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 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 

       דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות
 

והשלמות שדה  טרירמפוטוגמיפוי ל"( מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז עירייהה)להלן: " ערד עיריית

הינו  המיפויסה"כ שטח  .הפתוחוחלק מהשטח  הבנוישטח הכל  של 1:500קנ"מ של במיפוי ממוחשב  –

 4 כמסמךכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם ובהסכם ההתקשרות המצורף ה, דונם 16,000-כ

 "(. ההסכם" ו"העבודותלמסמכי המכרז, על נספחיו )להלן: "

שתשולם לו בעבור ביצוע העבודות  ללא מע"מבמסגרת ההצעה ייתן המציע את הצעתו לגובה התמורה 

להסכם. מובהר, כי הצעתו  א'כנספח  ורףכהגדרתן לעיל, בהתאם למחירים שינקוב בכתב הכמויות המצ

בכתב הכמויות. בכל מקרה  קב בהםוה לסכום הכולל של המחירים שנהכספית הכוללת של המציע תהיה שו

של סתירה או אי התאמה בין הסכום הכולל שנקב בו המציע לבין מרכיביו, יקבעו המרכיבים, והסכום 

 הכולל יתוקן בהתאם. 

מיום קבלת צו החל זאת ו להסכם כנספח א' כמפורט במפרט הטכני המצ"ב  יהא ומשכן ביצוע העבודות

 התחלת העבודה, כמפורט בהסכם. 

 אור העבודה ית .1

השטח הבנוי  של שדהמתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות  מעוניינת העירייה

 6477-כדונם שטח בנוי ו 9524-כ מתוכם ;דונם 16,000-כ הינו המיפוי שטח''כ סה .וחלק מהשטח הפתוח

 פתוח.  שטח ונםד

  תנאי סף .2

על המציע להיות בעת הגשת הצעתו ובכל עת במהלך תקופת ההתקשרות אזרח ישראלי או תאגיד  2.1

 רשום בישראל, בעל כל רישיון, אישור והיתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע העבודות. 

 רכש את מסמכי המכרז. מציעה 2.2

על המציע לצרף אישור עדכני ותקף על ניהול ספרים, ניכוי  מס במקור ורישום במע"מ כנדרש לפי  2.3

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

 המציע צירף ערבות בנקאית לקיום ההסכם בסך הנקוב במסמכי המכרז  2.4

מיפוי  תעבודו 2016-2021המציע ביצע )בעצמו או באמצעות קבלן משנה( במהלך השנים  2.5

''ת או מפרט מיפוי לאומי מבאאו  827.1בהתאם למפרט וסקרי שדה )שניהם יחד(  פוטוגרמטרי



להוכחת עמידתו בתנאי דונם לפחות, עבור שני גופים ציבוריים לפחות.  50,000בהיקף מצטבר של 

 למסמכי המכרז. 2מסמך  –במסמך הצעה להשתתפות במכרז הסף יפרט המשתתף את ניסיונו 

יוק המאושרת למיפוי טופוגרפי של מערכת הצילום הדיגיטלי של המציע על ידי מפ"י דרגת הד 2.6

: על מציע אשר ביקש לדוגמאהיא בקנ"מ הקבוע בטור )בהצעת המחיר( אליו מוגשת הצעה לפחות. 

להיות עם מערכת צילום דיגיטלי אשר דרגת האישור שלה  1:750להגיש הצעה בפרק ד' בטור 

 מסמך בסיס על תיבחן זה סף בתנאי העמידה. 1:750או  1:500או  1:250 היאלמיפוי טופוגרפי 

 העדכני"י מפ מטעם ואורתופוטו טופוגרפי למיפוי דיגיטאליות צילום מערכות ודירוג אישור

 .הצעות להגשת האחרון במועד שיהא ביותר

 תעודת בעל הינו ,או קבלן משנה מטעמו ,או מי מעובדיו ,או מי ממנהליו/בעליו ,המציע הוא בעצמו 2.7

 המשתתף יפרט זה סף בתנאי עמידתו להוכחת)מפ"י(.  ישראל למיפוי המרכז מטעם מוסמך מודד

וכן יצרף העתק תעודת  2 מסמך –הצעה להשתתפות במכרז  מסמך במסגרת ומטעמ מודד על

 מודד מוסמך מטעם מפ"י כאמור.

"דו"ח שינויים" לצילומי  2017-2021ביצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו במהלך  המציע 2.8

להוכחת אוויר אנכיים, הכוללים תוספות/שינוי בניה, עבור חמישה גופים ציבוריים לפחות. 

 –הצעה להשתתפות במכרז העמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע על ניסיונו במסגרת מסמך 

 .2מסמך 

 מכי המכרז ודמי השתתפות במכרז עיון וקבלת מס .3

דמי  . בתוספת מע"מ₪  1,000 סך של בעבור במשרדי העירייה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 3.1

בשום מקרה, גם אם יבוטל המכרז מסיבה כלשהי ו/או המשתתף יסיר את  ולא יוחזר הרכישה 

 .הצעתו ו/או בכל מקרה אחר

פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא בעת הרכישה יידרש רוכש המסמכים למסור את  3.2

 מייצג. 

 מסמכי המכרז .4

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות; -מסמך זה  - 1מסמך 
 

 הצעה להשתתפות במכרז; - 2מסמך 
 

 ההצעה )ערבות קיום(;נוסח ערבות בנקאית לקיום  - 3מסמך 

 

הסכם לביצוע העבודות על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  - 4מסמך 

 "(, ובכלל זה: ההסכם"

 ותחום השטח המבוקש למיפוי כתב כמויותמפרט טכני,     נספח א'                             

   (SLAהסכם רמת שרות ) 1נספח א'  

        כספיתהצעה  נספח ב'  

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות ביצוע(;   'ג  נספח

 ;נוסח צו התחלת עבודה  'דנספח  



 ;נוסח תעודת השלמה      'ה נספח 

 ;נוסח הצהרת העדר תביעות  ו'  נספח 

 תצהיר עסקאות גופים ציבוריים   'ז נספח 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה  'ח נספח 

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים נספח ט' 

  תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים '1נספח ט

 העסקת עובדים זרים תצהיר  י' נספח 

 טופס אישור על קיום ביטוחים א'נספח י

 

 שאלות הבהרה ובדיקת המסמכים  .5

המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי  5.1

לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודות הנדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות 

 במשך ביצוע העבודות. 

אך את שאלות ההבהרה יש לשלוח . 10.202041. עד ליום ניתן להעביר לעירייהשאלות הבהרה  5.2

באחריות המציע  .yaara_h@arad.muni.il( לדוא"ל לפי הכתובת  WORD) -ורק  בקובץ וורד

 תשובות לשאלות ההבהרהלוודא את קבלת אישור העירייה בדוא"ל חוזר לקבלת השאלות. 

באופן האמור לעיל בכתב ר ימסרו רק תשובות והבהרות אש. 10.2112. לא יאוחר למציע תינתנה

כלל שאלות ההבהרה שתגענה וכלל התשובות להן, יועברו  .העירייהיחייבו את המציעים ואת 

איננה חייבת לענות על כל הפניות שיופנו אליה, לרבות פניות שלפי העירייה לכלל רוכשי המכרז. 

 דעתה מיועדות לשנות את תנאי המכרז. 

   לא יתקיים סיור קבלנים. 5.3

 מסמכי ההצעה .6

לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים, אשר יתייחסו 

 לשנת המס הנוכחית:

תעודת רישום של התאגיד, תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות  -נו תאגיד יבמידה והמציע ה 6.1

 יני מע"מ.אישור עוסק מורשה לעני -ואישור זכויות חתימה. במידה והמציע אינו תאגיד 

העבודה כמפורט ניסיונו הקודם של המציע בביצוע  מומחיותו ו/או פירוט ו/או אסמכתאות בדבר 6.2

 בתנאי הסף לעיל.

 .1976 -אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  6.3

מכרז )להלן: למסמכי ה 3מסמך  בנוסח ש"ח 00025,ל בסך שערבות בנקאית לקיום ההצעה  6.4

 העירייה, אך הצעהיום מהיום האחרון להגשת ה 90-ל"(. תוקף ערבות הקיום יהא ערבות הקיום"
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על המציע להקפיד הקפדה רבה תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקפה בחודש נוסף. 

למסמכי המכרז, וכי סכום  3מסמך על כך שערבות הקיום תהיה זהה במדויק לנוסח המצורף כ

אי הערבות ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי מטה(. 

 . קיום הוראה זו עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף

ולהחתים  להסכם 'יאנספח כהמצ"ב  על המציע לחתום בשולי טופס האישור על קיום ביטוחים 6.5

סוכן הביטוח שלו  עםלאחר שווידא זאת , ובסופו ובכל עמוד של הטופס , את סוכן הביטוח שלו

כי האישור מקובל על חברת הביטוח של המציע, אולם הוא אינו נדרש להחתים את חברת הביטוח 

למען מטעמו בשלב הגשת הצעתו, אלא רק לאחר ובמידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 .ויים או מחיקות בטופס האישור על קיום ביטוחיםהסר ספק מובהר, כי אין לבצע כל שינ

על המציע להגיש את כל מסמכי הצעתו ומסמכי המכרז, כמפורט לעיל, בשני העתקים מודפסים  6.6

)מקור והעתק(, כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז לרבות ההסכם חתומים על ידיו בחתימה 

למסמכי המכרז(  2מסמך )ובחותמת כנדרש. חתימות המציע על ההצעה להשתתפות במכרז 

 על ידי עורך דין או רואה חשבון כנדרש שם. יאומת

 אופן ההגשה: .7

 מציע העונה על כל תנאי הסף כמפורט לעיל, יגיש את הצעתו כמפורט להלן: 7.1

 הכניסיש ל ולמעט כתב הכמויות,להצעה לרבות הערבות הבנקאית  ,מסמכי המכרזכל את  7.1.1

"מסמכי ועליה לכתוב:  1כמעטפה מס' , ולסמנה )בשני העתקים( תוך מעטפת המכרזאל 

 ולסגרה היטב. המכרז"

יכניס המציע את טופס ההצעה הכספית  2כמעטפה מס' במעטפה נוספת, אשר תסומן  7.1.2

סגרה היטב ל באחריות המציע. ואותם בלבד בשני העתקים, בלבד (4' למסמך נספח בלמכרז )

 "הצעה כספית". ועליה יצוין 

 פריש להכניס למעטפת המכרז הגדולה ועליה לרשום את מס 2מס' ו 1 את שתי המעטפות מס' 7.2

להכניס לתיבת יש  כאמור הגדולה את מעטפת המכרזהמכרז בלבד, ללא כל רישום נוסף. 

יום וזאת לא יאוחר מ בלשכת מנכ"ל העירייה ערד 6רחוב פלמ"ח בבמשרדי העירייה  המכרזים

תהא הסיבה  ,המכרזים במועד האחרון הנ"להצעה שלא תימצא בתיבת  .16:00שעה  28.10.21

-08טלפונים לתאום הגעה למסירת המעטפה והכנסתה לתיבת המכרזים:  לא תידון. ,אשר תהא

  הגב' יערה חסאר . 08-9951784הגב' דנית גלעד /  9951602

את ההצעה יש להמציא במסירה ידנית בלבד ללשכת מנכ"ל העירייה. כל מעטפה שתגיע בכל דרך  7.3

תוחזר לבעליה בדרך בה הגיעה. יובהר כי אין לשלוח את מעטפת ההצעה בדואר ישראל  –אחרת 

 או בכל דרך אחרת מלבד מסירה ידנית כאמור למעלה. 



כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את מגישה החל מהמועד שבו תוכנס  7.4

או עד מועד חתימה  ות למכרזד האחרון להגשת ההצעימים מהמוע 90לתיבת המכרזים ועד תום 

 ., המוקדם מבניהםעל ידי העירייה על ההסכם

 להצעתו למכרז זה. סופיהמחיר הכי המחיר שינקוב המשתתף בטופס הצעתו הינו  ,מובהר בזאת 7.5
 

תנאי התשלום או פרטים אחרים כלשהם  מתנאי ההסכם,המשתתף לא ימחוק ו/או ישנה כל פרט  7.6

 מכרז.להכלולים במסמכים שהועברו לעיונו והקשורים 
 

עדת המכרזים רשאית לראות כל שינוי ו/או מחיקה ו/או תיקון משום הסתייגות עקרונית מפרטי  7.7
  המשתתף.המכרז שיהיה בהם כדי לפסול את הצעת 

להארכת מועד ו/או  משתתףיזכו את הו/או איחור בקבלה לא  עירייהמהי קבלת תשובות א 7.8
 התחשבות מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת.

פי ההוראות המפורטות בגוף -יובהר, כי אי מילוי פרט מהפרטים אשר קיימת חובה למלאם, על 7.9
  להביא לפסילת ההצעה. לולהטפסים הנ"ל, ע

ליה והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה הגשת ההצעה על ידי המשתתף על הטפסים המצורפים א 7.10
שור, כי המשתתף סייר, הסתכל, עיין ובדק את תנאי השטח, שכל פרטי המכרז וההסכם יוא

יש לו את כל המידע, הידע והכישורים והוא עומד בכל תנאי הסף, ידועים ונהירים לו, ונספחיו 
הוא מסוגל למלא אחר  נשוא מכרז זה, וכיביצוע השירותים והסגולות המקצועיות, הדרושים ל

 ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם עפ"י כל דין. 

או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ו/כל טענה בדבר טעות  7.11
 ההסכם לאחר הגשת הצעת המשתתף, לא תתקבל. 

 ההצעות בחינת. 8

 :כמפורט להלן בשני שלבים ההצעות ע"י ועדת המכרזים תעשה בחינת

 עמידת המציע בתנאי סף -שלב א' 8.1

 
בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף נשוא המכרז והמצאת כל המסמכים הנדרשים. בשלב זה לא 

ת, לא יעבור לשלב ב' וומציע שלא עמד בדריש  (2תפתחנה מעטפות הההצעה הכספית )מעטפה מס' 
 סגורה.ומעטפת הצעתו בדבר ההצעה הכספית תוחזר אליו כשהיא 

 בדיקת ההצעה הכספית -ב' שלב  8.2

' יעבור לשלב בדיקת ההצעה הכספית. בשלב זה תיפתח מעטפת אמציע אשר עבר בהצלחה את שלב 
 . 2ההצעה הכספית של המציע, המסומנת כמעטפה מס' 

 
 

 בדיקת ההצעות והערכתן .9

 כללי

כפי שימצא המזמין  דיקת ההצעות תורכב מהשלבים הבאים או כל שלב נוסף או אחר או חליפי

 לנכון:



 בדיקת כשירות )תנאי סף בסיסים, ללא בדיקת ציון האיכות(. –שלב א'  9.1

הסף  בדיקת איכות ההצעה: קריאת ההצעות ומתן ניקוד לכל הצעה שעמדה בדרישות תנאי -שלב ב'  9.2

 )כולל שלבי ראיון/ קבלת הבהרות ומפגש עם מציעים, ככל שיידרשו(.

 האיכות והצעת המחיר. שקלול של בחינת -שלב ג'  9.3

 ומעלה בשלב בדיקת האיכות )ב'( יעברו לשלב ג'. 80יודגש בזאת כי רק הצעות שיקבלו ציון איכות 

 ההצעות איכות להערכת ותבחינים קריטריונים

 משקל  קריטריון #

 2016-2021במהלך השנים  מטעמו( בעצמו או באמצעות קבלן משנה)המציע ביצע  א

או מבא''ת  827.1בהתאם למפרט  מטרי וסקרי שדה )שניהם יחד(רפוטוג עבודות מיפוי

דונם לפחות, עבור שני גופים  50,000בהיקף מצטבר של  או מפרט מיפוי לאומי 

 .ציבוריים לפחות

 :שטח מצטבר בדונם

 נק' 50 (עבר תנאי סף)מדונם =  50,000

 נק' 75דונם =  50,000-60,000

 נק' 100דונם =  60,000מעל 

45% 

"דו"ח  2017-2021במהלך  (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו)ביצע  המציע ב

שינויים" לצילומי אוויר אנכיים, הכוללים תוספות/שינוי בניה, עבור חמישה גופים 

 ציבוריים לפחות.

