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 מוקדמות פרק 01

 תיאור העבודה 01.01

 

 כללי 01.01.01
 

ביצוע עבודות גינון והשקיה, גידול ואספקת עצים וצמחייה ואחזקת גינון לזה מתייחס  מפרט
כאשר תקופת  בתחום מתחם התיירות בים המלחקט( שנים )לכל פרוי 5השקיה לתקופה של ו

, 02.004.0020, 01.004.0030, 01.004.0020בסעיפים  הכמויות בכתבתוגדר  ונליתיהאופצ האחזקה
02.004.0030 ,03.004.0020 ,04.004.0020 ,05.004.0020 ,05.04.0030 ,06.004.0020  ,06.004.0030 

 ומזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות להשתמש באופציה זו.  07.003.0020,

למסמך  01.01.03כמפורט בסעיף  מכרז זה נפרס על פני מס' פרויקטים שונים במתחם התיירות
 זה.

 תפישת הגינון במתחם התיירות 01.01.02
 

עות עבודות שתילה ונטיעה בהיקף המלח, מבוצ-במסגרת עבודות הפיתוח במתחם התיירות בים
 בוקק עד נווה זוהר.-רחב מעין

ולטפח את המאפיינים במרכז התפישה הנופית למרחב ייחודי זה, עומד הרצון והצורך לשמור 
. זאת הן כדי להגן על המרחב מכניסה של מינים פולשים ומזיקים, צמחיים המקומיים-הנופיים

 המלח.-ת את תבנית הנוף הייחודית למרחב יםוהן על מנת לחזק ולהדגים במתחם התיירו
, באופן שיאפשר מצד אחד תמהיל בין צמחי תרבות לצמחי ברמתוך כך, נעשה בתכנון הצמחייה 

עמידות של שטחי הגינון ומצד שני ידגים את התפישה הנופית ויספק צל למבקרים. לשם כך, 
 נעשה שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים.

, דורש פתרונות צל משמעותיים. לאור כך, ובייחוד מאחר רחב ים המלחהאקלים הקיצוני במ
וצמחי הבר איטיים בקצב התפתחותם, משולבים בפרויקט עצי תרבות מהירי גידול כדוגמת מכנף 

(, ישתלו 4וכביש  2נאה וצאלון נאה. בנוסף, במקבצי ההצללות )בטיילת אזור הביניים, כביש 
 ם עצים מקומיים.שיחים מעוצבים על גזע בשילוב ע

של מרבית עצי התרבות )'אחרים'( ועצי הבר )'מקומיים'( שנבחרו לפרויקט  אופי וצורת הצימוח
עץ. עיצוב העצים במשתלות הגידול, בשלבי הביצוע והאחזקה ישמור על אופי זה )עפ"י -היא כשיח

המתחם, המפורט ברשימת הצמחייה המצורפת למכרז זה( על מנת לשמור על האופי הטבעי של 
 וכן על מנת לספק יציבות לשלד העצים באזור מרובה רוחות זה. 

חיפוי יבש של חלוקי משטחי רצועות הגינון האורכיות בפרויקטים השונים משלבות  %40-30-כ
. זאת על מנת לחזק את האופי הפתוח של המרחב, לחזק את חסינות שטחי הגינון נחל מקומיים

 תיד ע"י המועצה האזורית.ולהפחית בשטחי הגינון לאחזקה בע
 

 תיאור הפרויקטים הידועים בשלב זה 01.01.03
 

 דרום(:-)צפון 2פרויקט כביש  .א

כשניים וחצי ק"מ. הכביש נועד לחבר בין קצהו הדרומי של מתחם התיירות  2אורכו של כביש 
 זוהר'.-בוקק' לקצהו הצפוני של מתחם התיירות 'חמי-'עין

רצועות גינון  1-2בה ושביל אופניים, לאורכם בצדו המזרחי של הכביש מתוכננים מדרכה רח
מ'. בצדו המערבי של הכביש מתוכננות בעיקר נטיעות עצים  1-2ונטיעות עצים ברוחב משתנה בין 

 בשולי הכביש.

לאורך הכביש מתוכננות שלוש תצפיות. בכל תצפית מתוכננות נטיעות ופרגולות בשילוב מטפסים 
 ורי הגינון והנטיעות. ושיחים נשענים, כמו גם עיבוי של אז

 2019צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : רבעון שלישי 
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 מערב(:-)מזרח 3פרויקט כביש  .ב

, 90מ'. הכביש נועד לספק כניסה נוספת למתחמי התיירות מכביש  300-כ 3אורכו של כביש 
 .2ומתחבר לכביש 

 מ' בשולי הכביש. 2.5-בצדו הדרומי של הכביש מתוכננת רצועת גינון ונטיעות ברוחב של כ

 2019רבעון שלישי צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : 

 מערב(:-)מזרח 4פרויקט כביש  .ג

 לטיילת אזור הביניים.  2מ'. הכביש נועד לחבר בין כביש  500-כ 4אורכו של כביש 

בצדו הצפוני של הכביש מתוכננים מדרכה רחבה ושביל אופניים, לאורכם רצועת גינון ונטיעות 
 2-מ'. בצדו הדרומי של הכביש מתוכננת רצועת גינון ונטיעות ברוחב של כ 1-2רוחב משתנה בין ב

 מ' בשולי הכביש.

מ' המזרחיים של הכביש, מתוכננים מסוף תחבורה ציבורית, חניון וכיכר כניסה לטיילת  150-ב
רגולות בשילוב אזור הביניים. באזור זה ישנו עיבוי של אזורי הגינון והנטיעות, כמו גם שתי פ

 מטפסים ושיחים נשענים.

    2020רבעון שלישי צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : 

 דרום(:-)צפון פרויקט טיילת אזור הביניים .ד

-ק"מ. הטיילת מתוכננת לאורך קו המים שבין מתחם התיירות 'עין 2.5-אורכה של הטיילת כ
מ', וכולל ציר שאטל, שביל אופניים,  14.5-בוקק' למתחם התיירות 'חמי זוהר'. רוחב הטיילת כ

 מ'. 1-2רצועות גינון ונטיעות ברוחב  2-3שביל הולכי רגל, 

מקבצי פרגולות בשילוב מטפסים, שיחים מעוצבים על גזע, שיחים  11-לאורך הטיילת מתוכננים כ
 נשענים ועצים.

 2020צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : רבעון שלישי 

 מערב(:-)מזרח יקוזפרויקט ערוצי הנ .ה

-של ים 5ערוצי ניקוז שמוצאם בבריכה  3וטיילת אזור הביניים מתוכננים  90, כביש 2בין כביש 
מ'. ערוצי הניקוז מתוכננים כתעלות בטון פתוחות, מחופות אבן  300-המלח. אורכו של כל ערוץ כ

 טבעית.

ל עצים(. שתילת השיחים לאורך ערוצי הניקוז מתוכננת שתילה ונטיעה של צמחיה מקומית )כול
והעשבוניים מתוכננת ברובה בכיסי שתילה )פרט שתילה של צינורות פלסטיק( המשולבים בדפנות 

 מבנה ערוצי הניקוז.

    2020רבעון שלישי צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : 

 : פרויקט הגן המדברי .ו

לטיילת אזור הביניים ונמצא על  2דונם. הגן המדברי נועד לחבר בין כביש  25 -שטח הגן המדברי כ
 . 40%-5%מדרון בשיפוע של 

במרכז הגן עובר ערוץ ניקוז פתוח. בשטח הגן מתוכננים : אזור לגן בוטני, גן דקלים, מדשאה 
 ושטחי 'סוואנה' פתוחה.

 הגן מתבסס ברובו על צמחיה מקומית וצמחי תרבות מסורתיים לאזור.

 2020עון שלישי צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : רב
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 דרום( :-)צפון פרויקט חמי זוהר .ז

ק"מ. בצדו המזרחי של הכביש  1.5-פרויקט זה הינו פרויקט חידוש של כביש קיים באורך כ
-1רצועות גינון ונטיעות ברוחב משתנה בין  1-4מתוכננים מדרכה רחבה ושביל אופניים, לאורכם 

 מ'. 1-3ן ונטיעות בשולי הכביש, ברוחב מ'. בצדו המערבי של הכביש מתוכננת רצועת גינו 15

 25-. רוחב המדרון כ50%מ', מלווה את הכביש מדרון קיים ותלול בשיפועים של עד  400-לאורך כ
מ'. שיקום המדרון ע"י תוספת מסלעות, מערכות השקיה, גינון ונטיעות הן חלק מתכולת העבודה 

 בפרויקט.

 2019י צפי לתחילת עבודות גינון והשקיה : רבעון שנ

 של העבודה מתכנית נגזרים והם בלבד משוערים זמנים הינם לעיל המצוינים המועדים: הערה
אלה עשויים להשתנות בהתאם להתקדמות הביצוע של פרויקט חמי זוהר  מועדים. המזמינה

וכן בהתאם למועד פרסום מכרז הטיילת , הגן המדברי והפרויקטים  3וכביש  2ופרויקט כביש 
 זכרים לעיל.  הנוספים המו

 

  כתב הכמויות 01.02

 

 כללי  01.02.01

כאמור בפתיח, מכרז זה נפרס על פני מס' פרויקטים שונים במתחם התיירות, כאשר  .א
 כמויות סעיפי הביצוע, הצמחייה ומועדי הביצוע והאחזקה הינם פרטניים לכל מתחם.

 .כתב הכמויות במכרז זה מתייחס למחיר היחידה בכל סעיף וסעיף .ב

ל העבודות הדרושות לביצוע במסגרת עבודה זו. מחירי היח' מתייחס לכל זה מפרט .ג
עים בכתב הכמויות מתייחסים ליח' נמדדות במפרט המיוחד, ואלה המצוינות המופי

ן והשקיה שהוצא ע"י משרד המפרט הכללי לביצוע ואחזקת גינושל  41.5 -ו 41בפרקים 
 .הביטחון

, ישנם סעיפים לביצוע הכוללים אספקת חומרים, כ"א וכל זהעל פי המפורט במפרט  .ד
בודה וכלולים במחירי היח' השונים ש בכתב הכמויות, האמצעים הדרושים לביצוע הע

 והם אינם נמדדים ולא יבוצע עבורם תשלום בנפרד.

 מטלה כתביחד עם  נתנוייסופיות  כניותת' הועלו אתר. לדוגכניות צמחייה והשקייה ת .ה
 .יקטפרולכל 

 .קבלןחובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות חלה גם על ה .ו
 
 ני דרךשלום עפ"י אבת 01.02.02

 , לו"ז ומסגרת תקציב.כאמור, כל מתחם הינו פרויקט בפני עצמו עם תכולת עבודה

עבור הכנת צמחים מראש, יבצע המזמין הקדמת תשלומים בהתאם לעלות הצמחים עבור כל 
מתחם ומתחם ו/או מספר מתחמים המתבצעים בפרק זמן מקביל ודורשים הכנת הצמחים 

בוצע על פי אבני דרך בגידול הצמחים עד למועד האספקה באותה התקופה. הקדמת התשלום ת
לאחר ומטעמו  המנהלוישולמו לאחר בדיקת הצמחים במשתלות הגידול על ידי נציג המזמין ו/או 

כי הצמחים גדלים ומטופלים באופן מקצועי,  מאת נציג המזמין או המנהל מטעמו, בכתבר ושיא
 בכמות, איכות ובקצב הדרוש לאספקה על פי הלו"ז המתוכנן ולשביעות רצון המזמין.

 המנהלו/או המזמין תשלום המקדמה כאמור יבוצע לאחר קבלת חוו"ד והמלצה כתובה של נציג 
 ערבות בנקאית בגובה תשלום המקדמה.מטעם המזמין וכנגד 

 :אבני דרך לתשלום עבור הכנת הצמחים וביצוע שתילתם

לכל סוג ו/או קבוצת צמחים כפי  הכמויות בכתבמעלות השתילים על פי מחירי היח'  25% .א
 ידי המזמינה,-על עם אישור המשתלה ,והכמות לביצוע באותו השלב הכמויות כתבבוגדר שמ
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, יישור השטח, ניקיון והכשרת שטח המשתלה לגידול הצמחים על פי הנדרש במפרט זה
מפסולת ועשביה, פרישת מערכת השקיה, איסוף חומר הריבוי ו/או העברת חומר ריבוי 

תלה וכל קבוצת צמחים והכנת תכנית גידול ממשתלת רט"ג, שילוט אזור הגידול במש
המבטיחה עמידה בלו"ז המתוכנן לשתילת הצמחים באתר, גודל ואיכות השתיל במועד 

 השתילה.
 

 ומעלה 7חודשים של גידול כשמדובר בעצים מגודל  12לאחר  25%
 . 6 – 4חודשים של גידול כשמדובר בצמחים בגדלים  6לאחר  25%
 .3 –ול כשמדובר בצמחים בגדלים פלג חודשים של גיד 3לאחר  25%

 
 בהתאם להתקדמות העבודות וביצוע האספקה והשתילה בפועל. קבלןהיתרה תשולם ל

ונציג המזמין, בחינה  מנהלהתשלום יבוצע אך ורק לאחר סיור במשתלה בנוכחות המתכנן, ה
חסים ואישור כי כל התנאים המופיעים בסעיף זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד המתיי

לעבודות הדרושות לביצוע לגידול ואספקת הצמחים בקבוצות השונות, דו"ח ביצוע ואישור 
ונציג המזמין כי העבודה בוצעה על פי המפרטים, כתב הכמויות ולשביעות  מנהלהמתכנן, ה

 רצונם.

 התשלום עבור זרעים, בצלים ופקעות ליישום בזריעה והטמנה יבוצע בשלבים: .ב
 בכתבכתב הכמויות לכל מתחם ומתחם ומחיר היח' כפי שמופיע  מעלות הזרעים ע"פ 50%

עם השלמת האיסוף של הזרעים, ניקיונם, שקילתם, אריזתם, ביצוע מבחן נביטה  .הכמויות
ע וציובחיוניות הזרעים ואיחסונם, הכל על פי המפורט במפרט המיוחד  90%המעיד על 

 לשביעות רצון נציג המזמין.
 עבודה ועמידה במדדים להצלחה כפי שמוגדר במפרט.היתרה תשולם עם השלמת ה

 
מעלות הבצלים והפקעות ע"פ כתב הכמויות לכל מתחם ומתחם ומחיר היח' כפי שמופיע  50%

במחירון עם השלמת האיסוף, ספירה, אריזה, ואיחסונם הכל על פי המפורט במפרט המיוחד 
 מטעם המזמין. מנהלוביצוע לשביעות רצון ה

 השלמת העבודה ועמידה במדדים להצלחה כפי שמוגדר במפרט.היתרה תשולם עם 
 

ולא צוינו מעלה ישולמו בהתאם הכמויות  בכתבהתשלום עבור כלל הסעיפים המופיעים  .ג
להתקדמות העבודות והשלמתן על פי דרישות מסמכי חוזה זה ולשביעות רצון המתכנן, 

 ונציג המזמין. מנהלה

ו/או נציג המזמין על גבי  מנהלוחתימת המתכנן, ה התשלום יבוצע אך ורק לאחר אישור בכתב .ד
 החשבון.

 

 שימת העבודות הנדרשותר 01.03
 

ביצוע עבודות גינון, הכשרת קרקע, נטיעות ושתילה, עפ"י התכניות וכמפורט במפרט זה,  .א
 בכתב הכמויות ובמסמכי חוזה זה. 

יות וכמפורט ביצוע עבודות להתקנת מערכות השקיה מרמת ראש המערכת )כולל(, עפ"י התכנ .ב
 במפרט זה, בכתב הכמויות ובמסמכי החוזה.

איסוף זרעים, גידול, עיצוב ואספקת כל הצמחים והעצים המוזמנים )'מקומיים ו'אחרים'(,  .ג
ע"פ הנדרש בתוכניות, רשימות העצים והצמחייה בהתאם למסמכי החוזה )המפרט המיוחד, 

 .קבלןין אשר יועברו מעת לעת למטעם המזמ מנהלכתב הכמויות, טבלת הצמחייה( והנחיות ה

כש כמות ראשונית של דקלים המיועדים לנטיעה ובהמשך לנאמר בסעיף ג, המזמין ר .ד
לבצע את כל ו לתאםיידרש  קבלן. ה ערבהתחום המטעים בבפרויקטים השונים, אצל בעלי 

לאתר הנטיעה, נטיעה  עבודות ההכנה להעתקת הדקלים, עקירה, הנפה, הובלה, אספקה
' נטיעת דקלים'וביצוע כל הפעולות הדרושות לקליטה והתבססות הדקלים וכל האמור בסעיף 

לתאם עם בעלי המטעים את כל העבודות אשר  קבלןובכל מסמכי חוזה זה. על ה (02)פרק 
יבוצעו בתחום המטע לצורך גיזום העצים, עקירתם, הובלתם לאזורי הפרויקטים ונטיעתם 
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 קבלןכמפורט במפרט זה ובהתאמה לסעיפים בכתב הכמויות. את שאר הדקלים, יידרש ההכל 
 לרכוש, בהתאם למסמכי חוזה זה ומגבלות משרד החקלאות במרחב זה.

חלק מהצמחים יסופקו ע"י רט"ג על פי רשימה מצורפת. הצמחים אשר יסופקו על ידי רט"ג  .ה
יהיה אחראי  קבלןם, חומר וגטטיבי(. היהיו בגודל "סטרטרים" ו/או חומר ריבוי אחר )זרעי

לקליטתם באתר המשתלה החדש וגידולם להעברת הצמחים ממשתלת רט"ג למשתלת גידול, 
לעצים וצמחים בהתאם לדרישות כתב הכמויות, טבלת הצמחייה, ומפרט זה. אם מסיבה 

 להיערך מיידית לייצר את קבלןכלשהי לא ניתן יהיה לספק את "הסטרטרים" מרט"ג על ה
אותם צמחים כך שאלו יסופקו באיכות, בגודל ובמועד כפי שנקבע במסמכי החוזה. בין שאר 
הפעולות לייצור הצמחים יכללו העבודות את איסוף הזרעים מהמרחב הקרוב בים המלח, 
אחסונם, הנבטה שלהם וגידולם בתנאים המתאימים הכל על פי מפרט זה, אישורים והנחיות 

 המזמין.  מטעם מנהלרט"ג והנחיית ה

וכל גורם רלוונטי אחר כמפורט במפרט  מומחים, תיאום העבודות עם קבלני הפיתוח, ספקים .ו
 זה.

אחזקה, פיקוח ומעקב אחר קליטת כלל העצים והצמחים, וטיפול במשך כל תקופת    .ז
 התחזוקה )חמש שנים( כמוגדר במפרט זה.

צויה באיכות מעולה  על כל העבודות הנדרשות לתיאום וביצוע כדי להבטיח את התוצאה הר .ח
 פי התוכניות המפורטות, מפרטים מיוחדים ומסמכי חוזה זה. 

 
 

 הגדרת מושגים עבור מפרט זה  01.04

 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח )חל"י( מזמיןה

 המזמין מטעם הנדסה"ל סמנכ המנהל

האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י מנכ"ל חל"י )המזמין( לפקח מטעמה על  מנהלה
צוע כלל העבודות המפורטות במפרט המיוחד, כתב הכמויות, תוכניות לביצוע בי

וכל מסמך המתאר את העבודות בחוזה זה כולל פיקוח על גידול העצים אצל 
או מי מטעמו רשאי לבדוק את  מנהלואספקתם לאתרים ע"פ הסכם זה. ה קבלןה

טיב החומרים העבודות, להשגיח ולתאם את ביצוען וכן לבדוק את טיב העבודות, 
בביצוע העבודות הנדרשות  קבלןשמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י ה

 לביצוע מושלם ובאיכות גבוהה בהתאם לאמור בהוראות הסכם זה על כל נספחיו.

 ( בע"מ2001שלמה אהרונסון אדריכלים ) המתכנן

 אגרונום מטעם המזמין נציג המזמין

ון, ההשקיה והאחזקה בהתאם קבלן הגינון שנקבע לביצוע כל עבודות הגינ קבלןה
למסמכי חוזה זה וכוללות אך לא מוגבלות את כל העבודות הדרושות לריבוי, 
גידול ואספקת כל הצמחים הנדרשים במסגרת חוזה זה על פי התוכניות, כתבי 

 10 של וניסיוןחדש  1 גנן של מקצועית תעודה בעל הכמויות והמפרטים בחוזה זה.
 בעבודותשנים  5של  מינימליעם ניסיון  אגרונום או נוף הנדסאי או לפחות שנים

 .יקטאת הפרו המאפייןקף יגינון בה

קבלן 
 הפיתוח

הקבלן שנקבע לביצוע עבודות הפיתוח על פי תוכניות, כתבי כמויות ומפרטים 
את כל עבודות ההכנה לביצוע עבודות הגינון וההשקיה כפי היתר  ביןהכוללים 

 ח.שהוגדרו בחוזה עם קבלן הפיתו

אתר לביצוע העבודות כפי שיוגדר על פי התוכניות, כתבי הכמויות והמפרטים  אתר הביצוע
 בחוזה זה.
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את העצים והצמחים ה'מקומיים'  קבלןמשתלה/משתלות בה/בהן יגדל ה        אתר הגידול     
 ו'אחרים'.

 'סטארטר'

 

שמורת עין  שתיל ראשוני בכל גודל ונפח מיכל כפי שיגודל ויסופק בשער משתלת
 גדי ע"י רט"ג

חומר צמחי בעל שורשים , גבעול ועלים , לרבות פקעים רדומים , אשר גודל  ע"י  שתיל
 או סופק כ'סטארטר' עבור שתילה מחדש באתר המיועד. קבלןה

 שתיל בעל צורה סופית שהתקבלה באמצעות תמיכה , הדליה ו/או סדרת        שתיל מעוצב
 גיזומים .

שנתי/                                             -שיח/עשבוני חד-יל מעוצב, שהינו שיח/בןשתיל/שת צמח
 שנתי/גיאופיט/ סוקולנט.-עשבוני רב

עץ/צמח 
 'מקומי'  

עץ/צמח בר שלא נהוג לגדלו במשתלות, ולכן על מנת לספקו יש לגדלו במיוחד 
ים וחומר ריבוי לפרויקט זה, תוך קבלת סטארטרים מרט"ג ו/או איסוף זרע

וגטטיבי, עפ"י הרשימה המצורפת למכרז. לפי הנחיית המתכנן האספקה תכלול 
להנביט ולגדל  קבלןזרעים של צמחי בר עשבוניים חד שנתיים ואחרים אותם על ה

 לשתיל בשל לשתילה ואספקה, בכל גודל ונפח מיכל כפי שיגדיר המתכנן.

עץ/צמח 
    'אחר'

לגדלו במשתלות ו/או לא יסופק על ידי רט"ג, ולכן  עץ/צמח בר/תרבות אשר נהוג
על מנת לספקו אין הכרח )אך ניתן( לגדלו מזרע או מריבוי וגטטיבי במיוחד 

 לפרויקט ויש לספקו בגודל ראשוני עפ"י ההגדרה והרשימה המצורפת למכרז. 

צמח רב שנתי מעוצה , בעל גזע מרכזי או מספר גזעים ברורים ומעובים שגובהו  עץ
מ' )אופן העיצוב על פי המוגדר ברשימת הצמחים ו/או  4בבגרותו עולה תמיד על 

 מעת לעת בשלבי הגידול במשתלה. מנהלעל פי דרישת המתכנן ו/או ה

 בד )יחיד או מספר בדים( מעוצב עקרי בעץ ובשיח מעוצב על גזע . גזע

ו כזרוע מרכזית ענף ראשי עבה בעץ או בשיח , העשוי להיבחר בשתיל כגזע , א    בד 
 הנושאת חלק יחסי גדול של מהצמרת .

 נושא העלים של נוף העץ . –החלק העליון  צמרת

 כל סוג של אדמה , חומר או תערובת השומרים על צורת הגוש אשר בו             מצע הגידול

 מושרש וצומח השתיל .

 כל כלי קשיח או גמיש המכיל את גוש המצע .      מיכל הגידול

 
 

 מסמכים מלווים מחייבים  01.05

 

 כללי 01.05.01
 

 :מחויב לביצוע העבודות על פי קבלןה

 מסמכי המכרז לרבות מפרט זה על נספחיו וכל המסמכים הנלווים אליהם,  כל .א

 -ו 41פרקים  –המפרט הכללי לביצוע ואחזקת גינון והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון  .ב
41.5. 

  .בעתידואלה שיפורסמו  ןלהלוהפרסומים כמפורט  ,בהתאם לחוקים והתקנות .ג

 מטעם המזמין. מנהלפסיקת ה תכריעבמידה וקיימת סתירה בין המסמכים  
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 חוקים ותקנות  01.05.02

 
 יתבצעו ע"פ על דין, לרבות החוקים והתקנות הבאים: קבלןעבודות ה

 וכן תקנות העתיקות. 1978חוק העתיקות תשל"ח  .1

 .1956 –חוק הגנת הצומח, תשט"ז  .2

 חוק שמירת הניקיון. .3

 .1967 –ות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז תקנ .4

 .1949 –חוק למניעת שריפות בשדות  .5

 .1977 –תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות בתווית אריזה(, תשל"ז  .6

 .1987 -תקנות בריאות העם )איסור קיום מתקן דישון במערכת מים( תשמ"ז  .7

 הדברה בחקלאות. תקנות בדבר בטיחות וגהות של עובדים בחומרי .8

 חוק למניעת מפגעים ותקנותיו. .9

 חוק גנים לאומיים ושמירת טבע. .10

 פקודת היערות. .11
 

 פרסומים  01.05.03
 במידה ואינם סותרים את הוראות המפרט המיוחד: קבלןפרסומים אלה יחייבו את ה

 במהדורתם המעודכנת ביותר הבטחוןומשרד  פרסומים של משרד החקלאות .1

 )גדלים ותקני שתילי עצים ושיחים בגן הנוי(סטנדרטים לשתילי גננות ונוי  .2

 פגעים בגן הנוי והדברתם, בגרסתו האחרונה. .3

 מגדיר לצמחי תרבות בישראל. .4

רשימת צמחי הנוי בישראל )מתוך מאגר מידע של המחלקה להנדסת הצומח(, שירות  .5
 ההדרכה והמקצוע.

חיה תרבותית המלצות להדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים ללא צמ .6
 המחלקה להגנת הצומח והנדסת הצומח, שירות ההדרכה המקצוע.  –

 האגף להגנת הצומח, בית דגן. –תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל  .7
 
 

 מפורטת עבודה תכנית   01.06

 עבודה תכנית מנהלהלאישור  קבלןיגיש ה קטלפרוי מטלה כתביום ממועד קבלת  14 תוך .1
מפורט  גאנטהעבודה המפורטת תכלול לוח  תכנית מפורט זמנים וחל הכוללת מפורטת

 ואת הפרטים הבאים: 

 השונות שתלותהמורכישת השתילים מ משתלות הגידול ואישור תיאום, התארגנות, 
 התיאומים פירוט .שתילהל יעד תאריכילשטח,  הגעה תאריכי"ג, מרטמשיכת הצמחים 

 תחיל ולהשלים את הנדרש בלוח הזמנים.לבצע על מנת לה קבלןה שעל האישורים והשגת
רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על שינויים בסדר בצוע  מנהלשה מודגש

העבודות שבתכנית המאושרת, כולל מעבר מעבודה במקום מסוים לעבודה במקום אחר 
תכנית עבודה מותאמת  מנהליציג מידית לאישור ה קבלןבאתר. משנתנה הוראה כזו ה

יתחשב בהכנת הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות  קבלןמידית לפיה. הויפעל 
 ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגינה.  

 של פרטי הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והאמצעים  מנהלה לאישור הגשה
שימוש לביצוע העבודות. כל הציוד, הכלים, המתקנים  קבלןהאחרים שבהם יעשה ה

 קבלןים כאמור יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים. ההחומרים והאמצעים האחר
יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. ציוד 

לבדוק דוגמת הציוד  מנהלל קבלןלא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר ה
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 לטיב אישור ווהמה זה אישור אין. מנהלועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן וה
תחול אחריות מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם  קבלןה ועל המוצר

למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. 
 באתר דוגמאות לקבלת האישור. מנהללמשרד ה קבלןלצורך הנ"ל יספק ה

 תכנית העבודה  לביצוע האדם כוח פירוט. 

אינו  קבלןה. קבלןה את המחייב מסמך תהיה, המנהל ידי על שתאושר כפי, העבודה תכנית .2
רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה. המנהל רשאי 
לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב שהוא לצורכי קידום 

שיהיה אחראי לביצוען  קבלןמחייבות את ההשלמת הפרויקט. התאמות אלו ככל שיבוצעו 
תבוצע רק על פי התכנית  קבלןהמידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל. עבודת ה

 .מנהלשאושרה על ידי ה
 

 באתר פגישות   01.07

במשרדי המזמין באתר. בפגישות  מנהלה ידי על שתיקבע בתדירות יתקיימו באתר פגישות .1
 .המנהל להנחית בהתאם נוסף גורם וכל המזמין ציגנ, המתכנן, המנהל, קבלןישתתפו: ה

 קבלןה בין העבודה וממשקי, העבודות ואיכות ההתקדמות: השאר בין יהיו הפגישה נושאי .2
ויופץ בין  מנהלוהרשויות או בעל העניין. סיכום )פרוטוקול( הפגישה יוכן על ידי ה

 המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.

 

 עבודה יומן   01.08
 

 :קבלןיום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין. בין השאר יפרט ה ינהל כל קבלןה

 .קבלןה שם .1

 .הפרויקט' מס .2

 .עבודה יומן' מס .3

 .עבודה ושעות עבודה יום, תאריך .4

 .אוויר מזג .5

 באתר.  כלים .6

 .באתר העובדים וסוגי מספר .7

 .שבוצעו עבודות .8

 .העבודות באתר אירועים .9

 .המנהל הוראות .10

 .וכדומה /בטיחותביצוע ליקויי .11

 .בביצוע עיכובים .12

 .ותיקונן מדרישות חריגות .13

 

אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את כל הפרטים  VIEW@יכין יומן עבודה באמצעות מערכת  קבלןה 
 על העבודה יומן יעודכן, מנהלהנוגעים למהלך ביצוע העבודות )במקרים בהם יורו המנהל או ה

להערותיו וחתימתו(.  VIEW@ -במערכת ה קבלןל יועבר זה ויומן העבודות ביצוע בפרטי ידם
 היומן. קבלןהיומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לעדכון פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב ל

, מנהלידי ה-בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתעודכן ביומן על קבלןול למנהל נגיש יהא
 .קבלןובין שלא בנוכחותו, תחייב את ה קבלןה בנוכחות בין
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 עדות ותמונות מדידות   01.09
 

לבצע מדידה מפורטת של אתר העבודה  קבלןה באחריות, באתר העבודות כל תחילת לפני .1
ותמונות עדות של המצב קיים ולמסור למנהל לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות 

 .מנהלה

 ושישמש, מחדש בניה, החלפה, לפירוק המיועדים, האלמנטים כל את תכיל האתר מדידת .2
 ידי על שהתגלו הקיימות תשתיות, מטרדים, עפר ועבודות החדשים למבנים כבסיס

 תאריך התמונה על מציינת אשר דיגיטלית מצלמה בעזרת יבוצע תמונות צילום. קבלןה
 .בוצע צילום בו  המקום בשם יקראו( בודדות תמונות)או/ו  תמונות קובץ. ושעה

 

  ופיקוח ניהול    01.10

 

 .מנהלניהול ופיקוח של ה תעשה תחת קבלןה עבודת .1

 .מנהללא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של ה קבלןה .2

 עבודה ותוכנית הביצוע למסמכי בהתאם העבודות ביצוע בקרת, היתר בין, יכלול הפיקוח .3
 .לבצוע והוראות הנחיות, כמויות ואישור בדיקה, מאושרת

 

01.11                
 

  ביצוע לאחר עדות תכניות   01.12

 

 עם דעלת להקפיד הקבלן על) לאחר ביצוע (As Made)יגיש תכניות עדות יכין ו קבלןה .1
, בהן יכללו ויוצגו כל חלקי העבודה שבוצעו בפועל. תכניות אלה יוכנו על ידי (שלב כל סיום

ו/או  2010 אוטוקדמודד מוסמך, על פי מיטב כללי המקצוע, בשרטוט ממוחשב בפורמט 
 ורוחב לאורך חתכים, תנוחות, השאר בין יכללו התכניות. מנהלבגרסה שתיקבע על ידי ה

 של מפורטות מידות עם קרקעיות תת מערכות כולל, הביצוע מרכיבי פרטי וכל קיים מצב
 מפרט של להנחיות בהתאם נפרדות בשכבות יוצגו"ל הנ האלמנטים כל. האלמנטים כלל

 . GISומדידות מיפוי לביצוע כללי טכני

 "המי( ברשת Zבעל גובה ) פרמטר  אלמנט אשר נמצע בתכנית תהיה כל .2
 (אבסולוטי גובה)   -404.05=   0.00+

( בכל מקום שבירה או  (ILקרקעיות  יצוין גובה -אלמנט של תשתיות עליונות והתת לכל .3
 התחברות עם אלמנט אחר.

