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 מסמך א'
 

ון ת גינלמכרז ביצוע עבודומזמינה בזאת הצעות שבכרמיאל ( "המכללה"מכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר( )ה .1

 ותחזוקה שוטפת של גנים בתחום המכללה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצורפים לחוברת זו, ובהתאם להסכם ההתקשרות, על נספחיו נאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז ת .2

 המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 '.בח נספבמספר אתרים כפי שמפורט רחבי המכללה קיימים ב .3

ובמסגרתן להעמיד את כל חזוקה השוטפת של הגנים ברחבי המכללה זוכה במכרז יידרש לבצע את עבודות הגינון והתה .4

 האמצעים וכוח אדם הדרושים לביצוע ראוי של מטלות כדלהלן:

רי ם חומויישו , שבילים ומדרכות ובכלל זה אספקהבצע עבודות גינון והשקיה, תחזוקה שוטפת של גנים ברחבי המכללהל 4.1

הדברה ודשנים, מהסוג הנדרש ובכמות הנדרשת, שתילה בעונת השתילה ועפ"י דרישה, גיזום וקיצוץ, סילוק הגזם 

 .ו'נספח כ המצ"ב במפרט הטכניבהתאם לדרישות 

בצע את העבודות בהתאם לתכנית העבודה שתאושר ע"י נציג המכללה, הכוללת את המועדים ואופן הטיפול בגנים, ל 4.2

 עבודה המצ"ב כנספח ז'.הנית לתוכבהתאם 

לו את כוח האדם הנדרש  ומתן השירותים למכללה ביצוע העבודות יידרש הזוכה להעסיק במהלך כל תקופת ההתקשרותל 4.3
 ."גוזם מומחה"בעל תעודת בקמפוס המכללה יהא בפועל  עבודההמנהל . ביצוע המטלות הנדרשות במפרט העבודהלצורך 

 

 לול:לה יכעצים בשטחי המכלהצוות גיזום  4.4
 

מפעיל טרקטור + עובד + גוזם מומחה בעל תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות ובעל תעודה לעבודה בגובה, כולם 
 בעלי רישיון נהיגה מתאים, ככל שיהא בכך צורך.

 הרכב הצוות ישתנה בהתאם לאופי ביצוע העבודה שתידרש על ידי המכללה.
 רכיה, תגבור של צוות גיזום נוסף לצוות הקבוע.פי צ , מעת לעת ועללדרוש המכללה תהא רשאית

 

 .מתאים ברישיון הדברה יםהמחזיק יםצוות הדברה יכלול עובד 4.5

 פי שיקול דעת המכללה. חודשים כל אחת על 12נוספות בנות  תקופות לושחודשים עם אופציה לש 12-תקופת ההסכם הינה ל .5

ללה והתמורה לקבלן בגין העבודות תשולם על ידי המכללה י המכבודת הקבלן תהא בהיקף משתנה מדי חודש בהתאם לצרכע .6

  לחלוקה כדלקמן:בהתאם במהלך חודשי השנה 

לפי מחיר קבוע, הכולל את תמורת הביצוע בגין מלוא  שוטפת אחזקהתמורה עבור התשולם  - מרץ עד ספטמבר חודשיםב

 .העבודות

 פועל.ודה בתשולם התמורה לפי שעות עב -עד פברואראוקטובר  חודשיםב

לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא  מכללהין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את הא

מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה מעת 

 העת.אותה לעת, בהתאם לתקציבים שיועמדו לרשותה ב

 שאים להגיש הצעה קבלנים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:ר .7

 .ונם לפחות בכל שנה ושנה בנפרד ד 70של מצטבר שנים האחרונות, בהיקף  4מציע ביצע עבודות אחזקת גינון במשך ה .7.1

 יש לצרף מסמכים המעידים על כך. .אחד לפחות טרקטור מכסח דשאבעלות המציע טרקטור ו/או ב .7.2
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שברשותו  עבודה נוסףברישיונות המתאימים לנהיגה בטרקטור ו/או בכל כלי  בדים לפחות המחזיקיםי עונשקבלן ל .7.3

 ושיידרש לו במסגרת העבודות.

עובדים בעלי תעודת הסמכה לעבודה  2 -ו משרד העבודהמטעם  קבלן שני עובדים לפחות בעלי תעודת גוזם מומחהל .7.4

 .משרד העבודהבגובה מטעם 

 .1976-רים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והאישוקבלן מחזיק בכל ה .7.5

 שיונות להפעלת עסקיו על פי כל דין. יקבלן מחזיק בכל הרה .7.6

החודשים האחרונים על חוק העסקת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  12קבלן לא עבר בתקופה של ה .7.7

 .1987-מום, התשמ"זמיני ו/או על חוק שכר 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .השתתף בסיור קבלניםמציע ה .7.8

 ל המציע להיות תאגיד רשום בישראל. על המציע לצרף להצעתו תעודת התאגדות ומסמכי התאגדות.ע .7.9

יהיו על שם  צעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאיתה .8

   המשתתף במכרז בלבד.

 תעודות גוזמים לעבודה בגובה.  2וכן בנוסף מטעם משרד החקלאות תעודות גוזם מומחה  2המציע לצרף להצעתו ל ע .8.1

עבודות גינון  שנותארבע  בעל וותק מוכח של לפחות קבלן ראשי,ל המציע לצרף אסמכתאות המעידות כי הוא ע .8.2

הגופים להם נתן שירותים בהיקף כאמור, זהות על המציע לפרט את  .לפחות דונם 70זקת שטחי גינון בהיקף של ואח

 תוך פרוט היקף השטחים השייך לכל גוף.

  מציע ימציא אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.ה .9

-ומציע ימציא את כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ה .10

1976. 

 מציע יצרף אישור תקף על ניכוי מס במקור. ה .11

לעיל,  7מידתו בתנאי הסף הנקובים בסעיף מציע יפרט בהצעתו את שמות אנשי הצוות/מנהל מחלקת השירות המעידים על עה .12

 בצירוף תעודות המעידות על הכשרתם הנדרשת.

אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל ולהלן  ו בכלל המציע לצרף להצעתו תצהיר מפורט ומאושר על ידי עו"ד בדבר עמידתע .13

עבירות על חוק העסקת עובדים זרים )איסור  2-החודשים האחרונים למעלה מ 12ובכלל זאת הצהרה כי לא עבר בתקופה של 

 .1987ו/או על חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

למסמכי המכרז, ויצרף להצעה את יתר מסמכי המכרז,  נספח בצעת המחיר המצ"ב כהע"ג המציע ימלא את פרטי הצעתו  .14

פרוטוקול כנס המציעים, תשובות לשאלות הבהרה שנשלחו למציעים, וכן כל מסמך ואסמכתא לפי העניין והצורך. כל 

 מו. ( ע"י המציע, ובמידת הצורך יאומתו על ידי עורך דין מטעבכל עמודהמסמכים כולם ייחתמו )

 יכלול מע"מ. למען הסר ספק, המחיר המפורט בהצעת המחיר .15

או ביתר מסמכי המכרז תיקונים ושינויים כלשהם. מקום בו סבור המציע כי נפלה אי  הצעת המחיר נספח ב'אין לערוך ב .16

 .  בסעיף להלןבהירות כלשהי, יש לפנות בשאלות הבהרה, בהתאם להנחיות המפורטות 

ת אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת ערך התחייבות המציע על פי הצעתו בנקאילהצעה יצורף כתב ערבות  .17
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, או בנוסח דומה השומר על עקרונות הנוסח המצורף )ערבות זו אינה חייבת להיות צמודה למדד( במסמך ג' בנוסח המצורף

 .212.10.התקפה עד ליום  (שקלים חדשים פיםאלת עשר)במילים:  00010,₪ בסכום של 

במספר הימים בו נדחה המועד האחרון להגשת ההצעה  חה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ידחו תוקף הערבותנד .18

 .למכרז

צעה ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה, תיפסל מיד. במקרה של חוסר או ליקוי במסמך אחר, תהיה ועדת הרכש ה .19

, לבקש את השלמתם במועדים אותם תקבע, או לא חייבת אךשאית עדת המכרזים, רוהעליונה של המזמינה, בשבתה כו

 לחילופין להודיע על פסילת ההצעה. 

תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו, מבלי שתהא צריכה לנמק החלטתה ו/או לבסס דרישתה, על ידי  כללהמה .20

 .על זכייתו במכרזלו  עּודהשאחר לה או חלק הצגת כתב הערבות בפני הבנק אשר הוציא הערבות, באם חזר בו המציע מהצעתו

 חודשים נוספים ללא תשלום. 3 -מכללה תהיה רשאית להורות למציע להאריך את תוקף הערבות לה .21

מציע מצהיר ומתחייב כי לא יפעל לעיכוב חילוט הערבות באמצעים כלשהם, לרבות באמצעות פניה לערכאות, וכי באם תהא ה .22

בות, יוכל להעלותה במסגרת כל הליך, ובלבד שלא יהא כרוך בו צו המונע זמנית ו/או לוט הערלו טענה ו/או דרישה כנגד חי

 באופן קבוע חילוט הערבות.

)ניתן   /dershttps://w3.braude.ac.il/about/ten: האינטרנטאפשרות משתתף במרכז לקבל עותק ממסמכי המכרז  בכתובת ב .23

יש לעקוב אחר אתר זה, שם יפורסמו עדכונים ותשובות לשאלות (, להוריד מסמכים אלו מאתר האינטרנט של המכללה

 .ההבהרה

 ,14:00עד השעה   15.6.21להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך חייב כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז ,  .24

ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות :  orta108@braude.ac.il באמצעות דואר אלקטרוני

 .04-9901937או  04-9086495, טל' לבירורים המכרז

 ,)ליד קפיטריית גרג( EFבבניין  VIPחדר  :נקודת ההתכנסות  10:00_בשעה  16.6.21נס מציעים ייערך בקמפוס המכללה ביום כ .25

 פים לוודא כי נרשמו ברשימת הנוכחים. ת הצעה במכרז, ועל המשתתההשתתפות בכנס הינה תנאי להגש

מציע יצרף להצעתו את פרוטוקול כנס המציעים, וכן כל הבהרה או תשובה לשאלה אשר נשלחה למציעים בנוגע למסמכי ה .26

  .המכרז

למייל: השאלות תוגשנה בכתב בלבד, . בבוקר  9:00עה שעד ה  28.6.21שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד  .27

 ortal108@braude.ac.il על המציע לצרף להצעתו את כל התשובות יפורסמו באתר המכללהתשובות לשאלות ההבהרה .

   לשאלות ההבהרה )בין אם השאלות הוגשו על ידו ובין על ידי מציעים אחרים(, כשהן חתומות על ידו.

 עד האחרון להגשת הצעות. יום מהמו 90ך וד בתוקפה במשצעת המציע תעמה .28

, הממוקמת המכרזיםלתיבת או באמצעות שליח )לא בדואר רגיל או בדואר רשום(  במסירה ידניתיש להגיש מסמכים ת הא .29

 באחריות המציע. :0310השעה  עד 4.7.21לא יאוחר מתאריך, L103( בחדר L) בקרוון במשרד מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש

פועל למשרדי ועדת הרכש העליונה עד למועד זה, וקיבלו חותמת "נתקבל". הצעות שלא תימצאנה מכים הגיעו בלוודא כי המס

 בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל.  

 :ההצעות דיקתב .30

 הצעות ישוקללו וינוקדו בהתאם לחלוקה הבאה :ה .30.1

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
mailto:ortal108@braude.ac.il
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 45% -    מע"מ כולל ארעד פברו אוקטוברה בחודשים עלות לשעת עבוד  .א

 35% - כולל מע"ממרץ עד ספטמבר  עלות חודשית קבועה לחודשים   ב. 

המציע לבצע את התחייבויות, היקפי  המלצות, התרשמות כללית בדבר אמינות וכושרו של   ב.

 ,עבודה קודמים, טיב המוסדות להם סיפק

 20%                -                 ציע               ם עם המיון קודלרבות ניס              

 

מכללה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז ה .31

  דבעי.כבאופן שלדעת המכללה מונע הערכת ההצעה 

 יא לפסילת הצעהמכרז זה נערך אומדן. חריגה נכרת מהאומדן עשויה להבל .32

להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מהמציע  המכללהוליה בהליכי המכרז רשאית מסגרת שיקב .33

 ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, גם לאחר פתיחת ההצעות:

, לרבות קיומו של צוות של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו ויסיוננ .33.1

 ולי מתאים.ניה

בביצוע עבודות בעבר עם המציע, או עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו, לרבות  המכללהשל  היסיוננ .33.2

 מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה.

 .מכללהיכות העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לא .33.3

 מלצות אודות המציע.ה .33.4

 , והפירוט בא על מנת למנוע ספקות בלבד.המכללה אמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליין בא .34

 מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. המכללהין א .35

את ו/או  במכרזתשקול את ההצעות אשר הוגשו עדת המכרזים של המכללה, ורכש העליונה, בשבתה כוועדת הואחר של .36

 על זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע ההסכם.הועדה תודיע יתר המידע הרלוונטי, הבהרות המשיבים ו

 מכללה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז. ה .37

אם לתנאי ואת כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתערבות ביצוע מים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה י 7וך ת .38

 המכללה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה.ללה ויחתום על החוזה ועל נספחיו. המכרז והודעת המכ

המכללה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם   .39

 בקשר עם השתתפות במכרז. 

