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להקמת פארקים מדעיים ומרכזים קול קורא 

מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל 

 פריפריה החברתיתוב

 

 

 

לרשויות לסייע  ומודיע על כוונת"המשרד"(  -)להלן  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

בתחומן.  בהקמת פארקים מדעיים ומרכזים מדעייםהמקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 

חברת רובוטק טכנולוגיות  חברות בתחום. 2יצא בשני מכרזים בהם זכו  לצורך הנושא, המשרד

 בע"מ להקמת מרכזים מדעיים וחברת אלו את ניצן להקמת פארקים מדעיים. 

 הפארקים המדעיים והמרכזים המדעייםת על תכנון, ייצור, הספקת והתקנת החברות אחראיו

יתבצע על ידי המשרד, באופן שיפורט במהלך קול  ההקמה וההתקנהברשויות המקומיות. מימון 

, מתבקשות להגיש בקשה פארק מדעי או מרכז מדעיקורא זה. רשויות מקומיות המעוניינות ב

תשומת לב הרשויות המקומיות לכל התנאים בכתב למשרד, באופן שיפורט בקול קורא זה. 

 פסל. להי עלולה המפורטים בקול קורא זה. בקשה שלא תעמוד בתנאי כלשהו

וזאת וחיזוק חיי הקהילה המקומית, ציבוריים חשיבות רבה בקידום פרויקטים  הרואהמשרד 

על ידי  הנגב, הגליל והפריפריה החברתית,יזום פעולות לפיתוחם החברתי של ל ומתוקף תפקידי

להעמיד תקציב ייעודי המשרד  לצורך קידום הנושא החליטחיי התרבות, הקהילה והספורט. פיתוח 

 .פארקים מדעיים ומרכזים מדעייםלרכישת והתקנת 

 

 : קול קוראמטרת ה .א

ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה, בריאות  2020ת במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנ

 עשרות פארקים מדעיים ומרכזים מדעייםואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת 

 .בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

להקמת והתקנת  חברת רובוטק יצא בשני מכרזים בהם זכו:לצורך הפעלת התוכנית, המשרד 

חברת אלו את ניצן להקמת והתקנת פארקים מדעיים. תפקידן של החברות הוא מרכזים מדעיים ו

יודגש כי דעיים או מרכזים מדעיים באתרים שונים. פארקים מלתכנן, לספק, לבצע ולהתקין 

לרכוש ולספק פארקים מדעיים   ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 

ומרכזים מדעיים  לרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, באמצעות חברות 

 להקמת פארקים מדעיים ומרכזים מדעיים שזכו במכרז פומבי לנושא שפורסם על ידי המשרד. 

 

יודגש: התוצאות הסופיות של קול קורא זה יפורסמו רק לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 

2020   
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במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות לביצוע אלא תעבודנה ישירות 

באתר שייקבע על ידי  פארק המדעי או את המרכז המדעימול אחת החברות שתספק ותתקין את ה

 , כמפורט בקול קורא זה. הרשות המקומית ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד

בהקמת פארק הקול קורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות 

 בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא.  מדעי או מרכז מדעי

 

 : הגדרות .ב

 15/19ומספר "( 14/19 מכרז": להלן)להקמת מרכזים מדעיים  14/19המכרזים: מכרזים מספר  .1

. במכרז 2019שפורסמו על ידי המשרד בשנת ( "15/19": מכרז להלןלהקמת פארקים מדעיים )

להקמת מרכזים מדעיים זכתה חברת רובוטק ובמכרז להקמת פארקים מדעיים זכתה חברת אלו 

את ניצן. המפרטים המלאים, הפרטים השונים, מידע נוסף וכל מחויבויות החברות מופיעים 

ם המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בחוברות המכרזי

 בקישורים הבאים:

 להקמת מרכזים מדעיים בקישור הבא: 14/19מכרז מספר 

galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/social220919.aspx-http://negev 

 להקמת פארקים מדעיים בקישור הבא: 15/19מכרז מספר 

rk230919.aspxgalil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/pa-http://negev 

אתר בו יותקנו ויופעלו מתקנים שונים שמטרתם העשרת המשתתפים  "פארק מדעי": .2

באלמנטים מדעיים וחינוכיים. המתקנים השונים משלבים חווייה של הנאה ולימוד חוקים 

פיסיקליים שונים, אנרגיה חלופית, קול, תעופה ועוד. הפארק מציג מגוון אלמנטים חזותיים 

, סגור במבנה ולא פתוח בשטח ייבנה הפארקאור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד.  וקוליים, מים,

במסגרת קול קורא זה וכל המתקנים שיותקנו בו יהיו מתקנים שיאפשרו מגע, משחק והתנסות. 

ם מפורטת דגמים של פארקים מדעיים: גדול, בינוני וקטן. הזכאות לאחד מן הגדלי 3ישנם 

 במהלך קול קורא זה.

 12בפארק המדעי הגדול יותקנו לפחות מ"ר.  600-יהיה בגודל של כ י גדולפארק מדע .א

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, אסטרונומיה, -מתקנים מדעיים

איכות הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים מדעים 

נומיה, אנרגיה, פיסיקה, אלקטרוניה ונושאים נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, אסטרו

ועוד. כל המתקנים יאפשרו מגע, משחק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של אלמנטים 

חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם תוכן שונה. 

. אנרגיה ירוקה המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור הארץ

ואנרגיה קינטית, גאות ושפל, זמנים, שיווי משקל, אווירודינמיקה, חשמל, אופטיקה, 

לא יחוברו למקור חשמל כלשהו  המתקניםכבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. 

http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/social220919.aspx
http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/park230919.aspx
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 לכלויופעלו על ידי אנרגיה חלופית בלבד דוגמת אנרגיה סולארית, דינמו וכדומה. 

בשנתיים . שנים 7-לפארק ולמתקנים תינתן אחריות מלאה ל .שבת מפסקי יהיו המתקנים

 הרשות על חובהחודשים.  3-בדיקת תחזוקה שתערך אחת להראשונות הזוכה מחויב ל

 לטובת המוצע השטח של מדידות לבצע גדול מדעי לפארק בקשה המגישה המקומית

 שטח שהוצעה כי, הזכייה הודעת לאחר גם במידה ויסתבר,. מראש המדעי הפארק הקמת

זכאות הרשות המקומית לפארק מדעי גדול תתבטל, ולרשות המקומית "ר, מ 510-מ קטן

 600-הרשות המקומית רשאית להציע שטח גדול יותר מ .יוצע פארק מדעי בינוני במקום

מ"ר בלבד. ככל שהרשות  600מ"ר. במקרה כזה החברה תבצע תכנון והתקנה על שטח של 

מעוניינת במתקנים נוספים או בהתקנת דשא סינטטי והצללת מפרשים  המקומית תהיה

 מ"ר, המימון לכך יהיה ממקורותיה והמשרד לא יממן הפרש זה.  600-על שטח הגדול מ

 7מ"ר. בפארק המדעי הגדול יותקנו לפחות  450-יהיה בגודל של כ פארק מדעי בינוני .ב

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, אסטרונומיה, -מתקנים מדעיים

איכות הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים מדעים 

ונושאים נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, אסטרונומיה, אנרגיה, פיסיקה, אלקטרוניה 

ק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של אלמנטים ועוד. כל המתקנים יאפשרו מגע, משח

חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם תוכן שונה. 

המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור הארץ. אנרגיה ירוקה 

רודינמיקה, חשמל, אופטיקה, ואנרגיה קינטית, גאות ושפל, זמנים, שיווי משקל, אווי

 כלשהו חשמל למקור יחוברו לא המתקניםכבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. 

 לכל. וכדומה דינמו, סולארית אנרגיה דוגמת בלבד חלופית אנרגיה ידי על ויופעלו

בשנתיים . שנים 7-לפארק ולמתקנים תינתן אחריות מלאה ל .שבת מפסקי יהיו המתקנים

על הרשות  חובהחודשים.  3-בדיקת תחזוקה שתערך אחת לשונות הזוכה מחויב להרא

המקומית המגישה בקשה לפארק מדעי בינוני לבצע מדידות של השטח המוצע לטובת 

 שטח שהוצעה כי, הזכייה הודעת לאחר גם במידה ויסתבר,הקמת הפארק המדעי מראש. 

בינוני תתבטל, ולרשות המקומית  זכאות הרשות המקומית לפארק מדעי"ר, מ 383-מ קטן

 450-הרשות המקומית רשאית להציע שטח גדול יותר מ .יוצע פארק מדעי קטן במקום

מ"ר בלבד. ככל שהרשות  450מ"ר. במקרה כזה החברה תבצע תכנון והתקנה על שטח של 

המקומית תהיה מעוניינת במתקנים נוספים או בהתקנת דשא סינטטי והצללת מפרשים 

 מ"ר, המימון לכך יהיה ממקורותיה והמשרד לא יממן הפרש זה.  450-גדול מעל שטח ה

מתקנים  5יותקנו לפחות  קטןמ"ר. בפארק המדעי ה 300-יהיה בגודל של כ פארק מדעי קטן .ג

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, אסטרונומיה, איכות -מדעיים

הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים מדעים ונושאים 

נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, אסטרונומיה, אנרגיה, פיסיקה, אלקטרוניה ועוד. כל 
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ק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של אלמנטים חזותיים המתקנים יאפשרו מגע, משח

וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם תוכן שונה. 

המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור הארץ. אנרגיה ירוקה 

רודינמיקה, חשמל, אופטיקה, ואנרגיה קינטית, גאות ושפל, זמנים, שיווי משקל, אווי

 כלשהו חשמל למקור יחוברו לא המתקניםכבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. 

 לכל. וכדומה דינמו, סולארית אנרגיה דוגמת בלבד חלופית אנרגיה ידי על ויופעלו

בשנתיים . שנים 7-לפארק ולמתקנים תינתן אחריות מלאה ל .שבת מפסקי יהיו המתקנים

 הרשות על חובהחודשים.  3-בדיקת תחזוקה שתערך אחת לשונות הזוכה מחויב להרא

 לטובת המוצע השטח של מדידות לבצע קטן מדעי לפארק בקשה המגישה המקומית

 קטן הוא כי, הזכייה הודעת לאחר גם, יסתבר לגביו שטח. מראש המדעי הפארק הקמת

 מקומית לרשות ותועבר תבוטל המקומית הרשות זכיית כזה במקרה. ייפסל"ר, מ 255-מ

מ"ר. במקרה כזה החברה  300-הרשות המקומית רשאית להציע שטח גדול יותר מ .אחרת

מ"ר בלבד. ככל שהרשות המקומית תהיה מעוניינת  300תבצע תכנון והתקנה על שטח של 

מ"ר,  300-במתקנים נוספים או בהתקנת דשא סינטטי והצללת מפרשים על שטח הגדול מ

 כך יהיה ממקורותיה והמשרד לא יממן הפרש זה. המימון ל

המשרד יממן את עלויות הדשא המדעי יכלול דשא סינטטי. דשא סינטטי. הפארק  .ד

הסינטטי, לרבות התקנה. הדשא יהיה דשא תקני למתקני משחק שמיוצר ומותקן בהתאם 

הדשא הסינטטי יהיה איכותי במיוחד ומותאם למתקני משחק.  1498לדרישות ת"י 

למתקני משחק מבחינת גובה הדשא, צפיפות הסיב, סוג הסיב, משקל הדשא, בסיס הדשא, 

המפרט המלא המילוי, התפרים, חדירות המים והניקוז, חוזק אחיזה והתנגדות לקריעה. 

