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2020פברואר20
 כ"השבטתש"פ

 20.02.2020מפגש מציעים מיום פרוטוקול 

 שהתקיים בחדר ישיבות החברה הכלכלית, הוד השרון

 
 נווה נאמן  בהוד השרון לניהול תכנון והכנת תב"ע לאזור התעשיה –2/2020הליך 

 
 נוכחים:

מנכ"ליתהודהשרוןחברהכלכליתעירוניתלפיתוחבע"מ)להלן:"חכ"ל"(.-גב'גליתפוגל

אדריכלהעיר,עירייתהודהשרון-מריואברוביסה

עלפיהרשימההמצורפת-משתתפיםנוספים

 שם הנציג החברה/המציעשם  מס'

שירהגוטמןנעמהמליסאדר'1

נתיממןאולניק .א2

לייטרסדורףבןדייןאדריכלים3
ומתכנניערים

טומילייטררסדורף,אוהדבןדיין

כפירנויAMCGאביב4

אלונהליפשיץאלונהליפשיץאדריכלים5

הריברנדהריברנדאדריכלים6

אריקשוהם,איזיליטמנוביץפוגלשוהםאדריכלים7

גביינצ'יקגביינצ'יק,ערןמבל8

ויינברגיואבפזכלכלהוהנדסה9

עופרהאברהמיחושןניהולפרוייקטים10

============================================================================== 

 מהלך הדיון:

 שאלות ותשובות:

 לשלבי התכנון? לוח זמניםהאם על המציע להציג  - ש

 המציע לא צריך להציג לו"ז. לוח הזמנים  כפי שנכתב במענה לשאלות הבהרה: – ת

.ההתקשרותהסכםחתימתמיוםחודשים6–א.השלמתהכנתמסמךהמדיניותואישורובועדההמקומית


אישורמסמךמיוםחודשים9-יתחוזהמבוועדההתכניותלהפקדתב.אישורוהחלטתהועדההמקומית
המדיניות.


 
מציעיםשוניםבחלוקתהעבודהביןהמתחםהמזרחילמתחםהמערבי.2ישאפשרותשיזכוהאם–ש

לא.המציעשייבחר,ייבחרלשניהמתחמים.גםהבה"תנדרשלשניהמתחמים.–ת



 

2 

 

מההשטחהבנויבפועל?–ש

חלקמהעבודהיהיהלדייקאתהזכויותהמאושרותהיום,הןעלפיתוכניותשמומשו-יואברוביסהמרחיב-ת

מחלקיםיךולבדוקא.,וביחסלהיתריהבנייהוהןעלפיתוכניותבתוקףשטרםמומשו,נקודתיותומתחמיות
.תהזכויותאתיתר


ייהומלאכה.ישתוכניותנקודתיות.כלזהאזורהתעשייההמערבי,כוללתעשייה,תעשייהחקלאית,תעש

מצבנכנסבמובןהשמאיומבחינתהיקףהזכויות.לצריךלתרגם
התוכניתהמתאריתבדיוניםובעתירותבביהמ"שהעליון.מדוברעלהכפלתזכויות.

תוספתשימושים,להפוךאתהאזורלאזורתעסוקהמתקדם.–המטרה
תקטנותשבתהליךאואיחודתוכניות.מסמךהמדיניותיאפשרלשחררתוכניו

מסומןכאזורללאשינוי.יחדעםזאתישלשקולתוספתמסויימתשלזכויותולהציגזאת–המתחםהמזרחי
לועדההמחוזית.




מיהמזמיןומימממןאתהעבודה?–ש

החברההכלכלית.המימוןשלהעירייה.איןגורמימימוןאחריםכמומשרדיממשלהאורמ"י.–המזמין-ת



מיצוותהיועציםשצריךלהציגבהצעה?–ש

 .בשלבההצעהיגישהמציעאתשמותמנהלהפרוייקט,היועץהכלכליוהאדריכלהראשי-ת
 
פירוטעלותהשמאי.–ש
התוספתהמבוקשתעבורהכנתחלופות,תוכניתללאטבלאותאיזוןו2ישלהציגאתהשכרהמבוקשעבור-ת

טבלאותאיזון.


