
021-2019הליך מספר 

חתימת המציע

תחבורה ורמזורים, הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון תנועה

נספח השירותים והשכר 

נספח ב' 

הצעה כספית
ספט-19

תאריך

פרטי המציע

שם המשרד

פרטי מגיש ההצעה

פרטי התקשרות

כתובת

טלפונים

ל"דוא

הוכן עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

י מרגלית מזרחי צדיק"ע



 תעריפים , ואופן קביעת התמורה עבור שירותי תכנון תנועה

 ורמזורים

הוכן עבור צוות אב לתחבורה ע"י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות - מרגלית מזרחי צדיק - כל הזכויות שמורות ©



צומת

רחובות

צמתים רב 

מפלסיים

תוספות

S

F

80-12.659.4-ספט

944.5F10,000.004.0000

1920.270795I1920.270795

100.817993.013554.3206מפורסם

/₪ מקדם קישור1813695.766לבסיס ר"מ

בסיס 

שקלים
₪- מעודכן 

השכר לאחר 

הנחה

190.8-3.8224.3-יול80-ספט

2,0005.402,00010.35878.2869F40,000.004.60205999

3,0004.503,0008.60886.8870I1920.270795

4,0003.904,0007.47095.97672.8041

5,0003.505,0006.64135.3130 ₪/ ר"מ

7,5002.757,5005.24004.1920

10,0002.2510,0004.32063.4565

20,0001.8520,0003.51372.8110

30,0001.6030,0003.08702.4696

40,0001.4540,0002.80412.2433

50,0001.3550,0002.59502.0760

אחוז₪- המחיר השטח

40,0002.804135%

40,0002.804115%

40,0002.804110%

40,0002.804130%

40,0002.804110%

100%

20%

 ₪        11,216.26 

 ₪      112,162.56 

 ₪        22,432.51 

 ₪        89,730.05 

₪- השכר ב

 ₪        39,256.90 

 ₪        16,824.38 

 ₪        11,216.26 

 ₪        33,648.77 

פיקוח עליון

:כ"סה

הנחה קבועה בשיעור

כ לאחר הנחה"סה

ד

שירותים חלקיים חישוב השכר

השירות

תכנון מוקדם

תכנון סופי

אישור רשויות

תכנון מפורט

הנוסחא

ר"מ- ח "השכר בש

שטחי הצמתים והרחובות

ר יש להזין " מ50,000לקביעת מחיר לשטח מעל 

F= 50,000

I

טבלאות התעריף

ר"מ- שטחר"מ- שטח 

S

ר" מ10,000עד 

ר" מ10,000מעל 

19-יול

 ←Iחישוב - מועד עריכת תחשיב

היחס בין המדד במועד התחשיב לבין מדד בסיס התעריף

מדד המחירים לצרכן

