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 08/21 מכרז - חוברת המכרז

 

 ח  ל  ק    א'
 

 :תוכן העניינים

 ;כללי – פרק א'

 ;תנאי המכרז – פרק ב'

 

 :נספחים למכרז

 הצהרת משתתף במכרז;טופס  - נספח א'

 כתב ערבות;טופס  - נספח ב'

 טופס הצהרה על מעמד משפטי; - נספח ג'

 ;הצעת המשתתףטופס  - נספח ד'

 ;ור על קיום ביטוחיםאיש - נספח ה'

 ;טבלת מוסדות להם העניק המשתתף שירותי גינון וחצרנות - 'ונספח 

 ;תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים וקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים - 'זנספח 

 ;בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימוםתצהיר  - 'חנספח 

 ;התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין - 'טנספח 

 

 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  –ח  ל  ק    ב'  

 

 ;חוזה ההתקשרות

 

 :נספחים לחוזה

 ;כללי - גינוןשירותי גינון וחצרנות מפרט  - 1ספח א'נ

 ;פארק נאות שקמה -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 2ספח א'נ

 ;360מרכז הספורט  -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 3ספח א'נ

 ;"שיכון המזרח" –בריכת השחייה העירונית  -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 4ספח א'נ

 ;פארק הישן-כיף והאמפי-מתחם החי -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 5ספח א'נ

 ;גן בעברית -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 6ספח א'נ

 ;גן המוזיקה -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 7ספח א'נ

 ;פארק החדש-מתחם האמפי -מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  - 8ספח א'נ

 קונסבטוריון + אולם קונצרטים; –מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  – 9נספח א'

 נחלת יהודה; 360מרכז הספורט  –מפרט שירותי גינון וחצרנות גינון  – 10נספח א'

 מחירון עבודות נוספות; – נספח ב'

 נוסח הערבות; -נספח ג' 

  ;אישור עריכת ביטוחים - 'דנספח 



 

 3 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 

 

 ח  ל  ק    א'

 כללי -פרק א' 

  עיקרי ההתקשרות .1

 

 "(החברה העירוניתראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: " החברה העירונית 1.1

שברחוב חנה " גן בעברית"למתחם וחצרנות גינון שירותי  מתןמזמינה בזה הצעות ל

שקמה" נאות  למתחם "פארק  דרובין, שברחוב "גן המוזיקה"למתחם  ,ומיכאל לוין

" שברחוב 360"מרכז הספורט למתחם  ,לב-פינת שדרות ברגדולי ישראל שברחוב 

 פארק הישן-האמפימתחם ו כיף-החימתחם  ,כיף-למתחם הספורט ,2 האוניברסיטה

ראשון  11תמר אבן שברחוב  קונסבטוריון + אולם קונצרטים ,שבשדרות גולדה מאיר

למתחם ראשון לציון,  37יהודה שברחוב העצמאות  נחלת 360, מרכז הספורט לציון

פארק -האמפימתחם ו 42 שברחוב מורדי הגיטאות "שיכון המזרח" – הבריכה העירונית

והכל  "(המתחמים" )להלן:ראשון לציון  )מתחם האגם( ינסטרמהחדש שבשדרות 

 . על נספחיו חוזה ההתקשרות לרבות מסמכי המכרז,ב להלן כמפורט

שירותים בתחומי הגינון והחצרנות במתחמים נשוא מכרז זה.  השירותים, כאמור, יהיו 1.2

"תחזוקת -שירותי הגינון יכללו, בין היתר, "אחזקת מדשאות", "אחזקת עצים ושיחים" ו

יכללו, בין היתר, "פינוי פחי אשפה ששירותי חצרנות  וכן יידרשמערכת ההשקיה". 

שחקים", "ניקוי שבילים והחלפת שקיות", "פינוי וניקוי מאפרות", "ניקוי משטחי מ

"ניקוי תעלות ניקוז", "ניקוי חניות  קיטורית",וכבישים", "ניקוי שבילים באמצעות 

"פינוי שאריות שמקורם בבעלי רכבים", "ניקוי שירותים ציבוריים", "צביעת ספסלים", 

  "(.שירותי הגינון והחצרנותחיים", "פינוי בעלי חיים מתים" וכיו"ב )להלן: "

לעצמה את הזכות להוסיף ולדרוש מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית שומרת  1.3

 ביצוע מטלות נוספות על הנדרש במכרז זה.

נשוא המכרז יינתנו במסגרת הארגונית והתפעולית של  שירותי הגינון והחצרנות 1.4

לעניין סעיף זה  "(.הזוכה)להלן: " אשר הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז משתתףה

חיפוש עובדים, מיונם ובדיקת התאמתם לביצוע  -ארגונית ותפעולית" מסגרת "

העבודות נשוא המכרז, ובכלל זה הכשרתם, העסקתם, פיקוח על פעילותם ותשלום 

שכרם )לרבות כל תשלום סוציאלי הנלווה להעסקתם או פיטוריהם(. למען הסר ספק, 

 זה באמצעות קבלן מובהר בזה כי הזוכה לא יהיה רשאי לבצע את העבודות נשוא מכרז

 משנה.

מתן שירותי גינון בהעוסקים  משתתפיםהחברה העירונית מבקשת לקבל הצעות מ 1.5

פעילות ובהיקפים דומים לשירותי הגינון והחצרנות סוג העם ניסיון קודם ב וחצרנות

 נשוא מכרז זה, והכל כמפורט להלן.



 

 4 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

הזוכה ימנה מטעמו מנהל תפעול, מנהל השקיה כללי, אחראי כיסוח מדשאות וכן צוות  1.6

ובדים ומנהל צוות עבודה במתחמים נשוא מכרז זה, והכל כמפורט בחוזה ההתקשרות ע

 על נספחיו.

 תהיה על פי תנאי חוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של נשוא מכרז זה ההתקשרות 1.7

חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין הצדדים . "(חוזה ההתקשרות)להלן: " המכרז מסמכי

  ."(תקופת ההתקשרותחודשים( )להלן: " 36שנים )תקופה של שלוש ליהיה 

 הלתקופהחברה העירונית תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות, וזאת מעבר  1.8

בהתאם לתנאים שתקבע חודשים(,  12בתקופות נוספות בנות שנה אחת ) כאמור,

, ובלבד שכל תקופת החוזה יום מראש 60מראש ואשר עליהם תיתן הודעה בכתב לזוכה 

 . חודשים( 60קופה של חמש שנים )לא תעלה על ת

  

 רכישת מסמכי המכרזעיון ו .2

 

, קודם לרכישתם, במשרדי החברה במכרז מסמכי המכרז יועמדו לעיון המשתתפים 2.1

 ראשון לציון. 95ז'בוטינסקי העירונית ברחוב 

בין  08.06.2021את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה העירונית החל מיום  2.2

שישולמו  ,)ובמילים: אלף שקלים חדשים( ₪ 1,000 סך של תמורת ,15:00-10:00השעות 

ושתהיה אמצעות המחאה שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז, מזומן או בב

". יודגש החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ"לפקודת רשומה 

 לא יוחזר בכל מקרה.  כי הסכום, כאמור בסעיף קטן זה,

מהווה  ,לעיל 2.2כאמור בסעיף  רכישת מסמכי המכרז,למען הסר ספק מובהר בזה כי  2.3

 להשתתפות במכרז. תנאי סף

 :בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה העירונית בטלפוןנוספים לבירורים  2.4

03-9650063 . 

 

 כנס מציעים ושאלות הבהרה .3

נחלת יהודה  360במרכז הספורט  13:00בשעה  17.06.2021כנס המציעים ייערך ביום  3.1

 ראשון לציון.  37שברחוב העצמאות 

חשב, רישום ברשימת המשתתפים בכנס ילהשתתפות בכנס המציעים  האסמכת 3.2

 המציעים, בצירוף חתימת המשתתף.

 תנאי סףומהווה  חובה ההשתתפות בכנס מציעים הינלמען הסר ספק מובהר בזה כי  3.3

 .להשתתפות במכרז

משתתפים מתבקשים לקרוא את מסמכי המכרז טרם כנס המציעים. המשתתפים  3.4

  כנס המציעים.מהלך ולהעלותן ב מקרה שיש,ב ,לרכז את כל השאלותמתבקשים 

)להלן:  12:00, בשעה 21.06.2021משתתפים יוכלו להעביר שאלות נוספות עד ליום  3.5

, sivan@hironit.co.il או למייל:  7393600-03"( לפקס': המועד האחרון להגשת שאלות"

של המשתתף, כאשר ומייל  תוך ציון שם המשתתף, מספר המכרז, מס' טלפון ומס' פקס'

mailto:sivan@hironit.co.il
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לכל שאלה יצוין מספר/י הסעיף/ים הרלוונטי/ים אליו/הם מתייחסת השאלה. מודגש 

המשתתף נדרש לוודא קבלת  .לא תיענהבזה כי שאלה שלא תכלול את הפרטים לעיל 

 הפסק/מייל במזכירות המחלקה המשפטית של החברה העירונית. 

ר ספק, למען הס כנס המציעים. םמשתתפיההשאלות תענינה בכתב בלבד לכל כל  3.6

 שאלות שישלחו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לא תיענינה.

 המשתתפים נדרשים לצרף את התשובות להצעתם, כשהן חתומות בשולי כל דף ודף. 3.7

 

 מועד ומקום הגשת ההצעות .4

 

 ",08/21מכרז מס' עליה ירשם " וחלקה מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה כלאת  4.1

 את המעטפה הסגורה יש להגיש עד יוםאשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. ו

"( למשרדי החברה העירונית ברח' היום הקובע)להלן: " 00:51בשעה  05.07.2021

 ראשון לציון.  95ז'בוטינסקי 

. 00:15משעה על ההצעה להימצא בתוך תיבת המכרזים עד היום הקובע, ולא יאוחר  4.2

האחרון להגשת הצעות לא תתקבל, לא תובא לדיון ותפסל הצעה שתובא לאחר המועד 

 .על הסף

 

 תנאי המכרז –פרק ב' 

 

  תנאים כלליים .5

 

אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה העירונית לביצוע  5.1

 מובהר בזה, כי כל התקשרות כאמור כפופה לקיומו של תקציב מתאים.ההתקשרות. 

. כמו שהיכלאו הצעה ו/ביותר  זולהלקבל את ההצעה האין החברה העירונית מתחייבת  5.2

ים משתתפהעם  משא ומתןלעצמה את הזכות לנהל שומרת  כן, החברה העירונית

 שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. 

הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המשתתף במכרז  ,מכל מין וסוג ,כל ההוצאות 5.3

 ולא יוחזרו לו בשום מקרה.

ור לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או מבלי לגרוע מהאמ 5.4

לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מובהר בזה, כי החברה 

 העירונית לא תשלם פיצוי כלשהו בעקבות ביטול מכרז כאמור.

מסמכי ב ,חרת, מכל מין וסוג שהואאכל זכות /או זכויות היוצרים ו ו/או זכויות הבעלות 5.5

המכרז שייכות לחברה העירונית. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש 

 כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החברה העירונית. 

רשאית לדרוש מן המשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או  יהתההחברה העירונית  5.6

ביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את לשבעלדי ו הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה

 המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 
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על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  5.7

מובהר בזה כי החברה העירונית לא תתחשב מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

במכרז. כן תהיה החברה העירונית בכל הצעה שאינה עונה על אחד מתנאי הסף שנקבעו 

רשאית שלא להביא בחשבון הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

המכרז, שלדעת החברה העירונית ו/או היועץ המקצועי מונע החלטה ו/או הערכה של 

 ההצעה.

או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ו/כל שינוי  5.8

כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב  ההתקשרות או

 לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא  5.9

פרוטוקול מאושר, על ידי עו"ד או רו"ח, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי 

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה  שתתףהמ ההתאגדות של

הם מנהליו המוסמכים של המשתתף וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המשתתף 

 בתוספת חותמת המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 

על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מעמד משפטי מצורף  5.10

 מכרז. א' של מסמכי ה חלקכנספח ג' ל

 להלן, על משתתף שהנו אדם פרטי למלא אחר התנאים הבאים:  6בנוסף לאמור בסעיף  5.11

 הנו תושב ישראל.  5.11.1

 במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה: 5.12

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.  5.12.1

כמפורט  סף,לעמוד בתנאי ה ,על כל אחד מן השותפים בשותפותועל השותפות  5.12.2

 . להלן 6בסעיף 

וכן יצורף פרוטוקול מאושר  ,וכל אחד לחוד ,חתימת כל השותפים ביחדתידרש  5.12.3

 כנזכר לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 

 :רשומה במקרה שהמציע הוא תאגיד, שאינו שותפות 5.13

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות.  5.13.1

תיחתם ההצעה על ידי מנהליו המוסמכים ויש להמציא עם ההצעה פרוטוקול  5.13.2

מאושר כדין המאשר כי החותמים על ההצעה הם מנהליו המוסמכים של 

התאגיד וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את התאגיד בתוספת חותמת 

 התאגיד ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 

על הון המניות המונפק  להצעה יצורף תדפיס מאושר מרשם החברות המורה 5.13.3

והנפרע של התאגיד, הבעלויות בו, וכן רשימת השעבודים שהוטלו עליו ו/או 

 על נכס מנכסיו, נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה. 

להלן, וכן לצרף את כל  6המפורטים בסעיף  סףהעל המשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי  5.14

, לרבות אישורי עו"ד סףהבתנאי האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו 

 . ו/או רו"ח בדבר עמידתו בתנאים הנ"ל וכן קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז
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לו  שאו יו/אי התאמות  ו/או סתירות ו/או ימצא המשתתף במסמכי המכרז שגיאות 5.15

או פרט, עליו להודיע על כך לעו"ד נתן ו/ספק כלשהו ביחס למובן המדויק של כל סעיף 

 לפני הגשת הצעתו.  sivan@hironit.co.il או למייל:  7393600-03 :'בפקסרוזנצוייג 

 

 להשתתפות במכרז הסףתנאי  .6

 

 שלוש לפחות ות שלאהמשתתף הנו בעל יכולת מקצועית, ניסיון וותק מוכח באסמכת 6.1

 למוסדות וחצרנות גינוןשירותי  מתןב שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, שניםה

בהיקף  (חינוך מוסדות, קלאב קאנטרי, חולים בתי, פארקיםמקומיות,  רשויות)כגון: 

יידרש לצרף  המשתתף .השקייה מערכות בתפעול ידעלרבות  ,דונם 250 לפחותשל 

ביצוע עבודות דומות וכן  צורךמוסדות עימם התקשר בעבר להרשימת להצעתו את 

בתנאי  והעמידה עבודותמסמכים הקשורים לרמת ביצוע המכתבי המלצות ו/או 

  ההסכמים.

שנים שקדמו למועד ה חמששל לפחות מעסיק מנהל תפעול בעל ניסיון מוכח  המשתתף 6.2

, כמנהל תפעול בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא מכרז זה הגשת ההצעות במכרז,

    .והחצרנות הגינון שירותי בביצוע הקשורים הנושאים כלל על אחראי שיהיה

שנים שקדמו ה חמששל לפחות מעסיק מנהל השקייה בעל ניסיון מוכח  המשתתף 6.3

בתחום  זה מכרז נשוא לשירותים דומות עבודות בביצוע למועד הגשת ההצעות במכרז,

  .ההשקייה למערכת הקשורים הנושאים כלל על אחראי שיהיה, ההשקייה

שקדמו למועד  שניםהשלוש  לפחות של מוכח ניסיון בעל צוות מנהל מעסיק המשתתף 6.4

 בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא מכרז זה. הגשת ההצעות במכרז

 שניםהארבע  לפחות של מוכח ניסיון בעל, מדשאות כיסוח אחראי מעסיק המשתתף 6.5

 בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא מכרז זה. שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז

ושר ואיתנות פיננסית המסוגל לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות המשתתף הנו בעל כ 6.6

, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור עסקים ההתקשרות חוזהוהכרוכות בביצוע המכרז 

כולל  (חדשים שקלים אלף ומאתיים מיליון)ובמילים:  ₪ 1,200,000שנתי בהיקף של 

 .2017,2018,2019לפחות, בכל אחת מן השנים  ,מע"מ

הנו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור מלנהלם( המשתתף  6.7

 מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל הנוהמשתתף  6.8

1976.  

 .במקור מס לניכוי תקף אישור בעל הנו המשתתף 6.9

 שיון עוסק מורשה בתוקף כדין. יהמשתתף הנו בעל ר 6.10

משלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים, בהתאם להוראות כל דין,  המשתתף 6.11

לרבות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים בנסיבות העניין. המשתתף יצרף 

להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המשתתף לקיום חוקי 

 .רז' של מסמכי המכא לחלק' זהעבודה בהתאם לנוסח המצורך כנספח 

mailto:sivan@hironit.co.il
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 1991-תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א להצעתו יצרף המשתתף 6.12

, מאושר על ידי עורך דין, לפי חוק עסקאות גופים 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 .לחלק א' של מסמכי המכרז 'חבהתאם לנוסח המצ"ב כנספח  1976-ציבוריים, התשל"ו

החוק למניעת העסקה של עברייני מין מתחייב לפעול בהתאם להוראות  המשתתף 6.13

ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה  2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

התחייבות חתומה ומאושרת על ידי  להצעתו יצרף המשתתףשניתן לפי החוק הנ"ל. 

 .עורך דין, בנוסח המצ"ב כנספח ט' לחלק א' של מסמכי המכרז

השתתפותו ברשימת המשתתפים  רישוםשתתף בכנס המציעים כנדרש. ההמשתתף  6.14

 .הווה אסמכתא להשתתפות בכנס המציעיםיבכנס, בצירוף חתימת המשתתף, 

 חמישים) ₪ 50,000על המשתתף להמציא ערבות בנקאית )להלן: "הערבות"( על סך של  6.15

ונופש  שקלים חדשים( לפקודת "החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט אלף

 מפורט, כ27.10.2015יום  עדמכרז, ואשר תהיה בתוקף ב תובע"מ", להבטחת ההצע

 . תנאי המכרזב

 . המשתתף רכש את מסמכי המכרז 6.16

המשתתף הנו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת  6.17

 . המשתתף ובחוזה ההתקשרות

 

 ההצעה .7

 

כל ביצוע עבור  משתתףהמבקש אותה  הכוללת החודשיתבתמורה ההצעה תנקוב  7.1

 . "(המחיר המוצע" )להלן:מכרז זה  אהמתחמים נשובכל שירותי הגינון והחצרנות 

כל שירותי הגינון והחצרנות בכל המתחמים נשוא מכרז זה, עבור ביצוע  המחיר המוצע 7.2

ושמונה מאות וחמישים אלף שמונה מאה ארבעים ו) ₪ 148,850לא יעלה על סך של 

 תתקבלנה לא ."(המקסימום רמחי)להלן: " כולל מע"מ לחודשלא  (חדשיםשקלים 

   .המקסימום ממחיר הגבוהות הצעות

בתוך המעטפה יש להפריד בין טופס ההצעה )נספח ד'( לבין יתר מסמכי  7.3

ההצעה, כך שטופס ההצעה יהיה במעטפה נפרדת וסגורה על גביה יהיה 

 כתוב "הצעת מחיר". 

כמפורט בטופס  ינקוב בהצעתו במחירים מדויקים המהווים את הצעתו משתתףה 7.4

  .כולל מע"מלא הצעת המציע 

 הצעת המשתתף לדמי הזיכיון תצוין במטבע ישראלי בלבד.  7.5

הצעת הזוכה תעמוד בתוקפה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם החברה העירונית  7.6

 על חוזה ההתקשרות עמו.

עד  פהבתוק תעמוד כהצעה הזוכה במכרז,פים שהצעתם לא נבחרה המשתתהצעת  7.7

משתתפים שהצעתם לא נבחרה כהצעה הזוכה במכרז אינם רשאים  .05.10.2021 יוםל

 . לחזור בהם מהצעתם או לשנותה במהלך התקופה הנ"ל
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עד  לעיל, 7.6, כאמור בסעיף החברה העירונית תהיה רשאית לדרוש את הארכת התוקף 7.8

 . הנ"ל 7.6הקבוע בסעיף  המועדלפני  מיםי 14, בהודעה בכתב  05.11.2021יום 

כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה ובו הוא מאשר כי קרא  7.9

ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. ההצהרה 

 מכרז. כי החלק א' של מסמל 'תינתן על טופס הצהרת המשתתף המצורף כנספח א

 

  מכרזהערבות  .8

 

בסך של "( הערבות)להלן: " כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית 8.1

 . שקלים חדשים( אלףחמישים ) ₪ 50,000

חלק א' של ' לבנוסח הערבות יהיה על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף כנספח  8.2

 מכרז. מסמכי ה

 ף הערבותהמציע יהיה חייב להאריך את תוק .05.10.2021תוקף הערבות יהיה עד יום  8.3

 , על פי דרישת החברה העירונית. 05.11.2021עד יום 

 הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש בכל עת. 8.4

 תנאי סףומהווה  חובה ההנ צירוף הערבות להצעהלמען הסר ספק מובהר בזה כי  8.5

משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה,  .להשתתפות במכרז

 הצעתו לא תידון כלל והיא תיפסל. 

לאחר תום הליכי בדיקת ההצעות במכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל  8.6

ימים ממועד החתימה על חוזה  14המשתתפים שהצעתם לא זכתה במכרז תוך 

לזוכה תוחזר הערבות לאחר החלפת ההתקשרות בין החברה העירונית לבין הזוכה. 

 הערבות בערבות ביצוע, כאמור בחוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז.

לחלט ו להלן, 14-ו 13לפעול בהתאם לאמור בסעיפים  החברה העירונית תהיה רשאית 8.7

את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולמסמכי 

שהזוכה יחזור בו מהצעתו או יסרב למלא אחר הנדרש ממנו בגין  המכרז או במקרה

או במקרה של התנהגות שלא  הזכייה במכרז או כל סטייה אחרת מהוראות מכרז זה

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הערבות נועדה לבטיח מצד הזוכה בדרך מקובלת ובתום לב

, תעמוד בעינה גם שהצעתם של משתתפים שהצעתם לא נבחרה כהצעה הזוכה במכרז

 לעיל. 8.5עד תום התקופה כאמור בסעיף 

 

 אופן הגשת ההצעות .9

  

הנספחים  , לרבותהמשתתף במכרז יגיש לחברה העירונית את כל מסמכי המכרז 9.1

וזאת  כשהיא סגורה היטב, ",08/21חלקה שרשום עליה "מכרז מס' וההמלצות, במעטפה 

 לעיל. 4, כאמור בסעיף הקובעעד ליום 

 המשתתף לא יציין את שמו על גבי המעטפה.  9.2
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 הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרותמובהר בזה כי  9.3

 . שייחתם בין הזוכה לבין החברה העירונית

 המשתתף יגיש את הצעתו במסירה ידנית עד היום הקובע לכתובת הבאה:  9.4

  פטית. במחלקה המש 2קומה  -ראשון לציון  95ז'בוטינסקי  וברח 9.4.1

"( מסמכי המכרז)להלן ולעיל: " הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים 9.5

 כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות מכרז זה:

מכרז, חלק א' של מסמכי ה, המצורף כנספח א' להצהרת המשתתף במכרז טופס 9.5.1

 כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך. 

כתב הערבות המצורף כנספח ב' לחלק א' של  בנוסח טופס ,ערבות בנקאית 9.5.2

 . מסמכי המכרז

מכרז, חלק א' של מסמכי ה, המצורף כנספח ג' להצהרה על מעמד משפטי טופס 9.5.3

גם תעודת  פובמקרה של תאגיד יצורכשהוא חתום במקומות המיועדים לכך. 

 . רישום של התאגיד כדין ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד

טופס המצורף כנספח ד' לחלק א' של מסמכי המכרז. יר, הצעת המח טופס 9.5.4

מקומות ובכל עמוד ועמוד  יההצעה יהיה חתום על ידי המשתתף בשולי

בתוך המעטפה יש להפריד בין טופס ההצעה )נספח ד'( לבין   .המיועדים לכך

יתר מסמכי ההצעה, כך שטופס ההצעה יהיה במעטפה נפרדת וסגורה על גביה 

 יהיה כתוב "הצעת מחיר". 

 מכרזחלק א' של מסמכי ה' להכנספח  מצורףהבנוסח  ,אישור על קיום ביטוחים 9.5.5

נספח )להלן: " )לא ע"י חברת ביטוח( בלבד חתום על ידי המשתתף כשהוא

חתימת המשתתף על נספח הביטוח מהווה התחייבות בלתי חוזרת . "(הביטוח

של המשתתף להנפיק את נספח הביטוח לחברה העירונית בהתאם לקבוע 

חתימה על חוזה הו במכרז מיד עם הכרזת הזוכהכי יודגש, ובחוזה ההתקשרות. 

א את פוליסות הביטוח בהתאם לקבוע חייב להמצייהיה הזוכה  ,ההתקשרות

יועצת העליהן, בין היתר, לקבל את אישורה של יהיה בחוזה ההתקשרות ואשר 

 ה העירונית. הביטוחית של החבר

, ובכלל לעיל 6 בסעיף המפורטיםאישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף  9.5.6

  : זה

מסמכים  לעיל, 6.1שבסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  9.5.6.1

ובכלל זה  תנאי הסף הנ"להמעידים על עמידתו של המשתתף ב

וכן  הקשורים לרמת ביצוע העבודות מכתבי המלצות ו/או מסמכים

מוסדות עמם התקשר של  הרשימ . כן, יצרף המשתתף להצעתו

טבלה המצורפת ל בהתאם המשתתף בעבר לביצוע עבודות דומות

המוסד, שנת כנספח ו' לחלק א' של מסמכי המכרז, תוך ציון שם 

 . ביצוע העבודות, פרטי איש הקשר ופרטי ההתקשרות עמו
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לעיל, יצרף המשתתף קורות  6.2לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.2

חיים, תעודות והמלצות. מובהר בזה כי תינתן עדיפות לבעלי 

 תעודות מקצועיות.

לעיל, יצרף המשתתף קורות  6.3לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.3

ות והמלצות. מובהר בזה כי תינתן עדיפות לבעלי חיים, תעוד

 תעודות מקצועיות.

לעיל, יצרף המשתתף קורות  6.4לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.4

 חיים, תעודות והמלצות.

לעיל, יצרף המשתתף קורות  6.5לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.5

 חיים, תעודות והמלצות.

לעיל, יצרף  6.6לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.6

המשתתף אישור רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף של 

)ובמילים: מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים(, כולל  ₪ 1,200,000

 . 2017,2018,2019מע"מ, בכל אחת מהשנים 

לעיל, יצרף  6.7לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.7

על ניהול ספרי חשבונות כחוק ו/או על פטור המשתתף אישור 

 אישור על ניכוי מס במקור. ו מניהולם 

לעיל, יצרף  6.8לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.8

 . 1976-המשתתף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

לעיל, יצרף  6.9לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.9

 ה בתוקף.המשתתף תעודת עוסק מורש

לעיל, יצרף  6.10לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.10

 ורףבמשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ

בדבר קיום חובותיו בשמירה  ,של מסמכי המכרז 'חלק אל כנספח ז'

 חוקי העבודה.לשמור על על זכויות העובדים והתחייבות 

, יצרף לעיל 6.11לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.11

 ורףהמשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ

בדבר קיום חובותיו לפי  ,של מסמכי המכרז 'חלק אל כנספח ח'

-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א

 צורך ביצוע שירותי, והתחייבות כי לא יעסיק עובדים זרים ל1987

 נשוא מכרז זה. הגינון והחצרנות

, יצרף לעיל 6.12לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.12

המשתתף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ"ב 

בדבר קיום חובותיו לפי  ,של מסמכי המכרז 'חלק אל כנספח ט'

 במוסדות מסוימים, חוק למניעת העסקה של עברייני מין

 .2001-התשס"א
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, יצרף לעיל 6.13לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.13

המשתתף אישור תקף מטעם מינהל הסדרה ואכיפה במשרד 

 הכלכלה, בדבר קנסות ו/או הרשעות בגין הפרת חוקי עבודה.

לעיל, יצרף  6.14לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  9.5.6.14

 .המשתתף העתק הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז

המשתתף בשולי כל עמוד  חתומים על ידיכשהם , נספחיועל חוזה ההתקשרות  9.5.7

  ועמוד, וכן במקומות המיועדים לכך.

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את חותמתו.  – משתתף יחיד

יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי  – רשומה משתתף שהנו שותפות

לחייב השותפות תוך ציון שמם המלא וכתובתם וכן תצורף הוכחה על זכות 

אישור על רישום  -החתימה בשם השותפות ובמידה והשותפות רשומה 

 השותפות. 

יחתמו מספר המנהלים המזערי הדרוש כדי לחייב את  – משתתף שהנו תאגיד

התאגיד תוך ציון שמם המלא, בצירוף חותמת התאגיד, וכן יצורפו אישורים 

 על זכות החתימה בשם התאגיד ועל רישום התאגיד ברשם החברות. 

 

 שינויים ותיקונים .10

 

בצע החברה העירונית רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, ל 10.1

 ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

השינויים ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם  10.2

אם וככל ויהיו שינויים ו/או תיקונים של רוכשי המכרז באמצעות הפקסימיליה. 

השינויים ו/או התיקונים להצעתו, כאמור בסעיף במסמכי המכרז, יצרף המשתתף את 

 לעיל, כשהם חתומים בשולי כל דף ודף. 9

 

 תקינות ההצעה .11

 

או למחוק ו/המשתתף אינו רשאי להסתייג או לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם  11.1

 להתנות על האמור בהם, בין בגוף המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. מהם,

 11.1או התנייה, כאמור בסעיף ו/מחיקה  ו/או הוספה ו/או שינוי אוו/ כל הסתייגות 11.2

לעיל, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה )ובאם ההצעה תוכרז כהצעה הזוכה במכרז 

  בהתקשרות בין הצדדים(, כאילו לא נכתבו. –

הצעות שיוגשו באופן שונה מהמפורט במכרז זה ו/או תוך מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.3

 עלולה כאמור לגרום לפסילת הצעתו.  ,ות כלשהי של המשתתף במכרזהסתייג

איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה  החברה העירונית 11.4

 למשתתפים במכרז. 
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 החברה העירוניתשיקולי ועדת המכרזים של  .12

 

מתחייבת לקבל את ההצעה  "(הוועדה)להלן: " החברה העירוניתאין ועדת המכרזים של  12.1

 ביותר ו/או כל הצעה אחרת.  זולהה

עדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות והו 12.2

לקויה לתנאי המכרז, באופן  שלדעת   בשל התייחסות שגויה אוו ו/או ותנאי מכרזה

 הוועדה מונע את הערכת ההצעה באופן סביר.

מכרז והוראותיו רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי ה יהועדה תהוה 12.3

 . כמפורט לעיל

 , בין היתר, את השיקולים הבאים:הועדהולשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול  12.4

כושרו המקצועי והמעשי שצבר בגופים  –ניסיונו של המשתתף ובכלל זה  12.4.1

 ויכולתו לבצע את תנאי המכרז. מוסדות ציבוריים / 

הכלכלי של המשתתף ויכולתו הכספית לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות חוסנו  12.4.2

 הכרוכות בביצוע העבודות על פי החוזה. 

נשוא  שירותיםכל פרט ו/או נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של ה 12.4.3

בהליכי בחירת החברה העירונית מכרז זה וזאת על פי כל מידע שיובא לידיעת 

 הזוכה. 

רת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או שומהחברה העירונית  12.5

לדחות את הצעתו של משתתף, לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע ו/או כושל 

משמעותי מעבודתו ו/או  במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון

 .הפרת חוזה ע"י המשתתף ו/או חובות כספיים לחברה העירונית וכיו"ב

לעומת האומדן מרעות עם החברה במקרה בו ימצא כי כל ההצעות אשר הוגשו  12.6

שאית לקבוע כי כל המשתתפים במכרז, אשר רהעירונית החברה , אזי תהא העירונית

יעמדו בתנאיו, לרבות תנאי הסף/תנאים מוקדמים, יגישו הצעה חוזרת ומשופרת, זאת 

ליך. מציע שלא יגיש הצעה לבטל את הההחברה העירונית מבלי לגרוע מזכותה של 

  . חוזרת ומשופרת כאמור, תהיה הצעתו הראשונה ההצעה הסופית במכרז

תהיה רשאית שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או החברה העירונית  12.7

או החברה העירונית גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן של 

או  ע"י ספקים אחרים בהתקשרויות קודמותחברה העירונית מהמחיר שהוצע ל

שירותים מן הסוג הכמחיר הוגן וסביר עבור ובין חברה העירונית מהמחיר שנראה ל

 שהוצע.

 החברה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד. 12.8
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 הליך בחינת ההצעות  .13

 

 העירוניתועדת המכרזים של החברה שיקולי בדבר פרק האמור ב מבלי לגרוע מכלליות 13.1

בהתאם לשלבים המפורטים  תעשה הוועדה ל ידי, בחינת ההצעות עבבחירת הזוכה

  להלן:

 

 בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף  - שלב א' 13.1.1

לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי 

ל לעיל. תנאי הסף יבדקו ויבחנו ע 6הסף להשתתפות במכרז המנויים בסעיף 

החברה העירונית, אשר תבדוק, בין היתר, כי להצעה צורפו כל המסמכים,  ידי

 הטפסים והאישורים הנדרשים. 

 החברה, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של המובהר בז

לקבוע, על בסיס בדיקות שיערכו על ידה בשלב ב' ו/או בכל שלב  העירונית

 הסף להשתתפות במכרז זה.  מאוחר, כי ההצעות לא עמדו בתנאי

 ניקוד מרכיב האיכות  -שלב ב'  13.1.2

 לאיכותינוקדו בהתאם  ', כמפורט לעיל,אבהצלחה את שלב  תעבורנההצעות ש

ההצעה והתאמתה לדרישות המכרז. משקלו של פרמטר האיכות בציון הסופי 

הניקוד אשר יוענק לכל  .)ובמילים: שלושים אחוזים( 30%של ההצעה יהיה 

לשיעורי הניקוד  ובהתאםהצעה ייקבע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 

 המקסימאליים המפורטים להלן.  

קריטריונים  בהתייחס להניקוד של מרכיב איכות והתאמת ההצעה ייעשה 

 שלהלן:

 משקל סעיף מס'

 50% ניסיון     .1

 20%  ושביעות רצון המלצות .2

 30% שיקול דעת הועדה  .3

 

מצוין  קריטריוןנתן ניקוד בנפרד, כאשר הניקוד המרבי עבור כל יי קריטריוןלכל 

 ציוניםה סכימת, יתקבל מהאותו תקבל כל הצעבטבלה לעיל. ציון האיכות 

לעיל, כאשר משקלו של רכיב האיכות המפורטים  מהקריטריוניםבגין כל אחד 

 .)ובמילים: שלושים אחוזים( 30%בציון הסופי של ההצעה יהיה 

פי שיקול -למובהר בזאת, כי הניקוד של מרכיב האיכות וההתאמה יקבע ע

דעתה הבלעדי של החברה העירונית ו/או מי מטעמה. ההצעה בעלת הניקוד 

 נקודות. 100-המרבי תזכה ב

למען הסר כל ספק, יובהר ויודגש, שבמידה ויתברר בכל מהלך שלב ב', כי 

מדת בתנאי הסף שנבדקו בשלב א' לעיל, החברה העירונית ההצעה אינה עו

 תהיה רשאית לפסול ההצעות האמורות.
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 ניקוד מרכיב המחיר  - שלב ג' 13.1.3

כל משתתף  דיי-לע גובה המחיר המוצעעל פי ההצעות  לאחר שלב ב', ידורגו 

-ביותר תזכה בהזולה הצעה ה של מסמכי המכרז. 'כמופיע בנספח ד' לחלק א

 70%שר משקלו של רכיב המחיר בציון הסופי של ההצעה יהיה נקודות כא 100

 .)ובמילים: שבעים אחוזים(

 ניקודן של יתר ההצעות ייקבע עפ"י המשוואה להלן:

 

 ביותרכה והכספית הנמגובה ההצעה 

 גובה ההצעה הנבדקת                

 

 

   קביעת ההצעה הנבחרת כזוכה במכרז - שלב ד' 13.1.4

 יבחנו בהתאם לשני פרמטרים המפורטים להלן:  שהגיעו לשלב זהההצעות 

  

ניקוד  משקל ניקוד הפרמטר
 משוקלל

 
 מרכיב איכות

 

 30%  

 
 מרכיב המחיר

 

 70%  

  סה"כ 
_______ 

 
 

והניקוד  30%-הניקוד שקיבל המשתתף בשלב ב' )ניקוד מרכיב האיכות( יוכפל ב

סה"כ הניקוד  .70%-המחיר( יוכפל בשקיבל המשתתף בשלב ג' )ניקוד מרכיב 

שינתן לכל אחת מההצעות עפ"י האמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל הצעה 

 ביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת מכרז זה. 

 ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של המשתתף לפי הנוסחה הבאה: 

        3.07.0Pr  kQualityMariceMarkMark 

פי האמור לעיל, יקבע את דירוגה -לאחת מההצעות עסה"כ הניקוד שינתן לכל 

 של כל הצעה ביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת מכרז זה. 

( הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום Markההצעה בעלת הציון המשוקלל )

 הראשון וכל יתר ההצעות, תדורגנה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד.

 

 

X     100 



 

 16 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .14

 

וזאת לא יאוחר  החברה העירוניתהצעות המשתתפים, תובאנה בפני ועדת המכרזים של  14.1

 , אשר תקבע את ההצעה הזוכה במכרז. 20.07.2021מיום 

מסמכי המכרז של המציע שהצעתו נקבעה על ידי הועדה כהצעה הזוכה במכרז כאמור  14.2

ה ייהזכאושר תתנאי המכרז, כל הנם תקינים ועומדים בבמקרה שלעיל, ייבדקו ו

 . 25.07.2021יוכרז כזוכה במכרז עד יום המשתתף ו

תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת החברה העירונית  14.3

 ועדה ועל אישור ההצעה הזוכה. וה

 BEST ANDבמקרה של שיוויון בהצעות, רשאית ועדת המכרזים לבצע תיחור נוסף ) 14.4

FINALו שוות, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה   ( בין המציעים שהצעותיהם נמצא

וגם לאחר תהליך התיחור הנוסף ימצא מצב של שיוויון בין ההצעות, תעשה הבחירה 

בין המציעים שהצעותיהם הנמוכות ביותר ושנמצאו שוות, בדרך של הגרלה שתקיים 

 ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

חוזה ההתקשרות, בשינויים המחוייבים, אם  בין הזוכה לבין החברה העירונית ייחתם 14.5

 חברה העירונית. הכתוצאה מהחלטת  ,יהיו כאלו

 עיףחוזה ההתקשרות כאמור בס א יחתום עללוהיה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו  14.6

במכרז בהודעה בכתב  זכייתוהחברה העירונית רשאית לבטל את  יה, תהלעיל 14.4

 די החברה העירונית בהודעה זו. לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על י

במקרה שהמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת  14.7

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד 

החברה העירונית זכאית במקרה כגון זה תהיה במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, 

על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל לפעול 

 החברה העירונית רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כולה יהשתמצא לנכון. כן תה

לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה  ו/או חלקה

גוע או לגרוע בזכות הגמור והמוחלט של החברה העירונית. אין באמור לעיל כדי לפ

 מזכויותיה של החברה העירונית על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

ימי  7המשתתף אשר ייבחר כזוכה במכרז יתייצב במשרדי החברה העירונית בתוך  14.8

עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז על מנת לחתום על חוזה התקשרות. 

