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  2021, ביוי 14
 ,לכבוד

  2021/8 פומבי מס' משתתפי מכרז
  

  ,אדון/גברת כבדים
  

  תכון, הקמה והפעלה של מרכז חיוכי למקצועות הטלוויזיהל 21/208מכרז פומבי מס'  הדון:
   1 תשובות הבהרה מס'

 -מטעם המשתתפים במכרז, להלן הבהרות מטעם העירייה  הבמעה לשאלות ההבהר

  
סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

1.   

1  
רשום שהתחרות במכרז היא על סך 
התמורה הכספית שתשולם לעירייה 

קיימת  -ובהמשך המכרז יש גם מדד איכות
 סתירה

תעשה בהתאם מובהר, כי בחירת ההצעה 
פרמטר  -למכרז  17בעמ'  14להוראות ס' 

  .60% -ופרמטר המחיר  40%האיכות 

2.   

2.10  
ועד חודשים ממ 36תקופת ההקמה מוגדרת 

. אין אישור ההתקשרות ע"י שר הפים
התייחסות כלל לתאריך מתן אישור הבייה 

: לוי בעירייה. יש להוסיף לסעיף זהאשר ת
 כפר קאסם.ממועד היתר הבייה מעיריית 

חודשים לתוכיות והיתר  12או לחילופין, 
 חודשים לבייה 24בייה ועוד 

  ההערה מתקבלת. 

מובהר, כי ממועד אישור ההתקשרות ע"י 
חודשים  12 יעמדו לרשות היזם שר הפים

  חודשים לביה.  24 -לקבלת היתר ביה ו

3.   

9.4  
כתוב שהזוכה אחראי מרגע הזכייה על 

מיעת פלישה שמירה בקרקע לרבות 
האם הכווה לאחר אישור  - ותוספות בייה

  שר הפים?

  .כן

  א.3

 450,000 -כתוב שחצי מהתשלום של ה  9.8
משולם עם הודעת הזכייה והחצי +מע"מ ₪

השי עם אישור שר הפים. ומגד במקומות 
אחרים במכרז כתוב שאישור הזוכה כפוף 

כל יש להדגיש כי  -לאישור שר הפים
  ישולם רק לאחר אישור שר הפיםהתשלום 

  או לחילופין הצעתיו:
  שליש מהסכום עם הודעת הזכייה 

  עם קבלת אישור שר הפים -שליש שי
  עם קבלת היתר בייה -שליש אחרון

  התשלום יבוצע באופן הבא:

  ימים ממועד הזכיה. 10בתוך  40%

ימים ממועד אישור משרד  10בתוך  40%
  הפים.

קשה ממועד אישור הבימים  10בתוך  20%
  .להיתר ע"י הועדה המקומית
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סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

4.   

כתוב שהעירייה יכולה לדרוש את התשלום   1.3

עבור כל תקופת השימוש בתשלום מהוון 

מדובר בדרישה לא סבירה. סכום  -אחד

. גם ₪ליון ימ 13התשלום הוא לא פחות מ 

  לא הוצעה החה בגין ההיוון.

התשלום צריך להיות ממועד קבלת טופס 

4.  

צריך להל לוח זמים מיום קבלת ההיתר 
ועד סיום הבייה ותחילת התשלומים בגין 

  הקרקע

דמי החכירה ישולמו בתשלומים  -
שווים ורצופים ואפשרות  חודשיים

לתשלום מהוון אחד תעשה רק 
 .בהסכמה הדדית

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -

הצדדים יהיו רשאים בהסכמה 
הדדית לקבוע פריסת תשלומים 

  .ותרקצרה י
 

היה ת תחלת תשלומי התמורהה -
   ממועד קבלת אישור השר.

5.   

  טבלה
כתוב "העמדת השטח לרשות היזם בתוך 

יום מהמועד הקובע". במכרז זה המועד  30
הקובע הוא מועד הגשת המכרז. דרוש 

  הסבר

 94עמ'  9ר' הגדרת 'היום הקובע' ספח יא
המועד הקובע לעיין " -מתחת לטבלה 

תכית  אישור מועד -ספח זה בלבד 
 ובכפוף התכון הרשויות ידי עלהפיתוח, 

הפים  שר מאת בכתב אישור שהתקבל לכך
, השיים מבין המאוחר לפי, להתקשרות

 של התחייבויותיו מלוא לקיום ובכפוף
 למסמכי בהתאם, זה למועד עד היזם

  ".זה ולחוזה המכרז

6.   

