
 
 

 
 

 

 
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה 

  03-2021בירושלים הליך מס' 

 (1) מענה לשאלות הבהרה

 

 שלום רב, 

 בטלה שלהלן מובאות תשובות לשאלות הבהרה להזמנה שבנדון. 

ם לכל אחת מן השאלות ו שוקדים על מתן מענה הולאנו מבקשים להגדיש כי בצוות התקבלו שאלות נוספות ואנ
מסמכים נוספים יתפרסמו ו מעודכנים בהתאם מסמכי הזמנה והסכם כמו גם ותשובות להן. התשובות לשאלות

 בימים הקרובים. על המציעים לעקוב אחר הפרסומים ולוודא כי ברשותם כל הנוסחים המעודכנים. 

 בברכה, 

 עמית בלוגובסקי

 מנהל מכרזים והתקשרויות. 

 

 (1לשאלות מציעים ) מענה - 1טבלה 

 תשובה שאלה סעיף רלוונטי מסמך מס'

1 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

נבקש לעדכן את המועד האחרון להגשת  8.1
 הצעות למכרז 

המועד יידחה  הבקשה מקובלת.
בשעה  11.03.2021-לתאריך ה

12:00 . 

2 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 1נספח 
 א2.3

נבקש לפרסם במכרז זה את המסמכים 
  ויפורסמ DMS-מסמכי ה זכרים בסעיף.המו

3 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 4נספח 

ככל הידוע לנו, צוות התכנון אשר מבצע 
כיום את התכנון הסטטוטורי והמוקדם 

אינו מנוע מלהגיש הצעתו למכרז זה. 
לצוות תכנון זה יש כמובן יתרון עצום 

על פני כלל המציעים האחרים, קל 
ומד וחומר מבחינת נגישות המידע הע

לרשותו. בהתאם, נבקש לכל הפחות 
לקבל את כל החומר התכנוני הרלוונטי 

 הנמצא בידי המזמין, לרבות:

 תכניות מעודכנות יפורסמו בנפרד

העדכנית ביותר של הוראות  הגרסהא. 
 התכנית.

העדכנית של המצב המוצע  הגרסהב. 
 של התכנית לרבות מקרא קריא



 
 

 
 

 

מסמכי התב"ע ג. כלל הנספחים של 
לרבות נספחי מסילה, חתכים, נספחים 

נופיים, נספח חשמל ו/או תחנות 
השנאה, נספחי אדריכלות תחנות, 
נספחי בינוי, נספחי תנועה, תסקיר 

השפעה על הסביבה ו/או כל נספח ו/או 
 תוצר אחר.

ד. תוצרי תכנון כגון תכניות תכנון 
מוקדם ו/או תכנון אחר של כלל התוואי 

ונטי למכרז זה, במקטעים הרלו
החדשים ו/או המשותפים, לרבות 

תכניות התווייה וחתכים, תכנון תחנות, 
תכנון המנהרה ו/או המבנים בפרויקט, 

 תכנון וכו'. דו"חות

4 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

10 

מבוקש להבהיר כי כל ראש צוות תכנון 
נקודות אשר  5-אדריכלי יוכל לקבל עד 

כל ראש צוות יכול לצבור, בניגוד לכתוב 
)ככל הנראה בשוגג( כי כל ראש צוות 

 דות.נקו 10יוכל לצבור עד 

 ראו מסמך מתוקן -נכון 

5 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 18.2 -2נספח 
מבוקש לאפשר להציג ניסיון של 

אדריכל ו/או מהנדס, ולא רק ניסיון של 
 מהנדס בהכשרתו.

 ראו מסמך מתוקן -מקובל   

6 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.9
ראשי  –סף 

צוות תכנון 
 אדריכלי.

ה ... מה מציינת הכוכבית לאחר המיל
 טעות סופר הכוכבית תמחק ורשוי* ?

7 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 10סעיף 
קריטריונים 

לבחירת המציע 
 הזוכה

האם ניתן  -פרויקטים לניקוד איכות 
 להציג פרויקטים שהוצגו לתנאי סף?

בטבלת  מדויקותראו הבהרות 
הקריטריונים המעודכנת. ככלל, 
ככל ויש זהות בין הפרויקטים 

הסף לאלו  הנדרשים בתנאי
המנוקדים, ינוקדו פרויקטים 

 שמעבר לתנאי הסף הנדרש.

8 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

טבלאות למילוי 
פרויקטים 
לתנאי סף 

 ולניקוד איכות

האם ניתן לצרף טבלה באותו הנוסח של 
 השאלה לא ברורה.  הטבלה במסמכי המכרז?

9 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

טבלאות למילוי 
פרויקטים 
לתנאי סף 

 ד איכות.ולניקו

 איזה מסמכים יש להוסיף?
הדרישה יורדת. הצוות יסתפק 
בהצהרת המציעים. יפורסמו 

 טבלאות מתוקנות

רשום " לגבי כל 
פרויקט 
המפורט 

יש  –בטבלה 
לצרף מסמכים 

חיצוניים 
המעידים על 

עמידה בניסיון 
 הנדרש"



 
 

 
 

 

10 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

גדרות לעניין 
 מסמכי המכרז

 2.1סעיף  
 4-5דים עמו 

 הגדרות מונחים
תאימויות בין -לעניות דעתנו קיימות אי 

הגדרות של מונחים בסעיף הגדרות 
( לבין המונחים שבהם נעשה 2.1)סעיף 

שימוש לאורך מסמכי ההזמנה 
 כדלקמן:

צוות  -א( המזמין: המזמין מוגדר כ 
תכנית אב לתחבורה ירושלים, אולם 

מכאן משתמע לגבי תנאי הסף של 
כי היא  5.4.11.2רה לפי סעיף החברה הז

הגישה שירותי תכנון עבור תכנית אב 
 לתחבורה ירושלים:

   
אנו מבינים כי מדובר בטעות סופר  

וצריך להיות כי ... החברה הזרה ביצעה 
עבור מזמין כלשהו תכנון מפורט ... אנא 

 אישורכם.
 5.4.3ב( מנהל צוות התכנון: בסעיפים  

ריטריונים + בטבלת ק 5.4.5+  5.4.4+ 
ב' -2+ טופס מס'  16לניקוד בעמוד 

ה'( נעשה שימוש במונח -)סעיפים ג'
מנהל פרויקט שאינו כלול בהגדרות. אנו 

מבינים כי מדובר בטעות סופר וכי 
מנהל  -המונחים מנהל צוות תכנון ו

פרויקט הינם זהים במשמעותם ומדובר 
במנהל תכנון ו/או מתכנן ראשי ו/או 

 על וכדומה.-מתכנן
ג( פרויקט מסילתי עירוני: פרויקט  

רכבת קלה או רכבת  -מסילתי מוגדר כ
כבדה או מטרו. להבנתנו פרויקט 

מסילתי שעובר בתחום עירוני )לפי 
הגדרה בסעיף ד'( ייחשב לפרויקט 
מסילתי עירוני למרות שמטעמים 

מובנים או אינו מוגדר כתחום עירוני 
(. אנא 424כאמור בסעיף ב' )תמרור 

 ם.אישורכ

א. הכוונה היא למזמין עבודה 
ציבורי כלשהו ראו מסמכים 

 מתוקנים. 
 

 ב. נכון
 

 ג. נכון

11 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 הצעה כספית
 12סעיף  
 20עמוד  

שלב ג' הצעה  –אופן בחירת המציע 
 כספית

לא פורט המנגנון שלפיו תיעשה הערכת  
ההצעות הכספיות של המציעים השונים 

בגין רכיב ההצעה  וכיצד יינתן הניקוד
 הכספית.

 אנא התייחסותכם. 

 -לעניין ניקוד ההצעה הכספית 
. הניקוד ייקבע לפי 11ראו סעיף 

שיקול ההנחה המגולם בסעיף 
"סה"כ ההצעה בשקלים". הניקוד 

: ציון הנוסחההמשוקלל יהיה לפי 
+ ניקוד ההצעה  80%האיכות*

 הכספית

12 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קריטריונים 
 צוות

 2סעיף  -יע מצ 
 הגדרות -

-האם יועץ פיזי תנועתי יכול להגיש
 הצעה

 בשני צוותים נפרדים 
 כן

השירותים  13
 הנדרשים

צוות הליבה 
 האם נידרש להציג צוות יועצים מלא הישראלי

בהצעה המציעים נדרשים להצגת 
 5.5צוות הליבה בלבד. ראה סעיף 

להזמנה לנושא העמדת מתכנני 
 המשנה. 



 
 

 
 

 

14 
הזמנה 

ציע לה
 הצעות

ראיון אישי 
והתרשמות 

 כללית
, עמוד 10סעיף  

18 

 מתכונת של קיום ראיון
א( אנו מבינים כי פרט למנהל צוות  

התכנון ולסגן המנהל תידרש השתתפות 
של אחד מראשי הצוותים. אנא 

 אישורכם.
ב( אנו מבינים כי בהתחשב במגבלות  

נסיעה קיימות עקב מגפת הקורונה, 
וק באמצעות תכנת יתנהל מרח ןהריאיו

ZOOM .או דומה 
ייערך  ןהריאיוכן, אם -על-ג( יתר 

פנים והגעתו של מי -אל-במתכונת פנים
מחברי צוות הליבה שחלה עליהם 

החובה להשתתף בראיון, כולל המומחה 
הזר לתפקיד מהנדס המערכות וסגן 

מנהל צוות התכנון, לא תתאפשר עקב 
נסיבות של מגבלות נסיעה כלשהן 

היות מוטלות ע"י ממשלת שעלולות ל
ישראל ו/או ממשלה של מדינתו, אנו 
-מבקשים שהיעדרותו לא תיחשב לאי

עמידה בתנאי המכרז ולא תפגע בניקוד 
 פנים.-אל-פנים ןהריאיועבורו בגין 

אנא הבהרותיכם ו/או אישורכם  
 לאמור לעיל.

ייקבעו בהתאם  ןהריאיותנאי 
 למגבלות שיחולו באותה העת.

15 
הזמנה 
 להציע
 הצעות

Annex 1 
 Clause 6.8 

 (pages 64-69) 

Maintenance Depot 
 The Proponent asks JTMT to 

clarify if a Maintenance Depot or 
Yard is part of the Purple Line 

Consultant INFRA-2 scope of 
work. The Proponent notes that 

Depot Design is only mentioned in 
clause 1 of Form 7 (Pricing), but no 

fees estimate is provided 
whatsoever for this item. 

