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  :מלווה אגרונום
  עצה חקלאית בע"מ

  מושב אורות 220רח' החרוב 
  
  
  החוזה:ופיקוח הול ינ

 –אגף הנדסה אזרחית 
 מחלקת כבישים ומסלולים

03-9758456  

   Fax: 03-9758455  7נתב"ג ת.ד. 
  

היחידה  –אגף מבצעי קרקע 
 למניעת מטרדי ציפורים 

03-9758151 

 Fax: 03-9758154  7נתב"ג ת.ד. 
  
  

  זה למכרז/חוזהשאינם מצורפים רשימת המסמכים 
  

  עמוד  מסמך שאינו מצורף
    

    פרקים: ןיהמפרט הכללי לעבודות הבני
    השנה  שם  מס'

    2009  מוקדמות  00
    2011  עבודות עפר  01
    2009  והשקיהגינון   41
סלילת מסלולים בשדות   51

  תעופה, כבישים ורחבות
2011    

        
בין באתרי עבודה בדרכים  המדריך להסדרי תנועה

  2012, נובמבר עירוניות
הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי 

  ובשטחים ללא צמחיה תרבותית. משרד החקלאות.
ICAO – Annex 14 

  
כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד 

  הבינוי והשיכון.טחון ומשרד יהב
  

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
  

  הצהרת הקבלן
  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את 
פות לדרישות תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפי

  המוגדרות בהם.
  

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
  

  הערה
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

  אביב.-, תל24בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 
  

  שם הקבלן: _____________________
  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1-'גמסמך 
   מס'חוזה המהווה חלק בלתי נפרד 

  
  תנאים כלליים מיוחדים

  
  

  מוקדמות - 00פרק 
  

  אור העבודהית 00.01
  

הדברה, מניעת עשבייה, דיסקוס, כריתת  כיסוח,זה תבוצענה עבודות  חוזהבמסגרת 
   ל פי פירוט.עצים גיזום, פינוי פסולת הגזם ואחזקת שטחים באתרי רש"ת ע

  
  

  האתר 00.02
  

אתר משמעותו נתב"ג, שדה תעופה פנים ארצי, מתקן ניווט, מסוף גבול, מתקן בקרה, 
  או מתקני רשות שדות התעופה השונים.

  השטחים כוללים אזורים סלולים, שטחי בור, תעלות ניקוז ואזורים צמודים למבנים.
  

  ה:פשדות תעו  
  פה ומחניים.נתב"ג, אילת, עובדה, שדה דב, הרצליה, חי  
    
  (שאינם בשטח שדות תעופה הנזכרים לעיל): מתקני ניווט  
  .מתקן ניווט בעולש  
  .מתקן ניווט שדה תימן  
    

  בכל הארץ. ומתקני רשות שדות התעופה השוניםגבול  מסופיוכן, 
  

  ציוד הקבלן 00.03
  

  כללי  
    

 תקנים בעבודות הדברה וכיסוח/מלצורך קיצור משך ההפרעה לפעילות שדות התעופה
גדול, רוחב עבודה גדול  מכליםישנו יתרון לעבודות בכלים בעלי תפוקה גבוה, נפח 

  וכיו"ב.
כמו כן ישנו יתרון לביצוע עבודות במספר קבוצות במקביל כל זאת לצמצום משך 

  ההגבלות לתפעול.
  

  רשימת הציוד  
  

במשך כל תקופת קבלת צו התחלת עבודה  ויום כי החל מהקבלן מתחייב בזאת   .א
פחות הציוד לכל הבבעלותו ו/או ברשותו לצורך מתן השירות  מצאוי החוזה,

על פי חוזה  להוצאת צו התחלת עבודה, הוכחת קיום הציוד היא תנאי לעילהמפורט 
 .זה

 
  לפחות: 4*4הנע  בעליטרקטורים (שני)  2  .1

 
  גור.ס לצורך ריסוס נדרש כי מרכב הכלי יהיה  .א
ראשון לפברואר של כך שבכל  תקיניםהכלים להיות שמישים ועל   .ב

  ) שנים.שש( 6ילם לא יעלה על גתקופת החוזה 
טרקטרים אלו יהיו בסיווג ובכח מנוע כנדרש להפעלת/נשיאת הציוד 

  הנדרש למתן השרות לרבות הציוד הרשום בסעיף זה.
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ברוחב כיסוח במעבר אחד שלא (שרשרת או צד) מכסחות (שתי)  2 .2
  .נטו כיסוח מטר 1.8יפחת מ 

 
מ', צלחות הדיסקוס יהיו  5ברוחב של לכל הפחות  נגרר דיסקוס .3

. הנגרר יהיה בעל יכולת הרמה ותנועה על °20" ובזווית 26בקוטר 
  אופניים (גלגלי גומי) לחציית כבישים/מסלולים.

 
מערכות ריסוס להרכבה על טרקטור בנפח מיכלים שלא (שתי)  2 .4

 10%ליטר במיכל ולהם מיכל נוסף המכיל לפחות  2,500 –מ יפחת 
מיכל , תדרש הצגת אישור לנושא תשטיפיםלמנפח המיכל הראשי 

 המשרד לאיכות הסביבה. םמטעהתשטיםים 
המיכל הראשי ימולא במים באמצעות מחבר כיבוי אש שבו מותקן   .א

 ל חוזר בחלקו העליון של המיכל.אשסתום 
 10-25על המרססים יהיה מותקן ציוד פנאומטי להתזה לטווח   .ב

  זה ידנית.מטר וכן אמצעים להת
  

  מ'.  20מפוח צד לריסוס מניפה בהתזה למרחק שלא יפחת מ  .5
 

עליהם מרסס ומיכל בנפח המתאים  4*4שני כלי רכב בעלי הנע  .6
  לרישיון הרכב.

 
, כלים שיתגלה כי ביצוע העבודותהקבלן מתחייב לדאוג לשלמות הציוד הדרוש לצורך   ב. 

  זה. הינם מועדים לתקלות לא יחשבו לצורך עמידה בסעיף
  

  
הקבלן מתחייב לדאוג לציוד חלופי בכל מקרה של קלקול הציוד הנמצא בבעלותו ו/או   ג.   

  ע"פ חוקי הבטיחות וברישוי מתאים.ברשותו. הציוד חייב להיות תקני ו
  

      
  
  

  צוות הקבלן 00.04
  

  כללי
במשך כל תקופת החוזה, ו יום תחילת ביצוע החוזהכי החל מהקבלן מתחייב בזאת     

המפורט  צוות העובדיםפחות לכל הלצורך מתן השירות  על ידו או מטעמויועסקו 
  .עבודה התחלת צו להוצאתהיא תנאי  העובדים צוות, הוכחת קיום לעיל

  
  

  צוות הקבלן:
  

מטעמו שיהווה איש קשר עם רש"ת בכל " שיהיה נציג ראש צוות"הקבלן ימנה    .א   
  .תחומי העבודה

יא תנאי לתחילת פעילות על פי הזה  העונה לתנאים בסעיף ראש צוותהצגת 
  החוזה.

  ו/או החלפתו יהיה טעון אישור מראש ובכתב של מנהל. ראש צוותמינוי 
המנהל יהיה רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן לדרוש את החלפתו מבלי לנמק את 

חדש.  ראש צוות(שבעה) ימים להעמיד  7רכה של אהחלטתו. לקבלן תינתן 
  מחליף. ראש צוותף משנה זה תחול גם על כי הוראת סעי המובהר בז
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  :ראש צוות .1     
בתחום ההדברה של  ראש צוותמטעמו יהיה בעל ותק כ ראש צוות .1

  שנים. 5לפחות 
 הגנתליחזיק בהיתר הדברה בתוקף מטעם המשרד  ראש הצוות .2

  הסביבה.
  יציג תעודות בדבר עמידה בקורס: הצוות ראש .3

ילה" המאושר ע"י "מוסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי סל 
 מע"צ. 

