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הכנת תכנית אב לפיתוח איתור יועץ ליעוץ, תכנון, ליווי ול קול קורא 
 תכלכלה עירונית מוניציפלי  –כלכלי ותעסוקתי

 

לכתיבת תכנית אב לפיתוח יועץ המועצה המקומית ג'ת מזמינה בזאת הצעות לבחירת 

 בדגש על קידום אזורי תעשיה, עסקים,  ותעסוקת צעירים ביישוב ג'ת.כלכלי 

 רקע

ג'ת הנה מועצה מקומית, יישוב כפרי עירוני, בצפון מזרח אזור השרון, אשר משתייכת 

לבין גבול  6מנהלתית לנפת חדרה שבמחוז חיפה. ג'ת שוכנת בין כביש חוצה ישראל מס' 

באזור הגבעות שבין מישור החוף ושיפולי  קילומטרים ממזרח לחוף הים 15 -הרש"פ, כ

 הרי השומרון.

(. ג'ת היא חלק ממרחב התכנון 2017נפש )למ"ס סוף  11,640 -אוכלוסיית ג'ת מונה כיום כ

 ערערה, בסמ"ה, מעלה עירון, וכפר קרע. -ערה–של הוועדה המרחבית המועצות 

ת תכנית מתאר , נערכת במקביל לעריכ09/2020תכנית המתאר אשרה להפקדה בחודש 

 לעיר באקה אל גרביה הגובלת בג'ת מצפון.

 – 18,800על פי יישום תחזיות הגידול של הלמ"ס, צפוי היישוב ג'ת לגדול לטווח של 

 19,800 -. יעד האוכלוסייה בתכנית המתאר הכוללנית לכ2035תושבים בשנת  15,300

. יעד חברתית, 35תמ"א ע"פ הגדרת  4תושבים, כך שהיישוב נשאר בסיווג של דגם יישוב 

 מניעת הזדקנות האוכלוסייה והתפתחות כלכלית ברמה המקומית והאזורית.

יחידות דיור  2,860-השלכות יעדי האוכלוסייה הנ"ל באות לביטוי בצפי ביקוש של כ

יחידות דיור לאופק תכנון ארוך  6,550 -הקיימות עד שנת היעד, וכ 2,800חדשות מעבר ל 

זה יכול לבוא במסגרת מימוש תכניות מאושרות ובמסגרת פיתוח  טווח. המענה לביקוש

 תכניות חדשות בשטחים שעדיין לא מאושרים לבניה.

לאור קצב המימוש האיטי של עתודות הפיתוח הצפוי במרקם הבנוי, אשר מצוי ברובו 

חריף, תכנית הבבעלות פרטית, ועל מנת להתגבר על לחצי הביקוש הקיימים הצפויים ל

וללנית מציעה הגדלת משמעותית של היצע הזכויות למגורים גם על ידי תוספת המתאר הכ

לפיכך  35של שטחי פיתוח וגם על ידי העלאת צפיפויות הבניה בהתאם להוראות תמ"א 

יחידות דיור, ומייצרת מרחב גמישות אופרטיבית  16,290 -הקבילות הנומינאלית מגיעה לכ

 שכלים.הכרחי לתהליכי תכנון מפורט ופיתוח מו
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עולים מתוך הצורך לתת מענה לצרכי הדיור, התפתחות כיווני הפיתוח של היישוב 

 .35/1התושבים ובכלל של הדור הצעיר בפרט, במסגרת תחום הפיתוח שנקבע בתמ"א 

אזור צפוני, ברצועה שבין תחום הפיתוח המאושר בתכניות המפורטות ובין דופן הפארק 

נאר[. אזור זה מיועד לקלוט פיתוח של מרכז עירוני  המתכונן לאורך נחל חדרה]ואדי אבו

ולכניסה החדשה לג'ת, וכן אזורי מגורים חדשים משולבים  6לכביש  תחדש בסמכויו

 במסחר ופונקציות ציבוריות.

, בהתאם לקו בניין 6אזור דרומי מערבי, בין קצוות הפיתוח הקיים של היישוב לכביש 

, במורדות גרעין היישוב הוותיק לכיוון הנחל וגבול . גבול שוליים מזרחיים6שנקבע מכביש 

 הרש"פ.