. למחיר הקבוע בטבלה להלן50%לצומת קיים תשולם תוספת של 

ב

ר"מ- השכר ל

הנחיות התעריף

.ר של הצמתים והרחובות במלא זכות הדרך"מ- ל₪ - שכר התכנון נקבע ב

.המקום בו חוזר הכביש לחתך טיפוסי או גבול העבודה ההנדסית- הגבול לחישוב הצומת 

 מערכם20%- לצרכי קביעת שכר המתכנן יחושבו שטחי הרחובות רק ב

. משטחם200%- בצמתים רב מפלסיים ב, לצרכי קביעת שכר המתכנן יחושבו שטחי הצמתים

ייעוץ תכנון בצמתים ורחובות

5טבלה - תכנון תנועה ותחבורה - אי .א.א

א

התעריף

ג

S

הוכן עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

י מרגלית מזרחי צדיק"ע



1- סיווג

2- סיווג

3- סיווג

3-סיווג2-סיווג1-סיווגד"מס

0.90.80.7א

0.60.50.4ב

0.30.250.2ג

1סיווגאשלב

₪- השכר בהמקדםאחוז₪- המחיר השטח

40,0002.804135%0.935,331.21

40,0002.804115%0.915,141.95

40,0002.804110%0.910,094.63

40,0002.804130%0.930,283.89

40,0002.804110%0.910,094.63

100,946.31

25%25,236.58

75,709.73

1סיווגבשלב

₪- השכר בהמקדםאחוז₪- המחיר השטח

40,0002.804135%0.623,554.14

40,0002.804115%0.610,094.63

40,0002.804110%0.66,729.75

40,0002.804130%0.620,189.26

40,0002.804110%0.66,729.75

67,297.54

25%16,824.38

50,473.15

ב

סיווג

הפרוייקטים יסווגו לפי מורכבות מבחינת 

תכנון התנועה

מיוחדים

.הסיווג ייקבע על פי אישור הצוות בהזמנת העבודה

הגדרות/ הערות 

הסדר אשר דורש התייחסות למבנה דרך אשר מבוצע בקטע של 

.מנהרה או הפרדה מפלסית, תוואי גשר 

כניסות , הסדר אשר דורש התייחסות לכניסות ויציאות רבות למבנים

, פריקה וטעינה בתחום התוואי, לחניונים צמודים לתוואי העבודה

.פניות לרחובות צדדיים

.הסדר תנועה בקטע תוואי שסוגר בין שני צמתים או יותר בקו רציף

מורכבים

רגילים

א

התעריף

ייעוץ תכנון בצמתים ורחובות

5טבלה - תכנון תנועה ותחבורה - אי.א.א

נוסחת חברת נתיבי איילון ועל פי ההגדרות להלן אשר מחייבות בהזמנה זו- חישוב השכר לשלבי ביצוע 

ג

סוג השלב

'העברת תנועה וכד, תכנון מעקףשלב מהותי

סגירה או פתיחת נתיב, צמתים ונתיביםשלב ביצוע זעיר

צומת קיים
לא תחול - ט עבור תכנון תנועה לשלב ביצוע עם התחברות לצומת קיים "חישוב שכ

