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את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל 

עלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא י

 תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

 

 הערות

 המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור באתר

 www.online.mod.gov.ilלאתר חופשית לכולם הכניסה. 

 

המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות 

המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר 

. בא להוסיף על האמור בחוזה הקבלנים של מוריה כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, 

 לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. 
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 ים מיוחדיםתנאים כללי - 1מסמך ג'

  תיאור העבודה 00.01

מתייחסת לעבודות הסטת נחל רפאים הנמצא מדרום לרצועת רכבת ישראל,  מושא פרויקט זההעבודה 

מעברי מים חדשים, העתקת שביל האופניים הקיים ובניית גשרון אופניים מעל לנחל, טיפול בעצים ביצוע 

בים הכנה ארוכה, שיקום וחידוש הנוף בתוואי הנחל החדש. במסגרת עבודות קיימים, העתקת עצים המחיי

 בתשתיות קיימות באזור. אלה תבוצענה עבודות

 האלמנטים העיקריים במסגרת העבודות הינם:

  טיפול בעצים קיימים. •

 הסדרי תנועה. •

 העתקת תשתיות קיימות.  •

 העתקת שביל אופניים קיים. •

 הסטת תוואי נחל רפאים. •

 רכי גישה ואזורי התארגנות.בניית ד •

 קליטת עצים ושיקום מדשאה. •

 
  במסגרת הפרויקט תבוצענה, בין היתר, העבודות הבאות:  -00.01.01

 עבודות עפר -

 כלונסאות ויסודות -

 קירות ומתקני בטון -

 גשר בטון -

 מוצרי בטון טרום -

 איטום -

 חשמל ותאורה -

 חיפוי אבן -

 פירוקים -

 מצעים -

 אספלטים -

 תנועה -

 ניקוז -

 מים וביוב -

 רתחשמל ותקשו -

 מעקות וגדרות -

 גינון, השקיה ועצים -

 
 

 העתקת אלונים לפארק גוננים: -00.01.02
 

מדרך בנבנישתי בפארק נוספים  ואלת המסטיק וכן עצים, מבוצעת קליטת עצי אלון הפרויקטבמסגרת 

 ההעתקה עצמה מבוצעת על ידי קבלן אחר., כאשר מובהר כי גוננים
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תקת העץ למקום החלופי )השקיה, דישון, דורשת הכנה של כחצי שנה עד למועד העההעתקה עצמה 

 ארגוז וחיתוך שורשים הכל בהתאם להנחיות האגרונומית במסמכים המצורפים(.

ההעתקות מתוכננות להסתיים עם כניסת הקבלן הזוכה במכרז זה לעבודה. במסגרת העבודות 

בדרך  המבוצעות על ידי הקבלן האחר, האלונים יועתקו לפארק גוננים ללא שיקום המדרכות

 בנבנישתי וללא טיפול והשקיה בעצים שהועתקו לפארק גוננים. 

   להקים מערכת השקיה כמפורט בתוכניותעליו , קבלת צ.ה.ע.מיד עם הקבלן הזוכה ייקח בחשבון כי 

המצורפות בפארק גוננים ולשקם את המדרכות בדרך בנבנישתי, מילוי בורות וכל הדרוש להחזרת 

 .לקדמותה. העבודה תחל מיד עם מתן צ.ה.ע )ללא תקופת התארגנות( תוואי המדרכה

 מנהל הפרויקט רשאי להנחות את הקבלן הזוכה להשקות את העצים במכליות מים. 

 
במהלך הפרויקט ובתאום עם  אשר תחולת השמיטה שנ את תוך הבאה בחשבוןעבודה זו תבוצע 

העבודות המותרות לביצוע בשנת השמיטה. לפני תחילת שנת השמיטה תיפרס מערכת השקיה 

המתוכננים להעתקה. במהלך שנת השמיטה יבוצעו עבודות הכנה להעתקת  אלת המסטיק -לאלונים ו

  אלת המסטיקיטה(, העתקת האלונים ו)כחצי שנה לפני סוף שנת השמהאלונים ואלת המסטיק 

 תתבצע לאחר סיום שנת השמיטה.

 

 האתר 00.02

"(, את דרכי הגישה לאתר האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "

וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל 

 על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.  הגורמים הללו

 

כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה והיציאה, הוראות 

הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון 

יחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן על ידו במחירי ה

מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף 

 זה.

 

 גידור ושילוט האתר 00.03

וזה הקבלנים של מוריה(. בנוסף מובהר לח 18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף 

כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן 

 להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

המפקח, את השילוט במידה  על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות

 ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח. 

 

וכן  לחוזה הקבלנים של מוריה( 14)ראו סעיף בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה 

מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת  2.50מ' כ"א ובגובה  7.0ני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב לפחות ש

עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, 

נית התארגנות אתר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה / היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכ

 . עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלןוהנחיות המפקח. 
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 התארגנות בשטח 00.04

על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבודה ובה 

ן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכ

 על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.

 

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של 

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו.  המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון

 . מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית

 

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 

תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך 

החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את 

כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, 

 ם, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. מינוי של מנהלי עבודה, עובדי

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 00.05

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום העבודה 

 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז 00.06

חלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של כל שטחי במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה ו

 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה סעיף 

 

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. לצורך זה על הקבלן 

בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות לקחת 

 סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז אינו 

 עלול לגרום לנזק לגורם אחר.  מתועל לשטח של גורם אחר ו/או

 

 לוח זמנים ודיווח 00.07

 משך הביצוע

, עבור עצים שמחייבים 2021שמיטה בספטמבר כריתה והעתקת עצים יושלמו עד שנת ה ,עקירה -עבודות הגינון 

 21הכנה ארוכה לפני מועד העתקתם, כדוגמת אלונים, יבוצעו כל ההכנות כך שבסוף שנת השמיטה ספטמבר 

  דית, כלומר כל ההכנות הנדרשות ולפי היתרים ותקנות לשנת שמיטה יבוצעו.ייהקבלן יוכל להעתיקם מ

 

( להלן ו/או מאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם 7) 00.05.02בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

מובהר ומודגש  .ללוח הזמנים המפורט, להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המרביים להשלמתן

כולל הזמן הנדרש לקבלת כל כוללים את משך ההתארגנות של הקבלן, שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה 

 האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. 
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המכרז. לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי שתידרש על בהתאם להוראות החוזה ו בסיסייצרף לו"ז  המזמין

ות באתר עצמו, רכש מוצרים, ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבוד

 הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'.

 לוח הזמנים יכלול:

 הקריטי.רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב  (1

 נט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.אלוח "ג (2

רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים והציוד  (3

 באתר העבודה.

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4

חשבון מקדמה טרם או  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  (5

 הגשת לוח זמנים כנדרש.

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי התקדמות 

 העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.

חות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון. ארבעה חודשים תדירות עדכון לו

 טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא 

 מיוחד או תוספת כל שהיא. תשלום 

 טבלת אבני דרך 
 

תיאור תמציתי של הפעילות  מס'
)מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות 

בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י 
התוכניות, כתב הכמויות 

 והמפרטים(

מרווח בטחון 
 לקבלן

כלול באבן 
 הדרך

)חודשים 
 קלנדריים(

ם נדרש מועד סיו
מיום הוצאת צו 
התחלת עבודה 

)חודשים 
 קלנדריים(

מרווח בטחון  כולל
 לקבלן

סיום העתקת קו קולחין בקטע  1
AB 

 
2 

העברת תנועת אופניים לשביל  2
 החדש

1 
9 

 15 1 סיום עבודות )לא כולל מסירות( 3

סיום פרויקט כולל מסירות )למעט  4
 גינון והשקיה(

0.5 
19 

העתקת עצים השלמת ההכנות ל 5
לפי הנחיות הלכתיות עד תום שנת 

 השמיטה 

 ללא מרווח
2/10/22 

השלמת עבודות גינון והשקיה  6
חודשים מתום  2וסיום מסירות 

 שנת שמיטה.

 שבוע
30/11/22 

מרווח ביטחון לעיכובים באחריות  7
 המזמין

2 
23 
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 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל מור בחוברת ההזמנה להציע הצעות, מבלי לגרוע מהא

תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול 

 הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. 

 הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים. .1

ישיונות בתוקף של בעלי המקצוע ובכלל זה של מהנדס הביצוע, מנהל העבודה, אחראי עותק של ר .2

הבטיחות והמודד המוסמך יועברו לידי מנהל הפרויקט לפני תחילת העבודות לצורך אישורם ע"י 

 מנהל הפרויקט.

 ת.לכל צוות הביצוע המפורט להלן נדרש הקבלן לקבל את אישור מנהל הפרויקט לפי תחילת העבודו .3

 

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן :  00.08.01

 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. . 2

ם לצורך ובנוסף לפי דרישות על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן מתמיד ובהתא . 3

המזמין באופן שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק 

 ומלא עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי על יישום כל הנדרש מהקבלן בהיבטים הניהוליים,  . 4

טיפול בכל התיאומים, האישורים, התשלומים והפעילויות הנדרשות  האירגוניים והביצועיים, כולל

ובכל הממשקים כולל טיפול מול המנהלות המקומיות, הקהילה והתושבים, בתאום ובהנחיית ממוני 

קשרי הקהילה בתכנית אב לתחבורה ובמוריה ונציגי העיריה והרשויות הרלוונטיים, כולל ניהול 

, ניהול, מעקב ודיווח על לוחות הזמנים, מערך בקרת האיכות של והפעלת כל מערך הבטיחות והגהות

הקבלן, מערך בקרת הדיווחים, התיעוד, המדידות, ניהול ומסמכים, מערך השמירה על איכות 

  הסביבה, וכן כל הדרישות הנוספות ומחויבויות הקבלן כמפורט בכל מסמכי המכרז.

, כי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן איננו ממלא את אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט . 5

תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל 

אושר קודם לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מנהל הפרויקט מטעמו מן האתר 

יעתו בעניין זה תהיה סופית. הקבלן יציית מיד ולהחליפו במנהל אחר בעל כישורים מתאימים וקב

, ויחדש את ביצוע הפרויקט רק יפסיק את מהלך הביצועלדרישה זו, יפסיק את עבודתו באתר מייד, 

 לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י המפקח. 

 

 מהנדס אתר 00.08.02

על מהנדס האתר להימצא באתר ברציפות, באופן קבוע ומתמיד, במשך כל תקופת ביצוע העבודות  .1

הקבלן מתחייב בזה כי מהנדס האתר הנ"ל לא ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. 

, בנוסף, מהנדס האתר יהיה עובד אחר במשך כל תקופת הביצוע של פרויקט זה יועסק בשום פרויקט

ישמש כ"אחראי על הביצוע", על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, אינטגרלי של הקבלן ו

 בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

קט, כי מהנדס האתר איננו ממלא את תפקידיו כיאות אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרוי .2

ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל אושר קודם 

לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס האתר מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר 

ה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו, יפסיק את בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה תהי
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, ויחדש את ביצוע הפרויקט רק לאחר שהחליפו באחר, יפסיק את מהלך הביצועעבודתו באתר מייד, 

 המאושר ע"י המפקח. 

מהנדס האתר מטעם הקבלן יחתום במסמכי היתר הבנייה בתור "המהנדס האחראי על ביצוע השלד".  .3

 לקבלת הצו להתחלת עבודה. הנ"ל מהווה תנאי מוקדם

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין  

 עיכובים בלו"ז.

 

 עבודה ראשי, מנהלי עבודה מוסמכים נוספים לפי הצורך ו"אחראי בטיחות" מנהל 00.08.03

 הקבלן חייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך באתר בכל משמרת עבודה.  .1

וכו' ומנהל עבודה אחד אינו יכול להיות נוכח באתר  אם העבודה מתנהלת בכמה משמרות, יום ולילה .2

על הקבלן למנות מנהלי עבודה מוסמכים נוספים, במשך כל שעות העבודה, כדבר שבשגרה, אזי חובה 

שנים לפחות, במספר ככל שיידרש, כדי להבטיח שבכל  5בעלי ניסיון )לכל אחד מהם בנפרד( של 

ר מנהל עבודה מוסמך, מדווח שמית לאגף הפיקוח משמרת ובכל עת בה מתנהלת עבודה, יהיה באת

על העבודה במשרד הכלכלה/תמ"ת ולכל הגורמים ככל שנדרש, כולל דיווח בכתב למפקח העבודה 

 אחד ממנהלי העבודה יהיה מנהל עבודה ראשי.האזורי ומאושר ע"י כל הגורמים הנדרשים. 

על העבודה במשרד הכלכלה/המסחר על הקבלן להודיע לגורמים המאשרים כגון אגף הפיקוח  . 3

והתעשייה על מינויו של מנהל העבודה הראשי ועל מינוי מנהלי העבודה הנוספים לעבודה במשמרות 

 האחרות.

 העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. .4

 העתק מההודעה לרשויות המוסמכות לידי המפקח, היא תנאי לעבודה באתר. העברת .5

יב להיות נוכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו עבודה בהנהלתו הישירה מנהל עבודה חי .6

 והמתמדת )הנ"ל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.

 בפרויקט זה ימונה "אחראי בטיחות" לכל משמרת עבודה. .7

קבלן כל מנהל עבודה במשמרת כלשהי, רצוי שיהיה בעל הסמכה כ"אחראי בטיחות", אחרת על ה .8

לצוות לעבודה באתר, לכל משמרת שבה מנהל העבודה אינו מוסמך לשמש ב"אחראי בטיחות", 

 אחראי בטיחות מוסמך אחר, בנוסף.

מנהל העבודה הראשי ומנהלי העבודה האחרים במשמרות האחרות יכולים לשמש גם כ"אחראי  .9

 בטיחות" באתר במידה והוסמכו לכך כדין, ובתחום הסמכתם בלבד.

היה ומנהל עבודה אינו מוסמך כ"אחראי בטיחות" או תחום הסמכתו אינו מכסה את כל תחום  .10

ההסמכה הנדרש מ"אחראי הבטיחות" בהתאם לסוג העבודות שיתבצעו באתר, הקבלן ימנה "אחראי 

בטיחות" אחרים, נוספים, ככל הנדרש, כך שבכל משמרת עבודה יהיה באתר "אחראי בטיחות" 

 של הפרויקט. ודותמתאים לסוג העב

 לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט. .11

אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי מנהלי עבודה אינם עומדים בדרישותיו או שכישוריהם  .12

רה כזה הקבלן נמצאו לא מתאימים, הם יפסלו ע"י המפקח, גם אם אישרו אותם קודם לכן. במק

 יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין  . 13

 עיכובים בלו"ז.

 

 וגהות ממונה בטיחות 00.08.04 

 יהיה מוסמך לכתיבת תכניות בטיחות וסקר סיכונים בהתאם לחוק. הממונה .1
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זה יוביל ויטפל את נושאי הבטיחות והגהות )כולל נושאי היגיינה ובריאות(  ממונה בטיחות וגהות .2

 בנוסף למנהל העבודה הראשי )גם אם זה האחרון הוא אחראי הבטיחות(.

בהתאם לדרישות והוראות בטיחות של הרשויות ממונה בטיחות וגהות יכין תכנית בטיחות מקיפה  .3

 המוסמכות ולהעביר לאישור מנה"פ.

 

 צוות בקרת איכות לבקרת איכות עצמית של עבודות הקבלן  00.08.05

בקר איכות כמפורט בנספח שינהל ויפעיל את מערך  על הקבלן להעסיק על חשבונו, באופן שוטף, .1
 בקרת האיכות העצמית.

 על הביקורת בתחום הביצוע ויחתום כאחראי לביקורת בהיתר הבניה בקר האיכות יהיה אחראי .2
מודגש כי על בקר האיכות להיות נוכח בכל עת בו מבוצעות עבודות באתר לרבות עבודות לילה,  .3

 עבודות במשמרות וכו'. ראה פירוט נוסף בפרק בקרת איכות שבמפרט זה.

4.  

 צוות מודדים 00.08.06

מודדים מוסמכים וקבוצות מדידה אשר ילוו את  צוותפת הביצוע לרשות הקבלן יעמוד בכל תקו .1

 תהליך הביצוע.

שנים, לפחות, בעבודות מדידה וסימון  5בראש צוות המדידה כנ"ל יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון של  .2

 של מבנים, כבישים ותשתיות בהיקף הכלול במכרז זה.

, יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה צוותי המדידה, לרבות הציוד שלהם )כולל דיסטומט( .3

 שתידרש לצורך ביצוע העבודה ו/או עדכון התכנון וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 צוות המדידה יאושר מראש וכתנאי לתחילת העבודות ע"י הקבלן. .4

אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי המודדים אינם עומדים בדרישותיו או שכישוריהם  .5

או לא מתאימים, הם יפסלו ע"י המפקח, גם אם אישרו אותם קודם לכן. במקרה כזה הקבלן נמצ

 יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין  

 עיכובים בלו"ז.

המודד המוסמך הנ"ל יהיה המודד הקבוע של הפרויקט והקבלן מתחייב שלא להחליפו במשך הביצוע,  .6

 אלא אם כן היתיר זאת המפקח בכתב.

 הצוות יהיה נוכח באתר ברציפות, ככל שנדרש לשם ביצוע עבודות הפרויקט כמתואר לעיל. .7

 

 קבלן בטיחות להסדרי תנועה, סימון ותמרור 00.08.07

הסדרי התנועה יבוצע באמצעות חברה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט. תנאי  ביצוע .1

לאישור החברה הנה הצגת תעודות הסמכה ל"הצבת אמצעי בטיחות בתחומי הדרך" של נת"י וכן 

יהיה הצגת תעודת "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה" ע"י משרד  תנאי לאישור ראש צוות

 התחבורה ונת"י.

 לא יאושר לקבלן לבצע הסדרי הבטיחות שלא באמצעות חברה מוסמכת וראש צוות כאמור. .2

 

 יועץ סביבה  00.08.08

הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, יועץ ובקרת איכות עצמית וליווי שוטף של הפרויקט  .1

נים לפחות, ש 5בנושאי איכות הסביבה. היועץ יהיה מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של 

שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בינו לבין מנהל הפרויקט וגורמי הרגולציה השונים. 

 היועץ יופעל לפי הצורך.
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על היועץ לתאם את עבודות היועצים /מומחים סביבתיים כגון היועץ האקוסטי, היועץ לאיכות מים,  .2

 ,לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דיןהמומחה לקרקעות מזוהמות ואחרים מטעם הקבלן בהתאם 

, להדריך עובדים ולהגביר לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי התאמות

מודעותם לשמירה קפדנית על הדרישות הסביבתיות השונות, לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות 

 בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים למניעת הישנותם.

 

 אגרונום 00.08.09

ת, גידול והעברת עצים ואגרונום מוסמך ומאושר ע"י שפ"ע: לליווי עבודות עקירת והעתקת עצים ולליווי הזמנ

 מהמשתלה לאתר, ליווי השתילה, הקליטה והטיפול השוטף עד למסירה לעירייה.

 

 יועץ לוחות זמנים 00.08.10

שנים לפחות בניהול  10/ מהנדס אזרחי בעל ניסיון של  יועץ לוחות זמנים נדרש להיות מהנדס תעשיה וניהול

 לוחות זמנים בתחום התשתיות והבינוי.

 

 התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.09

 כללי

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה  .1

ות, בנתונים, במפרט הטכני בכתב הכמויות המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכני

 ובאתר עליו להודיע על כך למפקח ולבקש הוראות בכתב. החלטת המפקח תהיה סופית.

 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בחסר, בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. .2

 ם לחול בהן שינויים במהלך העבודה.למען הסר ספק הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד ויכולי .3

 

 העברת חומר הנדסי/טכני: 

הקבלן אחראי להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים 

בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן, מתחייב הקבלן, כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט 

 חומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י מוריה וע"י הרשויות השונותיעביר את ה

 ועובדיהם.

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות

עבור כל העבודות והפעילויות שאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות, לא ישולם בנפרד 

י היחידות שבכתב הכמויות כך שסיכום הדרישות התקפות והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחיר

דהיינו אם קיים ספק ביחס לתכולת העבודות  -מבחינה טכנית יחייבו גם ביחס לתכולת העבודות לצרכי תשלום 

בפרק מסוים בו אין אזכור מלא של העבודות הכלולות בכתב הכמויות אזי המחיר מתייחס לביצוע כל העבודות 

 טכנית והכלולות במפרטים הכלליים והמיוחדים על פי הדרישה המחמירה כפי שתואר לעיל.המחייבות מבחינה 

אי התאמות: בכל מקרה של אי התאמה בין תכולת העבודה במפרטים ו/או התכניות יגבר הסעיף המחמיר, על 

 פי קביעת המפקח, כאמור לעיל.

 

 תכניות "למכרז" ותכניות "לביצוע" 

ו הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן התכניות המצורפות להצעה ז .1

באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן תכניות מאושרות "לביצוע", 

ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות שהוכנו לצורך קבלת ההצעה. הקבלן יבצע את העבודה 
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תכניות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קצב ביצוע העבודות ועפ"י  ל פי תכניות המסומנות "לביצוע".רק ע

 לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח. 

למרות כל האמור לעיל, היה כי יתווספו תכניות, לא יהיה בכל השינויים בתכניות ובעבודה, כדי לשנות את  .2

קבלן בהצעתו ו/או את לוחות הזמנים של הפרויקט, ומחירי יחידה אלה מחירי היחידה שהוגשו ע"י ה

 ייחשבו כסופיים. 

 

 תכניות, תשלום עבור תכניות

סט מעודכן של תכניות הביצוע מתוך אלה שנמסרו לקבלן, ישמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבאתר  .1

 העבודה, בכל משך תקופת הביצוע.

באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות  על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או .2

 המפרטים וכיו"ב.

המזמין, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או  .3

 בתכניות באתר העבודה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

 

 

 דרישות מחייבות לביצוע העבודות  00.10

הלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, תוך ל

 שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

 יום מכניסה לביצוע.  14לאישור תוך יש להעביר קבלני משנה  .ב

יום על  14רו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועב .ג

 חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד  .ד

תתאר בין  מיום קבלת צו התחלת העבודה. התכנית ימים 30תוך  -המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 

השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה 

 בלוחות הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי  .ה

 מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

 

 וכנים וקרקע מזוהמתטיפול בחומרים מס 00.11

הליכים לצורך ניטור, בקרה ופיקוח  QMP-הקבלן באמצעות יועץ איכות הסביבה מטעמו ישלב ב 

למניעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכנים ו/או נוזלים מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של אירוע 

רת האיכות בניהול זיהום. תהליכים אלו יעמדו בדרישות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים. צוות בק

יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של כל עבודות ההתקנה מבחינת חומרים מסוכנים 

 ואדמות ו/או נוזלים מזהמים ופעולות הדרושות לצורך סילוקם של אלו, טיפול בהם והשלכתם כראוי.

והמת בתחום עבודות הקבלן, להלן במסגרת דיגום קרקע לזיהוי זיהומים, התגלו מוקדים בהם קרקע מז         

 קטע מתוך דו"ח של יועץ הזיהום לפרויקט הדיפו :
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 סיכום ממצאים ומסקנות מתוך דו"ח יועץ זיהום קרקע

 
על הקבלן להכיר את נושא זה, לפעול על פי החוק ועל פי הנחיות אלו בכל הנוגע לשימוש/פינוי של חומר חפור     

 מאזור זה.

הכוונה מובהר כי  -ויקט ה"דיפו" בסיכום ממצאים ומסקנות מתוך דו"ח יועץ זיהום קרקע * התייחסות לפר

 לדיפו מכרז צפוני ולא מכרז העתקת הנחל נשוא מכרז זה. 

 

 דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  00.12

, מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים

מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, 

 מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

 

 מתחילת העבודה. ימים 7, בתוך הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח
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יות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשו

רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, 

 ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

 

שור לתחזוקת הגדרות, דרכי הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הק

 הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומה עבור כל 

 הקבלנים שיעבדו באתר.

 

בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית 

הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה 

 ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. 

 

 ארכיאולוגיה 00.13

 ם של נציגי רשות העתיקות.העבודה תבוצע בפיקוח .1

במהלך העבודות יתגלו עתיקות שבמידה מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מוריה מובהר כי  .2

ויהיה צורך בבירור לגבי ממצאים ארכיאולוגיים, ו/או במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע 

וגיים וכו', הקבלן עלול בורות או חתכי בדיקה ארכיאולוגיים או ביצוע חפירות הצלה ארכיאול

להידרש לסירוגין להפסיק עבודותיו בקטע מסוים בו יבקשו הארכיאולוגים לברר לגבי הממצאים. 

במקרה כזה עליו לאפשר לארכיאולוגים לנקות, לברר ולתעד את הממצאים ובמידת הצורך, לפי 

עה לביצוע של הנחיית מנהל הפרויקט, לסייע לארכיאולוגים בעבודתם בתוך תחום הסדרי התנו

 עבודות הקבלן, לספק ציוד וכלים ברג'י לסייע לעבודות החפירות הארכיאולוגיות.

לא תשולם תוספת איזו שהיא עבור הקשיים או הפסקות עבודה בגינם ועל הקבלן לכלול במחירי  .3

 הצעתו את כל התמורה הדרושה לו להתארגנות ולביצוע העבודה בתנאים שתוארו לעיל.

זמין מהקבלן תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה חריגים לטובת עבודות רשות המזמין רשאי לה .4

העתיקות מחוץ לאזור העבודות, גם במקטע שאינו בתכנית העבודה המאושרת. במקרה כזה העבודות 

 תשולמנה בנפרד עפ"י מדידה בפועל של אמצעי הבטיחות שיותקנו ועפ"י משך הזמן בו יופעלו. 

 עיף עפ"י מנגנון ניתוח מחירים חריגים כמפורט במסמכי המכרז. בהעדר מחיר יתומחר הס

במקרה והוזמנו עבודות נוספות הקבלן יפעל במהירות לביצוען. עיכוב בביצוע עבודות אלו שיגרום  .5

 לעיכוב בעבודות הקבלן יחשב כעיכוב באחריות הקבלן על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

 

 (טחת איכותמדידות בקרה מטעם המזמין )מדידות הב 00.14

בהתאם להחלטת ניהול הפרויקט/הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת האיכות )בנקודות עצירה(  00.14.1

תבוצענה מדידות הבטחת איכות, אם לבקרה מדגמית, ו/או למדידות ובדיקות הבטחת איכות של דיוק 

 .המדידות והעבודות שמבצע הקבלן

יכות בברור דיוק המדידות והעבודות שביצע, הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבקרה/ הבטחת הא 00.14.2

לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל הבדיקות והבירורים הנדרשים ע"י מודד הבקרה/הבטחת 

האיכות עד לברור סטיות במדידה ככל שיתגלו ועד להגעה להסכמה לגבי תוצאות המדידה והצורך או 

 אי הצורך בתיקון עבודות.

 המדידות תבוצענה בשתי שיטות: 00.14.3

 מדידת אימות: 00.14.4
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 בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה וימדוד שטח ו/או מיקום אלמנט. 00.14.5

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן  00.14.5.1

תקינות )סטיות עומדות בסטיות מותרות לפי מפרטים או תקנים( 

 המדידות תועברנה להבטחת איכות.

 מודד ה"א.בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  00.14.5.2

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד יינתן לקבלן  00.14.5.3

 אישור להמשיך בעבודות.

באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה  00.14.5.4

 משותפת.

 מדידה משותפת 00.14.6

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו  00.14.6.1

 בכלים משלו.זמן ובאותן נקודות מדידה, כל מודד ישתמש 

תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני  00.14.6.2

 המודדים.

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויקט. לא תתקבלנה  00.14.7

תביעות של הקבלן לתשלום ו/או לפיצוי בגין עיכובים כלשהם הקשורים לתאומים ולביצוע מדידות 

 בטחת האיכות.הבקרה/ ה

התמורה עבור כל הכרוך במדידות בקרה/הבטחת איכות כלולה במחירי היחידה ולא תהיה שום מדידה  00.14.8

 של עיכובי זמן ו/או תשומות שיידרש הקבלן להשקיע ולא ישולם עבור כך שום תשלום נפרד.

 

 הסדרי תנועה זמניים 00.15

 כללי 

בודות והפעילויות המפורטות להלן יהיו כל הע בעבודה זו מתוכננים/נדרשים הסדרי תנועה זמניים,  1.1

כלולים במחיר ההקצב החודשי של הסדרי תנועה בזמן ביצוע ולא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד 

למעט תשלום עבור שוטרים. הסדרי התנועה זמניים לשלבי הביצוע יכללו במכרז עם מחיר מוקצב מראש, 

  קבוע. בחלוקה חודשית שווה, אשר תשולם מדי חודש כסכום

[ את יוצ"בהקבלן עם קבלת צ.ה.ע יפעל לקדם ולאשר מול כל הגורמים הנדרשים ]עיריית/משטרה וכ  1.2

תכניות הסדרי התנועה, על פי שלביות עד לביצוע סופי. כל האחריות להכנת הסדרי התנועה הינה של 

 יועץ הסדרי תנועה לביצוע התכנון. הקבלן, הקבלן יאשר מול מנה"פ,

 

 ועה ובטיחותהסדרי תנ

פרק זה יפרט את הערכות הקבלן להסדרי תנועה ובטיחות זמניים, דרכי גישה ועבודות שונות להסדרים  

 לשלבי הביצוע.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לתכנון, תאום, אישור וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי  2.1 

העבודות הנלוות הנדרשות, הביצוע לרבות תכניות רמזור ותשתית רמזורים זמנית, כולל כל 

 ככל שיידרש לביצוע העבודה.

הקבלן, באמצעות מהנדס תנועה מטעמו, שיופעל על חשבון הקבלן, ע"י הקבלן ובאחריות  2.2 

 הקבלן, לתכנן ולאשר את הסדרי התנועה הדרושים לעבודה. 