 טעות סופר. ראו נספח מתוקן

16 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

מסמכים שיש 
 לצרף להצעה

 9סעיף  
 15-16עמודים  

 תכניות – 4מסמך 
 4האם יש לצרף להצעה את נספח  

 4( הוראות התכנית + נספח 1) –תכניות 
 ( שרטוטים?2כניות )ת –

 אנא הבהרתכם. 

 4לא נדרש להגיש את נספח 

17 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 יועצי משנה
האם יועצי משנה יכולים להגיש הצעות 

 עם
 מספר מגישים 

 כן

18 

הגשת  כללי
הצעות על 
ידי מיזם 

 משותף

האם ניתן להגיש הצעה על ידי מיזם    
 משותף

המציע נדרש להיות ישות 
משפטית אחת ולעמוד בתנאי 

 הסף שנקבעו עבורו.

19 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 4סעיף  8 'עמ
 לוחות זמנים

האם לוח הזמנים מתבסס על הודעת 
זכייה או חתימת חוזה?: האם הכוונה 
שהצוות כולו כולל היועץ הזר יחל את 

 עבודתו טרם חתימת החוזה?

עו הם מיום לוחות הזמנים שנקב
ודעת החתימת החוזה. נציין ש

הזכייה תתקבל על ידי הזוכה 
ם לפני חתימת ימי 7לפחות 

 החוזה הסופית. 

20 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 1נספח 

א. הקו הסגול יעשה שימוש בדפו  מבוקש להבהיר:
 המתוכנן של הקו הכחול במלחה. 

 
ב. לקו הכחול והסגול צפוי מפעיל 
 זהה שיבחר במכרז הקו הכחול. 

 א. איזה דיפו ישמש את הקו הסגול?

או הממשק \ב. מהו האפיון התפעולי ו
 בין המפעילים השונים בדיפו זה?



 
 

 
 

 

ג. מה יידרש מהמציעים לקחת בחשבון 
ה מבחינת התכנון תפעול ותחזוק
 בפרויקט בכלל ובדיפו בפרט?

 
ג. תפעול ותחזוקה של הקו הסגול 
יתבסס באופן מלא על מפרטי הקו 

תתכנה השלמות הכחול. 
לספק  שיידר המציענקודתיות. 

פרופיל מהירות לקו. כמו כן, 
 .שויידרסימולציות ככל 

21 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 1.3סעיף 
קיימת אי בהירות במסמכי המכרז לגבי 
תוואי הפרויקט והאלמנטים הנדרשים 

 לתכנון ע"י המציע... לדוגמא:

ראו נוסח מתוקן. האורכים 
המצוינים מתייחסים לאורכי 
המסילה החדשה לתכנון. כלל, 
הזוכה יידרש לתכנון מסילה 

שה  כאשר קטעים משותפים חד
אינם בתכולת העבודה למעט 

תכנון החיבור למסילות קיימות 
, צומת Hבצומת טהון, תחנת גט"

 יהודה הנשיא, צומת אורנים.
הנוספים, חיבורים  במקטעים 

למסילות הקיימות בצומת אורה, 
 צומת רבין, צומת אשר וינר.

עם צו התחלת העבודה יידרש  
הזוכה לתכנון המקטעים 

. מקטעים 3.1המפורטים בסעיף 
נוספים יתוכננו בהתאם להחלטת 
הצוות ובלוחות זמנים שייקבעו 

 בהמשך.
רשימת אלמנטים שבתוואי 

 תצורף בנפרד. 

לגבי  3.1-ו 1.3אי התאמה בין סעיפים  - 3סעיף 
 אורך הקו

סעיף  - 1נספח 
1.3 

הינם  מקטעיםאי בהירות אילו  -
 (3.2.4עד  3.1.1משותפים )סעיפים 

אי בהירות לגבי הכוונה ב"מקטעים  -  
 (3.2 סעיףאופציונאליים ואפיונם )

    

  
. נבקש לקבל רשימת מקטעים 1

ואלמנטים בפרויקט הרלוונטיים לתכנון 
 :תהשונים, לרבולפי המקטעים 

  

, כולל חלוקה STOPSא. תחנות 
STOPS/STATIONS  וכן אילו מהן

נה ראשית" או תחנות מוגדרות כ"תח
מעברים תחתיים \מורכבות )על גשרים

 או תחנות תת"ק וכו'(\ו
 ב. מסופים במידה ורלוונטי  

 ג. חניונים  

 ד. חדרים טכניים  

 ה. גשרים  

 ו. חדרי נהגים  

 ז. מבנים נוספים, תחנות שאיבה וכו'  

יון ח. צמתים מרומזרות לתכנון, כולל צ  
 אילו צמתים מחוברות להעדפה

 ט. מנהרות ופורטלים  

    

  

בנוסף, מבוקש לציין בכל מקום האם 
אלמנט אשר מתוכנן ע"י \מדובר במקטע

הזוכה או אשר יתוכנן ע"י אחרים )ומה 
תהיה תכולת העבודה של הזוכה 

 במקרה זה(.



 
 

 
 

 

22 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 1נספח 

המפורטת עולה  נוכח תכולת השירותים
כי יש צורך בהעסקת יועצים נוספים 
מעבר ליועצים המפורטים במסמכי 

מיזוג אוויר  ץהמכרז, לרבות יוע
, שילוט סטטי ודינמי, CFD, ואוורור

, מערכות RAMSבקרת תנועה, 
תקשורת ובקרה, קרינה 

אלקטרומגנטית, מעליות ודרגנועים, 
ספרינקלרים, מתכנן 

 .ROLLING STOCK\קרונות

על הזוכה  - 3.3.2ראה סעיף 
לקחת בחשבון את כל היועצים 

הנדרשים להשלמת התכנון 
 המפורט וביצוע פיקוח עליון

מבוקש להבהיר אם כך הדבר לצורך 
 לקיחתו בחשבון בהצעת המחיר.

23 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  1נספח 
4.47 

של  המרבינבקש כי ייקבע המספר 
ללו המכרזים באופן סביר אשר יכ

בהצעת המחיר, ומעבר לכך תשולם 
תוספת עבור מכרז נוסף )אף תוך 
תוספת שורות במנגנון השינויים. 

הסיבה לכך היא כי הסעיף כפי שהוא 
מנוסח כעת יגרום למתן הצעות לא 

או לא תואם את הפרויקט, \סביר ו
מאחר וההצעות אשר יהיו זולות מדי 
)כי לא יתייחסו למספר האמיתי של 

פי שמחויבים המציעים המכרזים כ
לקחת בחשבון( או יקרות מדי כי 

מציעים יידרשו "לנחש" בעצמם את 
כמות המכרזים הללו. ובנושא שינוי 

תכנון בשלב הפיקוח העליון ככל 
שיידרשו על חשבון המתכנן , הרי 

שמדובר בדרישה בלתי סבירה שלא 
באמת ניתן לצפות את היקפה או 

ומניסיון  -להעריך את עלותה 
רויקטים דומים ייתכנו שינויים רבים בפ

לכן אנו מבקשים  -מסיבות שונות 
ששינוי תכנון ככל שיוכרו וידרשו ע"י 

המזמין תמורתם תהיה בהתאם לסעיף 
 השינויים בהסכם.

הצוות מעריך כי עבור המקטעים 
 מכרזים.  10יידרשו  3.1שבסעיף 

לעניין זה, מימוש אופציות  
 או חבילות 3.2כמפורט בסעיף 

תכנון לביצוע כחלק מהוראות 
שינוי לקבלן/זכיין לא ימנו 

במספר זה ולא תשלום תוספת 
 עבור עריכת המכרזים לביצועם.

24 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

  
נבקש לקבל הבהרה לגבי תכולת 

העבודה הנדרשת ע"י הזוכה בהקשר 
 של:

המתכנן לא יידרש לנושאים אלו 
מעבר לפרופיל המהירויות בתוואי 

 על ידו.  שיתוכנן

 א. תכנון תפעול ותחזוקה בפרויקט 3.4סעיף 
סעיפים  1נספח 
3.14 ,6.8.6 ,

6.7.13 
 ב. תכנון הקרונות בפרויקט

סעיף  - 7טופס 
שורה  1

ראשונה, סעיף 
4a 6, סעיףb 

 ג. תכנון וביצוע סימולציה תפעולית

  
ד. לגבי ביצוע סימולציה תפעולית 

להכפיל את  נבקש -בטבלה התוספות 
 המחיר הנקוב

25 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 1נספח 
4.4 

א. מהי תכולת העבודה הנדרשת 
מהזוכה בהקשר של ליווי הליך 

ככל ויידרש תשולם לזוכה תמורה  ההפקעות והתצ"ר?
בהתאם לסעיפים שנוספו לנספח 

סעיף  - 7טופס  7
5 

ב. במידה ונדרש על ידי הזוכה, נבקש 
סעיפים הרלוונטיים להוסיף את ה

למדידות להפקעה ולתצ"ר בתעריף 
 המדידות.



 
 

 
 

 

26 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.8.5סעיף 
נא להבהיר האם הזוכה יידרש לביצוע 

תכנון העדפה ברמזורים, או ביצוע 
 תשתיות בלבד.

הזוכה יידרש לתכנון התשתיות 
בלבד. אין שינוי תנאי הסף 

ההיכרות עם נושא העדפה חשובה 
 התנועה בפרויקט. לתכנון 

 - 10סעיף 
ניקוד האיכות 

עבור ראשי 
צוות תנועה 

 ותחבורה

היה ואין צורך בדרישה להעדפה, 
מבוקש להסיר את הסעיפים הללו 
מההצעה )לרבות הסרה של סעיף 

 להצעה( 5.4.8.5

 - 1נספח 
-6.7.5סעיפים 

6.7.7 ,
5.12.4.1.1 

  

27 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 1נספח 
4.28 ,5.6.4 

א. מבוקש להבהיר מהו המקטע 
מנהרת מלחה לתכנון, ויחסה \התת"ק

 למנהרה של הקו הירוק במקטע זה.
 3.1.3א. כמפורט בהזמנה סעיף 

בתכניות המצורפות.  3 ןובגיליו
 אין קשר לשיקוע הקו הירוק.