 .50%תוספת של 

. תשולם עבור מחלפים חדשים בלבד200%התוספת בשיעור צומת רב מפלסי

ה

:דוגמאות לאופן חישוב התמורה

חישוב השכר

השירות

תכנון מוקדם

תכנון סופי

אישור רשויות

תכנון מפורט

פיקוח עליון

הנחה קבועה בשיעור

כ לאחר הנחה"סה

תכנון סופי

אישור רשויות

תכנון מפורט

100%:כ"סה

ד

מקדמי התעריף

אי לפי שטח .א.ט עבור הכנת תכניות תנועה לשלבי הביצוע יחושב לפי תעריף א"שכ

:בהתאם לסיווג וסוג השלב - שינוי התנועה ועל פי המקדמים המפורטים להלן

תכנון שלב ביצוע

שלב ראשון

שלבים הבאים מהותיים

שלבים הבאים זעירים

הנחה קבועה בשיעור

כ לאחר הנחה"סה

חישוב השכר

פיקוח עליון

100%:כ"סה

השירות

תכנון מוקדם

הוכן עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

י מרגלית מזרחי צדיק"ע



19-יולחודש1

₪- מחיר בסיס ב

 34,531.10       ₪ 28,000.00רמזור חדש קצוב זמן1.1

 43,163.87       ₪ 35,000.00רמזור חדש מופעל תנועה חלקי1.2

 51,796.65       ₪ 42,000.00רמזור חדש מופעל תנועה מלא1.3

 17,265.55       ₪ 14,000.00קצוב זמן- רמזור חדש להולכי רגל 1.4

 30,831.34       ₪ 25,000.00רמזור חדש להלך רגל מופעל תנועה1.5

2

₪- מחיר בסיס ב

 25,898.32       ₪ 21,000.00רמזור חדש קצוב זמן2.1

 30,831.34       ₪ 25,000.00רמזור חדש מופעל תנועה חלקי2.2

 34,531.10       ₪ 28,000.00רמזור חדש מופעל תנועה מלא2.3

 12,949.16       ₪ 10,500.00קצוב זמן- רמזור חדש להולכי רגל 2.4

 23,431.82       ₪ 19,000.00רמזור חדש להלך רגל מופעל תנועה2.5

3

₪- מחיר בסיס ב

 21,581.94       ₪ 17,500.00רמזור חדש קצוב זמן3.1

 25,898.32       ₪ 21,000.00רמזור חדש מופעל תנועה חלקי3.2

 30,831.34       ₪ 25,000.00רמזור חדש מופעל תנועה מלא3.3

 10,790.97       ₪ 8,750.00קצוב זמן- רמזור חדש להולכי רגל 3.4

 19,732.06       ₪ 16,000.00רמזור חדש להלך רגל מופעל תנועה3.5

4

מקדם- %השיעור ב

20%1.2חיבור לגל ירוק קיים4.1

20%1.2תכנון גל ירוק בין שני צמתים4.2

40%1.4תכנון גל ירוק בין שלושה צמתים ויותר4.3

5

מספר הרמזורים

1-31.00100%רמזורים 51

4-50.8080%רמזורים 5.2

6-70.7575%רמזורים 5.3

8-90.7070%רמזורים 5.4

0.6565%ומעלה- 10רמזורים 5.5

6

מקדם- %השיעור ב

28.50%1.285תוספת בשיעור6.1

מחיר מעודכן2002בסיס - תעריף לתכנון רמזורים עיריית ירושלים 

 חודשים36תכנון רמזור כולל עדכון תכנון למשך 

סוג הרמזור

תכנון רמזור ללא עדכון תכנון

תכנון באמצעות תוכנת ענבר

- 1קטגוריה 

לא בשימוש

סוג הרמזור

תוספות לתכנון גל ירוק

הנחת כמות

מקדם הפחתה

או שינויים בניתוב /תכנון רמזור ללא שינויים גיאומטריים ו

.כולל שלבי ביצוע , ח "במחייבים שינוי מת

סוג הרמזור

 -2קטגוריה 

לשימוש 

סופי- לשלב 

 3קטגוריה 

- לשימוש

לשלבי ביצוע

הוכן עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

י מרגלית מזרחי צדיק"ע



7

תעריף2002108.3/אוגטסט - בסיס 

19-יול100.8מדד חודש נוכחי

133.5613546מדד נוכחי מתואם

1.2333מקדם ההתייקרויות

20161.3250134מקדמי קשר למדד 

20021.068

20061.038

20081.051

20101.061

20121.052

20141.02

20160.989

20181.01

אחוז לשלב

130%

210%

320%

46%

54%

610%

710%

85%

95%

100%

08/2002בסיס  - 18.12.2002תעריף עיריית ירושלים מיום : מבוסס על 

:כ "סה

מעקב ועדכון פעולת הרמזור

אישור המזמין לתכנון המוקדם

תכנון סופי

קבלת המבנה ואישורו

הכנת תוכניות ביצוע- תכנון מפורט 

אומדן וחוות דעת למכרז, כתבי כמויות , מפרטים

טיפול באישור הרשויות

פיקוח עליון באתר במפעל

תחשיב התייקריות

:פירוט השירותים ואבני דרך

[מוקדם]ז מוגש לרשויות "ת, תכנון עקרוני לתפעול

הוכן עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

י מרגלית מזרחי צדיק"ע



2

2.1

2.2

3

3.1

3.1.2

4

:ומסכים לתנאי הזמנה להציע הצעות, ל והוא מודע לכל כלליו ותנאיו "כי קרא את תעריף חשכ, היועץ מאשר בחתימתו

4.1

20%

ל ועל פי"המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים המכסימליים המפורסמים בתעריף חשכ, ל"על אף האמור בתעריף חשכ    