ובאחריות הקבלן, באמצעות מהנדס בטיחות מטעמו, שיופעל על חשבון הקבלן, ע"י הקבלן  2.3 

 הקבלן, יתכנן ויאשר את הסדרי ונהלי הבטיחות הדרושים לעבודה. 
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מטעמו, שיופעלו על חשבון הקבלן -הקבלן באמצעות מהנדסים מורשים במקצועות השונים 2.4 

ובאחריות הקבלן, יתכנן, יאשר ויבצע את כל העבודות הנלוות הדרושות לצורך ביצוע 

למיסעות, שינויי  מדרכות, איי תנועה, אזורים שונים העבודות, כגון דרכים זמניות, שינוי

מיסעות למדרכות, איי תנועה וכו', פירוקים והתאמות זמניות, עבודות שונות הדרושות 

להעברת משתמשי הדרך, תאורה זמנית, רמזורים ותשתית רמזורים, תכנון טפסות ותימוכים 

שמוגדר  בתחום העבודה, נוי בדרך, התשלום החודשי מגלם כל שיק, למען הסר ספזמניים וכו'

 . זמניכ

תכנון, אישור וביצוע אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל, וכל אמצעי הבטיחות  2.5 

בהתאם לתוכניות המאושרות, בעת הביצוע וביצוע כל העבודות הנוספות הנדרשות לצורך 

 י הקבלן.והבטיחות לשלבי הביצוע, תיעשה ע" הסדרי התנועה

העבודה תבוצע על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצבת תמרורים  2.6 

 ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות.

הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר יינתנו ע"י משטרת ישראל ועיריית  2.7 

ת שיציג הקבלן לאישור הגורמים, יכולים לחול ירושלים לפני תחילת ביצוע העבודה לתכניו

שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות כלשהן, לפני תחילת ביצוע העבודה 

ובמהלכה, ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתכניות ובאופן יישומן 

 בהתאמה.  -בשטח

מציגות הסדרי תנועה עקרוניים לשלבי הביצוע. למכרז מצורפות תכניות )טיוטה( רעיוניות ה 2.8 

 תכניות אלו אינן מחייבות את הקבלן או מזמין העבודה אך הוא רשאי לעשות בהן שימוש.

תכניות הסדרי התנועה הזמניים לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בעזרת מהנדס תנועה מטעם הקבלן  2.9 

שטרה, נציגי התושבים, מנהל שיופעל ע"י הקבלן ובאחריותו, תוך תאום עם הרשויות, המ

 הפרויקט, ויוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.

התכניות יעודכנו מעת לעת ע"י מהנדס התנועה מטעם הקבלן ובהנחיית הקבלן, לפי דרישות  2.10 

תם המשטרה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או המנהל לרבות עדכונים הנובעים מהסדרים או

 תבצע מוריה במסגרת פרויקטים מצרניים לפרויקט.

הקבלן יבדוק, יעדכן, ישנה במידת הצורך )בכפוף להנחיות ולסיכומים עם הגורמים המאשרים(  2.11 

וישלים את תכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע לפרטיהם ובלבד שתכניות אלו יאושרו ע"י 

 כל הגורמים הנדרשים וע"י המזמין.

זרי בטיחות והתקני בטיחות, אזי סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר אבי 2.12 

משרדית לבחינת -יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבין

התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת. ככל שקיימים אישורים של 

זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים משרדית ביחס לסוג -הוועדה הבין

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

עבודות הסדרי התנועה והבטיחות הזמניים כוללים בין השאר אספקה, התקנה, שינוע  2.13 

והעברתם לכל מקום ובכל כמות בשלבי העבודה השונים ותחזוקה שוטפת של כל אביזרי 

שעות ביממה, וכולל בין  24יצוע בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות, הסדרי התנועה לשלבי הב

 היתר:

מ' בגדרות תעשייתיות כדוגמת  2.0גידור בסטנדרט לפי דרישות המפרט העירוני בגובה  2.13.1  

או שווה ערך, כולל גם גידור \או "אאוטדור" ו/או איסכורית ו\גדרות "יהודה" ו

ומחיצות הפרדה בין  רות איסכורית, גדרותבטיחות ככל שיידרש, גדרות רשת, גד
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מתחמי העבודה, בין אזורי מיסעה, בין מעברי הולכי הרגל, כולל שלטי זהירות והכוונה 

 כנ"ל(.חלקה ע"ג הגדרות. )במקרה של ביצוע שילוט תידרש, כאמור גדר 

 מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים. 2.13.2  

 רגל. מעברים בטוחים להולכי 2.13.3  

גשרונים להולכי רגל )הכוללים פלטות, מעקות ומסעדי יד בכניסות לבתים ולעסקים,  2.13.4  

 לאורך הרחובות ובכל מקום שיידרש(.

גשרונים מפרופילי פלדה, פלטות פלדה ו/או מקורות פלדה, פלטות בטון מזוין ומעקות  2.13.5  

 למעבר רכב והולכי רגל.

יזרי והתקני הבטיחות השונים בכלל זה שילוט השילוט, התמרור, אב 2.13.6  

 הכוונה/הוריה/אזהרה להולכי רגל עפ"י דרישת יועץ הבטיחות ו/או מנהל הפרויקט.

+( להחלפת 10%בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורים נוספים ) 2.13.7  

 התמרורים שבשימוש או שיידרש בנוסף. בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב על חשבונו

מכווני תנועה, דגלי אזהרה ומכשירי קשר בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו/או 

 המפקח. 

פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי  כל עבודות הצביעה והמחיקה כנדרש על 2.13.8  

 דרישת הרשויות הסדרי התנועה בעבודות בכבישים.

 בהב.עגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח נייד מה 2.13.9  

 צוותי אבטחה ככל שיידרש. 2.13.10  

 צביעה והעלמות צבע זמניים כולל חספוס. 2.13.11  

 התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות וכדומה.  2.13.12  

קובע איזה מהריצופים בלויים בלעדי והאו המפקח מטעמו הינם הגורם ה/הערה: מנה"פ ו  

 ..ומיועדים להחלפה

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה והבטיחות לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על  2.14 

 ידי הקבלן, על חשבונו ובאחריותו. 

כל התכנון, התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות, קבלת רישיונות העבודה מהרשויות  2.15 

 ל חשבונו הבלעדי של הקבלן. המתאימות, ייעשו ביוזמתו, באחריותו וע

לא תשולם תוספת מכל סוג שהיא עבור עבודות תכנון וביצוע הסדרי תנועה לשלבי ביצוע אלה  2.16 

 או עבור שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע, או עבור התארכות משך הביצוע. 

אופן שלא יגרום במידת הצורך, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה ב 2.17 

לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה. תאורה זמנית תתוכנן במקרים הבאים: באזורים 

מיוחדים כגון: צמתים, באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה המופסקת מאיזו סיבה 

שהיא במהלך העבודות. יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי 

 על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי ההנחיות. הדרך מפניו לפי הצורך

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה  2.18 

בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות מנהל 

, מעקה בטיחות פגום וכד'( יופחת מחשבון הפרויקט, )כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש

 עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום. הקבלן בהתאם ללוח הניכויים שיורה המנהל

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס התנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה  2.19 

ות. היה והמותקן לא הזמניים ואישורו כי המותקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשוי

קיבל את אישור המתכנן רשאי המזמין להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר )בסעיף זה: 

 "הקבלן האחר"( על חשבון הקבלן כולל כל התקורות הנלוות.
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  החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל הפרויקט, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. 2.19.1  

פעל לצורך התשלום בלבד כקבלן משנה של הקבלן( לפי התשלום לקבלן האחר )שיו 2.19.2  

סכום התמורה כפי שסוכם בין המזמין והקבלן האחר יקוזז מחשבונות שוטפים של 

 הקבלן.

למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של  2.19.3  

 הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות וע"פ כל דין.

מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא  2.20 

בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את 

 הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

ייעשה  - תבאותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפו 2.21 

 הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, והמתכנן.

 

 שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים 00.16

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום אתר  .1

 העבודה. 

מהבהבים, מעקות  הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים  .2

בטיחות קבועים או זמניים, ואמצעים נוספים הנדרשים, כולל צביעת פסי צבע זמניים בצבע כתום 

 .כנדרש בתכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע 

תנאי לביצוע העבודות באתר יהיה הימצאותו של "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה" באתר   .3

תפקיד זה יערוך סיורים יומיים בתחילת ובסיום כל יום עבודה, במשך כל שעות פעילות האתר. נושא 

יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על אמצעי הבטיחות באתר ומצב הסדרי התנועה, יטפל מול ממונה 

 הבטיחות בתקלות ומפגעים ולמעשה ינהל את כל נושא הסדרי התנועה באתר.

ת בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחו אספקת והצבת  .4

 .ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי תכניות התנועה וע"פ ה"מדריך" תיעשה על ידי הקבלן

כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין, עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל, צבע,   .5

 תוכן וכו'. 

 

 הוראות בטיחות )כלים מכניים( .א

 בנספחי החוזה על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:מבלי לגרוע מן האמור 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויוודא קיומם של כל אמצעי הבטיחות הנדרשים  1

 לפי החוק ולפי דרישות המזמין. 

על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום, שלגביו לא יוכל  2

לראות ולהבחין בנעשה, ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את סביבותיו 

 ומאחוריו.  לצדיוכולל המרחב שלפניו, 

 הקבלן יוודא כי בכל הכלים מותקן צופר אשר יופעל בעת נסיעה לאחור. 3

אופן שיהיו על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר חלקים מסומנים אחרים ב 4

 מוגנים לבטח.

 על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה כנדרש על ידי החוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלי.  5

 כל אביזרי הבטיחות הדרושים יירכשו ויותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  6

 שהכלים יעבדו בשיפועים סבירים למניעת התהפכות.  על הקבלן לדאוג 7



 
22 

 

עיל וכן מתקנות וחוקי העבודה, ינוכה מחשבון הקבלן סכום כמפורט בנספח עבור כל חריגה מהדרישות ל

ש"ח עבור כל חריגה  2,000-הבטיחות לחוזה ובמידה ואין סעיף דומה בנספח הבטיחות, ינוכה סכום השווה ל

 ליום.

 

 הכוונת התנועה, שוטרים בשכר, פקחים/סדרנים בשכר  .ב

עירייה ו/או מנהל הפרויקט, הכוונת התנועה ע"י שוטרים היה ונדרשה עפ"י דרישות המשטרה ו/או ה .1

בשכר ו/או פקחים/סדרנים בשכר ו/או נדרשה נוכחות שוטרים / פקחים / סדרנים לצורך ביצוע 

 העבודות, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של השוטרים / פקחים / סדרנים.

שירות למשטרת ישראל ע"י עבודה זו תשולם י -נדרשה הפעלת שוטרים או פקחים/סדרנים בשכר  .2

אולם האחריות לתיאום והזמנת השוטרים והפקחים/סדרנים חלה על הקבלן. הקבלן לא  , המזמין

 יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף בשל כך.

קשר תקינים בכלל זה על הקבלן להציב, על חשבונו, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה ומכשירי  .3

אמצעי טעינה/סוללות ואביזרים וכל הנדרש לפעולתם התקינה של המכשירים בכל מהלך העבודות, 

בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו/או המפקח או כעזרה לעבודתם של השוטרים/מפקחים/סדרנים 

 בשכר, בכל מקרה שיידרש.

נים, ומסיבה כלשהי לא הגיעו היה ותוכננה עבודה בה נדרשת הפעלת שוטרים/פקחים/סדר .4

שוטרים/פקחים/סדרנים ולא ניתן היה לבצע העבודה, לא ישולם לקבלן פיצוי כלשהו או תשלום 

 בטלה וכו', מאחר והאחריות לתאום והזמנת השוטרים / פקחים / סדרנים חלה על הקבלן.

ל הפרויקט כולל בתאום עם מנה-הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה, העירייה וכל גוף מוסמך  .5

הוראות על הגבלת או הגדלת שטחי העבודה, הגבלת ימי השבוע ושעות העבודה ו/או תגבור והגדלת 

 שעות העבודה כולל ביצוע עבודות לילה או עבודה במשמרת שניה במידה ויאושרו.

 היתרי עבודה: .ג

 הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הדרישות הרשומות בהיתרי העבודה. . 1 

יימצא באתר, יכלול את סוג העבודה, מיקום מדויק ומס' התרשים ו/או תכנית  ר העבודההית . 2 

 הסדר התנועה ויהיה קריא, ברור ומקורי.

 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.17

לפני התחלת הביצוע  כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח .1

 ציוד כולו או בחלקו(. רו של אותו)אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישו

ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר  יסולק מן המקום על ,הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח 

 מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין מכל הסוגים אך ורק עבור הנדרש לביצוע  .2

 העבודה.

 דאוג כי במקום יהיו חלקי חילוף או כלים רזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות. על הקבלן ל 

 דרישה זו חלה באופן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות ביצוע. 

 הנ"ל. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפוף לדרישות התקנים .3

יהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן עבודות אשר לגב .4

דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות 

 תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש. ,לדרישות

אשר חודש לפני השימוש בחומר מסויים, על הקבלן לקבל מאת עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מ .5

על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש בדיקות מעבדה  המפקח אישור
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בדיקות  מוסמכת המאשרות התאמה של החומרים לתקן ובנוסף דגימות מאותם החומרים לצרכי

 ף וכדומה תעשה על חשבונו של הקבלן.ריצו ,אימות של המזמין. בניית דוגמאות של קירות

כל החומרים אשר ישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו בכל  .6

 מקרה ובכל הבחינות לדרישות התקנים הישראלים העדכניים, בהעדר ת"י כפי שיקבע.

ח ביותר, ויעמדו בדרישות כל החומרים והמוצרים שייעשה בהם שימוש בפרויקט, יהיו מהסוג המשוב .7

התקנים הישראליים המתאימים להם. בהעדר תקן ישראלי מתאים, יעמדו הנ"ל בדרישות התקן 

המתאים, או בתקני ארץ המוצא של המוצר  ASTM)המתאים, או האמריקני ) DIN)הגרמני )

 הרלבנטי.

 

 בטלת ציוד 00.18

 טלת ציוד ו/או עובדים.לא ישולם לקבלן עבור במוצהר בזה במפורש כי       

 

 חשבונות ממוחשבים 00.19

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הנחיות 

ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם 

ה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבוד

 במוריה.

  

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים  00.20

 

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו 

ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום  על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה

 מוקדם עם המפקח.

 

 יומן עבודה 00.21

לחוזה הקבלנים של  2יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 

מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, 

 א תמורה נוספת.לל

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.22

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל 

נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם 

ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו  המתקנים ו/או מבנים שנפגעו

אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב 

 וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

 

 מים וחשמל 00.23

פי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת בנוסף לחיובי הקבלן ל

גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות 

ת רצון מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעו
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מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן 

 בלבד.

 

 שמירה על ניקיון אתר העבודה  00.24

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, 

חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של  לרבות פסולת בנין ופסולת

גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה 

רשאית להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור. 

בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע 

מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה 

ציוד( או לחדול מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או ה

 מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

 

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך 

התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון 

המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי הקבלן. 

כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל 

דים ו/או לסגור האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציו

פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך 

ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם 

 לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

 

 AS MADE תכניות עדות 00.25

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של 

בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל  הגשת תכניות עדות לכל מקטע -הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 

 תוספת תשלום. 

 

התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו 

בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, 

 בודות. לצורך ביצוע הע

 

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של 

התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון 

ם מידה או גובה המסומנים ( העתקים כל אחת. בכל המקומות שליד5המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )

בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה 

העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. 

צורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה וי

 מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.

 

 משרד למפקח  00.26
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עם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש משרד למפקח. המבנה יעמד לרשות  .א

 הבניין. המפקח במשך כל תקופת הביצוע של 

שני חלונות ודלת חיצונית אחת. המבנה  , עםמ' 6/3במידות  -ביל כדלקמן: מבנה לישיבות המבנה יהיה י .ב

 יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2משרד המפקח במבנה יהיו  .ג

 מ' עם מנעול צילינדר.  1.0/2.0

ס"מ, ארון מתחת לשיש  60/40/20ס"מ, כיור מטבח  140/60שטח שיש במידות מינימום במטבחון יהיו מ .ד

 ס"מ. 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90במידות 

במשרד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה. יבנה לוח חשמל  .ה

 ייעודי.

 2כסאות לאורחים, ארון ברזל  6ס"מ,  80/160: שולחן ישיבות המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן .ו

מגירות(. שולחן כתיבה עם שלוחה  8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות )  80/200/40דלתות במידות 

מצוידת בארונית ננעלת, כיסא מנהל. קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד 

 וכו'. OFFICE ,PROJECTרכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור", במחשב נייד חדש עם מע

 מזגן לכל חלל. -קירור וחימום  -המבנה יהיה ממוזג  .ז

 הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת. .ח

למפקח. התשלומים עבור התקנת הטלפונים  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  .ט

 השוטפות יהיו על חשבון המבצע. והוצאות אחזקתם 

. ההתקנות הנדרשות תעשנה A-4ומכונת צילום הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן: מכשיר פקס  .י

 בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.

הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש מבחינת תקינות  .יא

הוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הניקיון )כל יום( במשך כל תקופת פעולת כל המערכות, המתקנים, הרי

 הביצוע של הבניין. 

 המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.  .יב

המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר, לאחר אישור  .יג

 המפקח. 

לא  -למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורטות לעיל מודגש שעבור המבנים  .יד

 תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

מודגש בזאת, כי המבנים למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, הינם רכושו של  .טו

 הקבלן.

מנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים. לא תותר בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד ל .טז

 שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

 

 ישיבות תיאום 00.27

על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות 

 שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 

 תעודת אחריות 00.28
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ים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם על הקבלן למסור למזמין העתק

החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד 

 ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )

 יהיו חלק מספר המתקן.

 

 תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל 00.29

הנפקת  -על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני  .א

ות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחרי

 כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי  .ב

עתו. הגשת רשימת עובדים בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצ

 הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת. .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות המפורטים  .ד

 ח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.בסעיף זה ובנספ

המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים לפסילת מי  .ה

 מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי לגבי  .ו

 והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה. תקופת הביצוע

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.30

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן על  .א

מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן 

 פקה בזמן ובכמות הנדרשת.ואפשרויות ההס

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר,  .ב

הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור 

הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים  האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל ו/או היועץ

 הבלעדיים באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות, במפרטים,  .ג

תב הכמויות, לגבי סוג ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כ

 החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים תקבע  .ד

או היועץ הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/

 הרלוונטי ו/או המפקח.

מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות  .ה

המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן 

 הנמקה כלשהי.

מפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או ה .ו

הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם 

 לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות.
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בודה כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת הע .ז

ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים 

 וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים 00.31

תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים לביצוע 

 השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים

לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המקום בו תבוצע העבודה, 

היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי 

הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת  הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר

 כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה לבצעם, 

ה של הבטונים, לא ימדדו ולא או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחיד

ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן 

 לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

 

 בדיקות מעבדה 00.32

דותיו ו/או למסירת העבודות ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבו

לחוזה קבלנים מוריה,  70לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן, לפי סעיף 

 לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 

 כותרות 00.33

להזדקק להן בפירוש תוכן  הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין

 המסמכים.

  

 יחיד ורבים 00.34

 כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

 

  ___________________ 

   חותמת וחתימת הקבלן
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 נספחים
 

 נספח 1 - בקרת איכות עצמית של הקבלן

 
 בקרת איכות )ב"א( והבטחת איכות )ה"א(

ועל חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע,  הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו, במימונו -ת איכות )ב"א( בקר .1

)להלן בקרת איכות(. מערכת בקרת האיכות, הינה מערכת  -מב"א-מערכת בקרת איכות עצמית

ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת 

, תבקר, תנטר, תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים האיכות תבדוק

והיצרנים מטעמו, הקשורים לפרויקט. ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות 

עצמית, מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, 

ט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את שהעבודות שעליו לבצע בפרויק

האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. הפעלת מערכת בקרת 

כול  ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. כבסיס

המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו  ניהטכ המפורטות בתוכניות, במפרט האיכות דרישות

 במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל וביתר מסמכי ההסכם. את

הבדיקות,  ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי הזמנים לוח

 הפרויקט. של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא התיעוד

המזמין ותופעל על ידו. הבטחת האיכות  כללי הבטחת האיכות הינה באחריות -הבטחת איכות )ה"א( .2

תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועית 

תפקיד הבטחת האיכות הינו  נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט.

על מנת לוודא את תקינות תפקודה. עם מתן  ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,

 צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט.

תחומי הביצוע תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את  .3

 כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:

 תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב  3.1

 סביבתי  ושיקום נוף עיצוב גינון עבודות תחום  3.2

 כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל.  3.3

 ידי הקבלן.-על ושיוצע בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות למזמין

 

 הגורמים המבצעים .4

תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית, שאינה קשורה בקרת האיכות בפרויקט תנוהל,  

ו/או פיתוח  יערנותאו /עבודות גינון והמתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של  ארגונית לקבלן,

 4של  בעלת ניסיון מצטבר מוכח החברה תהיהלצורך הבקרה בפרויקט.  עמה יתקשר הקבלן נופי

והיקף כספי דומה לעבודות הכלולות  בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי ל הפחות,שנים, לכ

בפרויקט. ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות תעשה בכפוף לאישור מוקדם של מוריה. על הקבלן 

יא למוריה כל מידע שיידרש. ליידע את מוריה בדבר זהות החברה עמה הוא מתכוון להתקשר ולהמצ

מוריה תהא רשאית שלא לאשר את ההתקשרות עם החברה, לפי שקול דעתה, ו/או להתנות אישור 

 בתנאים שייקבעו על ידה.

מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע של  

 הפרויקט.
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על ידי הרשות  "מעבדה מוסמכת" פרויקט יבוצעו ע"יבדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות ב 

הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה. 

המעבדה תבחר ע"י המזמין ותהיה מוכתבת לקבלן. עלות הבדיקות תקוזז בהתאם למפורט בחוזה. 

 ן באופן מלא.ניהול המעבדה יבוצע ע"י צוות בקרת האיכות של הקבל

 

 מטלות מערכת בקרת האיכות .5

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי האיכות  

הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר והמוצרים והחומרים 

 המסופקים לאתר.

 נה מטעם הקבלן. הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המש 

 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.  

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות הנדרשות על פי  

מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית תהיה בהתאם לנדרש 

 במסמכי ההסכם. 

 

 בקרת איכות דוחות 

הדוחות הנדרשים להגשה יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי הקבלן נדרש לצרף  

 את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.

 מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע הנדרש. 

 ן הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.כי עם הגשת החשבו מודגש בזה 

 להלן הדוחות הנדרשים: 

טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. )כל אי  •

 ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, לרבות הסגורות והפתוחות(.

 עדכנית למועד החשבון. טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, •

טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות השונות, בהתבסס  •

 .על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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 נספח 2 - סקר עצים
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 16גרסה  30503 30429הנדון: סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט דפו מלחה גוש 
המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת  סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה, ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר. נערך סקר מפורט

 ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על ידי משרד החקלאות. 89להלן סקר עצים, חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס' . לתב"ע
 .שטחי התכניתהסקר כולל חוות דעת אגרונומית, הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים ב

 
 תכולה:

(, גובה העץ, ניקוד: נדירות העץ+ חשיבות נופית/ אקולוגית+ בריאות העץ, ערכיות (DBH מ'1.3הכוללת מספר העץ )קוד(, שם בוטני של העץ, קוטר גזע בגובה  טבלת עצים •
 העצים, ייעוד )שימור/העתקה/כריתה(, פיצוי נופי, נימוקים לכריתה / העתקה.

 תקה וכריתת עצים הנחיות לשמור הע •

 תכנית מדידה עם סימון כל העצים. •

 צילומי העצים •
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 טבלת סקר העצים
 שטחי מטעי זיתים וגינון ליד הכביש וכן שטחי צמחיית בר במדרונות תיאור האתר וסביבתו:

 טבלת עצים
 הערות והתניות:

 העירוני. קבלת רישיונות עקירה/ העתקה מפקיד היערות לאחרכריתת עצים והעתקתם תבוצע רק •

פגיעה בהם תיחשב השחתת בעת חפירות, חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים, אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי. קריעת שורשים או כל •
 עץ/ כריתה והינה מעשה פלילי על פי חוק. 

 בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט. גיזומים, עיצוב עצים, חיתוך שורשים, סניטציה וכל עבודה כלשהיא •

 לפני תחילת העבודות בפועל. יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן,•

 או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו. כריתת עץ ללא רישיון עקירה, חיגורו, פגיעה בשורשיו•
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 טבלת סקר העצים

 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

  109931.52  17 3 4 5 5  27 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 אורן הגלעין 12 

עד  301
312 

  20106.24  17 3 4 5 5  40 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 313 אורן הגלעין 1 

  10993.15  13 2 4 5 2  27 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 מילה סורית 3 

עד  316
318 

  1447.68  14 1 4 5 4 3 12 4 
מסוף 

 אוטובוסים
 319 זית אירופי 1 

  30918.24  14 2 4 5 3  27 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 6 

מילה 
 עד-ירוקת

עד  320
325 

  50893.76  17 3 4 5 5 1 45 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 אורן הגלעין 2 

עד  326
327 

  12829.5  17 3 4 5 5 1 33 7.5 
סוף מ

 אוטובוסים
 1 

מילה 
 עד-ירוקת

328 

  471.24  12 1 4 5 2 11+ 10 6.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 1 

מילה 
 עד-ירוקת

331 

  5400  16 4 2 5 5 1 37 8 
מסוף 

 אוטובוסים
 1 

וושינגטוניה 
 חסונה

332 

  62831.36  16 2 4 5 5 1 25 6.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 מיש בונגה 8 

עד  333
340 

  12868  17 3 4 5 5 1 32 6.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 341 מיש בונגה 1 

  7096.39  13 2 3 5 3  37 7 
מסוף 

 אוטובוסים
 1 

קזוארינה 
 שבטבטית

342 

  54965.76  16 2 4 5 5  27 7.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 אורן הגלעין 6 

עד  343
348 

 אלון מצוי 4  מדרכה 6.5 26  5 5 5 2 17  40350.68  
עד  349

352 
 353 אלון התבור 1  מדרכה 6.5 30  5 5 5 2 17  14137.2  

 אלון מצוי 6  מדרכה 6.5 26  5 5 5 2 17  60526.02  
עד  354

359 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

 אלון מצוי 2  מדרכה 6.5 26  5 5 5 2 17  20175.34  
עד  360

361 
 362 אלון התבור 1  מדרכה 5.5 24  4 5 5 2 16  7238.24  

 אלון מצוי 4  מדרכה 6 28  5 5 5 2 17  46797  
עד  363

366 

 אלון מצוי 5  מדרכה 6 25  4 5 5 2 16  37306.12  
עד  367

371 

 אלון מצוי 10  מדרכה 6 27  5 5 5 3 18  108786.4  
עד  372

381 
 382 אלון התבור 1  מדרכה 6 28  5 5 5 3 18  12315  
 א382 אלון מצוי 1  מדרכה 6 25  5 5 5 3 18  9326.53  
 ב382 אלון מצוי 1  מדרכה 6 25  5 5 5 3 18  9326.53  
 ג382 אלון מצוי 1  מדרכה 6 25  5 5 5 3 18  9326.53  

 זית אירופי 10  אדמה 6.5 20 3 5 5 4 2 16  50265.6  
עד  383

392 

  33928.32  16 2 4 5 5 3 15 4 
אדמה 
 מדרון

 זית אירופי 12 
עד  393

404 

  121576.48  16 2 4 5 5 3 15 6 
אדמה 
 מדרון

 זית אירופי 43 
עד  405

447 

  140743.68  17 3 4 5 5 2 20 6.5 
אדמה 
 מדרון

 זית אירופי 28 
עד  448

475 

  36755.68  17 3 4 5 5 3 15 6.5 
אדמה 
 מדרון

 זית אירופי 13 
עד  479

491 
 492 ברוש מצוי 1  טיילת 7.5 12 1 5 5 4 3 17  1922.7  
 494 ברוש מצוי 1  טיילת 7.5 12 1 5 5 4 3 17  1922.7  
 496 ברוש מצוי 1  טיילת 7 12 1 5 5 4 3 17  1922.7  
 498 ברוש מצוי 1  טיילת 7 12 1 5 5 4 3 17  1922.7  

 1  טיילת 8 30 4 2 1 0 2 5  113.1  
אילנתה 
 בלוטית

499 

 5  טיילת 8 45 2 2 1 0 2 5  1272.34  
אילנתה 
 בלוטית

עד  501
505 

 1  טיילת 8 40 2 2 1 0 2 5  201.06  
אילנתה 
 בלוטית

506 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

 1  טיילת 7.5 25 1 5 4 4 2 15  5890.44  
מילה 

 עד-ירוקת
507 

 1  טיילת 8.5 40 6 2 2 0 2 6  402.12  
אילנתה 
 בלוטית

508 

 1  טיילת 8.5 43 6 2 2 0 2 6  464.7  
אילנתה 
 בלוטית

510 

 1  טיילת 8.5 45 1 2 2 0 2 6  508.94  
אילנתה 
 בלוטית

513 

 1  טיילת 8.5 27 2 2 2 0 2 6  183.22  
אילנתה 
 בלוטית

514 

 3  טיילת 8.5 27 2 2 2 0 1 5  549.66  
אילנתה 
 בלוטית

עד  516
518 

 2  טיילת 7 20 3 2 2 0 1 5  201.06  
אילנתה 
 בלוטית

עד  520
521 

  1162.14  12 2 4 2 4 5 17 5.5 
יתים מטע ז

מעבר 
 לטיילת

 523 זית אירופי 1 

  2905.34  15 2 4 5 4 3 17 5.5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 525 זית אירופי 1 

  11309.76  17 3 4 5 5 1 30 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 562 זית אירופי 1 

  4523.9  14 3 4 2 5 1 30 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 563 זית אירופי 1 

  4523.9  14 3 4 2 5 1 30 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 564 זית אירופי 1 

  12566.4  14 3 4 2 5 1 50 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 565 זית אירופי 1 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

  3581.42  15 2 5 3 5 2 20 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 566 אלון מצוי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 567 ת אירופיזי 1 

