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 משתתפי המכרז

 שלום רב,

1/2021מכרז מסגרת פומבי )משותף( מס'   -תשובות הבהרה  – הנדון  

 מדידה וסקר נכסים שירותי לקבלת
 לרשויות מקומיות החברות באשכולות  GIS על בסיס  

יהודה ערים אשכול  איגוד, והעמקים הגליל אשכול ערים איגוד, אשכול רשויות גליל מזרחי ערים איגוד
 ושומרון 

 

 ידנית בלבדבמסירה ,  12:30בשעה  20/5/2021עד ליום  20/5/2021 –מועד אחרון להגשת הצעות במכרז  .1
 . לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי

המצ"ב למענה.  השירותים עודכן, ראו נוסח מעודכן של מפרט השירותיםתשומת לב המציעים, מפרט  .2
 למפרט. יש לצרף להצעה את המפרט המעודכן.  28-29פים התיקון בוצע בסעי

  -הבהרה להלן מענה לשאלות  .3

  

הסעיף  מס"ד
במכרז 

 

השאלה  עמוד  תשובה 

1.  

  כללי 

 
מתייחס אך ורק לגביי המכרז  האם

ארנונה  מיפוי מבנים ושטחים בנושא
ויש יותר פירוט אודות  וכדומה, במידה

 . הנכסים אשמח לדעת
בנוסף כחלק מסקר הנכסים, האם יהיה 

גם כן במיפוי של נכסים נוספים,  צורך
רמזורים שילוט  לדוגמא: תמרורים,

 וכיו"ב.
  

 
סקר מדידות ארנונה וצרכים 

 אחרים.
ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם 

 באתר האשכול. 
פירוט  –המכרז הינו מכרז מסגרת 

נתן ע"י כל רשות ינכסים שימדדו י
שתבקש לעשות שימוש במסמכי 
המכרז, כמפורט בהוראות המכרז. 
לא יהיה צורך למדידת תמרורים 
 ואחרים, מדובר על מכרז למדידות

 נונה בעיקרו. אר לצרכי 
 

הבקשה נדחית, השאלה אינה  אבקש לדעת מי היועץ שלכם למכרז זה   כללי  .2
 רלבנטית. 

  



נספח   .3
  3ז'

 
האם ניתן לצרף המלצות בנוסח דומה 
שכבר קיימות בידנו ולא את הנוסח 

 ? 3-של נספח ז

  אין מניעה.

4.  

  תמחור 

עיפי התמחור מבקשים תמחור בשתי ס
תמחור לפי מ"ר ותמחור לפי  –אופציות 

תוספת. תמחור לפי תוספת הנו תמחור 
כמות  –הדורש נתונים רבים מורכב 

מ"ר למדידה, תמהיל בין עסקים 
מתי לאחרונה   למגורים והכי חשוב

 נמדד אותו יישוב.
פיכך, נבקש לקבוע כי הרשות לא תוכל ל

לבחור בתמחור לפי תוספת במקרים 
בהם המדידה האחרונה שבוצעה בישוב 

 שנים. 5-הרלבנטי בוצעה לפני פחות מ

 הבקשה נדחית. 
כל הנתונים המבוקשים לרבות 

ע"פ  –ההחלטה בדבר אופן תמחור 
מ"ר או תוספת(, ימסרו ע"י 
הרשויות הרלבנטיות, במסגרת 
הליכי ההתמחרות/בחירה בין 

  הזכיינים.
  

אנא הבהירו את סוגיית ההנחה  11.3 12  .5
 בקבוצות השונות. 

מבוקש לאפשר מתן הנחה שונה בכל 
קבוצה כפי שניתן לתת הנחה שונה בכל 

 מחירון. 

 
 על תתי סעיפיו.  11ראו פירוט בסעיף 

במכרז שתי קבוצות )קבוצה א' 
תושבים, קבוצה  30,000רשויות עד 

ניתן להגיש הצעה לאחת   -ב' 
הקבוצות או לשתי הקבוצות(. 

 –הוגשה הצעה לשתי קבוצות 
 ההצעה תהיה זהה לשתי הקבוצות. 

קיימים שני מחירונים )ע"פ מ"ר או 
יש לנקוב באחוז  –תוספת מ"ר( 

( למחירי 30%הנחה )שלא יעלה על 
כל מחירון. שיעור ההנחה המוצע 
יחול על כל רכיבי אותו מחירון. ניתן 
לנקוב בשיעור הנחה שונה לכל אחד 

 משני המחירונים. 
 

 הבקשה נדחית.
ש הצעה לשתי הקבוצות מציע המגי

ההנחה המוצעת  –)קבוצה א'+_ ב'(  
)לכל אחד משני המחירונים( תחייב 

הן בהתייחס לרשויות  –את המציע 
תושבים והן  30,000בגודל של עד 

 תושבים.   30,000לרשויות של מעל 
 

תשומת לב המציעים, רשות שתבקש 
לעשות שימוש במכרז, תנקוט בהליך 

המכרז בחירה כמפורט במסמכי 
ובכלל זאת התמחרות נוספת לגבי 
המחיר, כך שהשוני בין הרשויות, 
כמויות נכסים וכיו"ב יובא לידי 

 ביטוי בשלב זה. 
 
 
 
 

₪ +  350יש להוסיף כי התשלום הינו  11.4.2 67  .6
הנ"ל תוקן במפרט מאושר.  מע"מ כחוק. 

 המעודכן, המצ"ב. 



נבקש לצרף ההעתק הדיגיטלי ע"ג  12.4.1 13  .7
 דיסק )במקום דיסק און קי(

 הבקשה נדחית. 
יש לוודא כי  –תשומת לב המציעים 

העתק של ההצעה )סרוק על גבי  
יכלול את טופס  לא –קי(  ןדיסק או

 הצעת המחיר.  
האם ניתן להשתמש באישורי רשויות   4.1.1+4.1.2 7  .8

 ממכרזים קודמים?
 לעיל  3ראו מענה לשאלה 

9.  6 3.4 

זכיינים  3יקבעו נבקש להבהיר כיצד 
אשר יקבלו את מירב הנקודות הן 

 ברכיבי המחיר והן  ברכיבי האיכות.

ההצעות יבחנו ע"פ רכיבי איכות 
 ומחיר שנכללו במכרז. 

ככל ששאלתכם נוגעת למקרה בו 
מספר הצעות יקבלו ניקוד משוקלל 

ראו הבהרה  –זהה והטוב ביותר 
בסייפת הסעיף, לפיה ניתן יהיה 

 להגדיל את כמות הזכיינים. 
 

10.  6 
4.1.1 

 לפחות נמדדו" כי נרשם בהגדרה
 את לשנות נבקש" , נכסים ר"מ 200,000
 ר"מ 200,000 לפחות נמדדו" -ל ההגדרה

 "מגורים בנכסי

  הבקשה נדחית.

 2ניכר כי נפלה טעות, אין נספח ו' 4.4 7  .11
הצהרה של במסמכי המכרז, נבקש 

מורשי החתימה המאשר כי אף אחד 
המועסקים על ידי המציע  מהעובדים

בעת הגשת ההצעה לא הורשע בעבירות 
 שיש עמן קלון ו/או

עבירת מין לפי סימן ה' לפרק י' לחוק 
, בהתאם לנדרש 1977העונשין התשל"ז 

 בתנאי הסף.

 בנספח ו' המדובר 

  –מחירון א'  11.4 12  .12

נבקש להבהיר באם מדובר  -
במ"ר מדוד או מ"ר לחיוב, 

ככל ומדובר במ"ר לחיוב 
נבקש להגדיל את התעריפים 

הרשומים במכרז היות ויש 
שינוי  בשטחים המחויבים 

 בכל רשות ורשות
נבקש לקבוע מועד סיום שלב הערעור, 

שכן יתכן שיעבור זמן רב עד  שתושב 
 לשלבי ערר . יגיע

מ"ר מדוד כפי שאושר לרישום 
 לאחר השגות. 

 אין שינוי בתעריפים. 
 –שלב ההשגות /ערעור מוגבל 

 כמפורט במפרט הטכני. 

  –מחירון ב'  11.4 12  .13

נבקש להבהיר באם מדובר  -
במ"ר מדוד או מ"ר לחיוב, 

ככל ומדובר במ"ר לחיוב 
נבקש להגדיל את התעריפים 

הרשומים במכרז היות ויש 
שינוי  בשטחים המחויבים 

בכל רשות ורשות, באם מדובר 
במ"ר מדוד נבקש הבהרה 
כיצד מתבצע החישוב בין 

 
 הבקשה נדחית. 

 לעיל  12ראו מענה לשאלה 



התוספת לבין השטח שחויב 
 בגבייה עד כה.

ועד סיום שלב הערעור, נבקש לקבוע מ
שכן יתכן שיעבור זמן רב עד  שתושב 

 יגיע לשלבי ערר .
14.  12 11.4 

כיצד נבחרים המחירונים? מתי מוצג  
 לקבלן המחירונים שנקבעו?

 השאלה לא ברורה.
ככל שהכוונה לאופן בחירת הרשות 
את הקבלן מבין הזכיינים שנבחרו 

בנספח א'.   15ראו סעיף  –במכרז 
רשות שתבקש לעשות שימוש 
במכרז, תפעל בהתאם למנגנון 
כאמור, לרבות עדכון במסגרת טופס 
ההתמחרות בדבר אופן התמחור 

 המבוקש. 
נא אישורכם כי הצעת המחיר תוגש  12.4.2 13  .15

בשני העתקים מקור + העתק מצולם 
 של המקור. 

