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 לכבוד
 8/21 משתתפי מכרז

 שירותי ניהול ותכנון תב"ע עבור מרכז מבקרים תיירותי בבית שמש
 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

להלן שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה ולהגישו כחלק בלתי 
 נפרד מהצעתכם למכרז.

 
 

 
 

 תשובת העירייה השאלהנוסח  מספר

1 

בתנאי סף ציינתם כי ניסיון של תכנון מרכז 

מבקרים הוא תנאי סף להגשת הצעה. האם זה יכול 

להיות כל מבנה ציבור או מתקן תיירותי, או רק 

 מרכז מבקרים?

 רק מרכז מבקרים.

2 
מה גודל הבינוי הרצוי? בהצעה יש את שטח 

  התכנית, אבל לא את גודל מרכז המבקרים.
 

 היקף הבינוי הרצוי ייקבע בשלב תכנון התב"ע.

האם שני משרדים שאינם מאוגדים יכולים להגיש   3

  בקשה ביחד?

ניתן להגיש יחד כאשר משרד אחד הינו המציע 

 הראשי ומשרד שני הינו קבלן המשנה שלו.

4 
פרוגרמה או תדריך תכנון האם ניתן לקבל את ה

המשוערים בסיסי כלשהו הכולל את שטחי הבניה 

 או היקף המתחם / מטרתו וכיוב'.

 הפרוגרמה תקבע בשלב תכנון התב"ע.

 לאיזה מטרה ישמש מרכז המבקרים? 5

 

השימושים הינם עבור אזור הארכיאולוגיה 

 והעתיקות בתל בית שמש והאזור.

6 
 -מ"ר קטן מ100. אם זה מבנה, אז מה שטחו? מעל 

 מ"ר 100

 

 תכנון התב"ע.היקף הבינוי הרצוי ייקבע בשלב 

 . איזה נושאים יוצגו במרכז המבקרים?2 7

 

הנושאים יהיו קשורים להיבטים השונים של תל 

 בית שמש וסביבתו.
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8 

התכנית, ישנן  דונם של 280 -. האם בתוך ה 4

חטיבות נוף או ממצאים שקשורים למרכז 

 המבקרים?

5 

בתוך תחום התכנית ישנם ממצאים ארכיאולוגים 

 -ראו בתחתית הקובץ של תל בית שמש.

 פרוגרמה נופית ותכנון ראשוני לפארק.

9 
חלק מתכנון  דונם הם 280 -. האם 

 מהות?ל פרוגרמטי/מפורט/אחר שקשור

6 

 תב"ע התכנון עומד בפני עצמו. אולם נושק אל  

 את הפקדה.אשר נמצאת לקר 102-0895920

10 
. האם יש לתכנן במקום אמצעי גישה )כבישים, 

 חניונים(?

 

כן. בשלב התכנון יש להתייחס להיבטים 

עם זאת התנועתיים השונים, ככל שיידרשו. 

הכניסה אל מרכזת התיירות הוא מרחובות 

 -ראו בתחתית הקובץ  .38פנימיים ולא מכביש 

תכנון ראשוני המתייחס לגישה לחלקי האתר 

 .38וכביש 

11 
. האם יש פרוגרמה כוללת לכל השטח של 7

 התכנית?

 

לא. הכנת פרוגרמה לתכנית הינה חלק משלבי 

 התכנון. 

12 
. מדוע נדרשת בקשה להיתר בניה בסיום תכנית 8

 תב"ע ולאיזה מבנה או מהות אחרת?

 

מדובר בחלק מתכנית שיקום אתר העתיקות תל 

בית שמש ומאחר והוא מבוצע כעת ע"י נתיבי 

ישראל אנו מעוניינים לקדם את מרכז המבקרים 

 עם שיקום המחלף.לבנייתו ביחד 

 . האם נדרש שינוי תכלית ביער?9 13

 

שינוי הייעודים, השימושים והתכליות ברמה 

מפורטת בשטחי התכנית ייקבעו בשלב התכנון. 

