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 2022מאי  23 שני יום

 שלום רב,

 

 )להלן "הפנייה"( חבל יבנההנדון: פנייה להכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית 

 

המועצה האזורית חבל במסגרת מהלך רחב לקידומן של תכניות מתאר כוללניות למועצות האזוריות מבקשת 
 ליכם להגיש הצעה להכנתה של תכנית זו.לקדם תכנית מתאר מקומית כוללנית לתחומה. אנו פונים א יבנה

 רקע כללי .1
 

 מבוא: 1.1
 ."שורקות" מחוז מרכזנמצאת בתחום מרחב תכנון  חבל יבנההמועצה האזורית  .1
 , והיא בעלת צביון דתי וברוח תורה ועבודה. 1950המועצה הוקמה בשנת  .2
 1 מושבים, 4יישובים:  7תושבים  6900 –אלף דונם וכ  35 –שטח המועצה משתרע על כ  .3

 מוסדות חינוך המהווים יישובים.  2קיבוץ, 
המועצה גובלת בצד מזרח במועצה אזורית גדרות; בצד מערב בים התיכון ואשדוד; בצד  .4

, דרום במ.א. באר טוביה, מ.מ. גן יבנה, אשדוד; בצד צפון במ.א. גן רווה, מ.א. ברנר, יבנה
 חולות יבנה; –אזור גלילי 

 
 ודהמטרות תכנית המתאר ותוצרי העב .2

 
 מטרת התכנון 2.1

כך שתיצור את התנאים התכנוניים  למועצה האזורית חבל יבנההכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית 
 המיטביים לפיתוח המועצה, יישוביה ולרווחת התושבים.

 
 תשומות עבודה נדרשות 2.2

 תוצר העבודה יהיה תכנית מתאר מקומית כוללנית למועצה האזורית. .1
ות של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, כאלה המאושרות עבודת התכנון תתייחס להנחי .2

וכאלה אשר יתאשרו במהלך קידום התכנית, ולמדיניות התכנון הארצי והמחוזי ולתכניות 
 מקומיות מפורטות בתחום המועצה האזורית.

תכנית המתאר תכלול תשריטים, הוראות, ונספחים בנושאים שונים במתכונת תכנית המתאר  .3
חבורה, נוף, סביבה, שימור, ניקוז והידרולוגיה, תשתיות, נופי סביבתי הכוללנית בהם: ת

 משולב, נספח יישום ואמצעים משלימים וכיוצא באלו.
תשריטי התכנית יתייחסו לשטח המועצה האזורית, לכל אחד מיישוביה וכן למוקדים שונים  .4

 בתחומה, ככל שיידרש.
מועד הגשת התכנית למוסדות התכנית תיערך בהתאם לנוהל מבא"ת כפי שיהיה תקף ב .5

 התכנון.
העבודה אף תכלול יעוץ ללשכת התכנון המחוזית במהלך הכנת תכנית המתאר בנוגע לתכניות  .6

 ויוזמות תכנוניות המקודמות במקביל לתכנית המתאר שבהכנה.
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 מתווה העבודה .3

 
 מתווה העבודה 3.1

יכללו ייצוג הולם של משרדים הכנת התכנית תלווה לאורך הכנתה בוועדות והיגוי, אשר  .1
 וגופים ממשלתיים רלוונטיים, רשויות גובלות וגופים מקצועיים.

 
ועדת ההיגוי הינה ועדה רחבת ייצוג המלווה את צוות התכנון במהלך קידום התכנון. ועדת  .2

ההיגוי תכלול את ראש המועצה האזורית, מהנדס המועצה האזורית, מתכנן המחוז או מי 
ועדה המרחבית שורקות או מי מטעמה. כמו כן, על פי החלטת ראש מטעמו מהנדסת ה

המועצה ומתכנן המחוז יוזמנו נציגים נוספים של משרדי הממשלה כגון משב"ש, המשרד 
להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד הבריאות, רמ"י, רשויות גובלות, 

 גנת הטבע כיו"ב.רשות הניקוז, רשות העתיקות, קק"ל, רט"ג, החברה לה
 

 צוות התכנון יבצע את העבודה על פי אבני הדרך הבאות: .3
כולל ניתוח מעמיק של יישובי המועצה, מוקדים אזוריים,  – לימוד מצב קיים ותיעודו .א

המרחב הפתוח ויכלול נושאים כגון מגורים, חברה ודמוגרפיה, שטחי ציבור, חקלאות, 
ביבה, נוף, שימור ארכיאולוגיה וכיוב' כלכלה ותעסוקה, תיירות, תשתיות, איכות ס

)תוצרי העבודה יוצגו בוועדת עבודה( וכן מפגשים עם בעלי תפקידים במועצה האזורית 
 ובישובים.