 יהיה מועסק ע"י הקבלן.  ראש הצוות .4
יהיה בקי בשפה העברית ברמה המאפשרת תקשורת  ראש הצוות .5

  יומיומית ובקיא באותיות האלפבית באנגלית.
 

 :לראש הצוותהוראות  .2
ע"י המנהל או מי מטעמו תחשב כאילו  לראש הצוותכל הוראה שניתנה  .1

 ניתנה לקבלן עצמו.
, יחתום על ערוך עם המנהל או מי מטעמו את המדידותי ראש הצוות .2

  ויגיש את החשבונות על פי הנחיותיו.יומני עבודה 
, כדי לשחרר את ראש הצוותמובהר בזאת כי לא תהה בהעסקתו של  .3

הקבלן מהתחייבותו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או 
ן לביצוע נכון כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבל

  ומלא של העבודה בהתאם לחוזה.
 

  :ראש צוותתנאים נוספים ל .3
(תינתן תקופה בת של שלושה חודשים מיום חתימת החוזה, על מנת 

לבחון עמידתו של הקבלן בתנאים המפורטים בסעיף זה להלן). אי 
עמידה בתנאים אלו בפרק הזמן הנקוב, תהווה עילה לדרישה להחלפת 

מתאים תחשב להפרה  ראש צוותנוי חוזר של אי מי .ראש הצוות
  של החוזה. יסודית

  
 עם מגדל הפיקוח.יהיה בקי בנוהלי דיבור בקשר  ראש הצוות  .א
בפעילות התפעולית/מבצעית באתרי יהיה בקיא  ראש הצוות  .ב

 .העבודה
 קבלת אישור כניסה קבוע לשטחים המוגבלים בנתב"ג.  .ג
ג ברש"ת, יעבור בהצלחה, לאחר מתן הדרכה כנהו ראש הצוות  .ד

  מבחנים בנושא הנהיגה בשטח המבצעי ועליה על מסלולים.

מאומן היטב בהפעלת הציוד הקבלן צוות אחראי לוודא ש ראש הצוות .4      
ובציוד . עילל 00.03הדרוש לצורך מתן השירות, כמפורט בסעיף 

  הבטיחות הנדרש בכל סוג מלאכה.
  

(שלושה)  3זה, לפחות, להעסיק במסגרת עבודות נשוא חוזה הקבלן מתחייב     .ב    
   .כנדרש ורשיונות הדברה היתר בעלימפעילי ציוד מיומנים, 

אך ורק עובדים שקיבלו את אישור המנהל ו/או המפקח ואישור ביטחוני 
. עובדים, אשר לא קיבלו את אישור יחשבו לצורך עמידה בסעיף זה מתאים

  המנהל לא יועסקו על ידי הקבלן במתן שירות ו/או בקשר עמו. 
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הקבלן מתחייב, לפי דרישת המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של  .1      
עובד מעובדיו ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על 
דרישות המנהל, ו/או המפקח או שנוכחותו באתרי רש"ת אינה רצויה 

לא תישא בפיצויים כלשהם בגין  רש"תלדעת המנהל, ולסלקו מהצוות. 
של עובד מעובדי הקבלן. דרישת המנהל ו/או המפקח,  סילוקו כאמור

כאמור, תהא לפי שיקול דעתם בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם 
 וחובת הקבלן לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) לעיל מתחייב הקבלן להחליפו,  .2
  ו/או המפקח.לאלתר, בעובד אחר שהעסקתו אושרה ע"י המנהל 

  
  

  הזמנות עבודה 00.05
  

  הפרטים חלק או כל  כלולת, אשר תנפרד "הזמנת עבודהכל עבודה תונפק "ל  
  הבאים:          

  .שם העבודה  א.  
  אתר העבודה.  ב.  
  המבוסס על סעיפי החוזה, מינוני וסוגי החומרים לטיפול. אומדן  ג.  
  צוע.יתקופת במועד ו  ד.  
  ול.מינוני וסוגי חומרים לטיפ  ה.  

  
  

  מים  00.06
  

מים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקורות המים 
למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם ואספקתם 
  זמין באתר.נציג המ

  
המים על באספקת קות לספק מים ו/או במקרה של הפסהמזמין במידה ואין באפשרות 

חריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית הקבלן מוטלת הא
  וכו').  (אגירה

  
  י המזמין באתרמניעת הפרעות ותיאום עם נציג 00.07
  

  כלליא. 
בשטחים ואשר יהיו מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם 

  במהלך בצוע העבודה.פעילים 
סימלית בדרכי העבודה הסדירה קת ממתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבוהקבלן 

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה באתר העבודההמתנהלת 
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף 

  כפי שיורה לו המנהל.האתר פעולה מלא עם נציגי 
, למעט נציגי המנהל כאמור. אין תרש"מכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן 

באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם 
  שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

  
   תאום פרטניב. 

  
בכל כניסה לרצועת מסלול בכל אתר יתאם הקבלן העבודה, בין השאר, עם הגורמים 

  המפורטים:
מפקח, מרכז תאום ובזמן העבודות קשר רציף עם  –בנתב"ג  ברצועת המסלולים .1

 מגדל נתב"ג.
 מפקח ומרכז תאום. –בשטח הכלוא בין המסלולים בנתב"ג  .2
ברצועת מסלול בש"ת חיפה, ש"ת מחניים, ש"ת הרצליה, נמל תעופה אילת מפקח,  .3

 מרכז תאום ובזמן העבודות קשר רציף עם מגדל הפיקוח במקום.
 מפקח והנהלת המתקן. –ה דב וברחבה האזרחית בעובדה ברחבות המטוסים בשד .4
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מעבר לאמור לעיל מובא בזאת לידיעת הקבלן פירוט הגורמים איתם יש לתאם כל  .5
  כניסה/עבודה על פי סוגי המתקנים:

  
  

  גורמים לתאום  סוג  אתר רש"ת  תאור האתר
    אלקטרוניקה  עולש  מתקן ניווט עולש

  אלקטרוניקה  שדה תימן  ימןמתקן ניווט שדה ת  מפקח ומחלקת ניווט
מפקח, מחלקת ניווט   אלקטרוניקה  ש"ת מחניים  מתקן ניווט מחניים

  הנהלת ש"ת מחניים
מפקח והנהלת ש"ת   מתקן בטחון  ש"ת מחניים   מחניים -גדר בטחון 

מן העבודה קשר זמחניים. ב
  רציף עם מגדל מחניים.

 – DVORמתקן ניווט 
  נתב"ג

נתב"ג בין 
  המסלולים

מפקח, מרכז תאום   יקהאלקטרונ
  ומחלקת ניווט.

LDA30  מתקןSMCS   מפקח ומחלקת ניווט.  אלקטרוניקה  נתב"ג  

GP30  רצועת  – נתב"ג
  12-30מסלול 

מרכז תאום, מפקח,   אלקטרוניקה
מחלקת ניווט ובזמן 
רצועת  – נתב"ג LOC12  העבודה מגדל נתב"ג.

  12-30מסלול 
  אלקטרוניקה

GP12  רצועת  – נתב"ג
  12-30מסלול 

  אלקטרוניקה

LOC08  רצועת  – נתב"ג
  08-26מסלול 

מרכז תאום, מפקח,   אלקטרוניקה
מחלקת ניווט ובזמן 
רצועת  – נתב"ג  GP08  העבודה מגדל נתב"ג.

  08-26מסלול 
  אלקטרוניקה

LOC26  רצועת  – נתב"ג
  08-26מסלול 

  אלקטרוניקה

GP26 רצועת  – נתב"ג
  08-26מסלול 

ם, מפקח, מרכז תאו  אלקטרוניקה
מחלקת ניווט ובזמן 
רצועת  – נתב"ג  LOC21  העבודה מגדל נתב"ג.

