אגף התקשרויות
תעריף שרותי מדידה לצורכי הפקעות  -עדכון יולי 2012

תעריף שרותי מדידה לצרכי הפקעות
מעודכן יולי 2012
כללי:

•
•
•
•
•
•
•

תחולת התעריף המעודכן הינה מיום  3.7.2012ואילך.
יובהר ,כי התעריף יחול על התקשרויות חדשות בלבד ,אשר הוגשו מיום  3.7.2012ואילך.
המחירים המצוינים בתעריף זה הינם ללא מע"מ וכפופים לשיערו המע"מ אשר ייקבע במועד התשלום בפועל.
הצמדה :המחירים המפורטים בתעריף זה צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אוקטובר.2008 ,
מעצ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,להלן" :מעצ" וגם/או "החברה" וגם /או "המזמין"
מודד לצרכי הפקעות ,להלן" :המודד".
אין במפורט בתעריף זה כדי לגרוע מן המטלות  /השירותים הנדרשים מן המודד ,ואשר מצוינים ומפורטים בהסכם
המסגרת לרכישת שירותי מדידות ,על כל נספחיו.

 1הקדמה:
1.1

תעריף זה מגדיר את פעילויות המדידה לצורכי הפקעה ותעריפי מדידות המשמשים בסיס לחישוב שכר הטרחה
המגיע למודד בעבור עבודתו בנושא הפקעות עבור מעצ .

1.2

התעריף מתייחס למתן שירותי מדידה לאורך הכבישים על פי צורכי מעצ לצורכי הפקעות .המודד מתחייב לתת
תוצר העומד באיכות ודיוק הנדרש במפרטי מעצ ותקנות המדידה.

 1.3התעריף מבוסס על תפוקות בהתייחסן לסוגי הפעילויות המבוצעות לצורכי הפקעות ע"י המודד .המחירים חושבו
על פי התפוקות לאחר התייעצות מול אגודת המודדים.
1.4

לכל מיפוי לצורכי הפקעה ,מעצ או הממונה על הפרויקט מטעמה ,יגדיר את גבולות המיפוי הנדרשים וימסור
למודד קובץ גבול מיפוי נדרש ,כולל צרכים מיוחדים ,לפיהם יגיש המודד למנהל הפרויקט בכתב הצעת מחיר על
כמות העבודה הנדרשת ותמחור על פי טבלאות שבתעריף זה אשר יסוכמו בכתב לאישור מעצ.

 1.5בנושא גושים וחלקות ,יפנה המודד למעצ לקבלת גושים וחלקות דיגיטאליים .מתוך בסיס הנתונים של מפ"י
הקיים במעצ ,במקרה והנתונים לא יספקו את המודד ,יפנה המודד באישור מעצ ישירות למפ"י לקבלת החומר
החסר (תשלום למפ"י עבור הנתונים יוחזר למודד בהתאם להצגת קבלות).
 1.6עבודות בשטחי יו"ש  -באזורים הסמוכים לקווי התיחום של יו"ש ,מעצ תשקול באם להעניק תוספת לעבודות
מדידה שהתבצעו בשטחים אלה ,בהתאם לתנאי האתר (קירבה לעיר בשטחים ואזורים בהם התנאים הביטחוניים
מחייבים סיכון או תוספת כוח אדם לשמירה על ביטחון העובדים וכו') .גובה התוספת לא יעלה על  10%על פי
הצורך .התוספת תוגדר ותקבל אישור מעצ לפני תחילת הפעילות.
 1.7התעריף ערוך כ "-בנק סעיפים " כאשר כל סעיף מקבל התייחסות נפרדת ומתומחר בהתאם.
 1.8תעריפי התשומות הינם:
סוג
יום קבוצת שדה
יום משרד