אלמנטים, המכילים כתב  המסביר  ) שוחות, צינורות, כבלים וכדומה( יוצגו על ידי  כל .4

BLOCK WITH ATTRIBUTES. 

 על רקע קואורדינטות ארצי, רקע גושים וחלקות.  1:250"מ בקנהעדות יהיו  תכניות .5

 כל תכנית עדות יצוין:  על .6

 הפרויקט שם. 

 מערכת או קטע שם. 

 המדידה מועד. 

 מידה קנה. 

 1:1000"מ בקנסביבה  תרשים. 

 (.רישיון ומספר כתובת)שם ,טלפון,  המודד פרטי 

 ן, כתובת ומספר רישיון(.המבצע )שם ,טלפו קבלן פרטי 

 המבצע. קבלןוה מוסמך מודד חתימות 
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 מנהלומודד מוסמך, יוגשו ל קבלןה ידי על חתומות העדות תכניות של סטים( 5) חמישה .7
 ימים לאחר גמר העבודות. 10תוך 

 על חתומות, A0מ"ג למ"ר בפורמט  80סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  כל .8

)תקליטורים( עם קבצי תכניות העדות  CD)חמישה(   5 -ו קבלןוה מוסמך מודד ידי

 (.ASCIIבפורמט  REG -ו  DISקבצי, PLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGממוחשבות בפורמט 

ויימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע, המסירה תאושר רק לאחר הגשת  במידה .9

 (.As- Madeכל תכניות העדות ) 

 קבלןהינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של ה מנהלה לידי עדות תכניות מסירת .10
 ולמתן תעודת השלמה. 

 

 למזמין העבודות מסירת לפני האתר והסדרת ניקוי   01.13

 
למסירת העבודות למזמין, הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת, פירוק  תנאי 

מהאתר  קבלן, סילוק רכושו של וסילוק כל המבנים הארעיים, ציוד ההקמה, הגדרות והשלטים
 והחזרת האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו.  

 

 עבודות ביצוע ותאום היתרים 01.14
 

ועובדיו או על ידי קבלני המשנה שלו, יתואמו  קבלןה ידי על יבוצעו אם בין, העבודות כל .1
 .קבלןעל ידי ה

 ומבעלי רלוונטייםה הגופים מכל, הבניה להיתר מעבר, הדרושים האישורים כל השגת .2
 .קבלןה ובאחריות ידי על תעשה עניין

, בהתאם לתכנית העבודה המפורטת, לתאם את עבודתו קבלןה על, עבודות תחילת לפני .3
עם בעלי השטחים, התשתיות ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות. 

יבה, ריהוט גן, מבנים אלה כוללים בין השאר קידוחי תצפית, מערכות ניקוז, בארות שא
 '.וכוצינורות, כבלים, קווי: חשמל, תקשורת, גז, מים, דלק, מבני מלון, מתקני נוף וחוף 

 במידה. הנדרש ולפי עיכובים ללא העבודה את לאפשר כדי הדרוש כל את כולל התאום .4
מראש ובטרם התחלת העבודה כדי  קבלןה יבצעה, נוספים חיצוניים לגורמים פניה ותידרש

לא ייגרמו עיכובים. כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל  להבטיח כי
לא תהיה זכות לדרוש  קבלןהאישורים, התעודות והרישיונות כלולות במסגרת החוזה. ל

או לקבל תוספת כספית עבור הטיפול הזה. לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של 
חר לביצוע כל העבודות הנדרשות בגין תאום כלשהו עם כל רשות ו/או גורם א קבלןה

 במסמכי המכרז על כל נספחיהם.

על קיומם ובין אם  קבלןל שנמסר בין, הקיימים ולמבנים לתשתיות נזק/לגרום לפגוע אין .5
 הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו.  קבלןלאו. ה

המלונות הסמוכים לשטחי לתאם עם  קבלןה על, המפורטת העבודה תכנית הכנת לצורך .6
 באתר העבודה וסדר הקטעים את, מנהלובהתאם להנחיית ה מנהלהעבודה, באמצעות ה

 .החוף ולאורך
 

 העבודות ביצוע שעות   01.15
 

יהא רשאי להגביל או לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה  מנהלה .1
 המותרות.

ים, עליו להגיש בקשה לכך ירצה לעבוד בשעות חריגות, בשבתות, בחג קבלןוה במידה .2
אינו חייב לתת אישור  מנהלמראש ובכתב. ה מנהלשבעה ימים מראש ולקבל את אישור ה
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 ככל. ועל פי כל דין מנהלכזה ובמידה וייתן, העבודה תבוצע במדויק  עפ"י הנחיות ה
להשתמש באמצעי תאורה מתאימים  קבלןה על, החשיכה בשעות בעבודה שמדובר

לעבוד  קבלןלהורות מיוזמתו ל מנהללעיל אינו גורע מסמכותו של ה ובטיחותיים. האמור
 בשעות החשיכה.

 

  וגהות בטיחות, הסביבה על שמירה  01.16

 

 טבע פגעי נגד הגנה .1
ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על ידי  קבלןה      

ולות אדמה, רוח, שמש, או תופעות מי גשמים, שיטפונות, הצפה ממי בריכה, מי תהום, מפ
טבע אחרות, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין. כל אמצעי הגנה 

אמצעי הגנה  קבלןה נקט אם בין טבע מתופעות שיגרם נזק כל. קבלןשיבוצע יתוחזק ע"י ה
 ללא דיחוי. קבלןובין אם לא עשה כך, יתוקן על ידי ה

 מחצב או חומר כריית .2
לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר, כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית  קבלןה

כגון חול, אדמה, סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם  ותכסית
 .מנהלושלא באישור בכתב מראש של ה

 

 ואחסנה שינוע הובלה  01.17
 

 ושינוע הובלה .1
ם/כלים, הסעת העובדים וכל יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו/או חומרי קבלןה

הדרוש להתקנה ולביצוע, לאתר העבודות וכן לשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל 
 למיקום המדויק של השימוש בציוד ו/או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות. 

 אחסנה .2

 יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו/או חומרים ו/או כלים  קבלןה
 ובניה, באתר העבודות.שישמשו להתקנה 

 בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא בקשר לכך, או עבור  קבלןל ישולם לא
 עיכובים בקשר ו/או הנובעים מתיאומים אלו. 

 

 העבודות לביצוע ציוד   01.18

 

 ציוד אספקת .1
יספק, את כל הציוד הנדרש לביצוע כהלכה של העבודות לרבות: מכונות, כלים,  קבלןה

מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות רק  קבלן, תמיכות ופיגומים. המכשירים, מנופים
בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה. ציוד או מכשירים פגומים או שלא יתאימו לדרישות או 
יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע, אף אם קיבלו קודם לכן את אשור 

ויספק במקומם מכשירים  מנהלמהמיד עם קבלת הוראה לכך  קבלןה ירחיקם, מנהלה
יהיה האחראי  קבלןה. מנהלוחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו לדרישות המפרט והוראות ה

 היחיד עבור כל החלפת הציוד ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל. 

 וחומרים אביזרים אספקת .2
כה של העבודות, לרבות: יספק, את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע כהל קבלןה

 ועוד.  דייסחומר מילוי עפר, חול, חומר ציפוי, צינורות, שוחות, בטון, ברזל, דבקים, 

 ערךשווה -המוצע לציוד חלופה .3
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יש יתרון  קבלןלספק את המוצר/החומר/הציוד המוגדר כלשונו. אם לדעת ה קבלןה על
 יהיה, המוצעציוד /חומר/למוצר"( "עשמסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"

תלווה במסמכים טכניים  קבלןרשאי להציע חלופת שוות ערך כאמור. הצעת ה קבלןה
והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות. כל חלופה של ש"ע לא תיושם אלא 

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על, יידחה או שיינתן, מנהלעם קבלת אישור מראש ובכתב של ה

 

 מחירי יחידה 01.19
 

 חירי היחידות כולליםמ 01.19.01
 

את כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר 
הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו )במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים(, בהתאם 

 . 41,41.5פרקים  של משרד הביטחון, למפורט במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון והשקייה
 לל:כו

 העבודה ביצוע לשם הדרושים והאביזרים הציוד ,והחומרים החלקים כל של אספקה .א

 התכניות והמפרט. י"עפ בשטח החוזה ופיזורם למסמכי )לרבות מנוף ומשאית( בהתאם

 הובלה. .ב

 עבודה. .ג

 לביצוע העבודות כמתואר במפרט זה, כולל אנשי מקצוע מומחים. קבלןצוות ה .ד

 סימון, חפירה ו/או חציבה. .ה

הפעולות הנדרשות להבטחת בטיחות העובדים והציבור בזמן העבודות )כולל שילוט כל  .ו
 וגידור זמני, ופינויו בסיום העבודות(.

)הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  קבלןהוצאותיו הכלליות של ה .ז
 המוקדמות והמקריות.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'. .ח

 סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.ההוצאות האחרות מאיזה  .ט

 .קבלןרווחי ה .י
 
 

01.19.02  
מחירי נטיעה/שתילה/זריעה יחידת עץ/דקל/צמח 'מקומי'/'אחר' בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו 

 ככוללים את ערך המרכיבים הבאים:
 

משיכת  'סטרטרים', בכל גודל, ממשתלת רט"ג בשמורת עין גדי. משיכת צמחים .א
 "ג . רט"ז מוכנות הצמחים במשתלת הלועפ"י  הסטרטרים תבוצע בפעימות

)זרעים/חומר ריבוי וגטטיבי(, במידה וזה לא יינתן על ידי רט"ג,  הצמחי איסוף החומר .ב
 לפי דרישות מפרט זה.

מיטבי של עצים וצמחים 'מקומיים' ו'אחרים' מסוג "מעולה" שמתאימים לרשימת  גידול .ג
מויות, ולפי דרישות מפרט זה. )כולל הצמחים המצורפת, לגדלים הנדרשים עפ"י כתב הכ

 מרץ(-גידול בבית צמיחה סגור להגנה מקור וקרה בין החודשים דצמבר

 שיריון ורכישת הצמחים ממשתלות מאושרות שונות. .ד

 עם בעלי מטעי הדקלים. תיאום .ה

, ובה פירוט הסוג והמין, כמות, מידות המיכל, נפח והפצה הכנת טבלת אקסל למעקב .ו
ראשוני, תכנית העתקה משוערת ובפועל, מועד אספקה משוער,  המיכל, מועד שתילה

הערות לאחזקה וטיפול וכל מידע אחר שיידרש ע"י נציג המזמין. הטבלה תופץ למזמין 
 חודשים ותשמש בתהליך הבקרה בשטח ובכלל.   3אחת ל 
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  כולל:לשטח כמתואר במפרט זה,  אספקה .ז

 יגון המתאימים למינים, אריזה, העמסה, הובלה ופריקה, טיפולים ואמצעי מ
, לאמצעי ההובלה  ולתנאי מקום היעד )הובלת הצמחים בתנאים לתנאי העונה

כשהם מוגנים מרוח, קרינת שמש, התחממות והתייבשות(, לרבות אריזה חד 
 פעמית ואספקת אריזות מיוחדות.

  הוצאות המשלוח וההובלה של העצים ופריקתם בבור הנטיעה על פי דרישות
ונציג המזמין. לרבות אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות  הלמנהמפרט, ה

לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שיינזק עקב אי השגחה, רשלנות וחוסר 
 ההובלה באתר העבודה. קבלןזהירות של 

  הובלה ואחסנת כל החומרים, הכלים וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם
, שמירת הציוד ואבטחת האנשים ופריקתם, וכן הובלת עובדים לאתר וממנו

 בתחום האתר, בין שהנם פועלים או עוברי אורח באתר וסביבתו.

  העצים והצמחים יסופקו לאתר בכל ימי השבוע, למעט ימי ראשון ושישי ועל פי
 עונות השנה ומזג האוויר כמוגדר במפרט זה. 

 על פי אין לאחסן צמחים באתר ואלו ישתלו מיד עם הגעתם. חריגה מהנחייה זו ,
לסלק את הצמחים מהאתר ואלו  קבלן, תחייב את המנהלשיקול דעתו של ה

אמצעי הגנה של רשת צל  קבלןיפסלו לשתילה, או )באישור נציג המזמין( יתקין ה
מטר לפחות ומעוגנת היטב, ויספק גידור איכותי במתחם  3מוגבהת לגובה  30%

 סגור ומערכות השקיה ממוחשבות בטפטוף ובהמטרה.

רה, שתילה, מילוי חוזר של אדמת גן לבורות השתילה והנטיעה, זיבול, דישון, סימון, חפי .ח
 כולל:ביצוע סמוכות, כמתואר במפרט זה, 

  וידוא התאמת בור הנטיעה לתנאים הנדרשים לקליטה אופטימלית עבור כל עץ
 וביצוע תהליך הנטיעה בשלמותו.

 וגושי השתילה, עפ"י התכניות.  סימון העצים 

 ( תתבצע באזורים עם חיפוי קרקע של שברי אבן 30%-40%שתילה )כחלק מה
. מחיר השתילים כולל חפירה קבלןאשר יונחו בערוגות ע"י קבלני הפיתוח/ ה

 עפ"י צורך. קיוןחיפוי וניושתילה באזורים מחופים אלו, החזרת ה

  השימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות
 , הרכבתם ופירוקם.וכו'

 

 .זה במפרט כמתואר מזיקים כנגד וטיפול מחלות הדברת .ט

כל התנאים והשירותים הסבירים הדרושים והנוגעים במישרין או בעקיפין לאספקת  .י
וגידול העצים והצמחים, אף אם לא צוינו מפורשות במפרט או בהצעה למכרז, לרבות 

המזמין בכל עת שיידרש  העסקת אגרונום מומחה בהתאם לצורך ובהתאם לדרישת
 לאבטחת איכותם של העצים והצמחים, בריאותם ותקינות קצב התפתחותם. 

נוספים מהכמות  10%יגדל  קבלןבנוסף לכמויות הרשומות ברשימה המצורפת, ה .יא
המוזמנת, באותם גדלים ותחת אותם תנאי החוזה , ערובה ליכולת אספקת העצים 

, לצורך זה, קבלןהנוספים ישמרו במלאי ה בכמות ובמועד הנדרשים. העצים והצמחים
חודשים ממועד גמר ביצוע החוזה. תמחור עצים אלה יהיה חלק ממחיר  12לתקופה של 

 היחידה של העצים בכתב הכמויות ולא ישולם עליהם בנפרד . 

 אחריות לקליטה והתבססות כל החומר הצמחי ובריאותם כמתואר במסמך זה. .יב
 

 עבודות שלא ימדדו 01.19.03
 

עבודות לביצוע כדי לקבל את התוצאות הרצויות באיכות גבוהה מפורטות במפרטים פירוט ה
נתנו ישי מנהלהמיוחדים, בתוכניות המפורטות לביצוע, מסמכי החוזה ודרישות המתכנן ו/או ה



16 
 

ומתוארות  הכמויות בכתבבמהלך ביצוע העבודה. עבודות אשר לא הוגדרו במפורש  קבלןל
 ת תשלום.במסמכי החוזה יבוצעו ללא תוספ

מטעם  מנהלומזמין העבודה תקבע באופן בלעדי חוו"ד של ה קבלןבמקרה של מחלוקת בין ה
 המזמין.

בנוסף, העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה 
 מבלי היותן מפורטות.

אחראים על תשתיות ו/או הכל הגורמים הפועלים בשטח ועם ו תיאום עם קבלנים אחרים .א
באופן ישיר ו/או בעקיפין  קבלןניהול האתר והמרחב המושפע מביצוע העבודות של ה

 .מהם, באם נדרשים וקבלת כל האישורים הדרושים
 בפרט תיאום מול רט"ג לאספקת ה'סטארטרים' בשער המשתלה בשמורת עין גדי כנדרש

 במפרט זה.

ונציג המזמין  מנהלסילוק עצים שאינם תואמים את דרישות המפרט או/ו שנפסלו ע"י ה .ב
 .או/ו שלא נקלטו כראוי ואספקת אחרים במקומם

הוצאות נלוות כגון: שטח אחסנה לעצים ולצמחים במשתלת/משתלות הגידול לכל  .ג
ופת תקופת גידולם ובשטח האתר לשתילה, אספקת מים וחשמל הנדרש לכל תק

האחריות, לרבות תקופת הקליטה באתר, הוצאות הכרוכות בפיקוח כנדרש במפרט זה 
 וכו'.  

 

 הערה 01.19.04
 

לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור המפרטים  קבלןעל ה
האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות. כמו כן כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה 

ניות, ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים, או את לתכ
ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים 

 בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. 
 
 

 עדיפות בין מסמכים  1.21
  עדיפות בין מסמכים

מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות ו/או אי 
 .ההתקשרות סכםתוכרע בהתאם להוראות ה המחלוקת, התאמה

 
 

 עבודות גינון ושתילה  02
 

בדק היטב את מרחב  קבלןעל מסמכי מכרז/חוזה זה מהווה הצהרה שה קבלןחתימתו של ה
ת והצמחים, הוא בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות בעלות אופי העבודה, רשימת העבודות הנדרשו

והיקף דומות למוגדר בחוזה זה, מכיר את החומר הצמחי המופיע ברשימות הצמחים, התוכניות 
וכלל מסמכי החוזה, ערך את הבירורים הראשוניים לגבי מקורות אספקתם ומחירם, ויש 

 זמנים הנדרשים.באפשרותו לספק ולבצע באיכות, בגדלים ובלוחות ה

 

 קבלןוות הצ 02.01
 

אחראי לביצוע העבודות באמצעות אנשי מקצוע מצוינים, מומחים ובעלי ידע וניסיון  קבלןה .א
מוכח בביצוע מיזמים בעלי מאפיינים והיקף )תנאי קרקע, תנאי אקלים, גודל השטח ותקציב( 

 דומים למיזם זה.
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ע השונים בביצוע עבודות הגינון, אנשי המקצוע יהיו בעלי ידע וניסיון מוכח בתחומי הביצו
מערכות השקיה ואחזקה של גינון אינטנסיבי ושיקום נופי, הכוללות : ריבוי, גידול ועיצוב 
עצים במשתלות הגידול, הכנת קרקע, מערכות השקיה, זריעה, שתילה, בתי גידול לעצים, 

חי בר לקבלת נטיעה, ביסוס, אחזקה ותפעול שוטף של גנים המתבססים על צמחי תרבות וצמ
התוצאות הרצויות על פי התוכניות, המפרטים המיוחדים וכלל הדרישות המפורטות במסמכי 

 קבלןחוזה זה ודרישות המזמין. 

יעסיק צוות עובדים, בקרה ופיקוח על תהליך ואיכות עבודות הפיתוח והאחזקה כדי  קבלןה .ב
ישתל באופן מושלם להבטיח את התנאים המיטביים לביצוע קליטה והתבססות הצמחייה שת

 ובאיכות מצוינת, באתרי הביצוע.

יציג מערך ונוהלי עבודה כולל נקודות עצירה לבחינה ואישור, מעקב לוחות זמנים,  קבלןה .ג
איכות והבטחת ביצוע וכל הנדרש לביצוע ואחזקת הנוף הירוק במרחבים הציבוריים בחלוקה 

 על פי מתחמים כמוגדר בטבלה מטעם המזמין. 
 
 

 עבודה, תיאום העבודות ולוחות הזמנים עם הקבלנים השונים שלביות ה 02.02
 
לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים על פי מתחמים וכן ביצוע בשלבים  קבלןעל ה

במתחם עבודה המוגדר כיחידה אחת לביצוע. העבודה תתבצע בשלביות, בחלקי עבודות 
לא תשולם כל תוספת בגין פיצול ובמקומות שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. 

 העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.  
 
 

 שלב ההכנה לביצוע עבודות הגינון 02.03

 

 כללי  02.03.01
 

לקבל את אישור המזמין לביצוע העבודה על פי התוכניות, הגדרת הסעיפים בכתבי  קבלןעל ה .א
לו"ז שיוגש לבחינה יגיש תכנית עבודה על פי  קבלןהכמויות, , בפרטים ובמפרטים לביצוע. ה

ואישור המזמין כך שיבטיח השלמת ביצוע על פי לוח זמנים כולל של כלל המיזם מבלי לפגוע 
בסדר העבודות וביצוען בהתאם לתוכניות העבודה של כלל הפרויקט על כל מרכיביו 

 והשלמתו במועד ובאיכות שנקבעה על ידי המזמין.

 כמתואר במפרט זה. לתאם את העבודות עם קבלני הפיתוח, קבלןעל ה .ב

 

 דרכי גישה 02.03.02
 

לבקר בשטח הפרויקט מראש, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות  קבלןעל ה
 השטח לביצוע עבודות הגינון בכלל ונטיעת העצים בפרט. 

יכין תכנית לאישור מזמין העבודה לדרכים זמניות  קבלןבמשך תקופת הביצוע והתפעול ה
 תחזוקה של כל המתחמים בתקופת האחזקה. בתקופת ההקמה ודרכי 

 לא יינתן תשלום נוסף על עבודה זו, עלותה כלולה במחירי היחידות.
 

 אדמת גן 02.03.03
 

 הפיתוח. קבלןעבודות עפר ואספקת אדמת גן נמצאים בתכולת העבודה של  .א

לספק אדמת גן, העבודה תתבצע בהתאם למפורט בסעיף זה )לדוגמא  קבלןיידרש הש ככל .ב
 ים(.בנטיעת הדקל

צורך להוסיף  קבלןהפיתוח, במידה ויראה ה קבלןמובא בזאת תיאור אדמת גן כפי שנדרש מ .ג
יידרש להגיש  קבלןונציג המזמין. ה מנהלדגשים משלו, יידרש להגיש בקשותיו ולאשרן אצל ה
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ולו בלבד שמועד זה תואם ללו"ז לביצוע של  מטלה כתבבקשותיו אלו תוך חודש מיום קבלת 
 מבלי לעכב את לוחות הזמנים בביצוע. הפיתוח ו קבלן

מטר ומטה, נקייה משרידי צמחייה כלשהם כמו  2" אדמת הגן המובאת צריכה להיות מעומק של 
שורש, זרעים, ופקעות, נקייה מגורמי מחלות ומזיקים ומשאריות כלשהן של  -שלוחות, קנה 

או שרידי קרקע נזזית.  קוטלי עשבים. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים
חול לפחות בבדיקת מעבדה( האדמה  80-85%בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה חולית )

ס"מ אלא אם הוגדר ואושר אחרת על ידי המזמין  10תהיה נקייה מאבנים שגודלן בקוטר מעל 
 . " 15%במתחמים בעלי אופי ייחודי. שיעור האבן בסה"כ נפח הקרקע לא יעלה על 

 יה מפוררת ונקייה.האדמה תה .ד

מחוייב לעבור על בדיקות  קבלןהפיתוח מחוייב לבצע בדיקות קרקע לקרקע המובאת. ה קבלן .ה
הקרקע שסופקו על ידי קבלן הפיתוח ולוודא אישורן על ידי נציג המזמין. במידה ואדמת הגן 

, יש לבצע בדיקות קרקע במעבדה לאיכות הקרקע ואישורה על ידי קבלןתסופק על ידי ה
 קר ומעבדה מאושרים בעלי ידע וניסיון בתחום ונציג המזמין, עפ"י המתואר בסעיף הבא.סו

על פי הנחיית נציג המזמין, תוחלף אדמת הגן, כולה או חלקה, בקרקע מקומית המכילה טין,  .ו
חול וצרורות אבן. למעט ההרכב המכני של הקרקע המקומית הרי שכל ההנחיות והדרישות 

 ובאת יחולו על הקרקע המקומית.החלות על קרקע גננית מ

 אופני מדידה ותכולת המחיר

תשלום על המתואר  קבלןלא יקבל ה –במידה ואדמת הגן תסופק ע"י קבלן הפיתוח  .1
 בסעיף זה.

 , התשלום יהיה כמפורט :קבלןבמידה ואדמת הגן תסופק ע"י ה .2

 אופן מדידה: במ"ק 

  :הנדרש כמפורט במסמך וטיפול בה ככל להלן,  כמפורט בדיקות קרקעהמחיר כולל
זה, אספקה ופיזור אדמת הגן כמתואר בתכניות, וכל העבודות הנוספות הדרושות 
לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במסמך זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון, 

 41.5, 41פרקים 
 

 דיקות קרקעב 02.03.04

 
ל ידי מעבדה לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת קרקע ע

מטעם המזמין. בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ ההנחיות  מנהלמוסמכת ומאושרת מראש ובכתב ע"י ה
ס"מ ובעזרת מקדח תקני.  30-0הבאות: הדגימה תילקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של 

 ,PHהבדיקות הנדרשות הן: אנליזה מכנית, מבנה כימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, 

( שיפור  הקרקע, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו E.Cמליחות )
 . מנהלשל ה

אם ימצאו באדמות עומק רמות גבוהות של נתרן יש לבצע טיפול בקרקע על פי הנחיות אגרונום 
 מומחה בתחום זה ליצירת התנאים המיטביים להתפתחות הצמחייה המתוכננת בפרויקט.

לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן: )אלא אם ניתן  רמות הסף
 בתחום(. קבלןאישור המזמין על פי המלצת המומחה שיעסיק ה
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ערכים  יחידות גורם נבדק מס'
 נדרשים

 1וכמויות לדישון של  –הערות 
 דונם שטח

  25 -קטן מ % גיר כללי 1

2 PH  7-8  

  3עד  דיציסימוס/ מ' (EC)מוליכות חשמלית  3

4 SAR  יחס נתרן
 לסידן+מגנזיום

 ככל שהערך יותר נמוך, כן ייטב 8עד 

מ"ג / ק"ג יש  15 –ברמה נמוכה מ  15-100 מ"ג / ק"ג זרחן בשיטת אולסן 5
ק"ג סופרפוספט או  8-לדשן ב 

 מ"ג / ק"ג חסר 1שווה ערך לכל 

אשלגן במיצוי סידן  6
 כלורי

מ"ג /ל  10-כאשר הרמה נמוכה מ 10 לפחות מ"ג / ליטר
ק"ג אשלגן כלורי  15-יש לדשן ב 

 מ"ג / ל' חסר 1לכל 

מ"ג / ק"ג יש  15ברמה הנמוכה מ  10לפחות  מ"ג / ק"ג N-NO3חנקן חנקתי  8
 2ק"ג צרוף לדונם לכל  1לדשן ב 

 מ"ג / ק"ג חסרים

 

 בשחרור מבוקר לשנה. השלמת חומרי הזנה לחנקן ואשלגן יעשו באופן בלעדי באמצעות דשן

ק"ג לדונם ובבורות הנטיעה  120, 90%יש להוסיף גופרית טכנית  -7.6של הקרקע גבוה מ  PHאם 
קוב קרקע מעורבב למלוא נפח הקרקע. לא יבוצע פיזור והצנעה כשהאדמה  1גרם לכל  500לעצים 

    רטובה או אחרי גשם. זהירות החומר מתלקח בחיכוך וחום.

 וידרשו במידה. הפיתוח מקבלני"י נציג המזמין עת בדיקות הקרקע המאושרות לקבל א קבלןה על
 והמתואר הקרקע לבדיקות נפרד תשלום יינתן לא, הזנה חומרי להשלמת נוספות קרקע בדיקות

 .השטח דישון על בתשלום כלולה זו תכולה, זה בסעיף

 זיבול ודישון –הכשרת השטח  02.03.05
 

 כהכנה לעבודות השתילה ובבורות הנטיעה: זיבול ודישון יעשה בשלב הכשרת השטח

,  הקומפוסט יאושר על סמך 801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי,  .א
 תוך ציון מקור הקומפוסט. מנהלבדיקות מעבדה שיוצגו ל

מטעם  מנהלאת הקומפוסט יש לספק באריזות ולא בתפזורת אלא אם אושר אחרת על ידי ה .ב
 המזמין. 

 שר לספק קומפוסט בתפזורת יש לפזר ולהצניע באותו יום שיובא לאתר. יאוו במידה
יצטרך  קבלןקומפוסט בתפזורת שישאר בשטח יותר מיום אחד יפסל ויסולק מהשטח וה

 לספק קומפוסט אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(. 
 30-40מק של את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניע בתיחוח באדמה לעו .ג

 ס"מ ע"י כלים ידניים או במתחחת.
מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  .ד

 והדשן יעשה רק בבורות. 
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הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת  .ה
קוב לדונם ואח"כ על  30להשקות באופן חד פעמי לפי  עשבים. מיד אחרי ההצנעה והיישור יש

 קוב לדונם ליום. 5בסיס יום יומי בכמות של 
בתהליך השתילה יש לערבב באחידות את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן קודם למילוי  .ו

 שלה בבור. 
 
 זיבול

  מ"ק לדונם 20קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

  ליטר הומוס 0.5תוספת  -( 3דל ל' )גו 1שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר הומוס  2.5תוספת  -( 4ל' )גודל  5שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר הומוס 4תוספת  -( 5ל' )גודל  8שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר 'הומוס' לעץ 100תוספת  -עצי דקל 

  ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 
 

 דישון

  ק"ג לעץ.  5כמות של דשן בשחרור מבוקר לשנה ב –לעצים 

  ק"ג לעץ. 1דשן "אוסמוקוט" מלא לשנה בכמות של  –לדקלים 

  2:1:3ק"ג סופרפוספט לדונם ודשן בשחרור מבוקר לשנה ביחס  100 –לשטחי גינון 
 ק"ג חנקן צרוף לדונם. 10ובכמות שוות ערך ל 

  ת של בכמו 3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה
 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5

  )קומפוסט מועשר בדשן אשר יונח בבור השתילה, יכיל דשן מורכב  –שתילונים )פלאגים
 ק"ג לקוב. 6בשחרור איטי לשלושה חודשים בכמות של  17-17-17

 מרץ. עונת הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר. -תקופת הדישון בחודשים נובמבר 
 

 תכולת המחיראופני מדידה ו

  במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל )כלול במחירי  -אופן מדידה: זיבול
 -היחידה של השיחים והשתילים( ולכל עץ לפי יחידה )כלול במחיר היחידה(, דישון 

במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה )כלול במחיר היחידה(, וכל המתואר בסעיף 
 זה.

 אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, המחיר כולל: הובלה ,
 תיחוח, מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה.

 

 מועדי שתילה ונטיעה מחייבים –ועדי נטיעה מ 02.03.06
 

 יש לבצע את הנטיעה בתנאי מזג אויר מתאימים ומיטביים לקליטה והתבססות הצמחים.
 

יחסית ובחורף, בקרקע יבשה או מעט  הנטיעה חייבת להתבצע בתקופות המעבר הקרירות .א
 לחה. 

-יוני, אוקטובר-יש לכוון את ההעתקה והנטיעה של הדקלים בין החודשים אמצע פבואר .ב
 דצמבר. יש להימנע מנטיעה בינואר עד אמצע פבואר.

 אוגוסט, או כשיש רוחות חזקות.-אין לנטוע בשרב, חודשים יולי .ג

 אין לשתול בימי ראשון ושישי. .ד

 חים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.אין לשתול צמ .ה
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(, 1.11יש לבצע בעונת הסתיו המאוחר )עד לתאריך  –זריעה ושתילת שתילונים )פלאגים(  .ו
לניצול מקסימלי של הטמפרטורות הנוחות לנביטה והתפתחות, ובהתאמה למועדי הנביטה 

 של הצמחים בטבע.

 ימיות כלשהן.לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפרעות אקל .ז
 
 

 הדברה וניהול עשביה 02.03.07
 

ערוגות המשובשות בעשבייה חד ורב שנתית ינוכשו ו/או יכוסחו ו/או ירוססו בחומרי הדברה  .א
ובאחריותו בלבד. שיטת הטיפול בעשביה תבחר  קבלןמתאימים ע"פ שיקול דעת מקצועי של ה

ונות שמירה בהתאם להנחיות שנקבעו בשלב התכנון וקיבלו אישור המזמין על פי עקר
 והתחשבות בסביבה לקבלת התוצאה הרצויה.