 אכן.
את הצעת המחיר  –תשומת לבכם 

יש לצרף להצעה במעטפה נפרדת 
עליה ירשם "הצעת מחיר" ואין 
לסרוק את הצעת המחיר יחד עם כל 

 החומר של ההצעה. 
האם ברשימה בקבוצה א' יכולות  13.4 14  .16

 תהרשויות המופיעולהופיע אותן 
בקבוצה ב' ? או האם יש להעביר 

 רשימת רשויות שונות לכל קבוצה?

 תושבים 30,000עד  –קבוצה א' 
 תושבים.  30,000מעל  –קבוצה ב' 

 –מחירון א'  13 27  .17
 1נבקש להגדיל את תעריף למדידת 

או מ"ר מסחר/תעשייה/מלאכה/אחר 
נבקש להגדיר כי  לחלופין

 500מסחר/תעשייה/מלאכה/אחר עד 
מ"ר יקבע תעריף אחד 

 500ומסחר/תעשייה/מלאכה/אחר מעל 
 מ"ר יקבע תעריף  אחר

 הבקשה נדחית 

 –מחירון ב'  13 28  .18
נבקש להגדיל את תעריף לתוספת ע"פ 

מ"ר  1 -מדידה ל
או מסחר/תעשייה/מלאכה/אחר 

נבקש להגדיר כי  לחלופין
 500מסחר/תעשייה/מלאכה/אחר עד 

מ"ר יקבע תעריף אחד 
 500ומסחר/תעשייה/מלאכה/אחר מעל 

 מ"ר יקבע תעריף  אחר

 הבקשה נדחית 

נבקש לאפשר העברת המלצות  בנוסח  3-נספח ז 39  .19
חופשי החתומות ע"י הרשויות 

 המוכיחות את המבוקש בנספח זה.

 לעיל  3ראו תשובה לשאלה 

מי קובע את הניקוד במשקל המחיר  5.3 41  .20
באיזה שלב נקבע  הניקוד  המוצע?

? אופן החישוב  במשקל המחיר המוצע
 נקבע כיצד לחידוד נודהאינו מובן  

 . הניקוד

 הרשות, בשלב ההתמחרות 

 מי קובע דרישת העסקת מלווה ? 5.5 42  .21
 ?  באיזה שלב נקבע  העסקת המלווה

 הרשות, בשלב ההתמחרות 

נבקש למחוק את סעיף סה"כ הנחה  4 44  .22
המצטברת ולקבוע כי תינתן הנחה 

 הבקשה נדחית.



לרשות מגובה המחיר שנקבע לאחר 
מתן הנחה ע"פ מכרז אשכול, שכן 

הנחה עלולה להפחית את גובה 
  12%-התעריפים בעוד כ

תשומת לבכם כי בשלב ההתמחרות 
 קיימת אפשרות גם לתוספת.

 
לרשות למען הסר ספק, ההנחה 

 הינה מצטברת.
  –לדוגמא 

הנחה,  10%במכרז האשכול ניתנה 
לרשות ניתנת בהליך ההתמחרות 

המשמעות  - 10%הנחה נוספת של 
היא שהשירותים יבוצעו בהנחה של 

  למחירון המכרז.  20%
ישנה סתירה לעניין משלוח המכתבים  6 66  .23

לתושבים, נא להבהיר כי במידתה ועל 
המכתבים , יש לקבוע הקבלן לשלוח את 

תעריף  שליחת מכתבים כמקובל 
במכרזי מדידות )בהן לדואר רגיל והן 

 לדואר רשום(.

 עלות המשלוח ע"ח הרשות.
ככל שהרשות תבקש משלוח ע"י 

ישולם בנפרד, בהתאם  –הקבלן 
 לתעריף שיוסכם מול הקבלן. 

סעיף לא מובן, נודה לחידוד ולהבהרת  12.1 68  .24
 הסעיף.

האחריות על הפקת הודעות השומה 
ותשריט וכל מסמך נלווה הינה של 

היא שעל הקבלן  הכוונההקבלן. 
מוטלת חובת מסירת השומה 
החדשה עקב המדידות של הסקר 

 לתושבשביצע. הוא צריך למסור 
 לרבות השומה את( הנכס)בעל 

 ביצע אשר המדידה של התשריט
 ואלו לחיוב השטחים כל בפירוט

דרך  תבוצע המסירה. לחיוב שלא
שבו מקבל  חודשי-הדואר הדו

, או התושב את דרישת התשלום
או ע"י שליח במסירה ידנית 

במסירה ע"י דואר רשום והכל לפי 
 . החלטת הרשות

 
ראו תשובה  –לעניין עלות המשלוח 

 לעיל.   23לשאלה 
נבקש להוסיף כי ניתן יהי להעביר את  14.2 71  .25

ישנן כל הקומות בתשריט אחד, שכן 
חברות רבות בשוק שכך המערכות 

 עובדות אצלן .

 .הבקשה נדחית
אלא  ,לכל קומה יוגש תשריט בנפרד

אם סוכם אחרת ע"י הרשות 
, בהתאם לצרכי בהתחלת הפרויקט

למען הסר  .הרשות/מערכות הרשות
ספק, לא תשולם תוספת כלשהי 
עבור הפקת תשריט לכל קומה 

 בנפרד. 
להחליף את  נבקשבשורה הראשונה,  63 20  .26

 המילים "כל דין", במילה "דין".
 הבקשה מקובלת

נספח   .27
  9ט'

 נבקשבשורה הראשונה,  .א 1
להחליף את המילים "כל דין", 

 במילה "דין".

בשורה השלישית, לאחר  .ב
 נבקשהמילים "לפי דין", 

להחליף את המילים "ולכל 
 הפחות", במילה "כלומר".

 הבקשה מקובלת .א

 
 

 הבקשה נדחית .ב



נספח   .28
  9ט'

בתחילת השורה השלישית, לאחר  3סעיף 
 נבקשהמילים "למבקש האישור", 

להחליף את המיה "מיד", במילים 
 "בהקדם האפשרי".

 הבקשה מקובלת

נספח   .29
  9ט'

 נבקשבתחילת השורה השלישית,  5סעיף 
להחליף את המילים "ממלוא החבות", 

 במילה "מחבותו".

בשורה האחרונה, לאחר המילים 
להוסיף את  נבקש"מבקש האישור", 

המילים "באשר לאחריותו למעשי או 
 מחדלי המבוטח".

 
 

 הבקשות מקובלות

נספח   .30
  9ט'

בתחילת השורה השנייה  .א 7סעיף 
, לאחר השלישיתלפסקה 

המילים "אחריות כלשהי", 
להוסיף את המילים  נבקש

 "מעבר לאחריותו על פי דין". 

בהמשך השורה, לאחר המילים  .ב
"יהיה אחראי", יש לגרוע את 

 המילים "באופן מלא".

בשורה השלישית לפסקה זו,  .ג
לאחר המילים "לסכום 

 נבקשההשתתפות העצמית", 
להוסיף את המילים "ובלבד 
שהינם בתחום חבותו 

 החוקית". 

בשורה החמישית לפסקה זו,  .ד
לאחר המילים "לפי הסכם 

מילה להחליף את ה נבקשזה", 
"מיד", במילים "בהקדם 

 האפשרי". 

בשורה השלישית לפסקה  .ה
, לאחר הרביעית )המודגשת(ה

המילים "בביטוחים שערך", 
להוסיף את המילים  נבקש

"בהתחשב בהסתייגויות 
שהועברו במסגרת שאלות 

 ההבהרה".

 
 .הבקשה מקובלת  .א

 
 
 

מאושר מחיקת המילים  .ב
באופן מלא ובמקומן תבוא 

 המילה : "כדין".

 
 
 

 מקובלת הבקשה  .ג
 
 
 
 
 

 הבקשה מקובלת .ד
 
 
 
 
 

 הבקשה מקובלת .ה
 

נספח   .31
  9ט'

לגרוע  נבקשבשורה השלישית,  .א 8.1סעיף 
את המילים "סייג אחריות 

מקצועית לא יחול בגין נזקי 
 גוף".

בשורה החמישית, לאחר  .ב
המילים "כמבוטח נוסף 

להוסיף את  נבקשבפוליסה", 
המילים "באשר לאחריותו 

 למעשי או מחדלי המבוטח".

 

 הבקשה מקובלת .א

 
 
 

 הבקשה מקובלת .ב

 



נספח   .32
  9ט'

בכותרת, לאחר המילים  .א 8.3סעיף 
"ביטוח אחריות מקצועית", 

להוסיף את המילים  נבקש
"משולב עם ביטוח חבות 

 המוצר".

 נבקשבשורה השלישית,  .ב
להחליף את המילים "מי 

מהפועלים מטעמו", במילים 
 "מי מעובדיו".

בסוף השורה הרביעית, לאחר  .ג
המילים "תחילת מתן 

להוסיף  נבקשהשירותים", 
-את המילים "אך לא לפני ה

1.1.2005." 

לתקן  נבקשבשורה האחרונה,  .ד
את גבול האחריות הנקוב 
למקרה ולתקופת ביטוח 

 ₪. 8,000,000ולהעמידו ע"ס 

 
 הבקשות מקובלות  -ג' -בקשות א

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 8הבקשה לגבול אחריות  -ד 
הדרישה שלנו נותרת  -₪ מיליון 

המציע רשאי  -₪ מיליון  4בסך 
לבצע ביטוח זה בגבול אחריות 

 גבוה יותר.