החברה העירונית רשאית לחלט את הערבות  יהתהלא מילא הזוכה אחר התחייבותו זו, 

שצרף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 החברה העירונית בנושא חילוט הערבות ו/או זכייתו במכרז. 
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .15

 

שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  שתתףועדת המכרזים תאפשר למ 15.1

)ט( לתקנות העיריות 22 ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה

 הלכה הפסוקה. הו 1988-תשנ"חהחוק חופש המידע,  ,1987-)מכרזים(, התשמ"ח

הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן:  שתתףמ 15.2

אחרים לאחר סיום  שתתפים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למחלקים סודיים"

 המכרז, ינהג כדלקמן: 

בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד  שיציין במפור 15.2.1

 משמעי. 

שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  שתתףמ 15.2.2

 שתתףיוכרז כזוכה במכרז. ממקרה שבאחרים, ה שתתפיםמהההצעה לעיון 

שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי 

 אחרים. ה המששתפיםהצעתו אשר לא סומנו, לעיון 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  15.2.3

מראש על מוותר  שתתףהאחרים, ומכאן שמ שתתפיםגם בהצעותיהם של ה

 האחרים.  שתתפיםזכות העיון בחלקים אלה של הצעות המ

של ועדת המכרזים  ואה שתתפיםיודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המ 15.3

 . הדיןבלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  15.4

יתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך הגדירם כסודיים, ת

 בפניה, בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים לזוכה בטרם  15.5

 מסירת החומר לעיונו של המבקש. 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 , מנכ"לאלי פולק
 החברה העירונית ראשון לציון 

 לתרבות ספורט ונופש בע"מ
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 נספח א'
 הצהרת המשתתף במכרזטופס 

 
 לכבוד:

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
  95ז'בוטינסקי רח' 

 ראשון לציון
 "(החברה העירונית)להלן: "

 
 

 בראשון לציון שוניםמתן שירותי גינון וחצרנות במתחמים ל שם המכרז:
 008/21 מס' המכרז:

 
 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה 
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

שתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המ .2
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם 

 לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז.  .3

 05.10.2021 תקפה עד יום יהרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותההצעתנו זו היא בלתי חוז .4
, על פי 05.11.2021או מועד כניסת החוזה לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת עד יום 

 כאמור במסמכי המכרז.  החברה העירוניתדרישת 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5

)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על  7ם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך א .6
 מסמכי חוזה ההתקשרות. 

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז,  .7
 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 

ינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מסכימים כי הצעתנו זו ה .8
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .9

 
 

 במכרז: פרטי המשתתף
 

 שם המשתתף: ___________________________________
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
 
 

____________________     ________________ 
 חתימה וחותמת            תאריך             



 

 19 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 נספח ב'
 

 תאריך: _______________
 

 לכבוד
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

  95ז'בוטינסקי רח' 
 ראשון לציון

 "(החברה העירונית)להלן: "
 
 
 נ;"אג

 כתב ערבות מס'___________
 
 
ובמילים: ש"ח ) 50,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"( המגיע או העשוי להגיע לכם סכום הערבות( כולל מע"מ )להלן: "דשיםחקלים ש אלף חמישים
של החברה העירונית  008/21 "( בקשר עם מכרז מס'החברהמאת ____________ )להלן: "

 ספורט ונופש בע"מ. ,בותראשון לציון לתר
 
אנו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף  .2

להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3כמפורט בסעיף  ,הפרשי הצמדה למדד
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על 

 3תנו זו לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף פי ערבו
 להלן. 

 

 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי  "מדד המחירים לצרכן" 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

בגין חודש  15.05.2021מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס"  
 .2021אפריל 

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני  "המדד החדש" 
 מועד תשלום סכום הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד"  
שונה ממדד הבסיס ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 
מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד 

 הבסיס. 

 

 ועד בכלל.  05.10.2021ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4
 
 
 :כתובתבבות זו צריכה להימסר בכתב לסניפינו על פי כל דרישה לתשלום מכוח ער .5

 .12:00בשעה  05.10.2021וצריכה להגיע לסניף זה עד יום  ,__________________
 
 התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף _____________        
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 'גנספח 
 על מעמד משפטיהצהרה טופס 

 
 ק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן:על המשתתף במכרז לציין במדוי

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 
שם: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברות ביחס לשם  .א

 המשתתף(. 
 

 __________________________כתובת _______ .ב
 
 טלפון __________________________________ .ג
 
 מס' עוסק מורשה ________________________ .ד
 
 מס' חברה / שותפות ברשם החברות ________________ .ה
 
 שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות .ו
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  רטישם פ      שם משפחה      מס' זהות     
 
4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

יקים יאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדו
 ועדכניים. 

 
_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך           שם משפחה          שם פרטי       
 
 
 

 ___________________________ דוגמת חותמת:
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 נספח ד'

 

 הצעת המשתתףטופס 

 

 

 

כל נשוא מכרז זה , וביצוע  שירותי הגינון והחצרנותמבוקשת על ידנו עבור ביצוע חודשית ההתמורה ה

 ₪הינה  על סך של __________________ התחייבויותינו על פי המכרז, חוזה ההתקשרות ונספחיו 

 כולל מע"מ.לא 

 

לא כולל )במילים: _____________________________________________ שקלים חדשים( 

 . מע"מ

 

 

 

 

 שם המשתתף:__________________________

 

 

 המשתתף:________________________כתובת 

 

 

 מס' טלפון של המשתתף: __________________

 

 

 וחתימת המשתתף: ___________________________ תמתוח

 

 

 
)מאה  148,850מחיר המקסימום של המחיר המוצע עבור ביצוע העבודות לא יעלה על סך של *** 

לא יתקבלו הצעות  כולל מע"מ לחודש.לא  ₪(  ושמונה מאות וחמישים אלף שמונה ארבעים ו

    הגבוהות ממחיר המקסימום.

 החברה העירונית הינה מלכ"ר המנפיקה קבלות בלבד ולא חשבוניות.  *** 

יש להפריד בין טופס ההצעה בה מוגשת ההצעה  מעטפההבתוך  ***
)נספח ד'( לבין יתר מסמכי ההצעה, כך שטופס ההצעה יהיה במעטפה 

 " גביה יהיה כתוב "הצעת מחירנפרדת וסגורה על 
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 'הספח נ
 אישור על קיום ביטוחים

 

 
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק שנגרם  312

 משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
 צד ג' – )*(אחר

 אחריות חריג -
 אינו, מקצועית

 גוף נזקי על חל

    1,000,000 
למקרה ולתקופה 

במשותף עם 
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות  328

)*( אחריות 
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 

1,000,000          ₪  
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש  האישור 
 ראשוניות 328
   6תקופת גילוי  332

 חודשים.
השירות מתוך פירוט העבודות )בכפוף, לעבודות המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 

 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:
 גינון, גיזום וצמחיה  017
 חומרים מסוכנים וכימיקלים 033
 שירותי תחזוקה ותפעול 088

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים - 'הספח נ

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
החברה העירונית ראשון 

לציון לתרבות נופש וספורט 
 עיריית ראשון לציון ו/או 

)המזמינה ו/או תאגידים  
 עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 עבודות☒
  
 

שירותי גינון, אחר : ☒
ואחזקה  חצרנות

במתחמים שוטפת 
 לציוןשונים בראשון 

 ו/או עבודות נלווים 
 

 

בעל חוזה )מזמינת עבודות / ☒
 מוצרים(

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ  __________אחר _______☐
 

 מען
 , ראשון לציון 95ז'בוטינסקי 

  ראשון לציון 20רחוב הכרמל 

 מען
 



 

 23 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 כיסויים

 בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
)*( ביטוח אחריות מקצועית יערך ככל ויינתנו שירותי הדברה אשר נדרש בגינם רישיון על פי דין. ניתן 

לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
בגבולות  ₪ 1,000,000בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף ורכוש בסך  –

 .אחריות משותפים
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 ו'ספח נ
 טבלת המוסדות להם העניק המשתתף שירותי גינון וחצרנות

 
 

 

 מס' טלפון איש קשר כתובת שם המוסד
מועד 

 ביצוע

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

8    
 

 

9    
 

 

10    
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 ז'ספח נ
 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים וקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 
 לכבוד:

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 "(החברה העירונית)להלן: "

 
 לאספקת שירותי גינון וחצרנות במתחמים שונים בראשון לציון שם המכרז:
 008/21 מס' המכרז:

 
 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במשתתף ובבעלי השליטה במשתתף  האמור להלן: .1

ליטה בו, מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים עפ"י חוקי העבודה המשתתף ובבעל/י הש (א)
 ועפ"י צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף השמירה ואבטחה.

הנני מצהיר כי ככל שאזכה במכרז, אזי המשתתף מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך מתן השירותים  .2
 נשוא מכרז זה.

לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם, אם ייחתם, לגבי העובדים שיועסקו על הנני מתחייב בזאת  .3
 ידי, בין היתר, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 ;1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה,  -

 ;1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  -

 ;1976-תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1954-ים, תשי"דחוק עבודת נש -

 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1963-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג -

 ;1995-תשנ"החוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  -

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -

 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת.

 

                                               ________________   _______________________ 

 תאריך                                                                     שם המצהיר + חתימה        

 

 אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 בפני מוסמך לעשות כן בשמו. __________________ אשר חתם על הצהרה זו

 

 

_______________                 ____________________                 ________________ 

 שם                                        חותמת וחתימה                                  תאריך        
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 ח'ספח נ
 דים זרים או לפי חוק שכר מינימוםתצהיר בעניין עבירות לפי חוק עוב

 

 לכבוד:
 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 "(החברה העירונית)להלן: "
 

 לאספקת שירותי גינון וחצרנות במתחמים שונים בראשון לציון שם המכרז:
 008/21 מס' המכרז:

 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 הריני לאשר בזאת כדלקמן:  .1

 

  ( החוק -, להלן1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 

 או     

 

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה
-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה

, אולם במועד האחרון  31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991
 להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת.

 

                               ________________                   ______________________ 

 תאריך                                                                     שם המצהיר + חתימה        

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ____________ 

 ל הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.אשר חתם ע

 

 

_______________                 ____________________                 ________________ 

 שם                                        חותמת וחתימה                                    תאריך        
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 ט'ספח נ
 בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מיןהתחייבות לעמידה 

 

 לכבוד:
 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 "(החברה העירונית)להלן: "
 

 לאספקת שירותי גינון וחצרנות במתחמים שונים בראשון לציון שם המכרז:
 008/21 מס' המכרז:

 
 את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה 

 

-הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א .1

של החברה  008/21עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז  "(, והתקנות לפיו, חלהחוק)להלן: " 2001

 "(.החברה העירוניתפש בע"מ )להלן: "העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונו

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור, מראש, של  .2

משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על 

וי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפ

 של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או  .3

 גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לחברה העירונית בכל עת שאדרש.

 

 
היר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הנני מצ

 הצהרתי אמת.
 
 

______________________                                                  ________________ 
 תאריך                                                                  שם המצהיר + חתימה        

 
 

 אימות חתימה
 
 

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ____________ 
 אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 
 

_______________                 ____________________                 ________________ 
 שם                                        חותמת וחתימה                                 תאריך        
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 

 ההחברה העירונית  ראשל"צ  לתרבות,  ספורט  ונופש  בע"מ
 03-9650162, פקס. 03-9650063ר א ש ו ן  ל צ י ו ן, טל' )רב קווי(  95ז'בוטינסקי רח' 

www.hironit.co.il 

 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  -ח  ל  ק    ב'  

 008/21  מכרז מס'

 ,"שקמה נאות פארק" "גן המוזיקה", ,"גן בעברית" למתחמים וחצרנות מתן שירותי גינוןל

טוריון + אולם קונצרטים, מרכז רב, קונס"כיף-חי", "כיף-ספורט" ",360"מרכז הספורט 

 בראשון לציון "שיכון המזרח" - כת השחייה העירוניתירוב נחלת יהודה 360הספורט 

 :תוכן העניינים

 ;ונספחיםו הגדרותמבוא,  .1

  ;ההתקשרות .2

 ;פיקוח .3

   ;הצהרות החברה .4

   ;הצהרות החברה העירונית .5

   ;התחייבויות החברה .6

   ;תקופת החוזה .7

 ; הוראות שונות לעניין ביצוע השירותים .8

 ; מעביד –היעדר יחסי עובד  .9

  ;התמורה ותשלומים נוספים .10

 ; בחברה העירונית גינון והחצרנותזכויות החברה בנושא ה .11

 ; העברת זכויות .12

  ;שמירת דינים .13

 ;היתרים, רישיונות ואישורים .14

  ; ביקורת .15

   ;אחריות .16

   ;ביטוח .17

 ;ערבות בנקאית .18

  ;פיצויים מוסכמים מראש .19

  ;הפרות וסעדים .20

  ;הוראות כלליות .21

  ;הודעות .22

   ;כתובות הצדדים .23

http://www.hironit.co.il/
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_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 חוזה
 

 2021 יום _____ בחודש ___________ בשנתראשון לציון בשנערך ונחתם ב

 

 

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ  :בין

 פ ________________"ח  

 ("החברה העירונית")להלן:    ראשון לציון 7מרח' תרמ"ב   

 מצד אחד,          

 

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 פ _____________"ח  

 ("החברה")להלן:        מרח' ______________  

 מצד שני,          

 

, בין היתר, הסמיכה את החברה העירונית לטפל "(העירייה"ון לציון )להלן: ית ראשיועיר הואיל

במתחם "גן המוזיקה" שברחוב דרובין, מתחם "גן בעברית" שברחוב חנה ומיכאל לוין, ב

לב, במתחם מרכז -במתחם "פארק נאות שקמה" שברחוב גדולי ישראל פינת שדרות בר

-והאמפי כיף"-י"ח ,כיף"-, במתחמי "ספורט2 " שברחוב האוניברסיטה360הספורט "

שברחוב תמר אבן  קונסבטוריון + אולם קונצרטים, שבשדרות גולדה מאיר פארק הישן

ראשון לציון,  37יהודה שברחוב העצמאות  נחלת 360, מרכז הספורט ראשון לציון 11

 ,42שברחוב מורדי הגיטאות  במתחם בריכת השחייה העירונית "שיכון המזרח"

)מתחם  ינסטרמשבשדרות "לייב פארק"( כ) הידוע גם פארק החדש -ובמתחם האמפי

לדאוג כי יינתנו שירותי גינון  ובכלל זה"(, המתחמיםהאגם( בראשון לציון )להלן: "

 וקיבלה על כך החלטה כדין;וחצרנות המתחמים הנ"ל 

 

במסגרתו  ,008/21 ובמסגרת הסמכתה כאמור, פירסמה החברה העירונית את מכרז והואיל

גינון וחצרנות במתחמים למתן שירותי הזמינה מציעים להציע הצעות לקבלת זכות 

 ;"(השירותים)להלן: " נשוא חוזה זה

 

והחברה מעוניינת לתת לחברה העירונית את השירותים לפי צורכי החברה העירונית  והואיל

 ;הנ"ל 008/21ובמסמכי מכרז  והנחיותיה ובהתאם לתנאים והתמורה, כמפורט בחוזה זה

 

 והצעת החברה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל

 

 חוזהאת השירותים נשוא  ליתןעל פי הוראות כל דין  כתא מוסמיכי ה המצהיר החברהו והואיל

להוראות כל  בהתאםליתן את השירותים  תומתחייב ,על נספחיו חוזהכמפורט ב ,זה

 ;דין



 

 30 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

 

המיומנות והניסיון  ,בעלת הידע אהמכרז, כי היוהחברה מצהירה, כאמור במסמכי  והואיל

בידיה כל האמצעים, הכלים וכוח האדם השירותים כאמור ו צורך מתןהדרושים ל

וכי הנה מוכנה לקבל עצמה  ביותר גבוהההברמה השירותים  המיומן, הדרושים לביצוע

 זה; חוזהב המפורטיםבתנאים  םשירותיהאת ביצוע 

 

הכל כאמור בתנאי השירותים, ווהחברה העירונית מעונינת למסור לחברה את ביצוע  והואיל

 חוזה זה להלן;

 

בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים והואיל

בתנאי ההתקשרות  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהחברהלבין חברה העירונית בין ה

  ;ות במסגרת יחסי עובד מעבידשאינם הולמים התקשר

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

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

 מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 הגדרות 1.3

 ________________________; -" החברה" 1.3.1

ספורט ונופש  ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות –" החברה העירונית" 1.3.2

 בע"מ;

 עיריית ראשון לציון; –" היהעירי" 1.3.3

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.4

אשר פורסם על ידי החברה העירונית, על  008/21מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.5

 נספחיו;

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות  נציג החברה העירונית –" המפקח" 1.3.6

 החברה על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לחברה בכתב;

ביצוע כל הפעולות הכרוכות ב – " גינון וחצרנותשירותי "" או השירותים" 1.3.7

והכל  בשני תחומים עיקריים, מתחמים נשוא חוזה זהב םשירותיהומתן 

 :כמפורט במפרט הטכני המצורף לחוזה זה

 :גינון 1.3.7.1

: כיסוח, דישון, דילול ואיוורור, אחזקת מדשאות 1.3.7.1.1

 הדברת מפגעים, ניקוש עשבים שוטים וכיו"ב;
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: גיזום, דישון, הדברת מפגעים, אחזקת עצים ושיחים 1.3.7.1.2

 וכיו"ב;  , שתילת צמחיםניקוש עשבים שוטים

: החלפת ממטרות תחזוקת מערכת ההשקיה 1.3.7.1.3

וטפטפות, תיקון פיצוצים בצנרת, החלפת חלקים 

בראשי מערכת ההשקייה, טיפול קדם עונה במערכת 

 ההשקייה וכיו"ב;

 :חצרנות 1.3.7.2

 ;פחי אשפה והחלפת שקיות פינוי 1.3.7.2.1

 פינוי וניקוי מאפרות; 1.3.7.2.2

דשא סינטטי, חול,  –: כגון ניקוי משטחי משחקים 1.3.7.2.3

 ריצוף וכיו"ב;

 ;ניקוי שבילים וכבישים 1.3.7.2.4

 ;עות קיטוריתניקוי שבילים באמצ 1.3.7.2.5

 ;ניקוי תעלות ניקוז 1.3.7.2.6

 ;ניקוי חניות רכבים 1.3.7.2.7

 ניקוי שירותים ציבוריים; 1.3.7.2.8

 צביעת ספסלים; 1.3.7.2.9

 פינוי שאריות שמקורם בבעלי חיים; 1.3.7.2.10

 פינוי בעלי חיים מתים; 1.3.7.2.11

 ;זה נספח ב' לחוזהכ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.8

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.9

חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

________ בגין חודש מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.10

 ;2021_____ שנת 

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.11

אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על  –" הפרשי הצמדה למדד" 1.3.12

פי חוזה זה, כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל 

התשלום, על פי חוזה זה, חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו את אותו 

תשלום כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש 

 דד הבסיס;לעומת מ

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.3.13

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;
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כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  –" תיק אישורים" 1.3.14

מתן שירותי אבטחה לאירועים ואתרים של החברה הדרושים על פי כל דין ל

 ;תהעירוני

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

 כללי; –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 1נספח א' 1.4.1

 ;פארק נאות שקמה –צרנות גינון וח שירותימפרט  – 2נספח א' 1.4.2

 ;360מרכז ספורט  –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 3נספח א' 1.4.3

 ;בריכת שחייה "שיכון המזרח" –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 4נספח א' 1.4.4

 ;פארק הישן-כיף והאמפי-חי –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 5נספח א' 1.4.5

 ;גן בעברית –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 6נספח א' 1.4.6

 ;גן המוזיקה –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 7נספח א' 1.4.7

 ;פארק החדש-האמפי –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 8נספח א' 1.4.8

 קונסבטוריון + אולם קונצרטים –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 9נספח א' 1.4.9

 נחלת יהודה 360מרכז ספורט  –מפרט שירותי גינון וחצרנות  – 10נספח א' 1.4.10

 ;מחירון עבודות נוספות – נספח ב' 1.4.11

 כתב ערבות; – נספח ג' 1.4.12

  ;אישור עריכת ביטוחים - 'ד נספח 1.4.13

 . גופומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  , לרבות הצעת החברה במכרז,מסמכי המכרז 1.5

 

 ההתקשרות .2

 

גינון וחצרנות במתחמים לספק לחברה העירונית שירותי  ההחברה מתחייבת בז 2.1

החברה וכל התחייבויות החברה לפי חוזה זה, את לבצע ו בראשון לציוןשונים 

גינון וחצרנות במתחמים שונים יתן שירותי זכות להלחברה  ההעירונית מעניקה בז

 בתקופת החוזה.  בראשון לציון

שירותי הגינון  יתבוצענה על ידי החברה לפי מפרט הגינון והחצרנות שירותי 2.2

חלק בלתי נפרד  יםלחוזה זה, והמהוו 10א'-1א' יםכנספח פיםהמצור והחצרנות

 מהחוזה גופו. 

ו/או המפקח ולמלא  העירונית החברה מתחייבת להיות בקשר מתמיד עם החברה 2.3

 .שירותי הגינון והחצרנותאחר הוראותיהם בכל הקשור בסדרי, מועדי ותדירות 

שירותי הגינון והחצרנות  י, כאמור במפרטמובהר בזה כי שירותי הגינון והחצרנות 2.4

בסיס בלבד. החברה העירונית תהיה  מהוויםלחוזה זה,  10א'-1המצורפים כנספחים א'

, והכל לפי שיקול השירותיםו/או  מתחמיםלהוסיף ו/או לגרוע מה רשאית לשנות ו/או

החברה מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה עדי. לדעתה הב

 העירונית בגין ובקשר לכך.



 

 33 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

להלן, במקרה שהחברה  9החברה מתחייבת כי לא יחול שינוי בתמורה, כאמור בסעיף  2.5

רע מהשירותים האמורים ו/או חלקם, כאמור העירונית תשנה ו/או תוסיף ו/או תג

לעיל. החברה מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה  2.3בסעיף 

 העירונית בגין ובקשר לכך. 

 

 

 

 פיקוח .3

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי החברה העירונית ו/או המפקח יהיו רשאים  3.1

לפקח על ביצוע שירותי הגינון והחצרנות ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע השירותים 

 במתחמים נשוא חוזה זה. 

החברה העירונית ו/או המפקח, יהיו רשאים לתת לחברה הנחיות ו/או הוראות  3.2

לדעתם לצורך ביצוע העבודות והחברה מתחייבת לפעול על פיהן עבודה, המתחייבות 

 במלואן.

החברה העירונית ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול עבודה שלדעתם אינה עונה על  3.3

תנאי החוזה, ועל החברה יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישת החברה 

 העירונית ו/או המפקח, וללא תוספת תשלום.

ובהר כי קביעת החברה העירונית ו/או המפקח, כאמור בסעיפים למען הסר ספק מ 3.4

 לעיל, תהיה סופית ומכרעת והחברה מתחיית לפעול על פיה. 3.3-ו 3.2

 

 הצהרות החברה .4

 

כי ו ,נספחיועל החברה מצהירה בזאת, כי בדקה היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  4.1

 לה היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה. יםברור

בחנה את כל הנ"ל באופן יסודי ומצאה את כל  ,מתחמיםהחברה מצהירה, כי ביקרה ב 4.2

מתאימים לצרכיה ולצורכי חוזה זה. החברה מוותרת מראש על כל טענת מום  האל

 ו/או אי התאמה ו/או ברירה ו/או פגם בהם. 

 בהתאם להוראותוהשירותים י תבצע את כל העבודות החברה מצהירה בזאת כ 4.3

 . החברה העירונית ובהתאם לקבוע בכל דין

הגינון והחצרנות מתן שירותי החברה מצהירה כי יש לה את מלוא הידע והכישורים ל 4.4

 .נשוא חוזה זה

החברה מצהירה ומתחייבת כי בידיה כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל  4.5

והיא  ,נשוא חוזה זה הגינון והחצרנות לביצוע כל שירותי ,כל דיןשנדרש, על פי 

מתחייבת כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידיה כל הרישיונות ו/או האישורים 

 .בתוקףכשהם  ,ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין
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מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  חברה העירוניתלהודיע ל תמתחייבהחברה  4.6

וכן על כל צו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול לרבות על ,ההצהרותי

 הגינון והחצרנות שירותי אתליתן  המגביל את יכולתהאו ו/האוסר  השניתן כנגד

 .זה חוזהל בהתאם

החברה מצהירה כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  4.7

וכי צוות העובדים מיומן ומתאים  ,קם על פי כל דיןהמתאימים לעיסו ה,הסמכבעלי ו

 מתנאי חוזה זה.  יםאו הנובעו/ יםהכרוכ השירותיםלביצוע כל 

גינון מתן שירותי החברה מצהירה בזאת כי היא בקיאה בכל מגבלות הדין בנוגע ל 4.8

מתחייבת להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או ו/או העסקת עובדים ו וחצרנות

  .תיקון בדין

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי  החברהנכונותם של הצהרות  כי מובהר 4.9

זה  חוזהזה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת  חוזהבמהותי 

  . החברהמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחרמועד  ובין בכל

 

 הצהרות החברה העירונית .5

 

העירונית מצהירה בזאת כי העירייה הסמיכה אותה להתקשר בחוזה זה ולטפל  החברה 5.1

  . בשירותי הגינון והחצרנות במתחמים נשוא חוזה זהבין היתר, 

 

 התחייבות החברה .6

 

 האחרות של החברה על פי חוזה זה:  המבלי לגרוע מהתחייבויותי

  

 כללי

 זה.  חוזהפורט בכמ שירותי הגינון והחצרנות,החברה מתחייבת לבצע את  6.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, פירוט הדרישות בגין כל אחד מהמתחמים  6.2

 ,8א'-1א'נשוא חוזה זה מופיע במפרטי שירותי הגינון והחצרנות המצורפים כנספחים 

שבוע, פירוט -והמפרטים את כלל פעולות האחזקה השוטפות, עבודות האחזקה בסופי

כל אחד  עבורכח האדם הנדרש, פירוט הציוד המכאני ו/או כלי הגינון, חומרים וכיו"ב 

 מהמתחמים.

ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  שירותיםהחברה מתחייבת לבצע את ה 6.3

ו/או כל גורם  שירותיםת אשר תעסיק בביצוע הבמומחיות ומתחייבת לכך שהצוו

 וההסמכה על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים שירותיםאשר יעסוק בביצוע ה

 המתאימים.

רותי הגינון והחצרנות יבוצעו ברמה גבוהה ביותר יהחברה מצהירה ומתחייבת כי ש 6.4

 ובהתאם להוראות החברה העירונית ולשביעות רצונה המלאה.  
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ע מהאמור לעיל, החברה מצהירה ומתחייבת כי תישא בכל ההוצאות ו/או מבלי לגרו 6.5

 הגינון והחצרנות.  שירותיהעלויות הכרוכות בביצוע 

החברה מתחייבת בזאת לציית להוראות החברה העירונית ו/או המפקח בכל הנוגע  6.6

לשירותי הגינון והחצרנות ו/או להתנהגותה שלה ו/או התנהגות כל מי מטעמה בקשר 

  הכרוך בכך.בכל 

הנדרש  החברה מתחייבת להחזיק ברשותה את כל ציוד המכאני ו/או כלי הגינון 6.7

  , לכל אורך תקופת החוזה.לביצוע השירותים נשוא חוזה זה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת לקבל את אישור החברה העירונית ו/או  6.8

 לעיל. 5.7המפקח, כי מילאה אחר הוראות סעיף 

ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו למניעת  ,ויעיל נמרץלפעול באופן ייבת החברה מתח 6.9

כל נזק כאמור, להקטנת כל נזק כזה אם  למניעתכל סיכון לפגיעה בגוף או ברכוש, 

  נזק כאמור. בקרות ,האירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמ

 תבכל אמצעי הזהירו מתן שירותי הגינון והחצרנותהחברה מתחייבת לנקוט בעת  6.10

מפגעים, ותדאג, בין היתר, להסרת מכשולים, הצבת /או למניעת תאונות ו הנדרשים

דווח לחברה העירונית מיידית על כל מתחייבת להחברה  .שלטי אזהרהומחסומים 

 . השירותיםנזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע 

  

 כח אדם

אדם בהיקף כח חברה העירונית השירותים ל מתןלהעסיק במסגרת  תמתחייבהחברה  6.11

חברה ביותר ובהתאם לדרישות ה הגבוהההנדרשים למתן השירותים ברמה  ובאיכות

ת לרבות בהצע ,נספחיוזה על  חוזהובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט ב ,העירונית

 ובמכרז. החברה

מפרטי שירותי הגינון והחצרנות המצורפים כנספחים מבלי לגרוע מכלליות האמור ב 6.12

 פורט להלן:הממ בהיקף שלא יפחת מתחייבת להציב כח אדםהחברה , 8'א-2א'

 ימיב עובדים 2 כולל קבועים עובדים 4 – "שקמה"נאות  לפארק עובדים צוות 6.12.1

)צוות העובדים המוקצה לפארק "נאות  כמפורט חג וערבי שבתות, שישי

 הספורט מרכז במתחם וחצרנות גינון שירותי מתןעל  גם שקמה" יהיה אחראי

 ;(ראשון לציון, לפי הצורך 2 האוניברסיטה שבשדרות" 360"

 אשר כולל ימי שישי, ימי שבת וערבי חג "המוזיקה"גן  במתחם קבוע עובד 6.12.2

 .כמפורט

 .כמפורט לשבוע אחת גנני לטיפול וצוות כיף"-"חיה במתחם קבוע עובד 6.12.3

 לשבוע אחת גנני לטיפול וצוות" כייף"ספורט ה במתחם קבועים עובדים 2 6.12.4

 .כמפורט

 לשבוע אחת גנני לטיפול צוות וכן" חדש פארק"אמפי ה במתחם קבוע עובד 6.12.5

 .כמפורט

משעות הבוקר עד  קבועים עובדים 3 –עובדים למתחם "גן בעברית"  צוות 6.12.6

)צוות העובדים המוקצה  שעות הערב, ימי שישי, שבת וערבי חג כמפורט
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 על מתן שירותי גינון וחצרנות במתחם גם למתחם "גן בעברית" יהיה אחראי

בריכת השחייה העירונית "שיכון המזרח" שברחוב  גן המוזיקה וכן במתחם

 , לפי הצורך(; 42מורדי הגיטאות 

 ;המתחמים כלל עבור דשא כיסוח עובד 6.12.7

 לפחותשנים  )חמש( 5של  בעל ניסיון מוכח החברה מתחייבת למנות מנהל תפעול 6.13

על כלל הנושאים  שיהיה אחראי בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא חוזה זה,

שעות ביממה. מנהל התפעול  24 הקשורים בביצוע השירותים ושיהיה זמין לפניות

ניהול כח האדם, רכש של ציוד ו/או חומרים הנדרשים בין היתר, על , יהיה אחראי

לצורך ביצוע השירותים )כגון: ציוד מכאני, כל גינון, חומרי הדברה, מוצרי השקייה, 

 דשנים, שקיות אשפה( וכיו"ב.  

 לפחותשנים  )חמש( 5של  החברה מתחייבת למנות מנהל השקייה בעל ניסיון מוכח 6.14

חוזה זה, שיהיה אחראי על כלל הנושאים  בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא

 המנהל ההשקייה יהישעות ביממה.  24הקשורים בביצוע השירותים, ושיהיה זמין 

מחובר למרכז ההשקייה של העירייה לצורך קבלת התרעות על בעיות המתגלות 

תקלות במערכת תחזוקה שוטפת  אחראי, בין היתר, על תיקון במהלך ההשקייה ויהיה

 שקייה, וכן ידאג חיסכון מים מקסימאלי של שטחי הגינון.של מערכת הה

שנים לפחות  (שלוש) 3החברה מתחייבת למנות מנהל צוות בעל ניסיון מוכח של  6.15

בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא חוזה זה, שינהל וייתכנן את העבודה השוטפת 

 במתחמים המפורטים להלן, ושיהיה בקשר שוטף עם מנהלי המתחמים:

 ק "נאות שקמה";פאר 6.15.1

 "גן בעברית"; 6.15.2

לעיל, ולא יהיה בנוסף  6.12מודגש כי מנהל הצוות יהיה אחד העובדים, כאמור בסעיף 

 להם.

שנים  (ארבע) 4החברה מתחייבת למנות אחראי כיסוח מדשאות, בעל ניסיון מוכח של  6.16

לפחות בביצוע עבודות דומות לשירותים נשוא חוזה זה, לביצוע העבודה במתחמים 

 .בתיאום עם מנהלי המתחמים השוניםוהמפורטים השונים 

 להעביר תא חייבילקזז מהתמורה שה תהיה רשאיחברה העירונית תכי ה המובהר בז 6.17

 מתמקיי האינהחברה עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי  חברהל

 זה.  חוזהוהוראות חברה העירונית כח האדם בהתאם לדרישות ה מצבתאת 

כל העובדים שיועסקו על ידי על ידי החברה בביצוע השירותים יהיו חייבים לקבל  6.18

אישור מראש של קב"ט העירייה ו/או של החברה העירונית ו/או המפקח ו/או כל 

ולשם כך עליו להתייצב בפניו לפי גורם אחר שתמנה החברה העירונית לצורך זה. 

 דרישתו ולהמציא לו מסמכי זיהוי כפי שיתבקשו.

 שירותיםטרם קבלת עובד לעבודה ו/או טרם שליחתו לביצוע ההחברה מתחייבת כי  6.19

במתחמים נשוא חוזה זה תציג בפני החברה העירונית אישור משטרה כי אין מניעה 

עברייני מין במוסדות מסוימים, להעסקתו בחברה בהתאם לחוק למניעת העסקה של 

 .2001-התשס"א
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החברה העירונית תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת חוזה זה, לדרוש אישור נוסף  6.20

מהמשטרה כי אין מניעה להמשך העסקתו ו/או הצבתו של עובד של החברה 

במתחמים של החברה העירונית. מבלי לגרוע באמור לעיל, יודגש כי בכל עת ומכל 

התנהגותו של עובד של סיבה שהיא, לרבות על בסיס ראיות לכאורה כי קיים חשש ש

החברה אינה ראויה ו/או עומדת בניגוד להוראות חוזה זה ו/או קוד התנהגותי ו/או 

כל חוק או דין, תהיה רשאית החברה העירונית להורות לחברה שלא לשלוח עובד של 

 החברה והחברה מתחייבת לבצע זאת באופן מיידי. 

מתחמים לתר מהעבודה בלסלק לא העירונית תהיה רשאית לדרוש מהחברה החברה 6.21

, שאינו עומד בדרישות כל עובד מעובדי החברה ולהחליפו בעובד אחר נשוא חוזה זה

לפי שיקול דעתה הבלעדת של  התפקיד ו/או אינו ממלא את תפקידו כראוי, והכל

של החברה  כאמור החברה העירונית. החברה מתחייבת לפעול בהתאם לכל דרישה

ית תהיה אחראית לכל הפסד ו/או נזק, אשר עשויים ואין החברה העירונהעירונית, 

  להיגרם לחברה בשל דרישה כנ"ל.

החברה העירונית או המפקח יהיו רשאים להורות לחברה שעובדיה יחתימו כרטיסי  6.22

תעשה לצורך מנין העובדים  נוכחות. מובהר כי החתמת כרטיס כאמור בסעיף קטן זה

ואישור ביצוע העבודות, ולא לצורך יצירת יחסי עובד מעביד בין החברה או עובדי 

 בחרה או מי מטעמה לבין החברה העירונית.

 

 יםמחהעבודה במתתחילת 

מייד עם כניסתה של החברה לכל מתחם מהמתחמים נשוא חוזה זה, תתבצע חפיפה  6.23

 עם מנהל המתחם הרלוונטי. מסודרת עם הקבלן היוצא ובתיאום 

 על החברה לבדוק ולאשר בכתב את ביצוע הפעולות הבאות:  6.24

מדידות מדויקות של כל  , על חשבונה,: החברה מתחייבת לערוךמדידות 6.24.1

חברה  נשוא מכרז זה, ובכלל זה: מדשאות ושטחי צמחיה. מתחמיםהשטחים ב

ין כלפי החברה העירונית בג תביעה דרישה או כל טענה או מותתרת על

 ובקשר לסעיף זה.

ה לפני ימערכת ההשקיתקינות בדוק את ת חברה: ההיקבלת מערכת ההשקי 6.24.2

מיום החתימה על חוזה זה,  ימים 7 ביצוע השירותים, וזאת תוךתחילת 

פעולות  בביצוע קרה שיש צורךבמ ותאשר בכתב את קבלת מערכת ההשקייה.

 צעוויב ובכפוף לקבלת אישור המפקח לכך,מערכת ההשקייה, תיקון כלשהן ב

 תועבר מערכת מכן על ידי הקבלן היוצא ולאחר התיקונים הנדרשים

 . החברהלאחריות  ההשקייה

את שטחי הגינון לבחינת חוסרים  בדוקת חברהה: קבלת שטחי צמחיה 6.24.3

את החוסרים הקיימים  החברה תרשוםושטחים ריקים בערוגות השונות. 

  לידיה. השטחקבלת ותאשר בכתב את 
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שונים ישנם שטחים המיועדים למשחקים, ה מתחמים: בקבלת שטחים שונים 6.24.4

החברה תאשר בכתב את קבלת השטחים הנ"ל . יו"בשטחים מושכרים וכ

 בצורה מסודרת.  לידיה

השטחים בכל החברה תאשר בכתב את קבלת : קבלת שטח נקי מפסולת 6.24.5

 בצורה נקיה ומכובדת.  מתחם ומתחם

תכנית עבודה שבועית  מכן תקבעלאחר יפה עם מנהלי המתחמים, והחברה תקיים חפ 6.25

מקצועי מטעם החברה היועץ הו המתחמים יעם מנהל , והכל ביחד ובתיאוםושנתית

 , אשר תהווה את הבסיס למתן השירותים המתחמים השונים. מובהר בזההעירונית

החברה העירונית תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהקבוע בתכנית כי 

החברה מוותרת על כל העבודה השבועית והשנתית, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר לכך.

 

 עבודה שוטפת

מתחם לבחינת איכות העבודה השוטפת החברה תקיים מעת לעת פגישות עבודה בכל  6.26

וקבלת הערות לתיקון המצב. באותן פגישות יינתן דגש לגבי פעילויות מיוחדות 

המתוכננות בכל אחד מהמתחמים כגון: אירועי יום זיכרון, קייטנות, ארועי יום 

העצמאות וכיו"ב. על מנהל הצוות לתכנן מבעוד מועד את הפעולות הנדרשות לפני 

מור לעיל, ובכלל זה ביצוע נקיונות, איסוף אשפה, וכן פעולות במהלך כל אירוע, כא

 ואחרי האירוע.

