
 

 

   

   

 2022פברואר  23רביעי  יום:תאריך
 כ"ב/אדר א/תשפ"ב                      משתתפי המכרז 

 באר יעקב  עיריית
 

 שלום רב,  

 מכרז קשרי קהילה   4/22מכרז פומבי : הנדון

 1מסמך הבהרות 

לשאלה,    עירייה( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת העירייהה   –באר יעקב )להלן    עיריית
נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת ה  על ידי משתתפי המכרז  עירייה  כפי שהופנו אליה 

מסמכי המכרז  לשאלת ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל  
 ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א
 

 תוצאה תשובה שאלה  מס'

 הודעה:

 התמורה₪ כולל מע"מ.  16,200במסמכי המכרז נפלה טעות. התמורה בעד השירותים אינה 
 ₪ כולל מע"מ  15,00היא  הנכונה

במשרדי המנהלת  הרינו להבהיר, כי משרה מלאה, חמישה ימי עבודה מלאים 
 . ₪ כולל מע"מ 25,000תזכה בתמורה של 

ביצוע    .1 לצורך  הפעילות  מנהל  לטובת  יעמוד  תקציב  איזה 
הפעולות הדרושות? פעולות כגון הפקת עזרי שיווק, שילוב 

 טכנולוגיה וכוח עזר נוסף לצורך קידום הפעולות 

ככל שיידרש  
יקבע תקציב  

ע"י   מנהלתל
העירייה  

 . באישור רמ"י

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

מעבר   .2 השתתפות  מצריכות  שהוצגו  מהפעילות  חלק  האם 
בשעות  ציבור  שיתופי  לדוגמא  שהוגדרו?  העבודה  לשעות 
הערב? אם כן איך מחושב התגמול? מה הפתרון במקרים 

 אלו? 
 

כן. במקרים  
כאלה ניתן  

יהיה להוריד  
  את השעות 

העודפות  
שבוצעו ביום  

מסויים  
בימים  

  אחרים.
מובהר, לא  
ניתן לצבור  
ימים מעבר  

לאותו  
 החודש. 

 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

הדרישה למיפוי נתונים על תושבים. האם הצפייה שיעשה   .3
 ידני?  

הצפייה  
שהדבר יעשה  

ממחושב  

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.



 

 

בשלב ראשון  
בשימוש  
בתוכנות  

 אופיס 
המיועדת   .4 נתונים  לאיסוף  חכמה  מערכת  לרשות  יש  האם 

 לצורך זה או קימת כוונה להקים מערכת כזו? 
בתנאי  שינוי אין  לא.

המכרז כמפורט  
 בשאלה. 

האם יעמוד לרשות היועץ צוות שיסייע בהפעלת השירותים   .5
 שמתוארים או שעליו להיות מי שמקים את הצוות? 

  

לא יעמוד  
צוות לרשות  

היועץ.  
הפעילות הינה  

של היועץ  
למול אגפי  

העירייה  
 השונים.  

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

 נדחה. לא. ליועץ טלפון ומחשב לצורכי עבודה? האם הרשות תספק   .6
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז
עם   .7 להתקשר  היועץ  על  האם  הסברה,  חומרי  הפקת 

חברה/ספק לצורך ההפקה. מה התקציב שעומד לכך? האם 
הנוכחי,  המכרז  במסגרת  גם  לביצוע  תקציב  להגדיר  ניתן 

 היכולת לבצע זאת.בהנחה ויש לספק מטעם היועץ את 

תקציב ייקבע  
בהמשך על  
 ידי העירייה. 

 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז
נודה על קבלת הערכה בכמה שיתופי ציבור מדובר ? האם   .8

איך  ולא  במידה  המקובלות?  העבודה  שעות  במסגרת  זה 
 יעשה התגמול או הסידור במקרה הזה? 

אין הערכה  
 בשלב זה. 

 נדחה.
 

שינוי בתנאי  אין 
ו/או הוראות  

 המכרז
ניתן לכלול    .9 לעיתים נדרש בשיתוף ציבור צוות רחב, האם 

עם  התקשרות  במסגרת  תוספתית  לפעילות  עבודה  שעות 
 החברה 

 . נדחה לא.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז
ספק   .10 לאתר  צריך  היועץ  האם  לעיתונות.  מודעות  הכנת 

בהנחה ולספק יש אפשרות להעניק שיכתוב תוכן למודעות?  
 שירות כזה איך יתומחר? 

מסמכי  
המכרז  
על   ברורים.

