
 5-6-7-8/2020הבהרות ותשובות לשאלות שהועברו לרשות המקומית אודות מכרזים מס' 

 : 8,  4, 3, 2המתייחסים למתחמי התכנון 

 

 תשובה  שאלה 

 עוד לא מונה מנהל פרויקט האם מונה מלווה פרויקט מטעם המועצה

 המחירהרישום לא ייכלל בהצעת  מה השלב הסופי של האיחוד וחלוקה )רשום או ללא(

יש להעביר מסמך המעיד על כך שהצעת המחיר אינה כוללת 

 נספח תחבורה, מים, ביוב וניקוז הנספח הנ"ל הם ע"ח המועצה

במכרז מופיע בצורה ברורה שההצעה אינה כוללת את 

 היועצים אשר חתומים על חוזה תכנון עם המועצה

בפגישה שהייתה המועצה נודע לי כי יש הסכמה על שיעור 

ההפרשות בקרקע פרטית, האם שיעור ההפרשות בקרקעות 

 המדינה דומה לפרטי או יותר, נא לציין באחוזים אם אפשר

אחוז ההפרשה בקרקע המדינה יהיה שונה מקרקע 

 שיקבע סופית תאום עם רמ"י 60-70%פרטית והוא 

-תשתיות בתוך המתחם : האם יש ברשותכם סקר תשתיות תת

חשמל בזק, במידה וכן האם ניתן יהיה  קרקעיות כמו מים ביוב

 לקבל אותו בכדי למנוע נקודות קונפליקט בזמן התכנון

בתוף המתחמים )מתחמים   לא קיים סקר תשתיות

חדשים( כל התשתיות יסומנו במדידות כמו כן נקודות 

 הקצה יקבעו בתיאום עם הרשויות השונות

האם ידוע לכם על הגבלות משפטיות או סכסוכים או אחר 

 בתוך המתחם

לא ידוע למועצה על הגבלות משפטיות וסכסוכים בתוך 

 המתחמים

במועצה או בוועדה פגישות שיתוף ציבור : האם יתקיימו 

 המקומית

פגישות שיתוף הציבור יתקיימו במוסדות המועצה 
 המקומית

 

מה הכוונה בהכנת פרוגרמה כמותית, האם הכוונה היא 

 לפרוגרמה של תכנית המתאר

הכוונה פרוגרמה של המתחם שהיא נגזרת הפרוגרמה 

 בכללית  של הישוב

בהעברת הודעות בהליך איחוד וחלוקה, האם המועצה תעזור 

לבעלי הקרקע מכוון כי לפי ניסיוננו לא כל בעלי הקרקע 

 רושמים את זכויותיהם בטאבו

המועצה תעזור בקידום נושא התכנון ותלווה את 

התכנון באמצעות נציגי המועצה ומנהל הפרויקט 

 שייבחר ע"י המועצה

האם אפשר לקבל דרך המועצה או דרך הוועדה המקומית את 

 בין הבעלים התשריטי החלוק

ברגע שנתחיל בתכנון תהיה פניה לכל הבעלים להציג 

 תשריטי חלוקה בתוך החלקות

 כן המועצה תיוצג בפגישות שיתוף הציבור האם המועצה תיוצג בפגישות שיתוף הציבור

בתנאי סף להגשת ההצעה רשום שעל המציע וכל  2בסעיף מס' 

  השיכון ,היועצים מטעמו להית רשומים במאגר של משרד 

 האם המציע הרשום מוגבל במס' יח"ד ??

 לא, אין דרישה

 כן, )איחוד וחלוקה לרישום( כניות הן איחוד וחלוקות ברמת תצ"ר ?והאם הת

לא הוזכר במכרז הוצאת נספחי טאבו באחריות המועצה או 

  המציע ?

 באחריות המציע

יותר מבקשים לקבל הנחה על מחיר מסמכי המכרז למי שרוכש 
 ממכרז אחד.

