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לכבוד, 

מועמדים פוטנציאליים 

הנדון: הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר אדריכלים 

מענה לשאלות הבהרה 

להלן תמצית השאלות שהופנו לחברה למשק וכלכלה בקשר עם ההזמנה שבנדון, בצירוף התייחסות   .1
החברה לשאלות.  

שאלות שהופנו לחברה ושאינן מוזכרות להלן הינן שאלות שנשאלו בלשון מעט שונה על ידי פונים   .2
שונים. 

מענה הסעיף  השאלה  מספר 

במסמכי  סידורי 

ההזמנה 

התשובה חיובית.  האם משרד לתכנון סביבתי רלוונטי לרישום  2 
.1

במאגר הרשום מעלה. 

התשובה שלילית.  מחזור העסקאות שלנו בשלוש השנים  3.1.10 
.2

האחרונות (כולל 2017) עומד סביב 1,500,000 

ש"ח אולם במצטבר ולאו דווקא 500,000 

ש"ח בכל אחת מהשנים שקדמו לשנה 

הנוכחית. האם הדבר קביל ? 

התשובה שלילית.  אני מעוניינת להכנס למאגר המתכננים  3.1.10 
.3

בקטגוריית אדריכלי נוף, 

ומתאימה להגדרה של "משרד אדריכלים 

המעסיק לפחות אדריכל אחד",  

אך המחזור הכספי של העסק שלי אינו מגיע 

לסכום של 0.5 מליון ש"ח. 

האם יש לי אפשרות להגיש בקשה להכנס 

למאגר? 

התשובה שלילית.  לעניין סעיף 7: במשרד אשר מחזור הכספים  7 
.4

השנתי נשק ל-2 מש"ח ב-2014 ועלה על 2 

מש"ח ב-2015 ו2016, האם ניתן להגדיר 

כ"משרד אדריכלים בינוני"? 



התנאי יכול להיות ממומש גם על ידי  בתנאי סף - סעיף 7.1.2 : האם הכוונה לבעל  7.1.2 
  .5

בעל המשרד, ובלבד שבידו רשיון תקף.  המשרד  רשום + רשיון , או שנידרש בנוסף 

עוד אדריכל?  

אם נידרש עוד אדריכל , האם רשום גם תקף 

(ז"א שטרם קיבל את הרשיון לאחר הסטאז' 

והבחינה) ? 

1. די בכך שהמשרד מעסיק אדריכל  1. האם משרד שאינו מעסיק עובדים אך נותן  7.1.2 
  .6

אחד, שיכול להיות גם בעל המשרד,  שירותים כבר 20 שנה לרשויות ומשרדי 

כדי לעמוד בתנאי.  ממשלה אינו יכול להירשם? 

2. התשובה שלילית. 2. האם העסקת פרילנסרים מספקת ? 

התשובה חיובית. בעל המשרד אינו  במקרה בו בעל המשרד איננו אדריכל אלא  7.1.2.1 
  .7

חייב להיות אדריכל.  מהנדס אך ראש מח' אדריכלות נוף, הינו 

אדריכל מנוסה ומנהל צוות של 9 אדריכלי 

נוף.  

האם אנחנו יכולים להגיש מועמדות? 

המשרד יכול לעדכן את בסיס הנתונים  אופן הבחירה מהמאגר (לאחר הליך  10.2.1 
  .8

הרשום במאגר, ומתייחס אליו, בכל  הרישום): בסעיף 10 , ס"ק 10.2.1 תנאי 

זמן. לכן, עם חלוף הזמן המשרד יכול  מוקדם להכללתו של משרד אדריכלים 

להוסיף נתונים המתייחסים  ב"קבוצת משרדי האדריכלים המתאימים" 

לפרויקטים חדשים שהוא תכנן.  הינו, שהמשרד תכנון בארבע השנים 

הקלנדריות שקדמו להליך הבחינה שלושה 

מבנים לפחות מהסוג ובהיקף שתוכננו נדרש 

כעת. 

איך תתבצע בדיקה זאת? האם תבוצע פנייה 

מסודרת לכל משרד בבקשה להעברת פירוט 

ניסיון לפרויקטים נוספים? אחרת עלול 

לחלוף זמן מסוים שבו הצגת הניסיון של 

המשרד לצורך הרישום למאגר כבר לא יהיה 

רלוונטי להוכחת ניסיון לצורך בחירת 

המשרד כמתאים. 

התשובה חיובית. אולם אם, לדוגמא,  באותו העניין (סעיף 14) האם ניתן להציג  10.2.1 
  .9

למשרד יש נסיון בתכנון של מבני חינוך  פרויקטי ניסיון הכוללים רק חלק מסוגי 

בלבד, הוא לא יקבל לתכנונו מבנה  הפרויקטים המוצעים על ידכם )מבנה חינוך, 

ספורט.  מבנה ספורט ומבנה ציבור אחר(. זאת 

אומרת, אם משרד יציג ניסיון של סוג אחד 

או שניים בלבד מתוך ה- 3 , יעמוד בתנאי 

הסף? 
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רשימת מבני הציבור המפורטת בסעיף   10.2.1.3 
  .10

10.2.1.3. אינה ממצה, אלא מהווה  עפ"י סעיף 10.2.1.3 בעמוד 8 לבקשה, מבני 

דוגמא בלבד. גם מבני ציבור אחרים  ציבור נחשב למועדון, מתנ"ס, מרפאה, היכל 

יכולים להתאים לקטגוריה זו, בכפוף  תרבות וכד'. להבנתנו, מבני הציבור 

לשיקול דעתה המקצועי של משכ"ל.  שבניסיונו של המשרד, מורכבים ביותר 

ועונים לדרישת איכות לפחות בשווה לסעיף. 