יטוח וערבות הביצוע, לא ישתכלל החוזה בין וזה, לאחר המצאת אישורי הבובהר כי עד למועד חתימת המכללה על החי .40

הצדדים. זאת, אף אם נמסרה הודעת זכיה למציע, ואף אם החל המציע בביצוע חלקי של החוזה. במקרה כאמור, רשאית 

    .                            המכללה להודיע על ביטול המכרז מבלי שתהיה חייבת בכל פיצוי למציע

רשאית המכללה, בכל עת, להודיע על שינויים ותוספות במסמכי המכרז ובדרישות להשתתפות ד למועד הגשת ההצעות ע .41

 במכרז. בנוסף, רשאית הועדה להודיע על דחייה במועדי ההגשה מכל סיבה שהיא, עד למועד פתיחת תיבת המכרזים.
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משתתף. המכללה לא תחויב השתתפות במכרז תחולנה על הל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובכ .42

 בכל מקרה בתשלום ו/או החזר הוצאות אלו ולו במקרה של העדר זכייה ו/או ביטול ההליך מכל סיבה. 

  

המכללה תהיה זכאית לפצל את המכרז בין מספר זוכים על פי חלוקה שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.  .43

 כאי לכל פיצוי או אחוזי קבלן ראשי. הקבלנים הזוכים( לא יהיה זהקבלן הזוכה )או 
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 פירוט שטחי גינון במכללה - 'נספח ב
 

 

   

 שטח )דונם( מקום בניין

 0.3 מסביב לבניין Dבניין 
 0.15 רחבת דקלים 

 0.5 חניון סגל דיקנט 
   

 5.3 תחתון EMבניין 
 0.3 מסביב לבניין 
 1.6 עליון 
   

 0.45 בריכות EFבניין 
 0.1 גרג ליד 
 0.1 שיווק 
 0.25 ספריה 
   

 1.05 מסביב לבניין Mבניין 
 

 1.13 פטיו
   

 1.05 מעל אולם הספורט Gבניין 
   

 0.45 מסביב לבניין Lבניין 
 0.3 חניון כרמים 
 0.55 לכיוון שער ראשי 
   

 2.5 עליון יהיפנגן 
   

 1.3 חניון חיצוני שער ראשי
   

 17.4  סה"כ
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 ' גסמך מ
 
 
 
 

 צעת המציעה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02/2021כרז פ' מ
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 הצעה -' מסמך ג
 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר(
 

 נ.,ג.א.
 הצעה במכרז מס' פ' הנדון: 

 לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת 

 עבודות גינון ותחזוקה שוטפת במכללה. עלביצו 02/2021פ' מס' מכרז מוגשת בזאת הצעתנו לביצוע  .1

 (.כולל מע"מ: ______________________ )מרץ עד ספטמבר  בחודשים  שוטפת חודשית אחזקהסכום ההצעה עבור  .2

 )כולל מע"מ(   :(עד פברואר אוקטובר )בחודשים מחיר לשעת עבודה .3

חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמנו. אנו  ם, כשהםנספחיה-ספחיהם ותתילהצעה זו מצורפים מלוא מסמכי המכרז, על נ .4

לרבות ההזמנה להציע הצעות והסכם ההתקשרות, על נספחיהם, את הסכמתנו המפורשת  –נותנים למלוא מסמכי המכרז 

 שיש בה כדי להשפיע והבלתי חוזרת, וזאת לאחר שעיינו במסמכי המכרז היטב, התייעצנו עם יועצים מטעמנו, וערכנו כל בדיקה

 ת הצעתנו זו ו/או על נכונותנו להתקשר במכרז. על הגש

 ידוע לנו כי רק חתימת המכללה ו/או מי מטעמה ע"ג הסכם ההתקשרות המפורט, תהווה קיבול של הצעתנו זו.  .5

 הצעתנו לביצוע העבודות הינה כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב.  .6

 ._______ תאריךל, עד הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .7

לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,  ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו ימתחייבים למנוע את גאנו  .8

 בפרט.

אנו מצהירים כי אנו עומדים במלוא תנאי הסף ובמלוא דרישות המכרז. ידוע לנו כי הצהרתנו זו הינה הצהרה מהותית ויסודית,  .9

קת, רשאית תהיה המכללה לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין להודיע על ו/או אינה מדוינכונה  רה זו אינהא כי הצהוכי אם יימצ

 פסילת ההצעה. 

 
 בכבוד רב,

 
 

                                                      _______________           _________________ 
 המציעחתימה וחותמת  תאריך           

 
 

 אישור
 

___________, עו"ד, מאשר כי הצעה זו נחתמה על ידי ________________, ת.ז. _________________, וכן "מ _הח אני
 _________________, ת.ז._____________, וכי חתימתם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 
 ________________  היום:____________

 עו"ד,                
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 הצהרת המציע
 

(, "המציע"ני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מורשה חתימה מטעם ________________ )א
 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

 

 מציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ה .1

 .1976-התשל"ובות מס(, ותשלום חו 

 יע עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר תנאי המכרז. מצה .2

 מציע עיין בקפדנות במלוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת משמעותם, והתייעץ ביועצים מקצועיים ה .3

 מטעמו בטרם הגשת ההצעה למכרז ובטרם חתימתו על מסמכי המכרז.  

 תו ו/או על התקשרותו בהסכם גשת הצעהן כדי להשפיע על המציע ביצע את כל הבדיקות הנחוצות שיש בה .4

 למתן השירותים נשוא המכרז, ובכלל זאת התייעץ עם יועצים מקצועיים מטעמו, ככל הנדרש.  

ו/או לא גילה לצד ג' את פרטי הצעתו  מציע לא תיאם הצעתו למכרז זה עם הצעה של כל מציע אחרה .5

 למכרז.

 

_______________ 

 

 ישורא

"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני בכתובת ___, עו______________ח"מ ני הא

___________________ מר ____________________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו ע"פ תעודת זהות מס' 

בועים _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הק

ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. כן אני מאשר כי החותם הינו מורשה חתימה מטעם  נכונות בחוק, אשר את

 המציע. 

 

 

 חתימה: ________________________   אריך: ______________ת
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 הצהרה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין

 9871-מינימום, התשמ"ז וחוק שכר 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

:( מורשה החתימה של התאגיד )שם לתאגידי הח"מ _________________ ת.ז. ________________ )אנ

"((, לאחר שהוזהרתי כי הקבלן___________________ מספר התאגיד: __________________ )להלן: "

 לקמן:בכתב כדשה כן, מצהיר בזאת עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע

 

 ון ותחזוקה שוטפתנביצוע עבודות גיל 02/2021ת הגשת הצעה למכרז מס' פ' אני נותן תצהירי זה במסגר .1

 במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.             

 אני מצהיר כי: .2

זרים בשנה שקדמה  ] [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים

 היר זה.תימת תצלמועד ח

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אך 

 תה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. יההרשעה האחרונה לא הי

 לעניין סעיף זה: 

ליטה בו או חבר בני בעל הש גם –בלן הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הק –"בעל זיקה" 

 אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 

1991. 

 . 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה"  

 אלה:אני מצהיר כי התקיים בקבלן אחד מ .3

 לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. קה אליו] [ הקבלן ובעל הזי 

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת התצהיר 

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

מינימום, אך במועד חתימת ] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר 

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. התצהיר 

  –לעניין סעיף זה  

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן.      (1)
 לה:בני אדם, אחד מא הוא חבר אם הקבלן (2)

 בעל השליטה בו. )א(

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  )ב(

 פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן.

 מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה. )ג(

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי  –ט שליטה מהותית דם שנשלאם הקבלן הוא חבר בני א (2)

         ששולט בקבלן.

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  –"הורשע" 

 (. 31.10.02בחשוון התשס"ג )

 . 1987-התשמ"זחוק שכר מינימום,  –"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. –תית" "שליטה מהו
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 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 

 אישור

 

הופיע בפני בכתובת  אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________

_______ מר ____________________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו ע"פ תעודת ____________

זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

 חתימה: ________________________                            ריך: ________________את 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

 
 
 

 
 
 

 פרטי המציע
 

  שם המציע א.

  מס' זיהוי ב.

  תאריך הקמת העסק/ החברה ג.

שמות בעלי העסק/ חברה/ בעלי  ד.

 המניות

 

  שם המנכ"ל ה.

  מען המציע ו.

  טלפונים ז.

  ליהפקסימי ח.

  דוא"ל .ט
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 ניסיון המציע

                                                                                                                      

 ע והיקף העבודה.על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות הממליצים, מועדי ביצו

 המלצות מפורטות עבור כל עבודה, ניתן לצרף הבהרות בדף נפרד. יש לצרף

 יש לשכפל עמוד זה, ולמלא אותו בהתייחס לכל עבודה המרכיבה את ניסיון המציע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   העבודה:

 טלפון: שם: המזמין/ ממליץ

   תיאור העבודה

 :סיום :התחלה תקופת ביצוע

היקף תקציב 
   העבודה
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 'סמך דמ
 
 
 
 

 וסח ערבויותנ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02/2021פ'  כרזמ
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 ערבות המכרז )ערבות ההצעה(
 תאריך:___________

 לכבוד 

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר(
 51רח' הסנונית 

 כרמיאל

 

 רבות בנקאיתענדון: ה

סה אורט בראודה )ע"ר(, מית להנדפי המכללה האקדלבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כל
בקשר עם    שקלים חדשים( שתדרשו מאת _______________אלף  עשרים)במילים:  ש"ח 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 במכללה.ביצוע עבודות גינון לתחזוקה שוטפת ל 02/2021  פ'  השתתפות במכרז מס'

 15נ"ל או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך את הסכום ה י חוזר, לשלםאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלת
 ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.

 מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

 לביטול. ולא ניתנת  , בלתי תלויהרבות זו הינה בלתי חוזרתע

 ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום ________.

 

 כבוד רב, ב         

           

           ________________ 

 בנק ה            

 

 

 .ערה: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינם פוגעים במהותה* 
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 ערבות הביצוע
 __תאריך:__________

 לכבוד 

 ת להנדסה אורט בראודה )ע"ר(לה האקדמיכלהמ
 51רח' הסנונית 

 כרמיאל
 

 א.נ.,
 

 ____________ערבות מס' הנדון:

אנו ערבים בזה כלפי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר(, לסילוק כל סכום עד   לבקשת ____________________
תדרשו מאת__________________ בקשר למילוי ההתחייבויות דשים(, שים חשקל לפים ת אעשר)במילים: ₪  10,000לסך של 

 עפ"י הסכם ביניכם מיום _____________. 

, ששיעורו _______ נקודות. 2020סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס לערבות זו, הינו מדד חודש ____ 
 החוזה כאמור לעיל לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל. ינוי בין מדדלפי שעור הש לסכום הערבות יוספו הפרשי הצמדה

 15אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
 ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס ו/או לנמק את דרישתכם זאת.

 מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.לוטה של חלק את כי חיר בזמוצה

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום _______________.
 
 
 

 כבוד רב, ב         

           

           ________________ 

 ק נבה            

 

 

 .: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינם פוגעים במהותערהה* 
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 'הסמך מ

 
 
 
 

 וסח הסכם נ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02/2021כרז פ' מ
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 הסכם

 
 2021שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ________ 

 

 ב י ן:
 

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר( 
 580264877מס'  עמותה 
 מצד אחד (המכללה" ו/או "המזמין" ו/או "המזמינה"")להלן:  

 ל ב י ן:
 

 __________________  ח.פ. ________ 
 מ __________________ 
 מצד שני ("המציע"ו/או  : "הקבלן")להלן 

 
   

 

 .מכללההברחבי  פת בגניםביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטלמתן  02/2021פ' והמכללה פרסמה מכרז מס'  הואיל:
 

 והקבלן הגיש הצעה במכרז, אשר הוכרזה על ידי ועדת הרכש של המכללה כהצעה הזוכה.    והואיל:
 

 וברצון הצדדים להסדיר אופן ביצוע השירותים נשוא המכרז.  והואיל:
 

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:     
 

נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד נו. הסכם זה, על נפרד הימהמבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי  .1
 .תחזוקה שוטפת בגני המכללהות גינון וביצוע עבוד 01/2017 פ' ממכרז מס'

 הכותרות המופיעות בחוזה זה הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנותו של החוזה.  .2

 וים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.מסמכי המכרז, מהועים בכל הנספחים המצורפים לחוזה וכן התנאים המופי .3

מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה, ולהיפך; מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון  .4
 ל לפי הקשר הדברים.והכ –יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך 

 הגדרות .5

 צדן:הנזכרת לבהסכם זה תיוחדנה להגדרות הבאות המשמעות 

במפרט כמפורט  מכללהגינון ותחזוקה שוטפת בגני הביצוע עבודות  –או "השירותים" /"העבודות" ו .5.1
תוכנית בו"המפרט הטכני המיוחד"(  –הטכני המיוחד אשר צורף למסמכי המכרז כמסמך ו' )להלן 
רד י נפבלת חלק יםמהווהמסמכי המכרז העבודה אשר צורפה למסמכי המכרז כמסמך ז' וכן כמפורט ב

   מהסכם זה.

 האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר(. המכללה – המכללה" ו/או "המזמינה"" .5.2

 בו זכה הקבלן בחוזה לביצוע העבודות.  02/2021_מכרז המכללה מס' פ'  –"המכרז"  .5.3

 כל מסמכי המכרז אשר בו זכה הקבלן בחוזה זה, על נספחיהם." "מסמכי המכרז .5.4

 :הצהרות הקבלן .6

חיות, ידע, ניסיון, כוח אדם וכישורים מקצועיים בתחומי מומייב כי הינו בעל ר ומתחהקבלן מצהי .6.1
המכרז, וכי הוא בעל המומחיות, הידע, הניסיון, כוח האדם והכישורים המקצועיים הנחוצים לעמוד 

 על פי הסכם זה. והתחייבויותיבמלוא 

דות על פי צוע העבוכל דין לבי על פי שיון ו/או היתר נדרשיהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל ר .6.2
 משרד העבודהשיון גוזם מומחה מטעם ימעובדיו מחזיקים בר 2הוראות המכרז ובכלל זאת לפחות 

 משרד העבודה.והסמכה לעבודה בגובה מטעם 
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הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף הקבועים במכרז וכי הוא מתחייב להמשיך ולעמוד בתנאים אלו  .6.3
 ם זה, לרבות בתקופות האופציה, ככל שימומשו.השירותים על פי הסכ פת מתןלכל אורך תקו

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה  .6.4
 בשלמותן ובמועדן, לשביעות רצונה של המכללה. 

פירוק( לרבות בקשה למתן צו רצון והקבלן מצהיר ומתחייב כי לא ניתן בעניינו צו פירוק )לרבות פירוק מ .6.5
ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו פשיטת רגל, ולא מונה בעניינו מפרק זמני ו/או קבוע 
ו/או נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד. הקבלן מצהיר ומתחייב כי במועד הגשת ההצעה ו/או 

 ו כאמור לעיל.בקשה למתן צו בעניינהמשפט חתימת הסכם זה לא תלויה ועומדת בפני בתי 

 הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם המכללה בהסכם זה. .6.6

הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של חוזה זה על נספחיו, וכי הוא מעוניין לבצע את  .6.7
 .  העבודות על פי הסכם זה

מתו על הסכם זה, ערך באופן וצג בפניו עובר לחתימצג שההקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל  .6.8
עצמאי כל בדיקה נחוצה להתקשרותו עם המכללה על פי הסכם זה, ובכלל זאת ערך בדיקה מקיפה 
וכוללת של הכדאיות הכלכלית של מתן העבודות על פי הסכם זה, חתם על הסכם זה לאחר שתוצאות 

 . ו תביעה בגין ובקשר עם כךטענה ו/או דרישה ו/אלה כל הבדיקות כאמור היו לשביעות רצונו, ולא יע

על  בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, בהתאם ובכפוף למסמכי המכרזספק את השירותים הקבלן י .6.9
ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו מפעם לפעם, וכן בכפוף לנהלי עבודה  כללה, להוראות המנספחיהם

 לפעם. מפעם  מכללהמפורטים כפי שיועברו על ידי ה

 :תיאור השירותים .7

של הגנים  ביצוע עבודות הגינון והתחזוקה השוטפתדרושות לצורך לביצוע מלוא הפעולות ה רז זה הינוכמ  .7.1
. העבודות ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות במכללה

שתימסר ודרישת המכללה כפי  העבודהתבוצענה על פי הוראות המפרט הטכני המיוחד, בהתאם לתכנית 
 "השירותים" ו"המערכות" בהתאמה(. –)להלן  לקבלן מעת לעת

אחזקה , ובכלל זאת יבצע ושוטפת של הגנים טובהרך אחזקה הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לצו  .7.2
לפי  , יתקן כל תקלה עליה תודיע המכללה ובנוסף יבצע עבודות נוספותחודשיתהעבודה הלפי תכנית 

  רישות המכללה. ד

ובתכנית  המיוחדרותים יבוצעו באופן, בלו"ז, ובהתאם להנחיות המפורטות הכלולות במפרט הטכני השי .7.3
 .העבודה

הקבלן יידרש לעבודות בתכנית העבודה מובהר בזאת כי  ומבלי לפגוע באמור במפרט הטכני המיוחד ו/א .7.4
 (:"אחזקה" -הבאות )במסגרת התחזוקה השוטפת

שוטפת של הגנים בשטחי המכללה, במרחבים, מתחמים,  יה, תחזוקהינון והשקת גודועב ביצוע •
דשנים אספקת  , טיפול במזיקים,שבילים, מדרכות ובכלל זה אספקת ויישום חומרי הדברה

בכמות הנדרשת, שתילה בעונת השתילה ועפ"י דרישה, גיזום, וקיצוץ, סילוק ומהסוג הנדרש 
י הקבלן ליזום אכמו כן רש המכללה. מחים ירכשו ע"יים וצשתיל (הגזם ) להלן: "עבודות גינון"

וחוות דעתו וזאת לאחר אישור  ופעולות של יעוץ ושינוי בתצורת הגינות במכללה עפ"י ניסיונ
 מנציג המכללה.

  .הדרושים לצורך ביצוע העבודות ככל שיידרשוכלים מלוא החומרים וה אספקת •

 .מכללהנציגי הוז מאושר בתיאום עם ום ריכהגזם ופסולת אחרת למק פינוי והובלת •

שוטפת של קווי הטפטוף הפגומים, תיקון והחלפת ממטרות ומחברים שונים,  ביצוע החלפה •
תיקון פיצוצי צנרת מוליכה ומחלקת, טיפול שוטף לשמירת תקינות ראשי מערכות השקיה, 

קת, החלפת ה ומחלהטמנת צנרת מוליכה ומחלקת, החלפת פיות לממטירים, שטיפת צנרת מוליכ
חשמליים והידראוליים, ניקוי מסננים, טיפול נגד קורוזיה בחלקי מתכת,  יפול בברזיםסוללות, ט

אספקת מנעולים לראשי מערכות, טיפול שוטף בחיווט ראשי מערכת, וכל זאת עקב בלאי שוטף 
 הקבלן לאזור. השקיה הקיימים בעת כניסתו שלשל מרכיבי 

מכללה מעת לעת, כולל שיקום השטח אירועים שמתקיימים בטקסים/הכנת שטחי הגינון לצורך  •
 החודשי הקבוע בחודשים הרלוונטיים.  לאחר הטקס, הכול על חשבונו של הקבלן וכלול במחיר
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בלאי  בנוסףמחודשת של צמחייה שנבלה או לא נקלטה ו שתילת צמחיית מילואים קרי: שתילה •
ם עונתיים(. נציג לן לאזור )למעט צמחישל הקבשוטף של מרכבי צמחייה הקיימים בעת כניסתו 

 המכללה הינו הקובע הבלעדי להגדרת התמותה באם היא עקב בלאי שוטף או וונדליזם.

יבדק שתילת צמחים עונתיים: בעת שתילה של צמחים עונתיים, אחוז התמותה של השתילים י •
 המכללה, והוא יקבע אם זה סביר או לא.ע"י נציג 

כל עבודתו במהלך החודש  מדויק שלשום יהקבלן לנהל רתחייב דות, מבמסגרת ביצוע העבו •
 לנציג המכללה. ולהגישו

בכל מקרה של סתירה בין תיאור השירותים כמפורט לעיל לבין האמור במפרט המיוחד )נספח  •
 יגבר המפרט המיוחד. –ה( 

 תנאים כלליים לביצוע העבודה  .8

 .המצורפות להסכם זה בטיחותהקבלן יקפיד הקפדה יתרה על שמירה על הוראות ה .8.1

מודגש בזאת במפורש, כי לאור החשיבות  הרבה שמייחסת המכללה  לביצוע העבודות בטיב ובאיכות  .8.2
הגבוהים ביותר, בכל מקרה שרמת התחזוקה לא תתבצע לפי המפרט הטכני  ו/או תכנית העבודהו/או 

פי החוזה, לבטל את דו על הוראות נציג המכללה, רשאית המכללה מבלי לגרוע מזכות כלשהיא שבי
שלא נשאה תוצאות ימים מראש  14החוזה בהודעה שתימסר לקבלן וזאת לאחר התראה לקבלן 

חיוביות. כמו כן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקבל פיצוי מהקבלן אם נגרמה ירידה 
 בין הצדדים.שרות שברמת התחזוקה של שטחי האזור. סעיף זה מהווה סעיף עיקרי ומהותי בהתק

לן להביא את שטחי האזור שבאחריותו מיד עם תחילת עבודתו למצב תחזוקה טוב זאת עפ"י על הקב .8.3
דרישות מזמין. מוסכם ומוצהר בזאת כי אם יחול שינוי לרעה במצב התחזוקה של השטחים המיועדים 

ע הקבלן את פת יבצלאחזקה שוטפת, מיום הגשת הצעת הקבלן ועד ליום תחילת  ביצוע האחזקה השוט
 על חשבונו. -דות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותוכל העבו

תנועה על פני כבישים קיימים: כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד, פינוי פסולת והן לכל מטרה אחרת  .8.4
תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים יש לוודא כי גלגלי הרכב נקיים 

 מתפזר בשעת העבודה.אינו  והחומר המועמס

צורך להעביר חפץ כשלהו במקום : אם לביצוע החוזה יהא אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .8.5
שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו 

על עבירו והחפץ שיש להפרטי  יודיע הקבלן בכתב למפקח לפני ההעברה על –באמצעי הגנה מיוחדים 
חשבונו את אמצעי ההגנה  הקבלן יהיה רשאי לבצע על כניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.ת

כניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים בהתאם לת
 מהרשויות המוסמכות.

ביצוע תקין של בלן תשלום עבור אי של הק : למזמין זכות לקזז מהחשבון החודשיפיצויים מוסכמים .8.6
 העבודה או ליקוי בעבודתו. 

למכללה הסמכות הבלעדית לקביעת סוג הפיצוי המוסכם או ביטולו. להלן פרוט תעריפי הפיצוי  .8.7
המוסכמים העיקריים אשר המציע מצהיר כי הם מקובלים עליו ומשקפים באופן סביר את הנזק שנגרם 

 מכל פעולה:
 רה.לכל מק₪  320רשות: ות המוהשקיה שלא בשע .8.7.1
 ₪. 300שעות מרגע הגילוי והדיווח:  2פיצוץ מים שלא תוקן תוך  .8.7.2

 ₪. 1,500שעות מרגע הגילוי והדיווח:  12פיצוץ שלא תוקן תוך  .8.7.3

 למקרה.₪  500אזור שסובל מחוסר השקיה:  .8.7.4

 למקרה.₪   200איחור בכיסוח:  .8.7.5

שעות  2רגל שלא טופלה תוך ולכי הפסולת מכל סוג שהוא באזורים או ברחבות או בשבילי ה .8.7.6
 למקרה.₪  250מרגע הגילוי והדיווח: 

 למקרה.₪  500: 12:00אי ביצוע ניקיון יומי בשטח הגן עד השעה  .8.7.7

 למקרה.₪  200עבודת קבלן הכוללת כלים מרעישים בשעות שהוגדרו לא לעבודה מסוג זה:  .8.7.8

ראת המפקח/המזמין: לפי הואי ביצוע מטלה מכל סוג שהוא הוגדרה במפרט הטכני, בחוזה או  .8.7.9
 לכל יום איחור בביצוע.₪   200

 למקרה.₪  50עשבייה רעה בשטחי האזור:  .8.7.10

 למקרה.₪  50מוליכים או מחלקים:  חוסר בסופית תקנית לקווים .8.7.11
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 למקרה.₪  50צנרת מוליכה/מחלקת שאינה טמונה:  .8.7.12

מעל  איחור לכל יום₪  300פסולת גיזום/כיסוח/כל פסולת גננית אחרת שלא פונתה מהשטח:  .8.7.13
 פי המפרט/חוזה.הזמן המוקצב ל

 

 :תמורהה .9
תמורת ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת המכללה לשלם לקבלן את  .9.1

 הסכומים הבאים: 

 

תשולם תמורה חודשית קבוע בסך הנקוב מרץ עד ספטמבר  בגין עבודת הקבלן בחודשים  .9.1.1
 .קבלןבהצעת ה

 

לקבלן תמורה על פי שעות עבודה  תשולםעד פברואר  בראוקטו בגין עבודות הקבלן בחודשים .9.1.2
 .בפועל, בהתאם לדיווח של הקבלן ככל שייבדק ויאושר על ידי המכללה

 

ככל  והמפרט העבודהשאינם חלק מתוכנית  פרויקטים נוספים/תמורה בגין עבודות נוספות .9.1.3
העבודות  ביצוע עבור  הקבלןמחיר נפרדת שיגיש  להצעת בהתאם ישולמומהקבלן,  ידרשוש

 . פרויקטה/הנוספות
 

התמורה הנ"ל הינה סופי והיא מהווה את כל התמורה לה זכאי הקבלן בגין מתן השירותים על  .9.1.4
פי הסכם זה, כולל רווח קבלני. הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהיה זכאי 

 .זה לכל תשלום נוסף מאת המזמין בגין ובקשר עם השירותים נשוא הסכם
 

לכל חודש, בגין החודש שקדם לו.  עשירי-זמין חשבון לתשלום מטעמו עד ההקבלן יגיש לידי המ .9.1.5
 לכל חשבון יצרף הקבלן את המסמכים הבאים:

 

היקף  :םיומן העבודה המלא בגין תקופת החשבון. ביומן העבודה יפרט הקבלן את הפרטים הבאי  •
ים בהם נעשה דו"ח ציוד וחומרם, עבודת שעות העבודה שבוצעו בפועל, שמות העובדים ושעות

  בחודש בו הוגשה החשבונית., שימוש בתקופת החשבון
 חשבון שיוגש ללא המסמכים המלאים המפורטים לעיל, ייחשב כאילו לא הוגש כלל.    •
 לחודש הבא.עשירי לכל חודש, יראו אותו כאילו הוגש בעשירי חשבון שיוגש לאחר ה  •
ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים  הקבלן מטעם המזמין,נה על החשבון ייבדק על ידי הממו  •

הינו תנאי  הגינוןשימצא לנכון, לתשלום. אישור הממונה מטעם המזמין להיקף שעות ו/או שטחי 
מוקדם לביצוע התמורה אשר תשולם לקבלן. אישורו של הממונה יהווה ראיה לכאורה להיקף 

 השירותים שבוצעו בפועל.
ו על ידו ועל ידי הממונה על הקבלן מטעם המזמין, בתוך שורחשבון בכפוף לאילם כל המזמין יש .9.1.6

 יום מתום החודש בו הוגש החשבון. 45שוטף פלוס 
 

המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון ביניים כל סכום הניתן  .9.1.7
 כל דין. זה ו/או על פי לקיזוז ו/או לניכוי מהמגיע מהקבלן למזמין על פי הסכם

 
, והיא ראשית  ימינימלכלשהי בהיקף מסוים או  קבלן עבודההמכללה אינה מתחייבת לתת ל .9.1.8

בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון, בהתאם לצרכיה 
ות ושיקוליה הבלעדיים ובהתאם לנסיבות כפי שתהיינה מעת לעת, ולקבלן לא תהיינה טענ

 שא זה.כלשהן בנו
 

ורה כאמור, ובקשר עם תשלום התמאת מלוא הבדיקות הכלכליות בגין הקבלן מצהיר כי בדק  .9.1.9
מצא את התמורה למכללה סבירה והוגנת בנסיבות העניין, כי יש בהצעת המחיר כדי להותיר כי 

לה, בידו רווח סביר, וכי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המכל
 לרבות כל טענה בנוגע לכדאיות כלכלית. 