שימוש בחומרי הדברה יעשה תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת הצומח ועל פי הוראות  .ב
 קבלןהיצרן. לא יורשו לשימוש חומרי הדברה המהווים פגיעה בשרשרת המזון בטבע. ה

שימוש ואת המגבלות אחראי כי אנשי המקצוע מטעמו יכירו היטב את החומרים, אופן ה
שהוטלו ע"י רשויות הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת פגיעה בגורמי 
הביצוע והתפעול, בציבור המשתמשים והמבקרים, בצמחיה תרבותית וצמחי בר רצויים 

 באתר ובצמחיה שהוגדרה לשימור בתחום העבודה ומחוץ לאתר.

זמין. חלה הגבלה חמורה על שימוש במונעי הצצה חומרי ההדברה יוגשו לאישור נציג המ .ג
סחיפים ובעלי שאריתיות ממושכת בקרקע. השימוש יהיה במונעי הצצה "רכים" בלבד 

 ובמינונים הנמוכים ביותר. 

תוך שימת דגש לנזקים  קבלןהשימוש בחומרי הדברה יהיה באחריותו הבלעדית של ה .ד
 אפשריים של סחף ורחף.

זה במשך כל תקופות ההכנה, הביצוע וההפעלה לניהול עשביה  יפעל כמתואר בסעיף קבלןה .ה
בהתאם לתוכנית וההנחיות שהגישו ואושרו על ידי המזמין: ניכוש, כיסוח, ריסוס, קלטור 

אחראי לטיפול בכל השטחים באתר בין אם הם  קבלןו/או שילוב של השיטות השונות.  ה
ל עת, מעשבים חד שנתיים, רב שנתיים מגוננים ובין אם בשטחי הביניים. השטח יהיה נקי, בכ

 וזריעים מעוצים בלתי רצויים, כולל כל השטחים לאורך גבול התיחום משני צדדיו.

לאחר פרישת מערכת ההשקיה, יש להפעילה במשך שבועיים לפחות לגדילת העשבים,  .ו
עקירתם והדברת השטח פעולה זו תעשה שוב ושוב על פי הצורך, עד לחיסול העשבים 

 לא תאושר שתילה לפני תום תהליך זה. השוטים.

מ' מגבול העבודה כמוגדר בתוכנית מעשביה ומכל צמח אחר  2ינקה רצועה ברוחב  קבלןה .ז
שגדל ע"י הפצת זרעים באמצעות בעלי חיים, ציפורים ו / או הרוח ואינו משתלב עם הצהרת 

ל בשיתוף עם המתכנן ותוכניות הנוף המקוריות. החלטה על סילוק הצמחים המעוצים תתקב
המתכנן ורשימת צמחים לא רצויה שאושרה על ידי המזמין. הרשימה תוגש לאישור במסגרת 
תוכנית הביצוע וההפעלה ותעודכן מעת לעת על פי הצורך. ניהול העשביה יעשה ע"י ניכוש, 
כיסוחים, עיבודים מכניים והדברה כימית, בכל אחת מהשיטות או בשילובים של שיטות 

ובתדירות שייקבעו על פי המפרטים שאושרו על ידי המזמין, כולל סילוק צמחי  שונות, באופן
 גלגל שהוסעו ברוח לשטח ולשוליו.

אין לאפשר הבשלת זרעים של עשבים בלתי רצויים למניעת הפצה והתבססות עשביה לא  .ח
 רצויה.

 ףהק, תדירות בכל מכני כיסוח על יורו והתפעול הביצוע מפרטי כי לדרוש רשאי המזמין .ט
 הקרקע פני על ושמירה בר צמחי התפתחות לעודד שנדרש בשטחים) לנכון שימצא ומקום
 (. ארוזיות ויצירת מסחף

הדברת עשביה בשטחים המתבססים על צומח מקומי תבוצע תוך העדפה על ניהול עשביה  .י
בניכוש או כיסוח והשילוב ביניהם. כך שהשטחים יהיו נקיים מעשביה לא רצויה המהווה 

סכנת השתלטות על צמחי הבר שנשתלו ו/או נזרעו בשטח. ניהול העשביה יבוצע תחרות ו
 בתדירות הדרושה לקבלת התוצאות הרצויות.
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החלטה על שמירת צמחים עשבוניים ו/או מעוצים שנבטו בשטח ללא תכנון תתקבל בשיתוף  .יא
 עם המתכנן. 

יון, אמברוזיה צמחים המוגדרים כצמחים פלשניים כמו שיטה ריסנית, פרקינסוניה, קיק .יב
וכיו"ב  יודברו בשיטות  שהוכחו כיעילות עד למיגור מוחלט. יש חשיבות רבה לפיקוח צמוד 
ומוקפד בתקופת הביצוע והתפעול משלב התחלת הנעה ועירום קרקע באתר למניעה, הפצה 

 והתפשטות צמחיה פלשנית בכל השטחים באתר ובשטחי הגינון בפרט. 

 ופני מדידה ותכולת המחירא

 במ"ר.  -ופן מדידה: הדברה וניהול עשביה א 

  המחיר כולל: הנבטה, ריסוס, כיסוח וכל המתואר בסעיף זה. התשלום על סעיף זה
יבוצע באופן חד פעמי בשלב הכנת השטח לשתילה. כל הפעולות אשר יבוצעו 
כמתואר מעלה במסגרת עבודות הביצוע והתבססות הצמחיה לא ישולם עבורם 

יינה כלולות במחירי היחידה לביצוע השתילה. עבור הטיפול באופן נפרד והן תה
בשטחי הביניים וסביבת שטחי הגינון כמתואר בסעיף זה לא ימדדו, התשלום עבור 

 שטחים אלו כלול בשטחים הנמדדים.
 

 גידול ואספקת צמחים ועצים  02.03.08
 

ה מתבססים על צמחי זה מכרזרשימת הצמחים, כתב הכמויות, תכניות השתילה ומסמכי  .א
 מקומית המאפיינת את מתחמי הביצוע וסביבתם, וצמחיה תרבותית.

ירכוש ויגדל הצמחים במשתלות ו/או אתרים שיועדו למטרה זו כך שהצמחים יקבלו  קבלןה
את התנאים הדרושים לריבוי, גידול ואספקה בהתאם לרשימות, כתבי הכמויות, גדלים, 

 כל מתחם ומתחם. ל קבלןאיכות ולוח הזמנים שמזמין העבודה ימסור ל

חלק מהצמחים המופיעים ברשימת הצמחים יסופקו על ידי רט"ג כ"סטארטרים" ו/או  .ב
 כזרעים.

למשוך את הזרעים והסטרטרים מרט"ג למשתלה/ות אשר יגדלו עבורו את  קבלןעל ה
הצמחים. במשתלה יונבטו הזרעים וימשיכו את שלבי הגידול עד להבאתם למידות הנדרשות 

על פי כל הנחיות מסמכי החוזה )כמות, גודל השתיל, מיכל הגידול, מצע לשתילה ונטיעה 
 הגידול עיצוב וכיו"ב(.

אחראי לאסוף את  קבלןצמחים מקומיים המופיעים ברשימה אשר לא יסופקו על ידי רט"ג, ה .ג
 חומר הריבוי על פי ההנחיות המפורטות בחוזה זה ולגדל את הצמחים בהתאם לדרישות. 

וי תהיה בהתאם למפרט זה ולחוברת תקנים לצמחים לגינון של משרד איכות חומרי הריב
 החקלאות. במקרה של ניגוד בין תקנים אלה, יקבע מפרט מיוחד זה.

אם נדרש לאסוף חומר ריבוי )זרעים ו/או חלקים וגטטיביים( מן הבר יש לבצע את העבודה 
ש לקבל את כל האישורים עם אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון מוכח ועל פי כל דין ותקנות. י

 הדרושים מרט"ג ו/או כל גוף אחר.

מודגש בזאת כי עמידה בדרישות ואספקת הצמחים על פי התוכניות, הרשימות, כתבי  .ד
הכמויות, בגדלים, באיכות, בלו"ז ועל פי המפורט בחוזה זה הינה תנאי להצלחת העבודות ועל 

אספקת הצמחים כולל אך לא מוגבל לוודא כי יעמדו לרשותו כל האמצעים הדרושים ל קבלןה
 בעלי מקצוע בעלי ידע וניסיון מוכח בתחום.

 ברשימת המופיעים הצמחים את גדולות בכמויות לספק יידרש כי בחשבון לקחת המציע על .ה
הצעתו למכרז זה כמוה כהתחייבות כי יש באפשרותו  .(2) נספח  מפרטל המצורפת הצמחים

, בגדלים המבוקשים. ייתכן כי יתווספו לרשימה לספק את הצמחים המובאים ברשימה זו 
צמחים אחרים , עפ"י החלטת המתכנן , אך הרשימה המצורפת מייצגת את ליבת הצמחים 

 הנבחרים למתחם התיירות. 
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הנחיות פרטניות בנוגע לטיפול, קליטה וגידול סטארטרים וזרעים שיסופקו ע"י  02.03.08.01
 רט"ג

 

קלוט ולגדל צמחים שיסופקו ע"י רט"ג ל קבלןעל ה מנהלככל שתינתן הנחייה של ה .א
 כ'סטארטרים'

 תיעשה בשער המשתלה בשמורת עין גדי. קבלןמשיכת השתילים ע"י ה .ב

 עצים שיסופקו יועברו אל המשתלה המגדלת ויועתקו מייד למיכל גידול מסוג .ג

 Air-pot  או ש"ע. נפח המיכל להעתקה יקבע על פי גודל השתיל המסופק אך בכל מקרה זה
 מנפח המיכל בו סופק. 2-מפי  לא יפחת

שאר התנאים לגידול, אספקה, שתילה, אחזקה וכולי כמפורט במסמכי המפרט המיוחד  .ד
 והמכרז.  

לקבלם בשער המשתלה בשמורת עין  קבלןבמקרה של אספקת זרעים מצמחי בר שונים על ה .ה
שנתיים -גדי ולהעבירם להנבטה וגידול במשתלה שנבחרה לגידול. במקרה של זרעי צמחים חד

וצמחים עשבוניים אחרים וכן צמחי בר שונים יש להעבירם לגידול במשתלה המתמחה 
 בקבוצות אלו.

 

 תקופת הגידול הנדרשת 02.03.08.02
 

תקופת הגידול הנדרשת עבור כלל העצים והצמחים המוזמנים הינה החל מהזמנתם ועד מועד  .א
ל פי לו"ז מסירתם לנטיעה בשטח כפי שמפורט ברשימת הצמחייה המצורפת למפרט זה וע

 .קבלןאשר יועבר ל

חודשים נוספים וזאת ללא תמורה  6למזמין שמורה הזכות להאריך את מועד האספקה בעוד  .ב
ממחיר היחידה  1%של  קבלןל תשלום תוספת בוצעתעל כל חודש גידול נוסף , קבלןנוספת ל
 .הכמויות בכתב, כפי שנקבע הראשוני

 תשמש אשר, מהכמויות הנדרשות  10%של  צמחים ועצים נוספת לגדל כמות קבלןעל ה .ג
הביצוע  סיוםחודשים נוספים מיום  12הקבלן יהיה להמשיך לגדלם לתקופה של  על. כעתודה
תוספת זו תשמש עתודה להחלפת לכל תנאי המפרט, והכל כלול במחירי היחידה.  בהתאם

ית של צמחים שלא יקלטו ו/או לא יראו סימנים של התפתחות וחיוניות על פי דעתו הבלעד
 מטעם המזמין.  מנהלה

 

 פיקוח ומעקב אחר תהליך הגידול ע"י המזמין 02.03.08.03
 

יבוצע מעקב על גידול שוטף של העצים והצמחים ע"י המזמין ו/או נציגו אחת לחודש או בכל  .א
 עת שימצא המזמין לנכון.

בביקור יבחן קצב גידול העצים והצמחים, מצע הגידול, משטר ההשקיה וההזנה של העצים,  .ב
 במחלות ובמזיקים ואופן עיצוב העצים והצמחים.הטיפול 

/נציג המזמין רשאי לדרוש בדיקה מדגמית של התפתחות מערכת השורשים של העצים מנהלה .ג
 ע"י עקירה ושטיפה.

/נציג המזמין רשאי לדרוש בדיקות מעבדה במידת הצורך לבדיקת מצע הגידול, הזנה, מנהלה .ד
 .קבלןמחלות ומזיקים וכד' על חשבון ה

/נציג המזמין רשאי לדרוש הזמנת מומחה באחד ו/או יותר מתחומי הגידול של העצים מנהלה .ה
 .קבלןו/או הצמחים אם יראה לו שיש צורך בכך על חשבון ה

רשאי המזמין או נציג מטעמו לערוך ביקורות בלתי מתוכננות וללא הודעה מראש כדי  .ו
 להבטיח שהדרישות במפרט זה יקוימו במלואם.

רש מדי פעם את בדיקת העצים והצמחים באתרי הגידול ואישורם של אע"פ שמפרט זה דו .ז
 קבלןמטעם המזמין, אין להתייחס אל הליווי והבדיקה כאילו הם משחררים את ה מנהלה

 מאחריות כלשהי לגבי איכות העצים והצמחים.
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 מצע הגידול, הזנה והשקיה 02.03.08.04

 

ערכת השורשים של במצע הגידול ובגוש השורשים לא ימצאו עשבים או צמחים זרים. מ .א

 תהיה בריאה ללא שברים וקיפולים, מאוזנת וללא הסתלסלות. –השתילים 

 לפחות. 90%נפח מצע הגידול בתוך המיכל יהיה  .ב

מצע הגידול יהיה חדש, חופשי מגופים זרים, מזרעים וחלקי ריבוי של עשבים שוטים ויהיה  .ג
 אחיד לכל אורך המיכל.

 חות ובעל כושר הרטבה חוזר.על המצע להיות בעל כושר שמירה על הל .ד

על המצע להיות מאוורר אך יחד עם זאת בעל כושר אחיזת מים כדי לאפשר התפתחות  טובה  .ה
 של השורשים והעץ בכלל.

' או כל תערובת אחרת שיציע המגדל אשר 15גידול העצים יהיה בתערובת חדשה מסוג 'בנטל  .ו
ם לתנאי הקרקע באתר. ככל מטעם המזמין ואשר יש בה להתאי מנהלקיבל אישור מראש מה

שיידרש, יבוצע תיקון )גם הקל ביותר( ביחסי התערובת להתאימה לאזור הגידול, משטר 
 ההשקיה וסוגיות הזנה. 

(. על נציג NPK) 2:1:3חודשים . יחס הדשן  6 –מצע הגידול יכלול דשנים בשחרור מבוקר ל  .ז
לפי הוראות היצרן. הדשן   ישתמש בדשן קבלן, הקבלןהמזמין לאשר את הדשן שבו ישתמש ה

 יפוזר במלוא נפח המצע כדי להגיע לאיזון המרבי בין השורש לצמיחה של הנוף. 

שלושה חודשים לפני מועד השתילה, יש להחליף את הדשן הגרגירי בדשן נוזלי כאמצעי   .ח
יציע ויאשר עם נציג המזמין דישון אחר המטיב עם גידול  קבלןהדישון העיקרי אלא אם ה

 ואבטחת קליטתם בשטח.העצים 

עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופייניים, ללא סימני עקה,  -השקיה והזנת השתיל   .ט
 ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה.

להוכיח מעל לכל ספק כי אין במקור  קבלןהשקיה במי קולחין תותר רק במידה ויש בידי ה .י
 קבלןצב הגידול. להוכחת טענתו, על המים זה כדי לפגוע באיכות השתילים בכל דרך ובק

להציג דגימות ממי ההשקיה שנבחנו במעבדת שירות שדה של משרד החקלאות, דוגמאות 
מהשטח לגידול עצים ושיחים במים אלו במשך תקופה של השנתיים האחרונות לפחות, ולבצע 

 תהליך בדיקה שגרתי ותכוף של מי הקולחין בכל משך תקופת הגידול. 

 ח יושקה השתיל השקיית רוויה .לפני המשלו .יא

 

 מערכת השורשים 02.03.08.05
 

לשתיל שיסופק בגוש הנחפר מהקרקע יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים   חלקים,  .א
מגובה  1/10ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות 

 השתיל. 
ם ללא סלסול בהיקף הגוש או לשתיל שיסופק במיכל יהיו שורשים מאוזנים ומפוזרי .ב

 בתחתיתו .
המיכל יכיל את כל השורשים הראשוניים מבלי שאף אחד מהם יבלוט מהמכל במשך כל  .ג

 תקופת הגידול.

מערכת השורשים תהיה מסועפת ומפותחת מספיק כדי לשמור על שלמות הגוש בשעת  .ד
 הוצאתו מהמכל.

 מהמכל.  90% –ל  80%בין מערכת השורשים תהיה פעילה בכל נפח גוש השורשים ותמלא  .ה

 מערכת השורשים תהיה שמורה מפני התייבשות. .ו

בגידול עצים במיכל, יש לבצע קיטום שורשים שחרגו אל מחוץ למיכל הגידול באופן שוטף  .ז
 במהלך גידול העצים, שורש גדול או מרכזי החורג ממיכל הגידול פוסל את  השתיל.

כתב אחרת בכתב הכמויות(. צוואר השורש צוואר השורש יהיה ישר וללא פיתול )אלא אם נ .ח
 ס"מ מעל לפני הקרקע ולא קבור במצע הגידול. 5 -יהיה כ 
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מכל מלאי העצים והצמחים, כדי לקבוע אם מולאו ההוראות  2%נציג המזמין רשאי לבדוק  .ט
לגבי הטיפול בשורשים, איכותם ובריאותם של השורשים. ביקורת זו תבוצע ע"י שטיפת  

. במקרה שמערכת השורשים תינזק בשעת קבלןתהיה על חשבון המערכת השורשים ו
 ללא הוצאות נוספות למזמין.             קבלןהבדיקה, יסולק העץ מהמלאי של ה

על העצים לקבל טיפולים קבועים של חידוש וחיתוך שורשים לפי הצורך, ולעבור נטיעה או  .י
השורשים תהיה מסועפת,  שתילה מחדש, או העברה לעציץ חדש במידת הצורך כך שמערכת

 פעילה ומפותחת דיה לקליטה אופטימלית באתר.

או ש"ע. היחסים בין גובה מיכל לרוחבו  ®Air-potגידול העצים יעשה בלעדית במכלים מסוג  .יא
 רוחב.  4גובה ל  5יהיו בקירוב 

 נפח המיכל יותאם לתקן של גודל הצמח אך תמיד יהיה שווה או גדול ממנו.   .יב

 

 עצים 02.03.08.06
 

 כללי .א

במשתלה/משתלות המתמחה/ות בגידול העצים בתנאים  קבלןצים יגודלו ע"י ההע .1
הטובים ביותר להסתגלותם במתחם התיירות בים המלח ושיש בידו/הם לגדלם 
בתנאים המיטביים )כולל תנאי גידול החופשיים מקור וקרה( כפי שהוגדרו בתנאי 

 המכרז והתמחותה הראשונית של המשתלה/ות היא בגידול עצים. 

מטעם המזמין לכל המשתלות בהן הוא  מנהללקבל אישור בכתב מה קבלןעל ה .2
 מעוניין לגדל את העצים.

 כל תקנות הגנת הצומח יחולו על כל השתילים. .3

כל העצים יהיו מסוג מעולה. העצים יהיו מפותחים )גובה, קוטר הגזע, נוף, מערכת  .4
עלי עלווה בריאה השורשים ועוד( ע"פ המצוין בכתב הכמויות ורשימת הצמחים, ב

 ומלאה וחיוניות טובה.

אספקת העצים שאינם בגודל ובסטנדרט כפי שהוגדר במסמכי החוזה תשולם לפי  .5
הגדרת גודל בסטנדרט הבא בתור הנמוך יותר על פי הדירוג בחוברת תקנים לגינון של 

 משרד החקלאות במהדורה המעודכנת ביותר.

נדרט גבוה מהנדרש במסמכי חוזה זה עבור עצים בגודל ובסטנדרט גדולים ו/או בסט .6
 מטעמו לא תבוצע תוספת תשלום.  מנהלואושר לספקם על ידי המזמין ו/או ה

מטעם המזמין בכל סעיפי פרק זה ובפרקים אחרים  מנהלהדרישה לקבלת אישור ה .7
והוא האחראי הבלעדי לביצוע ואספקת הצמחים על  קבלןאיננה מסירה אחריות מה

, מועד האספקה וכיו"ב, כולל אספקת שיחים המעוצבים על פי הנדרש באיכות, כמות
 גזע יחיד ועצים מרובי גזעים.

 

 אתר גידול העצים  .ב

יגדל ויאחסן את מלאי העצים עבור הפרויקט במקום שיועד לכך ונפרד  קבלןה .1
 בתחומי המשתלה/ות.

הנגישות לכל העצים בתחומי המשתלה/ות תישמר בכל עת, כך שניתן יהיה להוציא  .2
 כל  קושי עצים בכל שילוב ובכל כמות לאספקה.ללא 

העצים יגודלו בשטח מישורי, ומנוקז היטב על גבי 'פלריג' למלוא השטח או משטח  .3
 קשיח. 

המלאי יחולק על פי המינים ומועדי המסירה השונים של הפרויקטים השונים.   .4
 ונציג המזמין ויסומן באתר מנהלהמיקום בתחומי המשתלה/ות יאושר על ידי ה

 לשביעות רצונו של המזמין. 
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במקרה שיש לאחסן את העצים במשתלה מעבר לתאריך המסירה המתוכנן ותוספות  .5
הזמן שנקבעו, הם יישמרו בהתאם להנחיות של מפרט זה, כולל העתקה נוספת למכלי 

 גידול בנפח גדול יותר.
 
 סימון  .ג

פרטים כלליים: כל עץ יהיה מסומן באופן ברור עם תווית זיהוי עשויה מפלסטיק עם  .1
השם העברי המופיע ברשימת הצמחייה, הסוג, מין הצמח וזן הצמח וכן פרטי 
ההזמנה: גודל העץ הדרוש, מועד האספקה המתוכנן, שם הפרויקט ותיאור המיקום 
בו העץ מיועד להישתל, כל זאת בהתאם לכתב הכמויות ולוחות הזמנים המפורטים 

 של הפרויקטים.
ו עמידים נגד התפוררות או דהייה ע"י מים ו/או קרינת שמש כל התוויות והכיתוב יהי .2

שנים לפחות. יש לחבר את התווית לעץ באופן שלא תגביל את  4במשך תקופה של 
 צמיחת העץ או תפריע לעץ או לחלקיו בכל דרך שהיא ושלא תגרום כל נזק לעץ.

 שורם.ונציג המזמין ובאי מנהלקביעת הסימונים על גבי העצים תעשה בנוכחות ה
 

 הגזע ונוף העץ .ד

כל העצים על כל חלקיהם יהיו בריאים וחופשיים מכל פגם, זיזים, התפתחות לקויה,  .1
פצעים, מחלות, חרקים, מכרסמים ומכל זיהום טפילי אחר. ללא נזקי שמש, נזקי 

 רוח, פגיעה בקליפה )קשרים מעוותים, פצעים, עובש, שפשופים(.

ביל ברורים אלא אם נרשם אחרת לגבי מינים העצים יהיו בעלי הופעה נאה, גזע ומו .2
מסוימים או חלקם בכתב הכמויות ורשימת הצמחים, ענפים בנויים היטב, חזקים, 

 בריאים וללא כל מחלות.

גזע העץ יהיה ישר ובעל גזע ראשי אחד אלא אם נרשם אחרת בהתאם לרשימת  .3

 מגובהו. 2/3 –הצמחייה. כאשר הגזע היחיד אינו אופייני לזן, יהיה הגזע ישר ב 

הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פצעי גיזום לא  .4

מ"מ יושארו ענפים צדדיים דקים קטומים עד  25 –מוגלדים. בקטעי הגזע הדקים מ 
 ס"מ. 20לאורך 

גזעים, יוסכם מראש על פי מיקום שתילה עתידי  של  3-7גידול עצים על מספר גזעים,  .5
 פ"י רשימת הצמחייה.העץ, וע

בד הצמרת הראשון יתפצל בגובה מתאים ומוסכם מפני הקרקע )כמצוין ברשימת  .6
הצמחייה לגבי כל סוג(. יתר הבדים הגבוהים ממנו יסתעפו לכיוונים שונים בהיקף 

ס"מ אחד מהשני )אלא אם  35הצמרת, ללא מזלג או צומת, במרווח מינימלי של 
 בדים יסתעפו בזויות סבירות בהתאם למין העץ.                  נדרש אחרת בכתב הכמויות(. כל ה

ענפים ראשיים שיסתעפו מהגזע הראשי וייצרו צמרת, עם  6עד  3העץ יהיה בעל  .7

מעלות , אלא אם כן הענפים אינם  70עד  60 –זוויות הסתעפות של לא פחות מ 
 נושאים משקל רב ואין הם מיועדים לעיצוב כענפי שלד.

 ס"מ , והם יסודרו בהיקף הגזע הראשי. 50עד  35ענפי השלד יהיה  המרחק בין .8
בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך הגזע   .9

 והבדים.

 לשתיל תהיה צורה הניתנת להגדרה חד משמעית . .10

 הגידול יהיה בשמש מלאה ללא הצללה של מבנים או עצים גדולים סמוכים וכדומה.  .11
קופת הגידול יש להציב את העצים במרווחים נדיבים ביניהם, כדי להבטיח בכל ת .12

שהצמרת של כל עץ תקבל חשיפה מספקת לשמש ולאפשר צמיחה אחידה  ושווה של 

מטר והעצים יוצבו ֶבסגול. יש להגדיל את  1.5X2כל הצמרת. המרווחים לא יפחתו מ 
ענפים סימטריים ועלווה המרווח על פי גודל הנוף והתפתחותו. הצמרת תהיה בעלת 

 מלאה.
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חודשים יש להעתיק את העצים למיכל בנפח ומידות גדולים יותר אך לא  6-12אחת ל  .13
ולא פחות ממחצית של נפח המיכל הקודם. נפח המיכל להעתקה יקבע על  2יותר מ פי 

ידי נציג המזמין תוך הפעלת שיקול דעת למועד האספקה המשוער וקצב הגידול של 
 כל מין. 

 מטעמו לסוג המיכלים בכל שלבי הגידול. מנהללקבל אישור המזמין ו/או ה יש .14

להגנתם מקור   IRעצים רגישים לקור יועברו לבית צמיחה מכוסה בניילון ייעודי .15
וקרה. העצים יועברו בתחילת דצמבר ויוצאו בחזרה לשטח הפתוח במחצית מרץ 

חרים וכן בהתאמה לתנאי אלא אם המגדל יציע על פי ניסיונו באתר הגידול מועדים א
 5האקלים בתקופת הגידול. בית הצמיחה יהיה בסטנדרט גבוה, תקרה גבוהה של 

 מטר לפחות עם אפשרות לאוורור ומניעה של התחממות עודפת.
במידת הצורך יבוצעו גיזומים להקטנת הנוף באישור נציג המזמין וע"פ הנחייתו  .16

 בכתב ורק לאחר אישור מספר דוגמאות.  

כך שיוכלו לעמוד זקופים וישרים ללא תמיכה בזמן  קבלןיגודלו ע"י ההעצים  .17
להקטין את השימוש בדשן כימי או באמצעי צימוח  קבלןהשתילה. לפיכך חייב ה

חודשים לפני הוצאת העצים לשטח  6אחרים המסכנים את חוזקו של הגזע כ 
 ולהבטיח שיהיה איזון הולם בין גודל הצמרת לגזע.

 
 מהלך הגידולגיזום העצים ב   .ה

לפני הגיזום יש לחטא את המזמרות המשמשות לגיזום, כדי למנוע הפצת מחלות בין   .1
 העצים.

גיזום העץ יבוצע בזמן המתאים בשנה ובעונה המתאימה, באיכות גבוהה, בעזרת ציוד   .2
 ידני מושחז כדי לא לגרום נזק לעץ.

אשי. החתך יהיה  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הגבעול הר .3
 חלק , ללא קילוף ו/או שבירת הקליפה.

 הגיזום יבוצע כדי לעודד ולכוון את צימוח העצים. .4

אופן גיזום ועיצוב השתילים יוגדר בפרוט ברשימת הצמחייה, ובסיורי הפיקוח אשר  .5
 יערכו אחת לחודש וילוו בדו"חות כתובים.

 

 לבור הנטיעהאישור המלאי לקראת אריזה, הובלה ואספקת העצים עד  .ו

לרבות השמירה על העצים  קבלןבריאותם ושלמותם של העצים הינם באחריותו הבלעדית של ה
ושלמותם בכל תקופת גידולם, בזמן ההובלה והפריקה בשטח, נטיעתם, ולאחר הנטיעה בתקופת 

אחראי אף על פיקוח על עבודת קבלן הפיתוח  קבלןהאחזקה כמפורט במפרט זה. מתוקף כך, ה
 ת בורות הנטיעה ופיזור אדמת הגן בפועל )כפי שיפורט בהמשך(.המבצע א

 
 אישור המלאי לקראת הנטיעה .1

 

  ,לקראת מועד הנטיעה יערך סיור באתר הגידול במסגרתו העצים יבדקו על ידי המתכנן
לאישור העצים לקראת מסירה לאתר העבודה, אישור זה  קבלןמטעם המזמין וה מנהלה

 עצים לשטח ללא קבלת האישור כמפורט בסעיף זה. לא יספק קבלןיגובה בכתב. ה

  מרגע אישור העצים, יחשב כל נזק שיגרם לעצים באתר הגידול ו/או בזמן הובלתם או
להחליפם על חשבונו, לרבות פינוי  קבלןפריקתם או נטיעתם, כגורם לפסילת העצים ועל ה

 העץ הפגוע, ההובלה של עץ חלופי, הפריקה באתר העבודה והנטיעה.

 חל איסור מוחלט על מנהלמוזהר מראש, שעם אישור העצים למסירה על ידי ה קבלןה ,
גיזום או קיצוץ של נוף העצים לפני העמסתם על המשאית במטרה להעמיס עצים נוספים 

 מנהלעל המשאית או לכל מטרה אחרת, אלא אם התקבל אישור  מראש לכך בכתב מה
, יורחקו מהמלאי קבלןיוחזרו העצים לומנציג המזמין. במידה ולא ניתן אישור כזה 

 .קבלןויוחלפו על חשבונו של ה
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  מחויב לגדל בהתאם למפרט זה קבלןתוספת על הכמות שה 10% –מקור העצים להחלפה 
 .)ג( 02.03.08.02סעיף 

  בסיור שייערך קודם לאספקת העצים כאמור מעלה, ישתתף גם קבלן הפיתוח )האחראי
אדמת הגן וביצוע שרוולי ההשקיה בפועל(. מטרת הסיור  על ביצוע בורות השתילה, פיזור

לוודא תיאום מושלם בין הגורמים והתאמת התנאים באתר  –בנוסף לאמור מעלה 
 לנטיעה .

 

 אריזה .2
 

 לקשור את ענפי   קבלןלפני העמסת העצים לשם הובלתם לאתר השתילה, יקפיד ה
וף יישאר שלם, מלא העצים באופן שימנעו נזקים בזמן ההובלה לאתר ושיבטיח שהנ

 ובריא.

 .יש לעטוף את הגזעים בקרטון גלילי, כדי למנוע כוויות שמש עליהם 

 מטעם   מנהלהעצים יועברו במשאית סגורה או בכיסוי אשר יאושר מבעוד מועד ע"י ה
המזמין, עטופים ומוגנים למניעת התייבשות של העלים ו/או השורשים עקב חשיפה 

 לרוחות ולקרינת שמש חזקה.  

  מטעם המזמין על פי צרכיו ובהתאם  מנהלכמות העצים בכל הובלה תקבע על ידי
למגבלות הגודל. יודגש שוב: חל איסור מוחלט על גיזום או קיצוץ של נוף העצים לפני 
העמסתם על המשאית במטרה להעמיס עצים נוספים על המשאית. עצים שיגזמו ללא 

 .קבלןויוחלפו על חשבונו של ה, יורחקו מהמלאי קבלןיוחזרו ל מנהלאישור ה
 

 הובלה .3
 

  העברת העצים מאתר/י הגידול לאתר השתילה במתחם התיירות בים המלח תבוצע על
 .קבלןידי ה

  ומעלה( תעשה באמצעות מנוף או מלגזה. כאשר  9הנפת העצים והעמסתם )בעצים גודל
 נקודת האחיזה תהיה במיכל הגידול ולא בגזע.