 נק' 50)מעבר תנאי סף(  - ציבורייםגופים  5

 נק' 75 –גופים ציבוריים  5-10

 נק' 100 –ומעלה גופים ציבוריים  10

20% 

השנים האחרונות  5-עבודות מיפוי פוטוגרמטרי ב של  GISניסיון בעריכת נתוני  ג

 .או מבא"ת או מפרט מיפוי לאומי 827.1בהתאם למפרט 

 נקודות 50 –דונם  4,000 עד

 נקודות 75 –דונם  4,000-8,000

 נקודות 100 –דונם  8,000

25% 

 10% התרשמות כללית מהמציע  ד

 

ניקוד מרכיב איכות זה המציע נדרש לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על כך. עבודות שלגביהן לצורך 

 לא יצורפו אסמכתאות לא יזכו את המציע בניקוד.

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .10

 הערכת ציון לאיכות ההצעה:



לתוצאת ניקוד באופן  , וייסכמובמשקל היחסי שלהן קריטריוןהנקודות בכל יחושב על ידי הכפלת 

 הבא:

 Xג' )   ן( + קריטריו20%נקודות* Xב' ) ן( + קריטריו45%נקודות* Xא' ) ןאיכות ההצעה = קריטריו

 (10%נקודות* Xד' ) ן( + קריטריו25%נקודות*

 הערכת ציון לעלות ההצעה: .11

. 100-ביחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר, במחיר ההצעה הנבחנת, והתוצאה תוכפל 

 ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו. 100כך, המציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל את הציון 

 ציון מחיר להצעה יחושב באופן הבא:

  𝑥 100=עלות הצעה 
מחיר ההצעה הזולה ביותר

מחיר ההצעה הנבחנת
 

 ציון כולל: .12

הצעת ציון עבור ההצעה ולההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לציון המשקלל את הציון שנקבע לאיכות 

ניתן להצעת המחיר יינתן ולציון ש 30%משקל של  המחיר, כך שלציון שנקבע לאיכות ההצעה יינתן

 . 70%משקל של 

 70%+ ניקוד הצעת המחיר * 30%ציון משוקלל = ניקוד איכות ההצעה *

 

 זוכה במכרז יקבע בעל ההצעה שקבלה את הניקוד ההצעה המשוקלל הגבוה ביותר.ה

 

 
 : הערה

 
רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל התייחסות שגויה או לקויה  ועדת המכרזים

 מונע את הערכת ההצעה באופן סביר. ועדת המכרזיםלתנאי המכרז, באופן  שלדעת  

 

 לליכ .13

תקבע מהי ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת העירייה  13.1

 הצעתו. 

ערבות בנקאית אוטונומית בסך  עירייהימים מיום שהודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה ל 14בתוך  13.2

ביצוע כל התחייבויותיו וחובותיו על פי ההסכם, בנוסח  , להבטחת)ערבות ביצוע( ₪ 45,000

( ואישור על קיום ביטוחים בנוסח "ערבות הביצוע")להלן:  4במסמך  להסכם 'דפח כנס המצ"ב

כל  לעירייהלהסכם, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח. כן ימציא הזוכה  יא'כנספח המצ"ב 

 מסמך אחר או נוסף, הנדרש על ידה לצורך חתימת ההסכם או ביצוע העבודות. 



 

הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות או חלקן, לרבות  שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל העירייה  13.3

ההצעה הנמוכה ביותר )לרבות אך לא רק, בגין חריגה מהאומדן(, לבטל את המכרז, לנהל משא ומתן 

עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות, לפצל את המטלות נשוא המכרז ליותר מקבלן 

הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או אחד ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה 

 ו/או מי מטעמה בגין כך. החברהדרישה ו/או תביעה כנגד 

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ההסכם   13.4

קות ו/או תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחי העירייהו/או בנספחיו. 

תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או 

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה  הכלתוספת כאמור, 

 ו/או תביעה בעניין זה.

כל הצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד שייחתם ההסכם   13.5

על ידי החברה או עד תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, לפי המוקדם מבין שני 

יחזור בו מהצעתו, או לא יפקיד את ערבות הביצוע, תהא היה והמציע המועדים. אם למרות האמור, 

 רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי כל דין, לחלט את מלוא סכום ערבות הקיום רייההעי

 , כפיצוי מוסכם. להצעה

בנוסף, היה ולא תתבצע התקשרות עם הזוכה, או שההתקשרות עמו לא תצא אל הפועל מכל סיבה   13.6

ת הזכות א העירייהשהיא, או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל מכל סיבה שהיא, שומרת לעצמה 

להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו לא תצא אל הפועל 

 )מכל סיבה שהיא( עם המציע הבא אחריו וכן הלאה. 

תהא הזכות לפנות למציעים או מי מהם לקבלת הבהרות ו/או מסמכים הנחוצים לה לצורך  עירייהל  13.7

ועל פי שיקול דעתה המוחלט, לבוא בדברים עם מציע תהא רשאית, בכל עת  עירייהבחינת ההצעה. ה

כלשהו ו/או מציעים אודות תנאים ו/או פרטים מהצעתם ו/או ממסמכי המכרז, לרבות השלמת פרטים 

 לצורך קבלת החלטתה.עירייה קיימים ו/או נוספים בהצעת המציע ו/או לגבי כל עניין הדרוש ל

 האמור בהסכם, תינתן עדיפות לאמור בהסכם.בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין   13.8

 

 קבלני משנה .14

מובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה 

פי דין ברישום בפנקס הקבלנים, ו/או קבלנים -שאינם רשומים בפנקס הקבלנים במידה ויש צורך על

לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע )כאמור בסעיף  שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים

  העסקת קבלני משנה טעונה אישור העירייה מראש ובכתב. תנאי הסף(.

 

 



 שמירת זכויות .15

 והם נמסרים למשתתפיםהעירייה כי מסמכי המכרז הינם רכושה וקניינה הבלעדי של  ,מובהר בזאת 15.1

 אחרת.כאמור במכרז זה ולא לכל מטרה  לעירייהלמטרות הצעות 

 י המכרז ולא ישתמש בהם אלא למטרתמסמכי המכרז לא יעתיק את מסמכ משתתף אשר ירכוש את  15.2

 הגשת הצעות.

העירייה ו/או הטלת חובה על העירייה  אין לראות בפרסום מכרז זה ובתוצאותיו משום התחייבות של  15.3

 עם המציע/ים שיוכרז/ו כזוכה/ים במכרז זה ככל שיהיה/ו. להתקשר בהסכם

 הבלעדי, לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, וכן לבטלו אם לא התהיה זכאית, לפי שיקול דעת העירייה  15.4

 עירייההא, או אף הצעה העומדת בתנאי המכרז. בוטל המכרז, כאמור, תהיה יתוגש אף הצעה שה

, הםם אחרים ולהתקשר עם מי ממציעירשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל 

 . קול דעתה הבלעדיוהכל לפי שי
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 15/2021  רמכרז מספהצעה להשתתפות 

 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה
 

 כדלהלן: ים בזה את הצעתנומגיש וונספחיו, אנ הסכםבכל מסמכי המכרז, לרבות ה ולאחר שעיינ

 

מכרז למתן שירותי מדידה ביצוע לבהסכם  העירייהאנו הח"מ, מציעים בזה להתקשר עם  .1

במסמכי המכרז, כמפורט  ,להלן: "העבודות"(, ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 .בהםובתנאים המפורטים  ,בתוכניות, במפרטים ובכתב הכמויות ,בהסכם

ובמסמכי  הסכםגובה התמורה הסופית המוצע על ידינו בעבור ביצוע כלל העבודות, כהגדרתן ב .2

כתב הכמויות בנספח )לא כולל מע"מ( וזאת כמפורט ₪ ________________ המכרז הוא _

  אשר מולא על ידינו. הסכםל

בשלמותם, כפי במלואם ו, לרבות ההסכם על נספחיומסמכי המכרז, כל אנו מצרפים בזה את  .3

 וכן את ,בחתימה ובחותמת , כאשר כל העמודים חתומים על ידנוהעירייהשהומצאו לנו על ידי 

 מסמכי המכרז.הנדרש בערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח ה

על פרטיהם, לרבות  את תוכנם נו את כל מסמכי המכרז, הבנובזאת, כי קרא יםמצהיר ואנ .4

שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו להבהרת  ,התנאים שלפיהם נצטרך לבצע את העבודות

עבודות בשלמותן וההוצאות תנאי המכרז, בחנו את הגורמים שעשויים להשפיע על ביצוע ה

כל אלה ידועים ומובנים לנו וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם  -שתהיינה כרוכות בכך עבורנו 

, סתירה, פגם, בהירותאי בזאת על כל טענה לאי התאמה,  יםמוותר ואנביססנו את הצעתנו. 

 .והוראותיהם, לרבות סבירותם המכרזחוסר וכיוצא באלה בנוגע למסמכי 

רים, כי הננו בעלי הידע, הניסיון והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות המפורטות אנו מצהי .5

על מנת לבצע את העבודות  יםהנדרש והניסיון במכרז ובבעלותנו וברשותנו הציוד וכוח האדם

 המפורטות במכרז.

הסיווגים, אנו מצהירים, כי במועד הגשת הצעתנו זו, מצויים ברשותנו כל האישורים,  .6

ואנו עומדים בדרישות הסף כמפורט  על פי מסמכי המכרזרישיונות הנדרשים ההיתרים וה

 להלן:

וסקרי שדה שביצענו עבור גופים פוטוגרמטריראו במצורף פירוט עבודות מיפוי  .6.1

-2016במהלך השנים  דונם ושני גופים ציבוריים לפחות( 50,000)היקף של  ציבוריים

 למסמכי המכרז. 1במסמך  5להוכחת עמידתנו באמור בסעיף  2021

מסמך אישור ודירוג מערכות הצילום דיגיטאליות למיפוי טופוגרפי ראו במצורף  .6.2

 1במסמך  6להוכחת עמידתנו באמור בסעיף  ,ואורטופוטו מטעם מפ"י העדכני ביותר

 למסמכי המכרז.



ראו במצורף תעודת מודד מוסמך משנת _______ מטעם מפ"י של   .6.3

)מחק __________________ שהינו עובד המציע/בעלים/מנהל/עובד קבלן משנה 

 למסמכי המכרז. 1במסמך 7כאמור בסעיף את המיותר(, 

 ראו במצורף פירוט הגופים הציבוריים )חמישה לפחות( שעבורם ביצענו במהלך .6.4

, אנכיים, הכוללים תוספות/שינוי בניה ם"ח שינויים" לצילומי"דו 2017-2021 השנים

 למסמכי המכרז. 1במסמך  8כאמור בסעיף 

אנו מצהירים, כי המחיר שהוצע על ידנו כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות,  .7

מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות במכרז, לרבות רווח הקבלן, וכי לא 

לנו כל דרישה ו/או תביעה לתמורה נוספת ו/או החזר כלשהו בגין העבודות. היה ונזכה  תהיה

במכרז, אנו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במכרז, בהתאם לתנאי המכרז 

 , במחיר הסופי שהוצע על ידנו.עירייהולשביעות רצונה המלא של ה

על כך הודעה,  נומיום שתימסר ל יםימ 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נו, כי אם הצעתנוידוע ל .8

לצורך ביצוע  העירייהמסמכים על פי דרישתה של להמציא לחתום על מסמכים ו ינויהיה על

את טופס האישור על קיום  עירייההסכם. בכלל זה, ידוע לנו כי יהיה עלינו להמציא לה

ערבות  ביטוחים, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח כמפורט בדברי ההסבר ובהסכם, וכן

הסכם, וזאת נדרש בנספח לבנוסח ה ש"ח 45,000בסך ובלתי תלויה בנקאית אוטונומית 

 הסכם.העל פי  טחת ביצוען של כל התחייבויותינולהב

שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות  עירייהידוע לנו, כי ל .9

, ולפצל את העבודות על פי שיקול ההצעה הנמוכה ביותר, לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים

דעתה הבלעדי והמוחלט, ואנו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 ו/או מי מטעמה בגין כך. העירייהכנגד 

המכרזים ועד חתימתו  מהמועד בו הוכנסה לתיבת נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות נוהצעת .10

או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד  עירייהידי האו עם מציע אחר על  של הסכם עימנו

שבין המועדים. אם למרות האמור, נחזור בנו  האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם

רשאית,  העירייהלעיל, תהא  9פקיד את ערבות הביצוע, כאמור בסעיף מהצעתנו זו או לא נ

סכום ערבות הקיום  מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, לחלט את

 המצורפת בזה, כפיצוי מוסכם.

 

 _________________________ שם המציע: ________________ תאריך:

כתובת   

 המציע:

_________________________ 

ת.ז / מס'   

 תאגיד:

_________________________ 



 _________________________ מס' טלפון:  

 _________________________ מס' פקס:  

חתימת   

 המציע:

_________________________ 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על 

ההצעה דלעיל, כי הם מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את 

 המציע.

 

 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם  תאריך

 



 2021-15ספר למכרז מ 3מסמך 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 עיריית ערד

  6רחוב הפלמ"ח 

 ערד

 

 א.נ.,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

  וחמש אלףעשרים  ש"ח )ובמילים: 25,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 "(.הערבותסכום ש"ח(, )להלן: "

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא כל טענות ומענות, כל סכום או 

הבנק ימלא את שם הקבלן המציע ) המגיע או עשוי להגיע לכם מאת  הערבותסכומים בגבולות סכום 

מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות  15/2021"( בקשר עם מכרז מס'החייב)להלן: "(  

פורסם על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק  אשר, יה והשלמות שדהפוטוגרמטר

 את עילת דרישתכם או סכומה.
 

, בלי שיהיה הראשונה בכתב אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם

מאת עליכם להוכיח, לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 החייב.

 

 יום מהמועד האחרון 90למלא אריך )ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לת

 ועד בכלל.  (להגשת ההצעות

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק __________

 סניף _________

 



 4מסמך 
  

 15/2021  רמכרז מספ 

 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 
 הסכם

 
 

 _________ ביוםונחתם ב ______________  שנערך

 

 

  עיריית ערד :בין

  6מרחוב הפלמ"ח  

  ערד     

                                                                אחד; מצד                                                                          ( "העירייה)שתקרא להלן: " 

 

          

  __________________ :לבין

     

 ;מצד שני                                                                             ("הקבלן")שייקרא להלן:  

          

 

 

 מתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעותמכרז ל 15-2021שמספרו  מכרז הפרסמ עירייהוה הואיל

במסמכי  "(, כמתוארהמכרזלהלן: "ערד ) על כל שטח השיפוט של עיריית  פוטוגרמטריה והשלמות שדה

)להלן:  ועל פי תנאיהם להסכם זהצורפים כנספחים בתוכניות, במפרטים ובכתב הכמויות המ המכרז,

 "(;העבודות"

 

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו, והוא מוכן לבצע את העבודות לשביעות רצונה של  והואיל

 , במתכונת המתוארת להלן;עירייהה

   

 מעוניינת להתקשר עם הקבלן, אשר יבצע את העבודות בתנאים המפורטים עירייהוה והואיל

 בהסכם זה ובנספחיו; במסמכי המכרז,

 

והקבלן מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לבצע את  והואיל

 העבודות כנדרש, הכל בכפוף להוראות הסכם זה.