, לפיתוח אזור תעסוקה מרחבי משותף עם העיר באקה אל גרבייה. חלקו 6מערבית לכביש 

הצפוני של אזור התעסוקה נכלל בתכנית המתאר הכוללנית לבאקה אל גרבייה הנערכת 

 במקביל לתכנית המתאר הכולננית של היישוב ג'ת.

דונם,  4,960-הפיתוח המוצע בתכנית המתאר הכוללנית של היישוב הוא כ סה"כ שטח

. בנוסף, 6לתחום הפיתוח המאושר ע"פ תמ"מ/ 20% -ד' וכ 810 -המהווים תוספת של כ

 .6ד' במסגרת אזור תעסוקה מרחבי ממערב לכביש  840-שטח פיתוח נוסף כ

 מטרת התהליך

הכנסותיה, לשפר את השירות לתושב,  המועצה המקומית ג'ת מעוניינת להרחיב את מאגר

כלכלי והרחבת שיתופי הפעולה  חקידום התעסוקה לצעירי היישוב, על ידי קידום פיתו

 שלה עם רשויות שכנות על מנת לענות על אינטרסים משותפים.

כל זאת, בדרך המיטבית הנדרשת. המועצה המקומית ג'ת מעוניינת בקידום תכנית 

קיימא, המאפשר מקסום הזדמנויות. לצורך כך, מזמינה בזאת יישומית לפיתוח כלכלי בר 

 הצעות לבחירת מתכנן לכתיבת תכנית זו.

 

 העקרונות המנחים לתהליך

  משוביםהתכנית תגובש יחד עם צוות שיוגדר ע"י הרשות תוך קבלת  –שיתוף. 

  כזו, שהמועצה בסיוע שותפים רלוונטיים תוכל  –תכנית מעשית וישימה הכנת

 לקדם ולבצע.
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  כלכליים,  –פרספקטיבה רחבה המייצרת סינרגיה בין היבטים רבים ככל הניתן

 תרבותיים, ארגוניים, קהילתיים וכד'.

  הרחבת הפעילות הכלכלית באופן המחזק את העסקים המקומיים ואת התושבים

 והמסייע במשיכת השקעות חיצוניות

 רת והרחבת שיתופי פעולה כלכליים עם רשויות שכנות וגופים ציבוריים נוספים יצי

 על בסיס אינטרסים משותפים.

  "פרויקטים שיבשילו ויניבו תוצרים  –שילוב בין "פירות נמוכים/ הצלחות מהירות

כבר בטווח הקצר. לפרויקטים בעלי אימפקט ארוך טווח ופרויקטים שיהוו תכניות 

 מגירה

  תכניות ופעילויות הניתנות להרחבה ולפיתוח, על בסיס  –וגמישות מודולריות

 הצלחות, ביקוש והיצע.

 

 תפוקות התהליך

 :אינפורמציה 

איסוף  נתונים כמותניים ואיכותניים והנגשת המידע לעובדי המועצה ולבעלי  .1

 העניין הרלוונטיים בדבר מנופי הפיתוח הכלכליים הקיימים והפוטנציאליים.

 

 תידיים ממקורות ציבוריים.מימון העה מיפוי מקורות .2

 

  מדדים כמותיים מנומקים, במונחי תעסוקה,  –הגדרת מדדי הצלחה לתכנית

 על ציר זמן. תפיתוח עסקים וכלכלה מוניציפלי

  תכנית עבודה מפורטת הכנת  –גיבוש מסגרת עבודה ברורה על בסיס מדיניות

ניהול, מעקב ובקרה על בסיס  ימבוססת יעדים רב שנתיים, חלוקת אחריות ומנגנונ

 האסטרטגיה המנחה את התכנית

  תיאור הפרויקטים ותכניות  – 2026-2021פרויקטים ותכניות פעולה ישמים לשנים

הפעולה המרכיבים את האסטרטגיה, בחינת היתכנות וישימות כלכלית ותכנונית 

 ראשונית, עלויות, ומקורו, שותפים ומתווה לקידום.