מחירי בסיס
₪ 3,364
₪ 1,405

 1.9הסעיפים מחולקים לשתי טבלאות .טבלה בסיסית בה סעיפי הבסיס כלולים בכל פרויקט לצורך ליווי הפקעות
וטבלה אופציונאלית.
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 1.10לצורך הערכת האומדן ייעשה שימוש רק בסעיפים הבסיסיים .בסעיפים האופציונאליים ייעשה שימוש לפי הצורך
ורק על-פי הנחיה מפורשת של הממונה מטעם מעצ.
 1.11האומדן שנערך (מפורט בסעיף  - 3תעריף) ,יהווה שכר טרחתו הבסיסי של המודד ועליו יתווסף שכר הטרחה בעד
הסעיפים האופציונאליים (במידה ויופעלו).
 1.12התעריף חושב בהתאם לרוחב דרך בסיסי של  120מטר המורכבת מרוחב כביש של  60מטר ועוד  30מטר משני
צידיו .במקרה של הגדלת רוחב המיפוי תחושב התוספת על פי מחיר לדונם.
 1.13עלות השלבים המרכיבים ליווי ההפקעות מורכבת מהמשתנים הבאים:
 1.13.1בשלבים הבסיסיים:
 1.13.1.1קילומטר רץ היקף הפוליגון המשמש כגבול הפקעה ( לאורך קו ההפקעה  /קו כחול ).
 1.13.1.2ציר דרך ( ראה סעיפים  ) 3.3 ,3.2יחושב מתוך היקף הפוליגון המשמש כגבול הפקעה לחלק
לשניים.
 1.13.1.3כמות גושים
 1.13.1.4כמות יחידות קניין  -מספר חלקות לגוש או מגרש לתב"ע או מפת משבצת של ממ"י.
 1.13.2בשלבים האופציונאליים:
מטר רבוע  /דונמים
1.13.2.1
כמות עצים
1.13.2.2
חציות כביש של כבלי חשמל עילי
1.13.2.3
נקודות גילוי של מטרדים תת קרקעיים.
1.13.2.4
 1.14אבני דרך לתשלום
אבן דרך

פרוט אבן דרך

אחוז
שכ"ט

אחוז
שכ"ט
מצטבר

מספר פעילות
/קטלוגי בSAP -

 - 1עבודות התנעה

ישולם לאחר אישור תכולת הפרויקט

20%

20%

031.40.10.81

 - 2עבודות הכנה

ישולם לאחר אישור האומדן ע"י וועדת 20%
הפיצויים

40%

031.40.10.84

ישולם עם סיום הליך ההפקעות

30%

70%

031.40.10.87

 - 4עבודות תפיסה וגידור ישולם עם סיום הליך ההפקעות

30%

100%

031.40.10.90

 - 3מו"מ עם המופקעים

א .בעבודות קצרות מועד (עד חודשיים) יוגש החשבון ע"י המודד בסוף העבודה ,כשהוא ערוך על בסיס הסעיפים
באומדן ,כולל הסעיפים אופציונאליים ,במידה והיו.
ב .בעבור עבודות מתמשכות (מעל לחודשיים) ,החשבונות יוגשו בחשבונות קלנדאריים ומצטברים על בסיס סעיפי
האומדן ,בסופו של כל חודש קלנדארי ,בעבור העבודות שנעשו במהלך החודש .החשבונות יפרטו בצורה
מרבית את העבודה  ,ויבטאו באחוזים את החלק מן הכמות הסופית באומדן .
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 1.15המוצר המסופק הכלול בתמורה:
 oחומר מגנטי והעברתו בתקליטור.
 oהעתק קשיח אחד מכל תכנית שהפיק המודד.
 oמפות והעתקים לכל הגורמים על פי דרישה.
 1.16במקרה של הפסקת עבודת המודד לאחר שביצע שלב או מספר שלבים בפרויקט ,ישולם שכרו במלואו בעבור
השלבים אשר ביצע בפועל ובכפוף לאישור הגורמים המקצועיים בחברה .במקרה של הפסקת עבודת המודד
באמצע שלב עבודה כתוצאה מאי אישור תוכניות על ידי הוועדות לתכנון והבנייה או הפסקה חד צדדית של
העבודה על ידי מעצ בעקבות בעיות תקציביות וכדומה ,שכרו של המודד ישולם במלואו בעבור השלבים שביצע
בפועל בכפוף לאישור הגורמים המקצועיים בחברה ,וכן יאושר תשלום עבור חלקי שלבים על פי אומדן.
 1.17המוצר שיסופק ע"י המודד  /חברת המדידה יכלול :
 oחומר מגנטי (הכולל מפת המדידה תרשימים ורשימות קואורדינאטות על פי דרישה) על פי הפורמט הנדרש
 / 827 DWG SHPמבא"ת ,ניתן לשלוח בדוא"ל.
 oעתק נייר של התוכניות הכוללות חתימת מודד ותרשימים על פי הצורך.
 oערכי קואורדינאטות  /פוליגונים  /נקודות גובה וביסוס ,על פי הנחיות מנהל הפרויקט  /הממונה .