  03-21מסלול 
  אלקטרוניקה

GP21 רצועת  – נתב"ג
  03-21מסלול 

  אלקטרוניקה

PAPI RNW 08-26 * 4   נתב"ג רצועת
  08-26מסלול 

מרכז תאום, מפקח ובזמן   ויזואלי חשמל
  העבודה מגדל נתב"ג.

PAPI RNW 12-30 *4  רצועת  –"ג נתב
  12-30מסלול 

  ויזואלי חשמל

PAPI RNW 21 *2  רצועת  – נתב"ג
  03-21מסלול 

  ויזואלי חשמל

RVR ALL   רצועת  - נתב"ג
  מסלול כולם

  גיהוומטאורול

רצועת  - נתב"ג  RNW 12תאורת גישה 
  12מסלול 

  ויזואלי חשמל

  RNW 12תאורת גישה 
  כלובים

רצועת  - נתב"ג 
  12מסלול 

מפקח, מרכז תאום,   חשמלויזואלי 
  מחלקת תאורת מסלול

נתב"ג בין   נתב"ג –תחנת השידור 
  המסלולים

  מפקח ומרכז תאום.  משדר

  מפקח  מטאורולוגיה  נתב"ג  גיםועמודים מטאורול
נתב"ג בין   ומכ"ם חדש 2תחנת כח 

  המסלולים
  מפקח ומרכז תאום.  מתקן חשמל

  "ק בטחוןמפקח, חפ  מתקן בטחון  נתב"ג  נתב"ג –גדר בטחון 
PAPI 03-21  נמל תעופה   נ"ת אילת

רצועת  –אילת 
  מסלול

מפקח והנהלת נת"א. בזמן   ויזואלי חשמל
העבודה קשר רציף עם 

  מגדל אילת.



  

  7חוזה     רש"ת ה"א 
  
  

7

 
באתר במקביל יעבדו קיימת אפשרות שעל הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו 

  .העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמין
ים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמ

  .ללא כל הפרעה
לא  -עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה 

  כספית ולא בהארכת תקופת הביצוע.
  

  
  אחריות למתקנים קיימים 00.08
  

 הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם
עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן,  כתוצאה מביצוע העבודה.

  על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.
  

הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם ומתחייב לתקן 
, ולשאת בכל ההוצאות, את הנזקים על חשבונו, באחריותו, לשביעות רצונו של המפקח
  הן הישירות והן העקיפות שייגרמו כתוצאה מהנזקים הנ"ל.   

  
  

  ו/או שתפ"א תנועה בשטח נתב"ג 00.09
  

  תוגבל לאתר העבודה בלבד.ו/או שתפ"א עבודתו של הקבלן בתחום נתב"ג 
 הן לצרכי ציוד, חומרי השדהנתיבי תנועה אל מקום העבודה וממנו, יתואמו עם מנהלת 

תנועה תבוצע אך ורק  -רים אחרים, והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא וחומ הדברה
ומסומנים כנדרש ע"י משואה  באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים

  מהבהבת כתומה.
כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל 

  .חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל
מיוחד יש לשים לב בחציית מסלולים כי צמיגי הרכב נקיים ואינם משאירים בוץ/עפר ב

לכלוך אחר על המסלול, בכל מקרה ינקה הקבלן בעצמו ועל חשבונו כל לכלוך שייוצר על 
  המסלול.

  חלים גם על הקבלן. ו/או שתפ"א חוקי התנועה המחמירים החלים על הנהגים בנתב"ג
והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות כניסה ויציאה של כלי רכב 

  קיימות בנתב"ג.
מודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי מנהלת 

. הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיעה, אפשרות השדה
  להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.

  
  ליווי 00.10
  

דרש ליווי ימובע לידיעת הקבלן כי התנועה בשטחי שדות התעופה מוגבלת ויתכן וכי י
  עובדים/כלים בתנועתם.

על הקבלן להערך לליווי זה ע"י הקצאת כח אדם שיוכשר לשם כך או לשאת בעלות כח 
  אדם מתאים.

  
  עבודות שלא תימדדנה 00.11
  

תכולת המחירים" סעיף זה במפרט הכללי " 0083תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף   
מפרט את כל העבודות שלא תימדדנה ורואים את הקבלן כאילו לקח אותן בחשבון בעת 

  שקבע את מחירי היחידה בין היתר כולל הסעיף זה:
  

  שמירה  א.  
  שילוט והכוונת תנועה  ב.  
  בטיחות  ג.  
  תיאום עם גורמי חוץ ופנים  ד.  
  ביצוע מדידות וחידוש סימוני מדידה  ה.  
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 וק פסולת ותשטיפים.סיל  .ו
  ליווי עובדי הקבלן בשטח.  .ז

  
  

  עמידה בלוחות זמנים 00.12
  

  עבודות אחזקה שנתית  .א
הקבלן יקבע לעצמו את לוחות הזמנים לביצוע עבודות אלו ובלבד כי יעמוד 

  בדרישות המפרט לכל תא שטח
במידה שתא השטח אינו עומד בדרישות המפרט יתקן הקבלן, ע"פ החלטת המנהל 

 שעות מקריאה. 24או תוך  את המצב מיידית
  
  :כגון רצועת מסלולים ומתקני ניווט בשטחים מוגבלי גישהעבודות   .ב

  
  צרכים המבצעים/ תפעולים.למועד העבודה יקבע בהתאם , משך וצבק

לי ממועד התרעה לקריאה לביצוע עבודות כיסוח אמיניממראש זמן התארגנות 
 והדברה יהיה ע"פ הטבלה:

  
   נדרש  ציוד ממונעזמן התארגנות

 (לפי הצורך)
  וכלי עבודה ח אדםוכ

  יח' טרקטור לכיסוח  1שעות  24
  טרקטור/רכביח' מרסס  1

 מכסחים ידניים 2

כל הציוד המופיע בתנאי  ימים 3
 החוזה

 

  
למרות האמור לעיל שמורה למנהל הזכות להגדיר עבודה כ"דחופה" ולקצר את 

לולי טיסה יבוצעו במועד הלו"ז הרשום לעיל, עבודות הדורשות סגירת מס
   .הסגירה

  
      

   :שטחי האתרים השונים 00.13
  

  .להלן פירוט השטחים לטיפול הנכללים בחוזה זה, בחלוקה לפי סוג ואתר
נוי על פי צרכי רשות מובהר בזאת כי השטחים הרשומים לעיל ובכתב הכמויות נתונים לשי

  שדות התעופה.
  
  : שדה תעופה מחניים .1

 .דונם 110 - כשטחי בור ברצועת המסלול   .א
 .מ"א 3,200 -כ אורך גדר בטחון  .ב
 .דונם 9 - שטח אתר הניווט כ  .ג

 
 :ופה חיפהעשדה ת .2

 .דונם 165 -שטחי בור ברצועת מסלול כ  .א
 .דונם 10 - שטחי בור מחוץ לרצועת מסלול כ  .ב

 
 :שדה תעופה הרצליה .3

 .דונם 70 - שטחי בור ברצועת המסלול כ  .א
  

 :תל אביב –שדה תעופה דב הוז  .4
 .דונם 17ם לרחבות חנייה למטוסים שטחי בור סומכי

  
 :שדה תעופה אילת/עובדה .5

 דונם. 30שטחי בור ברצועת מסלול ו/או סמוכים לרחבות חנייה סה"כ כ 
  



  

  7חוזה     רש"ת ה"א 
  
  

9

  :שדה תעופה בן גוריון .6
  דונם. 2,800שטחי בור ברצועת מסלול כ   .א
ב  "שטחי בור מחוץ לרצועת מסלול לרבות, שדות, מערומים, תעלות ניקוז וכיו  .ב

  דונם. 1,000 -סה"כ כ
 70 - כמחוץ לרצועות המסלולים שטחי בור שהם שטחי הגנה של מתקני ניווט   .ג

 דונם.
 דונם. 700 -כ )אחריות חטיבת התפעולמחוץ לרצועות המסלולים (בשטחי בור   .ד

 
  :מתקן ניווט בעולש ומתקן ניווט בשדה תימן .7

  דונם. 30 -שטח בור בשטח כולל של כ
  
  

  מיוחדיםותשלום אופני מדידה  00.14
  

  ה בשטחים/קווים/נפחים קטניםעבוד  .א
  .לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים

 
  אלא אם צוין אחרת. ,המחירים בכתב הכמויות הם לכל אתרי רש"ת  .ב

  
   שאינן מופיעות בכתב הכמויות עבודות  .ג

 :שאינן מופיעות בכתב הכמויות, להלןהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות 
  חריגות".עבודות "

של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע /אישור ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה
  עבודות חריגות על דעת עצמו.

