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?באחריות מי/ תחת מי יבוצע , ע"במידה ויידרש שינוי תב2
על . ע לאיזור זה"אשר עוסקת במיסוד תב (הרשות לפיתוח ירושלים)י "ע מוטלת על הרל"האחריות על שינוי תב

ע"מ להשלים מסמכי התב"ע, המתכנן לשתף פעולה ככל שיידרש

3
ע או בגבול הקו "האם תכנון המתחם יתבצע בשטחים המוגדרים לבניה בתב

?הכחול
ע"לפיו יתבצע השינוי בתב, תכנון המתחם יתבצע בשטח המוגדר בקו הכחול

4
אין אפשרות לרכז החומר הנדרש ברמת הפירוט הנדרשת – גיליונות להגשה 

מבקשים לאפשר הגשה על שניים או שלושה גיליונות. בגיליון אחד

יש להגיש' בבדיקה נוספת נקבע כי בשלב א
 לרוחב70*100שני גיליונות  

5
האם לא , במידה ולא? האם קיים תכנון תחבורתי ראשוני– תכנון תחבורתי 

.בשל נתוני השטח' חיוני לשלב יועץ תחבורה כבר בשלב הגשה א
לא קיים תכנון תחבורתי ראשוני

?מהצבא ואזרחים נוספים שצוינו במסמכים, מיהם שאר השופטים בצוות6
ט "נציגות מקצועית מטעם משהב, נציגי הלקוח: ותכלול כאמור' רשימת השופטים תתפרסם בסמוך להגשת שלב א

או ציבורי/ואדריכלים שונים מהמגזר הפרטי ו

7
השטח מיוער , מה מדיניותם בנושא, ל"האם התייעצו עם פקידי היערות של קק

?מאוד
יערך דיון עם קצין היערות, על פי התכנון המפורט שיוצג, ל"עד כה לא הוכרזו עצים לשימור בשטח הנ

?אנחנו מבקשים לסמן- האם יש אלמנטים שיש לשמר בשטח ואם כן מהם 8
. ניתן לראותן בשטח, בבדיקה למול רשות העתיקות נמצא כי קו כחול גובל בחלקו הצפון מזרחי בטרסות היסוריות

יש להתחשב בטרסות בתכנון השטח

 של עריית ירושליםGIS- תוכניות באיזור ניתן למצוא ב , אין תכנון מטעם עיריית ירושלים בתוך קו הכחול.אנחנו מבקשים לקבלן, מהן התכניות של עיריית ירושלים באיזור9

10
 (גשרים)כבישים ומערך תנועה נוסף - מבקשים לקבל את תכניות הדרכים 

.העתידיות באיזור
.כלל המסמכים המצויים בידי המשרד הוצגו באתר התחרות

לתכנון מחייבת הפרוגרמה ומחייב הקו הכחול?ע הקיימת האם היא מחייבת"מה היחס כלפי התב11

12

אם כן הוא לא מתומחר ויש , ע הוא חלק מהנדרש בתחרות"האם שינוי התב
,לעדכן זאת

ע מסוג זה אינו מתאים לתשומות "ט לנושא תב"בידיעה שתעריף משהב
.העבודה

 לעייל3-  ו 2ראו תשובות 

ט"לא הוצגו בנתונים חישובי שכ?מהו, בחישוב השכר אין התחייסות לאחוז השכר לתכנון חניון מקורה13

.מבקשים לקבל תוספת של חודש לשלב הראשון, אורך התחרות קצר מדי14

לאור מספר בקשות בנושא זה ובהתיעצות עם המזמין הוחלט על תוספת חודש להגשת 
. שלב הראשון

.16:00 עד השעה 25.5.2017' יום ה- ' המועד החדש להגשת שלב א

טבלת לוח זמנים מעודכנת, במסמך זה,  להלן

15
ע "הם ניתן לקבל מעורכי התחרות את כל מסמכי הבינוי והנספחים של התב

?(י"הם לא מופיעים במערכת רמ)
.כלל המסמכים המצויים בידי המשרד הוצגו באתר התחרות

16

 משרדים שאחד מהם 2אשמח לדעת אם ניתן לגשת לתחרות בשיתוף פעולה של 
התקשרות , מובהר כי. ניתן להגיש הצעה באמצעות משרד תכנון אחד אשר עומד בתנאי סף להשתתפות בתחרות.עומד בתנאים

