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 לכבוד
 52/02משתתפי מכרז 

 שירותי ניהול ותכנון תב"ע
 
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:     
 
 

 מצ"ב שאלות ותשובות הבהרה. יש לחתום על המסמך כחלק מהצעתכם למכרז.
 

 שימת לבכם לשינוי תנאי הסף.
 

 .22/2/02כן אבקש לעדכן כי העירייה דוחה את הגשת המכרז עד ליום 
 

פרק וסעיף  'סע נושא נוסח השאלה העירייה תשובת
 'מס רלוונטיים

לא מקובל, מדובר על פטור העירייה מאחריות 
 לנזקים שיגרמו לנותן השירותים ו/או מי מטעמו

מבוקש להוסיף לאחר המילים " ...וכן מאחריות 
לנזקים" את המילה "לרכוש", וזאת משום שאין לנו 

  גוף של אחרים .הרשאה חוקית לקחת אחריות על נזקי 
נספח ט'  2 ביטוח

 2 )ביטוח(

מוסכם לגרוע בכפוף לכך כי ירשם המלל להלן: 
"מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת 

ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות 

בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח 

ין זה. לאור האמור, או כל הוראה אחרת בעני
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח 

ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל 

ל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח ע
הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 
בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 
להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 בנספח ביטוח זה כאמור".

" מוסכם בזאת.. " עד " -מבוקש למחוק את המשפט מ
  הכלולים בו"

נספח ט'  7 ביטוח
 ()ביטוח

0 

מבוקש למחוק " סיג אחריות מקצועית לא יחול בגין  .מקובל
נספח ט'  3.2 ביטוח .3.8כיוון שלדרישה זאת יש מענה בסעיף  נזקי גוף"

 8 )ביטוח(

 .מקובל
מבוקש להוסיף לאחר המילים "כמבוטח נוסף 

בפוליסה" את המילים "בגין אחריותו למעשי ו/או 
  מחדלי נותן השירותים"

נספח ט'  3.2 ביטוח
 4 )ביטוח(

 .מקובל
מבוקש להוסיף אחרי המילים "ו/או מי מהפועלים 

מטעמו להוסיף " בתחום עיסוקו". אין בהערה זו בכדי 
  לעיל, בהתייחס לקבלני משנה. 7לגרוע מהאמור בסעיף 

נספח ט'  3.8 ביטוח
 5 )ביטוח(

מבוקש להוסיף אחרי המילים "השמצה וחריגה  .מקובל
נספח ט'  3.8 ביטוח  המילים " בתום לב".מסמכות" את 

 2 )ביטוח(

 .לא מקובל
מאחר ומבקש האשור כולל עשרות גופים, מבוקש 

למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמו" וכן מבוקש 
  למחוק "והבאים מטעמו" בסיפא.

נספח ט'  2.2 ביטוח
 7 )ביטוח(

" ל"מהדורת ביט 0228מבוקש לשנות במקום "מהדורת  .מקובל
נספח ט'  2.5 ביטוח  שבתוקף"

 3 )ביטוח(

נבקש למחוק את המילים "כלפי הבאים מטעם מבקש  .לא מקובל
נספח ט'  2.2 ביטוח האשור"

 2 )ביטוח(

אנו מבקשים להפחית את  –גבולות אחריות מקצועית  לא מקובל.
 22     ביטוח גובה גבול האחריות המקצועית.
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מבוקש לשנות לפי  –אחריות מקצועית תקופת גילוי  .מקובל
נספח  ביטוח חודשים  2-חודשים , ל 20-המקובל מ

 22   ביטוח

נראה שהנוסח "מעשה" כוללני  –אחריות  – 28סעיף  לא מקובל.
 מדי: "מעשה" יכול להיות עפ"י הנחיית המזמין 

 –נספח ח    ביטוח
 הסכם:

20 

במפורש כי יש לא ברורה השאלה, הנספח מציין 
 .להעביר אישור ביטוח בנוסח הכלול בנספח

האם יש צורך להחתים את חברת הביטוח על  -נספח ט'
אישור ביטוחים? או שבשלב זה מספיקה הנכונות לספק 

 אישורים אלו במידה וניבחר?
 28     ביטוח

 התיקון נדחה.

האדריכל הוא  על פי הרשום בתכולת העבודה שבמכרז
כאשר מדובר בתכנון     ראש צוות וגם מנהל הפרויקט 

יש לתקצב בנפרד את עלות  כוללני, לפי משרד הבטחון
לדוג': משרד הבטחון אישר תוספת     ניהול הפרויקט. 

,לשכר מנהל הפרויקט, משום שהדבר כרוך 0.5%של 
עודי שתפקידו לתחזק את צוות יי       בתוספת איש

הקשרים בין מתכנני הפרויקט, הרשות והיזם, מבחינה 
מעבר לתהליכים המקצועיים. במכרז  לוגיסטית שהיא

הזה אנחנו נדרשים לספוג עלויות ביטוחיות שנובעות 
 מהדרישה לניהול תכנון מבלי לקבל על הניהול כסף.

 24     ביטוח

 הסף.  בתנאיכן. בתנאי שנעשו תכניות העומדות 
המלצות הנדרשות במכרז הינם דווקא של 

רשויות/גופים ציבוריים? האם המלצות של חברות 
 פרטיות/יזמים קבילות?

 25 נספח א'   המלצות

מקובל. ניתן להעביר מכתבי המלצה ו/או פרטי 
 התקשרות עם גורמים ממליצים.

יש לציין שיש עיריות אשר אינן מרשות 
המלצה על  לכתוב מכתבי לעובדיהם

רלוונטים שנעשו עבור אותה הרשות. בכלל  פרוייקטים
ירושלים. אי לכך גם אם יש  זה חברות הבת של עיריית

רלוונטיות, לא אוכל לספק מכתב  לי ניסיון בתכניות
  המלצה ממישהו שנאסר עליו לתת מכתב המלצה.

 22 נספח א'   המלצות

כן. ניתן לצרף המלצות שלא בהתאם לנוסח 
 המצורף למכרז.

נספח א' למכרז : נוסח אישור והמלצה על ניסיון 
בביצוע פרויקטים רלוונטיים. האם ניתן לצרף המלצות 

 שלא עפ"י הנוסח הקיים ?
 27 נספח א'   המלצות

כן, אך הממליץ נדרש לחתום על הטופס ללא 
 הנוכחי.תלות בתפקידו 

האם מהנדס/ת עיר או אדריכל/ית עיר בזמן התכנון 
 והיום עברו תפקיד יכולים לחתום על ההמלצה?

 המלצות
חתימה 

 תוחותמ
 הממליץ

 23 נספח א'

הנספח עודכן על מנת להתאים גם למגזרים 
 נוספים שאינם הציבורי.

נבקש להוסיף תחת מקום החתימה "תפקיד ברשות 
בהתאם לכותרת הנספח ולס' המקומית/בגוף הציבורי" 

 א' של ההזמנה. 03
פרטי  המלצות

 22 נספח א הממליץ

ההמלצות הינן על ניהול הסעיף ישונה כך ש
השנים האחרונות בלבד, כאשר  7-ותכנון תב"ע ב

תתקבל המלצה אחת בלבד על כל פרויקט. גם 
אם הפרויקט החל לפני מועד זה ו/או לא הושלם 

 עד למועד סגירת מכרז זה.

ע"פ נספח א' עלינו להגיש שלוש המלצות של רשויות 
מקומיות/ גופים ציבוריים על ניסיון בביצוע עבודות 

ייעוץ ב"פרויקטים רלוונטיים". מספר שאלות בנושא 
זה: מה נחשב ל"פרויקטים רלוונטיים"? האם ניהול 

תב"ע בלבד, או גם שירותי תכנון אדריכלי אחרים 
גם בנספח זה חלה הגבלה שנעשו עבור גוף ציבורי? האם 

שנים האחרונות כפי שצוין  5-של עבודות שנעשו ב
בתנאי הסף וצוטט לעיל, או שניתן להכניס גם המלצות 
על עבודות ישנות יותר? האם ניתן להשתמש בהמלצות 

שניתנו ע"י ממליצים שונים אבל לגבי אותו פרוייקט )כי 
 הוא בוצע עבור שני גופים ציבוריים(?

