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לשאלות   מענה  - להכנת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת חקלאית   22/8מכרז פומבי מס' 
 הבהרה

 

 תשובה   ת הבהרה שאל 
ערבות: נבקש לדעת מהו גובה הערבות    .1

המדויקת. בנוסף, אנו מבינים שהערבות  
האם רק   –הינה ערבות הצעה בלבד כלומר 

החברה הזוכה תצטרך להגיש נוסח ערבות  
 ?עם חתימת החוזה

בלבד, לטובת האשכול,  מדובר על ערבות ביצוע 
₪, אשר תועבר בעת חתימת   10,000בגובה 

 .  ההסכם עם הזוכה
 .  בהתאם ( תוקן2מסמך ד)

מועד הגשה: עקב מורכבות הדרישות    .2
להגשה ומספר ימי העבודה המועט (לאחר  

תשובות לשאלות ההבהרה) אנו  קבלת 
מבקשים לדחות את מועד הגשה בשבוע לכל  

 .הפחות

 26.5ריך לתא מועד ההגשה הוארך

מיפוי הפעילות החקלאית ברשויות    .3
הערביות: מניסיוננו הרב, קיים קושי  

משמעותי בהשגת מידע ונתונים מגורמים  
מוסדיים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות  

החקלאית ברשויות  ועוד) לגבי הפעילות 
אלה. כמו כן ישנה בעייתיות רבה גם בביצוע  

סקר שטח ברשויות אלה (נבהיר גם  
שמסגרת התקציב המוצע לתכנון אינה  

לאור   .)מאפשרת להוציא סוקרים לשטח
זאת, אנו מציעים כי סקירת הפעילות  

החקלאית ברשויות הערביות תתבסס על  
ככל שיהיו, ביניהם:   ,מקורות מידע זמינים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד  
להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות,  

יחידות סביבתיות ואיגודי ערים ומקורות  
מידע זמינים אחרים באינטרנט (שכבות  

אנא   .)ממ"ג, עבודות קודמות וכיו"ב
 .אישורך

ניקוד האיכות  כפי שמפורט במסמכי המכרז, 
בהתאם לשיטות איסוף המידע של  גם ינתן  

   ם. המציעי

ליווי לקול קורא חלק ב': חלק   1.1.4סעיף   .4
מההתקשרות עם היועץ הזוכה יכלול מילוי  
הגשת החלק המקצועי של חלק ב'. בהינתן  

כי עדיין לא פורסם הקול הקורא ואין  
וודאות אם יפורסם ומה תהיה תכולת  

העבודה הנדרשת על מנת למלאו, נבקש  
 .להחריג סעיף זה מתכולת העבודה

היועץ מתחייב ללוות את   1.4.3בהתאם לסעיף 
 לקו"ק שלב ב'.  האשכול עד לקבלת התוצאות 

יתווספו  לשלב ב' היה ולאחר קבלת האישור  
  –דרישות נוספות לתוכנית שהוכנה ע"י הזוכה 

 דרישות אלו לא יכללו במסגרת הזכיה במכרז. 
 

   הבקשה לא מתקבלת. 
  לאורך כל מסמכי המכרז מצוין כי הכוונה  .5

היא להקים מתקן לטיפול. מניסיוננו,  
ייתכנו מגוון פתרונות ואמצעים ולא בהכרח  

פתרון אחד של הקמת מתקן טיפול. לכן  
נבקש כי תוצר העבודה יכלול את מגוון  
הפתרונות המתאימים לטיפול בפסולת  

חקלאית ולא רק מתקן אחד כפי שמוגדר  
 .בתכולת העבודה

מגוון  מטרת העבודה היא שהזוכה יציע 
 פתרונות. 

    הבקשה מתקבלת. 

מחיר מקסימום: לאור היקפי העבודה    .6
הנדרשת, מספר הרשויות הנכללות בתוכנית  

וגובה התמיכה שהמשרד להגנת הסביבה  
מקצה לאשכולות, נבקש להגדיל את מחיר  

 .המקסימום לגובה התמיכה

 הבקשה לא מתקבלת.  