  31416  17 3 4 5 5 1 50 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 568 זית אירופי 1 

  6795.9  15 2 4 5 4 1 26 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 569 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 622 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
תים מטע זי

מעבר 
 לטיילת

 623 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 624 זית אירופי 1 

  15707.84  16 2 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 זית אירופי 2 
עד  628

629 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 630 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 631 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 632 זית אירופי 1 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 633 זית אירופי 1 

  6283.14  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 תלטייל

 זית אירופי 2 
עד  634

635 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 636 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 637 זית אירופי 1 

  7853.92  16 2 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 638 זית אירופי 1 

  7853.92  16 2 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 640 זית אירופי 1 

  6283.14  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 זית אירופי 2 
עד  642

643 

 1  טיילת 8 40 2 2 1 0 2 5  201.06  
אילנתה 
 בלוטית

644 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 646 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 647 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 648 זית אירופי 1 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 651 זית אירופי 1 

  6283.14  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לתלטיי

 זית אירופי 2 
עד  652

653 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 654 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 655 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 656 זית אירופי 1 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 657 זית אירופי 1 

  15707.84  16 2 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 זית אירופי 2 
עד  658

659 

  5969.04  18 3 5 5 5 2 20 5.5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 660 אלון מצוי 1 

  6283.14  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 זית אירופי 2 
עד  661

662 

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 663 זית אירופי 1 

  706.86  13 1 4 3 5 3 10 4.5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 664 עוזרר קוצני 1 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

  3141.57  14 3 4 2 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 665 זית אירופי 1 

  7853.92  17 3 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 667 זית אירופי 1 

  23561.76  17 3 4 5 5 1 25 6 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 זית אירופי 3 
עד  670

672 

  1590.39  14 2 4 3 5 4 15 4 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 673 עוזרר קוצני 1 

  1017.9  14 2 4 3 5 2 12 4 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 679 קוצני עוזרר 1 

  1130.94  13 2 4 2 5 3 15 5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 680 זית אירופי 1 

  1130.94  13 2 4 2 5 3 15 5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 681 זית אירופי 1 

  4985.76  14 1 4 5 4 2 23 5.5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 682 עוזרר קוצני 1 

לבירור 
אכן  האם

יישמר 
לאחר 
קבלת 

תכנון פתח 
מובל 
המים 
 מדליה

 659.74  14 2 4 3 5 3 10 5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 685 שקד מצוי 1 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

לבירור 
אכן  האם

יישמר 
לאחר 
קבלת 

תכנון פתח 
מובל 
המים 
 מדליה

 659.74  14 2 4 3 5 3 10 5 
מטע זיתים 

מעבר 
 לטיילת

 686 שקד מצוי 1 

  2014.49  15 2 5 3 5 2 15 5.5 
מעבר  מצוק

 לטיילת
 687 אלון מצוי 1 

 688 עוזרר קוצני 1  מצוק 6 15 3 5 5 4 2 16  2650.65  

  0  7 2 0 2 3 1 24 5 
גבעה מעל 

 טיילת
 1 

שיטה 
 מכחילה

689 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 829 אלון מצוי 1 בנבינשתי מדרכה 6 25 2 5 5 5 3 18  9326.53 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 אלון התבור 2 בנבינשתי מדרכה 7 33  5 5 5 3 18  34212 
עד  834

835 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 אלון מצוי 2 בנבינשתי מדרכה 7 28  5 5 5 3 18  23398.5 
עד  838

839 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 843 אלון מצוי 1 בנבינשתי מדרכה 7 28  5 5 5 3 18  11699.25 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 845 אלון מצוי 1 בנבינשתי רכהמד 6 26  5 5 5 3 18  10087.67 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 אלון מצוי 5 בנבינשתי מדרכה 6 30  5 5 5 3 18  67151.7 
עד  851

855 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 1 בנבינשתי מדרכה 6 30  5 5 3 2 15  8482.32 
זית -בר

 בינוני
856 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 857 אלון מצוי 1 תיבנבינש מדרכה 6 30  5 5 5 3 18  13430.34 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 1  אדמה 6 30 1 5 5 5 3 18  13430.34 
אלה 

 אטלנטית
858 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 1  אדמה 6 30 1 5 5 5 3 18  13430.34 
אלה 

 אטלנטית
859 

העתקה 
בהכנה 
 ממושכת

 1  אדמה 6 30 1 5 5 5 3 18  13430.34 
אלה 

 אטלנטית
860 

  3180.78  14 2 2 5 5 2 15 7 
מסוף 

 אוטובוסים
 אגס תרבותי 2 

עד  862
863 

  11309.76  17 3 4 5 5 1 30 7 
מסוף 

 אוטובוסים
 864 מיש בונגה 1 

  7238.24  16 2 4 5 5 1 24 6 
מסוף 

 אוטובוסים
 865 מיש בונגה 1 

  743.29  12 1 4 5 2 3 13 5.5 
מסוף 

 אוטובוסים
 1 

ליגוסטרום 
 יפני

866 

 901 תות לבן 1   6 45 3 4 5 4 3 16  17812.82  
 902 חרוב מצוי 1   3 10  4 5 4 1 14  942.48  
 903 חרוב מצוי 1   3 15  5 5 4 1 15  2650.65  
 904 חרוב מצוי 1   4 15  5 5 4 2 16  2650.65  

  23876.16  18 3 5 5 5  40 8   1 
אלה 

 אטלנטית
905 

 906 חרוב מצוי 1   8 35 4 5 5 4 3 17  14431.65  
 907 חרוב מצוי 1   5 12 5 4 5 4 1 14  1357.2  
 908 חרוב מצוי 1   7.5 35 2 5 5 4 3 17  14431.65  
 909 כליל החורש 1   4 10 4 5 5 4 2 16  1256.64  
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

 910 כליל החורש 1   3.5 15 3 5 5 4 2 16  2827.36  
 911 מצויברוש  1   8 20 4 5 5 4 4 18  5340.72  
 912 ברוש מצוי 1   8 25 3 5 5 4 4 18  8344.79  
 913 ברוש מצוי 1   9 40  5 5 4 4 18  21362.88  
 914 כליל החורש 1   2 5  4 5 4 1 14  251.26  
 915 ברוש מצוי 1   6 17  4 5 4 3 16  3086.93  

  2650.65  18 4 4 5 5 3 15 7   1 
ברוש 
 אריזוני

916 

 917 ברוש מצוי 1   8 30  5 5 4 4 18  12016.62  
 918 אורן הגלעין 1   8 40  5 5 4 3 17  20106.24  
 919 חרוב מצוי 1   7 20 3 5 5 4 3 17  4712.4  
 920 ברוש מצוי 1   7 15 3 5 5 4 4 18  3004.07  

  7363.05  18 4 4 5 5  25 8   1 
ברוש 
 אריזוני

921 

 922 אורן הגלעין 1   7 25  5 5 4 3 17  7853.92  
 923 אורן הגלעין 1   8 35 2 5 5 4 3 17  15393.76  
 924 ברוש מצוי 1   9 30  5 5 4 4 18  12016.62  
 925 ברוש מצוי 1   8 25  5 5 4 4 18  8344.79  
 926 ברוש מצוי 1   9 30  5 5 4 4 18  12016.62  
 927 ברוש מצוי 1   8 25  5 5 4 5 19  8344.79  
 928 חרוב מצוי 1   8 20 4 5 5 4 3 17  4712.4  

  7068.6  15 3 2 5 5 2 30 9   1 
אורן 

 ירושלים
929 

 930 אורן הגלעין 1   9 30 2 5 5 4 3 17  11309.76  
 931 כליל החורש 1   5 12 4 4 5 4 2 15  1447.68  
 932 ברוש מצוי 1   10 30 1 5 5 4 5 19  12016.62  
 933 אורן הגלעין 1   8 30  5 5 4 3 17  11309.76  
 934 אורן הגלעין 1   7 25  5 5 4 3 17  7853.92  
 935 כליל החורש 1   2 10 2 5 5 4 1 15  1256.64  
 936 ברוש מצוי 1   8 35  5 5 4 4 18  16355.87  

  21598.5  18 5 3 5 5  50 10   1 
קזוארינה 
 שבטבטית

937 
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

 938 אורן הגלעין 1   8 40  5 5 4 3 17  20106.24  
 939 אורן הגלעין 1   8 35  5 5 4 3 17  15393.76  
 940 כליל החורש 1   3 10 3 3 5 4 2 14  753.98  
 941 ברוש מצוי 1   8 20 3 5 5 4 4 18  5340.72  
 942 כליל החורש 1   6 30  5 5 4 3 17  11309.76  

  7363.05  18 4 4 5 5  25 8   1 
ברוש 
 אריזוני

943 

 944 אורן הגלעין 1   9 45  5 5 4 3 17  25446.88  
 945 ברוש מצוי 1   7 20  5 5 4 4 18  5340.72  
 946 כליל החורש 1   2.5 10  4 5 4 1 14  1005.31  
 947 כליל החורש 1   2.5 12  5 5 4 1 15  1809.6  
 948 כליל החורש 1   3 10  3 5 4 1 13  753.98  

  1696.5  16 2 4 5 5  12 4   1 
ספיון 
 השעוה

949 

  1178.1  16 2 4 5 5  10 4.5   1 
ספיון 
 השעוה

950 

  2650.65  16 2 4 5 5  15 5   1 
ספיון 
 השעוה

951 

  4319.66  14 2 3 5 4  25 7   1 
קזוארינה 
 שבטבטית

952 

 953 אלון התבור 1   7 40  5 5 5 3 18  25132.8  

  4712.4  17 3 4 5 5  20 6.5   1 
ספיון 
 השעוה

954 

 955 אורן הגלעין 1   7 30  5 5 4 3 17  11309.76  
 956 אורן הגלעין 1   7 30  5 5 4 3 17  11309.76  
 957 אורן הגלעין 1   7 30  5 5 4 3 17  11309.76  
 958 מצוי חרוב 1   5 10 6 5 5 4 2 16  1178.1  

  2650.65  16 2 4 5 5  15 5   1 
ספיון 
 השעוה

959 

 960 אורן הגלעין 1   8 35 2 5 5 4 3 17  15393.76  
 961 אורן הגלעין 1   8 35  5 5 4 3 17  15393.76  
 962 ברוש מצוי 1   9 35  5 5 4 4 18  16355.87  
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 הערות
 התכנות
 העתקה

 העץ שווי
 אזור

 שורשים
 (m) מוגן

 סך
 ערכיות
(0-20) 

 חופת
 העץ
(0-5) 

 ערך
 המין
(0-5) 

 מיקום
 העץ
(0-5) 

 מצב
 בריאותי

(0-5) 

 כמות
 גזעים

 קוטר
(cm) 

 גובה
(m) 

 כתובת מקום תיאור
 כמות
 עצים

 העץ שם
 מספר
 העץ

 963 ברוש מצוי 1   8 25  5 5 4 4 18  8344.79  
 964 אורן הגלעין 1   7 50  5 5 4 3 17  31416  
 965 אורן הגלעין 1   8 50  5 5 4 3 17  31416  

  2650.65  17 3 4 5 5  15 5   1 
ספיון 
 השעוה

966 

 967 כליל החורש 1   3 15 2 4 5 4 2 15  2261.89  

  10602.9  17 3 4 5 5  30 5   1 
ספיון 
 השעוה

968 

חלק 
מהעצים 

 הינם
ברכיטון 
 הסלעים

 199784.09  15 2 3 5 5  25 5   37 
ברכיטון 

 אדרי
עד  969

1005 

  2261.89  15 2 4 4 5  15 4 
מתחת לגשר 

אתר 
 התארגנות

 1006 זית אירופי 1 

  

סה"כ 
לכריתה: 
670,401.9 
סה"כ: 

2,503,000 

             
סה"כ 
עצים: 

396 
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 ערכיות העצים -טבלת מסכמת 
 נמוכה ערכיות כ"סה

(0-6) 
 בינונית ערכיות

(7-13) 
 גבוהה ערכיות

(14-16) 
 גבוהה ערכיות
 העץ מין מדעי שם (17-20) מאוד

2   2  Pyrus 
communis תרבותי אגס 

37   6 31 Pinus pinea הגלעין אורן 

1   1  Pinus 
halepensis ירושלים אורן 

17 17    Ailanthus 
altussima בלוטית אילנתה 

4    4 Pistacia 
atlantica אטלנטית אלה 

6   1 5 Quercus 
ithaburensis התבור אלון 

48   7 41 Quercus 
calliprino מצוי אלון 

1   1  Phillyrea 
latifolia בינוני זית-בר 

3    3 Cupressus 
arizonica אריזוני ברוש 

20   1 19 Cupressus 
sempervirens מצוי ברוש 

37   37  
Barchychiton 

acerifolius אדרי ברכיטון 

1   1  
Washingtonia 

Robusta 
 וושינגטוניה

 חסונה
156  3 106 47 Olea europaea אירופי זית 

9   5 4 Ceratonia 
siliqua מצוי חרוב 

11  1 9 1 Cercis 
siliquastrum החורש כליל 

1  1   
Ligustrum 
japonicum יפני ליגוסטרום 

9  1 7 1 Fraxinus uhde עד-ירוקת מילה 

3  3   Fraxinus 
syriaca סורית מילה 

11   9 2 Celtis 
bungeana בונגה מיש 
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 נמוכה ערכיות כ"סה
(0-6) 

 בינונית ערכיות
(7-13) 

 גבוהה ערכיות
(14-16) 

 גבוהה ערכיות
 העץ מין מדעי שם (17-20) מאוד

7   4 3 Sapium 
sebiferum השעוה ספיון 

5  1 4  Crataegus 
aronia קוצני עוזרר 

3  1 1 1 Casuarina 
equisetifolia 

 קזוארינה
 שבטבטית

1  1   Acacia saligna מכחילה שיטה 

2   2  Amygdalus 
communis מצוי שקד 

1   1  Morus alba לבן תות 
 כ"סה  162 205 12 17 396
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 טבלת עצים מסכמת
 להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס, בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים: •

 מין העץ שימור העתקה כריתה
 אגס תרבותי   (862-863 )מספרי עצים: 2כמות: 

, 326-327, 343-348 )מספרי עצים: 21כמות: 
313 ,301-312) 

 
, 961, 964, 965 )מספרי עצים: 16כמות: 

960 ,957 ,956 ,955 ,944 ,939 ,938 ,934 ,
933 ,930 ,923 ,922 ,918) 

 אורן הגלעין

 אורן ירושלים (929 )מספרי עצים: 1כמות:   
, 520-521, 644 )מספרי עצים: 17כמות: 
516-518 ,514 ,513 ,510 ,508 ,506 ,501-505 ,

499) 
 אילנתה בלוטית  

 אלה אטלנטית (905 )מספרי עצים: 1כמות:  (858, 859, 860 )מספרי עצים: 3כמות:  

 
, 362, 382, 834-835 )מספרי עצים: 5כמות: 

353) 
 התבוראלון  (953 )מספרי עצים: 1כמות: 

 

, 845, 851-855, 857 )מספרי עצים: 45כמות: 
-372א, 382ב, 382ג, 382, 829, 838-839, 843
381 ,367-371 ,363-366 ,360-361 ,354-359 ,

349-352) 

 אלון מצוי (566, 660, 687 )מספרי עצים: 3כמות: 

 זית בינוני-בר  (856 )מספרי עצים: 1כמות:  
 ברוש אריזוני (916, 921, 943 )מספרי עצים: 3כמות:   

  (492, 494, 496, 498 )מספרי עצים: 4כמות: 
, 945, 962, 963 )מספרי עצים: 16כמות: 

941 ,936 ,932 ,927 ,926 ,925 ,924 ,920 ,
917 ,915 ,913 ,912 ,911) 

 ברוש מצוי

 ברכיטון אדרי   (969-1005 )מספרי עצים: 37כמות: 
 וושינגטוניה חסונה   (332 )מספרי עצים: 1כמות: 

-393, 523, 1006 )מספרי עצים: 15כמות: 
404 ,319) 

, 657, 665, 680 )מספרי עצים: 110כמות: 
654 ,642-643 ,633 ,632 ,631 ,623 ,622 ,

568 ,565 ,564 ,563 ,562 ,479-491 ,448-475 ,
405-447 ,383-392) 

, 667, 670-672, 681 )מספרי עצים: 31כמות: 
663 ,661-662 ,658-659 ,656 ,655 ,652-653 ,

651 ,648 ,647 ,646 ,640 ,638 ,637 ,636 ,
634-635 ,630 ,628-629 ,624 ,569 ,567 ,525) 

 זית אירופי

  
, 908, 919, 928, 958 )מספרי עצים: 9כמות: 

907 ,906 ,904 ,903 ,902) 
 חרוב מצוי

  (946, 947, 948 )מספרי עצים: 3כמות: 
, 935, 940, 942, 967 י עצים:)מספר 7כמות: 

931 ,910 ,909) 
 כליל החורש

 ליגוסטרום יפני   (866 )מספרי עצים: 1כמות: 
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 מין העץ שימור העתקה כריתה
-320, 328, 331, 507 )מספרי עצים: 9כמות: 

325) 
 עד-מילה ירוקת  

 מילה סורית   (316-318 )מספרי עצים: 3כמות: 
, 341, 864, 865 )מספרי עצים: 11כמות: 

333-340) 
 בונגה מיש  

 ספיון השעוה (954, 959, 966, 968 )מספרי עצים: 4כמות:   (949, 950, 951 )מספרי עצים: 3כמות: 
 עוזרר קוצני (664, 682, 688 )מספרי עצים: 3כמות:   (673, 679 )מספרי עצים: 2כמות: 

 קזוארינה שבטבטית (937, 952 )מספרי עצים: 2כמות:   (342 )מספרי עצים: 1כמות: 
 שיטה מכחילה   (689 )מספרי עצים: 1כמות: 
 שקד מצוי (686 )מספרי עצים: 1כמות:   (685 )מספרי עצים: 1כמות: 

 תות לבן (901 )מספרי עצים: 1כמות:   
 סה"כ 99כמות:  164כמות:  132כמות: 
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 טבלה מרכזת כולל סטטוסים לעצים
 נימוקים

 העתקה/לכריתה
 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות

 ערכיות סך
(0-20) 

 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות
 מספר
 העץ

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 אורן הגלעין 12 7.5 27  17
עד  301

312 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 313 הגלעיןאורן  1 7.5 40  17

תחום פיתוח 
 אפשרי

כריתה ופיצוי 
 נופי

העץ נגוע 
במזיקים 

 ומחלות
 כריתה

ערכיות 
 בינונית

 מילה סורית 3 7.5 27  13
עד  316

318 

תחום פיתוח 
 אפשרי

כריתה ופיצוי 
 נופי

 319 זית אירופי 1 4 12 3 14 ערכיות גבוהה כריתה שיחי, בריא

תחום פיתוח 
 אפשרי

כריתה ופיצוי 
 נופי

העץ נגוע 
במזיקים 

 ומחלות
 6 7.5 27  14 ערכיות גבוהה כריתה

-מילה ירוקת
 עד

עד  320
325 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא גדול

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 אורן הגלעין 2 7.5 45 1 17
עד  326

327 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא

ערכיות גבוהה 
 מאוד

17 1 33 7.5 1 
-ילה ירוקתמ

 עד
328 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי

עבר גיזומים 
חזקים, עבר 

 השחתה
 כריתה

ערכיות 
 בינונית

12 11+ 10 6.5 1 
-מילה ירוקת

 עד
331 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 1 8 37 1 16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

וושינגטוניה 
 חסונה

332 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 מיש בונגה 8 6.5 25 1 16 ערכיות גבוהה יתהכר בריא

עד  333
340 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 341 מיש בונגה 1 6.5 32 1 17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
עבר גיזומים 

 חזקים
 כריתה

ערכיות 
 בינונית

13  37 7 1 
קזוארינה 
 שבטבטית

342 

 תחום פיתוח
ה ופיצוי כרית

 נופי
 אורן הגלעין 6 7.5 27  16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

עד  343
348 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 4 6.5 26  17

עד  349
352 
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 353 התבוראלון  1 6.5 30  17

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 6 6.5 26  17

עד  354
359 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 2 6.5 26  17

עד  360
361 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

בריא מעט 
 ינטו

 362 אלון התבור 1 5.5 24  16 ערכיות גבוהה העתקה

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 4 6 28  17

עד  363
366 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

בריא נטוי 
 מעט

 אלון מצוי 5 6 25  16 ערכיות גבוהה העתקה
עד  367

371 

 וחתחום פית
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 10 6 27  18

עד  372
381 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 382 אלון התבור 1 6 28  18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 א382 אלון מצוי 1 6 25  18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 ב382 אלון מצוי 1 6 25  18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 ג382 אלון מצוי 1 6 25  18
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 זית אירופי 10 6.5 20 3 16 ערכיות גבוהה העתקה בריא
עד  383

392 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 זית אירופי 12 4 15 3 16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

עד  393
404 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 זית אירופי 43 6 15 3 16 ערכיות גבוהה העתקה בריא
עד  405

447 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 יאגרונומ

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 זית אירופי 28 6.5 20 2 17

עד  448
475 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 זית אירופי 13 6.5 15 3 17

עד  479
491 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא קטן

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 492 ברוש מצוי 1 7.5 12 1 17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא קטן

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 494 ברוש מצוי 1 7.5 12 1 17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא קטן

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 496 ברוש מצוי 1 7 12 1 17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא קטן

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 498 ברוש מצוי 1 7 12 1 17

 פולשני
כריתה ופיצוי 

 נופי
 1 8 30 4 5 ערכיות נמוכה כריתה פולשני, ספיח

אילנתה 
 בלוטית

499 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 5 8 45 2 5 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

עד  501
505 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
 פולשני, ספיח

 על הביוב
 1 8 40 2 5 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

506 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 1 7.5 25 1 15 ערכיות גבוהה כריתה בריא

-מילה ירוקת
 עד

507 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 1 8.5 40 6 6 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

508 

 זיקפולשני מ
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 1 8.5 43 6 6 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

510 
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 1 8.5 45 1 6 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

513 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 1 8.5 27 2 6 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

514 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 3 8.5 27 2 5 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

עד  516
518 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 2 7 20 3 5 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

ד ע 520
521 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה מהעתקה

ערכיות 
 בינונית

 523 זית אירופי 1 5.5 17 5 12

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 525 זית אירופי 1 5.5 17 3 15 ערכיות גבוהה שימור מהעתקה

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 562 זית אירופי 1 6 30 1 17

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 563 זית אירופי 1 6 30 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 564 זית אירופי 1 6 30 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 565 זית אירופי 1 6 50 1 14 ות גבוההערכי העתקה בריא גזע ניכר

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 566 אלון מצוי 1 6 20 2 15 ערכיות גבוהה שימור שיחי, עץ בר

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 567 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא גזע ניכר
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 568 זית אירופי 1 6 50 1 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 569 זית אירופי 1 6 26 1 15 ערכיות גבוהה שימור נוף לא התפתח

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 622 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 יתוחתחום פ
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 623 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 624 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 זית אירופי 2 6 25 1 16 ערכיות גבוהה שימור בריא
עד  628

629 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 630 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 631 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 632 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 633 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 זית אירופי 2 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא
עד  634

635 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 636 זית אירופי 1 6 25 1 14 בוההערכיות ג שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 637 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 638 זית אירופי 1 6 25 1 16 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 640 זית אירופי 1 6 25 1 16 ערכיות גבוהה ורשימ בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 זית אירופי 2 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא
עד  642

643 

 פולשני מזיק
כריתה ופיצוי 

 נופי
פולשני, ספיח 

 על הביוב
 1 8 40 2 5 ערכיות נמוכה כריתה

אילנתה 
 בלוטית

644 

 

שמירת מרחק 
שים מהשור

והעץ על פי 
 מפרט

 646 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 647 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 648 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

מרחק  שמירת
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 651 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 זית אירופי 2 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא
עד  652

653 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 654 רופיזית אי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 655 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 656 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

תחום דפו 
 אוטובוסים

העתקה לפי 
מפרט 

 אגרונומי
 657 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 זית אירופי 2 6 25 1 16 ערכיות גבוהה שימור בריא
עד  658

659 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור עץ בר, בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 660 אלון מצוי 1 5.5 20 2 18
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
 והעץ על פי

 מפרט

 זית אירופי 2 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא
עד  661

662 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 663 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא, עץ בר
ערכיות 
 בינונית

 664 עוזרר קוצני 1 4.5 10 3 13

 חום פיתוחת
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 665 זית אירופי 1 6 25 1 14 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 667 זית אירופי 1 6 25 1 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 זית אירופי 3 6 25 1 17

עד  670
672 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 673 עוזרר קוצני 1 4 15 4 14 ערכיות גבוהה כריתה בריא, עץ בר

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 679 עוזרר קוצני 1 4 12 2 14 ערכיות גבוהה כריתה בריא, עץ בר

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא,
 ערכיות
 בינונית

 680 זית אירופי 1 5 15 3 13

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא,
ערכיות 
 בינונית

 681 זית אירופי 1 5 15 3 13
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 682 עוזרר קוצני 1 5.5 23 2 14 ערכיות גבוהה שימור בריא, עץ בר

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 685 שקד מצוי 1 5 10 3 14 ערכיות גבוהה כריתה בריא, עץ בר

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 686 שקד מצוי 1 5 10 3 14 ערכיות גבוהה שימור בריא, עץ בר

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 687 אלון מצוי 1 5.5 15 2 15 ערכיות גבוהה שימור בריא, עץ בר

 

מרחק שמירת 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 688 עוזרר קוצני 1 6 15 3 16 ערכיות גבוהה שימור בריא, עץ בר

 כריתה פולשני, ספיח כריתה פולשני
ערכיות 
 בינונית

 689 שיטה מכחילה 1 5 24 1 7

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 829 אלון מצוי 1 6 25 2 18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון התבור 2 7 33  18

עד  834
835 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 2 7 28  18

עד  838
839 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 ודמא
 843 אלון מצוי 1 7 28  18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 845 אלון מצוי 1 6 26  18
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 אלון מצוי 5 6 30  18

עד  851
855 

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 856 זית בינוני-בר 1 6 30  15 ערכיות גבוהה העתקה בריא

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

 העתקה בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 857 אלון מצוי 1 6 30  18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

בריא ייחודי 
 עץ בר

 העתקה
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 858 אלה אטלנטית 1 6 30 1 18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

בריא ייחודי 
 עץ בר

 העתקה
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 859 אלה אטלנטית 1 6 30 1 18

 תחום פיתוח
העתקה לפי 

מפרט 
 אגרונומי

בריא ייחודי 
 עץ בר

 העתקה
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 860 אלה אטלנטית 1 6 30 1 18

תחום פיתוח 
 אפשרי

כריתה ופיצוי 
 נופי

 אגס תרבותי 2 7 15 2 14 וההערכיות גב כריתה בריא
עד  862

863 

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה בריא

ערכיות גבוהה 
 מאוד

 864 מיש בונגה 1 7 30 1 17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 865 מיש בונגה 1 6 24 1 16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

תחום פיתוח 
 אפשרי

כריתה ופיצוי 
 נופי

שיחי, שבר 
 ענפים

 ריתהכ
ערכיות 
 בינונית

12 3 13 5.5 1 
ליגוסטרום 

 יפני
866 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

מעט חללים 
 בגזע

 901 תות לבן 1 6 45 3 16 ערכיות גבוהה שימור

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

בריא קטן 
 מעט נטוי

 902 חרוב מצוי 1 3 10  14 ערכיות גבוהה שימור
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

מרחק  שמירת
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 903 חרוב מצוי 1 3 15  15 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 904 חרוב מצוי 1 4 15  16 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 905 אלה אטלנטית 1 8 40  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 906 חרוב מצוי 1 8 35 4 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

שיחי פצעים 
 מועטים

 907 חרוב מצוי 1 5 12 5 14 ערכיות גבוהה שימור

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
בוהה ערכיות ג

 מאוד
 908 חרוב מצוי 1 7.5 35 2 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 909 כליל החורש 1 4 10 4 16 ערכיות גבוהה שימור בריא שיחי

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 910 כליל החורש 1 3.5 15 3 16 ערכיות גבוהה שימור בריא
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 911 ברוש מצוי 1 8 20 4 18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 912 ברוש מצוי 1 8 25 3 18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 913 ברוש מצוי 1 9 40  18

 שמירה 
צעיר, צעיר עץ 

 נטוי
 914 כליל החורש 1 2 5  14 ערכיות גבוהה 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

מעט יובש 
 באמיר

 915 ברוש מצוי 1 6 17  16 ערכיות גבוהה שימור

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 916 ברוש אריזוני 1 7 15 3 18

 

מרחק שמירת 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 917 ברוש מצוי 1 8 30  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 918 אורן הגלעין 1 8 40  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 919 חרוב מצוי 1 7 20 3 17
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 920 ברוש מצוי 1 7 15 3 18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 921 ברוש אריזוני 1 8 25  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ות גבוהה ערכי

 מאוד
 922 אורן הגלעין 1 7 25  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא מפוצל
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 923 אורן הגלעין 1 8 35 2 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 924 ברוש מצוי 1 9 30  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 925 ברוש מצוי 1 8 25  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 926 ברוש מצוי 1 9 30  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 927 ברוש מצוי 1 8 25  19
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 928 חרוב מצוי 1 8 20 4 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 929 אורן ירושלים 1 9 30 2 15 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 930 אורן הגלעין 1 9 30 2 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 931 כליל החורש 1 5 12 4 15 ערכיות גבוהה שימור נטוי

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 932 ברוש מצוי 1 10 30 1 19

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
יות גבוהה ערכ

 מאוד
 933 אורן הגלעין 1 8 30  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 934 אורן הגלעין 1 7 25  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 935 כליל החורש 1 2 10 2 15 ערכיות גבוהה שימור בריא קטן
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 

על פי והעץ 
 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 936 ברוש מצוי 1 8 35  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
18  50 10 1 

קזוארינה 
 שבטבטית

937 

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 938 אורן הגלעין 1 8 40  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 939 אורן הגלעין 1 8 35  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 940 כליל החורש 1 3 10 3 14 ערכיות גבוהה שימור נגזם חזק

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 941 ברוש מצוי 1 8 20 3 18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 942 כליל החורש 1 6 30  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 943 ברוש אריזוני 1 8 25  18



 
64 

 

 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור אברי
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 944 אורן הגלעין 1 9 45  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 945 ברוש מצוי 1 7 20  18

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 946 כליל החורש 1 2.5 10  14 ערכיות גבוהה כריתה מעט נטוי

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 947 כליל החורש 1 2.5 12  15 ערכיות גבוהה כריתה בריא

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 כריתה נטוי קטן

ערכיות 
 בינונית

 948 כליל החורש 1 3 10  13

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 949 ספיון השעוה 1 4 12  16 ערכיות גבוהה כריתה בריא קטן

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 ינופ
 950 ספיון השעוה 1 4.5 10  16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 951 ספיון השעוה 1 5 15  16 ערכיות גבוהה כריתה בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 1 7 25  14 ערכיות גבוהה שימור דליל נגזם חזק
קזוארינה 
 שבטבטית

952 

 

שמירת מרחק 
רשים מהשו

והעץ על פי 
 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 953 אלון התבור 1 7 40  18

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 954 ספיון השעוה 1 6.5 20  17
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 955 גלעיןאורן ה 1 7 30  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 956 אורן הגלעין 1 7 30  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 957 אורן הגלעין 1 7 30  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 958 חרוב מצוי 1 5 10 6 16 ות גבוההערכי שימור בריא שיחי

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 959 ספיון השעוה 1 5 15  16 ערכיות גבוהה שימור בריא

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור מפוצל בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 960 אורן הגלעין 1 8 35 2 17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 

י והעץ על פ
 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 961 אורן הגלעין 1 8 35  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 962 ברוש מצוי 1 9 35  18
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 נימוקים
 העתקה/לכריתה

 העץ רכיותע מוצע סטאטוס תכונות המלצות
 ערכיות סך

(0-20) 
 העץ שם עצים כמות (m) גובה (cm) קוטר גזעים כמות

 מספר
 העץ

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 963 ברוש מצוי 1 8 25  18

 

רחק שמירת מ
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 964 אורן הגלעין 1 7 50  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 965 אורן הגלעין 1 8 50  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 966 ספיון השעוה 1 5 15  17

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

מעט  בריא
 מעוכב

 967 כליל החורש 1 3 15 2 15 ערכיות גבוהה שימור

 

שמירת מרחק 
מהשורשים 
והעץ על פי 

 מפרט

 שימור בריא
ערכיות גבוהה 

 מאוד
 968 ספיון השעוה 1 5 30  17

 תחום פיתוח
כריתה ופיצוי 

 נופי
 ברכיטון אדרי 37 5 25  15 ת גבוההערכיו כריתה בריא

עד  969
1005 

 אתר התארגנות
כריתה ופיצוי 

 נופי
נשתל לא  בריא

 מזמן
 1006 זית אירופי 1 4 15  15 ערכיות גבוהה כריתה

           
סה"כ 
עצים: 

396 
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 סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית

קה. עצים מחוץ לתחומי פיתוח לשימור מוקפד. נספח עצים בוגרים כולל הסברים והנחיות בנוגע לטיופל בעצים והינו עצים בתחומי הפיתוח מיועדים לכריתה ופיצוי נופי או להעת
 מחייב. עץ המסומן לשימור ישולב בתכנון ולא תותר כריתתו או פגיעה בו

 

מפרטים אגרונומיים
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 מפרטי עבודה בתחום דפו מלחה:
 פרק א': מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור

 המצויים באתר עבודות פעיל  עצים לשימור= -והוראות בנוגע לעצים לשימור מפרט מיוחד .א

  במקרים בהם נדרשת עבודה במרחקים קטנים ממהמעגל הסטרילי המוסכם, ובמקרים בה נדרשת אורטופדייה: 

כאשר  כלומר המעגל שקוטרו כקוטר הצמרת בהיטל קרקע. -מרת הגזע ובאזור היטל הצ מהיקףמ'  4.0אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק 

 13-18הסעיפים מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע. )במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי 

 להלן(.

