
                                            מינהל התכנון
 שרד האוצרמ 

 אסטרטגית לתשתיות הנדסיות ולתחבורה למטרופולין ת"אלהכנת תכנית  10/2019מכרז מס' 

     

 

24.03.2019 

  10/2019לכל משתתפי מכרז 

 

 שלום רב, 

 
 להכנת תכנית אסטרטגית לתשתיות הנדסיות ולתחבורה למטרופולין ת"א 10/2019פומבי מס' למכרז מענה לשאלות הבהרה הנדון : 

 

 המענה השאלה/הבהרה הסעיף במכרז מס' 

האם תכנית מתאר מפורטת, כפי שמוגדר במסמכי המכרז, הן תכניות   1

 ? של משהב"ש 5של משהב"ש או לפי תהליך  2מתאר לפי תהליך 
 5לפי תהליך ו 2לפי תהליך של משב"ש תוכניות 

 עומדות בתנאי הסף.

לאחריות  האם ניתן לשקול להפחית את רמת הכיסוי הביטוחי  2

 $  2,500,000מקצועית מ
 –גובה הכיסוי הביטוחי נקבע על ידי חברת ענבל 

 .המבטחת הממשלתית ולא ניתן לשנותו

האם רמת הביטוח הנדרשת בנספח ט' הינה תנאי סף להרשמה  נספח ט' 3

למכרז או שהמציע יוכל לבצע התאמות ברמת הכיסוי הביטוחי 

 במידה ויוכרז כזוכה במכרז?

על הספק הזוכה לעמוד בדרישות הביטוחיות. לא 
ניתן לשנות את היקפי הביטוח במהלך המכרז או 

 לאחר בחירת הספק הזוכה.

 'ס 4

3.3.2.1 ,
3.3.2.3 . 

 

 :תנאי הסף עבור ראש צוות, אדריכל/ית ומרכז/ת תפעולי

האם יש אפשרות להכליל בתנאי הסף תכניות שאושרו  .א
 להפקדה, ולא רק למתן תוקף?

יח"ד,  1000האם יש אפשרות להחשיב תכנית אחת של מעל  .ב
 יח"ד? 200במקום שתי תכניות ש 

 ?2008האם יש אפשרות להכליל תכניות שאושרו לפני  .ג
 האם ניתן לכלול תכניות מתאר כוללניות? .ד
האם ניתן לכלול תכנית מתאר כוללנית העוסקת בהתחדשות  .ה

ראש הצוות יכול להיות במקצועו  הבהרה:
ראש צוות וגם אדריכל. אין בצוות הליבה גם 

 אדריכל.

 . אין שינוי בתנאי המכרז.לא .א

 , אין שינוי בתנאי המכרז.לא .ב

 , אין שינוי בתנאי המכרז.לא .ג

לא. הכוונה לתכנית מתאר מפורטת שניתן  .ד
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 עירונית וכוללת נספחי התחדשות עירונית?
 

אין שינוי בתנאי להוציא היתרים מכוחה. 
  .המכרז

 ראה תשובה ל ד'. .ה

  3.3.2.1 'ס 5

 

אם יש אפשרות לתת מענה לתנאי הסף : תנאי סף לאדריכל/ית
 באמצעות שני אדריכלים חברי צוות? 

כל אחד העומד בכל תנאי ילא. יש להעמיד אדר
 הסף.

 3.3.2.1 'ס 6

 

האם יש אפשרות להכליל בצוות זה אדריכל  :תנאי סף לאדריכל/ית
מקצועי מתאים, הנמצא בהליכי רישוי שטרם  רשום, בעל נסיון

 הושלמו?

 לא

 לא. אין שינוי בתנאי המכרז ?האם ניתן להגמיש את התכניות בתנאי הסף: מרכז תפעולי 3.3.2.3' ס 7

סיון בריכוז תפעולי מנהלי של יהאם ניתן לכלול נ :מרכז תפעולי 3.3.2.3 'ס 8
 תכניות מתאר כוללניות?