ת תוכל . הרשות המקומי שהמשרד פרסם 15/19מכרז י מפורט במסמכי של הדשא הסינטט

חברה למען הסר ספק, הצבעים: ירוק, אדום, כחול, צהוב.  4לבחור את גוון הצבע מבין 

על הספקת והתקנת הדשא הסינטטי באופן מלא, לרבות פיזור והידוק מצע  תאחראי

מהודק, פרישת יריעות, פרישת הדשא, חיתוך הדשא, הדבקה, קיבוע, מילוי חול והברשה 

 ר זה. וכל עבודה אחרת הנדרשת בהקש

הצללה. החברה הזוכה תתקין בשטח של כל פארק הצללת מפרשים או הצללת ממברנה.  .ה

האחריות על התקנת ההצללה הינה של החברה הזוכה. המפרט המלא של ההצללה, לרבות 

שהמשרד פרסם. הרשות המקומית תוכל  15/19מכרז העמודים והבדים מפורט במסמכי 

בחירה. כמו כן, עמודי השלד יהיו מגלוונים וצבועים צבעים ל 4לבחור את גוון האריג מבין 

 בצבע על פי בחירת הרשות המקומית. 

שיוקצה לטובת הפרויקט על ידי הרשות המקומית, בו יותקנו  סגור מבנה "מרכז מדעי": .1

ויופעלו מתקנים שונים שמטרתם העשרת המשתתפים באלמנטים מדעיים וחינוכיים. 

של הנאה ולימוד חוקים פיסיקליים שונים, אנרגיה חלופית,  המתקנים השונים משלבים חווייה



 

 
  

 
 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

5 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

קול, תעופה ועוד. המרכז מציג מגוון אלמנטים חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, 

אלקטרוניקה ועוד. כל המתקנים שיותקנו בו יהיו מתקנים שיאפשרו מגע, משחק והתנסות. 

חלל עבודה ויצירה חדשני המאפשר  להיות מעבדת ייצור המספקת לקהילהשל המרכז  תפקידו

המרכז יעוצב ויאובזר בצורה  .מתקדמות לכל אחד לתכנן וליצור באמצעות טכנולוגיות

מודרנית, חדשנית, אטרקטיבית ומזמינה ויכלול ציוד טכנולוגי מתקדם, מחשוב מתקדם, 

שרות מכניקה מתקדמת, ריהוט ועוד. במרכז יתאפשר לקיים פעילויות, קורסים, סדנאות והכ

לילדים, נוער, מבוגרים והגיל השלישי. המרכז יתרות לחוויה לימודית לצד פיתוח וטיפוח 

דגמים של מרכזים  3במסגרת קול קורא זה ישנם שונה, יצרנות, יצירתיות וכדומה.  מיומנויות

 מדעיים: גדול, בינוני וקטן. הזכאות לאחד מן הגדלים מפורטת במהלך קול קורא זה.

מ"ר. במרכז המדעי הגדול  400-500מרכז מדעי גדול יהיה בגודל של  ל.מדעי גדומרכז  .א

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, -יותקנו מתקנים מדעיים

אסטרונומיה, איכות הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים 

סטרונומיה, אנרגיה, פיסיקה, מדעים ונושאים נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, א

אלקטרוניקה ועוד. כל המתקנים יאפשרו מגע, משחק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של 

אלמנטים חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם 

הארץ.  תוכן שונה. המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור

אנרגיה ירוקה ואנרגיה קינטית, גאות ושפל, זמנים, שיווי משקל, אווירודינמיקה, חשמל, 

 8אופטיקה, כבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. במרכז יפעלו לפחות 

עמדות/תחנות הפעלה שונות שכל אחת מהן תכלול את הציוד הנדרש ללימוד התחום 

פי הצעת המציע. במרכז יהיו מחשבים ניידים, טאבלטים, טכנולוגי הרלוונטי על -המדעי

מקרן, טלוויזיה חכמה מדפסת וסורק תלת ממדיים. המרכז ירוהט בריהוט מודולארי 

למתקנים תינתן ומודרני, לרבות שולחנות, כיסאות, אמצעי אחסון למיניהם וכדומה. 

זוקה שתערך אחת שנים. בשנתיים הראשונות הזוכה מחויב לבדיקת תח 4-אחריות מלאה ל

חובה על הרשות המקומית המגישה בקשה למרכז מדעי גדול לבצע מדידות  חודשים. 3-ל

, הזכייה הודעת לאחר גם במידה ויסתבר,של המבנה המיועד לטובת המרכז המדעי מראש. 

זכאות הרשות המקומית למרכז מדעי גדול "ר, מ 350-מ קטן שטח המבנה שהוצע כי

הרשות המקומית רשאית  .יוצע מרכז מדעי בינוני במקום תתבטל, ולרשות המקומית

מ"ר. במקרה כזה החברה תבצע תכנון והתקנה על שטח של  500-להציע מבנה גדול יותר מ

מ"ר בלבד. ככל שהרשות המקומית תהיה מעוניינת במתקנים נוספים או ציוד נוסף על  500

 ד לא יממן הפרש זה.מ"ר, המימון לכך יהיה ממקורותיה והמשר 500-שטח הגדול מ

נוני יהבמ"ר. במרכז המדעי  300-400יהיה בגודל של  נונייבמרכז מדעי  מרכז מדעי בינוני. .ב

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, -יותקנו מתקנים מדעיים

אסטרונומיה, איכות הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים 



 

 
  

 
 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

6 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

מדעים ונושאים נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, אסטרונומיה, אנרגיה, פיסיקה, 

גע, משחק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של אלקטרוניקה ועוד. כל המתקנים יאפשרו מ

אלמנטים חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם 

תוכן שונה. המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור הארץ. 

ל, אווירודינמיקה, חשמל, אנרגיה ירוקה ואנרגיה קינטית, גאות ושפל, זמנים, שיווי משק

 6אופטיקה, כבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. במרכז יפעלו לפחות 

עמדות/תחנות הפעלה שונות שכל אחת מהן תכלול את הציוד הנדרש ללימוד התחום 

טכנולוגי הרלוונטי על פי הצעת המציע. במרכז יהיו מחשבים ניידים, טאבלטים, -המדעי

ה חכמה מדפסת וסורק תלת ממדיים. המרכז ירוהט בריהוט מודולארי מקרן, טלוויזי

ומודרני, לרבות שולחנות, כיסאות, אמצעי אחסון למיניהם וכדומה. למתקנים תינתן 

שנים. בשנתיים הראשונות הזוכה מחויב לבדיקת תחזוקה שתערך אחת  4-אחריות מלאה ל

לבצע מדידות  בינונירכז מדעי חובה על הרשות המקומית המגישה בקשה למ חודשים. 3-ל

, הזכייה הודעת לאחר גם במידה ויסתבר,של המבנה המיועד לטובת המרכז המדעי מראש. 

זכאות הרשות המקומית למרכז מדעי בינוני "ר, מ 250-מ קטן שטח המבנה שהוצע כי

הרשות המקומית רשאית להציע  .תתבטל, ולרשות המקומית יוצע מרכז מדעי קטן במקום

 400מ"ר. במקרה כזה החברה תבצע תכנון והתקנה על שטח של  400-דול יותר ממבנה ג

מ"ר בלבד. ככל שהרשות המקומית תהיה מעוניינת במתקנים נוספים או ציוד נוסף על 

 מ"ר, המימון לכך יהיה ממקורותיה והמשרד לא יממן הפרש זה. 400-שטח הגדול מ

יותקנו  קטןמ"ר. במרכז המדעי ה 200-300יהיה בגודל של  קטןמרכז מדעי . מרכז מדעי קטן .ג

טכנולוגיים במגוון תחומים שונים דוגמת פיסיקה, יקום, אסטרונומיה, -מתקנים מדעיים

איכות הסביבה, אווירודינמיקה וכדומה. המתקנים ילמדו את המשתתפים מדעים 

ניקה ונושאים נוספים כגון גאוגרפיה, דמוגרפיה, אסטרונומיה, אנרגיה, פיסיקה, אלקטרו

ועוד. כל המתקנים יאפשרו מגע, משחק והתנסות. המתקנים יכללו מגוון של אלמנטים 

חזותיים וקוליים, מים, אור, אנרגיה, אלקטרוניקה ועוד. כל מתקן יהיה מעולם תוכן שונה. 

המתקנים ילמדו מושגי יסוד שונים כגון אור, חושך, כוכבי לכת וכדור הארץ. אנרגיה ירוקה 

ת, גאות ושפל, זמנים, שיווי משקל, אווירודינמיקה, חשמל, אופטיקה, ואנרגיה קינטי

עמדות/תחנות הפעלה  4ת כבידה, עונות השנה, כדור הארץ, מיחזור ועוד. במרכז יפעלו לפחו

טכנולוגי הרלוונטי -שונות שכל אחת מהן תכלול את הציוד הנדרש ללימוד התחום המדעי

ניידים, טאבלטים, מקרן, טלוויזיה חכמה על פי הצעת המציע. במרכז יהיו מחשבים 

מדפסת וסורק תלת ממדיים. המרכז ירוהט בריהוט מודולארי ומודרני, לרבות שולחנות, 

שנים.  4-כיסאות, אמצעי אחסון למיניהם וכדומה. למתקנים תינתן אחריות מלאה ל

ל חובה ע חודשים. 3-בשנתיים הראשונות הזוכה מחויב לבדיקת תחזוקה שתערך אחת ל

לבצע מדידות של המבנה המיועד  קטןהרשות המקומית המגישה בקשה למרכז מדעי 
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לגביו יסתבר, גם לאחר הודעת הזכייה, כי הוא קטן  מבנהלטובת המרכז המדעי מראש. 

מ"ר, ייפסל. במקרה כזה זכיית הרשות המקומית תבוטל ותועבר לרשות מקומית  150-מ

מ"ר. במקרה כזה החברה  300-גדול יותר מ הרשות המקומית רשאית להציע מבנהאחרת. 

מ"ר בלבד. ככל שהרשות המקומית תהיה מעוניינת  300תבצע תכנון והתקנה על שטח של 

מ"ר, המימון לכך יהיה ממקורותיה  300-במתקנים נוספים או ציוד נוסף על שטח הגדול מ

 והמשרד לא יממן הפרש זה.

או פארקים  מרכזים מדעייםהתכנון, האספקה וההתקנה של  עבודות כל: "התקנה עבודות" .2

בשטח רשות מקומית כלשהי. עבודות התכנון וההתקנה בפועל יבוצעו על ידי החברה  מדעיים

 מול נציג הרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ועל פי חוקי התכנון והבנייה. 

