טבלה מס'    0.65התאדות של  

  הלן.  ל 7ס'  פי טבלה מ ועל שתיים  ממוצעים רב 

ה ייקבע לפי תכית ההשקיה או החיות המפקח בו יוגדר האזור, סוג הקרקע, עומק  מרווח ההשקי

  הקרקע ורמת האחזקה הדרשת. 

  

להשקיה:  3.032 האחרון  מתחילים  החיות  הסדיר  הגשם  לאחר  שבועות  כשלושה  או    להשקות 

  ה אחידה יש להתחילם בצור טבות מגשמיר   ת שאיןבמועד אחר שיקבע המפקח. במדשאות מוצלו

מ"מ     20עם תחילת הגשמים הראשוים בכמות של    גמר עות ההשקיה.  להשקות עוד קודם לכן

  לפחות.  

או    שבועות  3  -יש להשקות על פי הטבלה רק במקרה של הפסקת גשמים מעל ל   , בחודשי החורף

  . קחאו בהתאם להחיות המפ  במדשאות שעברו שזרוע חורפי

תהי   המים  תיבקצ כמות. כאשבהשקיה  פי  על  טבלת המרה  ה  יכין  זמן, הקבלן  פי   על  ר משקים 

  לעיל:   3.02אשר תצורף לתכית העבודה השתית בסעיף  

  ים עלות לחץ הפעלה במערכת במועדי ההשקיה המתוכיות ההשקיה  -יש לוודא תקיפי תוכ

  לן.לה  9ק  כדרש בפר היו השקיה י והמלצות היצרים לאבזרים, אחזקה ותפעול מערכות 

 מטרה בשעות רוח.  אין להשקות בה 

  .ציב המים חיותהשקיית המדשאות תיעשה בשעות הלילה  ובהתאם לה 

   יבצע הקבלן בדיקת לאורך קו ההשקיה  יובש בדשא או הבדלים בצבע הדשא  יש כתמי  אם 

מדי  צעות  באמור מים  לחצים בין ממטיר ראשון לאחרון בקו. כמו כן יבצע הקבלן בדיקת פיז

והחיותהממ  בין  גשם ההשקיה    טירים  כמות  להערכת  בשיטה  הבדיקה  לביצוע  מפורטות 

 בדשא בעזרת קופסאות בהוצאת משרד החקלאות).  

   הקבלן יתקן הטעון תיקון בהמטרה בהתאם לתוצאות הבדיקה. לצורך השלמת כמויות מים

 . התיקון חסרות ישקה הקבלן את הכתמים בממטרה יידת עד ביצוע

  יכרי י צמא, אם בבמקרים בהםשל הידוק קרקע, קרקע רדודה, חפיפת פיזור השקיה  ם סימ

ההפעלה   לוח  את  הקבלן  ישה  וכדומה,  שרבי  אוויר  מזג  סדירה,  לא  מים  אספקת  לקויה, 

 ויתאימו למגבלות או ההשתות בתאים.  

 יגביה הקבלן אות כי הממטירים שקועים מידי,  ימצא  לגובהבמקומות בהם  צוי בחלק  הר  ם 

  ללא כל תשלום וסף. האחזקה השוטפות ו  עבודותמ

  

  חישוב מת המים לכל השקיה ייעשה ע"פ הוסחה הבאה:

  

    צריכת מים יומית 
  מרווח 

  בין 
  

גודל  

  השטח 
  

כמות  

  המים 

(מ"ק לדום מטבלא  

  ) 7מס' 

X   ההשקיות  X   להשקיה   =  המושקה  

  (מ"ק)    (ד')    (ימים)   
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  זקה (מ"ק לדום ליום)רמות אח 2 -חוף ובבמישור ה –לדשא  מיםצריכת   : ממוצע7טבלא מס' 

רמת 
 אחזקה 

 דצמ' וב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוי  מאי  אפר'  מרץ פבר' יואר 

 - 1.6 2.4 3.3 3.8 4 4 3.4 2.9 2 - - רגילה 
 - 2.1 3.1 4.3 5 5.4 5.4 4.6 3.8 2.5 - - גבוהה 

  

  הטבלה חושבה לפי תחת בית דגן.  

  

  מים) לפי סוג הקרקעהשקיה למדשאות (בימרווחי : קביעת 8ס' טבלא מ

 סוג הקרקע 

 קלה  ביוית  כבדה מצע מותק 

1-2 7-14 3-7 1-4 

  

: בעות המעבר (אביב וסתיו) ישקה הקבלן ע"פ המרווח הגבוה ואף יותר מכך,  8הערה לטבלא מס' 

 לפי תאי מזג האוויר. 

  

  

  וסחה:פ דשא ע" דוגמא לחישוב מת מים להשקיית

בחודש יולי, בקרקע קלה במרוחים של    1דום באזור    3בשטח של  רגילה    מושקה ברמהתון: דשא  

  ימים כמות המים לכל השקיה תהיה אפוא לפי הוסחה:  7

  ) 7(צריכת מים יומית מטבלה מס'  X 3.2ימים  X 7(דום)   3=   67.2מ"ק לדום 

  

באופ  כיסוח:  3.04 הדשא  את  יכסח  סדיר  הקבלן  (מ  החלן  עד   עםרץ)  מהאביב  הצימוח,    תחילת 

  זים "קרים" יכוסחו גם בחורף.דרבן גראס והסתיו (ובמבר). 

  להלן.   9הכיסוח ייעשה לפי ההחיות בטבלה מס'  

  

החל מחודש אפריל עם תחילת  לפחות פעם בשבוע  לפי הטבלה  יש לכסח את הדשא באופן סדיר  

אוקטובר). חודש  סוף  ועד  הש בשא  הצימוח  כיס יבוה  ר  ל  צע  אחת  עשבי  14וח  לסילוק  ם  יום 

חריג.  דשא  את    וצימוח  לקבוע  יש  דשא  זן  לכל  המצורפת.  בטבלא  ההחיות  לפי  יעשה  הכיסוח 

  תדירות וגובה הכיסוח. 
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  : כיסוח מדשאות9טבלא מס' 

 תכיפות הכיסוח (ימים) 
גובה הכיסוח  

 (ס"מ)
 שם הדשא 

 צרגב חד צדדי (בופלו)  4-5 5-7

 " דדי "סיד צצרגב ח 3-4 5-7

 ברמודה) יבלית מצויה ( 2-4 3-4

 יבלית מצויה (ברמודה משופרת) 1-2 3

 זואיסיה אמרלד  2-3 3-4

 זואיסיה דקת עלה  2.5 7

 זיפוצה חבויה (קיקויו)  3-4 5-7

 פספלום די 2.5 5

  "דרבן גראס"  4-5  5-7

 אפר גבוה-בן 4-5 4

4 4 
סיסית השדרות (קטאקי בלו 

 ס)גר

 בט גראס 2-3 3

 תי זון רב שתי וחד ש 4-5 5

  .י המכסחתמדד מגובה משטח קשה ועד לגובה סכי גובה הכיסוח 

  

: אין לכסח דשא צמא אלא לכסחו כשהעלים בטורגור מלא. מועדי  החיות כלליות לכיסוח  3.045

  קח. ושעות הכיסוח ייקבעו על פי מגבלות המקום (רעש ושימוש) בהתאם להחיות המפ 

משטחהכיסו  רתמט  .א לקבל  יבואחיד.    ח  עהכיסוח  ומכווות  " צע  מתאימות  מכסחות  י 

 הכיסוח, מוך באביב וגבוה בשיא הקיץ ובחורף. יהקבלן ישה בהדרגה את גובה . היטב

 בכל כיסוח אין להוריד יותר משליש אורך העלים והגבעולים הירוקים.    .ב

. בכל יסוחיםוך שלושה כ בת  בהדרגה,במקרה של איחור בכיסוח יש להגיע לגובה הסופי    .ג

מהשטח הירוק. לפי הכיסוח יש להקפיד על כיוון סכיי    40%  -סיר יותר מ מקרה אין לה 

 המכסחת כך שהחתך שיתקבל יהיה חלק וישר.

סכיי    .ד כיוון  על  הקפדה  ע"י  זאת  ומריטות.  קרעים  ללא  חלק  להיות  צריך  הכיסוח  חתך 

 המכסחת והשחזתם. 

"חמים"    .ה בזים  וכיסוח  ייעשה  בחובסתיו  מידרף  וצמלפי  שלהם  הצימוח  עשביה  ת  יחת 

דשא מסוג דרבן גראס יש לכסח מידי שבוע גם בחודשי חורפית. יש לכסח פעמיים בחודש.  

 החורף. 

 .  9מאשר בטבלה מס'  20% –גובה הכיסוח בחורף בזים "חמים" יהיה גבוה בכ   .ו

סל איסוף.  ות  בעלסחות  מכב  ורק  ךאיש לכסח בשעות הקרירות של היום הקבלן ישתמש    .ז

   לעיל. 1.10דרש בסעיף ותסולק כ  ףחת תיאסהכס

וכו'    .ח ערוגות  ובשולי  הכבישים  בשולי  במדרכות  שותרו  כסחת  יטאטא   -שאריות  הקבלן 

 ויסלק מיד לאחר כל כיסוח.  
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הופעת   .ט עם  הקבלן  יכסח  חורפית,  שתית  חד  עשבייה  ע"י  שיבוש  במכסחה    הלמיעת 

לכל זן.    4ס'  ה מאשר בטבלה מוגב   20%  -בכיהיה  ח  יסוגובה הכרוטרית בכל זי הדשא.  

  מועד הכיסוח מחודש דצמבר עד סוף פברואר.  

 להשתמש בחרמש מוטורי לשם כיסוח !.  איןבשום פים ואופן   .י

  

יש לטפל באופן קפדי וסדיר בשולי המדשאה כך שיהיו ישרים    הטיפול בשולי המדשאה:  3.047

אין הדשא.  קו  ע"פ  הדשאאת  לאפשר    ומעוגלים  לעצים  לשטחי  חדירת  שבילים  ,  השיחיות, 

ולמתקים. יש להרחיק את הדשא חצי מטר משיחיות ולהקפיד על שוליים אים לאורך    וריצופים  

  . השבילים וסביב מתקים

  להלן   10ידי הקבלן, במשך כל השה עפ"י טבלה מס'  - הטיפול בשולי המדשאה יעשה על  .א

 במדשאה. והוא חלק בלתי פרד מהטיפול 

(עד כציבע  .ב צעירים  יורחק למרחק של קוטר הצמרת שים ממועד השת  3  ם  ילה), הדשא 

 ס"מ סביב הגזע.   50ולא פחות מרדיוס  

  ס"מ בלבד מהגזע.  50בעצים מבוגרים הרדיוס יהיה   .ג

ובלבד שלא   גרזן, חותך קטים וחרמש מוטורי  - יתן לטפל בקטים באמצעים מכיים כגון  .ד

 . יפגע גזע העץ

 כימיים כלל. אמצעים המדשאה ב   וליטפל בשלאין   .ה

  

  : טבלת טיפול בשולי הדשא 10מס'  טבלא

 השיטה 
מס' 

טיפולים 
 בשה 

הטיפולים 
 ומועדם 

 תיאור העבודה
מיקום 
 השוליים 

 הערות

 קוצץ פיאות

פעם  
  7 –בחודש 

פעמים  
 בשה 

  –אפריל 
 אוקטובר 

חיתוך רציף עד  
לעומק  

  5מיימאלי של 
 ס"מ 

סמוך לשבילים,  
ת,  מדרכו
ים  משטח

הם  ומקומות ב
בן שפה  יש א

 גית 

לפגיע  אין 
בממטירים  
ובעצמים  

אחרים המצויים  
 בשולי הדשא. 

חרמש  
 מוטורי

אחרי כל  
 כיסוח 

  –יואר 
 דצמבר

חיתוך אכי  
סמוך לקירות,   וקיצוץ שלוחות 

עמודים,  
אלמטים  

דוממים, שולי  
 ערוגות ושיחיות 

אסור לפגוע  
בקליפות  

העצים, שיחים  
ובעצמים  

 חרים א
ומר ס בחסויר

צורבי 
עמיק כגון מ

או "בסטה" 
 ש"ע

פעם  
  7 –בחודש 

פעמים  
 בשה 

  –אפריל 
 אוקטובר 

ריסוס פס צר  
  5ברוחב של 

ס"מ ובריכוז  
  אחומר של
 1%יעלה על 
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   דישון: 3.05 

בסעיף    .א הדרשת  עבודה  תכית  הכוללת    1.09במסגרת  מפורטת  דישון  תוכית  יגיש  הקבלן  לעיל, 

הדישו  כל מועד  של  התוכמד  ן  תוכשאה,  עלית  בה- ן  הקבלן  המפקחידי  להחיות  התכית  תאם   .

  . תאושר ע"י המפקח

להלן. פיזור הדשן יעשה בתאום    11סוג הדשן, כמותו ותדירות הדישון ייקבעו בהתאם לטבלה מס'    .ב

 עם המפקח.  

לקבל    .ג הקבלן  למפקח  מראש  על  ולספק  הדישון  ביצוע  לפי  הדשן  לסוג  המפקח  אישור  את  את 

המעות  תעוד עהמשלוח  גםידות  כמו  הדשן  טיב  הריקים  ל  הדשן  שקי  כל  סיום    את  לאחר  מייד 

 הדישון. 

 אין לדשן מדשאה חולה או צמאה אלא עפ"י החיות המפקח.  .ד

 

  

   סוגי דשים: 3.051

קצב שחרור הדשן בקבוצה זו מתייחס  ,  הדשים בהם יתבצע הדישון יהיו דשים בשחרור מבוקר 

  חודשים.   3שמשך פירוקן הוא  פעמים בשה לדשן 3הדישון בהם הוא ם.  דשיחו 3של   שחרורמשך ל

יוגדר  אלובחלק מדשים   איטי  בשחרור  דשן  זה,  במכרז  כי  להלן  יובהר  של הדשן מסיס.  , חלקו 

  .30%על   איו עולהכדשן בו החלק המסיס של החקן בשחרור מבוקר 

 

  

  שה דום) לפי עות ה\כמות דשן (ק"ג: 11טבלא מס' 

  וסתי

 אוקטובר -טמבר פס

  קיץ

 אוגוסט –יוי 

  אביב 

- מרץ 

 מאי 

היסוד 

 הדרוש

 חקן צרוף 6 4 5

 צרוףאשלגן  2 3 5

 לפי הצורך 
סופר  –זרחן 

 פוספט 

לפי הצורך במקרים של   גופרת הברזל

 הצהבה 
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    פיזור הדשן:   3.052

  ד. הקבלן יפזר את הדשן בצורה אחידה באמצעות מפזרת דשן מתאימה בלב  .א

 ות.  שע 48ה תבוצע תוך טי, ההשקי חרור איבש בדשן  .ב

גר'    500בחודשים יוי, יולי, אוגוסט ירסס הקבלן גפרת ברזל, רק בעת צורך, בכמות של    .ג

בתוך   היצרן,  הוראות  לפי  משטח  בתוספת  לאחר    30לדום  לרסס  יש  לדום.  מים  ליטר 

במשך   אין להשקות  רוח.  ללא  בלבד  בבוקר  ומוקדם  ר  שעות  24השקיה  זה. יסו לאחר  ס 

  המפקח.  ר אחר טעון אישור ס בחומריסו

  

, הדילול  ששיידרפי הצורך ולפי החיית המפקח, הקבלן יעשה דילול דשא במועד  -על  דילול:  3.06

  יעשה בצורת שתי וערב ע"י מדללת מקצועית מתאימה למצב הדשא ומרבד הכסחת.  

דילול  ולות הת. בגמר פע כסחי גזם ואת כל החומר שדולל יש לאסוף מיידית מהדשא כמקובל לגב 

  ון עותי ולהשקות, על פי הכמות המומלצת לעוה.  יש לדשן דיש

  

  . לפי החיית המפקחאו יותר   פעמיים בשה-פעםהאוורור ייעשה  אוורור: 3.07

לעומק    האוורור  .א ציוריות  מאווררת  באמצעות  של   5יבוצע  יקוב  ובצפיפות  לפחות  ס"מ 

  .  חורים למ"ר 200לפחות 

 ה. קודם לביצוע העבודגלוים יסומו בד ים  הממטיר  .ב

תת    .ג מערכות  או  ההשקיה,  ומערכות  לצרת  שייגרם  זק  לכל  בלעדית  אחראי  הקבלן 

 קרקעיות אחרות, זקים אם גרמו יתוקו מיידית ע"י הקבלן ועל חשבוו.  

הקבלן    .ד מהקרקע,  גלילים  המוציאה  את במאווררת  שואבת  מכסחת  באמצעות  ישאב 

אוהגלילים   ברריות  אשת  ירסק  לא הגלילים  כבדה  שארית  ש  24חר  שת  את  ויסלק  עות 

 הדשא כמקובל לגבי חומר מדולל. 

  

עשבים:  3.08 רב    הדברת  מעשבייה  שתית,  חד  מעשבייה  קיים  דשאים  על  ישמור  הקבלן 

עלים (רחבי  גומא  שתית  על  ,  המדשאה,  את  המזהמים  אחרים  דשא  מיי  כמו  דגיים)  או 

  :אותולות הבהקבלן לקוט בפע 

 שבים רחבי עלים העותיים במדשאות.  הע ברה מלאה את כלהקבלן ידביר הד  .א

ידי הקבלן, למיעת עשבייה ייקבע בתאום עם המפקח. הקבלן יידע את -אופן הטיפול על  .ב

 המפקח על תוכית הריסוסים קודם לביצוע, ויקבל את אישורו. 

דגיים בדשא, בחומר סיסט  .ג גד עשבים  ריסוס  א וב  מי שיצר במקרה של  סור  את הדשא, 

 משטח הדשא.  2%ש יעלו על  צריבות וכתמי היובשה

מ  .ד הגדול  יובש  וכתם  גדולים  עשבייה  במוקדי  ריסוס  של  זה    2%- במקרה  טיפול  ייעשה 

ימים מהריסוס    30באישור המפקח, ובתאי שהקבלן ישלים את המדשאה בקטע זה, תוך  

 .  ט במפרט זהפורתעשה כמע"י מרבדי דשא ממין/זן זהה לדשא הקיים ההשלמה 

  - ו  1.03,  1.02קבלן להוג עפ"י ההחיות הכלליות כאמור בסעיפים  סוס כימי, על הרי  בכל  .ה

 לעיל.   1.04
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ידי הקבלן, בכמות  -ריסוס חומר גד מזיקים ייעשה על  \פיזור    הדברת פגעים (הגת הצומח):  3.09

  1.04  -ו  1.03  , 1.02יפים  בסעבחוזה ופי המלצות יצרן החומרים תוך קיום כל הדרש  -ובתדירות על

הדש לאיתור  לעיל.  הדשא  יבדוק את  השה. הקבלן  כל  במשך  וגורמי מחלה  מפגעים  קי  יהיה  א 

  מחלות ומזיקים אחת לשבוע.

ו  .א הדשא  של  האסתטי  במראה  לירידה  הגורמים  מחלה  או  מזיק  הופעת  של  או  \במקרה 

  לכתמי יובש, הקבלן אחראי לדווח על כך מיד למפקח. 

יבקה  .ב מוצע  בלן  כגד  ריסוס  ע  בזיף  עלים  בחומרים  מחלות  ("קיקויו")  חבויה  וצה 

- "מצידן" "אוייסיסטאן בראבו" או בחומרים מורשים, שווי ערך עפ"י החיות בתווית על

גבי האריזות ובאישור המפקח. הטיפולים יעשו בתדירות שתדירות שתקבע ע"י המפקח  

 ספטמבר.  -בחודשים מאי 

יבצע    .ג מהקבלן  קרק  ועריסוס  פטריות  ככגד  או    ריזוקטויהגון  ע  זויסיה  בדשאי  סולי 

"ריזולקס" במיון של  ב כ  ק"ג לדום או בחומרים   1דשאים אחרים שייתקפו בחומרים 

 . וב' ובכל מועד אחר שייקבע ע"י המפקח- ש"ע. הטיפולים יעשו בחודשים אוק'

המפ  .ד של  עייו  ראות  שלפי  וזק  מזיק  הופעת  של  דורשבמקרה  לקים  קח    טילתטיפול 

 . גרגיריטלסטאר"  בחומרים מורשים לגן הוי דוגמת ", יעשה טיפול יקיםהמז

  

ובקרקע    3.10 בחול  בחול    :(Top dressing)כיסוי  כיסוי  יבצע  הקבלן  המפקח,  דרישת  לפי 

ל  5עד    חולית  ובקרקע דילול או  אחר  ס"מ גובה, (המדידה סמוך למועד הפיזור), לצורך מילוי או 

  מדשאה.הכל לפי מצב ה רותלוי שקעים או בוילמ  ורור אואו

יבשה, מפוררת היטב וללא    חרסית,  5%חולית עד  הקרקע שתשמש כחומר חיפוי, תהיה    .א

  ואבים. שרידי צמחים, עשבים, זרעי עשביםאבים, ,  גושים

 או מייד לאחר דילול או אוורור.   הסתיו-אביב מההפיזור ייעשה   .ב

 תושקה.   והמדשאה העותית שוןמת הדיתפוזר   החוללאחר פיזור   .ג

 עד לקבלת שכבה אחידה. מקצועיים (top dresser)רקע ייעשה בכלים ייעודיים פיזור הק  .ד

שבין    .ה וכד'  חריצים  בורות,  שקעים,  למילוי  קרקע  ל  5בהוספת  בשטחים    10  - מ"מ  ס"מ, 

פי    מכל שטח המדשאה: יש להוסיף את קרקע המילוי וליישרה עד  10%שאים עולים על  

 המדשאה. קע קר

 

קודתי של מדשאה ייעשה בכל מקרה בו הדשא מת, התוון, שובש  שיקום    אה:קום מדששי  3.12

  בעשבים שלא יתים להדברה בררית או כל סיבה אחרת. 

יעלה על    .א וללא כל    בגן מסך כל המדשאות    10%היקף השיקום לשה החל על הקבלן לא 

י מה"ל  גדול  בשטח  שיקום  וסף.  עלתשלום  במפ  פי -בוצע  מיו האמור  לפי  רט  או  חד 

 המפקח.  החיות 

 השיקום ייעשה באביב עד הסתיו, לפי הצורך.    .ב

שתיים או זן דשא לא רצוי,  -במקרה של שיקום הדרש כתוצאה משיבוש ע"י עשבים רב  .ג

סיסטמיים   בחומרים  בריסוס  הצומח  סוגי  לכל  טווח  רחבת  סיסטמתית  הדברה  תיעשה 

 שבועות.    3-4 -ר כ ה מלאה לאחדברמתין לה(גלייפוסטיים), יש לה
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והקרקע  לאחר    .ד דשא  וחלקי  עשבים  שאריות  יסולקו  לעיל,  מההדברה  כתוצאה  הייבוש, 

 ס"מ לפחות.  20תעובד, ע"י קלשון חפירה, או באמצעים מכיים, לעומס של 

 או תוסף לפי הצורך עפ"י מפלס הדשא, וגובה השבילים. \קרקע תסולק ו  .ה

ב  .ו הקרקע  את  לטייב  לטר  לי  10  -יש  בשחרור    מ"ר,   1-קומפוסט  מלא  לפי  ודשן  מבוקר 

 ס"מ.  15-10החיית המפקח. את הקומפוסט והדשן יש להציע ע"י עיבוד לעומק 

יפולסו    .ז המרבדים  שבמקום,  הדשא  מזן  מרבדים  יוחו  קל  והידוק  החלקה  יישור,  לאחר 

 בלבד. קרקע קלה בגובהם ויהודקו לגובה המדשאה הקיימת. קרקע המרבד תהיה 

שבועות, עד לקליטתם   4-3, במשך  ע' זמית)(באמצעות מ  בפרד  יושקו בוסף,דים  רבמה  .ח

ותדירות   האוויר  מזג  הקליטה,  מידת  לפי  שיידרש  ככל  תיעשה  השקיה  תוספת  המלאה. 

 ההשקיה שבמקום.  
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  שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי שוים  - 5
  

(שיחים, מטפ  סוגי השיחים  לכל  להלן מתייחס  וצמהאמור  מעוצחי  סים  בגכיסוי  ללא קשר  ים)  ן 

  להלן.   6ראה בפרק   ורדים. לגבי הטיפול ב למיקומם

  

הקבלן יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח לאחזקת שיחים,    תכית עבודה שתית:  5.01

כדרש בסעיף   כיסוי מעוצים  וצמחי  זה   1.09מטפסים  לפי הדרישות במפרט  לעיל. התכית תוכן 

מטפסים וקשירתם, דישון, זיבול,  ים, גיזום, תמיכת  רת עשבקרקע, הדב  ודייה, עיבותכלול: השק

  הגת הצומח, חיפוי, דילול ושתילת צמחים, הכל לפי הדרש בתכולת העבודה ובהחיות המפקח.  

  

  השקיה:  5.02
  השקיית שיחיות צעירות   -א 

ס באופן  להשקות  יש  בייהם,  וסגירת המרווחים  באעד להתבססות השיחים  גשומים  זורדיר.  ים 

מה הקיץ  החל  סוף  עד  מס'  אביב  טבלה  ההשקיה    12עפ"י  מרווח  דלהלן.  הטבלה  ע"פ  השה  כל 

  תקבע ע"פ סוג הצמח, העוה, סוג הקרקע ועומקה. להשקיהוכמות המים 

  

  : צריכת מים ממוצעת של שיחים צעירים (מ"ק לדום ליממה) 12טבלא מס' 

מרווח השקיה   סתיו  \אביב  קיץ 

 ים בימ

 צמחים ת הקבוצ

 צריכה מעטה  14-21 1.2 1.7

 צריכה ביוית  7-14 1.8 2.2

 צריכה רבה  5-7 2.5 3.5

על   העולה  במרווח  להשקות  מומלץ  לא  קלות  להשקות    14בקרקעות  יש  צעירות  בשיחיות  יום, 

  לעיל.  12ימים ובהמשך ע"פ טבלה  5-7  –בשה הראשוה אחת ל 

   

  וסחה לחישוב מת ההשקיה : 

  צריכת המים היומית    X מרווח השקיה  Xשטח גודל  להפעלת =  ים כמות המ 

  )  12(בימים)        (מ"ק לדום ע"פ טבלה    השיחיות      (מ"ק) 

  (דומים)  

  פי המקדמים דלהלן : - חישובי צריכת מים לפי מקדמי התאדות מגיגית סוג א' ייעשו ,על

  .  0.50  - 0.35ה גבוהה ריכ; צ0.35 – 0.25; צריכה ביוית  0.20 -  0.15צריכה מעטה 

  

  עזר בשיחיות מבוססות   השקיית -ב 

  לשיחיות בוגרות ומבוססות שצריכת המים שלהן ממשקעים בלבד.  ןהשקיית עזר תית .1

מאי .2 החודשים  במהלך  ישקה  כמות -הקבלן  (כאשר  במיוחד  שחוות  שים  לאחר  אוקטובר 

ל  הייתה מתחת  יכרימצ  כן, בכל מ"מ/שה). כמו    250  -המשקעים השתית  בו  בצמחב  ים  ם 

ר לא  צמא  תהיה  סימי  השקיה  בכל  המים  כמות  להישרדותם.  סביך  חשש  וקיים    40גילים 

 מ"ק לדום.  

 ההשקיה תיתן בתחילת כל חודש בחודשים מאי, יוי, יולי, אוגוסט וספטמבר.   .3
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ואחיד. .4 יעיל  בפיזור  הוף  מעל  בהמטרה  או  בטפטוף  יעשה  ההשקיה  ומ  ביצוע  ע'  במידה 

אותה יציב    ן במערכת השקיה זמית ויידתתקיה, ישתמש הקבל הקבועה בגן איה    יהההשק

  לצורך השקיית העזר על חשבוו כחלק מתכולת העבודה וללא כל תשלום וסף. 

  

  

: עיבודי קרקע לצורך מיעה ודיכוי של עשבייה חורפית. פתיחת הקרקע לאוויר  עיבודי קרקע  5.03

כבדות בקרקעות  המיע  -  ולמים,  העליות  הוצ קרום  הגשמין  ע"י  בחורף  את  ר  יבצע  הקבלן  ם. 

  להלן:   13העיבודים כאמור בטבלה  

 י, כס"מ.   7-10 -של כ  קלשון, טוריה או מקלטרת לעומהעיבוד יבוצע ע"י כלי מכ  

   .עשבייה שהוצאה מהערוגה בזמן העיבוד, הקבלן חייב לסלקה מהשטח 

  ע הקבלן מפגיעההשקיה.  ערכת ה ורשיהם ובמבש  בצמחים,בזמן העיבודים, ימ 

   ע מלעבד או  העיבודיםיהם, הקבלן יימייעשו בצמחים צעירים עד לסגירת המרחק שבי

מוע   חומר  יתן  בהן  בשיחיות  או  חיפוי  בחומר  מחופות  בערוגות  הקרקע  את  לקלטר 

  הצצת עשבים, זאת לפרק זמן המתאים לפעילות החומר.  

  

  תות ומבוגרועיריחיות צ: עיבוד קרקע בש13טבלא מס' 

 בודהעי מועד
 השיחיות 

 אפר'  מאי  יוי  יולי  אוג'  ספט'  אוק'  וב'  דצמ' יואר  פבר' מרץ

+  +  + (+)     +  

שיחיות  

צעירות עד  

 לסגירתן 

+           + 

שיחיות  

מבוגרות  

 בזמן חידוש 

  (+) בעת הצורך 

  

עשבים:  5.04 יהיו  הדברת  השיחים  ששטחי  לכך  אחראי  מעשבילחל קיים    הקבלן  חדוטין  - יה 

  כל השה.  שתית-שתית או רב

להדברתם   לדאוג  הקבלן  על  וותיקות,  בשיחיות  או  צעירות  בשיחיות  עשבים  הופעת  של  במקרה 

עשבים,   קוטלי  ע"י  כימיים  באמצעים  או  קודם)  סעיף  (ראה  ידיים  מכיים,  באמצעים  המלאה 

הדברת עשבים    ומרים.או שילוב חים  סלקטיבימועי הצצה או קוטלי מגע צורביים או חומרים  

  תיים תיעשה רק ע"י חומרים סיסטמיים.רב ש

  14לעיל לפי האמור בטבלה    5.01הקבלן יכין תכית עבודה שתית להדברת עשבים, כדרש בסעיף  

על   עלה  שגובהם  עשבים  מהשטח  יסלק  הקבלן  במפרט.  וכדרש  השלמת    15להלן  לאחר  ס"מ 

    השפעת פעולת הריסוס.

טרם הדברתה. כמו כן, ימע הקבלן באמצעות    ס"מ,  10גיע לגובה  ה בטרם הסס עשביייר  הקבלן

  הדברה, חטת זרעים של העשבייה הבלתי רצויה.  
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הקבלן אחראי לכך שצמחי הגן לא ייפגעו בזמן הריסוס או לאחריו, או מטיפולים מכיים אחרים.  

מהטי כתוצאה  הגן  לצמחיית  זק  ייגרם  בו  מקרה  צהקב פולים,  בכל  יחליף  שיזוקה  מחייה  לן 

  דשה זהה, ללא תמורה מסוג כלשהו. בצמחייה ח

  

  : הדברת עשבים בשיחיות 14טבלא מס' 

  חודש הטיפול בשה   מס' טיפולים מיימלי   הטיפול  העשבים

  עשבייה חד שתית 

  אוקטובר / מרץ   2  ריסוס במוע הצצה 
  על פי הצורך   8  ריסוס בקוטלי מגע 

  הדברה משולבת
  ל מגע וט + קמיעה 

1  
ובלבד  יואר -דצמבר
ייה לא תעלה  שהעשב

  ס"מ  7על 
יכוש ידי ואו חרמש  

  מוטורי 
  על פי הצורך   6

  
  עשבייה רב שתית 

  
  מאי /יולי / ספטמבר   3  חומר הדברה סיסטמי 

עשבייה רב שתית  
  במוקדים 

  כל השה   לפי הצורך   חרמש מוטורי 

  בטים מעוצים 
מריחה בחומר הדברה  

  מי סיסט
  ך הצור י פ על  3

  

  טבלה :  הערות ל

מ חדבשיחיות  עשבים  וסילוק  הצצה  במועי  להשתמש  צורך  אין  וף  וצפופות  שתיים  -בוגרות 

  מתוכה ייעשה בעיקר ע"י יכוש ידי.  