לאישורכם, כי פרויקטים ציבוריים כגון אלה, 

יחשבו כמתאימים לצורך בחינת היכללות 

במאגר המתכננים. 

האם מבנים מתוכננים שנמצאים לקראת  10.2.1.4 
  .11

סוף ביצוע בין (100%-80%) או בשלבי 

התשובה שלילית. אולם, עם סיום 

המבנה ניתן יהיה לעדכן את נתוניו 

במאגר.  מסירה, יחשבו ? 

התשובה שלילית.  האם ניתן להציג פרויקטים הנמצאים בהליך  10.2.1.4 
  .12

ביצוע (שלב התכנון המפורט הסתיים)? 

התשובה שלילית. הדרישה היא לצורך  בנספח ג' יש סעיף למלא 9 פרוייקטים  נספח ג' 
  .13

סיווג המשרד, ואינה מהווה תנאי סף.  שהושלמו מ- 2013. כמות זו לא צויינה בתנאי  סעיף 3.1 

הסף. האם מילוי של פחות מ- 9 פוסלת את 

המועמדות ? 

הפרויקטים שיש למלא הם מהסוג  האם 9 הפרויקטים שיש למלא בטבלה הם  נספח ג' 
  .14

שהאדריכל מעוניין לקבל לתכנונו  מהסוג שתכנונו יידרש כמפורט בסעיף 3.2.1  סעיף 3.1 

בעתיד. כדי לתכנן פרויקטים מהסוג  או פרויקטים כלליים שהמועמד מתמחה 

המצוין בסעיף 3.2.1 לטופס ההצעה  בהם? 

עליו להצביע על נסיונו בתכנון 

פרויקטים מסוג זה. 

התשובה שלילית.  האם ניתן לכלול ברשימת הניסיון המקצועי,  נספח ג' 
  .15

פרויקט בהיקף שמעל 15,000 מ"ר אשר  סעיף 3.1 

המעטפת גמורה וכרגע עוסקים בהשלמת 

ובעבודות פנים לקראת גמר (ריהוט קבוע 

ונייד)? 

הדבר אפשרי, אולם כדי לקבל עבודת  האם נדרש לציין 3 פרויקטים סה"כ מתוך  נספח ג' 
  .16

תכנון מסןג מסוים, על האדריכל  האפשרויות (מבנה חינוך, מבנה ספורט, מבנה   3.2.1

להצביע על נסיון ספציפי בסוג זה של  ציבור אחר , סעיפים 3.2.1.1-3.2.1.3)? ואם 

מבנים.  כן, האם אפשר לציין 3 פרויקטים מקטגוריה 

אחת בלבד? 

או שצריך לציין 3 פרויקטים מכל קטגוריה? 

כלומר 3 פרויקטים של מבנה חינוך, 3 

פרויקטים מבנה ספורט ו-3 פרויקטים מבנה 

ציבור אחר? 
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התשובה חיובית. אם כי ניתן להוסיף  האם סעיף 3.1 (9 פרויקטים) + סעיף 3.2.1 (3  נספח ג' 
  .17

שורות לטבלה, במידת הצורך.  מבנים לפחות) נכללים בטבלה הכוללת?    סעיף 3.4 

השאלה אינה ברורה. אולם, ניתן  אדריכל ששימש כמנכ"ל ובעל חברה פרטית  נספח ג' 3.5 
  .18

להצביע גם על נסיון של אדריכל  משלו וצבר ניסיון רלוונטי להזמנה זו. והיום   

המועסק במשרד, אף אם נסיון זה  הינו אדריכל, מנכ"ל ובעל החברה בשם 

נצבר תחת אישיות משפטית אחרת  המציע. 

(לדוגמא במשרד שהאדריכל עבר בו  האם הניסיון שלו יכול להיחשב כניסיון 

בעבר).  רלוונטי לתנאי הסף? 

  

הדרישה אינה לטופס 4, אלא ל:  על פי הדרישה, יש להעביר חשבון סופי לכל   
  .19

"חשבון סופי של המועמד בתוספת  פרויקט בנוסף על טופס 4?  האם ניתן  נספח ג' 

אישור של תעודת גמר של הפרויקט."  להעביר או חשבון סופי או טופס 4 לפרויקט?  סעיף 7.3.4 

יש לצרף דפי ריכוז של חשבון סופי  מה הכוונה בסעיף 7.3.4 בנספח ג'?   נספח ג' 
  .20

לשכר הטרחה של המציע , ועותק של  "חשבון סופי של המועמד בתוספת אישור של  סעיף 7.3.4 

תעודת גמר של הפרויקט.  תעודת גמר של הפרויקט. על כל חשבון יש 

 לרשום באופן ברור לאיזו שורה בטבלה הוא 
מתייחס". 

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההזמנה, לרבות החוזה על   .3
נספחיו, יגבר האמור במסמך זה. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.   .4
      

 

בברכה, 

החברה למשק וכלכלה של 

השלטון המקומי 
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