 ב. מנהרת רק"ל בלבד. 
ג. תכנון מלא של המנהרה לכל  

 השלבים.

סעיף  - 7טופס 
תוספת עבור  - 1

 מקטע תת"ק

ב. בנוסף, האם מדובר במנהרת רק"ל 
 בלבד או גם במנהרת רכב?

  

ג. מבוקש להבהיר האם התכנון של 
הזוכה למנהרה/ות כולל אך ורק תכנון 

)חפירה ותימוך(, ללא  1לאינפרא 
FITOUT  או מערכות או תכנון לשלב

 הפעלה.

28 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3סעיף 

בהיר מהי תכולת העבודה א. מבוקש לה
של הזוכה מבחינת שילוט דינמי ואלק', 

או \בקרת תנועה, ממשק למנת"י ו
מרכזי בקרת תנועה אחרים, ונוהל 

 סגירת מנהרות.

תכנון מלא לביצוע של שיקוע 
 הרכב

שילוט אלקטרוני וממשק למנת"י  
ב. מבוקש להבהיר מהי תכולת העבודה  ששיידרככל 

וע הרכב של של הזוכה מבחינת שיק
 .2מ' המתואר במקטע 400

הוראות  29
 )י(6.5סעיף  התכנית

מבוקש להבהיר מי אחראי להגדיר את 
גדלי החיבורים והסכימה הנדרשת 

לחיבורים מחח"י, ומי אחרי להזמנת 
 החיבורים עצמם מחח"י לצרכי הרק"ל.

המתכנן צריך לאשר מול חברת 
 שויידרחשמל ככל 

הוראות  30
 )י"ב(6.5סעיף  התכנית

מבוקש להבהיר מי האחראי לביצוע 
 אקלימי לתחנות. ניתוחואישור 

לביצוע ניתוח  יהמתכנן אחרא
היה והנושא יידרש ע"י הזוכה, מבוקש  אקלימי לתחנות ככל ויידרש. 

להבהיר מה יכלול ניתוח זה ובאיזה 
 שלב הניתוח יידרש להתבצע.

הוראות  31
 )טז(6.5סעיף  התכנית

בהיר כי סקר שימור א. מבוקש לה
מבנים איננו חלק מתכולת העבודה של 

 הזוכה ואיננו כלול בהצעתו.
סקר מבנים ככל ויידרש יבוצע על 

 ידי הצוות. 
 ב. היה וכל נדרש ע"י הזוכה, מבוקש:

. לקבל המידע לגבי אילו מבנים 1
 יידרשו לסקירה )כמות, מיקום, כתובת(

וע הסקר . להוסיף סעיף נפרד לביצ2
 השימורי, עם תמחור לכל מבנה

32 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תכנון  - 5.12.1
תנועה 

 ורמזורים

לפי סעיף זה משתמע שהעבודה אינה 
כוללת תכנון תנועה לשלבי ביצוע ואילו 

 שכן. מצוין( 4.18במקום אחר )

המתכנן יידרש לתכנון שלבי 
 5.12.2.1ביצעו. ראה סעיף 

33 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

עקרי  - 6.7.4
העבודה לתכנון 

מערכות 
 (2)אינפרא 

זה מופיע כבר  -ביסוס עמודי קטינרי 
בפרק הקונסטרוקציה, לא  1באינפרא 

אולם  2אמור להיכלל במערכת אינפרא 
 . האם זה נכון?2זה מופיע גם באינפרא 

תכנון ביסוס  שויידרככל 
 ןהזכיילעמודים שיבוצע על ידי 

)למשל צמתים  2בשלב אינפרא
 שותפים(מ



 
 

 
 

 

34 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תכנון  - 6.7.5
תשתיות 

תקשורת בקרת 
רמזורים 

 ס."וטמ

מדובר במולטיטבולר שמתבצע 
 ? יש מספר סעיפים כאלו.1באינפרא 

בולר הוא חלק תכנון המולטיט
מתכנון המערכות. התשתית 

מתווספת לתכולת מכרזי 
 1אינפרא

35 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

הגדרה של הקו 
 לתכנון

 סעיפים 
 1.2-1.4  +3.1 

 2-4עמודים  
 3.1סעיף  

 6-7עמודים  
 3.1סעיף  

 (1)נספח 
 26עמוד  

 הגדרה של הקו נשוא הפרויקט
לא ברורה האבחנה בין הקווים הכחול  

 והסגול ואורך הקו לתכנון:
א( כותרת המכרז הינה הקו הכחול,  

, 1.2-1.4אולם מהאמור בסעיפים 
 3.1בסעיף , 3.1בתיאור הפרויקט בסעיף 

)תכולת השירותים( ועוד  1של נספח 
 משתמע שמדובר בקו הסגול.

מדובר באורך  3.1ב( לפי האמור בסעיף  
ק"מ, אולם סיכום המקטעים  13.5של 

מניב אורך של  3.1.4עד  3.1.1בסעיפים 
ק"מ; אם כוללים גם את הקטעים  4.0

 3.2האופציונליים לפי האמור בסעיף 
 7פי טופס ק"מ, ול 12.4 -מדובר ב

 ק"מ. 13 -)הצעת המחיר( מדובר ב
אנא הבהרתכם מהו אורך הקו לתכנון  

ובאיזה קו בדיוק מדובר )כחול או 
 סגול(.

למחוק את המשפט על  1.3בסעיף 
 אורך.

 :  3.1בסעיף 
האורך המקטעים הידועים בשלב 
זה להשלמת תכנון  הינם באורך  

ק"מ וכולל קטעים לתכנון  13.7
דינה מתחייבת עליהם המ מידי

 םאופציונליילזכיין ומקטעים 
שעל תכנונם יוחלט מאוחר יותר. 

בשלב הראשון ימסרו לתכנון 
ארבעה מקטעים באורך מצטבר 

ק"מ. המטעים הנוספים  5.3של  
 מפורטים בהמשך.

הצעת המחיר מתייחס לאורך 
המקטעים המלא. התמורה 

לאורכי תשולם בהתאם 
 המקטעים שיתוכננו בפועל. 

36 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תיאור 
 הפרויקט

 3.1.2-3סעיף  
 6עמוד  

 תיאור הפרויקט
 לא ברורים המונחים הבאים. 
 (.3.1.2א( מעלית רוכנת )סעיף  
גן  -ב( גט"י: האם הכוונה היא ל 

 (?3.1.3טכנולוגי ירושלים )סעיף 
 אנא הבהרותיכם. 

 . מעלית רוכנת/משופעתא
 ב. נכון 

37 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תכולת עבודה 
אדריכלות 

 מבנים וגשרים
 1נספח  

סעיף  
5.2.1.2.10 

 37-38עמודים  

 תכולת עבודה אדריכלות מבנים וגשרים
עד  5.2.1.2.10.3.11א(סעיפים  

מתייחסים לנושא  5.2.1.2.10.3.20
אדריכלות מבנים וגשרים ולא 

 וף.לאדריכלות נ
ב( מה פירוש המונח קומה מדומה  

בתכולת  5.2.1.2.10.3.15)סעיף 
 העבודה(?

 אנא הבהרותיכם. 

ב. לכל מפלסי המבנה, בין אם 
 קונסטרוקטיביים ובין אם לא.

38 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 כללי

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט
מהו האומדן לביצוע הפרויקט  

בהתייחס לפיקוח עליון על עבודות 
INFRA-2 יש לדבר משמעות לגבי ?

 תמחור ההצעה הכספית.
 אנא הבהרתכם. 

בין השנים  שתידרבקרת הזכיין 
,הן על הגשת תכניות 2023-2030

. 2אינפרא  ביצועהזכיין והן ליווי 
נדגיש כי התשלום על עבודה זו 

 בנפרד לפי תשומות. 



 
 

 
 

 

39 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Genera 

Basic criteria 
 The Proponent asks JTMT to 

provide general information about 
basic design criteria for the Purple 

Line. For example, a number of 
Traction Power Substations based 

on preliminary design and on any 
simulations operations and loading 

completed to date, required 
Method of Operation for Signals, 
Priority and Preemption, required 

headway times, preferred power 
system VDC voltage, and expected 

LRV vehicle model/make. 

 להלן 21ראו שאלה 

40 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 ,
Clause 3.14 

 (page 27) 

Operational Simulation 
 The Proponent asks JTMT to 

clarify the Consultant’s scope 
regarding operational simulations. 

Section 3.14 appears to require 
operational simulations; however, 

Section 6.8.6.2 states that the 
simulation will be performed by 

the Client and the Consultant needs 
to only provide input. 

 להלן 24ראו שאלה 

41 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Schedule 
 Clause 4 
 (pages 8-9) 

Schedule 
 The Proponent asks JTMT to 

clarify the estimated duration for 
the required Oversight services as 

referenced to the scheduled 
completion of the design and bid 

processes. 

 להלן 38ה ראו שאל

42 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 7.5 

 (pages 76-77) 

Rolling Stock 
 The Proponent asks JTMT to 

clarify if a procurement of Rolling 
Stock is included in the 

Consultant’s scope. 

 לא

43 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.12.2.1 

 1מה הכוונה "...לשלב שבין אינפרא 
" ? האם הכוונה לתכנון 2לאינפרא 

 כולל רמזורים? 1תנועה לאינפרא 
נא אשרו שאין מדובר בתוכניות שלבי  

 2ביצוע להקמת אינפרא 

ון שלבי המתכנן יידרש לתכנ
 . 1ביצוע למכרז איפרא 

44 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.12.2.1 

מה הכוונה "...ותכנון שלבי ביצוע 
"? אנחנו 1למכרזי ההקמה של אינפרא 

מבינים שמדובר בהסדרים זמניים 
. נא 5.12.4.4עקרוניים בהתאם לסעיף 

 לאשר.

 5.12.4.4לתכנון מלא. סעיף 
 יימחק

45 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

מה כלול בתכנון נגישות לנכסים  5.12.2.3
 הגובלים?