החברה תקיים סיורים משותפים שיתבצעו בכל מתחם לפי הצרכים והדרישות של  6.27

מנהל המתחם. מנהל המתחם רשאי להזמין מעת לעת גם את מנהל התפעול ואת 

ופעולות לביצוע בשבוע העוקב בסוף כל סיור יוגש דו"ח עם הערות מנהל ההשקייה. 

 .לסיור

 

 מערכת ההשקייההשקייה שוטפת ו

כל החלקים המחוברים ממערכת הולכת את ה של שטחי הגינון כוללת ימערכת ההשקי 6.28

  :ובכלל זהאל חלקות הגינון  יהיהעירשל המים 

 ,טפטפות, חיבורים, ראשי מערכת, לרבות צנרת המוצבת מעל פני הקרקע 6.28.1

חשמליים, צינורות, חיבורים ומסננים, זקיפים,   ה, ברזיםימחשב השקי

 וכיו"ב. ארונות מסוגים שונים סולונואיד,

צנרת הובלה, חיבורים לחלקות  , לרבותמערכת הובלה מתחת לפני הקרקע 6.28.2

 וכיו"ב. השונות

 ההשקייה מערכתה של תקינותבצע בדיקות ופעולות לבחינת ל החברה מתחייבת 6.29

פעולות אלה  .לפני תחילת עונת ההשקיה ובמהלכה – ובסתיובאביב  :פעמיים בשנה

בדיקת מערכת ים, ולניקוי קו יקוי מסננים, פתיחת צינורות טפטוף: נ, בין היתרכללוי

 לתחזוקה חוזה זהתקופת במהלך  תהיה אחראית החברה. וניקויה ההמטרה במדשאות

 .חלקיהעל כל  ההשקייה, ל מערכתשתקינותה לוהשוטפת 
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לצורך קבלת נתונים  היה של העיריימערכת ניהול ההשקיל להתחברהחברה מתחייבת  6.30

שונים של שעות הפתיחה והסגירה של מערכת ההשקיה מהאחראים ברשות 

המקומית. על החברה להתריע על מקומות בהם מתקיימים תנאים של עודפי מים 

ע למניעת בזבוז, חיסכון במים ומניעת פגיעה בצמחים שונים או מחסור במים ולהודי

  .לאחראי ההשקיה ברשות המקומית

ל כל תקלה הצוות ע תודיע ישירות למנהל ההשקיה ולמנהלהעירונית המערכת  6.31

במערכת  תקלהכל לטפל בהחברה מתחייבת לתקן וה. ישמתרחשת במערכת ההשקי

בביצוע דיחוי כל למען הסר ספק מובהר בזה כי . באופן מיידי וללא דיחוי ההשקייה

 המתחם הרלונטימנהל ה באישוראך ורק  או הטיפול, כאמור לעיל, יעשה התיקון

 בכתב.

ו/או טיפול של מערכת  הדרושים לתיקון החברה מתחייבת להצטייד בכל האביזרים 6.32

מווסתים,  ,צינורות טפטוף ,סופיות ,מחברים מכל סוגממטרות,  ההשקייה, ובכלל זה:

  ר הנדרש.וכל אביזר אח , יתדות עיגון לצנרת הטיפטוףצינורות

לשמור על אחידות לעיל, החברה מתחייבת  5.22מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.33

ממטירים מאותו סוג ודגם את  החברה מתחייבת להחליףממטירים במדשאות, 

מתחם מנהל ה תהיה באישור בהוראת סעיף קטן זההמצויים במדשאה. שינוי 

 בלבד.  הרלוונטי

במהלך כל תקופת ההתקשרות, ובכלל  מערכתהראשי החברה מתחייבת לתחזק את  6.34

 זה:

מכוונת  של פגיעה הבמקר , לרבותתקינותם ושלמותם של ראשי המערכת 6.34.1

 ;או גניבהו/ ו/או וונדליזם

 וברזים; מסגרות ,נעילה, חבקים, דלתות ,מכסיםתקינותם ושלמותם של  6.34.2

שייקבע על ידי החברה העירונית  שינוי במערכת ההשקיהכל לבצע החברה מתחייבת  6.35

העלויות בגין הוספה של  החברה מתחייבת לשאת בכל ההוצאות ו/או. ו/או המפקח

 .הנ"לכתוצאה משינויים  למערכת ההשקייה םחלקי

ת תחזוק להלן, כוללת כבר את התמורה בגין 9מובהר בזה כי התמורה, כאמור בסעיף  6.36

כי  בזה מצהירה ומתחייבתהחברה ו ,5.25-5.19, כאמור בסעיפים מערכת ההשקייה

הקשורות ו/או הנובעות מביצוע עבודות  תישא בכל ההוצאות ו/או העלויות

 .התחזוקה, לרבות רכישת אביזרים ו/או חלקי חילוף

יה. יהעירתיקבע על ידי  עבור כל מתחם אשר היתוכנית השקי החברה מתחייבת להכין 6.37

לצמחים /או בהתאם למדשאות ולכל ראש מערכת כללי הפעולה החברה תקבע 

 .מערכת המושקים דרך אותו ראש

 עד חודש נובמבר.  באפריל 1; הנם הבעירייחודשי ההשקיה  6.38

לפי צרכי המים  ,יה בהתאם לעונת השנהיההשקיה תבוצע בשעות המותרות להשק 6.39

, כפי שנקבע , תוך שמירה מירבית על חסכון במיםהמתחם בהתאם לסוגי הצמחייהו

 . העירייהעל ידי אנשי המים של 
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אום מול יתבצע באישור ותת לשעות המותרות להשקייהפתיחת המים מעבר  6.40

בדיקת צורך ל/או תיקונים וביצוע בדיקת תקינות המערכת לאחר  העירייה, ולצורך

 תקינות מערכת ההשקיה לקראת עונת ההשקיה.

 

 בעבודה בטיחות

כן,  סמל החברה.שעליהם בבגדי עבודה תקינים  הלצייד את עובדי החברה מתחייבת 6.41

 מעילים לפי הצורך./או כובעים ולעובדיה לספק  החברה מתחייבת

פני נזקים שונים העלולים להתרחש מבציוד מגן  הלצייד את עובדי החברה מתחייבת 6.42

וזניים, משקפי מגן, אוזניות או אטמי א ובכלל זה: מתן השירותים נשוא חוזה זה, בעת

 וכיו"ב.כפפות, בגדי מגן 

מכאניים בכלים בשימוש  העובדילדאוג להדרכה ולבחינת הידע של  החברה מתחייבת 6.43

לבחון  החברה מתחייבת .ו/או ציוד הגינון הנדרש לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה

 בתפעול תקלות בצורה בטיחותית. יםבנוסף את הידע של העובד

קשר עם ב ו/או כל דין ו/או הנהלים חוקיםהכל קיום להקפיד על  החברה מתחייבת 6.44

 עבודה בגובה. 

שעות בנושאי בטיחות בעבודה  6לבצע אחת לשנה הדרכה של  החברה מתחייבת 6.45

. ההדרכה תועבר על ידי איש בטיחות מורשה ובעל שירותים נשוא חוזה זההקשורים ב

המדריך יאושרו על ידי /או וסדר היום מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניסיון בתחום. 

 .ו/או המפקח החברה העירונית

 ו/או להדברת עשבים שוטים , לרבות ריסוסלדאוג למניעת ריסוס החברה מתחייבת 6.46

מבלי לגרוע השונים. מתחמים בשעות פעילות של ה , במהלךמחלות/או מזיקים ו

שילוט סגירה,  :כגון ,לבצע פעולות אזהרה החברה מתחייבתמהאמור בסעיף זה, 

להעדיף פתרונות הדברה המפחיתות את החברה מתחייבת השטח המטופל. של וסימון

שימוש בחומרים גרגריים, הפעלת פתרונות  :כגוןלחומרים מסוכנים, החשיפה 

 מכאניים או חיפוי קרקע. 

 

 תקופת החוזה .7

 

חודשים קלנדרים( )להלן:   36) שלוש שניםתקופת תוקפו של חוזה זה הנה למשך  7.1

 "(. ההתקשרותמועד תחילת )להלן: "חתימת חוזה זה  "(, החל מיוםהחוזה תקופת"

 להאריך את תקופתפי שיקול דעתה הבלעדי, -על ,רשאית יההחברה העירונית תה 7.2

לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית אחת, או חלק ממנה )להלן: ההתקשרות 

, לא אופציהה, כולל תקופת התקשרותבלבד שסך כל תקופת הו ,"(אופציהתקופת ה"

תקופת חודשים קלנדריים( )להלן: " 60שנים ) חמשתקופה של עלה על ת

החליטה החברה העירונית לממש את הזכות שניתנה לה להאריך את  "(.ההתקשרות

מראש ובכתב, לרבות על משך  ,( יום60, תודיע על כך לחברה שישים )חוזהתקופת ה

 ידה. תקופת ההארכה ויתר התנאים הנוספים שנקבעו על 
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יום ממועד קבלת  (30שלושים ) תוך , בכתב,החברה מתחייבת להשיב לחברה העירונית 7.3

על הסכמתה ו/או אי הסכמתה לתנאי ההתקשרות כפי  ,הודעת ההארכה כאמור

 לא תתקבל כל הודעה מן החברה תוךקרה ששפורטו על ידי החברה העירונית. במ

יום כאמור, ייחשב הדבר כאילו החברה לא הסכימה להאריך את תוקף  (30) שלושים

בתנאים שפורטו על ידי החברה העירונית, והחברה העירונית תהיה רשאית  חוזהה

ולחברה לא תהיה כל  שירותים נשוא חוזה זה,שהוא ביחס לכללהתקשר עם כל צד ג' 

 תביעה ו/או טענה בקשר לכך כלפי החברה העירונית. 

דשים הראשונים לחוזה זה יהוו תקופת ניסיון במהלכה תהיה רשאית ששת החו 7.4

החברה העירונית להביא חוזה זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 

 יום מראש. 14

לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל  6.4על אף האמור בסעיף  7.5

יום מראש, ובמקרה  60ברה לפחות עת, לסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר לח

 יום ממועד ההודעה כאמור.  60זה יבוא החוזה לידי סיום בתום 

 

 הוראות שונות לעניין ביצוע השירותים .8

 

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה העירונית, הרי במקרה שהחברה לא תבצע  8.1

רצון החברה את התחייבויותיה או חלק מהן לפי חוזה זה, ו/או לא יבוצעו לשביעות 

רשאית לבצע התחייבויות כאלו בעצמה ו/או חברה העירונית ל התהי ,העירונית

באמצעות אחרים, ולנכות את עלות התחייבויות הללו מהתמורה לה זכאית החברה 

 על פי חוזה זה.

החברה לא תשתמש ותגרום לכך שעובדיה ושלוחיה לא ישתמשו בציוד כל שהוא  8.2

 , שימצא במחסן החברהשירותיםמיועד לביצוע ההמצוי באתרים )להוציא ציוד ה

, ואשר עובדי החברה קיבלו אישור מראש ובכתב מתחמים נשוא חוזה זהב העירונית

בלבד(, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  השירותיםלעשות בהם שימוש לצורך ביצוע 

 האמור, מחשבים, מכונות צילום ומכשירי טלפון וציוד מקצועי אחר.

מתחמים נשוא חוזה מטעמה לא תשתמש ולא תשהה, שלא לצורך, בהחברה ו/או מי  8.3

או בכל אחד מאגפיהם וזאת תוך הקפדה על פינוי עובדיה מהם כל אימת ומיד  זה

 לאחר שסיימו את תפקידם.

 ודיות גמורה, כל מידע שיגיע אליה ו/אוהחברה תשמור ותגרום לעובדיה לשמור, בס 8.4

ך ביצוע חוזה זה. לשם כך, בין היתר, תהיה או במהלו/בקשר ו/או לשלוחיה, לעובדיה 

רשאית החברה העירונית לדרוש מהחברה להחתים את עובדיה על הצהרה 

והתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור תפעל החברה 

 לפיה ולא תעסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.

ביצוע , הדרושים לשם והציוד החומרים ,הכלים כלה זה, מבלי לגרוע מהאמור בחוז 8.5

 והציוד החומרים ,הכלים כלה. כמו כן, חשבונועל החברה , יירכשו על ידי השירותים
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ג יללא סי המתאיםהשירותים, יהיו מסוג ביצוע שימוש לצורך תעשה החברה בהם 

 ., על נספחיוזהחוזה ספקת השירותים בהתאם לאל

צד  , שיש בה פגיעה בזכויותציודאו ו/חומרים  ו/או עשיית שימוש בכלים כי מובהר 8.6

 זה. חוזהכהפרת  –ועניין  דברלכל  –ג' תחשב 

 

 

 

 

 מעביד –היעדר יחסי עובד  .9

 

 החברה מצהירה בזאת, כי בביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה היא פועלת 9.1

 . עצמאיתכ

ו בין מי ו/אהחברה מצהירה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינה  9.2

מעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידה -מטעמה, לבין החברה העירונית יחסי עובד

יהיו ויחשבו  ,, ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זהמתן שירותי האבטחהו/או מטעמה ב

 כעובדים של החברה בלבד. 

מתחייבת כי תישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם החברה  9.3

של עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס 

בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר; ואין לראות 

ו/או לעירייה, להדריך בכל זכות הניתנת על פי חוזה לחברה העירונית ו/או למפקח 

או להורות לחברה, ו/או לעובדים מטעמה ו/או למי מטעם החברה, אמצעים להבטחת 

ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה לחברה, ו/או לעובדים מטעמה 

ו/או לכל מי מטעמה, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה העירונית והם לא 

ים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו יהיו זכאים לכל תשלומ

 מטעם החברה העירונית.

החברה מתחייבת להעביר לחברה העירונית פירוט של התשלומים ו/או ההפרשות  9.4

המבוצעות על ידה בפועל לעובדיה ולרשויות השונות, לפי בקשת החברה העירונית. 

ה לעובדיה, בהתאם לאמור במקרה ויתברר כי החברה אינה משלמת ו/או מפריש

בחוזה זה ו/או כל דין, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה, והחברה העירונית תהיה 

)ובמילים: חמשת אלפים  ₪ 5,000רשאית לחייב את החברה בפיצוי מוסכם בסל של 

שקלים חדשים( בגין כל הפרה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומד 

 פי כל דין ו/או הסכם, לרבות ביטול חוזה זה.לחברה העירונית ל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת להמציא לחברה העירונית מידי שנה  9.5

אישור רו"ח או של "בודק שכר מוסמך" על תשלום מלוא שכר העובדים עלפי כל חוק 

 יום מתום כל שנת 90 –או דין. האישור האמור יומצא לחברה העירונית לא יאוחר מ 

 מס בתקופת החוזה. 
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אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של החברה,  9.6

, בין ביחד עם ו/או העירייה או כל מי מטעמה הינם עובדים של החברה העירונית

החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייבת החברה לפצות ולשפות את החברה העירונית, 

הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה העירונית מייד לפי דרישתה 

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות 

 המשפטיות הקשורות לנ"ל.

קבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו, ישי מקרהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שב 9.7

 ה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמהחברהפטי על ידי עקב תביעה ו/או נקיטת הליך מש

זה התקיימו בין  חוזה, כי בתקופת חלותו של העירונית ו/או העירייה כנגד החברה

-יחסי עובד העירונית ו/או העירייה לבין החברה ה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמהחברה

מתחייבים לשלם שכר ותנאים נוספים ה העירונית ו/או העירייה מעביד וכי על החברה

זה  חוזהעל פי  החברהעל פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבלה 

יחשבו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים 

או מי מטעמה כעובד על פי שכר השווה ו/ הלשלם לחבר העירונית שהיה על החברה

, וכי כל סכום עודף הלןל 6בסעיף  כאמור החברהאותם קיבלה  התמורהמ 60% -ל

מיד עם קבלת הדרישה כשהוא צמוד  לחברה העירונית יוחזר על ידה החברהשקיבלה 

 למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית בשיעור לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

מתחייבת כי באם  החברהכאמור לעיל,  החברהמבלי לפגוע בהצהרות ובהתחייבויות  9.8

זה שונה  חוזהיחליט בית משפט או גורם מוסמך, כי המצב המשפטי לגבי תקופת 

עקב  החברהסכום ו/או תשלום אשר תקבל תמורה ו/או אזי כל  ,מהמוצהר בסעיף זה

 העירונית והחברה העירונית קביעה כאמור ייחשב כחוב של חברת הייעוץ לחברה

 .הגיע לחבררשאית לקזזו מכל סכום אשר י יהתה

החברה מצהירה כי אינה "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי  9.9

"(, וכי ידוע כי קבלן כח אדםובדינים השונים )להלן: " 1996-קבלני כח אדם, התשנ"ו

 החברה העירונית אינה מעסיקה בפועל. 

דם, במידה וערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי החברה היא קבלן כח א 9.10

מתחייבת החברה לשלם לעובדיה ו/או מי מהם, על חשבונה בלבד, כל סכום המגיע 

-להם עקב הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו

ועל פי כל דין, ומצהירה כי לא תהיינה לה כל דרישות ו/או תביעות כלשהן  1996

אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחברה העירונית בגין תשלום סכומים אלה. 

מהתחייבויות החברה לפיצוי ושיפוי החברה העירונית בשל כל סכום שתידרש לשלם, 

מעביד, כאמור לעיל, לרבות עקב -עקב תביעה ו/או גרישה בדבר קיום יחסי עובד

 קביעה כי החברה היא "קבלן כח אדם".

יחולו במשך כל תקופת הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה  9.11

 .וולאחרי חוזהה

    

 התמורה ותשלומים נוספים .10
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 ,זה חוזהעל פי  הולביצוע כל התחייבויותי הגינון והחצרנות,הלמתן שירותי  בתמורה 10.1

בגין כל  תכולל תמורה כספיתחברה העירונית לחברה ה שלםתברמה גבוהה כנדרש, 

  : להלןכמפורט  ,חודש עבודה

 )ובמילים: _________________ שקלים חדשים( ₪_____________  10.1.1

  ;כולל מע"מלא 

לעיל הינה היחידה והסופית ולא יחול בה כל שינוי מכל  10.1התמורה הנקובה בסעיף  10.2

או בעיות בטחוניות אחרות.  כלשהיסיבה שהיא, לרבות מחסור כללי בכח אדם מסיבה 

כל  החברה העירוניתעל ידי  ישולמו לא ,פרט לתמורה ,או נוסףו/שום תשלום אחר 

זה ולא אחריה עבור מתן  חוזהבמהלך תקופת  לא תשלום אחר, מכל מין וסוג,

, לא לנותן השירותיםאו עקיף למתן  או בקשר ישיר ו/או העבודות השירותים

 השירותים ולא לאדם אחר.

מפקח דו"ח שעות מפורט )להלן: חברה העירונית ו/או בתום כל חודש, תגיש החברה ל 10.3

 "(, אשר יכלול, בין היתר, את מהות העבודה, מועד ביצוע העבודהדו"ח השעות"

 לרבות שעת ההתחלה ושעת הסיום.  ושעות העבודה,

דו"ח השעות, עבור העבודות ו/או השירותים שבוצעו בפועל, יוגש לחברה העירונית  10.4

 לכל חודש קלנדרי עבור החודש החולף.  7 -לא יאוחר מאשר ליום ה

לעיל, ייאשר המפקח שקיימת התאמה  10.4ו"ח השעות, כאמור בסעיף לאחר קבלת ד 10.5

 בין דו"ח השעות לבין היקף ומהות העבודות ו/או השירותים שניתנו בפועל.

 ".45, לאחר אישור המפקח, תשולם "שוטף + התמורה 10.6

ספק מובהר בזאת, כי התמורה תשולם רק לאחר אישור המפקח בדבר  הסרלמען  10.7

לעיל, וכי העבודות ו/או השירותים בוצעו לשביעות  10.6התאמה, כאמור בסעיף 

 רצונה של החברה העירונית ו/או המפקח.

לעיל, שלא אושר על ידי המפקח יעוכב  10.4תשלום בגין דו"ח השעות, כאמור בסעיף  10.8

ללא כל חבות כלשהי מצד החברה עירונית, וזאת עד לבירורם ואישורם על ידי החברה 

 העירונית.

רה העירונית תהיה רשאית, במקרה והחברה מפרה ו/או אינה ממלאת, , החבכןכמו  10.9

 אחד או יותר, מהתחייבויותיה לפי חוזה זה ו/או כל דין, לעכב את תשלום התמורה. 

 החברה מצהירה כי ידוע לה כי החברה העירונית הינה מלכ"ר. 10.10

 

 בחברה העירונית הגינון והחצרנותזכויות החברה בנושא  .11

 

מסכימים, כי החברה העירונית תהיה רשאית להתקשר עם צד ג' כלשהו,  הצדדים 11.1

, ואינה חייבת למסור לחברה עבודות ו/או גינון וחצרנות נוספים לצורך מתן שירותי

 שירותים נוספים, מעבר לעבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה.

קבל י, לכי החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעד המובהר בז 11.2

, מצד ג' כלשהו, במקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה שירותי גינון וחצרנות

 לביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה.
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 העברת זכויות .12

 

 מתחייבת: החברה 12.1

ו/או כל  לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו 12.1.1

גינון הזכות ליתן שירותי חבות הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את 

 . םהולא להעניק לאחר כל זכות שהיא ב הםמאו חלק מ וחצרנות

 יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים: 12.1.2

 העברת זכויות המקנות שליטה בחברה לצד ג'. 1.1.1.1

ובדים ע להעסיקאין באמור לעיל לפגוע בזכותה של החברה  1.1.1.2

 . חמיםמטעמה במת

כלשהו  מסוגבשעבוד  של החברה מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות זכויותיה 12.2

 או מדרגה כלשהי. 

משקל  ליתןומוסכם בזאת, כי החברה העירונית ו/או העירייה תהיינה רשאיות  מובהר 12.3

או התקשרות לעיל, על ידי החברה, בכל מכרז  12.2 -ו 12.1משמעותי להפרת סעיפים 

 עתידיים.

 למכורו/או  להסבהחברה העירונית ו/או העירייה, רשאיות למשכן ו/או לשעבד ו/או  12.4

ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה 

הכל באופן שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו וזה 

תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות החברה על פי חוזה זה לא לחברה כל 

 תיפגענה.

 

  שמירת דינים .13

 

ובכלל זה  ,תוך ציות לכל דין נשוא חוזה זה השירותיםמתחייבת לבצע את  החברה 13.1

כל רשות  מטעםחוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו 

מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע 

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות,  הן,וכל הכרוך ב עבודות ו/או השירותים,ל

עבודות ו/או קבלת רשיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

 .השירותים

מם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על החברה מתחייבת להבטיח קיו 13.2

. ו/או השירותים עבודותה ביצועשלומם של עובדיה ו/או של כל אדם אחר במהלך 

החברה תספק לעובדיה ו/או לשולחיה ו/או לכל הפועלים מטעמה, על חשבונה, את 

ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש 

 .עבודותלשם ביצוע ה בו
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, 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיהחברה מצהירה בזה שהיא מכירה את חוק ארגון הפ 13.3

צווים וההתקנות  , לרבות1970-]נוסח חדש[, התש"לבעבודה  פקודת הבטיחות

וכי היא מקבלת על עצמה לנהוג על פיהם ולוקחת על עצמה את  ,פיהםעל  שפורסמו

או נגד העירייה עקב ו/כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד החברה העירונית 

 הפרתם.

אשר  ו/או אישור ו/או היתר שיוןימתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של כל ר החברה 13.4

 יינתן בקשר לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 

 

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .14

 

 האישוריםכי היא ו/או מי מטעמה, מחזיקים בכל  ההחברה מצהירה ומתחייבת בז 14.1

, כאמור בחוזה זה, השירותיםהנדרשים לצורך ביצוע  ו/או ההיתרים ו/או הרישיוניות

על נספחיו, ובהתאם לכל דין. החברה מתחייבת בזאת להציג בפני החברה העירונית 

 האישורים ו/או הרישיוניות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.את 

החברה מצהירה בזאת, כי ידוע לה כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים  14.2

לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  13.1תקפים, כאמור בסעיף 

 ת של החוזה.החברה כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודי

 בתוקף שיחולהחברה מתחייבת בזאת ליידע את החברה העירונית מיד על כל שינוי  14.3

הצהרותיה, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדה, האוסר ו/או המגביל, את 

 יכולתה של החברה לבצע את העבודות ו/או השירותים.

 

 ביקורת .15

 

לקיים, בכל עת, בין בתקופת  חשב החברה העירונית ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי 15.1

ו/או  העבודותהחוזה ובין לאחריה, ביקורת אצל החברה בכל הנודע לביצוע 

 השירותים או בכל הנודע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.

ביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של החברה הקשורים בביצוע  15.2

השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. כמו העבודות ו/או השירותים, לרבות נתונים 

כן, יהיה החשב רשאי לדרוש מהחברה הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או 

 הפרות דיני עבודה.

ולמסור  הביקורתהחברה מתחייבת בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו, לבצע את  15.3

כספים  לידיו מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו, לרבות דו"חות

מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם. החברה מוותרת בזאת, על כל טענה בדבר 

 סודיות /ואו הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.
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לקיים את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים  מתחייבתהחברה  15.4

 המצויים בידי צד שלישי כלשהו.

 

 אחריות .16

 

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  חברה העירוניתהבלעדית כלפי  תאחראי חברהה 16.1

 הו/או לעובדי לחברה העירונית אשר ייגרמו טהור/או הפסד כספי ו/או נזק כספי ו

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר  הו/או למי מטעמ הו/או לעובדי חברהל/או ו

ו/או למעשה ו/או  שירותיםלזה ו/או בקשר  הסכםעל פי  העם הפרת התחייבויותי

 הו/או כל מי שפועל מטעמ הו/או עובדיחברה המחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

 .שירותיםה ביצועל בקשר/או ותוך כדי ו/או עקב  /אוו

 לציוד/או ו למערכות/או ולכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  תהיה אחראית חברהה 16.2

 חברהשל ה ההנמצא בשימוש ותיאורו/או לכל ציוד מכל סוג  שירותיםל הנלווה

 .שירותיםהמשמש ל

/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה ו חברה העירוניתאת ה תפוטרחברה ה 16.3

כאמור בהסכם זה ו/או על  ת החברהו/או נזק להם אחראי אבדןמכל אחריות לכל  

גין ב מטעמה הפועל כלו/או  חברה העירוניתהאת  ולפצותפי דין, ומתחייב לשפות 

כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות 

 מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.   חברהלגביו מוטלת על ה

להם מכוח הסכם ת זכאי חברההלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי חברה העירוניתה 16.4

על ידי צד שלישי  העירוניתחברה מהזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים  החברהשל  הכלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות

כאמור  חברההשל  המחמת מעשה או מחדל שהם באחריותחברה העירונית לשנגרמו 

 לעיל.

 יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה.  האמור 16.5

 

 ביטוח .17

 

 הכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות חברהה של אחריותולהבטחת  17.1

כל תקופת ההסכם  למשך הלערוך ולקיים על חשבונ חברהה ת, מתחייבהוחובותי

 שיקול לפיביטוחים מתאימים  על פי דין תאחראי ימצאתולמשך כל תקופה נוספת בה 

ם להבטחת אחריות כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטי הדעת

 נפרד בלתי חלק מהווה אשרלחוזה זה,  'ג נספחבטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס)להלן: " זה מהסכם

מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום חברה תה 17.2

בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים  המורשיםחברה כדין בידי מבטחי ה

במועדים הינה  לחברה העירונית חברהידי מבטחי ה-לעיל. מסירת האישור חתום על
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בתרופות בגין הפרת  חברה העירוניתהתנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 

 כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור מציאתו שובת חברהההסכם. ה

 .חברה העירוניתמה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן

 לכלול את הסעיפים הבאים: חברהה תמתחייבהנזכרות  הפוליסותבכל  17.3

לאחריות  בכפוףהעירונית  החברהו/או חברה ה –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם (.א

 צולבת: 

 – לציון ראשון העירונית החברה: הביטוחי הכיסוי לעניין" העירונית החברה"

 עובדים/או ו בת חברות לרבות לציון ראשון עיריית/או ו ונופש ספורט תרבות

 "ל.הנ של

בגין ו/או  חברה העירוניתהאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות  ביטוח (.ב

 .השירותיםעם  בקשר הומי מטעמ חברההבקשר עם מעשה או מחדל של 

 ההיה ותוטל עלי חברה העירוניתהאת  שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח (.ג

לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  האחריות כמעביד

 .שירותיםבקשר עם ביצוע החברה ה

בגין ו/או  חברה העירוניתהאחריות מקצועית מכסה את אחריות  ביטוח)*( )**(  (.ד

 .ותיםשירעם ה בקשר הומי מטעמ חברההבקשר עם הפרת חובה מקצועית של 

יאוחר ממועד התחלת  לאתאריך רטרואקטיבי  יכלול –אחריות מקצועית  ביטוח (.ה

 .ההתקשרות

 הקבלן על דין פי על רישיון בגינם נדרש אשר הדברה שירותי ויינתנו ככל)*( 

 חברה העירוניתה אחריות את המכסה כאמור מקצועית אחריות ביטוח לערוך

 עם בקשר המטעמ ומי חברהה של מקצועית חובה הפרת עם בקשר או/ובגין 

 .שירותיםה

,הכללת  לעיל האמורביטוח אחריות מקצועית  לעריכתלקבל כחלופה  ניתן)**( 

בו יובהר כי חריג אחריות  –כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

בגבולות אחריות  ₪ 1,000,000מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף ורכוש בסך 

 משותפים.

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי בפוליסותסכום השתתפות עצמית  (.ו

 .₪ 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .מבוטל בפוליסות וקיים ככלחריג רשלנות רבתי   (.ז

, למעט הו/או עובדי חברה העירוניתהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  (.ח

 .כלפי מי שגרם לנזק בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  (.ט

ו/או חברת הביטוח  חברהה"י עהודעה בכתב,  חברה העירוניתל שתימסר

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60, במכתב רשום, המטעמ

במלוא  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןהפוליסות  חברה העירוניתהלגבי  (.י

 לחברתמבלי שתהיה   ההשיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי

להשתתף בנטל  חברה העירוניתהזכות תביעה ממבטחי  חברהה של הביטוח

 ספק, ולמען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59החיוב כאמור בסעיף 

 נ"ל.על טענה של ביטוח כפל כלפי ה יוותרווחברת הביטוח  חברהה
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היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  (.יא

 כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ]למעט ביטוח אחריות מקצועית[. 

 הקמה, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה עבודות כוללותחברה ה ועבודות ככל (.יב

 העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו חברהה ביטוחי – ופירוק

 .לעיל המפורטות

 

 המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך וודאת או ערוךת חברהה -רכב כלי ביטוח 17.4

 חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל שירותיםה לביצוע בעקיפין או במישרין

 בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה שחובה

 אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן( חובה ביטוח) מוגבלים

 .  ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים אינם

, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק הסר למען 17.5

 כלי. "(ל"בנ שימוש ויהיה ככול)  סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים

 יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב

-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו

 .למקרה  ₪ 2,000,000

 פוליסות את להמציא חברהמה, אך לא חייבת, לדרוש רשאית חברה העירוניתה  17.6

לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או  תמתחייב חברהוה חברה העירוניתההביטוח לבחינת 

 .חברה העירוניתההתאמה שתדרוש 

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ע 17.7

על התאמת  חברה העירוניתהלא יהוו אישור כלשהו מ חברה העירוניתלביטוחים 

אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם  היטילו עליהביטוחים ולא 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על חברהשל ה האת אחריות

ישא בדמי ההשתתפויות תעל תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  תאחראי הלבד חברהה 17.8

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  תהיה אחראית הלבד חברהה 17.9

, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה הו/או הפועלים מטעמ חברהה

הביטוח אשר היו  תגמוליועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 

לנזקים בלתי  תאחראי היהת חברהמשולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי ה

נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  מבוטחים, לרבות

 בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי  תמתחייבחברה ה 17.10

הנכללות  ר על כל הוראות הבטיחות והזהירותלפגוע בכלליות האמור, לשמו

 בפוליסות הביטוח.

, חברה העירוניתהת פוליסות באופן המפקיע את זכויואת הוראות ה חברהה ההפר 17.11

טענה כלשהי ה לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל תאחראי חברהה היהת

 .עקב זאתה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל חברה העירוניתהכלפי 
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 יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה.  האמור 17.12

 

 ערבות בנקאית .18

 

במלואן ובמועדן, מוסרת החברה מילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה  להבטחת 18.1

 שמונים אלףובמילים: ) ₪ 80,000 בזאת לחברה העירונית ערבות בנקאית בסך של

 ."(הערבותבנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה זה )להלן: "שקלים חדשים( 

כל תקופת  במשךניתנת למימוש בכל עת  יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 18.2

ימים  5חסרון כיס על ידי החברה העירונית, וזאת תוך תוקפה, ללא הוכחת כל נזק או 

 ממועד הדרישה. 

בין מדד הבסיס  שיחולותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים  הערבות 18.3

 לבין המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

מתום  אוו/ עבודות( יום מתום תקופת ה90תהיה בתוקף עד תום תשעים ) הערבות 18.4

כאמור בחוזה זה. מובהר ומוסכם בזאת,  החוזהפת הארכה, אם תוארך תקופת תקו

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות כאמור  חוזהכי תנאי להארכת תקופת ה

( יום לאחר מועד קבלת הודעת החברה העירונית על 30לתקופת ההארכה, שלושים )

 כאמור.  עבודותרצונה להאריך את תקופת ה

זכאית,  הינהתהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו  העירוניתהחברה  18.5

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי החברה, לרבות 

בגין פיצוי מוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה תמציא החברה לידי 

 החברה העירונית, מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה.

 

 ויים מוסכמים מראשפיצ .19

 

בין הצדדים, כי במקרה והחברה לא תעמוד באיכות ו/או ברמת השירותים, כמוגדר להלן,  מוסכם

 טבלה שלהלן: בתגבה החברה העירונית מהחברה פיצויים מוסכמים, מראש, והכל כמפורט 

 
פיצוי  הפרה מס'

מוסכם 
 בש''ח

 500 אי ביצוע עבודה ספציפית נשוא המכרז ליום 1
 500 השקייה בשעות אסורות ליום 2
 500 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות 3
 1,500 אי ביצוע ניקיון יסודי לגן ליום 4
 או/ו יום עבודה בכל העבודות תחילת על דיווח אי 5

עבודה  יום כל של העבודות בסיומו סיום על דיווח אי
 למקרה בודד

500 

 700 לעובד ליום-נדרשתאי העסקת עובדים בכמות  6
 500 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל ליום 7
 1,200 לחודש סינטטיאי ביצוע שטיפת דשא  8

 500 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום 10
 200 ליחידה-קרוע/ה  -אי החלפת טפטפת/ממטרה /צנרת 11
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מלוא  לכל מקרה  -גרימת נזק לתשתיות 12
התשלום 
יחול על 

 הקבלן
 400 אי טיפול בפיצוץ מים בצנרת / ראש מערכת ליום 13
 700 שימוש במפוח עלים )אויר( למקרה 14
 1000 אי העמדת מכונת שטיפה בלחץ למקרה 15
 1,000 אי העמדת הסמכות אצל עובדים מטעם הקבלן ליום 16
ללא אישור העירייה  משנה לקבלן עבודות מסירת 17

 למקרה
10,000 

 חוק י"עפ הבטיחות הנדרשים תנאי בכלל עמידה אי 18
 ללא רכב כלי הפעלת בטיחות )לרבות נוהל או/ו

 ביטוח/רישונות וכו'(

3,000 
 למקרה 

 מחילות/ הדברה/ דישון/ גיזום/ה/ שתילה/  צמחיי 19
 קיטום פרחים קילטור/

300 

 1,000 תקול כלי רכב לכל-רכב בכלי תקלה על דיווח אי 20
 200 למקרהאי טיפול ניקיון דומם  21
 500 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 22
 200 לכל תיק ליום איחור -איחור בהגשת תיק גן 23
 2,000 הפרה חוזרת מעל פעמיים למקרה  24

 
 הפיצויים יהיו צמודים למדד כאשר מדד הבסיס יהיה כהגדרתו בחוזה זה.  19.1

הנזקים שייגרמו  , כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגיןהפיצויים 19.2

 לחברה העירונית, וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.

תהיה רשאית לקזז את הפיצויים המוסכמים, במידה וישנם,  העירונית החברה 19.3

 מהתמורה המשולמת לחברה.

העירונית לפי  החברהאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  19.4

 ת החוזה על ידי החברה.כל דין ו/או חוזה, לרבות בגין הפר

מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את  19.5

מנהל חטיבת הספורט הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני 

ימים והחלטתו בנושא הינה סופית ואין באמור  7תוך  ומרכזי קהילה בחברה העירונית 

 ותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.בסעיף זה כדי לפגוע בזכוי

תהא רשאית להפעיל קבלן החברה העירונית מובהר כי  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל 19.6

חיצוני לצורך ביצוע השירות /העבודות אותן ביצע הקבלן באופן לקוי ו/או סירב 

 לבצען מכל סיבה שהיא ולחייב את הקבלן בגין הפעלת הקבלן החיצוני כאמור. 

-פי הסכם זה כביטול ההסכם על-בזכויותיה על החברה העירוניתלא יראו בשימוש  19.7

לעמוד  תהיה חייבחברה תבמפורש ובכתב, וה חברהידה, אלא אם הודיעה על כך ל

 פי ההסכם, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול ההסכם.-בכל התחייבויותיו על

חברה על ה –סיבה שהיא במידה ההסכם הסתיים מכל חברה נוהל סיום עבודת ה 19.8

חצרנות, ניקיון, השלמת צמחים ותיקון  -להעביר את השטחי הגינון בצורה מיטבית

בכל האזורים לקבלן החדש. במידה ומצב השטחים לא  -בעיות במערכת ההשקיה וכד'

לקזז את ת החברה העירונית היה רשאיחברה העירונית תיהיה לשביעות רצון ה

שלום האחרון המגיע לקבלן ע"פ הסכם זה וזאת כפיצוי העלויות הרלבנטיות מתוך הת

 מוסכם. 
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 הפרות וסעדים .20

 

 .1970-חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א על 20.1

, זה לחוזה 18-ו 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9 ,7 ,6, 5, 4, 3מוסכם בזאת כי סעיפים  20.2

ידי החברה תהווה הפרה יסודית של הנם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על 

 חוזה זה.

על פי חוזה זה  זכאיתהחברה העירונית תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה  20.3

ו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידה של החברה מן המתקנים, על 

 ידי מתן הודעה לחברה עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 הפרה תנאי יסודי של חוזה זה. החברה 20.3.1

החברה הפרה חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא  20.3.2

ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מן  14תיקנה את ההפרה תוך 

 החברה העירונית. 

