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 (.1711/2018)מכרז מנהלי פרויקטים מס' מטרת הפגישה: מפגש מציעים לפרויקט רכסים שכונת הפרסה 

 

 עיקרי הדיון:

 נושא מס'

אורי וידן נתן סקירה על הפרויקט, לרבות הצגת מצגת של התבע המוצעת שתועלה לאתר המכרז  1

 כדלקמן:

 1,800יח"ד )מתוכן  1,890דונם, כוללת  884 -יישוב רכסים, בשטח של כתכנית שכונת הפרסה ב -

יח"ד )כעיבוי לשכונה קיימת  90בשכונה החדשה(, מרכז חדש ליישוב )מע"ר( שבו תוספת של 

 -בהיקף של כ מערבי של המע"ר( ושטחי תעסוקה, מסחר ומבני ציבור לסוגיהם-בגבול הצפון

ישוב. תכנית זו עתידה להוות את אזור הגידול וההתפתחות וכן, כביש כניסה חדש לי מ"ר 50,000

 המשמעותי של רכסים.  

, בחלקם נמצא 8בשטח התכנית כלולים שטח גן לאומי מוצע ושמורת טבע מאושרת עפ"י תמ"א  -

. 35סביבתית גבוהה עפ"י תמ"א  –וכן, אזור בעל רגישות נופית  22יער נטע אדם עפ"י תמ"א 

, הקובעת כי מרבית שטחי השמורה והיער ייגרעו 1במסגרת תמ"א קיימת התייחסות לתכנית 

לטובת הקמת השכונה, בעוד ייעודו של קטע בגבולה הדרומי נתון במחלוקת וייקבע בעת הדיון 

מקצה שטח לפיתוחה של רכסים, המצוי בחפיפה לא מלאה עם גבול  6הסופי בתכנית. תמ"מ 

 התכנית.   

  .מאפשר חיים בקהילה דתית ייחודיתהובהק בעל אופי דתי חרדי מהנו יישוב ה -

, שבתחום 6מאפשרת את פיתוח היישוב בגבעות מזרחה, אל מעבר לתוואי כביש מס' התכנית  -

 . , מתחת לתחום התכנית, בחלקה המערבימתוכנן להיסלל במנהרה –היישוב 

ת הולמת, ריכוז מגורים בצפיפו –התכנית נועדה ליצור שכונת מגורים המותאמת לצרכי תושביה  -

ריבוי מבני חינוך לסוגיהם, נגישות רגלית נוחה לאוכלוסיה המאופיינת ברמת מינוע נמוכה, מבתי 

המגורים לגני הילדים ובתי הספר וכד'. בה בעת, התכנון מאמץ במלואן את תוואי הקרקע, 

הטופוגרפיה האופיינית ואת ההפניות של שלוחות הגבעות, בכדי ליצור שכונה המשתלבת ככל 

 ניתן בתצורת השטח הטבעית. ה

המע"ר החדש יהווה מרכז אזרחי, מסחרי ותעסוקתי הכרחי לישוב, הנמצא בתנופת פיתוח וגידול  -

שמחייבת פיתוח תעסוקתי ומסחרי, שיביאו גם לשיפור הבסיס הכלכלי לטובת התושבים 

כר עיר, והמועצה, במקביל לגידול באוכלוסין. מתחם המע"ר כולל הקמת בית עירייה חדש, כי

רחוב עירוני עם חזית מסחרית המחבר בין השכונה החדשה לשכונות הקיימות, מבני תעסוקה, 
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מרכז תחבורה, דיור מוגן, מבני ציבור הנחוצים להתפתחות הישוב ומספר מבני מגורים. בחלקו 

הטבעיות הייחודיות של הצפוני והדרומי של המע"ר יפותחו שני פארקים השומרים על האיכויות 

שמצפון לו, ומאפשרים לתושבים לטייל בטבע סביב  תהגבעות הסובבות את המע"ר והואדיו

 לאזורי הפיתוח.

 

 הסבר על דרכי ההתקשרות בין ערים לזוכה במכרז בדגש על:ן פואד חשאן נת 2

 חוזה "ערים" -

ם הקטנים, הערבות . והסעיפי4.2דגש מיוחד על סעיף  –עמידה בתנאי הסף )כל הסעיפים(  -

 הבנקאית תוחזר למציעים מיד עם סיום הליך המכרז.

 זמינות מיידית של מנה"פ הזוכה לצורך גיבוש צוות מתכננים ויועצים.  -

 מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תקציב לאישור. -

הפעלת הבטחת איכות ע"י מנהל הפרויקט ע"פ תנאי המכרז ברכיב שכר מוגדר בתנאי המכרז  -

 ה חלק מאחוז שכר מנהל הפרויקט.המהוו

הועבר הסבר על מרכיבי שכ"ט מנהל הפרויקט, תשומת לב מנהל הפרויקט למושג "ערך  -

 הפרויקט" והמרכיבים שהוא כולל. 

התאמת תכניותיהם לתכנון מנהל הפרויקט יהיה אחראי על ליווי יזמים ומשתכנים ובדיקת  -

 הציבורי כולל קבלת קהל במשרדי האתר. 

ויקט יהיה אחראי, בין היתר, לייצג את חברת ערים מול גורמים הפועלים באתר, כגון מנהל הפר -

 חח"י, בזק, תאגיד מים וכו'.

. כל הצעה כספית שתחרוג משיעור הנחה זה 20%שיעור ההנחה המקסימאלי יהיה בגובה של  -

 תיפסל.

 ניתן הסבר על שיטת הניקוד לאיכות ולהצעת המחיר. -

יר במשרד המציע ובלבד שמדובר באישיות כלהיות גם מי שאינו ש מובהר כי מנהל האתר יוכל -

לכל ספציפית )לא חברה או תאגיד( העומדת בתנאי הסף וההתקשרות בינה לבין המציע תימשך 

תקופת העבודות נשוא המכרז. המפקח חייב להיות שכיר של המציע כיום או שתועבר התחייבות 

 ך תקופת הביצוע.של המציע להעסיק את המפקח כשכיר לכל אור

ניתן הסבר על אופן הגשת ההצעות :מעטפה ראשית בתוכה מעטפה נפרדת להצעת המחיר ועוד  -

 מעטפה שכוללת את המסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף.

 מסמכים אודות המציע והמלצות יצורפו כולל שאר המסמכים של המכרז למעטפה הראשית . -

 

פגש זה לא באים לשנות דבר מתנאי המכרז על פי מסמכי המכרז, שכל ההדגשים במאושיק בן עטר ציין   3

 אלא נועדו להבהרה בלבד .

 מענה על שאלות הבהרה: 4

 אין שינוי בתנאי הסף לרבות דרישות לגבי מנהל פרויקט אחראי. -

 לא תהיה דחייה במועד הגשת ההצעות. -

 בחוברת המכרז. 48ערך הפרויקט מוגדר בעמוד  -

חודש מיום "צו התחלת העבודה" לעבודות התשתית הראשונות באתר  144תוקפו של החוזה הוא  -
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פרק הזמן שמיום חתימת החוזה ועד מועד הצו האמור. מועד תחילת תשלום השכר  בתוספת

 הקבוע השוטף יהיה ממועד צו התחלת עבודה ראשון.

 

 

 
 רשם:

      
 נוכחים :תפוצה