 

אבני דרך לתשלום: לא נמצא אזכור לכך    .7
 .במסמכי המכרז. נבקש לפרט מהם

אבני הדרך לתשלום יקבעו בהתאם לאבני  
בתיאום עם הזוכה  אשר יקבעו הדרך לביצוע 

  שמופיעוזאת לקראת החתימה על ההסכם כפי 
 (.  3במסמך ד)

 

 

 תשובה שאלה  

מבקשים להבין למה   - 2.7סעיף   6עמוד   .8
 הכוונה ב"שיתוף של קהילת המשתמשים"? 

בעלי תפקידים ברשויות המקומיות  כינון פורום 
 ואיגוד ערים המשולש

בסעיף זה מצוין כי   -  2.10סעיף   6עמוד   .9
חודשים   7הזוכה יגיש נוסח סופי בתוך  

ממועד הודעת הזכייה בכפוף ללוחות  
 הזמנים של המשרד להגנת הסביבה. 

כיוון שאנחנו לא חשופים למועד המציין  
בהתחייבות שהתקבלה מהמשרד להגנ"ס,  

חודשיים הם גם כך פרק זמן   7  -יוון שוכ
גבולי להכנת תוכני, מבקשים שסעיף זה  

חודשים   7ישונה כך שהמועד המחייב יהיה 
ממועד הזכייה או בכפוף ללוחות הזמנים  

המאוחר  של המשרד להגנת הסביבה  
 מבניהם 

 הבקשה מתקבלת.

מרכיב איכות ההצעה   -   9.5סעיף  12עמוד   .10
כולל "פירוט אופן ביצוע המיפוי". מבקשים  

כי סעיף זה יוגדר כסוד מסחרי/סוד מקצועי,  
כך שמציע שלא זכה לא יוכל לעיין בחלק זה  

 של ההצעה.  

 הבקשה מתקבלת.

:  כלים ארגזי של " אפיון   - 5סעיף  32עמוד   .11
יש להציג סקירה ראשונית וכללית של  

 להתייחס ארגזי כלים אפשריים ו 

גם לדוגמאות, כמענה למטרות העבודה  
 " 'ג מסמךולנושאים המפורטים ב

האם הכוונה כאן היא להציג את 
 העבודה? תמתודולוגיי

 כן

הצגת אזורי ייצור  "  -  1.1.4סעיף  34עמוד   .12
הרכב,  ) וסוגי הפסולת הנדרשים לטיפול

הכמויות ייבחנו   יובהר כי(  כמויות וכיוב'
רק עפ"י מידע קיים  בצורה יישומית ולא 
 .המבוסס על השערות

יש להסביר בכתב את האופן שבו יושג  
  המידע בהגשת המסמכי המכרז בהצעה

 " .מילולית

 

מבקשים כי סעיף זה ישונה ויותאם למצוין  
מרכיבי תוכנית   K002בטופס  2.3בסעיף 

 הבקשה מתקבלת.

 



 

 תשובה שאלה  

לרמת הדיוק  כמויות ייבחנו " –העבודה 
 המרבית, בכפוף למידע הקיים."

 

בניגוד לפסולת מוניציפאלית,   -הנימוק
מדידה בשטח לא תייצג את כמות הפסולת  

והרכב הפסולת המיוצרת על פני שנה או  
עונת גידול. זה גם לא אפשרי לנוכח  

 השטחים העצומים וריבוי החקלאים. 

הדרך היחידה לאמוד פסולת חקלאית היא  
על פי המפתחות המקובלים, בשילוב  

מרכזיים.  ראיונות ושיחות עם בעלי עניין 
ניתן להבטיח כי מסד הנתונים יטוייב בצורה  

האופטימאלית כך שיתבסס על נתונים  
ככל הניתן. יודגש כי לא למשרד   םמעודכני

החקלאות ולא למשרד להגנת הסביבה אין  
מסד נתונים כזה )מסד הנתונים של משרד  

 החקלאות מעודכן חלקית בלבד(.

מבקשים שיצוין   -  1.3.2סעיף  35עמוד   .13
במפורש כי העבודה איננה כוללת ייעוץ  

 בנושא כתיבת חוק עזר  

כפי   מדובר בייעוץ מקצועי לצוות המשפטי
 . 35בעמוד  1.5שמופיע בסעיף 

 לא תדרש כתיבת חוק עזר.  