בשיחיות צעירות ודלילות וף בגן עשה שימוש במוע הצצה הקבלן יפעיל את החומר ע"י המטרה,  

  מיד לאחר הריסוס.  

  ר הקבלן ע"י קוטלי עשבים ברריים.  בתוך השיחים ידבי  ים בקרבת אודגי םיית ש-רב עשבים

עשבים   בקוטל  בעשבים  יטפל  הקבלן  בצמח,  לפגוע  עלול  שהריסוס  סכה  קיימת  בו  מצב  כל 

  סיסטמי בטכיקת מריחה "וליטוף".  

רב עשבים  כגד  מוטורי  בחרמש  בקוטלי-השימוש  השימוש  את  להחליף  בו  אין  עשבים    שתיים 

  בעיה זמית.   בש מרוסס או לפתור חומר יקידו לסלק ותפ

  

  גיזום: 5.05

לעיל) בהתאם לטבלה ולדרישות    5.01הקבלן יכין לכל אתר תוכית עבודה שתית (כדרש בסעיף  

  המפקח. 

על  ייעשה  שיחים  חידוש  -גיזום  פריחה,  לשיפור  צמיחתם,  לבקרת  צורתם,  לשמירת  הקבלן  ידי 

ג  מבוגרים,  פו צמחים  ועיצוב.  רמליזום  לגי  שיאין  בשיחיותזום  או    חים  (כ"כדורים"  בפרד 

  אלא אם תה החיה מפורשת לכך ע"י המפקח. ויש "לחבר" את השיחים כגוש אחד  "קוביות") 

להלן באופן שיתאים    15גיזום השיחים מן, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום ייעשו עפ"י טבלה  

  ולעוה.    חתורות צמילכל מין בגן, לאופי ולמהי
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  לליות : ות כהחי 

לשדה גדרו  .א מפריעים  או  צר  במקום  השתולים  גידול  מהירי  וצמחים  פורמליות  חיות  ת 

יגזום פעם בחודש במועדים קבועים החל ממאי עד אוקטובר,  ראייה או למעבר, הקבלן 

ימוח  ופעם בחודשיים מובמבר ועד אפריל פרט לצמחים הרגישים לקור. בצמחים איטיי צ 

תירותד הגיזום  לת  והרו ופחת  הגובה  עם  מחצית.  ייקבעו  והתדירות  לגזמם  שיש  חב 

  להלן.  15המפקח ויבוצעו כפי שמופיעים בטבלה 

בגדרות חיות קיימת אפשרות לבקרת צמיחתן ע"י גיזום לגובה הרצוי, ולאחר מכן ריסוס    .ב

שלא ובתאי  באישור המפקח  רק  יותרו  כזו  ובקרה  גיזום  צמיחה.  ה  מראייפגע    במווסת 

 יחתו.  הצמח ופר 

 .  15תווו הקבלן יחדשם עפ"י ההחיות בטבלה שיחים מבוגרים שה  .ג

ייעשה בכל עת על  .ד בוגרים  עפים,  - עיצוב שיחים  דילול  יכלול  פי החיות המפקח. הגיזום 

ומיעת התפרצות חוזרת של עפים    , הפרדה בין מיים שוים הסחה, הקצרה, הרמת וף

 מהגזע.  

מקרה    .ה עפיבכל  למעחי ש  של  המפריעים  רים  שדה  בשבילים,  וכדומה,  בר  חלוות  איה, 

 הקבלן חייב לגזום ע"י הקצרה דילול או הסחה.  

שמוטים    -מטפסים    .ו עפים  של  הסחה  וכן  צימוח  הכוות  לצורך  עשה  מטפסים  גיזום 

גיזום מסביב לחלוות, פתחי מבים, סמוך למזגים ומתקים, ובכל   - ועפים שמפריעים  

 רת הפרעה.  וצקום בו  מ

 . 1.10לא אחר כל דרישות היקיון כמפורט בסעיף קבלן חייב למקרה הבכל מ  .ז

 

  : גיזום שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים15טבלא מס' 

  סוגי הצמחים*   אופי הגיזום
פעולות הגיזום 

  הדרשות
  תדירות הגיזום

  עות הגיזום
***  

  
גיזום לצורה  

  טבעית** 

ה,  הסחה, הקצר   שירים 
  ל דילו

  רואר יואר פב  ם בשה עפ

סחה, הקצרה,  ה  ירוק עד  
  דילול 

  מרץ  פעם בשה 

  
  חידוש 

דילול והקצרה    שירים 
  סמוך לקרקע 

  פברואר -יואר   על פי הצורך 

דילול והקצרה    ירוק עד 
  סמוך לקרקע 

  אפריל -מרץ  על פי הצורך 

גיזום פורמאלי  
של גדרות חיות  

וצמחי כיסוי  
  מעוצים 

כל צמח המשמש  
  גדר חיה כ

  18מוח  י צימהיר  ם פורמאלי זוגי
  בשה פעמים 

  
  איטיי צימוח 

  פעמים בשה  9 

כל השה פרט  
  לאיטיי צמיחה 

כל צמח המעוצב    עיצוב מיוחד 
  על גזע וכדומה 

גיזום פורמאלי,  
הקצרה, סילוק  

  חוטרים 

כל השה בדומה  
  לגדר חיה 

הסחה, הקצרה,    שירים   מטפסים 
  דילול 

  ברואר יואר פ  פעמים בשה  1-3

י עד  וקיר
  ותים ושירים מ

,  הסחה, הקצרה
  דילול 

אפריל, יוי,    פעמים בשה  1-3
  אוקטובר 

  

  * צמחים רגישים לקרה יגזמו לאחר חלוף סכת הקרה.  

  ** בצמחים בעלי מופע פריחה או פרי מרשימים, יש לדחות את הגיזום לאחר המופע.  
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פי תכית  -על  כל מין המתאימים לים  ה במועד*** גיזום מיוחד  להעשרת פריחה ולהדגשת פרי יעש

  לעיל.   5.01דה השתית שאישר המפקח בסעיף העבו

  

  תמיכת מטפסים:   5.06

כל    .א של  הטיפוס  אופן  עפ"י  עת  בכל  מן  צימוח  והכוות  וקשירה  לתמיכה  אחראי  הקבלן 

  צמח. הקבלן אחראי לכך שצימוח המטפסים יכוון עפ"י תכית הגן.  

יב. תיקוים  בחודש אפריל ובאב  החורף  צמיחה בסוףי ההה לפעות הקשירה העיקרית    .ב

 ייעשו פעמיים במשך השה בחודש יוי וספטמבר ובכל עת שיידרש.  

קשירת המטפס לגדר, לקיר או לפרגולה תעשה באמצעות חבל מתכלה (סיזל, פשתן וכו'),    .ג

מק  5בעובי   ולהשאיר  להקפיד  יש  הקשירה  בזמן  גומי.  רצועות  או  לפחות  ום  מ"מ 

ולהק  בותלהתע על הגזע  ש  פיד  המגע  שקודת  שלא כך  רכה  תהיה  הקשירה  עם  הצמח  ל 

 תגרום זק למטפס. 

  

כדרש    דישון:  5.07 מעוצים.  כיסוי  וצמחי  מטפסים  שיחים.  לדישון  שתית  תכית  יכין  הקבלן 

  פי דרישות המפקח ובהתאם לאמור להלן:  -לעיל, התכית תוכן על 5.01בסעיף 

להלן, ולפי    16"פ טבלה  ו בתכית העבודה ע וכמותו יקבערותו  תדי הדישון  סוג הדשן, מועד    .א

  דרישת המפקח. 

 לעיל.    1.13דישון באמצעות מערכת ההשקיה אפשרי רק בהתאם לאמור בסעיף   .ב

 אין לדשן צמחים סובלים או חולים (יובש, או פגעים).   .ג

 . מחי הגןולהימע מדישון העלול לגרום זק לצ  16אין לדשן מעבר למומלץ בטבלה   .ד

 פי הצורך.  - שים ראשוות על  3דישון במשך  ן תיחיות צעירות יישב  .ה

יית   .ו בוגרות  האטה    ןבשיחיות  של  במקרה  או  מחסור  סימי  הופעת  עם  רק  דישון 

 משמעותית בצימוח, ירידה בפריחה או במראה הצמח.  

בהתאם   .ז באביב,  לפחות  לשה  אחת  בוגרות  שיחיות  לדשן  יש  מאוד  קלות  בקרקעות 

 מעבדה.    קותאות בדילתוצ

תעבדיקות    .ח במצקרקע  רק  משמעותית  שה  האטה  או  מחסור  סימי  כשיש  הבאים:  בים 

הדרשת  הרמה  ע"פ  ייעשו  דישון  השלמות  בשיחיות).  חידוש  גיזום  לאחר  ואו  בצימוח 

בבדיקות קרקע   רצויות  דשן  כמויות   : חקן    20ח"מ, אשלגן    15זרחן    - דלהלן    25ח"מ, 

וצעו לפי דרישת מתכולת העבודה ויבהקבלן כחלק  ע"ח    היוהקרקע יעלויות בדיקות    ח"מ.

   המפקח.

  10-15דשים בשחרור מבוקר בשיחיות צעירות ייתו ע"י הצעה בסמוך לטפטפת בעומק    .ט

 ס"מ ובשתי קודות בקרבת השתיל. 

חידוש, יפוזרו באחידות על פי כל  - דשים בשחרור מבוקר, בשיחיות בוגרות, לאחר גיזום  .י

 בקרקע בקילטור, או בדרך אחרת. ). הדשים יוצעו בוד והתיחוחת העיל עופ  לפי(השטח 

דשים מסיסים יפוזרו באחידות על פי כל השטח לפי השקיה. בערוגות בהן פי הקרקע    .יא

לוף   מעל  הדשן  יפוזר  סגורות  בשיחיות  קל.  בקילטור  לקרקע  יוצעו  הדשים  חשופים 

  טרה.  שטף ויוצע מייד ע"י המיהצמחים וי
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שעות מהדישון ובכמות    24מים יירדו תוך  תתאפשר רק אם הגש  שן ע"י גשמיםת הדעלפה

  מ"מ לפחות, בכל מקרה אחר תופעל המטרה לאחר הדישון. 15של 

יית   .יב ובאפריל  ןהדשן  הגשמים  עות  תום  לפי  לקרה  - במרץ  הרגישים  בצמחים  מאי 

  ובמקומות בהם יש השקיה קבועה. 

מ  . יג סימי  המפגיים  מיבצמחים  ובקרקעו וחד חסור  בים  ייעשה  סיסת  הדישון  ע"פ  יות 

 אלמטים. - החיות המפקח ובמידת הצורך יכלול תוספת של מיקרו 

  

  מ"ר)  1 -: דישון לשיחיות ממוצעות (גר' ל16טבלא מס' 

  אלמטים  - מיקרו  בתוספת  4-2-3 ביחסהדישון יעשה בדשן בשחרור מבוקר לשה 

פרחים רב  

 שתיים ** 

שיחיות  

 ת * בוגרו

ת  צעירו יותשיח

 םשי 3עד 

 ג"ר  100 ר ג" 150 ג"ר  100

  הערות:  

  . באדמות קלות כל שה באביב.  או לפי החיית המפקח * רק במקרה של האטת גידול

רב בפרחים  הצמח  -**  חלוקת  לאחר  מבוקר  בשחרור  דשן  להציע  יש  עשבויים  וצמחים  שתיים 

  ולפי שתילתו מחדש.  

  

עם היפגעותם, הטיפול  לטיפול מיידי בהם  צמחי הגן ו   ריאות בל  אין אחרהקבל  הגת הצומח:  5.09

  לעיל וכדרש במפרט.   2.10בצמחי הגן יהיה ע"פ הקווים המחים בסעיף 

  חיפוי חדש יבוצע לפי דרישות המפקח.    .א

 מבחית הרכב וכמות לפי החיות המפקח.    -אחזקת חיפוי תהיה בהתאם לחיפוי קיים   .ב

 ת המפקח. יטופל בהתאם החיוורות גמבוגרות וסות ם בשיחי חיפוי טבעי של שר עלי  .ג

 

קיימים:  5.10 צמחים  יש  בהם  ושטחים  בשיחיות  צמחים  ושתילת  את    דילול  יתחזק  הקבלן 

ידלל   הקבלן  ובצפיפות.  במראה  ורציפים  אחידים  שיהיו  כך  הצמחיים  הכיסוי  ושטחי  השיחיות 

  רים.  החסמקומות  צמחים צפופים מווים וחולים וישתול צמחים חדשים ב 
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  ורדים  -6
  

ורדיםכללי  6.01 תכית    :  יגיש  הקבלן  הקבלן.  של  העבודה  בתכולת  למוגדר  בהתאם  יתוחזקו 

בסעיף   כדרש  ורדים  לאחזקת  המפקח  לאישור  שתית  לפי    1.09עבודה  תוכן  התכית  לעיל. 

י  בוד ומח, עיהדרישות במפרט זה ותכלול: השקיה, דישון, זיבול, גיזום, הדברת עשבים, הגת הצ 

חיות המפקח.  שלמת חיפוי, הכל לטוע, הקרקע, שדרש בתכולת העבודה והפי ה  

  

מרץ  השקיה  6.02 הה  ההשקיה  עות  גשומות    -:  שאין  ובשים  שחוים  באזורים  ובמבר, 

  ההשקיה גם בחודשי החורף. 

מזג    .א ותאי  האקלימי  האזור  הקרקע,  סוג  לפי  בפועל  יקבעו  ההשקיה  ותדירות  כמות 

  . רהאווי

ובי צריכת המים עשו על פי מקדם התאדות  דלהלן (חיש  17בלה  יה תתבצע לפי טשקהה  .ב

  מגיגית סוג א'):   0,6

  ליממה) \מ"ר  \(ליטר : כמות השקיה לורדים 17טבלא מס' 

חורף באזורים  

 ללא גשמים 

 \אביב  קיץ 

 סתיו 

מרווח השקיה  

 בימים * 

 סוג הקרקע 

 קרקע קלה  3-5 3.5 4.5 2.5

 קרקע כבדה  7-10 3.5 4.5 2.5

  

  

יש*   צעירים  בקרקעות    בשתילים  גם  התכוף,  ההשקיה  מרווח  פי  על  הראשוה  בשה  להשקות 

  שאין קלות. 

  וסחה לחישוב מת ההשקיה היומית: 

    צריכת מים יומית 
  מרווח 

  בין 
  

גודל  

  השטח 
  

כמות  

  המים 

(ליטר למ"ר מטבלא  

  ) 17מס' 

X   ההשקיות  X   להשקיה   =  המושקה  

ליטר  (    )מ"ר(    ) (ימים  

  )מ"ר\

  

  

לעיל, לגבי דישון שיחיות ישמשו לדישון   5.07ות והכללים שקבעו בסעיף  : העקרודישון   6.03

יעשה  ורדים בורדים  הדישון  החורף.  ל  -בסוף  ובדשן  לשה).  9האביב  (לא  זיבול    חודשים 

ש  ידולאחר ח  ) ייתן באופן קבוע מיד4.1.3בקומפוסט (כהגדרתו בפרק עבודות וספות סעיף  

הקוהצמחים.   בעראת  לפזר  יש  של  מפוסט  בכמות  אחיד  באופן  ל    10וגה  מ"ר    1  - ליטר 

ולהציעו לקרקע בקלטור קל. גם כאשר אין חידוש גיזום באותה שה, ובאותם צמחים בהם  

ופעם   החורפי  הגיזום  לאחר  מייד  יעשה  הקומפוסט  פיזור  כאמור  בייהם,  חשופה  הקרקע 

  . וספת בחודש ספטמבר
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ין גיזום בעות הצימוח במשך הגידול, יש לגזום על פי  י לבין גיזום חורפ: יש להבדיל בזוםגי  6.05

  להלן, ובהתאם לדרישות המפקח.   20ההחיות בטבלה 

  

  בגידול קלאסי (כלאי תה, גרדיפלורות ופלוריבודות).   -גיזום חורפי  -א 

  את הגיזום   מיםים מקדיפברואר. באזורים חמ   -ייעשה פעם בשה בחודש יואר   )1

  ותו.רים קרים מאחרים אובאזו

ההרכבה   )2 לאזור  ואוויר  אור  לחדירת  פתוח  כגביע  הורד  ביית  על  להקפיד  יש 

ביוי   היו  הגיזום  גובה  ההרכבה).  משאירים    80  -  50(תפוח  זרועות    4-7ס"מ. 

גוזמים   זרוע  בכל  הורד.  אופי  פי  על  מסועפות  עייים    3  -  2ויותר,  מעל  מ"מ 

 בדים.בדים ובי על צויות  חי

 זרועות מבוגרות בהן יש קוצים אפורים או לבים.   אין לגזום מוך על )3

 יש לסלק זרוע אחת או שתיים ותיקות ולהחליף בעפי מים שהתעצו.  )4

יש לסלק זיזים וחזירים עד למקום יציאתם מתחת להרכבה או מתחת לקרקע.   )5

 בים. אין להשאיר זיזים. יש לסלק עפים חולים וצול

פצעים הקיימים באזור זה. לאחר  בה ולקות את כל ה ת תפוח ההרכשוף אחל  יש )6

"באילטון",   כגון:  לעין  בולט  איו  שצבעה  כזו  גיזום  במשחת  למרוח  יש  הגיזום 

 בלזם" או שווה ערך.-"לק

  ס"מ.   40עפי מים שפרצו במהלך האביב והקיץ יש לקטום לגובה של  )7

ל את המזמרה  ש לטבוהלך היום יבמ  מכוות.יש להקפיד על גיזום במזמרה חדה ו )8

  כלור (לדוגמא: אקוומיקה)  -תת  1% –ת חיטוי בתמיס

עד    -ב   גובה  להורדת  משולב  גיזום  ייעשה  אחרות:  ורדים  בקבוצות  ורדים  של  חורפי  גיזום 

כן,    50% כמו  גדרות).  מזמרת  או  דשא  מספרי  ידי  על  לביצוע  (יתן  הקיים  מגובהם 

  וחולים.  ילוק עפים יבשים  ית לסבמזמרה יד ציהת וסיט דילול זרועות מבוגרו

של מטפסים    -ג   חורפי  עפים    -גיזום  ידוללו  הצורך  ובמידת  הקצרה  ידי  על  יגזמו  מטפסים 

 מבוגרים ויבשים.  

הצימוח    -ד   בתקופת  וגרדיפלורות.    -גיזום  בפלוריבודות  התה,  בכלאי  בעיקר  עשה 

  פי הצורך. על  הגיזום  בפוליאתות, סיים ומטפסים ייעשה

 החל מגל הפריחה הראשון ועד גל הפריחה הסתווי.  הקטיף יתבצעום או הגיזו .1

עם התחלת התווות הפרח יש לגזום במזמרה ידית את העף    -הכלל הבסיסי   .2

  7  -  5לאמצעיתו או מעל עין חיוית (עין המצאת מבסיס עלה מורכב מושלם בעל  

 צדדית.  עלעלים) לכיוון עין חיצוית או 

 קומו בגן יעשו בתאום עם המפקח.  ל פי אופי הזן ומיוגיזום יורד ע  יףקט .3

 דילול תפרחות ייעשה על פי החיית המפקח.   .4

 יש לעבור בערוגה אחת לחודש ולסלק עפים שהתייבשו.   .5

 . ורדיםבסוף כל יום עבודה יש לסלק מהאתר את כל הגזם והשאריות שהוסרו מה .6
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  ם ורדי: גיזום 20טבלא מס' 

  אופן הגיזום  וצותוקבזים 
  מועד הגיזום

  אביב עד סתיו   ורף ח

כלאי תה, פלוריבודות,  
  גרדיפלורה 

  גיזום חורפי "קלאסי" 
פעם אחת  

  יואר פברואר 

הסרת פריחה  
בסוף כל גל  
או לפי מצב  

  הפריחה 
גיזום לחידוש פריחה או קטיף 

  או גיזום יורד 
  לפי הצורך   

קבוצות שוות כולל סיים  
  ות פוליאט ו

ל, זרועות  הורדת גובה, דילו
ה, סיטציה, הקצרה יוסיטצ 

  קלה 

פעם אחת  
  -יואר 

  פברואר 
  לפי הצורך 

  מטפסים 

דילול מבוקר של זרועות  
  יבשות וחולות, הקצרה 

פעם אחת  
- יואר 

  פברואר 
  

קיצור קל, סיטציה, הכוות  
  עפים 

  לפי הצורך   

  

  

  הדברת עשבים:   6.06

  עת.  או רב שתית בכל   ביה חדיה קי מעשיה הורדים הקבלן אחראי לכך ששטח  .א

במקרה של הופעת עשבים, הקבלן ידאג להדברתם המלאה בשיטה ידית, מכית, חיפוי,    .ב

או כימית (ריסוס מוע או קוטלי מגע או ליטוף). עשבים רב שתיים יודברו רק באמצעות  

 . הלבלובפת  בתקו דרבוולפגוע  שלא, תוך שימת דגש מיוחדת קוטלי עשבים סיסטמיים

  5.04טיפולים שקבעו לגבי הדברת עשבים בשיחיות בסעיף  ותדירות ההכללים    העקרוות  .ג

  ובהתאם להסתייגויות להלן: ורדיםלעיל, ישמשו ב 

  יש לכש ידית או לקטול על ידי קוטלי עשבים צורביים בלבד.  -שתיים -חד .1

 בלבד.   ייםים לדגשתיים ירוססו על ידי חומרים בררי-עשבים דגיים רב .2

הפק .3 (סעיגומא  יטופעים  ליטוף דה):  או  ריסוס  ידי  על  גלייפוסט  בתכשירי  או    ל 

. במקרה של ריסוס יש להגן על הורדים באופן מכי במהלך  "מויטורבתכשיר "

 לעיל. 5פרק   בהריסוס ולהקפיד על כל ההחיות המופיעות 

ח יבוצע  המפקח,  בהוראת  ומשמעותי,  חוזר  עשבים  קרבשיבוש  חומר    קע,יפוי 

החיפועוב  בסי  כאמור  הדרש  מפעולת    2.12עיף  וי  כחלק  חיפוי  לשלב  יש  לעיל. 

  המיעה וההדברה. אין לכסות את תפוח ההרכבה בחיפוי. 

שאים   .4 חומרים  ישמשו  הצצה  כמועי  בשה.  פעם  יעשה  הצצה  במועי  שימוש 

  ב. . שימוש במועי הצצה מחייב אישור המפקח בכתורדיםגורמים זק ל

   

הצומח:   6.07 ה  הגת  בשקבלן  על  פעם  הלבדוק  את  חודש  ורדיםבועיים  עד  מרץ  מחודש  החל   ,

  שהוא. -ובמבר למציאת מחלות או מזיקים וטיפול מיידי בהם עם הופעת פגע כל

יית   .א רב  במהלך    ןדגש  שהתייבשו  ועפים  זיזים  סילוק  ידי  על  ומיעה  סיטציה  לטיפול 

התווו  קע, סילוק צמחים שם מהקרואיסוף עליוף  ור, גירהעוה. גיזום קל לשמירת אוור

ולגביהם קיים חשד שהם גועים בבקטריית העפצים ו/או מטודות, מיעת הרטבת הוף  

 על ידי ממטירים שכים.  
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הצורך    .ב המפקח    וא במידת  דרישת  או    –לפי  ב"קופידור"  הדברה טיפול  בחמרי  ריסוס 

 כדוגמת "סיסטאן" ואחרים. 

 פי דרישת המפקח. -עלבמחלות עלים תהיה וגיעות גבוהה   תישובעלי רגהחלפת זים   .ג

 פי החיות המפקח.  -החיות מפורטות לטיפול יהיו על פי הדרש במפרט מיוחד או על   .ד

  

  לעיל.    5.03עיבודי קרקע ייעשו לאחר גיזום חורפי כמפורט בסעיף   עיבודי קרקע: 6.08

  

  שטוע: 6.09

לתי רצויים  ווים או זים  בשים, מן ורדים חל לסמ לעבור ואחת לשה, בחודש אוקטובר יש   .1

עד   ולהחליף באחרים מאותו הזן.  יש לעקור  ה  20%אותם  יוחלפו במסגרת    ורדיםמכלל  בגן 

הקבלן   עם  כלהחוזה  תשלום  תוספת  בהתאם  שהוא-ללא  תהיה  ההחלפה  זו  לכמות  מעבר   ,

  במבר.   למפרט מיוחד. את הורדים הבלתי רצויים יש לעקור בחודש ו

במ לפהח .2 פגוע  ורד  בקטריות  ת  אן  שגודלו  טודות  בבור  קרקע  החלפת  מחייבת  עפצים 

60X60X60   .ס"מ 

ס"מ ולכסות    X  40  X  40  40ליטר קומפוסט בבור שמידותיו    10בקודת העקירה יש להציע  

  בקרקע.

ס"מ. על המקל יש לרשום בטוש עמיד למים את   20במרכז הבור יש לתקוע מקל עץ לעומק  

    עד לשתילה.מיום הזן הש

  לקבל מהמשתלה את השתילים ולשתלם כמקובל לצמחים חשופי שורש. בחודש יואר יש   .  3

   

  

  2.12פי דרישת המפקח, הקבלן יבצע חיפוי והשלמת חיפוי כאמור בסעיף  -: על השלמת חיפוי  6.10

  לעיל.  
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  פרחים עותיים  -7
  

יוכללי:    7.01 צמחים    ייחשבו גם  . כעותייםירייהעהי  גדרו ע"שטחים מיועדים לפרחים עותיים 

זה  -בר לשימוש  פטויה,  כגוןשתיים המקובלים  (בשמת,  :  פטס,  -"ויקה"  ואחרים.  קתרתוס), 

  העירייה בכוות  מחזורים של פרחים עותיים מידי שה.    2  לפחותישתלו  בגים ובערוגות שיוגדרו  

שמורה    לעירייהאך  ,  יח' לשה  200,000  כבסה"כ  מחזור שתילה ויח' ל  100,000  לספק על חשבוה כ

צרכיה,  הזכ לפי  אלו  כמויות  לשות  המיועדים  ות  במקומות  השתילים  את  לשתול  הקבלן  על 

(כולל    השתילה והתחזוקה  . יובהר בזאת כי כל עבודות הכשרת הקרקע,העירייהשקבעו לכך ע"י  

והדישון זה    )הזיבול  במפרט  בהמשך)הדרשות  מתכולת  חלק    ןהזו  שתילה  לצורך    (כמפורט 

  לם עבורן כל תוספת תשלום. ולא תשו זה  מפרט ודה ב העב

שמורה הזכות לרכוש את שתילי הצמחים העותיים הללו באמצעות הקבלן    לעירייהבכל מקרה,  

המופיעים   שתן)  ההחה  (ביכוי  המחירים  חומרים  ב"לפי  לאספקת  ומחירים  כמויות  כתב 

  ". ולעבודות וספות

הוכחת   הלצורך  הם  לי שתימס'  יספק  המשלושסופקו,  תעודות  את  כמות  קבלן  על  המעידות  ח 

. לשם הבהרה, הקבלן לא יקבל כל תמורה בגין  ם, התעודות יאושרו בחתימה ע"י המפקחיהשתיל

  .  במסגרת האחזקה השוטפת כלולהוהיא   זו האספקה והשתילה של כמות צמחים

רשאית   הבלעדי,  דעתה  שיקול  לק     העירייהלפי  שלספק  לכמעו י  תילבלן  מעבר  אותה  תיים  ות 

ל הקבלן  תמורה  מחויב  כל  וללא  זה  למפרט  בהתאם  השתילה  עבודת  תבוצע  זה  במקרה  ספק, 

  וספת.  

או פגעי טבע מכל סוג  , מחסור במשתלה  לא יתקבלו כל טעות בגין צמחיה חסרה בשל וודליזים

בגוד   שהוא. ובריאים  מפותחים  יהיו  לשתילה  שיסופקו  הצמחים  ובעלי  )  מ"ל  200  יתכוס(  2ל  כל 

  ד פתוח לפחות. פרח אח

אחזקת פרחים  שתילה והקבלן יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח ל כית עבודה שתית:ת 7.02

בסעיף   כדרש  הכת    1.09עותיים  ותכלול:  זה  במפרט  הדרישות  לפי  תוכן  התכית  לעיל. 

ת  ים, הגהדברת עשב   ה,טצי וסי  קרקע, תערובת גידול, שתילה והשקיה, דישון, גיזום קיטום

  ים, החלפת צמחים עותיים, תכית בדיקות קרקע ותערובת גידול.  הצומח, שתילת מילוא 

המפקח  הקבלן   עם  בתיאום  הצמחים,  יכין  שמות  תכלול:  התכית  עותית,  שתילה  תכית 

ים.   מ"ר, וכן את כמות וגודל הצמח  1  -מועדי השתילה, מיקום השתילה, צפיפות השתילים ל  

ועליו להכין מבעוד  זו תכית לשתילה לפי  את השתילים המיועדיםע  ד שקביספק במוע  לןהקב

מועד את השטחים המיועדים לשתילה באופן המתואר במפרט זה. אספקת השתילים וכן כל  

עבודות הכשרת השטח, השתילה והטיפול בשתילים יעשו במסגרת מכרז זה וללא כל תשלום  

 וסף. 

השתילה   שיוי  באויוקה  והאספבמועד  עבחשבון  הזמים  בלוח  קלים  האוויים  מזג    ר פ"י 

  והחיות המפקח.  



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

59  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  הכת הקרקע: 7.03

שתיים.  - שתיים וחד-בערוגות המיועדות לשתילה תתבצע מראש הדברת עשבים קיימים, רב  .א

בחשבון מראש ע"י הקבלן וזה יבצע את ההדברה   ח לוח הזמים הכרוך בהדברת העשבים יילק

  בודה. כיסתו לע עםיד  הות מללא ש

ל   .ב הקרקע  את  יעבד  תפוח    20עומק  הקבלן  אחיד,  מיושר,  מתוחח,  שטח  לקבלת  עד  ס"מ 

 ומאוורר.  

לעומק    .ג בקלטור  ויוצע  יפוזר  הקרקע,  עיבוד  ת"י    10בזמן  לדרישות  מתאים  קומפוסט  ס"מ 

ל    10בכמות של    801 (  1  - ליטר  ודשן בשחרור מבוקר    6   ל)  אלמטים–+מיקרו  N:P:Kמ"ר 

כמושיחוד בהת ם.  הדשן  לפי    ג"ר  100אמה  ת  החיות    N:P:K  4-2-3יחסי  למ"ר  לפי  או 

 המפקח.  

את אישור המפקח לסוג הדשן לפי ביצוע הדישון ולספק למפקח את  מראש  על הקבלן לקבל    .ד

 תעודות המשלוח המעידות על טיב הדשן כמו גם את כל שקי הדשן הריקים . 

  

  אספקת שתילים:  7.035

בישתש  םייהעות הצמחים    .א יגיעו  של  ליםמיכלו  בריאים  )  2גודל  (מ"ל    200  בפח  ויהיו 

 ומפותחים ובעלי גוש שורשים האוחז במצע כולו ובעלי פרח אחד פתוח לפחות.

דרישת    .ב לפי  לשתול,  מתכוון  הוא  אותם  לצמחים  דוגמאות  המפקח  לאישור  יביא  הקבלן 

מקרה בכל  הצמחים,  לבחירת  במשתלות  סיור  יתקיים  שממפקח  הזכות  למרת  ה  פקח 

   .ולדרוש את החלפתם באחרים את הצמחים שהגיעו לשטחלפסול 

הקבלן אחראי להבאת השתילים מהמשתלה ולאספקתם עד לאתר השתילה ולשתילתם   .ג

ע"י   ייקבעו  והסוגים  הזים  יום.  השתית  העירייהבאותו  העבודה  לתכית  ובהתאם   .