 כן. 

9 
 3.3.2.1ס' 

האם ראש הצוות יכול להיות גם מתכנן התנועה, כמובן בתנאי שהוא 
 עומד בתנאי הסף של שני התפקידים?

 (21)עמ'  3.3לא. ראה  הערה מודגשת בסוף פרק 

היועץ החברתי נדרש להציג ניסיון בהליכי שיתוף ציבור/ייעוץ חברתי  1.2.4.2ס'  10
רלוונטי  האם אכן –בתכנית אחת לפחות של התחדשות עירונית 

 ?לתכנית אסטרטגית לתשתיות הנדסיות

שמה את  2040כן. ככלל, התכנית האסטרטגית 
האדם במרכז התכנון, ומכאן הצורך בהתייחסות 
למרכיב האנושי/חברתי/קהילתי. ראה עקרון 

 (. 14)ג( עמ'  1.2.6.2)סעיף  4תכנון מס. 

 

על מה  –ה' מדובר על ניהול לוגיסטי של כנסי שיתוף ציבור  בס"ק 1.2.6.5ס'  11
בדיוק מדובר? איזה סוג של שיתוף נחוץ בתכנית אסטרטגית 

 למטרופולין ומי קהל היעד?

שיתוף ציבור/ימי עיון יערכו מול רשויות מקומיות 
)אגפי הנדסה, תשתית, לשכת ראש הרשות(, ולא 

 מול תושבים. 

 לאהאם החלטה על אישור תכנית נחשבת לעניין  –ועד למתן תוקף" " 3.3.2.1.3ס'  12
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 סעיף זה?

האם נספח פרוגרמתי שהוכן כחלק מתכנית מתאר כוללנית או   3.3.2.1.4ס'  13
 מפורטת נחשב "מסמך פרוגרמה"?

 כן

 

מסמכים שיש לצרף להצעה: האם את יתר מסמכי המכרז, שלא  3.4ס'  14
(, 1-32)עמ'  4עד פרק  1צורך להגיש ]פרק מצוינים בסעיף זה, אין 

([, ומספיקה הצהרתנו בנספח א' כי קראנו 43-84ונוסח ההסכם )עמ' 
 והבנו את כל דרישות ותנאי המכרז?

 נכון

האם זכיה במכרז זה, תגביל את הזוכה בביצוע כל  ניגוד עניינים: 3.5סעיף  15

 עבודת תכנון בכל רחבי מטרופולין ת"א? 
העניינים ייבחן לגופו לאחר בחירת הספק ניגוד 

 הזוכה.

אמות  4פרק  16

מידה לבחירת 

 ההצעה הזוכה

האם ליווי וקידום  לגבי הקריטריונים לניקוד המרכז התפעולי:

תכניות מתאר מפורטות כנציג/ת מתכנן/ת מחוז של מנהל התכנון, 

כולל לקיחת חלק בפורום התכנון וניהול הליך התכנון מול המחוז 

 והרשויות המקומיות ייחשב כניסיון לצורך סעיף זה?

א. נדרש ניסיון בניהול וריכוז התוכנית כחבר ל
 .בצוות התכנון של התוכנית

ס"ק א' חסר פירוט העבודות שייחשבו כניגוד  3בסעיף  ניגוד עניינים: נספח ה' 17

 עניינים.
הסעיף ייכתב בהתאם לניגוד העניינים הספציפי 

 של הספק הזוכה.