בהתייחס לסוגיות התכנון כפי שעלו  – חזון למועצה האזורית וגיבוש פרוגרמה רעיונית .ב
 מניתוח המצב הקיים ומאפייניה הייחודיים של המועצה האזורית.

גיבוש הצעות לפתרונות תכנוניים ליישובים/מוקדים  – הכנת חלופות תכנוניות )שלב א'( .ג
ו/או סוגיות תכנוניות ברמת היישוב, המועצה האזורית וברמה של סוגיות רוחב 

 אופייניות למגזר הכפרי.
המשך גיבוש הצעות לפתרונות תכנוניים  – הכנת חלופות תכנוניות )שלב ב'( .ד

או סוגיות תכנוניות ברמת היישוב, המועצה האזורית וברמה של ליישובים/מוקדים ו/
 סוגיות רוחב אופייניות למגזר הכפרי.

גיבוש סופי של תכנית המתאר בהמשך לדיונים בחלופות  – גיבוש חלופה נבחרת .ה
 התכנוניות.

הכנת טיוטה מלאה של סט מסמכי תכנית מתאר  – גיבוש טיוטת מסמכי תכנית המתאר .ו
על בסיס החלופה הנבחרת, שיכללו תשריט, הוראות, נספחים ודברי  מקומית כוללנית,

 הסבר.
עדכון מסמכי התכנית  – הגשת מסמכי התכנית לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית .ז

בהתאם להערות והגשתם לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית במקביל העברתם להערות 
 כל המשרדים, הרשויות והגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

ליווי פעיל של תהליך קידום תכנית המתאר  – פרסום הודעה על הפקדת תכנית המתאר .ח
 במוסדות התכנון, כולל נוכחות בדיוני ועדות ומוסדות התכנון כפי שיידרש.

תיקון מסמכי תכנית המתאר עד פרסום הפקדת תכנית המתאר בהתאם לתנאים שנקבעו 
 ע"י ועדות ומוסדות התכנון.

ליווי פעיל של תהליך בחינת ההתנגדויות  – ן תוקף לתכנית המתארפרסום הודעה על מת .ט
בהתאם לנדרש וכן אחר קידום תכנית המתאר במוסדות התכנון, תיקון מסמכי תכנית 
המתאר עד פרסום אישור תכנית המתאר למתן תוקף, בהתאם לתנאים שנקבעו ע"י 

 ועדות ומוסדות התכנון.
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 עלות 3.2

)לא כולל מע"מ(. המחיר הינו סופי וכולל את מלוא ₪  1,410,000תקציב התכנון הוא  .1
 3וסעיף  2.2השירותים התכנוניים הנדרשים להכנתה של תכנית המתאר כאמור בסעיף 

בכללותו, לעיל. מובהר כי תקציב התכנון האמור כולל בתוכו תשלום גם עבור כל חברי צוות 
ך בכללותו עד לקבלת התכנון ועבור כל השירותים הנדרשים והמתבקשים במסגרת ההלי

 התוצר המוגמר.
 למועצה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם הזכיין על מנת לשפר את תנאיה. .2
 אבני דרך לתשלום עבור הכנת תכנית מתאר: .3

 בטבלה שלהלן מפרטת פריסת התשלומים באחוזים לכל אבן דרך. .א
 מין .התשלום לכל אבן דרך יבוצע אך ורק לאחר השלמתה המלאה בכפוף לאישור המז .ב

 
מס' 

 השלב
אחוז לתשלום  שם אבן הדרך

מעלות שלבי 
 העבודה

 10% לימוד מצב קיים ותיעודו .1

 10% חזון המועצה האזורית וגיבוש פרוגרמה רעיונית .2

 8% הכנת חלופות תכנוניות )שלב א'( .3
 8% הכנת חלופות תכנוניות )שלב ב'( .4

 8% גיבוש חלופה נבחרת .5
 11% סמכי תכנית המתארגיבוש טיוטת מ .6

 15% הגשת מסמכי התכנית לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית .7
 15% פרסום הודעה על הפקדת תכנית המתאר .8

 15% פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית המתאר .9
 100% סה"כ להשלמת שלבי העבודה 

 

 לוח זמנים 3.3
ה עד שנ –זון ומטרות והכנת חלופות תכנוניות שלב א' הכולל איסוף נתונים, ניתוח מצב קיים גיבוש ח .1

 מחתימה על הסכם
המרחבית, עיבוד המלצותיה והגשה  השלב הכולל עיבוד חלופה נבחרת, הכנת מסמכים והגשה לוועד .2

 חודשים נוספים. 9 –מחוזית  הלוועד
 

 :לוח זמנים להגשת הצעה .4
 

לידי מהנדסת המועצה גב' מירי רפאלי או במשרדה לידי גב'  בכתב את ההצעה למועצה יש להגיש
עד השעה  ה-( בימי א30/6/2022ב )"וז תשפעד יום חמישי א' תמ(  08-8622142)טלפון חגית דהרי 

14:30  
 

 גיבוש צוות התכנון .5
5.1  

צוות התכנון יגובש בשני שלבים: ראשית ייבחר ראש צוות התכנון ולאחר אישורו ייבחרו  .1
 שאר חברי הצוות.