 

 

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן: וסכםהוצהר, ה לפיכך
 
 
 
 



 מבוא .1

 זה: הסכםהמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מ המסמכים

 ותחום השטח המבוקש למיפוי כתב כמויותמפרט טכני,     נספח א'

   (SLAהסכם רמת שרות ) 1נספח א'  

        הצעה כספית נספח ב'  

 ביצוע(;נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות    'ג  נספח

 ;נוסח צו התחלת עבודה  'דנספח  

 ;נוסח תעודת השלמה      'הנספח  

 ;נוסח הצהרת העדר תביעות  ו'נספח   

 תצהיר עסקאות גופים ציבוריים   'זנספח  

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה  'חנספח  

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים נספח ט' 

  תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים '1נספח ט

 העסקת עובדים זרים תצהיר  נספח  י'

 טופס אישור על קיום ביטוחים נספח יא'

 

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

 הקבלן, כדלקמן: ומתחייב זה, מצהיר הסכםוההצהרות ב בויותמבלי לגרוע מיתר ההתחיי            

 

 התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות.זה, לרבות  הסכםכי בדק את כל הנספחים ל .2.1

, האמצעים הכישוריםכי הינו כשיר על פי החוק לבצע את העבודות, וכי הינו בעל   .2.2

ח אדם מיומן, ציוד וכלים הדרושים לביצוע העבודות במומחיות, ווהיכולת, לרבות כ

 הסכם זה.ובמסגרת לוח הזמנים הקבוע ב ביעילות ובאיכות גבוהה

ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו כי הינו תאגיד המאוגד כדין בישראל  .2.3

הינם בעלי הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות 

 .כל דין לשם ביצוע העבודות

 בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את ול ונמסר עבודותהכי ידוע לו, ש .2.4

העבודות בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד איזו 

באמצעות  העבודותבצע את ולא ל זה לאחרים, הסכםמהתחייבויותיו ו/או זכויותיו על פי 

לבקשה  עירייהה. הסכימה עירייההאישור מראש ובכתב מאת  קיבל אםאחר, אלא 

כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על  יהעיריהכאמור של הקבלן, לא יהיה בהסכמת 

 .ין, והוא ימשיך לשאת באחריות להןזה ו/או על פי כל ד הסכםפי 

 העירייה נציג .3

נציג )להלן: " העירייהו מנכ"ל זה הינ הסכםלביצוע  העירייהש הקשר מטעם יא .3.1

בדבר קבלן ליתן הנחיות ל ךמוסמ וא, והאו מי שהוסמך על ידו לכך בכתב "(העירייה



, הכל על פי שיקול ןאו להוסיף עליה ןזה, לגרוע מה הסכםעל פי העבודות אופן ביצוע 

  הבלעדי והמוחלט. ודעת

 המפקח .4

זה )להלן:  הסכםתמנה מפקח מטעמה, לפקח על ביצוע העבודות בהתאם ל העירייה .4.1

"(. הקבלן והבאים מכוחו יהיו חייבים לאפשר למפקח גישה חופשית ובדיקה המפקח"

, ידווחו לו על מהלך העבודות וכל תקלה שארעה בביצוען, יתאמו עמו את של העבודות

התקדמותן, ימציאו לו הסברים מפורטים לפי דרישתו, ויאפשרו לו לבצע בדיקות 

ומדידות של העבודות וכל הקשור לביצוען, בכל מקום שיידרש בהתאם לשיקול דעתו של 

 המפקח.

אחריות  העירייהלהטיל על לא יהא במינוי המפקח או בפעילותו )במעשה או במחדל( כדי  .4.2

לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, או מחובותיו על פי נוספת כלשהי ו/או כדי 

 הדין, ולא תהיה לו טענה שהמפקח לא העיר על אי התאמה או ליקוי כלשהם.

 להפעיל בעצמה.העירייה ית כל סמכות המסורה לפי הסכם זה למפקח זכא .4.3

או מי מטעמו העירייה אין במינוי המפקח כמפורט לעיל כדי לפגוע בסמכויותיו של נציג  .4.4

 כאמור בהסכם זה ובנספחיו.

 העבודות .5

 לתוכניות, למפרטים לכתב הכמויותזה,  הסכםעבודות בהתאם לההקבלן יבצע את  .5.1

 .ולכלל מסמכי המכרז

התשלומים מכל סוג שהוא שיהיו כרוכים בביצוע ישא וישלם את כל ההוצאות ויהקבלן  .5.2

העבודות, והוא בלבד יהיה אחראי לדאוג על חשבונו, לאספקת החומרים, האביזרים, 

 הציוד, המתקנים, העובדים, היועצים וקבלני המשנה אשר ידרשו לשם ביצוע העבודות.

רים הקבלן מתחייב, כי העבודות תבוצענה באיכות וברמה מקצועית גבוהה, ומחומ .5.3

ו/או המפקח כפי שינתנו מזמן לזמן,  העירייהמעולים, ובהתאם לדרישות ולהוראות 

ובהתאם לתקן הישראלי ביחס לחומרים ולאביזרים, למתקנים, לציוד, לעבודות 

ולשיטות ולטיב העבודה, וכן הוא מתחייב לעמוד בדרישות כל דין החל על ביצוע העבודות 

המתקנים, ו/או הציוד, ו/או העבודה ושיטותיה, הן  ו/או החומרים ו/או האביזרים, ו/או

 מבחינת הטיב והמקצועיות והן מבחינת הזהירות והבטיחות. 

, ישראליים או הקבלן מתחייב, כי למשך כל תקופת ביצוע העבודות יעסיק את עובדיו .5.4

בהתאם לכל דין וישלם להם את כל הזכויות המגיעות להם מכוח כל דין ו/או  זרים,

 .הסכם

זה לבין נספחיו  הסכםמקרה בו התעורר אצל הקבלן ספק או חשש לסתירה בין  בכל .5.5

, ולפעול בהתאם עירייהה נציגהשונים, על הקבלן לברר את הספק או הסתירה מול 

 .ולהוראותי



  ככל שיידרש על ידי העירייה ובהתאם להנחיותיה. ינהל יומן עבודה מסודר הקבלן .5.6

 לוח זמנים לביצוע העבודות .6

 'דנספח ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ) 14הקבלן יחל בביצוע העבודות בתוך  .6.1

 להסכם(.

 קבלת צו התחלת עבודהמ להסכם זה החל '1בנספח אהעבודות יהיה כמפורט משך ביצוע  .6.2

 ."(משך ביצוע העבודות)להלן: "עירייה מה

 .לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות ימציא לעירייההקבלן , על ידי המפקח יידרשש ככל .6.3

אם בכל זמן שהוא נוכח המפקח שקצב ביצוע המטלות איטי מדי מכדי להבטיח את  .6.4

השלמתן במועד הקבוע, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד 

באמצעים הדרושים, כולל הוספת אמצעים וציוד ו/או העסקת עובדים נוספים בכדי 

 מטלות תוך הזמן שנקבע להשלמתן, ויודיע על כך למפקח בכתב.המת להבטיח את השל

המפקח רשאי להורות לקבלן באילו אמצעים עליו לנקוט בכדי להבטיח את השלמת  .6.5

 ים.העבודות במועדן והקבלן מתחייב לנקוט מיד על חשבונו באמצעים האמור

לבצע רק חלק שומרת לעצמה את הזכות להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייה .6.6

מהעבודות, ואת יתר המטלות לבצע במועד מאוחר יותר, או לא לבצען כלל, ולקבלן לא 

תהייה כל טענה או דרישה בעניין זה. אין בסעיף זה כדי להקנות לקבלן כל תמורה נוספת 

 ו/או החזר כספים או הוצאות מעבר לתשלום המגיע לו בגין העבודות שביצע בפועל. 

 ערבות ביצוע .7

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום  .7.1

עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית  חברה, ימציא הקבלן לעירייההכלשהו על ידי 

ערבות )להלן: " ש"ח 45,000בסך של להסכם זה,  'גנספח אוטונומית, בנוסח שנקבע ב

 ."(הביצוע

העבודות  השלמתשלושה חודשים לאחר מועד תום ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד  .7.2

והיא תוארך מעת לעת, במידה שהדבר  להסכם זה 'הנספח  –הנקוב בתעודת ההשלמה 

יהיה דרוש, באופן שתהא בתוקף עד להשלמת העבודות ולאישורו של החשבון הסופי 

קיעתה הצפוי של ערבות הביצוע עדיין ימים לפני מועד פ 14. אם עד העירייהבכתב על ידי 

את החשבון הסופי, כפי שיוסבר להלן, ידאג הקבלן להארכת תוקפה  העירייה הלא אישר

 .העירייהשל ערבות הביצוע, כך שתישאר בתוקף עד לאישורו של החשבון הסופי על ידי 

 .ערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישורו של החשבון הסופי .7.3

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכלל זה אי הארכת  .7.4

ימים לפני המועד הצפוי  7לעיל לפחות  7.2תוקפה של ערבות הביצוע על פי האמור בסעיף 

לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ולגבות  תרשאי העירייה תהאלפקיעתה, 



בהם או  הנזק, אובדן, הפסד, או הוצאה שעמד בגין כל הכל סכום אשר יפצה אות הלעצמ

לעמוד בהם בקשר עם התנהגות הקבלן, בין היתר כמפורט לעיל,  האו עשוי הא צפויישה

לתבוע מן הקבלן סכומים  העירייהאו כתוצאה הימנה. כל זאת, מבלי לגרוע מזכות 

 חברהים לנוספים לסכום הערבות, ומבלי לגרוע מכל טענה, דרישה, תביעה או סעד העומד

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה הקבלן ערבות חדשה  העירייהמימשה  .7.5

 .ובאותם תנאים בנוסח זהה

, אם מסיבה כלשהי לא המציא הקבלן העירייהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  .7.6

א את הערבות, לא ישולם לו כל ערבות ביצוע כאמור, והחל בביצוע העבודות מבלי להמצי

חשבון עד להמצאת ערבות ביצוע כאמור, ותשלום החשבון המעוכב לא יישא כל הפרשי 

  הצמדה וריבית.

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת  .7.7

 .תקופת ביצוע העבודותערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל 

 תנאי תשלום .8

  גשת חשבונות חלקייםה .8.1

בהתאם לאבני הדרך המפורטים  יגיש למפקח חשבון חלקי מצטבר מציעה .8.1.1

 בזאת:

 לתשלום דרך אבני
 

 שם אבן דרך מספר 
 

 היקף מחוזה

 שלב מקדמי :  - 1אבן דרך  1

המפרט לפי מיפוי חלק מהשטח הבנוי והפתוח עריכת פיילוט 

 הכלולות במכרז נחיותהההטכני ו

%15 

 השטח הבנוי כל מיפוי  - 2אבן דרך  2

ראשוניות וקבלת  shpצילום השטח, מיפויו, העברת שכבות 

 אישור כל הגורמים 

%30 

 מיפוי השטח הפתוח  - 3אבן דרך  3

ראשוניות וקבלת  shpצילום השטח, מיפויו, העברת שכבות 

 אישור כל הגורמים 

%30 

 ג "הטמעה במערכת הממ - 4אבן דרך  4

 לאחר קבלת כלל אישורי התקינותהטמעה 

%20 

מסירת העבודה כולל כול האישורים הנדרשים  - 5אבן דרך  5

 מגורמי חוץ ופנים (

%5 

 



 אישור חשבונות חלקיים .8.2

 המפקח יציין על גבי כל חשבון חלקי את המועד שבו הוגש לו על ידי הקבלן. .8.2.1

החשבון איננו המפקח יהיה רשאי להחזיר לקבלן כל חשבון חלקי שהוגש, אם  .8.2.2

ערוך במתכונת המקובלת, ובמקרה כזה יראה כמועד הגשת החשבון רק המועד 

על פי הוראת  –שבו נתקבל אצל המפקח חשבון ערוך כראוי. הקבלן יצרף 

פירוט, מדידות, ניתוחי מחיר וכל הסבר ופירוט הנדרשים לו להוכחת  -המפקח 

 ן.הכמויות והמחירים כפי שהוצגו על ידי הקבלן בחשבו

כל חשבון חלקי על כל מרכיביו ייבדק ויאושר תחילה על ידי המפקח ולאחר  .8.2.3

 עירייהמכן יועבר לבדיקתו ולאישורו של מנהל הפרויקט שימונה מטעם ה

"(. רק חשבון חלקי שנבדק כאמור ושאושר הן על ידי המפקח המנהל)להלן: "

 חלקי מאושר.והן על ידי המנהל, בחתימת ידם על גבי החשבון, יחשב כחשבון 

 

 תשלום חשבונות חלקיים .8.3

סכום החשבון החלקי המאושר על כל מרכיביו, בניכוי כל התשלומים החלקיים שכבר 

שולמו לקבלן וכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם וכל סכום אחר המגיע 

ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון )שוטף  90מהקבלן, ישולם לקבלן בתוך  עירייהל

  יום(. 90פלוס 

 הגשת חשבון סופי וסילוקו .8.4

יום לאחר מועד קבלת העבודות על  30 -לאחר השלמת העבודות ולא יאוחר מ .8.4.1

בצירוף כל  י,כאמור להלן, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופ העירייהידי 

המסמכים הקשורים אליו. מובהר בזאת, כי אישור ותשלום החשבון הסופי 

, ובכלל זה מסמכי המכרזהקבועים ב ומתן האישוריםכפופים למילוי התנאים 

 מתן תעודת השלמה

פירוט, מדידות, ניתוחי מחיר וכל הסבר  -על פי הוראת המפקח  –הקבלן יצרף  .8.4.2

ופירוט הנדרשים לו להוכחת הכמויות והמחירים כפי שהוצגו על ידי הקבלן 

 .הסופי בחשבון

לאחר אישור החשבון הסופי על ידי המפקח ועל ידי המנהל, תשולם לקבלן  .8.4.3

תמורת ההסכם הכולל, כפי שיקבע בחשבון הסופי המאושר, בניכוי כל 

הסכומים ששולמו לקבלן על פי הסכם זה עד לאותו מועד ובניכוי כל סכום 

מהקבלן על פי הסכם זה או מכוח כל הסכם אחר ו/או מכל  לעירייההמגיע 

 .90בתנאי שוטף פלוס ה אחרת, וזאת עיל

 לא יצורפוהסכם למען הסר ספק מובהר בזה, כי לסכומים המשולמים על פי ה .8.4.4

 ., לרבות התייקרויותהפרשי הצמדה או ריבית מכל  מין וסוג



בחתימת הקבלן על הצהרה על החשבון הסופי מותנה  ביצוע התשלום על פי .8.4.5

 זה.להסכם  ''ונספח העדר תביעות בנוסח שנקבע ב

 מובהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי למקדמה. .8.4.6

 

 

 שינויים, תוספות והפחתות .9

הקבלן יבצע שינויים ותוספות אשר אינם מתומחרים בכתב הכמויות ואשר ידרשו על ידי  .9.1

, מעת לעת וללא תוספת תשלום על התמורה הקבועה בהסכם זה. על אף האמור, העירייה

יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי השינוי או התוספת  עירייהבמקרה שנציג ה

שינויים כאמור מהווים שינוי ו/או תוספת מהותיים בהיקף או באופי העבודות )להלן: "

וזאת בכפוף לאישור השינויים (, יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום עבורם, מהותיים"

לא אושרו  .העירייהי נציג המהותיים ותוספת התשלום בגינם מראש ובכתב על יד

שינויים מהותיים באופן המתואר לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינם. 

תוספת התשלום בגין שינויים מהותיים, כהגדרתם לעיל, תהיה לפי מחירון דקל בהפחתה 

יהיה מוסמך להעריך ולקבוע את תוספת  העירייה)עשרה אחוזים(, ונציג  10%של 

   לקבלן, וחוות דעתו בעניין זה תחייב את הצדדים. התשלום שתגיע

הקבלן יהיה אחראי לתקן, ובכלל זה להרוס ולבנות מחדש, כל ליקוי ו/או פגם בעבודות,  .9.2

שמקורם בהשמטה ו/או טעות בתוכניות, במפרטים או בהוראות המפקח ו/או החברה 

ר שהתגלו לו. מיד לאח העירייהשהקבלן יכול היה לגלותם, ולא התריע עליהם בפני 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור עבודות אלו והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה לכל תשלום כאמור.

הקבלן לא יעכב או יפסיק את ביצוע העבודות בשל ויכוח או מחלוקת בדבר עלות  .9.3

בי ביצועם, או השינויים או התוספות, או תשלום עבורם, או משום שלא הוערכו, או לג

 מכל סיבה אחרת.