נספח   .33
 9ט'

להחליף את  נבקשבשורה הראשונה,  9.5סעיף 
המילים "לא יפחת מתנאי ביט 

", במילים "הינו בהתאם 2013מהדורה 
 ".2016לתנאי מגדל ביט 

 הבקשה מקובלת

נספח   .34
  9ט'

בשורה הראשונה, לאחר המילים  9.7סעיף 
להוסיף  נבקש"בתשלום דמי הביטוח", 

 את המילים "עבור ביטוחיו".

 
 הבקשה מקובלת

נספח   .35
 – 9ט'

אישור 
עריכת 
 ביטוח

 

 –סוג ביטוח 
ביטוח 

אחריות 
 מקצועית

 

לאחר המילים "אחריות  .א
להוסיף את  נבקשמקצועית", 

המילים "משולב עם ביטוח 
 חבות המוצר".

לתקן את גבול  נבקשבהתאם  .ב
האחריות המשולב הנקוב 
למקרה ולתקופת ביטוח 

 ₪. 8,000,000ולהעמידו ע"ס 

בעמודת קודי הכיסוי, בקוד  .ג
 נבקש)תקופת גילוי(,  332

לתקן את תקופת הגילוי 
 6הנקובה ולהעמידה על 

 חודשים.

 

 הבקשה מקובלת .א
 
 

 8הבקשה לגבול אחריות  .ב
הדרישה שלנו  -₪ מיליון 

 -₪ מיליון  4נותרת בסך 
המציע רשאי לבצע ביטוח 

זה בגבול אחריות גבוה 
 יותר.

 
 הבקשה נדחית .ג

נבקש לאשר שלמציע או מי מטעמו  4.1.1 6  .36
בביצוע  סקר נכסים )קבלן משנה( ניסיון 

 30000רשויות מקומיות עד  3 -ב
 200תושבים , ובאחת מהן נמדדו לפחות 

 .אלף מ״מ

 השאלה לא ברורה. 
התייחסות לגודל  איןבדרישת הסף 

הרשות המקומית מבחינת כמות 
 תושבים. 

במסגרת תנאי הסף נדרש ניסיון 
 3בביצוע השירותים עבור לפחות 

רשויות מקומיות )ללא הגבלה לגודל 
הרשות( כאשר באחת מבין הרשויות 

מ"ר של  200,000בוצעה מדידה של 



נכסים ולפחות אחת מההתקשרויות 
 היא של המציע מול הרשות. 

נבקש לאשר שלמציע או מי מטעמו  4.1.2 7  .37
רשויות  3סקר נכסים בניסיון בביצוע 
תושבים , ובאחת  30000מקומיות מעל 

 אלף מ״מ 800מהן נמדדו לפחות 
 

 הבקשה נדחית.
תשומת לב המשתתפים, אין 
התייחסות לגודל /כמות תושבים 
בתנאי הסף הנוגע לכמות רשויות 

 בהן בוצעו השירותים. 
 

 נספח ד' 31  .38

 1סעיף 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק 
שכן אין בידיעתו המידע על כל בלבד , 

 בעלי הזיקה .

נוסח התצהיר הינו כמתחייב בחוק 
 עסקאות גופים ציבוריים. 

 נספח ו' 34  .39

 1+2סעיף 

לאור תקנות השבים המגבילות את 
האפשרות לקבלת מידע /רישום פלילי 
נבקש שההצהרות יתנו בהתאם למיטב 

 הידיעה.

 אין מניעה. 

המלצות בנוסחים דומים נבקש לצרף  (3נספח ז' ) 39  .40
שצורפו כמענים למכרזים קודמים 

 בתחומי מכרז זה.

 לעיל  3ראו מענה לשאלה 

נספח  84+85  .41

 7+ט'6ט'

 בדוא"ל. מצ"ב  נודה להשלמת קבצי אקסל .

 
 מחייבות את המציעים.   האשכול, על נספחיהן,הודעות ההבהרה מטעם  .4

 
 .  הליךהמציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ה .5

 
ועל המשתתף בהליך להביאם  הליךהשינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .6

לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, בהליך בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף 
 .הליךלהצעתו ב

 
 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .7
 בברכה,          

 רולאן עזאם
המכרזים יו"ר ועדת 
 המשותפת

 
 אישור

"( מאשר כי קבלתי את מסמך המשתתףאני הח"מ __________________________________ )להלן: "
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של  , 1/2021מס'  פומבי משותף במסגרת מכרזתשובות ההבהרה 

 . הליךהמסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי ב

 תימה:_________________________ח; _____________________שם המשתתף : 

 

 

 



 מעודכן  – 1ט  נספח

 מפרט טכני לביצוע השירותים – מעודכן 

 

העבודות יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם ודרישות מפרט זה.  איש קשר מטעם הרשות לביצוע  .1
 (.  המפקח -______________________________ )להלן -תיאומים מול הקבלן  

במהלך תקופת ההסכם יעמיד הקבלן עבור הרשות מנהל/ת פרוייקט בעל/ת הכשירויות / נסיון כמפורט  .2
  -להלן 

בעל ניסיון של לפחות שנה בביצוע פרויקטים של שירותים מדידה לצרכי ארנונה עבור רשויות  .2.1
 מקומיות. 

עובדים / קבלני משנה בפרויקטים של שירותי  10ניהול צוות של לפחות  -בעל כישורי ניהול עובדים  .2.2
 מדידה לצרכי ארנונה. 

 מנהל הפרויקט(. -)להלן

 
 מנהל הפרויקט ישמש גם כאיש הקשר מטעם הקבלן מול הרשות.

 ________________________. -טלפון נייד של מנהל הפרויקט  

 "פ דרישת הרשות, יחליף הקבלן את מנהל הפרויקט. ככל שיידרש וע 

 

 ע"פ המוגדר לקבלן ע"י הרשות.  –לו"ז לביצוע  .3

  -למען הסר ספק  .4

 ימדדו רק נכסים כפי שיוגדר ע"י הרשות.  .4.1

ככל שימדד ללא אישור, לא ישולם  –לא תימדד קרקע חקלאית, זולת ככל שיוגדר במפורש אחרת  .4.2
 בגין כך.  

  מבנים שפטורים מארנונה כגון בית כנסת, גני ילדים )עם סמל(לא ימדדו  -ככל שלא יוגדר אחרת  .4.3
ככל שימדדו ללא אישור,  –וכו' כיתות לימוד  של הרשות, פעוטונים )עם סמל של משרד העבודה ( 

 לא ישולם בגין כך. 

הרשות יכולה להחליט על ביצוע סקר בכל הרשות או בחלק מהרשות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  .4.4
 והמוחלט. 

 הרשות רשאית להחליט על ביצוע הסקר בשלבים.  .4.5

 ע"פ שיקול דעתה של הרשות.  –מדידת השטחים תעשה לצרכי ארנונה ו/או צרכים נוספים  .4.6

הוראות מפרט זה הוראות צווי הארנונה של הרשות , העבודות יבוצעו על חשבון הקבלן והוצאותיו, ע"פ  .5
הוראות הרשות והמפקח ועפ"י האמור להלן. הקבלן ידאג לעדכן את המועצה באופן שוטף בדבר ביצוע 

 והתקדמות העבודה ויהיה כפוף להוראות והנחיות המפקח ככל שיינתנו, וזאת בכל עת.



דה על כל שלביה, לרבות משלוח התשריט לתושב למען הסר ספק מובהר כי כל ההוצאות בגין ביצוע העבו .6
ביחס לנכסים  -בצירוף טופס ערעור טיפול בהשגות, עררים ובכל הליך משפטי ו/או אחר כפי שנדרש 

לרבות כוח אדם, ציוד וכלים, מחשוב, מכשור וכיוצ"ב, יחולו באופן בלעדי על   -שנמדדו ע"י הקבלן 
ריט. הפקת התשריט, דף ערעורים ויתר דרישות הסעיף הקבלן. הרשות  תספק מעטפות ותשלח את התש

 ע"ח הקבלן.  –

במסגרת זו לא יידרש הקבלן להעמיד עו"ד אלא לספק ליווי מקצועי בהליכים אלו.  השירותים כוללים 
 מתן חוות דעת והופעה בהליך המשפטי ככל שנדרש. 

חוזה, להנחת דעתו של המנהל, הקבלן מתחייב להשלים את ביצועה של כל עבודה מבין העבודות נשוא ה .7
 במועד הקבוע בהזמנת העבודה, ובכפוף ללוח זמנים מתואם עם המפקח. 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בימים ובשעות כפי שיקבעו בהסכמה מול הרשות.  .8

הקבלן מתחייב לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב לביצוע מדידות. עוד מתחייב הקבלן לתאם את  .9
ם בעל הנכס לפי פרטים שיימסרו לו ע"י המפקח.  ככל שתועבר רשימת נישומים לקבלן, המדידה בנכס ע

מחויב הקבלן לשמור על סודיות וכן לא להעביר את המידע ולא לעשות שימוש במידע לצרכים אחרים 
 למעט לצורך ביצוע מדידה. 

ל המפקח. ככלל, המדידה תיעשה בתיאום ובאישור מראש מו –יובהר, כי בכל הנוגע למדידת קרקע  .10
הקבלן לא יידרש למדוד קרקעות חקלאיות וקרקעות בסביבות מגורים. במקרה של מדידת עסקים 

 תימדד גם הקרקע התפוסה, ללא צורך באישור נוסף.