1.4  
 5%כתוב מקדמה או של חודש אחד או 

. לא מובן בגין איזה תקופה ם כולו.מהסכו
הרי לא הגיוי שתשולם שכירות על הקרקע 
לפי אישור שר הפים ולפי קבלת היתר 

  .בייה

מדובר בתשלום של דמי רציות, אשר 
יושבו אם העסקה לא תאושר. סכום 
המקדמה עפ"י האומדן עומד ע"ס של 

+ מע"מ, הסכום יעודכן לפי  ₪ 43,350
הסכום יופקד  סכום ההצעה שתזכה בפועל.

באמות בידי משרד עורכי הדין בראש 
  סומך.

7.   

רשום כי כל העבודות צריכות להתבצע תוך   1.7
חודש אבל אין התייה מקבלת היתר  36

  בייה
חודש צריך גם לתכן, גם  36כלומר תוך 

לקבל היתר בייה וגם לסיים לבות. צריך 
  לייצר לוח זמים:

 זכייה במכרז .1
 הפיםקבלת אישור שר  .2
הגשת תכיות לאישור עיריית כפר  .3

 קאסם
 קבלת היתר בייה .4
 סיום בייה .5

  4קבלת טופס  .6

  לעיל.  2ר' מעה לשאלה מס' 

8.   

15.7  
כתוב שאפשר להאריך את התקופה ששר 
הפים מאשר עד שתיים ממועד החלטה על 

ת הזוכה. צריך להבין מה זה אומר מבחי
  ?התשלום. מתי משלמים את המקדמה

  .6לשאלת הבהרה מס'  ר' תשובה

9.   

5  
הפקות מקור לפחות.  8בסעיף זה כתוב 

  כתוב לפחות אחת. יש יגוד 4.3בסעיף 

 5תאי הסף היו הפקת מקור אחת, בס' 
הפירוט היו אפשרות להפקות מקור 
מסוגים שוים. ככל שיהיו הפקות מקור 
רבות יותר הציון ברכיב האיכות יהיה גבוה 

  יותר.
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סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

10.   

15  
 36כתוב שוב שצריכים להשלים הכל תוך 

חודשים מיום אישור שר הפים. שוב אין 
  .התייה של קבלת היתר בייה

  לעיל. 2ר' מעה לשאלה מס' 

11.   

משטח  50%מהתב"ע הובן שמותר לבות   19
הקרקע. האם יתן לקבל אחוזי בייה 

 -מיתרת הקרקע. שטח הבייה המתוכן
  מ"ר. 10,000

הביה מתייחסת לכלל המקרקעין  תכסית
לבות  מ"ר, דהייו יתן 41,160ששטחם 

על המקרקעין סך כולל של בקומת הקרקע 
הקלות. במילים אחרות  לפי מ"ר 20,805

מ"ר  6,000התכסית המיועדת למגרש היה 
והעירייה רואה בחיוב תוספת שטח תכסית 

וספים בכפוף מ"ר  2,000למגרש של עד 
   .מוסדות התכוןלאישור 

12.   

הואיל 
הראשון 
  בעמוד זה

יתן יהיה לרשום הערת מבקשים לשות כי 
אזהרה לטובת הזוכה לאחר קיום התאים 
המתלים. כן יהיה יתן לשעבד את המגרש. 

והלאה  96(סותר את מה שכתוב בסעיפים 
לחוזה רשות השימוש המציין כי יתן יהיה 
לרשום הערת אזהרה רק לאחר השלמת 

  הפרוייקט.הקמת 

לא יתן לשעבד את הקרקע בטרם יוקם 
  הפרוייקט החיוכי שוא המכרז במלואו.

13.   

7  
מבקשים להדגיש ולהוסיף כי במקרה של 
ביטול החוזה תשיב העירייה גם את שכר 

  +מע"מ₪ 450,000 -ה קרי הטרחה לעוה"ד

מאושר. ככל שההתקשרות לא תאושר ע"י 
 משרד הפים ו/או מליאת מועצת העיר

  .שכ"ט ששולם יושב

14.   

סעיף אחרון 
  בעמוד זה

מבקשים להדגיש ולהוסיף כי במקרה של 
ייה גם את שכר ביטול החוזה תשיב העיר

  +מע"מ₪ 450,000 -ה הטרחה לעוה"ד קרי

שכ"ט יושב רק במקרה של ביטול החוזה 
החלטת עקב החלטה של משרד הפים או 

  העירייה ולא עקב הפרת ההסכם ע"י היזם.