אשר  102-0895920 זאת בתיאום עם תב"ע 

 נמצאת לקראת הפקדה.

14 

'עד לשלב הוצאת היתר  – 1סעיף א - 2עמ' 
 בניה מכוח תב"ע זו )כולל('  

מעוניינת  העירייההאם בנוסף לתב"ע, 
  היתרשהמציע יכין ויוציא 

 

 חיובי

15 
 האם הסכום כולל את התצ"ר ?

 לא. 

16 
כולל כל  הוצאת היתרהאם הסכום כולל 

 (6היועצים הנדרשים )ראו שאלה 

 
 חיובי

17 
האם הסכום כולל תכניות עבודה כולל כל 

 (6היועצים הנדרשים )ראו שאלה 

 

כן. הסכום כולל את עלויות כלל היועצים 

 -והשירותים שהמציע נדרש לקחת ע"פ נספח א'

 תכולת התכנון. 

18 
יועצים לתב"ע:  –נספח א' להסכם  25עמ' 

 האם המודד + תצ"ר ע"ח מזמין העבודה?

 

כן. עבודות המדידה הינן ע"ח מזמין העבודה 

ואינן מהוות חלק מעלויות ההתקשרות מול 

 המציע.

יועצים לתב"ע: האם  –נספח א' להסכם  25עמ'  19

 נדרש יועץ שיתוף ציבור?
 לא.
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20 

תצ"ר  –נספח א' להסכם שלב ה'  27עמ' 
האם נדרשת הסדרה  –וחלוקה למגרשים 

של השטח? אם כן איזו הסדרה או חלוקה 
 נדרשת 

 

מדובר בשטח מוסדר. חלוקה נדרשת לתאי שטח 

 תקבע בשלב התכנון.

21 

היתר:  –נספח א' להסכם שלב י'  29עמ' 
אם נדרש להוציא היתר, האם העירייה 
נושאת בעלויות של היועצים הנדרשים 

)כגון: מודד אתר, קונסטרוקטור, נגישות, 
 הבטיחות וכיבוי אש, חשמל, אינסטלצי

 וספרניקלרים, נוף ופיתוח וכדומה(.

 

 העירייה נושאת במדידות בלבד.

22 

האם כוונתכם שיש להכין גם  – 30עמ' 
 תכנית אב, פרוגרמה ותב"ע ?

האם תפצלו את העבודה בין כמה זוכים ? 
מבקשים הבהרה לגבי חלוקה העבודה 

במידה והיא תפוצל לכמה זוכים ולעדכן 
 את אחוזי השכר בהתאם

 

לא נדרש להכין תכנית אב. פרוגרמה ותב"ע 

יוכנו ע"י מציע אחד בלבד. המכרז הינו לזוכה 

 חד בלבד.א

23 

מה היקף הבינוי  -נספח ג' להסכם  36עמ' 
 בתכנית?  שיידרש

מה אתם מבקשים לתכנן במסגרת התב"ע 
 וההיתר, כמה מבנים ומאיזה סוג

האם יש הפרוגרמה עקרונית למתחם 
 מבחינת בינוי והאם ניתן לקבל אותה

 

היקפי הבינוי והפרוגרמה ייקבעו במסגרת שלבי 

 המבקרים.התכנון עבור מרכז 

24 
נבקש לאפשר להציג  – 2סעיף ב - 3עמ' 

 עבודות מעבר לחמש שנים

 

הבקשה נדחתה. ניתן להציג עבודות מחמש 

 השנים האחרונות.

25 

האם הצעת  -למכרז  נספח ה' 16עמ' 
להיות מוגש במעטפה  המחיר צריכה

 )מעטפת הצעת מחיר( נפרדת

 

 לא, אך עליה להיות העמוד הראשון בהצעה.

