
 

 

 

 

 

 לכ'

 05/2022המשתתפים במכרז פומבי מס' 

 2022/5הבהרה למכרז פומבי מס'  תשובות לשאלותהנדון: 

 מפורט להקמת מכרז "נטעים" חדש ברחוב הוורדיםלמתן שירותי תכנון 

 )מבנה מחלקת רווחה(  

 להלן ריכוז השאלות והתשובות:

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

האם מדובר בהכנת    כללי  1
תב"ע, תוכנית בינוי,  

תיכנון אדריכלי או כל  
 השלושה 

אין מדובר על הכנת  
תב"ע חדשה ו/או  

שינוי לתב"ע החלה  
במקום. נדרש לבצע  

תיכנון מפורט למכרז  
)כולל ליווי פרויקט  

בכל שלבי ביצוע(  
הגשת בקשה  וכמובן 

וטיפול בקבלת היתר  
 בניה בהתאם לחוק 

האם יש לכם פרוגרמה    כללי  2
או האם אתם יודעים  

מה שטחי הבניה  
 שבדעתכם לבנות? 

שטחי הבניה  
המיועדים לבינוי  
בהתאם לתוכנית  

החלה במקום כאשר  
שטח זה )בשלמותו(  
יהיה לצורכי ציבור  

 )רווחה(. 
מה בכתובת או הגוש    כללי  3

 והחלקה של הפרוייקט? 
, גוש  7רחוב הוורדים 

 12חלקה  11252
לא נהוג לבקש ערבות    כללי  4

בשלב הגשת הצעת  
המחיר. מבקש לדחות  

 לשלב הזכייה 

אין שינוי בתנאי  
 המכרז

 4 מסמכי המכרז  5
תנאי סף  
 מקדמיים 

3.1 
 

האם ניתן להציע  
אדריכל רשום ורשוי  

אחד לתב"ע ואדריכל  
רשום ורשוי אחר  

לתכנון? שניהם שותפים  
 באותו "מציע" 

  -אדריכל רשום ורישוי
מדובר על רישוי רגיל,  

כאשר האדריכל  
)משרד אדריכלים(  

חייב להיות בעל ידע  
וניסיון בהתאם לתנאי  

 המכרז.  
ניתן, אם מדובר על  

נושא  אותו משרד.  
 אינו רלוונטי  -תב"ע

  



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 

הגדרת העבודה איננה    כללי 
 מובנת 

ניסיון מוכח בתיכנון מבני  
ציבור/חינוך )תב"ע החלב  

היא בסיס לתיכנון   -במקום
מפורט והגשת בקשה להיתר  

בניה וכמובן תיכנון מפורט  
מלא להקמת הפרוייקט, כולל 

 פיקוח עליון(

ברור האם מתייחס  לא   כללי  7
לגודל המגרש או שטח  

 המבנה המתוכנן 

תיכנון המבנה יש   .1
לבצע על בסיס גודל  

המגרש המיועד  
למבנה ציבור לפי  

תוכנית החלה  
 במקום 

יתרת השטח )שצ"פ   .2
ו/או כביש בצמידות  

  -למגרש של המבנה
מהווה חלק בלתי  

נפרד מתיכנון מפורט  
להיתר והמכרז(  

סה"כ שטח המיועד  
 דונם   3-4 - לתיכנון כ

ערבויות   2ישנן    כללי  8
בנקאיות: ערבות מכרז  

האם   -וערבות ביצוע 
נדרש להציג את שתיהן  

 לטובת המכרז? 