 02 ספח א'נ   המלצות

 .02ראו מענה בסעיף 

גדול הוא תהליך ארוך שיכול  ניהול תב"ע בקנ"מ
שנים בלבד  5-להמשך מספר שנים, ועל כן הצמצום ל

מגביל מאוד את היכולת של המשרד שלנו להשתתף 
במכרז, ואנחנו מניחים שמשרדים רבים אחרים 

שותפים לתחושה זו. הגדרה מצומצמת מידי של שני 
הנושאים הללו )משך הזמן שחלף מתום העבודה, מזמין 

לה לעשות עוול עם המשרד שלנו ולהציג העבודה( עלו
אותו באופן שאינו משקף את ניסיונו האמיתי. נשמח 

אם תוכלו, במסגרת ההבהרות לסעיפים אלו, להרחיב 
שנים  22-את ההגדרה כך שתכלול גם עבודות שנעשו ב

 האחרונות ו/או גם עבודות שנעשו עבור גופים פרטיים.

 02 נספח א'   המלצות

 .מקובל
הוסיף לאחר המילים "...עובד ו/או קבלן מבוקש ל

המועסק ע"י המבצע "  את המילים: "בהתקשרות זו" 
 וכנ"ל בסיפא של הסעיף.

נספח ח'  7 הסכם
 00 ההסכם

מבוקש להוסיף לאחר "מבצע העבודה מתחייב לבצע כל  .מקובל
נספח ח'  2 הסכם "בקשר להתקשרות זו". –עבודה" 

 08 ההסכם
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פרטים בסעיף זה עד למועד אין צורך במילוי 
 חתימת ההסכם עם הזוכה.

יש להבהיר כי אין צורך במילוי  – 22נספח ח' סעיף 
הפרטים לגבי סעיף זה וכי נוסח ההסכם ייחתם לעניין 

 ההסכמה לסעיפיו.
נספח ח'  22 הסכם

 04 ההסכם

 .התיקון לא מקובל
סעיף גורף מדי. מבקשים להחליף בהצהרת  – 2סעיף 

המציע כי הוא זמין לספק את השירותים להם מחוייב 
 לפי הסכם זה.

נספח ח'  2 הסכם
 05 ההסכם

 -טעות סופר. נוסח מתוקן לשורה זו בנספח ח'
הסכם: "...בפרויקט ניהול ותכנון תב"עות 

 למתחמים בעיר בית שמש..."

, צורף למכרז חוזה תכנון ולא 2על אף האמור בס ע' 
נספח ח'  2, ס 2עמ'  הסכם -חוזה ניהו ל

 02 ההסכם

 כן. ככל שיוגשו כשתי הצעות נפרדות.

. האם ניתן להגיש הצעת מחיר למתחמים כחלק מצוות 
של מציע אחר ובמקביל להגיש הצעה רק כמציע 

תוכנית  –(בנספח ב')  4.0ומהנדס תנועה רק לסעיף 
 לשינוי תקן החנייה העירוני?

הצעת 
 07 נספח ב' 4 מחיר

כן. אך יש לנקוב בשם של מציע יחיד מבין 
השניים ויש לצרף כחלק מההצעה הסכם שיתוף 

 פעולה.

האם ניתן להגיש הצעה בשם שני משרדים שיחברו יחד 
 לשם הגשת ההצעה?

הצעת 
 מחיר

 03 נספח ב' כללי

עמודת העלות הראשונה )עלות תב"ע באלש"ח( 
של משרד  5הינה ע"פ תעריפי ותכולת תהליך 

השיכון. עמדת העלות השנייה )עלות בינוי 
של  2באלש"ח( הינה ע"פ תעריפי ותכולת תהליך 

 משרד השיכון.

מה ההבדל בין עמודת העלות  - 4.2נספח ב סעיף 
 הראשונה לשנייה

נספח 
 02 נספח ב' .4.2 בינוי

כן. המציע יכול לשמש כמנהל תכנון ואחד 
 מהיועצים הנדרשים במפרט הטכני.

צוות התכנון: האם המציע יכול להיות מנהל  –נספח ז 
 תכנון והאדריכל )איש אחד או שני אנשים שונים(

הצעת 
 82 נספח ז'   מחיר

 מדובר במכרז לביצוע ניהול ותכנון תב"ע.
בלבד והתכנון נספח ז: האם מדובר במכרז לניהול 

 הסטטוטורי יהיה בנפרד ? מכרז נפרד? או גם וגם
הצעת 
 82 נספח ז'   מחיר

ניתן לגשת לכל השירותים המבוקשים או רק 
 לחלקם, לבחירת המציע.

האם יש חובה להגיש לכלל המתחמים או שניתן לגשת 
 רק לחלקם?

הצעת 
 80 נספח ב'   מחיר

לא נדרש למלא סעיף זה בעת הגשת ההצעה. 
 הסעיף יושלם במעמד חתימה על חוזה זכייה.

(, 22הסכם: תחת הכותרת שכר טרחה )סעיף  -נספח ח'
ישנן שתי עמודות. אנו מניחים שעלינו לחבר בין שכ"ט 

)לאחר  4.2של עמודה א' ושל עמודה ב' שמילאנו בטבלה 
הנחה(, את הסכום שהתקבל נמלא תחת העמודה 

כן נחלק בשטח של נספח ח' ולאחר מ 22הימנית בסעיף 
המתחם ונמלא את השכר פר דונם בעמודה השמאלית. 

 האם הבנו נכון? נודה להבהרה.

הצעת 
נספח ח'    מחיר

 88 ההסכם

 . כן, קובץ מעודכן עלה לאתר
בקובץ הרצ"ב הדפים לא נחתכים במקומם ועוברים 
ומקום החתימה עובר לדף הבא , האם ניתן לקבל קובץ 

 מסודר
 84     טכני

יש לחתום בשולי כל עמודי המכרז. חתימה על 
חוזה והגשת ערבות וביטוח תתבצע רק לאחר 

 הזכייה. 

 –חתימה על החוזה נספח ח' , נספח ט'  –נבקש הבהרה 
כל אלה ידרשו רק  –ערבות  –ביטוח , נספח י' 

 זכייה. לאחר 
 85     טכני

 . עודכן

תכנון נשמח אם  הבנו שמדובר בעריכת תב"ע+ניהול
תתקנו בכותרת המכרז בנוסף לגבי מפרט השירותים 

והמטלות כרגע זה מופיע כניהול תכנון בלבד נשמח אם 
  תעדכנו

 82     טכני

הגשה מקוונת שכן אין לכך נו לצערלא תתאפשר 
בסיס חוקי לפי דיני העיריות. ככל שיהיו מגבלות 

 בהגשת המכרז, ידחה מועד סגירת המכרז.

מגפת הקורונה, וסגרים שצפויים בזמן הקרוב, לאור 
נבקש כי ההגשה תהיה באמצעות תיבת מייל ייעודית 

 במקום הגשה ידנית.
 87     טכני

ממועד קבלת תשובות  מבקשים לקבל לפחות שבועיים  מאושר. מועד ההגשה עודכן באתר העירייה.
 83     טכני לשאלות הבהרה למועד הגשת המכרז.
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 .גם אישור רו"חניתן להגיש 

ב' נדרש להציג "אישור עו"ד של  4בתנאי סף סעיף 
התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו 

הרשומים ומנהליו בפועל". האם ניתן להציג אישור 
 רו"ח לעניין ?

 82     טכני

על מנת שהמציע ידע בכמה עותקים להגיש את ההצעה  .מקובל
 42 ההזמנה 02 טכני מבוקש להסיר את המילה "לפחות". 

 .לא מקובל
מבוקש להוסיף לאחר סוף המשפט הראשון "על כל 

נספחיהם" את המילים: "ואשר נעשו ברשלנות ו/או 
 בחריגה מסטנדרט הזהירות הסביר".

 42 ההזמנה 82 טכני

 .מקובל

"למען הסר ספק, על  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
 חוק המתכנן לא תחול כל אחריות לתביעות מכח

 223 -ו 227התכנון והבניה לרבות בהתאם לסעיפים 
 לחוק."

 40 ההזמנה 82 טכני

 טעות סופר. תוקן.

)מופיע גם תחת  22קיים בהסכם מספור כפול לסעיף 
הכותרת "תקופת ההסכם" וגם תחת "שכר הטרחה"(. 

לתשומת לבכם בעריכת גרסת ההסכם הסופית 
 לחתימה.

נספח ח'  22 טכני
 48 ההסכם

עותקים חתומים של  0האם במעטפת המכרז יש לשים  העתקים.שני  
 44 ההזמנה   טכני המסמכים הדרושים או רק עותק אחד ?

יש לצרף שני העתקים. יש לחתום בראשי תיבות 
על כל עמוד + חתימות מלאות בסוף ההסכם, 
בהצעה, באישורים ובתצהירים. שאלון ניגוד 

על ידי  עניינים לא צורף למכרז והוא ימולא רק
 הזוכה כחלק מהליך חתימת ההסכם וכתנאי לו.