יתר, אך הוא מותר על פי התכנית שימוש השונה מזה שעבורו ניתן הה -  מהיתר שימוש חורג .3

 .החלה במקום. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה

. שימוש השונה מאלה שנקבעו בתכנית החלה במקום – ערים )תב"ע( בניין מתכנית שימוש חורג .4

 .ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה

 

 : למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים .ג

 בלבד.  2020הקול קורא הינו לשנת  .1

בלבד. המשרד לא יממן שיפוץ  להקמת פארקים מדעיים או מרכזים מדעייםהקול קורא הינו  .2

 קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית.  פארקים מדעיים או מרכזים מדעייםשל 

רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לפארק מדעי או למרכז מדעי. אין להגיש בקשה לפארק  .3

דעי ולמרכז מדעי. לכל רשות מקומית יאושר פארק מדעי אחד בלבד או מרכז מדעי אחד מ

ופיעים באתר הדמיות ומפרטים של המרכזים המדעיים והפארקים המדעיים מבלבד. 

לכל מרכז מדעי ולכל פארק מדעי יש . האינטרנט של המשרד, באותו עמוד לצד קול קורא זה

 ם עבורו בלבד. את ההדמיות ואת המפרטים הרלוונטיי

הפארקים המדעיים , המשרד ייקבע את מספר ומשיקולי תקציב בהתאם לתוצאות הקול קורא .4

ואת מספר המרכזים המדעיים שיוקמו, ואת הדגם שיוקם מכל פארק מדעי או מרכז מדעי. 

יודגש כי הניקוד בקול קורא זה הינו ניקוד תחרותי, ולא כל הרשויות המגישות תזכנה לפארק 

 ו למרכז מדעי.מדעי א

באופן ישיר או עקיף  הפעלת הפארקים והמרכזים המדעיים תבוצע על ידי הרשות המקומית .5

הרשות המקומית תציין  באמצעות ספק/מפעיל שנבחר על ידי הרשות המקומית כדין.

בבקשתה האם בכוונתה להפעיל את הפארק המדעי או המרכז המדעי עצמאית או באמצעות 

 ספק/מפעיל. 
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 שתקבל הודעת זכייה להקמת פארק מדעי, מקומיתחברת אלו את ניצן תיצור קשר עם רשות  .6

, לרבות דשא סינטטי והצללת ותבצע מולה את הליכי התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנה

 . התשלום יבוצע מהמשרד לחברה. מפרשים

השטח  התאמתבאחריות הרשות המקומית לסיים את העבודות לבכל הקשור לפארק מדעי,  .7

עבודות  הכולל בפיתוח סביבתי השקעה הצורך ובמידת באתר המיועד להקמת הפארק המדעי, 

הזכייה חודשים מיום קבלת הודעת המשרד אודות  6-עפר, מים, חשמל וגידור, לא יאוחר מ

הכשרת הקרקע, עבודות הפיתוח והתשתיות הינן באחריות ובמימון הרשות  .בפארק מדעי

 '.ו בנספחבמסגרת קול קורא זה מפורטות כל הדרישות להקמת פארק מדעי המקומית בלבד. 

עבודות אלה מהוות את ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית בפרויקט. לא נדרשת 

ובעלויות הדשא הסינטטי והצללת  השתתפות כלשהי בעלויות רכישת והתקנת המתקנים

רה את שטח האתר המיועד תוך יודגש כי רשות מקומית שלא תעמיד לרשות החב .המפרשים

חודשים, לאחר כלל העבודות הנדרשות, תאבד את זכייתה. על כן, אין להגיש בקשה  6

חודשים. רשות  6-המתבססת על אתר כלשהו שעבודות ההכנה וההכשרה שלו יימשכו יותר מ

מקומית שלא תעמוד בהתחייבות זו, תאבד את זכייתה והזכייה תועבר לרשות מקומית אחרת 

היא החלה בעבודות אם , גם וללא תמורה כלשהי מהמשרד ההחלטהא כל זכות לערער על לל

ה כלשהי ללוחות למען הסר ספק, לא תינתן הארכ. ההכנה וההכשרה וטרם סיימה אותם

 .הזמנים, גם אם עבודות ההכנה וההכשרה החלו בשטח

תיצור קשר עם רשות מקומית שתקבל הודעת זכייה להקמת מרכז מדעי, ותבצע  חברת רובוטק .8

המלא בגין התקנת ומסירת  מולה את הליכי התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנה. התשלום

 יבוצע מהמשרד לחברה. המרכז המדעי לרשות המקומית, 

 מפורטות זה קורא קול במסגרת. המדעי המרכז לטובת מבנה להעמיד תידרש המקומית הרשות .9

הרשות המקומית נדרשת לעמוד בכל  .'הבנספח  במבנה מדעי מרכז להקמת הדרישות כל

חודשים מיום קבלת הודעת המשרד אודות הזכייה במרכז מדעי. יודגש  6-הדרישות לא יאוחר מ

לתקופה כי כל העבודות להתאמת המבנה להקמת המרכז המדעי )לרבות שכירת מבנה 

 הרשות חשבון על יהיוככל שלרשות המקומית אין מבנה בבעלותה( נים, ש 5מינימאלית של 

המלאה על ביצוע עבודות אלה  האחריות, המקומית הרשות ידי על יבוצעו העבודות. המקומית

הינה של הרשות המקומית בלבד. עבודות אלה מהוות את ההשתתפות העצמית של הרשות 

 כי יודגשהמקומית. לא נדרשת השתתפות כלשהי בעלות המתקנים שיותקנו במרכז המדעי. 

 כלל לאחר, חודשים 6 תוך המיועד המבנה את החברה לרשות תעמיד שלא מקומית רשות

 כלשהו מבנה על המתבססת בקשה להגיש אין, כן על. זכייתה את תאבד, הנדרשות העבודות

שות מקומית שלא תעמוד ר. חודשים 6-מ יותר יימשכו שלו וההתאמה ההכנה שעבודות

בהתחייבות זו, תאבד את זכייתה והזכייה תועבר לרשות מקומית אחרת ללא כל זכות לערער 

וללא תמורה כלשהי מהמשרד, גם אם היא החלה בעבודות ההכנה וההכשרה  ההחלטהעל 
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ה כלשהי ללוחות הזמנים, גם אם עבודות לא תינתן הארכלמען הסר ספק, . וטרם סיימה אותם

 .ההכנה וההכשרה החלו בשטח

באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון והביצוע.  .10

סתבר למשרד כי הרשות המקומית אינה משתפת פעולה ומעכבת או מונעת את במקרים בהם י

הזכייה של הרשות המקומית. על כן, על הרשות ביצוע העבודות, המשרד רשאי לבטל את 

המקומית להעמיד לטובת הפרויקט איש קשר מטעמה שיעבוד מול החברה הזוכה ומול 

 המשרד.

הינה של הרשות המקומית  ו התאמת המבנהלהכשרת הפארק א האחריות על ביצוע העבודות .11

הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. המשרד בלבד. 

לא ישלם תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום 

  והתקנת פארק מדעי או מרכז מדעי. היחיד של המשרד יהיה לחברה עבור ביצוע 

הפארקים המדעיים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש  .12

במתקנים. המרכזים המדעיים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש 

ם במתקנים. יחד עם זאת, לגבי המרכזים המדעיים בלבד, הרשות המקומית רשאית לקיי

במרכזים קורסים, הכשרות, סדנאות, חוגים וכדומה, ולגבות תמורה הנדרשת לכיסוי הוצאות 

חשבון השעות המיועדות  על שפעילויות אלו לא יבואוובלבד  ההפעלה בלבד ללא מרכיב רווח

 .לקהל הרחב

הפארקים המדעיים והמרכזים המדעיים יוקמו באתרים פתוחים ונגישים במהלך כל השבוע,  .13

השימוש בפארקים לא תאושר התקנה באתר סגור כגון בית ספר, גן ילדים, מעון וכדומה.  ועל כן

המדעיים חייב להיות אפשרי לקהל הרחב בכל שעות היום. יש להעדיף אתרים אשר להם גישה 

 נוחה מחוץ לשכונה/יישוב ואפשרויות חניה סבירות.

הפעילות ייקבעו על ידי הרשות כזים המדעיים יהיו פתוחים לקהל הרחב. ימי ושעות רהמ .14

 10לפחות  כז יהיה פתוחרמהמקומית. יחד עם זאת, הרשות המקומית מצהירה בזאת כי ה

 שעות בשבוע. 

, לרבות תחזוקה ן הפארק המדעיהרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותק .15

אחריות שתינתן תיקון תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לביטוח, שוטפת, ניקיון, 

 ידי החברה למתקנים עצמם, כפי שיפורט בקול קורא זה. על 

הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקן המרכז המדעי, לרבות תחזוקה שוטפת,  .16

למרכז ידי החברה ניקיון, ביטוח וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על 

 כפי שיפורט בקול קורא זה.  את המרכז המדעי(המדעי עצמו )הפריטים המרכיבים 
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  :תנאי סף מצטברים .ד

 על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה להשתייך לאחת מהקבוצות הבאות: .1

  ,הרשויות המקומיות המשתייכות לגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג

1993. 

  רשות לפיתוח הנגב, התשנ"א, הרשויות המקומיות המשתייכות לנגב, כהגדרתו בחוק ה

1991. 

 המשתייכות לפריפריה החברתית באופן מלא על פי החלטת הממשלה  המקומיות הרשויות

. רשימת הרשויות המקומיות מפורסמת באתר האינטרנט של 15/5/2016-מיום ה 1453

בכל הנוגע לרשויות מקומיות הנכללות באופן  והגליל.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 

חלקי בפריפריה החברתית )שכונות ויישובים במועצות אזוריות(: הגשה תתאפשר רק 

מתושביהן משתייכים  %50-, אשר למעלה מ6-5לרשויות מקומיות ברמה חברתית 

 לפריפריה החברתית.

 5,000לכל הפחות  ישי גדול המגישה בקשה לפארק מדעי או מרכז מדע מקומיתבשטח רשות  .2

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר ליום פרסום הקול  5-19ילדים ובני נוער בטווח הגילאים 

עבור פארק מדעי  קורא, או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר ביום פרסום הקול קורא.

. 2,500ת, לכל הפחות, נדרש להיו 5-19או מרכז מדעי בינוני מספר הילדים ובני הנוער בגילאי 

נדרש להיות,  5-19עבור פארק מדעי קטן או מרכז בינוני קטן מספר הילדים ובני הנוער בגילאי 

יודגש כי המשרד ינקד את הבקשות על פי נתוני הלמ"ס. רשות מקומית  .1,000לכל הפחות, 

המבקשת מהמשרד להסתמך על נתוני מרשם האוכלוסין, חייבת לצרף לבקשתה אסמכתא 

אי צירוף אסמכתא יביא להסתמכות המשרד על נתוני  רשמית מרשות האוכלוסין וההגירה.

 הלמ"ס בלבד, ללא בקשת השלמה. 

למען הסר ספק, לגבי מועצות אזוריות, בלבד.  6 5-1כלכלית -ברמה חברתית רשויות מקומיות .3

 ספציפי. כלכלית של המועצה ולא של ישוב -ההתייחסות הינה לרמה החברתית

 הקשור לפארק מדעיבכל 

בחירת האתר המדויק נתונה לשיקול באתר תואמת את יעוד הקרקע.  הפארק המדעי התקנת .4

 דעתה הבלעדי של הרשות המקומית. 