ניתן לבקשת צד ג', נגד החברה צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו  20.3.3

וגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לה הקפאת הליכים ו/או ה

כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי החברה, באופן שיש בו כדי לפגוע 

באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא 

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה  7יום ממועד הינתנם, או תוך  45בוטלו תוך 

 צווים הנ"ל ע"י החברה עצמה.בקשה למתן אילו מה

החברה המחתה ו/או הסבה ו/או שיעבדה את החוזה, כולו או מקצתו, ללא  20.3.4

 אישור החברה העירונית, כמפורט בחוזה זה.

החברה באה בדברים עם נושיה לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת  20.3.5

 פירעון.

 ה.החברה חדלה בפועל מלנהל עסקיה או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה ז 20.3.6

מנהל/י החברה ו/או מי מנושאי המשרה שבה הורשעו בעבירה שיש עמה  20.3.7

קלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת החברה העירונית, עשוי 

לפגוע בשמה הטוב של החברה העירונית ו/או באינטרסים של החברה 

 העירונית.

חברה סילוק ידה של החברה כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי ה 20.4

העירונית והחברה תהיה חייבת לעמוד בכל התחייבויותיה על פי החוזה, פרט 

 להתחייבויות שהחברה העירונית תמנע ממנה לקיימן.

 

 

 הוראות כלליות .21

 

 ויתור על סעדים 21.1
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החברה מצהירה ומתחייבת בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג 

מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, שהוא, שתהיינה לה לפי חוזה זה או 

בקשר להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינה מוותרת ולא תהיה 

זכאית, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו 

ת החוזה. עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפ

במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא תהיה החברה רשאית למנוע מסירת 

 הפרסום לאחר.

 שיפוי 21.2

החברה מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את 

החברה העירונית ו/או את עובדיה ו/או שולחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או 

, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן דרישה, מכל עילה שהיא

הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו 

אחראית החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

ייפסק בפסק דין  המשפטיות שייגרמו לחברה העירונית במלואם ו/או בכל סכום אשר

לחובתה בקשר לנזקים, אשר החברה העירונית אחראית להם על פי חוזה זה ו/או על 

פי הדין ובתנאי, שהחברה העירונית תודיע לחברה, מיד עם קבלת הודעה על כך, על 

 המקרים המנויים מעלה, ותיתן לחברה הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. 

 ויתור או שינוי 21.3

לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה של צד  21.3.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות 

שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן 

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

 לפי חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו  21.3.2

כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן 

 ן בכל עת שימצא לנכון.תאו מקצ

 

 עוסק מורשה 21.4

רשומה כעוסק מורשה לעניין  יההחברה מתחייבת, כי במשך כל תקופת הפרסום תה

 וכן תנהל ספרי חשבונות כדין. חוק מס ערך מוסף

 תיקון לחוזה 21.5

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא 

 להם כל תוקף. יהכן, לא יה

 קיזוז 21.6

החברה מוותרת בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לה על פי כל דין כנגד  21.6.1

 החברה העירונית.
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לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל החברה העירונית תהיה זכאית  21.6.2

סכום ו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן החברה, מכל 

כל סכום שהיא עלולה לשאת בו  פיצויים מוסכמים או מין וסוג שהם, לרבות

ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי החברה, בין שהסכום קצוב ובין שאינו 

 קצוב.

 במקום הצד האחר תשלום 21.7

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה  21.7.1

על הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7האחר לא שילמו, תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  21.7.2

לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו  רשאי

צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו 

 בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 שיפוט והדין החל סמכות 21.8

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  21.8.1

 שלו. 

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית  21.8.2

לבית המשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר ראשון לציון, ולא תהיה 

 סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

 התנאים המוסכמים צוימי 21.9

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

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא 

חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי 

י להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או ביטוי מפורש בו, אין בהם כד

הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך 

 חוזה זה.

 הודעות .22

 

תחשב כמתקבלת  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  22.1

 בעת מסירתה.

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין  22.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום  –להלן 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים  –עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

שבמקביל תשלח  העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה,

 ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.
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להלן  המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  22.3

 48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –ותוך ציון הנמען המצויין להלן 

 שעות ממועד הישלחה.

 

 

 כתובת הצדדים .23

 

  –החברה העירונית   

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  –החברה   

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________________  ___________________________ 

 ____ _____________החברה:____  החברה העירונית:_____________

 _ ____________________על ידי:_  ______על ידי: ______________

 ________________תואר:______  ____תואר:_________________

 

 

 

 

 שוראי

 

עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של החברה מאשר בזאת כי אני הח"מ, 

_____________ ת.ז. _______________ אשר  -_______________ ת.ז. ________________ ו

חתמו על חוזה זה בפני, בשם החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 

לה להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות ש

 ונספחיו.

        _______________________ 

 עו"ד               
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 ההחברה העירונית  ראשל"צ  לתרבות,  ספורט  ונופש  בע"מ 
 03-9650162, פקס. 03-9650063ר א ש ו ן  ל צ י ו ן, טל' )רב קווי(  95רח' ז'בוטינסקי 

www.hironit.co.il 

 
   א'  נספח

 מפרט השירותים הכללי      

 החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש רשל"צ –המזמין 

 מר אבנר טויטו מנהל  – המנהל

 ביצוע על לפקח ידי החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש רשל"צ על שמונה מנהל האתר – מנהל האתר
 .עבודות הקבלן

 ומטעמו בשמו ומורשיו המוסמכים, הפועלים הקבלן של נציגיו הזוכה במכרז זה, לרבות הקבלן – הקבלן
 .העבודות בביצוע

: אחזקה, גינון, ניקיון, לרבותכל העבודות מכל מן וסוג שהוא הנדרשות לביצוע  – העבודות/השירותים
''א, ציוד וכל העלויות הנדרשות לביצוע השירותים באופן שיפוץ, שדרוג, השבה לקדמות לרבות העמדת כ

התואם כמפורט במסמכי המכרז והוראות הדין החל והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה העירונית 
 לתרבות ספורט ונופש רשל"צ.

 
 

 הוראות כלליות .1

 לפירוט בהתאם הגננית התחזוקה והשירותים העבודה של כל ביצוע :השירותים כוללים 1.1
  : שלהלן

 
צמחייה עונתית, שתילת  בעצים, שיחים, טיפול כיסוח, ,ודישון זיבול גיזום, השקיה,

 ,מחלות מדשאות, טיפול בדשא סינטטי, הדברת עשביה, תחזוקת הדברת מילואים,
מנותקים,  במצעים גינון אינסטלציה, השקיה, תיקוני מערכת הדברת מזיקים, תחזוקת

)גרניק( ברחבות, שבילים, מתקנים ומבני השירות, איסוף ניקיון ושטיפה במכונת לחץ 
 ריקון, משטחי חול, שבילים, מדרכות וכיכרות ופינוי פסולת משטחי הגינון: כולל

בגנים ציבוריים וכן ביצוע על פי שיקול דעת החברה העירונית של עבודות  אשפתונים
  ועוד. שיקום /השבה לקדמות של שטחי הגינון

 
וכן במפרט  הכלליות המפורטת בהוראות לדרישות יהא בכפוף ובהתאם ביצוע השירותים 1.2

 בכל מדידה ואופני השירותים הכללי ובמפרט הספציפי לכל מתחם לעבודות תחזוקה, גינון
 משרד משרדית בין ועדה בהוצאת הפרקים הגן )חומר מקצועי קיים בשני לאחזקת הקשור

 לאור(. הוצאה/הביטחון
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו משאבת שטיפה בלחץ  ץ:שימוש במשאבת שטיפה בלח 1.3
600 bar  לפחות על רכב / טרקטורון לשטיפת שבילים משטחים מתקני משחק דומם

 וספורט.
ודה למתחם או מועד לביצוע: על בסיס יומי קבוע בכל האתרים על פי סידור עב 1.3.1

 תיפעול.על פי הנחיית מנהל 
 על הקבלן להפעיל מפוח אויר. למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט 1.3.2

 
 הנדרשת העבודה סוג לגבי ספק ויש במלואו הגננית העבודה פירוט צוין לא בו מקרה בכל 1.4

 .המצורף למכרז זה לעבודות בכל מתחם האחזקה מפרטי על יתבסס הקבלן
 

 של ושלם מלא מביצוע הנגזרות והעלויות הציוד החומרים, ,העבודותביצוע  עלות 1.5
 למעט הקבלן, חשבון על הכלל, יהיו מן יוצא ללא והמפרטים והוראות הכלליות ההוראות

 חשבון הרשות המזמינה. על הן כי במפרט במפורש לגביהן נכתב פעולות או חומרים
 

 מדרכות, שבילים, פנימיים, דריכה מבנים, שטחי כוללים הגינון : ושטחיהאתרים גודל  1.6
 שהוגדרו לגבולות מטר מעבר 1.5ברוחב של  פס כן וכמו אתר לאותו וכדומה, השייכים רחבות
 .תשומות והעמדת כוח אדם ספקתאלהדרישות  לפי יחושב התשלום ,זאת למרותלאתר. 

http://www.hironit.co.il/
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וכל   השטחים של מודע למצבם ויהא הצעתו הגשת לפני השטחים את יבדוק הקבלן הזוכה 1.7

 .הנדרש לצורך ביצוע העבודות ולצורך הגשת הצעתו
 

מיום זכייתו במכרז תכנית עבודה חודשית ושבועית וכמו כן  ימים 30על הקבלן להעביר תוך  1.8
תוכנית השקיה לחברה העירונית לאישורה אשר תוגש בתחילת כל חודש עבור השטחים 

 .שבטיפולו, התוכנית תהא מפורטת הן ברמת המלל והן כתרשים גאנט
 

המפרט  תלדרישו שיתאימו כזה למצב ולהביאם בשטחי הגינון הקבלן הזוכה נדרש לטפל 1.9
 והחוזה באופן הבא:

 
המכרז  במסגרת לטפל שעליו הגינון שטחי כל על הקבלן יעבור עבודתו תחילת עם .1.9.1

"( לכל אתר ואתר, עליו לכלול בכל תיק אתר תיק אתרויכין מסמכי עדות )להלן: "
 מתחילת עבודתו. יום 60תוך  בשטח וזאת שנמצאים הליקויים כל את

 
בגין כל יום איחור בהגשת תיק האתר לידי המנהל, יהא רשאי המנהל להפחית ו/או  .1.9.2

 .  ₪ 200לקזז סכומים מהתמורה החודשית, סך של 
 

על סמך רשימת הליקויים הנמצאים בכל אתר, יכין הקבלן הצעת מחיר לתיקון  .1.9.3
 הליקויים ולוח זמנים לביצועם, כאפשרות ברירה של הרשות לביצוע עבודות השיקום

( פחות 9נספח א' "(, בהתאם למחירים המופיעים במחירון )השיקום עבודות)להלן: "
 .הנחת קבלן 20%

 
החברה העירונית, על פי שיקול דעתה הבלעדי תחליט האם בכוונתה לתקן את  .1.9.4

הליקויים במסגרת עבודות השיקום, לביצוע עבודות השיקום, הקבלן יתחיל ביצועם 
"צו  לביצוע העבודות )להלן: מנהל התפעולממתן אישור בכתב על ידי  יום  14תוך

החברה העירונית תקבע את לוחות הזמנים לסיום עבודות השיקום  .(התחלת עבודה"
 במועד מתן צו התחלת העבודה.

 
ביצוע הכנת תיקי גן תהא במקביל לביצוע האחזקה השוטפת לה נדרש הקבלן הזוכה  .1.9.5

 בהתאם למכרז, על מפרטיו. 
 

הוא מתחייב להמציא לידי החברה  –ככל שתבוצענה עבודות שיקום על ידי הקבלן  .1.9.6
 לאחר השלמת עבודות השיקום שבוצעו על ידו. תיק אתר מעודכןהעירונית 

 
על ידי עובדים  אם יכבוצעו על ידי עובדי הגינון מובהר כי, עבודות השיקום לא י .1.9.7

 . יעודיים חיצוניים
 

מובהר כי אין החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש מתחייבת לתת את ביצוע  .1.9.8
 עבודות השיקום לקבלן, הזוכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין כך. 

 
ועוד  הדברה חומר ,זבלים דשנים, השקיה, ציוד והכלים כולל החומרים הציוד, כל .1.9.9

 .הקבלן י"ע יסופקו
 

ן הזוכה יהא אחראי על אחזקתן, שלמותן, תקינותן במשך תקופת החוזה הקבל .1.9.10
 ותפעולן של כל מערכות ההשקיה באתרים בכל ימות השנה.

 
 היומן הקבלן. שביצע את העבודות העבודה ביומן יום כל לרשום מנהל התפעול על .1.9.11

 .הקבלן עם וסיור פגישה בכל מנהל התפעולאצל  יימצא
 

 ,העבודה ביצוע לצורך בהם שישתמש והחומרים הכלים כל על אחראי יהיה הקבלן .1.9.12
עבודה  לאפשר כדי לגישה, ונוח בטוח במקום לאחסנתם חשבונו על בעצמו ידאג והוא

 .עיכובים וללא רצופה
 

מנהל  אישור לאחר תהיה ההשקיה איש או הקבלן מטעם העבודה מנהל החלפת  .1.9.13
 של מתאימים מסמכים הצגת ולאחר מטעם החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש 
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 תכנית חודש תחילת בכל להגיש הקבלן המחליף. על ההשקיה איש או העבודה מנהל
 .המנהל ידי על שתאושר עבודה

 
 המנהל. י"ע שיאושר בצבע אשפה בשקיות להשתמש חייב הקבלן .1.9.14

 
 האפוד בצבע אשר ייבחר ע''י החברה העירונית.  בגב זוהר אפוד ילבשו הקבלן עובדי  .1.9.15

 ."בשרות החברה העירונית רשל"צ" ולוגו החברה– הקבלן בבירור: שם יודפס
 

 אתר( )תיק עדות  מסמכי .2
עדות  מסמכי למנהל הקבלן ימסור העבודה למסירת לאורך כל תקופת ההתקשרות וכתנאי .2.1

 :הבאים לנושאים יוגשו נפרדים למסמכי המכרז, 
 

 שטחיהם ומצבם. סוגיהם, גודל לפי הגן גידולי את מרכזת טבלה  .2.1.1

 תיעוד הדומם בגן )למעט מתקני משחק(.  .2.1.2

מערכת השקיה,  שרוולים, ראשי מיקום קרקעית, תת צנרת לרבות השקיה תוכנת .2.1.3
 .ברז לכל שטח וגודל השקיה, ספיקה בקרי

 .וכו' משאבות מערכת, כגון ראש מיוחדים ופרטים הגן של דיגיטליים צילומים .2.1.4

 וסמך. למען הסר ספק מובהר כי אין צורך במדידה של מודד מ .2.1.5
 

 פירוט עבודות האחזקה .3

 לרבות המפורט להלן: השנה כל – שוטפת אחזקה. 3.1
 ובתדירות יומית או כפי  הצורך לפי ייעשוסריקות ניקיונות וטיפול במפגעים:  3.1.1

 .לפחות פעם ביום מקום ובכל ,מנהל התפעול שיקבע
 .מנהל התפעולביום, ולפי הנחיות  לפחות פעם ביצוע: מועד 3.1.2
 בהם שיש בגן הגלויים השטחים בכל מ"ס 5-10 של בעומק ייעשה קלטור: או עידור 3.1.3

 כולל בשנה, פעמים 4 לפחות מקום בכל מנהל התפעול י"ע בתדירות שתיקבע צמחים
 נקי השטח יהיה אם גם ייעשה לעיל הנזכר העידור ורדים ושיחים. שנתיים, חד

 העיבודים על נוספים עיבודים לבצע הקבלן על העבודה. בהתאם לתכנית בר מעשבי
 .המקצועיות הדרישות פי על הדבר אם מתבקש הנזכרים

 מאי. אפריל, פברואר, דצמבר, ביצוע בחודשים מועד 3.1.4
 מקום ובכל מנהל התפעולע"י  שתיקבע ובתדירות הצורך לפי ייעשהעשבים:  ניכוש 3.1.5

  .בחודש פעמיים  4לפחות
 לכך והמאושרים המיועדים המקומות אל הבר עשבי את ויוביל ירחיק יאסוף, הקבלן 3.1.6

 בשבוע. פעם ביצוע: . מועדמנהל התפעולי "ע
הדברת העשבייה תיעשה רק ע''י מדביר מוסמך והריסוס יבוצע  הדברת עשבים: 3.1.7

  בחומרים מאושרים המותרים לשימוש ע"י משרד החקלאות ו/או הבריאות בלבד.
חומרי  בעזרת הצצה נוספת וימנע והעונתית שנתית הרב העשבייה את ידביר הקבלן 3.1.8

 תרבותית.  בצמחיה יפגע לבל הקפדה תוך השנה לעונות ובהתאם המתאימים ריסוס
אופני  את היטב להכיר עליו הקבלן. של אחריותו על יהיה בקוטלי עשביה השימוש 3.1.9

הזהירות  אמצעי בכל וכן לנקוט הבריאות רשויות י"ע שהוטלו המגבלות את השימוש,
 השמדתה המלאה עד תבוצע והעונתיים שנתיים הרב הדברת אסון. למניעת הדרושים

הקבלן. למען הסר ספק מובהר כי  של העבודה ותוכנית מנהל התפעול הנחיות י"עפ
 הדרישה בסעיף זה כוללת גם טיפול בחדקונית הדקל. 

ע"ג משטחים מרוצפים  עשביה השנה.הדברת כל שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד 3.1.10
 נקיים יהיו אתרי המתחמים כל סינטטיא שבילים מגרשי ספורט מצע גומי ודש

  .השנה כל במהלך מעשביה
 השנה. כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד 3.1.11
 והדברת למניעת האמצעים הדרושים בכל ינקוט הקבלןומזיקים:  מחילות הדברת 3.1.12

 כלשהו, מזיק או המחילה תופעת דבורים. עם נברנים, עכברים מחילות, מזיקים,
 להוראות בהתאם המזיקים, או/המחילות ו להדברת הדרוש כל את הקבלן יעשה

 החברה לתרבות ספורט ונופש רשל"צ. מנהל ובאישור מנהל התפעול
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 תוך החקלאות, משרד י"ע המומלצים בחומרים ורק אך בוצעוי והזרקות איבוק ריסוס, 3.1.13
 טעון בו כל מקרה .היצרן הוראות ועל הצומח הגנת חוק הוראות על מלאה הקפדה

 הקבלן ידאג ,המוסמך הגוף מאת מתאים רישיון הקבלן י"ע ההדברה בחומרי השימוש
 במקרה כאמור הדברה בחומרי השימוש הדרוש. הרישיון לקבלת חשבונו ועל בעצמו

 של מדביר בהנחייתו או מוסמך מדביר י"ע יהיה בפועל הביצוע רישיון. קבלת לאחר יהיה
 .מוסמך

מובהר כי ההדברה תתבצע גם במדרכות משטחים במתחמים ובשטחי  למען הסר ספק 3.1.14
 חורש ובור. 

 
 דישון 3.2

 
: דישון פרחי העונה יעשה במשך כל השנה, הרכב הדשן מינונו ומספר הפיזורים עונתי 3.2.1

.  פיזור הדשן ייעשה בצורה אחידה ככל האפשר בעזרת מפזרת מנהל התפעולייקבעו ע"י 
 ייעודית לכך. 

   .והסתיו הדישון העיקרית היא חודשי האביבת ועונ :מדשאות 3.2.2
פיזור הדשן במדשאות יבוצע מייד לאחר ביצוע איורור וסילוק שאריות האיורור בצורה 

ממנת  1/3אחידה ככל האפשר בעזרת מפזרת ייעודית לכך. לאחר הדישון יש להשקות 
. סוג התפעולמנהל המים. ניתן לדשן בדשנים מסיסים או מבוקרי שחרור על פי אישור 

הדשן המאושר יקבע את מספר הפיזורים ומועדם על פי ההנחיות המקצועיות לסוג 
 .מנהל התפעולהדשן. אין לדשן מדשאה חולה אלא על פי הנחיות 

. לאחר הדישון יש מנהל התפעוליש לדשן פעם בשנה במועד ובחומר כפי שיקבע  :עצים 3.2.3
 .הל התפעולמנלהשקות. שימוש בדשנים יהיה רק על פי המלצות 

 במועד שתילת הצמחים. זיבול בקומפוסט 3.2.4
 בחודשיים. פעם – אשלגן חנקת דישון 3.2.5
 נוסף בהתאם לדרישות על דישון לדשן יידרש , הקבלן המפורטים הדישונים לכל בנוסף 3.2.6

או  החומרים על נוסף תשלום יקבל לא או מי מטעמו. הקבלןתפעול המתחם  מנהל ידי
 .לבצע שיידרש העבודה

 
 עצים 3.3

 
: הקבלן אחראי לכל העצים באזורו )ניתן יהא להתרשם מכמות העצים בסיור כללי 3.3.1

 הקבלנים הפרטני( . עליו לבדוק את העצים ולהודיע למפקח על כל בעיה או תקלה. 
: על הקבלן לדאוג להשקיית העצים. באזורים בהם קיימת מערכת טפטוף השקיה 3.3.2

 יצוץ במערכת ההשקיה עם גילויו.קבועה, על הקבלן לדאוג לשלמות המערכת ולתקן כל פ
במקומות בהם לא קיימת מערכת השקיה קבועה, יש לבצע את ההשקיה בעזרת צינור 

 .מנהל התפעולבמועדים ותדירויות כפי שיורה 
 הגיזום עבודת תיעשה רגל כלי רכב והולכי תנועת בהם באזורים שיש : גיזום עציםגיזום 3.3.3

 וכן רגל הולכי ,העובדים לביטחון הדרושים האמצעים כל נקיטת כדי תוך ,הקבלן י"ע
 הדרוש כל את ויספק התנועה, לכיוון אנשים יעמיד הקבלן בכביש. רכב הנוסעים כלי

 לשם כך.
 מניעת תקלות לשם הדרושים הבטיחותיים האמצעים בכל לאחוז מתחייב הקבלן 3.3.4

 ובאישור קצין תחבורה/בטיחות מהנדס למפרט בהתאם תבוצע העבודה ופגיעות.
 על כפי שתיקבע המתאימה, השנה בעונת ייעשה העץ גיזום .התנועה במשטרת בטיחות

 לתאם את עבודת הקבלן על הקבלן, של הגיזום עבודת תחילת לפני .מנהל התפעול ידי
 בהתאם לצורך ,מנהל התפעולו המשטרה התקשורת, החשמל, משרד חברת עם הגיזום
 בכלים מנהל התפעול להוראות בהתאם יבוצע הגיזום ובצווים. בתקנות בחוק, כקבוע

 היטב. מושחזים ידניים, או מכאניים
ובכפוף להנחיות  מנהל התפעולייעשה בצורה מקצועית על פי הנחיות  עיצוב עצים צעירים 3.3.5

משרד החקלאות לעיצוב העץ הצעיר הוצאת שה"ם )י. גלון(. העצים יהיו בעלי גזע מרכזי 
מטר מהקרקע. המרחק  2הראשונה יהיה לפחות  ענפי שלד צדדיים, גובה הזרוע 3 – 5ו 

ס"מ, יש להקפיד על בחירת זרועות בעלות זווית רחבה.  60בין זרועות השלד יהיה לפחות 
מנהל כל חתך סופי ייעשה בצורה נכונה ויש למרוח את הפצע במשחת גיזום שאושרה ע"י 

על פני הקרקע מ' מ 5. הקבלן אחראי לעיצוב וגיזום עצים בוגרים עד לגובה התפעול
צול. יש להקפיד על חתך נכון ובמקרה של חתך סופי יש למרוח את הפצע  4וענפים עד 

במשחת עצים בלזם עד שיגליד, יש לחזור על המריחה. את העצים יש לגזום בעונתם על 
שעות לפני ביצוע עבודות הגזם.  24פי ההנחיות המקצועיות ובתיאום עם המוקד העירוני 

 ים מיותריםאין לגזום גיזומ
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. הקבלן מנהל התפעוליש לאסוף ולסלקו לאחר הגיזום לאתר כפי שיורה  את הגזם 3.3.6
 אחראי על גיזום על פי כללי הבטיחות ולהימנע מפגיעה או נזק לאנשים ורכוש.

אשר נפלו בשטח שבאחזקת הקבלן, חייב הקבלן לחתוך אותם ולפנותם עצים או ענפים  3.3.7
של נזק שייגרם כתוצאה מאופן עבודת הקבלן,  .במקרהמנהל התפעוללמקום שיורה לו 

 על הקבלן להחליף את העצים הפגועים בעצים שווי ערך במינם ובגודלם על חשבונו.
 

 תמיכה וקשירה: 3.4
 

את העצים הצעירים בגן עד גמר עיצובם. התמיכה תיעשה על פי ההנחיות  לתמוך יש 3.4.1
 )"עיצוב העץ הצעיר" הוצאת שה"מ(. -ב המקצועיות

רך לתמיכת עצים יש לאשר עצים זקופים. בכל מקרה של שימוש בסמוכות לצו אין לתמוך 3.4.2
תתבצע התמיכה  את סוג הסמוכה. בעצים מבוגרים הזקוקים לתמיכהמנהל התיפעול ע" 

 .מנהל התיפעולעל פי הנחיות 
 

 גיזום גובה לעצים: 3.5
 

לאות מאושר ע"י משרד החק-מקצועי הכולל גוזם מומחה צוות גיזוםגיזום בגובה יבצע  3.5.1
מטר מצוידים  12אנשי צוות קרקע ומנוף סל בגובה  2שנים כמוסמך,  5-בעל ותק של כ

י האתרים. מפרטשעות נטו( סה"כ כמות כמפורט ב 8יום עבודה ) 1-בכלי עבודה לגיזום ל
 המנהל יהא ראשי להפחית ו/או להוסיף ימי עבודה בהתאם להצעת הקבלן למכרז זה.

 
 :טיפול בשורשים 3.6

     
 וג לטיפול בשורשי העץ עפ"י קריאה על פי ההנחיות הבאות:יש לדא 3.6.1
פתיחת שביל/ מדרכה/ריצוף/אספלט לחיתוך שורשי העצים, יתבצע ע"י מסור מכאני עד  3.6.2

 ס"מ מתחת לריצוף. 40
 מגובה העץ ופינוי הגזם לאתר מורשה. 1/3 -גיזום נוף העץ כ 3.6.3
 החזרת המצב לקדמותו, באופן תקין לרבות החלפת בריצוף חדש. 3.6.4
 .מנהל התיפעולבצורה מקצועית על פי הנחיות טיפול בשורשים יעשה  3.6.5

 
 

 :הדברת עשבים 3.7
 

השטח מסביב לעצים )גומת העץ( חייב להיות נקי מעשבייה במשך כל השנה,. ניתן לעשות  3.7.1
 זאת באמצעים כימיים או מכאניים.

ניתן לרסס בקוטלי מגע, חומרים סיסטמיים או מונעי נביטה. כל חומרי ההדברה  יהיו  3.7.2
 מורשים לשימוש בגן הנוי ועל פי המלצות משרד החקלאות. 

 ס"מ  10ס"מ. אם גובה העשבייה עולה על  10אין לאפשר לעשביה לעלות מעל גובה  3.7.3
ת השימוש בחומרי יש לבצע עישוב ידני. יש להיזהר מפגיעה בצמחי הגן ובעצים בע 3.7.4

 הדברה.
 

 : הגנת הצומח 3.7.5
 

לבריאות העצים באזורו. עם גילוי פגע כלשהו בעצים חייב  הקבלן אחראי 3.7.5.1
הקבלן לדווח מיידית למפקח לצורך זיהוי הפגע. לאחר זיהוי הפגע על הקבלן 

ת שיטת הטיפול תיעשה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לטיפול בעצים. בחיר
כל מקרה של שימוש בחומרים כימיים ללא תלות . במנהל התיפעולבשיתוף 

 מנהל התפעולבצורת היישום )הגמעה, הזרקת גזע, ריסוס וכו'( יש לקבל אישור 
לסוג החומר ומינונו. בכל מקרה של שימוש בחומר כימי יש לפעול על פי 
ההנחיות המקצועיות ובחומרים המורשים בלבד. הקבלן יימנע מגרימת כל נזק 

חיים או צמחיה ולפגיעה במהלך החיים השוטף. אין לבצע  לבני אדם, בעלי
 קנטים בחרמש מסביב לעצים על מנת לא לגרום חיגור.

כתוצאה מחיגור יישא הקבלן בעלות החלפת העץ במקרה של  על כל פגיעה בעץ 3.7.5.2
תמותת העץ הניזוק. במקרה של הכרח להשתמש בחומר רעיל, על הקבלן לגדר 

. אריזות חומרי מנהל התפעולעל פי הנחיות  את השטח ולשלטו בשילוט אזהרה
 הריסוס הריקות ייאספו ע"י מחלקת גנים ונוף בפח מיוחד לכך בלבד. 
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: יש לדאוג במשך כל חודשי השנה ובתדירות יומית לניקיון האזור סביב ניקיון 3.7.5.3
 העצים ובחורשות בשטחי הקבלן.

סכנה הקבלן אחראי לגרוף וסילוק כל חומר המהווה מניעת שריפות:  3.7.5.4
להתלקחות כגון מחטיי אורנים נשורת עלים ענפים יבשים וכו' בשטחי חורשות 
וכן לכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות מכבי האש או מחלקת גנים ונוף. 

 הקפדה מיוחדת תינתן בזמנים לפני ל"ג בעומר ויום העצמאות.
 

 שיחים  3.8
 
מנהל ן הגיזום יעשו על פי הנחיות :  גיזום השיחים בגן, מועד הגיזום, תדירותו ואופגיזום 3.8.1

 , באופן שיתאים לכל מין בגן, לאופי צמיחתו וגיזום בעונה.התפעול
גדרות חיות וצמחים השתולים במקום צר או מפריעים לראייה או למעבר יש צורך לגזמם 

וכן תדירות הגיזום פעם בחודש החל ממאי עד אוקטובר הגובה והרוחב שיש לגוזמם 
 .התיפעולמנהל יקבעו ע"י 

 .מנהל התיפעולונו, יש לחדשם על פי הנחיות שיחים מבוגרים שהתנו
בכל מקרה חייב הקבלן לדאוג לגיזום וסילוק שיחים המפריעים במטפסים. עיקר הגיזום 

 הוא לצורך הכוונת הצימוח וכן הסחה של ענפים שמוטים ומפריעים.
ם למקום כפי שיורה מנהל אחר הגיזובכל מקרה חייב הקבלן לסלק את הגזם מהגן מיד ל

 .התפעול
: הקבלן אחראי לתמיכה וקשירה של שיחים ומטפסים. תמיכת שיחים תמיכה וקשירה 3.8.2

חים . הקשירה תתבצע כך שלא יגרם לשימנהל התפעולומטפסים תיעשה על פי הנחיות 
 .או המטפסים

 היפגעותם.:   הקבלן אחראי לבריאות צמחי הגן ולטיפול מיידי בהם עם הגנת הצומח 3.8.3
 הנחיות מקצועיות לגבי טיפול בצמחים יש לקבל מהמדביר המקצועי מטעמו.

בכל מקרה של תמותת צמח כתוצאה מאי גילוי וטיפול ע"י הקבלן ישלים הקבלן מיידית 
 את השיחים החסרים.

הקבלן אחראי על דילול צמחים בשחיות צפופות ומתנוונות.  :דילול ונטיעה מחדש 3.8.4
 .מנהל התפעולע"י הקבלן המקום כפי שיורה  ישתלו הצמחים שידוללובמקרה של דילול 

 הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחות יהיו נקיים בכל זמן.
 כן, כמו .מנהל התפעול הוורד ולהוראות לזני בהתאם יהיה הגיזום :  אופיטיפול בורדים 3.8.5

 הפרחים הפריחה להסרת להכוונת השנה כל במשך הוורדים את לגזום הקבלן על
  .מהכנה הפורצים וסורים הקמלים

 פברואר חודש – הורד נוף ועיצוב גיזום :ביצוע מועד 3.8.6
 פריחה  גמר לאחר מיד – פריחה והכוונת קמלה פריחה להסרת גיזום 3.8.7
 פברואר. חודש - שורש חשוף ורד – קיימות בערוגות ורדים השלמת 3.8.8

 
 מדשאה 3.9

 
אחיד ללא בורות או  משטח דשא מכוסח בגובה –על המדשאה להיות בעלת מראה אחיד 

 קרחות, נקייה מעשביה ובעלת גוון צבע אחיד וירוק.
הכיסוח יבוצע אך ורק במכסחת כאמור אשר מותקן בה מתקן איסוף הכסחת. כסוח :  3.9.1

יש לכסח באופן סדיר עם תחילת הצמיחה ועד חודש נובמבר. בחורף יש לכסח לפי הצורך 
ימים. בכל מקרה  7ס"מ ובתדירות של  3-4. יש לכסח בגובה מנהל התפעולולפי הוראת 

מהשטח  הירוק. לפני הכסוח יש להקפיד על כיוון סכיני  40% -אין להוריד יותר מ
ח אלא המכסחת כל שהחתך שיתקבל יהיה חלק. אין להשתמש בחרמשים מוטורים לכסו

. יש לאסוף את הכסחת בשקיות באופן סדיר בסיום מנהל התיפעולאם כן ניתן אישור ע"י 
 כסוח.כל 

יש לטפל  באופן שוטף וקבוע בשולי המדשאה כך שיהיו מיושרים עם  שולי המדשאה: 3.9.2
 קוו המדשאה.

אין לאפשר חדירת דשא לשיחים, עצים, שבילים, ומתקנים. ביצוע העבודה בחותך 
קנטים בלבד. דילול / אוורור לצורך טיפול יסודי במרבד הדשא ושיקום מדשאות מנוונות 

רור ודילול. הטיפולים יבוצעו ע"י הכלים המקצועיים הנדרשים לשם יש צורך בביצוע אוו
 .מנהל התיפעולמועדי הטיפולים יינתנו ע"י כך. 

: הדשא חייב להיות נקי מעשבים חד שנתיים  ו/או רב שנתיים. אופן הדברת עשבים 3.9.3
על פי ההנחיות המקצועיות. במקרה של  פול למניעת עשביה ייקבע ע"י מנהל התפעולהטי
משטח המדשאה ישלים הקבלן את  2%ס במוקדי עשביה גדולים בשטח העולה על ריסו
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יום מהריסוס ע"י מרבדי דשא מאותו סוג. ריסוס רחבי עלים  14המדשאה בקטע זה תוך 
 יבוצע ע"י חומרים סלקטיביים. יש להיזהר שלא לפגוע בצמחיה אחרת הנמצאת בסמוך.

ואחיד עד כמה שניתן. במידה ונוצרו על משטח הדשא להיות ישר  טיפול במשטח הדשא: 3.9.4
בורות שקיעות או כל פגיעה אחרת במשטח הדשא על הקבלן לדאוג ליישור המשטח. את 

. מילוי בורות בדשא 1: 5הבורות יש למלא בחול ים )דיונה( מעורב בקומפוסט ביחס של  
לדשן  שעות מרגע גילוי הבור, לאחר מילוי הבור יש להשקות את הדשא. יש 24ייעשה תוך 

את שטח המדשאות בדשן מגורען בשחרור איטי "בונה מדשאה" או שווה ערך ובכמות 
 למ"ר לפי המלצה והוראות היצרן.

 מועד לטיפול: חודש מרץ.
 הקבלן )קרחות( יכשיר נקלט לא או הדשא נקטל בהם במקומות הדשא: בקרחות טיפול 3.9.5

 הקרקע הכנת כולל התפעולמנהל  להוראות בהתאם מילויים, וישתול שתילת הקרקע את
יספק,  הקבלן .ידו על שיקבע הדשא ובסוג מהפקח, שיקבע בשיטה/ושתילת דשא זיבול

קיימים. מובהר כי  ממקורות הדשא שתילי או מילויים שתילת בהתאם לטבלת
 בהתאם על חשבונו של השתילים כאמור תיעשה וההובלה ההאספקה, האחריות

 טבלת שתילת המילויים תימסר לקבלן ע"י החברה העירונית .מנהל התפעול להנחיות
 אפריל. חודש :ביצוע בהתאם לצורך. מועד לנופש וספורט

: על הקבלן לבצע בתיאום עם מפקח איורור מדשאה עי מכשיר יעודי איורור מדשאה 3.9.6
ס"מ לפחות אשר יגרמו  5 -נגרר עי טרקטור יעודי, ביצוע נקבים במדשאה בעומק של כ

 וחידוש מערכת השורשים. מועד לטיפול: חודש מרץ אחת לשנה. להתפתחות
 על מתקנים מצמחיה, השטח ופינוי ניקוי – הכנה עבודותבמרבדים:  דשא שתילת 3.9.7

 הכשרת לאחר הפסולת. סילוק לרבות ,שונים ומכשולים קרקעיים ותת קרקעיים
 לחה הקרקע ההשקיה תהיה לאחר לשתילה. המיועד השטח יושקה כנדרש, הקרקע
 יוצנעו הזבל הפיזור לאחר ומיד אחיד, בפיזור ויזובל ידושן השטח אופטימלית, במידה
 80 ו פוספט סופר ג"ק 80 קומפוסט, ק"מ 20 כדלהלן: והדישון הזיבול כמויות והדשן.