זכאית להורות על הפחתות לעומת הקבוע בתוכניות או במפרטים, ובמקרה כזה,  העירייה .9.4

 . העירייהיופחת סכום התמורה, בהתאם לעלות ההפחתה, כפי שיוערך ויקבע על ידי נציג 

  העבודותקבלת  .10

 כדלקמן:הינו , (נספח ה') "תעודת השלמהומתן " העבודותהליך קבלת 

 עבודותלמפקח על כוונתו להשלים את ה בכתב העבודות יודיע הקבלן ביצועלקראת סיום  .10.1

 תוך שבועיים.

 המפקח יקבע תוך השבועיים האמורים מועד קבלה ראשונה לעבודות נשוא הסכם זה. .10.2



. במועד זה ייקבעו כל העירייהבקבלה הראשונה ישתתפו נציגי הקבלן, המפקח ונציג  .10.3

יקבע במועד  ,הליקויים וההשלמות שעל הקבלן להשלים לפי תנאי ההסכם. כמו כן אותם

 זה מועד השלמת כל העבודות, ההשלמות והתיקונים, וייקבע מועד לקבלה סופית. 

דלעיל. לאחר בדיקה, ובכפוף שתתפו כל הגורמים המפורטים בסעיף בקבלה סופית י .10.4

, יקבל הקבלן העירייהונציג קח למילוי כל הדרישות, וכן בכפוף לאישורם של המפ

להסכם זה. לא מולאו כל הדרישות, יקבע  'הנספח " בנוסח שנקבע בתעודת השלמה"

 מועד נדחה לקבלה סופית נוספת.

 העירייהנציג על ידי המפקח ו/או  מהןאו חלק  העבודותמובהר בזה במפורש, כי קבלת  .10.5

, העבודותו/או מתן תעודת השלמה ו/או המצאת אישור מכל סוג שהוא בקשר עם טיב 

אחריות הקבלן לטיב מ גורעים מהתחייבות כלשהי של הקבלן, אינם גורעיםאינם 

בהתאם להסכם זה על כל נספחיו, וכן אינם פוטרים אותו מאחריותו לשמירה  העבודות

 ודות.העבעל הקיים עד לקבלה סופית של כלל 

או ו/ המפקחהקבלן לא יפסיק ו/או יעכב ו/או יאט את ביצוע העבודות בשל מחלוקת עם   .10.6

 ., לרבות מחלוקת כספיתהעירייהנציג עם 

יתן כל הבהרה ויבצע כל תיקון או השלמה בעבודות עד לתום שנה אחרי המועד הקבלן י .10.7

 הנקוב בתעודת השלמה, אם יתבקש לכך על ידי העירייה.

 

   יקיןושיפוי בנז אחריות .11

. הקבלן ביצוע התחייבויותיו על פיו לאחר/ים זה או הסכםרשאי להעביר  אינוהקבלן  .11.1

באמצעות קבלני משנה מטעמו, ככל  הסכםיהיה רשאי לבצע את התחייבויותיו על פי ה

מראש, אולם לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן  העירייהנציג שאושרו על ידי 

זה, והקבלן יהיה אחראי לביצוע  הסכםמאחריותו למילוי כל התחייבויותיו על פי 

 זה על ידי כל קבלן מקבלני המשנה שלו. הסכםהוראות 

בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן חייב לציית להוראות המפקח ולדרישות  רועלג מבלי  .11.2

ליקויים בעבודות,  יזה, לגב הסכםהקבלן ב להתחייבויותבהתאם  המזמינים, שנדרשו,

ולתקן על חשבונו כל ליקוי בעבודות או קלקול או נזק שנגרם בעקבותיו, אף אם ניתן היה 

 .לגלותו לפני מועד השלמתן

. העירייהמקבלת הודעת  יום 30חשבונו תוך  עלוידי הקבלן  לע ההתיקונים יעש ביצוע  .11.3

 יבוצעו לאלתר.תיקונים דחופים 

ביצע הקבלן תיקון, שהוא חייב בביצועו, תוך המועד הנקוב לעיל ו/או ביצע תיקון  לא  .11.4

, או הלבצע את התיקון האמור בעצמ רשאית עירייהה תהא, העירייהשלא לשביעות רצון 

לביצוע  ידהסכום שהוצא על  כל עירייהלעל ידי קבלן אחר, ועל הקבלן יהיה להשיב 

, כשהסכום צמוד למדד התשומות לבניה ונושא הדרישתהתיקון כאמור, מיד עם קבלת 



, מיום התשלום ועד השבתו למזמינים ולחברה, וזאת מבלי מכסימליתריבית חוקית 

 .לעירייהלגרוע מכל זכות אחרת השמורה 

מעשיו  או צד ג', כדרך שקבלן עצמאי אחראי לכל/ו עירייההיהיה אחראי בפני  הקבלן  .11.5

של עובדיו וקבלני המשנה שלו, בין  הםזה למעשיהם ו/או מחדלי לו/או מחדליו, ובכל

ו/או כללי עבודתו ו/או  ותיושנעשו ברשלנות ו/או בדרך אחרת, לרבות תוך הפרת הורא

 .שיטותיו של הקבלן

, החיקוקים, התקנותיהיה אחראי והוא מתחייב למלא אחר כל החוקים,  הקבלן  .11.6

המקצועיות המקובלות בקשר לביצוע העבודות, להעסקת  וההוראות ההסכמים

העובדים וקבלני המשנה, ולשימוש בחומרים, במתקנים, בציוד, בכלים, באביזרים 

 ובשיטות עבודה.

לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי  מבלי  .11.7

, רשת החזקה בהיתרים וברישוי הנד, לרבובביצוע העבודות מרביתלקיים בטיחות 

יהיה אחראי  והואעמידה בהוראות הדין בהקשר לבטיחות בעבודות נשוא הסכם זה, 

ישירות ובאופן בלעדי לכל מעשה או מחדל שיהיה בו כדי סטייה מהוראות החוקים 

מכללי הזהירות  בטיחות בתעבורה ו/או  בעבודה ו/או יחותוהחיקוקים הנוגעים לבט

 המקובלים.

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת   .11.8

 .העבודות

לקבל  העירייהבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  .11.9

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

המוחלט שלא יתוקנו  הלפי שיקול דעת החליטה עירייהועבור נזקים שה העירייהשקבעה 

 העירייהבסכום או בסכומים שיקבעו על ידי  לוהכוו/או שאינם ניתנים לתיקון, 

 וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות  העירייההקבלן יהיה אחראי כלפי   .11.10

ו הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או נזקים הנובעים ו/א

בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות 

ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש  העירייה

חיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע , לרבות למבנה ו/או עובדיה ו/או שלוהעירייהשל 

העבודות ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל 

 םמטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיה

 בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם. םו/או את התלויים בה

חראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, הקבלן יהיה א  .11.11

לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו 

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את 

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.



אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל  הקבלן יהיה אחראי לכל  .11.12

ו/או  העירייהסוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

 עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

, הסכםהמוטלות על הקבלן במוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות   .11.13

בגין כל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת 

 תחול על הקבלן.  -תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  

מאחריות לכל  הו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמ העירייההקבלן פוטר את  .11.14

זה  הסכםפי -לה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן עלנזק ו/או תאונה ו/או חב

 ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

בגין כל אחריות  הוכל הפועל מטעמ העירייההקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  .11.15

לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן  תחויבשתוטל עליה ו/או כל סכום ש

תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר  העירייהרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ל

 לו להתגונן.  

זה ו/או מכל  הסכםרשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח העירייה  .11.16

על ידי צד שלישי כלשהו י מטעמה ו/או מ עירייהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת  עירייהאחריותו של הקבלן, ו/או בגין נזקים שנגרמו לבגין מעשה או מחדל שהם ב

 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן.

 הסכםזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית של  הסכםמהוות את עיקריו של  אלו הוראות  .11.17

 זה.

   ביטוח .12

זה, יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל  הסכםמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי  .12.1

, את הביטוחים לפי שיקול דעתו, ובלבד ולתקופת העבודותזה  הסכםתקופת חלותו של 

שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים עבודות 

 .("ים"טופס האישור על קיום ביטוח)להלן:  'יא נספחקבלניות המצורף כ

את טופס עירייה זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ימציא הקבלן ל הסכםעם חתימת  .12.2

המורשית בישראל ידי חברת הביטוח על , כשהוא חתום על קיום ביטוחיםהאישור 

 הסכם. הקבלן ישוב ויציג, מידי שנה, במשך חלותו של העירייהמטעמו ולשביעות רצון 

ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי  זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת

 .הסכם. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה תנאי מהותי בעירייהמה

 :הבאים מתחייב הקבלן לכלול את התנאיםבכל הפוליסות הנזכרות  .12.3

 ו/או העירייה: הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .12.3.1

ת בת וחבר ם ו/אותאגידים עירוניי : לרבותהביטוחי הכיסוי"העירייה" לעניין  .12.3.2

 ו/או עובדים של הנ"ל.



את העירייה בגין ו/או בקשר עם  לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.3.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  הקבלןמעשה או מחדל של 

אחריות  האת העירייה היה ותוטל עלי שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח .12.3.4

 הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד

 בקשר עם ביצוע השירותים.

בגין ו/או בקשר  האת העירייה ועובדי לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח .12.3.5

 ביטוחה ומי מטעמו בביצוע השירותים. הקבלןעם הפרת חובה מקצועית של 

שירותים התחלת מתן יאוחר ממועד ה לאיכלול תאריך רטרואקטיבי 

 המקצועיים לעירייה.

 לגרוע כדי החריג בביטול אין אולםחריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות,  .12.3.6

 .חוק פי על המבטח וזכויות המבוטח מחובות

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .12.3.7

 .בזדון

וי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנ .12.3.8

"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, עהודעה בכתב,  עירייהל שתימסר

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60במכתב רשום, 

 בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל .12.3.9

 כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות את כלשהי

 הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  העירייה ולגבי, מבטחיה וכלפי העירייה

 ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא העירייה את המזכה", ראשוני ביטוח"

 הקבלן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי העירייה בביטוחי השתתפות זכות

 לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף העירייה ממבטחי תביעה זכות

 על מוותרת  הקבלן מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה

 . מבטחיה וכלפי העירייה כלפי כפל ביטוח של טענה

יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של ה .12.3.10

 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  .12.4

הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא 

חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי  עירייהה

 הביטוחי שהוצא על ידו. 

 

ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא  עירייההקבלן פוטר את ה .12.5

מש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו ו/או המש עירייהעל ידו ו/או מי מטעמו לחצרי ה

ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק  עירייהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 



כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן והקבלן לא יערוך את  ,מוסכם .12.6

 העירייהזה ו/או לא יאריך אותם כנדרש, תהיה  הסכםע לפי הביטוחים שעליו לבצ

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, 

, מבלי שיהיה בכך בכדי 15%של הקבלן בתוספת דמי תקורה בשיעור של  על חשבונו

הקבלן מאחריות את ו/או על מי מטעמה או לפטור  העירייהלהטיל אחריות כלשהי על 

, מיד העירייהזה ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את  הסכםעל פי  כלשהי המוטלת עליו

כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור,  העירייהעם דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה 

 מאת הקבלן. עירייהחוב המגיע לכוסכום השיפוי כאמור ייחשב 

 

אישורים על קיום  עירייהמתחייב הקבלן להמציא למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .12.7

ביטוחים חליפים, חתומים בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול 

הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישורים החליפים יכללו את כל הביטוחים 

צוע העבודות המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של הקבלן בקשר עם בי

 מתחילתן.

 

הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח  .12.8

 הנ"ל תהינה בתוקף מלא, וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.

הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת  .12.9

זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית  סכםהעליו מכוח סעיפי 

 הקבועה בפוליסות.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  .12.10

ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הסכםו/או למזמינים  כנגד הקבלן על פי ה עירייהל

 זה. הסכםהקבלן מהתחייבויותיו לפי 

, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק  איישהקבלן  .12.11

שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא 

מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או הקבלן קבלני משנה  

ין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת מטעמו. הקבלן יהיה אחראי בג

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

הפר הקבלן ו/או הקבלן מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  .12.12

באופן מלא ובלעדי ולא  לעירייהיהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו  חברהזכויות ה

והוא יהא מנוע  העירייהות, כספיות או אחרות, כלפי תהיינה לו תביעות ו/או טענ

 .העירייהמלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  .12.13

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ,בכלליות האמור

וח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי הקבלן יהיה אחראי לדו .12.14

 קבלני משנה.

 



 שמירה על הבטיחות והניקיון באתר .13

לביצוע עבודות על ידי הקבלן, הקבלן יהיה אחראי על  אתרהקמת ככל שיהיה צורך ב .13.1

 שמירה על העבודות, הציוד החומרים והמתקנים, האתר, בטיחות, גידור, שילוט, ניקיון

על הקבלן  או לאחר.לקבלן, לעובדיו  כדי למנוע פגיעה או נזק בהם, והכל  ר אחרוכל דב

 תחול האחריות המלאה והבלעדית על כל המתרחש באתר.

 .1988 – קנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חמלא אחר תהקבלן י .13.2

  קבלן -יחסי מזמין  .14

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי  .14.1

ו/או  ,העירייהרגונית של או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הא, וכי הוא ו/העירייהעם 

ולכן לא יחולו על הקבלן ו/או על עובדיו המועסקים על ידו או מי  העירייהאינם עובדי 

. הקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו, לא העירייה מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי

ווצרו או יראו ילא י עיריית ערדוביניהם לבין  העירייהיחשבו בשום מקרה כעובדי 

כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים. הקבלן בלבד יהיה 

 ל סיבה שהיא.אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכ

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא.  .14.2

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים 

לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים 

ל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמו וכל יתר ההוצאות וכ

 והעירייהוישולמו על ידו,  קבלןאו לצד ג' כלשהו יחולו על העירייה למי מעובדיו, עובדי ה

 שהוא.לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן 

ראשונה בגין כל המייד עם דרישתה  העירייההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .14.3

, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, לעירייההוצאה ו/או נזק שיגרמו 

 .הקבלן ו/או עובדיוכי שררו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין 

ביחס  ה, את כל הפרטים שיידרשו על ידיה, לפי דרישתהעירייההקבלן ימסור לנציג  .14.4

מקצועם, הכשרתם, וכל אינפורמציה אחרת  מספרם,ובכלל זה שמותיהם, עובדיו, ל

, לרבות אופן תשלום שכרם של עובדיו, תלושי שכר, דיווחי העירייהשתידרש על ידי נציג 

נוכחות, פרטים לגבי ניכויים לקופות ובדבר תשלום זכויותיהם, וכן אישורי רו"ח כי הוא 

ביטוח פנסיוני  ממלא אחר הוראות הדין בקשר לתשלומים לעובדיו ואישור בדבר ביצוע

 .לעובדיו ושיעורי הביטוח המבוצעים על ידו

הבלעדי, לדרוש מהקבלן להרחיק ו/או  והא רשאי על פי שיקול דעתי העירייהנציג  .14.5

להחליף עובד ו/או עובדים שלו, והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה 

 ם. יהאמורה, וידאג לעובד/ים חלופי/

ויק של כל התשלומים שעליו לשלם לעובדיו, ספקיו וקבלניו. הקבלן יקפיד על ביצוע מד .14.6

את כל הוראות הדין, חוקי  הסכםהקבלן מתחייב לקיים כלפי עובדיו בכל תקופת ה

לרבות אך מבלי לגרוע, החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה וחוק הביטוח העבודה, 



נוייהם על כל שיהכלליים  תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוצייםהלאומי, 

חוקי בטיחות בעבודה, בריאות  אך מבלי לגרוע לרבותו/או צווי הרחבה ועדכוניהם 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן לגבי ביטוחים, מתחייב הקבלן להחזיק  ורווחה.

בביטוחים תקפים לרבות אך מבלי לגרוע, ביטוח חבות מעבידים לגבי עובדיו המועסקים 

 בביצוע העבודות. 