.לתכנון תבוצע אך ורק עם משרד אחד העומד בתנאי סף להשתתפות בתחרות

17

- א1.3נשמח מאוד להשתתף בתחרות אך אנו לא עומדים בתנאי 
 ₪ 2,000,000על המתכנן להיות בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות "

המתכנן יצרף אישור רואה . 2013-2015: בשנים, מ בתחום התכנון"לפני מע
של תחרות אדריכלים '   לחלק ב17כמפורט בנספח , חשבון אודות הכנסות אלו

"זו

נודה אם תוכלו לשקול הורדת  היקף המחזור לסכום נמוך יותר על מנת שיותר 
.משרדים בעלי נסיון אך עם מחזור יותר נמוך יוכלו להשתתף בתחרות

הכוונה הינה לבצע התקשרות עם משרד העומד בתנאי הסף להשתתפות , לאור היקף הצפוי של עלות הפרויקט
.בתחרות

18

 משרדי אדריכלים יחד בשיתוף פעולה בהצעה 2האם במקרה שניגשים לתחרות 
ח בשנה " מיליון ש2ניתן להגיש מסמכים בדבר היקף הכנסות העולה על , אחת

במקרה שלנו )? המהווה חיבור של סכום ההכנסות של שני המשרדים יחד
ר אבל הכנסות מעל " אלף מ10למשרד אחד היקף פרויקטים בנוי של למעלה מ 

(י חיבור הכנסות של שני המשרדים יחד" מיליון רק ע2

ראה תשובה , בנוסף.  משרדים ויותר אשר יחד עומדים בתנאי הסף להשתתפות בתחרות2לא ניתן לגשת לתחרות 
.16' מס

.ניתן להגיע לאתר הפרויקט באופן עצמאי, לא יתקיים סיור נוסף, הסיור הינו רשות?האם ישנה אפשרות לסיור במקום נוסף או עצמאי19

?האם יש פרוטוקול הסיור שהיה20
תשובות לשאלות אשר הוצגו בסיור מובאות , יחד עם זאת. הסיור הינו רשות על כן לא קיים פרוטוקול לסיור

.במסמך זה

 הועלו לאתר הסחר ולאתר הרשמי של המשרדDWGקבצי ?DWGהאם יש קבצי . PDFיש כרגע קבצי 21

22

 8 עמוד Michlalot_ppt.pdfמסמך 
ר מהווה " מ13,250שטח של )? האם חניה פתוחה תחשב כחלק מהתכסית . 1

 ( מהשטח לתכנון38%
כן

23

 16-19 עמודים ppt.pdfמסמך 
לא ניתן לקרוא את - ?  האם ניתן לקבל את השיקופיות באיכות גבוהה יותר . 2

הטקסט 
ט הוחלט כי לא יבוצע שינוי במסמכים"לאחר בדיקה נוספת של המסמכים המוצגים באתר משהב

24
ללא החניה \ בנוגע לחישוב התכסית יחד1ראה שאלה ) 1.9 סעיף 11עמוד . 4

(העילית
יחד עם זאת המציע יכול לקבוע את היחס בין החניות העיליות לחניות התת . חישוב תכסית כולל חנייה עלית

קרקעיות ולבחון אפשרויות נוספות

25
האם הרשימה  – 1 החומר המבוקש ביחס לשטח לא יכנס בגליון 12עמוד . 5

?מ לעמוד בדרישה לגליון אחד "מ ע"האם ניתן לשנות קנ? מחייבת 
4לשאלה - ראה תשובה 

26
 נה הצפי להרחבה והאם יש כוונה להשאר במסגרת 1.13.3 סעיף 15עמוד . 6

?40%תכסית של 
כן

27
ל עלול להשפיע מהותית " האם ניתן לקבל אפיון לגדר ההיקפית הנ16עמוד . 7

על התקציב לבניה
לא קיים אפיון הגדר ההיקפית בשלב זה

28
האם ניתן להגדיר – מאוד קצר '  יום מרגע ההודעה עד לשלב ב14 – 18עמוד . 8

?מועד מאוחר יותר 
14ראה תשובה לשאלה 

29

אם המזמין ביקש עבודת תכנון המתכנן מחויב לבצע – '  סעיף ט43עמוד . 9
אם לבסוף המזמין מחליט לא לבצע מדוע אין למזמין אחריות – תכנון 

האם ניתן לסייג את הסעיף כך שיהיה ברור מה ? לתשלום על עבודה שבוצעה 
(ביצוע של תכנון או ביצוע של בניה)הכוונה ביצוע 