  לעיל.  7.01המאושרת מסעיף 

אחריות הקבלן,  לפי המועד המתוכן. ב  שבוע ימים  שתילה,ה  יוםן על  המפקח יודיע לקבל   .ד

 יישמרו השתילים לחים ויוגו מפגעי אקלים עד ביצוע השתילה.  

של    .ה מסוים  זן  או  מין  להשיג  יתן  לא  לפיהן  הקבלן  טעות  יתקבלו  אם   .עותיצמח  לא 

ה  וליכ   איה  המשתלה עמה עובד הקבלןלמרות שו  יתברר כי המין או הזן קיימים בשוק

ידאג הקבלן לרכוש את המין או הזן הדרש   . במקרה זה,הדרש  ו הזןמין אהלספק את  

  . בכל משתלה אחרת

  

  שתילה והשקיה:  7.04

 הקבלן יבצע את השתילה מיד עם קבלת השתילים.    .א

 שתילים למ"ר.   10 צפיפות השתילה לפחות   .ב

דרש ול, הכל כ כב ים המכילהקבלן יוודא שגוש שורשי השתילים לח, במיוחד במצעי גידול   .ג

 לעיל.  7.03עיף בס

עם    .ד השטח מיד  את  לרוויה  להשקות  יש  שעה,  על  יעלה  שלא  זמן  ובפרק  השתילה,  תום 

 ששתל.  
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כ  .ה של  בכמות  יומי  יום  מרווח השקייה  על  לשמור  יש  הראשון  ל   5  -בשבוע  מ"ר    1  -ליטר 

 מ"ר ליום בחורף.  1 -ליטר ל  3 -ליום, אביב וקיץ, כ

 להלן.   21 ום יומי לפי דוגמת טבלהההשקיה באופן י ה  עש תי ואילך מהשבוע השי    .ו

או   .ז שתילים  לתמותת  מאחריות  הקבלן  את  פוטרות  ואין  כלליות  הן  ההשקיה  החיות 

 חוסר השקיה.   \כתוצאה מעודף  ההתפתחות לקויי 

 ההשקיה תתבצע בכל חודשי השה.    .ח

  . תע מתייבשרק והקעטים  בחורף יש להשקות בהפוגות בין הגשמים או אם ירדו גשמים מ  .ט

  

  את הקבלן כבסיס להכת תכית השקיה שתית.  אשך תשמש 21בלה מס' ן טלהל

  

  יממה)  \מ"ר  \(ליטר : השקיה מומלצת 21טבלא מס' 

 קיץ 
 \אביב 

 קיץ 
 סוג הקרקע 

3.5 2.5 
קלה או תערובת  

 מצע גידול 

 כבדה 2 3

  

יומית בתדיר יום  גידול באדיות תיתן השקיה  ה עד אר  ות של שלושבתערובות  ביום,  שקיות  בע 

  ויעילות היקוז ועל פי החיית המפקח. ע"פ סוג התערובת  

  

כתוצאה  דישון  7.05 מספקת  ובלתי  איטית  התפתחות  של  מקרה  בכל  הצמיחה  תקופת  במשך   :

  מחוסר דישון, יוסיף הקבלן דשן באחת הדרכים הבאות: 

לתוך  י פיזור בין הצמחים וקלטור  פי החיות המפקח ע"-בכמות על  -דשן בשחרור מבוקר    .א

 פגוע בשתילים ובשורשים.  הקרקע, זאת מבלי ל 

 בכל מצב בו יש חשד למחסור בברזל, ייתן דישון בברזל אחת לשבועיים שלושה.    .ב

 בכל חשד להמלחה יש להשקות פעם אחת כפול מהמה המומלצת.   .ג

   

וסיטציהגיזום,    7.06 ידיתקיטום  ויסיר  יקטום  יגזום,  הקבלן  פרחים    :  או  יבשים  צמח  חלקי 

לצמחים שיש לטפל בהם :    בולים אחת לשבוע, לפי מראה הצמח, סוגו ואופי הפריחה, דוגמאות

יש   הצמח  חלקי  ושאר  הבולים  הפרחים  את  וכדומה.  חתול  ציפורי  תגית,  עדיה,  צייה  טגטס, 

  לסלק אל מחוץ לאתר. 

   

היה קיה בכל עת מעשבים. בכל מקרה של  :  תיעשה באופן שוטף, והערוגה תיםהדברת עשב  7.07

  להלן.  7.08גיעות בכשות, יודיע הקבלן למפקח ויפעל מיידית לבעור הגע כאמור בסעיף 

יוכשו, ידית או יקולטרו בקלטור קל בלא לפגוע בצמחים. שאריות    .א עשבים חד שתיים 

  לקו מהערוגה.  העשבים ייאספו ויסו
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במוקדים  .ב שתיים  רב  עשבים  הופעת  (מריחה    עם  כימי  ב"ליטוף"  יטופלו  הם  קטים, 

באמצעות ספוג או מברשת) או יוכשו ידית, לפי החיות המפקח. יבלית או דגן רב שתי  

 פי הוראות יצרן החומר.  - "ילוטפו" באמצעות ספוג או מברשת בחומר סיסטמי על

סו בטרם לחות בגומא הפקעים ("סעידה") ירוסת הגידול כמאו ערוגות שיתגלו במהלך עו  .ג

 שתילת הצמחים העותיים בתכשיר "מויטור" או כל תכשיר אחר שיאושר ע"י המפקח. 

  

טיפול כגד מחלות ומזיקים ייעשה עם הופעת המזיק או המחלה. סוג החומר,    הגת הצומח:  7.08

פול במזיקים ובמחלות יהיה לפי  . הטי הת ואופייאופן היישום והתדירות ייקבעו לפי מידת הגיעו

שת המפקח, במקרים מיוחדים רשאי המפקח לדרוש פעולות הדברה קבועה עם הופעת מחלה  דרי

  או מזיק. דוגמת טיפול גד קימחון בצייה עדיה.  

הגוע   המקום  מיידית.  הטפיל  עם  יחד  בשלמותו,  הגוע  הצמח  יעקר  כשות,  תגלה  בהן  בערוגות 

היסומן   במוע  ביויוגמע  מפוזרים  כתמים  של  בגיעות  מ  צצה.  כל    30%  –ותר  את  לעקור  יש 

על  בערוגה  ולטפל  מן הכלל  יוצא  ללא  כל  -הצמחים  על  למפקח  ידווח  החיות המפקח. הקבלן  פי 

  מקרה של הופעת כשות.  

על מאושר  במקום  ולשרוף  סגורה  בשקית  לפות  יש  בכשות  גועים  הרשויות  -צמחים  ידי 

    ע במיכל עמיד באש עם תחתית אטומה.ת, השריפה תבוצהמוסמכו 

צמחים בודדים לגביהם יש חשד לגיעות במחלה, בכל מהלך הגידול אך במיוחד בתחילתו, יעקרו  

  בשלמותם ויסולקו מהאתר.  

המטרת   כמו  ומזיקים,  מחלות  התפרצות  המעודדים  סביבתיים  גורמים  גילה  אם  ידווח  הקבלן 

  ויטפל בהתאם להחיות המפקח.  צללה יתרה וכד'הוף, עודף מים בקרקע, ה

  

מילואים:  7.09 יחליף    שתילת  הקבלן  כלשהי,  מסיבה  צמחים,  חוסר  או  תמותה  של  מקרה  בכל 

  ויבצע שתילת מילואים תוך שבוע מאיתור התקלה, אלא אם כן, מתוכת החלפה תוך חודש. 

רקע תתבצע  עבודה, הכת הקשתילי המחזור הקודם ייעקרו בשלמותם על שורשיהם, לפי תכית ה

  לעיל לפי השתילה בפועל.   7.03עפ"י הפרוט בסעיף 

המצע   את  להגמיע  יש  חדש  גידול  מחזור  כל  לפי  הקרקע.  הכת  לאחר  מייד  תתבצע  השתילה 

  בחומרים קוטלי פטריות בעלי טווח פעולה רחב . 
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  גאופיטים  – 8
  

ע"י   יוגדרו  עותיים  לגאופיטים  מיועדים  עוהעירייהשטחים  גאופיטים  בצל ת.  צמחי  הם  יים 

אג  אבר  או  הפורצים  ופקעת  פרחים  או  עלים,  של  עותי  מופע  בעלי  אחר  מעובה  קרקעי  תת  ירה 

וחה בקיץ או בחורף. בתקופת המוחה או התרדמה  מ \ועולים מהקרקע ומצאים בתקופת תרדמה

  ורית ורקיס.  צבעוי,  עלם הוף מעל פי הקרקע, לדוגמא : 

  

גאופיטים  לאישור המפקח לאחזקת  הקבלן יגיש תכית עבודה שתית  :  תית עבודה שתיתכ  8.01

ותכלול: הכת קרקע, תערובת    1.09כדרש בסעיף   זה  לפי הדרישות במפרט  לעיל. התכית תוכן 

שתילת   הצומח,  הגת  עשבים,  הדברת  וסיטציה,  קיטום  גיזום  דישון,  והשקיה,  שתילה  גידול, 

גאומילואים,   בהחלפת  עקירהקפיטים, השארה  בקרקע,  או  בוף  וטיפול  סילוק    רקע  או  ואחסון 

  החומר. 

הקבלן יקבל מאת המפקח תכית שתילה עותית, התכית תכלול: שמות הגאופיטים, סוג מין וזן,  

ל   שתילה  צפיפות  השתילה,  טיפולים    1  -מועד  כמות,  משקל),  או  (קוטר  הבצלים  גודל  מ"ר. 

לן יקבל את  פיטים וכן את מיקום השתילה.  הקב ומועד אספקת הגא מקדימים, חלופה לשתילה,  

מ  התכית  לפי  לשתילה  המיועדים  השטחים      העירייההגאופיטים  את  מועד  מבעוד  להכין  ועליו 

והטיפול   השתילה  השטח,  הכשרת  עבודות  כל  זה.  במפרט  המתואר  באופן  לשתילה  המיועדים 

 וסף. בגאופיטים יעשו במסגרת מכרז זה וללא כל תשלום

  לעיל.   7.03כדרש בסעיףותערובת גידול לגאופיטים יהיו  קע הכת קר

גאופיטים תעשה   או    3-1שתילת  בכל השה  גאופיטים  בשה, בערוגות המוגדרות כשטחי  פעמים 

  בחלק מהשה.  

והחיות   מזג האוויר  לפי  הזמים  בלוח  קלים  שיויים  בחשבון  יובאו  והאספקה  במועד השתילה 

  המפקח. 

  

  :  יםאספקת הגאופיט 8.02

  מהמשתלה או הספק, אספקתם עד אתר השתילה ושתילתם.   הקבלן אחראי להבאת הגאופיטים

בתכית    .א המתוכן  המועד  לפי  מראש  שבוע  השתילה,  מועד  על  לקבלן  ידווח  המפקח 

 העבודה השתית המאושרת. 

התייב   .ב ישירה,  קריה  (חום,  אותים  בתאים  הגאופיטים  לשמירת  אחראי  , תשוהקבלן 

 סום ובעת שתילתם. העמסתם והובלתם, בעת פריקתם ואחב וכד') בשל

  

: כל סוג מין וזן יארזו באריזה פרדת, אריזה זו תסומן ע"י תווית או מדבקה  אריזה וסימון  8.03

שיוצמדו במקום גלוי לעין, על התווית או המדבקה ירשם בכתב ברור שם הסוג המין, הזן, הצבע,  

המצוי הכמות  והטיפהגובה,  באריזה  חיטוול ה  כגון:  הגאופיטים  שקיבלו  והתפחה  ים  קירור  י, 

  ואתר השתילה אליו האריזה מיועדת.  

באריזתו,   אחד  כל  יחדיו,  יקובצו  שתילה  אתר  לאותו  המיועדים  שוים  וזים  מסוגים  גאופיטים 

הקבלן  גבי אריזה זו ירשם בכתב ברור וראה לעין אתר השתילה, שם  -לאריזה וספת ופרדת. על

  ו, ופירוט התכולה כמתואר לעיל.  שלוהטלפון 
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  הגאופיטים יישמרו באריזתם בכל מהלך אספקתם ועד לטמיתם באתר השתילה.  

  

: הקבלן אחראי לביצוע טיפולים מקדימים לגאופיטים כגון ציון וקירור  טיפולים מקדימים  8.04

במים   4-3למשך   התפחה  אחר,  בחומר  או  לח,  בוורמיקוליט  למשך    שבועות  שעות,    24זורמים 

  , חיטוי תרמי וכדומה, הכל לפי החיות שיקבל מהמפקח. חיטוי במרפאן או חומר אחר 

הטיפולים יכולים לכלול יותר מאשר מרכיב אחד או טיפולים וספים. כל הטיפולים המקדימים  

  יובאו בחשבון ויתואמו עם מועד השתילה.  

  

והשקיה  8.05 הגאופשתילה  את  יטמון  הקבלן  האופי :  בעומק  אותו  ייט  ויכסה  ומין  סוג  לכל  י 

הגאופיט בעומק שהוא פי    ןאו עד לפי הקרקע. בכל מקרה בן מידע זה חסר או לא ידוע ייטמבמלו

  מגובה הגאופיט, צפיפות השתילה לפי המתוכן במפרט המיוחד או לפי הוראות המפקח.    2 -

מעלה   כלפי  מופים  הגידול  שיצי  כך  ייטמן  השורשים  הגאופיט  תום  למוציצת  עם  מייד  טה. 

להשק יש  יש  השתילה  היצן  לפריצת  ועד  הראשוים  בשבועות  גדושה.  מים  במת  לרוויה  ות 

לפי   בקרקע.  מים  מעודפי  ולהימע  ארוכים  זמן  ובמרווחי  הקטות  בכמויות  השקיות  להשקות 

  להלן.   22טבלה מס'  

מאח הקבלן  את  פוטרות  ואין  כלליות  הן  ההשקיה  וההחיות  לתמותה  לקויה  תפ ריות  תחות 

  או מחסור במים. כתוצאה מעודפי השקיה 

  השקיה בהמטרה או השקיה ידית, יש לוודא שפיזור המים יהיה אחיד בשטח המושקה.

השקיה תתבצע בכל חודשי השה בהם הצמח פעיל, בחורף יש להשקות בהפוגות מגשמים העולות  

  שצומחים בבר.   יםן משקים גאופיט. אי תימים, כאשר הקרקע וטה להתייבשו  14על 

תיתן השקיה אחת ליומיים ובתאי שתערובת הגידול מאווררת ביותר ומוקזת  בתערובות גידול  

אחת   להשקות  יש  התערובת,  של  מהירה  התייבשות  או  צמא  סימי  מראים  הצמחים  אם  היטב. 

  ליום לפחות.  

  : השקיה מומלצת לגאופיטים 22טבלא מס' 

  שקיה בימים מרווח ה  סוג הקרקע
  המים ליטר למ"ר ליממהת כמו

  קיץ  סתיו* אביב /
  5-7  3-5  2-3  קרקע קלה או תערובת שתילה

  5-7  3-5  4-6  קרקע כבדה 
  

  יום)  20* וכן בהפוגות ארוכות בין הגשמים (הפוגות מעל 

  

: במקרה של מחסורים בדשן כגון התפתחות וגטטיבית לקויה ואיטית, סימי מחסור  דישון  8.06

  דשן באחת הדרכים הבאות :   לןדומה יוסיף הקבוכ

מ"ר    1-גר' דשן ל  50  -במידה וזה לא יתן בכמות מספקת בהכה כ  -  ן בדשן בשחרור מבוקרדישו

חקן). או דשן בשחרור מבוקר להשלמת מחסור ספציפי. הדשן יפוזר בין    20%- 15%(בדשן המכיל  

  ים ובשורשים.  הצמחים ויקולטר לתוך הקרקע, זאת מבלי לפגוע בשתיל

לדשןבד יש  דשן  משאבת  עם  קבוע  "שפר    ישון  דוגמת  לטפטוף  המתאימים  ש"ע.  3בדשים  או   "

ח"מ. דישון זה יתבצע לסירוגין, דישון במשך שבוע ולאחר    75  -ריכוז החקן במי הטפטוף יהיה כ  

  מכן שבוע ללא דישון.  

  ש חשד למחסור.  ייתן אחת לשבועיים שלושה ובכל מצב בו י דישון בכילאט ברזל
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עותיים חוב גידול  עשה  פוריות קרקע. ע"פ ממצאי  ערוגה בה  יותר משתיים תתבצע בדיקת  זר 

  הבדיקה ייתו הוראות מיוחדות או תיקון להוראות הדישון.  

ח"מ. בכל חשד להמלחה יש להשקות    30ח"מ ולא תרד מרמה של    80רמות הזרחן לא תעלה על  

  מלצת.  בכמות מים כפולה מהכמות המו

  

עשבים:דבה  8.07 בא  רת  תיעשה  עשבים  עת  הדברת  בכל  קיה  תהיה  שהערוגה  כך  שוטף,  ופן 

מעשבים. עשבים חד שתיים ירוססו, יוכשו ידית או יקולטרו בקלטור קל בלא לפגוע בצמחים.  

  שאריות העשבים ייאספו ויסולקו מהערוגה.  

ב"ליטוף יטופלו  אלו  קטים,  במוקדים  שתיים  רב  יוכעשבים  או  כימי  החיות    שו"  לפי  ידית, 

  המפקח.  

"פוקוסיבל דוגמת  בחומרים  "ילוטפו"  שתי  רב  דגן  או  בראוד  15%אולטרא"  -ית  .  30%אפ  -או 

רב ועשבים  יבלית  (''סעידה"),  הפקעים  בגומא  כגועות  הגידול  עות  במהלך  שיתגלו  - ערוגות 

באביב  העוקבת  בעוה  בהם  ישתלו  לא  אחרים  הב-שתיים  אקיץ  בערוגות  טיפול    לואים.  יתבצע 

העשבים כגד  מאי  יסודי  החודשים  בין  וחצי  חודש  עד  לחודש  אחת  חוזר,  וריסוס  השקיה  - ע"י 

  פי תכית העבודה השתית.  - ספטמבר, על

על ייתן  הצצה  או  -מוע  בפיזור  השיטה  המתאימה).  (בעוה  המאושרת  השתית  התכית  פי 

  החומר.   לתיר או מתז להפעבהגמעה. במידת הצורך יציב הקבלן ממט

  לעיל.    7.08ת בגן, יטפל הקבלן בהתאם לאמור בסעיף  בכל מקרה של גילוי כשו 

  

  לעיל.   7.08: טיפול כגד מחלות ומזיקים ייעשה כדרש בסעיף הגת הצומח 8.08

(גם כתמים בודדים בערוגה גדולה) יעקרו כל הצמחים    50%בגיעות מקיפה או כתמים העולה על  

מתאים אחר. כתמי גיעות קשים שלא  לעיל ויוחלפו בגידול עותי    7.08  ם כמפורט בסעיףבשלמות

ההחיות   ע"פ  יטופלו  אלו  בכתמים  בשלמותם  הצמחים  יעקרו  (כימי)  רגיל  בטיפול  לרסם  יתן 

  לעיל. הצמחים הותרים יטופלו בטיפול מוע. 7.08בסעיף 

  

  ושקים:מ טחים גשומים אוהתעוררות לקויה או תקלה בתחילת הגידול בש 8.09

ויצמחו תוך חודש ימים משתילתם או פריצתם וגידולם, יעידו  גיאופיטים אשר לא יפרצו    .א

על ליקוי, יוחלפו תוך שבוע בהסכמת המפקח. במידה שהליקוי מקורו בטיפול מקדים לא 

על מחדש  והשתילה  העקירה  תעשה  שגוי,  או  בכל -יעיל  גם  כך  חשבוו.  ועל  הקבלן  ידי 

  בשגיאה מקצועית של הקבלן. לה חר בו מקור התקמקרה א

 לעיל.    1.09פיטים יעקרו ויסולקו בשלמותם, יקיון הגן יישמר כדרש בסעיף  הגאו  .ב

בסעיף    .ג כדרש  תעשה  מחדש  לשתילה  הקרקע  שיוספו    7.02הכת  וקומפוסט  דשן  למעט 

 במחצית מהכמות שדרשה בסעיף. 

רקע גועה ייעשה  בקלת קרקע טיפול  בכל מקרה בו יש חשד שיש אילוח או התפרצות מח  .ד

 מפקח.  פי החיות ה-על

 מחזור גידול חדש יטופל ע"פ ההחיות בסעיפים לעיל.   .ה
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  סוף תקופת הגידול: 8.10

  השארת הגאופיטים יושארו בקרקע עם תום פריחתם, אם הדבר כלל בתוכית העבודה.   .א

ג  .ב   יםאופיטים המסוגלבמקרה של כווה לאפשר פריחה חוזרת בעוה הבאה לאותם מיי 

רגה ע"י ריווח משטר ההשקיה וצמצום הדרגתי בכמות  לכך, יש לתת לעלים להתייבש בהד

   המים.  

 פי הצורך ובהתאם לתכית העבודה השתית, ייגזם וף העלים השאר למחציתו. -על  .ג

 מ"ר כולל, יסומו ע"י יתדות עץ יציבות ובולטות לעין.  2ערוגות אלה, בקטעים מעל   .ד

להימבמהלך הק  .ה יש  אושימ   עיץ  מועי הצצה  עשבים  בקוטלי  בו   מוש  באזור  שאריתיים 

 טמוים הגאופיטים.  

מהשקיה בתקופה    עע"פ סוג הבצל ועמידותו להשקיה בשלב התרדמה והמוחה יש להימ  .ו

 זו בהתאם לתכית העבודה.  

  ובמבר באותה שה יש להתחיל ולהשקות את אזור הגאופיטים.   - בחודשים אוקטובר   .ז

  

ושי  8.11 חוזרמועקירה  בגאופיטי ש  טיפול  דרש  אריזתם  : אם  עקירתם,  חוזר,  שימוש  לצורך  ם 

  פי תכית העבודה השתית, כדרש בהחיות המפקח. - ואחסום עד לעוה הבאה, ה"ל ייעשו על
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  שתיים  –צמחים עשבויים רב  - 9
  

רב  עשבויים  צמחים  הכותרת  לתיא-תחת  העוים  צמחים  כללים  עשתיים  בעלי  הבא:  ים  פ ור 

ושאי למחצה,  מעוצים  או  יש רכים  בה  מרצת  צימוח  בעות  מתאפייים  אך  השה  כל  עפים  ם 

או   קיץ  השה,  של  אחרת  בעוה  שורשים.  וגידול  חדשים  ועלים  עפים  פרחים,  של  הופעה  לרוב 

שים  בפעילות שור  ם חורף, חלק מהצמחים משירים עלים, מיבשים חלקית את העפים ומתאפייי

  גם כאשר הקרקע לחה. ם ווף מוכי

  ות אחזקת הצמחים בגים בוסף לפעול

   

יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח לאחזקת צמחים  תכית עבודה שתית  9.01 : הקבלן 

לעיל. התכית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול :     1.09עשבויים רב שתיים כדרש בסעיף  

וקה ושתילה מחדש,  מים וסיטציה, גיזומי חידוש, חל זודברת עשבים, גיהשקיה, דישון וזיבול, ה

  הכל לפי הדרש בתכולת העבודה ולפי החיות המפקח. 

יילק  זה,  לסעיף  במבוא  המצוין  הצימוח  באופי  התחשבות  תהיה  העבודה  ע"י    חבתכית  בחשבון 

הקבלן   לעיל  המוזכרות  הגיות  הפעולות  בביצוע  לעיתוי  הקשור  בכל  באחריות  הקבלן  ישא 

עקב ביצוע אותן פעולות שלא בעותם, כמו למשל גיזום  תה או התווות מהירה של צמחים  מולת

  מוך בצמח המצא בתרדמת קיץ חלקית.  

הרב העשבויים  הצמחים  על  יחולו  עותיים  פרחים  על  החלים  והעקרוות  הכללים  שתיים  -כל 

  בשיויי וההערות להלן: 

  

לעיל. צמחים    9.01, כחלק מתכית העבודה בסעיף  יהלוח הפעלה להשק: הקבלן יכין  השקיה  9.02

ימים, צמחים בעלי דרישות מים    7-5בעלי דרישות מים גבוהות, כגון חרצית הגים, יושקו אחת ל  

  ימים.  -  7-14מוכות כגון גזיה, אוזן הדב כלאיים, או אגפטוס אפריקי, יושקו אחת ל

  

וזיבול  9.03 יידישון  ה ולא רק עם  לעיל, כחלק קבוע של התחזוק   7.05ף  תן כמצוין בסעי: הדשן 

י מחסור. יש להיממצאים בתקופה מובהקת של הפסקת צימוח.    עהופעת סיממדישון צמחים ה

הדשן באחת מהשיטות האחרות.    ןבסוגי צמחים בהם לא יתן להציע דשן בשחרור מבוקר, יית

  המטרה לצורך הצעה.   "ימייד מהוף ע ףדשן מסיס היתן מעל לוף או בקרקע יישט

  לעיל.   7.05שן בשחרור מבוקר תיתן ע"פ הדרישות בסעיף כמויות הד

שלושה   במשך  דשן  ייתן  לא  שלאחריו  רציף  שבוע  במשך  ייתן  הדשן  דשן,  משאבת  ע"י  בדישון 

  שבועות וחוזר חלילה. 

במחצית מכמויות הדשן ה  .א ידושו  מוכות  הזה  דרישות  בעלי  לפרחים צמחים    מומלצות 

וסף להקטת התדירות. החלטה זו תוה לשיקול דעתו  לעיל, זאת ב   7.05ותיים בסעיף  ע

  המקצועי של המפקח.  

בקומפוסט    .ב סעיף  זיבול  וספות  עבודות  בפרק  מיד )  4.1.3(כהגדרתו  קבוע  באופן  ייתן 

ליטר    10לאחר חידוש הצמחים. את הקומפוסט יש לפזר בערוגה באופן אחיד בכמות של  

אשר אין חידוש גיזום באותה שה, ובאותם  ולהציעו לקרקע בקלטור קל. גם כר  מ"  1  -ל  

צמחים בהם הקרקע חשופה בייהם, יש לזבל במרץ או באוקטובר לפי סוג הצמח והעוה  

 . בה הוא פעיל
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בצמחים המכסים את פי הקרקע ובאלו שמסיבות דומות לא יתן להציע את הקומפוסט    .ג

 לא דשן שיוצע בהמטרה.  א  יפוזר קומפוסט,בקרקע, לא 

בשח  .ד עם דשן  יחד  לקרקע  יוצע  הוא  ואף  החידוש  גיזומי  לאחר  מייד  ייתן  מבוקר  רור 

 הקומפוסט. 

  

להלן. ריסוס בקוטלי עשבים ברריים    12.04: יש לקוט ע"פ ההחיות בסעיף  הדברת עשבים  9.04

ובהתחש עלים  או רחבי  דגיים  לפי סוגי הצמחים,  רגישותיעשה  האפשרית לחומרים  ם  ב במידת 

  אלו.  

  

הוף    ן: גיזום קל של עפים יבשים, תפרחות יבשות, עלים מווים ויקיו זומים וסיטציהגי  9.05

  יעשו בקביעות בזמן הגידול, על פי הצורך. 

   

  - אפריל או בסתיו, אוקטובר    -ייעשו, במידת הצורך, כל שה באביב, פברואר    -גיזומי חידוש    9.06

  לצמח ותאי האקלים.  תהאופיייהצמח, המין, הזן, עות הצימוח  וגובמבר, לפי ס 

עוצמת הגיזום, חצי או שליש או עד פי הקרקע, תיקבע בשטח על פי האמור בסעיף א' לעיל, מצב  

הגידול והחיות המפקח. יש למוע גיזום יתר באותם צמחים שאים וטים להתחדש היטב ובאלו  

  ירוד. המצאים במצב  

   

  קה ושתילה מחדש:לוח 9.07

ושתילה מ  .א ואיכותה  חלוקה  בעוצמת הפריחה  ברורה  ירידה  יש  בו   בכל מצב  ייעשו  חדש 

  ובגידול הצמחים.  

כ  .ב העליון,  הוף  כל  גיזום  לאחר  מייד  גיזומו    15  - החלוקה תתבצע  או  מפי הקרקע  ס"מ 

 סמוך להתעוררות הצמח.   -החלקי. המועד, באביב או בסתיו 

 ם ובמקום מוצל. בגושים עם שורשיהם ויישמרו לחי תםם ייעקרו בשלמוהצמחי  .ג

לעיל ושרידי הצמחים והשורשים יסולקו    7.03הקרקע תוכן לשתילה מחדש כדרש בסעיף    .ד

 מהערוגה. 

ע"י    .ה תיקבע  והחלוקה  הפיצול  מידת  חד,  מכשיר  באמצעות  או  ידית  יפוצלו  הגושים 

תו ואופי גידולו. יש לבחור  יומצב הצמח, חיוהמפקח. רבע או חצי או יחידות בודדות, לפי 

 לוים וחלקי גוש בריאים ומוצקים.  בשתי

מייחורי  .ו בקלות  משתרשים  אך  לחלוקה  יתים  אים  אשר  ייחוריםבצמחים  יוכו   ם , 

מצמחי האם ואלו יעצו סמוך לטפטפת או בכל קודה שבה יתן להבטיח את הרטיבות  

 יקבע בשטח.  רבקרקע, גודל הייחו

לה בחומרים קוטלי פטריות  יש להגמיע את הקרקע וערוגת השתיש  י כל שתילה מחדלפ  .ז

 בעלי טווח פעולה רחב. 

הייחורי  .ח הכת  או  והחלוקה  הקרקע  הכת  לאחר  תבוצע  או םהשתילה  השתילים   ,

 יושקו לרוויה.   םהייחורי

יום    .ט אף  הצורך  ובמידת  תכופה  השקיה  על  לשמור  יש  השתילה,  לאחר  הבאים,  בימים 

 ת. האקלים ומידת ההשתרשות וההתבססוו  לפי סוג הקרקע  יומית,
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בתכולת    .י אחת  מערוגה  יותר  יש  כאשר  ברצף.  לבצע  יש  בודדת,  בערוגה  העבודות  כל  את 

כמוגדר   יחיד, הכל  עבודה  שבוע  במהלך  הערוגות, את העבודות  בכל  לסיים  יש  העבודה. 

 בתכית העבודה השתית. 

שאים  .יא מחדש,  לשתילה  ראויים  שאים  לחלוקה  צמחים  תמותה  א  יתים  של  במקרה  ו 

ויסולקו בשלמותם בדומה לדרש לגבי עותיים בתת צמח   תוהתווו ייעקרו  ים בודדים, 

שתיים אחרים. כל עוד לא דרש אחרת  -הפרק "החלפה" ובמקומם יישתלו עשבויים רב

 תבוצע שתילה מחודשת של אותו מין וזן.  

יישתל מחדש בערוגות פרדות,    ין וי גזם. לחילופחומר צמחי עודף יפוה כמקובל לגבי פי   .יב

  ל לפי הוראות המפקח, בהתאם לאמור בתכית העבודה השתית המאושרת. הכ
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  צמחים במצעים מותקים  - 10
  

צמחים   גידול  על  גם  חלים  זה,  במפרט  בגן  צמחים  לאחזקת  הוגעים  והעקרוות  הכללים  כל 

לה  המפרט  אחרת,  אמר  אם  אלא  מותקים,  אתבמצעים  לציין  בא  לגידול  ה  לן  והייחודי  שוה 

במכ ממוחשבת  צמחים  השקיה  הכוללים  איטסיביים  גידול  בתאי  מותקים,  ובמצעים  לים 

  ודישון ברמה גבוהה יחסית דרך ראש המערכת או בכל אמצעי אחר. 