 :תקופת החוזה .10
לפי שיקול דעתה  –להודיע לקבלן  תהיה רשאית. המכללה ם חתימתוחודשים מיו 12הינה תקופת השירותים 

הודעה כאמור  חודשים כל אחת. 12תקופות נוספות בנות  3-על הארכת תקופת השירותים ל –המוחלט 
יחולו בתקופת ההארכה כל  –ניתנה הודעה כאמור  ני תום תקופת ההסכם.לקבלן בכתב, חודש לפ רתימס

למען הסר ספק מובהר, כי זכות הברירה הנמנית לעיל ניתנת  .רה המוסכמתהתמוסכם זה, לרבות תנאי ה
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בידי המכללה בלבד, וכי בחתימתו ע"ג הסכם זה מוותר הקבלן באופן מפורש ובלתי חוזר על כל טענה ו/או 
 .   ות הברירהדרישה בגין ובקשר עם אי מימוש תקופות הברירה, או לחילופין עם מימוש תקופתביעה ו/או 

ף האמור לעיל, מוסכם כי המזמין יהא זכאי להודיע על הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, אף במהלך על א
עם  יום, מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות או תביעות בקשר 30תוקפו, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 ביטול ההסכם.
קדמת, במקרים ם, ללא כל הודעה מובנוסף, המזמין יהא רשאי להודיע על סיומו המידי של ההסכ

 להסכם זה. 22.3-22.10המפורטים בסעיף 
 

 :עובדי הקבלן .11
במתן השירותים על פי הסכם זה יעסיק קבלן עובדים בעלי אזרחות ישראלית ובעלי הכשרה מספקת  .11.1

דים יהיו עובדי הקבלן, נתונים לפיקוחו וממנו יקבלו את כל ההוראות בכל לשם מתן השירותים. העוב
 ר להסכם זה. בר ועניין בכל הקשוד

 
וכי העובדים  נשוא מכרז זה הקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל עסק עצמאי לאספקת השירותים .11.2

ן הנובע שיועסקו מטעמו במתן השירותים הינם עובדים שלו בלבד וכי הוא אחראי לכל דבר ועניי
לבד וכי ו מועסקים על ידו בממעמדם כעובדיו ו/או ממעשיהם ו/או ממחדלם. הקבלן מאשר כי עובדי
 ובין המכללה. בינו/בעבודתם על פי הסכם זה אין משום קשירת יחסי עובד ומעביד בין עובדיו

 

 בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקתם של העובדים, שכרם, תנאיהם הסוציאליים וכל איישהקבלן  .11.3
הכלולות  מההוראות ולא פחות תשלום אחר שמעביד חייב בו לפי כל דין או הסכם עבודה החל עליו

 .בצו ההרחבה בענף החקלאות החל עליו

 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה ומיוחדת על תנאי העסקתם של עובדיו, בהתאם ובכפוף לכל חוקי  .11.4
זאת, יקפיד הקבלן על תשלום העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים. בכלל 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור ים, במלואו ובמועדושכרם של עובדיו, לרבות תנאים סוציאליים נלוו
לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות חוק שכר מינימום, הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק 

החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי  ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי
ו, במפורש לרבות אלה שיועסקו בדים שיועסקו על ידלפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העו

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי 
 החוקים הנ"ל.  

 
צו ההרחבה בענף החקלאות הרלוונטי החל על  נימום ו/אוחוק שכר מימובהר בזאת, כי ככל שיתעדכן  .11.5

תעודכן התמורה שתשולם לקבלן כך שעל התמורה זה,  תוקפו של הסכםבמהלך תקופת  הקבלן
בחוק או כפי שנקבעה  העובדיםהתוספת )ההעלאה( לשכר את הנקובה בהסכם זה, יוסיף המזמין 

, ולא על אלה מבין רכיב שכר הבסיסעל למען הסר ספק, הוראה זו תחול אך ורק . בצו; למזמין
 מורה בהתאם.לא תעודכן הת –כנו מרכיבי הצו האחרים, וככל שאלה יעוד

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונת עבודה,  .11.6

וקית כפי וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כמוגדר בחוק, ובאין דרישה ח
 .  1954 -י"ד שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש

 
לן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה, לפי העניין, על פי דרישה ראשונה בכתב, בגין כל הקב .11.7

סכום שתאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן ו/או חליפיהם ו/או יורשיהם בגין כל עילה הנובעת במישרין 
בע על ידי ערכאה או בעקיפין מיחסי העבודה. להסרת ספק מובהר כי הקבלן מתחייב, במידה וייק

סכמת כי עובדיו הינם עובדי המכללה, לשפות ו/או לפצות את המכללה על כל סכום שייפסק כנגדה מו
 , לרבות כל הוצאה שנאלצה המכללה להוציא בגין כך.סיקתםמתוקף קביעת היותה מע

 
ק ום בהסכם זה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוהאמור בכל מקמבלי לגרוע מ .11.8

ק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לביטוח לאומי וחו
הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידו, במפורש 

כאים קו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה זלרבות אלה שיועס
 על פי הדינים הנ"ל.לכל הזכויות ש

 

 שמירה בטיחות, זכות מעבר, מניעת מטרדים ותיאום פעולות .12
 הקבלן מתחייב להקפיד הקפדה יתרה על הוראות הבטיחות המצ"ב. .12.1
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לם ותחזוקתם ולשמירת כל הציוד, החומרים, הקבלן יהיה אחראי לאספקת אמצעי בטיחות, תפעו .12.2
דות. כמו כן, מתחייב הקבלן לספק ולתחזק על למקום ביצוע העבו ידו-ים והמכשירים שיובאו עלהכל

חשבונו שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות נדרשים, בין היתר, על פי כל דין, 
של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או לביטחון מקום ביצוע העבודות ולביטחונו ונוחיותו 

דה או וסמכת כלשהי. אם ייקרה קלקול, אבמי הוראה מצד רשות שיידרש ע"י נציג המכללה או על פ
ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו במקום ביצוע -גניבה של חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו על

. כן על מכללהושום אחריות לא תחול על ההעבודות, או בקשר לביצוען, יישא הקבלן בכל ההפסד 
 ריפה.שים למניעת סכנה שהקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרו

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות  הדרושים למניעת תאונות  .12.3
 וכו'.עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודת גיזום ליד קווי מתח, כריתת עצים, הפעלת ציוד כבד 

בודה יבתו בעת ביצוע העהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסב .12.4
 ויקפיד על קיום החוקים, התקנות והוראות שיימסרו לו בע"פ או בכתב ע"י המפקח או המזמין.

ע הקבלן יתקין גדרות ושלטים כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב ביצו .12.5
 העבודות.

מחדל של ה ממעשה או מכתוצאלגוף לכל נזק שיגרם לרכוש או באופן בלעדי  הקבלן יהיה אחראי .12.6
 הקבלן.

על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות בהתאם לכללי הבטיחות שימוש בציוד, חומרים וכלי  .12.7
חילת נאי לתהינו תו יועבר על ידי נציג מטעם המכללה עבודה המצורפים במסמך. התדריך הבטיחותי

 העבודה.
טיחות הקפדניים , התקנות וכללי הבכל העבודות המפורטות במפרט הטכני יבוצעו ע"פ החוקים .12.8

 ביותר הקשורים לנושא העבודה.
עבודות הכוללות חומרים כימיים מכל סוג שהוא )הדברה, חיטוי, דשנים( יבוצעו ע"י כל אדם מורשה  .12.9

ים המורשים למכירה בישראל וע"פ כללי הזהירות לביצוע עבודות כאלה, השימוש יעשה רק בחומר
 אן.בהמלצת היצרן/היבוהמופיעים על תווית המוצר ו

 
 

 :אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .13
 הדרוש לו כל הציודח אדם, החומרים ווהכלים, המתקנים, כ את כלהקבלן מתחייב לספק על חשבונו  .13.1

 נציג המכללה.ל לביצוע היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצונו ש
יעיל של העבודות הדרושים לביצוע ה הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים .13.2

יקול דעתו הבלעדי והסופי של נציג בקצב הדרוש לצורך השלמתן במועד הדרוש. במקרה ולפי ש
מבחינת טיב , הציוד ו/או הכלים ו/או חלק מהם, אינו מתאים או מספיק לביצוע העבודות המכללה

י , לפללהכשל המ היעות רצונהביצוע או קצב הביצוע, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו לשב
ידו, וזאת ללא -ובתוך תקופת הזמן שנקבעה עלשיקול דעתו הבלעדי והמכריע של נציג המכללה 

תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה האמורה תזכה את הקבלן בזכות כלשהי לסטות מלוח 
 זמנים.ה

 הניקוי מקום העבוד  .14
בודות באופן רציף יום יומי בהמשך יון מקום ביצוע העהקבלן ידאג, על חשבונו, לנקות ולשמור על ניק .14.1

כל תקופת החוזה כך שמקום העבודות יישמר נקי הן במשך יום העבודה והן בסיומו. הניקוי היומי 
 יכלול פינוי פסולת לרבות פינוי חומרים שנפסלו.

 
קבלן בכתב בדעה שבמקום העבודות אינו נשמר נקי, יודיע ל נציג המכללהא יהיה זמן שהואם בכל  .14.2

נציג ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים, להבטיח את ניקיון מקום העבודות וידווח על כך לוהקבלן 
 בכתב.המכללה 

 
אמצעות ה לבצע את עבודות הניקיון במכלל, רשאית הבסעיף זהלא מילא הקבלן את התחייבויותיו  .14.3

תראה לבד שמסרה על כך הום החוזה את המחיר שתשלם לאותו גורם אחר, ובגורם אחר ולנכות מסכ
 ימים לפני תחילת ביצוע עבודות הניקיון.   3בכתב ומראש לפחות 

 
לרבות זה  בגין ביצוע האמור בסעיףמכללה לקבלן לא תהיה כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד ה .14.4

 ומרים, לציוד וכל רכוש אחר של הקבלן.להיגרם עקב כך לעבודות, לחבגין נזקים שעלולים 
 

 ו/או כל פסולת יבשה לאתרי סילוק מורשים, כדין. לסלק פסולת מתחייבהקבלן  .14.5
 

 :הקבלןבלתי תקינה של  עקב התנהלותהפסקת העבודה  .15
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וזה זה או לא מילא הקבלן הוראות  לא מילא הקבלן את התחייבויותיו לביצוע העבודות בהתאם לח .15.1

במשך ביצוע כללה מאו לא השתמש בחומרים הדרושים כאמור בחוזה זה או התברר להמכללה 
מהקבלן במכתב רשום או נציג המכללה העבודות שהקבלן אינו ממלא את תנאי חוזה זה, ידרוש 

כתב. אם אחרי קבלת לקיים את תנאי החוזה תוך פרק זמן שיצוין במ באופן ידניבהודעה שתימסר 
את העבודות בעצמה, להשלים הרשות  האזהרה לא ישמע הקבלן להוראות המכללה תהיה למכללה

 על חשבון הקבלן ו/או לבטל את החוזהלביצוען לן ו/או למסור את העבודה לאדם אחר הקב על חשבון
 .בהתראה שתימסר בהתאם להוראות הסכם זה

 
את הרגל תוך תקופת ביצוע העבודה, לא תהיה רשות לקבלן הופסקו העבודות כאמור או פשט הקבלן  .15.2

בודות עד לגמר העבודות על ידי עי העבודה והמתקנים שלו ממקום הלהוציא את החומרים, הציוד, כל
, על חשבון מסרה לו את ביצוע העבודות שהמכללה לן אחרקבעל ידי או על חשבון הקבלן המכללה 

 .הקבלן
 

הקבלן כאמור, תהא רשאית  סעיף זה עקב התנהלות בלתי תקינה שללפי במקרה של הפסקת עבודות  .15.3
ביצוע העבודות, שעליו לסלק, על  ל מועד שהוא ולכל המאוחר עם גמרלהודיע לקבלן בכ מכללהה

חשבונו, תוך המועד שיצוין, את המכשירים, הכלים, המכונות, המתקנים ועודפי החומרים השייכים 
 מכללהא מילא הקבלן הוראה זו תוך המועד שצוין, לא תהיה הלקבלן הנמצאים במקום העבודות. ל

ה מכלל, והתחולנה על הקבלןוהוצאות השמירה על הציוד  הקבלןאחראית לשלמות רכוש זה של 
טענה ו/או תביעה כל מכללה תהיה רשאית לעשות בו כטוב בעיניה ולקבלן לא תהיה רשות לטעון נגד ה

 שהיא בקשר לזה.
 