פרויקט או פעילות מוצעים, יש להציג תכנית כלכלית /  יודגש כי, עבור כל -

 תכנונית/ רגולטיבית/ תרבותית או כל היבט רלוונטי אחר



 مجلس جت المحلي מועצה מקומית ג'ת

 

 . 00-6182776: , פקס 00-6376800  . טלפון :83, ת.ד 10093מועצה מקומית ג'ת, מיקוד 
 Lishka.jatt@gmail.com 

 
 

יש להבחין בפרויקטים בין תכנון לביצוע. יש לפרט מועדי יישום של  -

 הפרויקטים

 כל פרויקט נדרש לכרטיס פרויקט ברמת הכנה לביצוע -

 פרויקט מוצע יש לציין את הסיכונים והחסרונות עבור כל -

 פרק מיוחד בתכנית יתייחס לפיתוח אזור התעשייה -

  השלכות על הכלכלה המוניציפלית– 

הפרויקטים ותכניות הפעולה על מרכיבי הוצאה והכנסה מרכזייה  השפעת  .1

 ברשות, בדגש על זיהוי מנועי יצירת הכנסות ברי קיימא.

ן והכנסה בחינת ניהול משאבי הקרקע ונכסי הרשות ותכנון מקורות מימו .2

 פסיביים.

  מסגרת מאפשרת ותומכת יישום– 

, תשינויים והתאמות, אם נדרשים, במסגרות הארגוניות ]מבנה ארגוני, שותפויו

דפוסי עבודה וכיו"ב[. מרכיבים להטמעה בכלים מוניציפליים קיימים והתאמתם 

אם נדרשת )תקציב, תכנון סטטוטורי וכיו"ב(, מערכות תומכות )כגון הכשרה, 

 כה, מנגנוני סיוע ליזמים וכיו"ב(.הדר

 .על המציעים לפרט עבור כל תוצר את תהליך הכנתו ומרכיביו 

 תהליך העבודה

 מיפוי והצעת תכניות ראשוניות –שלב א' 

  קיום פגישת התנעה לתהליך ופגישות שוטפות עם צוות הרשות, אפיון המצב

ראשוניות למנופי הקיים והמגמות המאפיינות את הרשות וסביבתה, הצגת חלופות 

הפיתוח להתייחסות. התוצר הנדרש בשלב זה הוא מאגר חלופות רעיוני ראשוני 

למהלכים או פרויקטים מניבים שהרשות תוכל לפתח לאחר מכן על בסיס המידע 

 שנאסף. יש לנמק מדוע נבחרה כל חלופה.

 ין יש לציין בכל שלב רלוונטי את סוגי המידע הנדרשים, תוך אבחנה בין מידע זמ

ליצירת מידע במידה הנדרשת וכיצד ייעשה )סקרים, ראיונות, התבססות על ניסיון 

 במקומות אחרים וכיו"ב(.

 פיתוח החלופות כתכניות ישימות –שלב ב' 

  .בניית כלי היישום ותכניות העבודה על ידי איסוף , בחירת וניתוח של מידע פרטני

 ה שנאספה בשלב א'היישום יתוכנן על פי מאפייני הרשות והאינפורמצי
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 הצגת התוצרים וסקירת ההיתכנות להתייחסות ותיקונים 

 הצגת תקציר מנהלים בנוסף לתכניות המפורטות 

באורך של כחצי עמוד עד עמוד  תכחלק מהצעת המחיר על המציע להגיש תכנית ראשוני

שתכלול כיווני מחשבה ראשוניים על מנופי הפיתוח האפשריים עבור היישוב לשנים 

2023-2026. 

 ;תנאי הסף  .3

 ;הנדרש מהמציע בעצמו  וותק וניסיון 1.1

על בהמציע בעצמו ו/או בעלים ו/או שותף ו/או עובד המועסק על ידו הינו  1.1.1
 כלכלי לפיתוח אב תכנית הכנת וניםלארג בייעוץ( שנים 5) חמשניסיון של 
  תכלכלה עירונית מוניציפלי  –ותעסוקתי

מיפוי  ערךבעצמו ו/או בעלים ו/או שותף ו/או עובד המועסק על ידו המציע  1.1.2
( רשויות מקומיות 3) לשלוש נושא פנייה זו מצב קיים וכתיבת תכנית אב

 .לפחותו/או גופים ציבוריים ו/או לקוחות מוסדיים 

להציג ניסיון מוכח בתחומים  ק על ידי המציעסהמוע העבודהעל צוות  1.1.3
 הבאים:

ייזום וקידום פרויקטים של פיתוח כלכלי בתוך הקשר  1.1.3.1
 האסטרטגי.

