
                                            מינהל התכנון
 שרד האוצרמ 

 הכנת תכנית אב להקמת בתי עלמין ל 5/2019למכרז מס' 

     

 

14.3.2018 

 20195/לכל משתתפי מכרז 

 שלום רב, 

 
 הכנת תכנית אב להקמת בתי עלמיןל 20195/למכרז מס' מענה לשאלות הבהרה הנדון : 

 

 המענה השאלה/הבהרה הסעיף במכרז מס' 

הניסיון המבוקש במסגרת תנאי סף למרכז מבקשים לעדכן את  3.3.2.2  .1
תפעולי ולהציג ניסיון בעריכה ו/או ניהול ו/או קידום של שני 

 תוצרים.
מקדם על פי תכולת העבודה המבוקשת אנו סבורים כי נדרש 

מנוסה ולא בהכרח עורך תוכניות.  ומנהל תהליך סטטוטורי
 ל.עריכת התוכנית תעשה על ידי ראש צוות התכנון שהינו אדריכ

 .המכרזאין שינוי בתנאי 

 

בהנחה והמרכז התפעולי/יועץ הפרוגרמה הינו מתכנן ערים האם  1.2.1.13  .2
 הוא יכול לשמש בצוות המשלים בתפקיד מתכנן ערים?

 כמפורט במסמכי המכרז:

יובהר ויודגש כי חבר צוות ליבה לא יוכל לשמש בתפקיד  "

 אחר בצוות הליבה.

 דלשמש בתפקיד אחבעל תפקיד בצוות הליבה יכול 
במסגרת הצוות המשלים, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף לשני 
התפקידים, למעט המרכז התפעולי שלא יוכל לשמש בכל 

   "תפקיד נוסף אחר.

מבקשים לעדכן את הניסיון המבוקש ממתכנן הערים ולהציג  ב 1.2.1.13  .3
 ניסיון בעריכה ו/או ניהול ו/או קידום של שלושה תוצרים.

תכולת העבודה המבוקשת אנו סבורים כי נדרש יועץ מנוסה על פי 
בתכנון סטטוטורי מנוסה ולא בהכרח עורך תוכניות. עריכת 

 התוכנית תעשה על ידי ראש צוות התכנון שהינו אדריכל.

  .אין שינוי בתנאי המכרז

 הזוכהככל שיוחלט ע"י מנהל התכנון, כמפורט בסעיף.  האם נדרש יועץ שיתוף ציבור? 1.2.6.5  .4
 ציבור.ל /ימי עיוןשיתוףכנס של  ניהול לוגיסטיליידרש 
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 18הסכם פרק   .5
ביטוחים סעיף 

 ג' 3

מיליון $  2.5 -נבקש לקבל הפחתה בכיסוי האחריות המקצועית מ
 ₪.מיליון  5-ל

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 18הסכם פרק   .6
 ביטוחים

נבקש כי סכומי גבולות הכיסויים הביטוחים ייקבעו בש"ח ולא 

 בהתאם למטבע המופיע בפוליסות(.($ -ב

 $4=1גובה הכיסוי לפי שער המרה של ניתן לקבוע את 
 ש"ח

נספח ה'   .7
 –להסכם 

התחייבות 
לעניין אי 
פעולה בנגוד 

 עניינים

א' מסומן בצהוב וחסר תוכן... נבקש להבהיר אם יש  3סעיף 
 לסעיף זה. תיקון

סעיף זה ימולא על ידי מינהל התכנון בהתאם לניגודי 
העניינים, ככל וקיימים וככל שאושרו על ידי מינהל 

 התכנון

לבתי הכוונה היא לבחינת שיטות הניהול הקיימות  למה הכוונה: בחינת מנגנונים לניהול ואחזקת בתי עלמין? 1.2.2.4  .8
ופי קבורה . כגון: שיטות וחלוקת הניהול בין געלמין

 ,ניהול של רשות מקומיתת , ומנהל ורשויות מוניציפליות,
 חברות קבורה וכד' 

. זאת 20%ל 5ולהקטין את א"ד  30%ל 4נבקש להגדיל את א"ד  14.10  .9
מתוך הכרותנו את תהליך התכנון והתשומות הנדרשות הצפויות 

 בתהליך.

 אין שינוי בתנאי המכרז

חברי  1.2.1.13  .10

 הצוות המשלים

(: תכולת העבודה המוגדרת ליועץ זה מבוצעת 9יועץ התשתיות )ס"ק 

יועצים לצורך בד"כ ע"י מספר יועצים שונים. האם ניתן להציג מספר 

 סעיף זה?

המדובר בחברי צוות משלים שאין צורך להציגם במסגרת 

המכרז. ככל והספק הזוכה מעוניין להעמיד מס' יועצים 

תנאי הסף הנדרשים  בתחום זה, יהא עליהם לעמוד בכל

גולם בהצעת המחיר יהתשלום עבורם מבעל תפקיד זה ו

 הכוללת.
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מסמכים  – 3.4  .11

שיש לצרף 

 להצעה

ת יתר מסמכי המכרז, שלא מצויינים בסעיף זה, אין צורך האם א

([, 55-100(, ונוסח ההסכם )עמ' 1-41)עמ'  4עד פרק  1להגיש ]פרק 

ומספיקה הצהרתנו בנספח א' כי קראנו והבנו את כל דרישות ותנאי 

 המכרז?