  

הקבלן יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח לאחזקת צמחים    תכית עבודה שתית:  10.01

כדרבמצעי מותקים  העבודה  1.09בסעיף  ש  ם  תוכית  אחת    לעיל.  תעודכן  והשקיה  לדישון 

לשבועיים, עד להתייצבות והכרה מלאה של המערכת ובאישור המפקח, הכל כפוף לאמור בחוזה.  

וכל שאר המרכיבים   וכמותו  ריכוז הדשן  משטר האחזקה המדויק הכולל את תדירות ההשקיה, 

  וכדומה.  אקלים, סוג המצע, הרכב הצמחייה  -ו האקלים והמיקר ייגזרו מתאי החשיפה לתאי

לאחזקת   הוגעים  והעקרוות  הטיפולים  כל   : ותכלול  זה  במפרט  הדרישות  לפי  תוכן  התכית 

כיסוח,   דישון,  איטום,  בדיקות  ביקוז,  טיפול  השקיה,  לרבות  זה  במפרט  המופיעים  בגן  צמחים 

הדרש בתכולת העבודה ובהחיות  י  פגעים, הכל לפ  גיזום, הדברת עשבים, עיגון וקשירה, הדברת

  מפקח.  ה

שהוא למערכת האיטום על כל חלקיה הגלויים והסתרים מהעין. כל  - הקבלן ימע מגריעת זק כל

לשאת  יידרש  והקבלן  מהותי  לזק  יחשבו  באתר  מעבודתו  ישירה  כתוצאה  שייגרם  כזה  זק 

  בהוצאות הכרוכות בתיקון הזק.  

טום. הודעה זו תימסר  על כל תקלה שתגלתה במערכת האי  ידלדווח בכתב ומיבאחריות הקבלן  

  באופן אישי וישירות למפקח. 

  

: אם לא אמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, ההשקיה הקבועה  השקיית מצעים מותקים  10.02

תתבצע בטפטוף בלבד. פעם בשבוע יוודא הקבלן ע"י מעקב ויזואלי ובחפירה ידית שהמצע רטוב  

  חו וכן יוודא שהטפטפות תקיות.  פופן אחיד ולכל  בא

לאיתור   מיוחד  דגש  מייד.  ויתוקן  למחסור  הגורם  יאותר  במים  למחסור  חשד  יש  בו  מצב  בכל 

ובמבר, אזורים יבשים שיתגלו במצע תוך תקופת האחזקה  -בחודשים מרץ  ןתקלה מסוג זה יית 

  פח המצע.  יתוקו כך שהרטבתם בכל מחזור השקיה תהיה אחידה בכל 

ורגי, בעיקר כבול, ואשר אבדן את כושר ספיחת המים,  ם המכילים כמות גדולה של חומר אעיבמצ

ידית על פי   : תוספת השקיה עילית  ומידיות עד להחזרת כושר הספיחה  יעשו פעולות מיוחדות 

מאוד   קצרים  זמן  לפרקי  ביותר,  תכופה  בתדירות  השקיה  ברציפות.  ימים  מספר  למשך  המצע, 

פולים ה"ל יש לסתום את קזי המערכת  ברציפות. אם אין שיפור לאחר הטים  ובמשך מספר ימי

שעות. הקבלן יוודא מראש אם תוספת המשקל,    12  -ולהציף את המכלים למחצית גובהם למשך כ  

  עקב ההצפה מותרת, מבחית כושר השיאה של המשטח, מרפסת או הגג.  

  ה : החיות כלליות לתדירות ההשקיה ומשכ 

  ופעת מי גר.  מים ביום, משך זמן ההשקיה עד להפע 1-4קיץ: 

חורף : אחת ליום או יומיים, בהפוגות בין הגשמים, בגים מקורים, משך זמן ההשקיה עד  

  להופעת מי גר.  
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מיקרו אקלים,  האתר,  את  המאפייים  התאים  ע"פ  תגדל  או  תוקטן  ההשקיה  אקלים,  -תדירות 

ף ותדירות מוכה  המים. לדוגמא תדירות גבוהה בטו  ות כך גם לגבי כמ  מצע וסוגי צמחים וכדומה, 

  . 2בתערובות גידול ובפרלייט 

מי גר מכמות המים המושקית,    15%יהיו  המשלבת דישון בהשקיה,  הקבלן יוודא שבכל השקיה  

יש לבדוק זאת אחת לחודש (לחיסכון במים יש לוודא שמי הגר לא יהיו יותר מהכמות ה"ל, פרט  

  . מקרים מיוחדים)ל

במספר ידית  תיבדק  אם הצמחים    רטיבות המצע  לבחון  יש  המצע.  עומק  ולכל  מייצגות  קודות 

  בטורגור מלא. על סמך תוים אלו יש להקטין או להגדיל את תדירות ההשקיה ומשכה. 

  לאחר הגיזום ישוה משטר ההשקיה. התדירות וכמות המים יופחתו לפי הצורך.  

  ההשקיה בתדירות הבאה :  ע מותקים, תתבצ במדשאות במצעים

  אוקטובר).  -פעמים ביום (אפריל 2-1  -בקיץ 

  מרץ), בהפוגות בין הגשמים.    -שלושה (ובמבר  -אחת ליומיים -בחורף 

  

  יום)  \מ"ר  1 \(ליטר : כמות ההשקיה 23טבלא מס' 

חורף בהפוגות בין  קיץ אביב קיץ 

 גשמים

3-2 6-5 3-2 

  

  דרשתת המים הקז, יש להשקואחתקבע במדויק ל  מת כך שכמות  ר בדיקת כמות מי ה

ל תגיע  הקז  לחודשיים    15%  -מי  אחת  תיבדק  הקז  מי  כמות  בדיקת  ההשקיה.  ממת 

  בראשית כל חודש אי זוגי. ע"פ תוצאות הבדיקה יעודכן לוח ההפעלה להשקיה. 

  

את    שב אות הבדיקות לח: הקבלן רשאי לבדוק את מי הקז במעבדה ובהתאם לתוצדישון  10.03

מע תוך  והרכבו,  הדישון  הגידול.  כמות  מצע  המלחת  ומיעת  הקז  במי  המלחים  כמות  אחר  קב 

  לעיל.   1.13לחילופין יתן לדשן דרך מערכת השקיה. הדבר  יתאפשר בכפוף לאמור בסעיף 

  אלמטים מותאם לדישון בטפטוף.  -+מיקרו N:P:Kהדישון יהיה בדשן מלא, 

 ות צעירותת בגיס דשן ביח ן ייN:P:K 1:1:1  .(בקירוב)  

 ות מת בגידשן ביחס  ןפותחות ומבוססות ייN:P:K 1:3  :3  .(בקירוב)  

ידי   על  יטופלו באופן אידיבידואלי לתיקון המחסור  צמחים בהם מופיעים סימי מחסור בהזה 

להחליף   הצורך  ובמידת  הטיפול  על  לחזור  יש  עלוותי.  ריסוס  או  הגמעה  דשן,  שיטת  הצעת  את 

  ו החומר עד להעלמות התופעה.  א  היישום

שר קיים חשד להמלחת מצע הגידול, המפקח רשאי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה למצע ולמי  כא

הקז. בהתאם לתוצאות הבדיקות, יבצע הקבלן השקיה ידית לשטיפת מצע הגידול, בכל מצב בו 

ם או מופרזים של  היי, ריכוזים גבו יש חשד להמלחת המצע, אם כתוצאה מיקוז לא מספק או לקו 

י מים  טיב  הופעת  דשן,  עם  מייד  ביוזמתו,  זו  בפעולה  הקבלן  יקוט  הצורך  במידת  וכדומה.  רוד 

בהתפתחות   עיכוב  הצהבות,  עלים,  שירת  כתמים,  עלים,  צריבות  כגון  ראשוים  המלחה  סימי 

  הצמח וכו'.  
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 תקז. ב  ובשטיפה יייקוז בעודף רב של מי ה וסף תתבצע שטימים עדור שבקצהו    פהית בצייד

משפך, תוך    ראש  תתבצע  לאחר    72השטיפה  התופעה.  מאבחון  או  לביצוע  ההוראה  ממתן  שעות 

  שבועות, אלא אם הורה המפקח אחרת.   2-1פעולה זו יש להימע מדישון במשך 

  לאחר גיזום ישוה משטר הדישון התדירות, ריכוז וכמות הדשן יופחתו לפי הצורך.  

  

דשן ודרך ראש המערכת יקבע ריכוז הדשן  : בדישון ע"י משאבת  י משאבת דשןע"דישון    10.032

  ח"מ.    50- כך שריכוז החקן במי הטפטפת יהיה כ 

יית  דישון    ןהדישון  יבצע הפסקת  ולאחר שטיפה. הקבלן  יזומות  כל השקיה, מלבד הפסקות  עם 

  המאושרת. ת ת העבודה השתיפי תכי-יזומה אחת למשך חודש (מומלץ ביולי) הכל על

  בכל מצב בו יש חשד להמלחה, ראה סימים לעיל.   הדישון יופסק לחלוטין

  הדישון יופסק וכמותו, וריכוזו יוקטו בכל מצב בו קיימת הערכה כי הגידול מואץ ומופרז. 

  

ן  : במקרה זה יעשה הדישון ע"פ הכמות והתדירות שקבעו לדישודישון ע"י מיכל דישון  10.034

  , ראה להלן.  יסידי בדשן מס

שבעת הדישון ריכוז תמיסת מי הדשן בטפטפת הראשוה והאחרוה בקו לא    הקבלן אחראי לוודא 

ח"מ    150מילימוס מוליכות חשמלית וכן שריכוז החקן במי הטפטפת ,לא יעלה על    1.0יעלה על  

מ   יפחת  יש שיוי בס  50  -אך לא  ריכוזח"מ. הבדיקה תעשה בתחילת העוה, אם  או    ו,וג הדשן, 

  בכמות המים. 

  

שלא באמצעות ראש המערכת יעשה אם דרש ע"י המפקח או בכל    ידי בדשן מסיס  דישון  10.036

  מצב בו אין אפשרות אחרת לדישון.  

למצע   וייתן  ידית  להשקיה  גמיש  ציור  על  המותקת  דישון  בכוסית  או  במשפך  יומס  הדשן 

  בהגמעה או בהשקיה.  

- לחודש בין החודשים ובמבר אוקטובר ואחת  -בין החודשים מרץ   יםימ   10-14אחת ל  הדשן ייתן  

  יום גם בחורף.   10-14 -פברואר. פרחים עותיים ידושו אחת ל

גל גשמים ובהפוגות בין הגשמים. כמות הדשן שתית   ן באזורים גשומים ייתן הדשן מייד לאחר 

  - גר' חקן צרוף ל    3  -טובר ו  וקא -ופה שבין מרץמ"ר לחודש בתק  1  -גר' חקן צרוף ל    4תחושב לפי  

  פברואר.  -מ"ר לחודש בתקופה שבין ובמבר 1

  

: דשן בשחרור מבוקר ייתן במצב בו אין אספקת דשן מראש דישון בדשן בשחרור מבוקר  10.038

אלמטים.  -+מיקרו  N:P:Kויכיל    100%מצופה    שההמערכת. הדשן שיתן יהיה בשחרור מבוקר ל

וכדומה. בכל מקרה המה ביישום    סוג הצמחים, מידת הגידול הרצוי  ע, ן תקבע לפי המצמת הדש

מ"ר לחודש. המפקח רשאי לשות את עיתוי הדישון    1  -יחידות חקן צרוף ל  3  -יחיד לא תפחת מ

  פי דרישת המפקח.  -לפי שיקול דעתו המקצועית. יישום וסף של דשן ייקבע על

פיזורו לאחר  למצע  יוצע  פ  הדשן  על  ופיי  באחידות  במידה  פימה.  וקלטורו  המצע    המצע 

ס"מ, ככל היתן   5הסבוכה אים מאפשרים יישום בפיזור, יוצע הדשן קודתית לעומק   הוהצמחיי

שהיא לא יתן להציע בקטעים מסוימים בדשן  -סמוך לטפטפות ובאזור הצמחים, אם מסיבה כל

יעשה הדישון ע"פ ההחיות ל ידי בדבשחרור מבוקר,  מסיס". הדבר מותה בהסכמה    שן"דישון 

  שור בכתב מהמפקח.  ובאי
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  יקוז

: אחת לשה, באמצע מאי, יש לבצע אליזה כימית למי הקז או בכל מצב בו קיים  מי קז  10.04

ביצוע   את  לדרוש  המפקח  רשאי  זה  מסוג  חשד  של  במקרה  בדישון,  הקשורה  לבעיה  סביר  חשד 

  ן הרצוי.  ישמשו כבסיס לקביעת משטר הדישו קהן, תוצאות הבדי הבדיקה אשר תעשה ע"ח הקבל

ידי,   ידגמו בשעה שמוזרם דשן לטפטפות או לאחר הדישון במקומות בהם הדישון  את מי הקז 

ומאקרו   מיקרו  יסודות  לבדיקת  מאושרת,  וצמח  מים  קרקע,  למעבדת  תשלח  הקז  מי  דגימת 

  ת).  (חומציו Ec   ,6.5-7.0 pH(המלחה) 1.5עיקריים, 

טר הדישון, גריעה או תוספת ובמידת הצורך  ת בדיקת המעבדה ישמשו לקביעת משאויתוח תוצ

  שטיפה.  

היקוז   למערכת  מוסדר  באופן  יוזרמו  הקז  מי  המקומית,  המקומית   העירייה עודפי  או  וית 

לתעלות יקוז, למרזבים או לצמחים לגיה סמוכה. בכל מקרה אין לאפשר זרימה חופשית של מי  

  יגרמו מטרד לסביבה.  וצפים או הצטברותם באופן כזה ש מר קז ע"ג משטחיםה

  מיחזור מי הקז אם יתבקש, יתבצע לפי דרישה במפרט מיוחד. 

   

אם לא אמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, יותקו ציורות ביקורת יקוז    יקוז וקזים:  10.042

  במקומות בהם הם חסרים.  

ק המערכת  ז והקזים בכל עת. לשם כך תיבדיקושל מערכת ה  ןויש להבטיח את התקיות והיקי 

  באופן שוטף בכל ביקור ולא פחות מאשר פעם בחודש.  

תקיות   את  לבדוק  יש  והמעברים  היקוז  לפתחי  מעל  ביקורת  ציורות  הותקו  בהם  במקומות 

בציורות   חופשי  באופן  יזרמו  הקז  מי  לקותם.  יש  הצורך  ובמידת  והמעברים  היקוז,  היקוז 

  בפתחי היקוז.  ם ובמעברי

במפלס   עליה  יש  כל  העודפים.  הקז  מי  ופליטת  היקוז  צרת  פתיחת  ע"י  מייד  תטופל  הקז  מי 

  לאתר את מקור התקלה/הסתימה ולטפל בה בו במקום.  

במקומות בהם לא הותקו ציורות ביקורת רשאי המפקח לדרוש חפירה מדגמית של המצע מפעם  

לתחתית   עד  מצלפעם,  ובדיקת  ההמכל  פתיחתב  וכן  מים  עודפי  או  לבדיקת    רטיבות  מחברים 

  זרימת המים. תדירות הבדיקה אחת לחודשיים ובכל מצב בו יש חשד ליקוז לקוי.  

  

  גיזום  10.05

: גיזום להכווה, עיצוב, הפרדה בין הצמחים והקטת וף, אם יידרש, יעשה בכל  גיזום וף  10.052

, יעשה רק בהחיית  רות החורף, לפתרון בעיות עיגוןסע  ף ודילול לקראת ביקור. גיזום להקטת ו

בסעיפים   המופיעים  צמחים  וחידוש  לגיזום  הוגעים  והעקרוות  הכללים  כל  בכתב.  המפקח 

  השוים במפרט זה, חלים ם על גיזום הצמחים במצעים מותקים. 

  

שורשים  10.54 מערכת  גיזום  בו  מצב  בכל  יתבצע  שורשים  גיזום  בריאה  :  דחוסה  אך  השורשים 

  מא תכופים ואין במשטר השקיה תכוף כדי לתקן תופעה זו. מאוד, הצמח מראה סימי צ 

שורשים, דישון עודף,    ןכמו כן בדקו גורמים אחרים אפשריים לתופעה ואלו פסלו, כגון : ריקבו 

  המלחה, השקיה חסרה, יקוז לקוי וכדומה.  
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ת  ח מסוים או צמחים אחדים דחקה אצמ  רכת השורשים שלגיזום שורשים יתבצע גם במצב בו מע

ויש   המכל  דפות  על  לוחצים  השורשים  כאשר  להתפתח.  להם  מאפשרת  ואיה  סביבה  הצמחים 

  או שבירת הדופן.   תסכה להיסדקו

מרץ בחודשים  יתבצע  השורשים  של  -גיזום  האופייי  מבהו  יישמר  הוף  בגיזום  בלבד.  אפריל 

  הצמח.  

בודדים   מהמ  ףיישלבמכלים  ייגז כל  הצמח  השורשים  הוף.  גיזום  אזור  לאחר  הגוש  בתחתית  מו 

"הסוליה"), ודפות הגוש יסורקו בעדיות לסילוק שורשים יבשים ומתים. אין להסיר יותר מאשר  

  מפח גוש השורשים.   20%

  לאחר גיזום השורשים, יוחזר הצמח למיכל תוך כדי הוספת תערובת גידול חדשה וטרייה זהה או 

  קה המכל לרוויה באופן ידי.  ובת המקורית. מייד לאחר מט יושתער דומה בהרכבה ל

במכלים בויים כערוגות יתבצע חיתוך השורשים ע"י את חפירה חד בשילוב עם כלי גיזום וכלים  

ס"מ מאזור צוואר השורש של הצמח הגזם,    20-80ידיים אחרים. החיתוך יתבצע אכית במרחק  

  מחים בסביבתו.  הצ וג והמין וסוגיע"פ גודל הצמח הס

מעבר לקודת החיתוך תסולק בחלקה או בשלמותה לפי החיות המפקח ותוחלף  תערובת הגידול  

  בתערובת גידול חדשה זהה או דומה בהרכבה לתערובת הגידול המקורית.  

צרת,  המערכת,  חלקי  לכל  זק  למיעת  הקבלן  על  מלאה  אחריות  מוטלת  העבודות  כל  במהלך 

  מצא באתר העבודה.  מכלים, ריצוף וכל גורם אחר ה ום,יה, יקוז, איטהשק

גיזום השורשים והוף. הכל   הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת ושאריות שהן תוצאה של עבודות 

  לעיל.    1.10כדרש בסעיף  

לפי   יופחתו  המים  וכמויות  ההשקיה  תדירות  ההשקיה,  משטר  ישוה  השורשים,  גיזום  לאחר 

לאח תערובתהצורך,  הוספת  החגי  ר  והשקיית  ריקים  במקומות  וכמותו  דול  הדשן  ריכוז  תה. 

  יפחתו אף הם.  

  

: צמחים שבטו וצמחו מזרעי צמחים באקראי, או מחלקי צמחים, אם לא  הדברת עשבים  10.06

אלו   צמחים  המערכת.  וחלקי  שכים  לצמחים  לזק  לגרום  בלא  בשלמותם  יעקרו  אחרת,  אמר 

  וגזם.  ים  כדרש לגבי עשביסולקו מחוץ לאתר 

באמצע תעשה  עשבים  יעקרו  הדברת  העשבים  לעין.  יכרים  העשבים  כאשר  ידי  יכוש  ות 

לתוך   בשלמותם  יסולקו  זרעים  שהבשילו  עשבים  ושלוחות.  שורש  קה  שורשיהם,  על  בשלמותם 

סילוקם   ובעת  העשבים  יכוש  במהלך  מכסה.  עם  פח  לתוך  או  קרעים  ללא  שלמה  יילון  שקית 

הקבלןמה ימע  עשבים  מה  אתר  בקוטל  שימוש  זרעים.  ביותר,  פצת  חריגים  במקרים  רק  יותר 

בחומר   לשימוש  הסיבות  היישום,  דרך  והמיון,  החומר  פירוט  ובה  מומקת  בקשה  הצגת  לאחר 

  ולאחר קבלת אישור מפורש ובכתב מאת המפקח.  

רובת  התעידול בה גדלו.  או עלקת יסולקו בשלמותם יחד עם תערובת הג\צמחים הגועים בכשות ו

המפקח   שיורה  למקום  יישטתסולק  או    ףוהמכל  באתר  תעשה  הפעולה  בקפידה.  ויקורצף  היטב 

  מחוצה לו לפי סיבות המקום והוראות המפקח.  

במידה שהקבלן אחראי לאילוח המערכת ע"י הבאת צמחים גועים או תערובת מאולחת, החזרת  

מחים ותערובת. בכל מקרה אחר  ת צן, עבודה, אספקהמצב לקדמותו תהיה כולה על חשבון הקבל 

על  יש וכן  צמחים  ושתילת  חדשה  תערובת  בהכסת  הקשורה  העבודה  עבור  בפרד  לקבלן  ולם 

  החומרים עצמם. 
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וקשירה  10.07 כאלו  עיגון  או  פילה  סכת  קיימת  שלגביהם  כאלו  או  במיוחד  גדולים  צמחים   :

החיו לפי  וייקשרו  יעוגו  צידם  על  פעולוהוטים  המפקח.  את  תמיכה  ת  בעיגון  הקשורות  חרות 

פרד  וקש בלתי  חלק  כמקובל  יהיו  וכדומה  מטפסים  קשירת  צעירים,  בעצים  כמקובל  ירה 

  מהאחזקה השוטפת וכפי שמופיע בפרקי האחזקה השוים לכל קבוצת צמחים.  

  

וחזק,  : הקבלן אחראי במסגרת האחזקה השוטפת, בתחום שטח הגיון המתאיטום ובקרה  10.08

שפגע, כגון פסי אלומייום, ברגי חיזוק, או יריעות    ית על כל חלק איטום חשוף וגלויייד להודיע מ

  איטום פגועות.  

ויזואלי. כל שיוי קיצוי בכמות מי הקז תדווח מייד   כמות מי הקז תיבדק אחת לחודש באופן 

ו  כז  לת מים במערכת,האפשרות ששיוי זה מקורו בכשל באיטום אם אותרה תק  קלמפקח ותיבד

בעיות וכדומה    הקשורה למערכת ההשקיה,  פילת צמחים, איבודי טורגור קיצוי  ואיטום,  יקוז 

זמן כמוגדר   דרשים, תוך פרק  ואשי מקצוע  כלים  ציוד,  עם  יתייצבו באתר  כוחו  הקבלן או בא 

  בחוזה.  

הקבלן   ע"י  בכתב  יתועדו  בבקרת המערכת  והבדיקות הקשורים  עבודה, הכל ההליכים  כל  ביומן 

  כדרש בחוזה עם הקבלן. 
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  ברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחיה תרבותית הד -12
  

: הקבלן יטפל בשטחים פתוחים ללא צמחי תרבות אך בסמוך אליהם וכן בשבילים, מדרכות,  כללי

חיות, משטחי כורכר והשוליים של אותם מקומות, לאורך הגדרות, סביב למתקים שוים (כגון  

ריה חול,  פתוחיםוט  ארגזי  ושטחים  ומבים  וכד')  אלו    גן  במקומות  הגן.  בתחום  צמחייה  ללא 

תטופל העשבייה הרב שתית והחד שתית כאחד. שטחים אלו, בין השטחים המגוים ובשוליהם,  

חשבים לחלק בלתי פרד מאחזקת הגן ויישמרו קיים מעשבים או מתוחחים או מכוסחים בכל  

  עת. 

וחד שתיים ואחריםיחירצויים, עצים שצמחי בר   יודברו    ם, גאופיטים  לפי החיות המפקח, לא 

  ע"י ריסוס או באופן מכי.  

  הגבלות שימוש בחומרי הדברת עשבים:  

ההחיות לשימוש בחומרים המוזכרים יתות לשיוי, אם יהיה צורך בכך ועל פי החיות    .א

  המפקח.  

ש  .ב כלשהם  בחומרים  שימוש  יעשה  לא  בהקבלן  מופיעים  וקודם תוכאים  העבודה  ית 

 לגבי החומרים, כמותם, שיטת העבודה והמועדים לביצוע.   לעדכון המפקח

בקרקעות קלות חל איסור על שימוש בחומרי הדברה בעלי מסיסות גבוהה וכושר ספיחה    .ג

ההדברה  חומרי  גריפת  אחר.  ערך  שווה  חומר  או  "סימזין",  כדוגמת  לקרקע  מוך 

ולסביבה. שיקול  בחשבון למיעת זק לחי לצומח    לקחמים לסביבתם ת  ממדרוות וערוצי

 זה יהווה חלק בלתי פרד מבחירת חומרי ההדברה.  

שיקולים    .ד לפי  תעשה  העבודה  בתכית  שוים,  לצמחים  הדברה,  חומרי  של  בחירה 

 מקצועיים ולפי דרישת המפקח. 

ברה כימית  והד, עיבודי קרקע  קיימת אפשרות לדרוש בתכית העבודה הדברה משולבת: אי פליחה

  השיטות המוזכרות להלן.   או כל שילוב אחר בין 

לשה   מעל  עיקור הקרקע  לקרקע.  עיקור  שייגרם  עשבים אסור  בקוטלי  שימוש  של  בשום מקרה 

פי דרישה מפורטת במפרט מיוחד. על הקבלן לטפל לפי הוראות המפקח גם בצמחיה  - יותר רק על

  וכד').  ציםלתחומו (עפי ערצויה הפורצת משולי האתר -לא

צמחי   וחומר  פסולת  וע"י  כל  הרשויות  ע"י  מאושר  למקום  הקבלן  ע"י  העבודה  יום  בסיום  יפוו 

והקבלן מבקש לפות פסולת שלא באופן מיידי, עליו לקבל על    במקרההמפקח ובאחריות הקבלן).  

  כך אישור מוקדם בכתב מהמפקח ביומן העבודה.  

ק לקוי הגובה,  בוצע העבודה בכיוון מקביל ומשית  -טחים מדרויים  פעולת תיחוח או קלטור בש 

חריגים   מקרים  להוציא  העיבוד,  ועומק  השטח  מבחית  רציפה  בצורה  מעובד  שטח  להשגת  עד 

  באישור המפקח. 

   

: הקבלן יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח להדברת עשבים  תכית עבודה שתית   12.01

לעיל. התכית    1.09ל בשטחי בור כדרש בסעיף  יפוייה תרבותית וט בשטחים סמוכים לשטחי צמח

אי פליחה, עיבודי קרקע, הדברה כימית, טיפול    - תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול : כיסוח  

  בשטחי בור, הכל לפי הדרש בתכולת העבודה ובהחיות המפקח.  
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  אי פליחה:  –כיסוח  12.02

  ח שוים.  הדברת עשבים תתבצע ע"י כלי כיסו  .א

רהמפק  .ב מיידי  ח  כיסוח  עת  בכל  לדרוש  מקומות  שאי  אותם  בכל  מוטורי.  חרמש  ע"י 

 שגישותם מוכה. כהשלמה לכיסוח בסעיף א' לעיל.  

ויהיה בטווח שבין    .ג ופי השטח  ייקבע ע"פ הרכב העשבייה  ס"מ מעל    10  - 5גובה הכיסוח 

 ת המפקח.  פי הקרקע, במקומות מיוחדים יהיה גובה הכיסוח בהתאם החיו

ידי המפקח ובמצב -ית העבודה שאושרה עליעשה בכל השטח או בחלקו ע"פ תכוח  הכיס  .ד

בו יש כווה לשמר או לאפשר לצמחי בר עשבויים לגדול ללא הפרעה, אותם שטחים שלא 

 קיץ. -כוסחו במהלך החורף יכוסחו כפי שדרש לגבי כיסוח אביב

 תדירות הכיסוח בכלים מכיים:  .ה

  וי העשבייה וגובהה. כיספעם אחת ע"פ   -דצמבר -ובמבר .1

שטחים    –מרץ  -יואר  .2 מלבד  קרקע.  הידוק  למיעת  בגשמים  הפוגה  לאחר  כ"ל, 

 בהם יש כווה לעודד את צמחי הבר. 

פעם אחת. קודם להבשלת זרעים של צמחייה בלתי רצויה, לאחר    -מאי  -אפריל .3

עשבייה/פ בשטח  ויש  במידה  זרעים  הבשלת  ולאחר  התייבשה  בר  שהקרקע  רחי 

   רצויים.

 ך. כיסוח קודתי בחרמש מוטורי כל העת.  פעם אחת לפי הצור  -אוגוסט -וליי .4

  

  עיבודי קרקע:  12.03

  פי ההחיות המופיעות בפרק זה.  -יש לקוט על   .א

על  .ב יהיו  המועדים  בשה,  שלוש  עד  פעמיים  תהיה  הקרקע  עיבודי  גובה  -תדירות  פי 

 העשבייה והחיות המפקח. 

  

  ית: הדברה כימ 12.04

12.042 הצצת עשבים: עי מו 

 ים תשולב עם קוטלי מגע.  מיעה של הצצת עשב   .א

בובמבר  .ב ייעשה  הראשון  לגובה  -הריסוס  עד  עשבים,  והצצת  הגשמים  לאחר    5דצמבר 

 ס"מ.

צמחייה    .ג ללא  ובשטחים  וי  בגי  עצים,  בשדרות  ביערות,  עשבים  "הדברת  החוברת 

ץ השילוב כגון : ומלקטילה ומיעה מתרבותית" תשמש כבסיס להכת תוכית העבודה. ל

סמ"ק לדום, בהתאמה), או חומרים   480גר' +    100רבוטרקס" או "גול" ( "סימזין" + "ט

 שווי ערך אחרים.  

השימוש    .ד לגבי  שמומלץ  כפי  הריסוס  שחמקו.  עשבים  לרסס  יש  לפחות  לשבועיים  אחת 

ח, שט  +  1%אפ"  -ראודלהלן או בתכשירי גלייפוסט כגון : ב "  12.044בקוטלי מגע בסעיף  

בחוד אחר,  ערך  שווה  חומר  ובמבראו  בהירים  -שים  בימים  ייעשה  הריסוס  אפריל. 

  וחמימים ובהפוגות בין הגשמים. 
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בייה, על אספלט כבישים, או בטון   ריצוף או  בין אריחי  אין להשתמש במועי הצצה במרווחים 

  וכדומה, בשל סכת סחף באזורים עם צמחים.  

  

טמיים, הריסוס ייעשה על  רב שתיים יטופלו בחומרים סיס  בים: עשרב שתיים  טילתק  12.044

באפריל    1  -שבועות, החל מ  3  -גבי עלווה פעילה של עשבים, הריסוס ייעשה במידת הצורך אחת ל

  באוקטובר, בשעות הבוקר המוקדמות וללא רוח.  15  -ועד ל

"ראוד  : כגון  בחומרים  ייעשה  סופר"משול  5%-2.5%אפ"  -הריסוס  ב"אלבר  "גול"    0.5%  ב  או 

שוו  0.25% חומר  עם  או  בשילוב  להשתמש  יש  ("סעידה")  הפקעים  גומא  להדברת  אחר.  ערך  ה 

פי סוגי העשבייה ועוות  - "אלבר סופר" או שווה ערך. שימוש ב"בסטה" או שווה ערך, ייעשה על

  השה.  

או מוטוריים  באמצעים  לסלק  יש  לעין,  יכרת  ויבשה  מודברת  ידיי  עשבייה  שבוע  ם,  באמצעים 

  וסף.ימים לפי מחזור הריסוס ה

   

: צמחים מעוצים ובלתי רצויים דוגמת אשל, שיטה, פרקיסויה  צמחים מעוצים  טיילתק  12.046

השורש ומריחה מיידית של החתך הטרי וכל חלקי    רוכדומה, יודברו ע"י כריתה או גיזום עד לצווא

  פי תכית העבודה,- דברה תעשה עלהה  בעל תוצאה זהה.הגדם או הגדמים בגרלון או חומר אחר  

  אפריל.   -בעוה בה הצמח פעיל ביותר בגידול שורשים, בחודשים מרץ

לצורך   בהתאם  יודברו  והתחדשו,  שכרתו  עצים  ושרידי  צרים  מעוצים  צמחים  וזריעים,  בטים 

  אחת לחודש, כל השה.  