להבטחת מילוי תנאי חוזה  שהפקיד הקבלןהביצוע הערבות  כוםלן וכמו כן סהכספים המגיעים לקב .15.4
לום ההוצאות הכרוכות בסיום העבודות. לא יספיקו כספים אלה, יהיה הקבלן חייב זה, ישמשו לתש

ככל ש . לדרישת התשלוםאת ההפרש תוך שבוע ימים מיום מסירת הודעה בכתב מכללה לשלם ל
 תשלם המכללה ,לצורך סיום העבודות מכללהעל הסכום שהוציאה ההכספים המגיעים לקבלן עולים 

 או קבלן אחר מטעמו.      מכללהלאחר גמר ביצוע העבודות ע"י האת היתרה לקבלן וזאת רק 
 

ריו, מכשיריו וכו', עברו בתקופה שהופסקה עבודת הקבלן בהתאם להוראות של סעיף זה וציודו, חומ .15.5
 עבודות, תחולנה הוצאות השמירה על הקבלן.לצורכי גמר ביצוע ה לרשות המכללה

 
המכללה א יהיה בכך משום פגיעה בכל סעד לו זכאית עפ"י האמור בסעיף זה לעיל, למכללה לה הפע .15.6

 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.
 

 :אחריות הקבלן ושיפוי בנזיקין .16

  
נו, ובמהירות המרבית, העבודות יבוצעו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. הקבלן יתקן על חשבו .16.1

של מעשה ו/או מחדל של הקבלן שהוא, בגין ובקשר עם ביצוע העבודות, ב כל נזק שיגרם לכל גורם
 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

 
 הפסד או/ו אובדן או/ו רכוש או/ו גוף נזק לכל המכללה כלפי מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .16.2

 או/ו למעשה ובקשר עקב כלשהו' ג צד או/ו לעובדיה או/ו המטעמ למי או/ו לה להיגרם העלולים
 .הןאלי בקשר או העבודות ביצוע כדי תוך, מטעמו שפועל מי לכ או/ו עובדיו או/ו הקבלן של מחדל

 

 הנמצא אוריות סוג מכל לציוד קלקול או/ו נזק או/ו אובדן לכל מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .16.3
 נמצאה אדם כל או/ו עובדיה אוהמכללה ו/ את פוטר אוהו, העבודות ביצוע עם בקשר בשימושו
 .כאמור לרכוש נזק וא/ו אובדן לכל אחריות מכל הבשירות

 
, לעובדיו שיגרמו לרכוש או/ו לגוף, סוג מכל נזק או/ו אובדן לכל מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .16.4

 של לשלוחיו, הםועובדי הקבלן של)אם וככל ותתיר המכללה העסקת קבלני משנה(  משנה לקבלני
 לכל או/ו העבודות ביצוע םע בקשר או/ו עקב או/ו כדי תוך מטעמו או/ו בשמו שפועל מי ולכל הקבלן

 או/ו לפצותם מתחייב והוא, העבודות ביצוע עם בקשר אותו המשמש או/ו לו אחראי שהקבלן ציוד
 .יורשיהם את או/ו בהם התלויים את
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 מתחייב והוא כאמור לנזק או/ו לאובדן אחריות מכל העממט הפועלים תהמכללה וא את פוטר הקבלן .16.5
 תביעה או/ו דרישה כל בגין ימים 14  תוך המטעמ הפועל כל או/והמכללה  את לפצות או/ו לשפות
 .ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות

 

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז תרשאיתהא  המכללה .16.6
 של באחריותו שהם מחדל או מעשה גיןב כלשהו שלישי צד ידי עלהימנה  נתבעים אשר םסכומי אחרת
 הקבלן של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת לה שנגרמו נזקים בגין או/ו, לעיל כאמור ןהקבל

 .לעיל כאמור
 

  :ביטוח .17
ולקיים על  לערוךמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, הקבלן מתחייב  .17.1

אמצעות ב מש(,ככל שתמו ,הארכת תקופת השירותים)ובמשך  , במשך כל תקופת השירותיםחשבונו
 'דעריכת הביטוחים המצ"ב כנספח אישור כמפורט בנספח חברת ביטוח מורשית כדין את הביטוחים 

חבות ביטח  ולעניין"( הביטוחים עריכת אישורומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " להסכם זה
 הביטוח את ולקיים להמשיך הקבלן מתחייבהביטוח , לאישור עריכת   3בסעיף  המוצר המפורט 

)ובמשך הארכת  השירותים תקופת סיום ממועד חודשים 24 של נוספת תקופה למשך גם כאמור
 . תקופת השירותים, ככל שתמומש(

שהם לביטוחי הקבלן, היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כל .17.2
כאמור. בכל ביטוח רכוש  יים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסףלערוך ולק קבלןמתחייב ה

 המכללה ו/או הבאים מטעמהנוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
 .אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון

ם מיום החתימה על הסכם זה או יו 14מתחייב הקבלן להמציא, תוך  המכללהמצד כל דרישה  ללא .17.3
-(, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום עלמבניהםחילת ביצוע השירותים )המוקדם טרם מועד ת

ידי מבטחו. מוסכם כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי 
-פי הסכם זה ו/או על-לן עלמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלהוות אישור בדבר התא

 .הו/או על מי מטעמ המכללהכדי להטיל אחריות כלשהי על פי דין ו/או ב

את אישור  המכללהיום לפני תום תוקף ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  14 -יאוחר מ לא .17.4
אישור  יטוח נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד אתעריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ב

די תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מ
 לעיל.  17.1 כאמור בסעיף

, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול למכללהפעם שמבטחו של הקבלן יודיע  בכל .17.5
הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב  בו שינוי לרעה,

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח  30א אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות ולהמצי
 כאמור. 

לחברה בעקבות קרות  מידיתימלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות, יודיע  הקבלן .17.6
לות הביטוחים ובכל סכומי ההשתתפות יפעל למימושן של הפוליסות ויישא בלעדית בע מקרה ביטוח,

 ת על פי כל הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח. העצמי

הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוח,  למען .17.7
 קבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלותהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. ה

 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. הי מטעמו/או מ המכללהכל טענה ו/או דרישה כלפי 

, מתחייב הקבלן לערוך בגין כל אחד מכלי הרכב לעיל 17.7 -ו 17.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים .17.8
 :את הביטוחים הבאים ותדסגרת העבו)כולל גוררים ונגררים( אשר ישמשו אותו במ

טוח רכב מנועי ]נוסח פי דרישות פקודת בי-ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על .17.8.1
 .1970-חדש[, התש"ח

 400,000ביטוח מקיף אשר גבול האחריות בביטוח צד שלישי )רכוש( שבו שלא יפחת מסך  .17.8.2
 בגין נזק אחד.₪ 
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וד כבד, מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם משאיות, צי
 .אחרים

, מאחריות לאבדן ו/או נזק העלול הואת הבאים מטעמ מכללההמצהיר בזאת כי הוא פוטר את  הקבלן .17.9
)לרבות במפורש כלי הרמה, כלי הנפה ושינוע, כלי צמ"ה  להיגרם לרכוש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא

ו/או  המכללהעל ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי  , אשר הובא(, כלי עבודה וכיוצ"בורכב
ן לצורך מתן השירותים, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן לסביבתם ו/או המשמש את הקבל

 אדם שגרם לנזק בזדון.

פי חוק למס -את התשלומים הנדרשים עלהקבלן מתחייב לנכות ולהעביר כחוק משכר עובדי הקבלן  .17.10
הקבלן  וח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם, מתחייבהכנסה ולמוסד לביט

שות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הצווים, למלא אחר כל דרי
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ''ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 

באופן מקרי או זמני(,  ומפורש לרבות אלה שיועסקו על ידב)הקבלן ל ידי שכל העובדים המועסקים ע
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  עבודתם במתן השירותיםבמשך כל תקופת יהיו בכל עת ו

 :הוצאות ועלויות .18

שא, באחריותו ועל חשבונו, בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע העבודות, בלי יוצא יהקבלן י .18.1
 מן הכלל. 

ותו ועל חשבונו שא הקבלן באחרייבכלל זאת, מבלי למצות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, י .18.2
 בהוצאות הבאות:

 עלויות העסקת עובדיו.  .18.2.1

 עלויות ציוד וחומרים בהם ישתמש.  .18.2.2

 שיון. יעלויות קבלת כל היתר ו/או ר .18.2.3

 עלויות מדידות ותכניות.  .18.2.4

  עלויות הובלה.  .18.2.5

 לית בגין ובקשר עם ביצוע העבודות. כל תקורה ועלות תפעו .18.2.6

 העבודות.  כל אגרה ו/או מס ו/או היטל בגין ובקשר עם ביצוע .18.2.7

 :ערבות ביצוע .19

 המכללהבידי  יפקיד הקבלןהסכם זה ויתר מסמכי המכרז, להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי  .19.1
" "ערבות ביצוע )להלן:  10,000₪ , ע"סהמכללהערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לטובת 

ית הקבלן במכרז חודשים ממועד ההודעה על זכי 14משך ל"(. הערבות תהא תקפה הערבותאו "
לפחות, והקבלן מתחייב להאריכה מעת לעת באופן בו תהיה בתוקף עד לאחר ובכפוף לאישור 

נוסח הערבות יהא על פי הנוסח המכללה בדבר סיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה. 
, או נוסח דומה השומר על עקרונות הערבות ובלבד שהנוסח למסמכי המכרז ג' מסמךכ מצורףה

 מראש.  המכללהאושר על ידי 

כתנאי לחתימת המכללה לאחר ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז,  ערבות הביצוע תימסר לידי .19.2
ן ערבות זו . במקרה בו לא יעמיד הקבלהסכםוכתנאי לכניסתו לתוקף של ה הסכםעל ה המכללה

וה הדבר הפרה חודשים אחריו, יהו 4ובמשך  הסכםבמועד, או לא יקיים את תוקפה במהלך כל ה
בנוסף לכל סעד השמור לה המכללה רשאית, והמכרז. במקרה כזה תהיה  הסכםיסודית של תנאי ה

או הדין, לחלט את ערבות המכרז אשר העמיד הקבלן בהיותו מציע  הסכםעל פי תנאי המכרז, ה
 כרז, או את ערבות הביצוע, לפי העניין. במ

ספר ערבויות במקום ערבות יחידה או לפצל להוציא מ קבלןבכל עת להורות ל תרשאי כללההמ .19.3
ורה תאו לטובת אחרים כפי ש כללהערבות קיימת למספר ערבויות. הערבויות יוצאו לטובת המ

 ות יחולו על הקבלן.העלויות הנובעות מהוצאת ערבויות נוספות או פיצול הערב .כללההמ

רעונם של חשבונות יבעיכוב פ כללהאי המצאת ערבות כאמור ו/או אי הארכתה, תזכה את המ .19.4
 ובשימוש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.
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-הנובעות מעצם הפרת ההסכם ו/או הנובעות מאי כללהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המ .19.5
הארכתה. אין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל כדי לפגוע בזכויות  מסירת הערבות כאמור ו/או מאי

 או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם./לעכב ו/או לקזז ו כללההמ

לחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה ו/או  תהא רשאית כללההמ .19.6
. יום ומתן אפשרות לקבלן לתקן את ההפרה 14בכפוף להתרעה מראש של  הצהרה על פי הסכם זה

מהקבלן עקב הפרת  הכיסוי כל המגיע ללהשתמש בכספים המחולטים ל תהא רשאית כללההמ
 ההסכם.

והארכתן הנעשות  ןשינוייהעל מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות  .19.7
 עבור הקבלן לצורך הסכם זה, תעשינה על ידו ועל חשבונו.

 :שיונותיר .20

יתרים הדרושים שיונות ו/או האישורים ו/או ההיהקבלן ישיג באחריותו ועל חשבונו את כל הר .20.1
  מסמכי המכרז והסכם זה. הדין ולפי העבודות על פי הוראותלהפעלת עסקיו ולביצוע 

 :הפרות וסעדים .21

 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 11-17 ,8 הקבלן בסעיפים תהפרת התחייבויו .21.1

 : ה תהא רשאית להודיע על ביטול הסכם זה באופן מיידי בקרות אחד מהמקרים הבאיםהמכלל .21.2

, כולם הקבלןעיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי וטל ה .21.2.1
יום ממועד  30חלוטין תוך לאו חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ביצועם. 