  ומעלה אשר אינה מתאפשרת  8הנטיעה, שהינם מגודל הובלת העצים מהמשתלה לאתר
כאשר העצים עומדים במשאית, תעשה כך שהעץ נוטה על צידו בזווית אך ללא כל מגע 

 צמרת העץ בקרקע.

  העמסת העצים תבוצע על פי סדר פריקת העצים באתר השתילה כך שעצים אשר נפרקים
 ראשונים יועמסו אחרונים וכך הלאה.

 אחראי לשמירת  קבלןח עצים במכלים המאפשרים שימוש חוזר, הבמידה ויסופקו לשט
 שלמות המכלים ואיסופם לנקודת ריכוז לשימוש חוזר. 

 

 תיאום וביצוע  –אספקת העצים לאתר  .4
 

 אחראי על תיאום ביצוע אריזה, הובלה ופריקת העצים באתר. קבלןה 

 לא נקלטו, אחראי לביצוע השתילה ובמידת הצורך לעקירה ופינוי העצים ש קבלןה
 העמסה והובלת העצים לתחלופה באתר.

  לוח הזמנים העקרוני למועדי אספקת העצים יהיה בהתאם לתוכנית עבודה ולו"ז לביצוע
עבודות הפיתוח, גינון והשקיה בכל מתחם ומתחם כפי שיקבע על ידי המזמין ויעודכן 

 מעת לעת על פי הנחייה ו/או אישור נציג המזמין.

 מטעם המזמין ועם קבלני  מנהלועד האספקה המדויק עם הנדרש לתאם מ קבלןה
הפיתוח המבצעים את בורות הנטיעה ופיזור אדמת הגן באתר בפועל, במסגרת תאום זה, 
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לוודא כי בעת הפריקה יהיו נוכחים נציג המזמין ונציג מטעם המתכנן  קבלןבאחריות ה
איכות העצים  )נדרשת חתימתם על תעודת המשלוח(. הנציגים יחתמו לאחר בדיקת

והתאמתם לדרישות מסמכי חוזה זה, לרבות התפלגות העצים עפ"י מינם וגודלם 
 ובחלוקה הנדרשת עפ"י התכנית לאתרי הנטיעה השונים.

 יספק לשטח הנטיעה אך ורק עצים אשר אושרו קודם לכן באתר הגידול ע"י נציג  קבלןה
יעים בתכנית, אלא באישור המזמין. לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופ

 , המתכנן ונציג המזמין.מנהלבכתב מה

  מובהר כי אישור המזמין או מי מטעמו, בעת קבלת העצים, אין בו כדי לגרוע מאחריותו
ואין בו כדי להטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות. לפיכך, כל  קבלןהבלעדית של ה

פקו לשטחי הנטיעה, יהיה מחסור ו/או אי התאמה ו/או נזק שיגרם לעצים שסו
 .קבלןבאחריותו הבלעדית של ה

 

 ומסירת העצים לנטיעה באתר קבלה, פריקה .5

אחראי על חלוקת האחריות בין קבלני המשנה לביצוע העבודות השונות. בכל מקרה  קבלןה
הוא האחראי הבלעדי כלפי מזמין העבודה לאספקה, קבלה, נטיעה וביצוע כל הפעולות  קבלןה

 יטה והתבססות מעולה של העצים. הדרושות לקל

 להחליף עצים שלא יקלטו ו/או לא יראו סימני קליטה,  קבלןבכל מקרה יידרש ה
 התבססות והתפתחות לשביעות רצונו הבלעדית של המזמין.

  העצים כאמור בסעיף מעלה יסופקו מהמין, הזן, הגודל )גובה, קוטר גזע ושאר מאפייני
 אם קיבל אישור המזמין לחרוג מהנחייה זו. העץ( של העצים הקיימים בשטח אלא

  פריקת העצים תבוצע בכל מקום בתחום הפרויקט על פי הנחיות המזמין ותוכנית
 אשר תוגש למזמין שבוע מראש. קבלןהעבודה של ה

  פריקת העצים תבוצע מבלי להשליך, לגרור, למשוך ו/או בכל דרך העלולה לגרום נזק
 כלשהו לעץ על כל חלקיו.

 רוכזו בקבוצות על פי מינים.העצים י 

  במקרה שמדובר בעצים אשר נדרשת פריקה ישירות לבור הנטיעה, יש להוביל את העצים
עם משאית מנוף המתאימה לתנאי השטח )כולל אורך זרוע ההרמה(. למען הסר ספק, 
הובלה ופריקה באמצעות מנוף לרבות לבורות ישירות לבורות הנטיעה, תהיה כלולה אף 

 הביצוע על פי מסמכי הסכם זה ולא ישולם עבורה בנפרד.  היא בעלות

 קבלןפריקת העצים באחריות ה. 

 לתאם את מועדי הפריקה עם קבלנים אחרים העובדים  קבלןבאחריותו הבלעדית של ה
 באתר המשפיעים באופן ישיר ו/או עקיף על אספקה, פריקה ונטיעת העצים.  

 בהתאם  לנטיעהדה מהמועד המתוכנן ימי עבו 7 -אספקת העצים תבוצע לא יאוחר מ
 ללוח הזמנים של הפרויקט והתקדמות העבודה של כלל הקבלנים באתר.

 

 אופני מדידה ותכולת המחיר

 לפי יחידה.  –'מקומיים' ו'אחרים'  -אופן מדידה: עצים 

  המחיר כולל: גידול, נטיעה וכל העבודות הדרושות לקליטה והתבססות העצים, כולל כל
. לא יבוצע תשלום עבור עבודות שלא הוגדר להן מחיר יח' 01זה ובפרק המתואר בפרק 

התשלום הסופי ייקח בחשבון את תשלומי ויידרש לבצען לקבלת התוצאות הרצויות. 
במסגרת הקדמת תשלומים. אלה יופחתו מסה"כ התשלום  קבלןהביניים ששולמו ל

פקה, נטיעה והתבססות בגין ביצוע סעיף זה ואחרים הנוגעים לגידול אס קבלןהמגיע ל
 העצים.
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 שיחים, מטפסים ובני שיח 02.03.08.07
 

צמחים שאינם עצים יסופקו על פי הדרישות בחוברת התקנים לצמחי הגן בהוצאת משרד 
 מנהלהחקלאות ו/או בהתאם להנחיות המופיעים בכתבי הכמויות, התוכניות ו/או הנחיית ה

 ובכתב.מטעם המזמין אשר יינתנו מעת לעת בסיורי ביקורת במשתלה 
לספק שתילים של שיחים, מטפסים ובני שיח מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש או  קבלןעל ה

הדרג הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר, עם מערכת שורשים מפותחת ועם 
ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש 

ם יהיו מהמינים והזנים כפי שהוגדרו ואושרו על ידי המתכנן ואושרו על ידי השורשים. השתילי
 מזמין העבודה.

השתילים יתאימו להגדרות סווג מעולה של דירוג המשתלות עפ"י חוברת הגדרת סטנדרטים 
)תקנים( לשתילי גננות ונוי מהדורה אחרונה והמעודכנת ביותר. הצמחים יגודלו ויסופקו לאתר על 

ת מקצועיות שיאושרו ע"י נציג המזמין. הצמחייה על כל מרכיביה בתוכנית תאושר ע"י ידי משתלו
 נציג המזמין לפני אספקתה לשטח.

 סטנדרטים לשתילי גננות ונוי .א

 כינוי הגודל 

 )ה"סטנדרט"(

 נפח הכלי

  -החל מ 

 כלי גידול אופייניים

 תבניות תאים לריבוי סמ"ק 10 תבנית

 אים גדולים, כוסיות סטנדרטיותתבניות ת סמ"ק 100 1גודל 

 , שקית 17-9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק 250 2גודל 

 , שקית17-13ס"מ ומעלה, עציץ  11מכל  סמ"ק( 1,000ליטר ) 1 3גודל 

 ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מכל  3מכל  ליטר 3 4גודל 

 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית 6מכל  ליטר 6 5גודל 

 דלי סטנדרטי, שקית טרלי 10  6גודל 

 ליטר ומעלה, שקית 25מכל  ליטר 25 רגיל       7גודל 

 ליטר ומעלה, שקית 40מכל  ליטר 40 גדול                

 מכלים גדולים, שקית, חבית ליטר 60 "חבית" 8גודל 

 

 דירוג וייחוס .ב
 

 ."דרישת מסמכי ההסכם לאספקת שתילים מסוג "מעולה 
 א התנאים הבאים ייקראו סוג "מעולה":השתילים העומדים במלו

 

 לפחות פי ארבעה. –יחס נוף הצמח אל גוש המצע / המכל / השורש  .1
 בריאות וניקיון מושלמים. .2

 עיצוב נכון, כמוגדר לפי קבוצות הצמחים להלן. .3

 צורה, צבע עלים וקשיחות המתאימים למין / לזן. .4

ל פי ארבעה מנפח גוש שתילים "סוג א" ייקראו אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע א .5
 המצע / המכל  / השורש, אך שאר התנאים מתקיימים בהם.
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במידה ויסופקו שתילים הקטנים מהגודל הנדרש, רשאי המזמין לפסול את השתילים  .6
לשימוש ו/או לבצע התשלום על פי המחיר הנמוך התואם לגודל השתיל שסופק 

 בפועל.
 

 ט"ג על פי רשימה מצורפת. הצמחים אשר כפי שצוין בפתיח, חלק מהצמחים יסופקו ע"י ר
יהיה אחראי להעברת הצמחים  קבלןיסופקו על ידי רט"ג יהיו בגודל "סטרטרים". ה

ממשתלת רט"ג למשתלת גידול, לקליטתם באתר המשתלה החדש, גידולם ואספקתם 
 לשתילה במתחמים השונים עם התקדמות עבודות הפיתוח ובהתאם ללו"ז.

תואמת לדרישות האיכות והגדלים המוגדרים לכלל הצמחים  איכות שתילים אלה תהיה
 בחוזה זה ובהתאם לדרישות כתב הכמויות ומפרט זה.

 
 אופני מדידה ותכולת המחיר

  לפי יחידה.  –'מקומיים' ו'אחרים'  -אופן מדידה: שתילים 

  המחיר כולל: איסוף זרעים, גידול, שתילה וכל העבודות הדרושות לקליטה והתבססות
. לא יבוצע תשלום עבור עבודות שלא 01ם, כולל כל המתואר בפרק זה ובפרק הצמחי

הוגדר להן מחיר יח' ויידרש לבצען לקבלת התוצאות הרצויות. התשלום הסופי ייקח 
במסגרת הקדמת תשלומים. אלה יופחתו  קבלןבחשבון את תשלומי הביניים ששולמו ל

אחרים הנוגעים לגידול אספקה, בגין ביצוע סעיף זה ו קבלןמסה"כ התשלום המגיע ל
 נטיעה והתבססות הצמחים.

 
 

 אספקת הזרעים לזריעה והכנת שתילונים )פלאגים( 02.03.08.08

 

 איסוף מועד, רשימת מינים: יגיש תכנית לאיסוף הזרעים מהבר לריבוי, כולל קבלןה .א
)כמו רשות הטבע  הרלוונטיםהזרעים, אישורים דרושים מהגופים  ףאיסואתרי , הזרעים

"ז והאיכות הלועל פי  השתילונים/או הזרעיםוכל מידע אחר הנדרש להכין את והגנים( ו
 לאישור המזמין. זו תוגש  תוכניתהנדרשת. 

ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ו/או קיבל מרט"ג, ויבצע לדגימות אלו מבחנים  קבלןה .ב
 באמצעות מעבדת זרעים מוסמכת. המבחנים יכללו בדיקת ניקיון, בדיקת נביטה במצע

זרעים או בכל שיטה אחרת  1,000-מעלות ובדיקת משקל ל 20חול לח בטמפרטורה של 
 מטעם המזמין. מנהלשתאושר ע"י ה

נתונים אלו יוזנו למודל חיזוי נביטה ממוחשב. תוצאות המודל הכוללות את משקלי 
יוגשו לאישור נציג המזמין. המזמין רשאי לדרוש הגדלת  –הזרעים למיניהם בתערובות 

 ות הזרעים כדי להבטיח את קבלת התוצאות הרצויות.כמוי

הזרעים יישמרו ממועד סיום ניקיונם ועד למועד זריעתם באתר ו/או במשתלה לגידול  .ג
 השתילונים בחדר בידוד מקורר. 

 

 

 שתילונים )פלגים( 02.03.08.09
 

יכין תכנית לייצור השתילונים ויגישה לאישור המזמין, הכוללת מועד התחלת  קבלןה .א
ם והטיפולים הנדרשים לזרעים לקבלת נביטה אופטימלית על פי הלו"ז הכנת השתילוני

 המתוכנן לשתילה. 

התוכנית תתבסס על ניסיונות ההנבטה בתנאי מעבדה שבוצעו מבעוד מועד וניסיון קודם  .ב
 של משתלות הגידול.

ס"מ. בכל מגש יזרעו זרעים  4X4X6השתילונים יוכנו במגשים המחולקים לתאים בגודל  .ג
 בלבד. מאותו מין
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 נבטים מפותחים. 3 - 2כמות הזרעים הדרושה בכל תא תקבע כך שכל תא יכיל  .ד

השתילונים אשר יסופקו לשטח יהיו בעלי מערכת שורשים מסועפת ומפותחת כך שישמרו  .ה
 על שלמות הגוש בעת שליפת השתילון מהתא.

 עלים. 5ממערכת השורשים, בעל מינימום  3הנוף של השתילונים יהיה מפותח וגדול פי  .ו

במידת הצורך, כאשר קיים קושי לשלוף את השתילון מהתא יש לבצע חליצה מוקדמת  .ז
במשתלה. המגשים המכילים את השתילונים יסומנו על פי סוג הצמחים ויכילו רק מין 
אחד בכל מגש. הארגזים שיכילו את המגשים יסומנו על כל ארגז בנפרד על פי המין, 

 הכמות ויעד לשתילה באתר.

שתילונים לשטח בשלבים, בהתאם לקצב השתילה והביצוע. יש לתכנן אספקת ה .ח
האספקה כך שהשתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו עד לסיום אותו יום ולא יישארו 
עודפי  צמחים בשטח ליום למחרת. כמו כן תתוכנן השתילה וקצב העבודה כך שתושלם 

מטעם המזמין. לפיכך  מנהלהשתילה בחלון הזמן שנקבע לביצוע השתילה בתיאום עם ה
יש לתאם היטב את העבודה עם כלל עבודות הפיתוח באתר כך שלא יישארו עודפי 

 צמחים והשתילה תסתיים במועד הדרוש לקליטה והתבססות טובה.

 אופני מדידה ותכולת המחיר

  לפי ק"ג. –לפי יחידה, זרעים  -אופן מדידה: פלאגים/שתילונים 

 שתילה וכל העבודות ודישון,  זיבולול, אספקה, המחיר כולל: איסוף זרעים, לגיד
הדרושות לקליטה והתבססות השתילונים. כולל אספקת מערכת השקיה ממוחשבת 

. לא יבוצע תשלום עבור עבודות 01זמנית ופירוקה, עפ"י כל המתואר בפרק זה ובפרק 
שלא הוגדר להן מחיר יח' ויידרש לבצען לקבלת התוצאות הרצויות. התשלום הסופי 

במסגרת הקדמת תשלומים. אלה  קבלןייקח בחשבון את תשלומי הביניים ששולמו ל
בגין ביצוע סעיף זה ואחרים הנוגעים לגידול  קבלןיופחתו מסה"כ התשלום המגיע ל

 אספקה, נטיעה והתבססות השתילונים.
 

 

 שלב הביצוע 02.04
 

 כללי 02.04.01
 

 העבודות שלב הביצוע יימשך עד להשלמת כל העבודה באתר, ועד שכל הדרישות ו
האחרות המפורטות במסמכי החוזה יושלמו וקיבלו את אישורו והסכמתו בכתב של נציג 

לתחזק ולהיות אחראי לחלוטין לכל העבודות באתר  קבלןוהמתכנן. על ה מנהלהמזמין, ה
העבודה, ללא קשר לסיבה )למשל חוסר מיומנות, גניבה, נזק וכד'( בהתאם למפרטים 

 לאורך כל שלבי הביצוע. 
ב הביצוע כולל שלושה חודשי אחזקה במסגרת הביצוע ללא תשלום + תשעה חודשי של

 אחזקה בתשלום.
 

 שבמסגרת שלב הביצוע נדרשת להבטחת קליטה והתבססות הצמחייה, בחינת  הבדק שנת
 תקינות מערכות ההשקיה, הכל בהתאם למסמכי החוזה ותקופת האחריות.

ך סיור בהשתתפות אדריכל הנוף, בתום תקופת האחזקה שבמסגרת שלב הביצוע יער
 .קבלןמטעם המזמין, מנהל מח' הגננות במועצה אזורית תמר, נציג ה מנהלה
 

  בסיור יבחנו תוצרי העבודה ביחס לתוכניות המפורטות, כתבי הכמויות, המפרטים
 המיוחדים והדו"חות שיצאו במהלך שלב הביצוע.

מטעם המזמין כי  מנהלן והבמועד הקובע כאשר יינתן אישור המתכנן, נציג המזמי
 העבודה בוצעה לשביעות רצונם המלאה יעבור המתחם לשלב התחזוקה. 
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 תיאום עבודות השקיה וגינון מול קבלני הפיתוח 02.04.02
 

        כללי 02.04.02.01
 

לבצע תיאום מלא עם קבלני הפיתוח בכל שלב ושלב, על מנת  קבלןיובהר בזאת כי באחריות ה
חים, כמו גם תקינות ותפקוד מלא של מערכות להבטיח קליטה מיטבית של העצים והצמ

 ההשקיה, כולל:

  הדרכה מראש וסיור בשטח לקבלנים השונים ובפרט עבור קבלני הפיתוח  )המבצעים את
עבודות ההכנה כמפורט( ובתיאום מלא עם נציג המזמין והנחיותיו. במסגרת הדרכה זו על 

ינת נציג המזמין, לביצוע להעביר את כל הדגשים הרלוונטיים, מבחינתו ומבח קבלןה
ההכנות לשתילה. לרבות תיאור מפורט של ממדי בורות הנטיעה ומיקומם, תמהיל מצעי 

מחויב להעלות דגשים אלה על הכתב  קבלןהגידול, סוג ומקור אדמת הגן. במקביל, ה
 מטעם המזמין ולמסור אותם לקבלן הפיתוח.  מנהללקבל את אישור ה

 זה במסמך כמתואר הנטיעה בורות ניקוז בנושא הפיתוח קבלני של צמוד ליווי. 

  תיאום פרטי מערכת ההשקיה, צנרת הובלה ונק' התחברות של ראשי המערכת כך שכל
עבודות ההכנה תבוצענה במועד ולא יגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מאי זמינות 

נים של מקור המים ו/או מכל סיבה אחרת כולל תיאום אופן ופרטי ביצוע החלקים השו
מערכות ההשקיה, שרוולים נדרשים לצנרת השקיה בכל השטחים שלא ניתן לבצע חפירה 

 להנחת תשתית מערכת ההשקיה.

 וקבלני הפיתוח, בו יוצגו תשתיות ההשקיה כפי שבוצעו ע"י  קבלןסיור משותף של ה
 קבלני הפיתוח.

 .ביצוע סיור בשטח הנטיעה מראש, לבדיקת כל אילוצי השטח בעת הביצוע 

  תיאום מועדי האספקה, השתילה והנטיעה. כולל הכנת תכנית עבודה שתציג את הסבירות
 לעמידתו ביעדי לוחות הזמנים של הפרויקטים השונים.

  תיאום עם קבלנים אחרים שעובדים במתחם ועבודתם משפיעה בדרך זו או אחרת על
 .קבלןביצוע העבודות המוגדרות בחוזה ה

 
 

 יהחלוקת עבודות הגינון וההשק 02.04.02.02
 

לקבלני הפיתוח, תהיה כמפורט מטה. המזמין שומר  קבלןחלוקת עבודות הגינון וההשקיה בין ה
 את האפשרות לשנות את חלוקת העבודה במקרה הצורך:

 

 עבודות השקיה .א

של הפרויקטים השונים יבצעו את כל עבודות התשתית וההשקיה עד לרמת ראש  קבלני הפיתוח
 המערכת )לא כולל ראשי המערכת(:

 נחת השרוולים וביצוע תאי בקרהה 

 קולחין -הנחת כל התשתיות והכנת כל החיבורים הנדרשים לביצוע מערכת ההשקיה )מי
 וחשמל( עד למיקום ראשי מערכת המתוכננים, עפ"י התכניות. 

 
 יבצע את כל עבודות ההשקיה מרמת ראשי המערכת: של מכרז זה קבלןה

 ביצוע ראשי המערכת 

 טוףפריסת הצנרת וקווי הטפ 
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 עבודות גינון .ב

של הפרויקטים השונים יבצעו את עבודות ההכנה לביצוע עבודות הגינון הבאות  קבלני הפיתוח
 כמפורט מטה:

 חפירת בורות הנטיעה, סילוק חומר טפל ופסול ובדיקת איכות הניקוז בבור 

 אספקה ופיזור אדמת גן, כולל בבורות הנטיעה 

 עצים  /עקירתהעתקת 
 
 בצע את עבודות הגינון הבאות:י של מכרז זה קבלןה

 שינקז באופן  כךקבלן הפיתוח בבדיקת איכות ניקוז הבור, וביצוע התאמות לבור  ליווי
  .זה במפרט כמפורטמושלם, 

 הנבטה והדברת עשבים לא רצויים בשטחים עם מילוי הקרקע החדשה 

 הכשרת השטח כולל דישון וזיבול 

  ,בדיקת ניקוז הבורות ואספקת השקיה נטיעת עצי דקל )כולל חפירת בורות הנטיעה
 ממוחשבת זמנית עד להשלמת מערכת השקיה סופית(

  יישור סופי של השטח, כולל פיזור של חלוקי נחל/שברי אבן בשטחי הגינון, כמופיע
 בתכניות

 אספקת וגידול כל הצמחים והעצים הנדרשים, כמפורט במסמך זה 

 מילוי חוזר, כמפורט במסמך זה נטיעה ושתילה בפועל של כל העצים והצמחים, כולל 

 אחזקה והשקית העצים והצמחים לשימור והמיועדים להעתקה בהמשך 

  קט, כמפורט במסמך זהשנים לכל פרוי 5אחזקת שטחי הגינון למשך תקופה של 
 

 אופני מדידה ותכולת המחיר

 ( בנפרד קטאופן מדידה: קומפלט )לכל פרוי 

 תואר בפרק זה ומסמך זה בכללותו.המחיר כולל: תיאום עם קבלני הפיתוח כמ 
 

 
 משך ביצוע העבודה 02.04.03

 

 או חלקו יקטלפרו מטלה כתבלביצוע אשר תצוין בכל  משך ביצוע העבודה הינו התקופה .1
וכולל את התקופה של עבודות הפיתוח הדורשות  מטלה כתבממועד קבלת  שיוצא לקבלן.

צעו באופן שיבטיח ביצוע כדי שכל עבודות הפיתוח וההכנות יבו קבלןתיאום ופיקוח של ה
 עבודתו על פי מסמכי החוזה.

משך ביצוע העבודה כולל )אך לא מוגבל( את הפיקוח ותיאום העבודות עם הקבלנים  .2
האחרים הפועלים בשטח, הכנת הצמחים, הכשרת השטח לזריעה ושתילה, פריסת 
מערכות ההשקיה, זריעה ושתילה, ביצוע כל הפעולות הדרושות לנביטה, קליטה 

התבססות הצמחייה, ניכוש, כיסוח והדברת צמחיה פלשנית ועשביה לא רצויה. הביצוע ו
יימשך עד להשלמת כל העבודה לשביעות רצון המזמין כולל תקופת האחזקה המוגדרת 

 במסגרת עבודות הביצוע.

ילמד את התוכניות, רשימות הצמחים )סוגים, גדלים, כמויות(, משמעות העבודה  קבלןה .3
לנים אחרים המשפיעים על עבודתו והלו"ז ויכין תכנית עבודה לאישור בתיאום עם קב

 המזמין. 

ייקח בחשבון כי העבודה תתבצע בשילוב עם עבודות של גורמים אחרים אשר  קבלןה .4
 עלולות לעכב או לגרום לנזק כלשהו )כמו עבודות פיתוח(.
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 צמחים קיימים 02.04.04
 

אותה הורה המתכנן לשמור מכל פגיעה,  לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר )נוף ושורשים( קבלןה
 קבלןלפני תחילת העבודות באתר. על ה מנהללתאם פגישה עם המתכנן וה קבלןלצורך זה על ה

לסמן ולהגן על הצמחיה שנקבעה לשימור באמצעות גידור או באמצעים אחרים אשר יאושרו 
 מטעם המזמין. מנהלמבעוד מועד על ידי ה

באופן סדיר ויום יומי באמצעות חיבור למערכות השקייה העצים והצמחים לשימור יושקו 
 300קוב לדונם ליום,  5קיימות )בתיאום עם המועצה האזורית( בטפטוף בכמות שלא תפחת מ 

ליטר ליום בעצים צעירים, כולל גיזום וטיפול  150ליטר לעץ ליום בעצים בוגרים ועצי תמר, ו 
 במזיקים ככל שיידרש. 
 רכי טבע מוגנים ללא מתן רישיון מרט"ג.חל איסור על פגיעה בע

 לא יינתן תשלום נוסף על עבודה זו, עלותה כלולה במחירי היחידות.
 

 עצים העתקת 02.04.05
 

רשאי לבדוק  מנהלידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים. ה-העבודה תבוצע על
 ם.את כישורי הגנן המוצע ואינו מחויב לאשר גנן פלוני וללא מתן הסברי

לתאם סיור הכנה להעתקה עם נציג המזמין ולקבל ממנו הנחיות  קבלןתחילת העבודה, על ה לפני
 .פרטניות והנחיות דגשים

 ק"מ. 10ובתנאי שהמרחק לא יעלה על  מנהלהעתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות ה

שקיה והעצים מועתקים אל מחוץ לגבולות התכנון, הכנת בורות השתילה ומערכת הה במידה
לא תחול על הקבלן, אך עליו לתאם עם המועצה ולוודא ובמקום החדש תהיה באחריות המועצה 
 כי המקום החדש מוכן לקליטת העצים.

 אופני מדידה ותכולת  המחיר

 עץ תהמדידה: לפי יחיד אופן 

 את כל הציוד הנדרש לצורך העתקה מקצועית, לרבות מנוף ומשאית, כולל המחיר :
, היערות פקיד אישור וקבלת תיאוםות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, עבודה, תשלום אגר

 כולל, והביצוע העבודה לשלבי בהתאם, לקבוע מכן)ולאחר  /זמניקבוע למיקום פינוי
 .זה בסעיף המתואר וכל בתכניות הנדרש"י עפ( הזמני במיקום והשקייה טיפול, נטיעה

 

 הכשרת השטח כהכנה לעבודות השתילה 02.04.06

 

הקרקע כוללות: ניקוי השטח מכל פסולת )צמחיה, חומרי בניין וכיו"ב( עבודות הכשרת  .א
וסילוקה לאתר פסולת מאושר, כיסוח ו/או הדברת עשביה, זיבול ודישון, עיבודי קרקע 

 ויישור גנני סופי. הכל עפ"י המתואר במפרט זה.

יש  להכשיר את הקרקע כך שלא תהיה מהודקת. יש לפלח את הקרקע בעזרת כלים  .ב
מטר ו/או עמוק מזה בהתאם לסוג הצמחייה ותנאי המקום.  0.4כניים לעומק של אגרוט

בגמר הפילוח / חריש יש לפורר את הרגבים בעזרת דיסקוס ולבסוף להחליק את השטח 
ס"מ. בשטחים קטנים ובעלי נגישות נמוכה יש  -+/3בעזרת "ארגז מישר" עד לדיוק של 

מטעם  מנהללאישור ה קבלןה אחרת שיגיש הלבצע עבודה זו באופן ידני, או בשיטת עבוד
המזמין, לקבלת התוצאות הרצויות להכנת מצע שתילה  וזריעה שיבטיח נביטה 

 והתבססות צמחיה 'מקומית' ו'אחרת' כמפורט ברשימות.
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לאחר יישור הקרקע ותיחוחה, וקודם לתחילת  –באזורי זריעת עשבוניים חד ורב שנתיים  .ג
ם מעשבים נראים לעין. יש לאוורר ולשבור את מצע הזריעה יש לנקות את כל השטחי

 ס"מ.  15הגידול כך שיהיה הומוגני ומפורר היטב למצע זרעים וללא גושים עד לעומק של 

באזורי שתילת מרבדי דשא, יישור הגובה סופי של פני השטח )עפ"י תכניות הפיתוח( יהיה  .ד
מערכת ההשקיה ובדיקת פחות עובי מרבד הדשא המיועד לשתילה, וייעשה לאחר התקנת 

 תקינותה.

רק על פי  –ס"מ  20 –באזורים בעלי אבניות גבוהה יש לסלק אבנים מעל גודל של כ  .ה
 הנחייה.

פריסת מערכות השקיה מעל לפני הקרקע תבוצע לאחר השלמת הכשרת השטח, יישור  .ו
 גנני סופי וקבלת אישור האדריכל להשלמת העבודות על פי תכנון ולשביעות רצונו.

 המחיר  ני מדידה ותכולתאופ

  אופן מדידה: במ"ר 

 המחיר כולל: את כל המתואר בסעיף זה 
 

 אישור פריסת מערכת ההשקיה לפני שתילה ונטיעה 02.04.07

 

 הנחת צנרת ההשקיה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים לנטיעות ותוכנית העבודה. .א

זמין מטעם המ מנהליזמין את המתכנן וה קבלןלפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים, ה .ב
לאשר כי העבודות בוצעו בהתאם לתוכניות. אך ורק לאחר הסיור וקבלת אישור יבצע 

 מערכת השקיה מובילה, טמונה מתחת לפני הקרקע. קבלןה

להגיש למתכנן ההשקיה תכנית עדות לביצוע צנרת ההשקיה שטמונה  קבלןבמקביל, על ה .ג
בלת אישור ממתכנן בקרקע, בדיקת הצנרת בלחץ מים ובספיקות מתאימות. רק לאחר ק

מטעם המזמין כי  מנהלההשקיה בכתב לכל הנושאים המפורטים מעלה ואישור כנ"ל מה
בוצע יישור וניקיון השטח מפסולת ועשביה בהתאם למסמכי החוזה ולשביעות רצונו של 

יוכל להתקדם בסימון קווי רשת ההשקיה בהתאם למפורט  קבלןמטעם המזמין, ה מנהלה
 השקיה.במפרט לביצוע מערכת 

 
 

 נטיעות 02.04.08

 

 כללי 02.04.08.01

 

כל עבודות הנטיעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכשרת השטח, הכנת בורות הנטיעה ופריסת  .1
 מערכת ההשקיה.

יש לקחת בחשבון את כל הציוד, המכשור, העבודות, כוח האדם, החומרים וכד'  .2
 הדרושים, ולהכינם לשימוש בשטח לפני עונת השתילה והזריעה.

סמנו את המקום המיועד לנטיעת עצים בשני יתדות ולקבוצת וקבלן הפיתוח י קבלןה .3
צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הסימון יבוצע באמצעות מודד מוסמך, 
כדי להבטיח את הדיוק בביצוע על פי תפיסת התכנון. קבלן הפיתוח לא יתחיל בחפירת 

חייב אישור המתכנן. ייתכן . כל שינוי מסיבה כלשהי ימנהלבורות לפני אישור המתכנן וה
יתבקש לארגן מחדש את מיקומי הצמחים לשביעות רצונו של המתכנן, לא  קבלןשה

 עבור המיקום מחדש. קבלןתשולם כל תוספת ל

 אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים והעצים וטיבם לפני השתילה והנטיעה.  קבלןה .4
נשתלו ביחס לתוכנית /המתכנן( לגבי נכונות הצמחים שמנהלבאם יתעורר ספק )ע"י ה

הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים, יוזמן מומחה לזיהוי הצמחים. המומחה ייקבע ע"י 
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תחול  -/נציג המזמין. קבע המומחה שהצמחים נכונים לפי התוכנית/הרשימה מנהלה
  -עלות שירותיו על המזמין. קבע המומחה שהצמחים אינם נכונים לפי התוכנית/הרשימה 

 קבלן. אם קבע המומחה כי הצמחים אינם נכונים יבצע הקבלןעל ה תחול עלות שירותיו
את כל הפעולות הדרושות להוצאת הצמחים, הכשרת השטח לשתילה, גידול ואספקת 

י התוכניות וכתבי הכמויות וכל פעולה אחרת הנדרשת במישרין ו/או הצמחים על פ
יבצע את כל  קבלןבעקיפין כדי לקבל את התוצאה הרצויה שהוגדרה במסמכי חוזה זה. ה

הנדרש על חשבונו. כולל עלות כל עבודה ו/או נזק שיגרם לצמחיה, מערכת השקיה ו/או 
 כל תשתית אחרת שיפגעו כתוצאה מהעבודה.