האם למעטפת המכרז יש לשים את כל הנספחים 
דווקא רשום שאת החוזה עם  27חתומים ? )בסע' 

העירייה ואת תצהיר ניגוד העניינים יש לחתום רק 
 במידה וזוכים(

 45 ההזמנה   טכני

מילוי מסמכי המכרז יכול להתבצע גם בכתב יד. 
את כל המסמכים בעותקים מודפסים  יש להגיש
 וחתומים.

( או 02האם מילוי הטבלאות חייב להיות בדפוס )סע' 
 42 נספח ב' 4 טכני שכתב יד ברור גם יתקבל? 

הגשה תתבצע פיזית בלבד. ההגשה תדחה למועד 
 סביר אחרי סיום הסגר.

האם יש סגר, עדיין ההצעות יש להגיש במעטפה אישית 
 47 כללי   טכני להגיש במייל?או יהיה אפשרות 

המציע יכול להיות המתכנן או להעסיק מתכנן 
 תחתיו.

לא ברור ההבדל ככל שקיים  –כללי ובמיוחד סעיף ב' 
 43 כללי   טכני בין "המציע" לבין "המתכנן".

 נדרש לחתום על כל עמוד ועמוד.

"...התוספות והשינויים... ופרוטוקולי ההבהרות 
האם מספיק לחתום  -המציע..." שאלה ידי -ייחתמו על

על הדף הראשון של כל חלק בלבד? או שנדרש על עמוד 
 ועמוד?

 42 הזמנה 7 טכני

 .PDFלא. ניתן לקבל את המסמכים רק בפורמט 
"...לעיל ההצעה וכל המסמכים הנספחים לה יהיו 

האם ניתן לקבל את  -מודפסים בלבד." שאלה 
 הנספחים כקבצי וורד?

 52 נספח ב' 02 טכני

אין הגבלה לגבי הנוסח כל עוד יש בו את 
 הפרטים המהותיים.

נדרש אישור עו"ד של התאגיד לזהות בעלי המניות. 
האם ניתן להעביר נוסח חופשי או לחילופין תעבירו 

 נוסח אחיד ?
 52 נספח ג' , ב'4סעיף  טכני

ניתן להעביר נוסח חופשי, בצירוף רשימה של 
 היועצים.

הצהרת המציע על היכולת להעסיק תחתיו נדרשת 
היועצים הנדרשים. האם ניתן להעביר נוסח חופשי או 

 לחילופין תעבירו נוסח אחיד ?
 50 הזמנה 0 טכני

נספח ז' המפרט את מתחמי התכנון אינו מופיע כנשפח  טעות סופר. תוקן.
 ז'

 58 נספח ז' נספח טכני

נספח ט'  נספח טכני מופיע כנספח ז'נספח הביטוח  -נספח ט'  טעות סופר. תוקן.
 )ביטוח(

54 

 טעות סופר. תוקן.
אין התאמה בין שטחי המתחמים המופיעים בנספח ב' 

 55 נספח ב' 4 טכני 4.2סע' 

מקובל ובתנאי כי האחריות היא בכל מקרה של 
 המציע.

ה' כך שיתאפשר להעסיק יועצים  2נא תקנו את ס' 
שאינם מציעים או ( 0בצוות התכנון )נספח ז ס' 

 מועסקים כעובדים של המציע.
 52 הזמנה .ה.2 טכני

 מקובל.
נא הוסיפו בסיומו של הסעיף "...בהתאם למסמך 

של  2:522תעריף תכנון של תב"ע בינוי ופיתוח בקנ"מ 
 משהב"ש"

 57 הזמנה .ג.2 טכני
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 53 נספח ב' 4 יועצים האם התשלום כולל את עלות היועצים?  .2ג. כן.

ככל שיידרשו יועצים נוספים, הוספתם כן. 
תתבצע כהגדלת התקשרות על בסיס הנחת 
המציע מתעריפי משב"ש או כהתקשרות נפרדת 

 ישירות מול העירייה.

 "צוות 0האם היועצים הרשומים בנספח ז' סעיף 
דומים נעזרנו  קטיםהתכנון" הם הצוות שמצופה. בפרוי

  ביועצים חברתיים, סביבה ועוד.
 52 ספח ז'נ 0 יועצים

על ההצעה לכלול את היועצים נדרשים כפי 
שנכתב במכרז. מדידות, צילומי אויר והעתקות 
יתבצעו ע"י המזמין, ואינן חלק מהצעת המחיר. 
כל שירות או יועץ נוספים יתומחרו בהתאם 

 52לכתוב בסעיף 

האם על ההצעה לכלול מדידות, יועצים, פרסום וכדו' 
 22 נספח ז'   יועצים בלבד? או עבודה תכנונית/אדריכלית

יש להציג את הצוות מבחינת שמות וצירוף 
 מסמכים במועד ההגשה.

נבקש הבהרה האם בעת ההגשה נדרש רק להצהיר על 
צוות התכנון או שיש להציג אותו מבחינת שמות וצירוף 

לתנאי הסף ובנספח ז  0לפי הנדרש בסעיף  –מסמכים ? 
יועץ תנועה, יועץ מים אדריכל, אדריכל נוף,  –  0סעיף 

 וביוב, יועץ חשמל ותקשורת.

 22 הזמנה   יועצים

האם  תצ"ר?   האם העבודה כוללת הכנת ואישור   העבודה אינה כוללת הכנת תצ"ר.
 20 נספח ז'   יועצים כוללת אגרות תצ"ר? 

החוזה הינו מול מציע אחד שמעסיק תחתיו את 
כלל היועצים הנדרשים ע"פ המכרז. צורת 

ההעסקה של היועצים ע"י המציע יכולה להיות 
 העסקה ישירה או בקבלנות משנה.

האם החוזה הינו מול מציע שמביא איתו את כל 
הדיציפלינות? או הכוונה הינה כל אחד מהמקצועות 

 יכול לגשת בנפרד עבור כל אחד מהדיציפלינות?
   יועצים

נספח ח' 
 28 ההסכם

יעביר את ככל שיידרש שיתוף ציבור המזמין 
 לזוכה את הפרטים המדויקים לביצוע עבודה זו.

צוות התכנון: האם יידרש שיתוף ציבור אם  –נספח ז 
 24 נספח ז'   יועצים כן באיזו רמה ומול כמה משתתפים

 .נוסח חופשי
מה בדיוק נדרש בהצהרת המציע ליכולת להעסיק 

תחתיו את היועצים הנדרשים? האם יש נוסח לתצהיר 
 הנ"ל? 

 – 0עמוד  יועצים
 0סעיף 

 25 הזמנה

המציע הינו מנהל הפרויקט, ויכול לשמש גם 
כאחד היועצים הנדרשים ע"פ המכרז. העסקתו 
 של מנהל פרויקט מהווה חלק מאומדני המציע.

נבקש הבהרתכם האם הדרישה במכרז היא להעסקת 
מנהל פרויקט )והאם הדבר נלקח בחשבון בתחשיבים 

 הכרח בכך.שהוכנו( או שמא אין 
 22 נספח ז'   יועצים

)שכר טרחה( כוללת  22האם הצעת המחיר שבסעיף  .לא
 סקר עצים?

 27 נספח ב'   יועצים

כלל היועצים הנדרשים לתכנון, היועצים 
 המופיעים בחוברת המכרז הינם יועצי הליבה.

מבוקש הסבר  –שכ"ט המבוקש עבור עבודת הייעוץ 
נספח ב' למכרז. אלו  4.2לאומדנים המופיעים בסעיף 

 יועצים נכללים באומדן? 
 23 נספח ב' 4.2 יועצים

מדובר על שכונות קיימות, וכבישים קיימים, 
במידה ויידרש יועץ כבישים, הוא ייכנס תחת 

 מגיש המכרז.

בנוגע ליועץ התנועה נבקש הבהרה  – 0נספח ו' סעיף 
האם אכן מדובר  –והתחבורה המפורט בצוות התכנון 

ביועץ תנועה בלבד, ואין צורך במסגרת צוות התכנון 
 ביועץ כבישים?

 22 נספח ז'   יועצים

בחוזה ובמכרז, האם מדובר על  מניין הימים המוזכרים מדובר בימי עבודה.
  או ימי עבודה? ימים קלנדריים

לוחות 
 72 נספח ז'   זמנים

המכרז כולל יועץ פרוגרמות. יש להכניסו 
 בתחשיב. 