 2בנק הסעיפים:
 2.1סעיפים בסיסיים

כתובת  :רחוב יהדות קנדה ( 29קפלן) ת.ד 1021 .אור יהודה  60371טל'  03-7355851 :פקס www.iRoads.co.il 03-7355700 :

אגף התקשרויות
תעריף שרותי מדידה לצורכי הפקעות  -עדכון יולי 2012

תוצר
קבלת פרויקט והכנת
רקע קדסטרלי

מספר
סעיף
3.1

תיאור הסעיף
o

o

3.2

הכנת רשת בקרה
במידת
וחידושה
הצורך.
מדידת מצב קיים3.3 ,
עיבוד נתונים ובניית
תשריט.
3.4
הכנת תרשים מעקב
הפקעות כללי ( תרשים
רמזור ) ועדכונו.
 3.5א
הכנת תרשימים
ורשימת שטחים לצורך
הכנת אומדן מפורט.
 3.5ב
הכנת תרשימי הפקעות
פרטניים

3.6

סימון גבולות הפקעה
ראשוני

3.7

סימון גבולות הפקעה
לקראת תפיסה
סימון גבולות הפקעה
לגידור וליווי גדרן
בעבודתו
תרשים מעקב גדרות

3.8

השתתפות בישיבות התנעה ,בסיור ראשוני בשטח
לצורך הכרתו והתייחסות ראשונית לחלקות
והמבנים בניית תוכנית פעולה וצורכי מדידה.
פגישות מול יועץ ההפקעות וליווי תוכנית היועץ.
איסוף חומר קדסטרלי ,בדיקתו סריקתו ,עריכתו,
קביעת גבולות אנליטית והכנת בסיס הנתונים (
רקע קדאסטרי ).

קביעה ,מדידה ,חישוב ותאום של נקודות ביסוס (
פוליגונים (

קבלת הנחיות לביצוע העבודה,
הגדרת גבולות וכ"ו  -מקביל
לסעיף  2א ,1א ,2א,3א, 4א,5
א" 10בנק סעיפים" ליועץ
הפקעות.
קביעת גבולות בצורה גרפית
קבלת החומר ממעצ  /איסוף
נתונים ממפ"י .
תתבצע רק באישור בכתב מאת
מנהל אגף מקרקעין.
תתבצע רק באישור בכתב
מאת מנהל אגף מקרקעין.

רצועת המדידה על פי גבולות התשריט ( ,מקובל
120מ' ' 60מ לכל צד).

מיפוי  ,עיבוד נתונים ובניית
מפת רקע לתשריט.

עריכת תרשים מעקב הפקעות כללי בחתך קדסטרלי
ועדכון שוטף.

יוגש על פי דרישה למנהל אגף
מקרקעין.