או/שעות הייעוץ המוזמנות ו.הפחתה זו תחול על כל .  מערכם80%דרגת זכאות נותן השירות בפועל כשהם מוכפלים על פי   

הזמנה אשר מסגרת השעות  שנקבעה בגינה לא תחול על פי הגדרות התעריף/עבודה /המבוצעות בפועל גם בגין ביצוע המטלה  

.הפחתה

: להלן]כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר " התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים: "התעריף 

.התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תעריף  [ל "תעריף חשכ

: הנחה קבועה בשיעור

ל "תעריף חשכ

התעריף

דרגת השכר 

הנחה 

01.02.2019 מתוקף מיום 13.9.2על פי הוראה  [מקצעות שונים]תעריף יועצים לניהול 

על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתו על - דרגת השכר תיקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל

יש לציין את מספר העובדים המקצועיים אשר מעסיק המציע על פי הגדרות התעריף . נסיונו בתחום בו נדרשת עבודת הייעוץ 

.ל  "יועץ אותו יתבקש הזוכה למלא כתנאי לאישוא שכר על פי תעריף חשכ/על פי טופס הצהרת מתכנן 

הצוות ראשי על פי שיקול דעתו לקבוע את היקף השעות ואת דרגת נותני השירותים הדרושים לביצוע , למרות האמור לעיל

.המטלה בכל הזמנת עבודה

הוכן עבור צוות אב לתחבורה

מרגלית מזרחי צדיק- י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות "ע

©כל הזכויות שמורות 



מדרג

דרגת 

- השכר 

:מתכנן 

'ש/מחיר 
מספר 

השעות

מספר 

השלטים
השכר

1 ₪   334.00 1 ₪    3,340.00 

3 ₪   206.00 3 ₪    6,180.00 

4 ₪   155.00 4 ₪    6,200.00 

 ₪    15,720.00 

1 ₪   334.00 1 ₪    3,340.00 

3 ₪   206.00 2 ₪    4,120.00 

4 ₪   155.00 3 ₪    4,650.00 

 ₪    12,110.00 

ח" התמורה בש

 ₪    27,830.00 
סך כל התמורה הכוללת

שעות מוזמנות

140

מ על פי שיעורו בחוק"בתוספת מע

80:שלטים (10)עד עשרה  - (שעות ותמורה כספית)כ ''סה

10.00שלטים (10)מעל עשרה 

60:שלטים (10)מעל עשרה  - (שעות ותמורה כספית)כ ''סה

תעריף שילוט מוריה

10.00שלטים (10)עד עשרה 

דוגמא

.התעריף מבוסס על פי תעריף נותני שירותים חיצוניים ומתעדכן מעת לעת על פי התעריף התקף 

י מרגלית מזרחי צדיק"הוכן ע

כל הזכויות שמורות



תכנון שילוט  תעריפים , ואופן קביעת התמורה עבור שרותי

הוכן עבור צוות אב לתחבורה ע"י קישורים ניהול ארגון וביצוע התקשרויות - מרגלית מזרחי צדיק - כל הזכויות שמורות ©





5.1

:מסמכים מחייבים

נוהל לתכנון שילוט

ההנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות שבתוקף

5.1.1.1

תוצרים' מס

2
 מסמך מסכם על שילוט קיים 

ומתוכנן

3
מוקדם ) תכנונים ברמות שונות 

בקבצים קשיחים  (ומפורט

ודיגיטליים

4
בדגש על פרטי ) מסמך מסכם 

שילוט קיים

5
 אישור הוועדה לשמות של יעדים 

מחלף חדשים/ וצומת 

ת" אישור חמ6

7
 אישור מפקד המחנה הצבאי על 

השם בשילוט

8
,  מסמך המעיד על השם הרשמי

אופן כיתובו ושפות הכיתוב

תכנון שילוט

שלב תכנון מוקדם

איסוף חומר

:מתכנן תנועה/ מתכנן מוביל / קבלת חומר ממנהל הפרויקט 

5.1.1

1

או /השגת מידע מוועדת השמות ממשלתיות לגבי מתן שמות ליעדים ו

שמות הצמתים ושמות המחלפים, כיתוב שמות היעדים
פניה לחברה הממשלתית לתיירות בדבר קיום אתרי תיירות והצורך 