 

ה תהיה במתחם אחד לכל מציע אפילו אם הגיש יהזכי

על כל המתחמים לכן אין עילה להנחה בקניית יותר 

 ממכרז אחד



נרשם כי המועצה כבר חתמה חוזים עם יועצי מים,  במבוא 1.3בסעיף 
 ביוב, תחבורה וניקוז.

(, יש לרשום גם 20עפ"י טבלת היועצים אותה נדרש למלא )עמ'  (א)
 כבישים ותנועה, מים וביוב, וכן הידרולוגיה וניקוז.יועצי 

נבקש להבהיר שאכן לא נדרש לכלול בהצעה את יועצי מים, ביוב, 
 תחבורה וניקוז. 

האם יועץ התחבורה של המועצה נותן ייעוץ גם בנושא כבישים וגם  (ב)
 בנושאי תנועה וחניה?

 האם יועץ הניקוז של המועצה נותן גם שירותי הידרולוגיה? ( ג)
 נבקש לקבל את שמות היועצים איתם חתמה המועצה על הסכמים (ד)

 כנ"ל.
 

לא לכלול בהצעת המחיר ואין דרישה  לצרף 
ניסיון של היועצים הבאים: )על אף שרשומים 

 נספח ה' ( 4בטבלה שבסעיף 
 מים קיים חוזה עם משרד אינג'  יוסף דיב

 ביוב קיים חוזה עם משרד  אינג 'יורם ליבל
כבישם תנועה הידרולוגיה וניקוז  קליבר 

 אינג' מנדי חמזה-מהנדסים 
 

 האם השכר המוצע צריך לכלול גם:

 הפקת נסחי טאבו •

פרסום הודעות על הפקדת התוכנית וכו' על גבי שילוט  •

 ובעיתונות.

 בדיקות קרקע •

 

ההצעה תכלול הוצאת נסחי טאבו  ופרסום 

 בעיתונות ועל גבי שלטים בכל שלב שיידרש

)למכרז  לאור המצב במשק, אנו מבקשים להקטין את הערבויות

ולביצוע( או לבטל אותן כליל, וזאת ברוח הוראת השעה של ועדת 

 המכרזים של משרד הבינוי והשיכון למתן הקלות למתכננים:

 

הערבות נועדה להבטחת קיום המכרז וביצוע 

העבודה והיא נגזרת של גודל העבודה ושטח 

המתחם )התמורה היא פונקציה של השטח( 

 לכן אי אפשר להקטין או לבטל

ומשקל  80%רזים פומביים מסוג זה, משקל ציון האיכות הינו )א( במכ

 . מבקשים לשנות את משקל הפרמטרים בהתאם.20%המחיר 

)ב( מבקשים לקבל הבהרות לגבי היקף הניסיון שיש להציג על מנת 

 לקבל את ציון האיכות המקסימלי.

 

החלוקה בין משקל  ההצעה למשקל הניסיון 

 יישמר כפי שפורסם במכרז

 10סיון של לפחות ישהמציע  יהיה בעל נ מופיע

 שנים

יש להציג את הניסיון בפועל של המציעים ולפי 

סיון. הועדה תבחר את המציעם יהנ

 המתאימים.

כידוע ולפי תנאי המכרז זכותה של המועצה 

לבחור ההצעה המתאימה ואינה מחויבת לקבל  

 הצעה כלשהיא

אבני הדרך לתשלום אינן משקפת את התשומות הנדרשות בכל שלב 

 עבודה ואף אינן תואמות את אבני הדרך בתעריף משהב"ש.

 אנו מבקשים לעדכן את אבני הדרך באופן הבא:

 15%איסוף נתונים..                                      .א

 15%גיבוש תכנון מוקדם..                            .ב

 15%והגשת מסמכים..                       עריכה . ג

 10%החלטה על הפקדה...                             .ד

 15%פרסום הפקדה..                                    .ה

 15%ליווי עד קבלת החלטה על מתן תוקף..  .ו

 10%מילוי תנאים לתוקף..                            .ז

  5%                    הכנה ואישור תצ"ר..         .ח

 

אבני הדרך נועדו  להבטיח רצינות המציעים 

לסיום העבודה והם נבחנו בהקפדה . ואין 

 בכוונת המועצה לשנות אותם

המועצה  5בעמ'  1.5מה תפקידו של מרכז הפרויקט? לפי סעיף  (א)

 תמנה מנה"פ.