עריכת תרשים הפקעות כללי בחתך
קדסטרלי כולל פרוט שטחים לכל חלקה
לפי הכרזות ותב"עות.
עריכת תרשים ייעודי הקרקע לפי תב"עות עם
קומפילציית קווי בניין  ,בחתך קדאסטרי עם פרוט
שטחים לכל חלקה.
עריכת תרשים הפקעות בודד ופרטני
ליחידת קניין (חלקה קדאסטרית או מגרש לפי מפת
משבצת של ממ"י).
סימון ראשוני של גבולות ההכרזה  /ההפקעה  /סימון כל  20מ 'לפחות על פי
התפיסה לצורך התמצאות ,הגדרת גבולות המדידה ,אופי השטח לאורך גבול
ההפקעה.
הבהרות.
סימון לקראת תפיסות.

3.9

סימון גבולות ליווי צוותי עבודה בשטח

3.10

מדידות  AMגידור עריכת תרשים מעקב
ועדכונו.
סיוע לצוותי ההפקעה של מעצ בשדה

סיוע לצוותי ההפקעה 3.11
של מעצ בשדה
3.12
הכנת תרשימי רקע
כלליים
פעילות נלווית של
מנהל המשרד ,מודד
מוסמך ומהנדס ישיבות
והבהרות

הערות

גדרות

עריכת תרשימי רקע כלליים מכל סוג ולכל מטרה ,ללא
לוחות שטחים עם ובלי מצב קיים )כל תרשים חוץ מי
המפורטים בטבלה האופציונאלית)
פעילות נלווית של מנהל המשרד ,מודד
מוסמך ומהנדס :ישיבות והבהרות

3.13

 2.2סעיפים אופציונאליים
תוצר

מס '
סעיף

תיאור הסעיף

הערות

כתובת  :רחוב יהדות קנדה ( 29קפלן) ת.ד 1021 .אור יהודה  60371טל'  03-7355851 :פקס www.iRoads.co.il 03-7355700 :

אגף התקשרויות
תעריף שרותי מדידה לצורכי הפקעות  -עדכון יולי 2012

תרשים מבנה

3.14

מדידות פנים במבנים והכנת תרשימים

תרשים וסימון הפקעות
בחורשה

3.15

מדידת כל עץ בחורשות קק"ל והכנת
תרשים סימון עצים לעקירה.

תרשים חציית כבלי חשמל

3.16

מדידת גבהים של כבלי חשמל בחציות
והכנת תרשים ממצאים.

תרשים חציית מטרדים תת
קרקעיים

3.17

סיוע לאיתור מטרדים תת-קרקעיים
שנתגלו באתר ,מדידתם והכנת תרשים
מטרדים בנושא.

תרשים אתר עתיקות ,וסיוע
כללי.

3.18

סימון אתרי ארכיאולוגיה ,הכנת
תרשימים ,כולל תאומים ומגעים וסיוע
לעוסקים בדבר.

עדכן או ביצוע מחדש ,
סעיף זה יופעל רק באישור
מנהל אגף באישור מראש:

3.19

עבודות
הבסיסיים.

נוספות

מעבר

לסעיפים

התרשים יוכן על פי קנ"מ שיידרש
על פי הצורך.
הכוונה למדידה נוספת מעבר
לנדרש במפת הרקע סעיף ,3.3
יבוצע לאחר קבלת אישור מנהל
אגף מקרקעין.
הכוונה למדידה נוספת מעבר
לנדרש במפת הרקע סעיף , 3.3
יבוצע לאחר קבלת אישור מנהל
אגף מקרקעין.
הכוונה למדידה נוספת מעבר
לנדרש במפת הרקע סעיף ,3.3
יבוצע לאחר קבלת אישור מנהל
אגף מקרקעין.
הכוונה למדידה נוספת מעבר
לנדרש במפת הרקע סעיף ,3.3
יבוצע לאחר קבלת אישור מנהל
אגף מקרקעין.
יוגש על פי דרישה למנהל אגף
מקרקעין.