יה אחראי לביצוע הליך הנטיעה ביחס לכל עץ וכן לליווי, פיקוח ומעקב אחר יה קבלןה .5
 קליטת העץ והטיפול בו במשך כל תקופת האחזקה והתחזוקה.

 מטעם המזמין.  מנהללקבל אישור בכתב לגמר שתילה מהמתכנן וה קבלןעל ה .6

ה כל העבודה המתוארת בסעיפים הבאים באשר לנטיעה, שתילה וזריע -למען הסר ספק  .7
 כלולה במחירי היחידות. –

 
 

 שתילת צמחים  02.04.08.02

 

 כללי .1

 

  שתילת צמחים מהקבוצות והגדלים כמפורט בכתב הכמויות והתכניות תבוצע בהתאם
לקבוצות הצמחים, גודל השתיל, מרווחי הנטיעה, מידות בור הנטיעה, כמות וסוג 

ת הקומפוסט והדשנים וכל הפעולות הדרושות לקליטה והתבססות של הצמחים לקבל
 תוצאות באיכות מעולה, במועד ובפרק זמן סביר. 

  ,יש לבצע את הנטיעה בתנאי מזג אויר מתאימים ומיטביים לקליטה והתבססות הצמחים
 כמפורט במסמך זה. 

  השתילה תעשה תוך הקפדה על הוצאת גוש שלם ממיכל הגידול. חפירת בור שתילה
יוחדים, כיסוי השתיל בהתאמה לגוש השורשים ו/או בהתאם למפרטים והפרטים המ

 באדמת גן מעורבת בקומפוסט ובדשן והידוק קל.

 .כל הנ"ל תקף גם לנטיעת העצים 

 

 שתילת שיחים ובני שיח .2

 

 מטעם המזמין בהתאם  מנהלאספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י ה
 פרק 'גידול ואספקת צמחים ועצים'. תתלמפורט ב

 ס"מ. הוצאת השתילים מן המכלים  40/40/40יחפור בורות לנטיעה במידות  קבלןה
תתבצע תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט 

 זיבול ודישון', הידוק והשקיה לרוויה. –כמתואר בתת פרק 'הכשרת השטח 
 

 שתילת שתילונים )פלאגים( וזריעה של צמחיה מקומית .3

 

 וביצוע מושלם של העבודה, לקבלת התוצאות יבצע כל פעולה נדרשת להיערכות  קבלןה
הרצויות. כולל גיבוש שיטות עבודה בהתאם לתנאי השטח השונים )טופוגרפיה, גישה 

 וכיו"ב(. 

 לספק  קבלןבמסגרת עבודות שתילת שתילונים וזריעה של צמחיה מקומית, יידרש ה
. חיבור מערכת השקיה זמנית )על כל אביזריה ומחבריה(, על מנת לבסס את הצמחייה

מערכת ההשקיה הזמנית, ניתוקה ופינויה יעשו ללא פגיעה בצמחיה שהתבססה בשטח. 
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המזמין רשאי לדרוש להשאיר את מערכת ההשקיה הזמנית ולתחזק אותה לאורך זמן על 
 פי שיקול דעתו הבלעדי, וכנדרש בסעיף אחזקת מערכות השקיה.

 .שתילונים ישתלו בלעדית רק היכן שיש טפטוף 
ל את השתילונים עפ"י התכניות ו/או הנחיות האדריכל, במקבצים ובמרווחים יש לשתו

עפ"י התכניות. בשטחים עם שיפוע, לצמחיה מתווסף תפקיד לייצוב הקרקע, יישתלו 
השתילונים במרווחים קטנים יותר. השורות יבוצעו במקביל לקווי הגובה אלא אם נאמר 

 אחרת בתכנית השתילה. 
קר קוני ייעודי, יש להקפיד על כיסוי בור השתילה בגמר השתילה תבוצע בעזרת ד

התהליך. לפי מידת האבניות, יש להוסיף חול חמרה לחריר השתילה למניעת כיסי אוויר 
 ומגע טוב של גוש השורשים עם הקרקע.

  .זריעת צמחי בר עשבוניים חד שנתיים ורב שנתיים תתבצע באופן ידני/מכני 
ירועי שטפון חזויים, בנמלים וציפורים, גורמים צפויים בתוכנית הזריעה יש להתחשב בא

סבירים ובלתי צפויים העלולים להשפיע על הזריעה ותוצאות הזריעה לרעה. הזריעה 
תבוצע בפיזור אחיד והצנעה. שיטת הזריעה להלן או כל שיטה אחרת מהמצוינת כאן יש 

 להגיש לאישור נציג המזמין. 

 זמין אשר תכיל את רשימת הצמחים, כמות יכין טבלה לאישור נציג המ קבלןה
 דונם מכל מין.  1הזרעים/משקל הזרעים הנדרשים לכיסוי של 

 ליטר חול זך. 100 –יש לערבב כמות הזרעים ב 
ליטר. יש לפזר  120עד  60יש להכין את תערובת הזרעים בעזרת מערבל מכני בעל נפח של 

קלאי אחר באופן אחיד על פני את התערובת לאורך התלמים בעזרת מזרעה ו/או כלי ח
 השטח. בגמר הפיזור יש להצניע את הזרעים באמצעות כלי חקלאי.

  על התלמים להיות מקבילים לקווי הגובה של פני השטח. הזריעה בתלמים תיעשה באופן
שיאפשר סילוק יעיל של עשבים בלתי רצויים. המרווחים בין התלמים )כדי לקבל כיסוי 

 מ'. 0.5על  אחיד של השטח( לא יעלו
יש ליצור התלמים בעזרת קולטיבטור בעל להב יחיד ו/או שרשרת זיזים הכל על פי תנאי 
השטח. במקרה הצורך יש לחזור על יצירת התלמים, כדי להבטיח שכל השורות ייחרשו 

 ס"מ. 15עד לעומק של לפחות 

 תוצאות יכול לבצע העבודה בשיטות וכלים חקלאיים אחרים ולו בלבד שיתקבלו ה קבלןה
הרצויות: יצירת מצע זריעה, פיזור אחיד של הזרעים, נביטה על פני כל השטח באופן 

 אחיד של כל הזרעים המופיעים ברשימות הזרעים. 

 יבצע השקיית עזר הדרושה לקבלת תנאים אופטימאליים לנביטה, קליטה  קבלןה
 קלות. והתבססות של הזרעים ו/או השתילונים, לרוב ע"י משטר תכוף של השקיות

השקיית העזר תבוצע בכמויות ובמרווחים על פי סוג הקרקע, כך שהמים יחדרו לקרקע 
ס"מ, ולא תגיע למצב של נגירה עילית ו/או תת קרקעית, וכך שהלחות  30בשכבה של 

 הס"מ העליונים עד לנביטה והתבססות הנבטים. 5-תישאר באדמה ב

  ואחיד של כל השטח שנזרע ולא התוצאה הנדרשת לעבודות הזריעה הינה כיסוי שווה
נביטה לכל סוג ומין על פי הכמויות הנדרשות, וניקיון מוחלט של השטח  80% –פחות מ 

 מצמחיה פלשנית ועשביה לא רצויה.

  התוצאה הנדרשת לעבודות שתילת השתילונים הינה קליטה והתפתחות אופטימאלית של
עים והפצתם בשטח בשנת מהשתילונים שנשתלו, כך שיגיעו לפריחה, חניטת זר 90%

 הגידול הראשונה, וניקיון מוחלט של השטח מצמחיה פלשנית ועשביה לא רצויה.

 

 נטיעת דקלים 02.04.08.03
 

את אספקת חלק מעצי התמר המצוי באמצעות  מבטיחהלהגנות ים המלח הממשלתית החברה 
אזור ההסגר לחדקונית הדקל  –רכישה והסכמים מוקדמים עם ישובים שונים בערבה הדרומית 
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הדקלים בגדלים שונים, מקטן עד גדול מאד ובגובה רב, זנים שונים ובכמויות משתנות האדומה. 
 מאתר לאתר.

לערוך הכרות קרובה עם האתרים והמטעים מהם עליו לספק את עצי התמר, לתאם  קבלןעל ה
מראש את כל פעולותיו עם הספקים )מנהלי המטעים והאתרים( ולהישמע להוראותיהם. כל 

 ו תיחשב להפרה חמורה של הוראות המכרז.סטייה מהוראות אל
 קבלןומשמעת רופפת יחויב ה קבלןל נזק שיגרם למטע כתוצאה מתיאום לקוי של השה בכל מקר

 בתשלום מלא של הנזק.
ההנחיות להעתקה מתייחסות גם למצבים בהם העתקת העצים היא מתוך אתר העבודה עצמו, 

 פק לפרויקטים השונים.לאתר ולס קבלןוגם לדקלים נוספים אותם יידרש ה
 

 כללי .1

 

 בשלב תיעשה, שונים ומאתרים שונים וזנים גדליםהעתקת עצי תמר מצוי, כאמור מ 
 .יקטפרו כל של העפר עבודות

 מיידית ללא הכנה מוקדמת.  תהיהעתקה הה 

  העבודה כוללת עבודות גיזום, סניטציה מלאה, חפירות עמוקות, חיתוך שורשים, סילוק
השורשים באופן ידני ומכני, תוספת חומרי הזנה לגוש, ריסוס בקוטלי  עודפי עפר מגוש

 .לדקלים זמנית השקייה מערכת אספקתפטריות ומזיקים, עגון ותמיכה בכל שלב, 

  בדיקתחפירת הגוש, הנפה, הובלה, חפירת בור נטיעה, :  ההעתקה עבודתבצוע ברצף של 
 .אספקת קרקע אדמת גן חולית ,ושתילה הניקוז איכות

  והובלה הנפה, עקירה, אריזה, ההכנה עבודות בשעת שנגרמהפסולת  וכל גזםפינוי. 
 המטע בעל רצון לשביעות השטח פני ויישור הבורות סגירת כולל, הסדרת אזור העקירה

  . המזמין ונציג

 צוע והאחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר העתקה, עקירה ימעקב ובקרה לתקופת הב
  .ותידרשושתילה חוזרת במידה 

  על פי הנחיית המזמין תבוצע העבודה לשיעורים, בכמות, בקצב ובמיקום המתאימים
 למגבלות בעלי המטעים והמוכנות באתר השתילה.

  בכל שלב  יומיומיתחל איסור חמור על ביצוע העתקה ללא הערכות מתאימה להשקייה
 ושלב.

 
 

 פינוי פסולת ואדמת גן .2
 

 יעשו במלואם באותו יום עבודה. פינוי פסולת, גזם, עפר, מצעים, וכיו"ב י
לפנות את הפסולת בסמוך לעצים באופן שניתן לאספה ולסלקה ללא פגיעה בעצים  קבלןעל ה

 .מנהלובאופן שיאפשר בצוע מלא ויעיל של העבודה. הפינוי יעשה בתחום האתר כפי שיורה ה
חול  80%גננית )בורות השתילה ימולאו במלואם )לאחר בדיקת איכות הניקוז( באדמת חול חמרה 

עונה לדרישות מפרט זה, המפרט  –לפחות( מאושרת נקייה מגורמי עשבייה ופסולת ושרידי נזאז 
יעשה שימוש בקרקע מקומית מהאתר,  מנהלהכללי והבין משרדי. לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה

 נקיה מפסולת כלשהי.
 

 גיזום הנוף .3
 

 העלים ממסת 30% מ יותר לגזום אין 

 ירוססו הגיזום וחתכי השורשים וגוש הגדול קודקוד, העלים לקשירת קודםו הגיזום לאחר 
 ק"סמ 10+  לעץ גרם 10 ע"ש או" שביט"ב הריסוס. מזיקים וכנגד פטריות בקוטל נגר עד

 . העצים לעקירת קודם והלולב העלים כת את לרסס רשאי קבלןה. ע"ש או' קונפידור'

 לבסיסם עד בחיתוך חוטרים הסרת יכלול הגזום. 
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 חלק רק לגזום יש אז, גזעים כמרובי יסופקו מהעצים חלק ובתכניות הנחייה שתנתן ככל 
 .לבסיס עד האחרים וגיזום עקריים חוטרים הותרת על בדגש אחרים ולהותיר מהחוטרים

 מ"מ 3 סיזל חוט באמצעות בחוזקה ויקשר יאוגד, הגיזום לאחר, העלים כתר. 

 צהוב צבע בתרסיס בבירור הגזע על יסומנו רשהשו צוואר ומיקום העץ של הצפוני צידו. 
 

 טיפול בשולי הגוש וחיתוך שורשים .4

 

 ( והשתילה העתקה בנקודת) לעצים בסמוך להתקין יש העתקה עבודות לתחילת קודם
 בכל קבלןה לרשות יעמוד זה מים מקור. לפחות צול 3/4 של בקוטר וקבוע זמין מים מקור
 יביל, חלופי מים מקור מיידית בהתראה עמידלה קבלןה על. הכלל מן יוצא ללא שלב

 .שידרש זמן פרק ולכל כלשהי תקלה של מקרה בכל, הצורך במידת

 מבלי בזהירות תתבצע העבודה. קלות ינוקה מטר 3 של ברדיוס העץ לגזע מסביב האזור 
 . העץ בשורשי או/ו בגזע לפגוע

 דמיתק וכף אחורית כף עם לפחות אופני מחפר באמצעות תבוצע החפירה . 

 היקפו בכל העץ לגזע מסביב תיחפר מ"ס 200 ורוחב מ"ס 200 כ עד בעומק תעלה. 

 מדויק כעיגול( רדיוס) העץ גזע משולי מ"ס 100-125 החפירה מרחק. 

 2.5 כ בקוטר השורשים מערכת כל של פגע ובלא מלא לחילוץ זהיר באופן תבוצע החפירה 
 . השורשים פרישת של הטבעי העומק ולכל מטר

 בלבד ידני באופן יתבצע השורשים מערכת וחיתוך הסופיות למידותיו השורשים גוש ובעיצ 
 יחתכו שיחשפו כאלו או גלויים שורשים. היטב מושחזים חפירה אתי באמצעות

 . ידנית ומזמרה זרועות מזמרת י"ע בקצותיהם

 ובכל וצפיפותם השורשים פרישת פי על י"ע בשטח יקבעו הגוש של הסופיות מידותיו 
 . מטר 2 כ של כולל מקוטר יקטנו לא מקרה

 
 עקירה והנפה .5

 

 זה אחר בזה רציפה כפעולה יעשו ושתילתם הובלתם, הנפתם, העצים עקירת. 

 והנוף הגוש ממשקל ייגזר המנוף של ההנפה כושר. בלבד מנוף באמצעות תיעשה ההנפה .
 הנטיעה םובמקו לעץ בסמוך המנוף להתמקמות האפשרות בחשבון יילקחו ההנפה בכושר

 הבלעדית והאחריות הגוש משקל לגבי האומדן. יחיד במהלך פעם כל ויישתל יונף שזה כך
 . קבלןה באחריות היא מתאים הנפה כושר בעל מנוף להפעלת

 מהקרקע הגוש של מלא ניתוק לאחר רק אלא בהנפה להתחיל אין . 

 מתחתיו הגוש בשולי חפירה עבודות של שילוב י"ע יעשה מבסיסו השורשים גוש ניתוק 
 . הגוש הקף בכל, שורשים מערכות וחיתוך

 המנוף של במשיכה רב לחץ והפעלת המחפרון כף באמצעות הגזע דחיפת על איסור חל. 

 למגע עד בזהירות יונחו ואלו הקרקע פני על העצים את ולהטיח מלהפיל חמור איסור חל 
 .הקרקע עם

 לח כשהוא השורשים גוש מריש לשתילה ועד העתקה לצורך החפירה מתחילת שלב בכל 
 .ורטוב

 מאשר יותר לא, העץ של הגבוה בחלקו העיקרי בגזעו העץ אחיזת באמצעות תיעשה ההנפה 
 .צדו על קלה בזווית יטה זה הנפתו שבעת כך גובהו ממחצית

 נשיאה כושר ובעלות תקינות יהיו הרצועות. בלבד הנפה רצועות באמצעות תיעשה ההנפה 
 .מ"ס 10 מ יקטן לא הרצועות רוחב. נוףוה הגוש למשקל המתאים

 העליון בקצהו האחיזה שנקודת כזה יהיה אליה המחוברת השרשרת או הרצועה אורך 
 .המאוגד העלים כתר מעל לפחות מטר 1 יהיה
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 כפול קשר לבצע יש תחליק לא ההנפה רצועת כי להבטיח כדי . 

 פלקסנט' מסוג גמישה ברשת הגוש את לעטוף יש הגוש שליפת עם מיד מנהלה הנחיית לפי '
 .לפחות כריכות 10, ע"ש או

 פטריות בקוטל מלאה להרטבה עד היקפו בכל השורשים גוש ירוסס הגוש אריזת לאחר .
 .לעץ גרם 10 ע"ש או" שביט" ב הריסוס

 חמור איסור חל – עקירתם מאז שעות 6 לאחר היותר לכל ישתלו שיעקרו העצים כל 
 !ביום בו שתילתם ללא עצים לעקור

 
 נטיעה ובור הנטיעה .6

 

 הגוש מקוטר 1.5 פי יהיה רוחבו. תפל חומר סילוק תכלול העבודה. מראש יוכן הנטיעה בור 
 מ"ס 50 יהיה עומקו. כלשהם פתוח לפרטי להתאימו צורך ויהיה במידה יותר רחב או

 צוואר מעל מ"ס 50 מ פחות ולא מטר 2 מ פחות לא מקרה ובכל הגוש מגובה יותר לפחות
 .השורש

  לפני הנטיעה ולפני מילוי של בור הנטיעה באדמת  –לאחר חפירת אדמת הגן מבור הנטיעה
יש לבצע בדיקת ניקוז הבור ע"י מילוי כשליש הבור במים ובדיקת זמן חילחול המים.  -גן

אם נמצא כי יש בעיית ניקוז יש לבקע את תחתית הבור באמצעות באגר עם פטיש ולבצע 
 הבדיקה בשנית. 

 יש. הפתוח למפלס מתחת מ"ס 50 קבור השורש צוואר כאשר ישתלו במיוחד יםגבוה עצים 
 .מנהלל ולדווח עמוקה לנטיעה להחלטה קודם הנטיעה בבור יעיל ניקוז לוודא

 כנדרש ישר ויעמוד המקום מגבלות פי על או לצפון ביחס המקורית בעמדתו יישתל העץ. 

 במקום הרוחות משטר של לכיוון יותאם נוטה שגזעם בעץ העלים כתר   . 

 מדידה סמך ועל האגרונום, הנוף אדריכל עם בשיתוף יקבעו העץ ומרכז השתילה גובה 
 הבור לשולי מחוץ ביתדות יסומנו אלו(, חשבונו ועל המזמין אחריות) מודד של מדויקת
 .ובמרכזו

 הבור במרכז יונח העץ. 

 השתילה בור אל מים להזרים יש הקרקע והוספת השתילה במהלך. 

 גבוהים וספיקה בלחץ מתאים מים מקור עם מראש יערך לןקבה. 

 עשבים קוטלי משאריות נקייה חמרה חול גננית קרקע תשמש לשתילה מילוי כקרקע ,
 .זה מפרט כמוגדר הכל, האגרונום י"ע ומאושרת ומזיקים מחלות וגורמי מעשבים

 במהלך ליוובשו השורשים גוש גבי על ובהדרגה אחיד באופן יפוזרו כנדרש וזבל דשן 
 . השתילה

 והעץ גומה ליצירת מטר 1.5 של בקוטר הגוש הקף בכל תוגבה מ"ס 50 בגובה גדודית 
 .השתילה פעולות גמר לאחר בגודש יושקה

 ההשקיה בסעיף כמתואר והמחשב המים מקור אל ותחובר תפרש ההשקייה מערכת. 

 האגרונום י"ע תקבע להשקייה ההפעלה תכנית. 

 השבוע במהלך ליום קוב 1 של בכמות העצים את להשקות שי אחרת נאמר לא עוד כל 
 ליום ליטר 250 של בכמות יומית והשקייה ימים 2-4 של הפסקה, לשתילתם הראשון
 .הבאים החודשים במהלך

 קרקע ולהוסיף, שתילתם לאחר ושוב שוב מידי באופן העצים את ליישר יש שיידרש ככל 
 בימים במיוחד אך האגרונום י"ע שתינתן והנחייה שתידרש תדירות בכל, הנטיעה לבור

 .שתילתם לאחר הראשונים ובשבועות

 מוגבהת גדודית גבי על מהעצים חלק של שתילה תבוצע הנחייה שתנתן ככל . 
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 מערכת השקיה זמנית .7
  

 .שלב בכל כולן העבודות במהלך ההשקיה לצנרת נזקים למניעת אחראי קבלןה

 זמנית השקייה מערכת להתקין ןקבלה על ההשקיה למערכת הקבע לחיבור עד. 

 לצורך ראשי וברז לחץ ווסת מסנן, חשמלי ברז, הכולל ממוחשב להשקיה מערכת ראש 
 .שלב בכל העצים של הסדירה השקייתו

 שיקבע מקום בכל או הרשת גדר מתחם בתוך ונעול סגור בארגז מוגן יהיה המערכת ראש 
 .בותוגני מוונדליזם להגנה המועדף כמקום המזמין ידי על

 פני מעל תקשר או לפחות מ"ס 50 של לעומק ותוטמן תוצנע כולה המובילה הצנרת 
 .הקרקע

 המערכת תחובר אליו הקרוב המים מקור את יקבע המזמין. 

  על יהיו, שרוולים והתקנת חציות כולל, המים מקור אל בחיבור הכלולות העבודות כל 
 .המזמין חשבון

 הגזע על ישירות יפרש הקו. הגוש היקף לבכ במלואה תפרש בטפטוף ההשקייה צנרת 
, הגוש לקצה עד לקו ומקו השורש מצוואר מ"ס 20 של במרחק וכספירלה השורש וצוואר
 מטפטפת מ"ס 30 של במרחק, מתווסתת תהיה הטפטפת. מטר 1.5 של מינימלי בקוטר

 כתמת עוגני באמצעות מ"ס 30 כל יעוגנו הטפטוף צינורות. ש/ל 2.1 של ובספיקה לטפטפת
 .מ"ס 40 של כולל ובאורך' ח בצורת מכופפים

 שן במחברי שימוש על איסור חל. 

 האגרונום י"ע לפעם מפעם שתקבע ההשקיה תכנית פ"ע להפעלתה אחראי קבלןה. 

 250 של בכמות יומי יום בסיס על העצים את להשקות יש אחרת הנחיה נתנה לא עוד כל 
 .לשבועיים אחת טרלי 500 של פעמית וחד נוספת והשקיה ליום ליטר

 האגרונום של לאישורו מראש תוגש פרטיה כל על ההשקייה מערכת. 

 שיקבע השקייה ובחלון ותדירות זמן מגבלת ללא בפולסים השקיה יאפשר שיותקן המחשב 
 .היממה משעות אחת לכל

 לסלקה אין. הזמנית השקיה מערכת את לסלק יש הקבוע למערכת העצים חיבור לאחר 
 מלא מענה לתת בה יש הקבועה ההשקיה מערכת כי בוודאות כחשהו לאחר רק אלא

 .העצים להשקיית

 לכמות להגיע כדי הבודד לעץ הטפטפות מספר את להגדיל או להקטין יש שידרש ככל 
 .ההשקייה ומשטר הנטיעה בבור הניקוז מידת, העצים למצב המתאימה המים

 
 אחריות לקליטה .8

 

 במפרט שמצוין כפי התהליך שלמות פי על תבחן העצים לקליטת קבלןה של אחריותו 
 מידת, השקייה מערכות על בקרה כולל והתחזוקה הבצוע תקופת בכל השונים ובסיכומים

 שיקבעו כפי ובתדירות באופן הבקרה דוחות הוצאת, השורשים ובגוש בקרקע הרטיבות
 .לשבועיים מאחת פחות לא אך מנהלה י"ע

 עם ויסולק ייכרת זה( ואחזקה בצוע) מכרזה תקופת בכל מהעצים מי תמותת של במקרה 
 .חלופי מצוי תמר עץ יישתל ובמקומו השורשים גוש

 האספקה במקור הקשורה קליטה לאי טענה תתקבל לא. 
 

 אחזקה ובקרה  .9
 

 (.ואחזקה בצוע) החוזה תקופת בכל הסדירה והשקייתם העצים לתחזוקת אחראי קבלןה 
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 המפרט, אחרונה מהדורה 41.5 ימשרד הבין המפרט פי על תיעשה העצים תחזוקת 
 מלא בדשן לשנה אחת העצים הזנת התחזוקה כוללת השאר בין. מנהלה הנחיות, המיוחד
 .לעץ ק"סמ 50 של בכמות לשנה אחת' קונפידור' והגמעת, מבוקר בשחרור

 לחודש אחת של תקופתית ביקורת האגרונום עם יתאם קבלןה. 

 הרטיבות מצב יצוין ח"בדו. העץ של מצבול הנוגע בקורת ח"דו קבלןה יפיץ לחודש אחת 
 .  העץ למצב באשר כללית והערכה, מטר 2 לעומק בקרקע

 לשבוע קוב 2 של מינימלית בכמות השנה חודשי בכל יושקו העצים. 
 

 אופני מדידה ותכולת המחיר

  אופן מדידה: לפי יחידה 

  דקלים.  ובמסמך זה באשר לנטיעת 01המחיר כולל: את כל המתואר בפרק זה, בפרק
 לפי כ"כ. –כולל/לא כולל את התשלום על הדקלים לבעלי המטעים 

 

 נטיעת עצים 02.04.08.04
 

  ,העצים יסופקו כמתואר בפרק 'גידול ואספקת צמחים ועצים'. את עבודות ההעתקה
ההובלה והנטיעה יש לבצע ברצף, באמצעות מנוף ובזהירות מרבית. עם הבאת העץ לאתר 

שעות לאחר  24 –ות האפשרית )לא יאוחר מ את העץ במהיר קבלןהשתילה, ישתול ה
הבאתו(, ולשם כך ידאג שיהיה מספיק כוח אדם כדי לשתול את כל העצים והצמחים 

 בשטח במהירות האפשרית, אלא אם כן הם אוחסנו כמוסכם. 

  לא יינטע עץ שגזעו נפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו ו/או התפתחותו בעתיד
 מטעם המזמין. מנהלהע"פ שיקול דעתו של 

 וילווה את כי בוצעה בדיקת ניקוז בבורות ע"י קבלן הפיתוח קבלןלפני הנטיעה, ייוודא ה ,
 מנהלע"י הלקבל אישור  יש קבלן הפיתוח בטיפול בבור במידה וזה לא ינקז באופן מספק, 

  .לאיכות ניקוז הבור ונציג המזמין
את זמן חילחול המים. אם נמצא  למלא שליש מהבור במים ולבדוק, יש במידה ויידרש

לבקע את תחתית הבור באמצעות באגר עם פטיש ולבצע את  יש –שיש בעיית ניקוז 
לא יקבל תשלום נוסף על עבודה זו, תכולת העבודה כלולה  קבלןההבדיקה בשנית. 

 בתשלום התיאום עם קבלני הפיתוח.

 ת הבור.מטעם המזמין בדק ואישר א מנהלאין לבצע הנטיעה אלא לאחר שה 

  יש להציב את השתיל כך ש"צדו הטוב ביותר" ייראה )כפי שייראה לתנועה במבטים מכוון
 הכביש/המדרכה(

  יש להסיר את מוטות הבמבוק משתילי העצים ולנעוץ ליד העץ שתי סמוכות עץ. במידה
 וגזע העץ אינו קשיח דיו יסולק הבמבוק בשלב יותר מאוחר.

   ס"מ,  6מ' וקוטרן לפחות  2.5 -עגולות, שאורכן כ  סמוכות 2תמיכת העצים תעשה ע"י
אחידות לכל אורכן כל האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. יש לנעוץ את 
הסמוכות לפני החזרת האדמה לבור הנטיעה משני צידי הגזע בניצב לכיוון הרוח ובסמוך 

י הקרקע יהיה אחיד. ס"מ מהגזע(. גובה הסמוכות מעל לפנ 20-לגזע העץ אך לא צמוד )כ
קשירת העץ לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת האדמה בבור הנטיעה. גזע העץ יקשר 

ס"מ מעל פני הקרקע, עד למקום  50-ס"מ לפחות, החל מ  40לסמוכה, במרווחים של 
הגבוה ביותר מתחת לגובה הצמרת, בחבל/חוט המתאים לקשירת עצים כך שלא יפגע 

 לסוג וצבע אמצעי הקשירה. מנהלאישור המתכנן/היש לקבל  בשלמות הגזע והענפים.

  דישון  –'הכשרת השטח תוספת דישון וזיבול בבור הנטיעה יבוצע בהתאם לאמור בסעיף
. יש להחזיר בזהירות אדמת גן מאושרת אל בור השתילה מסביב לבית השורשים וזיבול'

נו עונה של השתיל. יש להדק בזהירות ולהשקות את המילוי החוזר. חומר תפל שאי
 לקריטריונים של אדמת גן מאושרת ואשר נחפר מבורות הנטיעה יסולק מהאתר. 
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 ס"מ מעל לגובה פני קרקע מתוכננת ובכל מקרה לא יהיה  7 -גובה צוואר השורש יהיה כ
 מכוסה באדמה. 

  .מיד לאחר השתילה יש להשקות את העצים לרוויה 

 לדאוג לקליטתם המלאה. לבצע הנטיעה על פי דרישות המפרט ו קבלןבאחריות ה 
יהיה אחראי לקליטת העצים במשך תקופה של שנה מסיור מסירת השטח,  קבלןה

בהתאם למפורט במסמכי החוזה. האחריות כוללת החלפת כל העצים שלא נקלטו על 
. עצים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים קבלןחשבון ה

חשבו כאילו לא נקלטו. ההחלפה תעשה ע"י עצים מסוג וטיב כנדרש או בלתי מפותחים, י
 במפרט ואופן השתילה יעשה גם הוא כנדרש במפרט.

 

 תילת מרבדי דשאש 02.04.08.05
 

 מדשאות יבוצעו באמצעות פריסת גלילים ו/או מרבדים שמקורן במשתלות דשא ה
מתאימים מקצועיות בעלות ידע וניסיון קודם בגידול דשא בכלל ומהסוגים ובתנאים ה

לאישור  קבלןלקליטה והתבססות באתר )ויגישן לאישור המזמין(, אלא אם הגיש ה
המזמין שיטה ו/או שיטות אחרות ולו בלבד שהדבר לא יפגע בתוצאות הרצויות ובלוח 

 הזמנים המתוכנן.

  המרבדים יהיו מכוסחים לפני ההוצאה מהקרקע, בגובה המתאים לזן. סוג הקרקע
חול לפחות(. עובי המרבד יהיה מינימלי וישמר  65%בלבד ) ) במרבד יהיה קרקע קלה

 שלם בזמן פריסתו בשטח באמצעות מכונה לפריסה מתאימה.

  הדשא יסופק לאתר יהיה נקי מעשבי בר, ממחלות ומזיקים, עם עלווה ירוקה. המרבדים
מ'  0.9-מ' או ברוחב התואם למכונת הקילוף ובלבד שלא יפחת מ 1.07יהיו גלילים ברוחב 

 מראש ובכתב. מנהלאלא אם אושרה מידה אחרת ע"י ה
 

  יש להניח את המרבדים בקו ישר על פני השטח אשר הוכן על פי המפרט ויושר בהתאם
לתוכניות ישר ומפולס למשעי ללא שקעים. יש להצמיד היטב את רצועות הדשא, ולהניח 

 ה לרצועה.את השורה השנייה כך שיהיה כיסוי מלא ולא ייווצר רווח בין רצוע

  עם גמר הנחת מרבדי הדשא יש להדק את המרבדים לקרקע למניעת כיסי אוויר ויישור
 פני השטח למפלס אחיד והמשכי ע"י מעבר עם מעגלה.