לניהול העבודה הכוללת על ידי המפקח, אולם האחריות  נהת העבודה תיקבעושיט
  וביצוע באיכות ובבטיחות הינה בלעדית על הקבלן.

תב הכמויות ייקבעו עפ"י מחירי יוחד להן סעיף בכ אמחירי עבודות חריגות של
  ."שווה ערך" עבודות דומות המופיעים בכתב הכמויות

 01.11ראה סעיף  1בלה מהחלופות בטלצורך חישוב מחיר ריסוס במינונים שונים 
  למפרט.

ועפ"י סדר  אופניםבשני בהעדר עבודות דומות בכתב הכמויות, ייקבעו המחירים 
  העדיפויות:

  .ר מחירים לענף הבנייהמאג – "מחירון "דקללפי  .1
  לפי ניתוח מחירים. .2

  
ביומן העבודה קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב 

  .או תצורף לו
  

  אופן החישוב:
  מאגר מחירים לענף הבנייה. –לפי מחירון "דקל"  .1

ים, המחירים יהיו לפי חוברת "דקל שיפוצים" במהדורתה האחרונה ללא מקדמ
  מהנקוב. 15%קבלן ראשי) ובהנחה של (פרט למקדם 

  
   ניתוח מחירים .2

על בסיס מחיר העבודה יהיה לביצוע העבודה בשלמותה  יםניתוח מחיר
ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור המפקח, ייקבע מחיר  חוחומרים. הניתו

  סופי לאותה העבודה.
 מחיר שיקבע יהיה סופי ועל פיו תשולם התמורה עבור אותה עבודה.ה

  
  י עבודה נוספיםאתר  .ד

עבודות באתרים שאינם מוזכרים בכתב הכמויות יתומחרו על פי האתר הנמצא 
  בסמיכות גיאוגרפית על פי החלטת המנהל.
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  הגשת חשבונות 00.15
    

עבודה על פי סעיפי כתב הכמויות בתאום עם ה בסיוםיוגשו על הזמנות חשבונות  
  ניתן להגיש חשבונות חלקיים. המפקח,

  
מועדי הגשת בשנה,  עד פעמייםנתיים יוגשו במרוכז לכל האתרים חשבונות אחזקה ש

  .המפקחעם  יתואמו  ,החשבונות
קרי: מספר שלמים בגין שנה שבה השרות היה חלקי ישולם החלק היחסי בחודשים 

  מהתשלום השנתי. 1/12החודשים * 
  

  : החשבונות יכללו לפחות את המידע הבא
 בלן הכולל חשבון מפורט.חשבון פרופורמה ממוספר, נושא לוגו הק .1
 .הבי כמויות/יומני עבודדף ריכוז כמויות של כת .2
מידע מלבד ה ,כללייומני עבודה של רש"ת חתומים ע"י המפקח, ביומנים י .3

 רלוונטי כגון:מידע   ,הנדרש בטופס עצמו
מספרי חלקות או הגדרה מדויקת של השטח בו בוצעה  מקום העבודה:  .א

 העבודה, השטח של העבודה.
 ם נעשה שימוש בהם.המינון חומרי ההדברה בסוג ו  .ב
 הוראות מיוחדות: לגבי עבודה ידנית, דגשים לביצוע, מצב השטח.  .ג

  
  

  עבודות בשעות חריגות 00.16
  

דרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע יבמסגרת הסכם זה י
, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של /תפעוליתתמבצעילפעילות ההפרעות 

שבתות שישי ערב, , בימי שישיפועלים ליום, או לעבוד בשעות נוספות, או בלילה, או 
  וחגים.

עבודות האחזקה ברצועת מפעם לפעם מבוצעות כי מובא בזאת לידיעת הקבלן 
  זמן מקומי.  23:50עד  18:00המסלולים בנתב"ג בימי שישי בשעות 

  
פר שעות, בהתאם לדרישות יתכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למס

  המבצעיות/תפעוליות של הרשות.
  

כל תשלום נוסף על מחירי  קבללא יהיה הקבלן רשאי ל עבודות בשעות חריגותעבור 
על הקבלן לקחת  כך גם בגין המתנה או ביטול עבודות שתוכננו, היחידה בכתב הכמויות,

  בחשבון בזמן מתן הצעתו. זאת
  

  
  בטיחות וגהות 00.17

  
וז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג', על הקבלן לאח

ובהוראות חוק  , בהוראות שבתוויות תכשירי ההדברהכנדרש בתקנות הממשלתיות
ואלו המופיעות בנספח  אחרות, לרבות תקנות הבטיחות של רשות שדות התעופה

  .הבטיחות
  

ו נעשית בתנאים בטיחותיים המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וז
  , או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.שאינם הולמים

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לעובדים 
  ו/או לאדם כלשהוא, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  
, עליו להכיר היטב את הקבלןשל  הדברה יהיה על אחריותו הבלעדית תכשיריהשימוש ב

ולנקוט בכל אמצעי  המוסמכות,רשויות הי "השימוש ואת המגבלות שהוטלו ע צורת
  .הזהירות הדרושים למניעת נזק או אסון

  הוראות מפורטות ניתן למצוא בתוויות תכשירי ההדברה המרוכזות באתר:
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/PPIS/tachshiry_hadbara/  
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  שמירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה.  00.18

  
הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים 

להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע 
  העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה.

נסים לרבות פ –כן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 
ונוחותם של  םלביטחונמהבהבים, קונוסים וכל ציוד בטיחות אחר הנדרש על פי המפרט 

הציבור והעובדים, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את כל הציוד בסיום העבודה ולהשאירו 
  ללא מפגעים ו/או מסומן על פי כל דין במידת הצורך.

  וכל זאת על חשבונו.
    

תישא רש"ת בעלות שכר  נוכחות משטרתית,ש פרט לאמור לעיל, בעבודות בהן נדר
  השוטרים.

    
  

  שהות באתר 00.19
  

  מעבר לשעות העבודה. אתרלא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב
  
  

  התארגנות בשטח 00.20
  

על הקבלן לקבל מהמנהל אישור מראש למיקום החומרים, הציוד וצורת התארגנותו 
  בשטח.