 והפרתוהסכם ביטול ה .15

תהא רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  העירייה .15.1

יום מראש, ולקבלן  30זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות  הסכםלהביא 

בעניין. במקרה זה ובכל מקרה העירייה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

חובה לפצות ו/או לשלם  העירייה, לא תחול על העירייהעל ידי  הסכםאחר של ביטול ה

על ידו בפועל, ככל  בוצעוש עבודותלקבלן תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין ה

 .העירייה, כפי שיוערכו על ידי נציג , עובר למועד הפסקת ההתקשרותבוצעוש

ע את חובותיו במועדים ו/או לא ביצ הסכםהפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ה .15.2

באופן  הסכםו/או ביצע את ה הסכםו/או התרשל בבצוע ה הסכםוברמה הנדרשת על פי ה

הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי,  העירייהאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 7זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת  הסכםרשאית להביא לביטולו של  העירייהתהא 

, והטעון תיקון לא ביצוע העבודותענותיה ודרישותיה באשר לאופן ובה פורטו ט ימים

 הימים האמורים. 7במהלך  העירייהתוקן באופן מלא לשביעות רצונה של 

זה,  הסכםרשאית להביא לביטולו המיידי של  העירייהנשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא  .15.3

 בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת.

דיע רשאית להוהעירייה תהא  על ידי הקבלן, זה הסכםהפרה יסודית של  במקרה של .15.4

 , ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.זה הסכםעל ביטולו המיידי של  לקבלן בכתב

ש"ח,  100,000פיצוי מוסכם בסך  עירייהזה בהפרה יסודית, ישלם ל הסכםהפר הקבלן  .15.5

תצטרך להוכיח נזק ומבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד העירייה וזאת מבלי ש

 על פי כל דין.  לחברה

 הסכםזכאית להודיע על ביטולו המיידי של  העירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא  .15.6

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים: זה

 הקבלן נפטר. .15.6.1

קשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט נגד הקבלן הוגשה ב .15.6.2

יום או אם הקבלן  60רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 .נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. .15.6.3



ת ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת שונתה הבעלו .15.6.4

 מראש ובכתב. העירייה

שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר  .15.6.5

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את  העירייהשל 

 .הסכםהתחייבויותיו על פי ה

 הסכםויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הקבלן העביר ו/או המחה זכ .15.6.6

 מראש ובכתב. העירייהזה לצד ג', ללא אישור 

מיום  ימים 7 -או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ הסכםעם ביטול ה .15.7

ולפנות  עבודות, מתחייב הקבלן לחדול מביצוע ההעירייהמשלוח הודעת הביטול על ידי 

בפיצוי  העירייהכל אדם ו/או חפץ שבשליטתו. הפרת סעיף זה על ידי הקבלן תזכה את 

. של אי פינוי ו/או אי חדילה מביצוע העבודותש"ח, בגין כל יום  2,500 מוסכם בסך של 

, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי הקבלן העירייהעל ידי  הסכםבכל מקרה של ביטול ה

 לכל סעד של מניעה ו/או לכל סעד זמני. 

 עבודותרשאית לבצע בעצמה את ה העירייה, תהא הסכםעל ביטול ה העירייההודיעה  .15.8

ולשלם להם  העבודותעל ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע  ושבוטל

ן מגיעים( ו/או לגבות מהקבלן את המחיר מתוך הכספים המגיעים לקבלן )אם וככל שאכ

 . העבודותששילמה לעובדים או לקבלני משנה בגין ביצוע 

זה או הדין, מוסכם בזה  הסכםמבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים או נוספים על פי  .15.9

 לעירייהבהשלמת העבודות על ידי הקבלן, ישלם הקבלן מקרה של איחור בין הצדדים, שב

אשר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  להסכם זה, 1בנספח א'ורט פיצויי מוסכם כמפ

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמדד שנתפרסם לאחרונה לפני 

ה לפני תשלומו בפועל זה )המדד היסודי( ועד למדד שיתפרסם לאחרונ הסכםחתימת 

ה, כי הסכום ז הסכם. הצדדים קובעים, אומדים ומעריכים ביום חתימת )המדד החדש(

הצמוד הנ"ל מהווה פיצוי נאות קבוע ומוסכם מראש בהתחשב בטיב העבודות, בצרכי 

להוכיח אירוע או נזק כלשהו,  העירייהובשאר הנסיבות, וזאת מבלי שיהיה על  עירייהה

 על פי כל דין. הומבלי לגרוע מכל סעד השמור ל

או שיגיע לה מאת הקבלן תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע  העירייה .15.10

 .זה הסכםכנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן מכוח 

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות  .15.11

 הסכם, אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההעירייה

דים לרשותה במקרה של הפרת להשתמש באמצעים אחרים העומ עירייהואיננו מונע מה

 .הסכםה

לפעול לקבלת כל סעד נוסף או אחר על פי כל  העירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  .15.12

  .1970-(, תשל"אהסכםדין, לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 שונות .16



 על פי דין.  צדדים להסכם זהכדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים ל הסכםאמור באין ב .16.1

לא יהיה בר תוקף  הסכםויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ה שום .16.2

 אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

לא ייחשב כויתור ו/או  הסכםאיחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ה .16.3

 שיהוי מצידו לגבי אותה זכות.

הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר . זה םהסככתובות הצדדים הן כאמור במבוא ל .16.4

 ימים מיום המשלוח. 3תחשב כאילו נתקבלה כעבור  ,רשום

 

:באו הצדדים על החתום ולראיה  
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 הוראות כלליות -מבוא  והשלמות שדהפוטוגרמטריה  .1
השטח להגדיר הנחיות עבודה לקבלן בפעולותיו לצורך מיפוי ממוחשב של  –מטרת המפרט 

 המבוקש למיפוי 

 .פ"יפרט ממעל פי מדידות ומיפוי יבוצעו וימסרו  1.1

 (.כולל מסמך זהביצוע עבודת עדכון פוטוגרמטרי ) הנחיות מפורטות ונלוות לחוזה לצורך .1.2

 .1998 -הקבלן המבצע מחויב לעמוד בתקנות המודדים )מדידות ומיפוי(, התשנ"ח  1.3

 

 מידה-תיחום, רזולוציה וקנה .2
הפתוח )  של העיר וחלק מהשטח  את תחום השטח הבנוי יכלול  מיפוי פוטוגרמטרי 1.1

  .(2נספח  –בהתאם למסומן במפה המצורפת 

 .םדונ 9524-של העיר : כ שטח בנוי  1.2

 מתחמים(.שלושה ב) דונם 6477-שטח פתוח של העיר: כ 1.3

. בתחילת הפעילות יוגדר ע"י הקבלן פוליגון  ד'  15,731 -שטח המיפוי הכולל הינו כ  1.4

להגדרת שטח "בנוי" ו"פתוח" בשיתוף מנהל הפרויקט, על פי דרישות העירייה, כל שינוי 

ק באישור מנהל הפרויקט בהגדרת שטחים "בנוי" או "פתוח" לאחר מכן ייעשה אך ור

מטעם העירייה. ללא אישור מנהל הפרויקט לא ייעשה שום שינוי בתיחום "שטח בנוי" או 

 "שטח פתוח".

ויעמוד בדיוקים  פ"יעל פי דרישות מפרט מ 1:500כל שטח העירייה ימופה בקנ"מ של  1.5

 ודרישות תקנות המדידה.

  :מדידות ומיפוי ממוחשב -ביסוס המיפוי  .3

 
 המיפוי הפוטוגרמטרי  לביסוס מדידות שדה 3.1

 
בדרגה  ואנכית לפחותS2  בדרגה מיפוי הפוטוגרמטרי יהיה מבוסס על רשת בקרה אופקית 3.1.1

H4  ת על ידי מפ"יולפחות המאושר.  

 תקנות את המדידה והחישוב על פי  ככל שיהיה צורך בציפוף נקודות בקרה יש לבצע 3.1.2

 .(ימופיעות באתר מפ" תקנותוהנחיות של מנהל מפ"י )ה

 על ידי מפ"י. נקודות הבקרה החדשות יאושרוכל  3.1.3

 נקודות או יותר על פי הדרישה.   4כל מודל יבוסס על לפחות   3.1.4

יש לבסס את המיפוי הפוטוגרמטרי על נקודות שנמדדו בשדה ) או נקודות בקרה שיאפשרו  3.1.5

 חישוב איירו טריאנגולציה ( .

 ת הביסוס המתוכננות לאישור.הקבלן יגיש לעירייה לפני תחילת המדידה תרשים נקודו 3.1.6

הקבלן יבצע את המדידה רק לאחר אישור תרשים זה יוגש על רקע תכנון הטיסה,  3.1.7

 .ואישור מפ"י הממונה ומבקר האיכות בכתב

זיהוי הנקודות יבוצע ע"י בחירת פרטים קיימים בשדה וניתנים לזיהוי בתצ"א או ע"י  3.1.8

 .מון מוקדם בשדה לפני ביצוע הטיסהסי

לפני כל עבודה בהתאם לקנ"מ המיפוי הפוטוגרמטרי יוגדרו הדיוקים  למניעת ספק, 3.1.9

המחייבים ובהתאם לכך יתוכננו שיטת הזיהוי והמדידה של נקודות הבקרה. כל נקודות 



  

השדה שעליהן מתבסס המיפוי חייבות להיות קשורות ביניהן במערכת מתואמת של בקרה 

 אופקית ואנכית, ברשת ישראל החדשה.

, הקבלן ימדוד על פי דרישה תוספת של נקודות  הקימות במפ"יהבקרה  בנוסף לנקודות 3.1.10

בקרה כדי לעמוד בדיוקים הנדרשים, כל הנקודות שימדדו יסומנו בשטח ויצולמו ויוכן 

 ספר נקודות בקרה לשימוש וזיהוי עתידי של הנקודות המדודות על ידי העירייה.

 קחו חלק במיפוי.על הקבלן לספק ספר נקודות בקרה של כל הנקודות שיי 3.1.11

 על הקבלן לאשר את הנקודות במרכז למיפוי ישראל.  3.1.12

 

 מדידות 3.2
   

 נקודות  הבקרה חייבות להיות בהתאם לרשימת הנקודות המאושרות ע"י המרכז למיפוי ישראל. 

 

 מדידות  קונבנציונאליות 3.3
 

במקרה ותבוצע מדידה במכשור קונבנציונאלי למדידות ביסוס, הם יבוצעו על פי תקנות  3.3.1

דידה ויחויבו בדיוקים המפורטים בתקנות המדידה ומתאימים לצרכי המיפוי לקנ"מ המ

1:500. 

השימוש בציוד קונבנציונאלי מתייחס למיפוי וסקר שדה בלבד, ולא בא כדי לשנות כל  3.3.2

 לצורכי ביסוס.  G.P.S -המחייב מדידות ב י”מפדרישה של מפרט 

 

 סימון מוקדם 3.4
 

הפרויקט. מיקום הנקודה ייקבע בתכנון מוקדם סימון מוקדם יבוצע בתאום עם מנהל  3.4.1

לפני טיסת הצילום. הנקודות עצמם יסומנו בשטח בסימן ריבועי או עגול או כל צורה 

 (.  1אחרת בהתאם לדרישת הממונה )  ראה ציור מס' 

 גוון הנקודות חייב להיות מנוגד לגוון הקרקע, ניתן להשתמש בסיד או יריעות פלסטיק. 3.4.2

 ורשימת  קואורדינאטות ירוכזו בספר נקודות בקרה. תצלום של הנקודה 3.4.3

 
 
 

 סימון מוקדם -1ציור מס.
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 תוצרים : 3.5

תרשים רשת מדידה אשר יציג את הקשרים הגיאומטריים של כל הנקודות בצבעים או  3.5.1

על פי סוג המדידה וסוג הנקודה. ) כגון : נקודת ביסוס של מפ"י, נקודת  סימבולים שונים,

בקרה, נקודת מעבר, נקודת איזון וכו'(. לכל נקודה תרשם מספרה . הנקודות ימוספרו ע"פ 

 השיטה המקובלת במפ"י.

התרשים יוגש על רקע גבול המיפוי וגבולות המודלים המשמשים את המיפוי. כמו כן   3.5.2

 רדינאטות.יכלול רשת קואו

בנוסף ימסרו:  תיאורי הנקודות, תוצאות החישוב הכוללות חישוב וקטורים, תוצאות  3.5.3

תיאום רשת, תוצאות ההתמרה, רשימת  קוא'  סופית, ספר נקודות בקרה ואישורי מפ"י 

 למדידות.

 

 טיסת צילום .4

 הטיסה תבוצע עד חודש ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 4.1

על בסיס צילומי אויר עדכניים. לצורך זה יזמין הקבלן טיסת צילום המיפוי הפוטוגרמטרי יבוצע  4.2

 .מחברת הצילום בעלת מצלמה מאושרת ע"י מפ"י 

כל שטח המיפוי יצולם באותה טיסה. היות ודיוק המדידה על גבי תצלום הוא פונקציה של גובה  4.3

 .הטיסה, תתוכנן הטיסה מראש כך שקנ"מ הצילום יתאים לצורכי המיפוי

ם יבוצעו במצלמה מתאימה מיועדת למיפוי מאושרת מפי. מצלמה זו תהיה מכוילת הצילומי 4.4

 מיקרון . 1בדיוק של 

 מינימום  בין הרצפים. 30% -לפחות בין המודלים ו 60%תידרש חפייה של  4.5

הצילום חייב להתבצע במזג אויר מתאים ללא אובך, ללא עננים ובשעה מתאימה.  אי עמידה  4.6

 טיסה חוזרת . בתנאים אלה יחייב ביצוע

 

 תוצרים: 4.1

 לפני הטיסה: 4.1.1

תכנון טיסה על רקע גבול המיפוי על גבי מפה בקנ"מ מתאים  4.1.1.1

אשר יכלול נתיב הטיסה, גובה רצוי וסימון התצלומים 

 העתידים להתבצע.

 לאחר הטיסה: 4.1.2

נתוני המצלמה ונתוני הכיול האחרון כפי שבוצעו ע"י מעבדה  4.1.2.1

 מוסמכת.

ל המיפוי ונקודות העתק קונטקטים ועליהם יסומן גבו 4.1.2.2

 הביסוס.

 הגדלות )צבע או שחור לבן( בקנ"מ על פי הדרישה.  4.1.2.3

חודשים מזמן ביצוע  3-על הקבלן להגיש את התוצרים לא מאוחר מ 4.1.3

 תצלום אויר.

 

 



  

 

 קליטת נתונים בפוטוגרמטריה. 5

המכשיר הפוטוגרמטרי שישמש להכנת הנתונים יהיה בסיווג א' על  - קליטה מתצלומים 5.1

 פי סיווג מפ"י.

הקבלן יבדוק את איכות הצילומים, יבצע אוריינטציות ואירוטריאנגולציה בהתאם  5.2

 להנחיות מבקר האיכות .

יסומנו וימדדו נקודות המעבר והקשר, ייבדק מיקומם והתאמה בין המודלים, יחושב  5.3

 הבלוק הפוטוגרמטרי ויבדקו עמידת הנתונים והחישובים בדרישות הדיוק.

י פוטוגרמטרי או אורתופוטו תעשה רק במכשיר בסיווג א' ) סריקת תצלומים לצורכי מיפו 5.4

 לפחות(.  DPI 1800על פי סווג מפ"י 

רק לאחר בדיקת נתוני הביסוס ואישורם בכתב ע"י מבקר האיכות תתחיל קליטת  5.5

 הנתונים.

 :קליטת פרטי הפלנימטריה 5.6

כל פרטי הפלנימטריה והטופוגרפיה יקלטו מתוך התצלומים בצורה  5.6.1

 דיגיטאלית.

 קליטה תכלול את כל הישויות הגיאוגרפיות הבאות:ה 5.6.2

: כבישים, מסילות ברזל, דרכים, דרכי עפר וכו'. תחבורה 5.6.2.1

לאורך כבישים בצמתים ימדדו נקודות גובה בצפיפות 

( תהיה  2440מתאימה לקנ"מ המיפוי. שכבת הכיכרות ) 

נפרדת ותכלול פוליגון סגור ובו בלוק הכולל את שם הכיכר 

 לצורך תצוגה.