 

 נוהל  סרבנים .11

הקבלן מתחייב, בטרם ביצוע העבודות, לתאם בתוך זמן סביר מראש את מועד ביצוע  .11.1
העבודה עם הבעלים/ המחזיק של הנכס לפי העניין. לצורך כך יוכל הקבלן להיעזר בנציגי 

 הרשות לשם משלוח ההודעה על המועדים/שעות בהן תתבצע העבודה.  

יפנה הקבלן למפקח לקבלת במקרה בו תהא התנגדות של המחזיק למדידת הנכס,  .11.2
 הנחיותיו לאופן ביצוע המדידה ויפעל עפ"י ההנחיות שתינתנה לו.

דיירים או תושבים אשר ימנעו בכל דרך את כניסת המודדים מטעם המציע לשטח הפרטי  .11.3
 .שלהם לצורך ביצוע המדידות וסקר הנכסים, יחשבו סרבנים

השטח לפי שיקול דעתו בתיאום  במקרים אלו יעריך המודד מטעם הקבלן/הזכיין את גודל .11.4
 ".הערכה עקב סירוב כניסה לשטח" עם המפקח , ויגיש את מדידתו בתוספת ציון המשפט

 התשריט ישלח לתושב הסרבן אשר ניתנת לו האפשרויות הבאות:

יום מיום קבלת השומה העדכנית   90להגיש השגה למנהל הארנונה ברשות  במהלך  .11.4.1
 מודד מוסמך. בצרוף מדידה חתומה ומאושרת ע"י

יום מיום קבלת השומה העדכנית  90להגיש השגה למנהל הארנונה ברשות  במהלך  .11.4.2
יוחזרו אליו ולבקש מדידה בפועל  אשר לאמע"מ + ₪  350בצירוף שיק בסכום של 

 של הנכס. 

ככל שלא תתקבל השגתו, יהיה רשאי להגיש השגה לוועדת ערעורים בהתאם לחוק  .11.4.3
 . 1976 -יעת ארנונה כללית(, תשל"ורשויות מקומיות ) ערר על קב

 



 ערעורים על המדידה/ מדידה חוזרת לבקשת מחזיק / בעלים .12

, מייד אחרי הגשת המדידה למפקח על הפרויקט ואחרי אישור המדידה והמוצרים על ידיו .12.1
ישלח הקבלן  את מדידתו כולל ההערכה הכספית על גובה החוב השנתי לפי מדידתו 

רט במפרט הטכני כולל חתימתו של מנהל הארנונה ברשות  העדכנית כולל התשריט המפו
במסירה ידנית או באמצעות דואר רשום או דרך שליחת הדואר הדו חודשי ע"י מחלקת 

 .הגביה לתושב )בהתאם להחלטת הרשות(

יום מיום קבלתו על ידי  90תושב זכאי לערער על המדידות ועל הדוח שנשלח אליו תוך  .12.2
 רשות.צירוף בקשה לכך במשרדי ה

הרשות תהיה רשאית לזמן את התושב  לפגישה בימי העבודה של השבוע, כאשר בישיבה  .12.3
 יהיו: המערער, נציג מטעם הרשות  ונציג מטעם הקבלן .

 בפגישה תינתן ההזדמנות לתושב להוכיח את עמדתו.  .12.4

במידה  ולא הגיעו הצדדים להבנות, התושב יהיה זכאי לבקש מדידה חוזרת בצירוף  .12.4.1
( אשר ישמר הערבון -לכבוד הקבלן )לעיל ולהלן ₪  350של ש'יק עירבון בסכום של 

  אצל הרשות עד להשלמת הבירור כמפורט להלן.

 הקבלן יקבע מועד לביצוע המדידה החוזרת בנוכחות התושב או מי מטעמו. 

והתושב החליט להגיש כהוכחה לטענתו תשריט מדידה חתום על ידי מודד  במידה  .12.4.2
מוסמך, הקבלן יעיין תעיין בתשריט ויחליט אם לצאת לשטח או לקבל אותו. במידה 
והקבלן החליט לצאת לשטח לבדיקת התשריט של המודד המוסמך במדידה 

ו אליו במידה אשר יוחזר₪  350משותפת, יפקיד התושב צ'יק ערבון בסכום של 
 וחלה טעות במדידה. 

12.5.  

במקרה בו תימצא טעות כלשהי במדידה, יישא הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת  .12.5.1
לרבות הגשת תוצרי עבודה מתוקנים בהתאם להוראות חוזה זה והערבון יושב 
לתושב. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול על כל טעות, לרבות טעות זניחה / 

מסך השטח המדוד של הנכס לא תחשב כ"טעות  2%ה עד שולית במדידה. סטיי
 זניחה/שולית במדידה".

יועבר הערבון לקבלן. כנגד תשלום זה יספק  -במידה ולא חלה כל טעות במדידה  .12.5.2
 הקבלן חשבונית למחזיק הנכס.  

 למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו לעניין זה.  .12.5.3

 –סירוב תושב לביצוע מדידה ונערכה הערכת מדידה ככל שנדרשה מדידה חוזרת עקב  .12.6
יידרש התושב לשלם את הערבון, שיועבר לקבלן. התשלום כאמור לא יוחזר לתושב גם 

 במקרה בו חלה טעות בהערכת המדידה. 



 

את מלוא ההסבר בקשר למדידות של מבקש ופונה מכל מקום הקבלן מתחייב להעביר לכל  .12.7
באם ימציא מחזיק/ בעלים של נכס מדידה נגדית של  .מאת המפקח נכסו, עם קבלת דרישה

הנכס אותו מדד הקבלן, שבוצעה ע"י מודד מוסמך, יבצע הקבלן, על חשבונו והוצאותיו 
בדיקה ומדידה חוזרת של הנכס לשם ברור ההפרשים שימצאו )אם ימצאו( בין שתי 

 המדידות.

 

)שלא בעקבות  זר של עבודות מהקבלןתהא רשאית לדרוש ביצוע חו: הרשות ביצוע חוזר של העבודות .13
במקרים  עפ"י לוח הזמנים מתואם עם המפקח, , והקבלן מתחייב לבצעןבקשה של מחזיק/בעל הנכס(

ממצאים בנוגע ל בהירות שהוגשו השגה/ ערר/ כשהמנהל סבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי קיימת אי
 . ין ביצוע חוזר כאמורזכאי לכל תשלום נוסף בגשהגיש הקבלן, וזאת מבלי שהוא יהא 

 

 המוצרים: הגשת .14

 מדידות: סקר

 נכס: כל עבור 14.1

, התואמים למערכת GIS -קבצי המיפוי יוגשו לרשות בפורמט ממ"ג  א.14.1
 10.3גרסה ArcGIS  הנהוגה כיום ברשות, מסוג

לאחר קבלת הנתונים ייערך תהליך בדיקה  ESRI.ומעלה, של חברת 
 ע"י

 .האם הנתונים תקינים או לאמנהל הפרוייקט, בסופו תתקבל הודעה 
במידה והנתונים תקינים, הם ייקלטו במערכת הגיאוגרפית של 

 הרשות
והקבלן יקבל הודעה על כך. במידה והנתונים אינם תקינים, תישלח 

 הודעה
 .על כך, בצירוף הערות על סיבת אי תקינות הנתונים, לצורך תיקונם

שכבות  קבצי הנתונים יוגשו באחת מהתצורות הבאות: אוסף ב.14.1
 וטבלאות

 Feature Classו-Table בתוך בסיס נתונים גיאוגרפי 
 File  Geodatabase – FGDB  או בקובץ XML של בסיס הנתונים

 המכיל את
המבנה והנתונים גם יחד. מבנה לדוגמה של בסיס הנתונים מצורף 

 למסמכי
 . XML -כ וכן FGDBהמכרז, כקובץ 



 מדיההעברת המנות לרשות תתבצע על גבי  ג.14.1
 קשיחה, כגון דיסק און קי, כונן או דיסק רגיל. לחלופין, ניתן לשלוח
באמצעות שרות משלוח קבצים גדולים כגון ג'מבו מייל. למכרז מצורף 

 קובץ
מבנה נתונים בתצורת אקסל, לצורך תיאור מבנה הנתונים הנדרש. 