וכו', דרוש אישור ת כלים יחני ,ברהההדלתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי 
  ., לרבות נכס בנתב"ג שיועמד לרשות הקבלן בתשלוםהאתרשל מנהל 

מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י 
, הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות האתרמנהלת 

  או גניבת חומרים משל הקבלן. התעופה אחראית לנזק
  
  

  אחריות הקבלן 00.21
  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון   .א
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, 
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם 

דה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך, רואים את הקבלן ובתנאי העבו
ולשלמותם של המתקנים , להצלחת הטיפולים כאחראי לפעולה התקינה

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט 
בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, 

מתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, לכך שה
  ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

  
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם   .ב

בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, 
וזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח ביצוע העבודה שלא בהתאם לח

והן בתקופת הטיפולים מצא את הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של 
האחריות. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו 
ע"י המפקח, באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין 

 בלן אחר.לבצע את התיקון בעצמו או ע"י ק
  

, צומח שאינו שלא יפגע במערכות אקולוגיות אחרות ,אופןבתבצע י ריסוסה  .ג
בע"ח, גופי מים שונים בתחום המיועד להדברה, גידולים חקלאיים סמוכים, 

  בלבד. קבלןכל נזק שייגרם לסביבה, באחריות ה וכו'.
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  כללי - פיקוח 00.22
  

"ג מחולקת לשני י נתבכפי שבא לידי ביטוי בכתב הכמויות האחריות לעבודות בשטח
  גורמים:

 חטיבת האחזקה ומי מטעמה. .1
 חטיבת התפעול ומי ומטעמה. .2

    
  

  סמכויות המפקח 00.23
  

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט 
  ו/או החוזה.

  
, את שטחי הטיפולוהוא רשאי לפרש   מנהלהמפקח הוא נציגו בשטח של ה  .א

ב הכמויות וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב המפרט הטכני וכת
הבנתו. במקרה של סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת 

  של המפקח והמתכנן. חוות דעת או הוראה זו היא סופית ולא ניתנת לערעור.
  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או   .ב
  בצע.צריכות להת

  
להעסקת קבלני משנה, בכפוף לתנאי  מראש הקבלן חייב באישור המפקח  .ג

  החוזה.
  

, , בקטעים ובהפסקותהמפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים  .ד
  ללא תוספת מחיר לקבלן.

או מסוימת המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה 
קבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם חלק ממנה לגבי עבודות אחרות וה

  לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
  

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג   .ה
מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 

לא לפי  המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע
 התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

  
מדידות שביצע המפקח לצורך תשלום ניתן לערער עליהן באמצעות תוכנית   .ו

  מדידה עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך.
  
  

  פיקוח וביקורת העבודה 00.24
  

בכל עת ביצוע העבודות ו/או למומחה מטעמו למפקח  הקבלן יאפשר גישה חופשית
ו/או המומחה  לבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המפקח הםח ויסייע בידיבשט

  את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.מטעמו 
  המפקח יש לערוך דגימה לאחר מילוי המרסס ולשלוח למעבדה. תבהנחיי

  
  

  כחלק ממדיניות סביבתית הצמצום השימוש בחומרי הדבר 00.25
  

לידיעת הקבלן כי למען איכות הסביבה יתכן ויופחת השימוש בחומרי הדברה  מובא
ויוגבר השימוש באמצעים אגרוטכניים בתלות בכך כי לא יהווה הדבר מפגע למשיכת 

  ציפורים.
לצורך כך מתבצעים בנתב"ג ניסויים בצמחים שאינם מושכים ציפורים וככל שהניסוי 

  חת.יצליח יתכן והשימוש בחומרי ההדברה יפ
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  אתר העבודה ניקיון 00.26

  
מכל פסולת לכלוך,  ווסביבת, ו/או התשתית, השטחבגמר העבודה על הקבלן לנקות את 
חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור את האתר  ,חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה

  .וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח
  

המשרד ואריזות ריקות מטופלות על פי הנחיות  שתשטיפים אלוודעל הקבלן במיוחד 
  לאיכות הסביבה וכל הנחייה רלוונטית אחרת.

  
לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי  ,עבור מילוי תנאי זה

  הצעתו.
    

  
  סילוק פסולת 00.27
  

, אתרסילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל מחוץ ל
שפך מאושר ע"י לאתר  סולת תטופל ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ותפונההפ

  יום ולפי הוראות המנהל. מידי. סילוק הפסולת יעשה המוסמכת ע"פ סיווגההרשות 
  
  

  מחירי יחידה 00.28
  

למעט כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, כוללים מחירי היחידה 
   וע מושלם של העבודהוכן כל הדרוש לביצ מס ערך מוסף

  
  

  היקף העבודות 00.29
  

  בלבד.הוא בגדר אומדן  ,כתב הכמויותהיקף העבודות, כפי שבא לידי ביטוי ב
  

 כתבהכמות בסעיף כלשהו בהיקף העבודות בפועל, לשנות את המזמין רשאי לשנות את 
הכמויות, ואף לבטל סעיפים ו/או פרקים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי 

, וכן עילה לתביעה ירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בובמח
  כלשהי.

  
  

  
  

  
  
  

  חתימת הקבלן: _________________
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  2-'גמסמך 
  

  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
  

  באחריות אגף הנדסה אזרחיתעבודות  – 1חלק 
  

  עבודות אגרוטכניות - 02 פרק  ,הדברהבודות ע -  01פרק 
  

  בואמ 01.01
עבודות בשטחים בשדות תעופה נתב"ג, מחניים, חיפה, הרצליה,  יםכולל ים אלהפרק  

  .ואתרי ניווט עולש ושדה תימן שדה דב ונמלי תעופה אילת ועובדה
בהם על הקבלן לתאם מראש את העבודה  פעילותשטחים שלצורך העבודה בעיקר ב

  .ולהיות בקשר מתמיד עם מגדל הפיקוח
ניווט שהפעילות בהם עלולה לשבש את  מתקני, , רחבות חניהליםלדוגמא: רצועת מסלו  

  .ב"פעולתם וכיו
  

   אור כללי של העבודהית 01.02
על פי על המפרט ועבודות אגרוטכניות  הדברהתבוצענה עבודות  ים אלהבמסגרת פרק  

שלהלן ובכפוף לכל התקנות הרלוונטיות של משרד החקלאות והמשרד לאיכות 
  הסביבה.

  
   מועדי  הטיפולים 01.03

  
על בהתאם לתוכנית העבודה העקרונית של אגף הנדסה אזרחית טיפולי ההדברה ייעשו 

שבאה לידי ביטוי במפרט זה או הנחיות צת האגרונום להמובהתאם למצב השטח פי 
  .נוספות במהלך תקופת השרות

  
ם יפשריטיפולים א השלושה טיפולים מתוך ארבעעקרונית כוללת  הדברהעבודה להתוכנית 
  בשנה:

 .חורף מקדים-תיוס .1
 .אביב-חורף מאוחר .2
 .קיץ מוקדם .3
  .קיץ מאוחר .4

  
  מיוחדים תשלוםו אופני מדידה 01.04

  
 יהיה על פי הסעיף בו מופיע הרכב התכשירים המתאים.ריסוס התשלום בגין עבודות ה

  
הסעיף המתאים בכתב  על פיימדדו ביחידות שטח או אורך וריסוס  עבודות כיסוח

  .הכמויות
  

לה כי כמות חומר ההדברה נמוכה מהנדרש יבצע הקבלן ריסוס במידה ובבדיקה יתג
מחודש במינון מלא ללא תוספת עלות זאת בנוסף לפיצויים אחרים הנובעים מהצורך 

  לסגור מסלולים בשנית.
  

  תנאי שטח שאינם מתאימים לעבודה 01.05
  

לא ניתן לפעול  ,לדעתו ,על מקומות בהםבפני המפקח מראש באחריות הקבלן להתריע   
עים ממוכניים בפני המפקח לפני תחילת העבודה, באם נדרשת פעולה ידנית ו/או באמצ

  התערבות כלים אחרים יציין זאת המפקח ביומני העבודה.
  לא יקבל הקבלן תשלום בגין עבודה שלא תאושר ביומן העבודה.
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  תנאי מזג האוויר 01.06

יצוע העבודה לדעת הקבלן מזג האוויר במועד שתואם לעבודה אינו מתאים לבשבמידה   
יודיע על כך למפקח, במידה והתפתחו תנאים שאינם מאפשרים המשך העבודה במהלך 

  הפעילות תופסק העבודה רק בתאום ואישור המפקח.
במקרים אלו לא יקבל הקבלן כל פיצוי בעבור התארגנות ו/או צריכת חומרים ו/או 

  בטלה.
  