 עדכון רקע קדסטרלי (מקביל 3.19.1לדרישות סעיף )3.1

השתתפות בישיבות
איסוף חומר קדסטרלי.

 עדכון מדידת מצב קיים 3.19.2(מקביל לדרישות סעיף )3.3

קביעה ,מדידה ,חישוב ותאום של נקודות ביצוע חדש או עדכון שלב זה.
ביסוס מחדש ( פוליגונים(.

 עדכון מפת מעקב הפקעות 3.19.3(מקביל לדרישות סעיף )3.4

עריכת תרשים מעקב הפקעות מעבר
לנדרש בסעיף . 3.4

 עדכון מפה להכנת אומדן 3.19.4(מקביל לדרישות סעיפי 3.5
א 3.5 ,ב)

הכנת תוספת לאומדן

 עדכון תרשים הפקעות פרטני 3.19.5מחדש (מקביל לדרישות
סעיף ) 3.6

עדכון תרשים הפקעות.

 סימון גבול תפיסה לגדר 3.19.6מחדש עקב גניבה או הריסת
גדר קיימת (מקביל לדרישות
סעיף ) 3.9

סימון נוסף נידרש.

טיפול בתביעה משפטית

3.20

קבלת הנחיות לביצוע העבודה
בסעיף זה מחדש ,הגדרה חדשה
של גבולות וכ"ו.

ביצוע פעילות מחייב עבודות משרד בעיקר
במקרה של צורך במדידה בשטח תוגש
הבקשה לאישור מנהל אגף מקרקעין.

 3התעריף:
סעיפים בסיסיים:

כתובת  :רחוב יהדות קנדה ( 29קפלן) ת.ד 1021 .אור יהודה  60371טל'  03-7355851 :פקס www.iRoads.co.il 03-7355700 :

אגף התקשרויות
תעריף שרותי מדידה לצורכי הפקעות  -עדכון יולי 2012

 3.1סעיף מס  - 1קבלת פרויקט והכנת רקע קדסטרלי  -השתתפות בישיבות התנעה ,בסיור ראשוני בשטח לצורך
הכרתו והתייחסות ראשונית לחלקות והמבנים בניית תוכנית פעולה וצורכי מדידה ,איסוף נתונים והכנת מפת
חלוקה קדסטרלי לאזור המוגדר.
מחיר כולל  12 ( ₪ 2,700שעות לפי  ₪ 225לשעה ).
תוספת עבודות משרד עבור כל גוש (לפי תשומה –  0.3יום משרד לגוש )  /₪ 421גוש
מחיר מינימום עבור סעיפים אלה יום משרד ₪ 1405
 3.2סעיף מס  - 2רשת בקרה וחידושה במקרה הצורך לאורך ציר (  / 2קו ההפקעה )
לפי תשומות  1.2יום משולב
 3.3סעיף מס  - 3מפה מצבית -מדידת מצב קיים לאורך ציר (  / 2קו ההפקעה )
לפי תשומות  1.5יום משולב
3.3.1

טבלה  1תמחור לשני הסעיפים ( סעיפים  ,3.2רשת בקרה  3.3 +מפה מצבית)
מחיר עבור ק"מ
מחיר עבור ק"מ עדכון לאורך ציר
מקדם קושי
לאורך ציר הדרך הדרך