נודה להגדרת תכולת העבודה ולהתאמת תכולת 
העבודה לאבני הדרך לתשלום ולרשימת היועצים 

)לדוגמא, במידה ואבני  27הנדרשים המופיעים בעמוד 
הדרך לתשלום כוללות פרוגרמה אזי יועץ פרוגרמה 

ומחירי המקסימום צריך להופיע ברשימת היועצים 
 (. יכללו את עבודת הפרוגרמה על כל יועציה

לוחות 
 72 נספח ז'   זמנים
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המפרט תוקן והותאם לתכנון סטטוטורי 
 .ותכניות בינוי

להבנתנו מבוקש  –.א 0סעיף  –למסמכי המכרז  25עמוד 
במכרז שירותי תכנון סטטוטורי מלא עד מתן תוקף 

 ) (ולא שירותי תכנון מוקדם

מפרט 
 70 נספח ז'   טכני

הבקשה התקבלה. יתאפשר להגיש חשבונות 
 שכ"ט גם על חלקיות אבני דרך.

נבקש כי יתאפשר להגיש חשבונות שכ"ט גם לחלקיות 
 אבני דרך ולא רק בסיום אבן דרך.

לוחות 
 78 נספח ז'   זמנים

אבני הדרך הינן אלו המופיעות בנספח ז' להכנת 
לוחות  בנספח ב' ? 4.0מהן אבני הדרך לסעיף  של משרד הבינוי והשיכון( 5)תהליך  תב"ע

 74 נספח ז'   זמנים

הנושא נבחן והוחלט למחוק את לוחות הזמנים 
 .מנספח ז'

נבקש לבחון מחדש את לוחות הזמנים המוצעים בנספח 
 ז'

לוחות 
 זמנים

 75 נספח ז'  

בשלביות התשלומים מפורטים בטבלה בנספח ז' 
 תשלומים.

הפניה לנספח ז באשר לשלבי תשלום. האם  -20סעיף 
 טעות סופר? התשלומים אינן מפורטים בנספח ז

לוחות 
 זמנים

 72 נספח ז'  

טבלת שלביות תשלומים צורפה לנספח ז', אשר 
 מציינת גם תשלומים לפי אבני דרך.

בסעיף מצוין כי התשלום עבור שלב  8-נספח ו' סעיף 
, אך לא צוין אילו אבני 5וצע על בסיס תהליך התב"ע יב

דרך ישולמו במסגרת זו. נבקש לקבל טבלת אבני דרך 
מפורטת עבור כל אחד מהשלבים, על מנת להבין את 

היקף השירותים החלקיים שישולמו בכל אחד משלבי 
 העבודה.

לוחות 
 זמנים

 73 נספח ז'  

 .2צורפה טבלת שלביות תשלומים לתהליך 
לא הוגדרו אבני דרך לתשלום בעבור  - 8סעיף נספח ו' 

שלב הבינוי. נבקש לקבל פירוט של אבני הדרך שישולמו 
 .) במסגרת שלב הבינוי )תהליך

לוחות 
 72 נספח ז'   זמנים

שכר התכנון יעודכן ע"פ תעריף משרד השיכון 
 בהתאם לעדכון הפרמטרים של התכנית.

שכר התכנון  ד' ט' נזכר כי\שלב ג' -בסעיף שלבי התכנון
 יעודכן בשלב זה. למה הכוונה?

לוחות 
 32 נספח ז'   זמנים

ועברו לזוכים. מדידות יתבצעו ע"י המזמין וי
 32 נספח ז'   יועצים קנ"מ מדידה נדרשת וקנ"מ תשריטים ונספחי בינוי. .2:522, נספח בינוי בקנ"מ 2:2052תב"ע בקנ"מ 

של התכנית  כן. יבוצע תכנון פיזי בהתאם לקנ"מ
)או אם יקבע  2:2052קנ"מ  5המוגשת, תהליך 

 .2:522)בינוי( קנ"מ  2אחרת(, תהליך 

האם יש לכלול גם תכנון פיזי (כבישים) ובה"ת בכל אחד 
 מהמתחמים ?

מפרט 
 30 נספח ז'   טכני

 תחום העיסוק הינו ניהול צוות ותכנון תב"עות
דונם בבנייה  822באופן כללי, בגודל ממוצע של 

 .או מרקמית רוויה

נבקש, ככל הניתן, להבהיר את המונח "תחום העיסוק 
עבודה  -או–הרלוונטי" ? האם עבודה שהיא תב"ע ? 

עבודה שהיא תב"ע בהיקף  -או–שהיא תב"ע למגורים ? 
של מאות דונמים ? נבקש לפרט יותר את הפרמטר לאור 

אחר ונדרשת חברה אשר מתכללת את כלל חשיבותו. מ
היועצים תחתיה, האם העבודות שהמציע יכלול 

בהצעתו נדרשות להיות במסגרת היותו חברה מתכננת 
 לעבודות הנ"ל. 

 38 הזמנה 0 תנאי סף

התקבל. הנוסח המעודכן הינו "שרותי ניהול 
 תכנון, תכנון סטטוטורי והכנת תכניות בינוי".

של המונח "שירותי תכנון מבוקש להוסיף לסיפא 
 מוקדם" את המילה "וסטטוטורי"

מפרט 
נספח ח'  .א.0 טכני

 34 ההסכם

העירייה תספק לזוכים את חומרי התכנון 
השונים אשר מצויים בשלבי תכנון ו/או אישור. 

כגון, תכנית מתאר כוללנית, תכניות מתאר 
 גדולות וכד'.

ן/ רשום "מסירת תכנית אב/ מתאר/ שלד/ תדריך תכנו
לא ברור האם מקבלים זאת  -מסמך יעדים ופרוגרמה." 

 מהעירייה ואם כן מה בדיוק מקבלים?

מפרט 
 טכני

שלב א'  -0
 35 נספח ז סעיף א' –

 טעות. נמחק מנספח ז'.
ס"ק ט': "ריכוז אמדני עלויות פיתוח" + ס"ק י': 

למה הכוונה?  –עלויות ראשוני לכל חלופה"  "אמדן
 עלויות מאיזה סוג? על איזה בסיס נתונים?

מפרט 
 32 נספח ז שלב ב'  -0 טכני

 יש לתמחר סעיף זה ע"פ מחשבון משב"ש.
הכולל מסמך  5בטבלה מצוין תהליך  – 8נספח ו' סעיף 

להזמין סעיפים אלה  5.2יעדים ופרוגרמה )סעיפים 
 והאם נדרש לתמחרם?

מפרט 
 37 נספח ז   טכני
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לנספח ב', מדובר על  4.8כפי שמופיע בסוף סעיף 
דונם בשיפוע של  822-מתחם בסדר גודל של כ

 המאפיין את העיר בית שמש.  25%כ

בהצעה יש למלא שכר עבור מתחם אופציונלי בשטח של 
דונם , מה כולל מתחם זה? היקף שטחים בנויים,  822

יקפי בנייה, יח"ד, יעודים, פרוגרמה משוערת, יועצים, ה
 שיפועים, מצב קיים, סוג פרויקט, יועצים נדרשים

מתחם 
 אופציונלי

 33 נספח ב' 4.8

 A-353טעות סופר. גודל השטחים הינו כדלהלן: 
B-252 C-630 D- 115 E-440 F-795 G-1670 

נא הבהרתכם ביחס לסתירות בשטחי מתחמים בין 
(מתייחס  02לבין הטבלה בעמוד  22הטבלה בעמוד 

).B,F,A למתחמים 
 32 נספח ב' .4.2 מתחמים

צורף למסמכי המכרז מפות של המתחמים על 
 רקע תצ"א ושמות רחובות.

מה הם  GISהאם ניתן לקבל מפה ברורה יותר או ב
המתמחים ואיזה רחובות/גושים/חלקות כלולים בכל 

 מתחם? 
 22 נספח ז   מתחמים

בתחומי מצורפת תצ"א המפרטת את הבינוי 
המתחם. השטחים הבנויים יבחנו במסגרת הכנת 
תכנית זו ובמסגרת הפרוגרמה העתידית. השיפוע 

יש  82%-22%הממוצע בבית שמש הינו בין 
להציע ע"פ ממוצע, מדידות מפורטות יינתנו 

 לאחר הזכייה ולזוכים בלבד.

מבקשים לקבל נתונים כללים פירוט לכל מתחם א. 
ח )מגורים, מסחר ומבני שטח בנוי אפשרי לפי פילו

 ציבור( ב. שיפוע.
 22 נספח ז   מתחמים

המתחמים אינם ע"פ תכנית כוללנית או תכנית 
 אב.