בשילוט עבורם
תיאום מול מפקדים של מחנות צבאיים לגבי שם המחנה שייכתב 

(ק או שניהם"מ, שם המחנה)בשילוט 

פרוגרמה מעודכנת לתכנון מוקדם

תכנון תנועה ראשוני של החלופה הנבחרת

או הנציג המרחבי של החברה /בדיקה מול אגף ההנדסה והסביבה ו

המחלף המבוקש תוכנן בעבר על ידי חברת תכנון ואם כן / אם הצומת 

קבלת החומר מידי המתכננים

סיור באתר במקרה שהצומת או המחלף קיימים 

מגדיר משימות

כביש , מוסדות חינוך, בתי חולים: כגון)תיאום מול גורמים חיצוניים 

בגבר השמות שיופיעו בשלטי ההכוונה, (אגרה ועוד

משימות

מיפוי תשתיות קיימות ומתוכננות 

איסוף מידע על השילוט הקיים בצמתים ומחלפים הקרובים ועל תכנון 

צמתים ומחלפים קרובים



5.1.1.2

תיאור התכולהתוצרים' מס

קבלת מספרי צמתים קיימים וחדשים

היעדים שיופיעו בשילוט

אופן השילוט במקומות בעייתיים לפני 

הכנת התכניות ותוך כדי הכנתן

 תכניות שילוט מוקדם2

מיקום , פריסה: כל מערך הלטים

, צבעים, מספור, כיתוב, תכולה, עקרוני

(קיים להעתקה)סטטוס 

3

4

5

מאושרת-  תכנית שילוט מוקדם 6

7

5.1.2

תיאור התכולהתוצרים' מס

 תכניות מפורטות עבור כל שלט2
 ולשלטים 1:25מ " בקנA4על דף 

SCV בקובץ 1:50מ "גדולים בקנ

3
כולל אישור ,  תכנית חתומה

הכיתוב בשפה הערבית

 תכנית חתומה4

 תכניות מעודכנות5

חלוקת הנתיבים המדויקת

מיקום השילוט מעל הנתיבים

(מסגרת, זיז)תצורת המבנה 

7

1

משימות

חתכים לרוחב במקומות בהם יוצבו שלטים עיליים

עיצוב גרפי של השלטים בהתאם להנחיות שבתוקף וכיתוב היעדים 

בהתאם להחלטת וועדת השמות הממשלתית ולכללי האקדמיה ללשון 

למתכנן המבנים (מאושר)העברת סט חתכים לרוחב 

יועברו התכניות לאישור וחתימה ,  כאשר משולב בשלט יעד תיירותי

של החברה הממשלתית לתיירות

6

1

שלב תכנון מפורט

שילוט -  הגשת התכניות המפורטות בליווי תכנית תכנון מוקדם 

לקבלת הערות האגף הנדסה וסביבה, מאושרת

הכנת תכנון מוקדם על רקע תכניות הסדרי תנועה תוך תאום מול 

מתכנן הגיאומטריה לצורך בחינת אזור השילוט ומניעת הפרעות 

למבנים

 בחינת המצב הקיים מעבר לפרויקט והגשת המלצות  לגבי הצורך 

קיימות באזור עקב / דרכים/ מחלפים/ השינוי שילוט קיים צמתים

קבלת הערות ועדכון התכניות , הגשת התכניות לאגף הנדסה וסביבה

 ועדכון התכניות בהתאם2קבלת הערות משיפוט 

הגשת תכניות לאישור אגף הנדסה וסביבה

העברת התכניות לאישור וחצימה של הממונה לשפה הערבית במעצ