26 

, היות וכתוב כולל הוצאת היתר, 01בסעיף 
האם התכנון כולל תכנון המבנה עצמו 

 והתכולה שלו ? 
 אם כן, יש לקבל את מהות התכנים.

 

 התוכן יקבע בשלב התב"ע.

27 

בנספח א' להסכם, בפרק פעילויות סעיף 
א' האם מסגרת התקציב המוצעת כוללת 

 ? יועצים 
ובאותו פרק, סעיף ח'. האם סעיף זה 

 ימומן על ידי המזמין ?

 

מסגרת התקציב כוללת העסקת יועצים ע"י 

 המציע.

 ביצוע והשלמת מדידות יבוצעו ע"י המזמין.

28 
בטבלת שלבי התשלום, הערות לא ברורות 

 נשמח להבהרה. 

 
 מדובר בטעות. יש להתעלם מעמודת ההערות.

29 
מה גודל המבנה / המבנים המבוקש / 

 מבוקשים ? 

 
 התב"ע.היקפי הבינוי ייקבעו במסגרת 
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30 
מה הן התכנים האמורים להיכלל בשטח 

 המבנה ובשטח הפתוח.

 

התכנים ייקבעו בשלבי התב"ע, זאת מעבר 

לתכנון מרכז מבקרים והאתר הארכיאולוגי 

 הקיים בשטח התכנית.

31 

שאלתנו מתייחסת לתעריף המופיע בעמוד זה. בעוד 

אדריכלות, נוף, ניהול הסכומים המופיעים עבור 

וחלק מהיועצים הינם כמקובל בענף, התעריפים 

עבור חלק מהיועצים השונים נמוכים משמעותית 

מהמקובל בענף ואנו סבורים שיהיה מאוד קשה 

לרתום יועצים ובטח איכותיים לעבוד בשכר טרחה 

זה. שאלתנו האם ניתן לבחון מחדש את התעריף 

 המוצע?

הבעיה בעיקר ביועצים הבאים שעל פניו התעריף 

המוצע נמוך מרף הכניסה המינימאלי שלהם 

 לפרויקטים: 

 א. מודד )כולל תצ"ר(

 ב. תנועה, כבישים וניקוז

 ג. מים ביוב

. יש להתעלם מאומדן העלויות המצורף למכרז 1

 .30בעמ' 

 . היועצים הנדרשים הינם:2

 מתכנן/אדריכל

 אדריכל נוף

 אגרונום

 עץ שימור/עתיקותיו

 תנועה, כבישים

 ביוב, מים וניקוז

 תקשורת וחשמל

 קונסטרוקטור

 ונוספים ככל שיידרש להכנת התב"ע וההיתר.
  

32 

 הבינוי היקף מה ברור לא המכרז במסמכי מעיון

 פרוגרמה גובשה האם .שבנדון בפרויקט המוצע

 ידי-ל ע עקרונית

 ?העירייה

 .ב"עהיקפי הבינוי ייקבעו במסגרת שלבי הת

33 

 ,לפרויקט פרוגרמה גובשה לא באם ,הנושא באותו

 ?הטרחה שכר תחשיב הוכן היקף איזה בסיס על

 התכנון שכר הרי

 מבקשים .לתכנון השטח להיקף ישירה נגזרת הינו

 היקף לבין לתכנון השטח היקף בין "קשור"ל

 .השכר

 .ע''פ הפרוגרמה אשר תוכן לתב''ע

34 

 היתר והוצאת ע"תב( העבודה לביצוע השכר היקף

 מענה לפני עוד וזאת ,נמוך מאוד )למתחם בניה

 השטח להיקף

 מחושב השכר כי השכר בתחשיב רשום .לתכנון

 בנתונים הגיון שאין ונראה , ש"משהב תעריף לפי

 היקף מבחינת הן –

 ש"משהב תעריף כי העובדה מבחינת והן השכר

 למרבית להיתר תכנון של תמחור כולל לא

 הסבר מבקשים .היועצים

 .בפרויקט השכר חישוב לאופן מפורט

ע"פ שלבי ההיתר הנדרשים בוועדות הרישוי 

 ברשות המקומית.