הנתיבים האם תכנון אדריכלי למבני דרך בפרויקט  ניגוד עניינים: נספח ו' 18

 עלול להוות ניגוד עניינים? 5המהירים באזור כביש 
 .15ל. ר' תשובה לשאלה 

מבקשים יותר פירוט, מהי בדיוק התמחות בתחום האנרגיה, האם  1.2.4.5ס'  19

יועץ חשמל בתב"עות, שמתאם מול חברת חשמל ומיישם את התאום 

 .בתכנית עומד בדרישות הניסיון

 

ונבנציונלי, אנרגיות )ק חשמלתחום האנרגיה כולל 

 ודלק.    גפמ, גז טבעי(, מתחדשות
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  1.2.4.1ס'  20

 9ע' 

 יועץ קיימות: 

 להיכלל? יכולים השונים הסביבה בתחומי תארים האם

 בין שכלל, תואר. וסביבה טבע משאבי בניהול שני תואר בעל האם

 וכמובן ציבורית במדיניות, בגיאוגרפיה רבים קורסים היתר,

 עומד בדרישות?בקיימות 

 מקובל, ר' נוסח מתוקן של המכרז. 

 1.2.4.5ס'   21

 10ע' 

 יועץ תשתיות אנרגיה:

מדוע ההשכלה הנדרשת מצומצמת רק להנדסה אזרחית או חשמל? 

האם בעל תואר בהנדסה כימית ובהנדסת מכונות המשמש כיועץ של 

משרד האנרגיה בנושא תשתיות, שכותב הנחיות ובונה מתודולוגיה 

כנון הנחת התשתיות, יועץ לות"ל, מנחה בעניין מרחקי הפרדה לת

 בתחום הנדסה חומ"ס, וכו' עומד בתנאים?

 מקובל. ר' נוסח מתוקן של המכרז

האם המרכז התפעולי או מתכנן התנועה יכולים לגשת למכרז הנידון  1.2.2 22

עם יותר מראש צוות אחד )כלומר שותפות במספר צוותי ליבה 

 במקביל(?המוגשים 

 כן. 

מבקשים להרחיב את תנאי הסף ולכלול ניסיון בליווי וקידום תכניות  3.3.2.3 23

על הפקדה כאשר מפורטת משלב הגשת המסמכים ועד שלב החלטה 

 אחת התוכניות לפחות קיבלה תוקף.

 לא. אין שינוי בתנאי הסף.

 לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.   מבקשים להוריד את ההגדרה 'שימושים מעורבים'. 3.3.2.1.3 24

מבקשים להרחיב את תנאי הסף של סעיף א' ולכלול גם יועץ בעל  1.2.4.1 25

תואר ראשון או שני במדעי הסביבה ו/או בתכנון סביבתי ו/או בניהול 

 מקובל, ר' נוסח מתוקן של המכרז.
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 משאבי טבע וסביבה.

סעיף א' ולכלול גם בעל תואר מבקשים להרחיב את תנאי הסף של  1.2.4.5 26

 שני בתכנון ערים.

 לא מקובל.

האם עבודה ליעוץ חברתי בתכנית מתארית להתחדשות עירונית  1.2.4.2 27

שכללה גם הנחיות לתכנון מפורט והמלצות פרטניות ומעורבות מלאה 

 בהליכי שיתוף הציבור יכולה להיחשב כניסיון רלוונטי?

 כן.

חברתי בתוכניות מתאר כוללניות יכול להיחשב כניסיון האם יעוץ  1.2.4.2 28

 רלוונטי?

 כן

 )ב(  1.2.6.5 29

3.2 

מבקשים לוודא כי המילה תכנית מתאר הינה טעות סופר ולא מדובר 

 3.2סעיף ב' והן בסעיף  1.2.6.4בתכנית מתאר )מופיע הן בסעיף 

 בהגדרת ועדת ההיגוי(.

 מקובל. ר' נוסח מתוקן של המכרז

נספח א'  30

 2סעיף 

(2.1) 

האם נדרש במסגרת המתודולוגיה למכרז זה לפרט בדבר עקרון 

התכנון להתחדשות עירונית, התייעלות השימוש במרחב והאתגרים 

העולים ממנו? )כפי שרשום במסמכי המכרז(? או שייתכן ויש טעות 

סופר בדרישה בסעיף זה והכוונה לעקרונות לתכנון מושכל של מערך 

וך מתן עדיפות לייעול השימוש בקרקע, קידום תשתיות התשתיות ת

 בנות קיימא ואיגום תשתיות מבחינת מיקום וניהול?