  יש לבצע השקיה על פי תוכנית הפעלה שיכין מתכנן ההשקיה בתיאום עם המשתלה ו/או
לים כדי להבטיח לביצוע המדשאות בהתחשב בתנאי האק קבלןאיש המקצוע מטעם ה

קליטה והתבססות טובה של המדשאה, השמדת עשבי בר, דישון בדשן חנקני עד אשר 
 יראה הדשא צמיחה חיונית, בריאה ומרבד צפוף ואחיד על פני כל השטח.

 .תיקון שקעים ומרווחים יעשה באמצעות קרקע חולית 
 

 אופני מדידה ותכולת המחיר

  אופן מדידה: לפי מ"ר 

  כל המתואר בפרק זה ובכלל מסמכי החוזה הרלוונטים לסעיף זה.המחיר כולל: את 
 

 
 הדברת מכרסמים, מחלות, פטריות וחרקים –טיפול כנגד מזיקים  02.04.09

 

, לתחזוקה האופציה בתקופת וכן, והבדקאת האתר בתקופת הביצוע  ויתחזקינהל  קבלןה .א
פגיעה בכל הקשור למחלות, מזיקים, מכרסמים וכד' שעלולים לגרום ל ,שתתממש ככל

יה לקבלת המופע ואיכות יבחומר הצמחי, עיכוב ומניעת התבססות והתפתחות הצמח
 ה על פי הצהרת המתכנן ודרישות המזמין.יהצמחי
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יהיה ער לפגעים הידועים )חדקונית הדקל, נמלת האש( ואלה שאינם ידועים,  קבלןה .ב
אזור על מנת יערוך ניטור ויעמוד בקשר עם אנשי מקצוע בתחום בקרב חקלאים וגננים ב

שיהיה ערוך לכל מקרה שנדרש את טיפולו למניעה ו/או הדברה כדי להבטיח קליטה, 
התבססות וקיים הצמחים בהתאם לתוכניות, המפרטים המיוחדים, מסמכי החוזה ועל 

 פי כל תקנה ודין הנדרשים על ידי הרשויות.

יכלול תיאום מול  לספק לצמחים ולעצים טיפול כנגד מזיקים ופטריות. הטיפול קבלןעל ה .ג
משרד החקלאות, הטמנת מלכודות והשמת חומר מתאים, עפ"י הנחיות נציג המזמין 

 3ומח' הגינון של המועצה המקומית והמדריכים האזוריים אך בכל מקרה לא פחות מ 
נתן כנגד כל מזיק או פטריה, ובפרט כנגד חדקונית הדקל יפעמים בשנה. טיפול מתאים י

 פטרית החירכון.האדומה, נמלת האש  ו

לעשות כל מה שדרוש להדברת מחלות ומזיקים ולתאם את צעדיו ככל הניתן  קבלןעל ה .ד
באמצעות הדברה ביולוגית של מזיקים אשר תושג על ידי שחרור טורפים שיטרפו את 
המזיקים הבלתי רצויים. טורפים אלו הם בדרך כלל חרקים, פטריות או 

לבדוק את האזורים המראים סימני  קבלןת למיקרואורגניזמים. המזמין רשאי להורו
 פגיעה ממחלות ו / או מזיקים ולדרוש את הטיפול על פי הצורך.

יעסיק מומחה בתחום הגנת הצומח באמצעים ידידותיים לסביבה כדי להבטיח  קבלןה .ה
התפתחות טובה ומניעת מפגעים שיגרמו למראה שלא על פי הצהרת התכנון ודרישות 

 הצמחייה.  המזמין וסיכון לקיום
המומחה ימציא פתרונות שיבטיחו שלא ייגרם כל נזק למערכת האקולוגית. היועץ יהיה 

 קבלןמומחה בהדברה ביולוגית של מזיקים. על פי דרישת המזמין ובהתאם לצורך יגיש ה
הכולל את  המלצות המומחה. תמיד תינתן עדיפות לחלופה ביולוגית על פני  מנהלדוח ה

 ים.הדברה בחומרים כימי

איבוק, ריסוס ופיזור קוטלי מזיקים, קוטלי מכרסמים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות  .ו
וכד' יבוצעו אך ורק באמצעות חומר שאושר על ידי המחלקה להגנת הצומח במשרד 

לא ישתמש בכל חומר שאינו עומד  קבלןהחקלאות ועל ידי רשויות רלבנטיות אחרות. ה
ת, על ידי רשויות רלבנטיות אחרות ועל ידי יצרן בהנחיות שנקבעו על ידי משרד החקלאו

חומרי ההדברה. שימוש בקוטלי מזיקים וכד' והתוצאות מהשימוש בהם יישארו 
 . קבלןבאחריותו הבלעדית של ה

יש להשתמש אך ורק בקוטלי מכרסמים עם חומר נוגד קרישה. בשום אופן אין להשתמש  .ז

( באתר העבודה. אין לאחסן Sodium Monofluoracetate) 1080בקוטל חרקים רכיב 
 חומרים רעילים באתר בכמות העולה על הדרוש לשימוש חודשי. 

אחסון החומרים יהיה בהתאם להנחיות המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות,  .ח
 משרד הבריאות, רשויות רלבנטיות אחרות והיצרן. 

 

רק זה בפ תמתוארה תכולההעבור עבודה זו. כל  נפרד תשלום יקבל לא קבלןה
 .הצמחים ידותכלולה במחירי יח – בנושא, כולל העסקת מומחה

 
  לאורך כל תקופת ההסכם )לרבות אופציות( ניקיון וניהול האתר 02.04.10

 אחראי על הסדר והניקיון של האתר וגבולותיו בכל שעות היום. קבלןה .א

אחראי על ניהול האתר תוך שמירה על כל החוקים, התקנות והנחיות המזמין  קבלןה .ב
טים של סדר וניקיון תוך התחשבות מקסימלית בסביבה, שימוש בשיטות ידידותיות בהיב

לסביבה בהיבטים של ניהול עשביה לא רצויה, מחלות ומזיקים, שימוש בחומרים שאינם 
מעקרי קרקע ו/או פוגעים בשרשרת המזון בטבע, שימוש חוזר ומיחזור חומרים, שימוש 

שמנים, דלקים וכיו"ב )כולל חומרי הדברה בגן וטיפול בחומרים מסוכנים ומזהמים כמו 
 הנוי(.

שטח נקי ומסודר. הפסולת תסולק  קבלןבסוף כל יום בגמר העבודה בשטח, ישאיר ה
 לאתר ריכוז ופינוי שיוגדר מראש ויקבל את אישור המזמין.
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אתר ריכוז ופינוי פסולת יהיה במתחם סגור, מוצנע ממתחמי הפעילות וינוהל באופן  .ג
יל תוך הקפדה על מיון פסולת, שימוש חוזר בפסולת על ידי יצירת קומפוסט מסודר ויע

 לטיוב שטחי הגינון.

 לא יינתן תשלום נוסף עבור העבודה המתוארת בסעיף זה .ד
 

 

  עבודות השקיה  03

 

 כללי 03.01

לוודא כי הגורם האחראי במועצה התקין את חיבור המים ומד  קבלןלפני ביצוע העבודות על ה .א
 ביצוע עבודות הגינון.המים במועד ולפני 

יעקוב אחר התקנת החיבור ומד המים בהתאם ללו"ז מתוכנן לביצוע השתילה כדי  קבלןה .ב
 להבטיח כי במועד המתוכנן לשתילה יהיו מים זמינים בקווי ההשקיה.

להודיע על כל עיכוב בזמינות המים בקו ולבקשת את מזמין העבודה לפעול לביצוע  קבלןעל ה .ג
 החיבור.

לספק מים באמצעים  קבלןואי זמינות מקור מים יחייב את ה קבלןה על ההאחריות חל .ד
אחרים אשר יוגשו מראש לאישור המזמין אשר יבטיחו ביצוע על פי לו"ז מתוכנן ומבלי לפגוע 

 בקליטה והתבססות העצים והצמחים.

במשך תקופת האחזקה עלות המים תחול על המזמין. בגמר ביצוע עבודות הביצוע והעברת  .ה
הגינון בכל מתחם ומתחם כפי שהוגדר במסמכי הסכם זה לתקופת האחזקה יש לבצע  שטחי

 קריאת מד המים ולאחריה קריאה שוטפת של מדי המים. 

ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  .ו
 תקין. שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .ז
 , אשר תישא את החותמת "לביצוע".מנהלומאושרת על ידי מתכנן או ה

, כלומר תכנית AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .ח
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם,  .ט
 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

, כך שלא מנהליהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי ה קבלןה .י
 מות העבודה.תפגע ההמשכיות והתקד

 מנהלימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור ה קבלןביצוע העבודה יעשה בשלבים. ה .יא
 על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי  .יב
 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

ת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמ .יג
 הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 

 

 ביצוע מערכת השקייה 03.02

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 03.02.01

 השרוול להנחת צר מעבר, בהם לפתוח יש' וכו כביש, ריצוף, שביל הצינור חוצה בו מקום בכל
. בנפרד תשלום ולא השונות העבודות במחירי כלולה זו עבודה. לקדמותו המצב את חזירלה כ"ואח

 תיקון. קבלןה חשבון על הכל. לציבור נוחות אי תיגרם שלא כך, החציות את לתחזק קבלןה על
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 כלול יהיה, חדשים אלמנטים או שפורקו האלמנטים בין שונים מסוגים שפה אבני, מדרכות
 .השונים היחידה במחירי

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .א

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע .ב
 עמיד למים, מלח וקרינה.

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .ג

קצוות ע"פ הנחיות לגלות את ה  קבלןעל ה –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  .ד
 , לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. מנהלהמתכנן וה

כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות  קבלןעבור עבודה זאת לא יקבל ה
 אחרות.

 יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ  מים –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  .ה
ס"מ  100או בהתאם לתכנית.  ראש השרוול בעומק  10רג מ"מ ד 110בקוטר מינימלי 

 מתחת לפני הכביש הסופיים. 

        במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. .ו

עשויים  פוליאתילן ללחץ מים        בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  .ז
 בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות., 10מ"מ דרג  110או בקוטר  6מ"מ  דרג  75-50

 ס"מ.         40ראש השרוול טמון בעומק  .ח

 .מנהלהשחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות ה .ט

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. .י

  המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  .יא

ספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת המחיר כולל: א .יב
 כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 
 

 תאי בקרה 03.02.02
 

 תא  בתוך יבוצעו סלולים או מרוצפים לשטחים מתחת מחברים י"ע בצנרת הסתעפות כל .א
 .הריצוף בגובה המכסה.  הביקורת

ס"מ. בתחתית הבריכה,  20ה, יהיה מינימום מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכ .ב
 ס"מ. 10תהיה שכבת חצץ בעובי 

, מנהלס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות ה 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  .ג
 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב

דגם "מורן"  ס"מ עם טבעת ומכסה  80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה  .ד
 של וולקן או ש"ע. 

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון  .ה

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". .ו

  תא ומכסה. –המדידה: יחידה  .ז

 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות. .ח
 
 

 צנרת פוליאתילן  03.02.03

 

 מחברים 03.02.03.01
 

 .פנימה לכלוך חדירת למנוע כדי, העבודה בעת הצינורות פתחי את לאטום יש .א
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כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או  .ב
 מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 

ן"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות פלסאו  16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " .ג
 ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". .ד

 המדידה: צינורות פוליאתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור. .ה

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,  .ו
לה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי ומילוי התעלה מצמדים, ניקוי התע -אביזרי חיבור 

 בחול נקי מאבנים, בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.
לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא 
תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות 

 הטפטוף.בצנרת ובשלוחות 
צינור הפוליאתילן באזור סלעי או אבני )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל 

 כלול במחיר היחידה.
 

 פרישת הצנרת וחיבורה 03.02.03.02
 

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת בשטח 
 מגונן תעבור בשרוולים.

עלה יונחו אחד ליד השני. צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי צינורות המונחים באותה ת
 סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 
 

 קווי טפטוף 03.02.03.03
 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן.  .א
 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

 מ"מ ספיקת הטפטפת 16טף מווסת בקוטר שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפ .ב
 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2

 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. .ג

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. .ד

 ס"מ כשהם צמודים 30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  .ה
מ"מ, אם לא  32לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 נאמר אחרת בתכנית.

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד  .ו
+ פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו 

 ק ולא בקיפול הצינור.במצמד + פק

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. .ז

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר  .ח
 "עומר" או ש"ע.

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. .ט

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. .י

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -בשיחים .יא
אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא 
חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני 

 הביצוע.
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מטר, הקו המחלק והמנקז  100פטפות בערוגה עד כאשר האורך הכללי של שלוחת הט .יב
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32ע"ג התכנית. )צינור בקוטר 

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. .יג

לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל פריסת הטפטוף תהיה  .יד
 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  -בשטחים מדרוניים  .טו
 פה" על יד כל צמח.במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טי

 המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. .טז

 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  .יז

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, מילוי חוזר, ווי ייצוב 
 חשבונו על  קבלןבמידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין ה

 תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   -עצים ל .יח

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל. .יט

  30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע  במרחק  25 -טפטפות לעץ, ו 20הכוללת:  .כ
 ת כנ"ל.יתדו 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל. .כא

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י  .כב
 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות.

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול.  .כג
 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16צינור עיוור  ממנו יצא

 יחידה. -המדידה: טבעת טפטוף  .כד

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ,  .כה
 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 
 ראש מערכת )ראש בקרה( 03.02.04

 

ת המים. מיקום הראש, צורת מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספק .א
 הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. .ב

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " .ג

 מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית. .ד

ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי  1מקוטר " .ה
 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2ואקום  "

במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל  .ו
 מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 מערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.בחירת הצבת ראש ה .ז
 

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  .ח

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת  .ט
למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות 

 הדרושות.
 

בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם  צוין כל אבזרי ראש המערכת  .י
 אחרת בתכנית.
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ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם  .יא
 לפרט בתכנית.  ) לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (.   

 , רקורדים, אבזרי חיבור, 3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח,  .יב

 ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח, אספקה והרכבה.                       .יג
בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים  

 שהוצא ע"י משרד הבריאות. 
 

  ארון ראש מערכת 03.02.05

 

 ר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע הראש יותקן בארון מסוג "ענב .א
 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח. 

 ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש. .ב

אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות  .ג
 ס"מ מהדופן.  10

 ערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.אביזרי ראש המ .ד

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .ה

חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש  קבלןעל ה .ו
המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 

 ם לנאמר בפרטים ובכמויות.או בהתא קבלןחשבון ה

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  .ז

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-לספק מנעולים ומפתחות "רב קבלןעל ה .ח

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -הארון יהיה מרוחק כ .ט

ס"מ. משני צידי  10 השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי .י
שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה  בהתאם 

 לתכנית האדריכל.

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  .יא
 הסוקל ופילוס האדמה בתחתית.

מת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אד .יב
 הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת  .יג
 וקיבועם במקום המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב. .יד

לפזר את המילוי בצורה  מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש .טו
 אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

 

 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  .טז

 מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  .יז

 ן.מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארו .יח
 

 בקר ההשקיה 03.02.06

 
המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה  - מחשב .א

  תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה         .ב
 קבלןם ובתאום עם של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרי

  החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 
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ההרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.  .ג
יש להתאים את סוג המערכות ואביזרי הבקרה לאלה הקיימים בגינון של המועצה 

ם המוסמך האזורים כדי לשמור על אחידות האחזקה אלא אם נדרש אחרת על ידי הגור
 במועצה.

 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. .ד

למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " .ה
מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( או  150ישיר )גוף פליז( ומסנן 

 . ראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוףחיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי ה
 יחידה.    –מדידה: סולונואיד  .ו
סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס             .ז

 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 
 
 

 סיום עבודה 03.03

לסתום את  קבלןסוי תעלות צנרת ההשקיה, על החודשים מיום כי 6לאחר תקופה של  .א
. מנהלהבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות ה

 קבלןתיקון שקיעות יעשה בכל תקופת האחזקה. במהלך ביצוע העבודה על ה ,ידרשיככל ש
 לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

חצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים יש לבדוק ל .ב
 .מנהללמתכנן או ל

בדיסקט בתוכנת  AS MADEלהגיש תכנית  קבלןבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על ה .ג
אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת 

דהיינו כלול בסעיפי העבודה. התכניות  קבלןח הקרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"
לא יהיה רשאי  קבלןיום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי. ה 14 -תימסרנה למזמין כ

 להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  

 

 השקיה במי קולחין 03.04
 

 -ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות "דו"ח ועדת הלפרין"  .1
רסום ודרישה של משרד הבריאות או כל "עקרונות למתן היתרים להשקיה בקולחין" וכל פ

גוף ממשלתי אחר האחראי להשקיה במי קולחין. ההנחיות המעודכנות ביותר של משרד 
להיות מעודכן  קבלןהבריאות בנוגע לביצוע ושימוש במי קולחין הן הקובעות ובאחריות ה

יה אחראי באופן מוחלט לכל תקלה ונזק כולל לצד שלישי יה קבלןבאשר להנחיות אלה. ה
 עקב אי מילוי הנחיות אלה.

 -איכות קולחי מכון מכני  –איכות מי הקולחין חייבת להיות "להשקיה בלתי מוגבלת" 
או איכות שוות ערך שעוברים  –)"קו הבסיס"(  20/30ביולוגי, המוציא קולחין באיכות 
שעה לפחות, לאחר ½ נולרי או סינון ש"ע וחיטוי של לאחר מכן סינון במסנן עומק גר

מג"ל כלור נותר כללי. קולחין אלו יכילו  1שעה הקולחין מכילים לפחות ½ ההשהיה של 
 מ"ל קולחין. 100 -חיידקי קולי צואתי, ב 10 -לא יותר מ

 לדווח לפיקוח במידה ואיכות המים לא עומדת בדרישות הנ"ל. קבלןאחריות ה
בקשר שוטף ומתמיד עם מכון הטיהור המקומי,  קבלןכות המים יעמוד הלצורך בקרת אי

יוודא את קבלת הדוחות לאיכות המים, יתייק את הדוחות, יאפשר את זמינותן לבקרה 
 בכל עת ויפיק דוחות לממצאים אחת לחצי שנה לפחות.   

 
 ים הבאים:ידאג למניעת "חיבורי כלאיים" )חיבורים צולבים( ע"י נקיטת האמצע קבלן.  ה2

 א. כל קווי הקולחין יסומנו בהתאם ל"חוזר המהנדס הראשי לברה"ס" בגינון העירוני
 הקווים הראשיים והמחלקים יהיו עשויים מחומר אדום, כמפורט בחוזר האמור.

ב. הברזים, השסתומים וכל האביזרים הקשורים למערכת ההשקיה, ייצבעו בצבע אדום 
 עמיד. 
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ס"מ לפחות מתחת קו שפירים. אחד  30קו הקולחים יונח  –פירים ג. בהצטלבות עם קו מים ש
מ' משני הצדדים. הכל כלול  2משני הקווים יוגן עם שרוול מצינור קשיח שיבלוט לפחות 

 אורך יחידת הצינור. במחירי
 ד. כאשר קווי הקולחין ומים השפירים מקבילים, יישמר ביניהם מרחק מינימלי של

 ס"מ.  15יהיה עמוק יותר מתחתית קו המים לפחות  מטר. קודקוד קו קולחין 3
 

בשטח המושקה יהיה שילוט ברור. כי השטח מושקה בקולחין ושתיית המים  –. שילוט 3
 .מנהלאסורה. סוג השילוט, כמות השלטים וכו' ינתנו ע"י מזמין העבודה וה

 
 ידאג למניעת מגע עם הקולחין: קבלן. ה4

ה רק בשעות הלילה או הבוקר המוקדמות כאשר כמות א. ההשקיה בגינות ציבוריות, תעש
המשתמשים קטנה יחסית לשעות הפעילות של קהל המבקרים. יש להתחשב במשטר הרוחות 

 בקביעת שעות ההשקיה אלא אם ההשקיה מתבצעת בטפטוף. 
 ב. הממטרות יהיו מסוג ממטרות גיחה. 

ט מתאים )למניעת חיפוש מים ג. באזור המושקה בקולחין יהיו ברזיות, מי שתייה, עם שילו
 לשתיה בקווי הקולחין(.

 יקפיד שלאורך כל הזמן כל ראשי המערכת  יהיו נעולים, למניעת גישה לציבור. קבלןד. ה
 
כל תוספת עבור העבודות והפעולות המתוארות והן תהיינה כלולות  קבלן.  לא תשולם ל5

 במחירי היחידה לצנרת ואבזרי ההשקיה.
 
 
 

, 01.004.0020 בסעיפים הכמויות בכתב כמוגדר אופציונליוהשקיה  גינון תחזוקה 04
01.004.0030 ,02.004.0020 ,02.004.0030 ,03.004.0020 ,04.004.0020 ,05.004.0020 ,
05.04.0030 ,06.004.0020  ,06.004.0030 ,07.003.0020.  

 שלב התחזוקה

 5יתחזק את השטח בתשלום לתקופה של  קבלןה מעלהבהתאם לאמור  הבדק שנתעם סיום 
, המפרט המיוחד וכל מסמכי 41.5 -ו 41לכל פרוייקט( על פי המפרט הבינמשרדי פרקים שנים )

 משלב הביצוע. זה מכרז
 מטעם המזמין.  מנהלהתשלום יבוצע אך ורק לאחר קבלת דו"ח אחזקה חתום ומאושר על ידי ה

 שירותי, חומרים, העובדים כמות, בשטח יבצע שהקבלן העבודות כל את יכלול אחזקה"ח דו
 .האתר של השוטפת לאחזקה רלוונטי אחר מידע וכל המלצות, מעבדה בדיקות, חיצוניים ועציםי

 יכין תוכנית לאישור מזמין העבודה לדרכי תחזוקה של כל המתחמים בתקופת האחזקה. קבלןה
 

 כללי  04.01

יבצע את עבודות התחזוקה של העצים, השטחים המגוננים האינטנסיביים,  קבלןה
הבור, בכל המתחמים, על פי קצב הפיתוח, ביצוע עבודות הגינון ומערכות האקסטנסיביים ושטחי 

בכל מתחם ומתחם הידועים במועד פירסום המכרז ו/או  המפרטההשקיה כמפורט במסמכי 
 זה. מכרזחתימת החוזה ו/או יבוצעו בעתיד במסגרת מסמכי 

העבודה  יבצע את העבודות ופעולות הגינון והתחזוקה בהתאם להוראות תכנית קבלןה .1
 כל מסמך רלוונטי אחר. כןו המכרז ומסמכי זה מפרט הוראות כל, הקבלן של המפורטת

ימים לפני התחלת תקופת  30 -במקביל לביצוע עבודות הפיתוח והגינון ולא יאוחר מ .2
בכל מתחם ומתחם על פי לו"ז הביצוע והשלמת העבודות וכתנאי להתחלת תקופת  תחזוקהה
לאישור המזמין לכל שטחי הגינון על פי מתחמים,  תחזוקהית ונוהלי יכין תוכנ קבלן, התחזוקהה
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אופי הגינון בכל מתחם ומתחם ורמת האינטנסיביות של המתחמים השונים הכל בהתאם 
 לפרוגרמה שהגדיר המזמין, ההנחיות, מפרטים, מפרטי הביצוע וכל מסמכי הזיכיון חוזה זה.

סות וקיימא של הגינון והשיקום הנופי על באה כדי להבטיח קליטה, התבס תחזוקהתוכנית ה .3
כל מרכיביהם כפי שבאו לידי ביטוי בתוכניות, במפרטים ובכל המסמכים הרלוונטיים בשלב 

 התכנון והביצוע כאמור.

תתייחס לכל מרכיבי הגינון, אופי הפעילות בכל מתחם ומתחם, רמת  התחזוקהתוכנית  .4
ל השטחים יהיו ברמת אחזקה גבוהה, נקיים האינטנסיביות של הגינון במתחמים השונים כך שכ

 ומטופחים, נעימים ובריאים לשהות ומעבר, מוצלים ויוצרים תחושה טובה למבקרים.

באה כדי להבטיח קבלת המופעים שהוגדרו בשלב התכנון באופן המיטבי,  התחזוקהתוכנית  .5
שתמשים בשטחים ישמרו וישקמו בתי גידול לחי והצומח , ימזערו את ההשפעות השליליות על המ

 הקרובים והרחוקים לפיתוח המתחמים השונים.

 תחזוקתלותתייחס  תחזוקהתתייחס לכל מרכיבי הגינון לאורך תקופת ה התחזוקהתוכנית  .6
. התוכנית הזמן ציר לאורך הגן מרכיבי להתפתחות בהתאם זה במפרט שפורטו כפי הגן מרכיבי

טיפול בגן הצעיר תוך  3-5סות, שנים שנים קליטה והתבס 1-2על פי חלוקה: שנים תתייחס 
התייחסות לגידול ועיצוב העצים בכל המתחמים בפרט, חידוש צמחייה ו/או מערכות השקיה על 

 פי הצורך.

יעמיד צוות עבודה  קבלןכדי להבטיח שהעבודה תהיה מקצועית ותביא לתוצאות הרצויות, ה .7
 עםוות ינוהל על ידי מנהל עבודה קבוע וייעודי לביצוע העבודה במתחמי התיירות ים המלח. הצ

. הגינון בעבודות שנים 5 של וניסיון ונוםאגר או נוף הנדסאי או חדש 1 גנן של מקצועית תעודה
 השאר ביןיהיה באופן קבוע ובלעדי לטובת ניהול מתחמי הגינון במסגרת חוזה זה.  העבודה מנהל
 מערכותטיפול ואחזקת  היהי הבלעדי שתפקידו מלאה במשרה מקצועיהגינון ימנה עובד  צוות

וצוות העבודה  תחזוקהיתאים את תוכנית ה קבלןההשקייה.  ככל שיתווספו ויתרחבו השטחים ה
ולו בלבד שיעמדו כל האמצעים הדרושים לתחזוקה שוטפת של כל שטחי הגינון והעצים ברמה 

 מעולה בהתאם לכל הכתוב והמפורט במסגרת חוזה זה.

את שטחי הגינון באופן שוטף כשגרה בכל ימי העבודה בשבוע העבודה הקבוע יתחזק  צוות .8
 ובמהלך כל שעות העבודה. 

 2, להשקייהעובדים: מנהל העבודה, עובד מקצועי ובלעדי  4העבודה ימנה מינימום  צוות .9
 עובדי גינון. 

הכוללת כ"א  תחזוקהלאישור המזמין תוכנית  קבלןיגבש ה תחזוקהכחלק מהקמת צוות ה .10
כ"א, חלוקה להתמחות על פי מיומנות, מקצועיות וניסיון הנדרשים לתחומים  לתחזוקה: כמות

השונים כמו גוזם מומחה וכיו"ב, כלי העבודה ידניים וממוכנים אשר יעמדו לרשות הצוות לביצוע 
העבודות השונות ויבטיחו עבודה יעילה, בטוחה ומקצועית) מכסחות, חרמשים מכנים, מנופים, 

 מרסקת גזם וכיו"ב(.

וות הגינון יכלול אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון מוכח בתחום אחזקת שטחי גינון צ .11
אינטנסיביים ואקסטנסיביים על כל מרכיבי הגינון. העבודה תבוצע בסיועם של יועצים בתחומים 
שונים )אגרונומים, הנדסאי נוף, גננים מקצועיים( ובדיקות מעבדה )קרקע, מזיקים, מחלות, 

 י ידע וניסיון בפרויקטים בעלי אופי והיקפים דומים לחוזה זה.מחלות וכיו"ב( בעל

יגיש לאישור המזמין את אנשי המקצוע מטעמו אשר יעסקו באחזקת המתחמים  קבלןה .12
 במשך תקופת הזיכיון.
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להחליף את אנשי המקצוע אם רמת  קבלןהמזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מה .13
 הסכם חוזה זה.לא תעמוד ברמה ובדרישות מסמכי ה תחזוקהה

פי -נדרש להתייחס אל המסמכים הבאים, על התחזוקהלביצוע  -מפרטים ומסמכים מחייבים  .14
 אופי העבודה שבה מדובר:

 מסמכי הזיכיון חוזה זה.
   41.5 -ו 41המפרט הבין משרדי לפיתוח ואחזקה, של משרד הביטחון  פרקים 

 ויות משלב התכנון וההקמה.נספחים רלוונטיים להיקף העבודה כולל תוכניות וכתבי כמ
 

 בסעיף כמפורט ולפרסומיםלתקנות  ,יבוצעו ע"פ כל דין, לרבות לחוקים קבלןעבודות ה .15
 .מוקדמות 01 בפרק' מחייבים מלווים'מסמכים 

 

 השקיה ותחזוקת מערכות השקיה 04.02

 

04.02.01  

יכין תכנית לניהול וביצוע השקיה יעילה ותקינה בכמות הדרושה לקליטה, התפתחות  קבלןה
ם של הצמחייה, ניצול מרבי של משאבים טבעיים והתאמת משטר ההשקיה לסוג הצמחייה, וקיי

 לגיל, לבריאות ותנאי האקלים. 

04.02.02  

יבצע בדיקה יזומה לתקינות מערכת ההשקיה באופן שוטף ואחת לרבעון באופן יזום על פי  קבלןה
 תכנית ורשימת בדיקה. 

04.02.03  

ערכת ההשקיה מנקודת המוצא/חיבור של אחראי על התחזוקה וההחלפה של כל מרכיבי מ קבלןה
ספק המים הכולל מגופים, משחררי אוויר, מסננים, פורקי לחץ, הצנרת, אביזרי חיבור, ראשי 
מערכת על כל תכולתם, ארונות, החיבורים, אביזרים וכדו', כולל כל העבודה והחומרים וכל 

דרתם ואת תיקונם של פני ההוצאות האחרות לאורך תקופת הזיכיון. כמו כן כולל הסעיף את הס
הקרקע והצמחייה בסמוך למקום פריצת מערכת ההשקיה, כדי להחזיר את המצב לקדמותו כפי 

 שהיה לפני פריצת המים.

04.02.04  

אחראי לתקינות מערכת ההשקיה וחידושה במקרה של גנבה, שריפה ו/או כל סיבה אחרת  קבלןה
לחדש את מערכת  קבלןהשגרמה לאי תקינות המערכת והפסקת ההשקיה. כמו כן אחראי 

ההשקיה בקטעים שהופסקה ההשקיה בשל התבגרות הצמחייה ומסיבה כלשהי נדרש לחדש את 
 הצמחייה ולהשקות שטחים אלה.

04.02.05  

שליטה מרחוק. בקרי ההשקיה יחוברו  –מערכות ההשקיה יפעלו באמצעות מערכת פיקוד 
ההזנה של הבקרים למערכת שליטה מרחוק של המועצה האזורית תמר. סוג הבקרים, אופן 

למקור אנרגיה, נוהלי עבודה מול מרכז הבקרה של מועצה אזורית תמר יתואמו מראש על ידי 
 ויקבלו את אישור נציג המזמין ומנהל מחלקת הגינון של המועצה האזורית תמר. קבלןה
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04.02.06  

יחזיק בכוננות מומחה להשקיה )עם טלפון סלולרי פתוח או אמצעי תקשורת אחר מאושר  קבלןה
ידי המזמין ומנהל מחלקת הגינון במועצה האזורית תמר( בכל עת, כדי שיוכל לטפל מיידית -על

 בכל בעיה שתשפיע על מערכת ההשקיה  )ראה מפרטים מיוחדים(. 

יוודא כי כל אירוע ו/או מידע בנושא תפקוד מערכת ההשקיה יעבור באופן רציף בין  קבלןה
יה תפעל ביעילות ותספק לכל הצמחים את כמות הגורמים השונים כדי להבטיח כי מערכת ההשק

 המים הדרושה לקליטה, התפתחות וקיים לאורך כל תקופת הזיכיון. 

  לתקן מייד כל בעיה במערכת ההשקיה. קבלןעל ה

04.02.07  

לתחזק את מערכת ההשקיה ומערכות ההובלה באופן שמערכת ההשקיה וכל האביזרים  קבלןעל ה
בתום תקופה זו למסור למזמין את  קבלןהזיכיון. על היהיו במצב עבודה תקין בסוף תקופת 

 המערכת במצב מושלם.

04.02.08  

כל האביזרים והמערכות שיש להחליף בחלקים ובאביזרים חדשים מאותו סוג. כל הצינורות 
ואביזרי ההשקיה יהיו באיכות ועל פי פרטי ביצוע מתקופת ההקמה אלא אם אושר אחרת בכתב 

 הגננות במועצה אזורית תמר.  ידי נציג המזמין ומנהל מחלקת-על

04.02.09  

שעות מגילוי הצורך בתיקון )טפטוף, פריצת מים, חירוץ,  12יש לבצע את כל התיקונים תוך 
 היווצרות שלוליות וכד'(, כולל פריצות בצנרת או באביזרים של ציוד ההשקיה וכד'. 