המקומית חייבת להוכיח את זכותה )בעלותה( על הקרקע. יש לציין את התוכניות  הרשות .5

 הוכחת הבעלות.על הרשות לצרף את המסמכים הרלוונטיים להחלות ויעודי הקרקע. 

 "ע הרלבנטית. התבעולה בקנה אחד עם דרישות  הפרויקט .6

דהיינו מאפשר  –החכירה מול רשות מקרקעי ישראל חייב להיות תואם לקול קורא זה  הסכם .7

הקרקע רשומה על שם רשות מקרקעי ישראל במועד פרסום הקול קורא, ככל ש פארק.התקנת 

רשמי של רשות מקרקעי ישראל ממנו עולה כי לצרף לבקשתה מכתב  הרשות המקומית רשאית
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הרשות המקומית פנתה בבקשה להקצאת הקרקע לטובת הקמת הפארק המדעי. יודגש כי 

יינתן לרשות המקומית  , ככל שהרשות תהא זכאית לתמיכה במסגרת הקול הקורא,במקרה זה

חתום תוך אישור זכייה מותנה וככל שהרשות המקומית לא תעביר לידי המשרד הסכם חכירה 

. בכל מקרה לא חודשים מיום אישור הזכייה, זכייתה תבוטל ותועבר לרשות מקומית אחרת 3

, גם מיום הודעת הזכייה חודשים 6תינתן אורכה להשלמת עבודות הפיתוח לתקופה העולה על 

אורכה זו הינה חלק ממניין  .במקרה בו ניתנה לרשות המקומית אורכה להסדרת הסכם החכירה

תשומת לב רשויות מקומיות כי הליכי הפקעת קרקע מושלמים רק לאחר השלמת  ים.חודש 6-ה

על שם הרשות המקומית, וכי כל עוד לא הושלם הליך הרישום, המשרד בטאבו רישום הקרקע 

עוד יודגש כי לא תינתן אורכה כלשהי ולוח  לא יכיר בקרקע כרשומה על שם הרשות המקומית.

חודשים לכל  6הזמנים להעמדת קרקע מפותחת לידי החברה לשם התקנה, ימשיך לעמוד על 

 היותר ולא תינתן אורכה. 

הפארק המקומית תתחייב בכתב לבטח את המתחם באמצעות פוליסה חדשה או צירוף  הרשות .8

משתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מלא, לפוליסה קיימת, כך שהאתר, המתקנים וה המדעי

וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר, למתקנים ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות 

 המקומית ולא על ידי המשרד. 

המקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה והמשרד  הרשות .9

החתימה תהיה  לום שייפסק נגד המשרד.ייתבע, היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תש

 שור הפרויקט עבור הרשות המקומית.תנאי בל יעבור לאי

תשומת לב הרשות המקומית לגודל השטחים המבוקש לפארק מדעי גדול, בינוני או קטן. ככל  .10

שיסתבר כי השטח שהוקצה לטובת הקמת הפארק המדעי על ידי הרשות המקומית נמוך 

. המשרד ישנה את זכאות הרשות המקומית לדגם קטן יותרמהשטח המבוקש על ידי המשרד, 

ן הודעת זכייה, ולחברה הזוכה יסתבר כי השטח שהוקצה גם במקרה בו לרשות המקומית תינת

לטובת הפארק המדעי נמוך מהשטח המבוקש על ידי המשרד, אישור הזכייה של הרשות 

שתנה והיא תזכה לפארק מדעי מדגם קטן יותר )במקום גדול בינוני ובמקום בינוני המקומית י

 ./זכייהיביא לפסילת הבקשה קטן(. שטח לפארק מדעי קטן, שיהיה נמוך מהמינימום שנקבע,

הרשות המקומית חייבת להעמיד את השטח המיועד להקמת הפארק המדעי לטובת החברה  .11

)והסדרת הבעלות מול  המבצעת, לאחר השלמת כל עבודות ההכשרה וההתאמה ומוכן להתקנה

חודשים מיום הודעת הזכייה. לא  6-, לא יאוחר מרשות מקרקעי ישראל או גורמים אחרים(

ן אורכה מעבר למועד זה אלא אם העיכוב הינו כתוצאה מהתנהלות החברה הזוכה. כל תינת

ללא זכות ערעור, גם אם עבודות הכשרת הקרקע  עיכוב מסיבה אחרת, יביא לביטול הזכייה

 . החלו
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 בכל הקשור למרכז מדעי

 המבנה והקרקע בבעלות מלאה של הרשות המקומית לרבות מתוקף הסכם/ חוזה חכירה. .12

מדעי מבנה אשר יושכר על ידה, תוקף ההסכם מרכז במקרה בו הרשות תעמיד לטובת הקמת 

 .מיום ההודעה על הזכייה שנים ומעלה 5-חייב להיות ל

  הקרקע. ייעודיבאתר תואמת את י מרכז המדעיה התקנת .13

 . הקרקע על( בעלותה) זכותה את להוכיח חייבת המקומית הרשות .14

 . הקרקע ויעודי החלות התוכניות את לציין יש .15

 שטח / ציבור ומוסדות מבנים לעניין. )הרלבנטית ע"התב דרישות עם אחד בקנה עולה הפרויקט .16

 : :חריגים 2 זה לסעיף .('וכד ציבור לבנייני

ככל שלרשות המקומית אין מבנה בבעלותה העונה על הדרישות לעיל, הרשות רשאית  .1

לשכור מבנה שיענה על הדרישות לעיל. במקרה זה, תקופת השכירות המינימאלית 

כי כל עבודות התאמת המבנה יחולו  . יודגש)מיום ההודעה על הזכייה( שנים 5תהיה 

יש דרישה זו בחוזה השכירות. על על הרשות המקומיות והמשכיר. יש להבהיר ולהדג

הרשות לצרף לבקשתה עותק של הסכם שכירות. ההסכם לא נדרש להיות חתום בשלב 

זה כדי לא לייצר מחויבות כספית לרשות המקומית, אולם מיד לאחר הודעת הזכייה 

 יש להעביר לידי המשרד העתק של הסכם חתום. 

אך, הם אינם תואמים את ייעוד במידה ולרשות המקומית יש מבנה וקרקע בבעלותה,  .2

הקרקע, הרשות המקומית רשאית להוציא היתר לשימוש חורג מהיתר, לתקופה 

ככל שנדרש היתר לשימוש חורג, הרשות המקומית נדרשת שנים.  5מינימאלית של 

לצרף לבקשתה מסמך ממהנדס המועצה או הוועדה המקומית כי אין מניעה להוציא 

וכי הרשות המקומית מתחייבת לפעול בנושא לאחר  היתר לשימוש חורג למבנה זה

 אישור בקשתה. 

גודל המרכזים המדעיים ושטח המבנים: על הרשות המקומית להעמיד מבנים לטובת המרכזים  .17

המדעיים כמפורט בקול קורא זה. יובהר ויודגש כי אם שטח המבנה שיוקצה לטובת מרכז מדעי 

זכאות הרשות תשתנה על ידי רשות מקומית כלשהי יהיה קטן יותר מהגודל המינימאלי שנקבע, 

ו כן, גם אם יסתבר במועד מאוחר יותר, בשלבי התכנון, כי שטח המבנה . כמלדגם קטן יות

שהוקצה לטובת מרכז מדעי קטן יותר מהגדול המינימאלי שנקבע, האישור שניתן לרשות 

שתנה )זכאות למרכז גדול תהפוך לזכאות למרכז בינוני המקומית להקמת המרכז המדעי י

. על כן, מוצע לרשות המקומית לבצע מדידות (וזכאות למרכז בינוני תהפוך לזכאות למרכז קטן

מדויקות של המבנה המוצע על ידה להקמת המרכז המדעי מראש ובטרם הגשת בקשה לקול 

 שטח מבנה של מרכז מדעי שיהיה קטן מהמינימום הנדרש, יביא לפסילת הבקשה.קורא זה.  

הבעלות על הקרקע ו/או המבנה אינה : הערות עם[ 1ד]
באחריות הרשות  רלוונטית במקרה של שכירת מבנה.

המקומית לוודא כי אין מניעה תכנונית/משפטית להקים 
 .ולהפעיל מרכז מדע במבנה שיושכר
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שה או צירוף באמצעות פוליסה חד רכז המדעיהמקומית תתחייב בכתב לבטח את המ הרשות .18

והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן  רכז המדעישהאתר, המ ,המתחם לפוליסה קיימת, כך

ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי רכז המדעי מלא, וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר, למ

 הרשות המקומית ולא על ידי המשרד. 

ז המדעי לטובת החברה הרשות המקומית חייבת להעמיד את המבנה המיועד להקמת המרכ .19

חודשים מיום  6-המבצעת, לאחר השלמת כל עבודות ההתאמה ומוכן להתקנה, לא יאוחר מ

הודעת הזכייה. לא תינתן אורכה מעבר למועד זה אלא אם העיכוב הינו כתוצאה מהתנהלות 

יביא לביטול הזכייה ללא זכות ערעור, גם אם עבודות החברה הזוכה. כל עיכוב מסיבה אחרת, 

 תאמת/שיפוץ המבנה החלו.ה

, ייתבע שהמשרד וככלהמקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה,  הרשות .20

היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל  הרשות תיקח על עצמה את האחריות הבלעדית וכי

החתימה תהיה תנאי  ., בין אם בפסק דין ובין אם בכל דרך אחרתתשלום שייפסק נגד המשרד

 בל יעבור לאישור הקמת המשחקייה עבור הרשות המקומית. 

 נוספיםסף נוספים  םתנאי

, במעטפה כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד, לפארק מדעי או למרכז מדעי .21

המעטפות תיפסלנה. במקרה בו  2מעטפות,  2. במקרה בו רשות מקומית תגיש אחת בלבד

רשות מקומית שתגיש  הבקשות תיפסלנה. 2בקשות במעטפה אחת,  2הרשות המקומית תגיש 

בקשה לפארק מדעי או מרכז מדעי בגודל גבוה יותר מזכאותה )לדוגמא, פארק מדעי גדול 

תיבדק ותנוקד תחת הקטגוריה הנמוכה יותר ולא בהתאם לבקשת במקום פארק מדעי בינוני(, 

 הרשות המקומית. 

מחויבת למקם את הפארק המדעי או המרכז המדעי במיקום מרכזי ככל האפשר מועצה אזורית  .22

בשטח המועצה )דוגמת המיקום של בית הספר האזורי, משרדי המועצה( או ביישוב שממוצע 

נו הנמוך ביותר. בקשה להתקנה ביישוב מרוחק או יישוב המרחק בינו לבין יתר היישובים הי

בכל מקרה לא יוקם פארק מדעי או מרכז מדעי ביישוב בו מתגוררים  קצה, תיפסל על הסף.

המועצה האזורית נדרשת  .5-19ילדים ובני נוער בגילאי  200-תושבים ופחות מ 500-פחות מ

    . והמיקום לצרף מסמך נימוק לבחירתה ביישוב

 ת המקומית מחויבת למלא ולחתום על כל הנספחים המצורפים לקול קורא זה. הרשו .23

הכניסה לפארקים המדעיים ולמרכזים המדעיים תהיה פתוחה לקהל הרחב למעט  .23

 חוג/פעילות בתשלום שיתקיימו במרכזים המדעיים. 