האם המיתחמים הינם ע"פ תכנית כוללנית או תכנית 
 20 נספח ז   מתחמים אב, ואם כן מהן אותן תכניות?

בכל אחד מהמתחמים קיים תמהיל שונה של 
 מעורבת ואחרת.בעלויות מדינה, פרטית, 

האם מדובר בקרקעות מדינה או בקרקע פרטית, 
 28 נספח ז   מתחמים ואיפה.

 24 נספח ז   מתחמים האם קיימת פרוגרמה לכל אחד מהמתחמים? לא.

הנושא ייבחן פרטנית לכל מתחם ומתחם ע"פ 
 25 נספח ז כללי מתחמים מה היקף השטחים המבונים הצפוי בכל מתחם? התכנון המוצע.

ההתקשרות תהיה בהתאם לשירותים שהמציע 
יזכה בהם. כלומר, מציע יכול לזכות בשירות 

 אחד או יותר מהשירותים שניגש אליהם.
הצעת  האם ההתקשרות הינה לכל המתחמים יחד?

 –נספח ח  ב' 0 מחיר
 22 הסכם:

 כן.
האם המזמינה תספק  -מפת מתחמים  –נספח ז 

חומרים קיימים, פרוגרמות תכניות בתכנון, מדידות 
 קיימות, אורתופוטו וכדומה למציע הזוכה

 27 נספח ז   מתחמים

כל מתחם ייבחן באופן פרטני יחד עם צוות 
 התכנון הנבחר. 

נראה כי מדובר מתחמים  –מפת מתחמים  –נספח ז 
בנויים בחלקם. בחלק מהמתחמים יש תכניות קיימות. 

נבקש שתבהירו מה מהות התכניות שאתם מבקשים 
להכין בכל מתחם, האם מדובר על תוספת זכויות 
למתחמים קיימים, התחדשות עירונית, תב"עות 

 מתקנות, שינויי ייעוד, או תכניות אחרות

 23 נספח ז   מתחמים

העירונית וכן  GISניתן לראות במערכת ה
 222 נספח ז כללי מתחמים מהו היעוד של הקרקע? .GOVMAPב

מדובר על שטח בתחום הפוליגון העירוני של בית 
, השימושים העתידיים 85שמש ע"פ תמ"א 

 יקבעו ע"י צוות התכנון הנבחר.

נבקש לקבל פרטים נוספים מאפייני המתחם )ייעודים/ 
נספח ב'  מתחמים שימושים עקרוניים וכד'( לצורך תימחור.

 220 נספח ז .4.2

 התכניות יוגשו ע"י העירייה.
האם התכניות בכלל המתחמים במכרז יוגשו,  -נספח ב' 

ככל שיקודמו, על ידי העירייה או ע"י גורם ממשלתי 
 אחר?

 228 ב' נספח   מתחמים
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כל מתחם ייבחן באופן פרטני יחד עם צוות 
 התכנון הנבחר.

נודה לקבלת פירוט בנוגע לאופי  –.  4.2נספח ב' סעיף 
האם מדובר בפרויקט מסוג  –מהלכי התכנון במתחמים 

פינוי בינוי? עיבוי זכויות במבנים קיימים? תכניות 
 שאינן סטטוטוריות כגון תכניות מרחביות?

 224 נספח ב' .4.2 מתחמים

 ייעודי קרקע מאושרים מצורפים.
נבקש לקבל פירוט של הפרמטרים  –.  4.2נספח ב' סעיף 

 –הנוספים הרלוונטיים עבור כל אחד מהמתחמים 
 שטחי מסחר, שטחי ציבור, שיפוע, וכו'.

 225 נספח ב' .4.2 מתחמים

תלוי בתכנון המוצע הכל ייבחן באופן פרטני ע"י 
 צוות התכנון.

האם התכניות, כולן או חלקן, יכללו  – 0ז' סעיף נספח 
 222 נספח ז' 0 מתחמים איחוד וחלוקה?

כל מתחם ייבחן באופן פרטני יחד עם צוות 
 התכנון הנבחר.

מה מטרת התכניות? לא נראה שמדובר בתכניות 
"זהות". האם ניתן לקבל פירוט מה מטרת התכנית בכל 

 מתחם?
 227 נספח ז' 0 מתחמים

המכרז הינו לניהול ותכנון תב"עות בעיר. המציע 
יכול להגיש כמנהל הפרויקט ולקחת תחתיו את 

כל היועצים או להגיש כמנהל הפרויקט וגם 
 להיות אדריכל הפרויקט.

לא ברור מהמכרז האם מדבר במנהל פרויקט שלוקח 
תחתיו את היועצים הנדרשים או האם ניתן להגיש 

יכל ולקחת את היועצים אדר –הצעה כראש צוות תכנון 
תחתינו? למשרדינו ניסיון רב כראש צוות תכנון 

 לפרויקטי תב"ע  האם ניתן להגיש כך?

הצעת 
 223 נספח ז'   מחיר

ניתן להתאגד יחדיו, אך ההצעה תוגש תחת מציע 
הצעת  האם ניתן להגיש הצעה משותפת לשני משרדי תכנון?  יחיד.

 222 נספח ב   מחיר

כוללת בתוכה ניהול תכנון ותכנון. הצעת המחיר 
 הסכומים המופיעים אינם כוללים מע"מ.

האם יש צורך בניהול תכנון והאם מחירי המקסימום 
לקחו בחשבון את שכ"ט לניהול התכנון כפי שמופיע 

"מנהל תכנון והנדסה/ אגף אדריכל   בתעריף משהב"ש
ראשי ניהול תכנון לתהליכים: שלד, תב"ע ובינוי ופיתוח 

 שירותים, תעריפים ונהלים"? 2:522נ"מ בק

הצעת 
 222 נספח ב   מחיר

ניתן לכלול כחלק מהניסיון פרויקט אחד אשר 
בוצע על ידי האדריכל כשכיר ובתנאי כי ישנה 
הוכחה כי הוא זה שהיה אחראי לליווי וקידום 

 הפרויקט.

האם העבודות המצוינות בסעיף צריכות להיות 
האם הניסיון יכול להיות במסגרת המשרד העכשווי או 

 בעבודה כשכיר?
 222 הזמנה  0 תנאי סף

ניתן לכלול כחלק מהניסיון פרויקט אחד אשר 
בוצע על ידי האדריכל כשכיר ובתנאי כי ישנה 

הוכחה כי הוא זה שהיה אחראי לליווי וקידום 
 הפרויקט.

מנכ"ל המציע אשר הינו משרד אדריכלים, הינו אדריכל 
אשר במסגרת עבודתו במשרד קודם היה אחראי על 

ליווי וקידום הפרויקטים בצוות בראשותו של בעל 
המשרד הקודם. הפרויקטים מגוונים וכוללים תוכניות 

מתאר כוללניות, תוכניות מפורטות בהיקף נרחב, 
ות תחבורה ובעירוב שימושים ותוכניות של מערכ

ציבורית. נבקש לוודא כי פרויקטים אלה יוכרו לצורך 
עמידה בתנאי הסף של המציע עצמו )משרד 

 האדריכלים( וכן לקבלת ציון האיכות.

 220 הזמנה 0 תנאי סף

קבלני הוא ו/או או  כי  כן, ככל שהמציע יוכיח
 על כלל תנאי הסף. עוניםהמשנה שלהן 

הינו עבור שירותי בכותרת המכרז מצוין כי ההליך 
ניהול תכנון, אך בדרישות תנאי הסף מצוין כי נדרש 

ניסיון בתכנון. האם רשאים להשתתף במסגרת 
המכרזים חברות לניהול תכנון אשר להן ניסיון בניהול 

 תכנון?

 228 הזמנה 0 תנאי סף

ובלבד שהיועצים מטעמם עומדים בתנאי  ,כן
 הסף.

עבור שירותי בכותרת המכרז מצוין כי ההליך הינו 
ניהול תכנון, אך בדרישות תנאי הסף מצוין כי נדרש 

ניסיון בתכנון. האם רשאים להשתתף במסגרת 
המכרזים חברות לניהול תכנון אשר להן ניסיון בניהול 

 תכנון?

 224 הזמנה 0 תנאי סף

 התוספת "או בעל תפקיד מטעמו" מקובלת.