כניסות ויציאות למגרשים/נכסים 
לרבות פתרונות במקרה של 

 חסימות נגישות מרחובות הרק"ל

46 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.12.3.1.6 

אנחנו מבינים שכאשר יידרשו שינויים 
לאחר שהסתיים תהליך האישורים 

 תשולם תוספת.
 נא אשרו שאמנם כך 

ולם תוספת. ככל ככלל לא תש
יהיה שינוי לאחר אישור יבחן 

 המקרה לגופו



 
 

 
 

 

47 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 1נספח 
הכנת  4.16

 מסמכי סביבה

בנושא קרקע מזוהמת כולל סקר זיהום 
קרקע לנושא זה נדרשים יועצים 

מיוחדים כגון גיאוהידרולוג כמו כן 
עבור קרקע נדרש סקר היסטורי. האם 

 על ידי תוכנית אב?נושאים אלו יסופקו 

היועץ יידרש להכנת כל מסמכי 
 הסביבה. 

48 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 1נספח 
ביצוע סקר  4.5

תשתיות 
לתוואי ככל 

 ששיידר

? אם כן באיזו תשתיותהאם קיים סקר 
שנה היא נעשתה? האם ניתן לקבל את 

הסקר כדי להעריך את 
 החוסרים/רמתו?

בימים אלו נערך סקר תשתיות 
צאותיו יימסרו לזוכה. על ותו
להתריע מבעוד מועד על כל  הזוכה

 . ששתידרהשלמה 

49 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 2נספח 
 הידרולוגיה 2

האם היועץ ההידרולוגי חייב להיות 
חברה או שמספיק יועץ מומחה בעל 

 תחבורתיים? בפרויקטיםרב  ןניסיו

ככל שעומד בתנאי הסף הנוספים 
צמאי שאינו ניתן להעמיד יועץ ע
 חברה.

50 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  4עמוד 
1.7 

האם יש אורך מינימלי לתכנון או 
 לא הגדרה של החלוקה, אם תהיה?

51 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

עמוד  1נספח 
תכולת  28

 םהשירותי
 4.4סעיף 

השלמות 
 מדידה

האם ניתן לקבל את המדידה הקיימת 
 כדי לבצע הערכה להשלמות הנדרשות?

הקרובה תבוצע מדידה  בתקופה
מקיפה ועל כן לא ניתן לספק 

 בשלב זה את המבוקש

52 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

עמוד  1נספח 
תכולת  28

 םהשירותי
עדכון  4.3סעיף 

האומדן 
 המוקדם

היות והתכנון המוקדם לא בוצע על 
כדי לבצע  אותוידינו יש צורך ללמוד 

מחדש/לעדכן קיימים לכן  אומדנים
אנא  -זמן ועלויות נדרשת תשומות של 

 הבהירו שזו הכוונה

 . 1לנספח  2.4ראה סעיף 

53 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

עמוד  1נספח 
 4.12סעיף  29

מבקשים להבהיר למה הכוונה בחניוני 
 רכב.

שטח מוגדר ומוסדר בו תתאפשר 
חנית כלי רכב בסמוך לקווי 

הרק"ל במקום או בנוסף לחניות 
 קיימות

54 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3סעיף  6ד עמו
תיאור  -

הפרויקט 
השירותים 

הנדרשים סעיף 
מנהרת  3.1.3

 מלחה

ק"מ  1.1-הינו של כ המתוארהאורך 
תחנה תת  שתידרהאם וודאי שלא 

קרקעית במקטע זה? אם כן מדוע 
 לתמרה בנפרד?

מ'. לא 500 -אורך המנהרה כ
ה תת קרקעית נתהיה תח

והמציעים אינם נדרשים לתמחר 
 אותה

56 
הזמנה 
 להציע
 הצעות

 7.2סעיף 
 תשתיות רמזור

מכיוון שעפ"י החוק, מתכנן תשתיות 
רמזור לא חייב להיות מהנדס נבקשכם 

 -כל שייכתב  7.2לשנות את סעיף 
מהנדס/הנדסאי חשמל או 

 אלקטרוניקה.

 מקובל

57 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי סף  5.4.9
ראשי צוות  -

 .תכנון אדריכלי

במכרז הנוכחי נדרשים שני ראשי 
הבקשה מקובלת בחלקה. נאפשר  וותים לתכנון.צ

שראש צוות אחד יהיה אדריכל 
 נוף והשני אדריכל מבנים.

ותק  להסף: "בעבמכרז נרשם בתנאי 
שנים  10מקצועי כאדריכל נוף של 

 לפחות."



 
 

 
 

 

יחד עם זאת לפרויקט קיימים מרכיבים 
בינויים מובהקים )גשר מיוחד, תחנות 

רניים המהווים ייחודיות, פרויקטים מצ
חלק מהתב"ע(. נבקשכם לבחון לאפשר 

גם אדריכל בינוי יהיה אחד מראשי 
הצוות. ממליצים על תוספת ניסוח כפי 
שהיה במכרז התכנון המוקדם של הקו 

 הסגול:
בעל וותק מקצועי כאדריכל )גם "

בנוסף על  ".שנים 10בבינוי( של לפחות 
 .התנאי הקיים

58 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  - 5.4.10
הסף 

 לקונסטרוקטור

תנאי הסף במכרז: "שימש 
כקונסטרוקטור בשלבי התכנון המפורט 

פרויקטים  3 -והפיקוח העליון ב 
תחבורתיים לפחות, מתוכם לפחות אחד 

מ'  300הוא מנהרה בכרייה באורך של 
עבור רכב/רכבת שביצועה הושלם 
ולפחות אחד מהם גשר רכב/רכבת 

 ות".מ' לפח 50באורך של 

ראו  -בקשה מקובלת בחלקה 
 תנאי סף מעודכן

נבקשכם לכלול באורך המנהרה 
 C&Cהמבוקשת גם את אורכי חיבורי ה

להשלמת האורך הנדרש או לחילופין 
 מ"א 260לאפשר למנהרה בכריה באורך 

59 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

2.1, 5.3+5.4, 
 נספחים ,10

המהות המרכזית של הפרויקט הינו 
 -קמה של הרכבת הקלה תכנון הה

בהתאם, נבקש לוודא כי ניתן להציג 
עבור ראש צוות התכנון אדם אשר ניהל 

צוות מתכננים כמתכנן ראשי/מוביל 
בפרויקטים מסילתיים ואשר עומד 
בניסיון הנדרש בהתאם . הדרישה 
הנוכחית במסמכי המכרז לניסיון 

בניהול פרויקטים דווקא היא דרישה 
במכרזי תכנון חדשה ובלתי אופיינית 

מהסוג הזה. אנו מבצעים עבור נת"ע 
ועבור חוצה ישראל ומזמינים אחרים 
מהמגזר הציבורי פרויקטים דומים, 

ובכולם ראש הצוות הנדרש איננו בעל 
ניסיון דווקא כמנהל פרויקטים, אלא 
כמנהל צוות תכנון עם ניסיון כמתכנן 

 ראשי. 

 מקובל. ראו מסמכים מעודכנים

      

התאם, נבקש לוודא האם ניתן להציג ב
ראשי צוות עם ניסיון כמצוין  2

, ומתכנן נוסף 5.4.8.1-5.4.8.4בסעיפים 
בלבד, ובתנאי  5.4.8.5נפרד עבור סעיף 

 .5.4.8.6שכל השלושה עומדים בתנאי 

 מקובל

61 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.4.8.2 

נבקש לשנות סעיף זה כך שניתן יהיה 
 10ניסיון של  להציג אנשי צוות בעלי

, לכל הפחות לאחד 15שנים במקום 
מאנשי הצוות. אין הבדל מהותי 

ביכולות בהקשר המקצועי במתכננים 
בעלי ניסיון כה רב, ושצברו ניסיון 
ספציפי רב פרויקטי הסעת המונים 

ברמת תכנון מפורט, פרמטר אשר חשוב 
הרבה יותר מאשר מספר שנות הניסיון 

רותים גרידא, והרי שבכל מקרה שי
בפרויקטים מסוג זה בוצעו בארץ רק 

 בשנים האחרונות.

 הבקשה לא מקובלת



 
 

 
 

 

62 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

5.1, 5.2, 10 

מבוקש לשנות את תנאי הסף לפרויקט 
ע יידרש להיות חברת תכנון כך שהמצי

 בלבד. 

 הבקשה לא מקובלת

היה ובקשתנו לא תתקבל, נבקש 
להוסיף לכל הפחות לתנאי הסף 

או \ת ניסיון בתכנון מסילתי ווהאיכו
 רכבות קלות עבור המציע. 

63 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

  

האם עבור תנאי סף ותנאי האיכות של 
הקונסטרוקטור, ניתן להציג ניסיון של 

 ?CUT  &COVERמנהרה בשיטת 
 לא. 

5.4.10 

 – 10סעיף 
ניקוד 

 הקונסטרוקטור
סעיף  – 1נספח 

1.2 
  

64 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

ניקוד  10סעיף 
 האיכות

סיון בעבודה בירושלים רלוונטית הני
לגוף המתכלל את צוות התכנון ולא 

בהכרח לאדם ספציפי. בהתאם, מבוקש 
ניקוד למציע עבור פרויקטים  ןיינתכי 

שבוצעו בעיר ירושלים ולא לאנשי צוות 
 הליבה באופן ספציפי.

 הבקשה אינה מקובלת

65 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 10סעיף 

יון מבוקש למחוק את דרישות הניס
הקודם בעיר ירושלים ,אשר מקבל 
משקל רב בניקוד, ולא מהווה יתרון 
מהותי לצורך שירותי התכנון נשוא 

 המכרז.

 הבקשה אינה מקובלת

66 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סף  תנאי – 5.4
עבור מנהל 

צוות התכנון 
 .מטעם המציע

נבקש לאפשר גם הצבת  –מנהל צוות 
בעל תעודת מהנדס רשום כפי שהיה גם 

 מכרזים קודמים.ב
 הבקשה מקובלת

 5.4.2סעיף 
 .11עמוד 

67 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.7
סף ראש צוות 

 .תכנון פיזי

היות ולפני עשור תכנון רכבות קלות 
עדיין לא היה מפותח, נבקש לאפשר 
להציב גם בעלי ניסיון תכנון פיזי של 

במצטבר עם שנים  5רכבת קלה של 
 ניסיון בכל השלבים כולל פיקוח עליון.

 הבקשה לא מקובלת
 5.4.7.3סעיף 

 .11עמוד 

68 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.8
סף ראשי צוות 

נבקש לאפשר גם בעלי ניסיון כמתכנן  .תכנון תנועה
 הבקשה לא מקובלת שנים. 10תנועה של 

 5.4.8.2סעיף 
 .11עמוד 

69 
הזמנה 

ציע לה
 הצעות

5.4.10 – 
 .קונסטרוקטור

נבקש לאפשר את הוכחת ניסיון 
הקונסטרוקטור על ידי השתתפותו 

בפרויקטי גישור ו/או גישור ומנהור גם 
שאינו בכריה, כפי שמתאפשר גם בסעיף 

 ניקוד האיכות.