 ים.הנחיות שימור תקפות גם לשטחים מחוץ לתחום העבודה בהם יש עצ .1

 טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים ונ.צ. במדידה החתומה עי המודד  .2

 יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בעת ביצוע גידור וגיזום לעצים לשימור .3

סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי התאמתו לביצוע  -: יש לקבל מהאגרונומית אישור לגוזם המומחה שנבחרדרישות וניסיון גוזם מומחה .4

ות שביצע האגרונומית או אגרונום עיריית ירושלים. הגוזם יהיה בעל תעודת גוזם מומחה בתוקף, יציג עדויות מצולמות וממליצים עבור לפחות שתי עבוד

באזור המרכז /ההר. בנוסף ייתן הוכחות מצולמות  הכוללות העתקת עצי אלון בכמות גדולה עבור גורמים מוסדיים, כאשר עבודה אחת לפחות נעשתה

 וכתובות אליהם הועתקו העצים, על הגוזם להוכיח יכולת כספית לשכירת כלי עבודה כבדים, וכן יכולת לוגיסטית מול רשת מקומית

 3.5או שו"ע. הגדר תקיף את העץ במרחק גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  -במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה .5

 כלונסאות הגדר יותקנו באופן כזה שלא יפגע בשורשי עצים לשימורמטרים.  2.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה 

 בשפות עברית וערבית, מצורף נוסח השלט.  -עץ לשימורעל הגדר יותקן שלט מודפס על חומר קשיח )לא נייר( :  .6

אין לחפור תעלות, בורות, חפירה ארכיאולוגית, אין לקדוח ואין לבצע כל  .ואין לחפור סביבו או לגזום נופו ,ת עץ לשימוראין לבצע עבודות כלשהן בקרב .7

 מ' !( 4שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו 

בתיאום עם האגרונומית. גיזומים ייעשו רק במועדים שייקבעו על ידו ,ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד  גיזום וטיפולים אורטופדיים .8

 ד. כבילת ענפים.  ג. ניקוי רקבונות ומריחת משחה, ב. סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל.פרק א' סעיפים  -בהתאם לפרקים הבאים במפרט זה

מצעות טפטוף בקרבת הגזע, או באמצעות בא יש להשקות עץ לשימור ולהעתקה במשך כל זמן העבודות עד מסירת השטח/ העתקתו בהתאמה. השקיית עזר .9

 של אדריכלית הנוף השקיהאו לפי תכנון  .מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ. כמות מים הינה לפי הטבלה להלן

מים ובאיזו לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיי .10

ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית. הבורות יכוסו  50- 40כמות ובאלו קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות, החפירה תהיה לעומק 

 עקב הסכנה הפוטנציאלית. ,מיידית
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ה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד. או לרסס בחומר שורשי עץ, על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חד במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה .11

 ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת. 2-3אנטי פטרייתי )פונגציד( ולאחר התייבשותם למרוח משחת גיזום. לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש 

 האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.  אין לפגוע בעץ לשימור. .12

מפקח האתר ורק  יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה העבודה ובנוכחות אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל .13

 .ורק לאחר קבלת אישורם לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך

כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם  אין לבצע חפירות כלל.בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות.  .14

 המומחה והמפקח. אם נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה. 

 במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש. .15

 וגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון, בלזם לק או שו"ע. מקום החתך יימרח בפונגציד ד .16

 כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח. .17

 רשים.במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח, יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שו .18

 ים ללא פיקוח וללא ביצוע מקצועי המבוצע ע"י הגוזם המומחה מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.שורש יצוין שוב כי חיתוך/ מגע .19

בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע. לכל גזע לפחות ארבע טפטפות  השקיה: יש להעביר לעצים לשימור ועצים מיועדים להעתקה השקיהפירוט  .20

 ס"מ.  30הרצויים יהיו ל/ש' מרחקי הטפטפות  2מתווסתות בספיקה 

 מ' לערך.  1הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל 

- במשך כשעה, או לפי השקיהרק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית. ה פעם בחודש בקיץ, . לכל עץ לשימור ומיועד להעתקה יש לתת השקיית עזר

   .לעץ על פי הטבלה להלן  השקיהל קוב 0.7 -0.3

מרגע ניתוק העץ מהמערכת העירונית / מרגע תחילת העבודות )לפי המוקדם יותר( ועד סיום העבודות  השקיהיש להתחיל ב - השקיית עץ לשימור ועץ מיועד להעתקה

 .באתר וחיבור העץ מחדש למערכת עירונית

 לעיל(  20ודשיים לאחר סיומן בסייגים עונתיים )סעיף יש להשקות מרגע תחילת העבודות ועד ח -השקיהאם מדובר בעצי המטע שאינם מחוברים ל

 מאי עד ספטמבר -קיץ  תקופת השקיה

מרץ, אפריל,  -אביב 

 אוקטובר, נובמבר

דצמבר, ינואר,  -חורף 

 פברואר

 ימים 7כל  ימים 7כל  תדירות

שבועיים מגשם אחרון 

 מ"מ 10מעל 
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כמות לכל 

השקיה )מ"ק/ 

 0.34 0.58 0.67 עץ(

 

 השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכליתהכנת גומת 

מ', בעלת שיפועים מתונים.  1.0מ' וברוחב  0.7מ'(. הסוללה תהיה בגובה  3מ' מגזע העץ )כלומר החל מ  3הערמת סוללת עפר במרחק  הכנת גומה לעץ לשימור כוללת

 האדמה לסוללה תובא מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.

 עבודה, הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה. העבודה כוללת

 : גומת השקיה לעץ.התמורה תימדד לפי

 

 
 
 

כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות  ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו, ,הערה: כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים
 נלי של הנוףוחלק טרמי
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 חפירה ובנייה ,רק לפי הנחייה מפורשת מהח"מ ורק לעצים באתרי עבודה -ב ג ד  . סניטציה, דילול ענפים והפחתת משקל לעצים לשימור: סעיפיםב

 אגרונומית.ובפיקוח ה על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי 41.5משרדי -פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין .1

אין לבצע . הסרת ענפים יבשים, הפחתת משקל לענפים כבדים, ודילול ענפים ממקום ההסתעפות -יש לבצע סניטציה -רק לאחר קבלת הנחיות מהאגרונומית .2

. אין לגזום חלקים אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ ,דילולים מסיביים, העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה מוחשית להינתקות ענפים!

רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה ניכרים, אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע )גוזם ואגרונומית(. 

 יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.

מ"מ לפחות. משחת גיזום תיושם לכל חתך  1משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  .ן(בלזם או ביילטו-יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד )כגון לק .3

 ולכל פצע בנוף העץ, ענפיו וגזעיו. 

 כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב. פרק ג' להלן. .4

  ג. ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד לעצים לשימור.

 יקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.נ .1

 . 5%אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור  .2

 על פצעי העצים בגזע, בענפים ובשורשים,בלזם או ביילטון( ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ו-משחת הגיזום תכיל פונגציד )כגון לק .3

 מ"מ לפחות.  1תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי. משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  מריחת משחת גיזום .4

 כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות. .5

  כבילת ענפים לעצים לשימור ד.

טון ועם  3מ"מ. טבעות הקשירה יהיו בעומס  16לות יבוצעו בין ענפי כובד. ברגי ההברגה יהיו מגלוונים בעובי כבי -רק לאחר קבלת הנחיות מהאגרונומית .1

 מ"מ לכבל הפלדה. 8מ"מ וכן חבקים  8כבלי הפלדה בעובי  מ"מ. 16 -הברגה פנימית מתאימה

 קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב. .2

 יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות, ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים. .3

 לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים. .4

 ציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונג .5

 . בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץגובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד  ,מיקום הכבלים, הזוויות המדויקות ביניהם .6

ודת עיגון חיצונית, לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע: גוזם יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנק .7

 מומחה, קונסטרוקטור ואגרונומית.
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 במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס יש לנקות על פי פרק ג' לעיל. .8

ף לנפילה. במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים, חוזקם ויציבותם. מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענ .9

 וכמוצא אחרון הקצרה.  -דילול ,והגוזם המומחה ולבצע גיזום הענף על ידי סניטציה
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 (החקלאות מתוך הנחיות משרד). .1
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 )מתוך הנחיות משרד החקלאות(
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 עצי זית אתר דפו מלחה -פרק ב': מפרט העתקה מיוחד

  עצי זית -א.הכנות להעתקה

טרם תחילת עבודות הכנה  .ית: מועד ההעתקה הרצוי בפועל הינו מחודש ינואר עד תחילת חודש יוני. ניתן להעתיק במועדים אחרים באישור הח"מעצי ז .1

 ולבצע תיאום תשתיות מקדים בעירייה. ,להעתקה יש לסגור המדרכה למעבר כדי למנוע סכנה בטיחותית

 חר בדיקת האתר המיועד איליו מעתיקים בהתאם לפרק ז' להלן.העתקה רק לאחר קבלת רשיונות העתקה תקפים ולא .2

 4-5בהתאם לאמור בסעיפים  השקיהויוודא פעילותה התקינה. הפעלת ה לעץ המיועד להעתקה באתר דפו מלחה השקיההקבלן יתקין מראש חיבור למערכת  .3

 ומחה/ אגרונום המלווה בשטח.בהתאם לשיקולים מקצועיים והנחיות הגוזם המ השקיהלהלן. פעילות ורכיבי מערכת ה

תנו על ביצוע ההעתקה בפועל על ידי גוזם מומחה בלבד שיאושר לביצוע העבודה בהתאם לאמור במפרט זה. במקרה של ספק ההוראות הקובעות הן אלו שיינ .4

 ידו במהלך העבודה.

 הם בעץ זה בשלב זה ובהמשך.הכנת העץ להעתקה תחל מייד עם התקבל הוראות אלו, ללא דיחוי. יש להימנע מגיזומים כלש .5

 ס"מ זו מזו. 30ליטר/שעה במרחק  3.5יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה, שלוש כריכות לפחות. פתחי טפטפות מתווסתות ספיקה  .6

 תבוצע בתקופות של הפסקת גשמים בלבד. השקיהביצוע השקיית רוויה כשלוש פעמים בשבוע בעונת קיץ. בחורף ה .7

)או דשן אחר על פי  20:20:20 או שו"ע בהרכב דומה, או דשן 20:12:20ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  יש לפזר .8

 התייעצות עם היצרן.(

 ל שלושה שבועותושוב כ השקיהגר' לעץ. יש להשקות מיד לאחר יישומו, עם תחילת ה 300-כמות של כ ,הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות .9

מ' מהגזע. זאת לצורך יצירת גוש שורשים שלא  4חיתוך שורשים יתבצע לאחר שהגוזם המומחה יבצע חפירה זהירה של תעלה בהיקף העץ במרחק לפחות  .10

 מ'. 1 -מקוטר הגזע ועומקו לא יקטן מ 8יקטן מפי 

(, וכן דשן אוסמוקוט, 20%) 901( וקומפוסט על פי תקן 80%יט וורמיקוליט )לאחר ביצוע התעלה ההיקפית יש מלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלי .11

 תקופה בה העץ יגדל שורשים חדשים, צעירים לאזור חיצוני קרוב זה., שיונח בסמיכות לפתחי הטפטפות. העתקה רצוי שתבוצע רק לאחר שלושה חודשים

דול לא יהיו חיתוכי שורשים ואכן יש להימנע מכך. חיתוך שורשים הינו פעולה המורידה חיתוך שורשים היקפיים רק במידת הצורך, אם לוקחים גוש מספיק ג .12

 סיוכיי העץ להצלחה.

צול ומעלה. וכן הורמון  3או שו"ע( על החתך לכל שורש בקוטר  לקראת יצירת גוש להעתקת העץ ילווה מיידית במריחת משחת גיזום המכילה פונגציד )בנלט .13

 או שו"ע. KIPAסוג מ  PPM 2000השרשה בריכוז 

 לביצוע ההעתקות. הקבלן יוודא קיום והבאת ציוד מתאים לאתר להנפה, הזזה ומיקום העץ מחדש. הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה .14
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 יסומן בעזרת יתד בולטת, במרכז המקום המתוכנן. תידרש העתקה אל מחוץ לאתר הבנייה, יש להיערך לכך. המקום איליו מעתיקים .15

 

 ב. גיזום עצי זית אתר דפו מלחה :

בכל מקרה יש להשאיר יותר  צול, במקרה ויוחלט לבצע זאת בכל זאת יבוצע על ידי הגוזם המומחה באופן אישי ולאחר התייעצות עם האגרונום. 3אין לגזום זרועות שמעל  .1
בפונגציד )קוטל פטריות( על ידי ריסוס עד נגר. עבודות  יטוי פצעים ורקבונותמשלושה רבעים מנוף העץ. יש לבצע סניטציה ולנקות ענפים יבשים ורקובים. יש לבצע ח

 אלו יבוצעו רק על ידי הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה.
 ידוללו, תוך השארת ענפי שלד. יש להימנע מקיצור מסיבי של ענפים. יש להשאיר זרועות שלא נגזמות למלוא אורכן במידת האפשר. זרועות צפופות .2
 עי הגיזום יימרחו בהקפדה במשחת עצים אנטי פטרייתית מסוג "לק בלזם" או "ביילטון" או שו"ע. פצ .3
 יש למרוח הגזע בלובן למניעת נזקי קרינה בכל עונה. .4
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 אתר דפו מלחה -לעצי אלון התבור ואלון מצוי  פרק ג': מפרט העתקה מיוחד 

 לו יש לתאם אתי סיור באתר לבדיקת העצים:במועדים א-מועדים לשלבי עצירה וביצוע פיקוח עליון 

 לפני תחילת התהליך -במועד ההעתקה עצמה .1

 ודישון באתר המקורי השקיהלאחר תחילת הכנת השורשים וביצועו מערכת  .2

 לאחר שלושה חודשים של הכנת העץ .3

 

 הכנות להעתקה:  א.

 ולבצע תיאום תשתיות מקדים בעירייה. ,יחותיתטרם תחילת עבודות הכנה להעתקה יש לסגור המדרכה למעבר כדי למנוע סכנה בט .1

ות. הכנות להעתקת העץ יחלו לאחר קבלת אישור מהאגרונומית, וזאת לאחר קבלת אישורו של אורי גלפנד לביצוע הכנות מלאות מראש טרם קבלת רשיונ .2

ת יש לערוך סיור במקום איליו מעתיקים ביחד עם יתחילו רק לאחר קבלת רישיונות העתקה וכניסתם לתוקף. בטרם תחילת ההעתקו העתקות עצים בפועל

מותקנת ועובדת. על הקבלן לבדוק מיקום מיועד: התאמת הקרקע, קיום סלעים, אפשרות טכנית להובלה וחפירה,  השקיהנציג הרשות ולוודא שמערכת ה

 קיום עמודי חשמל וחסמים אחרים, קיום תשתיות וכו.

 חודשים. 6מינימום  -ו מתחילת חודש פברואר עד סוף מרץ. זמן הכנה להעתקהעצי אלון: מועד ההעתקה הנדרש בפועל הינ .3

בהתאם  השקיהלעץ לשם הכנה באתר דפו מלחה כן במקום אליו מעתיקים ויוודא פעילותה התקינה. הפעלת ה השקיההקבלן יתקין מראש חיבור למערכת  .4

או  השקיהעל פי הנחיות מומחה  ולים מקצועיים והנחיות הגוזם המומחה וכמו כןבהתאם לשיק השקיהלהלן. פעילות ורכיבי מערכת ה 6-7לאמור בסעיפים 

 מקצועית. חוות דעתו של האחרון קובעת בנושא זה. השקיהבהתאם לתכנית 

רק -עי אגרונום . )אישור 4דרישות בפרק א' סעיף -ביצוע ההעתקה בפועל על ידי גוזם מומחה בלבד שיאושר לביצוע העבודה על ידי אגף שפע והאגרונומית  .5

ומחה לאחר אישור העירייה המאפשר זאת( בהתאם לאמור במפרט זה. במקרה של ספק ההוראות הקובעות הן אלו שיינתנו על ידי האגרונומית / הגוזם המ

 במהלך העבודה.

 .עד למתן הוראה אחרתהכנת העץ להעתקה תחל מייד עם התקבל הוראות אלו, ללא דיחוי. יש להימנע מגיזומים כלשהם בעץ זה בשלב זה  .6

: יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה, שלוש כריכות השקיהמקצועית היא הקובעת לנושא ה השקיה: ככל שקיימת תכנית השקיההנחיות  .7

 ס"מ זו מזו. 30ליטר/שעה במרחק  3.5לפחות. פתחי טפטפות מתווסתות ספיקה 

 תבוצע בתקופות של הפסקת גשמים בלבד. השקיהונת קיץ. בחורף הביצוע השקיית רוויה כשלוש פעמים בשבוע בע .8

)או דשן אחר על פי  20:20:20 או שו"ע בהרכב דומה, או דשן 20:12:20יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  .9

 התייעצות עם היצרן.(
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 גר' לעץ. יש להשקות מיד לאחר יישומו. 300-ככמות של  ,הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות .10

פאה עוברת חיתוך במועד נפרד לפי ההנחיות להלן. מרווח זמן בין החיתוכים הינו מספר  חיתוך שורשים יתבצע בהדרגה, מיקום במרחקים להלן כאשר כל .11

אחר שהגוזם המומחה יבצע חפירה זהירה של תעלה בהיקף ל. שבועות, ייקבע בהמשך לפי המצב בשטח. לכן ייעשו ארבעה חיתוכים במועדים שונים לכל עץ

מ'. המטרה הינה התחדשות שורשים  1 -מקוטר הגזע ועומקו לא יקטן מ 8מ' מהגזע. זאת לצורך יצירת גוש שורשים שלא יקטן מפי  4העץ במרחק לפחות 

 .השקיהבסמוך לעץ ולכן ההפרדה במועדים קריטית וכן קריטי הדישון וה

(, וכן דשן אוסמוקוט, 20%) 901( וקומפוסט על פי תקן 80%עלה ההיקפית יש מלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלייט וורמיקוליט )לאחר ביצוע הת .12

 תקופה בה העץ יגדל שורשים חדשים, צעירים לאזור חיצוני קרוב זה., שיונח בסמיכות לפתחי הטפטפות. העתקה תבוצע רק לאחר שמונה חודשים

על ידי ארגוז הדרגתי, עי יצירת מעטה לכל פאה וסביב העץ, המעטה ייבנה מבסיס רשת לולים ועליה פוליאוריטן מוקצף, או שכבות רשת  תבוצע העתקת העץ .13

 מ' לפחות. 4בקוטר  שרינקג' צפופה המיוצבות בעזרת מוטות או אמצעי אחר מתאים שו"ע עליו יוחלט לפי הנתונים בהמשך. גוש השורשים

לשם העתקה בשלמות יש לדחוק מערך  .ך צינורות מתכת מתחת לגוש השורשים ולהניפו לאחר שלבי ההכנה, על ידי מנוף מתאים. העתקת רפסודהיש לדחוק מער

להעביר מקצועי ו צינורות מתכת מתחת לגוש השורשים ולהניפו בשלמותו לאחר שלבי ההכנה, על ידי מנוף מתאים. או לבצע ניתוק זהיר של השורשים על ידי חיתוך

 העץ לארגז בגודל מתאים לקלוט העץ. 

 1או שו"ע( על החתך לכל שורש בקוטר  חיתוך שורשים היקפיים לקראת יצירת גוש להעתקת העץ ילווה מיידית במריחת משחת גיזום המכילה פונגציד )בנלט .14

 או שו"ע. KIPAמסוג   PPM 2000צול ומעלה. וכן הורמון השרשה בריכוז 

 

 ן אתר דפו מלחה :ב. גיזום עצי אלו

בכל מקרה יש  צול, במקרה ויוחלט לבצע זאת בכל זאת יבוצע על ידי הגוזם המומחה באופן אישי ולאחר התייעצות עם האגרונום. 3אין לגזום זרועות שמעל  .1

ובים. יש לבצע חיטוי פצעים יש לבצע סניטציה ולנקות ענפים יבשים ורק. יש להפחית בגיזומים ככל האפשר .להשאיר יותר משלושה רבעים מנוף העץ

 בפונגציד )קוטל פטריות( על ידי ריסוס עד נגר. עבודות אלו יבוצעו רק על ידי הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה. ורקבונות

 במידת האפשר.ידוללו, תוך השארת ענפי שלד. יש להימנע מקיצור מסיבי של ענפים. יש להשאיר זרועות שלא נגזמות למלוא אורכן  זרועות צפופות .2

 פצעי הגיזום יימרחו בהקפדה במשחת עצים אנטי פטרייתית מסוג "לק בלזם" או "ביילטון" או שו"ע.  .3

 יש למרוח הגזע בלובן למניעת נזקי קרינה בכל עונה. .4
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 דפו מלחה ואתר היעד( : -ביצוע ההעתקה עצי זית ואלון )זהו המעבר בין האתרים פרק ו':

 עצי אלון יועתקו רק לאחר הכנה ממושכת כנאמר בפרק ג'תקפים להעתקה מפקיד היערות.  רק לאחר קבלת רשיונות העתקה בפועל תבוצע .1

 לאחר ההכנה כמתואר לעיל.. אלא אם כן ניתנו הוראות אחרות ולאחריו אך לא בחום קיצוני  ההעתקה תתבצע בחודש פברואר .2

 החדש. יש לדאוג לדרך גישה נקייה ממכשולים ממקום העץ למקומו .3

מקומו העתקה תבוצע בשעות קרירות. יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו את מיקום צד צפון בצבע אדום. ולשמור על מיקום יחסי זה. יש לשתול העץ ב .4

 החדש כשצוואר השורש בהתאמה לגובהו המקורי מעל פני הקרקע.

או אם ננקטה שיטת דחיקה עי צנורות יש לעטוף כעת ,בר מאורגזים בשלב זהלעצי זית, עצי האלון כ גוש השורשים ייעטפו בצורה הרמטית-שורשי העץ .5

גזע העץ ייעטף בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית תוך קשירה. יש לכסות עלוות העץ ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ  השורשים ביריעה בצורה הרמטית.

 למשך שבועיים

 תוך קשירה. יש לכסות עלוות העץ ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ למשך שבועיים.גזע העץ ייעטף בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית  .6

 יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה. יש למרוח משחת גיזום על כל פצע ובקצות הענפים הגזומים כולם. .7

 העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות הגוש. .8

ברה מקריעת שורשים. זאת על ידי גיזום במזמרה של השורשים החורגים מהגוש בזמן ההרמה על ידי המנוף מהקרקע, עובדים מבחוץ יש להימנע בזמן ההע .9

 פנימה בזהירות תוך הימנעות מקריעת שורשים. קצות השורשים הגזומים יימרחו גם הם במשחת גיזום.

 ליה קשורות היונקות של השורשים יש לעטוף העץ ביריעה סביב כל השורשים למניעת איבוד קרקע א .10

 .יש לדאוג להרטבה מתמדת של נוף העץ והגוש במשך הזמן בו הם שוהים מחוץ לבור. מומלץ להציב ממטרונים בנוף העץ .11

על ערבוב  יש להקפיד .יש להכין קרקע גננית ושני שקי קומופסט. השקים יעורבבו בקרקע המקומית שתוצא מהבור לשתילה מחודשת ובקרקע גננית מיובאת .12

 הקרקע והקומפוסט היטב. לעצי האלון יש להכין מבעוד מועד מיקוריזה ולערבבה על פי ההנחיות. 

 יש לחפור בור לעץ המועתק בקוטר וגובה גדולים מגודל גוש השורשים ולמלא אותו במים. .13

 או שוו"ע. KIPAיש לרסס את גוש השורשים החשוף בהורמון השרשה מסוג  .14

 ירות תוך הימנעות מטלטול גוש השורשים.העברת העץ תתבצע בזה .15

 העץ יונח בבור מלא מים באתר היעד תוך שמירה על כיוונו המקורי. הנחה כאשר צוואר השורש אינו שקוע יחסית לגובה פני קרקע סופי. .16

 הסרת הקשירות וניתוק המנוף רק לאחר הנחת העץ, מילוי אדמה והידוקה היטב. .17

יש לבצע השקיות במשך כל הקיץ בעונה הראשונה לאחר  להלן בסעיף ב פרק ז'. השקיהבהתאם להנחיות  תל מחדש.יש לבצע הנחת טפטוף סביב העץ הנש .18

 ההעתקה, ובחורף בעת עצירות גשמים.
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 מעתיקים עצי אלון אתרים אליהם -מפרטי עבודה בתחומי פארק גוננים

 לעצי זית ואלון פרק ז': מפרט שתילה מחדש

 

 משימות כמות ופרטי העתקה  ת כתוב יעד להעתקת אלונים 

סוף רחוב מעגלי יבנה,  פארק גוננים  - יעד

 ירושלים  30רשב"ג 

עצים יועתקו  25-כ

למדשאת הפארק 

החשופה מעצים. 

קיימת גישה נוחה 

למשאיות. מגיעים דרך 

רחוב מעגלי יבנה, 

פונים דרומה ליד מיכלי 

 מחזור. 

תיאומים מול מנהל איזורי  .1

  עירוני: מזל

grmazal@jerusalem.muni.il 

 

 כל שלב בהעתקה יתועד.  .2

 

 

יש לפעול על פי מפרט  .3

 העתקה בלא סטיות ממנו. 

 
   

 

התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית  -: יש לקבל מהאגרונומית אישור לגוזם המומחה שנבחרדרישות וניסיון גוזם מומחה

שלים. הגוזם יהיה בעל תעודת גוזם מומחה בתוקף, יציג עדויות מצולמות וממליצים עבור לפחות שתי עבודות שביצע הכוללות העתקת או אגרונום עיריית ירו

ם הועתקו עצי אלון בכמות גדולה עבור גורמים מוסדיים, כאשר עבודה אחת לפחות נעשתה באזור המרכז /ההר. בנוסף ייתן הוכחות מצולמות וכתובות אליה

 על הגוזם להוכיח יכולת כספית לשכירת כלי עבודה כבדים, וכן יכולת לוגיסטית מול רשת מקומית העצים,

 

 א. פעולות מקדימות באתר מיועד להעתקה: 

 באחריות הקבלן לתאם ולזמן את נציג הרשות הרלוונטי, את מנהל הפרויקט את הגוזם המומחה ואת האגרונומית.,יתקיים סיור מקדים באתר המיועד .1
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תר לן יוודא סידור וקיום נוהלי בטיחות בקירבת עצים, בדרכים, בכבישים. באחריות הקבלן לדאוג לאישורים ממשטרת ישראל, עיריית ירושלים, ויהקב .2

ם העץ לביצוע ההעתקות. הקבלן יוודא קיום והבאת ציוד מתאים לאתר להנפה, הזזה ומיקו גורמים נדרשים. הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה

 מחדש. עבודה על פי נהלי בטיחות ונהלי עבודה בגובה.