העברת התכנית למתכנן הגיאומטריה לצורך הטמעתה בתכנון הכולל

:איסוף חומר/ קבלת 

שלב תכנון מוקדם סופי

 סט חתכים לרוחב
הכנת חתכים לרוחב והעברת שני סטים -  כאשר מתוכנן שילוט עילי

לאגף הנדסה וסביבה לצורך אישור עקרוני

משימות

תכנון השילוט

תיאומים עם אגף ההנדסה וסביבה לקביעת עקרונות מנחים מסמך עקרונות מנחים



8

9

 מסמך כתה כמויות10

תכנית שילוט מוקדם מאושרת

תכנית פרטנית , עבור כל שלט

 כפי 1:50 או 1:25מ "מאושרת בקנ

שמוגדר לעיל

חתך לרוחב , עבור השלטים העיליים

מאושר מידי מתכנן המבנים

כולל , xlsרשימת השלטים בפורמט 

שטח וריכוז , מידות, צבע רקע, מספור

שטח

דיסק הנושא תכנית שילוט באוטוקד 

קבצי תכנון מפורט לייצור

5.1.2

תיאור התכולהתוצרים' מס

1

פיקוח עליון- ח סימון הצבה " דו2

3

ח מסירת עבודה" דו4

י מנהל תחום "מאושרות ע)העברת תכניות המבנים לשילוט עילי 

לבדיקה ואישור מנהל תחום שילוט (הקונסטרוקציה

 תיק שילוט למכרז11

הכנת כתב כמויות לשילוט

יחד עם מנהל הפרויקט )השתתפות בסימון פיזי של מיקום השלטים 

ח סימון הצבה כולל כל הנחיות ההתקנה והעברתו "הכנת דו, (והקבלן

פ ולממונה שילוט במרחב"למנה

פ לקבלן ולממונה השילוט במרחב"ח סימון הצבה למנה"העברת דו

פ "ח למנה"ח סימון הצבה והעברת דו"בדיקת ביצוע העבודה על פי דו

ולממונה שילוט במרחב

משימות

פ הנחיית מנהל "ע)העברת קבצים קשיחים ודיגיטליים ליצרן השלטים 

(הפרויקט

הכנת תיק שילוט למכרז והעברתו למנהל הפרויקט

פיקוח עליון בשלב הביצוע

הגשת התכניות של תכנון שילוט מפורט לאגף הנדסה וסביבה



5.2

5.2.1

תיאורמ"קנתכניות' מס

:תנוחה הכוללת1:2500

.תכנון השילוט יהיה על רקע תכנית הסדרי תנועה

חץ צפון

מהירות תכן של כל זרוע

תרשים סביבה

.'ע מאושרת בתוקף וכו"וכיתוב המגדיר תב (הכרזה/ ע"גבול תב)סימון קו כחול 

גבול תחום העבודה

פריסת השלטים ומיקום עקרוני

בהתאם לועדת השמות הממשלתית וללי )כיתוב , תכולה, מספר: עבור כל שלט

, תעתיק לשפה הערבית יופיע רק בתכנון המפורט, (עברית ואנגלית- התעתיק

אם )מספרי פיקטוגרמה , ('להעתקה וכו, קיים)סטטוס , צבע רקע, גודל כיתוב

(.אם צריך)דו צדדי , (אם צריך)שלט עלי , (צריך

סימון גשרי שילוט

ת במידה וקיים שילוט תיירותי"אישור החמ

, מספרי דרכים, שם ומספר הצומת או המחלף, שם הגורם המזמין: שדה כותרת

התיקון והנימוק ומספר / תאריך העדכון , תאריל העריכה, שם או לוגו המתכנן

.גירסה

5.2.2