 : ואדיות, שפת נחל, שפת חוף, תעלות וכו'הידרולוגיה 5.6.2.2

שטחי עיבוד, פרדסים וכו'. בשכבות הגינון כל גינה  צמחיה : 5.6.2.3

 תוצג בפוליגון סגור וירשם שמה בבלוק לצורך תצוגה.

 גדרות יפורטו לפי סוגיהן.  גדרות  : 5.6.2.4

המבנה יתואר במצולע סגור המציין את קו היקף   מבנים  : 5.6.2.5

בהם תהיה דרישה לתוספת מדידה כגון: המבנה . יש מקרים 

גובה מפלס הקרקע, סככות צמודות או  גגונים, כל זאת 

 .מפ"י  בהתאם לדרישות מפרט

 .כל שכבה נוספת שתידרש ע"י העירייה:  תשכבות נוספו 5.6.2.6

 

ות פרטים נקודתיים יהיו בגודל ובסימן המוסכם )מתאים לקנ"מ המיפוי על פי הגדר 5.7

 , הוא יכיל את הנתונים הנדרשים על פי המפרט.BLOCK(, במקרה של הגדרת מפ"י

פרטים קווים ופוליגונליים יהיו כולם רצופים, אחידים ונקיים ולאחר טופולוגיה, לא יהיו  5.8

 .   Overshootsאו  Undershootsחלקי קווים עודפים 

גרסה  SHP( ו  מפ"י ) מפרט  DXFו  DWG כל הפרטים ימסרו על פי הגדרות המחשוב ב 5.9

 ע"י העירייה.  שתידרש

למיפוי יצורפו פרטים נקודתיים על פי דרישת הממונה כגון: מיקום עמודים,  5.10

 שוחות וכל פרט שניתן לזהות בשטח.



  

 יהיו ממופים ברשת ישראל החדשה. כל הנתונים 5.11

דיוק המיפוי יהיה תואם לדרישות הדיוק והפירוט של מפות בקנ"מ הנדרש לפי  5.12

 ת במפורש במפרט זה.תקנות המדידה, אלא אם כן נדרש אחר

 

 

 :DTMו  קליטת טופוגרפיה 5.13

 : יכלול   DTM-ה  5.13.1

 נקודות גובה בסריג רגולארי . 5.13.2

 קווי אי רציפות הטופוגרפיים. 5.13.3

 נקודות גובה בודדות. 5.13.4

 מטר ( כולל קווי אי רציפות.  10X10נקודות גובה בסריג רגולארי ) כל  5.13.5

אי וקווי  DTMמטר מתוך ה 0.5יחושבו קווי גובה כל  1:500בקנ"מ  5.13.6

 קו ראשי (  2.5קו משני,  0.5רציפות ) כל 

 ת למפרט הטכניתוספ 6

  ( למיפוי עירוני מעבר למפרט מפ"י )  6.1

יגיש במידת הצורך הגדרות ישויות ושכבות כולל סימבולוגיה  קבלןה 6.1.1

מעבר ל  לשכבות המידע הנוספות שתדרוש העירייה וקיימות בראשותו

 .מפרט מפ"י

בצירוף תיעוד מסודר וברור   יקטלהעביר את תוצרי הפרו קבלןעל ה 6.1.2

בעברית, לאופן סידור הקבצים, שמות הקבצים, ספריות, סימבולוגיה 

 וכ"ו.

( של Lineולא  Polyline)לא  3Dpolylineכל הקליטה תעשה ע"י  6.1.3

AutoCAD  כולל ערכיZ. 

. כל הגבהים במיפוי יהיו במטרים מעל גובה פני Zכל נקודה תכיל ערכי  6.1.4

 הים.

 .3Dpolyline -יפות ייקלטו בכל קווי אי הרצ 6.1.5

 -)אי רציפות( וקבצי ה Dis -, יש לספק את כל קבצי הDTM -בשכבת ה 6.1.6

REG   .)רגולארי( 

 

 קליטת מבנים  6.2

על פי המפרט  2200לכל מבנה ייקלט פוליגון בסיס גג המבנה בשכבה  6.2.1

 ,X, Yהפוליגון יהיה סגור, בשכבת המבנים, כל נקודת מבנה תכיל ערכי 

Z . 

בננים )כגון בי"ח, אוניברסיטה וכדומה( ייקלט פוליגון גבול במקרה של מ 6.2.2

 המתחם בנוסף לקליטה המפורטת של כל מבנה ומבנה. 

השלמה לסקר קיים כל מבנה יקבל ריבוע פוליגון ובו מס' בית ממוקם   6.2.3

 במרכז המבנה. 

 



  

 ( לכל תחום  י”מפרט מפיספק רצף פוליגונים סגורים ) על פי  הקבלן  פוליגונים סגורים 6.3

 השיפוט של העירייה הכוללים :

פוליגונים של המבנים תוך אבחנה בן מוסדות ציבור לסוגיהם ולמבנים  6.3.1

 (.2200-2201פרטים ) 

גבול אתר ארכיאולוגי, גבול מגרש משחקים וספורט,  2100-2103שכבות  6.3.2

בית עלמין וקווי תחום כללים ) עם ציון שם/ סוג ( המאפשרים הגדרת 

 שטחי ציבור.

שאית להגדיר שכבות )של פוליגונים סגורים( נוספות על פי העירייה ר 6.3.3

 הצורך. 

 

, יוצגו באמצעות קו שפת הפרט המתאים. קווים אלה יהיו  כבישים, שבילים ודרכים  6.4

 רציפים ויכללו קווי אי תנועה, גם במקרה וצד הדרך מוגדר על ידי קווי צבע אופרט אחר.

וליגונים סגורים בשכבה כפ י”מפרט מפכל הכבישים יבנו בנוסף לשכבה  6.4.1

המגדיר את צידי הדרך וסגירתו מצומת ( על ידי שכפול קו 2450נפרדת )

 לצומת .

 ( .2451כל אזורי החניה יוגדרו על ידי פוליגון סגור בשכבה נפרדת ) 6.4.2

( שכבת מדרכה 2452( יצורף פוליגון נוסף )2408בנוסף לשכבת המדרכות ) 6.4.3

הנחיות שכבת הכבישים מצומת כפוליגון סגור, הפוליגון ייסגר על פי 

 לצומת.

בלוק  י”מפרט מפשכבת צירי דרכים שתיבנה מצומת לצומת על פי מפרט  6.4.4

 -של ציר הדרך )הצמדה של ה Polyline -שם הרחוב יוצמד במדויק ל

Insertion Point ל- Polyline של ציר הדרך. לattribute  של ציר הרחוב

רף נתון של רוחב דרך ממוצע יוצמד גם קוד הרחוב של הלמ"ס, לבלוק יצו

בנוסף לשם רחוב ומספר למ"ס. במקומות בהם לא קיים קוד למ"ס 

. שם הרחוב יוצמד לכל מקטע מצומת עד 9999לכתובת יצורף קוד עירוני 

 צומת פעם אחת בלבד.

קליטת קו ציר דרך יהיה בהתאם לכיוון מספור הרחוב מהמספר  כוון 6.4.5

 הנמוך לגבוה. 

י דרך )או יותר( יש לוודא שהקווים נחתכים בהצטלבות של שני ציר 6.4.6

בנקודת ההצטלבות. כלומר הצטלבות של שני קוים תיצור ארבעה 

 מקטעים של קוים.

הצומת של צירי הדרכים יקבל מספור שיסומן על ידי נקודה בשכבה  6.4.7

ובלוק יוגדר מספר צומת כמספר רץ. מס' הצומת יותאם למס'  2455

 קבל שכבת מספרי צמתים מרומזרים.הרמזור בצומת אם קיים. הקבלן י

במידה וקיימת כיכר, אם לרחוב המקיף את הכיכר יש שם ייחודי, יש  6.4.8

לקלוט את ציר הדרך של הכיכר כמו כל ציר דרך של רחוב אחר. במידה 

ולרחוב הכיכר אין שם ייחודי, ציר הדרך ייקלט כאילו הצומת הינו צומת 

 רגיל ללא כיכר .

 



  

 עירונישכבת גינון  6.5

כולל כל הגנים העירוניים ושטחי  –לתחום )פוליגון סגור( את כל שטחי הגינון בעיר יש 

  הגינון הרציפים בצידי הדרכים, כולם ימופו כפוליגונים סגורים.

 הנושאים שייקלטו במסגרת נושא זה הם 6.5.1

 שכבת גבולות גדר גן, כולל מס' הגן שיסופק ע"י)קוד גינה(. 6.5.1.1

 .מ'1שכבת צמחי כיסוי עד גובה  6.5.1.2

 מ' ומעלה 1בת שיחים מגובה שכ 6.5.1.3

 שכבת מדשאות. 6.5.1.4

 שכבת עצים בוגרים. 6.5.1.5

 מ' קוטר הנוף. 3שכבה של עצים צעירים עד  6.5.1.6

 

 מגרשי ספורט הציבוריים  6.6

 .ולתת שם לכל מגרש )ככל שיש( ש לתחום פוליגונלית את כל מגרשי הספורט הציבורייםי

 עמודי חשמל: מיפוי 6.7

מפרט מל כללי' עפ"י )'עמוד חש 3901עמודי החשמל ייקלטו בשכבה  6.7.1

 (.י”מפ

. על פי הקיים או על פי נומרטור רץ  (idלכל עמוד יינתן מזהה ייחודי ) 6.7.2

 ".  1"-סדר עולה רציף החל מהמזהים יינתנו עפ"י 

 לא נדרש סיווג של עמודי החשמל )אלא רק מיקומם(. 6.7.3

 .עבור כל עמוד יקלט מתח גבוה / מתח נמוך  6.7.4

 .עירוניעבור כל עמוד ייקלט האם קיים פנס  6.7.5

 תשתית ניקוז  6.8

 קליטה על בסיס מפות וקבצים הקיימים בעירייה  6.8.1

הקמת על הקבלן להשתמש בכל חומר הקיים בעירייה לצורך  6.8.1.1

לפנות לאחראי בנושא זה בעירייה על הקבלן  שכבת הניקוז .

 .לקבלת כל המידע הקיים

הקבלן ימחשב את המידע שקיבל בסעיף קודם על פי מפרט  6.8.1.2

המחשוב יכלול את מפות העדות ואת אחיד של העירייה . 

 קבצי המחשוב. 



  

בכל המקומות בהם חסר מידע רוחבי כמו שנת הנחה , סוג  6.8.1.3

 חומר וכד', יפנה הקבלן לקבלת הנחיות.

לאחר קליטה ראשונית הקבלן יציג את המיפוי שבוצע לאחר  6.8.1.4

הקליטה הראשונית בפני האחראי על הניקוז  לקבלת אישור, 

את הקבלן ככל שיהיו חוסרים ועל האחראי על הניקוז ינחה 

 הקבלן להשלימם בהקדם.

 על הקבלן לקבל אישור מהעירייה לתחילת עבודה בשטח . 6.8.1.5

  קליטה על בסיס יציאה לשטח 6.8.2

 

 שלב זה יבוצע לאחר שלב מחשוב מידע הקיים בעירייה .

 כוללהניקוז אימות בשטח של כל מרכיבי תשתית יבוצע  6.8.2.1

 פי-על אלפה נומרי  ( והשלמת מידע ניקוזפתיחת שוחות )

וזאת לצורך קליטת נתונים מלאה השכבות המצורף מפרט 

 ומדויקת.

על הקבלן להקים את שכבת הניקוז ולהוסיף את הפרטים  6.8.2.2

 בהתאם לנדרש במפרט השכבות .

למען הסר ספק, מכרז זה כולל את אחריות המציע להפעיל  6.8.2.3

את כל הנדרש לאיתור התשתיות שבתכולת המכרז וזה כולל 

יתר את איתור התשתיות באמצעות מכשור מתאים בין ה

 לאיתור השוחות .

 האחריות לפתיחת השוחות הינה של הקבלן בלבד. 6.8.2.4

לאחר קליטה ראשונית הקבלן יציג את המיפוי שבוצע לאחר  6.8.2.5

הקליטה הראשונית בפני האחראי על הניקוז , לקבלת אישור 

לשלמות המיפוי, האחראי על הניקוז ינחה את הקבלן ככל 

 ו חוסרים ועל הקבלן להשלימם בהקדם.שיהי

מזהה תשתית ניקוז )מרזבים  קבלןבמקומות בהם ה 6.8.2.6

ומערכות ניקוז עירוניות( המתחברת לתשתית ביוב ידווח 

 למזמין. קבלןה

 תשתית מאור 6.9

 מיפוי ומחשוב תשתית   6.9.1



  

על המציע לקלוט מהשטח את כל תשתית המאור הקיימת  6.9.1.1

כולל פנסים על  )כולל עמודים ומרכזיות( בתחום השיפוט

 עמודי חברת חשמל. 

על המציע להקים את שכבות העמודים והמרכזיות ולהוסיף  6.9.1.2

 את הפרטים בהתאם לנדרש במפרט השכבות .

על פי הקיים בשטח או על  (idלכל עמוד יינתן מזהה ייחודי ) 6.9.1.3

 פי נומרטור רץ .

 לשייך את העמוד למרכזיה המתאימה.  6.9.1.4

 

 תוצרים לשלב פוטוגרמטריה: 7

 דונם מיפוי לביקורת ויכלול: 500חלק של כ  יימסרת הקליטה ) שלב פיילוט ( בתחיל 7.1

 חישובי אירוטריאנגולציה. 7.1.1

 נתוני אוריינטציה  לכל מודל בנפרד. 7.1.2

תרשים נקודות בקרה, נקודות מעבר וקשר, אשר יציגו את הקשרים  7.1.3

הגאומטרים על רקע גבול המיפוי וגבולות המודלים המשמשים את 

 קודה ירשם שמה ודיוקה היחסי . המיפוי, על כל נ

נתוני נקודות הבקרה מסודרים בספר נקודות בקרה שיכלול, מפת  7.1.4

נקודות בקרה על רקע המיפוי לכל העירייה, רשימת קואורדינאטות, 

תיאורי נקודות, צילומי הנקודות, החומר יימסר כספר המרכז את כל 

 המקושר לתמונות. EXCELהנתונים ו

כל פרטי המיפוי הנקודתיים, קווים ופוליגונליים ימסרו בפורמט מתאים  7.1.5

 ויהיו לאחר טופולוגיה קווית ופוליגונלית.

 

 יימסר לביקורת בסיום קליטת הנתונים וסקרי שדה : לאחר אישור הפיילוט 7.2

קובץ אחד לכל הישוב, ובנוסף קבצים נפרדים. העירייה תנחה את הקבלן  7.2.1

 הקיימת על פי הצורך. GISלמסירת שכבות למערכת ה

בקובץ ניפרד ימסרו, נקודות גובה וקווי גובה. הקובץ יכלול נקודות  7.2.2

הגובה בסריג רגולארי, קווי אי רציפות הטופוגרפיים, נקודות גובה 

 .DISו   REGבודדות, קווי גובה וקבצי 

 

כל החומר ייבדק ע"י מבקר איכות של העירייה, במקרה של אי התאמות, החומר יוחזר  7.3

ימי עבודה החל ממסירת  21בלן לתיקונים. לו"ז לבקרת איכות על החומר לא יעבור על לק

התוצרים לגורמים המשתתפים, על הקבלן במקביל לתקן את החומר ולהחזיר לביקורת 

 ימי עבודה מקבלת הדרישה לתיקונים. 14נוספת תוך 

 



  

 שכבות עירוניות  .8

 כללי. 7.1

על  י”מפו מפרט המפרט הטכני לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי הינ 7.1.1

נספחיו, והתוספות המפורטות בנספח זה  לגבי תכסיות 

 ותשתיות.

כל פרט שאינו משויך לאחת השכבות הנדרשות במיפוי הבסיסי,  7.1.2

יוגדר בשכבה זמנית נפרדת לאחר אישור בין הצדדים אשר 

 תושלם בסקר שדה לאחר גמר המיפוי הפוטוגרמטרי.