דה. במידת הצורך  עבותיים בתוכית הש- צמחים שהתחדשו ירוססו כחלק מהדברת העשבים הרב

  דמים ע"י חיתוכם ומריחתם ב "גרלון" או בגלייפוסט.  יטופלו שוב הג
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  טיפול בשטחי בור  -13
  

דרש הקבלן להעמיד לרשות  :  טיפול בשטחי בור באמצעות ציוד מכי הדסי  13.01 זו  במסגרת 

שט  העירייה  ויקוי  חישוף  עבודות  ביצוע  לצורך  וציוד  עבודה  פתוחיםכלי  בור  תעלות  יק  ,חי  וי 

  בהתאם לפירוט הבא: ברחבי שטחה המויציפאלי של באר יעקוב  ופסולת יקוז וסילוק עשביה  

  

עבודה   03 כ"ל באמצעות טרקטור  שתיים    ימי  ויקוי  מסוג  כבד  לביצוע עבודות חישוף 

  שופל. 

עבודה  02 טרקטורשתיים    ימי  באמצעות  כ"ל  ויקוי  חישוף  עבודות  מסוג    לביצוע 

  או ש"ע.  JCBמחפרון  

לביצוע עבודות חישוף ויקוי כ"ל באמצעות טרקטור מסוג בוב קט  שתיים  ימי עבודה 20

  או ש"ע. 

  

כל ההוצאות הכלולות בהפעלתם  את  יובהר בזאת כי עבודה זו כוללת את כלי העבודה והגו וכן  

    .)ביטוח וכו'  ,דלק, שמיםהובלה לאתר, (

ישולם בעבורה כל    תם, כלולה במסגרת מכרז זה ולאהפעללי עבודה אלו ו אספקת ימי עבודה של כ

  תשלום וסף. 

  תחומי העבודה ייקבעו בתיאום עם המהל או מפקח הגיון. תיאום מועד ביצוע עבודות אלו ו

  

או  :  טיפול שוטף  13.02 או האתר כהגדרתו במפות  זה הוא המגרש  בעיין סעיף  תחום העבודה, 

ובתוספת   לגבול    3בתכיות  לגבו  האתרמ' מעבר  הטיפול מעבר  יתן),  ייעשה תמיד  (אם  ל האתר 

  באותם אתרים אפשריים מבחיה חוקית וכן באמצעים ובחומרים שאים גורמים זק, 

מבים, במתקים   צדי דרכים, סביב  כגון:  גיון  זה מתייחס לכל אותם אזורים שבהם אין  סעיף 

עפר   סוללות  גדרות,  ובתוך  סביב  צמחיה תרבושוים,  רשימת  תית  ללא  למפות  וכדומה, בהתאם 

  טחים והוראות המפקח. הש

המפקח רשאי לדרוש להימע מריסוס בקטעים מסוימים אם לצורך שימור צמחי בר, מיעת סחף,  

  אחזקת עשבי חורף בכיסוח, או כל סיבה אחרת.  

  שתיים כאחד. -שתיים ורב-ההדברה מתייחסת לעשבים חד

קיים יהיו  בכל    השטחים  לבי    של שימוש בקוטלי עשבים הקבלן  מקרהמעשבייה.  לזק  אחראי 

חיים, דגה ודבורים כתוצאה מסחף קרקע, בעיות רחף, רגישות  - אדם, לצמחים, מקווי מים, בעלי

  גידולים חקלאיים בסביבה, פגיעה בשורשי עצים וכדומה. 

המפ שייכים  בלתי  אלמטים  או  פסולת  כל  יפה  הקבלן  לדרש,  הבהתאם  למהלכו    תקין ריעים 

המכית ויכשיר מסלול אלמטרי שיאפשר סיעה תקיה ורציפה    והרציף, של הריסוס או ההדברה

  של כלי הריסוס / העיבוד. 

להיז שעלול  תת קרקעי,  או  על  גורם בשטח,  כל  שאין  לוודא  מפעולת    קעל הקבלן  כלשהי  בדרך 

  לעיל.  1.04או העיבוד כאמור בסעיף \הכיסוח ו

   

13.03  ית עבודה שתי  :תית תכית עבודה שת לאישור המפקח לאחזקה וטיפול  הקבלן יגיש תכ

לעיל. התכית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול את אמצעי   1.09בשטחי בור כדרש בסעיף  

  ההדברה: כימית, מכית או הדברה משולבת זאת ע"פ הפירוט והדרישות המופיעים להלן.  
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כימית  13.04 הדהדברה  רב:  עשבים  עלתייש-ברת  סיסטמים -ם  עשבים  קוטלי  לפי    ידי  תבוצע 

  דרישת המפקח בכתב ביומן העבודה.  

עבודה  .א חומרי ההדברה  תוכית  יופיעו  ובה  לכל השה  עבודה  תוכית  יכין  שם   - : הקבלן 

מסחרי, ריכוז החומר הפעיל, תאי הריסוס, המיון הדרש לדום, פח התרסיס, מועדי  

ואמצעי   תוכית הריסוס  של   זו,  הריסוס.  לאישורו  תוגש  טבלה,  הקבלן    בצורת  המפקח. 

ייתן דגש ושיקול דעת מעמיק בבחירת החומרים מועי ההצצה לפי סוג הקרקע שבמקום,  

גידולים חקלאיים סמוכים, וסיכויים לגר עילי, אישור המפקח אין בו להסיר מאחריות  

 בריסוסים.  כלשהי של הקבלן לזק שיגרם לצומח ולחי ושמקורם

ויותר, יעשה אך ורק  : שימוש בחומרים בעלי שאריסוסרי החומ  .ב ריתיות גבוהה, של שה 

כלשהן   מסיבות  קשה  אליהם  שהגישות  במתקים  או  ובאתרים  המפקח  באישור 

 ובמקומות בהם קיים יסוד סביר להיח שלא ישתלו צמחים כלשהם בעתיד. 

  :  עשבייהההדברה בהתאם לעוות השה ומצב ה  יבחירת חומר  .ג

  ם או בלי קוטלי מגע.  שימוש במועי הצצה ע -דצמבר  - בר אוקטו

  שימוש בקוטלי מגע צורבים או סיסטמיים.   - פברואר  -דצמבר 

  שימוש במועי הצצה עם או בלי קוטלי מגע.   -מרץ  -פברואר 

  שימוש בקוטלי מגע צורבים או סיסטמיים.   -אוקטובר  - אפריל 

 תים וע"פ הצורך. וזכרבכל המועדים המ  וריסוסים משלימים יי  

: כיסוח מוטורי או בכל אמצעי אחר, יעשה במידה שעשבייה יבשה כיסוחטיפול משלים ב  .ד

מעל   שגובהה  לכל    10ומרוססת  שבועות,  שלושה  יעשה  הטיפול  בשטח.  תיוותר  ס"מ 

  המאוחר, לאחר הריסוס ועד תום פעולת החומר המרוסס. 

 .  לעיל 12.046יף : יטופלו כאמור בסעצמחים מעוצים  .ה

דרשים לביצועה התקין של העבודה הם באחריותו של  יאומים ודיווחי כל התיאומים ה ת  .ו

  הקבלן.  

ימים מראש, על תאריך משוער של ביצוע ריסוס דיווח זה    14על הקבלן להודיע למפקח  

למידת   או  הריסוס,  בגין  להתרחש  שעלול  זק  לכל  מאחריות  הקבלן  את  פוטר  איו 

  יעילותו.  

ידווח למ ביצוע פעולת  פקח,הקבלן  על  על סוג החומרים שבהם   ביומן העבודה  הריסוס, 

  עשה שימוש, הכמויות ליחידת שטח ומועד הריסוס.  

בכל מקרה בו יעילות הריסוס במועי הצצה תיפגם, מסיבה כלשהי, רשאי המפקח לדרוש 

הצו במידת  מגע  בקוטל  ושילובו  יעיל  הצצה  במוע  חוזר  ריסוס  הריסוס  מהקבלן  רך: 

  ם יהיו על חשבון הקבלן.  ומריוהח

  

מכית  13.05 אחרת.  הדברה  אמר  אם  אלא  עותיים  עשבים  להדברת  מיועדת  מכית  הדברה   :

  הדברה מכית תוכל לשמש כחלופה להדברה כימית או כטיפול משלים כפוף לאישור המפקח.  

רת ו באמצעות מקלט ס"מ עומק, ע"י דיסוק, תיחוח, א   10  -5עיבוד הקרקע יהיה שטחי,    .א

  ובלא לשות את סדר שכבות הקרקע.  פות אווז או כל כלי שווה ערך כ

 במקומות בהם עשה שימוש במועי הצצה אין לעבד את הקרקע באמצעי פליחה.    .ב
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על    .ג עולה  שאיו  בגובה  יעשה  מכית,  מכסחת  ע"י  העשבייה,  תדירות    10כיסוח  ס"מ. 

 ס"מ.  20ובה של  הכיסוח תהיה כזו שהעשבייה לא תהיה מעל ג 

או  טיפ  .ד מוטורי  ע"י חרמש  בכל ול משלים  עת,  ובכל  ע"פ הצורך  יעשה  עיבוד קטים  כלי 

  אותן קודות שאין מכוסות ע"י כלי העבודה הגדולים.  

ע"פ ההחיות בסעיף   כימי,  יודברו באופן  רצויים בשטח ההדברה המכית  צמחים מעוצים בלתי 

  לעיל.  13.04הדברה כימית, ראה סעיף 
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  שקיה מערכות ה   - 14
  

ותפעול של מערכת השקיה המותקת בשטחי  מפרט זה מתאר את העבודות וה דרישות לאחזקה 

גיון : עצים חורשות ושדרות, מדשאות, שיחים,  מטפסים לצמחי כיסוי מעוצים, ורדים, פרחים  

שתיים, -שתיים וצמחים עשבויים מן הבר, צמחים עשבויים רב-עותיים, גאופיטים, פרחים חד

ים במכלי הידרופויקה ובמכלים מוקזים, צמחייה  עים מותקים, צמחי פים השתול במצ  צמחים

צרת   זה  במפרט  טועים,  מדרוות  טועות,  אדמה  סוללות  קבועה,  השקיה  ללא  דרכים,  בצידי 

  ההשקיה עשויה מתכת או פוליאתילן.  

על  הקבלן  של  עבודתו  תחילת  ם  הקבלן  - ע יבדוק   , זה ם  הסכ מערכ פי  ת  ת  ו א

שק  ו הה מ יה  יאוחר  לא   , למפקח ע  די ו ם    10  - י פג כל  על  עבודתו  מתחילת  ם  ימי

 . ן תיקו ש  .   הדור ן תיקו ם  שי הדור ם  פגמי רשימת  למפקח  ש  גי י   הקבלן 

במערכת   ש  שימו ה צורך  ל שות  דר ה ן  התיקו עבודות  כל  את  ע  צ יב הקבלן 

  , שקיה ה זרי  באבי חוסר  של  במקרה   . ו  שבו ח על  יה הקיימת  רי ה      העי  אי

הא יבת  מתחי  את  זרי לספק  ם בי החסרי ל   ם  ב  י חי יהיה  את  והקבלן  שקות  ה

צמחיה  .   ה "ל ה ם  ו הפגמי יתוק לא  ם  ם א   ג

  , ה שקי הה במערכת  ם  פגמי על  ל  לעי ב  הקו הזמן  פרק  ך  תו ן  הקבל דיע  הו לא 

 . ם פגמי ן  אי לו  כאי שב הדבר   יח

יות  ההשקיה תבוצע בהתאם לחוקים, הצווים, התקות, ההוראות של ציבות המים ושאר הרשו 

בד לב מרבית לחסכון במיבר תוהוגעות  ותוך הימעות מהרטבת כבישים, מדרכות,  ך תשומת  ם 

  מעברים ושבילים.  

במפרט   דרישות  לפי  תבוצע  קולחין  במי  השקיה  קולחין.  במי  להשקיה  מתייחס  איו  זה  מפרט 

  מיוחד.  

מע'   מרכיבי  כל  של  ולשלמותם  לתקיותם  אחראי  ו  ההשקיה הקבלן  בגן,  על  המצויים  יחליף 

כל חשבו מומרכיב  \אביזר  ו,  מחשבי  ואחרים)  (כולל  גיבה,  טורולה  מבלאי,  כתוצאה  שיפגע 

שעות מגילוי החוסר או התקלה. כאמור, הקבלן לא יקבל    48וודליזם וכל סיבה אחרת וזאת תוך  

  כל תמורה בגין ההספקה או ההתקה של האביזרים ה"ל.

ים  א יפחתו ולא יעלו מכמויות המדש, לבכל גן בכל חו  הקבלן ידאג כי כמויות המים אותן ישקה

  אותן יחה המפקח להשקות. 

מ ביותר  שהוחו  הכמויות  על  יעלו  או  יפחתו  בפועל  שצרכו  המים  כמויות  בו  מקרה    25%  -כל 

  בחישוב חודשי, יחשב כתחזוקה לקויה של הגן ויקוזז מהתשלום בגין האחזקה. 

כת  ם לעילת כל ארגזי ראשי המערעולילן על חשבוו מבתחילת עבודתו בשטח החוזה, יספק הקב 

הקבלן   אחד.  מסטר  מפתח  יהיה  המעולים  לכל  "עבר").  דוגמת  ארוות  (כולל  עבודתו  שבשטח 

וכן יתקן/יתקין את כל    3יעביר   מפתחות מסטר למחלקת הגים תוך שבוע מיום תחילת עבודתו 

  הלשויות בארגזים כדי לאפשר עילה. 

דת התקת אביזרי השקיה  טחי הגים שבאחריותו, כל עבוצע בשמפקח, הקבלן יבלפי הוראות ה

כולל צרת לשם שיפור ההשקייה ו/או חידוש המערכת כולה. אביזרי ההשקיה יסופקו ע"י הקבלן  

  , לפי החלטת המפקח.  העירייהלפי המחירים בכתב הכמויות או ע"י 

  

ובד צריך להיות  הע   –ה  על מערכת ההשקיאחראי  מומחה  על הקבלן למות עובד    -  ההשקיהאיש  

שעות ביממה    24ההשקיה והוא יהיה אחראי על מערכת ההשקיה    מעמיק בושאח ו מוכ בעל ידע  
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והלילה.      ולעירייה היום  שעות  בכל  אליו  להתקשר  הזכות  את  יהיה  כאמור  יש  ההשקיה  איש 

  טלפון סלולארי חכם. במכשיר ותפעולי חדש מסוג מיול ברכב  מצויד

מצוי  שקיהההאיש   באבייהיה  הממטד  לכל  וחיבור  חילוף  סוללות למחשבים,  \ריםיזרי  המתזים, 

לצורך טיפול בכל תקלה שתתגלה  אשר יימצאו בכל עת ברכבו  צרת ומחשבים, פיות ממטירים,  

  בשטחים שבאחריות הקבלן. 

ולפחות לחץ  בשעוי  מצויד  ההשקיה  איש  יהיה  תשובות    10  ב  כן,  לספק  שיוכל  כדי  גשם  מדי 

  צועי מערכות ההשקיה. גבי בימהירות למפקח ל

רשאי לדרוש את החלפתו של איש ההשקיה ללא מתן הסברים והקבלן יהיה חייב החליפו    המפקח

  ימים.  10באחר תוך 

לוודא   מת  על  המושקה  בשטח  לבקר  עליו  ההשקיה  ההשקיהאת  במהלך  מערכת  וכן    תקיות 

  לבדוק ולכוון את הממטירים לפי ההשקיה. 

  

יפעיל הקב בכל   שיקמקרה  לכמות  לן  באשר  דעת מקצועי  לגידול  ו ול  הדרשים  השקיה  התדירות 

אות ובריא ויתאימם לתאים בשטח, לעות הצימוח, לסוג הצמח, גילו ובהתאם: לדרש במפרט  

ייעודי גן, הדרשת לגידולים השוים כשהיא מאושרת    תזה בהתאם לתכית השקיה שתית  לכל 

  ידי המפקח.  -על

  

אגם בקרה יטור  הבקרה של חברת "  תזשי מערכת השלטים ע"י מרכ רא  70  ם בבאר יעקוב ככיו

  מכלל ראשי המערכת בישוב. 95%" המהווים כ ושליטה בע"מ 

בין   להסכם  ראש    העירייהבהתאם  כל  בגין  קבוע  חודשי  תשלום  חל  "אגם"  לחברת  המקומית 

ום חודשי תשלכי    יובהרל יחידה,  ₪ לכ  69תשלום זה עומד על כ  כיום,  מערכת המחובר לחברה,  

    לן במסגרת חוזה זה.בזה ישולם ע"י הק

  

: הקבלן יגיש תכית עבודה שתית לאישור המפקח לטיפול במערכות  תכית עבודה שתית   14.01

לעיל, התכית תוכן לפי הדרישות במפרט זה ותכלול : תכית השקיה    1.09השקיה כדרש בסעיף  

ת השקיה,  כלו, מערכת השקיה, ראש מערהחוזה ש שוים שבתכולת  לגידולים השוים באתרים ה

  צרת, שלוחות טפטוף, ממטרות, הכל לפי הדרש בתכולת העבודה ובהחיות המפקח. 

על  יתואם הקשר,-אם מערכת המחשוב לביצוע השקיה מופעלת  ביו  -על  ידי המזמין,  ידי הקבלן 

  לבין המזמין בעיין הסדרי ההשקיה בכתב ומראש.  

ההאח ה  למערכת  ריות הקבלן  שטח  בכל  מג ההשקיה הפרושה  הראשי  ן החל  המים  גן.  מד  בכל 

ההשקיה בממטירים תתבצע בשעות שאין רוח ובהתאם להחיות המפקח. השקיה יידת, תבוצע  

  לפי החיות המפקח.  

גיל   הצמחייה,  סוג  הקרקע,  סוג  השה,  לעוות  השטח,  לגודל  בהתאם  תהיה  העבודה  תוכית 

לדרישהצמחיי  ובהתאם  המקצה  כמויות  ות  תכלול  התוכית  תדירות  מ וע  השקיה),  (מת  ים 

  השקיה, ימי השקיה זמן השקיה ומשכה.  
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  תחזוקת מערכת ההשקיה: 14.02

ההשקיה  14.022 מערכת  לקבלן  מסירת  השקיה  מערכות  מסירת  הלי  יבוצעו    -:  ראשוי  סיור 

בסעיף   מתחייבת      העירייה לעיל.    1.07כאמור  המערכואיה  את  ואילולתקן  מצידו    ת,  הקבלן 

  ג להשקיה. ומתחייב לדא

  

: לאחר מסירת מערכות השקיה לקבלן, כאמור לעיל, בוסף לאמור בסעיף  אחזקה ותפעול  14.024

ובהתאם    1.07 הקיים  למצב  בהתאם  יהיו  השקיה  מערכות  ותחזוקת  השוטף  הטיפול  לעיל 

  ת המפקח. ם והוראוי הציוד השוילהוראות במסמכי החוזה, להוראות המפרטים של יצר 

עב  .1 תקופת  ותפעולן  ובמשך  שלמותן  לתקיותן,  אחראי  הקבלן  יהיה  השה,  עוות  ובכל  דתו 

  השוטף של כל מערכות ההשקיה באתרים שבטיפולו.  

אחריות הקבלן חלה על כל מרכיבי המערכת כגון : ממטרות מכל סוג שהוא, צרת מכל סוג   .2

חוזרים וכו'.    ם, ברזים מקטיי לחץ, אלה, מסיזרי פיקוד ובקרשהוא (קוטר, דרג וכו'), אב

 אטומות וללא זילות.  תקיות,  הקבלן יהיה אחראי שכל מערכות השקיה יהיו 

תוך   .3 יתקן  המים    24הקבלן  זרימת  להפסקת  מיידית  ויפעל  השקיה  במערכת  זק  כל  שעות 

,  מעכברים  ולל זק כתוצאהכתוצאה מפיצוץ וזילה ללא קשר לסיבה ולאופן שהזק גרם (כ

 זקי וודליזם).   קרים, מכרסמים, לרבות

כל תקלה במערכת היא בתחום אחריותו של הקבלן, הן בעת גילוי התקלה והן בזמן התיקון,   .4

 על הקבלן לדוח למפקח ביום התקלה ולפרט בכתב את התקלה ביומן העבודה.  

מ .5 הקבלן  יספק  תיקון,  השלמת  לפי  בהשקיה  צורך  יש  זמ אם  השקיה  חשערכת  על  בו  ית 

 קון ללא תמורה וספת.  יויפעילה עד השלמת הת 

(כגון: מחברים, ווסתים,    םהקבלן יחזיק מלאי סביר ותקין של אבזרי השקיה לתיקוי חירו .6

אל חוזרים, מסים, מחשבים, טפטפות, ציורות פוליאתילן, ממטרות זקיפים, קוצבי מים)  

 ותו. ה שבאחרית מערכות ההשקי וכן כל אביזר או חלק שמרכיב א

   

  : הקבלן יבצע בדיקת לחץ עם תחילת עבודתו בגן וכן אחת לחודש. םיבדיקת לחצ  14.026

הפרשי   וכי  המומלץ  העבודה  לחץ  הוא  בקווים  הלחץ  כי  הקבלן  יוודא  השקיה  עות  תחילת  בכל 

על   עובר  איו  מקטע  בכל  לאחרון  הראשון  הממטיר  בין  ב  15%הלחץ  תעשה  וכחות  הבדיקה 

  המפקח.  

ראש המערכת שהוא מתאים לתוכיות. כל סטייה העולה  מדוק את לחץ המים ביציאה  הקבלן יב

  תטופל מיידית.   10%על 

  

  תחזוקת ראש מערכת ההשקיה:  14.03

אטימה מוחלטת בכל  תקיותם ולכללי: הקבלן יהיה אחראי לשמירת ראש המערכת, ליציבותו ל

זרים  בילות וטפטופים ולהחלפת איהיו ז   ההשקיה, כך שלאהאבזרים המרכיבים את ראש מערכת  

  פגומים בחדשים, לרבות אבזרי פיקוד, ללא תמורה וספת במשך כל תקופת האחזקה.  

אזור ראש המערכת וסביבתו יהיו קיים ומסודרים מעשביה מסחף ומאשפה. כמו כן ארגז ראש  

  ים ותקיים.  המערכת יהיה מוקז. שלטי אזהרה וסימון יהיו ברורים קי
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  יציב, גלוי לעין והגישה הרגלית אליו תהיה קלה ווחה.    הה אחראי שראש המערכת יהיקבלן יהי ה

  ארגז/ארון ראש מערכת יהיה קי, צבוע (במקרה בו יש צורך בצביעה), סגור ועול.  

הארגז/הארון לא ישמש כמקום אחסון. צביעת ארגז/ארון תבוצע לפחות פעם בשה ובכל מקרה  

  זה זה.   תחילת חויום מיום   60ך תו

צילידר    \כל מעול  עול עם מפתח מסטר. המפתח יהיה אצל הקבלן, והמפקח.    ראש מערכת יהיה

  שיחסר יסופק אחר במקומו ע"י הקבלן ועל חשבוו. 

בדיקת   תתבצע  הפעלה,  בכל  היצרן.  להוראות  בהתאם  תהיה  ואחזקתה  ההשקיה  מערכת  פעולת 

ם ויוודא תפקוד  ייתקן וישלים את כל החסר  ם. הקבלןלבדיקת ליקויי  הפעלה למשך הזמן הדרוש

  אות של כל מרכיבי המערכת. 

  

: סגירת מגופים בסופי שבוע,  מגופים ראשיים, מדי מים, ברזים הידראוליים וחשמליים  14.032

   לפי אירועים מיוחדים או באזורים שלא יושקו למשך תקופה ארוכה, יבוצעו לפי החיות המפקח. 

ויתפקדו בהתאם להוראות היצרים. מספרי    רזים יהיו תקיים ושלמיםלכך, שהבהקבלן אחראי  

הברזים יופיעו בצורה ברורה ובולטת. הקבלן ידאג, שהברזים או האבזרים שאים תקיים יוחלפו  

  בחדשים.  

את המער סוגרים  מידי. אם  באופן  הזילה  ויאטום את מקום  יתקן  זילה, הקבלן  גילוי  כת  בעת 

והברזים ההידראוליים שמפעילים את המערכת    וודא כי המגופים הראשייםהקבלן י   בעות החורף 

  סגורים ומוגים בפי ודליזים. 

המגוף   תקיות  בדיקת  לפחות.  לחודשיים  אחת  לתפעל  יש  ארוכה,  לתקופה  הסגורים  מגופים 

" (בעת הבדיקה של    3הראשי בקוטר  פעמיים בשה  ומד המים תתבצע  ישומעלה    המגוף הראשי 

  תוח).  פאת ברז הגן בראש המערכת להשאיר 

  

("בוסטר")  14.034 לחץ המים  להגברת  עזר  של    -  משאבת  חוזר  לבדוק תקיות האל  על הקבלן 

אטומים,   והחיבורים  החשמל  שקופסת  לוודא  רעש,  לאתר  לחץ,  מד  באמצעות  ה"בוסטר" 

  שה"בוסטר" מותקן בצורה מאוזת, ושה"בוסטר" יבש.  

המערכת    בתיק דף  הפעלת  (עקומיהיה  ה"בוסטר"  תוי  היצרן    תעם  הוראות  כולל  צילות) 

  לתחזוקה.

   

: הפעלת הקוצבים והטיפול בהם יהיה בהתאם להוראות היצרים. קוצב או אבזרי  קוצבים 14.035

  החיבור של הקוצב, שאים תקיים, יוחלפו באבזרים תקיים. 

  

  עיל. ל 1.13ש בסעיף : טיפול במז"ח יהיה כדרמז"ח 14.036

  

ואביז  14.037 פיקודרמחשבי השקיה  יהיה בהתאם  י  פיקוד  ואבזרי  : הטיפול במחשבי ההשקיה 

הפיקוד,   ואבזרי  ההשקיה  מחשבי  יבדוק הקבלן את  ההשקיה  עות  בתחילת  היצרים.  להוראות 

  .  לעיל  14.01המצאים באתר, הקבלן יתכתם בהתאם לדרש בתוכית העבודה כדרש בסעיף 

ההפעלה   הק  תהיסיויבעת  על  ההשקיה  מחשבי  שהמערכת  בשל  ולוודא  בשטח  וכח  להיות  לן 

  עובדת בהתאם לדרש.  

  הקבלן ידאג להחלפת סוללות במועד בכל מחשבי ההשקיה, ללא כל תמורה וספת.  
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מערכת   ראש  מארגז  אחר  פיקוד  אבזר  כל  או   השקיה  מחשב  של  גיבה  של  יוחלפו    -במקרה 

  .  "ח הקבלןחסרים בחדשים עהאביזרים ה

ה  שקופסת  יוודא  יישאההקבלן  של המפתח  במעול. העתק  עולה  המחשב  על  בידי הקבלן    רגה 

ו הפיקוד  ציורות  על  ישמור  הקבלן  המפקח.  המערכת  \ובידי  ראש  של  החשמליים  הכבלים  או 

את  וכן  המחשב  ותקיות  שלמות  את  השקיה  בכל  יבדוק  הקבלן  חיבור.  קופסאות    באמצעות 

  וכו').  ם הידראולים, סולואידיםים (ברזיהאבזרים הלוו

  

אטמים  מסים  14.038 המסן,  (רשת  מרכיביו  כל  על  המסן  שלמות  את  לבדוק  הקבלן  על   :

תבוצע   הבדיקה  תוים.  אותם  בעל  חדש  במסן  הקבלן  ידי  על  יוחלף  תקין  לא  מסן  פימיים). 

אחת   ההשקיה  ב   לשבועיים בעות  לצורך  בהתאם  קיים.  או  לא  קיימת מים  בלחץ    אם  ירידה 

יק  ע"י מברשת    ההעבודה,  יקוי  הקבלן את רשת הסיון במסן באמצעות שטיפה או באמצעות 

  בהתאם להוראות יצרן המסים.  

  הקבלן יבדוק את תקיות וסתי הלחץ ואת התאמתם ללחץ הדרש אחת לחודש.  

  

לחץ:  14.039 הקבלן    ווסת  ע"י  יוחלף  תקין  לא  זהה  ווסת  חדש  ללבווסת  הדרש  בהתאם  חץ 

  יצרן הווסת.  ובהתאם להוראות

  

פוליאתילן ראשית  14.04 ותקיה. הקבלן  צרת  יוודא שהצרת הטמוה בקרקע מכוסה  : הקבלן 

זילה שמתגלית בצרת. צרת לא תקיה תוחלף בצרת חדשה זהה. הטיפול   יתקן מיד פיצוץ או 

בהתא יהיה  פוליאתילן  צרת  של  היצרואחזקה  להוראות  אבזרים  יוחלפו    ן.  פגומים  חיבור 

  זרים תקיים המתאימים לתאי הלחץ של המערכת. בבא

  

וטפטפות    14.042 טפטוף  הטפטוף  כללי  –שלוחות  שלוחות  כל  את  הקבלן  יבדוק  השקיה  בכל   :

  ויתקן מיד כל זילה או פיצוץ, יחליף שלוחות ו/או טפטפות סתומות ולא תקיות באחרות.  

פטוף צמודות לאזור בית השורשים  טטוף וכן יבדוק ששלוחות הוחות הטפיבדוק ייצוב שלהקבלן  

מטר. במקומות שבהם חסרות    2של הצמחייה. הקבלן ייצב שלוחות טיפטוף בעזרת מייצבים, כל  

  שלוחות טפטוף או טפטפות יוסיף אותם הקבלן בהתאם להוראת המפקח.  

טוף. הטיפול והאחזקה  וחות הטפ ויקז את כל שלבתחילת עות ההשקיה ובסופה ישטוף הקבלן  

  לוחות הטפטוף והטפטפות יהיו בהתאם להוראות היצרן.  ששל 

  

טמון  14.044 על טפטוף  טרפלן  להחדרת  כי הטפטפות תקיות, הקבלן אחראי  יוודא  פי  -: הקבלן 

בהתא  יהיה  טמון  בטפטוף  הטיפול  שה,  כל  טרפלן  מסן  החלפת  לחילופין  אן  העבודה,  ם  תכית 

  לעיל.    14.042אות בסעיף רועיות וכן ימולאו כל ההוחות המקצלהוראות הבטי

  לעיל.   1.14הטיפול בטרפלן ייעשה כאמור בסעיף 

  

יספק  כללי  –ממטרות    14.05 הקבלן  חשבוו :  הדרושות    על  החסרות  הממטרות  סוגי  כל  את 

בהתא או  גן  באותו  הקיימים  ובפיות  בממטרה  ורק  אך  ישתמש  הקבלן  לתוכיות  להשקיה,  ם 

  רו ע"י המפקח.קיה שאושההש
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יחל זהות  יהקבלן  תקיות  בממטרות  תקיות  לא  ממטרות  או  ף  הגן  שטח  ברוב  הקיים  לסוג 

המפקח   להחיית  או  בהתאם  כבישים  שבילים,  הרטבת  תהיה  לא  השקיה  שבזמן  ידאג  כן  כמו 

  מעלות.   90מדרכות. הממטרות תהיה מאוכות לקרקע בזווית של  

יקפיד אזור  הקבלן  את  או    הממטרות  לקות  מסחף  מדשא,  פיות  ממעשביה,  אחר.  חומר  כל 

  ממטרות שחוקות או שבורות תוחלפה בפיות תקיות.  

  הפעלת הממטרות ואחזקתן תהיה בהתאם להוראות יצרן הממטרות.  

  10  - במשך כ  ן בהפעלת ממטרות בפעם ראשוה או לאחר הפסקה ארוכה, תופעל המערכת ליסיו 

  דקות.  

  

ג  14.052 ממטיחהממטרות  מפי  :  גבוהות  שקועות  שטחי  הרות  המרטיבות  ממטרות  או  דשא 

מדרך, תותאמה לגובה הדשא וגזרת ההרטבה הדרשים, בהתאם להוראות מקצועיות והוראות  

  המפקח.  