בנוסח הסעיף נקבע שרשאים להשתתף מציעים שעונים 
על דרישות הסף. דרישות הסף מתייחסות לבעל תפקיד 
)"מתכנן"( קרי, אדריכל, מהנדס אזרחי או מתכנן ערים 

ולא לתאגיד. מאחר ובמכרז זהות המציע כתאגיד  -
מתאפשרת, נבקש לנסח את הסעיף תוך התייחסות 
למקרה זה. לחילופין, נבקש להוסיף לאחר המילים 

" או בעל תפקיד  "...לרבות היות המציע" את המילים:
 מטעמו:"

 225 הזמנה 0 תנאי סף
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טים קבשלב ראשון יש להגיש טבלה ובה הפרוי
אשר מעבירים את תנאי הסף, בשלב שני יידרש 

שופטים מבחר המועמד להציג בפני צוות ה
 מעבודותיו לפי בקשתם

 תכנית(.ה)שנים/דונם/תכנון/תפקיד בהובלת 

 נבקש הבהרה באשר לתכולה המבוקשת של תיק
העבודות המפורט. כמו כן, האם נדרש לצרף טבלת 

פרויקטים להצגת הניסיון? ואם כן מה פורמט הטבלה, 
 קרי, אילו נתונים יש לציין עבור כל תכנית?

 222 הזמנה 0 תנאי סף

עבודת הייעוץ כוללת עובדים וקבלני משנה 
מטעם המציע. ככל שיידרש במהלך ביצוע 

יועצים שאינם העבודה, העבודה תכלול ריכוז 
 מטעם המציע.

עבודת הייעוץ, קרי עריכת התב"ע, כוללת גם קבלני 
משנה )אדריכל נוף, יועץ תנועה וכיוצ"ב( ולא רק ע"י 

המציע או עובד במציע. ככל שכוונת הסעיף היא 
להבטיח שנותן השירותים מטעם המציע, יהיה המתכנן 

 - המצוין בהצעה )להבדיל מצוות התכנון שירוכז על ידו(
 נבקש להבהיר בהתאם.

 227 הזמנה 0 תנאי סף

האם עבור הניסיון הרלוונטי יש להגיש עבור כל אחד  .רק עבור המציע
 223 הזמנה 0 תנאי סף מהדיציפלינות או רק עבור המציע?

 .כן

ככל ש"המציע" ו"המתכנן" הם  5סעיף  -נספח ב' 
נפרדים, האם המתכנן יכול להציג בפרופיל המקצועי 

פרויקטים וניסיון מקצועי חופפים לאלה של שלו 
 ה"מציע".

 222 נספח ב' 5 תנאי סף

 .כן
האם ניתן לכלול בהמלצות/ניסיון, על פי נספח א' 

למכרז גם המלצה מטעם עמותה פרטית עבורה נערכה 
 תב"ע?

 202 נספח א'   המלצות

 תנאי הסף עודכנו.
 

 עפ"י מסמכי המכרז וכותרתו המכרז מיועד לשרותי
ניהול תכנון ותכנון. לאור זאת מבוקש לעדכן את תנאי 

  הסף בהתאם. 
 202 הזמנה 0 תנאי סף

 כן.

ככל שהמתכנן המוצע בהצעה היה המתכנן המוביל של 
שותפו, האם  2.7תב"ע אך בתקנון נרשם בטבלה מס' 

תיכלל בניקוד ההערכה, ככל שיסופקו ההוכחות  התב"ע
 לכך בפרוטוקולים שיצורפו ובהמלצות ?

 200 נספח ב' 8,5 ניקוד

כל מתחם ושירות מבוקש ינוקדו בנפרד ויוגדר 
זוכה לכל מתחם. לכן, לא קיימת נטייה לכמות 

 המציעים שיזכו במכרז.

האם הנטייה היא לקחת מתכנן אחד לכל המתחמים, 
 208 הזמנה 08 ניקוד או לחלק את המתחמים השונים בין מספר מתכננים? 

כמות הזוכים איננה קבועה מראש, וייתכן בין 
 204 הזמנה 08 ניקוד כמה זוכים יהיו במכרז  זוכה אחד ועד תשעה זוכים.

 הפרמטרים הם:
 . איכות תכנון2
 תכנונית. יצירתיות 0
. תכניות שתוכננו לערים מורכבות, ערים בעלות 8

 מגוון אוכלוסייה רחב 
 . התרשמות כללית מהצוות והצגת התכניות.4

נבקש לקבל פירוט  –.א.  03סעיף  –החלטות העירייה 
של הפרמטרים על פיהם תקבע התרשמות הוועדה 

מעבודות המציע, ניסיון העבודה מול רשויות מקומיות 
 שלה של המציע, והמלצות המציע.ומשרדי ממ

 205 הזמנה 03 ניקוד

התחשיב יעודכן ע"פ התכנון בפועל )הן למעלה 
והן למטה ובהתאם לאחוז ההנחה המוצע 

 מראש(.

האם בסמוך לאישור התכנית יעודכן שכ"ט לפי מאפייני 
התכנון בפועל על פי תעריף של משרד השיכון והבינוי 

 לרבות שכ"ט לניהול תכנון ? תב"ע 5לתהליך 
 202 נספח ז' 8 עלויות

הצעת המחיר( מתייחס לעלות -)נספח ב' 4סעיף 
)נספח  22כל היועצים יחד. ניתן למלא את סעיף 

 הסכם( רק במועד הזכייה.-ח' 

למילוי על אחוז ההנחה עבור שכר   יש טבלה 4.2בסעיף 
האם  יש למלא את שכר הטרחה. 22הטרחה. ובסעיף 

)אדריכלות נוף(? או   אלו מתייחסים רק לענף שלנושני 
  מתייחסים לכל המתכננים יחד? 4שהמחירים בטבלה 

 207 נספח ב' 4.2 עלויות

נבקש הבהרה, למה מתייחס המונח "סך לדונם  מדובר בטעות. חלק זה נמחק מנספח ח'.
 )מחיר/שטח("? וכן מה מטרת הדרישה לתמחיר זה?  

נספח 
נספח ח'  22 בינוי

 203 ההסכם
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 2מקובל. צורפה טבלת שלבי תשלום לשלב 
 בנספח ז'

, הכנת 2לתהליך  מבקשים לצרף שלבי תשלום גם 
שיש לתמחר. שלבי התשלום  2:522תכנית בינוי בקנמ:

, הכנת התבע ולא צורפו שלבי 5מתייחסים רק לתהליך 
 2:522, הכנת תכנית בינוי בקנ"מ 2תשלום לשלב 

נספח 
 בינוי

 202 נספח ז' 8

לא, בסעיפים אלו יש לתת מחיר פאושלי לשירות 
 המבוקש.

האם המחירים לסעיפים אילו  – 4.8 -ו 4.0סעיפים 
 282 נספח ב' 4.0-4.0 עלויות ?4.2אינם כוללים את ההנחה אותה צריך לתת בסעיף 

לצורך המכרז נדרשת הגשת הצעת מחיר ע"פ 
התייחסות פרטנית לכל מגרש. לאחר הזכייה 

גמישות ע"פ הצרכים הפרטניים של כל תיתכן 
 מתחם.

 2:522האם לכל תבע יהיה צורך להגיש חניה בקנ"מ 
 עבור כל אחד מהמגרשים?

נספח 
 282 נספח ז' 8 בינוי

יש לתת הנחה על המחיר להכנת תב"ע וגם על 
המחיר להכנת נספח בינוי, עבור כל היועצים 

 המבוקשים למכרז זה.

מבחינת המחיר שיש לתת הנחה, האם הכוונה הינה 
ש"ח עבור כל    A 0.222.222לדוגמא למתחם 

ש"ח  0,352,222הדיציפלינות עוד על תוכנית בינוי 
 נוספים? איך מחולק לפי הצוות מבחינת אחוזים  

נספח 
 280 נספח ב' .4.2 בינוי

נספח ח'    עלויות נושאת בהוצאות פרסום התכניות האם מזמין העבודה לא, עלויות הפרסום הינן על חשבון המציע.
 288 ההסכם

כתוצאה מהכנת פרוגרמה או תכנית  האם הקיזוז שנובע .כן
 284 נספח ז' 8 עלויות בלבד? 5.2שלד מתייחס לסעיף 

 הסימולציה הינה תימחור ע"פ תעריפי משב"ש.
נבקש לקבל את התחשיבים שהוכנו לכל אחד 

 (2תהליך +  5מהמתחמים )תהליך 
נספח 
 285 נספח ב' .4.2 בינוי

השירותים הם בהתאם לתעריף משב"ש לניהול 
-5.27, 5.22. לפי סעיפים 2-ו 5ותכנון בתהליכים 

5.25  ,2.20-2.24 

נבקש לפרט את השירותים הנדרשים  -מהות העבודה 
האם השירותים הם בהתאם  -במסגרת התב"ע והבינוי 

)תכנית  2( ותהליך )תב"ע 5לתעריף משהב"ש לתהליך 
 בינוי(? ואם כן בהתאם לאיזה סעיפים בתעריף? 