 המקום להעתקה יסומן בעזרת יתד בולטת, במרכז המקום המתוכנן עבור כל עץ ועץ.  .3

 מתפקדת המתאימה לצרכי העצים להלן סעיף ב' פרק ז'.  השקיהעל הקבלן לוודא תכנון על ידו למערכת  .4

 

 פארק גוננים + השקיית עצי זית -יקים עצי אלון באתר היעד איליו מעת השקיהב. הנחיות 

 בעיריית ירושלים. השקיהלפני כניסה לשטח יש לבדוק תקינות מערכת השקיה במדשאה ובמערכת בשטח ולתאם עם יחידת ה .1

 10+טבעת 32י צינור יבצע תכנון עפ" מתכנן ההשקיה של הקבלן .קיימת השקיהבטפטוף לעצים המועתקים ולהתחבר למערכת  השקיהיש להעביר קווי   .2

 ליטר/שעה. 3.5ספיקה  .טפטפות לכל עץ בכריכות סביב גזע העץ

 ס"מ.  30מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  .3

 מ' לערך.  1הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  .4

מדויקים  השקיהתן לנתק זמנית. משך ומרווחי רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ני שלושה בחודשי הקיץ, -פעם בשבועיים לכל עץ יש לתת השקיית עזר .5

   על פי הטבלה להלן או על פי קביעת אדריכלית הנוף

 * עיריית ירושלים. השקיהבהתאם להנחיות עמוס שרעבי אחראי  השקיההחזרת מצב לקדמותו: מדשאה ומערכת  .6

 . *ולקבל מעמוס שרעבי אישור בכתב השקיהבהתאם לנוהלי יחידת ה השקיהיש לבצע מסירת  .7

 שעות צינורות ראשיים המספקים מים משעון המים לראשי המערכת 24קבלן מתחייב לתקן תוך  .8

 יש לאשר קבלן מבצע על ידי סימון בוזקשווילי מנהל פרויקטים מחלקת גננות ועמוס שרעבי. * .9

 עלות המים עצמם על חשבון העירייה. * .10

 .לעצים המועתקים השקיהלמפרט זה תצורף תכנית  .11

לו לא רלוונטיים לעצי זית המועתקים העתקה זמנית או המועתקים לתוך הפרויקט, אך רלוונטיים לעצי זית המועתקים לגינון הציבורי כמו גם *= סעיפים א

 כמובן לעצי האלון

 

לעץ על פי  השקיהל קוב 0.7 -0.3- במשך כשעה, או לפי השקיהרק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית. ה פעם בחודש בקיץ, יש לתת השקיית עזר

   .הטבלה להלן 
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 השקיית עץ מהעתקה

 מאי עד ספטמבר -קיץ  תקופת השקיה

מרץ, אפריל,  -אביב 

 אוקטובר, נובמבר

דצמבר, ינואר,  -חורף 

 פברואר

 ימים 7כל  ימים 7כל  תדירות

שבועיים מגשם אחרון 

 מ"מ 10מעל 

כמות לכל 

השקיה )מ"ק/ 

 0.34 0.58 0.67 עץ(

 

 מועד זו פעולה זמנית ולא תורשה כקבע. יש להתקין טפטוף מבעוד -המושקה עי מכלית הכנת גומת השקיה לעץ מהעתקה

מ', בעלת שיפועים מתונים.  1.0מ' וברוחב  0.7מ'(. הסוללה תהיה בגובה  3מ' מגזע העץ )כלומר החל מ  3הערמת סוללת עפר במרחק  הכנת גומה לעץ לשימור כוללת

 וללה תובא מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.האדמה לס

 עבודה, הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה. העבודה כוללת

 : גומת השקיה לעץ.התמורה תימדד לפי
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כאשר ייבדקו מדדי  ב האגרונומי שייעשה לעצים אלו,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם למעק ,הערה: כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים

 חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף

 

 הערות נוספות:

העץ החלופי יוצג לח"מ ורק לאחר אישורי תבוצע  ,לאחר קביעת הח"מ יוחלפו בעצים שו"ע ממשתלה ,תקופת אחריות להעתקה הינה שנה. עצים שלא נקלטו .1

 ההחלפה. 

א' לעבודות גינון  41ודישון נאותים לפי המפרט כאן ולפי המפרט הבין משרדי פרק  השקיהקבלן המבצע לנקוט באמצעי אחזקה ובתקופת האחריות על ה .2

 ואחזקה.

 אחזקת עצים מועתקים הינה עד מסירה לגורם המקבל )עירייה/ קבלן גינון קבע(  .3
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 עצי זית איליו אתר יעד זמני להעתקת -פרק ח': מפרטי העתקה מדפו מלחה לאתר התארגנות

 שנת שמיטה :-מפרט העתקה לעץ זית 

 הכנות להעתקה:  א.

בהתאם  השקיהלעץ לשם הכנה ולמקום אליו מעתיקים ויוודא פעילותה התקינה. פעילות ורכיבי מערכת ה השקיההקבלן יתקין מראש חיבור למערכת  .1

 לשיקולים מקצועיים והנחיות הגוזם המומחה בשטח.

שיאושר ללווי העבודה על ידי אגף שפ"ע או האגרונומית בהתאם לאמור במפרט זה. במקרה של ספק ההוראות  ידי הגוזם המומחה ביצוע ההעתקה על .2

 הקובעות הן אלו שיינתנו על ידו במהלך העבודה.

 ה ובהמשך.הכנת העץ להעתקה תחל מייד עם התקבל הוראות אלו, ללא דיחוי. יש להימנע מגיזומים כלשהם בעצים אלה בשלב ז .3

 ס"מ זו מזו. 30יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה, שלוש כריכות לפחות. פתחי טפטפות מתווסתות במרחק  .4

 תבוצע בתקופות של הפסקת גשמים בלבד. השקיהביצוע השקיית רוויה כשלוש פעמים בשבוע בעונת קיץ. בחורף ה .5

)או דשן אחר על פי  20:20:20 או שו"ע בהרכב דומה, או דשן 20:12:20וך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמ .6

 התייעצות עם היצרן.(

ושוב כל שלושה שבועות. המטרה  השקיהגר' לעץ. יש להשקות מיד לאחר יישומו, עם תחילת ה 300-כמות של כ ,הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות .7

 טובה אף יותר. -ידוד יצירת שורשים קרובים לעץ. השקיית הכנה זו צריכה להיעשות לפחות שלושה חודשים לפני ההעתקה. הכנה ארוכה מזוע

מ' מהגזע. זאת לצורך יצירת גוש שורשים שלא  3חיתוך שורשים יתבצע לאחר שהגוזם המומחה יבצע חפירה זהירה של תעלה בהיקף העץ במרחק לפחות  .8

 מ'. 1 -מקוטר הגזע ועומקו לא יקטן מ 8מפי  יקטן

(, וכן דשן 20%) 901( וקומפוסט על פי תקן 80%לאחר ביצוע התעלה ההיקפית יש למלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלייט וורמיקוליט ) .9

ככל האפשר בה העץ יגדל שורשים חדשים, צעירים לאזור  מאי ולאחר תקופה ארוכה -אוסמוקוט, שיונח בסמיכות לפתחי הטפטפות. העתקה תבוצע במהלך אפריל

 חיצוני זה.

מ' לפחות. הארגוז יבוצע כולל חלק תחתון למניעת כל מגע עם קרקע באתר היעד. על הליך זה יהיה  4על ידי ארגוז גוש השורשים בקוטר  תבוצע העתקת עץ .10

ניתן יהיה לדעת זאת רק יותר בסמוך למועד, עקב נושאים הלכתיים שלא  ת שמיטה אכן תקפות.לעבור אשרור אצל אגרונום העירייה שיבדוק האם תקנות אלו לשנ

 בשליטתנו.

 צול. במידת האפשר. 1.5יש לבצע סניטציה ודילול מינימליים בעץ הזית. ללא גיזום ענפים עיקריים. וללא גיזום ענפים גדולים מעבר ל   .11

 2או שו"ע( על החתך לכל שורש בקוטר  וש להעתקת העץ ילווה מיידית במריחת משחת גיזום המכילה פונגציד )בנלטחיתוך שורשים היקפיים לקראת יצירת ג .12

 או שו"ע. KIPAמסוג   PPM 2000צול ומעלה. וכן הורמון השרשה בריכוז 
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בארגז גדול די  ים לאתר להנפה, הזזה ומיקום העץלביצוע ההעתקות. הקבלן יוודא קיום והבאת ציוד מתא הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה .13

 הצורך.

 

 ג. ביצוע ההעתקה:

 העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים לעקירה/ העתקה מפקיד היערות העירוני. .1

 לאחר ההכנה כמתואר לעיל.  אך לא בחום קיצוני, מאי-אפריל בחודשים ההעתקה רצוי שתתבצע .2

 .ייה ממכשולים ממקום העץ לארגזיש לדאוג לדרך גישה נק .3

במקומו  העתקה תבוצע בשעות קרירות. יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו את מיקום צד צפון בצבע אדום. ולשמור על מיקום יחסי זה. יש להניח בארגז .4

 צפון זהה. -החדש כשצוואר השורש בהתאמה לגובהו המקורי מעל פני הקרקע. ובכיוון דרום

 ייעטף בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית תוך קשירה. יש לכסות עלוות העץ ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ למשך שבועיים.גזע העץ  .5

 יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה. יש למרוח משחת גיזום על כל פצע ובקצות הענפים הגזומים כולם. .6

 די למנוע התפוררות הגוש.העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כ .8

מבחוץ יש להימנע בזמן ההעברה מקריעת שורשים. זאת על ידי גיזום במזמרה של השורשים החורגים מהגוש בזמן ההרמה על ידי המנוף מהקרקע, עובדים  .9

 פנימה בזהירות תוך הימנעות מקריעת שורשים. קצות השורשים הגזומים יימרחו גם הם במשחת גיזום.

 וג להרטבה מתמדת של נוף העץ והגוש במשך הזמן בו הם שוהים מחוץ לבור.יש לדא .10

יש להקפיד על ערבוב  .יש להכין קרקע גננית ושני שקי קומופסט. השקים יעורבבו בקרקע המקומית שתוצא מהבור לשתילה מחודשת ובקרקע גננית מיובאת .11

 .הקרקע והקומפוסט היטב, למלא את הארגז בתערובת זו

לפי  -או דומה, בכמות על פי המלצת היצרן 20:20:20למלא תחתית הארגז המיועד לאכלוס העץ בקרקע גננית ממקור מהימן ולערבב בשק קומפוסט ודשן  יש .12

 נפח הקרקע בארגז.

 או שוו"ע. KIPAיש לרסס את גוש השורשים החשוף בהורמון השרשה מסוג   .13

 מטלטול גוש השורשים.העברת העץ תתבצע בזהירות תוך הימנעות  .14

 מים תוך שמירה על כיוונו המקורי. הנחה כאשר צוואר השורש אינו שקוע יחסית לגובה פני קרקע סופי. מלא העץ יונח בארגז .15

 והידוקה היטב. הסרת הקשירות וניתוק המנוף רק לאחר הנחת העץ, מילוי אדמה עד לשפת הארגז ותוספת דשן .16
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לבצע שלוש כריכות צינור )ללא מגע בגזע( עם  ידנית. יש לבצע הנחת טפטוף סביב העץ הנשתל מחדש. השקיהשבת ואין לבצע ממוח השקיהיש להתקין  .17

ואז  ולאפשר טפטוף רציף עד לרוויה, להשקות כך לפחות שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות ל'/ש 2ס"מ זו מזו ובספיקה של  30טפטפות מתווסתות במרחק 

 גה. יש לבצע השקיות במשך כל הקיץ בעונה הראשונה לאחר ההעתקה, ובחורף בעת עצירות גשמים.לצמצם בהדר

 הערות נוספות:

 . תקופת אחריות להעתקה הינה שנה.1

ת גינון א' לעבודו 41ודישון נאותים לפי המפרט כאן ולפי המפרט הבין משרדי פרק  השקיה. בתקופת האחריות על הקבלן המבצע לנקוט באמצעי אחזקה ו2

 ואחזקה.

 

 

 עצים פרק ה': הנחיות לכריתת ועקירת

 כריתות ועקירות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורי כריתה כחוק מפקיד היערות העירוני ועם כניסת הרישיון לתוקף ולא לפני מועד זה. .1

 כריתות ועקירות יבוצעו רק על ידי גוזם עצים מומחה. .2

 רת האתר, גדרות, אמצעי בטיחות אישיים, שלטי אזהרה, מחסומים וכו. יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כסגי .3

 כריתות עצים יבוצעו בפלחים ולא תבוצע הפלת עץ או גזע במלואו. .4

 ועקירה כוללת סילוק מלא של גוש השורשים שבתוך האדמה. הכריתה .5

 כריתה ועקירה כוללת ניקיון שלאחר העבודה וסילוק הגזם והשורשים מהשטח .6
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ונות העציםתמ  
301-312 313 316-318 
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319 320-325 326-327 
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328 331 332 
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 נספח 3 -דו"ח קרקע

 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 דפו מלחה

 קו כחול ירושלים

 דפו מלחה /5009-11דו"ח מפורט מס' 

 3מהדורה 

 

 

 

 

 

 

 28.7.2020תאריך 
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 חניון אוטובוסים מלחה

 קו כחול ירושלים

 דפו מלחה /5009-11ט מס' דו"ח מפור

 3מהדורה 

 

 

 .תוכן

 כללי. .1

 תיאור פרופיל הקרקע. .2

 מסקנות. .3

 המלצות. .4

 הערות. .5

 

 28.7.2020תל אביב  

 

 נספחים.

 תוכנית מיקום קידוחי ניסיון.

 חתך קרקע.

 תיאור קידוחי ניסיון.

 תוצאות בדיקות מעבדה

 

 תפוצה.

 משרד ד.א.ל.

 משרד שמיר פוזנר בראון

 

 

 

 

 

 ע וייעוץ לביסוסבדיקות קרק

 חניון אוטובוסים מלחה

 קו כחול ירושלים

 דפו מלחה /5009-11דו"ח מפורט מס' 

 3מהדורה 
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 כללי. .1

 

 דפו של הרכבת הקלה מתוכנן בשטח לאורך רחוב בנבנישתי המשמש היום כחניון אוטובוסים. .א

 השטח גובל עם רצועת הרכבת ולערוץ ניקוז קיים. .ב

 + באזור למסילה.670 -+ )מפלס הרחוב( ויורדים עד כ682 -מכ פני השטח הקיימים משתנים .ג

 תקרת הדפו "מגשרת" מעל מסילת הרכבת הקיימת. .ד

 +. 670 -מתוכנן מבנה תת קרקעי עם גג טכני. מפלס הרצפה התחתונה כ .ה

 
 . תוכנית מיקום כללית1 איור

 
 יחתך עקרונ .2 איור
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 הדו"ח שבהמשך מסכם הנחיות מפורטות לתכנון עבודות חפירה וביסוס בתחום הדפו. .ו

 

 

 תיאור פרופיל הקרקע.  .2

 

 מ'.  40 -קידוחי ניסיון לעומק עד כ 14בשטח הדפו בוצעו  .א

 דולומיטי מכוסה מילוי. -על פי הממצאים, בשטח קיים סלע גירי .ב

ללי ניתן לאפיין את הסלע כמסיבי, חזק, בעל רמת סידוק רמת סידוק הסלע משתנה ממקום למקום. באופן כ      

 מוגבלת.

 מקומית בתוך מסת הסלע הגירי מופיעות שכבות של סלע קרטוני רך יחסית )ראה חתך הקרקע בנספח(.      

 

מ'. מניסיון באזור קיימת אפשרות לחללים קארסטים  2 -בקידוחי הניסיון נמצאו חללים קארסטים בגודל עד כ

 מאות מטרים מעוקבים. בנפח של

 

 מ'.  8-6בכל שטח הדפו קיים מילוי עפר בעובי עד  .ג

 המילוי מורכב מתערובת בלתי אחידה של חרסית ואבן גרוסה. ייתכן ובתוך המילוי קיימת פסולת.       

  קיימת אפשרות לזרימת מים תת קרקעיים לתוך שכבות המילוי )לכיוון ערוץ הניקוז(.     

 מסקנות. .3

 

 7 -דולומיטי מסיבי מכוסה בשכבות של מילוי עפר. עובי המילוי מגיע ל -אופיין על ידי סלע גיריהאתר מ .א

 מ' ויותר(. בתוך מסת הסלע קיימות שכבות של סלע קרטוני רך יחסית וחללים קארסטים.

 החפירה למפלסים המתוכננים מחייבת תמוך של רחוב בנבנישתי. .ב

שרות להמצאות מים, מומלץ לתכנן ביסוס המבנה על בהתחשב בשכבות המילוי, סידוק הסלע ואפ .ג

 כלונסאות. 

ביסוס מתקנים טכניים בקומה התחתונה )מופרדים מהמבנה העיקרי(, כגון מאגרי מים ותעלות מונמכות,  .ד

 ניתן לבסס על רצפתם.

 

  המלצות. .4

 עבודות דיפון וחפירה. .4.1

 

 מ'. 12-13החפירה לכיוון צפון מתוכננת לעומק  .א

 שכבות המילוי ותחדור לסלע.  החפירה תהיה דרך .ב

 2מ', כך שיחדרו לפחות  15ס"מ ובאורך מינימאלי של  45קירות הדיפון יהיו מורכבים לכלונסאות בקוטר  .ג

 מ' לסלע הטבעי(.

 הכלונסאות יהיו מחוזקים על ידי ברגי קרקע או עוגנים זמניים.  .ד

  ים.שורות של עוגנים זמני 2רצ"ב לדוגמא חישוב של קיר מחוזק על ידי  .ה

 טון*מ'/ מ"א קיר. 17 -טון/ מ"א קיר, מומנט מקסימאלי עד כ 8 -על פי תוצאות הישוב, כוח עבודה בעוגנים כ      
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 ביסוס מבנה הדפו. .4.2

 טון. 2000-1500העומסים הצפויים על עמודי המבנה מגיעים עד  .א

ודות שטוחים בהתחשב ברמת סידוק הסלע והאפשרות להמצאות חללים קארסטים, תכנון הביסוס על יס .ב

 יכול להיות בעיתי:

ס"מ. מילוי חוזר של  30-45בכל יסוד נדרש לבצע קידוחים לגילוי חללים עם מכונת מיקרופייל בקוטר  •

 הקידוחים ייעשה עם בטון. 

במקרה של גילוי חלל או מערה, יידרש להוסיף קידוחים במטרה לגלות את היקף החלל. מילוי חוזר  •

 וקבים. מילוי חוזר ייעשה עם בטון.עשוי להגיע למאות מטרים מע

 מהסיבות הנ"ל מומלץ לתכנן את ביסוס המבנה על כלונסאות. .ג

 ס"מ. הכלונסאות יבוצעו בשיטת מיקרופייל.  60-45קוטר הכלונסאות יהיה  .ד

 מ'. עומסים מותרים מקסימאליים של כלונסאות הם כדלקמן: 10אורך כלונס מינימאלי יהיה  .ה

 

 עומס מותר, ]טון[ עומק חדירה לסלע, ]מ'[ ]מ'[ אורך כלונס, קוטר, ]ס"מ[

45 10 8 210 

60 10 8 365 

 

 

 ביסוס מתקנים טכניים בקומה התחתונה. .4.3

 

 ביסוס מתקנים הנ"ל ניתן לתכנן על רצפתם.  .א

 תכנון הביסוס ייעשה על פי פרמטרים הבאים: .ב

 מ"ר \טו 60 -מאמץ מגע מותר •

 מ"ק \טון 5000 -מקדם מודול מצע אנכי •

לגלות  -מ' לפחות. מטרת הקידוחים 3ת הסלע מתחת לרצפה תיבדק על ידי קידוחי דריל לעומק רציפו .ג

 חללים קרסטיים. 

קידוחים לפחות לכל  2או  1מ"ר של השטח יהיה לפחות קידוח  9קידוחים יבוצעו ברשת אחידה כך שלכל 

 יסוד.

 בסוף העבודה יש למלא את הקידוח בדייס.  .ד

חים יתגלו חללים, יש לדווח על המצב ליועץ הקרקע ולקבל הנחיות להמשך במקרה ובמהלך ביצוע הקידו .ה

מ"ק  300לפחות. יש לשריין כמות של  20 -העבודה. באופן כללי. כל החללים שיתגלו יש למלא בבטון ב

 בטון בכתב כמויות.

 

 

 קירות תומכים. .4.4

 

 מ'. 8 -לאורך ערוץ הניקוז תומכים קירות בגובה עד כ .א

 תחום המילוי הקיים.הקירות מתוכננים ב .ב

 בתנאים הקיימים מומלץ לתכנן את הקירות על כלונסאות. .ג

 .4.1.3מידות הכלונסאות ייקבעו בהתאם לערכים בסעיף  .ד
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 לחצים אופקים על הקירות יחושבו לפי פרמטרים הבאים: .ה

 

 מוד. א.א.ש.ט.ו. 98% -מילוי נברר מהודק ל מילוי בגב הקירות

 2.2 תמשקל מרחבי של המילוי בגב הקירו

 0.44 מקדם לחץ עפר המנוחה

 0.28 מקדם לחץ עפר המנוחה

 מ' 1.5*1.5כל  פתחי ניקוז

 

בחלק המזרחי של הפרויקט מתוכננים קירות רגל זמניים. תפקיד הקירות הוא לאפשר ביצוע עבודת  .ו

 בתחום מובל מים. 

 מוד. א.א.ש.ט.ו. 98% -דק לס"מ. המצע יהיה מהו 40ביסוס הקירות יהי על גבי החפת קרקע מצע ג' בעובי 

 תכנון הקירות ייעשה על פי הפרמטרים המפורטים לעיל. 

 

 הארכת מובילים קיימים וביסוס מובילים חדשים .4.5

 

מ'. תחום  1הארכת מובילים קיימים וביסוס מובילים חדשים ייעשה על החלפת קרקע מצע א' בעובי  .א

 מ' מגבולות המבנים. 1ההחלפה יחרוג 

 על מנת להקטין סיכוי לחדירת המים. HDPEוף ביריעת את המצעים יש לעט .ב

 בכניסות וביציאות יש לתכן "שן" יורדת על מנת למנוע חדירת מים. .ג

 מילוי חוזר ייעשה עם חומר על פי ההגדרות של יועץ הפיתוח.  .ד

 טון, מ"ק. 2, משקל העפר 0.5בתכנון לחצי העפר מומלץ להניח מקדם לחץ עפר  .ה

 

 הסדרת נחל רפאים .4.6

 

 הנחל מתוכננת לפי שני מקטעים אופייניים: הסדרת .א

. 10:1בקטע זה חפירות להסטת הנחל יבוצעו בעיקר בסלע בריא. החציבה תבוצע בשיפוע של  -דרומי  •

 .1:2.5הגדה הנגדית מתוכננת בשיפוע מתון. לפחות 

 בטון. מ'. הסדרת הנחל תבוצע בתעלת 6 -בקטע זה קיים כיסוי חרסיתי/מילוי בעובי של עד כ -צפוני  •

 מ'. 6-רוחב התעלה יהיה כ

 מ'. 1.5-3קירות התעלה יהיו בגובה של 

 .1:2המדרונות מעל קירות התעלה יוסדרו בשיפועים מתונים, לפחות 

 .1:1 -מ'  6-שיפוע חפירה זמנית מותר במילוי בעובי של עד כ .ב

 ביסוס התעלה ייעשה על רצפתה. .ג

 .את רצפת התעלה יש לצקת על מילוי גראנולרי מבוקר

 תחתית החפירה בחלקה הדרומי של התעלה צפוי להיות סלע וחרסית/ מילוי בחלקה הצפוני.

 ס"מ או עד להגעה לשכבת הסלע. 80עובי החלפת הקרקע יהיה 

(. ההידוק יעשה עם מכבש פנאומטי או ע"י ±2%תחתית החלפת הקרקע תהודק ברטיבות אופטימלית ) .ד

 מעברים לכל כיוון. 8רגלי כבש, ע"י 

 ותחתית החפירה בוצית, נדרש יהיה לייצבה ע"י החדרת אבן גסה )בקלש( עד לייצוב השטח. במידה .ה
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 ס"מ מצדי התעלה. 50תחום החלפת הקרקע יחרוג לפחות  .ו

 מילוי חוזר ייעשה עם חומר על פי ההגדרות של יועץ הפיתוח. .ז

 תכנון התעלה יעשה על פי הפרמטרים הבאים: .ח

 

 0.5 מקדם לחץ עפר במנוחה

 ]טון/מ"ק[ 2.0 בי של מילוי בגב המעבירמשקל מרח

 ]טון/מ"ק[ 1000-1200 מ'( 1*1מקדם מודול מצע אנכי )עבור פלטה בגודל 

 

 מ'. 20יש לתכן "שן" יורדת על מנת למנוע חדירת מים כל  .ט

 יש לתכנן פתחי ניקוז מעל מפלס ההצפה בנחל. .י

 

 גשר אופניים .4.7

 

 מ'. 3 -מ' וברוחב כ 11 -מתוכנן גשר אופניים באורך כ .א

במקום צפוי להיות סלע מכוסה בקרקע חרסיתית או מילוי. מכיוון שלא בוצעו קידוחי ניסיון באזור, קשה  .ב

 להעריך את עובי הכיסוי מעל הסלע. 

 ס"מ. 45ביסוס הגשר ייעשה על כלונסאות מיקרופיל בקוטר  .ג

 הכלונסאות יחדרו לסלע. .ד

 מ"ר ללא התנגדות קצה. \טון 10 עומק חדירה לסלע ייקבע בהנחה כי מאמץ חיכוך בסלע הוא .ה

מ'. הקידוחים יבוצעו תחת פיקוח גיאולוגי צמוד. יש לקחת בחשבון בטון  7עומק חדירה מינימאלית לסלע  .ו

 למילוי חללים.

מ"ק. בסלע ניתן להניח  \טון 900-1000בתכנון לכוחות אופקיים יש להניח מקדם מודול מצע אופקי במילוי  .ז

 ריתום. 

 . 0.45מ"ק, מקדם לחץ עפר  \טון 2.1הקצה יחושבו לפי משקל מרחבי של העפר של לחצי העפר בנציבי  .ח

 מ'. 1.5*1.5יש לתכנן פתחי ניקוז כל  .ט

  חשוב לבצע קידוחי ניסיון בתחום הגשר על מנת לוודא את עומק הופעת הסלע. .י

 

 

 שביל אופניים -תכן מסעה  .4.8

 

 כו, דהיינו ביצוע השביל יהיה במילוי.השביל מתוכנן במפלסים קרובים לפני השטח הטבעיים לכל אור .א

 .1:1 - שיפוע חפירה זמנית מותר במילוי .ב

 תכן מבנה: .ג

CBR  נקבע על פי סוג ואופי המילוי.4% -תכנוני , 

 .2000הנחיות לתכנון רחובות בערים, אוגוסט  -תכן המבנה נקבע על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון 

 מבני מסעות למדרכות. - 5.9פרק 

 ס"מ. 25התכנוני, עובי מבנה הכביש המינימלי הדרוש הוא  CBRהנחיות אלו, עבור על פי 

ס"מ ומעליהם שכבת  40בגלל אופי המילוי הקיים, מבנה הכביש יורכב משכבות מצעים סוג א' בעובי 

 ס"מ. 5אספלט מדרכות בעובי 
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 ס"מ כל אחת. 20המצעים יבוצעו בשתי שכבות של 

 חצי צו"ל. -גודל אגרגט מקסימלי באספלט 

(. ההידוק יעשה עם מכבש פנאומטי או ע"י רגלי כבש, ±2%תחתית המבנה תהודק ברטיבות אופטימלית ) .ד

 מעברים לכל כיוון. 8ע"י 

 במידה ותחתית החפירה בוצית, נדרש יהיה לייצבה ע"י החדרת אבן גסה )בקלש( עד לייצוב השטח. .ה

 הערות: .ו

מתוכננים בצורה מדויקת בגלל אופי  בצע שיפועיםבתכנון החפירות יש לקחת בחשבון שיהיה קשה ל •

 המילוי. 

 .51פרק  -כל העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי של נת"י  •

 

 קיר דיפון זמני לאורך רחוב בנבנישטי .4.9

 

 מתוכנן קיר דיפון זמני. .א

 אין קידוחי ניסיון בתחום הקיר. סביר להניח כי הקיר יבוצע דרך מילוי הסוללה הקיימת. .ב

 ייעשה על פי הפרמטרים הבאים:תכנון הקיר  .ג

 מ"ק \טון 2.1 משקל מרחבי של העפר

 0.35 מקדם לחץ עפר אקטיבי

 2.5 מקדם לחץ עפר פסיבי

 מ"ק \טון 1000-1100 מקדם מודול מצע פסיבי

 

סביר להניח כי בזמן ביצוע כלונסאות הביסוס ייתקעו בבולדרים או צרורות קשים. מכונת הקידוח תהיה  .ד

 י השטח. יש לקחת בחשבון מילוי הקידוח קדיחה מחשד עקב המפולות. ממתאימה לתנא

 

 

 הערות. .5

 

 מבקש להעביר למשרדנו תוכנות עבודות העפר, דיפון וביסוס. .א

 יש להשלים קידוחי ניסיון עבור נציבי גשר אופניים. .ב
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 זמנים לוחות לניהול מפרט 4 נספח

 כללי .1
 כללי .1.1

 
צוע הפרויקט ועקב מורכבות שלבי העבודה השונים, נדרש הקבלן להכין לוח זמנים בהתאם לצורך שליטה מלאה בבי

 יום ממועד חתימת החוזה.  14למפורט להלן, אותו יגיש לאישור, בהתאם להוראות החוזה, בתוך 

ים יועסק ע"י לוח הזמנים ייעשה ע"י יועץ לוחות זמנים מנוסה ומקצועי שאושר על ידי מנהל הפרויקט. יועץ לוחות הזמנ

 הקבלן ועל חשבונו.

אחת לחודש יתקיים סיור באתר של האחראי על לוחות הזמנים מטעם הקבלן והמפקח לבדיקת התקדמות הביצוע 

 ולצורך עדכון לוח הזמנים.