 נוספים:תנאים 

 הרשות המקומית מחויבת למלא ולחתום על כל הנספחים המצורפים לקול קורא זה.  .24
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 :ופרטים נוספים הפארקים המדעיים והמרכזים המדעייםדגמי  .ה

שפורסמו על ידי המשרד לתכנון והקמת   15/19-ו 14/19ים פומביים מספר מכרזבמסגרת  .1

מרכזים מדעיים ופארקים מדעיים זכו החברות "אלו את ניצן" במכרז להקמת פארקים 

מדעיים ו"רובוטק" להקמת מרכזים מדעיים. כל רשות מקומית תעבוד מול אחת משתי חברות 

 המשרד ידי על יבוצעו התשלומיםאלה, בהתאם לבחירתה בהקמת פארק מדעי או מרכז מדעי. 

 . המקומית לרשות ולא לחברות

שנים. למרכזים המדעיים תינתן  7לפארקים המדעיים תינתן אחריות מלאה לתקופה של  .2

 שנים. 4אחריות מלאה לתקופה של 

ייקבעו בין  הפארקים המדעיים והמרכזים המדעייםלהתקנת לוחות הזמנים המדויקים  .3

בין הפארקים המדעיים והמרכזים המדעיים ייקבעו . הפגישות להקמת ותהמשרד לבין החבר

 .ותהחברה לבין עובדי הרשות המקומית, תתואמנה עצמאית על ידי החבר

 על הרשות המקומית למנות איש קשר אשר יעבוד מול החברות. .4

 כל אחת מהחברות הכינה רשימות דרישות והתאמות הנדרשות לשם התקנת הפארק המדעי .5

לקול קורא זה, ועמידה  יםהרשימות מופיעות בנספח .'(ה)נספח  או המרכז המדעי '(ו)נספח 

 מהווה זה קורא לקול בקשה הגשת עצםבהן הינה באחריות מלאה של הרשות המקומית. 

 .הנדרשות וההתאמות הדרישות במלוא מלאה לעמידה המקומית הרשות של התחייבות

יובהר כי החברות לא יחלו בביצוע העבודות ללא עמידה מלאה בדרישות ובהתאמות הנדרשות 

 קבלת לאחר גם, אלה ובהתאמות בדרישות עמידה אי כי יודגש עודומופיעות בקול קורא זה. 

 .הזכייה לביטול תביא, זכייה הודעת

יום  60, עד יהעבודות להקמת הפארק המדעי או המרכז המדעת להשלים את ונדרש ותהחבר .6

מיום קבלת צו התחלת עבודות ועמידת הרשות המקומית בכל התחייבויותיה )תשתיות, 

 הכשרת קרקע וכדומה(. כל חריגה מלוחות הזמנים מחייבת את אישור המשרד. 

התאמת שטח האתר והשקעה בפיתוח סביבתי, לגבי הפארקים יובהר כי המשרד אינו מממן את  .7

לגבי כל המתחמים, הינה של הרשות  חשמל וגידור. האחריות לכך, מים, לרבות עבודות עפר

המקומית. יחד עם זאת, חיפוי המתקנים )דשא סינטטי( והצללת המתקנים )הצללת מפרשים( 

 פארק מדעי ויסופקו על ידי החברה במימון המשרד. הינם חלק בלתי נפרד ממאפייני כל 

וההתאמה של המבנה יבוצעו על ידי  כל עבודות ההכנהלגבי המרכזים המדעיים יובהר כי  .8

הרשות המקומית או קבלני משנה מטעמה ועל חשבון הרשות המקומית באופן מלא. במקרה 

של שכירת מבנה, עבודות ההכנה יכולות להיות מבוצעות על ידי משכיר המבנה. ובכל מקרה לא 

על ידי  הפעלת הפארקים המדעיים והמרכזים המדעיים תבוצע ישולמו על חשבון המשרד.

באופן ישיר או עקיף באמצעות ספק/מפעיל שנבחר על ידי הרשות  הרשות המקומית

 המקומית כדין.
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חודשים להשלים את כל עבודות ההכנה, ההכשרה וההתאמה של  6לרשות המקומית יש עד  .9

בכל מקרה, לאחר שהרשות המקומית תשלים את מבנה המרכז המדעי או הפארק המדעי. 

מטעם החברות יגיע למבנה לבחון זאת. עמידת הרשות המקומית בכלל  עבודות ההכנה, נציג

הדרישות הינה תנאי להתקנת הפארק המדעי או המרכז המדעי. רק לאחר שנציג החברה יאשר 

כי המבנה או השטח עומדים בכל הדרישות, תתאפשר התקנת הפארק המדעי או המרכז המדעי 

חודשים,  6ה או השטח להקמת הפארק תוך אי עמידה בלוחות הזמנים והעמדת המבנבפועל. 

כל הוצאה כספית שהרשות שהם מוכנים לעבודות ההתקנה בפועל, תביא לפסילת הזכייה. 

המקומית תוציא על עבודות אלה, תהיה על חשבונה ובאחריותה והמשרד לא יכיר בהוצאות 

רשויות המקומיות . על כן, מוצע לאלה, לא יכסה אותן והן לא ישמשו כסיבה לאי ביטול הזכייה

 6להגיש בקשות אך ורק לשטח או למבנה בו ביכולתן לסיים את מלוא העבודות הנדרשות תוך 

כאמור, רק חודשים, ולהימנע מהגשת בקשות אם אין ביכולתן לעמוד בלוחות זמנים אלה. 

עיכוב שנוצר בגלל החברה המבצעת יכול להביא לדחיית המועד. כל בקשה אחרת לדחיית מועד 

ם העבודות תידחה על הסף, גם במקרה בו הרשות המקומית החלה בעבודות ונגרמו לה סיו

 הוצאות. הוצאות אלה לא יוכרו ולא יכוסו על ידי המשרד בשום מקרה.

בהמשך לסעיף לעיל, רשות מקומית הזכאית לפארק מדעי או מרכז מדעי בגודל מסוים, ואין  .10

פארק מדעי או מרכז מדעי מדגם קטן  ברשותה שטח או מבנה בגודל הנדרש, רשאית לבקש

יותר. דהיינו, רשות מקומית הזכאית לפארק מדעי או מרכז מדעי גדול, רשאית לבקש פארק 

. רשות מקומית הזכאית לפארק מדעי או מרכז מדעי בינוני, או קטן מדעי או מרכז מדעי בינוני

ארק מדעי או מרכז רשאית לבקש פארק מדעי או מרכז מדעי קטן. לא ניתן להגיש בקשה לפ

 מדעי מדגם גדול יותר מהזכאות אלא אך ורק לדגם קטן יותר מהזכאות.

טיב, האיכות וחוזק החומרים. ולנים הנדרשים ת לעמידת כל המתקנים בתקואחראי ותהחבר .11

, חלקי חילוף יםבמכרז ןת לספק בכל תקופת החוזה ועל פי התחייבויותיהומתחייב החברות

 אחריות מלאה ןהית לספק למתקנים שהותקנו על ידומתחייב ותבשלמותם למתקנים. החבר

במסגרת  םהיתו, בהתאם להצע(םשנים למרכזים המדעיי 4-שנים לפארקים המדעיים ו 7)

 יודגש כי האחריות לא תחול במקרים של ונדליזם וכדומה.. יםהמכרז

להקמת מרכז במבנה המיועד עם נציגי הרשות המקומית ויערכו סיור ייפגשו  ותנציגי החבר .12

מדעי או באתר המיועד להקמת פארק מדעי. החברות יגישו לידי הרשות המקומית תוכניות 

אודות סוג המתקנים, התקנתם, דרישות בטיחות, עבודות הכשרה והתאמה נדרשות וכדומה. 

תחילת העבודות תהיה רק לאחר שהרשות המקומית תעמוד בכל הדרישות וההתאמות 

 ודות לא יחלו ללא קבלת אישור מהרשות המקומית.הנדרשות. בכל מקרה, העב

יוקמו פארקים בהם  או המבנים ת להעסיק מנהל עבודה בכל אחד מהאתריםומתחייב החברות .13

ולהשגיח ברציפות על ביצוע העבודות. בכל מקרה לא יישאר בשטח מדעיים או מרכזים מדעיים 

 יצוע מטעמו(. מתקן בשלבי הרכבה ללא שמירה על ידי הזוכה )לרבות קבלני ב
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תוכניות המתקנים המצריכים ביסוס, יאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור שיועסק/ו על ידי  .14

החברות גם יספקו אישור של מהנדס בטיחות לאותם מתקנים המחייבים . םועל חשבונ יםהזוכ

 אישור של מהנדס בטיחות. 

לספק לרשות המקומית בדיקה של מכון התקנים לכל מתקן,  אחר גמר הביצוע, על החברותל .15

הוראות אחזקה של המתקנים, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, תעודת אחריות לכל 

המתקנים על פי המפרט הטכני של כל יצרן. במידה ואחד הבודקים מצא ליקוי כלשהו, על 

דק ולבצע בדיקה חוזרת על כל פגם שיימצא במתקן על ידי הבו םלתקן על חשבונהחברות 

 . םחשבונ

בצורה תקנית  את האתרים בהם יותקנו הפארקים המדעייםגדר ל חברת אלו את ניצן מתחייבת .16

לאחריות הרשות המקומית. במקרה בו יידרש פארקים במשך תקופת הביצוע ועד להעברת ה

 המקומית.גידור קבוע לאתר לאחר גמר העבודות, האחריות על כך תחול על הרשות 

לא תאפשר כניסה למבנה במשך כל תקופת הביצוע, עד לסיום העבודה והעברת חברת רובוטק  .17

האחריות על המבנה לרשות המקומית. האחריות על העבודות בשטח המבנה והתקנת 

 המתקנים, הינה של הזוכה בלבד. 

 מידע נוסף, המפרטים, יםהמלאים של המכרז פרטיםלבחון את ה ותת יכולות המקומייוהרשו .18

המפורסמים באתר  15/19-ו 14/19ות במסגרת מכרזים פומביים הזוכ ותומחויבויות החבר

 האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 ותקצוב המשרד: רשות המקומיתהשיעור השתתפות  .ו

החברות הזוכות אינן רשאיות לבקש מהרשויות המקומיות תמורה כלשהי בעד עבודתן ובעד  .1

קנים. החברות זכו במכרזים פומביים שפורסמו על ידי המשרד, והן מחויבות למלוא המת

העבודות שפורטו במכרזים, לרבות תכנון, אספקה, התקנה, בדיקות מקצועיות, אחריות וכל 

 מוצר או שירות אחר שנקבעו במכרזים.

הקמת ההשתתפות העצמית של הרשויות המקומיות מוגבלת להכשרת ופיתוח השטח המיועד ל .2

 הפארק המדעי או להתאמות ושיפוץ המבנה המיועד להקמת המרכז המדעי.