ימוש. הקבלן הזוכה העירייה תגיש מפרט שכבות וסימבולים לש 7.1.3

יבדוק את השכבות ויגיש לעירייה לפני תחילת העבודה הצעה 

לסימבולים גראפיים לכל ישות שלא במפרט, העירייה רשאית 

לשנות את הצעת הקבלן והקבלן מתחייב להשתמש בסימבולים 

 גראפיים שאושרו ע"י העירייה.

הקבלן הזוכה יגיש לפני תחילת ביצוע העבודה תוכנית עבודה  7.1.4

מפורטת לביצוע העבודה, כולל סימבולים ושכבות שלא הוגדרו 

במפרטים השונים, הקבלן יתחיל בביצוע העבודה רק לאחר 

 אישור תוכנית העבודה ורשימת שכבות וסימבולים ע"י העירייה.

, DXFהקבלן יגיש את התוצרים על גבי מדיה מגנטית, בפורמט  7.1.5

 רייה.כפי שיסוכם מול העי SHP, ובפורמט DWGבפורמט 

בגמר ביצוע פעילות הפוטוגרמטריה על הקבלן להשלים בסקרי  7.1.6

שדה את כל הפרטים אשר לא התקבלו מהתצ"א, סקר שדה זה 

ואת  י”מפישלים בין היתר,  את כל השכבות הכלולות במפרט 

 השכבות העירוניות המפורטות בסעיף שכבות עירוניות בפרק זה . 

עבודה את השכבות הקבלן בשיתוף העירייה יגדירו בתחילת ה 7.1.7

ותחולתם, אותם מחויב הקבלן להגיש בגמר העבודה לצורכי 

הקיים בעירייה המוקם על פי הפורמטים הנדרשים )ראה  GISה

 (. 6.6סעיף 

 

 הנחיות מיוחדות  .9

למסמך זה או מפרט הטכני תידון לגופו   י”מפכל סתירה שתימצא בין הנחיות מפרט  9.1

 של עניין מול  ממונה בעירייה.

יבוצע על פי מפרט שיימסר לקבלן הזוכה על פי מערכת   הנתונים גון כל קבציאר 9.2

 בעירייה. GISה

נתוני המיפוי ימסרו למבקר איכות מטעם העירייה ורק לאחר אישור מבקר האיכות  9.3

 יועברו מפות וקבצים חתומים על ידי מודד מוסמך למזמין.

נושא שלא ברור ולכל  העירייה תנחה את הקבלן הזוכה לפני תחילת הפעילות לכל 9.4

 .י”מפשכבה שתבוצע ואינה מוגדרת במפרט 



  

בנוסף לשכבות המפרט יש לקלוט ולארגן שכבות עירוניות כגון, כבישים מדרכות,   9.5

ככרות, מבנה ציבור ושטחי ציבור על ידי יצירת קבצים נפרדים לכל שכבה ) כולל 

 פוליגונים סגורים ( הכל על פי הנחיות העירייה. 

 א מתחייבת לעשות את כל השכבות הרשומות במפרט או בכתב הכמויות.העירייה ל 9.6

המיפוי ומפת התצלום )אורתופוטו( מודפס או קובץ במדיה המגנטית, יהיו מלווים  9.7

בהצהרת המודד על פי התקנות ובה יציין הקנ"מ של התצלום, את נתוני הסריקה, 

 ה.גודל פיקסל הקרקעי או כל נתון נוסף של דיוק או שיטת עבוד

הקבלן מחויב להשלמות שדה בהתאם לדרישות, ההשלמות יבוצעו בשיטת מדידה  9.8

. ההשלמות יכללו את כל  GPSקוטבית או ניצבת מפרטים המופעים במפה או 

הפרטים המוסתרים בתצלום כגון מבנים, אבני שפה, גדרות כולל פרטי מים וביוב  

 שלא נראו בתצ"א .

 .במשך כל תקופת ההתקשרות חשבונו  טעויות של הקבלן תתוקנה על ידו ועל 9.9

 

 
 

 :מיפויהתיחום 
 

 דונם   6477-כ: פתוח שטח
 דונם  9524-כ:  בנוי שטח

 דונם  16,000''כ שטח המיפוי : כסה
 
 

 



  

 
 טבלאות' בפרק 

 שיש למפות במסגרת מכרז זה להלן הטבלאות הכלליות עבור כלל הישויות
 
 

מספר 
 טבלה

 תיאור טבלה

  מיקום 1

 הנחה/התקנהצורת  2

 סטטוס הנדסי 3

 סטטוס תחזוקתי 4

 
 

 מיקום

 תיאור קוד

 מרכז הכביש 1

 צד הכביש 2

 מפרץ חנייה 3

 מדרכה 4

 אי תנועה 5

 גינה ציבורית 6

 שדה 7

 ואדי 8

 חצר 9

 בתוך מבנה 10

 חניה 11

 לא ניתן להשלים מידע 99

 

 

 

  



  

 צורת הנחה/התקנה

 תיאור קוד

 עילית 1

 עיתקרק-תת 2

 לא ניתן להשלים מידע 99

 

 סטטוס הנדסי

 תיאור קוד

 פעיל 1

 לא פעיל 2

 מתוכנן 3

 מבוטל 4

 לא ניתן להשלים מידע 99

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

TYPE טבלה( קוד )ראה סוג מרחב מוגן 

SIZE נומרי גודל 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 
 
 

 

 

 

 



  

 תשתית ניקוז

 

 תיאור טבלה מספר טבלה

 צינור ניקוז 1

 חיבור ניקוז 2

 תעלה פתוחה 3

 מעביר מים 4

 קולטן 5

 תא תפיסה 6

 תא ניקוז 7

 

 

מספר 
 ישות

וג ס
 תשתית

שם 
 ישות

מספר  שם הבלוק
 שכבה

קטע  ניקוז 1
צינור 
 ניקוז

Drainage_Pipe_section 4901 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME  נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

START_HOUSE_NUM
BER 

 נומרי קטע מס' בית ראשית

END_HOUSE_NUMBE
R 

 רינומ מס' בית סוף קטע

START_LOCATION  קוד )ראה טבלה( מיקום 

DIAMETER נומרי קוטר צינור 

LENGTH נומרי אורך הקטע 

SLOPE נומרי  שיפוע 

IL_OUT I.L. נומרי יציאה 

IL_IN I.L. נומרי כניסה 



  

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר הצינור 

INSTALLATION_YEA
R 

 נומרי שנת הנחה

UPDATING ריךתא תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 
 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

מספר  שם הבלוק שם ישות
 שכבה

חיבור  ניקוז 2
 ניקוז

Connect_ Drainage 4902 

 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

DIAMETER נומרי קוטר צינור 

LENGTH נומרי אורך הקטע 

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך 

SLOPE נומרי שיפוע 

IL_OUT I.L. נומרי יציאה 

IL_IN I.L. נומרי כניסה 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר הצינור 

INSTALLATION_YEA
R 

 נומרי שנת הנחה

UPDATING תאריך תאריך עדכון 



  

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

TYPE_CONNECT נומרי-אלפא סוג חיבור 

END_CAP נומרי-אלפא חסימה זמנית 

SOURCE בלה(קוד )ראה ט מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

שם 
 ישות

מספר  שם הבלוק
 שכבה

קטע  ניקוז 3
תעלה 
 פתוחה

Drainage_open_canal 

 

4903 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME  נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי ובקוד רח 

START_HOUSE_NUM
BER 

 נומרי מס' בית 

START_LOCATION  קוד )ראה טבלה( מיקום 

WIDHT נומרי רוחב תעלה 

FORM_SECTION נומרי-אלפא צורת חתך תעלה 

LENGTH נומרי אורך הקטע 

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך 

SLOPE נומרי  שיפוע 

IL_OUT I.L. נומרי יציאה 

IL_IN I.L. נומרי כניסה 

TL_OUT T.L. נומרי יציאה 



  

TL_IN T.L. נומרי כניסה 

MATERIAL  קוד )ראה טבלה( תעלהחומר 

INSTALLATION_YEA
R 

 נומרי שנת הנחה

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא חר ביצועמס' תכנית לא 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

שם 
 ישות

מספר  שם הבלוק
 שכבה

מעביר  ניקוז 4
 מים

Drainage_Transfer 4904 

 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב ראשית קטע 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

START_HOUSE_NUMB
ER 

 נומרי ס' בית ראשית קטעמ

START_HOUSE_SUB_N
UMBER 

 נומרי-אלפא תת מספר בית ראשית קטע

END_STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב סוף קטע 

END_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית סוף קטע 

END_HOUSE_SUB_NU
MBER 

 נומרי-אלפא תת מספר בית סוף קטע

START_LOCATION  קוד )ראה טבלה( מיקום 

DIAMETER נומרי קוטר צינור 

LENGTH נומרי אורך הקטע 



  

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך 

SLOPE נומרי  שיפוע 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע 

IL_OUT I.L. נומרי יציאה 

IL_IN I.L. נומרי כניסה 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר הצינור 

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 
 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

שם 
 ישות

 מספר שכבה שם הבלוק

 Drainage_inlet  4921 קולטן ניקוז 5

 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

DEEP נומרי עומק 

IL   I.L.נומרי קולטן 

TL   T.L. נומרי רשת 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר 

INSTALLATION_YEAR נומרי התקנה שנת 



  

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

SUBMIT_STORM קוד )ראה טבלה( סה"כ תאי תפיסה 

BORDER_STONE קוד )ראה טבלה( אבן צד 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT ומרינ-אלפא הערות 

 
 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

מספר  שם הבלוק שם ישות
 שכבה

תא  ניקוז 6
 תפיסה

Sub_drain_inlet  4922 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

DIMENTION נומרי מידות תא תפיסה 

DIMENTION_UNIT נומרי-אלפא יחידת מידה 

DEEP נומרי עומק 

IL I.L. נומרי תא תפיסה 

TL    T.L. נומרי רשת 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר 

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

BORDER_STONE קוד )ראה טבלה( אבן צד 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 
 



  

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

מספר  שם הבלוק שם ישות
 שכבה

 Drain_bore  4925 תא ניקוז ניקוז 7

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

DIAMETER נומרי קוטר 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק 

TL ( רום מכסהT.L.) נומרי 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר 

MIDDLE_SLOPE קוד )ראה טבלה( אמצעי ירידה 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

TYPE_COVER קוד )ראה טבלה( סוג מכסה 

FORM_COVER ה טבלה(קוד )רא צורת מכסה 

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 תשתית מאור 

 שם ישות מספר ישות

 עמוד תאורה  1

 מאור 2

 מרכזיה 3

 רמזור 4

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

שם 
 ישות

מספר  ם הבלוקש
 שכבה

עמוד  מאור 1
 תאורה 

Lamppost 4421 

 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

Lamppost_no נומרי מספר עמוד 

Lamppost_type קוד )ראה טבלה( סוג עמוד 

 קוד )ראה טבלה( סוג פנס סוג פנס

Switchboard_number אלפה נומרי מספר מרכזיה 

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 



  

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

מספר  שם הבלוק שם ישות
 שכבה

 light_bore  4429 מאורתא  מאור 2

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק 

L_T ר( ום מכסהT.L.) נומרי 

MATERIAL קוד )ראה טבלה( חומר 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד )ראה טבלה( סטטוס הנדסי 

TYPE_COVER קוד )ראה טבלה( סוג מכסה 

FORM_COVER קוד )ראה טבלה( צורת מכסה 

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

שם 
 ישות

מספר  שם הבלוק
 שכבה

 Switchboard_number 4429 מרכזיה מאור 3

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

Switchboard_NUMBER  נומרי מרכזיהמספר 

Switchboard_name  ומרינ-אלפא שם מרכזיה 



  

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

LOCATION קוד )ראה טבלה( מיקום 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

AS-MADE_NAME נומרי-אלפא מס' תכנית לאחר ביצוע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

  



  

 גנים ציבוריים

 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות

גנים  1
 ציבוריים

 PUBLIC גן ציבורי
PARK 

 

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

PARK NUMBER נומרי מספר פארק 

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

 נומרי  טחש שטח

 קוד )ראה טבלה( סוג הצללה סוג הצללה

FLOORING TYPE קוד )ראה טבלה( סוג ריצוף 

GARDEN FURNITURE קוד )ראה טבלה( ריהוט גן 

LIGHTING קוד )ראה טבלה( תאורה 

PLAYGROUND 
מתקן 

 לפעוטות
 קוד )ראה טבלה(

FITNESS_FACILITY קוד )ראה טבלה( מתקני כושר 

SIZE מרינו גודל 

FENCE נומרי גדר 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 



  

   עירוניגינון 
 

 שם ישות מספר ישות

 שכבת מדשאות 1

 .מ'1שכבת צמחי כיסוי עד גובה  2
 

 מ' ומעלה 1שכבת שיחים מגובה  3
 

 שכבת עצים בוגרים. 4
 

מ'  3שכבה של עצים צעירים עד  5
 קוטר הנוף

 

 

מספר 
 ישות

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית

1 GARDENING    

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

TYPE  )קוד )ראה טבלה 

 נומרי גודל גודל

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מידע מקור 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 
 
 
 

ספר מ
 ישות

סוג 
 תשתית

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות

2     

 



  

 ערך מילוי תיאור שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

 קוד )ראה טבלה(  סוג

 ומרינ גודל גודל

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 



  

 
 

   מתקני ספורט

 

 שם ישות מספר ישות

    תקן ספורטמסוג   1

 

 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות

מתקני  1
 ספורט

תקן מ
 ספורט

SPORT_FACILITY  

 

 ערך מילוי רתיאו שם השדה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית 

SPORT FACILITY 
NUMBER 

מספר מתקן 
 ספורט

 נומרי

TYPE  קוד )ראה טבלה( סוג מתקן 

UPDATING תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד )ראה טבלה( מקור מידע 

COMMENT נומרי-אלפא הערות 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      תשתיות כללי
 
 

מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות

תשתיות  1
 כללי

  BORE_GENERAL שוחה כללי

 

 ערך מילוי תיאור שם השדה

 נומרי מספר שוחה מספר שוחה

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב 

STREET_CODE נומרי קוד רחוב 

HOUSE_NUMBER ומרינ מס' בית 

 קוד  תשתית תשתית

 קוד קוטר מכסה קוטר מכסה

 סטטוס תחזוקתי
סטטוס 

 תחזוקתי
 קוד

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  '1 נספח א

 
 
 ערדעיריית 
 
 15/2021  רמכרז מספ

 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 

 (SLAהסכם רמת שרות ) (SLAהסכם רמת שרות )

 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי זכות הפיקוח על ביצוע העבודות השמורה לעירייה אינה אלא  .1
זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין  הסכםיקיים  הספקאמצעי להבטיח כי 
 שרות לנותן שרות.

הספק מתחייב להעביר לעירייה דו"חות ועדכונים, על פי דרישת הממונה, ובתדירות שתקבע על  .2
 ידו מעת לעת, אודות מתן השירותים והעבודות כמפורט בנספח א' 

ות רצון משירותי הספק. הסקר יבוצע על ידי ציונים אודות שביע ןהעירייה תבצע סקרים ותית .3

 .העירייה בהתאם למפרט בנספח א' 

 . הספק מתחייב לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המופיעים במכרז כמפורט בנספח א' .4

 לפגוע שלא מנת על העירייה" ע שיקבעו במועדים והשירותים תמיכהאת כל ה לספקמתחייב  הספק .5
 במועדים החסרה התוכנה להשלמת התחייבויותיו אחר למלא. העירייה של השוטפת בפעילות

 .שקבע

למען  לרמת שרות אותו ייתן לעירייה.הספק התחייבות  המהוו המפורט במסמך א' ובנספח זה .6
ממסמכי הספק איננו מחליף ואינו מבטל סעיף או התחייבות של  סעיף זהמובהר כי  ספקהסר 

 המכרז.