בשלב ההגשה יש לצרף  
ערבות מכרז )הצעה( בלבד על 

  –סך ולא את ערבות הביצוע 
אותה יצטרך להמציא הזוכה 

 בלבד.
בקש   –הערה כללית   כללי  9

שתבהירו האם מדובר  
במכרז להכנת תב"ע או  
תכנון אדריכלי מפורט  

או כל   –או תכנית בינוי 
 השלושה 

אין מדובר על הכנת תב"ע  
חדשה ו/או שינוי לתב"ע  

החלה במקום. נדרש לבצע  
תיכנון מפורט למכרז )כולל  

ליווי פרויקט בכל שלבי  
ביצוע( וכמובן הגשת בקשה  

וטיפול בקבלת היתר בניה  
 בהתאם לחוק 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

 נספח א  מסמכי המכרז  10
  6עמוד 

 סעיפים  
7.1.6.2 

7.1.7 

מבוקש נסיון בתכנון ערים  
 ומתן שרותי תב"ע 

אולם בהמשך בפרוט העבודה, 
שלבי העבודה וההסכם  

מתייחסים גם לתב"ע וגם  
 אדריכלי לתכנון 

אנא הגדירו האם מבוקשת  
 תב"ע או תכנון מפורט 

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  

י  )מגרש( כולל ליוו
הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 

 נספח א  מסמכי המכרז  11
 

 8עמוד 
 ניקוד איכות 

 בקריטריון האיכות הראשון 
למה הכוונה שהמציע   -

לניקוד בגין הענקת יהיה זכאי  
 –שרותי תכנון להקמת המכרז 

 הפרויקט עוד לא בוצע 
הענקת   –האם הכוונה  -

 שרותי תכנון למבני ציבור ? 
האם הכוונה להענקת   -

שרותי תכנון באשר הם  
 לרשויות מקומיות ? 

האם לתב"ע או לתכנון   -
 מפורט? 

השאלה לא רלוונטית  
במקרה זה מדובר על  
בחינה של פרוייקטים  

פלו או הוכנו ע"י  שטו
 המציע בעבר. 

הענקת שירותי תיכנון  
חינוך  למבנה ציבור/ 

 )רווחה(. 
לא הענקת שירותי  

 תיכנון באשר הם. 
תיכנון מפורט ולא  

 תב"ע 
 נספח א  מסמכי המכרז  12

 8עמוד 
 ניקוד איכות 

במכרזי תכנון מקובל לתת ציוני  
  40%איכות,  60%איכות של 

נבקש לעדכן   –מחיר לפחות 
 בהתאם

אין שינוי בתנאי  
 המכרז.

 נספח ב   מסמכי המכרז  13
 13  – 11עמ' 

באיזו   -אם מדובר בתב"ע 
סמכות, מה מטרתה, מה נתוני  

השטח, אילו יעודים אתם  
 מבקשים, אילו יועצים נדרשים

 –אם מדובר בתכנון אדריכלי  
  -מה אמתם מבקשים לתכנן 

מרכז חדש? מבנה ציבור אחר ? 
מטרתו  באיזה גודל, מה 

 וכדומה 

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  

  י)מגרש( כולל ליוו
הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 

 נספח ב   מסמכי המכרז  14
 3סעיף   11עמ' 

האם אתם מבקשים לערוך  
תב"ע חדשה שמשנה את  

התב"ע המאושרת ולהתאימה 
לתכנון האדריכלי המפורט  

 שהזוכה יכין 

 כנ"ל 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

 נספח ב   מסמכי המכרז  15
 4סעיף   11עמ' 

האם אתם מבקשים לבצע  
תב"ע כשלב מקדים לתכנון  

אדריכלי מפורט ובהמשך  
להתקדם לתכנון אדריכלי  

 מפורט היתר וביצוע בהתאם 

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  
)מגרש( כולל ליוו  

הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 
 נספח ב   מסמכי המכרז  16

  4סעיף   12עמ' 
 ב

יועצים: אנא הגדירו אילו  
יועצים אתם דורשים לתכנון 

 תב"ע / תכנון אדריכלי 
לשם מה נדרש   –תכנון מוקדם 

שמאי, מה תפקידו )בין אם  
ובין אם לתכנון  לתב"ע  

 אדריכלי( 
אם נדרש מודד לתב"ע, האם 

 מבוקש גם תצ"ר ? 