, של פארק מדעי או מרכז מדעי בינוני ₪ 500,000העלויות של פארק מדעי או מרכז מדעי קטן הן  .3

. בפארקים מדעיים יותקן ₪ 1,000,000ושל פארק מדעי גדול או מרכז מדעי גדול  ₪ 750,000הן 

 . כמפורט במכרז רשים במימון המשרדדשא סינטטי והצללת מפ

 :מספר המתחמים וסוג המתחמים אותן כל רשות מקומית רשאית להגיש .4

מספר הילדים ובני 

 5-19הנוער בגילאי 

פארק מדעי או מרכז 

 מדעי קטן

פארק מדעי או מרכז 

 מדעי בינוני

פארק מדעי או מרכז 

 מדעי גדול

1,000-2,500 1   

2,501-5,000  1  
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 1   5,001מעל 

 

שיותקנו  הפארקים המדעיים ושל המרכזים המדעיים של הסופי המספר על מתחייב אינו המשרד

 ידי על תיקבע שיוקמו פארקים המדעיים והמרכזים המדעייםה של הסופית הכמות בפועל.

 ידי על שיוקצה הסופי והתקציב הבקשות ניקוד, שתוגשנה הבקשות במספר בהתחשב המשרד

הניקוד בקול קורא זה יהיה תחרותי, ורק הרשויות בעלות הניקוד הגבוה  .התוכנית לטובת המשרד

מסיבה זו יודגש שוב כי בקשה שלא ביותר, עד לגמר התקציב, יזכו בפארק מדעי או במרכז מדעי. 

גם  כי יודגש . לאלתרתה תבוטל זכייה, זכייהגם לאחר קבלת הודעת כלשהו,  תעמוד בתנאי סף

הוצאות בגין עבודות תכנון או ביצוע הכשרות או התאמות לקרקע או  המקומיתלרשות אם נגרמו 

 לרשות המקומית הבאה בטבלת הניקוד.   הזכייה תבוטל ותועבר, למבנה

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .ז

יוגשו כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל  להקמת פארקים מדעיים ומרכזים מדעייםבקשות 

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו  . פניהלמטההמסמכים וההתחייבויות המפורטים 

עלולה שלא להיות מאושרת. המשרד אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, 

וכל חומר  לת הבהרות, קבאת הזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכים ושומר לעצמ

 רלוונטי נוסף.

ם הבאים, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם הפרטים מסמכיה כל כל בקשה שתוגש תכלול את .1

 הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים:

 (. המופיע כנספח א' לקול קורא פרויקט כרטיס להלן) מקצועי טופס .א

, מספר ילדים מספר תושביםכלכלית, -פרטי הרשות המקומית, לרבות רמה חברתית .ב

. שוב יודגש כי המשרד ינקד את הבקשות על סמך נתוני הלמ"ס 5-19ובני נוער בגילאי 

העדכניים ביותר. ככל שנתוני הרשות המקומית שונים מנתוני הלמ"ס, עליה לצרף 

לבקשתה מסמך רשמי של רשות האוכלוסין וההגירה עם נתונים שונים, והמשרד ינקד 

 מך נתונים אלה.את הבקשה על ס

יובהר כי המשרד רשאי  פרטי איש הקשר אשר ידע לתת מענה מיידי לשאלות המשרד. .ג

לפנות לאיש הקשר בשאלות ובהבהרות. הפנייה תתבצע רק לאיש הקשר. זמינות ומענה 

של איש הקשר הכרחיים לבדיקת הבקשות. העדר מענה עלול להביא לאי בדיקת 

 הבקשות ולפסילתן.  

האם הרשות המקומית מעוניינת בפארק מדעי או מרכז מדעי, וגודל פרטי הבקשה:  .ד

 הפארק המדעי או המרכז המדעי המבוקשים.

לגבי מרכז מדעי או פארק מדעי: מידות מדויקות לאחר מדידה של שטח המבנה או  .ה

 שטח האתר המוצע להקמת הפארק.
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 המיקום המדויק בו יוקם המרכז המדעי או הפארק המדעי. .ו

השלמת עבודות פיתוח אתר הפארק המדעי או הכשרת והתאמת המבנה לוחות זמנים ל .ז

 להקמת מרכז מדעי.

לגבי פארקים מדעיים: התקנת הפארק המדעי תואמת את יעוד הקרקע. לרשות  .ח

המקומית זכויות )בעלות( בקרקע.  ניתן להקים בקרקע המוצעת פארק מדעי העולות 

רה בתוקף מול רשות מקרקעי בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלוונטיות. הסכם חכי

ככל שהקרקע רשומה על שם רשות מקרקעי ישראל ישראל המאפשר הקמת פארק. 

במועד פרסום הקול קורא, הרשות המקומית רשאית, כתנאי מקל, לצרף לבקשתה 

מכתב רשמי של רשות מקרקעי ישראל ממנו עולה כי הרשות המקומית פנתה בבקשה 

 המדעי. להקצאת הקרקע לטובת הקמת הפארק 

לגבי מרכזים מדעיים: מבנה וקרקע בבעלות הרשות המקומית. לחילופין, טיוטת  .ט

בכל מקרה בו שנים.  5-הסכם שכירות עם צד ג' לשכירת מבנה לתקופה שלא תפחת מ

במבנה )תב"ע, מטרת החכירה בהסכם/ רכז מדעי המצב התכנוני אינו מאפשר הקמת מ

תומה על ידי מהנדס הרשות המקומית או חוזה חכירה וכדומה(, חובה לצרף הצהרה ח

יו"ר הוועדה המקומית כי אין מניעה תכנונית להוציא היתר לשימוש חורג לטובת 

 שנים. 5במבנה נשוא הבקשה לתקופה של  רכז מדעיהקמת מ

 

 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .ח

  .הבקשות של כל הרשויות תנוקדנה על פי הטבלה הבאה 

  לפארקים מדעיים ולמרכזים מדעיים בנפרד. הניקוד יתבצע  

  הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד הנמוך

הבקשות בעלות הניקוד הגבוה ביותר, עד לגמר התקציב שהוקצה לפארקים מדעיים ביותר. 

 . וגמר התקציב שהוקצה מרכזים מדעיים, תזכנה בפארק מדעי או במרכז מדעי

  ככל שזכיית רשות מקומית כלשהי תיפסל, הזכייה שלה תועבר לרשות המקומית הבאה

 בטבלת הניקוד. 

 : כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן

 
מקס'  אמות המידה

 נקודות

 א.
 העדכני ביותר כלכלית על פי דירוג הלמ"ס-רמה חברתית

 קודות.נ 15: 1-2 כלכלית-רמה חברתית

 נקודות. 10: 3-4כלכלית -רמה חברתית

15 
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 נקודות. 5: 6-5 5 כלכלית-רמה חברתית

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים  19-5מספר הילדים ובני הנוער בגילאי  ב.

 :או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר ביותר

 נקודות. 7.5ילדים ובני נוער:  1,000-2,500

 נקודות. 15ילדים ובני נוער:  2,500-5,000

 נקודות. 22.5ובני נוער:  ילדים 5,001-7,500

 נקודות. 30ילדים ובני נוער:  7,501מעל 

30 

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים מספר התושבים בשטח הרשות המקומית   .ג

 :ביותר או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר

 נקודות. 8תושבים:  10,000-25,000

 נקודות. 16תושבים:  25,001-40,000

 נקודות.  25תושבים:  40,001מעל 

25 

הרשות המקומית בעל מאזן הגירה ביישוב השלילי ביותר )לא מאזן הגירה.  ד.
נקודות. יתר הרשויות ינוקדו באופן יחסי  15-מאזן הגירה פנימי( תזכה ב

אליה. מאזן ההגירה ייבחן באחוזים. מספר התושבים שנוספו או נגרעו 
 משטח הרשות המקומית ביחס למספר תושבי הרשות המקומית. 

15 

הרשות המקומית למטרות מסך כל שטח שיפוט האחוז שימושי קרקע.  ה.
האחוז תרבות, פנאי, נופש וספורט, על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. 

 . 0.8הממוצע במדינת ישראל הינו 

  יזכה את הרשות  0.40-ל 0.01שימוש קרקע בטווח שבין אחוז
 נקודות. 15-המקומית ב

  ה את הרשות המקומית יזכ 0.8-ל 0.41אחוז שימוש קרקע בטווח שבין
 נקודות. 10-ב

   אחוז יזכה את הרשות  1.5ל 0.81אחוז שימוש קרקע בטווח שבין
 נקודות. 5-המקומית ב

  אחוז לא יזכה בניקוד כלשהו. 1.51אחוז שימוש מעל 

15 

 100 סה"כ 
 

  :לגבי הניקוד הערה

יותר תהיה הרשות  ככל שלשתי רשויות או יותר יהיה ניקוד זהה, הרשות שתדורג במקום הגבוה .1

)הכוונה למספר הילדים ובני  בערכים מוחלטים 5-19לה יהיו יותר ילדים ובני נוער בגילאי 

 .הנוער בפועל ולא באחוזים(

המשרד ינקד את הבקשות על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. ככל שלרשות המקומית יש  .2

סין וההגירה )לשכת אוכלוסין( נתונים שונים, חובה עליה להמציא אישור רשמי מרשות האוכלו

אודות מספר תושבים ומספר ילדים ובני נוער השונה מנתוני הלמ"ס. הצגת מספר ללא 
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אסמכתא רשמית תידחה על הסף, והמשרד ינקד את הבקשה אך ורק על סמך נתוני הלמ"ס 

המשרד לא יבקש השלמה תחת סעיף זה ועל כן חובה על הרשות המקומית  העדכניים ביותר.

 ף אסמכתא רשמית לבקשתה. לצר

הערות לגבי ניקוד רשויות שאינן נכללות בפריפריה החברתית באופן מלא. כאמור, רק רשויות  .2.3

מתושביהן נכללים בפריפריה  %50-, אשר למעלה מ6-5מקומיות ברמה חברתית כלכלית 

החברתית, יכולות להגיש בקשות תחת חריג זה. הניקוד יתבצע כדלקמן: )א(. הרמה החברתית 

. יש לרשום את מספר הילדים 19-5. מספר הילדים ובני הנוער בגילאי של הרשות המקומית. )ב(

בטווח גילאים זה, הנכללים בפריפריה החברתית ואין לרשום את מספר הילדים ובני הנוער 

)ג(. מספר תושבי הרשות המקומית הנכללים בפריפריה הנכללים בכל שטח הרשות המקומית. 

ספר תושבי הרשות המקומית אלא את מספר החברתית. למען הסר ספק, אין לרשום את מ

מאזן הגירה. החישוב יבוצע באופן הבא. מספר . ד(התושבים הנכלל בפריפריה החברתית בלבד. )

תושבי הרשות המקומית הנכללים בשטח הפריפריה החברתית חלקי כלל מספר תושבי הרשות 

על פי נתוני  המקומית. התוצאה שתתקבל תוכפל במאזן ההגירה של כל הרשות המקומית

שימושי קרקע. החישוב יבוצע באופן הבא. מספר תושבי הרשות . ה()הלמ"ס העדכניים ביותר. 

המקומית הנכללים בשטח הפריפריה החברתית חלקי כלל מספר תושבי הרשות המקומית. 

התוצאה שתתקבל תוכפל באחוז שימושי הקרקע של כל הרשות המקומית על פי נתוני הלמ"ס 

 תר.העדכניים ביו

 

 : תקציב .ט

לקול קורא זה. גובה התקציב ישפיע על המספר הסופי המשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל  .1

  של הבקשות שתאושרנה.