 בנוסף
לקובץ האקסל, המתאר את מבנה הנתונים, מצורפים למכרז, כאמור, 

 עוד
שני קבצים תפעוליים, אשר ניתן להורידם ולהשתמש בהם ישירות: 

 קובץ
המכיל את כל File Geodatabase, : בסיס נתונים גיאוגרפי מקומי

 מבנה
המכיל  XMLהנתונים הנדרש. הקובץ ריק ומוכן לשימוש או קובץ 

 את
ההגדרות לבניית בסיס נתונים ריק, ובו ניתן להשתמש כדי לבנות 

 בסיסי
 צילומים לספק יש נכס כל בעבור ים חדשים ככל שנדרשנתונ

 נכסים עבור ארעיים לצילומים בנוסף הנכס צדי מכל דיגיטלים
 תפוסה  וקרקע סככות וכולי. ניידים קונטיינרים לדוגמת ארעיים

 בקרקע(.  השימוש )להוכחת

מאפייני הישויות יהיו בהתאם למפרט המצורף. אין להוסיף  ד.14.1
 .למחוק שדות קיימים ואיןמאפיינים נוספים 

למלא את טבלאות המאפיינים של השכבות והטבלאות. יש  יש  ה.14.1
חובה. בשדות רשות, במידה ואין נתונים עבור  להקפיד למלא שדות

 .מאפיין מסוים, יש להשאירו ריק

 .השכבות תהיינה בעלות מערכת ייחוס ישראל החדשה כל  ו.14.1

 .צעות טופולוגיהיש לוודא תקינות הישויות ברמה הגיאומטרית באמ ז.14.1

 .לא תהיינה שתי ישויות עם אותו מספר מזהה ח.14.1

לפי הפורמט  A4כל נכס יש להגיש את תשריט המדידה על נייר   עבור ט.14.1
 שיתואר
 .בהתחלת העבודה המפקח או כל פורמט אשר יבקש טג' בנספח 

עבור כל נכס יש להגיש תשריט המדידה הכולל טבלת שטחים בקובץ  י.14.1
PDF מספרו הפיזי של הנכס. יש להדגיש כי שם הקובץ הוא  כאשר

יותר מנכס אחד. בעבור כל קומה של נכס  יתכן קיום של באותו בניין
מסודר בהתאם PDF בקובץ  יש לשייך תשריט שיש לו מספר פיזי

 .להנחיות

יישות מדודה )מרפסת, ממ"ד, חדר מדגרות, חלל מגורים וכד('  כל  יא.14.1
כפוליגון סגור הכולל את נתוני הממ"ג "יחידות מדידה"  תוגש בשכבת

לדוגמא ובקובץ הממ"ג שהועבר לדוגמא  החובה המופיעים בשכבה
 .ובפרט מספר פיזי, קומה וסווג השמוש



כל נכס יש להגיש בממ"ג פוליגון סגור המהווה את קו המתאר   עבור יב.14.1
הנכס אשר כולל את כל נתוני החובה כפי שהועברו  החיצוני של

ראשי, מספר משלם, כתובת, גודל ישן  ווגבדוגמאות הממ"ג ובפרט ס
 .וכד גודל חדש, הפרשי מדידה, חיוב ישן וחדש

עבור  כל מבנה יש להגיש טבלה מסכמת את כל השימושים בכל  יג.14.1
הנכסים במבנה. וכן סיכום של המטרים בכל נכס בכל שימוש כולל 

 פירוט מטר מדוד ומטר לחיוב.

ם דיגיטלים מכל צדי צילומי 4יש לספק לכל הפחות  בעבור כל נכס  יד.14.1
לצילומים ארעיים עבור נכסים ארעיים לדוגמת  הנכס בנוסף

וקרקע תפוסה )להוכחת השימוש  קונטיינרים ניידים וכולי. סככות
הפיזי  בקרקע.( שמות התמונות יהיו לפי מספר הנכס

xxxxxxxבסיומת ""_ בנוסף למספר רץ לדוגמה 
xxxxxxx_2.jpg,xxxxxxx_1.jpg   להכיל נתוני מיקום על הצילומים

הפנימי של המצלמה, GPS -ידי רכיב ה וכיוון הצילום, שהתקבלו על
 .KB 400 גודל התמונות יהיה עדEXIF.בקובץ 

 GIS-עבור כל מבנה יש להגיש ספרייה ששמה כמספר מזהה המבנה ב טו.14.1
והיא כוללת את הטבלה המסכמת שטחים וסווגים למבנה. בתוך ספריית 

נפרדת לכל נכס ששמה כמספר הנכס והיא  יש להכין ספרייה  המבנה
וצילומים מארבע  PDF,DWGכוללת את כל מסמכי הנכס לרבות תשריט 

 KB 400יש להקפיד שגודל כל צילום לא יעלה על  JPGחזיתות בפורמט 

של התשריט וקבצי PDF -כל הקבצים השייכים לנכס כולל דפי ה טז.14.1
 .יוגשו בספרייה בשם הנכס הפיזי  JPGהתמונות בפורמט

הקבלן יהא אחראי להכין, על חשבונו והוצאותיו, דו"חות מדידות  יז.14.1
מודפסים ו/או מגנטיים במספר עותקים הדרוש לשם  ושימושים

 .ביצוע השרות

בכתב על כל השגה או ערר שיגיש  פקח הקבלן מתחייב להשיב למ יח.14.1
ולתת תשובה עניינית ומנומקת )מקצועית  מחזיק או בעל נכס

בהשגה או בערר והקשורות  ות המועלותומשפטית( לכל אחת מהטענ
ימים קלנדריים 10בתוצאות הסקר או המדידה שביצע והכול תוך 

 לכלי זכא מהמועד בו נמסר לו העתק ההשגה או. הקבלן לא יהא
 .תשלום נוסף בגין ביצוע התחייבותו ,כאמור לעיל

 המבנה: תשריט 14.2

קומה עבור כל –לקומות  המבנה חלוקת כדי תוך יוכן המבנה תשריט א.14.2
 לפי Continuoues) תשורטט בקו רציף ) קומה כל  .תשריט נפרד

 בהתחלת תוגדר אשר צבעים לטבלת בהתאם מראש מוגדר צבע
כל שאר האובייקטים בתשריט ישורטטו , רשות ה ידי על הפרויקט

 . Dashed)בקו מסוג מקווקוו )

 ארצית לרשת מעוגן DWG ובפורמט PDF בפורמטגם  יוגש התשריט ב.14.2
 .1:250( בקנה מידה 2005)ישראל  עדכנית



 בתוך כאשר כאמור,  נכסקומה של כל  לכל אחד קובץ להכין לדאוג יש ג.14.2
  אליהן להתייחס שיש פוליגון כל בעבור שונים סיווגים ייתכנו נכס כל

 הארנונה. סוג לפי השטחים חישוב בטבלת

 הבעלים כולל   הנכס, כותרות את המתאר בלוק יהיה קובץ כל בתוך ד.14.2
 וחלקה גוש ומספר מדויקת כתובת גם כמו הפיזיים המשלמים כולל

 המועצה . ידי על הפרויקט בהתחלת יסוכם אשר לפורמט בהתאם

 טג'. נספח לפי בסוף מובאת לתשריט דוגמה

 

 :שיטת המדידה המותרת 14.3

שיטת המדידה המומלצת על ידי המועצה הנה שיטת המדידה  א.14.3
 Total Stationהקרקעית המתבססת על מדידה קוטבית של מכשיר 

המכיל מדידות מרחק אלקטרומגנטיות או לייזר ביחד עם מד זווית 
 " קשת.5בדיוק של 

.א ניתן גם לבצע מדידות הנכס ע"י מדידות 14.3לעומת האמור בסעיף  ב.14.3
ס"מ בתנאי ששיטת  2מרחק בסקיצה בעזרת מד לייזר בדיוק טוב מ 

 מהשטח המדוד.  3% -המדידה לא תביא לסטיה גדולה מ

לוב בין שיטות מדידה אוויריות על ידי צילום מהאוויר המאפשר שי ג.14.3
ס"מ במדידת המרחקים לבין אימות המדידות ע"י  5 -דיוק טוב מ

מדידות קרקעיות לצורך קיצור זמן המדידה והימנעות ממקרה של אי 
מדידה עקב סרבנים   הנה שיטה מקובלת ואף מועדפת. מודגש כי לא 

ימות מדידה בקרקע בשיטות תתקבל מדידה מהאוויר בלי א
 .14.3)ב( בסעיף  -המתוארות בסעיפים )א( ו

בכל מקרה יציג הקבלן את שיטת המדידה שלו למפקח ויקבל אישור  ד.14.3
 עליה בכתב לפני התחלת העבודה שלו.

הקבלן יעסיק מודד מוסמך )בין כשכיר ובין כקבלן משנה(, וימציא לידי הרשות לבקשתה לצורך הגשה  .15
ועדת הערר/ כל ערכאה שיפוטית אחרת, תשריט חתום ע"י מודד המוסמך, מבלי לבית המשפט/ לו

שהקבלן יהא זכאי לקבלת תמורה נוספת. יודגש כי חתימת המודד הינה רק על המדידות, ולא על 
 השימוש הנעשה בנכס. 

 עם סיום ביצוע כל עבודה, ימסור הקבלן הודעה על כך למפקח לצורך קבלת אישורו להשלמת העבודה. .16
קביעתו של המפקח תהא סופית ומחייבת. בכל מקרה בו יקבע המפקח כי העבודה אינה עונה על דרישות 
החוזה ונספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפעול לאלתר ועל חשבונו לתיקון אי ההתאמה שאינה 

ביר הכל לפי החלטת המפקח. לפי החלטת המפקח שתימסר לקבלן בכתב ובזמן ס -עומדת בדרישות 
 למתן אפשרות הבדיקה והמענה בכתב למפקח, טרם קבלת החלטה סופית.

הרשות תאפשר לקבלן לעיין בנתונים המצויים ברשות בנוגע לנכסים שיועברו לטיפולו. כמו כן תמסור  .17
 הרשות לקבלן לוח זמנים לביצוע המדידות.

 הרשות תספק לקבלן ולעובדיו כתב הסמכה המסמיך לבצע מדידות. .18



ה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע העבודה ו/או הרשות תהי .19
שלב משלביה )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר( וכן לשנות )לרבות 
בדרך של הקטנה( את היקף העבודות, והכול מבלי שהדבר ייחשב כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי 

ום או לפיצוי כל שהוא, ובלבד שאם לדעת המפקח יהיה בשינוי סדר ביצוע העבודה כאמור כדי לתשל
 לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת העבודה, תאשר הרשות  מתן ארכה מתאימה לקבלן.