 מזמין חשבון על יהיו אלו כמויות לפי הדשנים דשא של דונם לכל אשלגן כלורי ג"ק
 הדיוק .ידיים( ובעבודת מכאניים בכלים ייעשה היישור סופית, יושר השטח (העבודה
  ,אחרת צוין לא אם מהגבהים המתוכננים. מ"ס  5הוא הנדרש

 .מנהל התיפעולהדשא ייבחר ע''י י הקבלן, סוג "ע יסופקו הדשא מרבדי – הדשא אספקת 3.9.8
 .במשתלה ניתוקם מזמן שעות  24תוך הדשא מרבדי את יש לשתול – המרבדים שתילת 3.9.9

 התלכדות קליטתו, עד הדשא את אחזקת הדשא כוללת – מסירה עד הדשא אחזקת 3.9.10
מחלות  הדברת קצוות, גזום כיסוח, לנדרש, בהתאם השטח, השקיה כל וכיסוי הדשא

 .פסולת ופינוי ניקוי ,עשביה וניכוש עשביה הדברת מזיקים,
 

 התקנה וטיפול בדשא סינטטי 3.9.11
 

הקבלן נדרש להתקין דשא : בכפוף לדרישות החברה העירונית מעת לעת כללי  3.9.11.1
 .מנהל המתחם"( בהתאם להוראות הדשאסינטטי )להלן: "

 . בהתאם להנחיות מנהל התפעולמיועד  חוץ בשטחי יותקן הדשא  3.9.11.2
פוליפרופילן לפחות  מסיבי או פוליאתילן מסיבי עשוי - יהא סינטטי הדשא  3.9.11.3

 ברשת קשר י"ע ומחוזקים ארוגים בעובי וצבע אשר יבחר ע''י העירייה,
 חיזוק שכבת בעזרת לסיבים, הנגדי בצד יקובעו לרשת הסיבים פלסטית.
 .דומה חומר או מפוליאוריתן העשויה

 .האספלט משטח גבי על יונח הדשא  3.9.11.4
 .רעילות לא תהיינה הסינטטי הדשא יריעות  3.9.11.5
 אש בטיחות בדרישות יעמדו הסינטטי הדשא יריעות 3.9.11.6
 מצע הכנת לרבות הנדרשים, השיפועים כל :הסינטטי הדשא להתקנת הנחיות 3.9.11.7

 .החברה העירונית ובביצוע באחריות יהיו מהודק
  היצרן. להוראות בהתאם יחתכו השוליים השטח. פני על הדשא את לפרוש יש

  .אחיד. בכוון יהיו שהסיבים כך היריעות את להקפיד להניח יש 3.9.11.8
 .נראה בלתי שיאפשר חיבור באופן מדויק יהיה החיתוך 3.9.11.9

  היצרן. הוראות פי על הדשא ליריעות מתחת הדבקה שכבת למרוח יש 3.9.11.10
 .אחיד תהיה בעובי השכבה 3.9.11.11
 במטאטא הסיבים את להבריש יש היריעות והדבקת ההנחה סיום עם 3.9.11.12

 .מטאטא מכני או כביש
 מחירם את להציע יש בפתיתים צורך יש המוצע הדשא שבסוג ככל 3.9.11.13

 .נפרד מהמכרז בלתי כחלק
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 אחידה בצורה הדשא על לפזר יש היצרן, בהגדרות(אחרת  נאמר לא אם 3.9.11.14
 כוון כנגד ולהבריש  5% על תעלה לא 200 נפח עובר ויבש תכולת נקי חול

 .הסיבים זקיפות עד הסיבים
  קוורץ. חול גרגרי יוכנסו הדשא בתוך מ."מ 22-24 הדשא סיבי גובה 3.9.11.15
 שנתגלתה בעיה לכל אחראי הקבלן יהיה תקופת הבדק במהלך 3.9.11.16

 כתוצאה הנדרשים למעט תיקונים סביר, שימוש בעקבות במשטחי הדשא
 .חבלה או חורג משימוש

 . ימים מיום קרות הבעיה 7תוך   שיידרש, תיקון יבצע הקבלן 3.9.11.17
 מדידות, כולל הסינטטי, הדשא ובצוע תכנון :העבודה תכולת 3.9.11.18
 גובלי יישום ,הוראות היצרן בסיס על יישומו וניקויו, המשטח הכנת 3.9.11.19

 .כמפורט בדק ועבודות דשא
על כר הדשא להיות נקי משך כל ימות השנה מלכלוך, עשבים,  ניקיון: 3.9.11.20

 גזם או כל חפץ זר אחר.
 על הקבלן להקפיד על ניקיון שוטף של המדשאה בכל ימות השנה. 3.9.11.21

 
 בדקלים: טיפול  3.10

סוגיהם  לכל הדקלים של ירוקים כפות וכן ופירותיהם היבשים הכפות את יגזום הקבלן 3.10.1
 הדקלים של דישון השקיה, בשנה. פעמיים לפחות מנהל התפעול להנחיות בהתאם

 .  הטכני בהתאם למפרט
חודש אפריל. על ב) החורף אחרי. 2.  סוכות לפני. 1)  תמרים כפות גיזום ביצוע: מועד 3.10.2

טיפול נגד חידקונית  הקבלן לפנות את כפות התמרים והגזם למקום אשר יורה לו המנהל.
 הדקל, חודש בחודשו.

 
 בחורשות: טיפול 3.11

. בנוסף על הקבלן לשמור  עצים לטפל בחורשות בהתאם לאמור במפרט זה בנושאעל הקבלן 
עשביה  ניכוש עצים. גיזום לסעיף בהתאם גיזום ביצוע: במועד  החורשה נקייה מעשביה על 

למפרט כל  בתדירות יומית ובהתאם החורשה ניקיון ככל הנדרש וכפי שמורה מפרט המתחם.
ככל שמדובר בטיפול בעצים  פי שמורה מפרט המתחם.הדברת עשבייה ככל שנדרש וכ מתחם.

מעוכבי צימוח כדוגמת עצי אלון, אלות, לגטסרמיות וכיו"ב' אזי הקבלן ימציא לחברה 
 העירונית הצעת מחיר פרטנית ורק בכפוף לאישור ההצעה כאמור יכל בביצועה . 

 
 השקיה: מערכת ואחזקת טיפול .4

 
 הקיימים ההשקיה לאופני בהתאם אמצעי, בכל הקבלן י"ע תיעשה : ההשקיהכללי השקיה 4.1

 מכך כתוצאה ההוצאות המנהל מטעם האתר. י"ע שייקבע בשעות ובהנחיות המוחזק בשטח
 .ההשקיה לגבי שעות בדרישות שינויים יתכנו חשבון הקבלן. על תהיינה
 השקיה: ראשי בנושא הקשורים המתקנים כל שמירת על להקפיד הקבלן על 4.1.1

 הוראות והנחיות לפי תבוצע וכו'. ההשקיה בקר השקיה ,צנרת אביזרים, מערכת,
  .התיפעול מנהל

, במסגרת מכרז זה, בגין השקיה ובהתאם להוראות והנחיות הוצאות אספקת המים 4.1.2
 יחולו על המזמין. התיפעול מנהל

בריח" ו/או -מערכת במנעולים מסוג "רב ראשי סגירת ארונות על להקפיד הקבלן על 4.1.3
ימסרו למנהל מטעם הרשות, יש לדאוג לסגור ארונות ראשי מערכת  שו''ע המפתחות 

  .כלשהו לאחסון המערכת בארגז להשתמש אין ההשקיה, תום עם וברזים
 מיידית להודיע הקבלן על הקבלן לעבודות שלא קשורות תקלות של במקרה 4.1.4

 שלא יוודא וכן צפויות בלתי מים למניעת נזילות ידאג התקלה. הקבלן על לממונה
  .לדרוש מעבר כמויות השטח יושקה

 במקרה פ."בע הודעה י"עפ מיידית התקלה את יתקן הקבלן  ,תקלה של במקרה 4.1.5
 לעמוד הקבלן על ם.המי הקבלן בתשלום יחויב חוזרות ונשנות מים חריגות של

 המים. רשות של המים תקנות בבצוע
 האוטומטית.  פעולת ההשקיה את להפסיק עליו בחורף 4.1.6
המים  תאגיד של המים ממונה החל הקבלן באחריות יהיו ההשקיה מערכות כל 4.1.7

 ואילך.
 

 .ההשקיה מערכת ותחזוקת לטיפול היממה שעות בכל זמין היהי מוסמך מערכות השקייה 4.2
 ההשקיה מערכת של המתמדת ותקינותה לתחזוקתה עבודתו, בתקופת יהיה אחראי הקבלן

גילוי  משעת שעות, 8 תוך ולתקן מונהלמ לדווח עליו ,ידו על בכל השטחים המתוחזקים
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 הכרוכות באובדן רציניות תקלות ובאביזרים. בצנרת ופיצוצים דליפות נזילות, התקלה,
 .התקלה עד לתיקון המים זרימת את להפסיק גילויים או עם מיד לתקן יש מים, כמויות

 מהערבותינוכה  השקיה, המערכת השלמת או תיקון וכל יבדקו השטחים החוזה תקופת בסוף 4.3
בכל שנה בסוף חודש  .תו תקן בעלי בחדשים יוחלפו פגומים השקיה מערכת חלקי .הקבלן של

יולי יגיש הקבלן את קריאות כלל מוני המים בשטחי הגינון, כמות מים אשר נצרכה מעבר 
 להמלצות כאמור תחושב ותקוזז מחשבון הקבלן המתחזק. 

 יצרן י"ע שתוכנן כפי תקנית בצורה נעול להיות חייב הארון :השקיה בקרת ראש אחזקת 4.4
 לתקינות ידאג הקבלן ההשקיה של הרשות. מנהל אצל יהיה המפתח ועותק של (הארון
 את הארון יצבע הקבלן .בתוכו המים הצטברות ולניקוז העשבייה, לניכוש ,לניקיונו,הארון
 להשתמש איסור חל .עליו גרפיטי ויהיו במידה ובנוסף בשנה פעם היצרן י"ע המומלץ בצבע

 כל שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד .עובדיו הקבלן או של ומזון חומרים ,כלים לאחסון בארונות
 ינואר. חודש  השנה צביעה

אחראי  ויהיה ועדכנו כוונו המקומי, הבקר מערכת תקינות יוודא הקבלן :מקומי השקיה בקרי 4.5
 יבדוק עונת ההשקיה לפני בשנה פעם בחדש. החלפתו כולל למערכת הדרוש תיקון כל לביצוע

 לבקר סוללה יחליף הפיקוד, צנרת בתשתית יטפל הנדרש, ויתקן את ההשקיה בקר תקינות את
 ארון ההשקיה בדלת המגוף ומספרי הגדרות רישום את ויחדש וולט 9 מסוג אלקליין לסוללה

 סולל  והחלפת תיקונים שנתית, השנה בדיקה שוטפת כל תחזוקה :ביצוע מועד .המגופים ועל
ינואר. נכון למועד כתיבת שורות אלו האחריות על בקרי ההשקיה המרכזים מתבצעת  חודש

 מרחוק ע"י חברות התפעול.
ההשקיה  עונת לפני בשנה פעם .חיצונית נזילה חוסר מוחלטת, אטימה תהיה: ברזים ומגופים 4.6

 כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד .הצורך לפי ותיקונו המגוף תקינות בדיקת יבצע הקבלן
 ינואר חודש –תיקונים ,תקינות השנה בדיקה

 או במקרה המנהל דרישת י"עפ המים מד את להחליף יש סגור. במצב אטימה תהיה: מים מדי 4.7
 את יש לרשום השקיה של הרשות. יחידת מנהל הנחיות בהתאם תבוצע ההחלפה שבור, והוא
 הגשת עם השקיה יחידת מנהל לידי ולהעביר בחודש פעם המים במד שעברה המים כמות

 מועד .המערכת בראש השעון של והן תאגיד המים שעון של הן הינה לתשלום. הקריאה חשבון
 פעם – שעונים השקיה קריאת יח' מנהל להנחיות ובהתאם השנה כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע

 .חודש לכל 10 ה עד בחודש
 טבעות ואטמים/רשתות שלמות המסנן, בבית מסננים המצאות לבדוק הקבלן על: מסננים 4.8

 פגום והמסנן במידה השקיה. 'יח מנהל הנחיות לפי או בשבועיים, פעם המסנן ניקוי כן וכמו
 חברת של שרות איש י"ע המסננים את יש לבדוק אוטומטים מסננים בחדש. להחליפו יש

 מרץ בחודש בשנה פעם להחליף יש טרפלן המכילות עם טבעות מסנן בשנה.  פעם המסננים
 וטיפול ניקיון בדיקה,  :ביצוע מועד .השקיה יחידת מנהל של בתאום ופיקוח ההחלפה
 ינואר. חודש – טרפלן עם טבעות מסנן ההשקיה החלפת בעונת בשבועיים פעם – במסננים

 
 השקייה: אביזרי 4.9

 
 בסעיפים א הוזכרו שלא ההשקיה מערכת בראש המורכבים ההשקיה אביזרי כל  4.9.1

 והאביזר נפגם במידה תקין, במצב לשמרם שוטף באופן תחזקם הקבלן על 5 א 1-
 ולצבעם החלידו אם הברזל חלקי כל את לנקות הקבלן על .בחדש להחליפו יש

  .לשנה אחת עליון צבע של שנייה יסוד ושכבה צבע בשכבת
 ינואר. חודש– תיקונים תקינות: השנה בדיקת כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד 4.9.2
ההשקיה  גזרות לפי מתאימות ופיות אחיד ממטיר סוג על לשמור יש: ממטרות 4.9.3

 מערכת ההמטרה, תיבדק ההשקיה עונת לפני בשנה פעם .הגן שטחי בכל השונות
מכוונים.  ולא עקומים לא נכונים, בגבהים מסתובבים, לא נוזלים, ממטירים יתוקנו
 בהתאם השונות העבודות ההשקיה ויותאמו לגזרות הממטירים של הפיות יבדקו

 ההשקיה יחידת מנהל לדרישת בהתאם כן השקיה. כמו ומנהל יחידת יצרן להנחיות
 ההשקיה יש עונת במהלך .הצורך ותתוקן, לפי המערכת של ההמטרה ייבדק פיזור

 או יש לתקנם הצורך במידת, ומכוונים תקינים יהיו הממטירים שכל לוודא
 בהתאם העבודות .העוקבת ההשקיה ולפני התקלה גילוי אם מיד להחליפם
 .השקיה יחידת ומנהל יצרן להנחיות

 השקיה פיזור תקינותו ההשקיה. בדיקה עונת כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד 4.9.4
 פברואר. חודש -ותיקונים  

השקיה בטפטוף,  מערכת את לבדוק יש ההשקיה עונת לפני בשנה פעם: עילי טפטוף 4.9.5
 ובחיבורים שיתגלה בצנרת ליקוי כל לתקן ,שלוחות בסופי תקינים לחצים לוודא

קצות.  את ולנקות עגינה א ביתדות"מ 3 כל הטפטוף שלוחות את לקבע השונים,
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 הקיים סוג הטפטוף לפי השקיה יחידת ומנהל היצרן להנחיות בהתאם העבודות
  .בגן

 ההולכה ואיסוף וצנרת הטפטוף שלוחות שכל לוודא יש ההשקיה עונת במהלך 4.9.6
 גילוי אם מיד או להחליפן לתקנן יש הצורך במידת, בעותומקו תקינות יהיו שלהן

 3 ומנהל השקיה של הרשות. כל יצרן להנחיות בהתאם העבודות התיקון
 שלוחות קצה את יש לשטוף השקיה של הרשות מנהל דרישת פי על או/חודשים

 יהיו השטיפה שבריכות לוודא כן יש כמו שלוחה, סופי/ שטיפה הטפטוף ברזי
  .ונגישות מכסה בעלות גלויות,

 :חודשים – שלוחות קצה ההשקיה שטיפת עונת כל שוטפת תחזוקה: ביצוע מועד 4.9.7
 מרץ. חודש – וקיבוע תיקונים הטפטוף, תקינות ספטמבר בדיקה ,יוני ,מרץ

 
 :איסוף ופינוי של גזם, פסולת ולכלוך .5

 
 לכלוך, ניירת, מידי יום לאיסוף ופינוי של גזם, לדאוג הקבלן על כחלק מביצוע העבודות 5.1

 הפסולת מתחזק, הוא שאותם הגינון, משטחי פסולת אחרת וכל עשביה שאריות גרוטאות,
על השטחים באחזקת הקבלן להיות  .מנהל התפעול בהתאם להוראת ותסולק תיאסף, תרוכז

 נקיים באופן קבוע. 
וכיו'ב.  דשאים, שיחים, שבילים, ארגזי חול –הפסולת יתבצע בכל שטחי הגן  איסוף ופינוי 5.2

 מטרים 1.5 -ב למען הסר ספק מובהר כי האחריות של הקבלן לפינוי כאמור כוללת טיפול
 אחזקה. בשטחי המוגדרים לגבולות מעבר נוספים

השנה  ימות כל במשך יבשה, או ירוקה חורפית, קיצית או עשביה תהיה כי לא הקבלן ידאג  5.3
 החורפי הבר עשבי להשאיר את כי ניתןמנהל התיפעול אם נתקבלה הנחיה ברורה של  אלא

עשבי  לפני התייבשות רק העשבייה את ינכש הקבלן להתייבשותם. במקרה כאמור  קרוב עד
 .הקיץ הבר לקראת

לעיל שירותי איסוף הפסולת יכללו, בין היתר, הורקת אשפתונים ופחי  מבלי לגרוע מהאמור 5.4
גירוף שבילים, גירוף  אשפה, החלפת שקיות באשפתונים ופחי אשפה, איסוף צואת כלבים,

ארגז חול, איסוף ניירות, שקיות וכו' והכל בתוך  שיחים, ערוגות, פרחים ואדניות. השירות 
 בבוקר מידי יום. 10:00כאמור יבוצע עד השעה 

לעיל ומידי יום שירותי איסוף הפסולת יכללו גם פינוי של כל שטחי המדרך  בנוסף לכל האמור 5.5
 וגירוף כל שטחי הגן האחרים.

, כסחת דשא לת והגזם לנקודה מאושרת ע"י מנהל התפעולאת כל הפסו על הקבלן לפנות 5.6
 ופסולת פזירה תרוכז בשקיות פלסטיק. נקודת האיסוף תהא באזור הרשות. 

 
 שבתות חגים ומועדים: 5.7
 

עבודות איסוף ופינוי הפסולת כמפורט לעיל יחולו במהלך שבתות, חגים  מובהר כי 5.7.1
לבצע את כלל  ומועדים ובמיקומים כפי שיקבעו הממונים בחברה העירונית, יש

  .ים הספציפיים של כל אתרהמפרטהעבודות נשוא סעיף זה מול הנחיות 
גם והפארקים בנוסף לימי החול,  הגנים לניקוי עובדים להפעיל על הקבלן 5.7.2

 י המתחמים.מפרטהשבתות והחגים ובהתאם ל בשבתות ובחגים, במוצאי
איסוף ופינוי הפסולת תבוצענה בכל ימי העבודה כהגדרתם כולל עבודות ניקיון  5.7.3

 בימי השבתות והחגים למקום ריכוז שיקבע על ידי מנהל התיפעול.
וכל לצורך ביצוע העבודה כאמור, על הקבלן להעמיד עובדים כולל ציוד ניקיון  5.7.4

הספציפי  המפרטהכללי ו המפרטשאר הציוד לשם מתן מענה מלא מול דרישות 
 לאתר.

 
 
 : )להלן:"השתילים"(שתילים רב עונתיים ועונתיים ושתילת אספקה .6

ע''י המזמינה ו/או ע''י הקבלן מול מחירון המכרז עפ''י שיקול דעת  יסופקו השתילים  6.1
 בורות חפירת השתילים בשטח, פיזור הובלה, אספקה, כוללת העבודה המזמינה בלבד.

 אדמה, עודפי פיזור לעומק, והשקיה הידוק שתילה, .מנהל התפעולבמידות כפי שיורה לו 
לאתר  יוחזרו העציצים עודפי .מנהל התפעול שיורה כפי מאושר למקום סילוק מכלים

 חשבונו, ועל הקבלן י"ע יוחלף בתוך שבועיים נקלט שלא שתיל .עליו מנהל התפעולשיורא 
 .העבודה כולל

מובהר כי, ביצוע עבודות השתילה לא יפגעו בביצוע עבודות האחזקה השוטפת במסגרת  6.2
 מכרז זה.
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במקרים של חוסר או ונדליזם ישלים הקבלן את החוסר בהתאם לסוג זן וגודל השתיל אשר  6.3
קמל או הושחט, כולל הספקה ושתילה על חשבון הקבלן וללא תוספת תשלום.  החברה 

רונית רשאית לדרוש מהקבלן ועל הקבלן לספק לחברה העירונית שתילים בהתאם לסוג העי
ולכמות אשר יורה להם המנהל וזאת בתשלום נוסף עבור השתילים בלבד ועל פי מחירון 
המכרז בהפחתת הנחת הקבלן, עוד מובהר כי כמות השתילים העונתיים תקבע מעת לעת 

. למען הסר ספק מובהר, כי החברה העירונית ע"י המנהל והקבלן מתחייב לספקם במועד
 תשלם לקבלן עבור שתילת השתילים במצב בו החברה העירונית תרכוש את השתילים. 

 
 עבודות רג'י: .7

 עבודת כח אדם כללי: 7.1
פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות  7.2

החליט לא לקבוע עבורן מחיר  התיפעולמנהל דידה בתוך סעיפי החוזה ואשר למ
 לעבודה נוספת  אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.

ואין הקבלן רשאי  מנהל התפעולביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  7.3
אולם האחריות לניהול  עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל התפעוללבצען על דעת 

 וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.העבודה 
ביומן ואין הקבלן רשאי  מנהל התפעולהרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י  7.4

 זה אלא אם בוצעו לפי הוראות מנהל התפעוללתבוע ביצוע שעות עבודה לפי סעיף 
 ו לפי שעות עבודה.ונרשמו באותו היום ביומן העבודה, עם פרוט איזה עבודות בוצע

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים  הגדרת ההיקף: 7.5
כבר בשטח. הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, 
מפעילים חומר קטן, כלי עבודה, שימוש במחסן ניהול עבודה וכו', וכן רווח הקבלן וכל 

ות קיץ וכו', רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי ההוצאות הסוציאליות, שע
 סוג כפי שפורט בכתב הכמויות.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש  7.6
 לביצועה התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

לו אינו די יעיל בהתאם אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות א 7.7
לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על 

 חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.
מנהל החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים. חלוקה לסוגים:  7.8

כל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל, יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שניתן ל התפעול
 בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

לעבודות כח אדם בתנאי רג'י המחירים לטובת עבודות שאינן כלולות מחירים:  7.9
 .ולדרישת החברה העירונית ילקחו ממחירון המכרז מינוס הנחת הקבלן

 עבודת ציוד מכני הנדסי ברג'י: 7.10
בו ככוללים: המחירים לשעת עבודה המוצגים במחירון המכרז ייחש 7.10.1

שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, 
 ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבור זמני נסיעה,  7.10.2
 בטלה ו/או תוספת כלשהי.

 
 כללים: ותנאים פיתוח והקמת מערכות השקיה מבוא .8

 
הקבלן  ,קבועה או בכל מקום אשר יורה לו המנהל השקיה מערכת אין בהם במקומות 8.1

הזוכה, על פי דרישת הרשות, ידאג לספק ולהתקין מערכות השקיה בהתאם להנחיות 
ובאישור החברה העירונית, המערכות החדשות יהיו רכושה של  מנהל התפעולוהוראות 

 הרשות ובאחריותו של הקבלן הזוכה.
 חברה, מכל יספק הקבלן ישראלי. תקן תו עם ריםובאביז בחומרים להשתמש הקבלן על 8.2

  שנה. לאותה מעודכן תקן תו באבזריה, שהוא משתמש
 .משתמש בהם הוא והחומרים האביזרים לטיב אחראי יהיה הקבלן 8.3
 מנהל התפעול לרוכשם. יש יצרנים ומאלו הדרושים הצינורות סוג את יקבע מנהל התפעול 8.4

 שמות ואת הדרושה הכמות את והאביזרים הצינורות סוגי העבודה את ביומן יפרט
 .מנהל התפעול לדרישות בהתאם הצינורות והאביזרים את יספק הקבלן היצרנים.

 אחריותו על יהיו הקווים הפעלת עד בשטח שימצאו וכו' העבודה הציוד, החומרים, כל 8.5
 חומרים, לגניבת לחבלה, אחריות בכל תישא לא והחברה העירונית הקבלן הבלעדית של

 .נזקים אחרים או מכשירים כלים,
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 בהתאם יבוצעו אביזרים, הרכבת הלחמות תבריגים, הכנת הצמדות, :כגון העבודות כל 8.6
  41פרק (הביטחון משרד בהוצאת והשקיה גינון לעבודות כללי מפרט לתקנות והנחיות

 (.2009פברואר 
 שכלולה האספקה או העבודה סוגי כל את מהקבלן להזמין מתחייבת החברה העירונית אין 8.7

 .בכתב הכמויות
 לשטח והתאמתן התוכניות את יבדוק הקבלן לביצוע, השקיה תוכנית קיים בו בפרויקט 8.8

 שהיו לטעון הקבלן יוכל לא הביצוע לאחר כאלה. לו יש אם הערותיו, את ויעיר לפני הביצוע
 .בכתב המנהל ידי על לו שיינתנו ביצוע הוראות ינהג לפי וכן פגמים בתכנון,

 12על הקבלן להעמיד איש טכני למערכות ההשקיה מטעם ספק מערכות ההשקיה למשך  8.9
 חודשיים מביצוע התקנת מערכות ההשקיה בחברה העירונית. 

 צנרת לכסות אין כן כמו כוחו, בא או מפקח נוכחות ללא עבודה בכל להתחיל אין 8.10
 .עבודה ביומן שיצוין כוחו בא או מנהל התפעולאישור  ללא

 תכנית להגיש יש העבודה בגמר יתפתלו. לא שהצינורות הכיסוי לפני להבטיח יש 8.11
 (.AS MADEביצוע למנהל ) 

 לכל חודשים,  12בת הבדק לתקופת אחראי יהיה הקבלן העבודה, תקופת בתום 8.12
 .השקיה עבודות

 . מ"ס 60 בעומק – ויותר מ"מ 75 קוטר חפירת העומק צנרת להנחת תעלות חפירת 8.13
 25 עד מ. קטרים"ס 30 בעומק - מ''מ 25מ''מ עד  40 .מ"ס 40 בעומק – מ''מ 40מ עד "מ
 כמות ,החפירה עומק ,הקרקע לטיב בהתאם יהיה התעלה רוחבמ. "ס 20 בעומק – מ"מ

 האביזרים. והברגת הנחת הצינור נוח ממיות לשם וכיוצ"ב הכל הצינורות
 הצינור הנחת לפני התעלה ניקיון 8.14
 התעלה וימצאו בתחתית במידה מאבנים, ונקייה ישרה להיות התעלה קרקעית על 8.15

 במקומות בהם לקרקע. הצינור הצמדת לפני .לעקרם הקבלן על יהיה שורשים בדפנותיה או
בתנוחתו  שינוי יוצר שלא כדי מתאימה גומה בתעלה לחפור יש אחר, אביזר או מצמד ישנו

 לאחר חול או חולית בחמרה בתעלות הצנרת את לכסות יש .הצינור של האחידה האופקית
 בלחץ. הקו ובדיקת הקווים שטיפת הנחתה,

 עקב לתעלות שייגרם נזק בכל מתאים. חיבור להתקין אלא בזוית צינור להניח אין 8.16
 חשבונו על התיקונים יחולו אחרת, מסיבה אחרים מים גשמים, מי חדירת ,התמוטטותם

 הקבלן. של
 משאריות נקי והכיסוי, החפירה עבודות לאחר השטח את הקבלן ישאיר בכל מקרה, 8.17

 וכו'. כורכר פסולת
 .מנהל התפעול הנחיות ולפי מקצועי באורח עבודתו את לבצע הקבלן על 8.18
 ערך מטעמו. העבודה ביצוע בזמן עובדיו י"ע שייגרמו לנזקים אחראי יהיה קבלן 8.19

 ינוכה זה כל וכו, ספסלים תאורה, עמודי שפה, אבני מדרכות, גדרות, שייגרם לעצים, הנזק
 .הקבלן של משכרו

 מפה לחברה העירונית להמציא החשבון, הגשת עם העבודה, כל בגמר חייב הקבלן 8.20
מידה  בקנה לו שהומצאה הגן תוכנית על והאביזרים הבריכות הקווים, כל מעודכנת של

1:250 (AS MADE). 
 ארון  השקיה, בקר חיבור, אביזרי אביזרים, והתקנת אספקה השקיה מערכת ראש 8.21

 .הדרושות המפורטות העבודות ומכסה וכל
 האביזרים, כל כולל המים, אספקת לקו התחברות כולל המערכת ראש התקנת מחיר 8.22

 .מנהל התפעול להוראות בהתאם החיבור וצנרת הרכבתו צנרת, מיקום הראש,
 הארון מידות .המוסמכת הרשות להנחיות בהתאם יורכב חשמלי פלט עם - המים מד 8.23

 ינעל בקרה ראש . הארוןמנהל התפעולבהתאם לדרישות  הראש. השלמת לאחר יקבעו
 מפתחות. במנעול

 הרכבה על השקיה, בקר אספקת :כולל המחיר מרוחק/מקומי השקיה בקר 8.24
 לדרישת בהתאם .לשנה באחריותו ואחריות היצרן הנחיות לפי הרכבה ,הנלווים האביזרים

  השקיה. הגנה המערכת בארון מותקן הבקר החברה העירונית,
 

 כח אדם וציוד: .9
הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז את כל כח האדם המקצועי כח אדם:  9.1

הדרוש לביצוע מיטבי של משימותיו, בכמות הנדרשת במפרטי האתרים, מספקת בהתאם 
 לתוכנית העבודה ובלבד שמספר העובדים שיעמיד יהא כדלקמן:

 מבנים באתר והשטחים המרוצפים.עובדי גינון לאחזקת שטחי הגינון  9.2
 5-מאושר ע"י משרד החקלאות בעל ותק של כ-מקצועי הכולל גוזם מומחה צוות גיזום גובה 9.3

-מטר מצוידים בכלי עבודה לגיזום ל 12אנשי צוות קרקע ומנוף סל בגובה  2שנים כמוסמך, 
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שי להפחית י האתרים. המנהל יהא ראמפרטשעות נטו( סה"כ כמות כמפורט ב 8יום עבודה ) 1
 ו/או להוסיף ימי עבודה בהתאם להצעת הקבלן למכרז זה.

, יצברו לזכות החברה העירונית לביצוע, במועד אחר אשר יקבע על ידי ימי הגיזום שהופחתו 9.4
המנהל.  העובדים אותם יעמיד העובד לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי 

 שעות.  8יכולת פיסית לביצוע המשימות ויעבדו במסגרת משמרות בנות 
בלת אישורו של הקב''ט מותנה בקאותו יעמיד הקבלן במסגרת מכרז זה,  קבלת כח האדם 9.5

. עובד אשר לא יאושר ע''י הקב''ט העירוני לא יועסק ע''י הקבלן לביצוע עבודות מכרז העירוני
 זה ועל הקבלן לדאוג להעמיד עובד אחר במקומו בהתאם לדרישות המכרז. 

העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יועסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה  9.6
 ו אינה יעילה.  מספיקה א

לפני תחילת עבודתם לשם ביצוע עבודה מקצועית טובה והשגת תפוקת  העובדים יתודרכו 9.7
 עבודה מרבית. כן יתודרכו לעבודה מול אזרחים באדיבות ובסבלנות.

לחודש במשך כל תקופת עבודתו, הקבלן ימסור  1 -החל ממועד תחילת עבודתו ומדי חודש ב  9.8
ות העובדים שהוא יעסיק מדי יום בכל אזור ובכל מתחם. למנהל רשימה, בה יפרט את כמ

כמות העובדים הרשומים ברשימה מחייבת את הקבלן ותועסק על ידי הקבלן בפועל. בגין כל 
עובד שלא יועסק או יועסק חלקית, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם מראש כמפורט להלן. אם 

ה זה באזורים ובמתחמים יתברר למפקח, כי לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא חוז
הקיימים המפורטים בתוכנית העבודה, יש צורך להפחית או להוסיף בעובדים ו/או בציוד 
ואמצעים נוספים ו/או בכלי רכב נוספים לפיזור העובדים בנוסף לכמות המופעלת על ידי 
הקבלן, הקבלן מתחייב לספק ולהעסיק לשם ביצוע הדרישות וההתחייבויות לכל אזור ולכל 

עובדים נוספים במחיר עלות עובד לפי מחירון מכרז ובהפחתת הנחת הקבלן.   25%תחם, עד מ
ו/או לספק ציוד ואמצעים נוספים ו/או כלי רכב נוספים לפיזור עובדים, ככל שיידרש על ידי 

 ו/או המנהל.  מנהל התפעול
ביצוע בהתאם להזמנה מיוחדת של המנהל בכתב, הקבלן יספק ויעסיק עובדים נוספים, ל 9.9

או המנהל.  במקרה  מנהל התפעולעבודות ניקיון מיוחדות נוספות במקומות כפי שיורה לו 
זה, החברה העירונית תשלם לקבלן תמורה נוספת עבור כל עובד, בהתאם למחירים 

 המפורטים בסעיף עבודות נוספות כמופיע  במחירון המכרז.  
חדש בעל ותק מוכח בניהול  2מנהל עבודה בעל הסמכה של גנן סוג מנהלי עבודה:  9.10

 לפחות(. 2018עבודה. המנהל יהיה מצויד בכלי רכב מסחרי+ נגרר )שנת ייצור 
של אחראי מערכות השקיה ממונע אשר שולט ובקיא בכל  עובד בעל תעודת הסמכה 9.11

סוגי מערכות ההשקייה, פיקוד רחוק, מחשבים מקומיים ורשת הטפטוף וההמטרה. מינוי 
ד בעל הסמכה למערכות השקיה מטעם הקבלן טעון אישורו המוקדם מנהל העבודה ו/או עוב

של המנהל,  המנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו  או להפחיתו ממצבת 
העובדים בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך. הקבלן או מנהל העבודה ימצא באזור העבודה 

מנהל ת, יקבל הוראות המנהל ו/או במשך כל שעות העבודה, ישגיח על אופן ביצועה ברציפו
 בכל הגנים ובמידת הצורך יתקן כל הטעון תיקון. התפעול

צויד ברכב מתאים לביצוע העבודות נשוא המכרז ובמכשיר טלפון מנהל העבודה י 9.12
סלולארי אשר יהא זמין בכל שעות היממה ויהא מוסמך לקבל החלטות, ככל שיידרש. לצורך 

 דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן. - התפעול מנהלקבלת הוראות המנהל ו/או 
כל הכלים אותם יעמיד הקבלן יהיו בתחום העיר בימי העבודה כהגדרתם ובמצב ציוד:  9.13

תקין, כלי העבודה יהיו כשרים ותקינים לביצוע העבודה הדרושה נשוא המכרז,  הקבלן 
ים לביצוע העבודות מתחייב לעמיד את כל הציוד, החומרים, הכלים ושאר האמצעים הדרוש

 נשוא המכרז. 
 

 מנגנון התמורה: .10
 

 במסגרת לטפל שעליו הגינון שטחי כל על הקבלן יעבור עבודתו תחילת כאמור לעיל עם 10.1
"( לכל שטחי הגינון, עליו לכלול בכל תיק תיק אתרהמכרז ויכין מסמכי עדות )להלן: "

 .עבודתומתחילת  יום 60תוך  בשטח וזאת שנמצאים הליקויים כל האתר את
בגין כל יום איחור בהגשת תיק הגן לידי המנהל, יהא רשאי המנהל להפחית ו/או לקזז  10.2

 .   ₪ 200סכומים מהתמורה החודשית, סך של 
(, יקבע המחיר  9 'א ככל שקיים חסר של פריט / שירות במחירון המצורף למכרז )נספח 10.3

מהמחיר המופיע  %20מאגר מחירי בנייה ותשתיות" בהנחה של -בהתאם למחירון "דקל
 במחירון "דקל".
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 :העבודהיומן  .11
 

להביא מדי יום ולנהל יומן עבודה לכל אזור עם טופס מקור והעתק, בו  הקבלן מתחייב 11.1
יירשמו מדי יום כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות בכל אתר, פירוט שמות כל עובד, 

בדבר  מנהל התפעולהערות ציוד ואמצעים, ושעות עבודה בפועל. ביומן יירשמו הוראות ו
מהלך ביצוע העבודות, לרבות הוראות והערות הקבלן בדבר מהלך ביצוע העבודות, הערות 

 מנהל התפעולשבגינם נקנס הקבלן, נזקים שנגרמו, אם נגרמו וכן כל דבר אחר אשר לדעת 
יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, לרבות כל דרישות ושינויים 
וכל סיכום בין הקבלן, למפקח ו/או למנהל ו/או לחברה העירונית, לקראת סיום העבודות 

 מטעם העירייה בחתימתו את סיום העבודות. מנהל התפעולשל כל יום עבודה, יאשר 

עם החברה העירונית דו"ח ריכוז חודשי בהתאם ליומן מט מנהל התפעוליפיק  מדי חודש 11.2
 היומי.

 כאמור לעיל יועבר לחברה העירונית הן באופן ידני. עותק מהדו"ח 11.3

הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע  11.4
 העבודות.

ניתנו לקבלן בכתב  יחשבו כאילו מנהל התפעולידי -אשר ירשמו ביומן על הוראות והערות 11.5
 ותחייבנה את הקבלן, בין אם נתנו בנוכחותו ובין אם לא.

 ומנהל הקבלן. מנהל התפעול, ייחתם ויאושר אחת לשבוע על ידי היומן ייבדק 11.6

 
 הפסקת עבודות: .12

 

הבלעדי, על הצורך  הדעת-אית להורות לקבלן, לפי שיקולרש החברה העירונית 12.1
בהפסקת העבודות, כולן או מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן 
קשורות בביצוע חוזה זה. והקבלן מתחייב למלא אחרי הוראה כזו של החברה 

 ימים ממועד קבלת ההוראה. 10-העירונית לא יאוחר מ

, רשאי הקבלן לדרוש כאמור לעיל, לפרק זמן של יותר משלושים יום הופסקו העבודות 12.2
ידו עד -מהחברה העירונית עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על

למועד הפסקת העבודות לפי המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי 
 עבודות אלו.

כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצויים  תשלום הסכום 12.3
 צאות מיוחדות שנגרמו לו.ותביעה עבור הו

מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת  למען הסר ספק 12.4
-העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על

ידו.  כמו כן פיגור בתשלום התמורה לקבלן על ידי החברה העירונית במועד, לא תהווה 
 סקת עבודה ותהווה הפרה יסודית של החוזה.עילה להפ

 
 היתרים ורישיונות: .13

 

לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או  הקבלן מתחייב 13.1
היתר, על חשבונו, לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, 

 או מי מטעמו  וזאת בכפוף לכל דין.

עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק  13.2
 רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

. הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל הוראות כל דין 13.3
 דין.

הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך עובדים וקבלני משנה:  13.4
העבודות לקבלן משנה ו/או להעביר, ו/או להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא 

 מכרז זה ללא אישור מראש ובכתב של החברה העירונית. 
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 שמירת דינים:  .14

ים, תקנות, הוראות, הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוק 14.1
צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל , וכן לבצע 
כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, 
ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום 

תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן  אגרות, וכל
בביצוע העבודות על פי הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים 

 בהתייחס למערכות תשתית וכבלים. 

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים  14.2
, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. בחוזה

הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 
הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של 

 כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח 

הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את החברה העירונית בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם  14.3
בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, 

ה, וכן בגין כל קנס או לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כז
תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור 

 לעיל.

החברה העירונית מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר  14.4
עם  לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד

 העירייה.

הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני  14.5
, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של 1952 –העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או 
 לעובדיו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או  14.6
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים 1961 –מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב 
, לרבות בדבר ימי ושעות מנהל התפעוליות המנהל ו/או ביצוע העבודות ולקיים את כל הנח

העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך 
הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה 

ות כלפי תושבי העיר לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיב
 ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה.

 
 עבודות בגובה: .15

 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע גיזומי עצים עובד מוסמך מטעם משרד החקלאות ומורשה  15.1
 לעבודות בגובה מטעם משרד הכלכלה והעירייה לביצוע עבודות בגובה. 