 כנ"ל 

 נספח ב   מסמכי המכרז  17
  4סעיף   12עמ' 

 ד

אם מדובר בהכנת תב"ע אז  
" ביצוע תיקונים   –  5סעיף 

לא   –כנדרש עד לקבלת היתר" 
 רלוונטי להכנת תב"ע 

אם מדובר בתכנון אדריכלי  
נא לעדכן שלבים    –מפורט 

לתכנון אדריכלי    מתאימים
 מפורט 

 כנ"ל 

 נספח ב   מסמכי המכרז  18
 סעיף ו  13עמ' 

האם הכוונה להכנת תב"ע  
ולאחר אישורה תכנון אדריכלי  

 מפורט? 

 כנ"ל 

 נספח ב   מסמכי המכרז  19
 סעיף ז  13עמ' 

שלבי התשלום אינם ברורים, 
 הגיונים או מקובלים 

למה מתייחסים שלבי התשלום 
 עבודה? לאיזה סוג של  -

האם במידה ועל המציע להכין  
תב"ע ולאחר מכן תכנון  

על התב"ע תשלמו  -אדריכלי  
 מסך העבודה ?   5%רק 

מה קורה במקרה בו התב"ע לא  
 תאושר ? 

 כנ"ל 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

 15עמ  מסמכי המכרז  20
להצעה  נספח ד  

טופס הצעה   –
 כספית 

 

לפי הרשום בטופס זה אתם  
 –מבקשים הכנת תב"ע בלבד  

 האם נכון? 
נא לעדכן שלבי   -בהתאם 

 עבודה מתאימים לתב"ע 
אם מדובר בהכנת תב"ע ותכנון  

נא להוסיף שלבי   – אדריכלי 
 עבודה ותשלום בהתאם 

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  

  י)מגרש( כולל ליוו
הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 
 

 נספח ה   20עמ'  מסמכי המכרז  21
 רשימת יועצים 

בסעיף קודם הזכרתם שמאי 
שלא מופיע ברשימת היועצים 

 בטופס 
אנא הגדירו אילו יועצים  
נדרשים והאם לתב"ע או  

 לתכנון אדריכלי 

 כנ"ל 

 הסכם    26עמ'  מסמכי המכרז  22
 11סעיף 

התשלום אינם מקובלים  שלבי
 ולא ברור למה הם מכוונים
נא לעדכן בהתאם למהות  

 העבודה 

אין בעיה בשלבי  
 התשלום 

נבקש לאפשר  –רכישת מכרז   כללי  23
רכישה מרחוק / העברה  

 בנקאית 

סעיף   6ראו עמוד 
7.1.12 

שירותי   –נספח ב'  24
 תכנון נדרשים 

מדובר בנספח זה על תכנון   11עמ' 
לביצוע. כולל הוכחת  מפורט 

נסיון בתחום זה. לעומת זאת 
( 4בתנאי הסף המקדמיים )עמ'  

נדרש נסיון בכנת תב"עות . לא 
מובן מה נדרש. נשמח לקבל  

 .הבהרה בנושא

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  

י  )מגרש( כולל ליוו
הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 

הצגת צוות  נספח ה'  25
 היועצים 

הרשימה סותרת את הנדרש   21עמ' 
ג'(   1)נספח ב' סעיף  11בעמ' 

והיא לא מתאימה לתכנון  
מפורט. כמו כן לא מובן האם 

צריך להציג את היועצים בשלב 
או   21זה כפי שכתוב בעמ' 

שאפשר לקבל אישור מהעיריה  
בעת חתימת החוזה כמפורט  

 .11בעמ' 

 כנ"ל 
ניתן להציג יועצים   

שלב חתימת החוזה  ב
 מול המשרד הזוכה.