רוחב רצועת
מיפוי
מקדם קושי

מקדם קושי

סעיפים

מיפוי בש"ח

עדכון בש"ח

שטחים פנויים

הררי

שטח בנוי

מקסימאלית

3.2
3.3

5723
7129

3434
4277

1.00
1.00

1.15
1.15

1.20
1.20

180
180

3.2 +3.3

12852

7711

1.00

1.15

1.20

180

 3.3.2חישוב התמורה בטבלה כוללת יצירת נקודות בקרה וחידושם ומיפוי קרקעי לאורך ציר הדרך (שיחושב
על פי היקף גבול קו ההפקעה לחלק לשניים ).
 3.3.3במקרה של הגדלת רוחב המיפוי תחושב התוספת על פי מחיר לדונם מיפוי נוסף (מעבר לרוחב כולל 180
מטר) כאשר התוספת תהיי  ₪ 70 :לדונם .
 3.3.4מחיר מינימום עבור סעיפים אלה ( יום משולב ) ₪ 4769
 3.4סעיף מס'  - 4הכנת תרשים מעקב הפקעות כללי ) תרשים רמזור ) ועדכונו
עבודת משרד עבור כל ק"מ לאורך קו ההפקעה (לפי תשומה  0.5יום משרד לק"מ)  /₪ 702.5ק"מ
₪ 1,405
מחיר מינימום עבור סעיף זה )יום משרד )
 3.5סעיף מס'  - 5הכנת תרשימים לצורך הכנת אומדן מפורט
 3.5.1עבודת משרד ,עבור כל ק"מ לאורך קו ההפקעה
(לפי תשומה  1.5יום משרד לק"מ) –  /₪ 2,108ק"מ
 3.5.2עבודת משרד ,עבור כל ק"מ לאורך קו ההפקעה
(לפי תשומה  1.0יום משרד לק"מ)  /₪ – 1,405ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום משרד ) ₪ 1,405
 3.6סעיף מס'  - 6הכנת תרשימי הפקעות פרטניים
עבור כל חלקה (לפי תשומה  0.33יום משרד לק"מ)