מטר לפחות, הקבלן יעמיד גוזם מוסמך  12עבודות הגיזום יבוצעו באמצעות מנוף סל בגובה  15.2
י מפרטעובדי קרקע לאיסוף ועירום, בתדירות על פי  2שנים לגיזום בגובה + צוות  5-כ

 האתרים ובתיאום עם מנהל.מפקח במתחם.   
 

פק מובהר כי העירייה הקבלן יאחסן על חשבונו את כל הציוד שברשותו, למען הסר סאחסון:  .16
 לא תהא אחראית על הקצאת מחסן לקבלן עבור ביצוע השירותים.
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 1נספח א' 
 "360מפרט לעבודות גינון וחצרנות למרכז הספורט "

 
 מידע כללי: .1

 052-3666387 –נייד  ;במערב העיר, איש קשר: טלי 2כתובת המרכז: רחוב האוניברסיטה  1.1

, טיפול במדשאות, בערוגות אשפתוניםשטח העבודה לטיפול כולל: סריקת ניקיון וריקון  1.2
מגוננות ושטחי אדמה חשופים, חרמוש וניקיון שטחים מרוצפים, טיפול בכיכרות, מסלעות, 

בני ניקיון ואחזקת מ, בריכות שחייה )אחת מקורה( וחניות בהיקף המתחם 2מגרשי ספורט, 
 באופן מלא, כולל שבתות וחגים.המרכז פעיל . שירות

 הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב. המפרטעל הקבלן לעמוד בכל הנחיות  1.3

 כל החומרים כאמור יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 1.4

 הכללי ובתיאום מול מנהלת תפעול. מפרטביצוע הדברות מחייב לפי  1.5

 :דרישות להעמדת כוח אדם ותשומות .2

העבודה טיפול גנני,  צוות העובדים לצורךחם יבוצעו אחת לשבוע על ידי העבודות שבמפרט למת 2.1
 ובתיאום מנהלת תפעול. 15:00ועד השעה  07:00בימי א' בלבד מהשעה תבוצע 

בשעות פעמים בשבוע  3 -לביצוע סריקה, ניקיונות ותחזוקה כללית כהקבלן יעמיד עובד גינון אחד  2.2
   13:00 -ל 07:00בימי ו' בין השעות   15:00עד  07:00

הטיפול הגנני יכלול גיזום מקצועי ונכון של עצי הנוי והפרי, גיזום שיחים וסילוק כל חומר יבש  2.3
 בצומח.

 דרישה לטיפול במדשאות .3

במתחם מדשאות כל הלת: כיסוח הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכול 3.1
 הקפדה על כיוון ממטירים לכיסוי שטח אחיד, בתדירות של יום עבודת כיסוח אחד בכל שבוע. 

כולל מתקן  ת טרקטורוןחלצורך מתן השירות וביצוע העבודות כהגדרתם יש להעמיד מכס 3.2
 בשבוע עבודה.פעם אחת  -איסוף בתדירות של ככולל  ומכסחת ידנית איסוף

במקומות בהם לא קיימת גישה למכסחת מוטורית או  שימוש בחרמש מוטורי יתאפשר רק 3.3
 לטובת חיתוך שולי המדשאה )קנטים(.

 ניקיון מדשאות משארי כסחת, עשבייה או כל לכלוך אחר, יבוצע ויפוקח בקפדנות יתרה. 3.4

הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, דישון "סטרטר" והשלמת מרבדי  3.5
 מרגע קבלת התראה, ימי עבודה  2דשא תוך 

קבלן מתחייב לביצוע איוורור מדשאות כהגדרתו כולל פיזור דשן אביב בשחרור איטי אחת  3.6
מרץ לפי הנחיית מפקח, דישון נוסף בשחרור איטי בעונת הסתיו לפי -לשנה בחודש פברואר
 הנחיית מנהל/מפקח.

השקע/בור באדמת  שעות על ידי כיסוי 24במצב שקעים בורות או ניוון במדשאה, יטופל תוך  3.7
 חמרה חולית והשלמת מרבדי דשא מסוג זהה על חשבון הקבלן וללא תוספת תשלום .

יש להמנע מקירקוף מדשאה על ידי כיוון גובה סכינים בהתאם לסוג הדשא, שימוש בחרמש  3.8
מוטורי רק לצורך כיסוח שולי מדשאה ועשבייה, איסור מוחלט לבצע כיסוח מדשאה על ידי 

 ניתן להדביר שולי מדשאה בחומר מגע בלבד להדברת עשבייה ודגניים(.חרמש מוטורי. )
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 דרישה לעבודות גינון והשקייה .4

גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיח מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה, אין  4.1
להותיר שארי ענפים על גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכם. יש לגזום 

שפלשו מחצרות פרטיות ואליהן באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי  צמחייה ועצים
 גזם בשטח העבודה.

פי ל 'יח 1,000 -פעמיים בשנה סה"כ כ 2על הקבלן לספק ולשתול פרחי עונה בכוסית מס  4.2
 הנחיות מנהל התיפעול וללא תוספת תשלום.

על ידי עובד שהוכשר שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע  לוודאעל הקבלן  4.3
אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע הדברת  לוודאלכך, 

 /המנהל ולקבל אישורו לביצוע.מנהל התפעולעשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף  4.4
 ל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. והממטירים באופן מלא כול

 י והנוי ובערוגות המגוננות כולל:הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפר 4.5
 דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גיזום גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 ומזיקים ע"פ הנחיות,מריחתאיטי,עישוב,קילטור,גיזום,תמיכה,ניקיון,הדברת כנימות 
 משחה לפצעי גיזום, וסילוק חומר יבש.

ות המתחמים( ובהתאם להנחי 2-ימי עבודה בשנה ל 10עצים בכלל וגיזום גובה עי מנוף ) 4.6
 מנהל התפעול.המפרט הכללי ובתיאום מול 

 מידע בדבר ארועים מיוחדים .5

 במהלך השנה מתקיימים ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת בתחום הגינון והניקיון.  .5.1

התפעול של המרכז או ממונה שיקבע יתדרך את מנהל הקבלן לפעולות שיש לבצע מנהלת  .5.2
 עקב ארוע והצורך בהתארגנות מיוחדת ו/או העמדת תוספת כוח אדם.
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  2 נספח א'
 מפרט לעבודות גינון וחצרנות למתחם "אמפי פארק חדש"

 מידע כללי .1

 בראשון לציון )מתחם האגם( ינסטרכתובת האתר: שדרות מ 1.1

 054-6728507תפעול: נתי יאבו טלפון מנהל  1.2

 המתחם משמש לארוח הופעות וארועי תרבות שונים. 1.3

 הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב. המפרטעל הקבלן לעמוד בכל הנחיות  1.4

 כל החומרים חומרי הניקיון ונייר הטואלט יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 1.5

 ל.ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תפעו 1.6

 דרישות להעמדת כוח אדם ותשומות .2

לניקיון יומי של  15:00עד  07:00העמדת עובד תחזוקה קבוע מיום א' ועד יום ה' בין השעות  2.1
כל המתחם ומבני השירות, עבודות גינון קלות כגון כיסוח שולי דשא, טיפול בבורות בדשא, 

 מול מנהל התפעול.פריצות השקייה,סילוק ענפים ועצים שקרסו ועבודות שונות בתיאום 

הכללי אחת לשבוע  המפרטהקבלן יעמיד צוות גננים לטיפול גנני ככל שידרש ועל פי הנחיות  2.2
,  האמפי פארק אינו פעיל ועבודות 01, 12, בחודשים  15:00עד  07:00בלבד בין השעות   ביום ב'

 הגינון יצומצמו באופן משמעותי בהנחיית מנהל התפעול.

 דרישה לטיפול במדשאות .3

הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח מדשאות אחת לשבוע,  3.1
 כיוון ממטירים לכיסוי שטח אחיד, הקפדה על

דשא כהגדרתו כולל סל איסוף כסחת לכיסוח כל כולל איסוף הקבלן יעמיד טרקטורון כיסוח  3.2
 המדשאות במתחם לסבב עבודה אחד בכל שבוע בתיאום מול מנהל תפעול.

הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, דישון "סטרטר" והשלמת  3.3
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה(,  2מרבדי דשא תוך 

הקבלן מתחייב לביצוע איוורור מדשאות כהגדרתו כולל פיזור דשן אביב בשחרור איטי אחת  3.4
בעונת הסתיו לפי איטי מרץ לפי הנחיית מפקח, דישון נוסף בשחרור -לשנה בחודש פברואר

 .מנהל התפעולהנחיית 

מניעת קירקוף מדשאה על ידי כיוון גובה סכינים בהתאם לסוג הדשא, שימוש בחרמש  3.5
מוטורי רק לצורך כיסוח שולי מדשאה ועשבייה, איסור מוחלט לבצע כיסוח מדשאה על ידי 

 ה ודגניים(.חרמש מוטורי. )ניתן להדביר שולי מדשאה בחומר מגע בלבד להדברת עשביי

  דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .4

הקבלן יבצע בכל בוקר, סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון ושטחים מגוננים, החלפת  4.1
ע"ב יומי, ניקיון שטחים מרוצפים, מגרשי ספורט, חניות, כבישים,  אשפתוניםשקיות ב

יפנה כל פסולת  , משטחי גומי ושטחי גינון, הקבלןסינטטישבילים, מתחמי משחק, דשא 
 אשר הושארה בגן ואינה שייכת, למרכז הפסולת ו/או המיחזור בתיאום מול מפקח.

הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכת ההשקייה, ייצוב שלוחות הטפטוף ותקינות  4.2
 הממטירים, יבצע תיקוני פריצות השקייה, כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב.
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יקיון כל מבני שירותים בתדירות כמתבקש, על הקבלן לשאת על הקבלן לבצע ולשמור נ 4.3
 בעלויות חומרי הניקוי ונייר הטואלט כנדרש.

על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הפארק. על הקבלן לטפל בהסרה  4.4
 וניקיון ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים, עמודים, רצפות ומבנים בכל שטח הבריכה.

, סינטטיצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל כל השטחים המרוצפים, דשא על הקבלן לב 4.5
 מתקני משחק ודומם בימי ארועים בתיאום מנהל האתר.

על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי, הקבלן יבצע השלמת  4.6
 ('יח 2,000 -כפעמיים בשנה )סה"כ לשנה כ 2פרחי עונה בכוסית מס 

לשיקום קרעים וקרחות שנוצרו מכל סיבה לפי  סינטטיהקבלן ישלים מרבדי דשא חי או  4.7
הצורך ולפי דרישת המנהל, על הקבלן לספק להוביל לפרוס ולשתול על ידי צוות העובדים 

 וללא תוספת תשלום.

 על הקבלן לכוון ולהקפיד על יום העבודה ביום הוצאת הגזם בתיאום מול מפקח. 4.8

 ינון והשקייהדרישה לעבודות ג .5

גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיח מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה, אין  5.1
יש לגזום  להותיר שארי ענפים על גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכם.

צמחייה ועצים שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין 
 זם בשטח העבודהלהשאיר שארי ג

שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע על ידי עובד שהוכשר  לוודאעל הקבלן  5.2
אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע הדברת  לוודאלכך, 

 ולקבל אישורו לביצוע. מנהל התיפעולהקבלן יהיה לתאם מול  עשבייה, על

פקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף הקבלן יהיה אחראי על ת 5.3
 והממטירים באופן מלא כולל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. 

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי הנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום גובה ע"י  5.4
מנוף כהגדרתו,פיזור קומפוסט,דשן בשחרור 

גיזום,תמיכה,ניקיון,הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות,מריחת איטי,עישוב,קילטור,
 משחה לפצעי גיזום, וסילוק חומר יבש.

גיזום עצים בכלל וגיזום גובה עי מנוף בתדירות של יום עבודה אחד בשנה, בהתאם להנחיות  5.5
 הכללי ובתיאום מול מנהל. המפרט
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   3 נספח א'
 המוזיקה" מפרט לעבודות גינון וחצרנות למתחם "גן

 מידע כללי
 המתחם ממוקם מזרחית לרחוב ויניק. .1

הגן פעיל כל השנה ועיקר הפעילות הינה בשבתות וחגים, הגן מכיל שביל מרכזי, מתקני  1.1
 משחק, ספסלים, שטחי גינון, עצי פרי, מדשאות, חורש וכו'.

 _________.טלפון אבי רוזוליו איש קשר:  1.2

 הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב. המפרטעל הקבלן לעמוד בכל הנחיות  1.3

 כל החומרים השתילים והכלים לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 1.4

 ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תיפעול. 1.5

 דרישות לכוח אדם .2

                                                                                           לביצוע תחזוקת הגן באופן שוטף יעמיד הקבלן עובד אחד קבוע כדלהלן:                          2.1
                                                   15:30ועד השעה  07:30יום א' עד יום ה' יעמיד הקבלן עובד גינון ואחזקה מהשעה -מ

                                                15:00ועד השעה  09:00ד מהשעה בימי שישי ובערבי חג יעמיד הקבלן עובד אח
 .15:00ועד  09:00בימי שבת וחג יעמיד הקבלן עובד אחד מהשעה 

הכללי, יעמיד הקבלן צוות עובדי גינון  מפרטלביצוע מלא של עבודות גינון כהגדרתן ב 2.2
אחת לשבוע ככל שידרש ובאופן רציף, צוות העובדים יהיה מתוך ס"כ צוות עובדי גן 

 בעיברית ובתיאום מנהלי הגן.

החברה העירונית תהיה רשאית לשנות זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל  2.3
ודרישה או תביעה כנגד החברה  פי שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה

 העירונית בהקשר לאמור.

 דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .3

הקבלן יבצע בכל בוקר, סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון מזרחי ומערבי לפארק,  3.1
ע"ב יומי,ניקיון שטחים מרוצפים, חניות, כבישים, שבילים,  אשפתוניםהחלפת שקיות ב

, משטחי גומי ושטחי גינון, הקבלן יפנה כל פסולת סינטטי מתחמי משחק, ארגזי חול, דשא
 אשר הושארה בגן ואינה שייכת, למרכז הפסולת ו/או המחזור.

פעמים ביום חול, בימי שבת  5-על הקבלן לבצע ולשמור ניקיון מבני שירותים בתדירות של כ 3.2
ומרי הניקוי וחג יבצע הקבלן ניקיון שירותים בכל שעה עגולה. על הקבלן לשאת בעלויות ח

 ונייר הטואלט כנדרש.

על הקבלן  על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הגן בכל אזורי הגן. 3.3
לטפל בהסרה וניקיון ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים, עמודים, רצפות ומבנים בכל שטח 

 הגן.

ק ודומם בגן על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר קיטור בכל השטחים המרוצפים, מתקני משח 3.4
 אחת לשבוע וכנדרש.

המנהל ינחה את הקבלן בנושא ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת ו/או הוספת כוח  3.5
 אדם, סופי שבוע בקייץ,יום העצמאות,יום הזיכרון.

פרחי עונה  ח'י 5,000על הקבלן להחליף צמחייה שניזוקה באופן מיידי, הקבלן יספק  3.6
 8עצים בגודל  ח'י 5לשנה,  4מחייה רב שנתית בגודל צ ח'י 1,000בכוסית כפעמיים בשנה,  

  מנהל התיפעול.פי הצורך ולפי דרישת מ"ר מרבדי דשא לשנה לשיקום ל 500-לשנה וכ
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 דרישה לטיפול במדשאות .4

כולל מתקן  הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח מדשאות 4.1
 אחת לשבוע, הקפדה על כיוון ממטירים לכיסוי שטח אחיד,  איסוף

הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, דישון "סטרטר" והשלמת  4.2
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה(,  2מרבדי דשא תוך 

הקבלן מתחייב לביצוע איוורור מדשאות כהגדרתו כולל פיזור דשן אביב בשחרור איטי  4.3
מרץ לפי הנחיית מפקח, דישון נוסף בשחרור איטי בעונת הסתיו -בחודש פברואר אחת לשנה

 לפי הנחיית מנהל/מפקח.

יש להמנע מקירקוף מדשאה על ידי כיוון גובה סכינים בהתאם לסוג הדשא, שימוש בחרמש  4.4
ללא מוטורי רק לצורך כיסוח שולי מדשאה ועשבייה, איסור מוחלט לבצע כיסוח מדשאה 

על ידי חרמש מוטורי. ניתן להדביר שולי מדשאה בחומר מגע איסור כיסוח איסוף כסחת ו
 בלבד להדברת עשבייה ודגניים.

 דרישה לעבודות גינון והשקייה .5

גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיח מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה, אין  5.1
יש לגזום  זם מוסכם.להותיר שארי ענפים על גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז ג

צמחייה ועצים שפלשו מחצרות פרטיות ואליהן באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי 
 גזם בשטח העבודה.

שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע על ידי עובד שהוכשר  לוודאעל הקבלן  5.2
ביצוע הדברת אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם  לוודאלכך, 

 ולקבל אישורו לביצוע. מנהל התיפעולול עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מ

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף  5.3
 והממטירים באופן מלא כולל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. 

י הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצ 5.4
 גיזום, קילטור, עישוב, דשן בשחרור איטי, פיזור קומפוסט, גיזום גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות,מריחת משחה לפצעי גיזום, וסילוק  ניקיון, תמיכה,
 חומר יבש.

 5 -הכללי בתדירות של כ המפרטגיזום עצים בכלל וגיזום גובה עי מנוף בהתאם להנחיות  5.5
 .ימי עבודה בשנה ובתיאום מול מנהל

 דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .6

הקבלן יבצע בכל בוקר, סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון מזרחי ומערבי לפארק,  6.1
 שבילים, כבישים, חניות, ים מרוצפים,ע"ב יומי,ניקיון שטח אשפתוניםהחלפת שקיות ב

, משטחי גומי ושטחי גינון, הקבלן יפנה כל פסולת סינטטימתחמי משחק, ארגזי חול, דשא 
 אשר הושארה בגן ואינה שייכת, למרכז הפסולת ו/או המחזור.

פעמים ביום חול, בימי שבת  5-על הקבלן לבצע ולשמור ניקיון מבני שירותים בתדירות של כ 6.2
 וחג יבצע הקבלן ניקיון שירותים בכל שעה עגולה. 

על  על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הפארק בכל אזורי הפארק. 6.3
רצפות, ומבנים  עמודים, מתקנים,הקבלן לטפל בהסרה וניקיון ציורי גרפיטי וכיתוב על 

 בכל שטח הפארק.
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על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל כל השטחים המרוצפים, מתקני  6.4
 אחת לשבוע. משחק ודומם

המנהל ינחה את הקבלן בנושא ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת ו/או הוספת כוח  6.5
 אדם, סופי שבוע בקייץ,יום העצמאות,יום הזיכרון.
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 4נספח א' 
 מפרט לעבודות גינון וחצרנות למתחם "גן בעיברית"

 
 מידע כללי .1

 וערוגות נוי. ת, שטח מדשאות גדול, שבילי הליכהשטח הגן כולל: מתקני משחק, מזרקות וחניו 1.1

 .054-2043334 :טלפון ,איש קשר מנהל: חיים קופיטו 1.2

 ."ומצפון אליו מחנה "צריפין מיקום הגן: מצפון לרחוב מיכאל וחנה לוין 1.3

 דרישות להעמדת כוח אדם .2

מקצועי  יעמיד הקבלן כוח אדם ,מתחם "גן בעיברית"בלצורך ביצוע עבודות הגינון והאחזקה  2.1
  כדלהלן:

                                                                                15:30 -ל 07:30עובדים קבועים לימי א' עד ה' בין השעות  3
                                                                              19:00ועד השעה  16:00עובד לימי א' עד ה' אחה"צ משעה  1
                                                                  13:30 -ל 07:30ערבי חג בין השעות  לעובדים קבועים לימי שישי ו 3
                                                                                                      17:00עד  08:00עובדים לימי שבת מהשעה  3
                                                        20:00ועד השעה  17:00עובד לימי שבת אחה"צ משעה   1

זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל פי את החברה העירונית תהיה רשאית לשנות  2.2
ביעה כנגד החברה העירונית דרישה או ת, הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענהשיקול דעתה 

 בהקשר לאמור.

המנהל ינחה את הקבלן בנושא ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת ו/או הוספת כוח אדם,  2.3
 ץ,יום העצמאות,יום הזיכרון, סופי שבוע וארועי ילדים.ע בקיסופי שבו

 הנחיות לטיפול במדשאות .3

כולל מתקן  מדשאותהקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח  3.1
  .ל כיוון ממטירים לכיסוי שטח אחידאחת לשבוע, הקפדה ע איסוף 

הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, דישון "סטרטר" והשלמת מרבדי  3.2
  .ימי עבודה מרגע קבלת התראה 2וך דשא ת

יב בשחרור איטי אחת כולל פיזור דשן אב ,הקבלן מתחייב לביצוע איוורור מדשאות כהגדרתו 3.3
מרץ לפי הנחיית מפקח, דישון נוסף בשחרור איטי בעונת הסתיו לפי -פברואר יםלשנה בחודש

 הנחיית מנהל/מפקח.

מניעת קירקוף מדשאה על ידי כיוון גובה סכינים בהתאם לסוג הדשא, שימוש בחרמש מוטורי  3.4
ש מדשאה על ידי חרמרק לצורך כיסוח שולי מדשאה ועשבייה, איסור מוחלט לבצע כיסוח 

בתיאום מול  )ניתן להדביר שולי מדשאה בחומר מגע בלבד להדברת עשבייה ודגניים מוטורי
 (.מנהל תפעול

 גינון כללי .4

מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה, אין  ,גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיח 4.1
יש לגזום צמחייה . גזם מוסכםיש לפנותם למקום ריכוז להותיר שארי ענפים על גבי השיחים ו

ועצים שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר 
 שארי גזם בשטח העבודה.

על ידי עובד  לוודא כי הביצוע ייעשהי הדברה מורשים בלבד ודא שימוש בחומרועל הקבלן לו 4.2
ודא אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע ושהוכשר לכך, ל

 /המנהל ולקבל אישורו לביצוע.מנהל התפעולהדברת עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 
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שלוחות הטפטוף והממטירים  ,הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה 4.3
 ניבה וללא תוספת תשלום. כולל פגיעה עקב ונדליזם או ג ,באופן מלא

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום  4.4
 תמיכה,איטי, עישוב, קילטור, גיזום,  דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 וסילוק חומר יבש. מריחת משחה לפצעי גיזום הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, ניקיון,

ות המפרט הכללי ובתיאום מול י מנוף בהתאם להנחי"ע , יבוצעוגיזום עצים בכלל וגיזום גובה 4.5
 ל.מנה

 פעולות תחזוקה  .5

ומערבי לפארק, החלפת  סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון מזרחי הקבלן יבצע בכל בוקר 5.1
מתחמי  מרוצפים, חניות, כבישים, שבילים, ניקיון שטחים ,(ע"ב יומי)ונים תשקיות באשפ

הקבלן יפנה כל פסולת אשר  .נטטי, משטחי גומי ושטחי גינוןימשחק, ארגזי חול, דשא ס
 מרכז הפסולת ו/או המחזור.אל ן ואינה שייכת, הושארה בג

בימי שבת  .פעמים ביום חול 5-ם בתדירות של כניקיון מבני שירותיעל על הקבלן לבצע ולשמור  5.2
)על הקבלן לשאת בעלויות חומרי הניקוי ונייר  לן ניקיון שירותים בכל שעה עגולהיבצע הקבוחג 

 .הטואלט כנדרש(

 יועל על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הפארק בכל אזורי הפארק. 5.3
ומבנים בכל שטח  רצפות עמודים, ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים,של לטפל בהסרה וניקיון 

 הפארק.

 שטחים המרוצפים, מתקני משחק ודומםכל הע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בעל הקבלן לבצ 5.4
 אחת לשבוע לפחות . -בתדירות של כ

/או הוספת כוח אדם, המנהל ינחה את הקבלן בנושא ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת ו 5.5
 יום הזיכרון. יום העצמאות, יץ,סופי שבוע בק

פרחי עונה  ח'י 6,500לפי כך, הקבלן יספק  .צמחייה שניזוקה באופן מיידיחליף על הקבלן לה 5.6
אחת  8עצים בגודל  ח'י 5שנה, אחת ל 4רב שנתיים בגודל  ח'י 3,500כפעמיים בשנה,  בכוסית 

לשיקום לפי הצורך ולפי דרישת מנהל  ,שנהאחת למ"ר מרבדי דשא  500-שנה וכל
 התפעול/המנהל.

צוות כאמור יכלול גוזם ה .ימי עבודה בשנה 12 -בכמות של כגובה  הקבלן יעסיק צוות לגיזום 5.7
שנות עבודה כמוסמך לגיזום בגובה, ביטוח לעבודה בגובה,  5 -בעל ותק מוכח של כ ,מוסמך
 העלות תכלול פינוי הגזם אל מחוץ לגן.  .עובדי פינוי גזם 2-מנוף מורשת ו משאית

 בלת ההודעה ממנהל/מפקח.הקבלן יסלק ענפים שקרסו או נוסרו מייד עם ק 5.8

גיזום עצים אלו יבוצע לפי צורך מעת לעת,  :משרדי הגןשל  עצי האקליפטוס בהיקףגיזום  5.9
 הביצוע יהיה לפי דרישת מנהל הגן ועל חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום.

 הקבלן יהיה אחראי לספק סנדות תקניות לתמיכת עצים צעירים כמתחייב. 5.10
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 5נספח א' 
 עבודות גינון וחצרנות למתחם בריכת השחייה העירונית "שיכון המזרח"מפרט 

 מידע כללי .1

 רשל"צ. 42טאות ממוקם ברחוב מורדי הגמתחם הבריכה  1.1

 יום אחד טיפול מלא בשבוע.עובדי גן בעיברית בתדירות של כ צוות העובדים: על ידי צוות 1.2

 ותמדשא ם רבים שלשטחי בגן ישנם .שבתות וחגים,כולל ימי שישי ,הגן פעיל כל השנה 1.3
נעשית גזם ההוצאת עצי פרי. ו מתקני משחק, ספסלים, שטחי גינון ת, שבילים מרוצפים,וסינטטי

 יום איסוף ע"י העירייה יום ד' ובתיאום מול מפקח. ,יום ג'ב

 .054-6728531איש קשר: חן שניידמן:  1.4

פרט וד בכל הנחיות המר ועל הקבלן לעמפרט ספציפי למתחם הינו לטובת דגשים למתחם האמומ 1.5
 הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב.

 השתילים והכלים לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. ,כל החומרים 1.6

 ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תפעול. 1.7

 דרישה להעמדת כוח אדם ומועדי העבודה .2

 06:30בין השעות  ג' עובדים בימי 3 :ם כדלהלןלביצוע תחזוקת מתחם הבריכה נדרש צוות עובדי 2.1
 אישור מנהל התיפעול.  בלביצוע המטלות  14:30 –

לביצוע עבודת אחזקת חצר הבריכה בשבתות וחגים, יעמיד הקבלן עובד כשיר לביצוע כל האמור  2.2
                                              .14:39ועד השעה  06:30מהשעה 

זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל פי את שאית לשנות החברה העירונית תהיה ר 2.3
שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה ודרישה או תביעה כנגד החברה העירונית 

 בהקשר לאמור.

  דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .3

 הקבלן יבצע בכל בוקר, סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון ושטח מגונן מחוץ למשרד 3.1
 מגרשי ספורט, חניות, ניקיון שטחים מרוצפים, ונים ע"ב יומי,ת, החלפת שקיות באשפהבריכה
הקבלן  .א סינטטי, משטחי גומי ושטחי גינוןמתחמי משחק, ארגזי חול, דש שבילים, כבישים,

מרכז הפסולת ו/או המחזור בתיאום מול אל לת אשר הושארה בגן ואינה שייכת, יפנה כל פסו
 מפקח.

 יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכת ההשקייה, שלוחות הטפטוף והממטירים ויבצעהקבלן  3.2
 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב. תיקוני

לשאת בעלויות יו שירותים בתדירות כמתבקש )עלהניקיון מבני על על הקבלן לבצע ולשמור  3.3
 (.חומרי הניקוי ונייר הטואלט כנדרש

ת בעלי חיים מכל שטח הבריכה. על הקבלן לטפל בהסרה על הקבלן לסלק ולנקות שארי צוא 3.4
 ומבנים בכל שטח הבריכה. רצפות עמודים, ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים,של וניקיון 

מתקני , סינטטיעל הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל השטחים המרוצפים, דשא  3.5
 .משחק ודומם

מכל סיבה באופן מיידי, הקבלן יבצע השלמת פרחי על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה  3.6
נטטי יכפעמיים בשנה בערוגות המיועדות, הקבלן ישלים מרבדי דשא חי או ס 2עונה בכוסית מס 
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על  .מנהל התפעול/המנהללשיקום קרעים וקרחות שנוצרו מכל סיבה לפי הצורך ולפי דרישת 
 ים וללא תוספת תשלום.לפרוס ולשתול על ידי צוות העובד ,להוביל ,הקבלן לספק

 דרישה לטיפול במדשאות .4

נטטי ברמה מקצועית הכוללת: ניקיון על ידי מכשיר שטיפה יהקבלן מתחייב לתחזוקת דשא ס 4.1
בלחץ, מתיחה והוספת מסמרים. תיקון קרעים בהדבקה מקצועית, שאיבת לכלוך וביצוע חרמש 

 במצב צמיחת עשב בתוך המדשאה. 

כולל מתקן איסוף  ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח מדשאות הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות 4.2
  .( לשבוע1אחת ) בתדירות של

 2נטטי תוך יהקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, השלמת מרבדי דשא ס 4.3
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה. 

 דרישה לעבודות גינון והשקייה .5

אין להותיר  .מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה ,מצב השיחגיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי  5.1
יש לגזום צמחייה ועצים . יש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכםשארי ענפים על גבי השיחים ו

שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי גזם 
 בשטח העבודה.

על ידי עובד  לוודא שההדברה תבוצעמורשים בלבד ו בחומרי הדברהודא שימוש ועל הקבלן ל 5.2
דא אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. ולו . כמו כן עליושהוכשר לכך

/המנהל ולקבל אישורו מנהל התפעולטרם ביצוע הדברת עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 
 לביצוע.

, טיפול וכיוון ההשקייה שלוחות הטפטוף י מערכותהקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראש 5.3
 ללא תוספת תשלום. כל האמור ו ,גניבה, ן מלא כולל פגיעה עקב ונדליזםהממטירים באופ

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום  5.4
וב, קילטור, גיזום, תמיכה, אטי, עיש דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 וסילוק חומר יבש. מריחת משחה לפצעי גיזום הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, ,ניקיון

פרט הכללי מי עבודה בשנה( בהתאם להנחיות המי 2י מנוף )"גיזום עצים בכלל וגיזום גובה ע 5.5
 .ובתיאום מול מנהל

 דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .6

ונים, ניקיון תהחלפת שקיות באשפסריקה וניקיון בכל המתחם יבצע הקבלן  ביום הטיפול 6.1
גומי ושטחי טטי, משטחי ימתחמי משחק, ארגזי חול, דשא סנ שבילים, חניות, שטחים מרוצפים,

 מרכז הפסולת ו/או המחזור.אל לת אשר הושארה בגן ואינה שייכת, הקבלן יפנה כל פסו .גינון

לשאת בעלויות חומרי הניקוי ונייר יו שירותים )עלהיקיון מבני נעל על הקבלן לבצע ולשמור  6.2
 .הטואלט כנדרש(

ציורי של על הקבלן לטפל בהסרה וניקיון . על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים 6.3
 ומבנים בכל שטח הבריכה. רצפות עמודים, גרפיטי וכיתוב על מתקנים,

, סינטטיל כל השטחים המרוצפים, דשא על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכ 6.4
 לפי תכנית עבודה. ,מתקני משחק ודומם

 המנהל ינחה את הקבלן בנושא ארועים הדורשים התייחסות מיוחדת ו/או הוספת כוח אדם. 6.5
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 6נספח א' 
 "חי כייף" םמפרט עבודות גינון וחצרנות למתח

 מידע כללי .1

 משה דיין לרח' גולדה מאיר.  'בין שד ממוקם "ה"חי כייף םמתח 1.1

כולל בעלי חיים מסוגים וזנים ה ,מתחם החי כייף הינו גן חיות השוכן בתוך גן וחורש פסטורלי 1.2
 השבוע כולל ימי שבת וחג.ימות ה"חי כייף" פועל באופן אינטנסיבי ופעיל בכל  .שונים

 .054-9722050איש קשר: ברוך, מנהל תפעול:  1.3

, יעמיד הקבלן עובד אחד קבוע כולל שבתות וחגים, חי כייף"לצורך טיפול שוטף במתחם ה" 1.4
לעבודות אחזקה, ניקיון המתחם וניקיון מבני השירות, תחזוקת מערכות השקייה, פינוי ענפים 

 ושלכת, טיפול במפגעים כנדרש. 

ימי שבת  ,13:00עד  07:00ימי ו' משעה  ,15:00עד  07:00יום א' עד יום ה' משעה מ זמני עבודה: 1.5
 .15:00ועד  07:00משעה  וחג

עובדים בתדירות  3 -פרט, יעמיד הקבלן צוות של כגנני מלא במתחם ה"חי כייף" לפי מלטיפול  1.6
של יום עבודה אחד בכל שבוע לעבודות גינון, גיזום, כיסוח מדשאות והשקייה כהגדרתם. זמני 

 .15:00ועד  07:00עבודה: יום ב' בלבד מהשעה 

 ם לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.השתילים והכלי ,כל החומרים 1.7

 ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תפעול. 1.8

 דרישה להעמדת כוח אדם ומועדי העבודה .2

צוות עובדים  לביצוע תחזוקת מתחמי ה"חי כייף" וה"ספורט כייף" נדרש הקבלן להעמיד 2.1
 : כדלהלן

 .   ליום אחד בשבועעובדי גינון וניקיון לטיפול גנני מלא  3  -"חי כייף"
        מפגעים ועבודות ניקיון.                                                                                                       בטיפול  ,השקייה ,עובד אחד על בסיס יום יומי לגינון -"חי כייף" 

       לטובת סריקות שטח, ניקיון מבנים וטיפול במפגעים.                                             לשבתות וחגיםעובד אחד  -"חי כייף"
זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל פי את החברה העירונית תהיה רשאית לשנות  2.2

דרישה או תביעה כנגד החברה העירונית , הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענהשיקול דעתה 
 בהקשר לאמור.

  דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .3

ונים ע"ב ת, החלפת שקיות באשפחניוןסריקה וניקיון בכל המתחם כולל הקבלן יבצע  בכל בוקר 3.1
נטטי, משטחי ימתחמי משחק, דשא ס שבילים, כבישים, יומי, ניקיון שטחים מרוצפים, חניות,

מרכז הפסולת ו/או  לאהקבלן יפנה כל פסולת אשר הושארה בגן ואינה שייכת,  .גומי ושטחי גינון
 המחזור בתיאום מול מפקח.

נות מערכת ההשקייה, ייצוב שלוחות הטפטוף ובדיקת הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקי 3.2
 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב. בצע תיקוניהממטירים, י

לשאת בעלויות חומרי  יו)על שירותים בתדירות כמתבקשהניקיון מבני על על הקבלן לבצע ולשמור  3.3
 .הניקוי ונייר הטואלט כנדרש(

ל שטח המתחם. על הקבלן לטפל בהסרה על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכ 3.4
 ומבנים בכל שטח המתחם. רצפות עמודים, ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים,של וניקיון 
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, מתקנים סינטטיעל הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל השטחים המרוצפים, דשא  3.5
 .ודומם

מיידי, הקבלן יבצע השלמת פרחי על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן  3.6
 .לשנה אחת( ח'י 800 -כפעמיים בשנה )סה"כ כ 2עונה בכוסית מס 

לשיקום קרעים וקרחות שנוצרו מכל סיבה לפי הצורך  סינטטיהקבלן ישלים מרבדי דשא חי או   3.7
לפרוס ולשתול על ידי צוות העובדים  ,להוביל ,על הקבלן לספק .מנהל התפעול/המנהלולפי דרישת 

 וללא תוספת תשלום.

 ובתיאום מול מפקח. יום ב'על הקבלן לכוון ולהקפיד על יום העבודה ביום הוצאת הגזם   3.8

 דרישה לטיפול במדשאות .4

שטיפה ברמה מקצועית הכוללת: ניקיון על ידי מכשיר  סינטטיהקבלן מתחייב לתחזוקת דשא  4.1
תיקון קרעים בהדבקה מקצועית, שאיבת לכלוך וביצוע חרמש  ,בלחץ, מתיחה והוספת מסמרים

 במצב צמיחת עשב בתוך המדשאה. 

הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, הקבלן מתחייב להשלמת מרבדי  4.2
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה.  2תוך  סינטטידשא 

 גיזום דרישה לעבודות גינון והשקייה .5

אין  .מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה ,וצע באופן מקצועי על פי מצב השיחגיזום שיחים יב 5.1
יש לגזום צמחייה . יש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכםשארי ענפים על גבי השיחים ו ילהותיר

ועצים שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר 
 שארי גזם בשטח העבודה.

על ידי עובד  וודא שההדברה תבוצעי הדברה מורשים בלבד ולשימוש בחומר לוודאעל הקבלן  5.2
ביצוע ייאופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם  לוודאשהוכשר לכך, 

 /המנהל ולקבל אישורו לביצוע.מנהל התפעולהדברת עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 

שלוחות הטפטוף והממטירים  ,ות ראשי מערכות ההשקייההקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמ 5.3
 או גניבה וללא תוספת תשלום. ו/כולל פגיעה עקב ונדליזם  ,באופן מלא

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום  5.4
 תמיכה, גיזום, , קילטור,איטי, עישוב דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 וסילוק חומר יבש. מריחת משחה לפצעי גיזום הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, ניקיון,

כללי ה המפרטימי עבודה בשנה( ובהתאם להנחיות  6י מנוף )"עצים בכלל וגיזום גובה ע 5.5
 ל.ובתיאום מול מנה
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   7 נספח א'
 "ספורט כייף" םמפרט עבודות גינון וחצרנות למתח

 
 מידע כללי

רוב שטח הגן מכוסה  .השנה כולל ימי שישי, שבתות וחגיםפעיל כל  "מתחם ה"ספורט כייף .1
משטחי דשא וכולל שבילים מרוצפים, מתקני משחק, מגרשי ספורט, פינות ישיבה ושטחים 

 מגוננים.