 הבקשה לא מתקבלת.  

מבקשים שיובהר כי   -  1.4.3סעיף  35עמוד   .14
תיקונים אחד מול המשרד  הליווי כולל סבב 

להגנת הסביבה וכל סבב נוסף יתומחר על  
 בסיס שעתי.

 

 סבבי תיקונים )כולל(.   2 -הליווי יוגבל ל  

 

כן לאור  - כמו  -   1.4.3סעיף  35עמוד   .15
העובדה שכרגע לא ברור מה יכלול קול  

קורא שלב ב', מבקשים כי הליווי יהיה עד  
להגשת התוכנית )=התוצר של שלב א'(  

ואילו הכנת החלקים המקצועיים בהגשת  
הבקשה לשלב ב' תתומחר בנפרד לפי  

 הצורך. 

מטרת העבודה היא ללוות את האשכול עד  
בלת  לקבלת אישור לשלב ב'. היה ולאחר ק

האישור יתווספו דרישות נוספות לתוכנית  
דרישות אלו לא יכללו   –שהוכנה ע"י הזוכה 

 במסגרת הזכיה במכרז.  

 הבקשה לא מתקבלת.  

 

 

 

  3  -מבקשים שיוגבל ל -  1.4.2סעיף  35עמוד   .16
 פגישות של וועדות היגוי 

 תקבלת.  מהבקשה 

כשהזוכה ילווה את  " -  1.2.3סעיף  34עמוד   .17
מבקשים להסיר. הנימוק  –" היישום בפועל 

הליווי של הביצוע איננו נכלל במכרז   –
השירותים ויש לתמחרו בנפרד בהתאמה  

 לתנאים שיקבעו בקול קורא שלב ב'

 אין צורך ללוות את היישום בפועל.  

 הבקשה מתקבלת.  



 

 תשובה שאלה  

"מיפוי מפגעי   -  1.1.3סעיף  34עמוד   .18
 – הפסולת החקלאית" 

נבקש לדעת אילו מקורות מידע זמינים   
עומדים לרשות האשכול לצורך ביצוע  

המיפוי הנ"ל? האם לאשכול יש פקחים  
העובדים בשטח או קשר עם מחלקות  

 הפיקוח ברשויות החברות? 

 בסכום המוצג לא ניתן לבצע מיפוי בשטח  

 

 לאשכול אין פקחים.  

 שבידי האשכול.  העלנו לאתר את החומרים

מקצוע )עובדי רשויות( יסייעו בקבלת  אנשי ה
 המידע.  

ג באתר האשכול קיימים נתונים  במיפוי שהוצ
אשר נאספו מהרשויות שבתוכנית כמו כן  

גנת  המשרד להנתונים ממשרד החקלאות ומ
 הסביבה.  

לדעת אילו נתונים כבר יש בידי   מבקשים  .19
 האשכול? 

האם למועצות האזוריות יש מסדי נתונים  
 עם פרטי החקלאים הפועלים במועצה? 

מה רמת שיתוף הפעולה הצפויה מטעם  
הרשויות? עד כמה הן מכירות את הקול  
הקורא ואת העובדה שהאשכול מתכוון  

 להכין תוכנית לפסולת חקלאית? 

מהיישובים/רשויות יש ועדות  בכמה 
 חקלאיות שמתכנסות באופן סדיר? 

שבידי   העלנו לאתר את החומרים •
 האשכול.  

זורית יש מסד נתונים של  ות האלמועצ •
 . החקלאים הפועלים במועצו

ן הרשויות  ם שיתוף פעולה מלא ביקיי •
  ל הקוראאת הקולאשכול והם מכירים 

 ואת עבודת האשכול בנושא.  
ידוע לנו  לא   –ועדות חקלאיות  •

 ייק  במדו

מבקשים שתתווסף הבהרה כי   –פסדים   .20
התוכנית תתייחס רק לפסדים שמקורם  

 בפעילות חקלאית 

 הבקשה מתקבלת.

יתוקן לערבות ביצוע של   -  12סעיף  44עמוד   .21
 בהתאם  יתוקן  2ש"ח, ונספח ד 10,000

 הבקשה מתקבלת והמסמך עודכן.  

 

 

 