הספק ליתן  
שירות כתבות  

במידת  
הכנת   הצורך.

כתבות לא  
תהווה עילה  

לקבל שכר  
 נוסף. 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 - המכרז

מניסיון של הספק חלק ממפגשים בהם מעורבים תושבים   .11
. כיצד יעשה התגמול במקרים  17:00אחרי מתקיימים 

אלו? האם לצורך הערכות והשתתפות במפגשים אלו  
 היועץ יוכל להגיע בשעות אחרות באותו השבוע? 

הבקשה   כן.
 . התקבלה

 
יש שינוי בתנאי  
המכרז כמפורט  

 בשאלה. 
+  291על פי תעריפי משכ"ל יועץ בכיר שכר שעתי הנו   .12

כולל מע"מ לשעה. האם ₪  160מע"מ לשעה ובמכרז הוצע 
העירייה מוכנה לשקול הגעה פיזית של יומיים בשבוע. יחד 
עם זאת יינתן מענה שוטף ע"י היועץ והפעילות תינתן ע"י  

 הספק באופן מלא. 

 לא.

 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז



 

 

האם ניתן להוסיף מרגע מתן הוראת ההקפאה תינתן    .13
יום בגינם יקבל הספק   30לספק תקופת התארגנות של  

תגמול וזה לצורך הכנת מסמכי עבודה, הודעה לממשקים  
הרלוונטיים מולם פעל היועץ, הכנת החומרים למנהל  

 הפעילות וכדומה.  

 . נדחה לא.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
ניתן לבצע שינוי בסעיף זה מכוון שהתשלום ניתן על האם   .14

שעות מרגע   48חודש שקדם לביצוע הפעילות. נבקש שתוך  
הוגשו  השעות  עוד  כל  הרלוונטי  הפעילות  מנהל  חתימת 
בהתאם לתככנית העבודה והמשימות שהוגדרו. הגזברות 

 תחליט אם לאשרם 
 

 . נדחה לא
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

הכוונה   .15 האם  הטכני?  המפרט  מהו  להבהרה  נדרשת 
כל השירותים   29-עד ג  25- השירותים שמופיעים בעמודים ג

. 

נספח ו  
למפרט  

  השירותים
הוא מפרט  
.  השירותים

עד   25-מגעמ' 
 . 29-לג

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

ימים הגעה    3נודה להבהרה בעניין שעות העבודה למשרה.    .16
בהגעה למשרדים ועוד יומיים עבודה מחוץ למשרדים? מה 

 אחוז המשרה הנדרש?

  3משרה   60%
ימי עבודה  

מלאים  
במשרדי  
אין   המנהלת.

דרישה לשני  
ימי עבודה  

נוספים.  
אפשר ותוגדל  
היקף המשרה  
וכך יוגדלו ימי  

העבודה  
והשכר,  
כמפורט  

בתנאי  
 המכרז.

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

המציע פועל שנים בתחום ומתמחה בכל הנושאים שהוצגו.   .17
לפחות   לו  יש  כן  לצורך   3ועל  המכרז.  לתחום  מומחים 

כך  אחד?  מיועץ/נציג  יותר  להציע  ניתן  האם  כוח  מכפלת 
שיאפשר  וכזה  משלים  יותר,  מקיף  פתרון  יינתן  שלרשות 

מחלה/קורונה/חירום/אחר. נודה לתת מענה גם במידה של 
ג בעמוד  שציינתם  כפי  הבקשה   2.6.3סעיף    28-לאישור 

העובדים מטעם הספק יהיו בעלי הכישורים הדרושים על 
 פי המפרט. 

  

ניתן להציג  
יועץ אחד  

אשר יעניק  
את 

השירותים  
במשרדי  
 .המנהלת

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

בהתקשרות שעתית קבוע )ריטינר( ובמידה וכן  האם מדובר    .18
האם זכאי הספק להיעדרות בתשלום בימי חג המוגדרים 

 ימי מנוחה? 
 

הרייטנר כולל  
שלושה ימי  

עבודה מלאים  
  8של לפחות 

שעות עבודה  
במשרדי  

המנהלת.  
הספק לא  

יהיה זכאי  
 לתשלום 

חג   בימי
המוגדרים ימי  

 מנוחה? 
 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
אות  ו/או הור

 .המכרז



 

 

האם קיימת אפשרות לספק  לשלב במסגרת סל השעות  שני    .19
שימצא  ויועץ  הפעילות   את  שיתמוך  בכיר  יועץ,  עובדים 

 באופן קבוע ברשות . 