לא מקובלת ראו תשובה לשאלה 
 58מס' 



 
 

 
 

 

 5.4.10.3סעיף 
 א כלולבצוות היועצים הנדרש, ממיל .12עמוד 

( יועץ מנהור מומחה 23סעיף  83ע' )  
 .שיעסוק בתכנון מנהור שיהיה

  
או לאפשר מענה על דרישת הניסיון 

במנהור בכריה באמצעות יועץ המנהור 
 ולא דווקא הקונסטרוקטור.

70 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.8תנאי סף 

ראשי צוותים עם ניסיון  2האם נדרשים 
פה או מספיק ראש בתכנון רמזורי העד

צוות אחד בלבד ומתכנן תנועה נוסף 
 ללא ניסיון בתכנון רמזורי העדפה.

נדרשים שני ראשי צוותים כאשר 
תכנון  ןניסיואחד או שניהם בעלי 

רמזורי העדפה או שיש עובד נוסף 
 בחברה בעל ניסיון זה.

 5.4.8תנאי סף    71

האם ניתן לרשום בנוסף לאמור בסעיף, 
דור אחר אך עם ניסיון מהנדס רשום במ

שנים בתכנון הסדרי  20של למעלה מ
תנועה מפורטים לרכבת קלה, כולל 

 הסדרי תנועה זמניים.

 הבקשה לא מקובלת.

72 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  - 5.4.11
סף עבור 

 החברה הזרה

היות ותפקידי החברה הזרה מתמקדים 
בעיקר בתכנון מערכות )חשמול, איתות 

לקחת חברה אחת  וכו'( האם מתחייב
על בסיס תנאי  ןניסיוגדולה אשר יש לה 

הסף או שניתן באופן יעיל יותר לבחור 
 ןהניסיואנשי מקצוע ספציפיים עם 

המתאים. )שאינם בהכרח שייכים 
 לחברה אחת(.

 הבקשה לא מקובלת

73 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

10 - 
קריטריונים 

לבחירת המציע 
 הזוכה

מתבקש  2סעיף  - הפרויקט מנהל ןניסיו
מקצועי בניהול ביצוע , בסעיף  ןניסיו

 הפרויקטרשום שמנהל  10בעמוד  5.2
יכול להיות גם משרד תכנון, למה 

הכוונה בניהול ביצוע? האם זה נותן 
 יתרון לחברת ניהול?

 ראו נוסח מעודכן. 

74 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Appendix 1 
6.8. Detailing 
the contents 
of infrared 
planning 2 

Works to carry out by foreign 
company (infra 2) cannot be 

identified for supreme supervision 
duties. We kindly request for 

clarification. 

 בקרת הגשות הזכיין ופיקוח על
 העבודות ככל ויידרש

78 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

PP 78 

We have identified some roles 
whose SoW is not described in 

Appendix 1. 

 השאלה לא מובנת. 

· Expert Engineer LRT Stations 

· LRT Specialist 
· High Voltage specialist 

(Substations) 
· Ticketing Systems Specialist 

· Tunneling consultant 

· Operation Engineer 



 
 

 
 

 

79 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

PP 117 

In relation to meet the threshold 
conditions applicable to the Deputy 
PM, we kindly request to confirm 
that the Deputy PM is entitled to 

present experience in various 
projects for the planning phase and 
other ones for the execution phase, 

and, as clarified for threshold 
conditions applicable to the 

Foreign Company (chapter 5.4.11.2 
page 13), it would be possible to 

present two projects for each steps 
(planning and execution). 

 הבקשה מקובלת

80 
הזמנה 
 להציע
 הצעות

קריטריונים 
לבחירת המציע 

סעיף  –הזוכר 
ניסיון  – 10

מנהל הפרויקט 
 1.1סעיף 

 –פרויקט שהוחלט לחלק למס' מכרזים 
האם כל מכרז יכול להיחשב כפרויקט 

בפני עצמו ובלבד שהיקף כל קטע מכרז 
 מש"ח לפחות. 100הוא 

 הבקשה מקובלת.

81 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קריטריונים 
 לבחירת המציע

סעיף  –הזוכר 
ניסיון  – 10

מנהל הפרויקט 
 2סעיף 

האם אפשר להציג בסעיף זה פרויקטים 
אשר ביצועם טרם הסתיים אך 

החשבונות המצטברים בפרויקט כבר 
 מש"ח? 50מעל 

 הבקשה לא מקובלת

88 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קריטריונים 
לבחירת המציע 

סעיף  –הזוכר 
ניסיון  – 10

מנהל הפרויקט 
 3סעיף 

קש לקבל הגדרה ל"פרויקטים נב
 ציבוריים"

פרויקטים עבור מזמין עבודה 
, העירייציבורי: משרד ממשלתי, 

חברה ממשלתית, חברה עירונית, 
 תאגיד שפעילותו מעוגנת בחוק

82 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קריטריונים 
לבחירת המציע 

סעיף  –הזוכר 
ניסיון  – 10

מנהל הפרויקט 
 4סעיף 

יג פרויקטים האם בסעיף זה ניתן להצ
 שאינם תחבורתיים?

ניתן להציג כל פרויקט בינוי או 
 הנדסה אזרחית

84 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קריטריונים 
לבחירת המציע 

סעיף  –הזוכר 
ניסיון  – 10

ראשי צוות 
 תכנון אדריכלי

 באיזה שלב תכנון מדובר – 3סעיף 
מוקדם או מפורט  - 3סעיף 

ובתנאי שהושלם. לגבי ראש 
נקודות ואז  5ראש צוות עד –כללי  ו קודםהצוות ענינ

 נקודות? 10בסה"כ 

85 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.12סעיף 
תנאי סף 
מהנדס 

 המערכת הזר

 .השאלה לא ברורה באיזה סוג מערכת מדובר?

86 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.11סעיף 
תנאי סף עבור 
 החברה הזרה

דה בתנאי כתוב ** מובהר כי לצורך עמי
סף זה, רשאית החברה הזרה להציג 

 ניסיון בפרויקטים שונים

בעבור שלב התכנון ועבור שלב הביצוע.  לא. 
במקרה כזו יוצגו שני פרויקטים לכל 

האם הפרויקט  -אחד מן השלבים" 
שמוצג לשלב התכנון גם חייב להיות 

 בשלב ההפעלה



 
 

 
 

 

87 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.11סעיף 
בור תנאי סף ע

החברה הזרה 
תת סעיף 
5.4.11.2 

 Tramהאם אפשר להציג מערכת טרם 
 כן ?LRTכפרויקט מסילתי 

88 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 10סעיף 
קריטריונים 

לבחירת המציע 
הכוונה היא בליווי שלב הביצוע  מה ההגדרה של "בקרת ביצוע" הזוכה.

 מטעם מזמין העבודה
ניקוד החברה 

 2הזרה סעיף 

89 
ה הזמנ

להציע 
 הצעות

קריטריונים 
לבחירת המציע 

 הזוכה
 10סעיף  
 16עמוד  

 :קריטריונים לבחירת המציע הזוכה:
בטבלה  1א( ברישא של סעיף משנה  

נאמר: ניסיונו של מנהל הפרויקט 
המוצע בניהול תכנון מפורט. אנו 
מבינים כי הכוונה היא לכך שהוא 

שימש כמתכנן ראשי ו/או מתכנן מוביל 
 על בשלב התכנון המפורט.-ו/או מתכנן

 1ב( בהמשך הרישא של סעיף משנה  
את אותם  נאמר כי ... לא ניתן להציג

 1.2 -ו 1.1הפרויקטים במסגרת סעיפים 
להלן. אנו מבינים כי פרויקט שהוצג 

 1.2אין להציגו בסעיף  1.1בסעיף 
 ולהיפך. אנא אישורכם.

נאמר: ... כל פרויקט  1.1ג( בסעיף  
פרויקטים...  2מעל  –תחבורה עירוני 

 2-לא ברורה למה הכוונה מעל ל
 100פרויקטים אשר היקפו לפחות 

פרויקטים? אם  2איזה ₪. ליון מי
פרויקטים להצגה במסגרת  2-הכוונה ל

(, אזי לפי 5.4.4תנאי הסף )לפי סעיף 
תנאי הסף נדרש להציג פרויקטים 
תחבורתיים יבשתיים ולאו דווקא 

. אנא פרויקטים תחבורתיים עירוניים
 .הבהרתכם הברורה לסוגיה זו

בטבלה נאמר:  2( בסעיף משנה ד 
ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע 

בניהול הביצוע. מתכנן ראשי אינו עוסק 
על בניהול ביצוע ו/או בפיקוח בשטח 

ביצוע הפרויקט, אלא מגיש שירותי 
פיקוח עליון ומלווה במסגרת שירותיו 
 אלה את ביצוע הפרויקט באורח צמוד.

אנו מבקשים ליישם פרשנויות אלה  
לגבי הפרויקטים שיוצגו במסגרת 
 הניקוד של המתכנן הראשי המוצע.

 אנא התייחסותכם והבהרותיכם. 

 ראו ניסוחים מעודכנים

91 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

מהנדס מערכות 
 זר

סעיף  
5.4.12.5.3 

 13עמוד  

תנאי הסף למהנדס מערכות זר שישמש 
 גם כסגן מנהל צוות התכנון

 20לא ברורה הדרישה לגבי ... לפחות  
קרונות נוספים. למה הכוונה במונח 

 20נוספים? האם מדובר בצי של לפחות 
 קרונות?

 אנא הבהרתכם. 