תיאורמ"קנתכניות' מס

: תכנון כוללA4בדף 

תכנון שילוט

 או בהתאם 

להנחיה 

מפורשת

תכנון מוקדם- שילוט  1

תכולת מסמכי התכנון המפורט

תכנון מפורט - שילוט 1

פירוט המבנה והתכנים של מסמכי תכנון

תכולת מסמכי התכנון המוקדם



, (בהתאם לתכנון המוקדם המאושר)כיתוב מדויק של המסרים : עבור כל שלט1:25

במקרה של שלט דו , (אם צריך)ציון שלט עילי , צבע רקע וכתיב, גודל כיתוב

.צדדי הוא יופיע בשתי התצורות

במקרים חריגים 

1:50

מספר , שם הצומת או המחלף, שם הגורם המזמין, מספר השלט: שדה כותרת

, תאריך העריכה, שם או לוגו של מתכנן, מספרי דרכים, הצומת או המחלף

.במקרה של שלט עילי יופיע גם מספר החתך, מספר הגירסה, תאריך העדכון

תכנית לשילוט עילי 2

(גשרי שילוט)

מצב , מספר החתך: עבור כל חתך לרוחב הדרך בנקודת מקום גשר השילוט1:100

, מעקות, חלוקת הנתיבים המדויקת וכיוון המבט לכל מבנה, קיים ומצב מתוכנן

מיקום , (בהתאם לתכנון המפורט המאושר)מידות השילוט , תעלות, אבני שפה

ומידות מפתח  (מסגרת, זיז)השילוט מעל לנתיבים בתוספת תצורת המבנה 

.המבנה

הגדרת מספר השלט

.הפניה לתוכנית קונסטרוקציה שלח גשר השילוט

מספר הצומת או , שם הצומת או המחלף, שם הגורם המזמין: שדה כותרת

תאריך העדכון , תאריך העריכה, שם או לוגו של המתכנן, מספרי דרכים, המחלף

.התיקון והנימוק ומספר הגירסה/ 

תכנון מפורט- שילוט 1



5

5.1.1

₪מחיר בסיס ב ד"מס

136,318.00₪   

224,212.00₪    

314,527.00₪    

412,106.00₪    

56,053.00₪    

5.1.2

₪מחיר בסיס ב ד"מס

624,212.00₪   

718,159.00₪    

812,106.00₪    

₪מחיר בסיס ב ד"מס

94,842.00₪   

103,632.00₪    

113,027.00₪    

₪מחיר בסיס ב ד"מס

1218,159.00₪   

1312,106.00₪    

1412,106.00₪    

5.1.3

₪מחיר בסיס ב ד"מס

1514,527.00₪   

169,685.00₪    

179,080.00₪    

פיקוח עליון 

תכנון מפורט לשלבי ביצוע

פיקוח עליון לשלבי ביצוע

המפרידן קיימים יותר משני צמתיםם תינתן תוספת על כל צומת נוסף בהתאם / במקרה ועל המחלף 

:למפורט בטבלה להלן

תכנון מוקדם עבור צומת נוסף

תכנון מוקדם

תכנון מפורט

תיאור

פיקוח עליון 

תכנון שילוט עבור מחלף

תכנון שלבי ביצוע ישולמו במקרים מיוחדים כפוף לאישור מנהל אגף הנדסה וסביבה

:נוסחא לחישוב תשלום בגין מספר מחלפים בפרויקט

:הנחיות לקביעת התעריף 

תכנון שילוט 
תכנון שילוט עבור מחלף מערכתי

תכנון מוקדם

תיאור

fee=s*[1+0.7*(n-1)]