15.   

למחוק את הפסקה השיה של  מבקשים  1.4 -ו 1.3
 הסעיף:

"לעירייה הזכות לדרוש את תשלום 
התמורה לכל תקופת השימוש בתשלום 

  מהוון אחד". 
יש לחדד ש"התמורה: הכווה היא לדמי 

  השכירות של שה אחת בלבד.
  

  לעיל. 4ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

16.   
1.7  

חודשים ממועד  36התקופה צריכה להיות 
  היתר ביה.קבלת 

  לעיל. 2ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

17.   

6.2  
  צריך להוסיף גם חברת אחות.

בבעל מיות המחזיק "... –כך בדיוק רשום 
מהבעלות בו/מכ"ל (במקרה  50%בלפחות 

 "של מציע שהוא חברה).
  

18.   

 שאישרהיש לרשום "על בסיס התוכית   9.1
 העיריה..." ולא שהכיה...

  

מבלי לגרוע, ככל שהעירייה תכין  מאושר.
את תכית הפיתוח בטרם התקבל אישור 
שר הפים להתקשרות, היזם יצטרך 

 למוסד החיוך להתאים את הבקשה להיתר
  לתכית הפיתוח.

19.   
9.2  

העיריה צריכה לספק קודת חיבור מים 
  וביוב בכיסה למגרש.

מאושר, בכפוף לתשלום אגרות והיטלי 
  פיתוח כחוק.
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סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

20.   
9.4  

 לרשוםמבקשים במקום המקרקעין 
  "המגרש"

  ההערה מתקבלת.

21.   

אזהרה אלא  הערתאסור לרשום שעבוד/  ז 14
 96(שוב מפה לס'  ובכפוף להוראות החוזה

  .לחוזה)

  לעיל. 12ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

22.   

דמי שכירות "התמורה עבור המקרקעין".   16
של חודש מראש ולא של שה מראש. יש 

התמורה. עומד  להבהיר את תקופת
 למכרז. 1.4בסתירה עם ס' 

  

מובהר, כי . 6ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 
 -ההצעה המפורטת בספח י' למכרז היה ל

  דום.  12

23.   

 -מע"מ בתוספת מע"מ..." + ₪ 450,000"  17
  מתי ישולמו?

  א לעיל.3ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

24.   

סתירה בין סעיף זה (מסירת חזקה עם   26
למכרז  9.4קבלת אישור השר לעומת סעיף 

המעיק אחריות ליזם על המתחם החל 
 מהמועד בו זכה במכרז. 

  

ההערה מתקבלת באופן שתפיסת החזקה 
במגרש תעשה רק לאחר קבלת אישור שר 

  הפים.

25.   

  ב32
משווי  6%מס רכישה מבקשים לתקן: 
  העסקה על היזם.

היזם ישלם את מס  –השאלה איה ברורה 
הרכישה עפ"י השיעור שיהיה קבוע בחוק 

  במועד הרלווטי לתשלומו.

26.   

שורה שייה, במקום מס  –יש טעות סופר   ג32
 רכישה צריך לרשום מס שבח. 

  

" ימחקו רכוש ומס רכישה מס " –המילים 
  "מס שבח" –ובמקומן ירשם 

27.   
 ממילאכל המחירים הם בתוספת מע"מ   ד32

  

כל הסכומים הים בצירוף מע"מ כדין. 
  הסעיף קיים לצורך הבהרה בלבד.

28.   

היטל השבחה על  :מבקשים לחדד כי  ה32
 התוכית המאושרת באחריות העירייה. 

היטל השבחה על תוכית חדשה או הקלות 
  באחריות היזם. 

  

  כון.

29.   

תשלומי פיתוח על תוספות ביה לפי   ו32
  חדשה ככל שתהיה על היזם. תוכית

מה קורה עם היטלי פיתוח לפי התוכית 
 הקיימת? מה קורה עם מס רכוש?

  

  הפיתוח.היזם יישא במלוא תשלומי היטלי 

כס  2000בשת כידוע,  –לעיין מס רכוש 
 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים 27תיקון מס' 

. המשמעות %0וקבע כי המס יעמוד על 
אלא איפוס  –לחלוטין איה ביטול של המס 

ומר, ככל כהוראת שעה. כל שיעור המס
, אזי מסחליט על השבת הישר האוצר ש

  ככל שזה יחול על המקרקעין היזם יישא בו.
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סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

30.   