תנאי הסף למהנדס מתייחס 
קט המהווה תוספת לקו לפרוי

פעיל. בנושא הקרונות הכוונה 
היא שבמסגרת הפרויקט נרכשו 

 20והוכנסו לשימוש לפחות 
קרונות נוספים על אלו הפעילים 

 במסגרת הקו המקורי



 
 

 
 

 

93 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 מתכנני משנה
 2נספח  

 78-83עמודים  

דרישות סף למתכנני משנה ופונקציות 
 שלהם

סף של מתכנני א( בחלק מדרישות ה 
 -קיימת התייחסות ל 2המשנה בנספח 

חברה שעל זוכה במכרז חלה החובה 
להתקשר, ובמקרים אחרים מדובר 
במהנדס / מומחה בלשון יחיד. אנו 
מבקשים ל ולאפשר התקשרות עם 
מתכנן משנה גם ברמה אישית, ככל 
שהוא/היא עונים על דרישות הסף 

 המקצועיות.
 ב( בהמשך לאמור לעיל, האם 

 -במקצועות שבהם תנאי הסף נקובים ב
משתמע מכך שמתכנן משנה )€(, אירו 

 זה חייב להיות זר?
ג( מהו שער ההמרה לגבי דרישות  

)€( אירו  -היקפים כספיים הנקובים ב
במקרים שבהם המתכנן נטל חלק 
בפרויקטים שההיקף לגביהם נקוב 

 בדולר ארה"ב ו/או מטבע אחר? 
)מתכנן ד( לגבי תחום קונסטרוקציה 

 (:79, עמוד 6משנה מס' 
( לא ברורה הדרישה למתכנן משנה 1 

כאשר קיים מהנדס מבנים 
-על-)קונסטרוקטור( בצוות הליבה. יתר

כן, מדוע מתכנן המשנה לקונסטרוקציה 
אמור להיות מנהל תחום 

קונסטרוקציה? האם הוא לא אמור 
להיות כפוף לקונסטרוקטור של צוות 

 הליבה?
שת הסף שמתייחסת ( לא מובנת דרי2 

לניסיון בפרויקטים )תשתיתיים( 
תחבורתיים? מה פירוש המונח 

 פרויקטים )תשתיתיים( תחבורתיים?
ה( לגבי תחום בזק )מתכנן משנה מס'  
(: האם ניתן למלא פונקציה 80, עמוד 9

זו באמצעות מתכנן תשתיות יבשות 
שעומד בדרישות סף מקצועיות לגבי 

 ד?גם יח 9+  5פונקציות מס' 
ו( לגבי תחום מהנדס תפעול )מתכנן  

(: לא ברור דיו 83, עמוד 24משנה מס' 
מה תהיה התכולה של השתתפותו 

 בפרויקט.
 אנא הבהרותיכם. 

)א( מקובל. )ב(אין הכרח שיהיו 
זרים. )ג( שערי ההמרה יהיו 
השערים הממוצעים לחודש 

)ה( כן. )ו(  2020דצמבר 
 להתייעצות ככל ויידרש

94 
הזמנה 

ציע לה
 הצעות

 5.4.7סעיף 
מבקש להוסיף גם מטרונית, רכבת 

 כבדה
 ומטרו. 

 הבקשה לא מקובלת

תנאי סף    95
5.4.10.3 

תנאים. כיוון שיש מעט  2בסעיף זה 
העומדים  ישראליםמאוד מהנדסים 

בשניהם נבקש לקבוע כי די באחד מהם 
 לשם עמידה בתנאי

 ראו תנאי סף מעודכנים

98 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

ניסיון  10עיף ס
מנהל תכנון תת 

 1.1סעיף 

האם פרויקט תחבורתי עירוני יכול 
 להיות גם פרויקט מסילתי עירוני?

קבל ניקוד על כן. אך לא ניתן ל
וגם  1.1אותו פרויקט גם בסעיף 

 1.2בסעיף 



 
 

 
 

 

99 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 7טופס 

מבוקש להוסיף סעיף תקציבי לתכנון 
תחנות להצעת המחיר, ובמיוחד 

מורכבות כגול תחנה על גשר,  לתחנות
מעבר תת"ק/במנהרה או בהפרדה 

מפלסית כזו או אחרת )מהכביש ו/או 
 להולכי רגל(.

בקו אין תחנות תת"ק. עבור 
ישנה תוספת  –תחנה על גשר 

 לתכנון הגשר.

100 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  - 7טופס 
 ב1

ב' לשכר לפי 1מבוקש לתקן את סעיף 
הכספית, מ"ר בהתאם לטבלת ההצעה 

ולא לשכר לפי אורך כפי שכתוב בסעיף 
 ככל הנראה בשוגג.

נראה שהשואל לא הבין את כוונת 
הסעיף. המחירים המפורטים 
סעיף גשר הם למ"ר, בתוספת 
לתמורה עבור התכנון הרכבתי 

 לפי אורך  המסילה.

101 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  -7טופס 
5C 

מבוק ש למחוק סעיף זה ושלא תחול 
 מקובל.  על מחירון מדידותהנחה 

הצעה  102
 כספית

הצעה  - 1
 כספית

ק"מ תוואי  1נראה שההצעה הכספית ל
שלנו  ןניסיומאוד נמוכה היות ועל פי 

המחיר מאפיין תכנון מפורט אך כולל 
 המון מטלות נוספות כמפורט להלן:

ראו מסמך מעודכן. עם זאת נציין 
כי קיים שוני בין תכולת העבודה 

יך זה לבין העבודה הנדרשת בהל
שנדרשה במקרים קודמים כאשר 

התווספו, אך  מסוימותמטלות 
 אחרות לא נדרשות במקרה הזה. 

 -עדכון אומדן מוקדם ובדיקתו  .1
התכנון  ( ומי שלא ביצע את4.3)סעיף 

המוקדם נדרש גם ללמוד אותו כדי 
 .לבדוק את האומדן

ביצוע סקר תשתיות לתוואי )סעיף  .2
 ששיידר( ככל 4.5

לא ניתן לבצע תכנון מפורט ללא סקר  -
סעיף שאין  תשתיות וכמובן שנדרש וזהו
 .לו תמחור בנפרד

ניהול ותכנון תואם מערכות )סעיף  .3
 .אין תמחור נפרד -( 4.7

תכנון הסדרי ביצוע זמניים לשלבי  .4
כולל  2ולאינפרא  1הקמה לאינפרא 

)סעיף  - םותנועתיי םפיזיישלבי ביצוע 
 זהו סעיף כבד מבחינת עלויות -( 4.11

 .ולוח זמנים ואין לו תמחור נפרד
הכנת סקר עצים מפורט ואישורו  .5

 (4.18)סעיף 
 תכנון ביוב .6

תכנון ופיקוח על קידוחי קרקע כולל  .7
גם נושא  - הוצאת אישורים נדרשים

 .כבד הדורש תשומות
ות שכר נפרד לכל האם לא אמור להי

 הסעיפים אלו?
במידה והם כלולים במחיר היחידה, 

המחיר נמוך ואינו משקף את כל 
 התכולות הנדרשות.

103 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

הצעה  – 7טופס 
 כספית

ההצעה הכספית מתייחסת רק לתכנון 
מפורט ופיקוח עליון וידוע שהצוות 

שיזכה יידרש לבדוק את התכנון 
פי שלפיו יהיה עליו המוקדם והסו

לכן אנו  –להמשיך את התכנון המפורט 
מבקשים שלהצעה הכספית יתווסף 

משכ"ט התכנון  50%סכום של לפחות 
 מוקדם והסופי.

הבקשה אינה מקובלת. מחירי 
היחידה כוללים לימוד התכנון 

 המוקדם



 
 

 
 

 

104 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 הצעה כספית
 7טופס  

-126עמודים  
135 

 כספית הצעה – 7טופס 
 –א( מרכז תחזוקה ותפעול )מת"ת  

depot נאמר  126(. בראש הטופס בעמוד
 כי 
   

אין כל אזכור ו/או התייחסות לנושא  
 126( פרט לאמור בעמוד depotהדיפו )

וכן ברשימת המונחים  7בטופס 
המקצועיים לנספח תכולת העבודה. 

 7כן, רשימת הסעיפים בטופס -על-יתר
שוא זה. אנא אינה כוללת תמחור לנ

 הבהרתכם.
ב( הנחות כספיות של המציע )עמוד  

מבחינת שיעור  -(: אנו מבינים ש126
ההנחה בכל פריט הכוונה היא לרכיבי 
התכנון והפיקוח העליון, דהיינו ניתן 
להציע אחוזי הנחה / תוספת שונים 

 עבור כל אחד מהם.

א. ראו מסמכים מעודכנים. ב. 
 נכון. 

105 
הזמנה 
להציע 

 ותהצע

 [:133( עמוד c) 5ג( סעיף מדידות ]מס' 
   

הצעת המציע מתייחסת לתכנון מפורט  
+ פיקוח עליון ולכן לא ברורה 

 התייחסות לתכנון מוקדם.
ד( בשונה משאר טופסי ההצעה, טופס  

אינו כולל רכיב של חתימת המציע  7
 ואימות חתימה ע"י עו"ד.

 אנא הבהרותיכם. 

או  א. למקרה בו יידרש שינוי,
עדכון לתכנון המוקדם. ב. עבור 
ניקוד הניסיון הצוות מסתמך על 

הצעת המציע ומבקש את חתימתו 
מול עורך דין. לא נדרש עבור 

 ההצעה הכספית. 

106 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 הצעה כספית
 7טופס  

-126עמודים  
135 

 הצעה כספית – 7טופס 
(: היכן 126)עמוד  1א( טבלה לפי סעיף  

רה עבור שיקוע לכלי רכב נמצאת התמו
 400 -בצמת גולומב/קוליץ באורך של כ

 מ'?
(: 126)עמוד  1ב( טבלה לפי סעיף  

בסעיף תוספת לתכנון גשר כביש או 
הפרדה מפלסית לא מצוין אומדן 

הכמויות לתכנון. על איזה גשר כביש / 
הפרדה מפלסית מדובר? כמו כן, אם זה 

הסעיף עבור התוספת, היכן נמצאת 
 ה הבסיסית עבור מבנה זה?התמור

ג( האם התמורה הבסיסית עבור הגשר  
הרכבתי נמצא בסעיף "תכנון על קרקע 

 "?At-Gradeכביש ורק"ל 
ד( על פי תיאור הפרויקט ותכולת  

העבודה ניתן להבין שנעשה עד כה תכנון 
מוקדם ע"י המזמין. היכן באה לידי 

ביטוי התמורה עבור תכנון סופי 
סטרוקציה לרבות באלמנטים של הקונ

 הרשאה למבנה דרך/היתר בניה?
ה( באיזה סעיף בטופס ההצעה הכספית  

 4נמצאת המעלית הרוכנת לרבות 
 תחנות?

 אנא הבהרותיכם. 