 ו קבוע. אבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק זמני ונה לנכסי הקמ .21.2.2

הוצא נגדו צו פירוק שמרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או קיבל החלטה על פירוק  הקבלן .21.2.3
לקם, או שפנה לנושיו למען יקבל חאו שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או 

 .1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350ף ל פי סעיעאורכה או פשרה או למען הסדר אתם 

נכונים או כי לא גילה למכללה לפני  ם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של הקבלן אינםא .21.2.4
תימת החוזה או במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המכללה לחתום על ח

 מו.ך את ההתקשרות עהחוזה או להמשי

 הסתלק מביצוע החוזה.וכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן ה .21.2.5

וחד, מענק, או שהציע וכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או ה .21.2.6
ה או ביצועו, ו/או תאם את הצעתו זטובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה 

 למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים. 

 המכללה.  הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות .21.2.7

 גוד לכל חוק או שיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בנייהקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא ר .21.2.8

 דין.  .21.2.9

  )להלן: "הודעת  החליטה המכללה לבטל את החוזה תיתן המכללה לקבלן הודעה על כך בכתב .21.2.10

 ביטול"(.  .21.2.11

, מבלי כללההממקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית למען הסר ספק יובהר, כי בכל  .21.2.12
 .לפגוע בכל סעד אחר השמור לה בדין או בהסכם, לחלט את ערבות הקבלן

  כללי .22

הקבלן לא רשאי יהיה להסב זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, לרבות  .22.1
 חברות הקשורות בו, מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש.

זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו לפי שיקול  המכללה רשאית תהיה להסב .22.2
 בד שלא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיו של הקבלן על פי ההסכם. דעתה המוחלט, ובל

 כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: .22.3

 , כרמיאל51רח' הסנונית  –המכללה 



 - 31 - 

 _______________________הקבלן:___________

אילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כ .22.4
 ( ימים מתאריך מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל; אם נמסרה4הצד הממוען תוך ארבעה )

עם אישור מסירה  בעת מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל –או בדואר רשום  באופן ידני
 ביום העסקים הראשון לאחר אישור שיגורה.  –

 נוקטת באחד המינים )זכר או נקבה( תפורש כמופנית לשני המינים. כל הוראה בלשון החוזה ה .22.5

לה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה כל חוב, בין קצוב ובין להמכ .22.6
 סכם זה או על פי כל הסכם אחר שביניהם או על פי כל דין. שאינו קצוב, המגיע לה מקבלן על פי ה

סכם זה לא יהא לו תוקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על ידי שני כל שינוי בהוראה מהוראות ה .22.7
 הצדדים. 

הסכם זה, בצירוף מסמכי ההליך, משקף את מלוא הסכמות הצדדים ולא יהא תוקף לכל מסמך,  .22.8
 ן הצדדים, אם נעשו, שאינם כלולים בהסכם זה. מצג, אמירה, התחייבות וכד' שנעשו בי

עדים המגיעים לה בהסכם זה או ע"פ דין, לא ייחשב לא מימשה המכללה אחת מהזכויות ו/או הס .22.9
 הדבר כוויתור על מילוי חובה מחובותיו של הקבלן.

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה  .22.10
 וה למקרה אחר. גזרה שו

ה לא יפגעו בזכויותיה של כל ויתור וארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי המכלל .22.11
המכללה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו 

 כויתור מצד המכללה על זכות מזכויותיה.

 ובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.  סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנ .22.12
 
 
 

 

 -חתום:ולראיה באו הצדדים על ה

 

 

__________________     __________________ 
  הקבלן                 המכללה                                      
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 יםם ציבורימפרט לתחזוקת גני

 

 

 כללי .1

 

 "גנים"( ומדרכות –, שבילים )להלן, למען הנוחות ס לעבודות תחזוקה שוטפת של גניםמפרט מיוחד זה מתייח 1.1 
 במכללה.

 עבודות התחזוקה כוללות: 1.2 

וזה יקיים הקבלן מיום חתימת החימים לא יאוחר משלושה : מיד עם חתימת החוזה וטיפול ראשוני .א

מפורט של העבודות בכל הגנים. במהלך סיור זה יוכן רישום  כללהנציג המ סיור ראשוני עם

, ניקיון, גיזומים וניקוי להמשך אחזקה שוטפת של הגנים והבאתם למצב טוב מאודהנדרשות 

נציג חייה הקיימת וכל הדרוש על פי הנחיות עשבייה, תיחוח וקלטור, דישון והשקיה , שיקום הצמ

גנים בתוך חודש מיום ביצוע הסיור לשביעות ביפול הראשוני בודות הטיסיים את ע. הקבלן המכללה

 רצונו המלאה של המנהל.  

: השקיה סדירה ותחזוקת מערכות השקיה על כל אביזריהם, עיבוד הקרקע, עישוב וניקוי, טיפול שוטף .ב

ל ולל ניקוי סחף, זיבול ודישון, הדברת עשביה, מחלות ומזיקים, טיפוכ, תחזוקת מערכת ניקוז

 ת, עצים, שיחים, ורדים, שתילת מילואים וכל הדרוש לטיפול מלא ותקין של הגנים . במדשאו

:  עבודות התחזוקה כוללת הכנת הגנים לשתילת פרחי עונה כולל סילוק שתילי פרחים פרחי עונה .ג

תספק, וכן במידת הצורך  מכללהשא ושתילת פרחי עונה בכל כמות שהשקמלו שיחים רב שנתיים וד

שתילים, באגניות  1000 -כ Mשתילת פרחי עונה בפטיו  י של קווי ההשקיה.או שינו תוספת

 שתילים. 350 -שמפוזרות במכללה כ

 אחרת. כל העבודות המפורטות במפרט זה  יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם כן נכתב מפורשות 1.3 

 

 כלי עבודה מכניים וידניים .2

 ו על ידי הקבלן והם רכושו הפרטי.ים יסופקכל כלי העבודה המכניים והידני 2.1

 רים לביצוע העבודה הנדונה.יכל הכלים יהיו תמיד במצב תקין, וכש 2.2

 הקבלן יעמיד את הכלים הנדרשים לביצוע העבודה הנדרשת בצורה הטובה ביותר ככל שיידרש. 2.3

 יוד הגנה לעובדים.הציוד כולל צ 2.4

 

 ההשקיה השקיה ותחזוקת מערכת.4

 ערכת ההשקיה לפני תחילת ביצוע עבודות התחזוקה.דוק את מעל הקבלן לב 4.1 

 התחלת העבודה ע"י הקבלן מהווה אישור מצדו לקבלה ותקינותה של המערכת על אביזריה.  

מערכת  ההשקיה על הקבלן יהא להודיע על כך  אם ידרשו תיקונים מהותיים ושינויים עם התחלת ביצוע העבודות ב  

את רשימת נציג המכללה ם מתחילת העבודה. כמו כן ובמקביל הקבלן יגיש לימי 20 -לא יאוחר מ לנציג המכללה
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הפגמים הדורשים תיקון לשם קבלת אישורו המלא או החלקי  לביצוע התיקונים ו/או השינויים, כולל עלות התיקונים 

 יום.  30ל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או השינויים שאושרו תוך ו/או השינויים.  ע

 המכללה.ביצוע התיקונים ו/או השינויים שאושרו , כולל עבודה וחומרים תשולם ע"י  ורה בגיןהתמ  

 לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה.   

 ל המערכת על כל אביזריה ומרכיביה. שמדת הקבלן יהיה אחראי בתקופת ההסכם לתחזוקה ותקינותה המת 1.2

את כל התיקונים הדרושים לתיקון כל תקלה במערכת כגון נזילות, דליפות, פיצוץ, א דיחוי ולל מידיתהקבלן יבצע  4.3 

 מטר וכו'. 3מ"מ בצורת ח כל  6עיגון קווי הטפטוף בברזל 

ותמורתם תשולם  אישור מראש ובכתב מאת המכללה,, לאחר קבלת האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו על ידי הקבלן  

 . קבלת פרוט האביזרים שהותקנו בפועל ואישורם על ידי המכללה עשה לאחר. התשלום ייהמכללהע"י 

היא תהא מובהר כי העבודה עצמה כלולה בתמורה עבור ביצוע עבודות התחזוקה עבורה לא תשולם כל תמורה נוספת ו  

 .ן שלך הקבלןעל חשבונ

 גילוי התקלה ינתק הקבלן את הזרימה ויחדשה לאחר התיקון. עם  

מערכת זו תהיה מערכת השקיה קבועה על הקבלן לספק מערכת ניידת על אביזריה, על חשבונו הוא וות שאין במקומ 4.4 

 חזק על ידו.תורכושו של הקבלן ות

ולאחר אישור הצעת  נציג המכללהפי דרישת החלפת אביזרים קיימים לאביזרים חדשים יותר יעשו על ידי הקבלן רק ל 4.5 

בהוצאות החומרים הדרושים לביצוע עבודה זו,  תישא מכללהה .בכתבה מראש ומחיר שתמסר מאת הקבלן למכלל

 אולם מובהר כי העבודה עצמה כלולה בתמורה עבור ביצוע עבודות התחזוקה עבורה לא תשולם כל תמורה נוספת.

  

, תאונות שהוא קיההששקיה שייגרמו ע"י הקבלן  והן ע"י צד ג' כגון : גניבה של כל ציוד במערכת הה כל נזק וחבלה 4.6 

על שעות  24דרכים, עליית רכב על מערכת ההשקיה, חבלה ע"י אזרחים מסיבות שונות,  יתוקנו ע"י הקבלן תוך 

 .חשבונו

שעות מעת קבלת  24ל ידי הקבלן תוך נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודות של העירייה, "בזק" חב' חשמל יתוקנו ע 4.7  

על  ישולמו בקשר לכך והחומרים והתיקון ובכתב על ידי המכללה, חיר מראש, לאחר אישור הצעת מהמכללההודעת 

 .מכללהחשבון ה

עדיפות  -צרכי המים בהתאם לסוגי הצמחייה ההשקיה תבוצע בשעות המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ולפי 4.8  

צווים וההוראות חוקים, התוך שמירה מרבית על חסכון במים. הקבלן יקפיד על מילוי כל ה ,הלילה להשקיה בשעות

 .המים ושאר הרשויות הנוגעות בדברשל נציבות 

הקבלן מתחייב לבצע עבודות היוצרות ו/או גורמות לרעש מעל המידה לאחר שעות הלימודים ובתיאום עם נציג    4.9           

 המכללה.

יקויים כלשהם לרבות יימצאו לה תקינות ושלמות מערכת ההשקיה. במידה ומכללתום תקופת החוזה תוודא הב 4.10 

חלקים פגומים, הקבלן יפעל לתיקון הליקויים ולהשלמת הציוד החסר על חשבונו לאלתר. לא בצע הקבלן את העבודות 

 . נציג המכללהפי שיקבע ע"י כקבוע בס"ק זה יקוזז מהתשלום האחרון המגיע לו עלות התיקון הדרוש, כ
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 ראשי מערכת .5

 הקבלן משך תקופת ההסכם. ת חלה עלתחזוקת ארגזי מערכ 5.1 

נציג ל מידיתאשר נובעת מתקלה בראש המערכת מתחייב הקבלן לדווח על כך  ההשקיהבכל מקרה של תקלה במערכת  5.2 

 ו/או לכל מי שיורה לו המנהל לדווח . המכללה 

 ת. מראש המערכ החלכולה  ההשקיהק יודגש כי באחריות הקבלן תחזוקת מערכת למען הסר ספ 5.3 

 

 עיבוד קרקע .6

ים בשנה לפחות בעזרת קלשונים ו/או מתחחת יעיבוד הקרקע בשטחי שיחים, ורדים וכו' ייעשה ע"י עידור מעמיק פעמ 
שיניים בהתאם לקווי הגובה העבודה  סמ'. עיבודים שוטפים ייעשו על ידי קלטור במקלטר שלוש 20ובעומק מינימלי של 

 ש.פעם בחודלא פחות מ -תבוצע בכל טיפול בגן 

 

 הדברה .7

 , ובתיאום עם נציג המכללה.ה בחומרי הדברה מהסוגים המאושריםהדברת מחלות, מזיקים ועשביה תעש 

חלות שורש ועלה, מזיקי הקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את התפתחות הצמחים וינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מ 
 לרבות חדקונית הדקל. עלה, נברנים וכו'

 

חלה או מזיק כל שהוא ייעשה הקבלן את כל הדרוש להדברה מוחלטת של הפגע. כל חומרי הדברה יהיו מהסוג הופעת המעם  
 ,ות היצרןהמומלץ על ידי המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות, תוך הקפדה על הוראות החוק להגנת הצומח ולהורא

העבודות לאחר שעות פעילות המכללה בתיאום עם יבצע את בדרגת רעילות שמותרת בגינות )ולא של חקלאות(, וכן העובד 
 נציג המכללה.

 

יים, כפפות, וכל אביזר הריסוס ייעשה על ידי בעל מקצוע מאומן לעבודה הנדונה אשר יהיה מצויד באביזרי הגנה כגון משקפ 
 ות הלימודים.שלא בשעו אחר הדרוש

רשויות הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  וטלו ע"יעל הקבלן להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלות שה 
 הדרושים למניעת אסון.