04.02.10  

מיכליות לבצע השקיה באמצעות  קבלןבמקרה שאספקת המים תנותק מכל סיבה שהיא אחראי ה
ולו בלבד שלא יגרם נזק לצמחייה כתוצאה מהפסקת המים. עלות הובלת המים והמים וכל אמצעי 

 .קבלןהעזר הזמניים על חשבון ה

04.02.11  

להקפיד ולא לחרוג מכל ההגבלות, התקנות והחקיקה המשפטית, הגבלות רשות המים  קבלןעל ה
פטית נגד המזמין בגין הגבלות כל זכות תביעה מש קבלןוכד' אשר יתפרסמו מעת לעת. לא תהיה ל

 ו/או הנחיות אלה.

04.02.12  

ידי -השקיית האזורים המגוננים דורשת ביקורות יומיומיות של תקינות מערכת ההשקיה על
 או עובד מוסמך מטעמו.  קבלןה

 ראשי מערכת  04.02.13

 .תקינותם על ולשמור המסננים לנקות יש .א

 .מים ונזילות פריצות לתקן יש .ב

 סביב חבק כולל קבוע באופן וסגירתם המערכת ראש זארג דלתות תקינות על לשמור יש .ג
 .המערכת ראשי ארונות לכל המתאים מסטר מפתח עם רטט מנעול באמצעות נעול הארון

 שבורים וחלקים אביזרים, מנעולים להחליף יש .ד

 .ההקמה בתקופת שאושרו והפרטים למפרטים ובהתאם צורך פי על ארונות לצבוע יש .ה
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 פיראטים שלטים הסרת כולל ונקיים תקינים מערכתה ראשי ארונות על לשמור יש .ו
 .הארונות על שהודבקו

 . חשמלי חיווט או/ו מתפקדים שאינם/שניזוקו סולנואידים להחליף/לתקן יש .ז

 העשויים מצמחייה רטיבות, סחף מאדמת חופשי יהיה הבקרה ראשי שאזור להבטיח יש .ח
 .חלודה לעודד

 .מים תחדיר מאפשר אינו הארגז של שהמכסה לשמור יש .ט

 .לסביבה ידידותיות בשיטות ולרכיבים לחוטים נזק למניעת מכרסמים להדביר יש .י
 

 השקיה בטפטוף 04.02.14

 

 השקית עצים 04.02.14.01

 כדי התפתחותם לקצב בהתאם העצים גזע לקוטר העצים של השקיה טבעות פרישת להתאים יש
 .הטיפטוף צנרת עם העצים של חיגור למנוע

 לפי מים לספק כדי מהגזע במרחק וף ולפרוש אותןהטיפט טבעות לפתוח יש, העצים התפתחות עם
 להרחיב כדי ההשקיה לטבעת טפטוף צינור להוסיף יש הצורך פי על. השורשים ופרישת התפתחות

 .ההשקיה שטח את
 תהיה שלא ולוודא ההשקיה מטבעת העצים את לשחרר יש העצים של ההשקיה הפסקת עם

 .המזמין נציג שורלאי תובא הניתוק שיטת. הניתוק' בנק מים פריצת
 

 צנרת טפטוף 04.02.14.02

 
 '(וכד מרווחים) בטפטוף ההשקיה קווי של מתווה/צורה על לשמור יש
 ש"ע או פלסאון מחברי עם פריצות לתקן יש
 .בצינורות הלחץ של תקופתיות בדיקות לבצע יש
 .בטפטוף ההשקיה קווי של שטיפה לבצע יש

 הצנרת של פנימית דופן לניקוי רבחומ הצנרת שטיפת לבצע יש, קולחים במי השקיה במערכת
 .אורגניים מחומרים

 .הצורך במקרה מחדש והנחתם הצמחים שליד הטפטפות של בדיקה לבצע יש
 מיידי באופן ולתקנם בהשקיה כשלים לזהות, כראוי ומתפתחים מושקים הצמחים שכל לוודא יש

 .לצמחייה נזק למנוע כדי
 

 ממטירים 04.02.15

 ההשקיה שפעולת בתנאי) בלבד וקדמותהמ הבוקר בשעות תתבצע בהמטרה השקיה .א

 . באידוי מים איבוד למניעת האוויר מזג תנאי פי ועל(  07:00 השעה עד תסתיים

 תפוזר, יעיל באופן תבוצע שההשקיה כך הרוחות במשטר תתחשב ההשקיה שעת קביעת .ב
 .השטח בכל ואחיד חיוני גידול להבטחת אחיד באופן

 

 שאינם ושטחים מדרכות, שבילים יכלול לא הההמטר ששטח כך יכוונו ההמטרה אמצעי .ג
 .השקיה דורשים

 מרחקי, פיות גדלי המקורי לתכנון בהתאם הצורך במידת ממטירים ולהחליף לתחזק יש .ד
 יבצעו הממטירים. ויעיל תקין באופן יפעלו הממטירים שכל כך ב"וכיו ספיקות, התזה

 . ולבגיד אחידות לקבלת המים כמויות של אחיד פיזור תוך ההשקיה

 מלאה הרטבה תבטיח ממטיר כל של ההרטבה שחזית כך הממטירים את לכוון יש .ה
 . השטח כל של ואחיד חיוני מראה להבטחת הגידול שטח כל של ואחידה

 
 



57 
 

 מוצאי מים/חיבורי מקורות לאורך קו אספקת המים 04.02.16

 גנבה, תקלה של במקרה הצורך פי על אביזרים והחלפת המים מוצאי תקינות לוודא יש .א
 .תקינה מים אספקת מאפשר שלא אחר אירוע כל או

קריאת מדי המים תבוצע בנוכחות נציג  .קלנדרי חודש כל בסוף מים מדי קריאת לבצע יש .ב
מח' הגננות במועצה אזורית תמר אלא אם נתנה הנחייה אחרת בכתב ממנהל מח' הגננות 

 במועצה.
 מסננים. ניקיון לבצע יש .ג

 פריצות/תקלות/כפופים/שבורים/מים נוזלים אימוצ על הצורך במידת ולהתריע לוודא יש .ד
 

 שימוש במים מושבים 04.02.17
 

חלה אחריות לעמוד בקשר שוטף עם ספק המים, לקבל דיווחים על איכות  קבלןעל ה .א
 המים ו/או על כל אירוע הקשור באספקה השוטפת של המים למתחמים השונים.

ת ובאיכות הנדרשת עם היוודע על כל אירוע ו/או שיבוש באספקה תקינה של המים בכמו .ב
להשקיה העלולה להשפיע על הקיים של הצמחים, בריאותם והמראה שלהם באחריות 

להעמיד מקור מים חלופי ו/או מיכלית מים להשקיית הצמחים ולו בלבד שלא  קבלןה
 יגרם נזק לצמחים באופן מיידי ו/או לטווח הרחוק.

ולל מערכת בקרה כדי להתקין מערכת לניטור איכות המים במקור המים כ קבלןעל ה .ג
להבטיח כי לא תהיה סטייה במרכיבים ואיכות המים העלולים לפגוע בבטיחות 

 ובבריאות כלל המשתמשים בשטחי הגינון ובצמחיה. 
יקפיד על הפרדה מלאה בין תשתיות מים מושבים לתשתיות מי רשת בהתאם  קבלןה .ד

ווי מים שאינם לשתייה להוראות כל דין, ובהתאם ל"הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וק
 )מש"ל(" של משרד הבריאות.

לשים לב לכך שמלבד התוספות והיוצאים מן הכלל הבאים נשאר המפרט כולו  קבלןעל ה .ה
 בתוקף, ללא כל קשר אם השימוש הוא במים שפירים או במי קולחים. 

אחראי לפעול לקבלת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להשקיה במי  קבלןה .ו
 ולחדש אישור זה מידי שנה. קולחים

 אדריכל הנוף, הגורמים ידי על תאושר אשר לדוגמה בהתאם ברזל שלט להציב יש .ז
 הגופים או/ו הבריאות משרד י"ע שידרשו ובתדירות במקומות המזמין ונציג המוסמכים
 הרשויות נציג או/ו המזמין נציג לדעת קריאים יהיו לא או/ו שיתבלו שלטים. המוסמכים

 . לפחות שנים 3 למשך uv ולקרינת למים עמידות מדבקות באמצעות יחודשו  המוסמכות
 

 מספיק בגודל יהיו השלט על על פי פרט של אדריכל הנוף. המילים השלט את להרכיב יש .ח

 שיוציאו אחרת הנחייה כל פי על או' מ 10 של ממרחק הכתוב את לראות יהיה שניתן כדי
אדריכל הנוף  של לאישורו השלט של דוגמה ביאלה יש הצבתו לפני.  המוסמכות הרשויות

 כל של לאורכם, המערכת ראשי ליד יוצבו השלטים. המוסמכות והרשויות המזמין ונציג
 בין יפוזרו וכן התיחום גדר לאורך, הקולחים מי מערכות של ובסביבתם המעברים
 .המשתמשים ציבור מגיע שאליהם המושקים האזורים

בתוכנית ו/או דו"ח עם צילום מיקום השלט על ידי אדריכל מיקום השלטים יקבע ויגובה  .ט
 הנוף.

מי הקולחים ינוהלו באמצעות מחשבים שינתקו את אספקת המים במקרה של פריצה  .י
 במערכת.

מי קולחים יסופקו אך ורק מראשי מערכת ממוחשבים הנמצאים בקשר רצוף עם מרכז  .יא
 בקרה. 

 פי שאפשרות זאת איננה סבירה.  אף על –מעבר מהשימוש במי קולחים למים שפירים  .יב
יהיה לבצע את הפעולות הנדרשות כולל החלפת כל ציוד שיידרש על ידי  קבלןעל ה

הרשויות המוסמכות והמזמין ולהשיג כל האישורים הדרושים מהגורמים הרלוונטיים 
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ידי המזמין אין בה כדי -והעברת המסמכים המקוריים למזמין. קבלת האישורים על
 בגין ליקויים כלשהם בהיתרים.  לןקבלשפות את ה

 

 מז"ח 04.02.18

 .לשנה אחת מוסמך בודק באמצעות ח"מז ובדיקת טיפול לבצע יש שפירים מים בחיבורי 

 

 דברת מחלות ומזיקים בשטחים מגוננים ה 04.03

 

יבדוק  באופן שוטף באמצעות כוח אדם מיומן ומקצועי את התפתחות הצמחים  קבלןה .א
מזיקים, מכרסמים וכד', יש לנהל יומן לתיעוד בשטחי הגינון ויאתר סימני מחלות, 

הממצאים והפעילות לטיפול ותיקון כדי למנוע פגיעה חוזרת בצמחייה. ככלל מדיניות 
המזמין לבצע הטיפול במחלות ומזיקים בחומרים ובשיטות ידידותיות לסביבה. טיפול 

וגית של בהדברה ביולוגית בשיטות שייגרמו לאובדן מזערי של העלווה. הדברה ביול
 ידי שחרור טורפים טבעיים. -מזיקים תושג על

ניהול מחסן חומרי הדברה וביצוע עבודות ההדברה יבוצע באמצעות בעלי מקצוע בעלי  .ב
 רישיון או היתר על פי כל דין לעבודה מסוג זה.

מנהל המחסן ובעלי המקצוע שיעסקו בתחום זה יהיו מצוידים באביזרי הגנה כגון  .ג
ל אביזר אחר הדרוש למניעת פגיעה בעובד וינקוט בכל אמצעי משקפיים, כפפות, וכ

 הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בציבור המשתמשים. 

יש לנקוט בכל האמצעים כולל שילוט והסברה לכלל השוהים והמשתמשים כאשר עושים  .ד
שימוש בחומרי הדברה כולל מערכת הבריאות לגבי סוגי החומרים, תופעות לוואי ואופן 

 הטיפול.

כאשר נדרש יש להתייעץ עם מומחה.  לקבלת הנחיות לטיפול אשר יבטיחו שלא ייגרם כל  .ה
נזק למערכת האקולוגית. היועץ יהיה מומחה בהדברה ביולוגית של מזיקים וימציא דוח 

 הנחיות אשר יכללו חלופה ביולוגית בכל פעם שיהיה צורך בהדברת מזיקים מכל סוג. 
יקים, קוטלי מכרסמים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות איבוק, ריסוס ופיזור קוטלי מז .ו

ידי המחלקה להגנת הצומח במשרד -וכד' יבוצעו אך ורק באמצעות חומר שאושר על
ידי רשויות רלבנטיות אחרות. לא יעשה שימוש בכל חומר שאינו עומד -החקלאות ועל

ידי יצרן -עלידי רשויות רלבנטיות אחרות ו-ידי משרד החקלאות, על-בהנחיות שנקבעו על
חומרי ההדברה. שימוש בקוטלי מזיקים וכד' והתוצאות מהשימוש בהם יישארו 

 .קבלןבאחריותו הבלעדית של ה
יש להשתמש אך ורק בקוטלי מכרסמים עם חומר נוגד קרישה. בשום אופן אין להשתמש  .ז

 ( באתר העבודה. Sodium Monofluoracetate) 1080בקוטל חרקים רכיב 

 בחומרי הדברה אשר יגרמו לפגיעה בשרשרת המזון בטבע. חל איסור להשתמש .ח

 חל איסור לאחסן חומרים רעילים באתר בכמות העולה על הדרוש לשימוש חודשי.  .ט

יש לאחסן ולנהל אחזקה ושימוש בחומרי  הדברה בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכל  .י
 הגורמים הרלוונטיים לנושא זה וכל הנחיות הבטיחות במסמכי ההסכם. 

אחראי לפינוי אריזות חומרי ההדברה מהשטח לאתר מאושר בהתאם לתקנות,  קבלןה .יא
 נהלים וחוקי מדינת ישראל.

לבצע באופן מקצועי ושוטף את כל הטיפולים הנדרשים  קבלןעל ה –חדקונית הדקל  .יב
למניעה ו/או הדברת חדקונית הדקל בחומרים, בכמויות, באמצעים ובתדירות הנדרשת 

על ידי משרד החקלאות. במקרה של פגיעה בעצים על ידי המזיק והמתפרסמת מעת לעת 
להפעיל את אנשי המקצוע בעלי ידע וניסיון בתחום להדברת המזיק ושמירה על  קבלןעל ה

 הקיים של העץ הפגוע.

להתקין מערכת ניטור, להתעדכן ולעדכן, לעמוד בקשר ובתיאום עם כל גורמי  קבלןעל ה .יג
עבודה, מועצה אזורית תמר, המדריך האזורי של מגדלי המקצוע הרלוונטיים של מזמין ה

הדקלים, משרד החקלאות לקבלת מידע ו/או לדווח על כל אירוע העלול לגרום לנזק לעצי 
דקל במתחמים שנמצאים באחזקתו, במרחב העבודה ולמטעים החקלאיים העלולים 
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ופן מיידי להיות מושפעים מהמזיק. על פי הממצאים וההנחיות שינתנו, יש לנקוט בא
 להדברת המזיק, זאת לבד משיגרת טיפולי המניעה.

לבצע באופן מקצועי את כל הטיפולים הנדרשים להדברת נמלת  קבלןעל ה –נמלת האש  .יד
האש בחומרים, בכמויות, באמצעים ובתדירות הנדרשת והמתפרסמת מעת לעת על ידי 

י המקצוע בעלי להפעיל את אנש קבלןמשרד החקלאות. במקרה של נוכחות הנמלה על ה
 ידע וניסיון בתחום להדברתה.

להפעיל איש מקצוע בעל ידע וניסיון בתחום הגנת הצומח, קרקע ומים כדי  קבלןעל ה .טו
לבצע ניתור שוטף של כל המערכת הגננית, לאיתור פגעים ו/או כשלים העלולים לגרום 

 נון. לנזק לצמחיה באופן ישיר ו/או עקיף ומתן מענה מהיר שיבטיח קיים של הגי

 

 טיפול בעשבייה וצמחייה לא רצויה 04.04

לנקוט במדיניות ניהול עשבייה וצמחייה לא רצויה בשיטות ידידותיות  קבלןעל ה .א
להגיש תוכנית לניהול עשבייה בשיטות ידידותיות ולמצות שיטות  קבלןלסביבה. על ה

 מראש ובכתב. מנהלאלה לפני השימוש בהדברה  כימית באזורים בהם יותר לו ע"י ה

. העבודה כוללת את קבלןיהול עשבייה וצמחייה לא רצויה  היא מחובתו השוטפת של הנ .ב
כל הצעדים הדרושים למניעת ההצצה של עשבים לא רצויים וצמחייה פלשנית באתר 

מ' סביב  2.0העבודה. אחריות זו נדרשת לגבי כל חלקי אתר העבודה ורצועה ברוחב 
 לאזורי הגינון.

בשטחים על פי אופיים והרכב הצמחייה כך שבשטחים  יכין תוכנית לטיפול קבלןה
המתבססים על צומח מקומי לא יעשה שימוש בחומרי הדברה עד כמה שניתן וינקטו 

 בשיטות ידידותיות לסביבה.

 קוטלי עשבים יקבלו את אישור הרשויות הרלוונטיות. .ג

 יש להימנע משימוש בחומרים מונעי נביטה ומעקרים את הקרקע. .ד

לניהול עשבייה בלתי רצויה באמצעות שיטות שאינן כימיות. יש להכין תינתן עדיפות  .ה
תוכנית לניהול עשבייה בהתאם למדיניות זו באמצעות ניקוש ו/או כיסוח העשבייה ו/או 
כל שיטה אחרת התואמת את המדיניות שהתווה מזמין העבודה לשמירת השטח נקי 

 צמחייה הרצויה.מעשבייה בלתי רצויה ולקליטה, התפתחות והתבססות של ה

שנתיים וזריעים מעוצים -שנתיים ורב-כל השטחים יהיו נקיים, בכל עת, מעשבים חד .ו
בלתי רצויים. ניהול עשבייה יבוצע ע"י ניכוש, כיסוחים, עיבודים מכניים, ריסוסים. בכל 
אחת מהשיטות או בשילובים של שיטות שונות, בתדירות על פי הצורך. אין לאפשר 

עשבים הבלתי רצויים. תחול הגבלה חמורה על שימוש במונעי הצצה הבשלת זרעים של ה
סחיפים ובעלי שאריתיות ממושכת. השימוש יהיה במונעי הצצה "רכים" בלבד דוגמת 

 "רונסטאר" או "גול" ובמינונים הנמוכים ביותר.

יעשה שימוש בקוטלי מגע בררניים ע"פ מידת הסיכון שבחדירתם למערכות מים/בריכות  .ז
אפ", "סלקט", -שרשרת המזון. החומרים המותרים יהיו כדוגמת "ראונדאיגום, ל

 "טומהוק","בסטה". 

אין להתיר את השימוש בקוטלי עשבים למי שאינו מסוגל לזהות את ההבדלים בין  .ח
לוודא כי כל  קבלןרצויים לצמחים שיש לשמור, על ה-עשבים פלשניים/ צמחים בלתי

בקיאים ויכירו את כל הצמחים בשטחי הגינון  העובדים העוסקים בניהול העשבייה יהיו
באתר על הצמחייה התרבותית וצמחיית הבר הרצויה לקבלת המופעים ואיכות שטחי 

 הגינון.

ידי -על העובדים להכיר, להתעדכן ולהיות בקיאים בכל חומר קוטל עשבים המפורסם על .ט
לתקנות,  משרד החקלאות ו/או גורמים מקצועיים אחרים, ולבצע את עבודתו בהתאם

 הכללים וחוקי מדינת ישראל. 

מודגש בזאת כי לצמחייה בין שנשתלה, נזרעה ו/או הגיעה לשטח באופן טבעי ונמצאה  .י
רצויה יש תפקיד חזותי וסביבתי ולא פחות מכך בשימור וייצוב הקרקע. כדי להבטיח 
שימור הקרקע ומניעת ארוזיות אין לבצע הדברת עשבייה באופן שפעולה זו תגרום 

 פגיעה בתכסית השטח ויציבות פני השטח.ל



60 
 

העבודה דורשת סילוק החומר הצמחי מהשטח לפני יצירת זרעים, הבשלתם והפצתם  .יא
 בשטח. 

רשאי להציג בפני המזמין הצעות לשיטות ניהול העשבייה והצמחייה הבלתי  קבלןה .יב
 רצויים ועונים לדרישה זו. יישום השיטות המוצעות יהיה אך ורק לאחר קבלת אישור

 בכתב של המזמין.

לערוך בדיקות תקופתיות באתר העבודה )לפחות אחת לשבוע, מתועד ביומן  קבלןעל ה .יג
רצויים, -פי מיקום הבדיקה( לגבי הופעת עשבים/צמחים פלשניים ובלתי-הבדיקה על

אחזקת  -לא יעמוד בדרישות המפרט  קבלןולסלק אותם לפני שיהוו בעיה. במקרה שה
העשבייה תשתלט באופן שלא יהיה ניתן לסלקה, יהיה עליו השטחים נקיים מעשבייה ו

לחדש את הערוגות, להדביר ו/או להחליף קרקע ולהחליף את כל הצמחים הרצויים 
 שניזוקו לשביעות רצונו של המזמין. 

יחליף צמחייה שניזוקה מעבודה לא מקצועית ו/או לא זהירה בצמחייה חדשה על  קבלןה .יד
 השתילה והכמות.פי התוכניות בגודל, מרווחי 

אין להשתמש בקוטלי עשבים במקום שבו יש זרימה ישירה לתעלות הניקוז, באזורים  .טו
טבעיים, באזורים חקלאיים וכד. בשטחים המותרים ניתן לרסס רק אחרי הצצה עד 

 ס"מ, בעזרת שילוב מתאים של קוטלי מגע עם קוטלי עשבים מונעי הצצה.  10לגובה 

, בעל ידע וניסיון. לנהוג משנה זהירות בשימוש בחומרי להעסיק כ"א מקצועי קבלןעל ה .טז
הדברה ) שעות ריסוס, תנאי מזג האוויר, סוג החומר, אופן השימוש וכיו"ב כדי למנוע 
פגיעה בקהל הנמצא בסביבת העבודה, בשטחי השיקום הנופי ובשטחים הגובלים עם 

תם על הסביבה שטחי הגינון. כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בחומרי הדברה והשפע
 .קבלןיחול על ה

 

 זיבול ודישון 04.05

 

 יכין תכנית לדישון וטיוב הקרקע על פי הצורך בשטחי הגינון השונים. קבלןה .א

להתאמת סוג הדשן, כמותו ותדירות השימוש בו לסוגי הצמחייה  קבלןבתכנית יתייחס ה .ב
 וסוגי הגינון השונים. 

 ECהעומד בתנאים לקבלתשימוש בקומפוסט או בדשן  קבלןלדישון הקרקע יעשה ה .ג

Fertilizer  כהגדרתו בדירקטיבה אירופיתEC 2003/2003. 

מטעם מכון  801לעניין סעיף זה, קומפוסט ייחשב כמוצר אשר מחזיק בהסמכה לת"י  .ד
 הסמכה מוכר.

מטעם המזמין רשאי לדרוש ביצוע בדיקות  מנהלביצוע דישון איטי תמס על פי הצורך. ה .ה
 סובלת ממחסור יסודות בקרקע. ההצמחייאה לו כי קרקע באתרים השונים אם נר

 

 ייצוב מדרונות 04.06
 
נדרש לבצע אחזקת עשבייה מקומית ע"י כיסוח, התזת  -ייצוב מדרונות וסחף קרקע  .א

חומרים מייצבים עם או בלי זרעים, מילוי קרקע /אגרגט, במקומות שנחרצו ונסחפו. 
 י מים ונקזים. טיפול למתן פתרון יסודי בנקודות כשל, פינוי סחף ממעבר

כל המדרונות יהיו מיוצבים ומוגנים מסחף קרקע כתוצאה מנגר עילי. פני המדרונות יהיו  .ב
 חלקים ללא חריצים, חתירות, שקעים ומהמורות. 

חריצי סחף במדרונות יוחלקו וימולאו באדמה או ימולאו ע"י חצץ או כל אגרגט אחר  .ג
ס"מ יטושטשו  5טחיים עד שיקבע "איש מקצוע" ויאושר ע"י המזמין. חריצים ש

 בקלטור. הטיפול לשיקום פני המדרון יעשה אחת לשנה לפחות. 
בכל מקום בו ייוצר כשל חוזר בייצוב המדרון, במהלך שתי עונות רצופות ובכל מקום בו  .ד

 לפתרוןלנציג המזמין ויבקש לקבל מענה  קבלןברור כי הכשל הוא הנדסי במהותו. יפנה ה
 הבעיה. 
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דרון ובכל מקום אחר יפונה במהלך הקיץ, ולא יאוחר מחודש אוגוסט. סחף בתחתית המ .ה
במקרים מיוחדים יפונה הסחף בתוך עונת הגשמים כדי לפנות מפגעים ו/או החמרה ו/או 

 חשש ליציבות ותקינות המדרון. 
יש לבצע אחזקת המדרון באמצעות צמחייה, שימורה וכיסוחה בכל תדירות ושיטה  .ו

 שיימצא לנכון.
 

 בעציםטיפול  04.07

 

או כל תוכנה גיאוגרפית שיציג  GISלנהל מלאי משק העצים באמצעות תיעוד  קבלןעל ה .א
 ויקבל אישור המזמין.

 ימפה את כל העצים שיינטעו בתקופת ההקמה ולאורך כל תקופת הזיכיון. קבלןה .ב

כמו כן ישלים את המידע על העצים ) סוג העץ, מועד השתילה, מקור השתיל, הטיפולים  .ג
וד( בתוכנות עם קישור ישיר למידע הגיאוגרפי כך שיתקבל המידע המלא השונים וע

 לניהול משק העצים.
ניהול ואחזקת העצים יבוצע באמצעות דוחות כפי שיידרש מעת לעת ע"י המזמין כולל  .ד

 תוכנה לניהול משק העצים באתר. 
, אחזקת העצים תבוצע באופן מקצועי ועל פי הנחיות המזמין. העבודה כוללת גיזום .ה

תוספת חומרי הזנה על פי הצורך, תמיכה וקשירת העצים לשמירה על עצים ישרים 
כולל סמוכות ובמבוקים לעיצוב ענף מוביל ותמיכתו( בהתאם לסוג העץ, וזקופים )

מיקומו בשטח והגדרת אופי הצימוח כפי שנקבע בשלה ההקמה ו/או ניתנה הנחייה בכתב 
 האחזקה.  מטעם המזמין בסיורי פיקוח על מנהלשל ה

אחראי לגיזום ואחזקת העצים לאורך השנה כך שבתנאי מזג אוויר קיצוניים ימנע  קבלןה .ו
 שבר וקריסת ענפים למניעת נזק למבנים, תשתיות או לקהל המשתמשים.

גיזום העצים יבוצע באופן מקצועי באמצעות גוזם מומחה בעל תעודת הסמכה של משרד  .ז
התקנות של מדינת ישראל ומזמין העבודה החקלאות ועל פי כל הכללים, החוקים ו

 לעבודה מסוג זה על כל מרכיביה. 

-5בכל המתחמים יינטעו בטווח זמן קצר כמות גדולה של עצים אשר בשנים הראשונות ) .ח
( נדרש לתחזק באופן אינטנסיבי כדי לקבל את התוצאות הרצויות על פי הצהרת התכנון 7

יק אנשי מקצוע כאמור בפרק זה בכמות להעס קבלןוכלל מסמכי הסכם הזיכיון. על ה
פעמים בשנה בהתאם לסוג, מיקום נטיעתו במרחב  3הדרושה כך שכל עץ יקבל טיפול 

וגודל העץ במועד נטיעתו. עם התבגרות העצים אינטנסיביות הטיפול תרד לפעם בשנה 
 ו/או בהתאם לצורך.

להבטיח שכל העצים גיזום העצים יבוצע לאורך כל תקופת הזיכיון ממועד הנטיעה כדי  .ט
במתחם יהיו בריאים ומעוצבים בהתאם למיקום נטיעתם ולכלל התפקידים שיועדו להם 

 במרחב.

הגיזום יבוצע בהתאם לכללי הבטיחות. למניעת נזק למבנים, תשתיות )כגון קווי חשמל,  .י
 תקשורת(מבצעי העבודה וכלל המשתמשים הנובעים מעבודות אלה.

דרושים כולל מתקני הרמה על פי הצורך כדי לאפשר יעמיד את כל האמצעים ה קבלןה .יא
טיפול וגיזום נדרש בכל חלקי העץ בהתאם לגילו ומידותיו, לביצוע הגיזום על פי ההנחיות 

 וברמה מקצועית גבוה.

גיזום העצים יבוצע בכל תקופת הזיכיון על פי הנדרש בכל שלבי הגידול מהעץ הצעיר ועד  .יב
וקבלת מראה  לסניטציהת חלקי העץ יבשים ופגועים בגרות. הגיזום יבוצע לעיצוב, הסר

יפה ובריא, גיזום ענפים מצטלבים, גיזום להרמת נוף, גיזום להפחתת משקל ומכל סיבה 
 אחרת הכל כדי לבנות וליצור את הנוף הגבוה באיכות הנדרשת במסמכי ההסכם.

לסיום תקופת גיזום עצים עם פריחה אביבית על גבי ענפים משנה קודמת  אין לגזום עד  .יג
 הפריחה.

גיזום עצים ברחובות, מעברים, חניות ורחבות מרוצפות בהתאם לאמור מטה או בהתאם  .יד
למפורט בהנחיות לגידול המופיעות ברשימת העצים בתקופת ההקמה ו/או הנחיית 

 מטעם המזמין לו בלבד שלא יהוו מפגע למשמשים באתר.  מנהלה
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כך שהם יהיו בעלי  ,שביליםהצפות, לצידי יעצב את העצים הצעירים ברחבות מרו קבלןה .טו
גזע מרכזי זקוף וישר. העצים יהיו בעלי  ענפי שלד צדדים הפונים לכל כיווני השמים. 

מ' מפני הקרקע המרחק בין זרועות  2.2 -גובה הזרוע הראשונה מהקרקע יהיה לא פחות מ
 ס"מ והם יהיו בעלי זווית רחבה. 60השלד יהיו לפחות 

ושיחים על מספר גזעים על פי הגדרת העצים בכתב הכמויות ובהתאם יעצב עצים  קבלןה .טז
 מעת לעת בסיורים שיערכו בשטח. קבלןלהנחיות המזמין שינתנו ל

אחראי לגיזום עצים בוגרים בהתאם למפורט להלן: הרמת  קבלןה -גיזום עצים מבוגרים  .יז
ם ומסוכנים נוף, דילול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואויר, הורדת ענפים כבדי

 לשלד העץ, גיזום, הורדה וסילוק ענפים יבשים וחולים.
אחראי לגיזום עצים צעירים ובוגרים בגנים  קבלןה -גיזום עצים בגנים ופארקים  .יח

ופארקים. הגיזום יבוצע באופן מקצועי על פי אופי הצימוח של העצים כדי לקבל עצים 
והעיצוב של העצים בהתאם לאמור  בריאים וחיוניים. באזורים מרוצפים יש לבצע הגיזום

. בשטחים הפתוחים יש לעצב את העצים באופן שיתקבל מראה יותר טבעי, ענפי זה פרקב
מ' הכל על פי סוג העץ ומיקומו במרחב. ניתן לעצב עצים על  1.7השלד יעוצבו מגובה 

מספר גזעים ולו בלבד שלא יגרם נזק לעצים בבגרותם )על פי המתואר בכתב הכמויות 
 מטעם מזמין העבודה שינתנו מעת לעת בסיורים בשטח(.  מנהלהנחיית הו

אחראי לגיזום עצים צעירים ובוגרים בחורשות. הגיזום  קבלןה -גיזום עצים בחורשות  .יט
יבוצע באופן מקצועי על פי אופי הצימוח של העצים.  עיצוב שלד העצים וגובה ענף שלד 

ר  לכלל המשתמשים מעבר ושהות ראשון יקבע בהתאם לפעילות בחורשה כדי לאפש
 נעימים בחורשות וקבלת מופעים מעניינים וטבעיים עד כמה שניתן.

 הדברת מחלות ומזיקים בשטחים מגוננים  סעיףבנוסף לאמור ב –גיזום וטיפול בעצי דקל  .כ
יש להסיר פרי להפחתת משקל. יש להוריד קוצים בדקלים ועצים אחרים העלולים לגרום 

תמשים במתחמים השונים. יש לאגד עלים של הדקלים באופן רופף למפגע בטיחות במש
 כדי שלא יהוו מפגע כשהעצים צעירים ובעלי גזע נמוך שיוצר הפרעה למשתמשים.