נספח 
 282 נספח ז' 8 בינוי

כמקובל בהכנתו  2:522מדובר בעלות נספח בינוי 
 ע"י משרד השיכון. 

הצעתי כמתכנן יכולה להתייחס לעלות הכנת התב"ע , 
אך לא ביחס לעלות הבניה. לא ברור לי ההבדל בין 

הללו וכיצד אוכל לציינם. לא ברור איך  הקרטיריונים
 22הסכם" סעיף  -הצעות אלו מתיישבות עם "נספח ח' 

  (. בנספח 22)יש שני סעיפים 

נספח 
 287 נספח ב' .4.2 בינוי

יש להציע % הנחה מעלות הכנת תב"ע ע"פ 
ו% הנחה מהכנת נספח בינוי ע"פ[  5תהליך 
 .2תהליך 

נספח ב' למכרז טופס הגשת הצעה מופיעה  4.2בסעיף 
טבלה שבה יש למלא פעמיים אחוזי הנחה מוצעת ביחס 
לכל מתחם. נודה להבהרתכם ביחס לעמודה עלות בינוי 

 . באלש"ח

נספח 
 בינוי

 283 נספח ב' .4.2

ההצעה מוגשת לכל נושא בנפרד: עלות תב"ע 
 .4.2ועלות נספח בינוי. כפי שמופיע בטבלה 

ההצעת מוגשת על בסיס חישוב לדונם או על  4.2סעיף  .
 בסיס חישוב לעלויות בינוי? 

נספח 
 282 נספח ב' .4.2 בינוי

 הסימולציה הינה תימחור ע"פ תעריפי משב"ש.
האם ניתן לקבל את הסימולציה עליה מתבססים מחירי 

 ? המקסימום
נספח 
 242 נספח ב' .4.2 בינוי

. האם חובה להגיש ערבות חתומה כחלק מהגשת 2 הזכייה.ניתן להגיש ערבות רק לאחר 
 242 נספח י   ערבות המכרז, או רק לאחר זכייה הזוכה יידרש להגיש ערבות?

אלש"ח ערבות לכל  82הסכום המעודכן הינו 
 מתחם.

ש"ח הוא שרירותי, או  052,222. האם הסכום בסך 0
 240 נספח י   ערבות שישתנה לפי היקף הזכייה במכרז?

הבקשה נדחתה. הערבות נותרה כפי שעודכנה 
 בשאלות ההבהרה

מאחר והמכרז תואם לתדריך/תעריף משרד הבינוי 
והשיכון, ומאחר והערבות הנדרשת במשהב"ש הינה 

מהתקציב, נבקשכם להתאים את הערבות  8%בהיקף 
הנדרשת להיקף החוזים שיחתמו עם הזוכה במכרז לפי 

 מהחוזה.  8%

 ערבות
 25סעיף 
ת/נסערבו

 פח ח'
 248 נספח י

 כן.

נוסח ערבות בנקאית:  כפי שכתוב בדפי  -נספח י'
ההסבר את הערבות יש להעמיד בעת קבלת העבודה. על 

כן, לשלב המכרז האם מספיקה חותמת וחתימה על 
 נספח זה?

 244 נספח י   ערבות

התחשיב הינו ע"פ הוספת יח"ד בכל מתחם 
 ומתחם כולל מבנ"צ מסחר ותעסוקה.

מהם נתוני הפרוגרמה לכל מתחם  – 4נספח ב' סעיף 
)וזאת מכיוון שהשכר לכל מתחם חושב לפי מחירון 

 משהב"ש(
 245 נספח י   מתחמים
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המכרז כולל שירותי תכנון וניהול תכנון ע"פ 
 הבינוי והשיכון.  בתעריף משרד 2הליך 

האם המכרז הנ"ל כולל גם שירותי תכנון וניהול תכנון 
. במידה והתשובה 2:522נוי ופיתוח בי 2של הליך 

חיובית נבקש לפרסם את טבלת שלביות התשלומים 
 ופרק זמן להשלמת התכנון.

נספח 
 בינוי

 242 נספח ז' 8

לצורך המכרז נדרשת הגשת הצעת מחיר ע"פ 
התייחסות פרטנית לכל מגרש. לאחר הזכייה 

תיתכן גמישות ע"פ הצרכים הפרטניים של כל 
 מתחם.

האם נדרשים נספחי בינוי סכמטיים, או 
 פרטני לכל מגרש ומבנה בנוי. התחייסות

נספח 
 247 נספח ז' 8 בינוי

מדובר על הכנת תכנית מדיניות בהתאם לתכנית 
המתאר הכוללנית המתגבשת לעיר, מתוכה תוגש 

 תב"ע תקנונית לכל העיר.

אין משמעות גדולה לשינוי תקן החניה ללא שינוי 
החניה הכוללת, זה הניסיון המצטבר בנושא מדיניות 

בכל עיר שחקרה את הנושא לעומק.. כמי שחוקר את 
הנושא באופן מעמיק, כתב על הנושא ואף נמצא 
בוועדות שונות בנושא, אני מציע לחשוב מחדש על נושא 
שינוי תקן החניה ללא גיבוש מדיניות אסטרטגית 

  בנושא.

 243 נספח ב' 4.0 תקן חניה

 . להתמודד על כל אחת מהעבודות בנפרדניתן 

תקן חניה נדרש יותר ביאור האם זה  4.0-8לגבי סעיף 
חלק מהמכרז וההצעה הינה חלק מגוף המכרז, או 

שניתן להתמודד עליו בנפרד כאופציה, ניתן להתמודד 
 בנפרד על כל אחת מהעובדות המבוקשות.

 242 נספח ב' 4.0 תקן חניה

. העבודה 8-5עודכן פירוט בנספח ז' בסעיפים 
המבוקשת הינה הכנת תכנית מדיניות לתקן 

 חניה והגשת תב"ע תקנונית.

 -מבוקש פירוט של העבודה המבוקשת בתוכנית חנייה
א. האם המידע הפרוגרמתי יימסר למתכנן. ב. מהו 

 הצוות הנדרש.
 252 נספח ב' 4.0 תקן חניה

המציע יעביר חשבונות משולם ע"י המציע בלבד. 
 בהתאם לשלביות בנספח ז'.

האם חברי התכנון מועסקים ומשולמים ע"י מנהל 
. אט 8התכנון כפי שעולה מטבלת תנאי המכרז סעיף 

 –ששכרם משולם ע"י העירייה כפי שעולה מנספח ז' 
 לדוגמא: שלב א' סעיף ט' או שלב ב' סעיף יא' וכדו'.

 252 נספח ז'   תשלום

 .לא מקובל

המילים: "ו/או  –מבקש האישור  –הגדרות        .2
תאגידים ו/או חברות עירוניות ו/או חלצ"ים שירותיים 

 ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם" תימחקנה.
 ביטוח

    

250 

 .מקובל
המילים: "כל דין" תוחלפנה במילים:  – 2סעיף        .0

 258     ביטוח "דיני מדינת ישראל".

 .מקובל

המילים: "כל עוד קיימת לו אחריות  – 2סעיף        .8
שנים"  7לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 

 8תימחקנה ותוחלפנה במילים: "לתקופה נוספת של 
 שנים".

 ביטוח

    

254 

 .מקובל
יום לפני  82המילים: " – 8פסקה  – 0סעיף        .4

 למועד".מועד" תימחקנה ותוחלפנה במילים: "עד  
 ביטוח

    
255 

מצוין במפורש כי לעירייה  -לא קיימת סתירה
האפשרות אך לא החובה למנוע מהספק להתחיל 

 בשירותים היה ולא יומצא אישור ביטוח במועד

הפסקה כוללת תנאים  – 4פסקה  – 0סעיף        .5
גם  על המבוטח לקיים את כל התחייבויותיוסותרים "ו

האפשרות לעשות כן בשל אי אם תמנע מהמבוטח 
מחד נדרש המבוטח  –"עמידתו בדרישות כמפורט

לקיים את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, דהיינו 
להמשיך במתן השירותים אך מאידך מודגש בפניו כי 

מבקש האישור רשאי למנוע ממנו לספק את השירותים 
נשוא ההתקשרות. בנסיבות בהן מונעים מהמבוטח 

 ויותיו, לא ניתן לדרוש שימלא אותן.לקיים את התחייב

 ביטוח

    

252 

 מקובל

יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:  – 8סעיף        .2
"ובלבד שאין באמור כדי לגרוע מזכויות המבוטח על פי 

 הדין הישראלי".
 ביטוח

    
257 

 .לא מקובל

יש למחוק את המילים:  – 0פסקה  – 5סעיף        .7
נוסף ו/ו משלים שייערך על ידי  "בכל ביטוח חבות

המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת".