  

  שדה התעופההפסקות עבודה ע"י גורמי  01.07
  

הקבלן לפנות את השטח ע"י המפקח או נציג מוסמך אחר של שדה מבמידה ונדרש   
). יפנה השטח , עובד בטחוןהתעופה (כגון: מנהל השדה, מגדל פיקוח, מרכז תאום

  מיידית ויודיע למפקח.
במקרים אלו לא יקבל הקבלן כל פיצוי בעבור התארגנות ו/או צריכת חומרים ו/או 

  בטלה.
  

  פיצויים מוסכמים 01.08
  

 עטייןאשר נגרמו בהעבודה מסיבות  הלא בוצע המתוכנן/מתואםבמועד במידה ש .1
, העדר ציוד מתאים לרבות ציוד כח אדםבקבלן כגון: תקלה טכנית, בעיות של ה

כל בקרות  מהתמורה המגיעה לו, ₪ 2500יופחת סכום של  , אזי "בויוכ יבטיחות
 ,חוזהב מפורטיםה נוספיםזאת בנוסף לסעדים ו אחת מהנסיבות המפורטות לעיל,

  בגין הפרות החוזה.
  

רבות הוראות ל ,מתאים על פי התקנות ימצא עובד ללא ציוד בטיחותיבמידה וי .2
התמורה המגיעה מ ₪ 100יופחת סכום של  ,והוראות רש"ת םהדפייות של התכשירי

  בגין כל הפרה שנרשמה ביומן. לו,
הדבר  במידה והמפקח יחליט כי אין להמשיך בעבודה בהעדר ציוד בטיחות ייחשב

  .1המופיע בסעיף ינוכה הסכום  ,אלו לא הגיעה הקבלן לעבודה במועד המתוכנןכ
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   חלופות ריסוס 01.09
  

ל לפני כל ריסוס תקבע חלופת ריסוס מהטבלה, ע"י המפקח או אגרונום, התשלום יתבצע ע
  פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

  .הבלחלופת הריסוס כולל את כל החומרים המופעים בתא המתאים בט
  

  חלופות ריסוס בחלוקה לקבוצות מחיר: – 1טבלה 
  
  

  קבוצה ד'  קבוצה ג'  קבוצה ב'  קבוצה א'  
חומר   

  הדברה
  מינון

סמ"ק/דונ
  ם

חומר 
  הדברה

  מינון
סמ"ק/דונ

  ם

חומר 
  הדברה

  מינון
סמ"ק/דונ

  ם

חומר 
  הדברה

  מינון
  סמ"ק/דונם

 ארסנל  1
 דיאורקס
 גול
 בסטה

500  
800  
200  
500  

  ארסנל
  דיאורקס
  לגטו

  גליפוסט

600  
500  
100  
300  

 בסטה
משטח
DX 

800  
500  

 טומהוק
 גליפוסט
משטח
DX 

200  
1000  
500  

 ארסנל  2
 דיאורקס
 אליון
 גליפוסט

500  
700  

15  
600  

  בסטה
  DXמשטח

  טומהוק

1000  
1000  
600  

 בסטה
משטח
DX 

900  
200  

 גליפוסט
 בסטה

1000  
500  

 בסטה  3
 טומהוק
 DXמשטח

1400  
900  
200  

 טומהוק        
 גליפוסט

300  
200  

  
 דיאורקס  4

 ארסנל
 גליפוסט

500  
800  
300  

            

              500 4גרלון   5
  
  

  .את החומרים יש לרכוש ממשווק מורשה בלבד מטעם היצרן
  

 להמציא תעודות משלוח ואישורים בדבר מועדי קניה וכמויותעפ"י דרישת המפקח יש 
  חומרי ההדברה.

  
שהומלצו בחומרי הדברה או ו/ וןחומרי הדברה הכלולים במחירהריסוסים יתבצעו ב

מומלצים ומאושרים לשימוש  חומריםבכל מקרה בזמן הטיפול יהיו כל ה .ע"י אגרונום
הוראות על משרד החקלאות, תוך הקפדה מלאה בע"י האגף להגנת הצומח ולביקורת 

  החוק להגנת הצומח והוראות היצרן.
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  וצות מחירודרישות לקב מפרט מינונים – 2לה טב
  

  

עמודה 7עמודה 6

חומר
מינון 

(סמק/ליטר)

נפח 
תרסיס

סוג 
הדברה

בדיקה 
ראשונית 
להצלחה

משך אחריות 
לטיב הביצוע

50020-30ארסנלמספר ריסוס:
80020-30דיאורקס1

20020-30גולקבוצה א'
50020-30בסטהשורה 1

700דיאורקסמספר ריסוס:
50020-30ארסנל2

1520-30אליון קבוצה א'
60020-30גליפוסטשורה 2

140020-30בסטהמספר ריסוס:
90020-30טומהוק3

קבוצה א' 
משטחשורה 2

20020-30

50020-30דיאורקסמספר ריסוס:
80020-30ארסנל4

קבוצה א' 
גליפוסטשורה 4

90020-30

מספר ריסוס:
5

קבוצה א' 
שורה 4

500דיאורקסמספר ריסוס:
600ארסנל6

100לגטו קבוצה ב' 
300גליפוסטשורה 1

1000בסטהמספר ריסוס:
7DX 1000משטח

קבוצה ב' 
טומהוקשורה 2

600

800בסטהמספר ריסוס: 8
קבוצה ג' 

משטחDXשורה 1
500

900בסטהמספר ריסוס: 9
קבוצה ג'   

משטחDXשורה 2
200

מספר ריסוס: 
טומהוק 10

200

1000גלייפוסטקבוצה ד'
500משטח DXשורה 1

מספר ריסוס: 
גלייפוסט11

100020

קבוצה ד' 
בסטהשורה 2

500

מספר ריסוס: 
טומהוק12

300

קבוצה ד'  
גלייפוסטשורה 3

200

שלושה חודשים20

חודשיים20מגע
טריקלופיר 
(גרלון 4)

50050

שלושה חודשים20קיץ20-30

חודשיים20אביב20-30

שלושה חודשיםקיץ20-30

חודשיים20אביב20-30

שלושה חודשים20קיץ20-30

חודשיים20אביב20-30

שלושה חודשים20קיץ20-30

קיץ

חודשיים20סתיו 

שלושה חודשים45חורף

שלושה חודשים45חורף
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  מדדים להצלחת הטיפול וטיפול חוזר 01.10
  

לאחר תקופת  5%הצלחת טיפול תחשב כאשר כיסוי הקרקע בעשביה לא יעלה על 
  .6עמודה  2קה הראשונית כפי שמוגדרת בטבלה הבדי

  .7עמודה  3יות לכל ריסוס מופיע בטבלה מס' משך הזמן בו נדרשת אחר
  

, הקבלן יבצע ריסוס חוזר , בכל שלבה מהמצופהבמידה וייקבע כי יעילות הריסוס נמוכ
  על חשבונו, לא יאוחר משבוע מיום ההודעה.

  
  לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת. ,למען הסר ספק, בגין ריסוס חוזר

  
לאחר ביצוע הריסוס החוזר ייבדק האתר בשנית, באם יימצא האתר לשביעות רצונו גם 

  של המזמין לא יידרש טיפול נוסף.
 