  לפארקים מדעיים ולמרכזים מדעיים בנפרד. הניקוד יבוצע  .2

תחת קטגוריית הפארקים המדעיים או תחת כל הבקשות תדורגנה על פי הניקוד הסופי שלהן  .3

קטגוריית המרכזים המדעיים. שוב יודגש כי כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת 

 בלבד, לפארק מדעי או למרכז מדעי. 

 הרשויות בעלות הניקוד הגבוה ביותר תיזכנה לפארק מדעי או למרכז מדעי, עד לגמר התקציב.  .4

ככל שבשלב כלשהו תיפסל הזכייה של רשות מקומית  וך יותר,בעלות ניקוד נמ רשויות בנוגע ל .5

כלשהי בפארק מדעי או מרכז מדעי בשל אי עמידה באחד מתנאי הקול קורא, הזכייה תועבר 

 לרשות המקומית הבאה ברשימה.

כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לפארק מדעי קטן, בינוני וגדול או מרכז מדעי קטן,  .6

לזכאות שהוגדרה בקול קורא זה. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה בינוני וגדול בהתאם 

לגודל של פארק מדעי או מרכז מדעי הנמוכים מזכאותה. אין להגיש בקשה לגודל של פארק 
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תביא להפחתת בקשה לגודל גדול יותר מהזכאות, מדעי או מרכז מדעי הגדולים מזכאותה. 

 הזכאות באופן אוטומטי לדגם קטן יותר.

ת מקומית יאושר פארק מדעי אחד או מרכז מדעי אחד. לאף רשות מקומית לא יאושר לכל רשו .7

  מרכז מדעי אחד בלבד. אויותר מפארק מדעי אחד בלבד 

רשות מקומית לא תוכל לשנות את זכייתה בין פארק מדעי לבין מרכז מדעי בשום שלב. התקציב  .8

לאחר המועד האחרון להגשת בקשות  לכל קטגוריה מוגבל, ולא יתאפשר מעבר בין הקטגוריות

 לקול קורא זה.

 כי, ביצועו תחילת לאחר ואף אישורו לאחר יתברר לגביו, מדעי פארק להקמת אתר או מבנה .9

 נגרמו אם גם, אחרת מקומית לרשות תועבר והזכייה, ייפסל, הסף מתנאי באחד מלעמוד חדל

 לא תיפסל שבקשתה המקומית לרשות .הזכייה הודעת קבלת מיום הוצאות המקומית לרשות

 המקומיות הרשויות לב תשומת כן על. ומחייבת סופית והיא זו החלטה על הערעור זכות תעמוד

 קרקע על בעלויות, זמנים לוחות לרבות, בכולן לעמוד והחובה זה קורא קול של הסף תנאי לכל

  . וכדומה הקרקע או המבנה שטח, ומבנה

וכל , תקבל הודעה על זכיה( הרשות המקומית)לרשות המקומית לא תינתן הרשאה תקציבית,  .10

 ההתנהלות התקציבית תהיה בין החברות הזוכות למשרד בלבד. 

, תמומן מתקציב הרשות לטובת הפארק המדעי או המרכז המדעיכל הוצאה תקציבית נוספת  .11

הפיתוח, המקומית בלבד. כל שדרוג כלשהו, ימומן על ידי הרשות המקומית בלבד. כל עבודות 

ההתאמה והשיפוץ הנדרשות לאתר הקמת הפארק המדעי או המרכז המדעי הינן באחריות 

 מלאה של הרשות המקומית וימומנו באופן מלא על ידי הרשות המקומית. 

 מדעי לפארק או מדעי למבנה המקומית הרשות ידי על שהוצג השטח כי יסתבר בו מקרה בכל .12

תשונה לדגם  המקומית הרשות של זכייתה, זה קורא בקול שהוגדר המינימאלי מהשטח נמוך

 בו מקרה בכל. כלשהי ערעור זכות ללא אחרת מקומית לרשות ותועבר תבוטלנמוך יותר או 

 בבעלות אינם( שכירות של במקרה למעט) המבנה על או הקרקע על הבעלות כי למשרד יסתבר

 ללא אחרת מקומית לרשות ותועבר תבוטל המקומית הרשות של זכייתה, המקומית הרשות

 עבודות את ותשלים התחייבויותיה בכל תעמוד לא המקומית הרשות בו מקרה בכל. ערעור זכות

 זכייתה, חודשים 6 תוך המדעי למרכז או המדעי לפארק האתר של והשיפוץ ההכשרה, הפיתוח

 חודשים 6-ב מדובר, ספק הסר למען. ערעור זכות ללא אחרת מקומית לרשות ותועבר תבוטל

 באחריות יהיה זמנים בלוחות העיכוב בו במקרה רק. המקומית לרשות הזכייה הודעת מיום

 בלוחות עיכוב, אחר מקרה בכל. זמנים בלוחות דחייה תתאפשר, הזוכה החברה או המשרד

 . ערעור זכות ללא הבקשה לפסילת יוביל הזמנים

 המשרד לא יאשר שיפוץ ושדרוג של פארק מדעי קיים או של מרכז מדעי קיים.  .13
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 :דרישות נוספות ופיקוח .י

 או להסיר ההמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצע .1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, או מידע  .2

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

 לשם קבלת החלטה.  םהנחוצים לדעת

 למרכז המדעיבמיקום המוצע לפארק המדעי או לערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ המשרד .3

 אודות המיקומים המוצעים.לראיון הגורמים הרלוונטיים לזמן את  ,וכן

על  הקמת הפארקים המדעיים והמרכזים המדעייםגורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך  .4

יביא לעצירת העבודות ואף עלול להביא אי שיתוף פעולה עם הגורם המפקח,  שלביו השונים.

 פעולה עם החברה הזוכה עלולה להביא לפסילת הזכייה.אי שיתוף  לביטול הזכייה. 

במרכזים המדעיים ובפארקים המדעיים יותקן שילוט המציין כי המשרד הקים את המרכז  .5

 המדעי או הפארק המדעי. השילוט יותקן על ידי החברות הזוכות. 

" פינה אבן הנחת: "לדוגמא, בסופו או בתחילתו אם בין, לפרויקט הקשור אירוע או טקס בכל .6

 ולהזמין המשרד את דעילי מחויבת רשות המקומיתה', וכד" סיומו לאחר הפרויקט חנוכת" או

 .האירוע קיום בטרם מטעמו נציג

 

 :המשרד נציג .יא

יש  השאלות והבירורים. את היא גב' טל וינוגרדובזה  קול קוראל תהמשרד האחראי תנציג .1

קול קורא להקמת " :תחת הכותרת talw@png.gov.il דוא"ל:ב גב' טל וינוגרדובלהפנות אל 

 ".פארקים מדעיים ומרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

בשעה  08.10.2020/20209/6 , עד ליוםבכתב בלבדהמשרד  תלנציג ופנוי הבהרהשאלות פניות ו .2

תשובות  .המשרד תדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציגב ,12:00

 מיוםלא יאוחר  galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדיפורסמו באתר 

11.10.2020/20209/10. 

הפניה תבוצע . שאלות הבהרהלמשרד בנוגע ל להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  .3

 מייל בלבד. באמצעות

עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המשרד רשאי, בכל  .4

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראותהצעות, וכן לשנות מועדים

 

 :קול קוראלבקשות הנחיות מנהליות להגשת  .יב

http://www.negev-galil.gov.il/
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 המשרד לפיתוחניתן להוריד מאתר להצעות יש לצרף את ההתחייבות וכרטיס הפרויקט, אותם  .1

   .galil.gov.il-www.negevבכתובת  הפריפריה, הנגב והגליל

 יבוצע אשראין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס . Word בפורמט מופיע באתר הבקשה טופס .2

אין צורך להגיש את מסמכי הקול קורא אלא אך ורק יביא לפסילת הבקשה.  וכלשה שינוי וב

 את הטפסים והנספחים. 

ורק  אך להגיש יש, ואת כל המסמכים והנספחים הנדרשים, וחתום מלא הבקשה טופס את .3

 8לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך  למשרד בכניסה אשר המכרזים לתיבת

קול קורא להקמת פארקים מדעיים ומרכזים לרשום ". על גבי המעטפה יש 13תל אביב, קומה 

מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית", ואת שם הרשות המקומית 

הצעה  .12:00בשעה  202010/206/ביום  הינו הצעות להגשת האחרון המועד מגישת הבקשה.

        פסל על הסף.יתמועד האחרון להגשת ההצעות שתוגש לאחר ה

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד .4

ועל פי אילוצי  ועל פי שיקול דעתנוהל , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

 .תקציב ככל שיהיו

  :כללי .יג

 על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.ולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות .1

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .2

  שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המפורטים לעיל. בקשות  ייבחןהמשרד לא  .3

 וחדש על פי החלטת  קול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קוראההמשרד רשאי לבטל את  .4

 ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות את כל הבקשות מתחייב לאשר  ואינ המשרד .5

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתאם  קול קוראפי  על פניות .6

 לזמינות התקציבית. 

התקציב מוקצה לפארקים מדעיים ולמרכזים מדעיים באופן שוויוני. כל קטגוריה תנוקד בנפרד עד 

לפארק מדעי או למרכז  , ייזכוהרשויות בעלות הניקוד הגובה ולפי התקציב שיקבע .לגמר התקציב

לא יוקצה פארק מדעי או מרכז מדעי.   בעלות הניקוד הנמוך יותרמדעי. ליתר הרשויות המקומיות 

יחד עם זאת, ככל שזכיית רשויות מקומיות תבוטל מסיבה כלשהי, הזכייה תועבר לרשות המקומית 

 בעלת הניקוד הגבוה ביותר. 

תעמוד בתנאי סף כלשהו, בכל שלב שהוא, תבוטל.  יודגש ויחודד, זכייתה של רשות מקומית שלא

 הזכייה תועבר לרשות המקומית הבאה בטבלת הניקוד. 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 טופס בקשהנספח א': 

 (הקיף בעיגול)נא למלא בשורה או ל הפרמטר

  שם הרשות המקומית

רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית 

מבוקש  הובגינאו היישוב במועצה אזורית 

 תקציב לפרויקט  

56/ 5 /4  /3  /2  /1 

 נא לסמן

)נא להקיף בעיגול(.   בקשת הרשות המקומית

לכל רשות מקומית מותר להקיף אפשרות 

 אחת בלבד. 

 מרכז מדעי קטן

 מרכז מדעי בינוני

 מרכז מדעי גדול

 פארק מדעי קטן

 פארק מדעי בינוני

  פארק מדעי גדול

  מספר התושבים בשטח הרשות המקומית

 5-19ובני הנוער בגילאי מספר הילדים 

 בשטח הרשות המקומית

 

יודגש כי הניקוד יתבצע על סמך נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. ככל שהרשות המקומית תצרף 

אסמכתא רשמית מרשות האוכלוסין וההגירה )לשכת אוכלוסין( כי מספר התושבים ו/או מספר 

בנתוני הלמ"ס, המשרד ינקד את גבוה מהמספרים הרשומים  5-19הילדים ובני הנוער בגילאי 

הבקשה על סמך נתוני רשות האוכלוסין. חובה לצרף אסמכתא. ללא אסמכתא בקשת הרשות 

המקומית תיפסל היה ועל פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר היא לא עומדת בתנאי סף כלשהו או 

בפריפריה  רשות מקומית הנכללת באופן חלקיתנוקד בהתאם לנתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. 