על פיו קיים איסור לרשום את זכויות   36
יזם בטאבו וגם לשעבד עד להשלמת ה

  מה עם שעבוד הקרקע? הפרויקט.

  מה עם רישום הערת אזהרה?

  

  לעיל. 12ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

31.   
 . 96סותר את סעיף  36סעיף   36

  

  לעיל. 12ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

32.   

רישום הערת אזהרה רק לאחר הקמת   96
 מתחם החיוך?

מצב זה מסוכן, כי היזם זכה, שילם את 
 –מלוא התמורה, תכן וסיים את הבייה 

  ?כל זאת ללא הערת אזהרה

  לעיל. 12הבהרה מס' ר' מעה לשאלת 

33.   

יהיה קשה לקבל מימון. צריכה להיות   97
התחייבות של העירייה לחתום על כתב 

  התחייבות לטובת גורם ממשכן.
  

  לעיל. 12ר' מעה לשאלת הבהרה מס' 

34.   

99  
רישום פרצלציה בחלקה באחריות ועל 

חודשים ממועד  18חשבון היזם וזאת תוך 
אישור שר הפים. דרישה זו סותרת את 

ע שכל חלקה צריכה להיות בשטח של "התב
  דום לפחות. יש למחוק סעיף זה 40

  סעיף זה מבוטל.

35.   

 1,000,000ערבות ביצוע מבקשים לשות כי   101
התקדמות עם  ₪ 550,000שתופחת עד  ₪

הביצוע. מועד המצאת ערבות הביצוע לא 
  מצוין בחוזה.

  

קובע הפחתה יחסית של הערבות  101סעיף 
הערבות " - ₪ 550,000עד למיימום של 

תופחת באופן יחסי להתקדמות ביצוע 
 550,000מתחם החיוך, עד למיימום של 

₪".  
עם התחלת ביצוע  הביצוע תופקדערבות 

  הם.עבודות הביה וכתאי ל

36.   

האם יתן לבות את המתחם בפיה הצפון   43
מזרחית (מצ"ב תרשים עם הסימון 
המעודכן)? זאת על מת להתרחק משכות 
המגורים הקיימת על מת לפתור בעיות 

  רעש אפשריות

המיקום המדוייק של המגרש במקרקעין 
יקבע במסגרת תכית הפיתוח, כאשר שטחו 

  דום.  12 -לא יחרוג מ

37.   

יתן לחלק את הפרויקט לשיים האם   
מבחית הביוי בכפוף להגשת 

מושקה לכל השטח ולקבלת רפרוגרמה/ג
 היתר בייה לכל הפרויקט: 

  
הקמת בית הספר + אולפן לימודי  -שלב א'

לטובת שימוש בית הספר ועיריית כפר 
הקמת האולם/האולפן הגדול , קאסם

  מ"ר 2000לכסים ואירועי מוסיקה בגודל 
הקמת אולם כסים בוסף, 

הקמת מתחם . מ"ר 1200ואירועים/אולפן 
אמות/ מוזיאון מחול/ אולפן צילום בגודל 

בסוף שלב א . הקמת מגרש חייהר. מ" 350
  4ייתן טופס 

  

  מאושר.
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סעיף/מראה 

 מקום/אחר
 תשובת הבהרה שאלה/ הערה

 4חודשים מקבלת טופס  24שלב ב' יחל עד 
  לשלב א'

   -שלב ב'
הקמת אולם כסים ואירועים/אולפן בגודל 

  מ"ר  1200
הקמת אולם כסים ואירועים/אולפן בגודל 

  מ"ר  350
הקמת אולם כסים ואירועים/אולפן בגודל 

  מ"ר 1000
הקמת אולם כסים ואירועים/אולפן בגודל 

  מ"ר 800
  

  .חתום על ידם על המציעים לצרף להצעתם, ככל שתוגש, העתק של מסמך זה
  

  שמח על הגשת הצעה מטעמכם.
  
  

  בכבוד רב ובברכה,
  

  איתן בראש, עו"ד
  
  
  

 אישור

  

מסמך ") מאשר כי קבלתי את המשתתףאי הח"מ __________________________________ (להלן: "

, הבתי את  האמור בהם ואי מצרף העתק של המסמכים הדרשים 8/2021תשובות ההבהרה במסגרת מכרז 

  לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 חתימה:__________________________     שם המשתתף: _____________________ 