  
 ום בגין מינונים שוניםתשל 01.11

  
יתבצע חשוב פרטני  1במידה ויקבע צורך במינונים שונים מהותית מהחלופות בטבלה 

המצורפת למציאת הסעיף המתאים והתשלום יהיה על פי ההנחה שנתן  3על פי טבלה 
  הקבלן.

  
הינם קבועים לכל תקופת החוזה (הצמדות יחולו על  כתב הכמויותהמחירים הנקובים ב

  חוזה).מחירי ה
 

  פירוט חומרי ההדברה ומחירון – 3טבלה 
 

גרם חומר פעיל   חומר פעיל  
  ק"ג\בליטר

שמות תכשירים גנריים 
  3מורשים בקבוצה

תכולת 
  אריזה

מחיר 
 לאריזה

מחיר 
 ק"ג\לליטר

דיאורקס, דיוקרון, דוריאן,   800  דיאורון  1
  סאנדורון

  52  260  ליטר 5

  200  1000  יטרל 5  ארסנל, שוטגאן  240-250  אימאזאפיר  2
ראונדאפ, גלייפוגן, גלייפון,   S  480-גלייפוסט  3

טייפון, גלייפוס, טורנדו, 
  רונדומור, רונדופז, גאלופ

200 
  ליטר

1200  5.45  

  84  420  ליטר 5  טומהוק, סטרן, פלאטון  200  פלורוקסיפיר  4
  380  1900  ליטר 5  , טריבל4גרלון   480  טריקלופיר  5
  83  830  ליטר 10 סטה, בסט ביי, פאסטרב  200  גלופוסינט אמוניום  6
גול, גלאון, גליגן, גליל,   240  אוקסיפלורופן  7

  אוקסיגל
  34  340  ליטר 10

  28  140  ליטר DX5משטח   800  אלקריל פוליאתר  8
  106  530  ק"ג 5  אורגן, הנטר  800  ברומציל  9

אינדאסיפלאם מקבוצת   500  אליון  10
HRAC -1  

  2400  1200 ליטר 0.5

11  Clopyralid  100  490  490  1  לונטרל  
12  DIFLUFENICAN500  130  650  5  לגטו  

  
  
 

  במפרטשימוש בחומרי הדברה שאינם מופיעים  01.12
  

יקבע מחיר  3בטבלה אינם מופיעים שבמידה ויורה המפקח על שימוש בחומרי הדברה 
יסוד לחומר ההדברה על המחיר שמופיע בחשבונית הקנייה בתוספת רווח קבלני של 

12%.  
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  אחסנה וטיפול בחומרים 01.13
  

בכל יום עבודה יספק הקבלן לאתר את כמות חומרי ההדברה הדרושים לעבודה ובכל 
  רשת היתרים ותשתיות מיוחדות.ומקרה לא יאחסן בתחום רש"ת חומרים בכמויות הד

הקבלן אחראי לטפל על פי החוק באריזות הריקות והתשטיפים וכן לספק את כל הציוד 
    הדרוש לשם כך.

  
  

 הנחיות כלליות  01.14
  
  כל ציוד הריסוס חייב להיות מכויל.  .א
המכוונת כך  O.C. 20ריסוס בפומית "זורקת" הצמודה למרסס תהיה מסוג   .ב

  שכאשר הטרקטור עומד ישר, חלק מניפת הריסוס העליון יהיה מקביל לקרקע.
לטיפולים במקומות סמוכים לגינון או גידולים תרבותיים יש להוסיף לתרסיס   .ג

  על הוספת תכשיר זה. לא תשולם תוספת למחיר היחידה ע רחף.תכשיר מונ
מקומות בהם מי נגר מהמסלולים (והשוליים המטופלים) מגיעים למאגרי מים   .ד

המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים (אינפורמציה על כך ניתן להשיג ברשויות 
ו א 40הניקוז האזוריות) אין להשתמש בתכשירים אאוסט, וארסנל אלא בטומהוק 

 סטרן.
ל חוזר ומחבר כיבוי אש ובשום אמילוי מיכלים יעשה באמצעות פייה עם שסתום   .ה

 מקרה לא בטבילה.
 ., לפני הפינויאת האריזות הריקות בכל יום יש לשמור לספירה  .ו
מיצרנים שאינם מופיעים  שבטבלהאין להשתמש בחומרי הדברה שווה ערך לאלו   .ז

 ברשימה ללא אישור מראש ובכתב של המפקח.
  

  יסוס ידני בתפרים וסדקיםר 01.15
 

מתייחס לעבודות ריסוס באמצעות מרסס גב לאורך תפרים וסדקים   01.01.05סעיף 
, במידה והסדקים נרחבים יבוצע ריסוס לכלל השטח על פי סעיף בשטחים סלולים

  מתאים.
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  עבודות אגורטכניות -  02פרק  2
  

  דיסקוס 02.01
  

  ס"מ. 11.5תלמים בעומק  הדיסקוס יעשה כך שיווצרו
  

  מ' נדרש כי המדסקס יהיה פירקי. 5נעשה בכלי הרחב מ  סבמידה והדיסקו
  

  ".9המרחק בין הצלחות יהיה 
  

  הצלחות האחוריות "יחתכו" השטח בין שתי צלחות קידמיות.
  
  

  כיסוח עשבייה  02.02
  

  מ'.  1.8אמצעי הכיסוח יהיה ברוחב של לפחות 
  כסח עשבייה נמוכה ושרועה.אמצעי הכיסוח יהיה בעל יכולת ל

  
במידה ואמצעי הכיסוח אינו מרסק בנוסף לאחריות הכוללת של הקבלן לניקיון מובהר ו

הקבלן לאסוף ולפנות  שיידר ןניקיומפגע  ותעשב היוצרהעשב או ישנן שאריות  את
  יסוף והפינוי כלולה במחירי היחידה.העשב. עלות הא

  
  

   
  עבודות יומיות -  03פרק 

  
  

 כללי 03.01
  

  פרק זה מתייחס לעבודת שימדדו ביחידת זמן על פי סוג המלאכה והכלים הרלוונטיים.
  

       
  
  שיטת העבודה 03.02

  
על פי הוראות הפיקוח יבצע הקבלן עבודות הנמדדות ביחידת זמן ובאופן שקבע 

  המפקח.
  

הקבלן ראשי להציע שיטת מדידה חלופית או אופן ביצוע אחר אך מפקח רשאי לסרב 
על ידי הקבלן מכל שיקול שהוא לרבות צמצום משיכת חיות בר,  לשיטה שהוצאה

  ושיקולי איכות סביבה. , הפחתת לכלוךציפורים
  

 
 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 03.03

  
 בפועל.יום עבודה לצורך תשלום סעיף זה יחשב משך העבודה   .א
קביעת יום העבודה לצורך התשלום לקבלן אינה פותרת הקבלן מתשלום על פי חוק   .ב

 יו.לעובד
מובהר כי יתכן ושעות העבודה יהיו בשעות חריגות ו/או ימי מנוחה ועל כך לא   .ג

  ישולם תעריף שונה, על הקבלן לשכלל עליות אלה בהצעתו.
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   אחזקה שנתית -  40פרק 
  

  
 כללי 04.01
  

   פרק זה מתייחס לטיפול בשטחים בהתאם למפרט תפקודי.   
  

  לא תלות בכמות העבודה בעבור עבודות אלו יקבל הקבלן תשלום קבוע ב     
  שהושקעה.     
  