 . נדחה לא.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
האם תוכל החברה להרחיב את השירותים הניתנים לרשות    .20

 העיסוק אילו מתמנה היועץ לתחומי תוכן נוספים בתחום 
  

 . נדחה לא.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון    .21

מתנאי  המציע  הסתייגות  משום  ולפסול  כאמור,  המכרז, 
על  -פי שיקול דעתה המלא." -את הצעת המציע על הסף, 

להחריג א'    מבקשים  נספח  המציע    -את  ניסיון  פירוט 
נפרדת  טבלה  לצרף  ולאפשר  הנ"ל  מהאיסור  והמלצות, 
בוורד בהתאם לנספח א', וזאת לטובת הצגת הניסיון באופן  

 קריא, נגיש וברור. 
 

 . התקבל כן.
 

שינוי בתנאי   יש
ו/או הוראות  

 .המכרז

למציע ניסיון לגוף ציבורי במתן שירותי ניהול תחום "קשרי    .22
קהילה" או קליטת תושבים במסגרת הסכם גג או הסכם 
ניהול  ניסיון בייזום או כעובד בגוף ציבורי,  פיתוח לרבות 

 ."2021-2015ותכלול תהליכי שיתוף ציבור במהלך השנים  
א. האם מדובר בפעילות של ניהול ק"ק או שת"צ שאינו    –

 תחת קליטת תושבים או בהסכם פיתוח. 
 יתוח ? ב. מה המשמעות של הסכם פ

 

השאלה לא  
 ברורה.  

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

לא   .23  ? העלות  ומה  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  ניתן  היכן 
 מצאנו לכך אזכור במסמכי המכרז או באתר העירייה . 

ניתן לפנות  
משרדי  

העירייה. יש  
לפנות  

למחלקת  
הגבייה  

כמפורט  
במסמכי  

 המכרז.

 . נדחה
 

בתנאי  אין שינוי 
ו/או הוראות  

 .המכרז

ושת"צ  .24 ניהול  שרותי  במתן  בניסיון  מדובר  בקליטת   האם 
תושבים בהסכמי גג בלבד או ניתן להוסיף ניסיון בשירותים 

 אלו גם מפרויקטים נוספים שלא במסגרת הסכמי גג ? 
 

אפשר להציג  
ניסיון  

באכלוס  
שכונה חדשה  
שלא במסגרת  

 הסכם גג. 

 . התקבל
 

שינוי בתנאי   יש
ו/או הוראות  

 .המכרז

טעות האם    –  3חסר סעיף    –טבלת אמות המידה    –  9עמוד    .25
 סופר ? 

 

מדובר  
 בטעות. 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז
ניסיון    .26 גם  ציבורי"  "גוף  הגדרת  תחת  להוסיף  ניתן  האם 

 מחברות ממשלתיות ? 
 

 . התקבל כן.
 

שינוי בתנאי   יש
ו/או הוראות  

 .המכרז
₪ כולל הוצאות   16,200האם סכום התשלום הקבוע בסך    .27

)לדוגמת   חומרי הסברה, הקמת נלוות  גרפי, הפקת  עיצוב 
מקום  השכרת  כיבוד,  מדיה,  ניו  ופעילות  אינטרנט  אתר 

 לקיום מפגשים וציוד לוגיסטי( ?
 

הכל כלול. לא  
תהיה תוספת  

 שכר.

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז



 

 

לצרף המלצות גם מחברות ממשלתיות וחברות    האם ניתן  .28
 פרטיות ?

 

כן, רק  
מחברות  

ממשלתיות.  
אין לצרף  

אישורים או  
המלצות  
מחברות  
 פרטיות. 

התקבל חלקית  
 .בלבד

 
שינוי בתנאי   יש

ו/או הוראות  
 .המכרז

אני מציע ליתן לעירייה את כל השירותים על פי מכרז זה   .29
של   קבוע  חודשי  לסכום  מע"מ.   16,200בתמורה  כולל   ₪

את   להגדיל  האופציה  שמורה  לבד  ב  היקף לעירייה 
של   קבוע  חודשי  לסכום  כולל   27,000ההתקשרות   ₪

המינימום   –"  .מע"מ בין  הריטיינר  טווח  מושפע  ממה 
 למקסימום ?  

 

מהיקף  
 המשרה. 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 .המכרז

 

 בכבוד רב,                                        

 רו"ח דני אורן            

 העירייה מנכ"ל                                                                  

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי  והנספחים לו  מסמך זה  
ו/או ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל  ההבהרה  

 הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת        שם המציע          תאריך           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