צוות התכנון להכנת תכנית המתאר ייבחר ע"י ראש המועצה האזורית. במסגרת ההצעה נשוא  .2
פניה זו, יש לפרט את כלל היועצים חברי צוות התכנון, שמוצע כי יעבדו תחת ראש הצוות 

קרה ולמען הסר מב להלן. בכל -, לצורך ניהול התכנון הכולל, וזאת במסגרת נספחים אהמוצע
ספק, מובהר כי המועצה תהיה זאת אשר תבחר ותאשר את צוות היועצים החברים בצוות 
התכנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת במסגרת השלב השני של גיבוש צוות התכנון. עוד 

של המועצה תהיה אך ורק מול ראש הצוות, כאשר ראש מובהר כי ההתקשרות החוזית 
 הצוות יהיה הגורם אשר יתקשר חוזית מול יתר חברי צוות התכנון שיעבדו תחתיו.

 ראש הצוות המוצע נדרש לעמידה בדרישות הסף הבאות, במצטבר: .3
מתכנן ערים בעל תואר שני ו/או אדריכל, על הגדרותיו השונות באוניברסיטאות  -

 ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.השונות המוכר 
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שנים לפחות בתחום התכנון הפיסי, בתקופה שבין  5בעל ותק מקצועי מוכח של  -
 31.12.2021ועד  01.01.2011

 4תכניות מתאר מקומיות ליישוב, או לפחות  2בעל ניסיון בהכנה והובלה של לפחות  -
קופה שבין תכניות לשטח משמעותי מישוב ובריכוז צוות תכנון רב תחומי בת

 .31.12.2021ועד  01.01.2011
הכנה והובלה של תכנית מתאר מיום  –לעניין סעיף זה הכוונה במילים: "בהכנה והובלה"  .4

תחילת העבודה על התכנית ועד לפרסומה למתן תוקף או לפחות סיום תהליך התכנון וגיבוש 
 מסמכי התכנית לקראת הגשתה למוסדות התכנון.

 אנשי המקצוע המפורטים:צוות התכנון יכלול את  .5
 מרכז תפעול מינהלי -
 יועץ שיתוף ציבור -
 פרוגרמות )אוכלוסייה ומבני ציבור( -
 כלכלן -
 יועץ תנועה וכבישים -
 יועץ מים וביוב -
 יועץ ניקוז -
 יועץ נוף -
 יועץ סביבה -
 יועץ חקלאות -
 יועץ שימור -
 יועץ תיירות -

 
 מענה לפניה והליך בחירת הזוכה .6

 
 
ועד  01.01.2011ראש צוות התכנון בין המועדים התרשמות מהניסיון המקצועי של  .1

 תוצרים. 8תוצרים ולכל היותר  3, באמצעות "תיק עבודות" אשר יכלול לפחות 01.12.2021
בתיק העבודות יש להציג מידע גרפי ומילולי אודות התוצרים/הפרויקטים, ויבחנו בו  -

 הפרמטרים הבאים:
 היקף התוצר/הפרויקט ומורכבותו. -
 י ואופן מימושו.הרעיון התכנונ -
 רמת ההגשה והתרשמות כללית. -

 הצגת מתודולוגיה להכנת תכנית מתאר כוללנית במועצה האזורית: .2
 סוגיות מרכזיות להתייחסות בתהליך התכנון. -
 מתודולוגיה לקידום תהליך התכנון. -

 על המציע, להיות רשום בספר הספקים של המועצה. .3
( מניסיון בפרויקטים דומים 70%ותשלב )החלטה על בחירת הזוכה תהיה כולה איכותית ,  .4

מאיכות וניסיון בפרויקטים דומים של צוות התכנון  30%וחוות דעת לגבי מציע ההצעה  ו
 שגיבש.

לעיל המענה לפניה אינו כולל בשלב זה בחירת צוות יועצים, אלא רק  4הבהרה: כאמור בסעיף 
 הצגת צוות יועצים מוצע מטעם המציע.