 .054-9722050איש קשר: ברוך, מנהל תפעול:  1.1

עובדים לעבודות סריקה וגירוף, ריקון  2כייף", יעמיד הקבלן  "חי-לצורך טיפול שוטף במתחם ה 1.2
                   וניקיון המתחם, טיפול בפריצות השקייה ובמפגעים. זמני עבודה:                                                                     אשפתונים

, בימי שבת 13:00עד  07:00ג וימי ו' משעה , בערבי ח15:00עד  07:00מיום א' עד יום ה' משעה 
 .15:00ועד  07:00וחג משעה 

עובדים בתדירות של יום עבודה אחד בכל  4 -לטובת טיפול גנני מלא, יעמיד הקבלן צוות של כ 1.3
טיפול במדשאות, גיזום שיחים ועצים, שטיפה בלחץ, הדברת מזיקים  ,שבוע לעבודות גינון

                                                            .פרטיםההשקייה, כל האמור ועוד בהתאם למועשבייה, בדיקה וסידור מערכת 
 .15:00עד  07:00זמני עבודה: יום ב' משעה 

לן לעמוד בכל הנחיות הינו לטובת דגשים למתחם האמור ועל הקב ,מפרט ספציפי למתחם 1.4
 פרט הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב.המ

 כל החומרים השתילים והכלים לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 1.5

 ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תפעול. 1.6

זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל פי את החברה העירונית תהיה רשאית לשנות  1.7
החברה העירונית דרישה או תביעה כנגד  ,שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה

 בהקשר לאמור.

  דרישה לפעולות תחזוקה יומיות .2

הקבלן יבצע בכל בוקר, סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון ושטח מגונן, החלפת שקיות  2.1
ע"ב יומי, ניקיון שטחים מרוצפים, מגרשי ספורט, חניות, כבישים, שבילים, מתחמי  אשפתוניםב

הקבלן יפנה כל פסולת אשר הושארה  .גומי ושטחי גינוןסינטטי, משטחי משחק, ארגזי חול, דשא 
 מרכז הפסולת ו/או המחזור בתיאום מול מפקח. לאבגן ואינה שייכת, 

הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכת ההשקייה, ייצוב שלוחות הטפטוף וכיוון  2.2
 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב. יבצע תיקוניהממטירים, 

לשאת בעלויות  יושירותים בתדירות כמתבקש )עלהניקיון מבני על על הקבלן לבצע ולשמור  2.3
 .חומרי הניקוי ונייר הטואלט כנדרש(

על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הפארק. על הקבלן לטפל ולנקות ציורי  2.4
 .רצפות ומבנים בכל שטח הבריכה עמודים, גרפיטי וכיתוב על מתקנים,

סינטטי, על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל כל השטחים המרוצפים, דשא  2.5
 .מתקני משחק ודומם

על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי, הקבלן יבצע השלמת פרחי  2.6
 .(ח'י 600,1 -המתחמים כ 2-כפעמיים בשנה )סה"כ ל 2עונה בכוסית מס 
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לשיקום קרעים וקרחות שנוצרו מכל סיבה לפי הצורך  סינטטידי דשא חי או הקבלן ישלים מרב 2.7
לפרוס ולשתול על ידי צוות  ,להוביל ,על הקבלן לספק .מנהל התפעול/המנהלולפי דרישת 

 העובדים וללא תוספת תשלום.

 ובתיאום מול מפקח. יום ב'על הקבלן לכוון ולהקפיד על יום העבודה ביום הוצאת הגזם  2.8

 לטיפול במדשאותדרישה  .3

שטיפה ברמה מקצועית הכוללת: ניקיון על ידי מכשיר  סינטטיהקבלן מתחייב לתחזוקת דשא  3.1
תיקון קרעים בהדבקה מקצועית, שאיבת לכלוך וביצוע חרמש  ,בלחץ, מתיחה והוספת מסמרים

 במצב צמיחת עשב בתוך המדשאה. 

 כולל מתקן איסוף, מדשאות הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח 3.2
  .( לשבוע1אחת )

 2תוך  סינטטיהקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן מיידי, השלמת מרבדי דשא  3.3
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה. 

 דרישה לעבודות גינון והשקייה .4

אין להותיר מיקומו בגן ומצב מופע הפריחה,  ,גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיח 4.1
יש לגזום צמחייה ועצים . יש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכםשארי ענפים על גבי השיחים ו

שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי גזם 
 בשטח העבודה.

י עובד על ידוודא שההדברה תבוצע הדברה מורשים בלבד ול שימוש בחומרי לוודאעל הקבלן  4.2
אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע  לוודאשהוכשר לכך, 

 /המנהל ולקבל אישורו לביצוע.מנהל התפעולהדברת עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף והממטירים  4.3
 עה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. באופן מלא כולל פגי

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום  4.4
 איטי, עישוב, קילטור, גיזום, תמיכה, דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 מריחת משחה לפצעי גיזום וסילוק חומר יבש. הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, ניקיון,

המפרט הכללי ימי עבודה בשנה( ובהתאם להנחיות  10י מנוף )"עצים בכלל וגיזום גובה ע 4.5
 ל.ובתיאום מול מנה
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 8נספח א' 
 מפרט עבודות גינון וחצרנות לפארק "נאות שיקמה"

 מידע כללי .1

 וגדולי ישראל רשל"צ.המתחם ממוקם בקרן הרחובות חיים בר לב  1.1

הגן מכיל הרבה שטחי מדשאה, שבילים  .גיםחשבתות ו ,הגן פעיל כל השנה כולל ימי שישי 1.2
 ., חורש וכו'מרוצפים, מתקני משחק, ספסלים, שטחי גינון, עצי פרי

                                     054-46566301יואב נאמן:  054-6728488איש קשר: שמואל צנעני:  1.3
 טיפול גנני מלא: יום ג'. יום

פרט ספציפי למתחם הינו לטובת דגשים למתחם האמור ועל הקבלן לעמוד בכל הנחיות מ 1.4
 הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב. המפרט

 כל החומרים השתילים והכלים לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 1.5

 ביצוע הדברות מחייב תיאום מול מנהל תפעול. 1.6

 דרישה להעמדת כוח אדם ומועדי העבודה .2

  :לביצוע תחזוקת הגן נדרש צוות עובדים כדלהלן 2.1

 מהשעה כשירים יםעובד 4יום א' עד יום ה' יעמיד הקבלן מלטובת אחזקה שוטפת  2.1.1
                                                                                                                 14:00ועד השעה  06:00

 2וערבי חג, יעמיד הקבלן שישי, שבת, לטובת אחזקה שוטפת על פי מפרט בימי  2.1.2
                                                               .                                        0051:ועד השעה  0090:מהשעה  עובדים

זמני מתן השירות מאת הקבלן בהודעה מראש ועל את החברה העירונית תהיה רשאית לשנות  2.2
דרישה או תביעה כנגד החברה העירונית , פי שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה

 בהקשר לאמור.

  יומיותדרישה לפעולות תחזוקה  3

סריקה וניקיון בכל המתחם כולל חניון מערבי לפארק ופס מגונן מחוץ  בכל בוקר, יבצע הקבלן 3.1
מגרשי ספורט,  ניקיון שטחים מרוצפים, ע"ב יומי, אשפתוניםלגדר הפארק, החלפת שקיות ב

 .סינטטי, משטחי גומי ושטחי גינוןחניות, כבישים, שבילים, מתחמי משחק, ארגזי חול, דשא 
מרכז הפסולת ו/או המחזור אל לת אשר הושארה בגן ואינה שייכת, הקבלן יפנה כל פסו
 בתיאום מול מפקח.

ת הטפטוף והממטירים הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכות ההשקייה, שלוחו 3.2
 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב. ויבצע תיקוני

בימי שבת וחג יבצע  .ים בתדירות כמתבקששירותהניקיון מבני על על הקבלן לבצע ולשמור  3.3
 .הקבלן ניקיון שירותים בכל שעתיים

על  על הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח הפארק בכל אזורי הפארק. 3.4
רצפות, ומבנים  עמודים, ציורי גרפיטי וכיתוב על מתקנים,של הקבלן לטפל בהסרה וניקיון 

 בכל שטח הפארק.

טיפה במכשיר שטיפה בקיטור בכל כל השטחים המרוצפים, מגרשי על הקבלן לבצע ש 3.5
 וכדומה.מתקני משחק הספורט, 
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 -על הקבלן לספק ולשתול צמחייה עונתית, רב שנתית ועצים כדלהלן:, פרחי עונה בכמות של כ 3.6
עצים בגודל  יח'  10, יח' 3,500 -בכמות של כ 4לשנה, צמחייה רב שנתית בגודל  ידות יח 6,500

 מ"ר דשא מזן זוסייה אלטורו או ש"ע. 500 -ו  8

על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי, הקבלן יבצע השלמת  3.7
כפעמיים בשנה בערוגות המיועדות, הקבלן ישלים מרבדי דשא  2פרחי עונה בכוסית מס 

/המנהל, על הקבלן מנהל התפעולת לשיקום קרחות שנוצרו מכל סיבה לפי הצורך ולפי דריש
 להוביל ולשתול על ידי צוות העובדים וללא תוספת תשלום. ,לספק

 דרישה לטיפול במדשאות 4

כולל מתקן  הקבלן מתחייב לתחזוקת מדשאות ברמה מקצועית הכוללת: כיסוח מדשאות 4.1
  .לשבוע (1אחת ) איסוף הכסחת

מיידי, דישון "סטרטר" והשלמת הקבלן מתחייב לכסות בורות שנוצרו מכל סיבה באופן  4.2
 ימי עבודה מרגע קבלת התראה.  2מרבדי דשא תוך 

כולל פיזור דשן אביב בשחרור איטי אחת  ,הקבלן מתחייב לביצוע איוורור מדשאות כהגדרתו 4.3
מרץ לפי הנחיית מפקח, דישון נוסף בשחרור איטי בעונת הסתיו לפי -פברואר יםלשנה בחודש

 הנחיית מנהל/מפקח.

קירקוף מדשאה על ידי כיוון גובה סכינים בהתאם לסוג הדשא, שימוש בחרמש מוטורי מניעת  4.4
כיסוח מדשאה על ידי חרמש  רק לצורך כיסוח שולי מדשאה ועשבייה, איסור מוחלט לבצע

 )ניתן להדביר שולי מדשאה בחומר מגע בלבד להדברת עשבייה ודגניים(. מוטורי

 דרישה לעבודות גינון והשקייה 5

אין  .ומו בגן ומצב מופע הפריחהמיק ,חים יבוצע באופן מקצועי על פי מצב השיחגיזום שי 5.1
יש לגזום צמחייה . יש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכםלהותיר שארי ענפים על גבי השיחים ו

ועצים שפלשו מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר 
 שארי גזם בשטח העבודה.

על ידי עובד  וודא שההדברה נעשיתלשימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ו לוודאקבלן על ה 5.2
אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע  לוודאשהוכשר לכך, 

 /המנהל ולקבל אישורו לביצוע.מנהל התפעולהדברת עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 

שלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ו 5.3
 או גניבה וללא תוספת תשלום. ו/והממטירים באופן מלא כולל פגיעה עקב ונדליזם 

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי עצי הפרי והנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום  5.4
 תמיכה,ב, קילטור, גיזום, איטי, עישו דשן בשחרור פיזור קומפוסט, גובה ע"י מנוף כהגדרתו,

 וסילוק חומר יבש. מריחת משחה לפצעי גיזום הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, ניקיון,

ימי עבודה בשנה( בהתאם להנחיות המפרט הכללי  2י מנוף )"גיזום עצים בכלל וגיזום גובה ע 7.1
  . ובתיאום מול מנהל
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 9 פח א'נס

 )מאושר שולי קורן( + אולם קונצרטיםמתחם ה"קונסבטוריון"מפרט עבודות גינון וחצרנות ל

 מידע כללי
 

 רשל"צ. 11ברחוב תמר אבן  םממוק םהמתח
 גדר חי, נוישבילים מרוצפים, ספסלים, עצי  מכיל מתחם הקונסבטוריוןפעיל כל השנה, מתחם ה

                                 2969999-050: שולי קורן טלאיש קשר:                           .וכו'
מיפרט ספציפי למתחם הינו לטובת דגשים למתחם האמור ועל הקבלן לעמוד בכל הנחיות 

 המיפרט הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב.
מול דרישה ובמחירי מחירון כל החומרים השתילים והכלים לביצוע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן 

 .בלןהמכרז מינוס הנחת ק
צמחייה רב שנתית: הקבלן ישלים כל חוסר בצמחייה רב שנתית ובגודל הצמח שקמל מכל סיבה 

או ש"ע לצמחים  4על חשבונו וללא תוספת תשלום. ))צמח השלמה רב שנתי לא יפחת מגודל 
שליד(. במידה והרשות תחליט לרכוש צמחייה, הקבלן יבצע שתילה על ידי עובדיו ללא תוספת 

 תשלום.
 מחייב תיאום מול מנהל תפעול או מפקח גינון.הינו על חשבון הקבלן, הדברות  ביצוע

 
 דרישה להעמדת כוח אדם ומועדי העבודה

 
 דרש צוות עובדים כדלהלן. נ מתחמיםלביצוע תחזוקת ה

עובד אחד ליום עבודה אחד יעמיד הקבלן  עבודות ניקיון, אחזקה וגינון שוטפות כמפורט,לטובת 
עובד אחד אשר יטפל במתחם הקונסבטוריון וגם במתחם אולם הקונצרטים ביום , יום 14בכל 

המתחמים יגובו בעת הצורך בעובד השקייה מוסמך ומוסמך גננות נוי  2.  עבודה אחד כל שבועיים
                                                                              מטעם הקבלן הזכיין. 1סוג 

ועד  07:00מהשעה  עובד אחדיעמיד הקבלן ובתיאום אחראי,  טובת אחזקה שוטפת על פי מיפרטל 
 .                                                                                                      0015:השעה 

דעה מראש ועל פי החברה העירונית תהיה רשאית לשנות זמני מתן השירות מאת הקבלן בהו
שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה ודרישה או תביעה כנגד החברה העירונית 

 בהקשר לאמור.
 

  דרישה לפעולות תחזוקה 
 

ות , החלפת שקימתחםמחוץ לגדר ה ננתמגונ ערוגההקבלן יבצע סריקה וניקיון בכל המתחם כולל 
ושטחי גינון, הקבלן יפנה כל פסולת אשר הושארה  ניקיון שטחים מרוצפים,שביליםבאשפטונים, 

 .האחראיבגן ואינה שייכת, למרכז הפסולת ו/או המחזור בתיאום מול 
הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכות ההשקייה, שלוחות הטפטוף ויבצע תיקונים 

 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב.
.על הקבלן לטפל בהסרה מתחמיםם מכל שטח העל הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיי

 .מתחמיםבכל שטח ה שטחי מדרך ושבילים וניקיון ציורי גרפיטי,
אחת לחודש בתיאום אחראי  על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בכל כל השטחים המרוצפים

 .המתחם
יהיה על הקבלן  היה וידרש, על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי,

 לשתול על ידי צוות העובדים וללא תוספת תשלום. להוביל
 

 דרישה לעבודות גינון והשקייה
 

אין להותיר שארי ענפים על אישור והנחיית מפקח בלבד, גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי 
מחצרות יש לגזום צמחייה ועצים שפלשו  גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכם.

 פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי גזם בשטח העבודה.
על הקבלן לודא שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע על ידי עובד שהוכשר לכך, 

לודא אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע הדברת עשבייה, על 
 יהיה לתאם מול המפקח/המנהל ולקבל אישורו לביצוע.הקבלן 

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף באופן מלא 
 כולל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. 
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י מנוף הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי הנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום גובה ע"
פעמים בשנה סה"כ,  2 -על פי הנחיית המפקח כ דשן בשחרור איטי פיזור קומפוסט, כהגדרתו,

מריחת משחה לפצעי  הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, יקיון,נ תמיכה, גיזום, קילטור, עישוב,
 גיזום, וסילוק חומר יבש.

תאם להנחיות המיפרט הכללי ימי עבודה בשנה( בה 2גיזום עצים בכלל וגיזום גובה עי מנוף )
 ובתיאום מול מנהל
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 10נספח א'

 (מאושר רון גלנץ" )מרכז הספורט "נחלתלמתחם "מפרט עבודות גינון וחצרנות 
 

 מידע כללי

 רשל"צ. 37ברחוב העצמאות  םממוק םהמתח

שבילים מרוצפים, ספסלים, ערוגות, מכיל מתחם הנופש "נחלת"פעיל כל השנה, מתחם ה
 2440862-054: רון גלנץ טלאיש קשר:                           .וכו' גדר חי, נויעצי 

מיפרט ספציפי למתחם הינו לטובת דגשים למתחם האמור ועל הקבלן לעמוד בכל הנחיות 
 המיפרט הכללי לביצוע פעולות מקצועיות כמתחייב.

מול דרישה ובמחירי ע כאמור, יסופקו על ידי הקבלן כל החומרים השתילים והכלים לביצו
 .מחירון המכרז מינוס הנחת קבלן

צמחייה רב שנתית: הקבלן ישלים כל חוסר בצמחייה רב שנתית ובגודל הצמח שקמל מכל 
או ש"ע  4סיבה על חשבונו וללא תוספת תשלום. )צמח השלמה רב שנתי לא יפחת מגודל 

ליט לרכוש צמחייה, הקבלן יבצע שתילה על ידי עובדיו לצמחים שליד(. במידה והרשות תח
 ללא תוספת תשלום.

 מחייב תיאום מול מנהל תפעול או מפקח גינון.הינו על חשבון הקבלן, ביצוע הדברות 

 דרישה להעמדת כוח אדם ומועדי העבודה

 דרש צוות עובדים כדלהלן. מתחם נלביצוע תחזוקת ה

עובד אחד ליום יעמיד הקבלן  שוטפות כמפורט, עבודות ניקיון, אחזקה וגינוןלטובת 
המתחם יגובה בעת  2.  עובד אחד אשר יטפל במתחם כולויום,  14עבודה אחד בכל 

                                                                              מטעם הקבלן הזכיין. 1הצורך בעובד השקייה מוסמך ומוסמך גננות נוי סוג 

 עובד אחדיעמיד הקבלן ובתיאום אחראי,  לטובת אחזקה שוטפת על פי מיפרט 
 .                                                                                                      בתיאום מול אחראי המתחם 0015:ועד השעה  07:00מהשעה 

י מתן השירות מאת הקבלן בהודעה החברה העירונית תהיה רשאית לשנות זמנ
מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן מוותר על כל טענה ודרישה או תביעה 

 כנגד החברה העירונית בהקשר לאמור.

  דרישה לפעולות תחזוקה 

ניקיון שטחים ות באשפטונים, , החלפת שקיםהקבלן יבצע סריקה וניקיון בכל המתח
ושטחי גינון, הקבלן יפנה כל פסולת אשר הושארה בגן ואינה שייכת, למרכז  מרוצפים,שבילים

 .האחראיהפסולת ו/או המחזור בתיאום מול 

הקבלן יעבור בכל טיפול ויבדוק תקינות מערכות ההשקייה, שלוחות הטפטוף ויבצע תיקונים 
 כיוונים ותחזוקה כנדרש וכמתחייב.

לטפל בהסרה וניקיון מתחם ום מכל שטח העל הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיי
 .מתחמיםבכל שטח ה שטחי מדרך ושבילים ציורי גרפיטי,

אחת לחודש בתיאום  על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה בכל כל השטחים המרוצפים
 .אחראי המתחם
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על הקבלן  . היה וידרש,על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי
 לשתול על ידי צוות העובדים וללא תוספת תשלום. להוביליהיה 

 דרישה לעבודות גינון והשקייה

אין להותיר שארי אישור והנחיית המוסמך בלבד, גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי 
יש לגזום צמחייה ועצים שפלשו  ענפים על גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז גזם מוסכם.

ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי גזם בשטח מחצרות פרטיות 
 העבודה.

על הקבלן לודא שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע על ידי עובד שהוכשר 
לכך, לודא אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב ההשמה. טרם ביצוע הדברת 

 המנהל ולקבל אישורו לביצוע.עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול 

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף באופן מלא 
 כולל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. 

הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי הנוי ובערוגות המגוננות כולל: גיזום גובה ע"י 
פעמים בשנה  2 -על פי הנחיית המכרז כ דשן בשחרור איטי ר קומפוסט,פיזו מנוף כהגדרתו,

מריחת  הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, יקיון,נ תמיכה, גיזום, קילטור, עישוב,סה"כ, 
 משחה לפצעי גיזום, וסילוק חומר יבש.

ם בהתאם להנחיות המיפרט הכללי ובתיאוסור טלסקופי גיזום עצים בכלל וגיזום גובה עי מ
 מול מנה

.על הקבלן לטפל בהסרה מתחמיםעל הקבלן לסלק ולנקות שארי צואת בעלי חיים מכל שטח ה
 .מתחמיםבכל שטח השטחי מדרך ושבילים  וניקיון ציורי גרפיטי,

בתיאום  בכל השטחים המרוצפים אחת לחודש על הקבלן לבצע שטיפה במכשיר שטיפה
 .האחראי

על הקבלן  היה וידרש, שניזוקה מכל סיבה באופן מיידי,על הקבלן להחליף כל סוג צמחייה 
 לשתול על ידי צוות העובדים וללא תוספת תשלום. להוביליהיה 

 דרישה לעבודות גינון והשקייה

אין להותיר שארי אישור והנחיית מפקח בלבד, גיזום שיחים יבוצע באופן מקצועי על פי 
יש לגזום צמחייה ועצים שפלשו  זם מוסכם.ענפים על גבי השיחים ויש לפנותם למקום ריכוז ג

מחצרות פרטיות ומהם לשטח הציבורי באופן מקצועי ומתואם, אין להשאיר שארי גזם בשטח 
 העבודה.

על הקבלן לודא שימוש בחומרי הדברה מורשים בלבד ולעמוד ביצוע על ידי עובד שהוכשר 
ההשמה. טרם ביצוע הדברת לכך, לודא אופן שימוש מקצועי משלב ריכוז החומר ועד שלב 

 עשבייה, על הקבלן יהיה לתאם מול המנהל ולקבל אישורו לביצוע.

הקבלן יהיה אחראי על תפקוד ושלמות ראשי מערכות ההשקייה שלוחות הטפטוף באופן מלא 
 כולל פגיעה עקב ונדליזם או גניבה וללא תוספת תשלום. 

רוגות המגוננות כולל: גיזום גובה ע"י הקבלן יהיה אחראי לטיפול גנני מלא בשטחי הנוי ובע
פעמים בשנה  2 -על פי הנחיית המפקח כ דשן בשחרור איטי פיזור קומפוסט, ,סור טלסקופימ

מריחת  הדברת כנימות ומזיקים ע"פ הנחיות, יקיון,נ תמיכה, גיזום, קילטור, עישוב,סה"כ, 
 משחה לפצעי גיזום, וסילוק חומר יבש.
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 נספח ב'

 עבודות נוספות  –מחירון מכרז 

 המחירים המופיעים במחירון אינם כוללים מע''מ 
  

 
 
 

  
    

מחיר יחידה  יחידה תיאור סעיף
 בש"ח

   אחזקת שטחים חודשית 01.01תת פרק  

01.01.002 

 –אחזקת שטחים מגוננים מושקים 
 -במוסדות חנוך או ציבור )לא בגני ילדים( 

 560 דונם הרשות המזמינה לפי המפרט והוראותהכל 

01.01.003 
טיפול בצמחיה הידרופונית בתוך שטחי 

 20.00 יח' מבני ציבור, המדידה לפי מיכלים

01.01.004 
חזקה, עבור אחריות תוספת מחיר לדונם א

 65.00 דונם על תשתיות

01.01.005 
נם אחזקה, עבור אחריות תוספת מחיר לדו

 45.00 דונם על צמחיה

01.01.006 

לדונם אחזקה, עבור אחריות  תוספת מחיר
רות שנתי על מערכות השקיה, לא כולל ש

 45.00 דונם עבור מערכת מחשוב מרכזי

01.01.007 
אחזקה, עבור אחריות תוספת מחיר לדונם 

 65.00 דונם על דומם
 
 

01.01.008 
 
 

הדברת חיפושית "חדקונית הדקל 
 האדומה"

 
 
 
 
 95.00 ח'י

עבודות  02פרק 
 גינון

עבודות הכנה והכשרת  01.02תת פרק 
   קרקע

 3.00 מ"ר צמחיה, ניקוי השטח, חישוף ופינויהסרת  
 18.00 מ"ק חפירה 01.02.001

01.02.002 
חפירה בשטח מוגבל )עבודות תוספת עבור 

 80.00 מ"ק ידיים(

01.02.003 
ס"מ, כולל הפיכת  30עיבוד הקרקע לעומק 

 2.50 מ"ר הקרקע ותיחוחה
 2.00 מ"ר ס"מ כולל יישור השטח 25יש לעומק חר 01.02.004

01.02.005 
תוספת מחיר לעבודות יישור וחישוף בשטח 

 2.00 מ"ר מוגבל, מדרונות וכו'

01.02.006 

הכנת שטח למדשאה או לכל שטח גינון 
מ"ק/דונם(, דישון,  10קומפוסט )אחר כולל 

 100יחוח ויישור סופי )דישון כולל ת
ק"ג/דונם  50סופרפוספט, ם ק"ג/דונ
 5.50 מ"ר אשלגן(
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01.02.007 
ריסוס שטחים בחומר להדברת עשביה 

 0.80 מ"ר כולל הנבטה וריסוס חוזר
 1.00 מ"ר ריסוס קוטל עשבים + מונע הצצההדברה ב 01.02.008
  לעץ הדברה תוואי תהלוכה 01.02.009

01.02.010 

קוטל מזיקים המכיל "דיאזינון" מגורען, 
גר'/דונם חומר  500בכמות מינימלית של 

 1.30 מ"ר פעיל

01.02.011 
,ק N 20זבל אורגני מסוג "כופתיגן" )

 392.00 מ"ק 801לדונם(, עפ"י תו תקן 

01.02.012 
מ"ק  20)זבל אורגני מסוג "קומפוסט" 

 223.00 מ"ק 801לדונם(, עפ"י תו תקן 

01.02.013 
-לק"ג  P.K( "1דשנים אורגניים מסוג "מ.

 4.00 ק"ג 801מ"ר(, עפ"י תו תקן  100
 12.00 ק"ג דשן איטי תמס מסוג מולטיקוט או שו"ע 01.02.014

01.02.015 
נו גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אי

 285.00 יח' מ' כולל פינוי הגזם 5עולה על 

01.02.016 
גיזום ענפי םבעץ אשר גובה צמרתו עולה 

 415.00 יח' הגזםמ' כולל פינוי  12מ' עד  5ל ע
 850.00 יח' מ' 5.0כריתת עץ שגובהו עולה על  01.02.017

01.02.018 
העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר 

 425.00 יח' ס"מ, בתחום הרשות 20עד 

01.02.019 

העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים 
מ',  3ס"מ ובגובה מעל  30-40בקוטר גזע 

 700.00 יח' בתחום הרשות

01.02.020 

העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים 
מ',  3ס"מ ובגובה מעל  40בקוטר גזע מעל 
 1,125.00 יח' בתחום הרשות

01.02.021 
העתקה ושתילה מחדש של עצי זית בקוטר 

 700.00 יח' ס"מ בתחום הרשות 50גזע עד 

01.02.022 
מ',  8העתקה ושתילה של עץ דקל בגובה עד 

 1,700.00 יח' בתחום הרשות

01.02.023 
ר עד העתקה ושתילה של עץ פיקוס בוג

 2,250.00 יח' מ' בתחום הרשות 1קוטר גזע 

01.02.024 
בוגרים העתקה ושתילה מחדש של שיחים 

 40.00 יח' קיימים בתחום העבודה
 48.00 מ"ק אדמת גן כולל בדיקת קרקע 01.02.025

01.02.026 
בדיקת אדמת גן מסוג חמרה כלשהי כולל 

 51.00 מ"ק קרקע

01.02.027 
חול דיונות נקי )חול מתתוק( למגרשי 

 80.00 מ"ק כדורגל וכד' לרבות פיזור בשכבות

01.02.028 
רבות פיזור על חול דיונות נקי לארגזי חול ל

 80.00 מ"ק פי תקן מתקני משחק

 90.00 מ"ק חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור בשכבות 01.02.029
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01.02.030 
מ"מ  1-2מצע לגן משחקים מסוג גרעינית 

 275.00 מ"ק בעובי כלשהו

 1,315.00 טון שברי טרה קוטה כולל פיזור בשטח 01.02.031

01.02.032 
 1,2,3,4חלוקי ניצן גודל -חלוקי נחל

 859.00 טון גרנוליט, משחקון בזלת כולל פיזור
 910.00 טון כולל פיזור 5-6חלוקי ניצן גודל  כנ"ל אך 01.02.033

01.02.034 
טוף גס צבעוני שטוף בצבעים שונים לחיפוי 

 580.00 מ"ק מ"מ 10-20קוטר 
 470.00 מ"ק בצבעים שונים OVERSIZEטוף  01.02.035
 480.00 מ"ק 4-8טוף גס גודל אגרגט  01.02.036
 7.50 מ"ר יריעת חיפוי שחורה 01.02.037

01.02.038 
/  0-8טוף מצע לדשא ומגרשי ספורט קוטר 

 480.00 מ"ק מ"מ 0-4

01.02.039 
טוף תערובת מצע לגן לערוגות פרחים חד 

 480.00 מ"ק מ"מ B 0-8שנתיים סוג 

01.02.040 
מ"מ,  0-8טוף בקוטר  2/3תערובת שתילה 

 365.00 מ"ק כבול 1/3

01.02.041 
קומפוסט,  1/3טוף,  1/3תערובת שתילה 

 470.00 מ"ק כבול 1/3
 230.00 מ"ק ס"מ 10כולל פיזור בשכבה של רסק גזם  01.02.042
 90.00 מ"ק ס"מ 1-2.5חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל  01.02.043

01.02.044 
ייצוב קרקע ברשת מסיבי קוקוס פרוסה 

 52.00 מ"ר ומעוגנת ע"ג המדרון

01.02.045 

ייצוב קרקע בכוורת ייצוב מעוינת מסיבי 
ס"מ כולל עיגון ביתדות  10קוקוס גובה 

 50.00 מ"ר ומילוי באדמת גן

01.02.046 

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה 
משבצות למ"ר כולל עיגון  40ס"מ  10

 55.00 מ"ר ביתדות ומילוי באדמת גן

01.02.047 

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה 
משבצות למ"ר כולל עיגון  40ס"מ  10

חיזוק בטון לרבות חגורות ביתדות, מילוי ב
 105.00 מ"ר היקפיות

01.02.048 

מ'  3כריתת עצים בוגרים בגובה עד 
ס"מ )כולל גיזום  10עד  5ובקוטר גזע עד 

ופינוי לאתר ענפים מקדים ופינוי הגזם( 
 93.00 יח' שפיכה מאושר

01.02.049 

מ'  3כריתת עצים בוגרים, בגובה עד 
ס"מ )כולל גיזום  20עד  10ובקוטר גזע עד 

י הגזם( ופינוי לאתר מקדים ופינוענפים 
 185.00 יח' שפיכה מאושר
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01.02.050 

מ'  3כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
 20עד  10מ' ובקוטר גזע  6אך אינו עולה על 

י ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים ופינו
 278.00 יח' הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר

01.02.051 

מ'  3העולה על  כריתת עצים בוגרים, בגובה
 30עד  20מ' ובקוטר גזע  6אך אינו עולה על 

י ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים ופינו
 371.00 יח' הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר

01.02.052 

מ'  3כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
 30מ' ובקוטר גזע של  6אך אינו עולה על 

ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים  40עד 
 510.00 יח' רי הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושופינו

01.02.053 

מ'  6כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ )כולל גיזום  40עד  30ובקוטר גזע של 

י הגזם( ופינוי לאתר ענפים מקדים ופינו
 649.00 יח' שפיכה מאושר

01.02.054 

מ'  6כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ )כולל גיזום ענפים  40גזע מעל ובקוטר 

י הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מקדים ופינו
 834.00 יח' מאושר

01.02.055 
עקירה/קידוד וסילוק גדמי עצים בקוטר 

 167.00 יח' ס"מ מהקרקע 20", גובה מדידה 6עד 

01.02.056 
תוספת מחיר לכל אינץ' נוסף עבור עקירה / 

 19.00 אינץ' "6קידוד גדם עץ בקוטר מעל 
 23.00 מטר גיזום / עקירת וסילוק שיחים / גדר חיה 01.02.057

עבודות  01.03פרק 
 גינון

צנרת השקיה ושלוחות  01.03תת פרק 
   טפטוף

 

כל עבודות ההשקיה כוללות חפירה, כיסוי, 
ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון. 

צנרת הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה 
מ'  1.5מ' עד  0.3במרווחים של ל/ש  2.1-2.3

לפי דרישת המתכנן לרבות וווי עיגון 
ממתכת. אין להשתמש בתחיליות ואביזרי 

   שן מכל סוג שהוא.

 
 2חיבור מים לגינון לא כולל מד מים הכולל 

 1,500.00  ברזים מעברים נפילים וכל הנדרש

01.03.001 
 

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג 
עם טפטפות  מ"מ 7"מיקרודריפ" בקוטר 

 5.89 מטר אינטגרליות ומתווסתות
 4.82 מטר 10מ"מ דרג  8צינורית מי פיקוד בקוטר  01.03.002

01.03.003 

מ"מ  16צנרת טפטוף מפוליאתילן בקוטר 
ל/ש מתאים לטפטוף תת קרקעי  1ל/ש,  1.6

עם טפטפת בעלת אנטי ואקום, טפטפות 
למניעת יניקה אינטגרליות מתווספות 

ס"מ המחיר כולל הטמנה  30-75במרווחים 
 7.00 מטר ס"מ 50עד עומק 

01.03.004 
צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו 

 4.45 מטרמ"מ עם טפטפות  17/16בקוטר 
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 30-75אינטגרליות מתווסתות במרווחים 
 ס"מ.

01.03.005 

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו 
מ"מ עם טפטפות  17/16בקוטר 

 80-150אינטגרליות מתווסתות במרווחים 
 3.20 מטר ס"מ

01.03.006 

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו 
עם טפטפפות אינטגרליות  מ"מ 20בקוטר 

 10.70 מטר מתווסתות

01.03.007 
תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו 

 1.88 מטר ס"מ 10עבור הצנעה בקרקע בעומק 

01.03.008 
לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו תוספת מחיר 

 5.35 מטר ס"מ 50עבור הצנעה בקרקע בעומק 

01.03.009 

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף 
טפטפות קו  4-6מ"מ נושא  16בקוטר 
 3ליות מתווסתות. אורך השלוחה אינטגר

 16.35 קומפ' מ'

01.03.010 

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף 
טפטפות קו  8-10מ"מ נושא  16בקוטר 
 4ליות מתווסתות. אורך השלוחה אינטגר

 19.35 קומפ' מ'

01.03.011 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 3.98 מטר 4מ"מ דרג  16מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.012 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 5.18 מטר 4מ"מ דרג  20מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.013 
קרקעית מפוליאתילן צנרת השקייה תת 

 7.25 מטר 4מ"מ דרג  25מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.014 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 8.28 מטר 4מ"מ דרג  32מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.015 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 11.39 מטר 4מ"מ דרג  40מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.016 
קרקעית מפוליאתילן צנרת השקייה תת 

 17.60 מטר 4מ"מ דרג  50מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.017 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 23.81 מטר 4מ"מ דרג  63מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.018 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 35.19 מטר 4מ"מ דרג  75מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.019 
קרקעית מפוליאתילן צנרת השקייה תת 

 51.75 מטר 4מ"מ דרג  90מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.020 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 61.07 מטר 4מ"מ דרג  110מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.021 
צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

 5.18 מטר 6מ"מ דרג  16מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.022 
קרקעית מפוליאתילן צנרת השקייה תת 

 6.21 מטר 6מ"מ דרג  20מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.023 
 צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן

 8.45 מטר 6מ"מ דרג  25מסוג כלשהוא בקוטר 

01.03.024 
ן צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתיל

 13.55 מטר 6מ"מ דרג  32מסוג כלשהו בקוטר 
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01.03.025 
ן קרקעית מפוליאתילצנרת השקייה תת 

 14.49 מטר 6מ"מ דרג  40מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.026 
ן צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתיל

 19.90 מטר 6מ"מ דרג  50מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.027 
ן צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתיל

 33.12 מטר 6מ"מ דרג  63מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.028 
ן קרקעית מפוליאתילצנרת השקייה תת 

 44.51 מטר 6מ"מ דרג  75מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.029 
ן צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתיל

 61.07 מטר 6מ"מ דרג  90מסוג כלשהו בקוטר 

01.03.030 
 צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן

 70.38 מטר 6מ"מ דרג  110מסוג כלשהו בקוטר 
 7.00 מטר 10מ"מ דרג  16קוטר צינור פוליאתילן  01.03.031
 9.00 מטר 10מ"מ דרג  20צינור פוליאתילן קוטר  01.03.032
 10.00 מטר 10מ"מ דרג  25צינור פוליאתילן קוטר  01.03.033
 16.00 מטר 10מ"מ דרג  32צינור פוליאתילן קוטר  01.03.034
 17.00 מטר 10מ"מ דרג  40צינור פוליאתילן קוטר  01.03.035
 53.00 מטר 10מ"מ דרג  50צינור פוליאתילן קוטר  01.03.036
 43.00 מטר 10מ"מ דרג  63צינור פוליאתילן קוטר  01.03.037
 59.00 מטר 10מ"מ דרג  75צינור פוליאתילן קוטר  01.03.038
 70.38 מטר 10מ"מ דרג  90צינור פוליאתילן קוטר  01.03.039
 80.73 מטר 10מ"מ דרג  110צינור פוליאתילן קוטר  01.03.040

01.03.041 
תוספת מחיר עבור צנרת השקיה למים 

 0.25 קומפ' (25%מושבים בצבע אדום/סגול )תוספת 
 61.00 מטר "3/4צינור מתכת מגולוון בקוטר  01.03.042
 66.00 מטר ".1צינור מתכת מגולוון בקוטר  01.03.043
 84.00 מטר "1.5צינור מתכת מגולוון בקוטר  01.03.044
 98.00 מטר "2צינור מתכת מגולוון בקוטר  01.03.045
 148.00 מטר ".3צינור מתכת מגולוון בקוטר  01.03.046

   ראשי מערכת ואביזרים 01.04תת פרק  

01.04.000 

" עם קוצב לפתיחה אחת 3/4ראש מערכת 
לטפטוף או המטרה כולל מסנן, וסת לחץ 

 50.00 יח' ואביזרי חיבור )לא כולל ארגז(

01.04.001 

" עם קוצב לפתיחה אחת 1ראש מערכת 
לטפטוף או המטרה כולל מסנן, וסת לחץ, 

 563.00 יח' ואביזרי חיבור )ללא ארגז(

01.04.002 

" לטפטוף והמטרה 3/4ראש מערכת לקוטר 
", קוצב, 3/4הכולל ברז אלכסון ראשי 

מסננים, ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, 
יציאה, רקורדים ואביזרי ברזי  4וסת לחץ, 

חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לא 
 1,177.00 יח' כולל ארון אביזרים(
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01.04.003 

" לטפטוף והמטרה 1ראש מערכת לקוטר 
", קוצב 1הכולל ברז אלכסון ראשי 

מסננים, ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, 
ברזי יציאה, רקורדים ואביזרי  4וסת לחץ, 

חיבור למקור מים סמוך )לא חיבור, כולל 
 1,712.00 יח' כולל ארון אביזרים(

01.04.004 

" לטפטוף והמטרה 1.5ראש מערכת לקוטר 
", קוצב, 1.5הכולל ברז אלכסון ראשי 

מסננים, ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, 
ברזי יציאה, רקורדים ואביזרי  4וסת לחץ, 

חיבור, כולל חיבו רלמקור מים סמוך )לא 
 2,675.00 יח' ארון אביזרים(כולל 

01.04.005 

" לטפטוף והמטרה 2ראש מערכת לקוטר 
", קוצב, 2הכולל ברז אלכסון ראשי 

מסננים, ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, 
ברזי יציאה, רקורדים ואביזרי  4וסת לחץ, 

חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לא 
 3,531.00 יח' כולל ארון אביזרים(

01.04.006 
" לראש מערכת, 3/4תוספת ברז כדורי 

 64.20 יח' כולל אביזרים

01.04.007 
" לראש מערכת, כולל 1תוספת ברז כדורי 

 90.95 יח' אביזרים

01.04.008 
" לראש מערכת, כולל 1.5תוספת ברז כדורי 

 181.90 יח' אביזרים

01.04.009 
" לראש מערכת, כולל 2תוספת ברז כדורי 

 214.00 יח' אביזרים

01.04.010 
" לראש מערכת, 3/4הפחתה ברז כדורי 

 64.20- יח' כולל אביזרים.