לא, אין טעות. המרחב הגיאוגרפי לגביו הוגדרה 

התכנית הנו מרחב העתיד לעבור הליך מסיבי של 

התחדשות עירונית בטווח הבינוני והרחוק, כאשר 

הטיפול בתשתיות ההנדסיות ושינוי הרגלי הנסיעה 

הנו נדבך קריטי בהצלחת קידום הליך זה. הטיפול 

בתכנית האסטרטגית מחויב בהסתכלות על 

התחדשות עירונית, צרכי תושב  –ה הרחבה התמונ

כבסיס לארגון מחדש ופתרונות  –וקהילה 

 לתשתיות ההנדסיות ומערך התנועה.  
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הסכם פרק  31

18 

ביטוחים 

 ג' 3סעיף 

-מיליון $ ל 2.5 -הפחתה בכיסוי האחריות המקצועית מ אשרנבקש ל

 ₪.מיליון  5

 2ר' תשובה לשאלה 

הסכם פרק  32

18 

 ביטוחים

$ -נבקש כי סכומי גבולות הכיסויים הביטוחים ייקבעו בש"ח ולא ב

 בהתאם למטבע המופיע בפוליסות(.(

ניתן להעמיד כיסוי ביטוחי בש"ח לפי שער המרה 

 ש"ח $4=1של 

הסכם  33

 22.1סעיף 

ערבויות 

 ובטחונות

בפסקה השלישית של הסעיף מצוין כי במידה ותקופת ההסכם 

 60%שירותי תכנון בהיקף העולה על תוארך לאחר שהיועץ השלים 

מסכום התמורה, יהיה היועץ רשאי לבקש הקטנת ערבות ולהעמידה 

 מיתרת סכום התמורה המגיע לו. 5%על 

אנו מבקשים לאפשר הפחתת ערבות כנ"ל בכל מקרה בו הגיע היועץ 

מהיקף העבודה, גם אם במסגרת תקופת ההסכם  60%להשלמת מעל 

 המקורית.

 

 אין שינוי בתנאי המכרז. 

34 1.2.4.10  

 מודד

א. האם אפשרי ברקע העבודה להתבסס על ממ"ג שיתקבל ממינהל 

 התכנון?

ב. מבקשים לקבל פרמטרים לתמחור עבודת המדידה שתהווה בסיס 

לבדיקות פרטניות שיבוצעו במהלך העבודה. )כגון: מאפייני השטח: 

ם להם תידרש המדידה בנוי או פנוי, מספר המתחמים המקס' ושטח

 הפרטנית, ימי מדידה בפועל(

א. כן,  מנהל התכנון יעביר לרקע לתכנית קבצי 

 ממ"ג לאומי.

 -של כב. הכוונה למדידה בקנ"מ של תכנון מפורט 

 רק כבסיס לבדיקות נקודתיות פרטניות.  1:1250
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 של תשתיות קיימות?  GISהאם הזוכה יקבל שכבות  1.2.6.2 35
כן, הזוכה יקבל שכבות מידע ע"י מנהל התכנון, 

ייתכן ויצטרך לטייב ולהשלים מידע חסר ברמה 

 מסוימת. 

 18-מבקשים להגביל את זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם ב 1.3.2 36
דרש הארכה יחודשים. במידה ות 36חודשים נוספים כלומר סה"כ   

 הארכה זו. נוספת אנו סבורים שנכון שתשולם תמורה עבור

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 למה הכוונה "בכפוף למגבלות התקציב"? 1.3.3 37
 מימוש האופציה מותנה בקיום תקציב

 