 שבון כי המועצה תוכל לדרוש לווי ומעורבות אישית שלו בכל שלבי הפרויקט.על המציע לקחת בח •

 

 תאריך ___________.הנכם מתבקשים לתת מענה לפנייה זו לא יאוחר מ

 את המענה יש להגיש במייל ל:

 מירי רפאלי

 מהנדסת המועצה

 b-h@hevel-yavne.org.ilדוא"ל: 

 )חגית( 08-8622142משרד: 
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 הגעת המייל.באחריות המגיש לוודא 

 נספח א': הצגת צוות היועצים המוצעים: )יש למלא מסמך זה בנפרד עבור כל יועץ מהצוות המוצע(:

 כללי: .1
  תפקיד בצוות:

  שם מלא:

  תעודת זהות:

  שם המשרד:

  כתובת המשרד:

  טלפון:

e-mail:  

 
 

 תמצית ניסיון מקצועי בתחום הייעוץ והעבודה המבוקשת: .2
את תמצית הניסיון המקצועי של היועץ, הרלוונטי לתחום הייעוץ ולתחום העבודה יש לפרט בטבלה 

 המבוקשת, בדגש על גופים ציבוריים.
 

תיאור  שם הלקוח
 הפרויקט

מידת 
מעורבות 

היועץ 
 בפרויקט

איש קשר 
אצל הלקוח 

 ותפקידו

טלפון נייד 
 ונייח

 שנת ביצוע

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 יש לצרף את המסמכים הבאים:

 תעודות המעידות על השכלה. .א
 תעודות המעידות על קיום רישיון, אם רלוונטי. .ב

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 בס"ד
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ל נספח ב': טופס לבדיקות קיום חשש לניגוד עניינים )יש למלא נספח זה עבור ראש הצוות המוצע וכן עבור כ
 (:אחד מהיועצים בצוות התכנון המוצע

 

  שם חבר צוות התכנון:

  תעודת זהות:

  מועמד לשמש כיועץ:

 

יש לפרט בטבלה שלהלן עבודות תכנון או עבודות אחרות אותן הנך מבצע בתחום המועצה האזורית  .1
 חבל יבנה עבורה מיועדת הכנת התכנית:

 
המסגרת בה הנני 
 מבצע את העבודה

הגורם עבורו הנני  פירוט תפקידי
 מבצע את העבודה

סטטוס ביצוע העבודה 
)שלי, ושל הפרויקט 

 בכללותו, אם רלוונטי(
    

    

    

    

 

 
יש לפרט בטבלה שלהלן עבודות תכנון או עבודות אחרות אותן הנך מבצע באחת מהרשויות הגובלות  .2

 בתחומי המועצה האזורית:
._________________________________________________________ 

 
בה הנני המסגרת 

 מבצע את העבודה
הגורם עבורו הנני  פירוט תפקידי

 מבצע את העבודה
סטטוס ביצוע העבודה 

)שלי, ושל הפרויקט 
 בכללותו, אם רלוונטי(

    

    

    

    

3.  



 
    

 בס"ד
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יש לפרט בטבלה שלהלן לקוחות להם הנך מספק שירותי ייעוץ, מכל סוג שהוא, אשר הנם עוסקים  .4
 או למקרקעין:בנושאים הנוגעים לתכנון 

 
 סטטוס ביצוע העבודה פירוט העבודה המבוצעת עבור אותו לקוח שם הלקוח

   

   

   

   

   

 
 על חבר הצוות המוצע למלא בטבלה שלהלן האם הנו בעל מניות או חבר דירקטוריון: .5

 
האם הנו בעל מניות/חבר  תחום עיסוק התאגיד שם התאגיד/הגוף

 דירקטוריון בתאגיד/בגוף

   

   

 
 

על חבר הצוות המוצע למלא בטבלה שלהלן האם הנו בעל נכסים )מלבד דירת המגורים שלו( בתחום  .6
 היישוב עבורו מיועדת הכנת התכנית או באחד מהיישובים הגובלים:

 
 מהות הנכס מיקום הנכס

  

  

 
 הערות:

 
ג, וקרוביו )בן/בת זוכל האמור בסעיפים הנ"ל חל הן על חבר צוות התכנון והן על משרדו, שותפיו  .א

הורה, צאצא או מי שסמוך על שולחנו(. מקום בו אין מדובר בעבודה/בנכס/באחזקה של חבר צוות 
 התכנון, יש לציין זאת.

 החודשים האחרונים. 12 -כל המידע הנדרש במסגרת נספח זה מתייחס להווה ול
 

יום חשש לניגוד עניינים טופס זה אינו גורע מזכותה של המועצה לבקש מידע נוסף לשם בדיקת ק .ב
 ו/או הבהרות למידע שיסופק במסגרת נספח זה.

 

למועצה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם מגישי ההצעות לגבי מחיר כל אחד ממרכיבי  
 ההצעה.

 
  

 
 

 חתימת המציע: ___________   תאריך:  ____________
 
 