 /₪ 466חלקה

 3.7סעיף מס'  - 7סימון גבולות הפקעה ראשוני
עבור כל ק"מ אורך קו ההפקעה (לפי תשומה  1יום קבוצת שדה לק"מ)  /₪ 3,364ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום קבוצת שדה ) ₪ 3,364
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד
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 3.8סעיף מס'  - 8סימון גבולות הפקעה לקראת תפיסה
עבור כל ק"מ אורך קו ההפקעה (לפי תשומה  1יום קבוצת שדה לק"מ)  /₪ 3,364ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום קבוצת שדה ) ₪ 3,364
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד
 3.9סעיף מס'  - 9סימון גבולות הפקעה לגידור וליווי הגדרן בעבודתו
עבור כל ק"מ אורך קו ההפקעה (לפי תשומה  1יום קבוצת שדה לק"מ)  /₪ 3,364ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום קבוצת שדה ) ₪ 3,364
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד
 3.10סעיף מס'  - 10תרשים מעקב גדרות
עבור כל ק"מ אורך קו ההפקעה (לפי תשומה  1.5יום קבוצת שדה לק"מ)  /₪ 5,046ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום שדה ) ₪ 3,364
 3.11סעיף מס'  - 11סיוע לצוותי ההפקעה של מעצ בשדה
עבור כל חלקה (לפי תשומה  0.2יום שדה לחלקה)  /₪ – 673חלקה
מחיר מינימום עבור סעיף זה ) יום שדה ) ₪ 3,364
 3.12סעיף מס'  - 12הכנת תרשימי רקע כלליים
עבור כל ק"מ אורך קו ההפקעה (לפי תשומה  0.5יום משרד לק"מ)  /₪702.5ק"מ
מחיר מינימום עבור סעיף זה )יום משרד ) ₪ - 1,405
 3.13סעיף מס'  - 13פעילות נלווית של מנהל המשרד ,מודד מוסמך ומהנדס) ישיבות והבהרות)
עבור כל חלקה  140.5לחלקה (לפי תשומה  0.1יום משרד לחלקה )
מחיר מינימום עבור סעיף זה ₪ - 1,405
סעיפים אופציונאליים:
 3.14סעיף מס'  - 1תרשים מבנה
עבור כל מ"ר של המבנה (לפי תשומה  0.005יום משולף למ"ר)  /₪ – 23.85מ"ר
מחיר מינימום עבור סעיף זה ( יום משולב ) ₪ 4769
 3.15סעיף מס'  - 2תרשים וסימון הפקעות בחורשה
עבור כל עץ  / ₪ 47.69עץ ( / 100יום משולב )
מחיר מינימום עבור סעיף זה ( יום משולב ) ₪ 4769
 3.15.1כעץ יחשב עץ שקוטר הגזע שלו מדוד בגובה  20ס"מ מעל פני האדמה הוא לכל הפחות  5ס"מ ושגובהו
המדוד מעל פני האדמה הוא לכל הפחות  1.80מ' עד להתפצלות הראשונה של
הבדים.
 3.15.2למען הסר ספק אין הכוונה בסעיף זה למדידות עצים עפ"י הנדרש בתיקון  89לחוק התכנון והבניה.
 3.15.3במקרה והמודד התבקש למדוד עצים בפרוט נוסף של  ATTRIBUTEהכולל מספר עץ  ,מיקום  ,קוטר,
סוג עץ  ,צמרת  ,קושר שרידות ( המחייב הפעלת אגרונום ) או המחייב סקרי שדה ועבודות משרד להכנת
השכבה הרלוונטית .המחיר יקבע כמספר ימי עבודה (שדה ומשרד) על פי הערכה של כמות העבודה לביצוע
מראש מול המזמין ,המודד יגדיר לפני תחילת הפעילות את כמות ימי שדה ומשרד שיבוצעו לצורך קבלת
הנתונים.
 3.16סעיף מס'  - 3תרשים חציית כבלי חשמל
עבור כל חציה ,עבודות שדה  /₪ - 336חצייה
עבור כל חציה ,עבודות משרד  /₪ - 140חצייה
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מחיר מינימום עבור סעיף זה ₪ - 2,350
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד.
 oעל עבודת המשרד לא מופעלים מקדמי קושי בסעיף זה.
 3.17סעיף מס'  - 4תרשים חציית מטרדים תת קרקעיים
עבור כל חציה ,עבודת שדה  /₪ – 336חצייה
עבור כל חציה ,עבודת משרד  /₪ – 140חצייה
מחיר מינימום עבור סעיף זה ₪ - 2,350
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד.
 oעל עבודת המשרד לא מופעלים מקדמי קושי בסעיף זה.
 3.18סעיף מס'  - 5תרשים אתר עתיקות ,וסיוע כללי
עבור כל דונם ,עבודת שדה  / ₪ – 673דונם
עבור כל דונם ,עבודת משרד  / ₪ – 280דונם
מחיר מינימום עבור סעיף זה ₪ - 2,350
 oמקדמי קושי המשפיעים על עלות לק"מ בסעיף זה הינם מקדם השיפוע ומקדם התכסית בלבד.
 oעל עבודת המשרד לא מופעלים מקדמי קושי בסעיף זה.
 3.19סעיף מס'  - 6עדכון או ביצוע עבודות מחדש במסגרת הליכי הפקעות ,לפעמים ,נדרש ביצוע של חלק מהעבודה
(עדכן או ביצוע מחדש) ,לכן סעיף זה יופעל רק באישור מנהל אגף באישור מראש:
 3.19.1עדכון רקע קדסטרלי ( מקביל לדרישות סעיף )3.1
מחיר כולל  8 ( ₪ 1,800שעות לפי  ₪ 225לשעה ).
ותוספת עבודות משרד עבור כל גוש (לפי תשומה –  0.3יום משרד לגוש )  /₪ 421גוש
 3.19.2עדכון מדידת מצב קיים (מקביל לדרישות סעיף )3.3
חישוב התמורה יבוצע לפי הוראות של טבלה  1בסעיף  3.3.1על פי עמודה "עדכון"
 3.19.3עדכון מפת מעקב הפקעות (מקביל לדרישות סעיף )3.4
חישוב התמורה יבוצע לפי הוראות של סעיף .3.4
 3.19.4עדכון מפה להכנת אומדן (מקביל לדרישות סעיפי  3.5א 3.5 ,ב)
חישוב התמורה יבוצע לפי הוראות של סעיף .3.5
 3.19.5עדכון תרשים הפקעות פרטני מחדש (מקביל לדרישות סעיף ) 3.6
חישוב התמורה יחושב לפי הוראות של סעיף .3.6
 3.19.6סימון גבול תפיסה לגדר מחדש עקב גניבה או הריסת גדר קיימת (מקביל לדרישות סעיף ) 3.9
חישוב התמורה יבוצע לפי הוראות של סעיף .3.9
 3.20סעיף  – 7טיפול בתביעה משפטית  -הכנת חוות דעת ,תצהירים והופעה בבית משפט .
• עבור פגישות הכנה –  4ש"ע מודד מוסמך,
• הכנת חוות דעת –  12ש"ע מודד מוסמך ,
• הופעה בבית משפט –  8ש"ע מודד מוסמך
 24ש"ע מודד מוסמך ₪ 5400 = ₪ 225 X
סה"כ
במקרה של צורך במדידות שדה תשולם תוספת לעבודת שדה ומשרד ( יום משולב ) ₪ 4769