 ככל שנדרש. לוח הזמנים יתבסס על משך הביצוע הכולל של העבודות ושלבי הביצוע הנדרשים, כולל התייחסות לתכנון

יום מיום שניתנה  30בזאת כי כל דרישה של הקבלן להארכת משך ביצוע, במידה ותוגש כזאת, תעשה בכתב בתוך  מובהר

פקודת השינויים או ארעה הסיבה שגרמה לעיכוב ביצוע העבודה, וככל שלא תוגש במועד זה ייחשב הקבלן כמי שוויתר 

 שנגרם לקבלן בנתיב הקריטי בלוח הזמנים הנ"ל. עליה. הדרישה תכלול לוח זמנים מושפע, ותלווה בהוכחות לעיכוב

לא תוכר כל תביעה כנ"ל לגבי התקופה שבטרם הגשת לוח הזמנים הנ"ל, והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים 

 האפשריים על מנת להדביק פיגור זה, והכל על חשבונו.

נים בחוזה הקבלנים או ביתר מסמכי מובהר, כי אין בנספח זה כדי לגרוע מההוראות הרלוונטיות לניהול לוחות הזמ

 המכרז.

 שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים .1.2
 

 ומעלה. 2010גרסה  ,Microsoft Projectהקבלן יכין את לוח הזמנים באמצעות תוכנת 

ועץ לוחות הקבלן יעביר כל לוח זמנים וכל עדכון של לוח הזמנים בדוא"ל עם העתקים למנהל הפרויקט, לפיקוח ולי

 הזמנים מטען הפיקוח והמזמין:

 MPPבפורמט  •

 PDFבפורמט  •
 

 .הזמנים לוחות אחר ומעקב ניהול לצרכי על חשבון הקבלן ושישמש האתר במשרדי יותקן מהתוכנה חוקי עותק

באתר ובתכנה לניהול מסמכים  שהותקן במחשב יישמרו העדכונים וקבצי המקור קבצי שכל לכך לדאוג הקבלן באחריות

 .ל חברת מוריהש

 המפורט הזמנים לוח של והקליטה ההכנה שלבי .1.3
 

 קלנדריים ממועד חתימת החוזה.  יום 14 בתוך מפורט זמנים לוח להציג הקבלן על .א

 ימי עבודה -14 מ לא יאוחר כבסיסי המפורט הזמנים לוח של האישור תהליך את להשלים יהיה הקבלן על .ב

 .בס"ק א' לעילהגשת לוח הזמנים המפורט כאמור  מועד לאחר

תהליך הבדיקה והאישור של לוח הזמנים  של ייחשב כהשלמה בסיסי ז"כלו מלא מפורט זמנים לוח של קליטתו .ג

 .לחוזה ויתר מסמכי החוזה המצורפות המפורט. לוח הזמנים המפורט יתבסס על התוכניות

חשבון חלקי מעבר לחשבון ב לעיל, לא יאושר לקבלן 1.3במידה ולא יאושר לוח הזמנים הבסיסי כאמור בסעיף  .ד

ראשון. כמו כן, האמור אינו גורע מכל זכות אחרת הנתונה למוריה בהתאם לחוזה, לרבות הטלת קנסות על 

 הקבלן.

על הקבלן להגיש מסמך המתאר את שלביות העבודה שלו ואופן ביצועה במלל ולא בפעילויות  .ה

(NARRATIVE.) 

 

 הקריטי הנתיב בשיטת זמנים לוחות תכנון .1.4
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הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה, לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן  לוח

באופן בלעדי )כגון: פינוי מטרדים, עבודות של חברות תשתיות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. לצורך כך על הקבלן 

 לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר בהמשך.

 קשרים באמצעות יקושרו בפרויקט כל הפעילויות .הקריטי הנתיב שיטת לפי יתוזמן המפורט הזמנים לוח כל .א

 ,Microsoft Projectבאמצעות תוכנת  יוכן הזמנים ההנדסיות. לוח ההתניות לסוג ברורים ומתאימים לוגיים

 ומעלה. 2013גירסא 

(. פעילויות ללא פעילויות  (FF,SS,FSכל הפעילויות בלוח הזמנים תהיינה קשורות זו לזו בקשרים לוגיים  .ב

 .העבודה תכולת לפי המתאימה הדרך לאבן תקושרנה עוקבות

 קשרים בין הפעילויות יהיו לפעילויות רגילות או אבני דרך. לא יהיו קשרים ברמת ערסל. .ג

ום, שעות עבודה בי 10ה הכוללים -א -לוח הזמנים יכלול ימי עבודה  אחיד שנה לוח בסיס על יהיה הזמנים לוח .ד

יוגדרו כימי עבודה מלאים, אלא אם כן הוגדר במפורש אחרת במסמכי המכרז והחוזה. כמו -יום ו' וערבי חג 

כן לוח הזמנים יכלול את חגי ישראל )כולל חופשות בחול המועד(. לוח הזמנים יכלול את החגים המוסלמים 

 לא יכלול את תקופת הרמדאן.בהם אין עבודה )כגון חג הקורבן, איד אל פיטר וכדומה(. לוח הזמנים 

 

 המלא המפורט הזמנים לוח תכולת .1.5

 המפורט: הזמנים בלוח המיוצגות הפעילויות

 בעת הכנת לוח הזמנים על הקבלן לקחת בחשבון את הנתונים הבאים:

לוח הזמנים יתבסס על המתואר במסמכי המכרז וחוזה זה ויכלול בנוסף לכל העבודות גם את עבודות קבלנים  .א

 בלנים ממונים, וכן עבודות גורמים נוספים המשפיעים על לוח הזמנים של הפרויקט.אחרים וק

בתחילת לוח הזמנים תוצגנה אבני הדרך עם מספרן החוזי, כשלכל אבן דרך יוגדר תאריך יעד שהינו התאריך  .ב

 החוזי לסיום אבן הדרך.

 העבודה בשטח. ביצוע העבודות השונות ע"י הקבלן יהיה בשלבים באופן רציף ובהתאם לתנאי .ג

 ,בדיקה ,הגשה לשלביהן )הכנה, הקבלן שבאחריות התכנון פעילויות כל יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח  .ד

 אישור(. 

 רשויות ידי על קבלת אישורים בנושא הקבלן באחריות הפעילויות יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח .ה

 לפעילויות' ).וכד אחרות תשתית חברות ,כיבוי שותר ,רשויות מקומיות ,משטרה ,מלווה צוות :כגון (רלוונטיות

לקבלתם )לכל פעילות הגשה תהיה מקושרת פעילות קבלת  ומספיק מתאים זמן משך אישורים יוקצה קבלת

משך האישור  .ידן על המותנות הביצוע קדם ולפעילויות לפעילויות מקושרות יהיו הללו הפעילויות כל אישור(

 ימי עבודה. 12 -ולא יפחתו מ והבדיקה יאושרו ע"י הפיקוח

 תלויות אשר י הקבלן"ע ביצוע או תכנון פעילויות שאינן גם הפעילויות יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח .ו

הפקעות,  תשתיות, השלמת העתקת של פעילויות .הפרויקט להשלמת הדרושות אחרים גורמים של בעבודות

 .ידן על המותנות הביצוע לפעילויות מקושרות התהיינ הללו וכד'. כל הפעילויות חיצוניים אילוצים

 למרכיבים פעילויות יוקצו .הפרויקט של התכולה מרכיבי כל של פעילויות יוקצו המלא המפורט הזמנים בלוח .ז

 ,מעברים ,קירות ,מבנים ,גשרים ,לשלביהן מבנה עבודות ,לשלביהן עפר הסדרי תנועה, עבודות ,התארגנות :כגון

כולן לרבות  הקבלן לעבודות פעילויות להקצות וכד'. יש רמזורים, בקרת תנועה חשמל, גינון, ניקוז, ,רחוב ריהוט

 .המזמין של או שלו המשנה קבלני י"ע יבוצעו בין אם או הקבלן ישירה של באחריות הן אם בין מסירות,

על תאריכי הפעילויות בלוח הזמנים, בהתייחס לעבודות הקבלן, יערכו ברמת פירוט שתאפשר מעקב חודשי  .ח

 יהיה פעילות כל של המרבי המשךהמלא,  המפורט הזמנים ההתחלה והסיכום של כל פעילות, ועל כן, בלוח

 סוג מקום, של של חלוקה פי על משנה הנדסיות לפעילויות יחולקו ע"ימ -22 מ . פעילויות הארוכותע"ימ 22

הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך לביצוע, וזאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר  כמויות לפי עבודה או

 הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות אחרות.

 הנתונים את ,בתוכנה בשדות מתאימים ,העיקריות הפעילויות לכל יציין הקבלן המלא המפורט הזמנים בלוח .ט

 :הבאים
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 לתוכניות. בהתאמה מחושבת לביצוע כמות •

  לביצוע. הכמות של המדידה יחידת •

 עבודה(. ליום בכמות נמדדת וע )כמותביצ קצב •

 לבקרה(. מתאימה פירוט )ברמת לביצוע מוקצה משאב •

  הפעילות. מבוצעת בו חתך/אזור /הקטע •

  הפעילות. משתייכת אליו הביצוע שלב •

  הפעילות. משתייכת אליה ז"בלו החוזית הדרך אבן •

 .ת המתוכננותולתפוקו לביצוע לכמויות פרופורציונאלי יהיה הפעילות של הביצוע משך .י

 עבודות ביצוע לצורך ,לעבוד בפרויקט עתידים אשר ,אחרים קבלנים של עבודות גם יכלול המפורט הזמנים לוח .יא

 .אחרים תשתית גורמי עבור

 הזמנים הקבלן. בלוח דוגמאות שבאחריות יצור ואישור תכניות הכנת של פעילויות יכלול המפורט הזמנים לוח .יב

 הנדרש הזמן יוקצה הגשה ימי עבודה(. לכל 12)לפחות  ל"האישורים לנ מתן רךלצו סבירים זמן מרווחי יוקצו

  .בתאום עם מנהל הפרויקט ובהתאם לסוג הפרויקט לאישור

לוחות חשמל,  שונים )למשל: מרכיבים של והאספקה הייצור פעילויות כל את יכלול המפורט הזמנים לוח .יג

 .באתר( שאינם ועוד, , תחנות אוטובוסתפרים, ריהוט גן ,בטיחות אלמנטים טרומיים, מעקות

בלוח הזמנים המפורט יוצגו כל אבני הדרך החוזיות ואבני הדרך למעקב כשהן מקושרות לפעילויות הביצוע  .יד

כמו כן אבני הדרך יכללו מועדים של פינוי תשתיות ו/או  המייצגים נכונה את תכולה העבודה של אבני הדרך.

 קרקע.פעילויות אחרות הקשורות לזמינות ה

 הפעילויות של הסיום או את ההתחלה את נוספים, המתנים גורמים של פעילויות יציג המפורט הזמנים לוח .טו

 .הקבלן שבאחריות

 .ביצוען הפעילויות ומועדי תזמון על החיצוניים האילוצים כל את יציג המפורט הזמנים לוח .טז

חרים והגורמים הנוספים שיתבצעו באחריות הקבלן לברר מראש את לוחות הזמנים של עבודות הקבלנים הא .יז

 במקביל אליו. לא תותר הכנסת משכים משוערים שלא נבדקו ואושרו.

למפקח הזכות לשנות סדר עדיפויות ופעילויות בלוח הזמנים, כולל פיצול עבודות מסוימות, ועל הקבלן לציית  .יח

וע מצד הקבלן כתוצאה להנחיות אלו של המפקח. לא תוכר כל תביעה כספית או תביעה הנוגעת למשך הביצ

 ממימוש סמכותו זו של המזמין.

פירוט שלבי הביצוע וסדרי העבודה המתחייבים )לכלל העבודות שיציג הקבלן בלוח הזמנים שלו, כנדרש לעיל(  .יט

יהיו טעונים אישור המפקח ותאום מוקדם של הקבלן עם כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע העבודה )כגון 

 ורה, עיריית ירושלים וכד'( הנוגעים לעבודות בשלב הביצוע הנתון.משטרת ישראל, משרד התחב

 אי מתן אישור לא מהווה עילה לקבלן לדרוש תשלום כלשהו או דרישה להארכת לוח זמנים. .כ

 המפקח לא חייב לנמק את סירובו לאשר את סדרי העבודה המוצעים ע"י הקבלן. .כא

ת אינן מופיעות בלוח הזמנים על הקבלן לבצען למען הסר ספק, גם אם פעילויות המופיעות בחוזה/תכניו .כב

במסגרת חלונות הזמן של אבני הדרך החוזיות הרלוונטיות מבלי לדחותן. אי הופעתן בלוח הזמנים לא יהווה 

 עילה לדרישת תשלום או דרישה להארכת משך.

 

 לביצוע המפורט הזמנים לוח של היררכי הלוגי המבנה .1.6

 .ערסלים באמצעות וצגי הזמנים בלוח היררכי הלוגי המבנה .א

חתך,  עד כבישים מחתך להיות יכול קטע עבודה :לתכנון בהתאם עבודה קטעי של ערסלים יכלול הזמנים לוח .ב

 קטע לכל העבודה תכולת את הערסל ייצג וכד'. ומסירות השלמות ,תומך קיר ,תעלה מים, מבנה, גשר, מעביר

  .ביצוע

 שלבי של גם ערסלים הזמנים יכלול לוח ,ביצוע בשלבי כרוכה חלקו או כולו הפרויקט של ההקמה תכנית כאשר .ג

 .ביצוע שלב נפרד לכל ערסל להקצות יש הפרויקט. של הביצוע שלבי תכניות פי על ביצוע
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 המפורט הזמנים בלוח הביטחון מרווחי שילוב .1.7

 ביטחון יוצגהחוזה. מרווח ה במסמכי שהוגדרו הביטחון מרווחי פעילויות כל את יכלול המפורט הזמנים לוח .א

 אחרת, לכל אבן דרך יוגדר הגדרה במסמכי החוזה. בהיעדר הוגדר שמשכה ביטחון" "מרווח פעילות באמצעות

 מהמשך שלה. מרווח הבטחון יהיה של הקבלן. 15%ביטחון  מרווח

פרויקט במועד סיום אבן הדרך וה לפגוע ועיכובים מבלי של תקלות ספיגה לאפשר מנת על נחוצים אלו ביטחון מרווחי

 כולו. 

בנוסף, יוגדר מרווח בטחון ראשי לכלל הפרויקט במסמכי החוזה. במידה ולא הוגדר, מרווח הבטחון יהיה  .ב

מרווח הביטחון הראשי שייך באופן בלעדי  הפרויקט )ללא משך המסירות(. של הביצוע ממשך 15%בהיקף של 

נהל הפרויקט ובהמלצתו, בטרם עדכון לוח , וכל קיצור ו/או שינוי במשכו דורש אישור המזמין דרך מלמזמין

 הזמנים החודשי.

 הפעילות לאחר פרק המסירות, כאשר בפרויקט האחרונה כפעילות תמוקם הראשי הביטחון מרווח פעילות .ג

 משנה תחולק לפעילויות ולא תפוצל לא הביטחון מרווח הפרויקט. פעילות סיום של הדרך אבן היא העוקבת לה

 .אחרת פעילות לשום תהיה מקבילה לא הביטחון מרווח החוזיות. פעילות רךהד אבני בין תמוקם ולא

 אינם לפעילויות שאינן קריטיותי המחושבים ע"י התוכנה החופש הכולל והמרווח המרווח ,ספק הסר למען .ד

 .לעיל המוגדרים הביטחון ממרווחי חלק

 

 הזמנים לוח של וההצגה ההגשה פורמט .1.8

קוד, שם, משך ביצוע, התחלה מוקדמת, סיום מוקדם,  :לרבות הפעילויות בילג המידע כל את יציג הזמנים לוח .א

( לאבני הדרך החוזיות, פעילויות קדם ופעילויות עוקבות, ק"מ/חתך Deadlineמרווח כולל ותאריכי יעד )

 התחלה, ק"מ/חתך סיום.

 יטי.בנוסף ללוח הזמנים הכללי יציג הקבלן לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על הנתיב הקר .ב

 .PDFובקובץ  MPPהקבלן יגיש את לוח הזמנים המפורט בקובץ  .ג

 הקבלן יפיק את לוח הזמנים ע"ג נייר בשני פורמטים כדלקמן: .ד

 פעולות ערסל, מרווחי ביטחון, אבני דרך. •

 לוח זמנים מלא בפריסה של כל הפעילויות. •

 לוח הזמנים יוגש למפקח על גיליון אחד גדול בשני עותקים צבעוניים.

 

 בסיסי מפורט ז"לו יטתקל .1.9

 הזמנים לוח של הקליטה תהליך השלמה לוודא יש המלא המפורט הזמנים לוח והאישור של הבדיקה בתום

 :כדלקמן מרכיבים מספר כולל התהליך כבסיסי.

  המפורט. הזמנים לוח של מודפס עותק על חתימה •

  המפורט. הזמנים לוח בקובץ כבסיסית הזמנים לוח תכנית של שמירה •

וכן  MPP, של לוח הזמנים המפורט הבסיסי לצורך תיעוד )בפורמט CDקה למדיה מגנטית קשיחה העת •

PDF.והעלאה למערכת לניהול המסמכים של מוריה ) 

הקבלן יספק את לוח הזמנים המאושר של הפרויקט לאחר אישורו כלוח הזמנים הבסיסי לפרויקט מודפס  •

 מילוי סעיף זה.ע"ג קאפה, על חשבונו וללא תוספת תשלום בגין 

פעמים במהלך העבודות הדפסות נוספות במידה ויהיה שינוי בלוח הזמנים, וגם  5המפקח רשאי לדרוש עד  •

 הדפסות נוספות אלו כלולות במחירי החוזה ולא ישולם עליהן בנפרד.

 ועדכונו המפורט הזמנים לוח של שוטף ניהול .2

 הזמנים לוח של חודשי העדכון מועדי .2.1
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 הקיים. המפורט ז"הלו את יעדכן לאותו חודש, הקבלן לחודש 25-מה יאוחר לאלכל חודש, ו 20-ב .א

המועד אין לוח זמנים בסיסי  באותו אם וגם הראשונים בשלבים גם הזמנים לוח של שוטף עדכון יגיש הקבלן .ב

 .מאושר

ידרשו ע"י לוחות הזמנים, לאחר שיבדקו ויאושרו על ידי המזמין ולאחר שיוכנסו בהם התיקונים והשינויים שי .ג

 המזמין במידה ויידרשו, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה וישמשו למעקב אחרי התקדמות העבודה בכל שלביה.

 

 הזמנים לוח של החודשי העדכון תהליך .2.2

 ושלביו העדכון תהליך  2.2.1 

 להלן: כמפורט שלבים 6 כולל העדכון תהליך

 נתוני העדכון. אין מתייחסים אליו ועדהמ הינו העדכון העדכון. מועד מועד של הגדרה - א' שלב .א

 כל של מחדש לתזמון זה ישמש מועד .בפועל העדכון מבוצע בו לתאריך יתאים הזה שהמועד הכרח

 הפעילויות, באם לא הסתיימו.

 .2.2.2כמוגדר בסעיף  פעילויות עדכון - 'ב שלב .ב

 מועד על פי מחדש ויתוזמנ הסתיימו שלא המפורט. פעילויות הזמנים לוח מחדש תזמון - 'ג שלב .ג

 .העדכון

 :מרכיבים שלושה יכיל אשר זמנים לוח עדכון ח"דו הגשת - ד' שלב .ד

  החודש. לסוף הזמנים לוח של מעודכן קובץ •

 הזמנים, וסיכונים המשפיעים על לוח הזמנים. לוח התפתחות את המסביר מילולי ח"דו •

 העתידי. הזמנים לוח של עדכנית תחזית •

פ ויועץ לוח הזמנים של הפרויקט, הקבלן ויועץ לוח הזמנים של הקבלן פגישה עם מנה" - שלב ה' .ה

 לצורך מעבר על הערות ללוח הזמנים של הקבלן.

 לחודש. 30-תיקון ההערות ללוח הזמנים ע"י הקבלן ושליחת לוח זמנים מעודכן עד ה -שלב ו'  .ו

 

 המפורט הזמנים לוח עדכון אופן  2.2.2 

האחרון לעדכון הנוכחי.  העדכון בין להתבצע שהתחילו לויותהפעי של עדכון יכיל העדכון ח"דו .א

 לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות:

 מועד התחלה בפועל, כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל. •

 משך ביצוע צפוי מעודכן )משך הביצוע אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל(. •

עילויות הנ"ל )נתון מוזן ע"י הקבלן(. חובה בכל עדכון של מועד הסיום הצפוי של הפ •

 הפעילויות לתת תחזית עדכנית של מועד הסיום הצפוי לפעילות..

נכון לתאריך הדיווח,  0לא יבוצע שינוי במשך פעילויות עתידיות שאחוז הביצוע שלהן הוא  •

 ללא אישור של מנהל הפרויקט.

 אישור של מנהל הפרויקט. לא יבוצע שינוי בלוגיקת לוח הזמנים ללא •

דו"ח העדכון יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. לפעילויות  .ב

 הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות: 

  מועד התחלה בפועל. •

 משך ביצוע בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן(. •

 הקבלן(. משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י •

 מועד סיום צפוי )המועד למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל(. •

 מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התכנה(. •
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יש להוסיף הערה בתוספת יום ההערה המציינת את סיבת  -לגבי פעילויות שמאחרות  •

 הדחיה. 

ת )פעילויות בפיצול( שונו מסיבות הופסקו אך בביצוע שהיו הפעילויות של עדכון יכיל העדכון ח"דו .ג

יש לפצל למספר פעילויות כמספר  -בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. פעילויות שיש צורך לפצלן 

הפיצולים )ולא להשתמש באפשרות הפיצול של התכנה(. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים 

 הרלבנטיים, לרבות:

 לרבות אסמכתאות. -מועד הפסקת הפעילות  •

 וש העבודה )נתון מוזן ע"י הקבלן(.מועד צפוי לחיד •

 משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן(. •

 מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל(. •

 מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התכנה(. •

וכחי. לפעילויות לעדכון הנ האחרון העדכון בין שהסתיימו הפעילויות של עדכון יכיל העדכון ח"דו .ד

 הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות: 

 התחלה בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן(. •

 מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות )נתון מוזן ע"י הקבלן(. •

כל העדכונים, לרבות הכנת לוחות הזמנים והתאמתם עד לאישור סופי, וכן עדכון חודשי של לוח  .ה

 ל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.הזמנים הכל

במידה והקבלן לא יגיש לוח זמנים בתוך פרק הזמן לעיל, רשאי המזמין להכין בעצמו לוח זמנים,  .ו

 אשר יחייב את הקבלן. עלות הכנת לוח זמנים זה תקוזז מהתשלומים שיגיעו לקבלן בגין עבודתו.

ל הפעילויות השונות והן במועד על הקבלן לעמוד בדרישות לוחות הזמנים הן במועדי הביניים ש .ז

 הסופי.

בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע או מכל סיבה או מגבלה אחרת, על  .ח

הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת עבודה אחת, לרבות עבודת לילה וכן עבודה בסופי שבוע ובימי שבתון, 

ור עבודה בשעות ובמועדים חריגים ועבודה והקבלן יהיה חייב לציית להנחיותיו אלה של המפקח. עב

ביותר מראש אחד, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף, אלא אם ובמידה שנקבעו לכך סעיפים 

 מתאימים בכתב הכמויות.

 

 הבסיסי המפורט הזמנים בלוח שינויים ניהול .3

 הבסיסי המפורט הזמנים בלוח שינוי של הגדרה .3.1

י בין החברה לבין הקבלן. ככזה אין הקבלן רשאי לערוך בו שינויים ללא לוח הזמנים המפורט הינו מסמך חוז .א

 קבלת אישור של החברה לשינוי.

 שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מוגדר כדלקמן: .ב

 שינוי בלוח השנה. •

 הוספת פעילויות ללוח הזמנים הבסיסי. •

 גריעת פעילויות מלוח הזמנים הבסיסי. •

 שינוי קשרים בין הפעילויות. •

 שכים בסיסיים של הפעילויות.שינוי של מ •

 שינוי מועדים של אבני דרך חוזיות. •

 שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות. •

 שינויים במרווחי הבטחון. •
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כל שינוי שאילו היה נעשה בלוח הזמנים הבסיסי היה משנה את התזמון של הפעילויות ופריסתן על פני  •

 ציר הזמן בשלב העריכה או בשלב העדכון.

 תאריכי יעד. שינוי של •

הכנסת פעילויות שנושאן הוא הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים/אבני הדרך החוזיות,  •

 מועדיהן או תכולתן.

 

 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לבצע ניתן בהן הנסיבות .3.2

 אשר בפרויקט םי/של מרכיב לביצוע בתוכניות שינויים יש כאשר להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי .א

 .הזמנים הצפוי לוח את לאשורו מתאר אינו הבסיסי הזמנים לוח ם/בעטיו

 שיטת ביצוע, כגון: שינוי שיטת או טכנולוגיה של משינוי כתוצאה להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי .ב

 .לקורות ממקטעים גשר ביצוע

 .הביצוע יותשלב משינוי כתוצאה להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי .ג

 לוח השלכה על להן שיש נסיבות/אירועים לתעד מנת על להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי .ד

 .ושינויי תכנון שינוי ידועים, הוראות לא חסמים של עבודה, גילוי כגון: עצירת.הזמנים,

 .ידם ם עלומוסכמי הפרויקט המזמין ומנהל י"ע מאושרים להיות הבסיסי הזמנים בלוח השינויים על .ה

 

 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים ליזום הסמכות .3.3

 מתאר הקיים אינו הבסיסי לוח הזמנים בהן בנסיבות הבסיסי הזמנים בלוח שינויים להציע רשאי יהיה הקבלן .א

 .ובקרה למעקב כלי ואינו הפרויקט יתרת את נכונה

חדש,  בסיסי ז"להכין לו אף או סיהבסי ז"בלו שינויים להכניס הקבלן את לחייב רשאים יהיו פ"המזמין ומנה .ב

 כלי ואינו הפרויקט יתרת את מתאר נכונה אינו הקיים הבסיסי ז"הלו בעטיין אשר נסיבות בפרויקט נוצרו אם

 .ובקרה למעקב

 .אישור מנהל הפרויקט את לקבל מחייב הבסיסי הזמנים בלוח שינוי כל .ג

 הדרך של אבני החוזיות או על התכולות הדרך אבני של הסיום מועדי על השפעה יש לשינוי בהם במקרים .ד

 ראש האגף הרלוונטי בחברת מוריה. אישור את לקבל צריך השינוי החוזיות,

 

 הקבלן י"ע הבקשה הגשת אופן .3.4

 לפעול ובהתאם ליתר הוראות החוזה, עליו לעיל המפורטות בנסיבות הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לבצע הקבלן ביקש

 :כדלקמן

 .השינוי את מבקש הוא בגללן אשר הנסיבות את המפרטת בכתב מנומקת בקשה להגיש .א

 הבקשה. בחינת לצורך הנדרש והתיעוד המסמכים כל את הבקשה למסמך לצרף .ב

 בה זמנים לוחות לניהול התוכנה באמצעות הזמנים לוח של סימולציה להכין הקבלן על .ג

 :הבאים המרכיבים בבירור מוצגים

 זמניםה מלוח שנגרעו או שנוספו הפעילויות •

 שונו(. ,נוספו ,לסימולציה)נמחקו הבסיסי הזמנים לוח בין שהשתנו הפעילויות בין הקשרים •

 כולו. ולפרויקט החוזיות הדרך לאבני הקריטי בנתיב השינויים •

 הדרך למעקב ואבני הדרך אבני של הסיום מועדי על המבוקשים לשינויים שיש זמן פערי / ההשפעות •

 .החוזיות

 תוגש הסימולציה .הביצוע ליתרת חדש זמנים ללוח בקשה /הצעה מעין שהיא המבוקש השינוי של סימולציה .ד

 .של הפרויקט המפורט הזמנים לוח מנוהל בו הפורמט באותו כקובץ פ"למנה
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 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים עריכת בדבר לקבלן הפרויקט מנהל הנחיית .3.5

 הפרויקט רשאי מנהל לעיל, כמוגדר הבסיסי ניםהזמ בלוח שינויים עריכת המחייבות הנסיבות בפרויקט נוצרו .א

 .הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לערוך לקבלן להורות

        לוח של סימולציה להכין הקבלן על יהיה הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לערוך לקבלן הפרויקט מנהל הורה .ב

 :הבאים המרכיבים בבירור מוצגים בה זמנים לוחות לניהול התוכנה באמצעות הזמנים

 הזמנים. מלוח שנגרעו או שנוספו הפעילויות •

 נוספו, שונו(. ,לסימולציה )נמחקו הבסיסי הזמנים לוח בין שהשתנו הפעילויות בין הקשרים •

 כולו. ולפרויקט החוזיות הדרך לאבני הקריטי בנתיב השינויים •

 הדרך ואבני עקבלמ הדרך אבני של הסיום מועדי על המבוקשים לשינויים שיש זמן פערי / ההשפעות •

 .החוזיות

 כקובץ פ"למנה הסימולציה תוגש הביצוע. ליתרת חדש זמנים ללוח בסיס היא המבוקש השינוי של סימולציה  .ג

 .הפרויקט של המפורט הזמנים לוח מנוהל בו הפורמט אחר באותו

 

 חדש בסיסי זמנים לוח קליטת .3.6

 

 אותו. ולתעד כל שינוי למספר יש ומלא. יסודי פןבאו הבסיסי הזמנים בלוח השינויים את לנהל הקבלן על ככלל, .א

 ".22.10.2019מיום  3לדוגמא: "לוז בסיסי  .של השינוי האישור מועד של ציון גם ויכלול רץ מספור יהיה המספור

 את השלמת יש לוודא ,הבסיסי הזמנים לוח השינוי החברה( של נהלי פי והאישור )על הבדיקה תהליך בתום .ב

 :כדלקמן מספר מרכיבים כולל התהליך חדש. כבסיסי החדש הזמנים חלו של הקליטה תהליך

  המפורט. הזמנים לוח של מודפס עותק על חתימה •

 " בקובץ לוח הזמנים המפורט.XXשמירה של תכנית לוח הזמנים כבסיסית מספר " •

 לצורך תיעוד. XXשל לוח הזמנים המפורט הבסיסי  CDהעתקה למדיה מגנטית קשיחה  •

 הדו"ח החודשי .4

הקבלן יכין ויציג למזמין מדי חודש את העדכונים של לוח הזמנים שהיו במהלך החודש. זאת באמצעות דו"ח עדכון 

 חודשי. הדו"ח יכלול את המרכיבים הבאים:

 קובץ לוח זמנים מעודכן .4.1

 לעיל. 2.2קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש על פי המפורט בסעיף 

 דו"ח מילולי  .4.2

 ר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח הזמנים העתידי.דו"ח מילולי המסבי

 

 הדו"ח המילולי אשר יוגש עם כל עדכון יכלול, לפחות, את הדברים המפורטים מטה:

 טבלת מעקב אבני דרך הכוללת: מועד חוזי, מועד דיווח קודם, מועד דיווח עדכני לגבי כל אבן דרך:

 סטטוס ביצוע. •

 וצעו בתקופת הדיווח.פעולות עיקריות שב •

 חודשים שלאחר תקופת הדיווח. 3-פעילויות מתוכננות ל •

 פעילויות קריטיות לחודשיים שלאחר תקופת הדיווח. •

 פעילויות בפיגור ופעילויות מניעה/שיכוך הנעשות ע"י הקבלן. •

 

 .07בלת אבני דרך ראה פרק ט תשלום חשבון חודשי לקבלן יותנה בהגשת לו"ז מעודכן ואישורו.
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 נוהלי ושיטות עבודה )מתודולוגיה( - 5נספח 

 

בות את העבודה הקבלן יכין לוח זמנים למסירת מתודולוגית ביצוע מפורטת עבור הפעילויות השונות המרכי

 בכללותה.

הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט )בעברית ובאנגלית( את התיאור המפורט של שיטת העבודה המתוכננת 

 .ימים לפני מועד התחלת העבודה בכל חלק מהאתר 28 -עבור כל משימת עבודה פרטנית, לא יאוחר מ

יפי ומפורט עבור שיטת הביצוע של כל הפרוט לתיאור משימה פרטנית הצריכה להתבצע חייב להיות ספצ

  הפעילות המתוארת.

 

הנדרשת לביצוע פעילות מסויימת יכלול את בין היתר את המידע המינימאלי  כל דוח של תיאור שיטת העבודה

; קוד זיהוי; מספור גירסת ההגשה; תאריך הגשה; מועד מתוכנן ליישום באתר; סטטוס  הבא: כותרת

 י ושיטות העבודה.אישורים; תאור מפורט של נהל

 

 :תיאור שיטת העבודה צריך לכלול, אך לא יהיה מוגבל לדברים הבאים

תיאור העבודות המתוכננות תוך פרוט היקף העבודות המתוכננות להתבצע ובצרוף שרטוטים נלווים, ביאורים, 

 חישובים, תכניות עבודה מפורטות.

 וגיות שייושמו.פירוט כיצד מתוכננות העבודות להתבצע ותיאור של הטכנול

 תכניות שלבי הביצוע וחתכים מייצגים.

לוח זמנים מפורט של העבודות כולל לוח זמנים לרכש הנדרש לעבודות כולל אבני דרך למועדי הזמנה של 

 מרכיבים עיקריים של העבודות.

 תכנית ארגון לוגיסטית של האתר, כולל אזורי עבודה זמניים.

פירוט הגורמים הנדרשים לפעולה, גורמים מאשרים, גורמי בקרה ופיקוח,  תכנית ארגון הציוד לביצוע העבודה 

 אנשי הקשר הקשורים לעבודות.

 האישורים הנדרשים והגורמים המאשרים. פרוט

 מיפוי הממשקים עם פעילויות אחרות.

פירוט ההשלכות וההשפעות על מתקנים, מערכות, אלמנטים, פעילויות אחרות, גורמים, משתמשים, עוברים 

 ושבים, גורמי תפעול, שירות, תחזוקה, חירום וכו'.

 מה השיטות שיינקטו למניעת נזקים והפרעות.

פירוט ההיבטים המסוימים של התהליך הדורשים טיפול ספציפי כדי  היבטי הרגישות של התהליך )כלומר: 

וההמלצות להשיג את התוצאה הצפויה( לכל שלב של העבודה, כולל תיאור של אמצעי הבנייה שיאומצו 

 למעקב.

 נהלי העבודה כולל אינטראקציות עם נהלים אחרים.

 ;תנאי הבוחן הנדרשים להשגה בכל שלב של העבודה לפני שהעבודה תמשיך לשלבי הבנייה הבאים

 קריטריונים לקבלה והאמצעים בהם יש לנקוט במקרה של אי התאמות.

 (Specific Personal Protection Equipment PPE) אמצעים וציוד הגנה האישי ספציפי

 הערכת סיכוני בריאות ובטיחות הקשורים לעבודה המתוכננת.

 הערכת השפעות סביבתיות הקשורות לעבודה המתוכננת.
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 נספח בטיחות חברת מוריה - 6נספח 

 כללי. 1

מדיניות חברת מוריה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבור, בטיחות התנועה, ובטיחות בעבודה באתרי 

עבודה אשר באחריותה. על הקבלן להקפיד על עמידה בכל הנחיות הבטיחות לפי כל דין ולפי הוראות חוזה ה

מוריה. הקבלן מודע לכך שנספח זה אינו מחליף את הוראות הבטיחות לפי כל דין, ועל הקבלן להכיר את 

 ההוראות הקבועות בכל דין ולפעול לפיהן. 

נהלי פרויקטים, אשר תפקידם לפקח ולבקר על מילוי הקבלנים אחר החברה מפעילה יועצי בטיחות מטעמה ומ

  ולחוזה מוריה. בהתאם לחוקי מדינת ישראל הנחיות הבטיחות בעבודה, וזאת

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הדין, או בכל מקרה של אי בהירות, על הקבלן לפנות 

 תו. בכתב למנהל הפרויקט ולקבל את התייחסו

 מטרה 

מטרת הנספח הינה להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה 

 בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה.

 הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום 

אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת ע"י מוריה. נספח זה של אי התאמה, תגברנה הוראות הדין בכל מקרה, 

והפיקוח הנעשה על ידי יועצי הבטיחות ומנהלי הפרויקטים מטעם מוריה אינו גורע בכל צורה שהיא מאחריות 

המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחות בעבודה ולפעול בהתאם להוראות חוזה הקבלנים של 

  מוריה. 

 

 הגדרות

אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח  -אתר עבודה 

 ותשתית.

מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם לפקודות  -בטיחות בעבודה 

 ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר.

לול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה, והגנה מכ -בטיחות בתנועה 

 על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת תאונות דרכים.

תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או  -הסדר תנועה

 , המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך.התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל

כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע  -העברת תנועה 

 של הפרויקט. 

קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה בע"מ  -קבלן בטיחות

 להלן: "נתיבי ישראל"(, ובעל הסמכה תקפה. )

ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  -ממונה בטיחות בעבודה

 שמונה לאתר העבודה.

שנים  5בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל ניסיון של  -יועץ בטיחות בתנועה

 לפחות. 

-על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג -הבטיחות וסקר סיכוניםתכנית 

2012. 
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 בטיחות כללי

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע  .א

 )להלן: "הקבלן" או" הקבלן הראשי"(.

עבודה ראשונה באתר העבודה, על הקבלן לקבל תדרוך לאחר מתן צו התחלת העבודה ולפני תחילת  .ב

בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם מוריה. התדרוך יתבצע במשרדי האתר והקבלן יידרש לחתום 

 על בצוע התדריך )ראה נספח א'(.

באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר. על קבלן הבטיחות  .ג

כשירות בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן הבטיחות יועברו להיות בעל אישור 

מראש ובכתב לאישור מנהל הפרויקט מטעם מוריה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור 

על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת 

והגהות  ברת מוריה ובא כוחה ועירית ירושלים, בתחום הבטיחותישראל, בהוראות מקצועיות של ח

על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות מטעמו קבלן בטיחות, אשר יפקח על 

 הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה.

ימים  7רויקט תוך באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק. הקבלן יעביר למנהל הפ .ד

ממועד קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא 

 משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.

באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו וסיומו של כל יום  .ה

 ריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:עבודה. ביצוע הס

 .תאריך ושעת הסריקה 

 .המפגע 

 .אופן הטיפול 

 בטיחות בתנועה

 היתרי עבודה/רישיון עבודה

עבודה לפני תחילת העבודה. הרישיון יימצא באתר ויכלול את הפרטים  על הקבלן לקבל מנציג העירייה, רישיון

 קום מדויק בקנה מידה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה.הבאים: סוג העבודה, מי

 הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון. 

 שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות

על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור  .א

בדרכים  עה באתרי עבודהואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תנו

בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת או הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים עירוניות ודרישות 

 מנהל הפרויקט אם וככל שיידרש.

)מחזירי אור(  1.1חלק  2247כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מס'  .ב

 ורים(.)תמר 1.2חלק  2247ותקן ישראלי מס' 

גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות להצבת תמרורים  .ג

לוח התמרורים והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות  -תקנות התעבורה  -

 ס"מ(. 120ס"מ משולש אורך צלע  80המאושר במהדורתו המעודכנת )עגול קוטר 

במבואות אתר העבודה, יהיה מצויד  908המוצב על תמרור  901כי תמרור  על הקבלן לוודא .ד

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932בשלישיית תמרורי 
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על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו  .ה

ני תנועה ובטיחות, באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתק

 המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.

בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח נייד מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם למבנה  .ו

המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה  -המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב" 

 ובטיחות.

רישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עגלת חץ( תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה ד .ז

 סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות.

מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת  .ח

 . קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי

חברת מוריה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעם הקבלן  .ט

 בעקבות תפקוד לקוי, סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הבטיחות. 

לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא  .י

 יוב נוסף בגין כך.יהיה ח

על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות את  .יא

 שלושת הנושאים הבאים: 

 מהות ביצוע העבודה  .1

 בטיחות בעבודה .2

 בטיחות בתנועה. .3

 הכוונת התנועה

למסלול חילופי  סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה .א

באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין תנועה 

 עפ"י דין.

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. .ב

 באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר. .ג

יה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים קבלן הבטיחות יה 

 מוסמכים בלבד.

עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  2צוות האבטחה כאמור, ימנה לפחות  .ד

 לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

לבי הביצוע ולאחר תאום עם העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות ש-ביצוע מעקף .ה

משטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט, הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה המעודכן ועפ"י 

 המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת.

ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או מי  .ו

 באתר העבודה. וסמך על ידושה

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

מנהל הפרויקט מטעם חברת מוריה יורה על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי שיקול דעתו, אירע ליקוי 

בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר. מנהל הפרויקט יהיה רשאי להפסיק את ביצוע 

 חד מהדברים הבאים:העבודות גם בהתקיים א
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כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס אליהם  א. 

 באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה, יתגלה  ב.

 שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר.ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י 

 עפ"י הנחיית בא כוח חברת מוריה  ג. 

 חריגה מהוראות המפקח ד. 

בעל פה. במקביל, ירשום מנה"פ   הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי .ה

 דו באתר.את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על י

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון  .ו

 הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר. 

עפ"י הנחיות מנה"פ.  עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי .ז

הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ  במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי

 להפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה.

בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות, בשל ליקויים בטיחותיים, הנזקים שיחולו  .ח

 במועד הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל, יחולו על הקבלן.

 ראה נספח ב' -ת ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחו

 

 בטיחות בעבודה

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד שאינו מצויד 

 בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות.

הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן עצמו, מהנדס 

 כנדרש בתקנות הבטיחות -דס התכנון, אורחים וכו' הביצוע, מהנ

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.

 

מתחומי  קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום הקבלן אשר יחתם עימו החוזה יהיה

, בזק, הוט,  ון: חח"י, חמ"י, וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט )כג ,העבודה

וכיו"ב( הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול 

כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר, יישמע 

אשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הר

 מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה.

האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן, כקבלן ראשי, על כל הנובע  מודגש כי

 ממנה.

נעשית שלא על פי תנאי הבטיחות המפקח ו/או חברת מוריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו 

והגיהות הנדרשים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.הקבלן משחרר את המזמין 

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת 

 באחריות לנזקים אלה. 

ך בגידור אתרי עבודתו בגדרות זמניות תיקניות, גישרונים להולכי רגל על הקבלן להביא בחשבון את הצור

למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב, לרבות 

רכב כבד )פלטות פלדה(, אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות, מתקני תשתית, מחסומים וכו', כדרוש 
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ל פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים )פיקוח, עיריה, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל ע

כל העבודות הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק  -וכד'(

 ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי.

 ן: מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבל

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת הבנייה  .א

 ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר בכל עת.

 באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'.  .ב

 למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט.באחריות הקבלן  .ג

איש כולל עובדי קבלן משנה או מטעמו, ימונה לאתר ממונה בטיחות  100אם בפרויקט עובדים מעל  .ד

 לאתר עצמו.

באחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות  .ה

 בעבודה ובתנועה, לרבות:

 1954-קוח על העבודה, התשכ"דחוק ארגון הפי .1

 .1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל .2

 פקודת התעבורה ותקנותיה. .3

 נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית. .4

      המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות במהדורתו המעודכנת. .5

 ר מבחינה בטיחותית כחוק במקרים הבאים:על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תוכנית ארגון את .ו

 אנשים, כולל עובדים ו/או קבלני משנה. 50באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל  .1

 חפירות עם דיפונים. .2

 הריסות המוגדרות כחוק. .3

 שני עגורני צריח ומעלה. .4

 מ'. 25גובה סופי של המבנה עולה על  .5

 ל משרד העבודה ו/או המזמין.דרישה של מפקח עבודה אזורי ש בכל אתר, במידה וקיימת .6

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות

 באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה. .1

סקר הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם  

 מתבצעות עבודות בניה, ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.

ת הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה באחריו . 2

 .2012-המיועד, ועל פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג

על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק, ולדאוג כי פנקס זה  .ז

 ימצא באתר בכל עת.

וע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם מבלי לגר .ח

לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל הדרוש 

לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם של העובדים והמשתמשים בדרך ו/או 

 פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.שיהיו דרושים על 

 תוך דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  .ט

 מ'. 6אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על  .1

 בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום: .2
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 אבטחת כלי עבודה •

 חבישת כובע מגן. •

 שולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.העתקת מכ •

 ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות(. •

 חל איסור עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. .י

מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך הבנייה  6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  .יא

לתקנות עבודות בנייה, התשמ"ח  17של הפיגומים )כמוגדר בתקנה  והעבודה לרבות עד שלב הפרוק

- 1988.) 

 באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה. .יב

 בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים: 

 תאריך הסריקה. .1

 התקלה/הסיכון. .2

 אופן הטיפול. .3

 פיגומים .1

 קנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציבחובת הת

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח 

 עבודה יציב ובטוח.

  

 הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי

נהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים )בונה מקצועי שעבד פיגום יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובה

שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה 

 ביותר בטפסנות(.

  

 ידי מנהל העבודה-איכות הפיגומים ובדיקתם על

ץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מע

ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב 

 לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.

  

 פיגום מפרקים מלמעלה למטה

חת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבט

 בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

  

 אופן התקנת פיגומים

תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומים אפשר להתקין. 

ר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה חייב להינתן מפקח עבודה ראשי רשאי לאש

 בכתב.

 

 פיגום זקפים
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מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון. יש  18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 

ץ כמפורט בתקנות. התקנות להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני ע

 מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.

 

 פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או 

היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת מפקח הידראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור 

העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא באתר 

 שבו מוצב הפיגום.

וכן  ידי בודק מוסמך לפני השימוש בו,-פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על

 תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו. מיד לאחר ביצוע

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.

פי תכנית כתובה )או מפרט היצרן( הנשמרת באתר, -אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על

 פי התכנית.-ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על

  

 יגוםמתקן הרמה על פ

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה 

 ידי מתקן ההרמה.-בפיגום או באדם שעליו על

  

 סולמות .2

 סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם.

הסולם עולה על שני מטרים, הוא צריך סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך 

להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת 

 אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

  

 ידי ברגי קשירה-חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על

ידי חיזוקי עץ -מטר לכל הפחות, או על 1.5ידי ברגי קשירה כל -ה על שני מטרים יחוזק עלסולם עץ שארכו עול

אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. צריך 

 ס"מ. 35ס"מ, ולא יעלה על  30-שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ

  

 סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם אי 

אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למנוע תזוזה. שני 

 פן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.הזקפים של הסולם צריכים להשען באו

 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו. 4-אפקי ל 1סולם נייד יועמד בשיפוע של 

  

 

 סולם המקשר בין קומות באתר בניה

 סולם יכול לקשר עד שתי קומות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר.
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 עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים.הפתח דרכו 

  

 פתחים .3

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב 

עם אזן יד ואזן תיכון  להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה

למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה 

ס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם  45-50ס"מ, והאזן התיכון בגובה של  90-115של 

 ס"מ מעל המשטח או הרצפה. 15-לא יפחת מ

ר לקבלן כי האחריות לגידור פתחים מוטלת עליו כמבצע וכי בכל מקרה או תדרש מוריה לשאת בתשלום מובה

כלשהן בגין נזק שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות ביצוען, תהיה מוריה זכאית לשיפוי מאת הקבלן, 

 מבלי לגרוע מאחריותו כאמור.

  

 רחלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגוד

ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר  90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ

 יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.-ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

  

 אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר

ר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם גידור החוסם פתחים או חללים בקי

מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם ככל 

 שאפשר.

  

 טפסות .4

 תקן ישראלי לטפסות

 היציקה.( להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני 904קיים תקן ישראלי )ת"י 

  

 דרישה לקיום תכנית לטפסות

 במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

 מטרים. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על   א(

 ס"מ. 40-לתקרה בעובי בטון של יותר מ   ב(

 ס"מ. 75לקורה שגובהה עולה על    ג(

 לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.   ד(

  

 הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, אופן 

ידי טפסנים, ובהשגחת בונה מקצועי )בעל נסיון של -העמדת התומכות, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק על

 עשרה(.-שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה יותר משלוש

 מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

 בניה טרומית 
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רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות הבניה בדבר 

ת. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומי

עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים )מעקות, אזנים וכד'( למניעת 

 נפילתו של אדם.

  

 הקמת מבני מתכת .5

 קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים

 מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים: 6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

 פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.  א(

 תכנון שלבי ביצוע ההקמה.   ב(

 איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.   ג(

 תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.   ד(

  

 לסי ביניים במבנה מתכתכיסוי מפ

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר 

 לעיל לגבי גידור פתחים.

  

 חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת

תו של אדם ממבנה מתכת, התקנת בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפיל

אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים. אם קיימת 

סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת 

 בטיחות של העובד למניעת נפילתו.

  

 פרחפירות ועבודות ע .6

 ס"מ 120התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

מטר,  1.20עבודת חפירה או מילוי חייבת להעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד. בחפירה שעומקה עולה על 

ושיש בה סכנת התמוטטות, יש להתקין דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות. אם קיימת סכנת התמוטטות 

מצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. אין צורך בעת התקנת הדיפון, על עובד הנ

בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה 

 בלבד.

 פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה.-מטרים ייעשה על 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 

 

 מחפירההרחקת ציוד או רכב כבדים 

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים 

 למניעת התמוטטות.

  

 הרחקת חומר המוצא מהחפירה

 ס"מ משפת החפירה. 50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ
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 חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה יש לוודא שלא ייפגעו קווי

לפני התחלת החפירה או החציבה, על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז 

וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על מנהל 

שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או  העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח

 מים פורצים.

  

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים 

 סים שצבעם אדום.תאורה נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם, יש להציב פנ

  

 גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים

תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על

 העולה על שני מטרים.

  

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 

ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על  120ידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על היר

 ידי סולם או מדרגות מתאימות.-אופקי, או על 1.5-אנכי ל 1היחס של 

 מטרים. 20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

  

 תעלות באדמה חולית

קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות בתקנות הבניה 

ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה  15המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

 .קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם

  

 התקנת מעברים מעל תעלות

ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי כללי  60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

 הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.

  

 ידי מנהל עבודה-ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי יום,  על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים

 אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה )לפני חידושה(.

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב

ם יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלי

 או בערכי טבע-או ברכוש ו\ושיטות עבודה שימנעו פגיעה באדם ו

מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום, לפני 

תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. אסור לדרוש מאדם שיעבוד 

 צא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.או שיימ
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 הריסות .7

 ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה.

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו הישירה של מנהל 

ירות או דפנות האתר עולה על ארבעה עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה ק

 פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.-מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על

  

 ידי בונה מקצועי-עבודות הריסה שיבוצעו רק על

ידי בונה מקצועי )בעל נסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר -עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על

 עשרה(:-שמונההגיעו לגיל 

 הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.  א(

 הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.   ב(

 מטרים. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על    ג(

  

 הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק אותם  יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי

מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת 

 שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש.

  

 גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה

עולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים )בנוסף לשילוט הרגיל מקום שבו נעשית פ

עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת(. אם אין אפשרות 

 להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה.

  

 ק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטהפירוק פיגום יבוצע ר

פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות 

החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק 

 אותם אל הקרקע.

 

 חשמל 

 ל תקנות החשמל והתקנים הישראלייםשמירה ע

מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק 

פי חוק התקנים, -(, התקנות שהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על1954-החשמל )התשי"ד

 .1953-התשי"ג

 

 עבודה ליד קווי חשמל

וולט, או במרחק  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד  -3.25בודה במרחק קטן מאסור לבצע ע

וולט, אלא אם מתקיימים כל התנאים  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  -5קטן מ

 הבאים:

 הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה  א(
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התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר  אם אי אפשר ניתן לנתק את   ב(

 של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אספקת המתח.

 כל עבודה בקרבת תשתית חשמל מותנית בקבלת אישור חח"י.

  

 הנחת כבלי חשמל על הקרקע

ל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת רכב אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוז

הנדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע יהוו -או ציוד מכני

 מכשול.

  

 מטרים 25מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 

 מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים. 25על מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה 

  

 קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצוייד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה. אסור 

 לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.

  

 מנופים ועגורנים ומכונות הרמה

ן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה/מנהל העבודה, אשר תאושר הקבל .1

על ידי בודק מוסמך למנופים הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך 

למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת 

 לים וכיו"ב.המחשב, גוב

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .2

 מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה. .3

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמנטים  .4

 ים.טרומי

 

 אחסון דלק

של כמות הדלק  110%כל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה  (1

 .אוורורהמאוחסנת המיכל יכלול הארקה וצינור 

 אש. בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי (2

 -ים באותיות בולטות "זהירות בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלט (3

 ושלט "אסור לעשן". " נוזל דליק

מנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין מאגר לחול ליד ייש להקפיד ולה (4

 נקודת מילוי הדלק.

 פרופן( באתר. -ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן  (5
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 עובדי הקבלן

 שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים. הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי .1

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי יד,  .2

 בגובה היכן שנדרש. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה הלאומית  .3

 באתר.

 ציוד מגן אישי

תקנות   הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי .1

הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות 

ציוד מגן אישי אחר כתומות תקניות )"דגם החברה הלאומית"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל 

 הנדרש.

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. .2

הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, יצוידו בציוד המגן האישי  .3

 המפורט לעיל.

 הפעלת כלים וציוד באתר

 ם תעשה בתנאים הבאים:הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיי

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף. .א

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף. .ב

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי  .ג

 ם.רישיון תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלי

לכלים וציוד, המחויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלו  .ד

 יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.

בעת  כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים, )פנס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית .ה

לאומית. המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת נסיעה לאחור וכד'( כנדרש בחוק ובמפרטי החברה ה

 הימצאות הרכב על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. המהבהבים יהיו מהסוג

 המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור.

ההנדסי, ובמקרה של  במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד .ו

 מאחור. שניים או יותר, יותקנו משני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם

 

 אמצעי מיגון

על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר  .1

 החלקים הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.

הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי  על .2

 לפנים, צדדים ואחור למפעילי הכלי.

על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד  .3

 הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.

מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי  .4

)מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכו'(. המנורות המהבהבות יותקנו 
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בנק' הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. מטאטא מכני יצויד בשני 

 דה.פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבו

לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד  .5

 תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

 עבודה בגובה

 . 2007-תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז

 תקציר לתקנה עבודה בגובה 

 מטרים, 2 כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  -ובה""עבודה בג

  -ולרבות עבודה כאמור

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1)

העבודה או מדרכת  מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח 45 -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 פי העניין;המעבר, ל

 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3)

 -עבודה בגובה שהיא עבודה  -"תחום עבודה בגובה"

 ( על סולמות;1)          

 ( מתוך סלים להרמת אדם; 2)          

 ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;3)          

 וך מקום מוקף;( בת4)          

 ( מעל לפיגומים נייחים;5)          

 ( מעל גגות;6)          

 ( מעל מבנה קונסטרוקציה;7)          

 ( בטיפול בעצים וגיזומם;8)          

 ( בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה9)          

 ה מתאימה.מטר לעבור הכשר 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  - הערה

 תאונות ואירועים חריגים

על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים עובדיו 

 או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:

 שמות המעורבים באירוע •

 פרטי האירוע •

 פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע. •

שעות בדו"ח מפורט בכתב. הקבלן ינהל רישום ביומן  24עבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך הדיווח יו

תוספת א'  .העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך

 6לנספח 

 

 

 

 

 



 
176 

 

 תדריך בטיחות לפני תחילת העבודות באתר

 כללי .1

בודה באתר חייב לקבל, טרם תחילת העבודה, תדריך בטיחות מנציג קבלן העומד להתחיל ע 1.1 

 "(.מטעם חברת מוריה באתר יועץ הבטיחותחברת מוריה )להלן: 

 שיטה .2

 תדריך הבטיחות יועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם חברת מוריה באתר. 2.1 

ן המבצע )נספח יועץ הבטיחות מטעם חברת מוריה באתר יחתום כי העביר את התדריך לקבל 2.2 

 א'(.

בגמר התדריך יוחתם הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות )נספח ב'(. הקבלן  2.3 

מאשר בחתימתו כי הבין את הוראות התדריך וכי הוא יקפיד על מילוי הוראות הבטיחות לפי 

 כל דין, בביצוע העבודה. 

 משתתפים בתדריך: .3

רנט/מהנדס במוריה, מנהל פרויקט מטעם הקבלן, מהנדס מנהל פרויקט, מפקח, יועץ בטיחות, רפ 

 ביצוע של הקבלן, מנהל עבודה מוסמך, קבלן בטיחות )הסדרי תנועה( ממונה בטיחות של הקבלן.

 נושאי תדריך הבטיחות לקבלנים .4

 בטיחות בעבודה

 פרוט נושא מס'
דה ובתנועה האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות בעבו אחריות הקבלן 1

 באתר, חלה על הקבלן המבצע.
מינוי מנהל  2

 עבודה
לעבודה באתר ויציג התעודה בפני  מנהל עבודה מוסמך כחוקהקבלן ימנה 

 מנהל הפרויקט ויועץ הבטיחות באתר לפני תחילת העבודה.
על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת הזדהות בפני  חובת הזדהות 3

 סמך של חברת מוריה.נציג מו
על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת ציות להנחיות  חובת ציות 4

 הבטיחות של חברת מוריה באתר.
חובת עמידה  5

בדרישות החוק 
 והתקנות

אחריות הקבלן ועובדיו, וכל המועסק על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק 
 לרבות: הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה,

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו ▪

 פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה  ▪

 פקודת התעבורה ותקנותיה ▪

 נהלים והוראות בבטיחות מטעם חברת מוריה ▪
הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק ובהנחיות  גידור האתר 6

 חברת מוריה 
 רק עובדים כדלקמן:הקבלן יעסיק אך ו עובדי הקבלן 7

עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם, כולל רשיונות  ▪
 מתאימים

 עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם ▪

 עובדים שעברו בדיקה רפואית, על פי הנדרש בחוק ▪
הדרכת עובדי  8

 הקבלן
הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו, כולל 

 עובדים חדשים. 
לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה, כולל בטיחות  הקבלן ימסור

בציוד, כלים מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה 
 היכן שנדרש. 

 הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כדלקמן: ציוד מגן אישי 9

ציוד מגן אישי מלא, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה  ▪
י הנחיות מעצ, לרבות נעלי בטיחות, קסדות מגן, ועפ"

אפודות כתומות תקניות משקפי מגן, אטמי אזניים 
 וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש עפ"י כל דין. 
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 פרוט נושא מס'

 ציוד המגן יהיה תקין, זמין ומטיב מעולה. ▪

הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו  ▪
 ראוי לשימוש בטוח.

 ן הקבלןאספקת הציוד תהיה על חשבו ▪
הפעלת כלים  10

 וציוד באתר
הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכניים או הנדסיים תעשה בתנאים 

 הבאים:

יופעלו אך ורק כלים עם רשיון מתאים ובתוקף )היכן  ▪
 שרלוונטי(

יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף )היכן  ▪
 שרלוונטי(

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם  ▪
 ים ותקף רשיון מתא

יהיו תסקירים  -לכלים וציוד המחוייבים עפ"י החוק  ▪
תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלה יהיו 

 זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.
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 בטיחות בתנועה
 פרוט נושא מס'

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת  ▪ הכוונת תנועה 1
 בסביבת אתר העבודה.

נקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על על הקבלן ל ▪
 מנת למנוע שיבושים והפרעות בתנועה לאורך זמן.

ויש צורך בסגירת נתיב תנועה, על הקבלן לספק  במידה ▪
 על חשבונו קבלן בטיחות מוסמך. 

ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת  ▪
 אתרי עבודה בעל תעודה תקפה על שמו.

הצבת אמצעי  2
בטיחות 

 באתר תנועהב

הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות  ▪
 בתנועה באתר.

הסדרי תנועה באתר יוצבו על פי תכנית הסדר תנועה  ▪
מאושרת על ידי עירית ירושלים כרשות התמרור 

 המקומית.