הפרדה \רבסעיף תוספת לתכנון גש
 מפלסית. ראו מסמכים מתוקנים

107 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Clause 3.2 
 (page 7) 

Basic criteria 
 The Proponent asks JTMT to 
clarify how the optional Line 

extensions/sections (described in 
Section 3.2) will be priced. 

ע"פ המחירים שבטבלה שיעור 
 ההנחה המוצע



 
 

 
 

 

108 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Form 7 
 Clauses 1 + 2 
 (pages 126-

129) 

Pricing for Supreme Supervision 
 The Proponent asks JTMT to 

clarify if the pricing for Supreme 
Supervision for INFRA 2 works 

needs to be included in the Pricing 
as shown in the pricing Table in 

Clause 1, or, whether the 
remuneration is to be provided on 

an ON-CALL basis as described in 
Clause 2.c and in Clause 3. 

לא. הפיקוח העליון על עבודות 
הזכיין אינו כלול במחיר הפיקוח 
העליון וישולם בנפרד על בסיס 

ON-Call 

109 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 הצעה כספית
 7טופס  

טבלה של סעיף  
1 

 126עמוד  

 הצעה כספית – 7טופס 
א( האם האומדנים של מחירי יחידה  

( 126)עמוד  1הנקובים בטבלה לפי סעיף 
כוללים את התמורה עבור תכנון 

 ?INFRA-2רכיבים של 
ב( אם התשובה לשאלה )א( לעיל הינה  

שלילית, אנא ציינו היכן נקובה תמורה 
 זו.

 אנא הבהרותיכם. 

 המחירים כוללים את כל התכנון

110 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 מדידות

 1המדידות מעבר למוצע באומדן (עד 
 ₪)מיליון 

רף יהיה גם מעבר האם המחירון שמצו 
 לאומדן

המחירון יהיה לכל מדידה 
שתידרש. הגדלת ההקצב תהיה 

 באישור מראש ובכתב של המזמין

111 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה על  על חשבון מי בדיקות הקרקע בדיקות קרקע
 חשבון המזמין

112 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

דרך  אבני .2
 .לתשלום
 2.a.ii 

 .8דרך אבן 
נא לאשר שמדובר בהסדרי תנועה  

 1זמניים עקרוניים להקמת אינפרא 
 נכון

113 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3סעיף  6עמוד 
תיאור  -

הפרויקט 
השירותים 
 הנדרשים

מוצג שאורך הקו לתכנון ע"י  רבתיאו
ק"מ. ואליו בטופס  7.2הזוכה הינו 

( מוצג לפי אורכי 7הצעה כספית )טופס 
ק"מ. מהו האורך  13קו של  -הקטעים 

 המקסימלי שישולם?

התשלום יהיה לפי האורך 
שיתוכנן בפועל, לרבות מקטעים 
 אופציונאליים ככל ואלו יתוכננו

114 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

טופס  128עמוד 
אבני  2סעיף  7

דרך לתשלום 
 1סעיף 

, מי 1למה הכוונה אישור תכנון בסעיף 
מאשר את התכנון המוקדם שלא בוצע 

 ו?על ידנ

על הזוכה לבחון את התכנון 
מוקדם ולאשר כי יערוך על בסיסו 

 את התכנון המפורט

115 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

טופס  128עמוד 
אבני  2סעיף  7

דרך לתשלום 
 5 - 2סעיפים 

אישור תכנון תנועתי פיזי וכו, למה 
 ראו מסמכים מעודכנים 9הכוונה? הרי האישורים הם בסעיף 

116 
הזמנה 
להציע 

 תהצעו

טופס  129עמוד 
אבני  2סעיף  7

דרך לתשלום 
השלמת  6סעיף 

תיאום תכנון 
התשתיות 

 וחישובי המבנה

אלו שני דברים שלא קשורים אחד 
 ראו מסמכים מעודכנים .1לשני, מדוע מופיעים כסעיף 



 
 

 
 

 

117 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

טופס  129עמוד 
אבני  2סעיף  7

 דרך לתשלום

מתקבל מהשלבים הרשומים מצב לא 
סביר, השלבים שכוללים את עיקר 

העבודה על התכנון המפורט המלא של 
שערכם בשלבי  2-9הם  1אינפרה 
למרות שהתכנון בשלב  55%התשלום 

. כמו כן כבסיס 85%זה כבר במצב של 
מתבצע תכנון תוואי  1לאינפרה 

 -גאומטרי של הרק"ל מפורט ותנועה 
 אין ביטוי לסעיף זה בשלבי התשלום.

 מעודכניםראו מסמכים 

 1.2סעיף  הסכם 118
נבקש לקבל לעיוננו את כלל מסמכי 

החוזה שלא צורפו לנוסח החוזה 
 שפורסם בשלב המכרז.

הבקשה לא ברורה. נספח א' הוא 
ההזמנה. נספח ב' יצורך לזוכה 

, נספח ג' זו ההצעה ההזכיילאחר 
 ונספח ד' הוא מסמך זה

 סעיף 10.1.2 הסכם 119

לום קיימת אי התאמה בין התש
המפורט בסעיף זה לבין התשלום 

 7המפורט במסמכי המכרז טופס 
נבקש לבצע  -2bלהצעה הכספית סעיף 

התאמה בין הסעיפים ולהבהיר איזה 
 מנגנון תשלום הוא הקובע

 ראו מסמך מעודכן

 11.1.1סעיף  הסכם 120
נבקש להאריך את ימי התרעת המתכנן 

ימים  21 -על השינויים שנודעו לו ל
 ימים. 7במקום 

 הבקשה לא מקובלת

 הסכם 121
 התמורה

 10סעיף  
 12-15עמודים  

 מספור סעיפי משנה
קיים שיבוש במספור סעיפי המשנה  

)בהמשך צריך  10.5החל מסעיף שלאחר 
 -אולם הוא מופיע שוב כ 10.6להיות 

(; שיבוש זה נמשך עד לסיום סעיף 10.1
על סעיפי המשנה שלו ולתחילת  10

 (.15)בעמוד  11סעיף 
 אנא הבהרתכם. 

 ראו מסמך מעודכן

 הסכם 122

בהסכם  2עמ' 
 -ההתקשרות 

בהואיל 
 האחרון

באופן  רהוויתונבקש לצמצם את סעיף 
 בו בשורה החמישית ימחקו המילים:

 "ו/או כנגד כל גורם שהוא" 
 לא מקובל

 הסכם 123

 -ייצוג  –פרק 
 2.2.4ס'  4עמ' 

בהסכם 
 ההתקשרות

זמן סביר נבקש לאפשר למתכנן פרק 
לשם התגוננות מפני הטלת הפיצוי 

 המוסכם.
כמו כן, יש לעדכן את ההפניה מסעיף  

" הנקוב בסעיף הנ"ל לסעיף 7.4"
 הרלוונטי בהסכם.

 מקובל. ראו מסמך מעודכן

 הסכם 124

 –ייצוג  –פרק 
 2.2.6ס'  4עמ' 

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש להוסיף בשורה השלישית של 
ויותיו" הסעיף לאחר המילה "התחייב

 את המילה "בכתב".
 מקובל. ראו מסמך מעודכן

 הסכם 125

 –פרק 
התחייבות 
והצהרות 

עמ'  –המתכנן 
 4.11ס'  6

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש להסיר את הדרישה להעמדת כח 
אדם נוסף )אף ללא מגבלה( מעבר 

למצבת כ"א המפורטת במכרז ללא 
 הגבלה וללא תמורה.

הגשת ההצעה מבוססת על תמחור  
מות כ"א הצפוי בהתאם לדרישות תשו

במכרז מרוקן  4.11המכרז וניסוח סעיף 
 מתוכן את ההצעה.

המציעים מתבקשים לעניין 
להזמנה להציע הצעות.  3.3בסעיף 

על המציעים להתייחס לתכולת 
העבודה המלאה במסגרת 

 הצעתם. 



 
 

 
 

 

 הסכם 126

 – 5פרק 
 –השירותים 

 5.8ס'  8עמ' 
בהסכם 

 ההתקשרות

י האמור בסעיף זה נבקש להבהיר כ
לעניין תכנון ו/או ביצוע מחדש ללא 

תמורה, יחול אך ורק כל עוד לא מדובר 
בשינויי תכנון לאחר הגשת תכנון 

 מפורט.

תוספת תמורה עבור שינויי תכנות 
תינתן רק עבור שינויים שיידרשו 

 אישור התכנון לאחר

 הסכם 127

 – 5פרק 
 –השירותים 

 5.14ס'  8עמ' 
בהסכם 
 תההתקשרו

נבקש למחוק בשורה השנייה של הסעיף 
את המילים "לפי טיבה וטבעה או על פי 

 נוהג".
 לא מקובל

 הסכם 128

אנשי  – 6פרק 
 –צוות המתכנן 

 6.8ס'  10עמ' 
בהסכם 

 ההתקשרות

בקש להגדיר כי הפעלת סעיף הפיצוי 
המוסכם, יהיה בכפוף למתן התראה 

מוקדמת ומתן פרק זמן סביר לתיקון 
 ההפרה.

 בל חלקית. ראו נוסח מתוקןמקו

 הסכם 129

לוח  – 8פרק 
הזמנים לביצוע 

 –השירותים 
 8.81ס'  11עמ' 

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש להוסיף בשורה הרביעית לאחר 
 המילה "של" את המילה "עד".

  
כן נבקש להפחית את סכום הפיצוי  

 ".2%" –" ל 5%" –המוסכם מ 

 לא מקובל. 

 הסכם 130

 – 9פרק 
בלן המתכנן כק

עמ'  –עצמאי 
 9.7ס'  12

בהסכם 
 ההתקשרות

מבוקש להוסיף ברישא של הסעיף את 
 המשפט הבא:

"מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו  
ייתבע הצוות על ידי מי מעובדי 

המתכנן, הצוות לא יתפשר עם העובד 
ללא הסכמת המתכנן מראש ובכתב. 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "

 מקובל. 

 םהסכ 131

 – 10פרק 
עמ'  –התמורה 

 10.5ס'  12
בהסכם 

 ההתקשרות

מבוקש למחוק את המשפט: "למרות 
האמור בנספח ב', הצוות שומר לעצמו 

את הזכות לשנות את מתכונת 
התשלומים, על פי שיקול דעתו ובהתאם 

 ".ושייווצרלנסיבות 
  
לחלופין מבוקש, כי יוגדרו הנסיבות  

ת הרלוונטיות בעטיין יהא צורך לשנו
 את מתכונת התשלומים.