  
  שיטת העבודה 04.02

  
  שתאושר בכתב ע"י המפקח. שיטהיבצע העבודה בהקבלן 

  
צמצום כל שיקול שהוא לרבות על ידי הקבלן מ ההמפקח רשאי לסרב לשיטה שהוצא

  שיקולי איכות סביבה., ציפורים ומשיכת חיות בר
  

 
 מיוחדים אופני מדידה ותשלום 04.03

  
 עד פעמים בשנה. תתבצעעבודות שנתיות התחשבנות בגין  .1
לשנות (להגדיל ו/או להקטין) תאי שטח על פי צרכיה, לא רשאית  רש"ת .2

 יחול שינוי במחירי היחידה בגין שינויים כלשהם.
על פי המחיר  היחסי  במידה ויחולו שינויים בכמויות, ההתחשבנות תעשה .3

 ליחידת מידה. 
יקבל הקבלן תשלום יחסי במידה ושינוי בוצע במהלך שנה קלנדרית  .4

 בחודשים שלמים בגין העבודה.
באם לא טיפל  .המפרטיתבכל חריגה מהדרישה  מידיתבלטפל  לןהקב על .5

 .מהתשלומים לקבלן₪ 2500של  סכום קוזזי ,ממועד ההודעה שעות 24תוך 
  .נוספים ₪ 2500 יקוזזו ,נוסף חריגהכל יום  בגין

 
) לעיל מעבר 5( 04.03בלן המפורטות בסעיף ביצוע התחייבויות הק כי אי ,בזאת מובהר

וכי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על  ,מהווה הפרה יסודית של החוזה ,פעמים שלושל
פי החוזה ו/או עפ"י כל דין, רשאית הרשות לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים 

כאמור, ויחולו בעניין זה הוראות  המפרטיתמטעמה את הטיפול בחריגה מהדרישה 
  לחוזה. 23סעיף 

  
  

  גישה לאתרי השרות 04.04
  

 סלולים והפרעה מככלל אזורי השרות שנקבעו לאחזקה שנתית אינם דורשים סגירת 
 לתפעול השדה.

  
           בסעיף  מופיעהביצוע העבודות רשימה עקרונית של גורמים איתם יש לתאם 

 גישה תתאפשר בתוך שני ימי עבודה ממועד הבקשה. במפרט הטכני. 00.07
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  טיפול בשטחי בור – 014.10.-01.4.05ף סעי
  
  

  כללי  1.1
  

סעיף זה מתייחס לעבודת בשטחי בור שהם מישוריים בעיקרם, מטרת הטיפול מניעת היווצרות 
  עשבייה שתמשוך חיות בר ובמיוחד ציפורים.

  
  

  רמת השרות הנדרשת: 1.2
  

  ס"מ. 10השטח יטופל כך שבכל ימות השנה גובה העשבייה הממוצע לא יעלה על 
  ס"מ או ישנה פריחה. 20יש לבצע כיסוח מיידי כאשר ישנה עשבייה מפוזרת שגובהה מעל 

  ס"מ.  20מעל  גה תחשב המצאות מרבד עשביה שגובהוחרי
  

שעות.  24לדרישה זו בתוך  תלרש"ת שמורה הזכות לדרוש ביצוע טיפול מיידי ועל הקבלן להיענו
  ציפורים). מפגע כדוגמת משיכת(במידה ונוצר 

  
  ניקוזטיפול  בתעלות  –024.10. סעיף 

  
  כללי  1.1

בשטחים המוגבלים בכניסה ודורשים תאום עם גם יחס לעבודות בתעלות פתוחות יזה מת סעיף 
  .נוספים פרט למפקח כגון גורמי בטחון ותפעולגורמי 

  
  .בדפנותוחתירות נים בדפנות משופעות ובעונות מסוימות ישנו חירוץ יהשטחים מאופי

  
: אין לרסס תעלות ניקוז המובילות מים אל בריכות המשמשות להשקיה בקוטלי עשבים רהאזה

  שאריתיים (אוסט ארסנל וכדומה).
  
  

  רמת השרות הנדרשת 1.2
  

  ס"מ. 10השטח יטופל כך שבכל ימות השנה גובה העשבייה הממוצע לא יעלה על 
  

  ס"מ. 20מעל  המצאות מרבדי עשבייה שגובהםחריגה תחשב 
  

שעות.  24לדרישה זו בתוך  תשמורה הזכות לדרוש ביצוע טיפול מיידי ועל הקבלן להיענולרש"ת 
  (במידה ונוצר מפגע המושך ציפורים לדוגמא).
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  ורצועת אבטחה טיפול בגדרות בטחון – 044.10. 034.10. סעיפים

  
  

  כללי  3.1
  

  ותלתליות. , אלקטרוניותגדרות בטחוןבו עוברות  יחסות לשטח יהעבודות בפרק זה מת
הדרך ולל נית, קרבה לשטחים מעובדים, כברצועות צרות בהן נדרשת עבודה ידמאופיין השטח 

  הצמודה לגדר ושטח עפר שבין הגדרות.
  
  

  תכולת העבודה 3.2
  

 , ובדרך הצמודה ושוליה.ברצועה שבין הגדרות ות הבטחון,העבודה כוללת טיפול בשטח גדר
  .וכי לתנאי השטח התאםמשתנה במובהר כי רוחב הרצועה 

הרצועה שמטופלת בסעיף זה היא משולי הדרך המרוחקים מהגדר (באם קיימת) בסמיכות לגדר 
  מ' מעבר לגדר החיצונית באם אין במקום תעלת ניקוז או שטח מעובד. 10ועד ל 

  
  

  רמת שרות נדרשת 3.3
  

, בחריצי שך כל ימות השנה, בשטחי מצעמס"מ ב 10תהיה בגובה עד  עשבייה ברצועת הגדר
  בכביש ובין גדרות קרובות אין לאפשר צמיחת עשבייה כלל.

על הקבלן לנקוט  לשהי ותיצור מפגע לגלאים או גורם משיכה לחיות ברבמידה ותופיע וצמחיה כ
  למפרט. 3.ה בפרק 3שעות ממועד ההודעה וזאת בניגוד לאמור בסעיף  6פעולה מתקנת בתוך 

דה למתקנים אלו. קנסות וניכויים יהיו על פי הרשום על הקבלן לגלם עלות זאת במחיר היחי
  בסעיף.

  
  

  אופני מדידה ותשלום 3.4
  

  התשלום על פי מחיר ליח' מידה. מדידות יעשו על פי המפרט.
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, ניווט, חשמל ואזורים מתקנים:אחזקה שנתית של  13.4.10עד  5.04.10סעיפים 
  קריטיים אחרים.

  
  

  כללי  3.1
  

ואזוריים  ויזואלי חשמליות לשטח הגנה של מתקני ניווט, ציוד עזר יחסיהעבודות בפרק זה מת
  .שאינם ברצועת מסלול ים אחריםיקריט

  
אם זאת נדרש לתאם העבודה  ה למתקנים בסעיף זה אינה דורשת כניסה לרצועת מסלול,הגיש

ההגנה ולהודיע על היציאה מהמתחם לגורמים כמפורט  ולקבל אישור לפני הכניסה לשטח
  למפרט. 00.04בסעיף 

  
  

  תכולת העבודה 3.2
  

המתקנים ובשטח ההגנה שלהם שהינו ברובו מישורי, בסמוך העבודה כוללת טיפול בשטח 
  למתקנים תתכן עבודת ידיים.

  
  למפרט הטכני. 00.13התשלום הוא לכל מתקן בנפרד, סך השטחים בכל אתר מופיע בסעיף 

  
  

  רמת שרות נדרשת 3.3
  

  ס"מ בכל זמן. 10לא יעלה על שטחים אלו בגובה העשבייה 
  

עשביה בשטח ההגנה תעלה על גובה רמת השרות הנדרש יש לבצע מיידית כיסוח לגובה במידה ש
  המותר ולנקוט בפעולות מתאימות.

  
על הקבלן  ,תקןיתעורר חשד כי צמחיה משבשת פעילות משבמידה  4.03בנוסף לתנאים בסעיף 
בעבור קריאה זו לא תשולם כל תוספת ועל  ודעה.ממועד ההשעות  6בתוך  לנקוט פעולה מתקנת

  הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מילוי הצעתו בסעיפים הרלוונטיים.
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