הקבלן יקה את סביבת פי הממטרות למיעת חדירת דשא לבית הממטיר ועל מת לאפשר את  

  בשטח.   להקל על איתורןתקיות עבודתן וכן 
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  וערך מ\ גודל משוער  -  האתרים

  

   םלחודש, כפי   \ביצוע עבודות טיפול ואחזקה שוטפת של האתרים ישולם לפי מחיר לדו

  בהצעת הקבלן בכתב הכמויות.   שמופיע 

  קובים ברשימתיש לראותם כאומדן לצורך המכרז בלבד.  הר"משטחי האתרים ה ,  

   גודלם של  סופית  האתריםהמדוקביעה  של  ע"י,  יק  על  .  המפקח  תעשה  הקבלן  ערעור 

על   מ יתבסס  הערעור  אם  רק  יתקבל  המפקח,  מוסמך דידות  מודד  ע"י  מדידות  ביצוע 

ובעקבות   במידה  הגים.  מחלקת  עם  תאום  תוך  חשבוו  ועל  הקבלן  ע"י  לאתר  שיוזמן 

קבל הקבלן  מדידה זו יתברר כי השטח שמדד גדול יותר מזה המופיע ברישומי העירייה, י 

  ם החל מיום ביצוע המדידה ואילך.ילהצעתו) בגין הפרש השטח  ם (בהתאםתשלו

   וןהגי יטפלהמוסדיבשטחי  שהקבלן    ,  שבתחומי  בכל  הגיון  הילדיםטחי  ומוסדות    גי 

והחיוך   יעקובבשטחי  שהציבור  באר  כל    שבאחריותו  עיריית  את  טיפול  ויבצע  עבודות 

 .הדרשות במכרז זהואחזקה שוטפת  

   וןהגי יטפל  הציבוריבשטחי  שהקבלן  ,  הגבכל  שי טחי  הציבורי  באר  בשטחי  ון  עיריית 

כל    שבאחריותו  יעקוב את  שוטפת  ויבצע  ואחזקה  טיפול  זה עבודות  במכרז  הדרשות 

 הכולל בהתאם להצעתו במכרז. מחיר  הלפי ותמורתן ישולם 

   עבור תשלום  יקבל  ובגים  הקבלן  יחזיק  אותם  הגים  לשטחי  ידאג ההחזקהבוסף   ,

לגבולות כל השטחים המגוים שבטיפולו, תהיה    רמ' מעב  3קבלן כי רצועה ברוחב של  ה

עת    הקיי  בכל  ומעשביה  מתכולת  וזאת  מפסולת  וכחלק  וספת  תמורה  כל  ללא  כאמור 

  טיפול בשטחי בור).  – 13העבודה (ראה פרק  
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רשימת שטחי גיון באיזור המוסדי (איזור א')   -באר יעקוב 
 למכרז 

  גי ילדים 

  כתובת   שם הגן   מתחם  מס' גן 

 תלמי משה  1
  1אליהו   ורד

2 

 חתי פרס ישראל 

  1אפרים קישון   צבר

  1אפרים קישון  ארז 3

  1אפרים קישון  דקל 4

  1לאה גולדברג  רגבי אור  5

  3אהוד מור  אלון  6

  3אהוד מור  אורן  7

  3אהוד מור  אקליפטוס  8

  3אהוד מור  דולב  9

  3אהוד מור  זית  10

  3 אהוד מור שקד 11

  3אהוד מור  דרור 12

  3אהוד מור  עדי  13

  1לאה גולדברג  לוי יצחק  14

  3אהוד מור  יוסף  15

16 
  1לאה גולדברג  תלמי אור 

  1לאה גולדברג  אגוז  17

18 

 ותיקה 

  1החבצלת   ברושים 

  13עוזיאל  רימון  19

  38הרב עוזיאל  אמון  20

  1יהודה  תמר 21

22 

 גי מחם 

  3וגות ער  הדס

  3ערוגות  אתרוג  23

  3ערוגות  תאה  24

  3ערוגות  גפן  25

  1חרוד   אביב  13שוהם  26

27 

 ליכטשטיין 

  1ליכטשטיין   סיגלית 

  1ליכטשטיין  חמיה  28

  1ליכטשטיין  קר  29

  1ליכטשטיין  עפרוי  30

  1ליכטשטיין  חליאלי  31

ש"ד האלוים    פשוש  אלוים  32
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11  

33 

 שםל

  1לשם  תות 

  1לשם פטל  34

  1לשם סביון  35

  1לשם  חצב 36

  1לשם סחלב  37

  1לשם יצן  38

39 

 15שוהם 

  15שוהם   שלדג

  15שוהם  סוית  40

  15שוהם  צופית  41

  15שוהם  ישוף  42

  15שוהם  שקאי  43

  15שוהם  ברבור 44

45 

 17שוהם 

  21שוהם   חיה 

  17שוהם  גלבוע  46

  17שוהם  בשור 47

  17שוהם  תבור  48

  17שוהם  אילון  49

  17שוהם  ברקן  50

  17שוהם  שיר  51

  17שוהם  כרמל 52

  17שוהם  חרמון  53

54 

 7שוהם 

  7שוהם   רקפת 

  9שוהם  רותם 55

  7שוהם  חרצית  56

  7שוהם  יערה  57

58 

 9שוהם 

  9שוהם   כיור 

  9שוהם  חצוצרה  59

  9שוהם  מחם  60

  9שוהם  חה  61

62 

 אודם

  2אודם   פלמיגו 

  2אודם  אפה  63

  2אודם  שחף 64

  2אודם  חסידה  65

66 

 ברקת

  12ברקת   תלתן 

  10ברקת  צוף 67

  10ברקת  סיתווית  68

  10ברקת  לוטם  69

  10ברקת  צפצפה  70

71 

 דקל

  2דקל   יסמין 

  2דקל  סייפן  72

  2דקל  יקיטון  73
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  2דקל  לילך  74

  2דקל  ורית  75

  2דקל  כלית  76

77 

 ברוש

  1הברוש   כרכום

  1הברוש  רקיס  78

  1הברוש  חבצלת  79

  1הברוש  ופר  80

  1הברוש  מרגית  81

  1הברוש  דפה  82

  מבי וער 

 חרוד    מרכז וער יישובי  83

  מבי רווחה

 מאיר בע''ה    מט''ל/ בית חם  84

 10הגפן     בים מועדוית כוכ 85

 10חזון איש    בית גיל הזהב  86

  משרדי העירייה 

 איילה    ספרייה עירוית  87

 2ז'בוטיסקי    מתחם העירייה  88

 יהודה    טיפת חלב  89

 13עוזיאל    מוקד עירוי  90

91 
מתחם מחלקת  

 מים
  

הרב קוק ליד גן  
 החייל 

 הגפן פית תאה    מתחם שפ''ע  92

 מאיר בעה''ס    מוקד קליטה  93

 מאיר בעה''ס    שיטור עירוי  94
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   - 2021מעודכן לספטמבר  -רשימת שטחי גיון באיזור הגיון הציבורי  -באר יעקוב 
 מכרז) ל(איזור ב' 

  שם האתר  מס' 
  גודל השטח

  (ד')  טיפולל
  הערות

 מול מל"מ 20.5 פארק חוטר 1

 ליד מגרש הכדורסף 6.65 שצ"פ ברחוב דרור  2

3 
פארק ברחוב  

 הזמיר
4.5   

4 
 -"אחו הפורח "

 חוטר
8.3   

   2 ערוגות בחוטר  5

 שטח צמוד למל"מ 2 רחוב דיזיגוף  6

 הגולן ת כולל החרמון פי 3.8 גן החרמון   7

8 
 \חיה הדרים 

 עירייה 
1   

 דגלים  -כולל בחוץ  1 בין העירייה  9

   2 גן המייסדים  10

11 
ערוגות  

 \הדקל\שאס
 אלוים עד דקל\רבין 7

12 
ערוגות  

 \שפירא\שאס
 אלוים עד דקל  7

 כולל חלק מערבי עד הרמזור  4.5 פית שפירא (דשא)  13

14 
גן "ספיר" שכ'  

 הרצל 
8.6   

15 
ז קליטה + ק'  מרכ

 שיטור
2.8   

 "קולוי" 17.5 פארק המושבה  16

17 
קרן היסוד עד דרך  

 צה"ל  
 ערוגות  4

   1.3 רחוב התאה 18

19 
רחוב הגפן(מקלט) 

 ופית הגפן 
 קרן היסוד 1.3

20 
אי -עמי שמר

 תועה 
 כולל כיכרות 1.7

21 
אי תועה חתי 

 פרס ישראל 
4.5 

כולל אהוד מור,לאה  
 ג,קישון לדברגו

22 
פארק חלומות 

 תלמי 
12.1 

)כולל  14+19חלק דרומי (ראש 
 מעברים

23 
פארק חלומות 

 תלמי 
 ) 25חלק צפוי ( ראש  7.5

24 
חתי \פית חצב

 פרס ישראל
2.7   

 גי מחם  2.7 גן ברחוב הירמוך 25

   3.5 גן ברחוב החבצלת 26



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

92  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

   1.8 גן ברחוב האיריס 27

 י הצדדם ש 1.2 רחוב השושים  28

 כולל חלק עליון  8.5 גן החי"ל   29

   0.3 רחוב הכלית  30

   0.2 דוד הכהן 31

   3.5 גן רוטרי 32

33 
רח'  - מרכז מסחרי

 יהודה 
1   

   1.4 גן האורן  34

 36+37ראשים  14.6 פארק ליכטשטיין  35

36 
- שצ"פ ליכטשטיין

 רבין -
 28ראש  3.5

37 
מושב  -הדובדבן 
שהתלמי מ 

 כל השטחים בבים ממשיכים  4.6

38 
גן מול מגרש  

 הכדורסל
 מושב תלמי משה 1

 ציר ראשי כולל כיכרות  2.5 רחוב ז'בוטיסקי  39

 כל הגיות כלל הגן המרכזי  1.9 רחוב האתרוג 40

 ווה דורון  2.4 גן ברחוב חום  41

 צמרות 11.4 511שצ"פ  42

 צמרות-מזרקה 5.3 512שצ"פ  43

 רחוב ספיר 1.4   514פ "שצ  44

 רחוב אודם 7.9   516שצ"פ  45

 אודם/ספיר  0.5 517שצ"פ  46

 ספיר / יהלום  2.1 518שצ"פ  47

 שלם כולל דשא ביהלום/ספיר  6.8 520שצ"פ  48

 שלם כולל דשא ביהלום/ספיר  15.5 529שצ"פ  49

 יהלום/רבין כולל הכיכר  3 531שצ"פ  50

51 
ערוגות ברחוב  

 שוהם 
1.1   

52 
ערוגות ברחוב  

 יהלום 
1.2   

 רחב ברקת כולל ערוגות 1.1 534שצ"פ  53

54 
גן ברחוב האלוים  

1 
 404שצ"פ  2.2

 מדשאה -דרך חיים 2.8 ת גן מול הרכב 55
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 כולל עתידי  2 שמחה הוצברג  56

 כולל עתידי  1.5 פית הולצברג/רבין  57

 יהלום/ברקת  -עתידי 29.7 528שצ"פ  58

 יהלום/דרך חים  -עתידי 5.2 527שצ"פ  59

 לשם  -עתידי 3.4 519שצ"פ  60

 804ג,  -עתידי  1.8 שצ"פ אלוים/לשם  61

 803- ג -די  עתי 1.9 שצ"פ אלוים/לשם  62

 עתידי  --מתחם י"ב  12.7 501שצ"פ  63

 עתידי  --מתחם י"ב  2 504שצ"פ  64

   1 מועדון בדרך צה"ל  65

66 
ליד בריכת  -פטג' 
 שחיה 

1.1   

67 
שצ"פ בכיסה  

 לעמי שמר 
 עתידי  - 4313מ   

68       

69       

70       

71       

   313.45 סה"כ שטחים 
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  ואספקת ציוד או צמחים  וספות עבודות

  
. העבודות  באר יעקובבגים  של  פיתוח והקמה  שדרוג,  להלן החיות כלליות לביצוע עבודות  :  כללי

לפי ההחיות המ (פרק  ות  ופיעיתבצעו  והשקיה  גיון  לעבודות  בהוצ41במפרט הכללי   את משרד) 

ולמופיע בהחיות אלו. במידה    , החיות האדריכללעירייהחוזה ההתקשרות בין הקבלן  הביטחון, ל

מפרט כל  לבין  אלו  החיות  בין  הבדל  להתייחס  \וימצא  יש  המחיר  הצעת  עם  המוגשת  תכית 

  להחיה המחמירה יותר.  

המחירים   .1 הקבלןשיופי על  בהצעת  בהצעתו  ביכוי,  עו  שתן  א,  ההחה  כל  לכלול  ת 

חהט דשים,  (לרבות  אלו  בהחיות  המוזכרים  והמרכיבים  אביזרי  מרי  ויפולים  הדברה, 

עבודת  במהלך  שיבוצע  אחר  או  זה  טיפול  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא  וכו')  השקיה 

 ההקמה. 

במסגרת   .2 שיסופקו  של הצמחים  והאיכות  הגודל  זה העבודהגדרות  בהן מטפל מפרט  ות 

"הגד  לחוברת  בהתאם  סטדיהיו  ("רת  יעקוב  רטים  מאת  ווי  גות  לשתילי  תקים") 

או כל מהדורה מאוחרת יותר    2000אות ופיתוח הכפר משת  עציון בהוצאת משרד החקל 

 של פרסום זה. 

עו  מפרט זה מתייחס לעבודות מיוחדות אשר אין כללות בעבודות אחזקה שוטפות ויבוצ .3

זה   אך מפרט  מתייחס  כן  המפקח.  הוראות  פי  על  א   לאספקת  ורק  ע"י  ציוד  צמחים  ו 

      הקבלן.                                        

פרק   .4 והשקיה  גיון  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  "גיון     -   41העבודות 

של  המח ולפי המפרט הטכי  של משרד הביטחון,  לאור  הוצאה  ל והשקיה",  ייעול  לקה 

 השקיה בגן הוי. 

מתחייב    העירייה .5 להעביראיה  אספקת   לקבלן  ת  או  אלה  עבודות  ביצוע  את  האחזקה 

או מקצתן והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות  הציוד או הצמחים כולן  

אחזקה   קבלי  כולל  אחרים  קבלים/ספקים  באמצעות  או  בעצמה  ה"ל  את  לספק  או 

 ען כלל. א לבצאו ל בישובאחרים  

חומרים, צמחים או ציוד לפי    לספק  עבודה או  לקבלן ובקשה ממו לבצע  העירייה תה  פ .6

לא יכולת לסרב לדרישה. עם קבלת הבקשה יגיש  מפרט זה, יבצע הקבלן את שתבקש ל

  מועדי אספקה. \הקבלן למהל לוח זמים לביצוע

בכמויות העולות   צמחיםרשאית לבקש מהקבלן ביצוע עבודות או אספקת ציוד ו העירייה  .7

 הגבלה.  על המופיע בכתב הכמויות ללא

מקבכ .8 כ ל  איה  לעשות  שדרש  מסוימת  פעולה  או  עבודה  כי  יטען  והקבלן  לולה  רה 

גים ווף הפוסק הבלעדי בשאלה  היח' לאחזקת  בעבודות האחזקה השוטפת, יהיה מהל  

 זו, ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין כך.

ם,  צמחייחידה של הקומפוסט והדשים שצויו כללת במחיר ה \האדמהספות כל תו .9

  ימדדו ולא תשולם עבורם כל תוספת מחיר. 
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משך כל תקופת העבודה עבור הזקים העלולים להיגרם כתוצאה הקבלן יהיה אחראי ב . 10

שעות, לשביעות רצוו של המפקח.   48מעבודתו, ובמידה ויהיו זקים, הוא יתקם תוך  

 היה על חשבון הקבלן בלבד.זק יתיקון ה

יית  עירשל  מחלקת הגים ע"פ והלי המסירה של  עשהתי  העירייהמסירת הגן לאחזקת  . 11

              .     באר יעקוב 

בתקופת האחזקה ייכללו  חודשים,   3בת בתום פרק ההקמה של הגן תחל תקופת אחזקה  . 12

 .  באר יעקובריית עירט אחזקת הגיון של כל העבודות והתאים המחייבים במפ

  לא תשולם בגיה תוספת כלשהי.יצוע העבודות ו לות ב תקופת אחזקה זו היא חלק מע . 13

  

  

  "קרקע גית" 
מסוג חמרה  תהיה קרקע זו  ,מפרט העבודות להביא לאתר העבודה קרקע וספת במידה ודרש ע"פ

קיי מ' לפחות  1חפורה מעומק של  חולית   וחלקי צמ  ה, כך שתהיה  בר  עשבי  עומדת  ו   חיםמזרעי 

  בדרישות הבאות: 

  

החרסיו  .1 לא  שיעור  על  ת  שי 3%יעלה  על  ,  יעלה  לא  סילט   + החרסיות  (החלוקה    10%עור 

  ).USDAל, סילט וחרסית לפי  הגדרות %, חו -למקטעים ב 

  .7.9) מקסימום pHחומציות (  .2

  ק"ג. \מ"ג 300 –מקסימום   –תכולת מלחים כוללת   .3

  ס"מ. \מילמוס 2.0 –ית .) מרבE.Cמוליכות חשמלית (  .4

  ק"ג. \גר' 0.3ם קסימו מ –תכולת כלורידים   .5

  .SAR=  7.9מקסימום   –) SARבדיקת תרן חליף (  .6

  ליטר. \מ"ג 8מקסימום  –רון בתמיסת קרקע במצב קיבול שדה תכולת בו  .7

  

  אדמה שלא תעמוד בדרישות אלו תיפסל לשימוש! 

  

  מ. "ס  30 -חת מלא יפעובי שכבת הקרקע במקומות המיועדים לגיון  
   

  עיבוד הקרקע
הקר ייעיבוד  מכי,קע  בכלי  כל    20לעומק    עשה  ותיחוחה.  הקרקע  הפיכת  ויכלול  לפחות,  ס"מ 

  ס"מ, שתתגלה מעל פי הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר.  5 -ואבן גדולה מ פסולת  

  עיבוד הקרקע ייעשה במשולב עם הזיבול והדישון.  

  

  הגן)  השמדת עשבים (בכל שטח

הצימוח   .1 בתקופות  הבטה  השקיות  לבצע  עשיש  בתק של  הקיץ,  האביב ביית  קיץ  -ופת 

ממטרות    ליטר למ"ר.    6יום בכמות יומית של  14 –במשך כ  באמצעות  תבוצע  ההשקיה, 

- יידות שיוצבו בשטח. בתום הבטת העשבים, יש לרסס את כל העשבים בתכשיר ראוד

רה של הופעת בטים של גומא הפקעים  . במקבתוספת משטח  3%אפ או ש"ע בריכוז של  



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

96  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

ג"ר לדום וטיפול חוזר לאחר    20תכשיר "מויטור" במיון של  יבוצע ריסוס ב  ידה")("סע

  בועיים. כש

ימים תוגדר הדברה מוצלחת כמצב בו כל עלה עשבייה המצוי על פי השטח   10  -לאחר כ .2

  יבש לחלוטין. 

  טה ועל הריסוס. ההב אם אין התייבשות מוחלטת יש לחזור על השקיות  .3

  

  פילוס

 ן לפי התכון. בשיפוע המתוכ  השטח,יש לפלס את פי  .1

קרקע .2 להוסיף  יש  המפקח,  החיות  לפי  קרקע:  (אחוז    הוספת  חולית  כחמרה  המוגדרת 

על   לפי דרישת המפקח, ימסור    25-30)  בשכבה של  8%החרסית לא יעלה  ס"מ לפחות.  

ב לצורך  המילוי  קרקע  דוגמת  למפקח  תבוצע  דיקת  הקבלן  זו,  בדיקה  וכימי.  פיזי  הרכב 

ע"י המפקח. יש לשים לב שבקרקע המובאת אין זרעים/קי    ותימסר למעבדה  הקבלןע"ח  

 עשבים, אבים ופסולת כלשהי.  שורש של

סיפק הקבלן, סוג קרקע כלשהו העומד לדעתו בדרישות, יבקש הקבלן מראש את אישור   .3

  המפקח לשימוש בקרקע. 

שהקר . 14 המפקח  איהחליט  עומדקע  על   תה  לקבלן  יודיע  כ"ל,  הקרקע  פסיל  בדרישות  ת 

ולספק      ייההעירבלן יהיה לפות את הקרקע על חשבוו למקום שפך מאושר ע"י  ועל הק

  קרקע חליפית העומדת בדרישות.

  

   

  שיפור פיזיקלי של הקרקע (בכל השטח המגון)  
ר, ללא גושים גדולים מ  מפור  יש להוסיף לקרקע, קומפוסט איכותי דוגמת גבעת עדה או ש"ע

ריח    2 טול  מזרע לחלוס"מ,  וקי  של  טין   בכמות  המפקח  ע"י  שיאושר  עשבים,  ליטר    20י 

  למ"ר.   

  פוסט לעמוד בדרישות הבאות: על הקומ

  35%לפחות  –תכולת חומר אורגי 

    5%תכולת מירלים כללית לפחות 

  .  אחרים קיםו מוצא, זכוכיות  ללא כל אבים ,ס"מ  2 -ללא רגבים גדולים מ

  ול ריח לחלוטין.  עשבים רעים וט רעי  הקומפוסט יהיה, קי מחשש לז

  . 40% -  30%תכולת רטיבות 

  .  15-5יחס חקן: פחמן 

  מילמוס/ס"מ.   4מוליכות חשמלית עד  

  .7.9) מקסימום pHחומציות (

  

ותוצא משלוח  תעודות  למפקח  הקבלן  יספק  ואיכותו,  הקומפוסט  כמות  על  בקרה  ות  לצורך 

פקח, ייקח המפקח  . לפי דרישת המטיבויקת מעבדה המאשרות את הכמות המובאת ואת  בד

תאימה לבדיקת טיבו. בדיקה זו, תבוצע  דוגמה מהקומפוסט המובא לאתר וימסרו למעבדה מ

  ע"ח הקבלן ותימסר למעבדה ע"י המפקח. 
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של   לעומק  ולתחח  השטח  פי  על  אחיד  באופן  לפזר  יש  הקומפוסט  בא  20את    מצעות ס"מ 

  מתחחת מוטורית, בשתי וערב.

  

  ה. מערכת השקי

ולבצעי .1 לדרש בתכיות לרבות ראש המערכת,   ש להקפיד  את מערכת ההשקיה בהתאם 

דה ואין תכון מפורט לראש המערכת יציג הקבלן שרטוט סכמתי של הראש המוצע  במי

 על כל אביזריו במועד הגשת הצעתו.  

ההשקיה (כולל ראשי המערכת) יישאו תו  ערכת  כל הציורות והאביזרים המרכיבים את מ  .2

  אלי מתאים.ישר תקן

ון בתחילת הראש יש להתקין יפל מברזל מגולובו לא מתוכן הידרומטר,  ש המערכת  ברא .3

כל  פירוק  ללא  בעתיד  הידרומטר  התקת  שיאפשר  באופן  צידיו  משי  רקורדים  ושי 

 הראש.

ה שימוש באביזר מתוצרת , יעשכאשר מתוכן בראש המערכת שימוש במד מים רב זרמי  .4

 ל'.  10ל פלט חשמלי  לכ  ע עם"ארד דליה" או ש"

המים   .5 לרשת  החיבור  ועד  המקומית  העירייהמקודת  יהיו  לוית  הראשי,  כל  מגוף 

  בהתאם לתכית ההשקיה. 10או אבזרים פלסטיים בדרג האבזרים עשויים ברזל מגולוון 

המ .6 דרישות  לפי  מתאים  בארון  יותקן  המערכת  מרוחקות    שדפותיוכך  תכן  ראש  יהיו 

מ  20לפחות   המותק כל  ס"מ  בטון  האביזרים  יציקת  באמצעות  יותקן  הארון  בו.  ים 

 חצץ ליקוז.  לקרקע ובתחתיתו שכבת

על צידה הפימית של דלת הארון תופיע רשימת המגופים ממוספרת  כך שאחראי להקבלן   .7
רא הארגז  לדלת  (צמודה  המתאימים  הקווים  הפעלות  המעופירוט  בדיו  ש  וכתובה  רכת 

  בלתי מחיק).  

לרש .8 ההחיבור  מי    קומיתהמ  העירייהמים  ת  חברת  להחיות  בהתאם  יעקוביעשה     באר 

  או ש"ע.   כולל גג פתח VI-0עבר דגם   -מסוג עם גג פתח   הגהארון בתוך 

להתקין   .9 ואקוםיש  אטי  "  שסתומי  לטפטוף    1/2בקוטר  המיועדים  הברזים  כל  אחרי 

  .יםלטפטפות בעת סגירת הקו ולמיעת סתימת הקוו חול    למיעת שאיבת

  מחברי שן. אין להשתמש ב . 10

בלבד . 11 רשת  במסי  השימוש  דסקיות,  במסי  להשתמש  "מורה  אין  יכלול  ראשי  מסן   ,

  סתימה". 

  מתכן בלבד.\התקת ראש המערכת תיעשה באישור המפקח . 12

ר מאסף ובריכת  ציו  בהשקיית ערוגות יש להתקין בקצה הערוגה ציור מחלק ובצד השי . 13

 מפקח. \החיות המתכןי יקוז, הקטרים והאביזרים לפ

  מ'. 3ציורות טפטוף יעוגו בווי עיגון ממתכת לקרקע כל  . 14

יוכסו   . 15 מסלעה,  או  קיר  כביש,  מדרכה,  שביל,  ההשקיה  צרת  חוצה  בו  מקום  בכל 

ה של  ול מזהציורות לשרוול העשוי מחומר קשיח ועמיד בפי קורוזיה ולפחות בקוטר כפ

 מחברים.  היו שלמים וללאי  הציור המושחל בו. הציורות המובילים

הקיר תחתיו הוא מוח. יש לסמן  ס"מ משולי המעבר ו/או   20השרוול יהיה ארוך בלפחות    . 16

 במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול לאחר התקתו. 
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קווי מים, שאין  חפירת התעלות בשטח להצעת הצרת תיעשה רק לאחר שהקבלן וידא    . 17

טלפון כבלים,  ביוב,  כלחשמל  ,  אחרי ק   או  תשתית  הצרת. ם  ווי  של  החפירה  בתוואי 

וקבל ה"ל  הבדיקות  לביצוע  הקבלן  האחריות  על  מוטלת  הדרושים  האישורים  כל  ת 

  בלבד.

  במידה ותכית ההשקיה דורשת הטמת ציורות עומקי ההטמה המיימאליים יהיו: . 18

  ס"מ.  30וטמו לעומק  מ"מ י 32ציורות בקוטר של עד 

  ס"מ.  40 מ יוטמו לעומקמ" 40-63ציורות בקוטר  

  ס"מ.  60מ"מ ומעלה יוטמו לעומק  75ציורות בקוטר  

 ס"מ.  15-20דרשת הטמת קווי הטפטוף, יוטמו הציורות לעומק של  ן בהמדשאות ב . 19

ס"מ    20    -מיש להתקין תמיד את שרוולי ההשקיה לעצים במדרכות לצד הגומה (לא יותר   . 20

  כזה. מרמאחת הדפות) ובשום פים ואופן לא ב

  

  ילוס והידוק יישור, פ
כולל,   ההשקיה.  מערכת  וביצוע  התיחוח  לאחר  ידית  יבוצע  או  מיישר  ארגז  באמצעות  יישור 

מ"מ (ליטר למ"ר)    20באמצעות מגרפות רחבות. ההידוק יבוצע לאחר השקיה השטח בכמות של  

  , בשתי וערב. טרק"ג למ 500ק"ג למטר, לפחות, ולא יותר מ    100קל לפחות, באמצעות מעגלה במש

  

  מדשאות:

  דשא גלילי \החת מרבדי

אישור המפקח   .א את  לקבל  יובאו מרבדי/גלילי הדשא   על הקבלן,  ממה  למשתלת המקור 

עשבים,  אחרים,  דשא  מזי  ידו  על  שסופק  הדשא  ליקיון  בלעדית  אחראי  יהיה  והוא 

  מחלות ומזיקים. 

 ס"מ.  3-5ירוק, צפוף ומכוסח לגובה  להיותעל הדשא   .ב

איכותי  המפקח,  .ג בקרת  לאחר    בצע  שבועיים  לשטח,  הגעתו  עם  מייד  הדשא,  למשטח 

מועד אחר שיחפוץ. מצא המפקח בתוך הדשא שסופק אחד הגעים ה"ל,    החתו או בכל

 יפה הקבלן, מיידית את מרבדי הדשא שסיפק ויספק דשא אחר במקומם. 

 הדשא, תעשה ע"י המפקח.  ל סוגההחלטה הסופית ע  .ד

בין   חרסיות).  10%דול על קרקע קלה בלבד (עד  את המרבדים לג  יםעל הדשא ממו מקלפ  .ה

 שעות.  24שתילתו, לא יעברו מעל מועד קילוף דשא ל

  על המרבדים/גלילים להגיע עם שכבת קרקע בעובי אחיד באזורי המרבד/הגליל השוים.   .ו

ה אחת של שלוחות דשא וקה שורש שאים  מיחיד מרבד/גליל הדשא צריך להיות מורכב  

 גליל זה מזה.  ם יתוק חלקי הרימאפש

הה  .ז כדי  תוך  יתפרקו  שחלקם  מרבדים/גלילים  לא משלוח  יתקבלו.  לא  חה/הפריסה, 

הטבעי   החוזק  את  תחליף  הגלילים  עם  שתסופק  פלסטית  רשת  לפייה  טעה  תתקבל 

 הדרש. 

מדה מוחלטת בין מרבד למרבד ובין  ן להצבעת החת/פריסת מרבדים/גלילים ידאג הקבל   .ח

 יכר מקום החיבור.   באופן שלא יהיהל גליל לגלי
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הבדלי  .ט יתקבלו  אם  דשא  החת/פריסת  תאושר  גליל    לא  בין  או  לשכו  מרבד  בין  גבהים 

 אחד לשכו.

גלילים/מרבדים בהם מצא זן דשא שוה או עשב רב שתי דוגמת גומא הפקעים (סעידה)    .י

יד על חשבוו  מי ל משלוח הדשא והקבלן יפה את המשלוח כולו  ייד כאו יבלית, יפסל מ

 יספק דשא חליפי. ו

  20"ל בתדירות שמעל לעשב אחד לכל  גלילים/מרבדים בהם מצאו עשבים אחרים פרט ל  .יא

 מ"ר, יפסל המשלוח ויפוה כ"ל. 

גלילים/מרבדים בהם מצאו עשי דשא בדרגה כלשהי או מזיקים אחרים בתדירות שמעל    .יב

 מ"ר, יפסל המשלוח ויפוה כ"ל.  50חד לכל  זיק אלמ

  

  סירה ללקוחימון  אריזה ומס

  שתוצמד למרבדים.  על המרבדים המסופקים להתאים למסומן בתווית הזיהוי  .א

  מ"ר.  30הסימון יהיה עמיד במים ולתאי האקלים, וצמוד לכל קובץ של כ    .ב

  הסימון יכלול את הפרטים הבאים :  .ג

 שם הסוג, המין והזן  .1

 הזן   פירוט .2

 שם המשתלה בה גודלו המרבדים. .3

  בדים. מרמועד קילוף ה .4

על  תילים מהמשתלה לשטח תבוצע, על ידי המשתלה המספקת את המרבדים  העברת הש  .ד

ובפריקה   בזמן ההובלה  והגה על המרבדים  כולל שמירת  ועל אחריותה בלבד.  חשבוה  

  בשטח. 

ת ומזיקים וכן מכל  מחלו  המרבדים יגיעו כשהם שלמים, אחידים וירוקים, חופשיים מכל  .ה

  עשב או זן דשא אחר.  