 יש לדלל חוטרים. .כא
 יש למרוח פצעי הגיזום באמצעות משחת עצים. .כב

 

 אחזקת העצים באופן שוטף על פי הצורך 04.08
 

ל כל ענף או עץ שיידרש לכך, מטעמי עיצוב יבצע הרמת נוף, גיזום או כריתה ש קבלןה .א
 נופי, בטיחותי, ביטחוני או תפעולי.  

סיור בכל המתחמים  קבלןלפני תחילת העונה הגשומה ותנאי מזג אוויר קיצוניים יערוך ה .ב
ויאתר מצבים, תופעות העשויים לגרום קריסת ענפים/עצים בעת סערה וגרימת נזק 

לממצאי הסקר תבוצע פעילות למניעת מפגעי  למבנים, תשתיות או בני אדם. בהתאם
 בטיחות תוך שמירה על הכללים לעיצוב מקצועי של העצים.

במקרה של נפילת עצים יש לפנות גדמים עד לגובה פני הקרקע באופן שלא יהוו מפגע  .ג
 בטיחותי. 

אחראי להשלים עצים שנפלו/התנוונו במהלך תקופת הזיכיון הכל בהתאם לאמור  קבלןה .ד
 השתילה בתקופת ההקמה.בהנחיות 

ירכז את הגזם ויסלקו מיד לאחר הגיזום בהתאם להוראות פינוי פסולת, מחזור  קבלןה .ה
 וגריסה של מזמין העבודה והמועצה האזורית תמר.

ככלל מדיניות המזמין לטפל במפגעים באמצעות חומרי הדברה אקולוגים וידידותיים  .ו
ים שיש בהם כדי לפגוע בבריאות העץ לסביבה הטיפול בעצים כולל טיפול במחלות ומזיק

 ו/או במראה העץ וקבלת התמורות המרביות משתילתו. 

ס"מ,  6מ' וקוטרן לפחות  2.5סמוכות עגולות, שאורכן  3תמיכת העצים תעשה ע"י   .ז
אחידות לכל אורכן ככל האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. בסיס 

יטבלו בזפת ו/או כל חומר אחר שיאושר על ידי מ' הנעוצים בקרקע  0.5הסמוכות לאורך 
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המזמין כדי למנוע את ריקבון העץ המרכיב את הסמוכה בקרקע הרטובה. יש לנעוץ את 
ס"מ מהגזע. קשירת העץ  30הסמוכות במרחק שווה משלשה צדדים של הגזע ובמרחק 

חים לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת האדמה בבור הנטיעה. גזע העץ יקשר לסמוכה, במרוו
ס"מ מעל פני הקרקע, עד למקום הגבוה ביותר מתחת  50-ס"מ לפחות, החל מ  40של 

 לגובה הצמרת, בחבל/חוט המתאים לקשירת עצים ולא יפגע בשלמות הגזע והענפים. 
יש לבצע חידוש תמיכה וקשירה בכל התקופה שהם נדרשים בגידול העץ. כמו כן, לשחרר  .ח

 לגרום לחגור ופגיעה בשלמות ובבריאות העצים. תמיכות וקשירות באופן שוטף העלולות

יש לתחזק את הצמחייה, מדשאה ו/או עשבייה בסביבת   -ניהול צמחייה בסביבת עצים  .ט
העצים באופן שתתקבל חזות נעימה וטובה והתפתחות העצים לא תפגע בשל תחרות עם 

דיוס נקי צמחייה אחרת על מים, מזון ומרחב מחיה של העצים. במדשאות יש לשמור על ר
מ' סביב לגזע העץ. יש יתרון לחיפוי ברסק גזם של גומת העץ כאמור מעלה  1.0של 

 לשמירה על לחות בית הגידול, כיסוי והגנה על טבעת הטפטוף ומראה אסטטי.
 
 

 שיחים ובני שיח  04.09
 
עבודות התחזוקה הנדרשות הן: השקיה, ניהול עשבייה, גיזום, דישון. ההשקיה תינתן  .א

 ת האופייניים לעונת השנה, לאזור לסוגי הצמחים ולסוג הקרקע ועומקה.בתדירות ובכמו
הצמחים יהיו בריאים בכל עת, חופשיים ממחלות ומזיקים ובעלי מבנה וקצב גידול  .ב

אופייניים לסוג ולמין. צמחים שימותו או ייפגעו יוחלפו ע"י צמחים שווי ערך בסוג 
 ובגודל.

 צורך ובהתאם למיקומם ברחבי המתחמים.יש לבצע גיזום שיחים ובני שיח על פי ה .ג

הגיזום יבוצע על פי הצורך כדי להבטיח תפקוד תקין של כלל התשתיות כמו: מדרכות,  .ד
 שדה ראיה, הסתרת שילוט וכיו"ב

 גיזום ועיצוב יעשו על פי הנדרש לקבלת התוצאות הרצויות כפי שהוצהרו בשלב התכנון. .ה
 י לשנות את הופעתו הטבעית. הגיזום יבוצע כדי להקטין את גודל השיח מבל .ו

גיזום סניטאציה לסילוק חלקי צמחים מתים/שבורים/מנוונים/ חולים וכדי להקטין את  .ז
גודלם של הצמחים שגדלו יתר על המידה. כמו כן מעודד הגיזום ומכוון צמיחה חדשה, 

 פריחה, פירות או זרעים. 
ת השנה לקבלת התוצאות מועד הגיזום יותאם על פי סוג הצמח, תכונותיו והתאמה לעונו .ח

 הרצויות: לבלוב, פריחה, פירות קישוטיים וכיו"ב. 

מ' או יותר מזה כדי  1.0בשנים הראשונות יש לבצע גיזום שיחים סביב לעצים ברדיוס של  .ט
 לתת לעץ עדיפות להתפתחות נאותה.

פני הקרקע והצמחים יהיו באופן סדיר ושוטף נקיים מפסולת ומעשבים. בשטחים עם  .י
 קרקע גנני דוגמת שבבי עץ, יחודש החיפוי אחת לשנה. חיפוי 

יש להקפיד על שלמות הערוגות ולבצע השלמות שתילה על פי הצורך ביצוע השתילה  .יא
בהתאם לתוכניות השתילה משלב ההקמה אלא אם נמצא כי נדרש לשקם ערוגות שלא 

לאחר  צלחו בשל בחירה לא נכונה של הצמחים ו/או השתנות תנאי המחיה כמו צל כבד
אחראי לקבל אישור המזמין לתכנון הצמחייה  קבלןהתפתחות העצים. במצב זה ה

 החדש.

אחראי לבצע תוספת שתילה על פי הצורך  קבלןתוספת שתילה בתקופת האחזקה. ה .יב
 מטעם המזמין מנהלוהנחיית המתכנן ו/או ה

 להוסיף: קבלןלכל דונם גינון רשאי המזמין לדרוש מה .יג

ק"ג זרעים של צמחי בר על פי רשימה  1,  8עצים גודל  5, 4ם גודל צמחי 25, 3יח' גודל  50 .יד
 מטעם המזמין בתאום עם האדריכלית. מנהלשיגיש ה
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יש לבצע אחזקת שטחי השיחים ובני שיח תוך שמירה על שלמות מערכת ההשקיה על כל  .טו
מרכיביה ולבצע התיקונים הנדרשים בהתאם לצורך באופן מיידי עם גילוי כשל הכל 

 למפורט בפרק מערכות השקיה.בהתאם 
יש לבצע השקיה בכמות ובמרווחים כך שהצמחים יהיו בעלי מראה בריא, חיוני ורענן  .טז

לאורך כל השנה. מרווחי ההשקיה יהיו בהתאם לסוג הצמחים, מצב הצמחים, גיל 
הצמחים וכיו"ב. יתכן שבקבוצות צמחים תופסק ההשקיה לאחר מספר שנים של 

צע ההשקיה כך שהדבר יתאפשר מבלי לפגוע בקבוצות צמחייה התבססות. יש לתכנן ולב
 אחרות שנידרש להמשיך בביצוע ההשקיה.

 

 

 טפסים וצמחים משתפלים מ 04.10
 

יש לבצע הכוונה ו/או קשירת המטפסים/צמחים משתפלים כולל בחירת סוג החוט ו/או  .א
רך החבל ו/או כל אמצעי אחר לקשירת המטפסים לאלמנטים שנקבעו לכיסוי בהתאם לצו

לקבלת התוצאות הרצויות. סוג החומרים ואופן הקשירה יבלו אישור מראש ובכתב 
 מטעם המזמין. מנהלמאדריכל הנוף וה

יש לבצע גיזום המטפסים/צמחים משתפלים על פי כוונת התכנון כולל גיזום פריחה  .ב
קמולה, חלקי צמח יבשים/שבורים/פגועים ומנוונים. מועד הגיזום יותאם על פי סוג 

 ס ותכונותיו לקבלת התוצאות הרצויות: לבלוב, פריחה, פירות קישוטיים וכיו"ב. המטפ
 

 שטחים זרועים ו/או שתולים בצמחי בר וצמחייה ים תיכונית  04.11

 

עבודות התחזוקה הדרושות הן: חידוש זריעה, השקית עזר, ניהול עשבייה, כיסוח קמל,  .א
 ים, עיבודי קרקע חוזרים. קלטור והצנעת זרעים, דישון, איסוף זרעים, זריעת מילוא

הזריעה ו/או השתילה תבוצע בכל סתיו, בכמויות ובהרכבי הזרעים ובשיטה שייקבעו  .ב
כמפורט בתוכניות משלב ההקמה ו/או ישתנו על פי הצורך בהתאם לניסיון המצטבר 
והמופע שמבקשים לקבל עם התפתחות כלל מרכיבי יחידות הנוף עם התבגרות האתר. יש 

זמין לשינויים המוצעים בהרכב הצמחייה ולו בלבד שישמר האופי של לקבל אישור המ
 יחידות הנוף בעלות מאפיינים של בתי גידול טבעיים.

 מנהליש לבצע השלמות זריעה ו/או שתילת פלגים בהתאם להנחיית אדריכל הנוף ו/או ה .ג
מהשטח המיועד בתוכניות לצמחי בר  20%מטעם המזמין. היקף התוספת יהיה עד 

 500פלגים/דונם בתוספת צמחי בצל ופקעת במינון של עד  2,000ם נופי במינון של ושיקו
 יח'/דונם. הכל בהתאם לתוכניות ומפרטי הביצוע בתקופת ההקמה.

 יש לבצע השקיה על פי הצורך להנבטה ולגידול בהתחשב במשקעים. .ד

 יש לבצע ניהול עשבייה בשיטות וחומרים ידידותיים לסביבה.  .ה

ותוספת קומפוסט על פי הצורך כדי לקבל גידול נמרץ, מלא ופריחה יש לבצע דישון  .ו
 שופעת. 

יש לבצע כיסוח השטח בסוף תקופת הפריחה ולאחר הבשלת הזרעים.  השטח יתוחזק  .ז
ע"י כיסוחים חוזרים או דיסקוס ו/או קילטור שטחיים חוזרים הכל על פי הצורך לקבלת 

עים שבקרקע ויכולתם לנבוט מחדש מראה נקי ויפה וזאת מבלי לפגוע בחיוניות הזר
 בעונה הבאה.

 
 

 מדשאות 04.12

 

 השקיית המדשאה 04.12.01
 
 גיל, הקרקע לסוג התואמים ובכמויות בתדירות השנה כל במשך סדירה השקיה לבצע יש .א

 ותדירות כמות על להשפיע העלולים אחרים ומשתנים האקלים תנאי, המדשאה ומצב
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 ירוקה, ומלאה צפופה, השלמ תהיה, כראוי תתפתח שהמדשאה בלבד ולו ההשקיה
 .חסר וסימני פגעים ללא ובריאה

 מרווחי ההשקיה יתוכננו כך שהדשא יישמר בריא, חיוני ורענן לאורך כל השנה. .ב

ועל פי שעות  07:00השקיית המדשאות תיעשה בשעות הבוקר המוקדמות, עד השעה  .ג
 הפעילות בכל מתחם. 

 ת ויקבעו על פיהם.שעות ההשקיה יושפעו מתנאי מזג האוויר ומשטר הרוחו .ד

לוודא תקינות המערכת לרבות כיסוי השטח על ידי הממטרים בכל יום פעילות  קבלןעל ה .ה
בשטח. כמות המים להשקיה תיקבע על ידי מתכנן מערכת ההשקיה או לפי הנוסחה 

 הבאה: 

 Xמרווח השקיה )ימים( Xכמות המים להשקיה )מ"ק/דונם(=גודל השטח )דונם(
 צריכת מים יומית)מ"ק(

 מרווח ההשקיה יקבע לפי סוג הקרקע.  .ו
השקיית המדשאות כמו השקיית כלל השטחים המגוננים תופעל על ידי בקרה מרכזית  .ז

 בפיקוד מחשב, אין להשקות באופן ידני ולא קצוב. 
אחראי לבצע השקיה יעילה ואחידה לכל שטחי המדשאה לקבלת מראה חיוני  קבלןה .ח

יחליף  קבלןגועים כתוצאה מהשקיה לקויה, הואחיד. אם ימצאו קטעים יבשים ו/או פ
 את קטעי הדשא שנפגעו באופן מידי.

 
 כיסוח המדשאה 04.12.02

 
יש  לכסח באופן סדיר ובמרווחי זמן קבועים )לפחות פעם בשבוע ( לפי סוג הדשא והעונה.  .א

יש להקפיד שלא לאחר בכיסוח, הדבר עלול לגרום לפגיעה בבריאות ו/או במראה 
 המדשאה. 

טוי סכיני המכסחת במידה והמכסחת פעלה באזור ו/או סוג דשא אחר בין יש לדאוג לחי .ב
מתחם למתחם. על סכיני המכסחת להיות חדים ומושחזים בעל עת. גובה הכיסוח יקבע 

-לפי סוג המדשאה ועונת השנה. במקרה של כיסוח חורפי יש להרים את גובה הכיסוח ב
י את הכסחת לאחר הכיסוח מעל המומלץ בעונת הקיץ. יש לאסוף באופן מייד 20%

)במידה והמכסחת אינה מצוידת במיכל איסוף( ולפנותה מהאתר למקום ריכוז גזם 
 כמפורט. בכל מקרה ותנאי אין להשאיר כסחת על פני הדשא.

 

 דישון אורגני 04.12.03

 801יש לפזר קומפוסט מעושר בשל וללא זרעים של עשבייה לא רצויה או שו"ע המחזיק בת"י 
מ"ק לדונם. פיזור  5פיזור יבוצע לקראת האביב. כמות הקומפוסט תהיה לפחות פעם בשנה. ה

הקומפוסט יבוצע בשכבה דקה מייד לאחר פעולת הדילול או מייד לאחר כיסוח הדשא האביבי 
 הראשון ולאחר הפיזור יש לבצע השקיה רגילה. 

 דישון כימי 04.12.04

ה וביצוע בדיקות קרקע דישון כימי יבוצע על פי הצורך אם התגלו חוסרים על פי מראה המדשא
באמצעות מעבדת שרות שדה מאושרת. המעבדה תמליץ על סוגי הדשן והכמויות הנדרשות כדי 

 שהמדשאה תהיה בריאה, בצבע ירוק חיוני המאפיין את סוג הדשא ואחידה במראה.

 הדברת עשבים  04.12.05

אה, יש שטחי המדשאה יהיו נקיים בכל עת מכל סוג של עשבייה. במידה ויתגלו עשבי בר במדש
לדאוג להדברה ראשונית על ידי אמצעים אגרוטכניים קרי ניכוש ידני, כיסוח וכו'. במידה ואין 
הדבר אפשרי או רמת הנגיעות גבוהה יש לבצע ריסוס כימי. לפני ביצוע ריסוס כימי יש לקבל 
 הדרכה וייעוץ מקצועי של אגרונום לסוג החומר, ריכוזו והשפעתו על הדשא ועל מערכות איגום

מים תת קרקעיות, פתוחות ועל הסביבה בכלל כאמור בפרק הדן בניהול עשבייה וצמחייה לא 
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אחראי לכל נזק שייגרם עקב שימוש לקוי שאינו לפי ההנחיות הכלליות  קבלןרצויה. בכל מקרה ה
 ועליו יהיה להשלים שתילת מרבדי דשא חדשים.

 הדברת מחלות ומזיקים  04.12.06
 
ידה ותתגלה מחלה ו/או מזיקים ו/ או כל שיבוש המדשאה תהיה בריאה בכל עת. במ .א

במראה התקין של המדשאה, יש לזהות את הגורמים לפגיעה במדשאה ולבצע את הטיפול 
אחראי לכל נזק שייגרם למדשאה ועליו יהיה להשלים שתילת  קבלןהנדרש. בכל מקרה ה
 מרבדי דשא חדשים.

כללים של משרד הבריאות שימוש בחומרי הדברה יבוצע בהתאם להנחיות, לתקנות וה .ב
 וכל גורם רלוונטי אחר.

 ככלל יש להעדיף שימוש בהדברה ביולוגית על פני שימוש בחומרי הדברה כימיים. .ג
 
 חיפוי ומילוי שקעים במדשאה ליישור פני השטח 04.12.07

 

ובהתאמה  1:3חיפוי המדשאה בתערובת חול דיונות שאיננו מלוח+ קומפוסט ביחס של  .א
שקיעות ופני המדשאה איננו ישר ואחיד ו/או במדשאות יבוצע במקומות בהם נוצרו 

 מנוונות ופגועות.
פיזור חומר החיפוי יעשה באביב. עובי הפיזור יהיה בתאם לפני הקרקע אך בשכבה  .ב

שתאפשר הצצה של המדשאה מעל לפני החיפוי. במקרה שהשקעים עמוקים יש לבצע 
חיפוי יש לדשן את המילוי במספר חזרות כדי לאפשר לדשא לעלות. מיד לאחר ה

 המדשאה בדשן כימי איטי תמס בונה מדשאה ולהשקות.
 
 דילול ואוורור המדשאה 04.12.08

 
על פי הצורך ובהתאם להמלצת יועץ מומחה בעל ידע וניסיון מוכח בתחום גידול מדשאות  .א

יבוצע דילול ואוורור המדשאה באמצעות כלים מכנים מקצועיים  קבלןשיעסיק ה
 ות מפעילים מקצועיים בעלי ידע וניסיון מוכח בתחום.המיועדים לפעולה זו ובאמצע

ביצוע העבודה יהיה תוך התחשבות והקפדה לשימור מערכת השקיה תקינה. כל נזק  .ב
שיגרם למערכת ההשקיה יתוקן באופן מיידי. במקרה של ביצוע דילול ואוורור המדשאה 

 תבוצע כהשלמה פעולה לחיפוי המדשאה כמפורט מעלה.
 

 ניקיון המדשאה 04.12.09
 

 יש לדאוג לניקיון המדשאה בכל עת מכל לכלוך שהוא: גזם, עלים, עשבים ופסולת אחרת.

 טיפול בשולי המדשאה 04.12.10
 
יש לדאוג לטיפול בשולי המדשאה. על שולי המדשאה להיות גזומים ומוגדרים ובמרחק  .א

מ' מאזורי הגינון האחרים. שיטת הטיפול בשוליים )קנטים( תבוצע  0.3מינימלי של עד 
ידניים או מכאניים כמו חרמש מוטורי.  השימוש בקוטלי עשבים לשמירת באמצעים 

השוליים יעשה בזהירות רבה כדי לא לפגוע במדשאה ו/או בצמחייה גובלת במדשאה. 
שימוש בחומרי הדברה ליצירת שוליים יבוצע אך ורק לאחר שבוצע חיתוך וניתוק של 

 שאיננו ישר והמשכי. הקטעים המרוססים משאר חלקי המדשאה כדי לא לקבל קו 
מ' יהיה נקי  1.0יש ליצור גומות לעצים במדשאה כך שעיגול שלם והמשכי ברדיוס של  .ב

מדשא וקו העיגול יהיה נקי והמשכי. יש לבצע חיפוי עם רסק גזם על שטח העיגול כך 
 שפני החיפוי יהיה בקו אחיד עם פני המדשאה.
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 תחזוקת חורשות ושטחי אל געת )בּור(   04.13

 

ידי עיבוד הקרקע, הסדרת תיעול מי הנגר, פתיחת צלחות -תחזק את החורשות עלי קבלןה .א
והשקיה סדירה, גיזום, כריתה בהתאם לצורך, טיפול במחלות ומזיקים, וביצוע פעולות 

 כנגד עשבייה ומניעת פריצת דליקות,  הכול כנדרש לפי העניין.

עצים ושיחים על פי  תחזוקת שטחי אל געת תכלול ניהול צמחיה בלתי רצויה, גיזום .ב
מטעם המזמין, כיסוח עשביה יבשה, ניקיון השטח וכל  מנהלהצורך ובהתאם להנחיות ה

עבודה נדרשת לשמירה של השטח בעל איכויות אסטטיות ועושר בית הגידול בהתאם 
 להנחיות מזמין העבודה. 

ו ריסוס לא יבוצעו כל עבודות מכאניות בשטחי אל געת, לרבות שתילה, פעולות הדברה א .ג
למיניהם וכד' שאינן מטעמי אחזקה, בטיחות וביטחון ללא אישור המזמין.  יש לבצע 
כיסוח בסוף הפריחה וכיסוח עשבייה לא רצויה בחורף. יש לעקור ולהדביר צמחייה 

 פלשנית.
 

אחזקת שטחים מחופים בשברי אבן ו/או חלוקי נחל ו/או רסק גזם ו/או כל חומר חיפוי  04.14
 אחר

 ן שוטף של כל שטחי החיפוי מכל פסולת.יש לבצע ניקיו .א

אם תתפתח עשביה בשטחי החיפוי יש העדפה לביצוע כיסוח עשביה לא רצויה עד לגובה  .ב
 ס"מ כדי לעודד התפתחות פרחי בר בחודשי החורף.  15

הכיסוח יבוצע באמצעות חרמש מוטורי ובזהירות רבה כדי שלא להעיף חומר חיפוי  .ג
 מהערוגה.

ך להיעשות בשעה שאין משתמשים במקום כדי למנוע פגיעה על ידי ביצוע עבודה זו צרי .ד
 "העפת" חומר החיפוי.

יש להשלים אחת לשנה חיפוי בחומר הקיים כך שתישמר שכבה בעובי המקורי  למשך כל  .ה
שנות האחזקה ו/או עד למועד שיוחלט על ידי המזמין כי השטח מבוסס ולא נדרש לבצע 

 חידוש החיפוי.
מר חיפוי על פי המוגדר במפרט ההקמה, איכותי, נקי מכל פסולת לספק חו קבלןעל ה .ו

 וזרעים, מזיקים ומחלות.
בדיקת מעבדה לאיכות חומר החיפוי וביצוע כל הפעולות  קבלןבמידת הצורך יבצע ה .ז

 המתקנות במידה ונגרם נזק כלשהו לצמחיה בתחום החיפוי וסביבתה.
ידע וניסיון בתחום, בדיקות מעבדה, כל הפעולות המתקנות כולל יעוץ גורם מקצועי בעל  .ח

 .קבלןחומרים, כלים וכיו"ב יהיו באחריות ועל חשבון ה

יוודא מעת לעת כי מערכת ההשקיה מתחת לפני  החיפוי תקינה וההשקיה  קבלןה .ט
 מתבצעת בכמות ובאיכות הנדרשת.

את טבעת ההשקיה לעצים ויפרוש אותה באופן שתיתן מענה  קבלןמעת לעת יבדוק ה .י
שהטבעת איננה  קבלןות ופרישת השורשים מתחת לפני החיפוי. כמו כן יוודא הלהתפתח

 מהודקת לגזע ועלולה לגרום לחיגור בצוואר השורש.
 
 

 שילוט 04.15

יתקין בשטחי הגינון האינטנסיביים ובפארק שילוט אינפורמטיבי לצידו של פריט  קבלןה .א
 אחד מכל מין של עץ, שיח ובן שיח בהם נעשה שימוש.

ל את המידע הבא לפחות: שם הצמח )בעברית ובלועזית(; תיאור כללי של השילוט יכי .ב
 תמונה של הצמח. צריכת מים אופיינית; תפוצה טבעית; עונות פריחה/נשירה; הצמח;

יציב שילוט האוסר על שימוש במים מושבים לשתייה או רחצה, על פי הנחיות  קבלןה .ג
 מזמין העבודה.
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הדברה, או ביצוע פעולות שיקום לשטחי  בכל פעולה של פיזור קומפוסט/דשן, חומרי .ד
בהתאם את אזור העבודות בשלטים המזהירים את המשתמשים  קבלןהגינון ישלט ה

 מפני שימוש בשטחי הגינון המטופלים. 
 

 איסוף פסולת גננית ואשפה 04.16
 
עבודות איסוף ופינוי פסולת הצמחים ואשפה תבוצע באופן שוטף באמצעות צוות אחזקה  .א

 קה פנימית ביניהם. וגינון על פי חלו
כל חומר צמחי  פגוע העלול להדביק צמחים אחרים באתר יש לסלק לאתר פסולת  .ב

 מורשה.
כל פסולת צמחית שלא תיגרס לשימוש כחיפוי, תורחק מאתר העבודה בהתאם למסמכי  .ג

 ההסכם לאתר מורשה.

כל להגיש תוכנית לאישור המזמין לפינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה על פי  קבלןעל ה .ד
 דין ובהתאם למסמכי הסכם הזיכיון. 

ליטר, בעלות דופן עבה דיה לשמירת שלמות  100יש לאסוף את הפסולת בשקיות אשפה  .ה
השקית המלאה, יש לספק לאתר שקיות מחומר מתכלה, צבע שקית העבודה בצבע ירוק. 

 להדפיס כתובת ע"ג השקית.  קבלןיתכן שהמזמין  ידרוש מה
ת בכלל ובפסולת אורגנית בפרט תוך התייחסות סביבתית בת יפעל לטיפול בפסול קבלןה .ו

קיימא באמצעות מרסקות גזם ו/או כל שיטה אחרת שתוגש לאישור המזמין כדי להקטין 
את כמות הפסולת המפונה מהאתר ולשימוש חוזר בתחום הגינון והשיקום הנופי לטיוב 

הול עשבייה והשבחת הקרקע, חיפוי קרקע להקטנת התאיידות המים מהקרקע, ני
 וכיו"ב.   

מחיר היחידה לתשלום עבור אחזקה יבוצע קומפלט לכל מרכיבי האחזקה המפורטים  .ז
בפרק זה ובכלל המסמכים המחייבים חוזה זה דונם לחודש על פי גודל השטח הכולל לכל 

לאחזקה ברמה  קבלןמתחם ומתחם. לא יבוצע תשלום נוסף על עבודות הנדרשות מה
 תחם.גבוהה של כל מתחם ומ

בשטחים מרוצפים ללא ערוגות מגוננות עלות האחזקה תחושב קומפלט כל העבודות  .ח
המפורטות במסמכי החוזה הנדרשות לאחזקת העצים. התשלום יבוצע לפי מחיר יח' עץ 

 לחודש ויוכפל במספר העצים במתחם. 
 מנהל. הקבלןמטעם המזמין וה מנהלאחת לחודש יערך סיור בהשתתפות המתכנן, ה .ט

מזמין יוציא דו"ח הערכת האחזקה השוטפת ואישור לתשלום חודשי עבור מטעם ה
 האחזקה. 
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  1נספח 

 רשימת תכניות

 

  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 שם גיליון שם קובץ  תאריך גרסה קנ"מ שם השרטוט גיליוןמספר 

תכנית מתחמי  44-100-00
 עבודה

1:2000 00 07.05.18 595-LX-

PLAN.D

WG 

595-L-100 

מקטע תכנית  44-101-00
 -לדוגמא צמחייה 
 חמי זוהר

1:100 00 07.05.18 595-LX-

PLAN.D

WG 

595-L-101 

מקטע תכנית  44-102-00
 -צמחייה לדוגמא 

זור )א 2כביש 
 ביניים(

1:100 00 07.05.18 595-LX-

PLAN.D

WG 

595-L-102 

מקטע תכנית  44-103-00
 -צמחייה לדוגמא 

 זור ביניים(טיילת )א

1:100 00 07.05.18 595-LX-

PLAN.D

WG 

595-L-103 
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  2נספח 

 רשימת צמחייה

 

 
 

 

 

 

 

גודלגודלעצים

משתנהPhoenix dactyliferaתמר מצוי*Acacia tortilisשיטה סוככנית

Ceratonia siliqua9חרוב מצוי*Acacia raddianaשיטה סלילנית

Tamarix aphylla9אשל הפרקים*Salvadora persicaסלוודורה פרסית

Pistacia atlantica9אלה אטלנטית*Maerua crassifoliaמרואה עבת-עלים

Ziziphus spina-christi9שיזף מצוי*Balanites aegyptiacaזקום מצרי

Populus euphratica10צפצפת הפרת*Calotropis proceraפתילת המדבר הגדולה

שיח אברהם ארגמני )גם מעוצב על גזע(
Vitex trifolia 

'Purpurea'
8

Vitex Agnus Castus8שיח אברהם מצוי )גם מעוצב על גזע(

בולסנתוס נאה
Bolusanthus 

speciosus  
9

Kigelia africana8קיגליה מנוצה

Delonix regia9צאלון נאה

Tamarindus indica7תמרינד הודי

Ficus carica10פיקוס התאנה

Adansonia digitata8אדנסוניה מאוצבעת

Tipuana tipu10מכנף נאה

שיחים 

ועשבוניים רב-

שנתיים
Maireana pyramidata4מאירית צריפיתLimonium pruinosum3עדעד מאובק/רותמי

אזוביון שעיר / מדברי

Lavandula pubescens / 

coronopifolia3
חלבלוב המזור

Euphorbia 

antisyphilitica
4

Senna italica4 סנא מדברי
שיטה שרועה דזרט קרפט

Acacia redolens 

‘DesertCarpet’
3

Hesperaloe Funifera5בן-אלווי החבליםIndigofera articulata4ניל מכסיף

Salvia dominica3מרווה ריחנית
Hesperaloe parviflora5בן-אלווי קטן פרחים

מעלה עשן מדברי

 Leptadenia 

pyrotechnica4
Adenium obesum5אדניום נפוח

Eremophila glabra4ישימונית חלקהPhyla nodiflora3 ליפיה זוחלת

חבלבל מדברי

Convolvulus 

pilosellifolius3
Portulacaria afra4רגלנית אפריקנית מ.ש. זוחלת

Lawsonia inermis5כופר לבןOchradenus baccatus4רכפתן מדברי

Retama raetam3רותם המדבר
אברון מדגסקרי

Cryptostegia 

madagascariensis
5

Vitis vinifera3גפן הייןGrewia villosa4גרויה שעירה

Nerium oleander4הרדוף הנחלים - מין הברCordia sinensis4גופנן המדבר

Abutilon fruticosum4 אבוטילון השיח
שיח אברהם-עגול

Vitex rotundiflora 

(ovata)
4

בלוטנית אפריקנית

Commicarpus 

plumbagineus4
Agave5אגבות למיניהן

Myoporum3מיאופורון )מינים שונים(- ביצני, ברודליף..Nitraria retusa4ימלוח פגום

Sesuvium3ססוביום )מינים שונים( -ליטר

Wedeia palludosa3וידליה ביצתית

Basilicum sp.4ריחן )מינים שונים( - תאילנדי..

לימונית סיני
Lemoniastrum 

monopetalum
4

בוגנווילאה )מינים שונים( - נאה, חלקה, 

מיני תאי
Bougainvillea6

Aloe5אלווי )מינים שונים( - אמיתי, איום, מכלוא

Zamia furfuracea5זמיה קשקשנית

Dioon6דיואון

Dracaena draco6דרקונית קנרית

Calliandra callifornica4קליאנדרה קליפורנית

טלמון רב פרחים
Drosanthemum 

floribundum
3

Evolvulus glomeratus3אבולבולוס חבלבלי

אגפנתוס אפריקני
AGAPANTHUS 

AFRICANUS 
4

Euphorbia milii5חלבלוב קוצני

Barleria repens3ברלריה זוחלת

יהודי נודד דו-גוני
Tradescantia 

spathacea 'Variegata'
4

סנטולינה ננסית
Santolina 

chamaecyparissus
4

Osteospermum4גרמית

ירקה מצוייצת 'מפוספס'
Chlorophytum 

comosum 'Vittatum'
3

צמחים אחריםצמחים מקומיים 