לא מקובל. תשומת לב המציעים 
שסעיף מאפשר למשל, תשלום 

 אבני דרך חלקיות

 הסכם 132

 – 10פרק 
עמ'  –התמורה 

 10.3ס'  13
בהסכם 

 ההתקשרות

נבקש לשפר את מועדי התשלום לשוטף 
 על מנת להקל על התזרים השוטף  45+

הצוות לא יוכל להתחייב על כך. 
להקדים אך יעשה מאמצים 

 תשלומים ככל שיידרש. 

 הסכם 133

 – 10פרק 
עמ'  –התמורה 

 10.8ס'  14
בהסכם 

 ההתקשרות

אנא הבהירו למה הכוונה בסעיף זה 
ומה קורה במקרה של מחלוקת כאמור 

בין הצוות לבין המתכנן בקשר עם 
 חשבונות שיוגשו.

הצוות ישלם רק עבור עבודה 
 שגורם מקצועי אישר שבוצעה 

 הסכם 134

 – 11רק פ
שינויים 
בתכולת 

השירותים 
ובתקופת 
 –השירותים 

ס'  15עמ' 
פיסקה  11.1.1

שניה בהסכם 
 השירותים.

 הפסקהבוקש למחוק את כל הסיפא של 
החל מהמילים "המתכנן ישא  ההשניי

באחריות" ועד המילים "בגין עדכון 
 השירותים".

הסיפא איננה קשורה לסעיף, באשר  
שמורה ובין היתר, הצוות הוא זה 

למתכנן על ביצוע השינויים והוא זה 
אשר קוצב את זמנו להגשת ניתוח שכר 

 מפורט בגין שינוי זה.

 11.1.6ראו הבהרה בסעיף 



 
 

 
 

 

 הסכם 135

 – 12פרק 
אחריות ושיפוי 

עמ'  –בנזיקין 
 12.2ס'  17

בהסכם 
 ההתקשרות

אנא הבהירו למה הכוונה בסיפא של 
הסעיף המתחיל במשפט "שהשירותים 

ם או בחלקם אינם משמשים בשלמות
בצורה הולמת את המטרות שלשמן 

 יועדו".
  
היות והנוסח דלעיל רחב מידיי נבקש  

להחליף את המשפט הנ"ל במשפט: 
שהשירותים בשלמותם או בחלקם 

 לקויים"

 מקובל

 הסכם 136

 – 12פרק 
אחריות ושיפוי 

עמ'  –בנזיקין 
 12.4ס'  17

בהסכם 
 ההתקשרות

בקש להחליף לסעיף נ ההשנייבשורה 
את המילה "ואחרות" במילה 

 "סבירות".
  
כמו כן נבקש למחוק בשורה השלישית  

למחוק את המילים: "על פי דרישתו 
ו/או" וכן לאחר המילה "דין" להוסיף 

 את המילה "חלוט".

 לא מקובל

 הסכם 137

 – 12פרק 
אחריות ושיפוי 

עמ'  –בנזיקין 
 12.5ס'  17

בהסכם 
 ההתקשרות

צמצמו את נוסח הסעיף אנא הבהירו ו
תניית השיפוי תתייחס הכך שיקבע כי 

לנזקים ישירים בלבד ולא תכלול נזקים 
תוצאתיים ו/או עקיפים )אובדן רווח 

 וכיוצ"ב(.

 לא מקובל

 הסכם 138

סיום  – 15פרק 
עמ'  –ההסכם 

 15.2.5.1ס'  21
 15.2.5.2וס' 

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש לשנות את פרק הזמן להסרת 
 לא מקובל ימים. 45 –ההגבלה ל 

 הסכם 138

סיום  – 15פרק 
עמ'  –ההסכם 

 15.2.5.5ס'  21
 15.2.5.5וס' 

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש למחוק את המילים "התעורר 
חשד סביר" ברישא לשני הסעיפים 

 הללו.
 לא מקובל

 הסכם 140

סיום  – 15פרק 
עמ'  –ההסכם 

 15.2.5.9ס'  21
בהסכם 

 ההתקשרות

סקת עובד ו/או אנא הבהירו מדוע הע
קבלן משנה מקימה עילה לביטול 

 ההסכם.
הכוונה נבקש  ההייתככל ולא לזה  

 לעדכן את הסעיף בהתאם.

התחייבויות המתכנן הינן אישיות 
והוא אינו יכול להסבן מבלי לקבל 

אישור של הצוות. במקרה בו 
המתכנן מפר התחייבות זאת, 
הצוות יהיה רשאי לבטל את 

 ההסכם

 הסכם 141

סיום  – 15פרק 
עמ'  –ההסכם 

 15.2.5.12ס'  21
בהסכם 

 ההתקשרות

נבקש למחוק את הסיפא לסעיף 
מהמילים "או שנפתחו" ועד למילה 

 "כאמור".
 לא מקובל

 הסכם 142

סיום  – 15פרק 
עמ'  –ההסכם 

 15.3ס'  21
בהסכם 

 ההתקשרות

נבקש לדייק את הסעיף לשיפוי בגין 
 לא מקובל נזקים ישירים



 
 

 
 

 

 הסכם 142

סיום  – 15 פרק
עמ'  –ההסכם 

 15.3ס'  21
בהסכם 

 ההתקשרות

את  ההשניינבקש למחוק בשורה 
המילה "מסתברת" ובמקומה לרשום 

 "ישירה".
כן נבקש להוסיף בשורה השלישית  

לאחר המילה "נזקים" את המילה 
 "ישירים".

  
 הפסקהכמו כן נבקש למחוק את כל  

הדנה בעיכוב ו/או קיזוז תמורה  ההשניי
 זקים שטרם )וספק אם( התגבשו.בגין נ

 לא מקובל

 הסכם 144

ביצוע  – 19פרק 
על חשבון 

עמ'  –המתכנן 
 19.1ס'  24

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי ביצוע המטלה ע"י 
הצוות יבוצע בכפוף למשלוח התראה 

בכתב למתכנן וסירוב המתכנן לבצע את 
 המטלה הדרושה בפרק הזמן האמור.

 ראו נודח מתוקן

 הסכם 145

 – 20פרק 
העברת זכויות 

 –והתחייבויות 
 20.2ס'  24עמ' 

בהסכם 
 ההתקשרות

אנא הבהירו בנוסח הסעיף כי זכותו של 
הצוות להעברת/הסבת/שעבוד של 

זכויותיו, כפופה לשמירה על זכויותיו 
של המתכנן כמוגדר בהסכם 

 ההתקשרות.

 ראו נוסח מתוקן. 

146 

 – 19פרק 
ביצוע על 

חשבון 
 –המתכנן 

ס'  24עמ' 
19.1 

בהסכם 
 ההתקשרות

קיזוז  – 24פרק 
עמ'  –ועיכבון 

 24.2ס'  25
בהסכם 

 ההתקשרות

נבקש להוסיף כי בטרם יבוצע קיזוז 
ו/או עיכבון תימסר למתכנן הודעה 
והתראה סבירה בדבר גובה הקיזוז 

 ומתן אפשרות להתגונן.

 לא מקובל

 הסכם 147
 2.2.3סעיף 

המתכנן נציגו 
 וצוותיו

 מצוין - "התפקידים הנוספים בעלי""
שככל שידרשו בעלי תפקידים נוספים 

ידי נציג צוות תוכנית אב  הם יאושרו על
יש להבהיר  -כחלק מהצוות ויחשבו 

 .ו בשכר נפרדהאם יהי

המציעים מתבקשים לעניין 
להזמנה להציע הצעות.  3.3בסעיף 

על המציעים להתייחס לתכולת 
העבודה המלאה במסגרת 

 הצעתם. 

 הסכם 148
אופן  - 3סעיף 

יישום 
 3.1ההתקשרות 

יש להגדיר זמן התראה לגבי תחילת 
היות ומעורבים מתכננים  הפרויקט

הזר,  הפרויקטזרים. במיוחד סגן מנהל 
כי הוא נדרש להתארגן להגיע לארץ עם 

 .הפרויקטהתחלת 

 ראו נוסח מתוקן

פיצויי  6.8סעיף  הסכם 149
 מוסכם

לסעיף זה כפי מבקשים שתהיה תקרה 
   .12בעמוד  8.8שיש לסעיף 

 8.6ו 8.5סעיף  הסכם 150

אינו סביר לחלוטין גם אם המתכנן 
מכיר את ההליכים ואשורי הרשויות, 
אין ודאות שהם יעמדו בלוח הזמנים 

הנקוב שלוקח בחשבון זמנים 
 .םמינימליי

 לא מקובל

 הסכם 152
 10.7סעיף 

תת  -חשבונות 
 10.7.4סעיף 

אינה ברורה ואינה ישימה, הטלת קנס 
יש מצבים בהם מבוצעת עבודה שמחוץ 

לתוכנית עבודה ולוקח זמן עד אישור 
מדוע אנו  -וסכום השכר עבור התוספת 

 עבור מצב זה? סלהיקנצריכים 

שמור שיקול דעת שלא  לצוות
 קנס במקרים כאלו. להפעיל את ה



 
 

 
 

 

 12.2סעיף  הסכם 153

לאחר המילה "תוצאה" יש להוסיף: 
תוצאה ממעשה או מחדל של המתכנן "כ

אחרת אין כיסויי  -או מי מטעמו" 
 ביטוח.

 לעדכן

- 12.6סעיפים  הסכם 154
12.5 

כיוון שמדובר בשיפוי, הרי שהמצב 
המתואר בסעיפים אלה איננו יכול 

להתרחש ויש למוחקם. בשיפוי ממילא 
אנו נושאים בכל העלויות ואנו אלה 

כן, שנשלם כל חיוב פסוק שיהיה. על 
הצוות לא יכול לשאת בכל הוצאה או 

 עלות שהיא.

 לא מקובל

 הסכם 155
 - 18סעיף 

איסור ניגוד 
 18.1עניינים, 

או  - "עינינו של בן משפחה לרבות"
אין לנו  -עינינו של לקוח של המתכנן 

מה עושים כל בני  אפשרות לדעת
המשפחה וכל הלקוחות, סעיף רחב 
 מידי

 לא מקובל

 