בתחום הכלכלה העירונית  שנים לפחות, 5של  ניסיון מוכח 1.1.3.2
המוניציפלית, גיבוש תכניות עבודה, ייעוץ ארגוני ופיתוח 

ליוזמות עסקיות  כלכלי ועסקי כולל הכנת בדיקות התכנות
 וציבוריות

הכירות טובה עם תפיסת הפיתוח הכלכלי המקומי ועם  1.1.3.3
תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, ומסגרות 

 רגולטיביות נוספות

המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד או תאגיד. אין  1.1.3.4
 להגיש הצעות במשותף

 יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות הערביות 1.1.3.5

המלצות לפחות המעידות על ניסיון בתחום תכנית  3צירוף  1.1.3.6
 האב המבוקשת

עבודות דומות על לצורך בדיקת עמידה בתנאי הסף על המציע לפרט  1.1.4
שמות : בטבלה על המציע לפרט השנים האחרונות. 5-אשר ביצע ב

 , אנשי קשר ותיאור העבודות.לקוחות 

 .על המציע לצרף מתודולוגיה  המפרטת על דרכי העבודה ותכניה 1.1.5
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  :שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים 1.2

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  לרבות המסמכים והאישוריםבדרישות הסף 

, בין על ידי הסף של וותק וניסיוןאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  1.2.1
רשויות מקומיות ובין על ידי המצאת  / המלצותםהמצאת אישורי

אסמכתאות אחרות לרבות חוזה/י ההתקשרות עם רשות/יות מקומית/יות 
 למתן השירותים )ניתן למחוק מהחוזים את סכומי התשלומים הכספיים(.  

)"חוק  3977 -אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  1.2.2
 עסקאות גופים ציבוריים"(              

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 

 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות -מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 1.2.3
כי המעיד , 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

שבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל פנקסי חהמציע 
 .הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 1.2.4

 ./ תעודת התאגדות תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 1.2.5

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים .2

כויות עובדים ותצהירים המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת ז
בדבר  ,1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המאושרים על ידי עורך דין 

או חוק שכר מינימום,  1991-העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א
 למסמכי המכרז. 1-ו 2, 32, בנוסחים המפורטים בנספחים: 3987-התשמ"ז 

 ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה .1

על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד הרשות או לחבר 
 המצורף.בהתאם לנוסח וכן לחתום על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים המועצה 

 תנאים כלליים .0

  על המציע להגיש הצעות נפרדות עבור שלב א' ושלב ב'. הרשות שומרת לעצמה את

לשביעות רצונה מתהליך העבודה  הזכות להמשיך משלב א' לשלב ב' בהתאם

 ומהתוצרים שיתקבלו או לחילופין לסיים את ההתקשרות עם סיוע ביצוע שלב א'.

  משך העבודה לא יעלה על חודשיים עבור שלב א' מיום הזמנת העבודה וחודשיים

נוספים עבור שלב ב'. הרשות תבנה יחד עם הזוכה תכנית עבודה ממוקדמת עם 

 תחילת ההתקשרות.

 מידה לבחירת מציעיםאמות  .5

 10%ולהצעת המחיר יינתן משקל של  70%נתן משקל של ילאיכות ההצעה י. 
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 %70איכות ההצעה 

 .טלפוני /אישי ראיון

 או המציע של העמידה ויכולת הרצינות ממידת כללית התרשמות

 . המציע מטעם הפרויקט מנהל

 מסך  02% 

 לשלב הציון

  זה

 המלצה עד ארבעה מכתבי  לצרף המציע על - רלוונטיות המלצות איכות
 לרשויות בעדיפות ,מארגונים ) מעבר להמלצות הנדרשות בתנאי הסף(

 התקשרות פרטי כולל ,עירוני אופי בעלי או עירוניים תאגידים או מוניציפליות
 להתייחס ההמלצה על .המשותפת העבודה בעת תפקידם בדבר ופירוט עימם

 שביצע פרויקטים עם בקשר להיות לצותההמ על .זו פנייה בתחום לפרויקט
 .האחרונות חמש שנים  במהלך המציע

 המציע שציין הממליצים כל עם לשוחח ,דעתה שיקול פי על המועצה רשאית   
 באופן ,שיחה לצורך הממליצים מבין חלק לבחור ,חלקם עם רק או בהצעתו
 לפי והכל ,ממליץ של בדבריו להתחשב שלא ורשאי ,מושכל באופן או אקראי
 שיחת לקיים זכותה עלהמועצה. המועצה  שומרת  של הבלעדידעתה  שיקול

