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 אדריכלים סיור פרוטוקול 
  2022/02שלבי מספר -מכרז פומבי דו

 להשכלה המועצה עבורעבודות בינוי ושיפוצים ( לוהנדסהשירותי תכנון כוללני )אדריכלות ל
  08.05.2022ביום  שנערך במשרדי המל"ג  גבוהה

 

 : השתתפו מטעם המל"ג 
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש  איתמר לוי ,מר 
 מנהל היחידה למינהל וכספים  יוני אבן טוב,מר 

 גב' ליזי בן דוד , ממונה לחוזים והתקשרויות 
 מר עמית כהן, ממונה תפעול ולוגיסטיקה 

 גב' שירן אילוז, מרכזת לחוזים והתקשרויות  
 

יתנה סקירה על תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ותחומי פעילותו, במהלכה נ הסיור כלל התכנסות
סקירת הקמפוס בו פועלת המועצה, הגופים הפועלים בו וההיסטוריה של בניין המועצה וכן 

בשל מצוקת המקום בבניין, הכוונה היא לקדם בניית קומה  .השירותים הנדרשים במסגרת המכרז
 ך לשפץ ולחדש את התשתיות בקומות הקיימות.ובתוך כ שלישית למבנה בהתאם לתב"ע מאושרת

 
 מקיף במבנה, כולל: לאחר ההתכנסות נערך סיור

 משרדים ושטחים ציבוריים בקומת הכניסה ובקומה העליונה. .א
 .חניוןקומת ה  .ב
 גג הבניין. .ג

 
 :והתשובות משרדים ע"י נציגי השאלות שהועלו 

 
 : שאלה .1

 קיימים מקורות תקציביים לבניית קומה שלישית? האם 
 : תשובה

חלק מהכספים קיימים בקרן ייעודית, במקביל יתקיים דיון עם משרד האוצר בדבר תקצוב 
 נוסף. יש צורך בביצוע הערכה עדכנית ומפורטת של העלויות הצפויות.

 
 שאלה:  .2

עבודה מדורגת במסגרתה תיבנה תחילה קומה נוספת, חלק  האם ניתן להציע תוכנית
  מהפעילות תועבר לשם ורק לאחר מכן תשופצנה הקומות התחתונות. 

 תשובה:
שונות תוך הצגת היתרונות והחסרונות בכל שיטה, המשרד הזוכה יוכל להציג חלופות פעולה 

 וכל אפשרות תיבחן לגופה על ידי המועצה.
 

 :שאלה .3
 ?  המבנים הנוספים בקמפוסהאם ניתן לבנות על הגג של 

 :תשובה
 המציעים מוזמנים לעיין בתב"ע שמספרה צוין במכרז.

 
 : שאלה  .4

 ? ר של תכניות לקומה נוספתודהאם יש תיק מס
 : תשובה 

קיימים מסמכים במקומות שונים, אין תיק בנייה אחוד שבו כל התכניות ויש להכין תיק כזה 
 לצורך הבקשה להיתר. 

 



 :שאלה .5
 איכות ההצעה? מי בודק את ההצעות מבחינת 

 :תשובה
ועדת בוחנים מטעם המל"ג בה ישבו נציגי האגפים הרלוונטיים במל"ג, כמו כן ישתתפו נציגי 

ועד בחירת  בדיקת ההצעות, מלווה את המל"ג בכתיבת המכרזחיצוני אשר  אדריכליםמשרד 
 הזוכה במכרז.

 
 :שאלה .6

 האם המשרד המלווה את המכרז יכין את הפרוגרמה? 
  :תשובה

 לא. המשרד שיזכה במכרז הוא זה שיידרש בין היתר גם להכנת הפרוגרמה בתיאום עם
במסגרתה יידרש הזוכה להעמיד צוות יועצים המל"ג. הודגש כי מדובר בשיטת תכנון כוללני 

 בתחומים שונים.
 

 
נציגי המל"ג הסבירו למשתתפים לגבי התהליך המכרזי בדגש על לוחות הזמנים המחייבים של שאלות 
ההבהרה והגשת ההצעות. הודגשה חשיבות שלב שאלות ההבהרה וכן העובדה שלא תתקבלנה שאלות 

 ובקשות נוספות לאחר מכן.
 

 המל"ג הודו למשתתפים ואיחלו להם בהצלחה בתהליך.נציגי 
 

 
 
 

                                                                                                    
 