35 

 המציע על ,היתר בהוצאת הטיפול במסגרת האם

 רק או כולו לפארק בניה היתר בהוצאת לטפל

 ?המבקרים למרכז

 רק למרכז מבקרים.
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36 

 ?ההיתר לשלב העבודה תכולת מהי ,כן כמו

 תכולת למעט זאת תכולה צויינה לא במסמכים

 ע"לתב העבודה

של משרד  8תכולת העבודה הינה ע"פ תהליך 

 השיכון.

37 

נות לכל הפרוייקטים שנים האחרו 5-האם הכוונה ב

 )מבני הציבור( המוצגים או רק למרכז מבקרים?

 

 רק למרכז מבקרים.

38 
האם ניתן את תיק העבודות המפורט להגיש בדיסק 

 אם לא אז באיזה פורמט? און קי? דיסק -או ב

ניתן להעביר בפורמט דיגיטלי בצירוף של עותק 

 קשיח.

39 

נדרשת הצהרת המציע וחתימתו על  -בתנאי הסף 

דף לוגו, בנוגע ליכולת להעסיק תחת המתכנן 

יועצים נדרשים ולנהל תכנון עד להבאת התכנית 

 האם יש נוסח מסוים? -לאישורה 

 כך.לא קיים נוסח מסוים של העירייה ל

40 

מצויין כי "העירייה רשאית לא להתחשב  2בסעיף ג

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה 

לעומת מהות ההצעה ותנאיה..." בעוד בסעיף 

 תעריף התכנון הסכום קבוע.

 

 נדרשת הבהרה כדלקמן:

האם הסכום  –גישור הסתירה בין שני הסעיפים 

הוא בתעריף קבוע או שהאם נדרש להגיש הצעה 

 ספית?כ

האם ניתן להגיש הצעה כספית המתבססת על 

 תעריפים מקובלים?

 

הסכום הוא ע"פ התעריף הקבוע במכרז. נדרש 

להגיש הצעת מחיר שהינה אחוז הנחה 

מהתעריף המוצע. העירייה שומרת לעצמה את 

הזכות לא לקבל הצעות אשר אינן מהוות אחוז 

 הנחה או בעלות הנחה בלתי סבירה.

41 

דרישתכם  התכנון לתכנית בניין עיר +סכום תעריף 

לבקשה להיתר )פרק אדריכלות( אינו עונה על 

המקובל בתעריפים של משרדי הממשלה השונים 

 וזאת ביחס להיקף העבודה הנדרש. 

נדרש עדכון של תעריף התכנון או פתיחה של 

 המכרז להגשת הצעה כספית

 התעריף מופיע במסמכי המכרז אינם ריאלים

זהה, שינויים וחידודים במכרז התעריף נותר 

 נכתבו במסמך זה.

42 

העתקות ושכפולים על חשבון המציע בפרוייקט 

נודה  –אשר נדרש בהוצאת היתרים אינה סבירה 

לשינוי הדרישה כך שהוצאות השכפול יהיו על 

 חשבון המזמין

מדובר בטעות. העתקות, שכפולים ומדידות 

 הינם על חשבון המזמין.

43 

עשרות מכתבי המלצה מפורטים ברשות המשרד 

 מגורמים ציבוריים שונים.

האם נדרש בהכרח מילוי של מכתבי המלצה על פי 

 הפורמט המוצע על ידכם?

נודה לשינוי הדרישה למכתבי המלצה בפורמטים 

פניה חוזרת למזמיני עבר למילוי פורמט  –קיימים 

 של עיריית בית שמש מהווה טרחה למזמיני עבר.

המלצות בפורמטים אשר שונים ניתן להגיש 

 מזה שקיים במכרז.