  

  ר החת מרבדים אחל

  יש לחזור ולעבור על השטח במעגלה/מכבש כ"ל בשתי וערב.  .א

  ג"ר למ"ר.  25ר דשן "סטרטר, שיאושר ע"י המפקח במיון של  יש לפז  .ב

  ג"ר למ"ר.  7" גרגירי במיון של  10%יש לפזר "דיזיקטול    .ג

השקיה    מ"מ ליום מחולקת למספר ההפעלות.  7של  פעמים ביום בכמות    5-6יש להשקות    .ד

  ר המפקח לקליטת הדשא. ופסק לאחר אישות זו,

  

  כיסוח ראשון ותיקוי יישור 

  ן, יבוצע לאחר אישור קליטת הדשא.  כיסוח ראשו  .א

הקבלן  .ב חשבון  על  יבוצעו  יישור,  חול  ,  תיקוי  באמצעות  המפקח  יורה  עליהם  במקומות 

 דשא ישר וחלק.משטח דיוה שיפוזר בשקעים, עד לקבלת 
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ור מבוקר בהרכב בו יחס האשלגן :חקן  יפוזר דשן בשחר ,  לאחר הכיסוח ותיקוי היישור  .ג

 ג"ר למ"ר.  30, בהתאמה, במיון של  3:1

ולפי דרישת המפקח יבצע הקבלן טיפולי אוורור במאווררת ציוריות     .ד במקרים מיוחדים 

חורים   200של לפחות  ורים  על כל שטח המדשאה בצפיפות חס"מ לפחות,    4לעומק של  

  מפקח.שטח יקבע ע"י הה  למ"ר. מספר המעברים על

  

  

  טיעת עצים 

המ .1 למשתלת  המפקח  אישור  את  לקבל  הקבלן,  יובאו על  ממה  הקבלן  קור    העצים. 

לסטדרטים   מתאים  כלא  המפקח  ע"י  שמצא  צמח  כל  חשבוו  על  להחליף  מתחייב 

במחלה או מזיק  כלשהו או כל    כגועאו כל צמח שיוגדר ע"י המפקח    שדרשו במפרטים

 בכל עקה אחרת.  כשהוא פגוע או טחלשצמח שהגיע 

כל מידה אחרת תאושר מראש ע"י   מ''X1מ'1לעצים הטועים במדרכות יוכן פתח במידות   .2

 המפקח. 

בלפחות   .3 גדולות  שמידותיו  בור  עץ  לכל  יחפור  המצע    20הקבלן  גוש  של  צד  מכל  ס"מ 

  . לאדמה המקומיתבחפירה יד ולהגיע להקפ בכל מקרה ישהמסופק עם העץ, 

ישיגוש השור .4 העץ  שבבסיס  לקרקעהיה  ם  לחלוטין  בתוך  חשוף  עצים  שתילת  תותר  לא   ,

יג" (או בכל כלי קיבול אחר העשוי חומר סיטטי) גם אם אלו יחרצו. במידת שקיות "פלר

) יוטה  בבד  עטוף  שלהם  השורשים  גוש  אשר  עצים  לשתול  יתן  י)  אורג\טבעי-הצורך, 

 לבד.ב

)  10%לת חרסיות של עד  דמה חולית (תכובאלאחר הצבת העץ בבור יש למלא את הבור   .5

גר' דשן בשחרור    200עת עדה" או ש"ע וכן  ל' של קומפוסט מתוצרת "גב  50  -מעורבת ב 

דוגמת אוסמוקוט פלוס או    N:P:K  12:8:16ביחס     שהלמבוקר כולל מיקרו אלמטים  

 ש"ע.

 בתוך מגביל שורשים שיעמוד בדרישות הבאות: ישתלועצים הטועים במדרכות   .6

או    BioBarrierסמ' לפחות מסוג    80סמ' ובעומק    80בקוטר  יה  יה גביל שורשים  מ  .א

התקת המגביל    ,UVאו מגביל פלסטי אחר העמיד לקרית    Rootcontrolג  מסו

להצע היצרן  הוראות  את  לצרף  (יש  היצרן  להוראות  בהתאם  הקבלןתיעשה    ). ת 

  אישור המפקח טרם התקתו בשטח.  בל אתהמגביל יק

ובל   יצרף  הקבלן  .ב מכתב  את  הצעתו,  ייצרה  היא  כי  היצרית  החברה  מאשרת  ו 

כי   וכן  המסופק  בקרקע  החומר  וההלחמה  החומר  לעמידות  מתחייבת  היא 

 שים.  10לתקופה של לפחות  

הלחמה    .ג על  להקפיד  יש  לאורכו,  הלחמה  בעל  הוא  המסופק  והמגביל  במידה 

 לא הפסקות או קרעים) לאורך כל המגביל. דה (לרציפה ואחי

סמ'    1עת העץ בתוכו, יבלוט, חלקו העליון של המגביל כ  ום התקתו וטיסיעם    .ד

 הקרקע וטבעת הטפטוף תהיה בתוך השטח התחום במגביל השורשים.  מעל פי
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באדמה   .7 ששקע  הקרקע  פח  את  ולהשלים  החתה"  "השקיית  לבצע  יש  השתילה  בתום 

 חולית כ"ל. 

ל' מים לעץ    50-100שיעור של  ב  וק את תקיות מע' ההשקיה ולהקפיד על השקיה ש לבדי .8

 מידי שבוע. 

גזע .9 סביב  לכרוך  יש  ההשקיה"  "טבעת  המצע   את  לגוש  יגיעו  ההשקיה  שמי  באופן  העץ 

 המקורי של העץ תחילה. 

שיעצו  ס"מ מהעץ    30סמוכות במרחק    שלושאת העצים יש לתמוך, התמיכה תיעשה ע"י   . 10

תמיכה מבטיח יציבות הה  , הסמוכות תעצה לעומקקים שווים סביב העץבמרח  בקרקע

הסמוכות   אורך  זמן.  או  2לאורך  עגול  בפרופיל  אחת  כל  בקוטר    מטר  ס"מ    7.5מרובע 

לחילופין ולפי החלטת המפקח, תבוצע    מקולפות ומחוטאות ללא סמי ריקבון או תילוע.  

יחיד   ב"בזט"  שימוש  תוך  העצים  בבר מו  –תמיכת  בעובי  ט  "ר"  בפרופיל  מ"מ    5זל 

  60מ' התקוע לצידו של העץ בעומק של כ    2.5לל של  ס"מ ובאורך כו  5  כשרוחב כל צלע

תשול לא  באמצעות  ס"מ.  או  בבזט  תמיכה  עבור  תוספת  כל  שתי    3ם  העץ,  סמוכות 

 האפשרויות כלולות במחיר היחידה של העץ. 

ביו . 11 המוך  במקום  בעץ  אחד  במקום  תיעשה  בוהקשירה  כך   תר  זקוף,  שאר  העץ 

אמצעות חבל מתכלה (סיזל, פשתן וכו'), הקשירה תעשה ב   ח.שתתאפשר תועת העץ ברו

ר   5בעובי   או  לפחות  מקום מ"מ  ולהשאיר  להקפיד  יש  הקשירה  בזמן  גומי.  צועות 

להתעבות הגזע. רצוי לבחור קודות קשירה מעל לעפים למיעת החלקת הקשירה כלפי  

פצ למוע  יש  כמטה.  לח יעה  לגרום  שלא  ולהקפיד  העץ  גזע  בקליפת  כתוצאה  יגלשהי  ור 

  ירה. מהקש

  

  שתילת שיחים ועותיים 

כפ  והצעת הקומפוסט  לפיזור  (בוסף  שדרש  של  י  למ"ר  20במיון  להוסיף    ),ליטר  צמח יש    לכל 

  N:P:K  12:8:16ביחס     שהלדשן בשחרור מבוקר הכולל מיקרו אלמטים  ג"ר    50בבור השתילה  

  מוקוט פלוס או ש"ע. ת אוסדוגמ

 ה המתוכים.על מועדי השתילש  הקבלן יודיע למפקח מרא .1

ממ .2 המקור  למשתלת  המפקח  אישור  את  לקבל  הקבלן,  יובאו  על  הקבלן  הצמחיםה   .

לסטדרטים   מתאים  כלא  המפקח  ע"י  שמצא  צמח  כל  חשבוו  על  להחליף  מתחייב 

ה או מזיק  כלשהו או כל במחל  שדרשו במפרטים או כל צמח שיוגדר ע"י המפקח כגוע

 עקה אחרת. א פגוע או בכל הוצמח שהגיע לשטח כש

יש .3 שעה,  על  יעלה  שלא  זמן  ובפרק  השתילה,  תום  עם  השטח   מיד  את  לרוויה  להשקות 

 ששתל. 

יפוזר   .4 עותיים,  לצמחים  בשחרור מבוקרבשטחים המיועדים  של    דשן  בשיעור    100כ"ל 

    מ"ר.\ג"ר

  מ"ר ליום, אביב   1  -ליטר ל  5  -וח השקיה יום יומי בכמות של כל מרובשבוע הראשון יש לשמור ע 

כ  ל    3  -וקיץ,  המ   1  -ליטר  ובאישור  מכן  לאחר  בחורף.  ליום  תכית  מ"ר  לפי  יתן להשקות  פקח 

  ההשקיה. 
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  אחריות קליטה: 

כתב אחריות  תכיות עדות מפורטות ו במועד מסירת השטחים לאחזקתה,      לעירייההקבלן יעביר  

  לפי הפירוט הבא:  הצמחיםלקליטת  

  עד המסירה. מוחודשים מ  3שיחים:  \דשא  .1

 חודשים ממועד המסירה.  12ם: עצי .2

  שים ממועד המסירה.  3דקלים:  .3



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

103  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  לעבודות וספות :לאספקת חומרים ותב כמויות ומחירים כ

  
   ותבקש יתכן  שאותם  שוים  פריטים  מופיעים  הבאה  ולהתקין    העירייהברשימה  לספק 

הק שבאחזקת  ומבשטח  לו.  בלן  לרכו  העירייהחוצה  הזכות  את  לעצמה  את  שומרת  ש 

 עצמה. הפריטים ב

 בר בהחלפת אביזר חסר או  תחליט לרכוש את הפריטים בעצמה, והמדו   העירייהבמקרה ו

תמורה  כל  ללא  האחזקה  עבודת  במסגרת  הפריטים  התקת  את  הקבלן  יבצע  פגום, 

 וספת. 

   ו לרכוש    העירייהבמקרה  הפר  לספק\תחליט  באת  לצורך התקת מערכות  יטים  עצמה, 

ת הפריטים במסגרת עבודת האחזקה ויקבל בגין  שתיל\ת התקתא  חדשות, יבצע הקבלן

  מהמחיר המופיע בכתב כמויות זה.    25%ה ל עבודה זו סך השוו

 ו בלבד  הערכה  הן  המופיעות  המשוערות  כמות    העירייההכמויות  כל  להזמין  רשאית 

 ן כלל. להזמי  שתבקש מכל אחד מהפריטים או לא

  מחייב הכמויות  בכתב  המופיעים  החת  ים  המחירים  בהצעתו)  (לאחר  כמופיע  הקבלן 

מהפר  אחד  מלספק  להימע  יוכל  לא  תהייה  והקבלן  ויימע,  במקרה  המופיעים.  יטים 

המחיר      העירייה  בין  ההפרש  בגין  הקבלן  את  ולחייב  בעצמה  הדרש  הפריט  את  לספק 

 ששילמה למופיע בכתב הכמויות זה. 

 ודות, יחולו על  ביצוע העבצורך  ל  או צמחים  תחליט לספק חומרים    העירייה קרה ש כל מב

 או ספקים פרטיים. העירייהממחסי הקבלן הוצאות העברת החומרים למקום העבודות, 

  או פריסת דשא כוללים \לשתילת צמחים והמופיעים להלן  יובהר בזאת כי מחירי היחידה

הסדרת הטופוגרפיה והיקוזים, ריסוס בחומרים ישור ושטח (כולל יקיון, יההכשרת  את  

ו   להדברת הטכי  , כולל פיזור והצעה), בהתאם למפרט  ודישון  זיבולכן  מזיקים ועשביה 

 ולהוראות המפקח באתר.

   או חומרים שלא מופיעים ברשימה  \תבקש לבצע עבודות או לספק ציוד ו  העירייהובמידה

  " מחירון דקל לביה ולתשתיות" פיעים בים המוהבאה, ישולם לקבלן בגים, לפי המחיר 

הפחהעדכי   תוכל    25%תת  תוך  לחילופין  בו,  הקובים  לבחור    העירייהמהמחירים 

ל ופי  בתשלום  פיתוח  לשירותי  המעודכן  (טו)  משכ"ל  במחירון  המופיעים  המחירים  פי 

הפחתת   תוך  גים  תשולם    25%ואחזקת  לא  מקרה  בכל  בו.  הקובים    בגין מהמחירים 

  עיל. אמור לא מעבר לבסעיפים אלו עמלת קבלן ראשי או כל תוספת שהישימוש 
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  הכשרת קרקע ואדמת גן :  41.01

  

מס' 
  סידורי

  ידה יח  תיאור
מחיר  

ליחידה  
  (ש"ח) 

01.1  

אספקת אדמת גן מסוג חמרה חולית, קייה  
מאבים, עשביה, רעלים, כולל פיזור בשטח ע"י  

מפקח  ישור האו ידית וכו', בא םכלים מכאיי
  באתר.

  
  מ"ק 

  
40  

01.2  
(רק   הקרקע  של  חישוף  ברבמצב  שלא   שטח 

המפקח   להוראות  בהתאם  בעבר)  מגון  היה 
  החומר מהאתר. באתר, כולל סילוק

  3  מ"ר

01.4  
תערובת   של  בשטח  ופיזור  הובלה  אספקה 

  שתילה מתוצרת גבעת עדה או ש"ע 
  400  מ"ק 

  
  

  עצים :   41.02
  

מס' 
  סידורי

וטיע בהתאאספקה  זיבול, ה  כולל  למפרט,  ם 
  דישון והכשרת שטח 

  ה יחיד
מחיר  

  (₪) יחידה  ל
  

02.009  
לפי הוראות   8עצים מבוגרים מהאדמה בגודל 

  באתר.  המפקח
  400  יח' 

  
02.010  

בגודל   גזע  על  מעוצב  למפרט     8שיח  בהתאם 
  ולפי הוראות המפקח באתר 

  
  יח' 

250  

  
02.011  

בגובה   תמר  דקל  למפ  4-6עץ  בהתאם  רט  מ', 
  י הוראות המפקח בשטח. ולפ

  
  יח' 

4,000  

  
02.012  

  

ידקל וושמ'    3ה מגידול באדמה גובה גזע  יגטו
  ח בשטח. בהתאם למפרט, ולפי הוראות מפק

  2,000  יח' 

02.013  
שמרופס,   רובליי,  מסוג  ודקלים  ציקסים 

  ס"מ.  50בוטיה, וכד' בגובה גזע של לפחות 
  400  יח' 

02.014  
בגובה   קוקוס  ג  2-2.5דקל  ובקוטר  מ'  גזע  ובה 

  ס"מ לפחות.  30גזע 
  

  יח' 
750  

02.015  
זית גזע    עץ  קוטר  וגובה    30בוגר  לפחות  ס"מ 

  ים מרכזיים לפחות בד 3מ' ובעלי   3מיימלי  
  

  יח' 
1,000  

02.02  
בשטח)   המפקח  החיות  (לפי  שורשים  גיזום 
הקיים   הריצוף  פירוק  כולל  רחוב  בעצי 

  והתקתו מחדש לאחר העבודה 
  500  יח' 

02.03  

הוראות   לפי  הטמה)  (כולל  והתקה  אספקה 
של  ה במדרכות  מגביל  יצרן  לעצים  שורשים 

בעובי   פוליאתילן  בק  2עשוי  לפחות,  וטר  מ"מ 
ובעומק    80 (  70ס"מ  אישור    -ס"מ  לפי  הדגם 

  מראש של המפקח) 

  240  יח' 

02.031  

הוראות   לפי  הטמה)  (כולל  והתקה  אספקה 
לעצי שורשים  מגביל  של  במדרהיצרן  כות  ם 

ע, או ש"  RootControlעשוי בד לא ארוג מסוג  
  ס"מ   70מ ובעומק  ס"  80 בקוטר

  240  יח' 
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  :  צמחים לפי סוגים
  

  חים שי :  41.02
  

מס' 
  סידורי

אספקה ושתילת בהתאם למפרט, כולל זיבול, 
  דישון והכשרת שטח 

  יחידה 
מחיר  

  ליחידה (₪) 

  15  יח'   4צמחים גודל   02.1

  8  יח'   3צמחים גודל   02.2
  4  יח'   2צמחים בגודל   02.3
  20  ' יח  5ודל ערערים בג   02.4
  45  יח'   ל')  10(מיכל  6צמחים בגודל   02.5
  1  יח'   ) 2מ"ל (גודל  200ם בכוסית צמחים עותיי  02.6
  9  יח'   ) 3גודל ( –ל'   1צמחים עותיים במיכל   02.7

02.8  
שתולות   בגים,  לשתילה  בפריחה  רקפות 

  ם לפי החיית המפקח  וצבעי זים 11בקוטייר  
  15  יח' 

  
  ם ורדי:    41.02

  
מס' 

  ידוריס
אספקה ושתילת בהתאם למפרט, כולל זיבול, 

  דישון והכשרת שטח 
  ידה יח

מחיר  
  ליחידה (₪) 

  ליטר   3ורדים ממיכל   02.9
  

  יח' 
  

12  

  18  יח'   זרועות לפחות  3ורדים חשופי שורש בעלי   02.95
  
  

  יוחדת צמחיה טרופית וצמחיה מ :  41.02
  

מס' 
  סידורי

זיבול,    אספקה ושתילת בהתאם למפרט, כולל
  והכשרת שטח דישון 

  יחידה 
מחיר  

  ליחידה (₪) 
  

02.0010  
  

ליטר כגון שיפלרה   10ממיכל  צמחיה טרופית  
  ציפור גן עדן, פילדדרון וכד' 

  יח' 
  
40  
  

02.0011  
בשמת   ביגויה,  ירקה,  קיסוס,  כגון  צל  צמחי 

  וכד' מכוסיות 
  4  יח' 

02.0012  
שוים:  פק מסוגים  סתווית  לשתילה  עות 

  ס, איריס וכד'. , רקי ית אביביכלית, ור
  1  יח' 

  
  דשא :   41.03

  
מס' 

  סידורי
  יחידה   קה, הובלה והחהאספ תיאור

מחיר  
  ליחידה (₪) 

03.1  
מרבדי דשא מסוג קיקויו, דרבן, פספלום או  
אלטורו, בהתאם למפרט, כולל זיבול, דישון  

  והכשרת השטח. 
  20  רמ"

03.2  
דיוה  אספקה ופיזור ידי בשטח של חול 

  רלמילוי שקעים, יישו) 5%ד ע  סיותתכולת חר(
  והחלקת מדשאות  

  100  מ"ק 
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  : אבזרים וציוד להשקיה  .0441
  

והתקת   אספקה  המחירון  בגין  למחיר  השווה  מחיר  הקבלן  יקבל  הקבלן  ע"י  השקיה  אביזרי 
מהמחירים הקובים    25%ות" העדכי תוך הפחתת  ולתשתי"מחירון דקל לביה  המופיע במחירון  

לחיל ת בו,  משכ  העירייהוכל  ופין  במחירון  המופיעים  המחירים  לפי  בתשלום  (טו)  לבחור  "ל 
מהמחירים הקובים בו. בכל מקרה    25%המעודכן לשירותי פיתוח ופי ואחזקת גים תוך הפחתת  

  ל תוספת שהיא מעבר לאמור לעיל. י או כלא תשולם בגין שימוש בסעיפים אלו עמלת קבלן ראש
   

דרש במפרט  ם, חית האביזריעבודת התקתם כהבין משרדי תיעשה ע"י  זה ובמפרט  בורם והטמ
  . הזה קבלן ללא כל תמורה ובמסגרת חוזה אחזקת הגיםה
  
  
  

  עבודה
  

מס' 
  סידורי

  יחידה   תיאור
מחיר  

  ליחידה (₪) 

1.  
 ) יומית  מקצ  8עבודה  לא  פועל  של  ועי  שעות) 

אל מקום  \יון ו/או השקיה (כולל הסעות מבג
  דה) העבו

  350  י"ע 

2.  
) יומית  מקצועי    8עבודה  פועל  של  שעות) 

כגון מהל עבודה או איש  בגיון ו/או השקיה (
  אל מקום העבודה) \מים, כולל הסעות מ

  450  י"ע 

3.  

השקייה   או  במסגרות  עבודה  צוות  עבודת 
רכ ופועל,  עבודה  מהל  לפחות:  ב הכולל 

לחיתוך  מתאי דיסק  רתכת,  גרטור,  ם, 
  צוע העבודות.  ש לביציוד הדרוליטוש, וכל ה

  200  ש"ע 

  
  
  

  גיזום עציםטיפול ו
  

בעצים  הגזם,  ופיוי החומרוחידוש וף בעצים  עבודות גיזום/דילולה, מתייחס לסעיף עבודה ז -

י אחזקת  ות קבלבאחרי שאיםוכן עצים באתרים שוים   עיריית באר יעקובבתחום  המצויים 

  .  ות העובדים המקצועידרושים ואת צו הוכולל את כל הכלים והחומרים   הגים

ו בוצעה העבודה ולא לגובה הכללי של העץ. גובה העבודה  דילול  מתייחסים לגובה ב\מחירי הגיזום -

כאמור אין   ,מטר (מחיר ליחידה) 12 מעל או 7מטר (מחיר ליחידה) או לחילופין מעל  7הוא עד  

 הכללי של העץ.   ת לגובהמשמעו כל

ם המפורט בגין כריתת עצים וכרסום השורשים רק לגבי  יקבל את התשלו  יובהר בזאת כי הקבלן -

מצויים בשטחי גיון (גים וחורשות) עליהם הוא מקבל תשלום חודשי קבוע   שלאים כריתות עצ 

בהתאם    תבוצע והיא   כלולה במפרט העבודות ,זו הדרשת בשטחים שבתשלוםמעין עבודה  -(

 ). ללא תשלום וסףלמפרט העבודות ו

 מס'
  סידורי

  יחידה   תיאור
מחיר  

  ליחידה (₪) 

1.  
ם מומחה  ע"י גוז גיזום, דילול וחידוש וף
  מ' גובה  7עד    -כולל פיוי הגזם כדרש 

  200  יח' 

2.  
וף  וחידוש  דילול  מומחה    גיזום,  גוזם  ע"י 

  מ' גובה  7 מעל -כולל פיוי הגזם כדרש 
  2,500  יע' 

3.  
וף  וחידוש  דילול  מומח   גיזום,  גוזם    ה ע"י 

מ' גובה עם    12מעל    -גזם כדרש  כולל פיוי ה
  מוף וציוד כבד 

  4,500  יע' 
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4.  

יורה   עליו  במקום  בוגר  לעץ  שורשים  גיזום 
המהל בהתאם להחיות המהל, כולל פירוק  
מחדש   והרכבתה  לעץ  שמסביב  המדרכה 

  בסיום העבודה. 

  1,500  יח' 

5.  

סמ' לפחות)    20עץ מת (בקוטר גזע של  כריתת  
כרסום   לעומק  ה+  כולל    20שורשים  ס"מ 

ומילוי   מורשה  שפך  לאתר  הגזם  כל  פיוי 
ה, בכפוף לאישור קק"ל והחיות  הבור באדמ

  המפקח. 

  1,500  יח' 

  
  
  
  מיכון 

  
מס' 

  סידורי
  יחידה   תיאור

מחיר  
  ליחידה (₪) 

  
1.  

  10עבודה של משחיל צרת טפטוף בעומק של 
  ס"מ 

  0.5  מ"ר

  
2.  

ב  תעלות  לחפירת  מתעל  של  של  עעבודה  ומק 
  ס"מ.  20וברוחב של   ס"מ 40

  1,000  י"ע 

  
3.  

(שופל)  טרקטור   של  (   955  עבודה  ש"ע    8או 
  שעות), כדרש ע"י המזמין. 

  1,800  י"ע 

  1,500  י"ע   כ"ל, אך בובקט   .4

5.  
(שופל)  או ש"ע, לפי    955עבודה של טרקטור  

  שעות. 
  300  ש"ע 

6.  250  ש"ע   "ל, אך בובקט כ  
  200  ש"ע   וף רון עם שק איסוכיסוח מדשאה בטרקט   .7
  
8.  

כ"ל, אך במכסחת או בחרמש מכי, הכל לפי  
  ראות המפקח הו

  65  ש"ע 

9.  
מרוצפים   ומשטחים  שבילים  יקוי  עבודת 

מוטוריבאמצעות  מעשביה   לפי    חרמש 
  הוראות המפקח 

  65  ש"ע 

  2,000  י"ע   מטר  8עבודה במוף לגובה של עד   . 10
  230  ע ש"  ר לפי שעות טמ  8עבודה במוף לגובה של עד   . 11

12 .  

צוות  8(   עבודהיום   של  ועובד)    ש"ע)  עם  (הג 
עד  מוף   של  תליית    מטר  10לגובה  לצורך 

יום   לקראת  העיר  ברחבי  וקישוטים  דגלים 
  העצמאות ואחריו 

  2,000  י"ע 

  1,500  יח'   משאית לפיוי גזם כולל אגרות שפיכה   . 13
  
  

  טיפול  במדרכות ושטחים מרוצפים
מס' 

  סידורי
  יחידה   תיאור

מחיר  
  ליחידה (₪) 

  
1.  

טיפול הדברת עשבים במדרכות ושטחים  
  ים באמצעות חירמוש והדברה כימיתמרוצפ

בחומרים מועי הצצה וקוטלי עשבים  
  שת המהל.  אחרים לפי דרי וסיסטמיים 

  1.0  מ"ר
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  בטיחות ספח  

  
  

  הוראות בטיחות וגהות 
  

  לעובדי גיון 

  
  

  עיריית באר יעקוב
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  משרד העבודה והרווחה –הוראות מדית ישראל 
  

  ישי בגות ציוד מגן א
  

יחות  שי. (תקות הבטמגן אי משרד העבודה תקות חדשות בושא ציוד  לאחרוה פורסמו ע"י
  ). 1977 –בעבודה (ציוד מגן אישי) תש"ז 

  
  עוסקות במגוון רב של עבודות ועפים שוים ואין מכווות דווקא לעובדי הגיון.  התקות 

  
  לות על עובדי הגיון.  יחד עם זאת רבות מהדרישות המופיעות בתקות ח

  
  ה.  כותיהן במגזר זות והשלעובדי העף אסה לסקור בקצרה את התק לתועלת 

  
  

  ?  על מי חלות התקות
  

י עובדיו ולגבי עובדים אחרים (כגון : עצמאים ועובדי קבלן)  לגב   מעבידהתקות חלות על  
  .  צמאיעובד עהשוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי עבודה, כן הן חלות על 

  
  

  :  של התקותמהן הדרישות העיקריות 
  

ה של עובד עצמאי) בציוד מגן המתאים  הצטיידות (במקרפקת או הדרישות העיקריות הן אס 
תאים לתפקודו ולאברי הגוף עליהם הוא ועד להגן, ושמירה על הציוד  לתקים מיוחדים, מ

  והחלפתו כאשר הוא פגם. 
  

תן להם בהתאם  החייבים להשתמש בציוד המגן שי התקות מטילות חובה גם על העובדים,
ילייעודו, לשמור על תקיו ולהחליפוותו וזק.   קיומיד עם התגלות הפגם או ה  

  
, עכ"פ, אין להעבירו מאדם לאדם, אלא לאחר  אישירצוי שיהיה ציוד  ציוד המגן ברוב סוגיו

  שעבר יקוי וחיטוי. 
  

קות דורשות  יקר על עובדי חקלאות וגיון, התאחד החידושים העיקריים בתקות אלו חל בע 
רכיב משקפי שמש המתאימים לסיון  בגדים וכובע ויילבש  שעובד החשוף לקרי השמ כי 

  קריה על סגולית.  
  
יגוד ליתר סוגי ציוד המגן האישי.  חובת הספקתם של אלו, לא חלה על המעביד, אם כי הוא  ב

  חייב להקפיד על עובדיו בושא זה.  
  

בדיו  ספק לעוהשמש, הוא דרישה המוטלת על המעביד, לוש וסף בושא הגה מפי קרית חיד
  מתאימות להגת העור מפי קריה מסוכת זו. משחות מגן

  
טורים את איברי הגוף, תהליכי עבודה   3  -לתן של התקות היא טבלה המפרטת בעיקר תכו 

  בעבודות הקובות.  וסוג הציוד הדרש להם, על מת להגן על האיבר המסוים 
  

  יחסות התקות.  יהן מתי את העבודות המצויות בעבודת הגיון אלאסה לסקור 
  
  
  

    : הגת הראש
  

ון : עבודת כריתת עצים) ועבודות תחת או בקרבת משא עבודות שיש בהן סכה מגוף ופל (כג
  מורם וכן עבודות גיזום עפים, מחייבים שימוש בקסדת מגן. 
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  :  הגת שמיעה
  

ית, פה פימלי הגיון המועים באמצעות מועי שריבהחה שכל כ –עבודות ברעש מזיק 

אטמי אוזיים או   – ), חובה להשתמש בציוד מגן מתאיםAדציבל ( 85העולה על   יוצרים רעש
, כאשר מפעילים כלים אלו. (לדוגמא : חרמשים מוטורים, מכסחות  םמגי אוזיים למייה

  משורי שרשרת וכו').   , טרקטורים,םדשא למייה
  
  

  :   ם ועיייםהגת פי
  

  עצים, גיזום ויסור עצים ועפים בכלי מכי.  ת עצים, כריתת ן, חטיבעבודות סיתות אבן ובטו
חיה בעזרת כלי מכי מטלטל, עבודה בחומרי הדברה שהתווית הקבועה על אריזתם  כיסוח צמ 

  דורשת הגת עייים. 
חייבים    –העבודות הללו ה לסכן את הפים והעייים, בכל כל עבודה אחרת שלא פורטה ועלול

ה : משקפי מגן גד סיכוים מכים, משקפי מגן גד  ים בהתאם לעבודיוד הבא באחד מסוגי הצ
  ים כימיים ומסכות פים. סיכו

  
  

  :   הגת דרכי שימה
  

  –מה עבודה ביישום ח' הדברה או בדישון שהתווית על אריזתם קובעת דרישה להגת השי
  כת שימה עם מסן לטיהור האוויר.  הציוד הדרש בד"כ הוא : מס

  
  

  :   ייםהגת יד
  

תמיסות בסיסיות, ובחומרים  עצים, גיזום ויסור עפים בכל מכי, טיפול בחומצות, בכריתת 
  אחרים העלולים להזיק לעור. 

וד הדרש הצי  –עבודה בתכשיר הדברה שהתווית על אריזתו קובעת דרישה להגת הידיים 
 ה מפהוא : כפפות להג ה מפיות או כפפות להגם כימיים לסוג  י גורמיי פגיעות מכא

  העבודה.  
  
  

  :  הגת רגליים
  

  כל מכי, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכאיים.  כריתת עצים וגיזום עפים ב 
הוא  הציוד הדרש  –הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכי הדסי. עבודות בייה ובייה הדסית 

  עלי או מגפי בטיחות.  
  
  

  : ת הגוף מפי פילה מגובההג
  

מטר ואשר אין אפשרות   2ובד ליפול מגובה העולה על ת שמהם עלול העבמקומו  בעבודות
  חגורה או רתמת בטיחות על אביזריהם.   –ת לגדרם (כגון : כריתת עצים) מעשי

  
 הפוצים בגן הוי ולידם סוגי כדי להקל על הקורא המעויין, להלן רשימת העבודות והכלים

  יוד מגן הדרש. צ
  
  

טמי או מגי אוזיים (אוזיות), משקפי מגן גד  דות כיסוח) : א(בעבו  הפעלת חרמש מוטורי
 ם מכאיים, או מסכת פים (ידועה גם בשם מגן פים). עלי או מגפי בטיחות.  סיכוי

  
יים.  ) : קסדת מגן. אטמי או מגי אוז(בעבודות יסור, עפים וגיזום הפעלת חרמש מוטורי 

(בד"כ עור או בד). עלי או מגפי   כוים מכאיים.גד סי  משקפי מגן או מסכת פים. כפפות
 בטיחות.  