ים מאושרים כגון רהדברת העשבייה תעשה בשטח ערוגות צמחים בחומרים סלקטיביים, בשטחי בור תעשה הדברה בחומ 
 ים במדרכות.. כמו גם הדברת עשב"גול"

  -טחים הדרושים פעמיים בשנהפלאן בשרלהזרמת ט בעל רישיון הדברה על הקבלן להזמין אדם מומחה 

  .לחודשים הרלוונטיים תחזוקה שוטפתהבמחיר לביצוע עבודות ההדברה יכללו כלל עבודות ההדברה והחומרים הדרושים  

  

 

 הטיפול במדשאה .8

 השקיה 8.1 

 שבועות לאחר הגשם הסדיר האחרון.3  -עונת ההשקיה תחל כ  

פעלה תקינות אביזרי ההמטרה. השקיית המדשאה באמצעות מחשב לפני הה אין להשקות בשעות רוח, יש לוודא  
ההשקיה תתבצע בשעות הבוקר המוקדמות,  אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי מצב השקיית הדשא. השקיה

 מערכת.והקבלן יעשה פעם בחודש בדיקת תקינות של ה
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 כיסוח המדשאה 8.2 

ימים כשגובה  5-7. הכיסוח יהיה בתכיפות של נובמברסוף חודש עד  מרץ יש לכסח את הדשא באופן סדיר החל מחודש  
 נציג המכללה., בשאר חודשי השנה יבוצע כיסוח עפ"י בקשת ס"מ 4 -הדשא יהיה כ

 ק. מהשטח הירו 40% -במקרה של איחור בכיסוח אין להוריד יותר מ  

 חלק.  תקבל חתךלפני הכיסוח יש להקפיד על כיוון והשחזת  סכיני המכסחות כך שי  

 כיסוח בסתיו ובחורף ייעשה רק במקרים שהדשא צומח לגובה עקב טמפ' חמות.  

 .20% -במקרים של עשבייה חורפית יש להרים את גובה הכיסוח בכ  

 האוויר. , או בהתאם לתנאי מזגיום 30 -בחורף יש לכסח פעם ב  

 

 מטר. 1.5 -ה מהוא למט כיסוח בחרמש מוטורי יעשה אך ורק במקומות בהם רוחב הדשא  

 דישון המדשאה 8.3 

ק"ג  10יש לדשן את המדשאה לפי המפורט: בגופרת אמון בחודשים אפריל מאי יוני ספטמבר ואוקטובר בכמות של   
 ק"ג לדונם לחודש. 5לדונם לחודש, או באוריאה בכמות של 

  נציג המכללה.הקבלן ידשן גם בזרחן ובאשלגן בהתאם להוראות   

 עות מערכת ההשקיה.דשן באמצאין ל  

 ע"י מדשנת. שן ייעשה בצורה אחידה ככל האפשרפיזור הד  

 מכמות המים ולפזר את הדשן ולהמשיך בהשקיה. 1/3יש להשקות   

מ ליטר מים זאת לאחר השקיה, ואחר כך אין 30וך גר' לדונם בת 500בחודש יוני יש לרסס גופרת ברזל בכמות של   
 שעות. 24להשקות במשך 

 דשן מדשאה חולה.אין ל  

 

 הטיפול בשולי המדשאה )קנטים( .48 

 יש לטפל באופן קפדני וסדיר בשולי הדשא כך שיהיו ישרים מעוגלים עפ"י קו המדשאה.  

 אין לאפשר חדירת הדשא לשיחיות, עצים ומתקנים.  

על שוליים נאים  ולהקפיד מטר 1/2מ' ולהרחיק משיחיות של  2 -ק את הדשא סביב העצים בקוטר של כיש להרחי  
 בילים.לאורך ש

 קיץ.-ניתן לטפל בקנטים באמצעים מכניים או ריסוס בקוטל עשבים שבילים בתקופת אביב  

 הדברת עשבים .58 

. 20%ובחד שנתית לא תעלה על    5%תעלה על  הדשא חייב להיות נקי מכל עשביה שהיא. העשבייה הרב שנתית לא  
 .(סוס כימי במקוםרי)גדול בכל מקרה של מוקד עשביה 

 ישלים הקבלן את המדשאה בקטע זה תוך שבועיים ע"י שתילת שלוחות בצפיפות.  

 הדברת מחלות .68 

-מזיקים מחודש מאימחלות ו הקבלן אחראי לכך שהדשא יהיה בריא ונאה כל השנה, יש לשים לב במיוחד להופעת  
 כללה., הקבלן יקבל הנחיה על זמני הדברה מנציג המספטמבר

 לאחר זיהוי הנזק יקבע הקבלן את הטיפול הנדרש ע"י טיפול כימי בהתאם לספרות המקצועית המתאימה.  

 חיפוי .78 

 יעשה יישור וכיסוי פני השטח במדשאה. נציג המכללהעפ"י החלטת   
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 )קומפוסט חול(  5:1ם בשנה )באביב( קומפוסט משולב בחול ביחס של במקומות אלה יש לפזר פע  

 ר הקרקע יש לדשן את הדישון האביבי ולהשקות.אחר פיזול  

 דילול ואוורור מדשאות .88 

על הקבלן לבצע דילול /אוורור של מדשאות שבאחזקתו. פעולות יבוצעו בציוד מתאים, הפעולות יבוצעו באביב ולפי   
יש לאסוף  ת הדילוללאחר הדילול/אוורור יש לפזר קומפוסט ולהשקות. את החומר שיצא מפעול .מכללהדרישת ה

מהדשא ע"י מטאטא דשא או בכל צורה אחרת במאווררת המוציאה גלילים מהקרקע, יסלק הקבלן את החומר  מידית
 .פוסט יש לבצע דישון חנקני אביבישיצא כתוצאה מהאוורור. לאחר פיזור הקומ

 דשא במרבדיםהנחת  .98 

כל שיהיה בכך צורך, יגיש הקבלן הצעת מחיר כעבודה. שירות זה אינו חלק מהשירותים הנכללים במסגרת תכנית ה  
 בהתאם לעבודות המתוארות להלן: ,נפרדת לביצוע עבודה זו

 עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת:  

  

בודה, זיבולה, יישורה והידוקה והנחת ,  הכשרת הקרקע, עישיוחלט ע"י המכללה אספקת מרבדי הדשא מסוג  

 המרבדים.

 כוללת: בדי הדשאהכשרת הקרקע להנחת מר

: הקבלן יספק זבל אורגני שעבר תהליך קומפוסטציה, ללא זרעים וצמחייה זרה מסוג כל שהוא בכמות של  זיבול ודישון
ליטר לדונם ואשלגן כלורי בכמות  100ליטר למ"ר. בנוסף, יפזר הקבלן זבל כימי מסוג סופר פוספט בכמות של   5-10
ן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד להנחת הדשא.  גני והדשליטר לדונם. פיזור הזבל האור 80של 

 הצנעת הדשן והזבל בקרקע תעשה ביום פיזורו. איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע הזיבול והדישון. 

 לסוג ומקור הזבל האורגני לפני הבאתו לאתר.לה נציג המכליש לקבל את אישור 

 : שלבי העבודה הם:אהנחת הדשתיחוח, יישור הקרקע ו

 א. הקבלן יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים. 

 ב   הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת הדשא

יחוח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת תיחוח מלא ללא  רגבים.  תג.  הקבלן יתחח את השטח 
 ס"מ 20קע יעשה עם הזבל והדשן, לעומק מינימלי של הקר

 ד. לאחר התיחוח, יישר הקבלן את הקרקע יישור שני, על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים

ר הנחת המרבדים. לאחר ההידוק,  במידת ה. הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולאח
 . שור סופיהצורך, יישר הקבלן את השטח יי

ו. הקבלן יניח את מרבדי הדשא על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים. הנחת הדשא מותנית באישור 
באמצעות בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע והידוקה. לאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל 

 המהירה.קליטתו  גלגלת כבדה )כדוגמת חבית מים( להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת

ז. במקרה של מרווחים בין מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים יפזר הקבלן אדמה גננית לכיסוי מערכת 
 השורשים של המרבד וליישור המשטח.

 י הנחיות משתלת הדשא.ח. השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פ

 הרשומות בסעיף זה קובעות הנחיות משתלת הדשא.  וההנחיותט. בכל מקרה של סתירה בין הנחיות משתלת הדשא 

 הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואיכותו. 

 

 הטיפול בעצים  .9

 

 הדברת עשביה 9.1 
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 ה חד שנתית ורב שנתית.השטח מסביב לעצים בכל אזור הגן חייב להיות נקי מעשבי  

 מונעי נביטה + קוטלי מגע, או ריסוס בקוטלי מגע בלבד. בריסוסיםבמשך כל השנה אפשר להשתמש בחומרים כימיים   

 עשביה רב שנתית יש להדביר בזמן שיא הצמיחה והפריחה בקיץ.  

 יש להיזהר מפגיעה בצמחי הגן ובעצים.  

 יזום עצים צעיריםג 9.2 

כל כיווני השמים, הפונים לענפי שלד צדדים  3-5צים הצעירים כך שהם יהיו בעלי גזע מרכזי ובעלי יש לעצב את הע  
ס"מ  60מ' מפני הקרקע המרחק בין זרועות השלד יהיו לפחות  2.2 -בגובה הזרוע הראשונה מהקרקע יהיה לא פחות מ

 והם יהיו בעלי זווית רחבה.

 גיזום עצים מבוגרים 9.3 

ענפים כבדים  ר, הורדתיזומים הבאים: הרמת נוף, דילול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואויהקבלן אחראי לג  
 ומסוכנים לשלד העץ. גיזום, הורדה וסילוק ענפים יבשים וחולים..

הקבלן אחראי כמו כן על  נציג המכללה.כן יבצע הקבלן הרמת נוף גיזום/כריתה של כל ענף או עץ שיידרש לכך ע"י -כמו  
 .ם ענפים / עצים שנפלו בתחום אזור אחריותוגיזו

 מה.נה המתאיכל הגיזומים ייעשו בעו  

 יש לרכז את הגזם ולסלקו מיד לאחר הגיזום.  

 הקבלן אחראי לגיזום ע"י כללי הבטיחות ולהימנע מכל נזק למבנים קווי חשמל ובני אדם.  

 המכללה. נציגגיזום העצים חייב להיות ע"י גוזם מקצועי שיאושר  ע"י   

 תמיכה וקשירה 9.4 

 ס"מ מהעץ בכיוון נגדי לרוח.  30 במרחק שלתמיכת העצים הצעירים תעשה ע"י סמוכה   

 מגובה העץ. 2/3 -הקשירה תיעשה ב  

 מקום הקשירה יהי רך ובאופן שלא יגרום נזק לעץ.  

 ג המכללה., בפיקוח של נציעץ ו/או מתכת יסופקו ע"י הקבלןתמיכות העצים מכל סוג שהוא   

 

 הטיפול בשיחים .10

 השקיה 10.1 

שנים  4ימים זאת עד גיל  5 -יום חולית  14 -ימים, כבידה  10 -הקרקע בינונית  עפ"י סוגמרווחי ההשקיה ייקבעו   
 ולאחר מכן בהתאם למצב הצמח ו/או על פי צרכי הצמחייה ובהתאם לתנאי האקלים במקום.

 עיבודי קרקע 10.2 

סגירת המרחק עשה עד לס"מ. בצמחים צעירים יי 15 -וצע אחת לחודש בכל כלי שהוא ולעומק של כעיבוד השטח יב  
 שבין הצמחים, הקבלן אחראי למניעת כל נזק שהוא למערכת ההשקיה בזמן העיבודים.

 הדברת עשביה 10.3 

ה של הופעת עשביה הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחים יהיו נקיים לחלוטין מעשביה חד שנתית ורב שנתית. במקר  
אמצעים כימיים ע"י קוטלי עשבים מכל סוג יים או במכל סוג שהוא יש לדאוג להדברתה המלאה באמצעים מכנ

 שהקבלן יבחר.

 גיזום שיחים 10.4 

 הגיזומים יתבצעו לפי הצורך, ובהתאם להנחיות נציג המכללה.  

 

 בוורדיםהטיפול  .11
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 .כמו השקיית השיחים הוורדיםהשקיית  11.1 

 דישון וזיבול 11.2 

לדונם בחודש אפריל מאי ובגופרית אמון בחודש ספטמבר  ק"ג  15 בכמות של 20/20/20בדשן  הוורדיםיש לדשן את   
 ק"ג לדונם. 15בכמות של 

מהכמות הנ"ל( יש להצניעה את הזבל  1/3קוב לדונם בחודש מרץ )בכופתיות  2.5יש לפזר קומפוסט מאושר בכמות של   
 ס"מ. 15לעומק 

 גיזום ורדים 11.3 

 ה.יום יסודי יבוצע אחת לשנתיים על מנת לחדש את הצמחיקמל, גיזמהפריחה  2/3גיזום הוורדים ייעשה לאחר ש  

 זרועות.  4-7יש להשאיר  הפקעיםעם התחלת התנפחות   

 בזמן הגיזום יש להחליף זרועות וותיקות בזרועות צעירות.  

 חזירים.יש לסלק ענפים חולים יבשים ו  

 יש להקפיד על גיזום במזמרה חדה.  

 ראשון ועד האחרון.הפריחה ההגיזום ייעשה החל מגל   

 יש לגזום עם התחלת ההתנוונות של הפרח, וכן יש לגזום את הענף לאמצעיתו או מעל עין חיונית.  

 מחלות ומזיקים 11.4 

 הקבלן אחראי לבריאות הורדים.  

 ד עם הופעת פגע  כלשהו.יש לטפל במחלות ובמזיקים מי  

 

 שתילה ונטיעה .12

הל, נאספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המ (:9' )מס 3ר "נטיעת עצים מן הקרקע קוט 12.1

, עומקם מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה 3.00ובגובה  3ס"מ מעל צוואר השורש לפחות " 20בעובי גזע בגובה 

, או 1:3ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור ל של הבורות נקבע עפ"י גודל מיכל העץ.