"המזמין ישלם רק  עבור השירותים שסופקו- " סעיף ט 43' כאמור במסמכי המכרז עמ

30

?  הקצב ברור על הדפסות \ מדוע אין החזר  – 6 סעיף 45עמוד . 10
a . מדובר בעלות גבוהה מאוד לפרויקט בהיקף מבוקש

b .  מה לגבי הפקת תכניות לשטח לצורך בניה
 הדפסות תוכניות במכון העתקות חלה על המזמין ולא על המתכנן

31
זמן קצר -  יום 14 העברת כל השאלונים ליועצים תוך 2.סעיף ד – 47עמוד . 11

?מידי האם ניתן להגדיר מועד ארוך יותר 
ז ייבחן לאחר קביעת המתכנן לפרויקט"יחד עם זאת לו. לוח זמנים ללא שינוי

מחנה המכללות בעין כרם ירושלים-תחרות אדריכלים 

שאלות המציעים ותשובות עורך המכרז, הבהרות מטעם עורך המכרז

:שם המשרד

:תאריך

:מספר המכרז

:שם המכרז

28.3.2017

1000483631



32

.  סעיף ו48עמוד . 12
a . מדוע אין הקצב ברור עבור – מדידה מורשית אינה חלק מעבודת המתכנן

? מדידות
b .ט מתכנן "מדוע סקרי קרקע נכללים בשכ

c . בבקשה להבהיר את נושא ההקצבים ליועצים השונים

האמור בסעיף . ישולם על ידי המזמין, סקרי קרקע וכל סקר אחר אשר ייקבע  ויאושר על ידי המזמין, עלות מדידות
.גובר הספר הצהוב. זה אינו בסתירה לנדרש מהמתכננים בספר הצהוב

33

שינויים שיכולים לחול הינם שינויי תקינה  – 4סעיף " הבהרות "48עמוד . 13
יש להגדיר – ודרישות נוספות לרשויות בין מועד הגשה ראשונה ועד להיתר 

שעל המתכנן להתאים את התכנון למועד ההגשה ואם ישתנו הדרישות עד 
שינוי שניתן – לא חוסר התאמה )מ "ל יחשב כבצ"למועד מתן ההיתר הנ

(להוכיח שחל אחרי מועד ההגשה

.כוונת הסעיף הינה שעל המתכנן להגיש תוכניות ברמה הנדרשת לצורך אישורן

34
מה הכוונה המודל –  אינו ברור BIM נושא השימוש במתודולוגית 50עמוד . 14

ל מבקשים "כנ – BIMאם אין שימוש במודל אין טעם לעבוד ב? ימסר לידיעה 
להגדיר את נושא אופן התכנון בצורה ברורה יותר

המתכנן שייבחר לתכנון הפרויקט ומתכנני , אולם. BIMבשלבי תחרות האדריכלים לא נדרש להגיש ההצעהבשיטת 
.ישולם למתכנן הכוללני בלבד עבור מנהל מודל. BIMהמשנה יידרשו לתכנן הפרויקט בשיטת 

35
גם סעיף זה בסתירה לנושא –  על ידי המתכנן AS MADE עדכון 50עמוד . 15
אם המודל הינו להידיעה בלבד בשלב הראשון מדוע להכיל בקשה   - BIMה

?  על המתכנן AS MADEלמודל 
34ראה תשובה 

כמוגדר במפרט הכללי?א מה אורכה של תקופת הרצה ובדק .2 סעיף 51עמוד .  3616

37
ז "יש לסייג את האחריות בעמידה באבני ובלו–  נקודה ראשונה 52עמוד . 17

רשויות\ לתחומי אחריות לדוגמא החלטת מזמין 
אין שינוי במסמכים

38
למעט בשנה , ח" מלש2המחזור של חברתנו עומד בשנים הנדרשות במעל . 18

מבקש לאפשר .  הנובע מתזמון מועד התשלומים1%אחת בה ישנו פער זניח של 
.ח בשנים הרלוונטיות" מלש2מחזור ממוצע של 

מ "לפני מע ₪ 2,000,000על המתכנן להיות בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות - "כמוגדר במסמכים 
"2013-2015: בשנים, בתחום התכנון