מיהנציגיםמטעםהמציעשישלהציג?-ש
ישלהציגהןאתנציגחברתהניהולשינהלאתהפרוייקטבפועלוהןאתנציגחברת/משרדהתכנוןשיתןאת-ת

המבוקש.שרותיהתכנוןבפועל.הםשצריכיםלהיותבעליהנסיון


בטבלתהנוכחים(10ו9שאלותשלשנינציגימציעיםשהגיעובאיחור)משתתפים


עדכמהמגביליםאתהחקרלתחוםהקוהכחולבמסמךהמדיניות,אושישגםלהתייחסלתוכניותמסביב,-ש
/א.2/1400,הר/48/1כמומתחמיתעסוקהבתמ"א


סביבהמבחינהסטטוטוריתלהתייחסגםלניתוחהצריךחלקמהניתוח-ת

מההכוונהל"פרוייקטשהושלם"האםתוכניותבנייןעירשקיבלותוקףאוגםתוכניותבשלבהפקדה?-ש
תוכניותמאושרותשקיבלואישורלמתןתוקף.-ת

.נסיוןשלהמציעבניהולתכנוןאוסעיףההתרשמותהמציעבסיוןינהניקודשלישחוסרבהירותלגבי–ש
מצורפתהטבלהכפישמופיעה:סיוןשלהמציעבתכנון?ינ

 ניקוד  תיאור  אמת מידה
 מס' פרוייקטים –נסיון 


מתן התרשמותמניסיונושלהמציעב

בסעיףשירותי ניהול תכנון  בתחום
5.1 השנים5.2ו עם2015-2019בין ,

תעסוקה, במתחמי לנסיון יתרון
תעשייהועסקים.


פרוייקטהחלמהפרוייקטהשניבגיןכל
נקודותלכלפרוייקטוסה"כ15יזכהל

פרוייקטים(3מקסימום)נקודות 45–

45 

מהפרוייקטים כללית התרשמות
וניהול שביצעהמציעבתחוםהתכנון

כאמור לוחות-תכנון התכנון, רמת
הזמנים,איכותהביצוע,היקפים.

 30

המציע מנציג כללית התרשמות
ונסיונו הפרוייקט את שינהל

ההתרשמותתהיהעלבסיסראיון.
הצוות של קו"ח להצעה לצרף יש

15 
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המקצועיבתחוםניהולתכנוןמתחמי
תעסוקהותעשייה.

המוצע.

הראשי, מהמתכנן כללית התרשמות
מטעם המוצע התוכנית( )אדריכל
בתכנון המקצועי ונסיונו המציע

חמיתעסוקהותעשייה.מת

ההתרשמותתהיהעלבסיסראיון.
הצוות של קו"ח להצעה לצרף יש

המוצע.

10 

 100 סה"כ



להלןהתיקוןלטבלתהניקודבגיןמרכיבהאיכות–ת

 ניקוד  תיאור  אמת מידה
 מס' פרוייקטים –נסיון 


מתן התרשמותמניסיונושלהמציעב

בסעיףשירותי ניהול תכנון  בתחום
5.1 השנים5.2ו עם2015-2019בין ,

תעסוקה, במתחמי לנסיון יתרון
תעשייהועסקים.


בגיןכלפרוייקטהחלמהפרוייקטהשני

נקודותלכלפרוייקטוסה"כ15יזכהל
פרוייקטים(3מקסימום)נקודות 45–

45 

מתן התרשמותמניסיונושלהמציעב
שירותי תכנון  בסעיף ו5.1בתחום

עםיתרון2015-2019ביןהשנים5.2 ,
תעשייה תעסוקה, במתחמי לנסיון

כאמור התכנון,-ועסקים.תכנון רמת
הביצוע, איכות הזמנים, לוחות

היקפים.

בגיןכלפרוייקטהחלמהפרוייקטהשני
נקודותלכלפרוייקטוסה"כ10יזכהל

פרוייקטים(3מקסימום)נקודות 30–

30 

 כללית מנציג המציע התרשמות
ונסיונושינהל הפרוייקט את

המקצועיבתחוםניהולתכנוןמתחמי
תעסוקהותעשייה.

ההתרשמותתהיהעלבסיסראיון.
הצוות של קו"ח להצעה לצרף יש

המוצע.

15 

 כללית ,מהמתכנן הראשיהתרשמות
מטעם המוצע התוכנית( )אדריכל

ונסיונו בתכנוןהמציע המקצועי
מתחמיתעסוקהותעשייה.

ההתרשמותתהיהעלבסיסראיון.
הצוות של קו"ח להצעה לצרף יש

המוצע.

10 

 100 סה"כ



 
 
 
 

כשהוא חתום על  (20/02/20)פרוטוקול מפגש מציעים מיום  מסמך זהההצעות בצירוף הנכם נדרשים להגיש 
 0013:בשעה  20/2020/25 'ד עד ולא יאוחר מיום ידיכם











בכבודרב,

מנכ"לגלית פוגל, 