 ,המציע של עבודתו איכות על ידיעה יש לו אשר אחר אדם כל עם גם ממליצים
  .זו פניה לצרכי איכות ניקוד להעניק כדי שיאסוף במידע ולהתחשב

 מסך  20%

 לשלב הציון

 זה

 -כל המלצה תנוקד ב

 נקודות 5

 

  – הבאים בהקשרים רלוונטי ניסיון בדבר פירוט

בהכנת תוכניות  .מקומיות ערביות לרשויות יתרון עם ,הציבורי במגזר וניסיון ידע
 אותנטיות מבחינת עניינית התרשמות סמך על יתבצע הניקוד אב נשוא פנייה זו

 .לנכון למועצה שיראה כפי ,יה וגהמוצג ושל המתודול הניסיון של ורלוונטיות

 מסך  30%

 לשלב הציון

 זה

 -כל תכנית תזכה ב

 נקודות  02

מתודולוגיה תזכה 

 02 -לניקוד   ב

 נקודות 

 :%10הצעת המחיר  .6

 כולל מע"מ ₪  __________ הצעת המחיר עבו שלב א  6.1

 כולל מע"מ  _______ הצעת המחיר עבור שלב  ב'  6.2

טלפון, יצוין כי, הצעת התמורה כוללת את כל הוצאות המציע לרבות, נסיעות,  6.3
 מיסים, תנאים סוציאליים בגין עובדיו וכד'.

התמורה תשולם לזוכה כנגד הגשת חשבוניות מס ולאחר אישור הגורם  6.4
המקצועי ברשות. התמורה תהיה סופית ומוחלטת. עם זאת, לרשות זכות 
להפסיק את ההתקשרות באופן מידי במקרה והזוכה לא יעמוד בדרישות 

 אי עמידה בדרישות וכו'. לרבות אי עמידה בלוחות זמנים,
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שאר ההצעות ידורגו באופן יחסי (. A=10נקודות ) 10ההצעה הזולה ביותר תזכה ל

 (.A/B*30להצעה הזולה ביותר )

ודגש כי, הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הצעה י

 כלשהי.

 תנאים כלליים להצעה; .7

ותר או כל הצעה שהיא.  אין לקבל את ההצעה הזולה בי תמתחייבהמועצה אין  7.1
להזמין את השירותים המבוקשים המועצה בפרסום המכרז משום התחייבות של 

 כולם או חלקם.

בהגשת הצעה מצהיר המציע כי קרא ובדק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים  7.2
 אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את טיב השירותים הדרושים.  

כל שינוי או  תוספת שייעשו במסמכי ההצעה המצורפים בזה או כל הסתייגות  7.3
לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 יובא בחשבון בעת דיון על ההצעה, ואף עלול לגרום לפסילתה.   

 שאלות והבהרות; .8

גב' עולא אבו גזאלה גזברית  די לישאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד  8.1
 ל_לכתובת הדוא 30:00בשעה:  29.33.2020מתאריך  וזאת לא יאוחרהמועצה 

ola_abogazala@yahoo.com  202032.01.תשובות לשאלות הבהרה יינתנו עד יום 

   .36:00בשעה 

מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  8.2
 המכרז. 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה; .9

ההצעה על נספחיה תימסר בשני העתקים במעטפה סגורה אשר תוכנס לתיבת  9.1
בשעה  202023.8.עד ליום , המועצה המקומית ג'תהמכרזים הנמצאת במשרדי 

)"המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז"(, לא יתקבלו מעטפות מכרז  בדיוק 30:00
 מעבר למועד זה.

יש לצרף להצעה את כל המסמכים להוכחת עמידותו של המציע בתנאי הסף  9.2
לעיל, לרבות: תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאגדות, אישור  1האמורים בסעיף 

ואישורים להוכחת  ניכוי מס במקור, אישור על ניהול ספרים ועסקאות, תעודות
ניסיון נדרש לרבות המלצות ואת כל הנספחים המצורפים )אישור קיום ביטוחים 
יצורף חתום על ידי החברה המבטחת רק לאחר הודעה על זכייה וכתנאי לחתימה על 

 הסכם ההתקשרות(.

כל  אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או 9.3

 נושא הפנייה בלבד.ר, ויש לציין את כיתוב אח

 בברכה 

 חאלד גרה, ראש המועצה     
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