 

מרכז הפרויקט הינו מנהל הפרויקט לכן לא 

 הפרויקטלהתייחס בהצעה למרכז 



 לפי הטבלה נדרש יועץ חברה ושיתוף ציבור.  (ב)

מבקשים להבהיר אם יידרש לקיים הליך שיתוף ציבור מאחר 

 פירוט השירותים . -והנושא אינו נכלל בנספח ב' 

במידה וכן, מבקשים לוודא שעלויות קיום ההליך יהיו ע"ח 

 המזמין )השכרת אולם, כיבוד, עזרים טכניים וכו'(.

 

ר יהיה במוסדות המועצה  וכל שיתוף הציבו

 ההליך יהיה באחריות המועצה

 :יועץ נוף וסביבה ונספח עצים בוגריםבטבלה נרשם כי נדרש  (ג)

האם נדרש יועץ סביבה מומחה בנוסף ליועץ נוף? במידה וכן, נבקש 

 להבהיר מה תכולת העבודה הנדרשת מהיועץ.

 

אין דרישה ליועץ סביבה מומחה בנוסף ליועץ 

 הנוף

בטבלה מצוין כי נדרש גם אגרונום. במידה ויועץ הנוף מכין נספח 

 עצים בוגרים, האם נדרש אגרונום בנוסף?

לפי הטבלה נדרש לכלול בצוות מודד קרקע.  לעומת זאת, בסעיף  (ד)

פירוט השירותים, נרשם כי "קובץ מיפוי כללי -בנספח ב'  2.1

 יסופקו ע"י המועצה". מבקשים להבהיר. ואורתופוטו

 

 יש צורך במודד

המועצה תעביר למודד של הצוות את קבצי 

המדידה פוטוגרמטריה שקיימים אצלה, 

המודד יידרש להשלמות שדה לפוטוגרמטריה  

כולל רקע גושים וחלקות אנליטי בנוהל 

וכמו כן הכנת תת"ג  וכל מה שיידרש   מבא"ת

כנית עד מתן ומהמודד על מנת לקדם את הת

 תוקף

₪ עבור איחור מלוחות הזמנים  5000סעיף זה מאפשר הטלת קנס בסך 

 . 6הרשומים בסעיף 

מאחר ומדובר בלו"ז ראשוני שטרם נבחן לעומק ו/או תואם בין המזמין 

 הקנסות. לצוות התכנון, אנו מבקשים להסיר את סעיף 

 

סעיף הקנסות יהיה חלק מהחוזה כדי להבטיח 

כנית  עד מתן ורצינות של הצוות לקידום הת

 תוקף

יח"ד.  1,900-נרשם כי מדובר בכ 1.1בסעיף  13ובעמ'  1.2בסעיף  5בע"מ 

, רשום כי 12תשריט איתור המקום בעמוד  –לעומת זאת, בנספח א' 

 יח"ד.  1,400במתחם 

 הבהרה בכמה יח"ד מדובר.נודה לקבלת 

 

 יח"ד 1900מדובר בכ

מבוקש להציג את זהות היועצים החתומים על חוזה תכנון עם המועצה, 
מחד, כפי שכתוב במכרז  הצעת המחיר לא תכלול אותם  אך מאידך 

מופיעים מתכנן תנועה וכבישים ומתכנן מים  4בטבלה נספח ה' סעיף 
 ז יסופק על ידי המועצה?וביוב, האם גם יועץ הידרולוגיה וניקו

נבקשכם לרשום אותם בבירור בטבלה של צוות המציעים על מנת 
 שיהיה ברור מה לא צריך לכלול.