  24,25עמ'  נספח ו' נוסח הסכם  26
 4,5סעיפים 

נדרשת כאן תכנית מפורטת  
שם   11לעומת המפורט בעמ'  

נדרש תכנון מפורט לביצוע.  
 .מבקש לקבל הבהרה בנושא

כנ"ל אין צורך בהכנת  
 תב"ע חדשה 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

סעיף   26עמ'  נספח ו' נוסח הסכם  27
10 

נדרשת כאן ערבות ביצוע ע"ס 
₪ לעומת זאת בנוסח  11,000

רשום סך  18ערבות הביצוע עמ' 
 ₪  44,000של 

מדובר בטעות סופר.  
ערבות הביצוע היא על  

 ₪   44,000סך 

סעיף   26עמ'  נספח ו' נוסח הסכם  28
11 

סעיפי ההתחשבנות  גם כאן 
-  11סותרים את המפורט בעמ' 

13.  

אלו סעיפי  
 ההתחשבנות 

לא ברור על מה ההסכם. האם   כללי  29
תכנון מפורט של מבנה או  

 תכנית מפורטת . 

תיכנון מפורט של  
מבנה/מגרש ללא צורך  

 בהכנת תב"ע חדשה 
סעיף   3פרק  מסמכי המכרז  30

3.3   
תכניות תב"ע   5מדוע מבקשים 

שבוצעו, מה הקשר לתכנון  
 ?מפורט עבור מבנה זה

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  
)מגרש( כולל ליווי  

הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 
   7פרק  מסמכי המכרז  31

 7.1.6.2סעיף
סעיף   7פרק 

7.1.7.2 

תכניות תב"ע   5מדוע מבקשים 
שבוצעו, מה הקשר לתכנון  

 מפורט עבור מבנה זה? 

 כנ"ל 

מבקשים נסיון של תכנון ובינוי     11עמוד  2פרק  מסמכי המכרז  32
שנים   5מוסודת ציבור ב  

האם זה בנוסף    -האחרונות
 ?לתב"ע או שזה במקום

 כנ"ל 

פרק ג   12עמוד  מסמכי המכרז  33
 1סעיף 

לפי הקנה מידה אלה תוצרים 
המתאימים לתב"ע ולא לתכנית  

 לבניין לביצוע  

 כנ"ל  

גם בלוחות זמנים וגם באבני   כללי  34
התשלום רשום תכנון מפורט 

להיתר ואין את שלב התכניות 
 לביצוע 

אין שלב כזה. מבצעים  
תיכנון מפורט למכרז  

 ולביצוע  
 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

ברור מה שטח המבנה  לא   כללי  35
 ר חלתמ\שצריך לתכנן

תיכנון   .1
המבנה יש לבצע על  
בסיס גודל המגרש  

המיועד למבנה ציבור  
לפי תוכנית החלה  

 במקום 
יתרת השטח   .2

)שצ"פ ו/או כביש  
בצמידות למגרש של  

מהווה חלק   - המבנה
בלתי נפרד מתיכנון  

מפורט להיתר  
והמכרז( סה"כ שטח  

-3  -המיועד לתיכנון כ
 דונם  4

תנאי סף   – 3פרק  36
 מקדמיים 

מדובר על ניסיון   3.3בסעיף  4עמ'   3.3סעיף 
בעריכת תב"עות ואילו מהות 

 .תכנון מפורט  –המכרז הינו 

מדובר על תיכנון  
מפורט של המבנה  
)מגרש( כולל ליווי  

הפרוייקט, היתר בניה  
וכו'. אין צורך בהכנת  

 תב"ע חדשה! 
סעיף    4עמ'  תנאי סף  37

3.3 
מדוע נדרש נסיון בהכנת  

תב"עות על אף שהמכרז הוא 
לתכנון מפורט? האם מדובר  

 בטעות? 