בטרם תחילת העבודות באתר, הקבלן מחויב לקבל  ▪
 רשיון עבודה מנציג העירייה.

, תימרור ואמצעי הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט ▪
בטיחות הדרושים עפ"י "המדריך להסדרי תנועה 
בדרכים בין עירוניות והנחיות להגנת עוברי דרך 

 בדרכים עירוניות".

מעקות הבטיחות הניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר  ▪
יהיו מעקות שאושרו ע"י הוועדה הבין משרדית 
לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן 

 העבודה.

הצבת המעקות תיעשה על פי ההנחיות ועל פי תכנית  ▪
 הסדרי תנועה מאושרת.

על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט מטעם חברת  ▪
מוריה את כל פרטי הציוד והשילוט טרם תחילת 

 העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינותם.

החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג  ▪
 ללא שריטות.יהיו במצב תקין נקי ו ,(DGיהלום )

 70גודל התמרור בשטח העבודה בכבישים מהירות מעל  ▪
מ',  1.20קמ"ש: תמרור משולש יהיה בגודל צלע של 

 ס"מ. 80תמרור עגול יהיה בקוטר 

גודל התמרור בשטח העבודה בכבישים מהירות  ▪
קמ"ש: תמרור משולש יהיה בגודל צלע של  70מתחתל

 ס"מ 60מ', תמרור עגול יהיה בקוטר  0.9

לן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט הקב ▪
 ותימרור נוסף בהתאם לסוג העבודה.

 
 6נספחים לתוספת א' עבור נספח  .ד

 
 דיווח נציג חברת מוריה )יועץ הבטיחות( על ביצוע תדריך בטיחות לקבלן - נספח א'

 
 הצהרת קבלן על קבלת תדריך בטיחות - נספח ב'
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 יצוע תדריך בטיחותב דיווח נציג חברת מוריה על -נספח א'  .ה

 
נמסר תדרוך בטיחותי מקיף לנציג/בא כוח הקבלן המיועד לבצע עבודה   בתאריך _____________ . 1

 באתר: ____________________________________
 
 שם הקבלן המבצע: __________________________________________ . 2
 
 :ן הנושאים הבאיםבמסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעת הקבל .3

 אחריותו המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר.  ( 1 
 חובתו לקיים את כל ההוראות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה.  ( 2 
   חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים לעבודה באתר. ( 3 
אישי ובציוד  וכל המועסק על ידו באתר, בציוד מגן חובתו לצייד, על חשבונו, את עובדיו ( 4 

 בטיחות כנדרש בכל חוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.
 
 

   שם נציג חברת מוריה המתדרך: _____________________________
 
 

 חתימה: ______________________
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 הצהרת הקבלן המבצע -נספח ב'  .ו

 
 ___________. שם הקבלן: ___________________1
 . אתר העבודה: ____________________________2
. הנני מצהיר כי בתאריך: _____________ קיבלתי תדריך בטיחותי מנציג חברת מוריה בכל הקשור לנושאי 3

 הבטיחות בעבודה ובתנועה באתר.
 :במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעתי הנושאים הבאים. 4
 ית לנושא הבטיחות באתר. ( אחריותי המלאה והבלעד1
( חובתי לקיים את כל ההוראות, החוקים, התקנות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה הרלוונטיים לעבודה 2

 באתר, לאנשים ולציוד. 
( חובתי לתדרך את כלל העובדים וכל המועסקים על ידי, בנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה הרלוונטיים 3

   לעבודה באתר.
לצייד, על חשבוני, את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות כנדרש ( חובתי 4

 בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.
 

    שם הקבלן: _______________________________
 חתימה: __________________________________
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 6תוספת ב' לנספח 
 יכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודהלוח נ

 )כל הסכומים בשקלים חדשים(
 

לא תקני/לא עפ"י  פגום חסר תאור מס"ד
 נוהל מפרט מעצ

 בטיחות בתנועה
 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'( 1
 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'( 2
 500 300 400 )ליח'( תמרורי מודיעין 3
 500 200 400  930תמרורי  4
 200 200 00 )ליח'( 931חרוטים תמרורי  5
כולל קווי אורך ושטחי  920סימונים על הכביש  6

 כולל מדבקות לפי מ"א -הפרדה 
500 500 500 

יח' סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור  7
 לצורך סימון לפי יח'

1,200 1,000 1,300 

 1,500 0 1,500 מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א 8
 5000 1000 2000 חידוש צבע זמני /קבוע באתר 9

 15,000 0 0 השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב הדרך )ליח'( 10
 1,200 750 1,000 )ליח'( 932פנסים מהבהבים תמרורי  11
 10,000 500 5000 מעקה בטיחות זמני לפי מ"א 12
 4,000 4,000 5,000 אי שימוש ביח' קצה )ליח'( -זמני  מעקה בטיחות 13
 300 75 200 אי שימוש במחזירי אור )ליח'( -מעקה בטיחות זמני  14
 4,000 5,000 10,000 עגלת חץ-מחסום נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב 15
 1500 מעברי הולכי רגל ותחזוקת הגדרות  16
לך בבוץ יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכ 17

 בגלגלים ו/או בתא מטען
1500 

 10,000 כניסה ויציאה לא עפי המוסדר בתכנית  18
  10,000 פעילות ללא צוות אבטחה 19
 10,000 מחסור באיש צוות אבטחה )לכל איש( 20
לכל שעה  איחור בסיום העבודה מהמאושר 21

 שעהשעהבהיתרלכל שעה
1,000 

 10,000 שא בטיחותאי בצוע הוראת/הנחיות המפקח בנו 22
 בטיחות בעבודה

 500 500 1,000 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'( 1
 400 350 500 נעלי בטיחות/עבודה )לכל עובד( 2
 500 500 1,000 כובע מגן )לכל עובד( 3
 500 600 1,000 פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מיכליות וצמ"ה 4
 3,000 2,500 3,000 צופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח'( 5
 500 400 500 מגנים )ליח'( 6
 3,000 3,000 2,000 פיגומים/סולמות )ליח'( 7

 
 ב':  הערות לתוספת

 ן הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי.בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקו .1
טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה ואינה גורעת מזכותה של מוריה לפי כל דין, בגין הפרה של  .2

 הוראות החוזה.
אין בהפעלת הניכויים שבטבלה כדי לגרוע מזכותה של חברת מוריה להורות על הפסקת עבודה. ויובהר, כי  .3

 הפסקת עבודה.ניכויים אלו יבוצעו בנוסף ל
 יובהר, כי תמרורים פגומים צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי. .4
 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן. .5
 עובדים בצוות. 3צוות אבטחה חייב לכלול מינימום  .6
 לוח הניכויים יעודכן מעת לעת ע"י חברת מוריה .7



 
182 

 

 איכות הסביבה - 7נספח 

 ההקמה בעת מפגעים למזעור תהנחיו -ה'  פרק

 העבודות לתחילת תנאי 5.1

 אתר עם חתום הסכם ירושלים בעיריית הסביבה לאיכות למחלקה יציג הקבלן העבודות תחילת טרם 5.1.1

  .בניין ופסולת עפר עודפי לקליטת ומוסדר מורשה

 :הסביבה להגנת המחלקה לאישור יוגשו העבודות תחילת טרם 5.1.2

 ההתארגנות אתר של מפורטת תתכני        • 

 נגר במי וטיפול ניקוז תכנית        • 

 בניה ופסולת עפר עודפי של זמני לאחסון אתר תכנית        • 

 הרטבה תכנית        •

 .באתר וריכוזו הבטון שטיפת נקודת מיקום את ס"לאיכה המחלקה מול לאשר יש 5.1.3 

 הזמניות לשלב הביצוע. הגדרות כל יוקמו העבודות תחילת טרם 5.1.4 

          הסביבה לאיכות המחלקה י"ע שיונחה כפי או מטרים 2.0 בגובה אטומה בגדר יגודר ההתארגנות אתר  

 הסביבה לאיכות המחלקה באישור או )הפיתוח כולל(העבודות  השלמת עם רק יוסר ירושלים. הגידור בעיריית 

 .ירושלים בעיריית

 .העבודות את ילווה אשר ניסיון בעל סביבתי יועץ עם יתקשר הקבלן 5.1.5

 .לעבודה  סופיות הנחיות לקבלת הסביבה להגנת במחלקה פגישה תתקיים העבודות תחילת טרם 5.1.6 

 רעש מפגעי מניעת 5.2

  1979 .ט"תשל) בניה מציוד סביר בלתי רעש(מפגעים  למניעת בתקנות יעמוד הבניה ציוד 5.2.1 

 הסביבה לאיכות המחלקה לאישור המדידה ח"דו ובהגשת הציוד תבבדיק יחויב הקבלן      

  .בשטח הציוד הפעלת לפני ,בעירייה      

 תבוצענה לא .1992ג "תשנ) רעש מפגעים )מניעת למניעת התקנות פ"ע תהינה העבודה שעות 5.2.2 

 למחרת- 17:00ל  07:00ת השעו בין מנוחה ובימי בבוקר, 07:00 השעה ולפני בערב 19:00 השעה לאחר עבודות     

 .המנוחה יום

 .האתר ההיקפי של הגידור כלל את להשלים יש העבודות תחילת טרם 5.2.3

 עם רק יוסר הגידור .ערך שווה או לפחות מ"מ 1.2 בעובי ואטומה ככל הניתן רציפה תהיה האיסכורית גדר 

 .ירושלים ייתבעיר הסביבה לאיכות המחלקה באישור או הפיתוח( כולל(העבודות  השלמת

 עבודות לילה

 ולהנחיות לאישור ובכפוף ישראל משטרת לדרישת בהתאם אלא לילה עבודות יותרו לא 5.2.4 

 .ירושלים עיריית     

 לאיכות המחלקה לאישור הקבלן יגיש תחילתן, ולפני ,לילה לעבודות אישור בהינתן 5.2.5 

 בדרישות לעמידה האמצעים ירוטופ מדידות לביצוע מפורטת תכנית בעירייה הסביבה      

 .בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה      

 06:00 - 00:30  השעות בין מאוד רועשות עבודות לבצע אין 5.2.6 

  .העבודות כל במהלך ניטור לבצע רועשות יש עבודות ויאושרו במידה      

 ההתארגנות אתר

 הנדסיים כלים יפעלו לא ההתארגנות באתר 5.2.7

 .בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה לאישור תוגש ההתארגנות אתר כניתת 5.2.8 
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 רעש ניטור

 מהמחלקה דרישה שהועברה במידה או רעש בגין תלונה שתתקבל במידה 9 .5.2

 .התלונה לבירור רעש מדידת שבוע תוך הקבלן בעירייה, יבצע הסביבה לאיכות      

 .בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה לאישור מידית יועבר מדידות ח"דו      

 )לאחר בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה אישור קבלת הוא באתר מגרסה להפעלת תנאי 5.2.10

 .קבלן( בחירת       

 יועץ עם העבודות תחילת לפני הקבלן יתקשר ל"הנ בדרישות עמידה להבטיח מנת על 5.2.11

 תשתית פרויקטי של ביצוע בליווי ניסיון בעל אקוסטי      

 אבק מפגעי מניעת 5.3

 שמירה כנגד התפשטות אבק )שיקוע אבק(

 בהתאם להנחיות מחלקת איכות הסביבה בעיריית ירושלים ובהתאם להוראות כל דין.

 הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ימדד בנפרד לתשלום.

 :הרטבה 5.3.1

 פעמים ארבע לפחות ודההעב אזורי וכלל התארגנות שטחי סלולת, בלתי גישה דרכי הרטבת       •

 אבק התרוממות תמנע אשר אחה"צ, ערב( ובתדירות,יבשות)בוקר,צהריים בתקופות ביום        

 .בסביבה ופיזורו        

 ביריעה הערמות כיסוי וכן היבשה, בעונה ליום אחת לפחות החומרים אחסון ערמות הרטבת       • 

 .אטומה         

 נוספים באמצעים ונקיטה הקידוח, לבור רציפה הרטבה תוך יבוצעו מיקרופייל עבודות        •

 .הקידוח בור של כיסוי היתר, בין יכללו, אלו אמצעים תספיק. לא וההרטבה במידה         

 .אבק להרבצת המאושר פולימרי חומר או מים י"ע אלא מלוחים, במים הרטבה לבצע אין        •

 .בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה לאישור בלןהק י"ע תוגש הרטבה תכנית       • 

 

  :עפר ושינוע העמסה 5.3.2 

 .המשא ארגז ולתוך מינימלי מגובה תעשה לאבק הגורם בחומר המשאיות העמסת       • 

 יש עת. בכל ברזנט ביריעת יכוסו העבודות משטחי ויוצאים הנכנסים עפר ומובילי משאיות       • 

 .מטר חצי לפחות של לרוחב הארגז לדופן ומהודקות מתוחות היריעות כי לוודא        

 שטיפת שוקת י"ע הרחוב אל העבודה מאזור היוצאים ה"צמ כלי גלגלי של ניקוי לבצע יש       • 

 לשטח מחוץ עפר מטרדי ויתגלו במידה לרחוב. יציאתם טרם ייעודי מתקן / גלגלים         

 לשטח מחוץ עפר מהוצאת להימנע מנת על האמצעים בכל לנקוט הקבלן על העבודות,         

 .העבודות         

 מניעת לצורך העבודות, לשטח לכניסה הסמוכות בנקודות הגישה דרכי של טאטוא לבצע יש 5.3.3 

 .בדרכים אבק הרחפת     

 הסביבה לאיכות למח' יוגש הטיפול דוח הקבלן, י"ע מידית יטופלו אבק מטרדי על תלונות 5.3.4 

 .בעירייה     

 פ"ע לעת מעת יורטבו ביניים העפר. עירומי בשטח קבועים עפר עירום אתרי יותרו לא 5.3.5 

 למנוע מנת על לעירום האפשר ככל מוגן מיקום ייבחר מקרה ובכל יכוסו, הצורך, או     

 .מהערימות חלקיקי חומר התפזרות     

 לאתרי הנכנסים המשנה וקבלני הספקים ,העובדים שכל ולוודא להדריך הביצוע מנהל על 5.3.6 
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 .לפיהם ויפעלו אבק מפגעי למניעת האמצעים כל את יכירו העבודה,      

 באמצעות להרטבה, האמצעים יישום יוודא הקבלן מטעם מפקח או הסביבתי היועץ 5.3.7 

 מטרדי על תלונות קבלת לאחר מיד או לפחות בשבוע פעם של בתדירות בשטח ביקורים     

 .בעירייה סביבה לאיכות לידיעת המחלקה יועברו בתלונות והטיפול הסיור ח"אבק. דו     

 .הקבלן באתר יופקד העתק     

 בניה ובפסולת עפר בעודפי טיפול 5.4 

 עפר עודפי לקליטת המורשה האתר מפעיל עם ההסכם הצגת הינו העבודה לתחילת תנאי 5.4.1

 .בעירייה הסביבה לאיכות 'ולמח העיר למהנדס ,בניה     

 .לצורך בהתאם או לשבוע אחת יבוצע ההתארגנות ומשטחי העבודה מאתרי פסולת פינוי 5.4.2 

 .התכנית בתחומי כלשהו מסוג פסולת שריפת אסורה 5.4.3 

 .סוג מכל עודפים או פסולת של בקרקע הטמנה אסורה 5.4.4 

 לאישור תוגש העבודות תחילת טרם .באתר בנייה ופסולת עפר עודפי של אחסון לבצע אין 5.4.5 

 .הבנייה ופסולת העפר עודפי של מיידי לסילוק הטיפול תכנית הסביבה לאיכות המחלקה      

 .בטון שאריות בשטח לשפוך אין 5.4.6

 העבודות לאתרי הנכנסים המשנה וקבלני הספקים ,העובדים כי לוודא הביצוע מנהל על 5.4.7

 פיהם על ויפעלו ל"הנ הרשומים עפר עודפי/בניין בפסולת לטיפול האמצעים את יכירו     

 ודיווח בקרה 5.5

 ומפגעי אבק אירועי בשטח, יאתר יהיה אשר מטעמו מיוחד מפקח למנות הקבלן באחריות 5.5.1

 .האפשרית בדחיפות להסרתם ויפעל יגרמו, אם רעש      

 :הבאות ההוראות מילוי על יקפיד המפקח 5.5.2 

 העבודות ממתחם רעש ומניעת ואבק, חלקיקים פליטות למניעת הנדרשים צעדיםה כל          •

 העבודות. באתר הציוד ומפעילי העובדים כלל לידיעת יובאו           

 המחלקה דרישת לפי או הצורך, לפי יותר, או(בשבוע  פעם לפחות סיורים יקיים המפקח          •

 .שלעיל ההוראות יישום יוודא במהלכם ים(ירושל בעיריית הסביבה לאיכות           

 יטופלו ההקמה פעולות ביצוע עקב הנגרמים רעש מפגעי או /ו אבק מפגעי על תלונה כל           

 .באתר יופקד אשר העבודה ביומן יירשם בה הטיפול ואופן התלונה תיעוד מיידי. באופן           

 ,העבודה לאתרי הנכנסים המשנה וקבלני פקיםהס ,העובדים שכל לוודא הביצוע מנהל על 5.5.3 

 ובמסמך פה שמפורטים כפי סביבתיים מפגעים למניעת והאמצעים הנהלים את יכירו     

 .לפיהם ויפעלו להיתר,     

 אתרים לתפעול הוראות 5.6

 איכות מחלקת לאישור התארגנות לאתרי התכנית את להציג הקבלן על העבודות, תחילת טרם

 :היתר בין שתכלול ירושלים יתבעירי הסביבה

 :ושמן דלק מכלי מאחסון קרקע זיהום למניעת אמצעים  5.6.1

 .עצמו המיכל מנפח 110% שנפחן מאצרות בתוך יותקנו דלק מכלי  5.6.1.1

 שהצטברו הנוזלים אסורה. - במאצרות הצטברו אשר הנוזלים של לסביבה הניקוז  5.6.1.2

 .משומשים שמנים לאיסוף המרכזי יכללמ ויפונו ישאבו במאצרות        

 יותקן אשר משומשים שמנים לאיסוף מרכזי מכל בתוך ויאוחסן ייאסף משומש שמן  5.6.1.3

 .שמנים למחזור לאתר יועבר המיכל יתמלא וכאשר תקנית במאצרה        

 המנוקז בטון משטח על או תקנית במאצרה ויאוחסנו יאספו משומשים שמן מסנני 5.6.1.4 
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 .שמן במסנני לטיפול מאושר לאתר יועברו המסננים שמנים. למפריד       

 .תקנית במאצרה יותקן הגנרטור של הדלק מיכל 5.6.1.5 

 דלק ומיכלי מכאני מציוד ודלקים שמנים דליפות של וצמודה זהירה בקרה תבוצע  5.6.1.6

 .דליפה כל אסורה ושמנים.        

 עודפים או נזילות גלישת למניעת האביזרים מפעיל י"ע וקתדל לאביזרי בקרה תבוצע  5.6.1.7

 .הקרקע על       

 מינימלי. השטח שיפוע בהם באזורים ימוקמו וגנרטורים דלק מיכלי 5.6.1.8 

 .אטום למיכל וינוקזו אטום חומר יצופו העבודה לציוד וטיפולים תדלוק משטחי 5.6.1.9 

 .בתשטיפים וללטיפ למפעל יפונו שיאספו התשטיפים        

 משומשים מצברים אחסון  5.6.2

 יאוחסנו המצברים .מהשטח לסילוקים עד משומשים למצברים אחסנה פינת תוקם  5.6.2.1

 השלכת על מוחלט איסור חל .המצברים לספק ויוחזרו פוליאתילן עשויה במעצרה        

 .בשטח משומשים מצברים        

 יתושים מניעת 5.6.3 

 .התוכנית בתחומי ביוב או עומדים מים מקווי היווצרות על יסורא חל  5.6.3.1

 מדביר עם מיידית להתקשר הקבלן על העבודה, באתר יתושים דגירת והתגלתה במידה 5.6.3.2 

 .המפגע בחיסול ולטפל מוסמך        

 שירותים  5.6.4

 כימים רותיםשי באתר יוקמו לחילופין .העירונית הביוב לרשת יחוברו העובדים שירותי  -

 .מאושר ש"למט מהמיכל הביוב את תשאב אשר לביובית לדאוג הקבלן על - 

 לאתר בוצע הביוב פינוי כי המאושרות הקבלות את הפרויקט משך כל לשמור הקבלן על - 

 .מאושר ש"מט   

 

 נוספים תנאים 5.6.5

 באתרי ניםומתק מבנים חלקי מבנים, הקמת מאסבסט. מבנים חלקי או מבנים להקים אין  -

 .דין לכל בהתאם תבוצע ההתארגנות   

 והתשתיות המבנים כל ההתארגנות. באתרי קבועים מבנים /קבע מבני הקמת אסורה - 

 .ארעיים הם ההתארגנות באתרי המוקמים   

 .ההתארגנות אתרי בתכניות מופיע אשר את תואם יהיה המבנים מיקום  -

 ובאופן ההתארגנות, בשטחי ולא אחסון ובאתרי דותעבו בשטחי ורק אך יאוחסנו בנין חומרי  -

 לאחסן אין האחסון. משטחי וריחות אבק מטרדי למנוע יש מרבית. ובבטיחות מסודר   

 .התכנית נושא לעבודות קשורים שאינם וחומרים ציוד הקבלן במחנה   

 שטחי בתחום ה"צמ כלי של חניה תותר לא העבודות, שטחי בתחום יהיה ה"צמ כלי חניון - ה"צמ כלי חניית   -

 .ההתארגנות

 סוגר י"ע נבירה מונע מכסה עם העבודה יותקנו ובאזורי ההתארגנות בשטח הביתית הפסולת אצירת מיכלי -  

 .חיים בעלי פתיחה של תאפשר שלא מסה בעל מכסה י"ע או פיסי

 מחלות הפצת למנוע הקבלן על וההתארגנות. העבודה לשטחי חיים בעלי כניסת תותר לא  -

 .הקבלן במחנות וחתולים כלבים החזקת אסורה בר. מחיות   

 .עשבייה עצים, שיחים, - מקומית צמחיה הבערת י"ע חימום או מדורות הדלקת אסורה - 
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 .העבודות מלבד מיקומים שאושרו למטרה זו בשטח עפר ערמות של אחסון לבצע אין  -

 המותקנים האצירה בכלי לרכזם אלה העבודות בשטח שהוא סוג מכל פסולת להשליך אין - 

 .עבודה יום כל בסיום אשפה איסוף יבוצע נבירה. למניעת במכסה   

 .ההתארגנות בשטח נופי שיקום יבוצע הפרויקט בסיום - 

 מיקום על הסביבה לאיכות מהמחלקה אישור לקבל הקבלן על העבודות, תחילת טרם  -

 .באתר וריכוזו הבטון שטיפת נקודות   

 לניקוז חיותהנ 5.7

 תתאפשר שלא כך לאתר, זמנית ניקוז תוכנית להגיש הקבלן על העבודות, תחילת טרם 5.7.1 

 לאיכות המחלקה ידי על תאושר הניקוז תכנית העבודות. מאתר מזוהמים נגר מי של שפיכה     

 אים.אין להזרים מי נגר מזוהמים/כל חומר אחר אל אפיק נחל רפ .ירושלים בעיריית הסביבה     

 שיישתל הצומח את להשקות מנת על נגר במי ולהשתמש במים מרבי לחיסכון לשאוף יש  5.7.2

 .הציבוריים בשטחים      

 מים והיקוות שיטפונות ,הצפות למניעת הנחוצות הפעולות יינקטו בביצוע שלב בכל 5.7.3 

 גובלים שטחים ניקוז יובטח .זו בתוכנית העבודות מביצוע כתוצאה להיגרם העלולים      

 .העבודות בתקופת קיימים ושימושים      

 טבע ערכי על להגנה אמצעים 5.8 

 .קיימות בדרכים רק שימוש לעשות יש מופרים שאינם בשטחים 5.8.1 

  

 .המבוקש ההיתר מקו יחרוג לא העבודות שטח גבול 5.8.2 

 .לגדר מעבר עפר עודפי או פסולת להשליך אין  5.8.3

 יפנה הקבלן לרט"ג לקבלת היתר לפגיעה בערכי טבע מוגנים. העבודות לתתחי טרם  5.8.4

 .העבודות לתוואי הסמוכים העצים על בוגרים, ולהגן בעצים מפגיעה הניתן ככל להימנע יש 5.8.5 

 בעצים פגיעה על איסור חל התארגנות. בשטחי לעצים מסביב מלאה הגנה הצבת לוודא יש 5.8.6 

 ,הגנה על עצים באמצעות גדר הגנה ושילוט עץ לשימור בהתאם למפר ט הארגונומית.תהעבודו במהלך אלו      

העבודה יוגנו בגדר אורכית  מ' מחוץ לגבולות העבודה. עצים מעבר לגבולות 5גידור ושילוט ייעשה עד מרחק 

 מצד האתר בלבד.

 ג"רט פקח הקבלן, בהשתתפות סיור יתקיים ההתארגנות לשטח וציוד מבנים הכנסת טרם 5.8.7 

 .מהסיור שיעלו לדרישות בהתאם לפעול הקבלן באחריות העירייה. ואקולוגית      

 ותוך מ"ס 30 עד של מעומק חישוף, באדמת שימוש ייעשה מופרים שטחים שיקום לצורך 5.8.10 

  .מקומי צומח מיני שילוב       

 ועידוד רצויים פולשניים ובלתייורחקו צמחים  הנופי השיקום לאורך תקופת העבודות ובשלב 5.8.11 

 אגרונום. משטח האתר,באחריות וליווי .לפי תכנית השתילה צמחיה של התבססות

 פולשים. צמחים התבססות למניעת הנחיות 5.9  

 .מתפרצים או פולשים כמינים הידועים צמחים לנטוע אין  5.9.1

 מ'(. 10 לפחות של מרחק(פולשים  צמחים גדלים שבו משטח חומר להביא אין  5.9.2

 החשש חיפוי, בשל לצרכי פולשים צמחים זני גדלים בו משטח בקרקע להשתמש אין  5.9.3

 .חדשים באתרים ולהתבסס לנבוט שעשויים זרעים מהימצאות      

עם מסירת השטח לקבלן, לפני הכניסה לביצוע, יבצע הקבלן מדידה מפורטת של צמחייה פולשנית בתחום 

 צע בליווי אגרונום מטעם הקבלן, ותוגש לבדיקת ואישור אקולוג התוכנית.התוכנית. המדידה תבו
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הקבלן מחויב להדביר צמחייה פולשנית לאורך כל תקופת העבודה. המפרט הטכני לטיפול במינים פולשים 

מתואר בחוברת "מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל" 

, שמתווה מתודולוגיה סדורה לטיפול , נת"י בשיתוף החל"ט, רט"ג והג"ס. להלן: החוברת(בקישור, 2018)

 במינים פולשים.

 -באזורים נגועים בצמחייה פולשנית בתחום קווי הדיקורהטיפול בצמחייה פולשנית שתימצא במדידה:  

הקבלן יבצע חישוף עליון של הצמחייה והקרקע. עצי אילנתה בלוטית ושיטה מכחילה ייכרתו וירוסקו בתחום 

הצמחים הפולשים, תסולק לריסוק ולביעור באתר מורשה או לריסוק והטמנה  האתר הנגוע. הצמחייה, כולל

בתחום הפרויקט. הקרקעות המאולחות תערמנה בערימות נפרדות, תסולקנה לאתר פסולת או שתוטמנה 

 מטר. 1בסוללות או בבורות הטמנה ומעליהן כיסוי אדמה שאינה מאולחת בעובי 

קבלן יבצע טיפול בצמחים פולשים בשטחים שמחוץ לקווי הדיקור ה - צמחייה פולשנית מחוץ לקווי הדיקור

ועד גבול תחום ההפקעה בפועל על פי הפרוטוקולים המוצעים בחוברת. במקרים נקודתיים וחריגים, בהם 

 ימצא כי קיימת בעיית בטיחות או נגישות, לא יטופל המקום, בהתאם להתייעצות עם אקולוג התכנית.

 חודשים.  4-יבוצע טיפול שוטף לביעור הצמחים הפולשים אחת ל -לאורך תקופת העבודות 

 פיקוח עליון:

אקולוג התוכנית יבצע פיקוח עליון על העבודות ויבדוק: טיפול במוקדים של נביטה והתחדשות צמחייה  

פולשנית בתחום העבודות, בערימות החישוף ובשטחים לשימור; בקרה על סילוק צמחייה וקרקעות מאולחות 

צמחים וקרקע לצרכי  -ת הפצת צמחים פולשים לשטחים הפתוחים; ומעקב אחרי חומרים מובאים למניע

 השיקום הנופי.

 מסירת השטח לאחזקה

מתבצע הליך של מסירת השטחים לאחזקה. הקבלן ימסור את השטחים לאחזקה  -בתום תקופת העבודות 

ן יחויב בהמשך טיפול למניעה וביעור כאשר הם נקיים מצמחים פולשים, כבר משלב המסירה הראשונה. הקבל

 שנים אחרי מסירת הפרויקט למזמין. 3של צמחייה פולשנית במשך 

 

 אור זיהום למניעת הנחיות 5.10

 .בטיחותיים משיקולים הנדרש המינימום פי על תהיה העבודה בשטחי התאורה עצמת 5.10.1

 כלפי אור זליגת למנוע כדי ורה,התא לעמוד מעלות 90 -ב תוצב הפנס זווית כי לוודא יש 5.10.2 

 .השמיים      

 אור זליגת של מירבי צמצום תוך העבודות לאתר שתופנה כך תמוקם הבטיחותית התאורה 5.10.3 

 . (cutoff)מוגבל אור פיזור עם תאורה בגופי שימוש ייעשה כך לשם .הפתוח השטח כלפי       

 קבלן ושינויי כלליות הנחיות 5.11 

 הגופים של וההנחיות התקנות החוקים, בכל הקבלן יעמוד לעיל מהאמור לגרוע בלא  5.11.1

 .בעירייה הסביבה לאיכות המחלקה של וההוראות ההנחיות אחר וימלא המוסמכים       

 למח' לאיכות בכתב מנומקת בקשה להגשת בכפוף יותרו לעיל המפורטים בתנאים שינויים  5.11.2

 .המבוקש לשינוי המחלקה אישור וקבלת בעירייה הסביבה       
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