 בס"ד       

                                                                       
 
 

 6                       111למכרז תכנון תל בית שמש מענה

                     

_________________________________________________________________________________________________ 

 99100, בית שמש 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

44 

או קנ"מ אחר לפי דרישת העירייה"  1:500בקנ"מ 

 ירוט של תכנון.קנ"מ קובע רמת פ –

באם יידרש תכנון בקנ"מ גבוה יותר כדוגמאת 

נדרשת עבודת תכנון מפורטת יותר  –וכו'  1:250

 ועל כן עדכון שכר תכנון

דים במכרז התעריף נותר זהה, שינויים וחידו

 נכתבו במסמך זה.

45 

פרק תעריף התכנון פרק : כלכלה, חברה ופרוגרמה 

 אינו ראלי

בכדי להוציא היתר בניה נדרש להוציא פרוגרמה 

מפורטת אשר דורשת עבודה מפורטת מעבר לנדרש 

 סכום לא ריאלי -  עבור תב"ע

התעריף נותר זהה, שינויים וחידודים במכרז 

 נכתבו במסמך זה.

46 

תעריף התכנון לא מופיע סעיף פרק 

 "קונסטרוקטור"

בכדי להוציא היתר בניה נדרש להוציא איש מקצוע 

  בתחום זה 

 

 

 נדרש קונסטרוקטור כחלק מצוות היועצים.

47 

פרק תעריף התכנון מתכנן תנועה/כבישים/עבודות 

סכום לא ריאלי בהינתן שצריך  –עפר/ניקוז 

להוציא היתר בניה ובהינתן שנדרשים כל 

 המתכננים ברשימה

פרק תעריף התכנון מתכנן מים/ביוב/חשמל 

סכום לא ריאלי בהינתן שצריך  – ותקשורת 

להוציא היתר בניה ובהינתן שנדרשים כל 

 המתכננים הללו ברשימה

 

לבדיקתכם כל הפרק ביחס להיקף העבודה הנדרש 

 ביחס לשטחים ביחס לרמת הפירוט הנדרש.

 

העבודות ע"פ בדיקת העירייה הסכום תואם 

 הנדרשות.

48 
 בעל/ מתכנן או המציע כי להוסיף יש :הסף תנאי

 .הסף בתנאי עומדים מטעמו תפקיד

מקובל. ככל שמדובר בהעסקה ישירה של 

 העומד בתנאי הסף.

49 
 הסף בתנאי המצוינות העבודות האם :הסף תנאי .

 ?העכשווי המשרד במסגרת להיות צריכות

עומד לא, אך על המציע להראות שהוא אכן 

 בתנאי הסף.

50 
 מתהליך כחלק בנפרד להיכלל אמור הבניה היתר

 5 תהליך של תמחור ב ולא 6

של משרד  8היתר הבניה הינו ע"פ תהליך 

השיכון. ייתכנו התאמות בתהליך בהתאם 

 לצרכים שיעלו במהלך הפרויקט.

51 
 כחלק לא הבניה היתר הליך את בנפרד לתמחר יש

 .לתכנית תוקף מתן של הסטטוטורי מהליך

של משרד  8היתר הבניה הינו ע"פ תהליך 

התימחור הינו משותף לשני השיכון. 

 התהליכים.
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 כאמור יש לצרף מסמך זה כחלק מהצעתכם.

                                                       

 

 

 כן. ?המכרז במסמכי התכנון צוות את לפרט נדרש האם 52

 על חשבון המזמין. ?ושכפולים העתקות מי חשבון על 53

 על חשבון המזמין. ?ונדרש במידה אוויר צילום ,מדידות מי חשבון על 54

55 
 אישורו ,ר"תצ הכנת כוללת העבודה האם

 ?ורישומו
 לא. הליך התצ"ר נעשה ע"י המזמין.

56 
 ואישור עצים סקר הכנת כוללת העבודה האם

 ?היערות פקיד
 כן, ככל שיידרש.
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