01.04.011 
" לראש מערכת, כולל 1הפחתה ברז כדורי 

 90.95- יח' אביזרים.

01.04.012 
" לראש מערכת, 1.5הפחתה ברז כדורי 

 181.90- יח' כולל אביזרים.

01.04.013 
" לראש מערכת, כולל 2הפחתה ברז כדורי 

 214.00- יח' אביזרים.
 181.90 יח' "1החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים  01.04.014
 321.00 יח' "1.5החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים  01.04.015
 374.50 יח' "2החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים  01.04.016

01.04.017 

" לפתיחה אחת עם 3/4-"1ראש מערכת 
+  DC1ברז אלכסון ראשי, בקר השקיה 

ברז חשמלי כולל מסנן, ווסת לחץ, משחרר 
אויר/וואקום, ברז גן, רקורדים ואביזרי 

 981.00 יח' חיבור )לא כולל ארגז(

01.04.018 

" לטפטוף והמטרה 3/4ראש מערכת לקוטר 
", מסננים, 3/4הכולל ברז אלכסון ראשי 

 4גן, משחרר אוויר/ואקום, וסת לחץ,  ברז
ברזים חשמליים/הידראולים מפלסטיק, 
סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, 

מ'  3עד  -כולל חיבור למקור מים סמוך 
 1,750.00 יח' )לא כולל ארון אביזרים(
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01.04.019 

" לטפטוף והמטרה 1ראש מערכת לקוטר 
ברז ", מסננים, 1הכולל ברז אלכסון ראשי 

 4גן, משחרר אוויר/ואקום, וסת לחץ, 
ברזים חשמליים/הידראולים מפלסטיק, 
סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, 

מ' )לא  3עד  -כולל חיבור למקור מים סמוך
 4,300.00 מטר כולל ארון אביזרים(

01.04.020 

" לטפטוף והמטרה 1.5ראש מערכת לקוטר 
מסננים, ", 1.5הכולל ברז אלכסון ראשי 

 4ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, וסת לחץ, 
ברזים חשמליים/הידראולים מפלסטיק, 
סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, 

מ'  3עד  -כולל חיבו רלמקור מים סמוך 
 5,100.00 יח' )לא כולל ארון אביזרים(

01.04.021 

" לטפטוף והמטרה 2ראש מערכת לקוטר 
מסננים, ברז  ",2הכולל ברז אלכסון ראשי 

 4גן, משחרר אוויר/ואקום, וסת לחץ, 
ברזים חשמליים/הידראולים מפלסטיק, 
סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, 

מ' )  3עד  -כולל חיבור למקור מים סמוך
 8,100.00 יח' לא כולל ארון אביזרים(

01.04.022 

 4" לטפטוף והמטרה עם 3/4ראש מערכת 
הידראוליים מברונזה, ברזים חשמליים או 

כולל ברזון תלת דרכי, משחרר 
אויר/וואקום, ברז גן מד מים + פלט, 

מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, 
מ'  3עד  -כולל חיבור למקור מים סמוך 

 2,500.00 יח' )לא כולל סרגל סולונואידים, ללא ארגז(

01.04.023 

 4" לטפטוף והמטרה עם 1ראש מערכת 
יים או הידראוליים מברונזה, ברזים חשמל

כולל ברזון תלת דרכי, משחרר 
אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, 

מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, 
מ'  3עד  -כולל חיבו רלמקור מים סמוך 

 2,900.00 יח' ולל סרגל סולונואידים, ללא ארגז()לא כ

01.04.024 

 4" לטפטוף והמטרה עם 1.5ראש מערכת 
ברזים חשמליים או הידראוליים מברונזה, 

כולל ברזון תלת דרכי, משחרר 
אויר/ואקום, ברז גן, מד מים + פלט , 

מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, 
מ')לא  3עד  -כולל חיבו רלמקור מים סמוך 

 5,600.00 יח' ולל סרגל סולונואידים, ללא ארגז(כ

01.04.025 

 4והמטרה עם " לטפטוף 2ראש מערכת 
ברזים חשמליים או הידראוליים מברונזה, 

כולל ברזון תלת דרכי, משחרר 
אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, 

מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, 
מ' )לא  3עד  -כולל חיבו רלמקור מים סמוך

 7,867.00 יח' ולל סרגל סולונואידים, ללא ארגז(כ

01.04.026 
דראולי מפלסטיק בקוטר תוספת מגוף הי

 160.00 יח' "3/4-"1

01.04.027 
)עם תוספת מגוף הידראולי מפלסטיק 

 345.00 יח' "2-"1.5סגירה מכנית(, בקוטר 

01.04.028 
הפחתה מגוף הידראולי מפלסטיק בקוטר 

 159.00- יח' "3/4-"1
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01.04.029 
הפחתה מגוף הידראולי מפלסטיק )עם 

 350.00- יח' "1.5-2סגירה מכנית(, בקוטר 

01.04.030 

פירוק ופינוי ראש מערכת + ארגז הגנה 
" כולל 3/4-"1מכל סוג שהוא בקוטר 

 960.00 יח' השלמת אדמה חסרה בבור

01.04.031 

פירוק ופינוי ראש מערכת + ארגז הגנה 
" כולל השלמת 1.5-2מכל סוג שהוא בקוטר 

 1,145.00 יח' בבוראדמה חסרה 

01.04.032 

 24V ACרגיל / דו דרכי, מגוף חשמלי 
-"1מפלסטיק )עם סגירה מכנית(, בקוטר 

 290.00 יח' "3/4

01.04.033 

מגוף חשמלי רגיל / דו דרכי / תלת דרכי, 
AC 24V  ,)מפלסטיק )עם סגירה מכנית

 590.00 יח' "1.5-"2בקוטר 

01.04.034 

דו  9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 
דרכי, מפלסטיק )עם סגירה מכנית(, בקוטר 

 250.00 יח' "3/4-"1

01.04.035 

דו  9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 
דרכי, מפלסטיק )עם סגירה מכנית(, בקוטר 

 610.00 יח' "1.5-2

01.04.036 

 9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 
תלת דרכי, מפלסטיק )עם סגירה מכנית(, 

 750.00 יח' "1.5-2בקוטר 

01.04.037 
תוספת מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

 475.00 יח' " כולל רקורד, ברזון ואביזרים לנ"ל3/4-"1

01.04.038 
תוספת מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

 800.00 יח' כולל רקורד, ברזון ואביזרים לנ"ל" 2-"1.5

01.04.039 
הפחתה מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

 300.00- יח' כולל רקורד, ברזון ואביזרים לנ"ל" 3/4-"1

01.04.040 
הפחתה מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

 600.00- יח' כולל רקורד, ברזון ואביזרים לנ"ל" 2-"1.5

01.04.041 
דרכי למגופים -תוספת ברזון פיקוד תלת

 185.00 יח' הידראולים/חשמלים

01.04.042 

תוספת נווטון תוצ' "ברמד" למגוף 
הידראולי עפ"י הנחיות מתכנן, כולל כל 

החיבורים הדרושים, צינוריות פיקוד 
 360.00 קומפ' מנחושת וכיול הנווטון

01.04.043 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
תלת דרכי דו  AC/DC" פיקוד חשמלי 3/4
 150.00 יח' גידי

01.04.044 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
תלת דרכי דו  AC/DC" פיקוד חשמלי 1

 180.00 יח' גידי

01.04.045 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
תלת דרכי דו  AC/DC" פיקוד חשמלי 1.5

 550.00 יח' גידי

01.04.046 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
תלת דרכי דו  AC/DC" פיקוד חשמלי 2

 580.00 יח' גידי



 

 101 

_______________________ 
 חותמת המשתתף + חתימה

01.04.047 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
 AC/DC" כולל נוטון פיקוד חשמלי 1.5

 750.00 יח' תלת דרכי דו גידי

01.04.048 

מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 
תלת  AC/DC" כולל נוטון פיקוד חשמלי 2

 780.00 יח' דרכי דו גידי

01.04.049 

. )זרם רציף(, המותאם A.Cסולונואיד 
לסוג המחשב כולל אספקה, הרכבה על פנל 

 205.00 יח' סולונואידים וחיבו רלמחשב קומפלט

01.04.050 

. )פולסים(, המותאם לסוג D.Cסולונואיד 
המחשב כולל אספקה, הרכבה על פנל 

 205.00 יח' ולונואידים וחיבור למחשב, קומפלטס

01.04.051 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 2

 405.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.052 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 3

 605.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.053 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מותאם  4

 810.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.054 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 5

 1,015.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.055 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
דות על הסרגל, מותאם לסוג המחשב יחי 6

 1,215.00 יח' והרכבהכולל אספקה 

01.04.056 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 7

 1,415.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.057 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
לסוג המחשב אם יחידות על הסרגל, מות 8

 1,615.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.058 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 9

 1,820.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.059 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 10

 2,020.00 יח' והרכבה המחשב כולל אספקה

01.04.060 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 11

 2,220.00 יח' המחשב כולל אספקה והרכבה

01.04.061 

)זרם רציף(, הכולל  A.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 12

 2,425.00 יח' המחשב כולל אספקה והרכבה

01.04.062 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 2

 405.00 יח' כולל אספקה והרכבה
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01.04.063 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 3

 605.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.064 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 4

 810.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.065 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 5

 1,010.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.066 

)פולסים(, הכולל . D.Cסרגל סולונואידים 
יחידות על הסרגל, מותאם לסוג המחשב  6
 1,215.00 יח' ולל אספקה והרכבהכ

01.04.067 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 7

 1,415.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.068 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב על הסרגל, מות יחידות 8

 1,615.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.069 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג המחשב יחידות על הסרגל, מות 9

 1,815.00 יח' כולל אספקה והרכבה

01.04.070 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 10

 2,020.00 יח' המחשב כולל אספקה והרכבה

01.04.071 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 11

 2,225.00 יח' המחשב כולל אספקה והרכבה

01.04.072 

. )פולסים(, הכולל D.Cסרגל סולונואידים 
אם לסוג יחידות על הסרגל, מות 12

 2,425.00 יח' והרכבההמחשב כולל אספקה 
 110.00 יח' "עמק" 1שסתום אויר  01.04.073

01.04.074 
שסתום שטיפה מהירה לצינורות מנקזים 

 150.00 יח' 25/4

01.04.075 
תוספת לראש מערכת עבור מסנן בקוטר 

 75.00 יח' מ"ש 155", 3/4
 285.00 יח' " 1לראש מערכת עבור מסנן בקוטר  תוספת 01.04.076
 1,210.00 יח' "2ת לראש מערכת עבור מסנן בקוטר תוספ 01.04.077

01.04.078 
" דגם 2מסנן שטיפה אוטומטי בקוטר 

"TAF7,500.00 יח' " כולל בקר אלקטרוני 
 940.00 יח' מאש 120" 2מסנן דסקיות  01.04.079
 2,395.00 יח' " פלסטיק2מסנן טרפלן  01.04.080
 955.00 יח' סופר פלסטיק" 1.5מסנן טרפלן  01.04.081
 800.00 יח' " פלסטיק1מסנן טרפלן  01.04.082

01.04.083 
נן, )גוף ברונזה " מתכוו3/4וסת לחץ ישיר, 

 425.00 יח' ושומר לחץ סטטי(

01.04.084 
נן, )גוף ברונזה " מתכוו 1וסת לחץ ישיר, 

 550.00 יח' ושומר לחץ סטטי(
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01.04.085 
נן, )גוף ברונזה " מתכוו1.5וסת לחץ ישיר, 

 1,100.00 יח' ושומר לחץ סטטי(
 120.00 יח' " מפלסטיק3/4וסת לחץ ישיר  01.04.086
 240.00 יח' ", מפלסטיק1וסת לחץ ישיר  01.04.087
 540.00 יח' " ממתכת1.5וסת לחץ ישיר  01.04.088
 1,150.00 יח' "2מקטין לחץ בראוקמן  01.04.089
 600.00 יח' "1בראוקמן מקטין לחץ  01.04.090
 3,100.00 יח' "1.5הידרומטר+מקטין לחץ+פלט חשמל  01.04.091
 3,450.00 יח' "2הידרומטר+מקטין לחץ+פלט חשמל  01.04.092
 900.00 יח' "3/4תוספת לראש מערכת עבור מז"ח  01.04.093
 1,300.00 יח' "1תוספת לראש מערכת עבור מז"ח  01.04.094
 1,720.00 יח' "1.5תוספת לראש מערכת עבור מז"ח  01.04.095
 2,100.00 יח' "2תוספת לראש מערכת עבור מז"ח  01.04.096
 300.00 יח' בדיקת מז"ח על ידי בודק מוסמך 01.04.097

01.04.098 
תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם 

 400.00 יח' " כולל רקורדים3/4פלט חשמלי בקוטר 

01.04.099 
לראש מערכת עבור מד מים עם תוספת 

 650.00 יח' ", כולל רקורדים1פלט חשמלי בקוטר 

01.04.100 
תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם 

 1,200.00 יח' ", כולל רקורדים ת1.5פלט חשמלי בקוטר 

01.04.101 
תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם 

 1,600.00 יח' ", כולל רקורדים2פלט חשמלי בקוטר 

01.04.102 

תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ 
אטמוספרות, קוטר  10גליצרין עד לחץ של 

 150.00 יח' ", כולל אביזרי חיבור2.5חלון שנתות 

01.04.103 
ארגז הגנה ממתכת לבקר השקיה להפעלה 

 210.00 יח' אחת כולל מנעול

01.04.104 

ארגז עילי לראש מערכת כולל יסוד בטון 
 52/70/23מוכן, מנעול והתקנה במידות 

 1,220.00 יח' VI1ס"מ דגם 

01.04.105 

 84/57.5/31ארון לראש מערכת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 1,750.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.106 

 84/78.2/31במידות ארון לראש מערכת , 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 2,100.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.107 

 84/111.5/31ארון לראש מערכת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 3,000.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.108 

"אורלייט", במידות ארון לראש מערכת  / 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  84/47.6/33.6

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 1,700.00 יח' להתקנה

01.04.109 

 110/47.6/33.6ארון לראש מערכת  במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 2,100.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה
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01.04.110 

 84/61.1/33.6לראש מערכת , במידות ארון 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 2,250.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.111 

 110/61.1/33.6ארון לראש מערכת  במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 2,400.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.112 

ארון לראש מערכת ת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  110/61.1/47

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,150.00 יח' להתקנה

01.04.113 

ארון לראש מערכת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  125/61.1/33.6

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,000.00 יח' להתקנה(

01.04.114 

ארון לראש מערכת ת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  125/61.1/47

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,350.00 יח' להתקנה

01.04.115 

 84/80.6/33.6ארון לראש מערכת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת 

 2,450.00 יח' בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

01.04.116 

ארון לראש מערכת  , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  110/80.6/33.6

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 2,800.00 יח' להתקנה

01.04.117 

ארון לראש מערכת ת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  110/80.6/47

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,150.00 יח' להתקנה

01.04.118 

ארון לראש מערכת  , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  84/113.6/33.6

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 2,900.00 יח' להתקנה

01.04.119 

ארון לראש מערכת , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  110/113.6/33.6

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,350.00 יח' להתקנה

01.04.120 

ארון לראש מערכת  , במידות 
ס"מ , כולל מסגרת מתכת  110/113.6/47

לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות 
 3,950.00 יח' להתקנה

   בקרים ומחשבי השקיה 01.05תת פרק  
 350.00 יח' "3/4קוצב כמותי  בקוטר  

 450.00 יח' "1קוצב כמותי " בקוטר  01.05.001

01.05.002 
" 1.5קוצב מים עם ספירה ורקורדים 

 1,500.00 יח' מק"ש 12לספיקה עד 

01.05.003 
" 2קוצב מים עם ספירה ורקורדים 

 1,800.00 יח' מק"ש 20לספיקה עד 
 1,800.00 יח' WVC 200יחידת קצה אלחוטית  01.05.004
 1,980.00 יח' WVC 400יחידת קצה אלחוטית  01.05.005
 2,760.00 יח' WVPתכנת אל חוטי  01.05.006
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 480.00 יח' "1מגוף חשמלי  01.05.007
 900.00 יח' "1.5מגוף חשמלי    01.05.008
 1,116.00 יח' "2מגוף חשמלי  01.05.009
 336.00 יח' סולונואיד בקרה 01.05.010
 1,100.00 יח' בקר השקיה  לברז בודד 01.05.011
 1,250.00 יח' ברזים 2 -השקיה  לבקר  01.05.012
 1,450.00 יח' ברזים 4 -בקר השקיה  ל 01.05.013
 1,600.00 יח' ברזים 6 -בקר השקיה ר ל 01.05.014
 470.00 יח' ממשק רדיו לבקר 01.05.015
 2,100.00 יח' משדר שטח לבקרי 01.05.016

01.05.017 
(, ארבע 8004" )AC-4בקר השקיה מדגם "

 550.00 יח' תחנות

01.05.018 
" שש AC-6( "8056בקר השקיה מדגם )

 650.00 יח' תחנות

01.05.019 
" שש AC-6S( "8056בקר השקיה מדגם )

 950.00 יח' תחנות
 1,250.00 יח' , שמונה תחנותACבקר השקיה  01.05.020
 1,300.00 יח' , שמונה תחנותDCבקר השקיה  01.05.021

01.05.022 

כמותי כולל  VITEC 4מחשב השקיה 
הכנה למתאם תקשורת כולל ארונית 

ברזים הידראולים +  4על נעילה, לשליטה 
 1,150.00 יח' ברז ראשי

01.05.023 

כמותי כולל  VITEC 6מחשב השקיה 
הכנה למתאם תקשורת כולל ארונית 

ברזים הידראולים +  6על נעילה, לשליטה 
 1,280.00 יח' ברז ראשי

01.05.024 

כמותי כולל  VITEC 8מחשב השקיה 
הכנה למתאם תקשורת כולל ארונית 

ברזים הידראולים +  8על נעילה, לשליטה 
 1,440.00 יח' ברז ראשי

01.05.025 

כמותי כולל  VITEC 10מחשב השקיה 
הכנה למתאם תקשורת כולל ארונית 

ברזים הידראולים +  10ל נעילה, לשליטה ע
 1,570.00 יח' ברז ראשי

01.05.026 
מגופים,  9מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 1,360.00 יח' ACמופעל חשמל מסוג 

01.05.027 
מגופים  6מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 1,015.00 יח' ACמופעל חשמל מסוג 

01.05.028 
מגופים  4מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 735.00 יח' ACמופעל חשמל מסוג 

01.05.029 
מגופים  2מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 700.00 יח' ACמופעל חשמל מסוג 
 522.00 יח' 7001E" 1-"3/4בקר ברז אחד דגם גלקון  01.05.030
 815.00 יח' גן מיםדגם גלקון מו DC4בקר השקיה  01.05.031
 915.00 יח' דגם גלקון DC6בקר השקיה  01.05.032

01.05.033 
מגופים  12מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 1,600.00 יח' DCמופעל חשמל מסוג 

01.05.034 
מגופים  9מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 1,360.00 יח' DCמופעל חשמל מסוג 
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01.05.035 
מגופים  6מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 1,160.00 יח' DCמופעל חשמל מסוג 

01.05.036 
מגופים  4מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 825.00 יח' DCמופעל חשמל מסוג 

01.05.037 
מגופים  2מחשב השקיה "מיריקל" פלוס 

 770.00 יח' DCמופעל חשמל מסוג 

01.05.038 

מוזן ממקור  QT-4מחשב השקייה מסוג 
כל הדרוש חשמל כולל תא הגנה, כולל 
 850.00 קומפ' לביצוע מושלם של העבודה

01.05.039 

אספקה/התקנה/הטמעה של מרכז ניהול 
ובקרת השקייה מתוצרת חברת אגם בקרה 

/  ASPניטור ושליטה בע"ם בתצורת 
. המערכת IRRI-CELLמדגם  -עצמאית 

כוללת תוכנת ניהול, תוכנת תקשורת, 
שה"מ משרד  2003תוכנת השקייה 

החלקאות, תוכנת התראות. כולל 
שת התחברות לרשת הארגונית, או לר

. כולל ADSLהאינטרנט כולל חיבור 
אספקת מחשב אישי כולל מודם סלולרי 

. כולל התקנה שירות ואחריות שולחני
 33,700.00 יח' לשנה

01.05.040 

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של 
מתוצרת חברת  IRRI-CELLיחידת קצה 

 STANDאגם הכוללת: בקר השקייה 
ALONE  לארבע הפעלות עם הכנה

לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי 
GSM/GPRS סוללה נטענת ,AH 7.5 

V12 מטען ,AC/DC מזוודים בקופסת ,
. כולל התקנה IP-65תקן  C-43הגנה 

 11,420.00 יח' ואחריות לשנה

01.05.041 

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של 
מתוצרת חברת  IRRI-CELLיחידת קצה 

 STANDאגם הכוללת: בקר השקייה 
ALONE  לשש הפעלות עם הכנה

לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי 
GSM/GPRS סוללה נטענת ,AH 7.5 

V12 מטען ,AC/DC מזוודים בקופסת ,
. כולל התקנה IP-65תקן  C-43הגנה 

 11,690.00 יח' ואחריות לשנה

   ממטירים ומתזים 01.06תת פרק  

 
כל העבודות כוללות חפירה, כיסוי הערה: 

   ביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאוןוא
 135.00 יח' זרוע פירקית מתכווננת לממטיר 01.06.303

01.06.304 
מעלות. להצבה  ממטיר גיחה מתכוון, ת

 90.00 יח' מטר 7-15בטווח של 

01.06.305 

-360ממטיר גיחה מתכוון, תוצרת "הנטר" 
להצבה בטווח של  "PGMמעלות. דגם " 40

 115.00 יח' מטר 5-9

01.06.306 
" PGJממטיר גיחה מתכוון,  מעלות. דגם "

 135.00 יח' מטר 4.6-11להצבה בטווח של 
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01.06.307 

ממטיר גיחה מתכוון גזרתי )כיוון ללא 
" כולל T4-PC-T40מפתח(,  מעלות. דגם "

 8-15צבעוני, להצבה בטווח של סט פיות 
 125.00 יח' מטר

01.06.308 

-T4ממטיר גיחה היקפי,  מעלות. דגם "
PC-T40 סט פיות להצבה בטווח ", כולל

 125.00 יח' מטר 6-12של 

01.06.309 
מעלות. גובה גיחה  360-1מתז גיחה מתכוון 

 50.00 יח' כולל פיה PS-02-10Aס"מ דגם  5
 60.00 יח' כולל פיה I SPRAYמתז גיחה מתווסת  01.06.310

01.06.311 

מעלות. גובה  360-1מתז גיחה מתכוון  
", כולל PS-04-10Aס"מ, דגם " 10גיחה 

 60.00 יח' פיה
 77.00 יח' המתז מתווסת "  כולל פי 01.06.312
 360.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן " פלסטי, כולל פיה 01.06.313
 440.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן "נירוסטה, כולל פיה 01.06.314
 170.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן "פלסטי, כולל פיה 01.06.315
 210.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן נירוסטה כולל פיה 01.06.316
 160.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן נירוסטה כולל פיה 01.06.317
 110.00 יח' ממטיר גיחה מתכוונן "פלסטי כולל פיה 01.06.318
 155.00 יח' מתכוונן תוצרת   פלסטיממטיר גיחה  01.06.319

01.06.320 
 I-31ממטיר  מתכוונן עם כיסוי גומי 

 240.00 יח' ס"מ 10פלסטי בגובה גיחה 
 195.00 יח' מנירוסטה I-20ממטיר  מתכוונן  01.06.321

01.06.322 
מנירוסטה בגובה  I-31ממטיר  מתכוונן 

 322.00 יח' ס"מ 10גיחה 

01.06.323 
פלסטי בגובה גיחה  I-41ממטיר  מתכוונן 

 480.00 יח' ס"מ 15

01.06.324 
מנירוסטה בגובה  I-41ממטיר  מתכוונן 

 430.00 יח' ס"מ 10גיחה 

01.06.325 
מנירוסטה בגובה  I-41ממטיר  מתכוונן 

 495.00 יח' ס"מ, פיה כפולה 10גיחה 

01.06.326 
ממטיר גיחה  פלוס זוית נמוכה כולל אל 

 125.00 יח' נגר
 60.00 יח' "3/4אל נגר חיצוני לממטיר  01.06.327

 
שתילה נטיעה ואספקת  01.6תת פרק 

   צמחיה

 

 -הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ
משרד החקלאות. )כל השתילים מסוג 

מעולה( העבודה כוללת אספקה, הובלה , 
ור, נטיעה, סמיכה ואחריות חפירת ב
   לקליטה

01.7.001 
, גודל הכלי 1שתילים רב שנתיים גודל מס' 

 3.00 יח' ליטר 0.1

01.7.002 
, גודל הכלי 2שתילים רב שנתיים גודל מס' 

 5.00 יח' ליטר 0.25

01.7.003 
, גודל הכלי 1שתילים עונתיים גודל מס' 

 2.00 יח' ליטר 0.1
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01.7.004 
, גודל הכלי 2שתילים עונתיים גודל מס' 

 3.00 יח' ליטר 0.25
 5.00 יח' ליטר 0.25, גודל הכלי 2שתילים גודל מס'  01.7.005

01.7.006 
 0.25גודל הכלי  2ורדים ממיכל גודל מס' 

 7.20 יח' ליטר

01.7.007 
 1גודל הכלי  3ורדים ממיכל גודל מס' 

 9.00 יח' ליטר.

01.7.008 
 3גודל הכלי  4ורדים ממיכל גודל מס' 

 13.50 יח' ליטר.
 9.00 יח' ליטר 1.0, גודל הכלי 3שתילים גודל מס'  01.7.009
 23.00 יח' ליטר 3.0, גודל הכלי 4שתילים גודל מס'  01.7.010
 30.00 יח' ליטר 6.0, גודל הכלי 5שתילים גודל מס'  01.7.011
 55.00 יח' ליטר 10.0, גודל הכלי 6שיחים גודל מס'  01.7.012

01.7.013 
 25גודל הכלי רגיל,  7ל מס' שיחים גוד

 155.00 יח' ליטר

01.7.014 
 40גדול, גודל הכלי  7ל מס' שיחים גוד

 220.00 יח' ליטר

01.7.015 
 -סמ"ק 100 -שתילה בלבד של שתילים ב

 0.81 יח' 1גודל 
 3.24 יח' 3גודל  -ליטר 1שתילה בלבד של שתילים ב  01.7.016
 5.40 יח' 4ליטר גודל  3-שתילה בלבד של שתילים ב 01.7.017

01.7.018 
גודל  -ליטר 6 -שתילה בלבד של שתילים ב

 9.00 יח' 5

01.7.019 
גודל  -ליטר 10 -שתילה בלבד של שתילים ב

 23.40 יח' 6

01.7.020 

", 1/2ליטר, קוטר גזע  10עצים ממיכל 
ס"מ מקרקע המיכל. מינימום  20נמדד 

 72.00 יח' 6גודל  -מ'  0.8גובה שתיל 

01.7.021 
 25.0רגיל, גודל הכלי  7גודל מס' עצים 

 160.00 יח' מ' 1.70", גובה 1ליטר עובי גזע מינ' 

01.7.022 
 40.0גדול, גודל הכלי  7עצים גודל מס' 

 300.00 יח' מ' 2.5" גובה 1.5ליטר עובי גזע מינ' 

01.7.023 

, גודל הכלי  8שתילים )עצים( גודל מס' 
ליטר ומעלה, בחבית עצים בוגרים,  60.0

מ', מספר  2.50-3.50", גובה 2עובי גזע מינ' 
 340.00 יח' 2-בדים 

01.7.024 
" 3, עובי גזע מינ' 9עצים בוגרים, גודל מס' 

 500.00 יח' 3 –מ'. מספר בדים  4.50גובה מינימלי 

01.7.025 
, עובי גזע מינ' 10עצים בוגרים, גודל מס' 

 700.00 יח' 3 -מ'. מספר בדים  4.50", גובה מינימלי 4

01.7.026 
" 2בקוטר  8צב גודל עצים בעלי גזע מעו

 328.50 יח' מגידול באדמה

01.7.027 
" 3בקוטר  9צב גודל עצים בעלי גזע מעו

 517.50 יח' מגידול באדמה

01.7.028 
" 4בקוטר  10ב גודל עצים בעלי גזע מעוצ

 702.00 יח' מגידול באדמה
 120.60 יח' ".3/4שיחים / עצים על גזע בקוטר  01.7.029
 100.80 יח' ורד על גזע 01.7.030
 9.00 יח' ורדים מסוג כלשהו חשופי שורש. 01.7.031
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01.7.032 
 3ליטר גודל  1ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 10.80 יח' מתוצרת גידול צמד

01.7.033 
 4ליטר גודל  3ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 22.50 יח' מתוצרת גידול צמד

01.7.034 
 5ליטר גודל  6ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 36.00 יח' מתוצרת גידול צמד

01.7.035 
ליטר גודל  10ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 72.00 יח' מתוצרת גידול צמד 6

01.7.036 
ליטר גודל  25ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 297.00 יח' רגיל מתוצרת גידול צמד 7

01.7.037 
בקעת הירדן גובה דקל תמר מצוי מגידול 

 846.00 יח' מ' לפחות 1גזע 

01.7.038 
דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה 

 3,300.00 יח' מ' לפחות 4גזע 

01.7.039 
דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה 

 3,600.00 יח' מ' לפחות 5גזע 

   עבודת כח אדם ברג'י 01.8תת פרק  
 67.00 ש"ע ל מקצועי0עבודת פוע 01.8.000

01.8.001 
עבודת פועל בלתי מקצועי )ללא תעודות 

 57.00 ש"ע המעידות על מקצוע(
 200.00 ש"ע עבודת צוות לריתוך והנחת צינורות 01.8.002
 220.00 ש"ע עבודת צוות הנחת צינורות לרבות רתכת 01.8.003

01.8.004 

 2כולל עבודת משרד והפקה  -מודד מוסמך 
מדידה וכן קבלת נתוני סטים של מפות 

 1,900.00 י"ע ה במדיה מגנטיתהמדיד
 73.00 ש"ע פועל מקצועי + כלי מכני ברג'י 01.8.005
 120.00 ש"ע עוזר מודד ברג'י 01.8.006

01.8.007 
מנהל עבודה / ראש צוות ברג'י מוסמך ע"י 

 משרד העבודה
ימים  6

 11,280.00 בשבוע

01.8.008 

מההיקף  3.15%ברג'י )תכנוון נוף אדריכלי 
הכספי של העבודות )לא כולל מע,מ( אחוז 
קבוע. כולל ביצוע הפעולות הבאות: תכנון 

 -הכנת חלופות. תכנון מפורט  -מוקדם
תכנון פיתוח גינון והשקיה, פרטי העבודה, 

פרטים, כתבי כמויות וכל הדרוש לביצוע 
סטים של תוכניות +  3העבודה כולל הפקת 

 -. פיקוח על העבודהע"ג מדיה מגנטית
ן. השתתפות בדיונים ככל פיקוח עליו

 0.03 קומפ' שיידרש

01.8.009 

תכנון, יועצים מיוחדים עפ"י צורך כגון: 
, קונסטרוקטור, יועץ כבישים, תנועה,גינון

 250.00 ש"ע בטיחות, חשמל וכו' )מחיר קבוע(
 230.00 ש"ע ’מ 7טרקטור אופני עם מנוף סל זרוע  01.8.010

01.8.011 

גוזם מומחה בטיפוס/סנפלינג כולל איש 
זם לנקודת צוות קרקע, כולל ריכוז הג
 2,800.00 י"ע איסוף גזם הסמוכה לאתר

01.8.012 

כולל ’ מ 12גוזם מומחה כולל מנוף סל עד 
אנשי צוות קרקע כולל ריכוז הגזם  2

 400.00 ש"ע לנקודת איסוף
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 260.00 ש"ע ’מ 18 -משאית מנוף באורך זרוע של כ 01.8.013

 
עבודת ציוד מכני הנדסי  01.9תת פרק 

   ברג'י

 
עבודת שטיפה בלחץ )גרניק( מנוע עצמאי 

 225.00 ש"ע באר לפחות 250כולל מיכל מים בלחץ של 
 210.00 ש"ע או מקביל JCB-4עבודת מחפרון  01.9.001

01.9.002 
עבכודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" 

 210.00 ש"ע או מקביל

01.9.003 
או  950עבודת יעה )שופל( אופני קטרפילר 

 300.00 ש"ע מקביל

01.9.004 
כולל הובלה  4*4’ מ 12במת זרוע מפרקית 

 1000.00 ש"ע ללא מפעיל

01.9.005 
משאבה אוספת לחול ולניקוי מצע דשא 

 200.00 ש"ע סינטטי 

01.9.006 
מעבודת מחפר הידראולי זחלי קטרפילר 

 180.00 ש"ע מקביל )עם כף ופטיש שבירה(או  325
 50.00 ש"ע עבודת מכבש ידני קטן "בומאג" או מקביל 01.9.007

01.9.008 
טון  10-12עבודת מכבש רוטט ממונע 

 73.00 ש"ע "בומאג" או מקביל

01.9.009 
עבודת מדחס )קומפרסור( כולל פטישים 

 110.00 ש"ע ומפעיל
 110.00 ש"ע מ"ק לפחות 15עבודת מיכלית מים  01.9.010
 88.00 ש"ע עבודת טרקטור + עגלה 01.9.011

01.9.012 
עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז 

 1,600.00 י"ע מ"ק 6-8בנפח 

01.9.013 
עבודת מטאטא כביש לנקוי כבישים כולל 

 1,400.00 י"ע יניקה וסילוק הפסולת
 230.00 ש"ע מ' 9טרקטור אופני עם מנוף אורך זרוע  01.9.014
 180.00 ש"ע מ' 12משאית מנוף, באורך זרוע מנוף,  01.9.015
 400.00 ש"ע מ' 18משאית מנוף באורך זרו עמנוף ,  01.9.016

01.9.017 
טון, בובקט  2-3טרקטור אופני זעיר משקל 

 160.00 ש"ע או שו"ע

01.9.018 
 20-40מחפר תעלות אופקי החופר רוחב 

 99.00 ש"ע כ"ס 30-35ס"מ  60ס"מ ועומק 

01.9.019 
עבודת רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 

 88.00 ש"ע ק"ג 4,000
    

   טיאוט 01.10תת פרק  03.10.001

 רכב טיאוט קטן+מפעיל 03.10.002
 8-יח' ל
 1,750.00 ש''ע
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 'גספח נ

 כתב ערבות 

 

 לכבוד 
 תאריך:_________             החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

  95ז'בוטינסקי רחוב 
 ראשון לציון

 
 נ, "אג
 

 כתב ערבות מס' ____________ 
 
ובמילים: ש"ח ) 80,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

להגיע לכם "(, המגיע או עשוי סכום הערבותלים חדשים( כולל מע"מ )להלן: "שק שמונים אלף
"( בקשר עם חוזה מיום ________, עם החברה)להלן: "___________ מאת __________

 ספורט ונופש בע"מ. ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 
עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  שה ימימיחאנו נשלם לכם, תוך  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי 

 להלן. 3ה למדד הנקובים בסעיף ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמד
 

 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  "מדד המחירים לצרכן"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.
 

_____ בגין חודש  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 
 . 2020שנת 

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  "המדד החדש" 

 תשלום סכום הערבות.
 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 
שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

ש לעומת מדד מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החד
 הבסיס.

 
 ועד בכלל._______ ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4
 
 
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.
 
 
 תנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.התחייבו .6
 
 

 בכבוד רב,          

 בנק ________         

 סניף________          
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 'דנספח 

  םאישור עריכת ביטוחי
  

 
 
 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק שנגרם  312

 משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים - 'דספח נ

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 ישור.תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
החברה העירונית ראשון 

לציון לתרבות נופש וספורט 
 עיריית ראשון לציון ו/או 

)המזמינה ו/או תאגידים  
 עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 עבודות☒
  
 

שירותי גינון, אחר : ☒
ואחזקה  חצרנות

במתחמים שוטפת 
 בראשון לציוןשונים 

 ו/או עבודות נלווים 
 

 

בעל חוזה )מזמינת עבודות / ☒
 מוצרים(

 

 __________אחר _______☐

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים - 'גספח נ

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
החברה העירונית ראשון 

לציון לתרבות נופש וספורט 
 עיריית ראשון לציון ו/או 

)המזמינה ו/או תאגידים  
 עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 עבודות☒
  
 

שירותי גינון, אחר : ☒
ואחזקה  חצרנות

במתחמים שוטפת 
 לציוןשונים בראשון 

 ו/או עבודות נלווים 
 

 

בעל חוזה )מזמינת עבודות / ☒
 מוצרים(

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ  __________אחר _______☐
 

 מען
 , ראשון לציון 95ז'בוטינסקי 

  ראשון לציון 20רחוב הכרמל 

 מען
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 כיסויים
 צד ג' – )*(אחר

 אחריות חריג -
 אינו, מקצועית

 גוף נזקי על חל

    1,000,000 
למקרה ולתקופה 

במשותף עם 
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות  328

)*( אחריות 
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 

1,000,000          ₪  
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש  האישור 
 ראשוניות 328
   6תקופת גילוי  332

 חודשים.
השירות מתוך פירוט העבודות )בכפוף, לעבודות המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 

 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:
 גינון, גיזום וצמחיה  017
 חומרים מסוכנים וכימיקלים 033
 שירותי תחזוקה ותפעול 088

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 

ניתן לקבל כחלופה  אשר נדרש בגינם רישיון על פי דין.ככל ויינתנו שירותי הדברה ביטוח אחריות מקצועית יערך )*( 
בו יובהר כי חריג אחריות  –לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

   בגבולות אחריות משותפים. ₪ 1,000,000מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף ורכוש בסך 
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 ה'  נספח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצעת הזוכה במכרז 