 

לא לכלול בהצעת המחיר ואין דרישה  לצרף 
ניסיון של היועצים הבאים: )על אף שרשומים 

 נספח ה' ( 4בטבלה שבסעיף 
 מים קיים חוזה עם משרד אינג'  יוסף דיב

 ם חוזה עם משרד  אינג 'יורם ליבלביוב קיי
כבישם תנועה הידרולוגיה וניקוז  קליבר 

 אינג' מנדי חמזה-מהנדסים 
 

מבוא כתוב כי ההיגוי והטיפול בתכנון ובתוכנית ייעשה על  1.2בסעיף 
ידי המועצה באמצעות מנהל פרויקט שייבחר על ידי המועצה מאידך 

האם בכוונתכם כי יש  –פרויקט יש להציע מרכז  -  4בטבלה סעיף 
 לכלול  את מנהל הפרויקט במסגרת ההצעה?

 

כנ"ל מנהל הפרויקט לא ייכלל בהצעה של 

 היועצים

מוצע לשקול עריכת שינוי, והוצאת כל  –ניתן לזכות רק במכרז אחד 
 המכרזים כמקשה אחת לחברות מתכננות אשר יעמידו צוותי תכנון

לדוגמא מכרזים  –מאתר תכנון אחד מטעמם ויהיה ניתן לזכות ביותר 
אשר ניתן להגישם  4-, וה3-הינם ברצף תכנוני אחד של מתחם ה 6-7

כתוכנית אחת עם מספר מתחמים לאיחוד וחלוקה, כגון, מתחמים 
 נפרדים לבנייה קיימת להסדרה.

באופן הזה ניתן יהיה לאשר תוכנית מתאר במהירות ולבצע איחוד  
יותר שם ידונו ההתנגדויות, ולא יהיה  וחלוקה במתחמי תכנון קטנים

 עיכוב לפיתוח בין מתחם ומתחם.

סיון העבר המועצה החליטה לתת מתחם ימנ

אחד לכל מתכנן על מנת לקדם במקביל את כל 

 המתחמים



 

האם במסגרת האפשרות להגיש הצעה במשותף על ידי מספר תאגידים, 
יכול שתאגיד המציע שירכז את התאגידים יהיה  אדריכל רשום ורשוי 

במכרז העומד בתנאי הסף, וניסיונו בניהול  2.1לפי הנדרש בסעיף 
פרויקטים/ תכנון סטטוטורי/ חברה מתכננת, והוא זה שמרכז את כל 

 ל עורך תב"ע ואדריכל בינוי ?המתכננים לרבות אדריכ
 

תשובה " המועצה תחתום חוזה עם  מתכנן 

שהוא אדריכל רשוי  שהוא ראש צוות התכנון 

 .האחריות שלו מול המועצה על קידום התכנון

מבוקש כי המציע   –אישור המבטח על קיום ביטוח אחריות   4.1סעיף  
דרש במסגרת יחתום על מסמכי המכרז והחוזה ויתחייב להגיש ביטוח נ

 החוזה טרם חתימת המזמין.
תשובה : הזוכה במכרז יציג נספח ביטוח מתאים לדרישות המכרז 

 בהתאם לנספח ח' 
 

במצב החירום הנוכחי אין קבלת קהל  –ערבות בנקאית   4.2סעיף 
בבנקים הסניפים סגורים, ולא ניתן להפיק ערבות מקורית, בנוסף 

 ים.סכומי הערבויות המבוקשים הינם גבוה
 מבוקש כי תצורף ערבות סרוקה על סכום קבוע נמוך יותר 

 לפי שיקול המועצה.