ביצוע המדידות לצורך חיוב בארנונה ייעשה, אך ורק על פי הגדרות צווי הארנונה לרשות, בהתאם  .20
 נות ולהוראות המפקח כפי שיינתנו מעת לעת, לרבות לעניין נוהג קיים ככל שישנו. לפרש

הקבלן יתן למנהל הארנונה התייחסות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר  .21
בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן. ההתייחסות תהיה עניינית ומנומקת לכל אחת מהטענות המועלות 

שורות בתוצאות הסקר או המדידה שביצע. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בהשגה או בערר והק
 בגין ביצוע התחייבותו, כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לחתום על תצהירים, להתייצב ולהעיד בבית המשפט ו/או ועדת ערר בכל עתירה ו/או  .22
מסרו לטיפול הקבלן, ערר  ו/או תביעה שתוגש בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר / מדידות בנכסים שנ

ללא תשלום נוסף כלשהו. למען הסר ספק, בכל מקרה של התייצבות בבימ"ש בהליך משפטי כלשהו, לא 
 ישולם לקבלן תשלום כלשהו, למעט במקרה בו ייפסקו הוצאות עבור התייצבותו ע"פ החלטת ביהמ"ש.  

א ומיטבי בספרי הרשות  הקבלן מתחייב לנהל ולבצע כל מטלה הקשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מל .23

של הרשות  GISהטמעת תוצאות הסקר במערכת  של שטחי ושימושי הנכסים שיועברו לטיפול הקבלן.
  תעשה ע"י הקבלן ובאחריותו, זולת ככל שהוחלט ע"י הרשות להעסיק חברה מנהלת. 

   -חברת בקרה פיקוח וניהול  .24

הרשות תהיה רשאית למנות חברה מנהלת ומפקחת לצורך ביצוע בקרה על שירותי הקבלן ע"פ  .24.1
(. החליטה הרשות למנות חברה מנהלת, מחויב הקבלן החברה המנהלת -הסכם זה )להלן

 לשתף פעולה ולמסור כל מידע נדרש לחברה המנהלת ויחולו ההוראות הבאות. 

  –המכרז ובכלל זאת החברה המנהלת תהיה אחראית על ביצועו של  .24.2

 ליווי ניהול ובקרת ביצוע סקר הנכסים ברשות. .24.2.1

 הכנת תוכנית עבודה לרבות קיבעת לו"ז לביצוע. .24.2.2

 הנעה וניהול תהליכי ביצוע הסקר. .24.2.3

 ביצוע מעקב ובקרה אחר תהליכי העבודה. .24.2.4

 ביצוע בקרת איכות לתהליכי ביצוע הסקר ותפוקות הסקר. .24.2.5

 בדיקה ואישור חשבונות הקבלן. .24.2.6

 שוטף לרשות לרבות הכנת נהלי עבודה והטמעתם.יעוץ  .24.2.7

 שמירה על לו"ז. .24.2.8

 ההחלטה על הפעלת מנגנון הקנסות והתמריץ המפורטים בפרק זה. .24.2.9



מטעם הרשות ו/או מטעמו ויטמיע  GISהחברה המנהלת תקים או תעשה שימוש במערכת  .24.3
שת לתוכה את התשריטים ותוצרי המדידה והסקר בשטח החל מיום קבלת הנתונים בעת הג

 המנה ועד אישורה.

של   GIS -ככל שהחליטה הרשות למנות חברה מנהלת, הטמעת תוצאות הסקר במערכת ה .24.4
הרשות תעשה ע"י החברה המנהלת. ככל שהרשות לא תמנה חברה מנהלת, האחריות להטמעת 

 תוצאות הסקר במערכת הרשות היא של הקבלן. 

  -קבלן חובת תיאום עם הדיירים והעמדת רפרנט מהרשות לטובת ה .25

 חובת התיאום עם התושבים לכניסה לשטח מוטלת על הקבלן בסיוע עם הרשות.  .25.1

הרשות תכין בעבורו נוסח מכתב חתום על ידה שבו תפרט את , כדי להקל על עבודת הקבלן .25.2
מהות הפרויקט ואת חובת היענות התושבים להכנסת המודדים לשטחיהם הפרטיים לביצוע 

 .עבודתם

להצלחת הפרויקט, תהיה רשאית הרשות להעמיד רפרנט/משייך  לצורך סיוע הרשות  .25.3
מטעמה שיעזור לקבלן בפעולת שיוך הנכסים לבעלים לפי המספר הפיזי. רפרנט זה יעשה 

 כמיטב יכולתו לסיוע לקבלן.

הרשות תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להעסיק על חשבונו רפרנט/משייך על חשבונו  לחלופין,
  –ת ע"פ אחת מהאפשרויות הבאו

  .הקבלן יעסיק עובד מטעמו לביצוע הנ"ל ועל חשבון הקבלן 
  הרשות תהיה רשאית לסייע לקבלן לבחור גורם המכיר את הנכסים 

)שאינו עובד הרשות( ובמקרה כזה ישא הקבלן בעלות העסקת רפרנט/ משייך על 
הרשות תציע לקבלן ברוטו לשעה. ₪  50חשבונות וישירות מול המשייף בעלות של 

ליך השיוך של הנכסים. הרשימת משייכים לראיון ובחירה מהם למתן עזרה בת
₪  50הקבלן ייקח בחשבון כי התשלום למשייך יהיה על חשבונו לפי מחיר שעה של 

 ברוטו אשר יממן על חשבונו עד סיום תהליך השיוך.
 

עשית נופלת על הקבלן מבחינה מ למרות האמור לעיל, מובהר כי האחריות לתיאום ולשיוך .25.4
 וחוזית, לרבות במקרה בו הרשות תעסיק בעצמה גרפרנט/ משייך מטעמה.

  –אופן ביצוע הסקר ברשות לה קיימת חברה מנהלת  )במקרה בו נקבע זכיין אחד לביצוע העבודות(  .26

נציג החברה המנהלת יחלק את הרשות למספר מנות השוות למספר החודשים הרציונאלי  .26.1
 חודשים להטמעת הסקר במערכת הגביה. 3ון של עוד לסיום הסקר תוך כדי לקיחה בחשב

מנה תוגדר על ידי תיחום גיאוגרפי סגור של נכסים בהתבסס על הצילום המיושר של אזור  .26.2
הרשות העדכני ביותר אשר יסופק לקבלן לפני התחלת עבודתו. נציג החברה המנהלת ינסה 

 שהמנות יהיו שוות במספר הנכסים ככל האפשר.

הלו"ז המוסכם בהתחלת הפרויקט רק אחרי שהוא יאשר יכולתו לעמוד הקבלן יחתום על  .26.3
בחלוקה והקצב לפי המפרט הטכני ולא יעבור רף לוח הזמנים שיקבע בצו התחלת העבודה 

 על ידי נציג החברה המנהלת. 



על הקבלן להגיש כל מנה חודש מיום התחלת העבודה המתוכננת בו או לפי הנקבע בלוח  .26.4
 הזמנים.

יימת בזמן, יוגשו תוצריה לנציג החברה המנהלת לצורך ביקורת בהתאם מנה אשר מסת .26.5
 (. 14לדרישות המפרט הטכני )סעיף 

מכמות הנכסים המוגשת  5%נציג החברה המנהלת יבצע בקרת איכות מדגמית ראשונה עבור  .26.6
במנה. הכלים בהם יעשה שימוש אינם מדידות קרקעיות, אלא כלים מהמשרד, כגון: 

בבעלות הרשות או שימוש בצילומי אוויר או בכל דרך חיונית אחרת תשריטים ישנים ש
שימצא לו לדוגמת צילומי רחפן ואחרים. פעולה זו אמורה להתבצע תוך שבוע מיום מסירת 

 החומר.

יכול להחליט לבצע בקרת איכות קרקעית. במידה והבדיקה הקרקעית  המנהלת החברה נציג .26.7
נכונה, יחייב נציג החברה המנהלת את הקבלן הביאה לתוצאה שהמדידה המבוקרת אינה 

 למטר מרובע ויפחית משכר הטרחה השוטף שלו.₪  2בעלות המדידה שלו בסך של 

כמספר היחסי של התשריטים אשר נבדקו בתהליך בקרת  10כל מנה תקבל ציון מתוך  .26.8
 האיכות. אי עמידה בלו"ז לתיקונים מוריד ציונים מהמנה.

לפחות, נציג החברה המנהלת יכול להחליט כי המנה  10מתוך  7מנה אשר לא תקבל ציון של  .26.9
לא עברה בקרת האיכות הראשונה שלו, יחזיר את התוצרים לקבלן ויבקש ממנו להחזירן עד 

 שבוע ימים ללא קנסות וללא הפחתת ציונים למנה.

ראה נציג החברה המנהלת אחרי פעולת בקרת האיכות הראשונית, כי החומר ראוי להגשה  .26.10
מהחשבון המגיע רק אחרי תיקון התשריטים  70%(, יאשר לו תשלום של 7 -מנה גבוה מ )ציון

הלקויים עד שבוע מיום קבלת ההודעה על תוצאות בקרת האיכות מנציג החברה המנהלת. 
 חישוב שכר הטרחה לקבלן יהיה  בהתאם למטראג' המדוד במנה. 

הכספים ממשרדי הממשלה ימים מיום האישור, מותנה בשחרור  45התשלום יבוצע תוך  .26.11
 הממנים.

יוזמן הקבלן  לגילוי הפערים כך שבמידה  70%לא עברו התשריטים המאושרים יחס של  .26.12
והתברר כי איכות המדידה אינה טובה, יחליט נציג החברה המנהלת לפי שיקול דעתו להחזיר 

ר את הקבלן למדידות או לפסול חלק מהמדידות והכל לפי שיקול דעתו. החלטה זו תוגד
 כמנה חוזרת ולא יקבל עליה הקבלן כסף עבור מדידה נוספת.