לא יקיים את  הספקבהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. במידה ומתחייב לעמוד  קנסות הספק .7
בסכומים המצטברים המופיעים בטבלה.  הספקהתחייבויותיו, תהיה העירייה רשאית לקנוס את 

ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי  ספקהסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של העירייה ל
 ת. כל הסכומים בטבלה הם בשקלים שלמיםהקנסות יחולטו הסכומים מתוך הערבות הבנקאי

 

 

 

 



  

לוז משוער  נושא 
ממתן 
אישור 

לתחילת 
 עבודה

קנס עבור כל 
חודש פיגור 
במהלך רבעון 
ראשון של 

 פיגור

קנס עבור כל 
חודש פיגור 
במהלך רבעון 

 שני של פיגור

פוטוגרמטריה והטמעה 
 GIS  במערכת 

חמישה 
 חודשים

500  ₪ 750  ₪ 

 הקנסותהפעלת מנגנון  .8

ת השירותים ספקעל פיגור בא הספקאו מי מטעמו יודיע בכתב לנציג  הממונה מטעם העירייה .8.1
יבדוק טלפונית כי נתקבלה ההודעה אצל ו, בנספח א' למסמכי המכרז כפי שהם מופיעים

 ספירת הימים תחל בתוך שלושה ימים ממועד קבלת ההודעה. הספק.

את  ספקגם לפני המועד בו אמור היה ל ספקל הישלחההודעה על פיגור עתידי צפוי יכולה ל .8.2
 השרות המופיע בטבלה זו.

 

 

 



 נספח ב'
 

 2021-15מכרז 
 למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 
  הצעה כספית 

 
 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 

 

 

 

 

 

 דות פוטוגרמטריה אורטופוטועבו – 2פרק  
מ
 ס

כמות  תיאור הפריט נושא
 משוערת

יחיד
 ה

 מחיר סה"כ מקסימום מינימום
 לנושא

 פוטוגרמטריה   .1
 בנוישטח 

"שטח  מיפוי
 בנוי"

כולל : טיסה, 
נקודות 

בקרה, מיפוי 
פוטוגרמטרי 

מפרט לפי 
, סקר י”מפ

והשלמות 
שדה, ארגון 

נתוני המיפוי 
ותוצרים. 

. 1:500קנ"מ 
ראה מפרט )

טכני פרק ב' 
פוטוגרמטרי
ה והשלמות 

 (שדה

9254 
 

  ₪  20 ₪  15 דונם

 פוטוגרמטריה   .2
 ב"שטח פתוח"  

מיפוי ב"שטח 
ראה )פתוח"  

מפרט טכני 
פוטוגרמטרי
ה והשלמות 

 (שדה

  ₪  7 ₪  5 דונם 6477

הכנת פורמט   .3
SHP  

הכנת פורמט 
SHP  

  ₪  5,000 ₪  4,000 יח' 1

  סה"כ סכום כולל  



 'גנספח 

 15/2021  רמכרז מספ

 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות הביצוע(

 לכבוד

 עיריית ערד

 א.נ.,

 

 בקשר להסכם מיום                      )להלן: "ההסכם"( _ "ערבות הביצוע"___רבות מס' עהנדון: 

ארבעים ש"ח )ובמילים:  ארבעים וחמש אלףסכום עד לסך של  כלהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

"( החייבאלף ש"ח( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: " וחמש

 בקשר עם ההסכם שבנדון.

דינו בתוספת כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על י

הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות 

מדד חודש "( גבוה מהמדד החדשזה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

"( נשלם לכם את אותו המדד הבסיסי)להלן: " 2021לאוקטובר  15-שיתפרסם ב 2021ספטמבר 

 סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, תשומות הבניה המונח "מדד" פירושו מדד 

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, 

 ו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומ

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל. _____________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

________________ __ הגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הואכל דרישה על פי ערבות זו צריכה ל

 .עד לתאריך האמור לעיל

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                       
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 שלום רב,

   צו התחלת עבודההנדון: 
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 ________  מתאריך:החל 

 בעבודה :הנכם מתבקשים להתחיל 

 במסגרת החוזה שבנדון.

 ________טל: _________המפקח על העבודה הוא:    מחלקת:

  מגדיר  מסגרת כספית לביצוע עבודות ללא התייחסות לתקציב הזמין.  15-2021חוזה  מס' 

 בהתאם לתקציב שכרגע בידי העירייה , צו התחלת עבודה זה מוגבל  להיקף העבודות 

 כולל מע"מ והתייקרויות .__________   על סך: 

 (._________ביצוע העבודה מתב"ר)

 הכניסה לשטח וכל שלבי העבודה כולל הזמנת חומרים רק לפי הנחיות כתובות של המפקח.

 פסולת הבניה תועבר על ידי הקבלן רק לאתר פסולת בנין מאושר שמיקומו באזור תעשיה ערד.

 

 בכבוד רב, 

 

 מנהל מחלקת _________        

 

   מנהל מח' אחזקה -מיכאל שריקי              מנכ"ל העירייה -גרי עמל  העתק:  
 מנהלת המוקד עירוני  -מעיין וייצמן   סגן ומ"מ ראש העיר -דודי אוחנונה 
  מנהל מח' תברואה  -שמוליק אורן   מהנדסת העיר  -מרים אלחדד  
  מנהל מח' גנים ונוף – יואב פליישר  רייהגזברית העי -רינה יוסף 
 קב"ט העירייה -עוזרת גזבר                        ליאור הירש  –אסתר אנגל  
 דובר  העירייה -יהושוע אשכנזי                             
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 תעודת השלמה

 

מיפוי  –פרוטוגרמטרי והשלמות שדה מיפוי בתאריך __________ נערכה קבלה סופית של עבודות 

 .15-2021מס'  מכרז"( על פי העבודות)להלן: "בעיר ערד  ממוחשב על כל שטח השיפוט

 

 

 בקבלת העבודות השתתפו: 

 הקבלן _________________________________

 המפקח על העבודות  _______________________

 __________________________   העירייה נציג

 

העבודות הושלמו על ידי הקבלן _________________ בהתאם לדרישות שנרשמו בפרוטוקול 

 ____________________.מיום 

 אנו מאשרים בזה שהעבודות והתיקונים בוצעו לפי דרישות התוכניות והמפרטים.

 

______________        _______________ 

 נציג החברה                  מפקח העבודות
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 לכבוד

 עיריית ערד

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרת העדר תביעותהנדון: 
 

הרינו מאשרים בזאת שהחשבון הסופי שהגשנו, אשר אושר על ידכם ביום _________ והעומד על 

סך של ______________ ש"ח )ובמלים: ___________________________________ ש"ח( 

וההסכם על פיו  15-2021מס'  מכרזמהווה סכום סופי ומוחלט של כל התביעות שיש לנו בקשר עם 

 שנכרת בינינו.

 

 המכרז ועם הרינו מאשרים בזאת כי אין לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נוספות בקשר עם

 ההסכם הנ"ל.

 

 

 

 בכבוד רב,         

 

    _________________ 

 חתימה וחותמת                 

 



 ' זנספח 

 15/2021  רמכרז מספ
 מכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

 

 

 1976 –ב' לחוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו 2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 

 

אני החתום מטה, מר / גב' _______________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 כדלקמן:מצהיר/ה בכתב 

 

אני הוסמכתי כדין על ידי )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה בהליך  .1

 מכרז מס' ____________________, )להלן: "ההליך"(.

גם בעל השליטה בו או חבר  -המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

שמעותה בחוק ניירות ערך, כמ –בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )השליטה 

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור 1968 –התשכ"ח 

בשנה שקדמה למועד הגשת  1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 –בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק  , ואם הורשעההצעה להליך

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך.

גם בעל  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

במהותו  השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה

של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי  להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו

פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע 

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(,  –מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה 

, ואם 1987 –, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז (1981 –התשמ"א 

במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות  –הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 

במועד הגשת ההצעה  –ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבידות או יותר לפי אותו חוק 

 נה.להליך חלפו שלש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 ____________________ שם המשתתף: _______________  שם נותן התצהיר:

 ____________________ מספר ח.פ.: _________________  מס' תעודת זהות:

 ______________ ________________  חתימת נותן התצהיר: חתימת המשתתף:

 אישור עו"ד

 אני משמש כעורך הדין של:________________  ח.פ: ______________ )להלן: "המשתתף"(



 הנני מאשר בזאת כי :__________________ ת.ז.: ________________ הינו בעל השליטה

ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן 

 :__________________ ח.פ: _________________.הצהרה זו בשם התאגיד

הנני מאשר בזאת כי: _________________ נושא ת.ז:______________, לאחר שהזהרתיו 

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
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 נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה

 תאריך:______        לכבוד                                                                                                               
 עיריית ערד

 א.ג.נ,

 הנדון: הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד
 הרשות ו/או לחבר המוצעה )יש למחוק את המיותר(

 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 הקובע כדלקמן: א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בן, לא יהיה צד  עשרה אחוזים בהונו
, אח או בן זוג, הורה, בן או בת –לחוזה או לעסקה עם העירייה לעניין זה, "קרוב" 

 אחות".
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית, לעניין זה, "חבר 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  –מועצה" 
 )ב(. 5 –( )ב( ו 1) 1"קרוב בסעיף הגדרות "בעל שליטה" ו

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

ו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום זוגו או שותפ-עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה".

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף מחק את המיותר) יש / איןבין חברי מועצה העירייה  2.1
 לא סוכן או שותף. 

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם מחק את המיותרלי ) יש/אין 2.2
תאגיד באמצעותו הגשתי את חלק העולה על עזרה אחוזים בהונו או ברווחיו של ה

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –( בן למחוק את המיותרלי ) יש/אין 2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 

שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של  הנני מצהיר .4
 ניגוד עניינים מול העירייה.

 
כמו כן, הנני המתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר  .5

 עלול להעמידני במצב של ניגוד עניינים.
 

נכונים ומלאים, והאמור בהצרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם  .6
 אמת.

 
 

 שם המשתתף:________________              חתימת המשתתף:________________
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

בכל תקופת הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור בהוראות כל דין  הקבלן מתחייב לקיים
ובכלל זה, בחוקי העבודה המפורטים להלן וכל  חוק אחר רלוונטי גם אם לא הופיע ברשימה שלהלן, כפי 
 שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות.

  
נאי זה הינו מתנאי היסוד של ההתקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה יסודית של ת

 ההסכם על כל המשתמע מכך.
 

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 
 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 
 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשיא 
 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 
 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 
 .1959 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 .1995 –ומי )נוסח משולב(, תשנ"ה חוק הביטוח הלא
 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 
 

המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדים 
 אצל הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

 
 
 
 

            __________________      __________________                    ________________ 
 תימה וחותמת       ח              תאריך                                              שם מלא                                       

 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 

 _____________ הופיע בפני מר אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום
 

_________________ נושא ת.ז _________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 
 
 
 

                                                                    ___________________ 
 חתימת עורך דין                                                                  
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 נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
 

 תצהיר
 

 
 :בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה

 
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.     "תושב ישראל":  
 "(.)להלן: "חוק החברות 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף       "בעל שליטה":    

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":       
 כמשמעו בחוק החברות.     "בעל עניין":         

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":               
   .1987חוק  שכר מינימום, התשמ"ז "חוק שכר מינימום" 

 
 –אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. _____________, נושא במשרת ____________ב 

 
 ______________ ח.פ _______________ )להלן: "המציע"(, לאחר)יש למלא את פרטי הגוף המציע( 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 
 בזאת כדלקמן:

 
 אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ____________________ נשוא מכרז מס' ______ .1

 
ל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר המציע ממלא אחרי הוראות כ .2

 מינימום והפרשות סוציאליות.
 

 בעל שליטה ו/או כל בעל נעיין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסקו/או כל מ אני הח" .3
 דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.

 
 י מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הננ .4

 

 
                        ____________________                            _____________________ 

 מצהירה               תאריך                                                                                       
 

 
 
 
 
 

 אישור
 

 אני הח"מ _____________עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________הופיע בפני מר
 

 _______________ נושא ת.ז _______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 
 

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 
 
 



                                                                        _______________________ 
 תימת עורך דיןח                                                                                     
 
 

 ' ינספח 
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 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
 

 תצהיר
 

 
 מוגשת על ידי חברה:בתצהיר זה מקום בו ההצעה 

 "תושב ישראל":       כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.
 )להלן: "חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268"בעל שליטה":          כמשמעו בסעיף 

 "נושא משרה":         כמשמעותו בחוק החברות.
 "בעל עניין":              כמשמעו בחוק החברות.

 .1968"שליטה":                 כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 .  1987חוק  שכר מינימום, התשמ"ז  עובדים זרים":"חוק 

 
 –אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. _____________ נושא במשרת ____________ב 

 
 )להלן: "המציע"(, לאחר )יש למלא את פרטי הגוף המציע( ______________ ח.פ _______________

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 
 בזאת כדלקמן:

 
 אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ____________________ נשוא מכרז מס' ______ .1

 
 משרה במציע, לא הורשענו בפסקאני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל נעיין ו/או כל נושא  .2

 בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה. עובדים זריםדין חלוט בעבירה לפי חוק 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 

 
                        ______________                            ___________________________ 

 מצהירה               תאריך                                                                                       
 
 
 
 

 אישור
 

 אני הח"מ _____________עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________הופיע בפני מר
 

 _______________ נושא ת.ז _______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 
 

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 
 
 

                                                                        _______________________ 
 ןחתימת עורך די                                                                                     

 



 נספח יא'          
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 טופס אישור על קיום ביטוחים 



 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים 

המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי . בהתאם למידע המפורט בה, אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין , יחד עם זאת. הפוליסה וחריגיה

 .למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

אוֹתאגידיםֹ/וֹערדֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעירייתֹ
אוֹחברותֹבנותֹ/עירונייםֹו

 .ל"ועובדיםֹשלֹהנ

 שם
ֹ
 

 ן"נדל☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

מיפוי פוטוגאומטרי : אחר☒
 והשלמות שדה 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______: אחר☐
 

 .פ.ח./ז.ת
____________ֹ

 .פ.ח./ז.ת
 

 מען
 ערד,6ֹחֹ"פלמ

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

גבולות חלוקה לפי 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

סכום / גבול האחריות
 ביטוח

ֹכיסוייםֹנוספיםֹבתוקףֹוביטולֹחריגיםֹ
 'ֹישֹלצייןֹקודֹכיסויֹבהתאםֹלנספחֹד

 מטבע סכום

ביט   'צד ג
______ 

  0,111,111  
 

ֹאחריותֹצולבת203ֹֹ ₪ 
ֹהרחבֹשיפוי203ֹ
ֹקבלניםֹוקבלניֹמשנה203ֹֹ
ֹויתורֹעלֹתחלוףֹלטובתֹמבקש203ֹֹ
ֹהאישורֹֹֹֹֹֹֹֹ
ֹל"תביעותֹהמל213ֹ
ֹראשוניות233ֹ
ֹרכושֹמבקשֹהאישורֹיחשבֹכצדֹג233ֹֹ

אחריות 
ֹמעבידים

ֹויתורֹעלֹתחלוףֹמבקשֹהאישור203ֹֹ ₪  01,111,111    
ֹמבוטחֹנוסףֹהיהֹויחשבֹכמעבידם213ֹֹ
ֹראשוניות233ֹֹ

 

 

אחריות 
 מקצועית

   
 
 
 

. ת
 : רטרו

 
______

____ 

ֹאובדןֹמסמכים201ֹ ₪  0,111,111 
ֹאחריותֹצולבת203ֹֹ
ֹהרחבֹשיפוי203ֹ
ֹויתורֹעלֹתחלוףֹלטובתֹמבקש203ֹֹ
ֹהאישורֹֹֹֹֹֹֹֹ
ֹמרמהֹואיֹיושרֹעובדים233ֹ
ֹשיהויֹעקבֹמקרהֹביטוח/עיכוב233ֹֹ
ֹראשוניות233ֹ
ֹ.חודשים6ֹֹתקופתֹגילוי223ֹֹ

 (*:'גיש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח , לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, בכפוף)פירוט השירותים 
ֹמתכננים/ֹיועצים023ֹֹֹ
ֹמיפוי033ֹ

 *שינוי הפוליסה /ביטול
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   01לתוקף אלא לא ייכנס ,  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח

 .השינוי או הביטול
 חתימת האישור

 :המבטח

 