 כן

אמות  – 4פרק   .12

מידה לבחירת 

 ההצעה הזוכה

 : 1ס"ק  –לגבי הקריטריונים לניקוד ראש צוות התכנון 

נא הגדירו מה  –מצוין "עד לאישור של הגורמים המוסמכים"  .א
נחשב לאישור: האם דיון להפקדה יכול להיחשב כאישור? האם 
תכניות שהופקדו? האם תכניות שיש בהן החלטה לתוקף? האם 

 רק תכניות שפורסמו לתוקף?

 נון אסטרטגי?מה מהווה אישור למסמך תכ .ב

האם תכניות אב לישובים יכולות להיחשב כמסמך תכנון  .ג
 אסטרטגי?

תכניות שיש לגביהן החלטה למתן ל היא הכוונה .א

   תוקף.

אישור מסמך אסטרטגי ומסמך מדיניות ע"י מוסד  .ב

 התכנון.

יכולה להיחשב למסמך תכנון ליישוב תכנית אב  .ג

 אסטרטגי.

אמות  – 4פרק   .13

מידה לבחירת 

 ההצעה הזוכה

 :1ס"ק  –לגבי הקריטריונים לניקוד ראש צוות התכנון 

 –מצוין "ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ארצית בתחום התכנון" 

האם לתחום המרחב של  –למה הכוונה במילים "בתחום התכנון" 

 מחוז ת"א או מרכז? האם לתחום התכנון העירוני?

כדיסיפלינה סמך מדיניות בתחום התכנון הכוונה היא למ

 .מקצועית )להבדיל ממסך מדיניות בתחום הכלכלי וכד'(

אמות  – 4פרק   .14

מידה לבחירת 

 ההצעה הזוכה

 :2ס"ק  –לגבי הקריטריונים לניקוד ראש צוות התכנון 

האם תכניות מתאר ליישוב, שכוללות בית עלמין יזכו בניקוד נוסף 

 עפ"י סעיף זה?

 לא
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אמות  – 4פרק   .15

מידה לבחירת 

 ההצעה הזוכה

 :המרכז התפעולילגבי הקריטריונים לניקוד 

 כוללניות מחוזיות, ,ארציות מתאר תכניות וקידום ליווי האם

 לקיחת כולל, התכנון מנהל של מחוז ת/מתכנן ת/ומפורטות כנציג

 והרשויות המחוז מול התכנון הליך וניהול התכנון בפורום חלק

 ?זה סעיף לצורך כניסיון ייחשב המקומיות

נדרש ניסיון בניהול וריכוז התכנית כחבר בצוות התכנון לא. 

 של התכניות.

 –נספח א'   .16

 3.2.3סעיף 

עפ"י סעיף זה יבוצע הליך שיתוף ציבור ואילו ברשימת היועצים לא 

מוזכר יועץ לשיתוף ציבור. על איזה שיתוף בדיוק מדובר והאם אין 

 כך?צורך במומחה לשם 

מכיוון שנדרש מסמך מדיניות ולא . 4ר' תשובה לשאלה 

שיתוף ציבור ברמה של ב תכנית סטטוטורית, קיים צורך

 מהנדסי ועדות, ראשי רשויות ובעלי מקצוע רלוונטיים.

17.  
1.2.1.14 

 12עמ' 

מהמתודולוגיה מתייחס ליועצים אשר הנם חלק  1סעיף  2לתת סעיף  1נבקש להבהיר את ההבדל בין תת סעיף 

שהוגשה על ידי הספק למכרז, ואשר בגינו לא יינתן כל 

, ליועצים 2תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר, לעומת סעיף 

נוספים שאינם כלולים בצוות הליבה ובצוות המשלים וכן 

  אינם כלולים במתודולוגיה.

18.  
1.2.4 

 13עמ' 

של  האם לשלב הכנת תכנית האב יספק המזמין מיפוי ואורתופוטו

 המחוזות הרלוונטיים

 מיפוי ומחשוב  –בנספח ז'  3ראו  ס'  

של שימושי  GISהאם לרשות המציע יעמדו קבצי מידע תכנוני, 

 הקרקע במחוזות הרלוונטיים

 מיפוי ומחשוב –בנספח ז'  3ראו  ס'  

19.  
1.2.5 

 18עמ' 

האם הצעת המחיר לשלב זכות הברירה לתכניות מפורטות יהיו בכל 

 דונם 150לתכנית אחת בשטח שלא יפחת על פעם 

יובהר כי הערכת מינהל התכנון היא כמפורט בטופס ההצעה. 

שכל תכנית שתמומש במסגרת זכות הברירה תהיה בשטח 

דונם כל אחת. יחד עם זאת, יודגש כי מינהל  150של לפחות 

 .התכנון אינו מתחייב למסור עבודות בהיקף זה
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ניגוד העניינים ייבחן לגופו בטרם חתימה על ההסכם,  ם ימספר שאלות בנוגע לניגודי עניינים ספציפינשאלו  עניינים ניגודי  .20
ומבלי שהדבר יחייב את מינהל התכנון, ואולם, לכאורה, 

בתי עלמין בתחומי ביצוע של נראה כי הכנת תכניות ל
 ניגוד עניינים אינה מהווההמחוזות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