עם אישור המנה יעביר הקבלן באישור נציג החברה המנהלת את תוצריה לפקיד השומה  .26.13

 GIS -לשליחת שומות ומתן זכות ערעור לתושבים ויפעל להטמיעה באופן סופי במערכת ה
 רכת הגבייה.המיועדת לניהול הפרויקט ואחרי סיום מועד הערעור גם במע

יום מיום שליחת השומה וסיום תקופת הערעור, תאושר יתרת המנה לתשלום לפי  90אחרי  .26.14
יום ותוטמע במערכת הגביה ובכפוף לשחרור הכספים ממשרדי הממשלה  45שוטף + 
 הממנים.

 עמידה בלו"ז, מתן ציון לכל מנה והפעלת מנגנון קנסות:



 10הפעם הראשונה תזכה הקבלן בציון הגשה תוצרי מנה בזמן ואישור בקרת האיכות מ .26.15
לא תקינים מהתשריטים אשר יבדקו לא יחושבו להורדת הנקודות אך הקבלן  10%למנה. 

יידרש לתקן תשריטים אלו לפני אישור החשבון תוך שבוע מיום קבלת הודעה על התשריטים 
 הלקויים. 

 נקודה מציון המנה. 0.5הגשת המנה באיחור עד שבוע, יפסיד הקבלן  .26.16

נק' )נקודה שלמה במצטבר(  0.5גיש הקבלן המנה עד שבועיים איחור יפסיד הקבלן עוד ה .26.17
 משכר הטרחה המגיע לו עבור התשריטים אשר הוגשו. 3%מציון המנה ויפסיד 

נק' )נקודה וחצי במצטבר(  0.5הגיש הקבלן המנה עד שלוש שבועות איחור יפסיד הקבלן עוד  .26.18
 מגיע לו עבור התשריטים אשר הוגשו.משכר הטרחה ה 6%מציון המנה ויפסיד 

יש להדגיש כי הפחתת הנקודות כתוצאה מאי עמידה בלו"ז אינה תלויה בציון האיכות  .26.19
הראשונית שהתקבלה עקב מספר היחסי של התשריטים התקינים מכלל התשריטים אשר 

 הוגשו במנה בפעימה הראשונה. 

יכול להחליט לפסול את המנה עבר הקבלן שלושה שבועות ולא הגיש, נציג החברה המנהלת  .26.20
 ללא תשלום ויבקש ממנו מדידה והגשה חוזרת עם מתן ציון אפס למנה. 

רשות ה , תהיה זכאיתקבלן ציון אפס בשלוש מנותהקיבל מבלי לפגוע מהאמור לעיל,  .26.21
כפיצוי מוסכם וזאת בכפוף לשימוע להפסיק את עבודתו ולחלט לו את ערבות הביצוע 

 ט הערבות.שיתקיים לקבלן טרם חילו

 הופסקה עבודתו של הקבלן יכולה הרשות לפנות לקבלן אחר להמשך ביצוע השירותים. .26.22

 תמריץ )אופציונאלי בלבד( :

מסה"כ ציון של המנות בהגשת  90%קבלן אשר סיים את עבודות המכרז ללא איחור בציון  .26.23
חודשים מיום סיום עבודת המדידות שלו יהיה זכאי  3התוצרים וסייע בהטמעת הנתונים עד 

מסה"כ שכר הטרחה שלו אשר קיבל במכרז, אשר ישולמו לו לפי תנאי  5%לקבל תוספת של 
ספים ממשרדי הממשלה הממנים מיום הטמעת הנתונים מותנה בשחרור הכ 45שוטף + 

סעיף התמריץ כאמור יחול רק במקרה שהרשות הבהירה מראש כי במערכת הגביה. 
בכוונתה לשלם לקבלן תמריץ כאמור, בכפוף לעמידה ביעדים המוגדרים בסעיף זה ובכפוף 

 לתשלום משרדי הממשלה.  

רנונה ברשות בהמלצת נציג החברה במידה והקבלן קיבל ציונים ראויים לפי מנהל הא .26.24
המנהלת, הרשות רשאית להמשיך להזמין ממנו שירותים עד לתום תקופת ההסכם, בתאם 

 למחיר ליום עבודה.

  –אופן ביצוע הסקר ברשות בה יש חברה מנהלת  )במקרה בו נקבעו שני זכיינים לביצוע העבודות(  .27

 נציג החברה המנהלת יחלק את הרשות לשני חלקים. .27.1

חלוקת שני השטחים הראשונים לכל קבלן יהיה לפי יחס הציון שלו מסכום שני הציונים  .27.2
 ביחד לפי הנוסחה הבאה:

 של שני הקבלנים בעלי הציונים הגבוהים ביותר, 100הציונים מתוך  2X -ו 1Xיהיה 



 הקבלן הראשון יקבל:

𝑋1
𝑋1 + 𝑋2

 

 הקבלן השני יקבל:

𝑋2
𝑋1 + 𝑋2

 

אומדן כמות הנכסים לפי שטחי הרשות אינה משימה בגלל העובדה שהמשימה של  .27.3
טריוויאלית, למרות הכתוב, נציג החברה המנהלת  אינו מתחייב לדייק בחלוקה, אומנם יתן 

 העדפה ברורה לקבלן אשר קיבל הציון הגבוה ביותר.

החלק של כל קבלן יחולק למספר מנות חודשיות באישורו של נציג החברה המנהלת  והקבלן  .27.4
 פרויקט.בהתחלת ה

מנה תוגדר על ידי תיחום גיאוגרפי סגור של נכסים בהתבסס על הצילום המיושר של אזור  .27.5
הרשות העדכני ביותר אשר יסופק לקבלן לפני התחלת עבודתו. נציג החברה המנהלת ינסה 

 שהמנות יהיו שוות במספר הנכסים ככל האפשר.

הקבלן יחתום על הלו"ז המוסכם בהתחלת הפרויקט רק אחרי שהוא יאשר יכולתו לעמוד  .27.6
בחלוקה והקצב לפי המפרט הטכני ולא יעבור רף לוח הזמנים שיקבע בצו התחלת העבודה 

 על ידי נציג החברה המנהלת. 

על כל קבלן להגיש כל מנה חודש מיום התחלת העבודה המתוכננת בו או לפי הנקבע בלוח  .27.7
 מנים.הז

מנה אשר מסתיימת בזמן, יוגשו תוצריה לנציג החברה המנהלת לצורך ביקורת בהתאם  .27.8
 (. 14לדרישות המפרט הטכני )סעיף 

מכמות הנכסים המוגשת  5%נציג החברה המנהלת יבצע בקרת איכות מדגמית ראשונה עבור  .27.9
: במנה. הכלים בהם יעשה שימוש אינם מדידות קרקעיות, אלא כלים מהמשרד, כגון

תשריטים ישנים שבבעלות הרשות או שימוש בצילומי אוויר או בכל דרך חיונית אחרת 
שימצא לו לדוגמת צילומי רחפן ואחרים. פעולה זו אמורה להתבצע תוך שבוע מיום מסירת 

 החומר.

 אחוז. השני הקבלן שמדד נכסים למדוד אחד מקבלן נציג החברה המנהלת רשאי לבקש .27.10
 .שלו המנה של שטחים כ"מסה 2% רף יעבור לא אלו מדידות

כמספר היחסי של התשריטים אשר נבדקו בתהליך בקרת  10כל מנה תקבל ציון מתוך  .27.11
 האיכות. אי עמידה בלו"ז לתיקונים מוריד ציונים מהמנה.

 הקבלן אשר יסיים את המנות שלו בסה"כ ציון הגבוה ייבחר להיות קבלן מנצח. .27.12

לפחות, נציג החברה המנהלת יכול להחליט כי המנה  10מתוך  7מנה אשר לא תקבל ציון של  .27.13
לא עברה בקרת האיכות הראשונה שלו, יחזיר את התוצרים לקבלן ויבקש ממנו להחזירן עד 

 שבוע ימים ללא קנסות וללא הפחתת ציונים למנה.



ראה נציג החברה המנהלת אחרי פעולת בקרת האיכות הראשונית, כי החומר ראוי להגשה  .27.14
מהחשבון המגיע רק אחרי תיקון התשריטים  70%(, יאשר לו תשלום של 7 -מ )ציון מנה גבוה

הלקויים עד שבוע מיום קבלת ההודעה על תוצאות בקרת האיכות מנציג החברה המנהלת. 
 חישוב שכר הטרחה לקבלן יהיה  בהתאם למטראג' המדוד במנה. 

שרדי הממשלה ימים מיום האישור, מותנה בשחרור הכספים ממ 45התשלום יבוצע תוך  .27.15
 הממנים.

יוזמן הקבלן  לגילוי הפערים כך שבמידה  70%לא עברו התשריטים המאושרים יחס של  .27.16
והתברר כי איכות המדידה אינה טובה, יחליט נציג החברה המנהלת לפי שיקול דעתו להחזיר 
את הקבלן למדידות או לפסול חלק מהמדידות והכל לפי שיקול דעתו. החלטה זו תוגדר 

 זרת ולא יקבל עליה הקבלן כסף עבור מדידה נוספת.כמנה חו

עם אישור המנה יעביר הקבלן באישור נציג החברה המנהלת את תוצריה לפקיד השומה  .27.17

 GIS -לשליחת שומות ומתן זכות ערעור לתושבים ויפעל להטמיעה באופן סופי במערכת ה
 ה.המיועדת לניהול הפרויקט ואחרי סיום מועד הערעור גם במערכת הגביי

יום מיום שליחת השומה וסיום תקופת הערעור, תאושר יתרת המנה לתשלום לפי  90אחרי  .27.18
יום ותוטמע במערכת הגביה ובכפוף לשחרור הכספים ממשרדי הממשלה  45שוטף + 
 הממנים.