39
נא אישורכם שהאדריכל הזוכה יהפוך לאדריכל כוללני ויעסיק תחתיו את . 19

.וכי צוות היועצים יוצג לאחר בחירת האדריכל הזוכה. כל צוות היועצים
מאושר

40
תחזוקה "יחשב " שטח נטו"למה הכוונה בטבלת השטחים בעמודת . 20

"מהותית
משרדי חברת , כגון חדרי בקרה,תחזוקה מהותית הינם שטחים המשמשים לאחזקה ומבוצע בהם ביקור תדיר

'אחזקה וכד

(תפעול לוגיסטי של המחנה), ר וכו"משרדי רס, שטחי לוגיסטיקה מכילים מחסנים"לוגיסטיקה ומחנה"בשטחי שירות ' למה הכוונה בטבלה ב. 4121

42
האם לכל החניונים התת קרקעיים או " מינהור" למה הכוונה ב25עמוד . 22

לשטח אחר
חללים/ללא קשר לייעודם של השטחים, כל מנהור שיבוצע במסגרת הפרויקט

43
אנא , A0מבחינה ראשונית נראה כי לא כל החומר שביקשתם נכנס בגיליון 

.התייחסותכם
4ראה תשובה לשאלה 

כשלושה שבועות'?למועד הגשת שלב ב' כמה זמן מיועד לעבודה בין הכרזת תוצאות שלב א44

כןציבורי האם נסיון מקצועי מעונות סטודנטים הכולל מסחר נחשב מבנה

מפת המדידה אשר צורפה למסמכי התחרות הינה המדידה העדכנית האחרונה שבוצעה?האם ומתי נוכל לקבל עדכון– אינה תואמת מצב עדכני - מפת המדידה

?כניסה לוגיסטית? האם ניתן לתכנן יותר מכניסה אחת למחנה
.ההתניות לתכנון מוגדרות במסמכים אשר צורפו לחוברת התחרות

רשאי המתכנן להציע, בכל נושא בו לא מופיעות הגבלות לתכנון

בזיקות מופיע קשר מינוס אחת לכניסה למחנה בעוד – מתקני ספורט 
?מי הנכון– שבפרוגרמה רשום שיש למקם ליד הכניסה 

טבלת הזיקה הינה הנכונה

ע"לפיו יתבצע השינוי בתב, תכנון המתחם יתבצע בשטח המוגדר בקו הכחול?ע "האם מדובר בעדכון תב– ע תקפה אינה מאפשרת את מכלול הבנייה "תב

האם המזמין פתוח להצעות שינוי בתפיסת התחבורה – שינויי תחבורה 
?והכניסות למגרש

.ההתניות לתכנון מוגדרות במסמכים אשר צורפו לחוברת התחרות
רשאי המתכנן להציע, בכל נושא בו לא מופיעות הגבלות לתכנון

יש להגיש אך ורק כמוגדר במסמכי התחרות לרבות האמור במסמך זה. לא?האם מותר לשלב חומרים נוספים בגיליון מעבר לנדרש – ' הגשה שלב א

.  הקמתי משרד עצמאי2015בשנת '  הייתי שותף במשרד א2014 -2013בשנים 
ממוצע ההכנסות בשנים אלו של השותפות ושל משרדי הנוכחי  עומד בתנאי 

.הסף

לא  ₪ 2,000,000 הינו לפחות 2015בתנאי כי מחזור ההכנסות שנתי של משרדך בשנת , מאושרת עמידה בתנאי הסף
.כולל בתחום התכנון

תוקן(?) ללא הטופוגרפיה  DWGהאם בכוונה העליתם למערכת קובץ 

תוקן. ולכן לא ניתן לראות את קובץ המדידהphotogrametria של xrefאך חסר ה

המועד האחרוןנושא'מס

הסתייםפרסום התחרות1

הסתייםבאתר (לא חובה)סיור רשות 2

הסתיים(10:00עד השעה )בקשות והבהרות , הגשת שאלות3

29.03.2017(עד חצות)קבלת התייחסות עורך התחרות לבקשות ולהבהרות 4

25.05.2017(16:00עד השעה )' הגשת ההצעות לשלב א5
07.06.2017(ללא פרסום) של התחרות 2'א– ו ' 1סיכום שלבים א6

26.06.2017(16:00עד השעה )' הגשת הצעות שלב ב7

06.07.2017('ב-ו' א-  פרסום תוצאות שלבי התחרות )סיכום התחרות 8

1.7סעיף ' חלק א, מחליפה טבלת לוח זמנים כפי שפורסמה במסמכי התחרות- טבלת לוח זמנים מעודכנת 