S = תשלום בגין מחלף ראשון

N = מספר מחלפים

תכנון מפורט

פיקוח עליון 

fee=s*[1+0.7*(n-1)]:נוסחא לחישוב תשלום בגין מספר מחלפים בפרויקט

S = תשלום בגין מחלף ראשון

N = מספר מחלפים

תיאור

תכנון מפורט עבור צומת נוסף

פיקוח עליון עבור צומת נוסף

תכנון שילוט עבור מפרידן

תיאור

תכנון מוקדם

תכנון מפורט

fee=s*[1+0.7*(n-1)]:נוסחא לחישוב תשלום בגין מספר מחלפים בפרויקט

S = תשלום בגין מחליפן ראשון

N = מספר מחלפים

תכנון שילוט עבור צומת

תיאור

תכנון מוקדם

תכנון מפורט

פיקוח עליון 



4.2.10

     2,542.00₪מחיר בסיס לשלט חד צדדי 

₪מחיר בסיס ב ד"מס

140%

235%

325%

*

**

'ב

'ג

ד"מס

1

2

ד"מס

1

2

'א

תכנון מפורט 
עבור כל גרסה או חלופה בשלב התכנון המפורט 

(2,542X35% )*75% מערך התכנון המפורט 

פיקוח עליון 
עבור כל סיור נוסף מעבר לסיור הנחיות הצבה או בדיקת הצבה 

(2,542X25% )*75% מערכו של הפיקוח  

תכנון מוקדם 
 התכנון המוקדםאישורכל עדכון לאחר - תכולה 

(2,542X40% )*75% מערך התכנון המוקדם 

תכנון שלט מנסרתי 

עדכון גרסאות 

המופע הראשון הוא חלק מהתכנון המוקדם והמפורט כמוצג בתעריפי , שילוט מנסרתי הינו שלט בעל שלוש פאת

 4.2.10-על המופעים הנוספים תחול תוספת בהתאם לתעריף תכנון ליחידה סעיף . צומת /מפרידן/התכנון למחלף

[X 35% ₪ 2,542.00] 2תת סעיף 

תהליכי האישור והפקת פלטים מודפסים וממוחשבים לגורמים שונים על פי , כולל תהליך התכנון במחשב

הסטנדרטים  שתקבע החברה

תכנון מפורט שלב

פיקוח עליון 

הסבר

כולל כל התיאומים הנדרשים

.כולל איתור וסימון מיקום השלט באתר לצורך הצבתו

'ושלב ב'  מתוך תכנון מפורט שלב א75%- תכנון חוזר 

מקדמים

fee=s*[1+0.6*(n-1)]:נוסחא לחישוב תשלום בגין מספר צמתים בפרויקט

S = תשלום בגין צומת ראשון  

N = מספר מחלפים

תכנון שילוט לאחזקה

תיאור

סיור ותכנון מוקדם

במסגרת פעילות )שמתבצע כפרויקט עצמאי בכבישים קיימים , התעריף מתייחס לשילוט מכל סוג שהוא

(אחזקה

, מדידות מרחקים ומדידות לקביעת מיקום בשטח, התעריך מכסה את כל העבודות הכרוכות בתכנון שלט

על המתכנן לבצע תאומים עם כל . י מעצ"פיקוח עליון לאחר הביצוע ואישור סופי ע, י קבלן"ליווי ההצבה ע

.כולל בעלי תשתיות, הגורמים השונים במעצ ומחוץ למעצ

.העבודה תבוצע על פי נהלים עדכניים של מעצ ועל פי המפרטים המקצועיים הנדרשים על ידה

לגבי שלטים עיליים ראו התייחסות בהמשך

תיאור

שלט דו צדדי

ש"שטחי יו

תוספת

1.6

1.25

תכנון שילוט לאחזקה

.האמור מתייחס רק לפרויקטים עצמאיים של שילוט מעל כבישים בהם משולבים מספר מתכננים

עד יצירת סט  )עבודת התיאום בין המתכננים השונים , תשלום הינו עבור כל העבודות לתורך תכנון השלט

.והפיקוח על הביצוע (תכניות למכרז

(ללא תלות במספר שלטי הגשר)התשלום עבור ריכוז ותאום התכנון של יחידת שילוט עילי 

הסברמחיר בסיסתיאור

   12,106.00₪גשר לשלט עילי

עבור שלטים. כולל גם שלט אחד

נוספים באותה יחידה ישולם על 

.פי תעריף לשלטי צד

כמו שלט צד  3,027.00₪החלפת שלטים בלבד
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