ערבות מקור הינה אחד מתנאי הסף לפי נספח 
 1ז וז

המועצה המקומית נתנה תקופה של יותר מ 
כדי לאפשר למציעים  שמעוניינים  40יום 

במכרזים  -להגיש  להתארגן עם כל הדרישות
בתקופה זו הקבלנים אחרים הפרסמה המועצה 

 הגישו ערבות מקור
 

הינה גבוהה לאין שיעור מהנהוג  10%ערבות ביצוע החוזה של  4.3סעיף 
-( נבקשכם להפחיתה ל3%במשרדי ממשלה  ) משרד הבינוי והשיכון 

3% 
 

כדי להבטיח  10%הערבות תישאר בגובה 

 הקדמות בתכנון בהתאם לנקוב באבני הדרך

-מבוקש לדחות מועד הגשת המכרז מ עקב תקנות חירום הקורונה
למועד בו יפוג מצב החירום במשק. ללא הגבלות על הניידות,  20.5.20

במיוחד כשנדרשת הגשת ערבות בנקאית והבנקים אינם  מקבלים קהל, 
 וכמו כן לא ניתן להגיע למשרדי המועצה להחתים ולהגיש את המכרז.

 

ניתן זמן מספיק ליועצים להכין את כל 
 הדרישות

המועצה מעוניינת להתחיל בנושא התכנון 

 בהקדם בגלל מצוקת הדיור בישוב

 נבקשכם לפטור מהגשת  עותקי נייר לוועדות ההיגוי . 
כמבוקש על  –הנוהג הינו מצגת דיגיטלית. לגבי עותקים לוועדות תכנון 

 ידם.  כל זאת למען
 קיום סביבה ברת קיימא, ללא כריתת עצים מיותרת.

 

מבקשת לבל עותקי נייר חתומים עם המועצה 

כל המסמכים הנלווים לצורך דיון בוועדת 

 המכרזים.

נבקשכם לשקול ביטול הדרישה לתשלום  אלפי שקלים, עבור הגשת 
 המכרז אשר ניתן להדפיסו באינטרנט . 

יובהר כי הוצאות  הרשות המקומית  להכנת המכרז וכל הטיפול בליווי 
הבינוי והשיכון )עמלת רשות, מסכום  התכנון נכללות בהרשאת משרד

 ההרשאה לרשות לפי נוהלי משהב"ש( 
 

עלות המכרזים הינה לפי גודל המתחמים כדמי 
 רצינות של המציעים

כדי למנוע מציעים לא מתאימים הגשת הצעות 

 לשם ההגשה בלבד

מכיוון שהתקציב וההרשאה  לרשות המקומית הינם של משרד הבינוי 
יפורסמו במסגרת המכרז מסמכי ההרשאה והשיכון, מבוקש כי  

לפי תעריף  4,5,6הכוללים תחשיב/תקציב הפרויקט, לתהליך, 
 משהב"ש, פרוגרמה ואבני הדרך.

 במסגרת המכרז יתבקש המציע להציע הנחה לתחשיב.
בצורה זו יהיה ניתן להתנהל בשקיפות גם במכרז וגם בהמשך 

 לכשיבוצעו שינויים בתכנון ובתקציב.
 

המציע שיזכה בתכנון אחד המתחים יחתום על 

חוזה מול המועצה שיכלול נושא התשלומים. 

לאחר דיונים פנימיים הוחלט שהצעה תהיה 

 בסכומים ולא  באחוז הנחה מהתחשיב

 רשום 2 בעמוד
 כי:

 
  

 מלא צוות הכוללת הצעה לקבל מבקשת המועצה כי רשום 5 - בעמוד
 וניקוז: תחבורה ביוב, מים, למעט

 
  

ההצעה לא תכלול את היועצים שנזכרו: מים 

אנחנו חתומים מולם על ביוב תחבורה וניקוז . 