  
קסדת מגן. אטמי או מגי אוזיים. משקפי מגן או מסכת פים. עלי  :  ר שרשרתהפעלת משו

 עשית בגובה.   או מגפי בטיחות. חגורת או רתמת בטיחות כאשר ההפעלה



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

111  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  
ת המציין  מתוך תא בטיחו ה עשיתאטמי או מגי אוזיים (אלא אם ההפעל : הפעלת טרקטור

  יחות. . עלי או מגפי בטQ-CABאת העמידה בתקי רעש 
  

 אטמי או מגי אוזיים. עלי או מגפי בטיחות.  :  מכסחות דשא
  

ם להוראות על גבי תווית  בהתא  –אטמי או מגי אוזיים. מסכת שימה :  מרסס מוטורי
בהתאם להוראות   –. משקפי מגן המכשיר  בהתאם להוראות על גבי תווית –כפפות  המכשיר.

 על גבי תווית המכשיר.  
  

 (שלא באמצעות כלים מכים) : קסדת מגן. משקפי מגן או מסכת פים.   ציםחטיבה וכריתת ע
  

 ם. (גם בכלי יד) : משקפי מגן או מסכת פי סיתות אבן ובטון
  
  

בציוד מגן   תמש בהםתאי עבודה בטוחים אשר אין צורך להש ככלל, מעדיף המחוקק ליצור 
ות אשר לא יתן או לא כלכלי  י. יחד עם זאת ברור לכל שעדיין יש סוגים רבים של עבודאיש

  ליצור תאים בטוחים אלו. ועל כן יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים.  
  

 ות ומח בחירת הציוד המתאים ושימושוע תאולות.  כון בו עשויים למ  
       

  
  
  
  
  

  מפקח חקלאות ארצי. 
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  :  בטיחות כלליתהוראות  .1
  

  קבלן / מהל / מפקח כבד,  
  בוסף להוראות בטיחות שבחוזה העסקתך ולא במקומם.  הוראות בטיחות אלה, באות

  
  להלן פירוט

 הקפד על סדר ויקיון במקום העבודה. .1
  

 ין.יוד מותאם לייעודם ושהם במצב תקיש לדאוג שכלי העבודה והצ  .2
  

החברה, וועלים עלי  ברה, עם זיהוי ה של החוודא שהעובדים לובשים בגדי עבוד .3
 בטיחות. 

  

בדים לשטח, באם הם וטלים את הציוד המגן האישי הדרוש וודא בטרם צאתם של העו .4
 לעבודתם.

  

בציוד מגן אישי  הקבלן / המפקח ישגיח ויקוט בכל האמצעים לוודא שהעובד משתמש  .5
דרש.תקין, ומתאים כ 

  

 יידית לעובד.  החלפת הציוד במידאג ל תגלה בציוד פגם או זק, הקבלן .6
  

 הוראות הבטיחות, וישמש להם דוגמא אישית.הקבלן יוודא שהעובדים והגים עפ"י כל  .7
  

הקבלן ידריך כל עובד חדש הקלט בעבודה, בדבר שיטות העבודה, בטיחות בעבודה,  .8
                                 .                                  ו מפי הסיכוים הקיימים בעבודהולהזהיר

 ו.  כמו כן ימסור הקבלן לח"מ העתק מהוראות אל
  

יש לוודא שהעובד הבין את הוראות הבטיחות באמצעות שאלות מחות, ולאחר מכן יש  .9
 ש להחתים את כל העובדים הקיימיםלהחתים אותו על טופס קבלת הוראות בטיחות (י

 ת אלו). אצל הקבלן, ולוודא שאכן הביו הוראו
  

צב מסוכן  על כל תאוה שגרמה ועל מ  בעירייהעל הממוה לבטיחות הקבלן יודיע  .10
 העלול לגרום לתאוה, בהתאם להחיות.  

  
  

 ות.על כל מפגע בטיח  ווף גיםמחלקת ולמהל  המקומית העירייההקבלן יודיע למוקד  . 11
  

 וףים ולמהל מחלקת ג ות, ידווח המפקח מיידית על כל הפרה של הוראות הבטיח . 12
 .בעירייההבטיחות ולממוה על 

  

                                                                                                 :                  מפגעים פתוחים . 13
 סימון שיבלוט     לות שלא יתן לכסותן, יש לסמם  בבורות פתוחים או תע    -

                                                                                           לילה.         יום ובלעין ב              

                    בורות של מגופים וחבורי ממטרים יש לכסות.                                         -

 . היו ראים. מומלץ להשתמש בממטרות גומהזקיפי ממטרות י -

 

רחיק התחלת הכיסוח, יש לבדוק את השטח המיועד לכיסוח ולה סוח דשא : לפיכי . 14
 ממו אבים, יתדות, עפים וכד'. 

  



  אגף שפ"ע – באר יעקב עיריית
  למתן שירותי אחזקת גיון   – 2/22מכרז פומבי 

 

113  מפרט לאחזקת גים  -  מפרט טכי –' דמסמך 

  : הוראות בטיחות לעובדי גיון
  

   גן אישי.ציוד מ –ד על קיום כל "הוראות בטיחות יקפיש לה:  הערה
  

  החיות לעובדים: 

 

 עלי בטיחות בעבודה.  על   .1
  

 ים ארוכים, עם סימון החברה בה אתה עובד. ארוכים ומכסי רווליםלבש חולצה עם ש .2
  

חשוף לקרי השמש חבוש כובע מצחייה, הרכב משקפי שמש ומרח קרם מגן על  באם היך   .3
 העור. (אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת). 

  

 ליהם, לבש ביגוד מחזיר אור.  ך עובד בכביש, באי תועה, או בשובאם הי .4
  

קווסים, תמרורים, מחסומים, פסים מהבהבים כים, יש להציב דה בדרבכל עבו .5
אי המקום והתועה בדרך מסביב לאזור העבודה כולו.                                           בהתאם לת

 עבודה בדרכים". –יש להוג עפ"י "הוראות הבטיחות 
  

 הדשא הרכב משקפי מגן או מסיכת פים. בעבודות כיסוח  .6
  

גיבעבוד .7 ב משקפי  זום או יסור של עצים או עפים, חבוש קסדת מגן, הרכה עם כריתה, 
חגור חגורת בטיחות או רתימת בטיחות על   מסיכת פים ולבש כפפות מתאימות.מגן או  

 .  מטר 2מעל בגובה כל אביזריהן כאשר העבודה עשית 
  

8. מ  3.25 -הקטן מבמרחק ון לרבות גיזום עצים וכל עבודה אחרת, אין לבצע עבודות גי '
מ' מקווי החשמל במתח העולה    5 -וולט ובמרחק הקטן מ 33,000מקווי חשמל במתח ד 

 וולט. במקרה הצורך יש להזמין יתוק הזרם מחב' החשמל.    33,000על 
  

 וכפפות מתאימות והרכב משקפי מגן.  בעבודות ריסוס לבש מסיכת שימה   .9
  

 יכת פים. או מס בעת סיתות אבן ובטון הרכב משקפי מגן . 10
  

דשא, טרקטורון, מגזמה, הפעלת כלי עבודה מכים, לרבות חרמש מוטורי, מכסחת  בעת . 11
באטמי אוזיים או מגי אוזיים למיעת   גםמשור שרשרת ומרסס מוטורי, יש להשתמש 

 זקי רעש.  
  

 בעלי חיים וחומרים כימיים.   ממגע ישיר עם צמחים ועצים רעילים,יש להימע  . 12
  

ף חולצה בתום יום העבודה, שטוף את ידיך במים וסבון  ה אישית : החלהיגיי  הקפד על  . 13
 בכל הפסקת עבודה לצורכי מוחה, אכילה או שתייה.  

  

ויי עור, היה ערי למצבך הבריאותי ופה לרופא כאשר היך מגלה סימפטומים, כגון : גיר  . 14
 שלשולים, כאבי בטן וכו'. 

  
  
  

  :  עבודה עם כלי גיון ממועים .1
  

(כגון : סכיים  כלי יד ממועים, בעלי קודות עיבוד מסוכות ביותר, רה הים ים וזמי גיזוכל
ושרשראות), ידיעה טובה של אופן השימוש בהם, היו בסיס טוב למיעת תאוות עבודה עם 

  כלים אלו.  
 

 ומים.  עים, יופעלו אך ורק ע"י אשים מי כלי גיון ממו  .1
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 וראות היצרן. עפ"י הכלי הגיון יתוחזקו ויישמרו   .2
  

 דלק יש לאחסן בכמויות מזעריות במקום מוצל ומאוורר.   .3
  

 מלא דלק בכלי הגיון באמצעות משפך ובמקום מאוורר.   .4
  

 אל תעשן בזמן מילוי הדלק או שימוש אחר בדלק.   .5
  

 ת לפי הפעלתם. מטרים לפחו   3ן ממקום מילוי הדלק, יש להרחיק את כלי הגיו .6
  

את מכסה מיכל הדלק ואל תוסיף דלק  ולעולם אל תפתחמוע, מלא דלק לפי הפעלת ה .7
 או שהמוע חם. כאשר המוע עובד 

  

אם שפך דלק באזור העבודה, אל תסה להפעיל את המוע, הרחק את הכלי מאותו אזור,  .8
 יתאדה באזור הסכה.והימע מהצתה כלשהי עד שהדלק 

  

 תם. ת סגירמיכל הדלק ומיכלי האחסון. וודא היטב א בדוק תקיות  .9
  

ם, ברגים. החלף  לה והשימוש בדוק היטב את כל חלקי הכלי ובמיוחד להבילפי ההפע . 10
 חלקים פגומים בחלקים מקוריים בלבד. 

  

 ם. הפעלת כלי הגיון תיעשה בשטח הפתוח. יש לפות השטח מגופים זרים ומבי אד . 11
  

זרים ש באביכלים או לבטל מכלול בטיחות, אין להשתמחל איסור חמור לבצע שיויים ב . 12
 שאים ושאים תקן בטיחות. אין להסיר מגים.מאולתרים 

  

 ימצאות כלי המיגון ומיקומם של התקים למיעת העפת עצמים. וודא ה  . 13
  

 הדלקת משור מכי תיעשה כשהוא מוח על הקרקע.  . 14
  

 מעלות. 360של  מטר ברדיוס  20מקום עבודתך לפחות  הרחק עוברים ושבים מ . 15
  

 חלקים שבתועה, או חלק שהוא חם. אחרים עם אחד הו של ההיזהר ממגע הגוף שלך א  . 16
  

 קום למקום, יש לכבותו ולכסות את השייים שלו במיגון מתאים. טרם העברת כלי ממ . 17
  

 כבה את המוע לפי כל מגע לצורך בדיקה ותחזוקה.  . 18
  

 עלים ללא השגחה. י גיון, בין שפועלים ובין שלא פואין להשאיר כל  . 19
  

 רופות, אלכוהול, או באם היך חולה. ך תחת השפעת תאם הי אין להפעיל את הכלים . 20
  

 

  :  גיזום וכריתת עצים – הוראות בטיחות  .2
  

  לרבות כריתה, חיתוך, הרמת וף, דילול ועיצוב עצים. –בהוראות בטיחות אלו, "גיזום" 
  

  כללי   
 

ים, אשר קיבלו הדרכה מתאימה  זום תתבצע אך ורק ע"י עובדים מיומ עבודת גי .1
 ים.  הסמכה לגזום עצתעודת וברשותם 

  

 לווים. יש לוודא כי יש תעודת ביטוח לגוזם והעובדים ה  .2
  

עבודות גיזום יתואמו בהתאם לצורך עם הרשויות הרלבטיות : משטרה, חב' חשמל,   .3
                                                                 בזק, והיחידות הוגעות לעבודה בעירייה. 
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  יעשו אך ורק ע"י סגירת האזור, הצבת שוטרים להכוות  רכבים וממושכים מים מוגיזו
 התועה ויתוק זרם החשמל.  

  

 הקפד על קיום כל הוראות הבטיחות לעובדי הגיון .   .4
  

 ו זמית.  אין להתיר עבודה של שי גוזמים על עץ אחד ב  .5
  

, בגדי  גן או מגן פיםשקפי מ : עלי בטיחות, כפפות, אוזיות מגן, מציוד מגן הכרחי לגוזם  .6
חבל תקין ושלם המסוגל לשאת עומס   עבודה ארוכים והדוקים, אפוד זוהר, קסדת מגן,

 טון.   2-3של 
  

ת  מטרים, יש לקוט באמצעים למיע 2בכל מצב בו עלול עובד ליפול מגובה העולה על  .7
                                                                                                      פילתו.                       

ת גיזום בגובה תיעשה ע"י סל הרמה, ובאין הדבר מעשי העובד בגובה יאבטח עצמו  עבוד
                                                                          ע"י רתמת בטיחות לקודת עיגון איתה.            

 עבודה בגובה. –ל הוראות בטיחות ש להוג עפ"י כי
  

סולמות מתקפלים. יש להיח את הסולם כך שיבלוט מעבר לעף מומלץ לא להשתמש ב .8
.                       שהוא מוח. יש לייצב את רגלי הסולם ולקשור אותו לעף שעליו הוא שען

 יים. למות יעשה אך ורק בסולמות תקיים ותק שימוש בסו 
  

 עה. ריתה, יש לדאוג שיימצא רכב ואמצעי קשר למקרה של פגיבכל מקום של כ .9
  

 יש לוודא ערכת עזרה ראשוה זמיה באזור העבודה, הכוללת את כל הפריטים הדרשים. . 10
  

 דת של הקבלן ומפקח האזור. עבודות הגיזום תיעשיה תחת השגחתו המתמ . 11
  

מופסקת עם ת השרשרת תהיה שתוע  מסור : לפי הפעלת המסור יש לכווו רקהפעלת   . 12
 הפסקת הלחיצה על הדק ההפעלה. 

  

 ל עבודות גיזום בימים גשומים או בתאי מזג אויר סוער (רוחות, סופה וכו').אין לבצע כ . 13
  

 . יש להימע מפעולות גיזום בתאי חשיכה ויום סגרירי . 14
  

ת גזם . השאראופן מיידיים למשך הלילה. יש לפותם באין להשאיר עפי עצים חצי כרות . 15
 . לה יש צורך באישור מהל האגף ובתאי שלא יהווה מפגעלמשך הלי 

  
  לפי הגיזום 

  

לפי ביצוע פעולת הגיזום יש לסרוק את אזור העבודה מכל הכיווים, ולדון על אופן   .1
 וע מקובלים.  פעולת הגיזום על פי כללי מקצ

  

ורך יש לבקש  ידת הצ חשמל בקרבת העצים או מקום העבודה. במ יש לוודא שאין קווי .2
 סקת זרם מאת חברת החשמל. הפ

  

 קות את שטח העבודה מסביב לעץ. לפי פעולת הגיזום, יש ל .3
  

מטרים לפחות ממקום הגיזום, יש לפות כלי רכב, מכשולים ולוודא  10ברדיוס סביר של  .4
 כי אין פש חיה באזור.   באופן מוחלט

  

הוראות   ולהוג עפ"י כלוכד'   ם את השטח ולהציב שלטי אזהרה, קווסיםיש לחסו .5
 עבודה בדרכים.   –הבטיחות 

  

 לפי הצורך שימעו מעבר כלי רכב והולכי רגל באזור העבודה.   יש להציב עובדים .6
  

בכל עת.            אם היך דרש לטפס על העץ, עשה זאת ללא משור. דאג לאבטח את עצמך  .7
העץ    הכלים בחבל על  שור אתלעלות לאחר הטיפוס באמצעות חבל. יש לקאת המשור יתן 

 עבר למצב יוטרל. למיעת פילתם. כאשר המשור איו חותך המפסק יו
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 לפי תחילת העבודה חבר במידת הצורך חבלים חזקים לצמרת העץ וקשור אותם היטב. .8
  

אשר יש חשש מפילה  ת העץ, היעזר בחבלים לפי הצורך (כיש לתכן מראש את כיוון פיל .9
  וכד'). על קווי חשמל, בית  

  
  

  כת הגיזום ובעל   לגוזם המקצועי, אשר ידע את כל מלא 2יש לקבוע מספר  לפי הגיזום . 10
  תעודת הסמכה, ע"מ  שיוכל להחליף את הגוזם בעת הצורך, וישמש עיים וספות לגוזם.        

  
  
  
  

  בעת גיזום
  

ות זום כאשר שקפת סכה. מע כל עת התקרב ה ערי לסביבה. הפסק את עבודת הגיהי .1
 ים למקום.  אש

  

 ת הבטיחות.  הקבלן להשגיח, להחות ולפקח על העשה בהתאם להוראו על .2
  

 אין לעמוד מתחת לעף גזם ולאורך מסלול פילתו האפשרי. .3
  

 א עפים יבשים ופגועים.  בכל מהלך הגיזום יקפיד הגוזם לסלק בכל אזור בו הוא מצ .4
  

 במשחת גיזום.ימרחו חתך חלק ככל שיתן. "פצעים" גדולים י יש לבצע .5
  

 יש לעבוד כאשר ראשך מעל מקום הגיזום (החיתוך).  .6
  

7. פילת העץ. לפוי לף. וודא מקום פי ביצוע כל חתך, חשוב היכן ייפול  הע 
  

 וודא יציבותך וקשירתך לפי החיתוך.  .8
  

חיתוך סופי של עף כבד, יש  ם יתבצע מהקצה לבסיס בשלבים. לפיחיתוך עפים גדולי .9
 רע עד לבסיס הגזע. תחתון למיעת קאבטחה לבצע חתך 

  

כים שיבטיחו את כיוון פילתו. החתך הראשון מאוזן  חת  3כריתת גזע במשור תיעשה ע"י  . 10
צור  בצד שבו ועד הגזע ליפול. עומק החתך יעלה על מחצית עובי הגזע. החתך השי יי

חתך  מעל ה שי (מאוזן גם הוא) מעברו השי של הגזעעם קודמו. את החתך השלי  תזווי
 וא גם יהיה עמוק פחות מן הראשון). הראשון, (ה 

  

 רד יש להפיל את העץ הכרות לכיוון המורד (שלא יתגלגל בו). כאשר עובדים במו . 11
  

 באשים.במדרון יש להבטיח שחלקים מהגזע לא יתגלגלו במורד כדי למוע פגיעה  . 12
  

שבו ועד  המקום צוותים, אשר יעמדו משי עברי  2בעזרת את הגזע הכרות יש להפיל  . 13
ה בחבלים הקשורים  מטרים מהעץ וימשכו בכח שוו 4ליפול. הצוותים יתרחקו הגזע 

 לצמרת העץ, כדי שהעץ ייפול באמצע שביהם.  
  

 ים. בזמן הכריתה יש לדאוג שהעץ ייפול על הקרקע ולא ייתקע בעצים אחר  . 14
  

לק אותו  אין לחאחר יש להוריד באמצעות חבל או שרשרת. עץ כרות השען על עץ או עף  . 15
 הוא תלוי.  בזמן ש

  

   עפים הכסים לתחום השבילים יש לגזום. . 16
  

טומן בחובו סכה של היפגעות ממכת חשמל, כתוצאה ממגעי מקרי.     שימוש במשור מוט . 17
יבתך יש להקפיד שקתות הכלים  כבל חשמל העלול להימצא בקודת זמורה או בסב
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ה מפג תהיית חשמל.        יעת מכ ה עשויות מחומר מבודד המבטיח הג                                   
מסור יש להקפיד לשאת הכלי במצב שימע פגיעה בושא עצמו או  בזמן תועה עם ה

  בעובדים.   
  
  

  לאחר הגיזום
  

 על עץ או עף אחר. וודא שאין עף או עץ כרות שותר מושען   .1
  

 ) .  . (ללא סל הרמהבעצמו יוריד את הציוד באמצעות חבל ואח"כ ירד העובד למעלה  .2
  

 דים ירד מהעץ. לא ייחל בפעולות לסיום העבודה עד שאחרון העוב .3
  

 יש לאסוף את סימי האזהרה, התמרורים והקווסים.   .4
  

 יש לקות ציוד מגן ולשטוף ידיים.  .5
  

הוטים ליפול באזור  לא ותרו כלים, מכשולים או עפים  ראש הצוות יוודא אישית ש .6
 העבודה.  

  

 ים או שאריות גיזום באזור מעבר או בתיבי תועה אשריוד, כלים, עפשאיר צאסור לה .7
 יסכו את הציבור.  

  

 אסור להשאיר גזם, גדמים במדשאות ובשטחי גיון העשויים להיות מכשול.   .8
  
  
  
  

  : עם חומרי הדברה עבודה   –הוראות בטיחות וגהות    .3
  

 רר.  ומאוו ת כל חומרי ההדברה והרעלים במקום סגוראחסן במרוכז א .1
  

                         חומרי ההדברה אך ורק באריזה המקורית, כשהיא מסומת.החזק את  .2
 סלק והשמד בהתאם לתקות כל חומר שאין אפשרות לזהותו.  

  

מגן מתאימות, משקפי מגן, סרבל  בעת הטיפול בחומר הדברה יש להשתמש : בכפפות  .3
 ומסיכות שימה.   מלא

  

מתאים, אשר ייבדק מעת   יטר) אויברסאלה עם מסן (פילה ייעשהשימוש במסכות שימ .4
קב אחר השימוש בו. טרם השימוש בפילטר יש לתת את הדעת ולפעול לעת ויבוצע מע

 עפ"י הוראות יצרן .  
  

את הוראות היצרן המופיעות על גבי  טרם השימוש בחומרי ההדברה, יש לקרוא היטב  .5
 אחר ההוראות.    ולמלא בקפדות  לוויםתווית היצרן של החומר ואת דפי המידע ה 

  

רשות מוסמכת ואין לבצע פעולות הדברה  אין לבצע פעולות הדברה שאסרו ע"י  .6
 בתכשירים כימיים שלא הותרו לשימוש.

  

7. ים למיעת פגיעה בעובדים. וודא שכל כלי העבודה לרבות המרססים יהיו מוג 
  

                                          ך.    הוראות היצרן של הכלים והציוד שברשות   הקפד על קיום .8
 על ידי פתיחה מבוקרת של המכסה.   עודף לחץ במרסס ישוחרר

  

 במקום. יבעת ריסוס בטיפות קטות יש לשהות זמן מיימאל .9
  

 ם הרחוק ומשם אל כיוון הפתח. פעולת הדברה במקום סגור תתחיל במקו . 10
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 שבת. ק בשעה שהיא ואו לאבלב למשב הרוח וכיווה, והימע מלרסס  שים . 11
  

 הקפד שלא יותז חומר הדברה על גופך או בגדיך.  . 12
  

 יש למוע כיסת אשים בלתי מורשים (זרים) אל שטח הריסוס.  . 13
  

שם התכשיר לאחר הריסוס יש להציב בשטח שלטי אזהרה בולטים לעין, המצייים את  . 14
 צע העבודה. המרוסס, תאריך ופרטי מב

  

 לאחר טיפול בחומר הדברה.  ם בעת טיפול אועייי  אין לעשן, לאכול או לשפשף . 15
  

פ"י דפי המידע של היצרן המתייחסות לחומר (מתן עזרה  יש להוג ע  –הורעל עובד  . 16
יר  ראשוה), ולהעביר הפגע בדחיפות לטיפול רפואי בצירוף תווית האריזה של תכש

 ההדברה. 
  

ון : שלשולים, מים כג ותי, ופה לרופא כאשר הך מגלה סימפטוהיה ערי למצבך הבריא  . 17
 כאבי בטן, חום, גירוי עור וכו'.

  
  
  

 : טרקטור -הוראות בטיחות  .4
  

  :  דרישות כלליות
  

 הג על טרקטור אך ורק אם היך בעל רישיון מתאים.   .1
  

טרקטור + תא בטיחות בעל מסגרת  וודא שהטרקטור בעל רישוי וביטוח תקפים והיו .2
   יחות מדגם מורשה ע"י מפקח עבודה ראשי.בט

  

, ומיומן  ור אך ורק אם הוא בקיא בהוראות הבטיחות והתפעול שלוד יהג על טרקט עוב .3
 בהפעלתו. 

  

 יהג על טרקטור אך ורק אם הך במצב בריאות תקין.  .4
  

 דקות.   10-15עצור למוחה כל שעתיים למשך  .5
  

 יחות. על עלי בט .6
  

 ודד, עליך להרכיב אוזיות מגן. אם אתה והג בתא שאיו מב .7
  

רקטור אם אין עבורו מושב ייעודי המאושר ע"י היצרן  אדם וסף על הטלהסיע אסור  .8
 משרד הרישוי.  ו

  

 השימוש ותחזוקת הטרקטור ייעשו עפ"י הוראות היצרן.  .9
  

ה ויש להבטיח אותו  בעת טיפול או תחזוקה יש למוע כיסת אשים מתחת לכף ההעמס  . 10
 י מפפילה בלתי מבוקרת. באופן מכ י 

  

 ומעבירי כח. המגים יהיו קבועים ויציבים.  צועות, שרשראותם על ראין להסיר מגי . 11
  

 יעשה אך ורק לאחר דימום מוחלט של הטרקטור.   חמעביר הכו טיפול ב . 12
  

 השתמש בידיות האחיזה כדי לעלות או לרדת מהטרקטור.  . 13
  

 טור. אין לקפוץ מהטרק . 14
  

 וא בתועה.אין לרדת מהטרקטור כל עוד ה . 15
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 השגחה. ר ללא  אין להשאיר מפתחות בטרקטו . 16
  

 אין להשאיר טרקטור מוע ללא השגחה.  לעולם  . 17
  

 ווח לממוה עליו על כל פגם שתגלה לו בטרקטור. חובת העובד לד  . 18
  
  
  
  
  
  

  :  טרם הפעלת הטרקטור      
  

 ם, מראות, מגבים, שמן, אורות.בטרם הפעלת הטרקטור יש לבדוק צמיגים, בלמי .1
  

 הדלק.  שן בקרבת מיכל אין לען למלא דלק כל עוד המוע עובד או חם ואי .2
  

 יש לכוון ולקות את המראות. .3
  

 ציוד עזרה ראשוה ומטף כיבוי אש.  יש לוודא קיום .4
  

 חגור חגורת בטיחות.   .5
  

 אין להיע את הטרקטור ואין לגרום לתועתו אלא ממושב המפעיל בלבד.  .6
  
  
  
  

  :   היגת הטרקטור
  

 ם.  סיעה בתאי ריאות לקויה : לילה או גשיש להימע מ  .1
  

 ה איטית וזהירה תוך בחית יכולת הבלמים.  תחל תמיד בסיעה .2
  

 יגה יש לשים לב שכל אדם מצא בטווח הראיה. בזמן הה .3
  

 סיעה עם כף ההעמסה תיעשה בגובה של כחצי מטר של הכף מהרצפה.  .4
  

 שה באיטיות ובזהירות מרבית.  סיעה עם מטען תיע .5
  

 ה עליך לציית לכל חוקי התועה. חוב .6
  

 כלי רכב אחרים. ל שמירת מרחק מקפיד ע יש לה .7
  

 עה החוצה. בסיעה לכביש יש לתת תשומת לב לתו .8
  

 הימע מלעלות על גבי תעלות, בורות, מכשולים, סוללות, סלעים, עצים, אדמה רכה.   .9
  

 יים או למדרון.  יש להיזהר מסיעה בקרבה יתרה לשול  . 10
  

 שטחים רטובים, חציית מדרון.   האט בסיבובים, מ . 11
  

 ל גבי מדרון משופע.  עלות או לרדת עמע מליש להי  . 12
  

 איטיות.  עליה או ירידה ממדרון תיעשה ב . 13
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אמצעי חיבור, כך  2אמצעי חיבור תקיים ותקיים, לפחות  2עגלה תחובר לטרקטור ע"י   . 14
 קות בלתי מבוקרת. שתתאפשר שליטה בגררת ותימע הית

  

 ", "גרר". ב איטיגרר, יש להציב בחלקו האחורי שלט "רכ  באם היך גורר . 15
  

 ן להסיע אשים על גבי הגרר. אי . 16
  

 מס שעולה על משקלו.  הטרקטור לא יגרור עו  . 17
  

 בעת עצירה הפעל בלמי חיה.  . 18
  
  
  

  :   הפעלת כף העמסה 
  

 וח ההרמה.   הפעלת כף העמסה (המרים) תיעשה כך שלא יימצא אדם בטו .1
  

 כף העמסה.  לא יימצא אדם מתחת ל .2
  

 והמטעים.  ת הכף היזהר מקווי חשמל בעת הרמ .3
  

 תדל לעבוד על משטח שאיו משופע. הש .4
  

 ירה או עבודה בשטח משופע, יש להוריד את המיצבים.  בעת שימוש בכף החפ  .5
  

 העמסה תתבצע ע"י כף ההעמסה בלבד.  .6
  

 תר ע"י היצרן.אין להעמיס על כף העמסה מעבר לעומס המו .7
  

 פירה לא ישמשו להרמת בי אדם. כף העמסה או כף הח .8
  

  ף העמסה כלפי מטה ולקפל פימה את כף החפירה. יש להוריד את כעצירה בזמן ה .9
  
  

  :  ראשוה עזרה .5
  

 פגע בזמן עבודתו. תוצאות הפגיעה עלולות  :  כללי לעתים קרובות למדי העובד
כדי למעה, יש להסתייע בעזרה  להיות חמורות אף שהפגיעה קלה בראשיתה וב

ה והוא  גשת עזרה ראשוראי להה. לשם כך, יש למות בכל מקום אדם אחראשו
ל העובדים לדעת את מקום  גם ידאג להשלמת החסר בארגז העזרה הראשוה. ע

 העזרה הראשוה ואת הגישה המהירה אליה.  
  

 גוע בהם ואי :  טיפול בפצעיםן לחטט בתוכם.  פצעים כגון חתכים וקרעים, אין ל
 להדק. חומר סטרילי או בד יקוי ולחבשו מבלי יש לכסות את הפצע ב

 

 גד צפדת (טטבכל מקרה של פ וס).ציעה חובה להתייעץ עם רופא בדבר זריקה 
  

 פגע מכוויה –   במקרה של כוויה  ע"י חומרים צורבים, סלק את החומר ע"י
  רה הראשוה.  שטיפה במים קרים. הבא את הפגע במהירות לחדר העז 

 חש וע את ה מגמת – הכשה ע"יתפשטותהטיפול במקרה של הכשה היא למ  
כש, או לפחות להאט את התפשטות הארס  עד הגעה לבית  הארס בגוף המו

 חולים.  ה

  ס"מ מעל מקום הפיחות.   5  -יש להרכיב חוסם ורידים כ  .א

 יש להשכיב את הפגע במוחה מוחלטת.   .ב

 יש לקבע את האבר המוכש.    .ג
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 לצן את מקום המוכש.  יש   .ד

 יידית לבית החולים. יש להעביר מ  .ה

 ה. ם ההכשאסור לחתוך את מקו  .ו

 את הארס.   אסור למצוץ  .ז

 אסור לחסום את העורקים.    .ח

 עקיצות עקרב  : 

 מקררים את אזור העקיצה.   .א

  במקרה של הופעת תופעות אלרגיות, יש להפות לטיפול רפואי.   .ב
   

 עקיצת דבורה או צרעה   :  

 א את העוקץ בכדי להרגיע את הכאב.  יש להשתדל להוצי  .א

 רצוי לקרר את מקום העקיצה.    .ב

  ות, יש להפות לטיפול רפואי.  ת תופעות אלרגיל הופעבמקרה ש  .ג
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  תכית עבודה חודשית דוגמא ל -ספח

  

  

  