 4מקדמי קושי:
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שיטת חישוב מקדמי הקושי הינה הכפלת המקדם בסעיף הרלוונטי ובאחוזו בפועל מהפרויקט .במידה ועל הסעיף מופעלים
מספר מקדמים  -יש להכפילם בסעיף זה ובאחוזו בפועל מהפרויקט.
.4.1

מקדם שיפוע  -מקדם זה נקבע בהתאם למפת חלוקת הארץ לפי קטגוריות.

מקדם שיפוע
עד 10%
10% 20%
20% 30%
מעל 30%
.4.2

 %מפרויקט
100%
0%
0%
0%

מקדם
1
1.2
1.4
1.6

מקדם תכסית  -מקדם זה משפיע על כמות נק' הבקרה וקושי מדידה בשטח ,כמו כן שוני בתכסית משפיע על
מורכבות המפות המופקות ולכן משפיע באופן ישיר על היקף העבודה המשרדית.

מקדם תכסית
שטחי "בור" פתוחים
שטחים חקלאיים מעובדים– חרושים או שטחים עם צמחיה\ עשביה בגובה עד  1.5מ'
כרמים\ צמחיה\ עשביה בגובה מ 1.5-עד  2.5מ'
מטעים ,שטחים מיוערים ,השקה לשטחים "כפריים" השקה לשטחים "עירוניים"
בנוי דלילות
בנוי בצפיפות

מקדם
1
1.1
1.2
1.4
1.25
2

 %מפרויקט
100%
0%
0%
0%
0%
0%

 5החזר הוצאות:
•
•
•

להתקשרות יתווסף הקצב בגין העתקות אור ,נסחי רישום ,תשלומי אגרות והיטלים וכיוצב'.
לביצוע ההעתקות יפעיל המודד את מכון ההעתקות הזכייני של מעצ ובהתאם למחירון הזכיין ,בכפוף לאישור
הגורמים המקצועיים של מעצ.
תשלום בגין החזר הוצאות אלו ישולם בכפוף להצגת חשבוניות  /אישורים  /קבלות כנדרש ,ובכפוף לאישור
הגורמים המקצועיים של מעצ.

 .6מיגון אקוסטי דירתי:
תאור

שכ"ט

הכנת תרשים
עבור מיגון
אקוסטי דירתי
ללא מדידה
בדירה

הכנת תרשים למבנה או דירה -עבודת
משרד

במבנה עד  6דירות :תעריף של ₪ 1,900
לדירה בגין הכנת תרשימים ללא כניסה
לדירה.

מיגון אקוסטי
דירתי כולל
כניסה לדירות

הכנת תרשים למבנה או דירה כולל
עבודות שדה ומשרד

במבנה מעל  6דירות  ₪ 1,700לדירה.
בהתאם לסעיף .3.14

במבני ציבור –  4חדרים = דירה
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