ן לבור, הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ג כופתיגק" 1.5

מ' לפחות. יש  2.5לפחות ואורכו  2ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך "

הקרקע  השקות אתהגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש ללעטוף את 

המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי 

 הנחיות המפק בשטח.

שרים ע"י המנהל, אספקת עצים בריאים מפותחים ומאו (:8)מס'  2נטיעת עצים מן הקרקע קוטר " 12.2

מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה במידות  2.50ובגובה  2ס"מ מעל צוואר השורש לפחות " 20בעובי גזע בגובה 

100X100X100  ק"ג  1.5, או 1:3ס"מ לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור

על מערכת השורשים, מילוי הבור ותמיכת  כופתיגן לבור, הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוך שמירה

מ' לפחות. יש לעטוף  2.5לפחות ואורכו  2וי מאושר. עובי התומך "חומר חיטהעץ בתומך עץ מקולף ומחוטא ב

את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת 

י העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפק לבור השתילה במים לרוויה.יש לוודא כ

 טח.בש

: אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המנהל, סג א'( 7ליטר )מס'  50ת עצים ממיכל נטיע 12.3

מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה  1.70ס"מ ובגובה  2.0ס"מ מעל צוואר השורש לפחות  20בעובי גזע בגובה 
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ק"ג  1.2, או 1:3יעור ס"מ לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בש 80X80X80במידות 

כופתיגן לבור, הוצאת העץ מהמיכל ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ותמיכת העץ 

יש לעטוף את  מ' לפחות. 2.5לפחות ואורכו  2בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך "

יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור  ר השתילההגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ לבו

יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח  השתילה במים לרוויה.

 בשטח.

מפותחים ומאושרים ע"י המנהל, בעובי : אספקת עצים בריאים (6ליטר )מס'  25נטיעת עצים ממיכל  12.4

מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה במידות  1.2ובגובה  3/8קוטר " רש לפחותס"מ מעל צוואר השו 20גזע בגובה 

60X60X60  ק"ג כופתיגן  1, או 1:3ס"מ לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור

תו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ותמיכת העץ לבור, הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיע

מ' לפחות. יש לעטוף את  2.5לפחות ואורכו  2וטא בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך "קולף ומחבתומך עץ מ

הגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור 

מפקח הנחיות היש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי  יה.השתילה במים לרוו

 בשטח.

: העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים (4ק"ג )מס'  3שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  12.5

ס"מ, הוצאת השתילים מן המיכל  40X40X40מפותחים ומאושרים ע"י המנהל, חפירת בורות לשתילה במידות 

 ג"ר 750או  1:3ר של מירה על מערכת השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעותוך ש

 לרוויה. והשקיהכופתיגן לבור 

: העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים (3ק"ג )מס'  1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  12.6

הוצאת השתילים מן המיכל  ס"מ, 20X20X20מפותחים ומאושרים ע"י המנהל, חפירת בורות לשתילה במידות 

 250או  1:3דמת גן וקומפוסט בשיעור של תערובת אתוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ב

 לרוויה. והשקיהג"רכופתיגן לבור 

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים (: 1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל )מס'  12.7

ס"מ, הוצאת השתילים מן המיכל תוך  15X15X15מידות ומאושרים ע"י המנהל, חפירת בורות לשתילה ב

כופתיגן  ג"ר 100או  1:3ילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של ורשים, משמירה על מערכת הש

 לרוויה. והשקיהלבור 

: הבצלים והפקעות יהיו נקיים ממחלות, מזיקיו ווירוסים. הקבלן יספק פקעות ובצלים )גיאופיטים( 12.8

בין סלעי גומחות שס"מ ב 7קור הפקעות והבצלים . הפקעות והבצלים יטמנו באדמה בעומק של אישור למ

 המסלעה ו/או בכל מקום במסומן בתכניות ו/או על פי הנחיות המנהל. 

 

 שתילת מילואים .13

גן תושמד או יינטע הקבלן עצים, שיחים שונים ורדים בכל כלי קיבול שהוא, כל אימת שצמחיית ה מכללהבהתאם להוראת ה 
 בהשלמת הגינון מכל סיבה שהיא. מכללהיש צורך לדעת ה

 הקבלן לשתול שתילת מילואים. מו כן עלכ  

 הקבלן יהיה אחראי על נטיעה חדשה זו ויהיה אחראי לקליטתם המלאה.  
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שניתן לכך  ובלבד באם יסופקו ע"י הקבלן -עבודת השתילה כלולה במחיר התחזוקה השוטף, עבור צמחים ישולם בנפרד   
 .אישור מראש ובכתב על ידי המכללה

 

 גבולות האתרים .14

 לה בתחום האתר ופולשת אל מחוץ לאתר, תטופל לכל תחום התפשטותה.מחיה הגדצ 

 גדרות חיות ועצים יש לגזום גם מן האתר, הפרטי, של גבולות האתר.  

 ועל חשבונו. כל צמחיה הגדלה מחוץ לאתר, ופולשת לתחום האתר, תיגזם ע"י הקבלן 

 ובלת באתר.באדמה ג יש לגזום ענפים אלה לפי הצורך, גם אם שורשי הצמחייה  

 

 ניקוי האתרים .15

הקבלן ינקה את הגנים לרבות ניקוי שטחי המדרך, שבילים, מדשאות, חורשות, שטחים פתוחים ושטחי בור, דרכי  15.1 
, פחי אשפה, אשפתונים, קבועים או/וניידים, מידיתהאספלט, כורכר ורחבות, כניסות ויציאות לאתרים וסביבתם 

, פסולת המוצנעת בסבך צמחיה, בשטחי שיחים המידיתסדר ומוסכם, וכן סביבתם במקום מוערמות ריכוז פסולת 
 לעין(,  דרכים, תעלות ניקוז. מידיתוערוגות סבוכות )שאינה גלויה 

בצורה זהירה, תוך שמירה על אי פיזור הגזם וחומרי הדברה וכל  הקבלן מתחייב בזה כי עבודות הגינון יתבצעו על ידו 15.2 
 וכים בביצוע העבודות בתוך שטח הגנים.אחרת הכרפסולת 

 מיקרון שיספקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 30הפסולת תמולא בשקי פלסטיק בעובי  15.3 

ורשה או בכל מקום אחר שיאושר הקבלן מתחייב לשפוך על חשבונו את הפסולת כאמור בסעיף זה באתר פסולת מ 17.4 
 ויסוכם עם המנהל.

הפסולת תקבע על ידי המנהל, לפי אופי אתר, מידת וקצב הצטברות הפסולת, לפי עונות השנה, ופינוי  תדירות הניקוי 15.5 
 סמיכות חגים ומועדי התכנסות ציבור בגנים ובאתרים, ובדרך כלל ביחס למידת שימוש הציבור בשטח האתר.

ז, ובכל מקרה, לא ימצא כל קום ריכורוע מהאמור בס"ק זה  שקיות ו/או אשפתונים בגנים ירוקנו מידי יום לממבלי לג  
 שעות. 24פריט של פסולת שלא פונתה יותר מאשר 

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודת ניקיון האתרים לאחר חגים ומאמץ זה כלול בתחזוקה.  15.6 

 רייה.ע"י העי סה על גבי מכונית או עגלה נגררת, ויובילה ויפרקה למקום ריכוז שנקבעהקבלן יאסוף את הפסולת ויעמי 15.7 

 כל השטח שבו טופל ביום מסוים ינוקה באופן יסודי עוד באותו יום. 15.8 

 אשפה. למכליפסולת עלים וכסחת דשא וכו' יארזו ע"י הקבלן בשקיות ניילון למניעת פיזורם ויפונו   15.9 

גן, יש לרוקן את פחי ת בשטח הדאג לניקוי השטח לאחר כל יום עבודה, הקבלן לא ישאיר כל פסולת מצטברהקבלן י  15.10 
 האשפה מידי יום. 

במידה ושטחי הגינון גובלות בשטחים פתוחים לא מוגדרים ידאג הקבלן לנקות את העשבייה מעבר לחלקת הגינון   15.11 
 מ' רוחב לאורך השטח המגונן. 3בפס של לפחות 

חייב הקבלן לטאטא ולסלק מהכביש את לנדיים" לאחר כיסוח מדשאות לאורך איי התנועה השונים או ברחובות "הו  15.12 
 כל "הכסחת" לאורך איי התנועה.

 באתר הקומפוסט של המכללה.קיות מיד לאחר הכיסוח ולפנותם יש לאסוף את הכסחת לש  15.13 

 

 . תחזוקת מערכת ניקוז16        

 .נית העבודההתאם לתכביש לנקות סביב הקולטנים של מערכת הניקוז בתיאום עם נציג המכללה ו         
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 נהלי בטיחות לקבלן גינון ואחזקת שטחי ציבור 

 נוהל זה הינו תקציר הבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן

 למנוע פגיעות בנפש וברכוש.המעניק שירותים בשטח המכללה, על מנת 

 זה ההתקשרות.נפרד מחונספח הבטיחות שבנוהל זה מהווה חלק בלתי 

 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

 על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם המכללה ו/או מנהל התפעול של .1

 בודה.המכללה לקבל אישור לתחילת הע         

 מקרה של חריגה ו/אוהקבלן ב בסמכות מנהל המכללה וממונה הבטיחות מטעמה להפסיק כל עבודה של .2

 אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.         

 במידה ובמהלך אספקת השירותים ע"י הקבלן מתרחש מקרה מסוכן, יש לדווח על כך מיידית לממונה על .3

 גיסטיקה.הלו, למנהל ההבטיחות במכלל         

 : הנחיות והוראות בטיחות להענקת שירותים במכללה

 את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח לן לקיים.על הקב 1

 . ( התקנות והכללים ) חדש

 .על הקבלן להקפיד על קיום כללי הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות והגיהות. 2

 עניין,מך לפי הציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוס.כל המכונות,  3

 או כל רישוי אחר, לרבות של משרד התחבורה.

 –.יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר  4

 בהתאם לצורך/דרישה כציוד מגן אישי בסיסי חובה.

 ה בו קיים סיכוןאתר עבוד.חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל  5

 יתואם עם ממונה הבטיחות במכללה. –בטיחות לרבות עבודה על מנופים. תחום הגידור וצורתו 

 וק..נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או עובדיו תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים על פי ח 6

 .אין לשוטט בשטחי המכללה שלא במסגרת ביצוע העבודה. 7

 קיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם סיום העבודה.ור על ני.יש לשמ 8

 או בא כוחו בכל ציוד של המכללה. הלוגיסט.אין להשתמש ללא רשות ממנהל  9

 שנה/ עובדים שאין להם תעודת זהות כחולה. 18.אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל  10

 מבנה של המכללה יש לדווח על כך למנהל התפעול. לציוד או.בכל מקרה בו נגרם נזק  11

 .אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים, יש להודיע על כך 12

 לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.

 הבעיר אש בשטח המכללה ללא קבלת אישור מראש ממנהל התפעול..אין ל 13
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 נוהל בטיחות לקבלן גינון ואחזקת שטחי ציבור

 

 ות מאת הקבלןבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחנוהל זה הינו תקציר ה

 מכללה, על מנת למנוע פגיעות בנפש וברכוש.המעניק שירותים בשטח ה

 נספח הבטיחות שבנוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

 ל התפעול שלקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם המכללה ו/או מנהעל הקבלן ל

 לת העבודה.המכללה לקבל אישור לתחי

 בסמכות מנהל המכללה וממונה הבטיחות מטעמה להפסיק כל עבודה של הקבלן במקרה של חריגה ו/או

 אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

 קבלן מתרחש מקרה מסוכן, יש לדווח על כך מיידית במידה ובמהלך אספקת השירותים ע"י ה

 פקח עבודה אזורי במשרד העבודה והרווחה.ולמ נהל ההתפעוללמ

 הנחיות והוראות בטיחות להענקת שירותים במכללה

 .על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח 1

 חילת הענקת השירותים בשטח האתר.ת  טרם –חדש)התקנות והכללים.

 קיום כללי הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות והגיהות..על הקבלן להקפיד על  2

 .כל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוסמך לפי העניין, 3

 או כל רישוי אחר, לרבות של משרד התחבורה.

 –ע מגן ואפוד זוהר גן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובציוד מ.יש להשתמש ב 4

 בהתאם לצורך/דרישה כציוד מגן אישי בסיסי חובה.

 .חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון 5

 יתואם עם ממונה הבטיחות במכללה. –רתו בטיחות לרבות עבודה על מנופים. תחום הגידור וצו

 לת מתקן של הקבלן או עובדיו תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים על פי חוק..נהיגה ברכב ו/או הפע 6

 .אין לשוטט בשטחי המכללה שלא במסגרת ביצוע העבודה. 7

 .העבודה.יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם סיום  8

 ציוד של המכללה..אין להשתמש ללא רשות ממנהל התפעול או בא כוחו בכל  9

 שנה/ עובדים שאין להם תעודת זהות כחולה. 18.אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל  10

 .בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מבנה של המכללה יש לדווח על כך למנהל התפעול. 11

 יש להודיע על כך ע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים,.אם לצורך ביצו 12

 לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.

 ש ממנהל התפעול..אין להבעיר אש בשטח המכללה ללא קבלת אישור מרא 13
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