 חוזים בנפרד



 

 

 

 

 ביוב, מים, יועצי הכוללת יועצים רשימת מופיעה 20 בעמ' אולם
 וניקוז תחבורה

  
 - לתמחר( נדרש שלא )יועצים מדובר יועצים אילו ועל הכוונה למה

 ולצרף לתמחר שעלינו יועצים של מדויקת רשימה לקבל נבקש
 

 סביבה יועץ נדרש האם
 

לא נדרש יועץ סביבה בהצעת מחיר לא לכלול 

 יועץ סביבה

 משהב"ש של 6 + 5 לתהליכים בהתאם המכרז את לתמחר יש האם
 ההצעות( את מאוד )מייקר

 

התמחור של המכרז לפי השיקול של המציע , 

לפי אבני כך שיוכל   לעמוד בכל הדרישות עד 

 כניותוהדרך עד למתן תוקף לת

 הכוללת מההצעה נפרד בסעיף - לתצ"ר המחיר הצעת – תצ"ר
 

ההצעת מחיר תכלול  הכנת כל הנתונים 

והחומר הדרוש לרישום והיא לא כוללת את 

 הרישום עצמו

 עפ"י 1:500 בקנ"מ פיתוח בינוי תכנית הכנת כוללת העבודה האם
 6 תהליך - משהב"ש תעריף

 

העבודה תכלול הכנת תכנית בינוי פיתוח 

או כל קני מידה שיידרש ע"י  1:500בקנ"מ 

השיכון  הועדה, אין דרישה לתעריף משרד

 חשוב שההצעה תהיה ריאלית

 מהיועצים חלק שהם או ותנועה כבישים יועצי לתמחר נדרש האם
 ישירות המועצה התקשרה איתם

 

כבישים ותנועה , קיים אין צורך  לתמחר יועץ 

 חוזה  בין המועצה ליועץ כבישים ותנועה

 זכייה לאחר רק חתום להעביר יש האם – ביטוח - ח' נספח
 

ה יועבר נספח  ביטוח חתום ילאחר הזכי

 בהתאם לדרישה במכרז

 רצוי מה שתגדירו נבקש ציבור: לצרכי פרוגרמה הכנת – חברתי יועץ
 כניתושבת העבודה לאור מתחם. לכל הפרוגרמה בהכנת מבחינתכם

 אחת. עוד צריך מה לשם ברור לא פרוגרמה, הוכנה כבר המתאר
 

בהתאם לפרוגרמה יש להתאים בכל מתחם את 

 שטחי הציבור הנדרשים

 כניתובת ציבור שיתוף הליך שנעשה העובדה לאור – ציבור שיתוף
 מבחינתכם הנדרשת התכולה מה שתגדירו נבקש ללנית,והכ המתאר
 בכל התושבים כל מול ציבור שיתוף נדרש האם הציבור, שיתוף בתהליך

 איחוד בנושאי היא דותדההתמו האם עניין. בעלי מול רק או מתחם
 אחרים. נושאים או וחלוקה

 

שיתוף הציבור הינו מול בעלי ה עניין . 

ההתמודדות הינה  בנוסף לנושא האיחוד 

המקרקעות בבעלות והחלוקה ענין ההפרשות 

 פרטית מיקום שטחי הציבור ביחס לקרקעות

 ד' / במ"ר למגורים הבינוי שטח מהו
 

תצורף טבלה עם כל  נתוני הבינוי במתחמים 

)הטבלה לא סופית ועשויה להשתנות בהתאם 

 לדיונים עם הועדה המחוזית

 וציבורי למגורים מעבר מתחם בכל נוספים בינוי שטחי יש האם
 

סף שטחי מסחר תיירות ומלאכה קיימים בנו

 זעירה

 הכוונה למה – לדונם יח"ד 4.2 של צפיפות לפי ציבור שטחי חישוב
 

חישוב הדרישות לשטחי ציבור )לפי הפרוגרמה 

של מנהל התכנון( הינם נגזרת של מספר 

יחידות הדיור יש לחשב סה"כ מספר היחידות 

במתחם ולפי זה לגזור  את הצורך בשטחי 

בכם המועצה מקדמת י..לתשומת להציבור 

תן מענה לכל יינשובית שבה ינושא פרוגרמה י

 םשטחי הציבור בישוב ופיזורם בכל המתחמי

  