 כנ"ל 

סעיף   6עמ'  אופן הגשת ההצעה  38
7.1.7 

מדוע נדרש נסיון בהכנת  
תב"עות על אף שהמכרז הוא 
לתכנון מפורט? האם מדובר  

 בטעות? 

 כנ"ל 

אמות מידה לבחירת   39
 ההצעה הזוכה 

סעיפים הקודמים,  בניגוד ל סעיף ג'  8עמ' 
בסעיף זה כתוב שהנסיון  

הנדרש הוא בתחום התכנון  
 ?המפורט. מה נכון

 כנ"ל 



 

  

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

  2סעיף   11עמ'  נספח ב'  40
תנאי מחייב   –

להשתתפות  
 במכרז

בניגוד לסעיפים הקודמים,   
בסעיף זה כתוב שהנסיון  

הנדרש הוא בתכנון ובינוי של 
מוסדות ציבור ומוסדות חינוך. 

 מה נכון? 
אנו מבקשים לעשות סדר  

בתנאים אלו ולהגדיר במדויק 
ובאופן עקבי מה הוא הנסיון 

 הנדרש מהמציע.   
אם אכן הנסיון הנדרש הוא  
בתחום זה, נשמח אם ניתן  

יהיה להרחיב את טווח התכנון  
שנים   10שיהיה במהלך  

. למשרד  5אחרונות במקום 
שלנו יש נסיון רלוונטי במבני 
ציבור, בדגש על מבני רווחה  

אשר תואמים במדויק למכרז 
זה. עם זאת, על מנת שנסיון זה 

יבוא לידי ביטוי במכרז יש  
 להרחיב את טווח התכנון. 

ניסיון   .א
בתיכנון  
מוסדות  

חינוך ו/או  
ציבור הינו  

 חובה. 
הודגש   .ב

מפורשות  
  5שמדובר על  

שנים לפחות.  
לכל ניסיון  

שנצבר בשנים  
קודם לכן  

 ניתן להגיש. 
 

סעיף   11עמ'  נספח ב'  41
 .ג1

על מנת שנוכל לגבש הצעת  
מחיר נכונה, אנו מבקשים  

לקבל רשימה מדויקת וסופית 
של יועצי המשנה שעל המציע 

  .להעסיק במסגרת חוזה זה

לפי דבריכם למשרד  
ן רב בתיכנון  יש ניסיו 

מבני ציבור מסוג זה  
לכן אין צורך בהרחבת  

הרשימה ו/או  
 הסברים מוספים. 

האם ניתן לחלק את שלבי   סעיף ז  13עמ'  נספח ב'  42
התשלום באופן יותר מאוזן: 

עבור  10%עבור שלב ב',  10%
 ?'עבור שלב ו 30%- שלב ג', ו

אין שינוי בתנאיי  
 המכרז

מבקשים ששכר הטרחה  אנו  15עמ'  נספח ד'  43
יוגדר כאחוז מעלויות הביצוע, 

על מנת שיתעדכן בהתאם  
לשינויים, ולא כמחיר קבוע  

 .וסופי

לא ניתן לשנות תנאי  
 מכרז



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב                 

 

 אורי גרינברגר, עו"ד          

 יועמ"ש העירייה               

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

עמוד, פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים 

 תשובות נוסח השאלה 

מבקשים לקבל הערכה של   - כללי  44
  שטח המבנה

תיכנון   .1
המבנה יש לבצע על  
בסיס גודל המגרש  

המיועד למבנה ציבור  
לפי תוכנית החלה  

 במקום 
יתרת השטח   .2

)שצ"פ ו/או כביש  
בצמידות למגרש של  

מהווה חלק   - המבנה
בלתי נפרד מתיכנון  

מפורט להיתר  
והמכרז( סה"כ שטח  

-3  -המיועד לתיכנון כ
 דונם  4

מבקשים לקבל הערכה של   - כללי  45
 אומדן הביצוע 

לא ניתן להעביר מידע  
מסוג זה עד לפתיחת  

 המכרז.