 עמידה בלו"ז, מתן ציון לכל מנה והפעלת מנגנון קנסות:

 10ונה תזכה הקבלן בציון הגשה תוצרי מנה בזמן ואישור בקרת האיכות מהפעם הראש .27.19
לא תקינים מהתשריטים אשר יבדקו לא יחושבו להורדת הנקודות אך הקבלן  10%למנה. 

יידרש לתקן תשריטים אלו לפני אישור החשבון תוך שבוע מיום קבלת הודעה על התשריטים 
 הלקויים. 

 נקודה מציון המנה. 0.5הגשת המנה באיחור עד שבוע, יפסיד הקבלן  .27.20

כי הפחתת הנקודות כתוצאה מאי עמידה בלו"ז אינה תלויה בציון האיכות יש להדגיש  .27.21
הראשונית שהתקבלה עקב מספר היחסי של התשריטים התקינים מכלל התשריטים אשר 

 הוגשו במנה בפעימה הראשונה. 

עבר הקבלן שבועיים ולא הגיש, נציג החברה המנהלת יכול להחליט לפסול את המנה ללא  .27.22
ן השני עם מתן ציון אפס למנה הזו עבור הקבלן. במידה וישתכנע נציג תשלום ויעבירה לקבל

שבועות, יאשר לו את ההגשה  3החברה המנהלת כי הקבלן יכול להגיש את המנה באיחור עד 
 משכר הטרחה המגיע לו למנה. 6% -עם הפחתה של עוד שתי נקודות ויקנוס אותו ב

רשות ה , תהיה זכאיתבשלוש מנותקבלן ציון אפס הקיבל מבלי לפגוע מהאמור לעיל,  .27.23
כפיצוי מוסכם וזאת בכפוף לשימוע להפסיק את עבודתו ולחלט לו את ערבות הביצוע 

 שיתקיים לקבלן טרם חילוט הערבות.

הופסקה עבודתו של הקבלן יכולה הרשות לבצע באמצעות הקבלן הנוסף את ביצוע  .27.24
 השירותים.

 תמריץ )אופציונאלי בלבד ( :

 .מנצח כקבלן יוכרז המנות כל לאורך הקבלנים שני בין הגבוה ציון כ"סה בעל קבלן .27.25



מסה"כ ציון של  90%במידה והקבלן המנצח סיים את עבודות המכרז ללא איחור בציון  .27.26
חודשים מיום סיום עבודת המדידות  3המנות בהגשת התוצרים וסייע בהטמעת הנתונים עד 

ה שלו אשר קיבל במכרז, אשר מסה"כ שכר הטרח 5%שלו יהיה זכאי לקבל תוספת של 
מותנה בשחרור הכספים ממשרדי הממשלה הממנים מיום  45ישולמו לו לפי תנאי שוטף + 

סעיף התמריץ כאמור יחול רק במקרה שהרשות הבהירה הטמעת הנתונים במערכת הגביה. 
מראש כי בכוונתה לשלם לקבלן תמריץ כאמור, בכפוף לעמידה ביעדים המוגדרים בסעיף 

 .פוף לתשלום משרדי הממשלהזה ובכ

בנוסף, במידה והקבלן המנצח קיבל ציונים ראויים לפי מנהל הארנונה ברשות בהמלצת נציג  .27.27
החברה המנהלת, הרשות רשאית להמשיך להזמין ממנו שירותים עד לתום תקופת ההסכם, 

 בתאם למחיר ליום עבודה.

השטחים התפוסים(, שהועברו לטיפולו,  הקבלן יערוך רשימה מפורטת של הנכסים הבנויים בפועל )ו/או .28
 הרשימה תכלול בין השאר:

תאריך ביצוע המדידה והבדיקה; שם המודד + שם המשרטט + מספר עבודה + מספר  .28.1
 תמונה.

 שם המחזיקים בפועל ומספרי הזיהוי שלו/הם. .28.2

 שם בעל/י הנכס ומספר/י הזיהוי שלו/הם. .28.3

 גוש, חלקה ותת חלקה שבהם בנוי הנכס. .28.4

המדויק המדוד של הנכס בכל הקומות והמפלסים, מחולק לפי קטגוריות  פירוט שטחו .28.5
שיקבעו מראש ע"י המפקח )חדרי מגורים, מרפסות, חדרי שרות, חללים, מחסנים וכיו"ב( 

 ופרוט בנפרד של שטחו לצורך חיוב בארנונה עפ"י הגדרות צווי הארנונה של הרשות ;

שטח הנכס )תעשייה ומלאכה, מחסנים, רישום השימוש הנעשה בפועל בעת בדיקת הקבלן ב .28.6
 מגורים, מכולות, סככות, מרפאות וכל שימוש אחר(;

 פירוט השטח והסיווג הרשומים בספרי המועצה. .28.7

 פרוט השימוש הנעשה בפועל בנכס. .28.8

יימסרו נתונים לגבי שלב הבניה ואם אפשרי תימסר הערכת זמן  – בנכס הנמצא בבנייה .28.9
 בנכס וכיו"ב; לסיום הבנייה, שימוש מלא או חלקי

יצוין בנפרד כולל  –נכס שנהרס והיה מחויב ע"י המועצה ו/או שמוגדר ככזה בספרי המועצה .28.10
 כל המידע הקשור בו )שטחים שנהרסו, שימושים בעבר, בניה חדשה בשטח שנהרס וכיו"ב(;

רישום כל הערה רלוונטית אחרת לשם ביצוע חיוב ארנונה ו/או היטלי פיתוח אמיתי ונכון  .28.11
 לנכס.

 יש לציין האם הנכס מאוכלס / בבנייה. – בבניה חריגה ללא היתר בניה .28.12

ביצוע  - בנכס חדש שלא היה מחויב בספרי המועצה במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים .28.13
מדידה, תשריט מדידה וחישובי שטחים, הכוללים את כל הסעיפים הרלוונטיים האמורים 

 לעיל.



 גבי תשריט המדידה. מובהר כי כל האמור בסעיף זה יופיע על .28.14

הקבלן יעשה מאמצים סבירים ורציניים כדי לזהות את המחזיק בנכס, לרבות מספר  .28.15
 תעודת הזהות שלו/ח.פ., לצורך ביצוע חיוב למחזיק הנכון.

  –השירותים כוללים גם  .29

ביצוע תשריטי מדידה של כל יחידת רישום נפרדת לפי ההגדרה של "שטח", כפי שנקבע  .29.1
 ות וכפי שתקבע הרשות , מפעם לפעם, לעניין קביעת חיובי ארנונה. בצווי הארנונה לרש

ליווי מחלקת הגביה בהתקנת תוצרי הסקר / מדידות כולל גוש, חלקה ותת חלקה במחשבי  .29.2
 הרשות, לרבות בכרטיס הנכס בספרי הרשות ובקובץ ממוחשב אחר כפי שיקבע ע"י הרשות.

שהמחזיק בנכס עושה בפועל בשטח, לצורך ביצוע סקר שימושים ובו פרוט סוג השימוש  .29.3
חיוב בארנונה, לרבות בשטחים הידועים כבר לרשות לעומת השטחים והשימושים 

 הרשומים בספרי הרשות.

כמו כן מתחייב הקבלן  להכין רשומות לקליטה אוטומטית והטמעה בתוכנת הרשות.  .29.4
בה במערכת כולל ולאפשר קליטתם כשכ ברשות   GIS -להעביר את נתוני הסקר למערכת ה

 תשריטים , תמונות , ונתוני המדידה.

פגישות עם ועדי הישובים השונים בתחום הרשות , לקבלת מידע לגבי  -במועצה אזורית  .29.5
 שינויים בנכסים, ללא תשלום נוסף כלשהו.

 לנכסים חדשים. 4איתור תוספות ושינויים ועדכון מידות נכסים, לרבות לאחר הוצאת טופס  .29.6

 פות מדידה ותוכניות.סימונים ע"ג מ .29.7

הנ"ל   השוואת המדידה להיתר הבניה )גרמושקה( ולנתונים הקיימים במחלקת הגבייה. .29.8
 יידרש רק במקרה של השגה / ערעור על מדידה ויבוצע ללא תוספת תשלום.

הכנת תשריט השואה בין המדידה להיתר והצגת החריגות מהתוכנית. הנ"ל יידרש רק  .29.9
 דידה ויבוצע ללא תוספת תשלום.במקרה של השגה / ערעור על מ

 העברת המידע לרשות. .29.10

ולמערכת ניהול המסמכים הקיימת ברשות   GISנכס יבוצע קישור הנתונים למערכת ה  לכול .29.11
 במידת הצורך יימסר פורמט רלוונטי.  .

הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ולא סופית או מחייבת ועל הקבלן מוטל לבצע  .29.12
מנו במסמכי המכרז ובהסכם, על כל חלקיו ו/או כל שירות ו/או פעולה את השירות הנדרש מ

 הכרוכים בביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם, באופן מקצועי מלא ושלם.

  