 ביטוח

    

253 

הבקשה הראשונה מקובלת, השנייה לא 
 .מקובלת

יש למחוק את המילים: "ובשם הבאים  – 2סעיף        .3
מטעמו" וכן את המילים: "וכן מאחריות לנזקים לכל 

 ים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים". הבא
 ביטוח

    

252 
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מוסכם לגרוע בכפוף לכך כי ירשם המלל להלן: 
"מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת 

ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות 

בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח 

ין זה. לאור האמור, או כל הוראה אחרת בעני
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח 

ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל 

ל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח ע
הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 
בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 
להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 בנספח ביטוח זה כאמור".

שתחילתה במילים: "מוסכם  4פסקה  – 7סעיף        .2
סקה במלואה. יש למחוק את הפ –בזאת כי המבוטח" 

המבטחים אינם מוכנים לבחון ו/או לאשר את תוכן 
 נספח הביטוח האמור. 

 ביטוח

    

222 

 לא מקובל

המילים: "פגיעה ו/או נזק העלול  – 3.2סעיף    .22
להיגרם" תימקנה ותוחלפנה במילים: "פגיעה גופנית 

 ו/או נזק פיסי שייגרמו".
 ביטוח

    

222 

 מקובל 
המילים: "סייג אחריות מקצועית לא  – 3.2סעיף    .22

 220     ביטוח יחול בגין נזקי גוף" תימחקנה.

 מקובל

לאחר המילים: "במפורש לצד שלישי"  – 3.2סעיף    .20
תתווספנה המילים: "למעט החלק ברכוש עליו פועל 

 המבוטח במישרין".
 ביטוח

    

228 

 לא מקובל

מעשה ו/או המילים: "בגין טעות עקב  – 3.8סעיף    .28
מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים 

מטעמו" תימחקנה ותוחלפנה במילים: "בגין הפרת 
חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, אשר מקורה 

ברשלנות ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 
 המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח" .

 ביטוח

    

224 

 מקובל

המילים: "לא יכלול כל  – 4פסקה  – 3.8סעיף    .24
הגבלה" תימחקנה ותוחלפנה במילים: "יורחב לכלול 

 כיסוי בגין:".
 ביטוח

    

225 

 מקובל

לאחר המילים: "אי יושר או  – 4פסקה  – 3.8סעיף    .25
מעילה באמון מצד עובדי המבוטח" תתווספנה 

₪  522,222המילים: "עד לתת גבול אחריות בסך של 
הביטוח". לאחר המילים: "אובדן לאירוע ולתקופת 

מסמכים" תתווספנה המילים: " עד לתת גבול אחריות 
לאירוע ולתקופת הביטוח". לאחר ₪  522,222בסך של 

המילים: "הוצאת דיבה ו/או לשון הרע" תתווספנה 
₪  522,222המילים: " עד לתת גבול אחריות בסך של 

 לאירוע ולתקופת הביטוח".

 ביטוח

    

222 

 מקובללא 

יש למחוק את הסעיף. ככל  – 2.8סעיף    .22
שהמבטחים יאשרו את הדרישה, ניתן יהיה לאשר 

 בכפוף לנוסח שיאושר מראש על ידי המבטחים.
 ביטוח

    

227 

 לא מקובל

המילים: "ו/או בשל כל סיבה אחרת  – 2.4סעיף    .27
לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או 

חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה" ביטוח 
 תימחקנה.

 ביטוח

    

223 
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 מקובל
" תימחקנה 0228המילים: "מתנאי ביט מהדורה    .23

 222     ביטוח ".0223ותוחלפנה במילים: "תנאי פסגה 

 מקובל

בסוף הסעיף תתווספנה המילים:  – 2.7סעיף    .22
לא "אולם מוסכם כי אי המצאת אישור ביטוח במועד 

ימים מיום  25תיחשב כהפרה יסודית, אלא אם חלפו 
שנשלחה למבוטח דרישה בכתב להמצאת אישור ביטוח 

 והוא לא עשה כן".

 ביטוח

    

272 

 272     ביטוח יימחק –הרחב שיפוי  – 824קוד   02.2 מקובל

מקובל בכפוף להוספת תחת שם מבקש האישור, 
לאחר המילים: "עיריית בית שמש ו/או החברה 

לפיתוח בית שמש" את המילים: "ו/או ו/או 
תאגידים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"

בכפוף לקבלת אישור  יאושר –802וקוד  823קוד   02.0
 ביטוח המבטחים לרשימת הגורמים האחרים

    

270 

 278     ביטוח חבות מעבידים –אישור ביטוח    .02  

 274     ביטוח הרחב שיפוי יימחק – 824קוד   02.2 מקובל

מקובל בכפוף להוספת תחת שם מבקש האישור, 
לאחר המילים: "עיריית בית שמש ו/או החברה 

לפיתוח בית שמש" את המילים: "ו/או ו/או 
תאגידים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"

קבלת אישור המבטחים יאושר בכפוף ל – 823קוד   02.0
 ביטוח לרשימת הגורמים האחרים

    

275 

 272     ביטוח אחריות מקצועית –אישור ביטוח    .00  

לא מקובל, לא ניתן לציין הגבלות תחת קוד 
 באישור הביטוח האחיד

יוגבל לתת גבול  –אובדן מסמכים  – 822קוד   00.2
 ביטוח ₪. 522,222אחריות בסך של 

    

277 

מקובל, לא ניתן לציין הגבלות תחת קוד לא 
 באישור הביטוח האחיד

יוגבל לתת גבול  -דיבה, השמצה ולשון הרע   00.0
 ביטוח ₪. 522,222אחריות בסך של 

    

273 

מקובל בכפוף להוספת תחת שם מבקש האישור, 
לאחר המילים: "עיריית בית שמש ו/או החברה 

ו לפיתוח בית שמש" את המילים: "ו/או ו/א
תאגידים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"

יאושר בכפוף לקבלת אישור המבטחים  – 823קוד   00.8
 ביטוח לרשימת הגורמים האחרים

    

272 

לא מקובל, לא ניתן לציין הגבלות תחת קוד 
 באישור הביטוח האחיד

יוגבל לתת  -מרמה ואי יושר עובדים  – 805קוד   00.4
 ביטוח ₪. 522,222גבול אחריות בסך של 

    
232 

לא מקובל, לא ניתן לציין הגבלות תחת קוד 
 באישור הביטוח האחיד

יוגבל לתת גבול  -פגיעה בפרטיות  – 802קוד   00.5
 ביטוח .522,222אחריות בסך של 

    
232 

 230     ביטוח חודשים. 2 -יעודכן ל –תקופת גילוי  - 880קוד   00.2 מקובל

 238     ביטוח ימים. 82 -יעודכן ל –הודעה מוקדמת   00.7 מקובל

 234   תנאי סף שינוי תנאי סף  מצ"ב להלן
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 מסמכים שיש לצרף תנאי סף

אדריכל או מהנדס אזרחי או מתכנן ערים 
 שנים לפחות 5בעל ניסיון של 

 + תעודות + פרופיל חברהקורות חיים 

פרויקטים בתחום  8של לפחות  תכנון
 השנים האחרונות 7-העיסוק המבוקש ב

 תיק עבודות מפורט

בתחום  אחד פרויקט של לפחות תכנוןניהול 
 השנים האחרונות 7-העיסוק המבוקש ב

 תיק עבודות מפורט

למתכנן היכולת להעסיק תחתיו את היועצים 
 הנדרשים

 וחתימתו על דף לוגוהצהרת המציע 

 המתכנן הינו עוסק מורשה כדין
 תעודת עוסק מורשה

המתכנן נעדר זיקה לעובד עירייה / חבר 
 מועצה

 תצהיר חתום בדבר היעדר זיקה והיעדר
 ניגוד עניינים

 
  

 
 

 . כמות יח"ד משוערת למתחמים235
 
 
 
 

שם 
שטח  מתחם

 תכנית

כמות 
יח"ד 

 מקוריות

כמות 
יח"ד 

קיימת 
 משוערת

A 333 732 1025 

B 262 376 526 

C 630 1085 1519 

D 115 975 1365 

E 440 834 1168 

F 795 3258 4561 

G 1670 2262 3167 
 
 

                                                        
 
 