החברתית, חייבת לציין את מספר התושבים ואת מספר הילדים ובני הנוער רק בשטח 

השכונות/היישובים הנכללים בפריפריה החברתית ולא את כלל תושבי הרשות וכלל הילדים ובני 

 הנוער הנכללים בכל שטח הרשות המקומית.

)כתובת, גוש, חלקה, שם היישוב  הפארק המדעי או המרכז המדעיהמיקום המדויק בו יותקן 

 וכדומה(
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשים בקול קורא זה להוכחת 

והאפשרות להקים פארק מדעי או מרכז מדעי בשטח  זכויות הרשות המקומית בקרקע או במבנה

 או במבנה המוצעים. בקשה שלא תעמוד בתנאים אלה, למעט במקרה של שכירת מבנה, תיפסל. 

 

להקמת הפארק המדעי או המרכז  לביצוע עבודות הכשרת ופיתוח השטח משוערמועד סיום 

 : המדעי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

לקול קורא זה  יםיודגש כי רשימת הדרישות להקמת פארק מדעי או מרכז מדעי מופיעות בנספח

אין להגיש שטח לפארק מדעי או מבנה למרכז מדעי . )נספח ה' או נספח ו'( ויש להתייחס אליהן

. לא תינתן אורכה חודשים מיום הודעת הזכייה 6אשר לא יימסר לחברה הזוכה המבצעת תוך 

כלשהי לאחר מועד זה, וזכיית הרשות המקומית תבוטל ותועבר לרשות מקומית אחרת ללא זכות 

ערעור כלשהי ומבלי שהמשרד יכיר בהוצאות שנגרמו לרשות המקומית בגין עבודות שביצעה 

 להכשרת, פיתוח והתאמת השטח או המבנה. 

 

)רצוי  או השטח המיועד להקמת פארק מדעי המידות המדויקות של המבנה המיועד למרכז מדעי

 ___________________________________________________:_להגיש תוכנית מדידה(

חובה על הרשות המקומית לבצע מדידות לפני הגשת הבקשה. ככל שלרשות המקומית אין מבנה או 

גיש בקשה כלל או יש שטח קרקע התואמים את דרישות המינימום שנקבעו בקול קורא זה, אין לה

להגיש בקשה לפארק מדעי או מבנה מדעי קטנים יותר )בינוני במקום גדול, קטן במקום בינוני(. כל 

בקשה שלא תעמוד בדרישות המינימום תיפסל על הסף. כל בקשה לגבי יסתבר גם לאחר אישורה 

רד יכיר מבלי שהמשתיפסל והזכייה תועבר לרשות מקומית אחרת סף שלא עומדת בדרישות ה
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בהוצאות שנגרמו לרשות המקומית בגין עבודות שביצעה להכשרת, פיתוח והתאמת השטח או 

 גודל שטחים נמוך יותר מהנדרש יביא להפחתת הזכאות או לפסילת הבקשה. המבנה.

 

  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

פיתוח, הכשרת והתאמת המבנה למרכז המדעי או הקרקע לפארק  האחריות על ביצוע העבודות .1

הינה של הרשות המקומית בלבד. הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים מקבלני  המדעי

משנה לצורך ביצוע העבודות. המשרד לא ישלם תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול 

לחברה עבור ביצוע אספקת כלשהם לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד יהיה 

 .פארק מדעי או מרכז מדעיוהתקנת 

ן הפארק המדעי או המבנה בו יוקם הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותק .2

, לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון, תיקון תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות המרכז המדעי

 . למתקנים עצמם ותמעבר לאחריות שתינתן על ידי החבר

הרשות המקומית מתחייבת לסיים את העבודות להתאמת השטח המיועד להקמת הפארק  .3

המדעי או המבנה המיועד להקמת המרכז המדעי, בהתאם לכל הדרישות המפורטות בקול 

חודשים מיום הודעת הזכייה מאת המשרד. הרשות  6-קורא זה ובנספחיו, לא יאוחר מ

תסיים את עבודות ההתאמה, ההכשרה והפיתוח של המקומית מודעת לעובדה כי במידה ולא 

חודשים, זכייתה תבוטל  6המבנה המיועד למרכז המדעי או השטח המיועד לפארק המדעי תוך 

שנגרמה לה בגין עבודות להכשרה, התאמה  ללא זכות ערעור וללא הכרה בהוצאה כלשהי

על כן, אין להגיש  .ופיתוח של המבנה המיועד למרכז המדעי או השטח המיועד לפארק המדעי

בקשה לקול קורא זה במידה והרשות המקומית מעריכה או סבורה כי אין ביכולתה לעמוד 

בלוחות זמנים אלה. הרשות המקומית מודעת לעובדה שלא תינתן אורכה כלשהי ללוחות 

הזמנים אלא אם האחריות לעיכוב היא של המשרד או החברה המבצעת בלבד. כל עיכוב 

שהינו באחריות הרשות המקומית, יביא לפסילה של הבקשה ללא זכות ערעור בלוחות הזמנים 

 וללא תשלום תמורה כלשהי, גם במקרה בו העבודות החלו ונמצאות בעיצומן. 

הרשות המקומית מצהירה בזאת כי מדדה את השטח המיועד להקמת הפארק המדעי או  .4

ל הקול קורא. הרשות המבנה המיועד למרכז המדעי, והוא עומד בדרישות המינימום ש

המקומית מצהירה בזאת כי במידה ויסתבר במועד כלשהו כי השטח המיועד או המבנה המיועד 

ללא  זכאותה תשונה מפארק/מרכז גדול לבינוני או מפארק/מרכז בינוני לקטן,, קטנים מהנדרש

של  זכות ערעור וללא הכרה בהוצאה כלשהי שנגרמה לה בגין עבודות להכשרה, התאמה ופיתוח

שטח של פארק מדעי קטן או  המבנה המיועד למרכז המדעי או השטח המיועד לפארק המדעי.

 מרכז מדעי קטן, שיהיה נמוך מדרישות המינימום, יביא לפסילת הבקשה בכל שלב.

הרשות המקומית מצהירה בזאת על זכויותיה בקרקע המיועדת להקמת פארק מדעי על פי כל  .5

, או זכויותיה במבנה המיועד להקמת מרכז 6-13סעיפי משנה תנאי הסף המפורטים בסעיף ד' 
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. הרשות המקומית מצהירה 14-22 סעיפי משנה ד' מדעי על פי כל תנאי הסף המפורטים בסעיף

זכייתה בזאת כי במידה ויסתבר למשרד במועד כלשהו שהיא אינה עומדת בתנאי סף אלה, 

רמה לה בגין עבודות להכשרה, התאמה תבוטל ללא זכות ערעור וללא הכרה בהוצאה כלשהי שנג

 ופיתוח של המבנה המיועד למרכז המדעי או השטח המיועד לפארק המדעי.

לשתף פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון הרשות המקומית  באחריותידוע לנו כי  .6

 והביצוע. 

הפארקים המדעיים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות הרשות המקומית מאשרת כי  .7

כלשהי עבור השימוש במתקנים. המרכזים המדעיים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות 

הרשות כלשהי עבור השימוש במתקנים. יחד עם זאת, לגבי המרכזים המדעיים בלבד, 

חוגים וכדומה, ולגבות תמורה  לקיים במרכזים קורסים, הכשרות, סדנאות, המקומית רשאית

 הנדרשת לכיסוי הוצאות ההפעלה בלבד ללא מרכיב רווח. 

באמצעות פוליסה  רכז המדעי או הפארק המדעילבטח את המ הרשות המקומית מתחייבת .8

אתר לפוליסה קיימת, כך ש המאושרים הפארק המדעי או המרכז המדעיחדשה או צירוף 

המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן  הפארק המדעי או מבנה המרכז המדעי,

, למתקנים הפארק המדעי או למבנה המרכז המדעי מלא, וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר

הרשות ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי המשרד. 

מידה כל תביעה למשרד בהקשר זה, וב רשות המקומיתכי לא תהיה ל המקומית מצהירה

נגד תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק  רשות המקומיתוהמשרד ייתבע, ה

עבור  פארק מדעי או מרכז מדעיתנאי בל יעבור לאישור  הינה' בעל נספח  החתימה המשרד.

 הרשות המקומית.

   _____________________________________________לקול קורא קשר ותפקיד איש שם

 ___ _________________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 ______________   חתימה+חותמת שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 רשות מקומית עם חשב מלווה נדרשת להחתים את החשב המלווה על טופס הבקשה

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 'בנספח 

 אחריות וביטוח

המשרד אנו מתחייבים לשמור על מצבו התקין של הפארק המדעי/המרכז המדעי שנרכש על ידי  .1

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והותקן בשטח הרשות המקומית.

 או/ו כתוצאה שייגרם אובדן או/ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית הרשות המקומית תהיה .2

 כלשהו.' ג לצד או/ו לרכוש או/ו למשרדבפארק המדעי/במרכז המדעי, עקב השימוש 

במתחם בפארק שעניינה שימוש ה תביע לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .3

יוקם הפארק המדעי או המרכז בו  שטח או במבנהאו כל פעילות אחרת בהמדעי/המרכז המדעי 

 המדעי.

שייגרמו סוג  מכל נזק או, אובדן, הוצאה, תשלום בכל יישאו לא מכוחו והבאים עובדיו, המשרד .4

מחדל כלשהו, תוך כדי פעילות כתוצאה מתאונה או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממעשה או 

 בפארק המדעי או במרכז המדעי.

, שנרכש בעזרת תמיכת ו התקין של הפארק המדעי/המרכז המדעיאנו מתחייבים לשמור על מצב .5

 ולעדכן את הביטוח כל שנה.  את השימוש בוהמשרד, לבטח 

 אי חתימה על נספח זה תביא לפסילת הבקשה.  

 

 חתימה מטעם הרשות המקומית מורשי 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 'ג נספח

 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות 

 :המקומית הפרטים הבאים לגבי הרשותאני  _______________  מאשר את 

 עו"ד )שם מלא(

 :_____________.שם  כפי שהוא רשום במרשם .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 .מס' מזהה:__________________ .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות  .4

 כמו תוספת חותמת, אם יהיו:

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________ __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 'דנספח 

 שם הרשות המקומית ________________

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  

 )להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת  .2

 בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

בחני התמיכה, הרשות תציין באופן סביר את לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במ .3

 עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן; .4

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים  .5

 ורה המשרד;ובמתכונת שה

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם  .7

ה וריבית בצירוף הפרשי הצמד -התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר  .8

לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר 

 העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה  .9

 ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

ן התמיכה או מימון אחר אם לא הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מת .10

קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, 

 הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

__________________ 

 תאריך
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 מורשי החתימה: 

_______________ _____________    __________________________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז. שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז. שם 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל 
 בקשה.מצורפים ל

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת 
 ידי ועדת התמיכות. -הבקשה על

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד    מס' ת.ז.   שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד               מס' ת.ז.   שם 
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 המרכז המדעי להקמת דרישות  – 'הנספח 

 דרישות מהרשות להקמת מרכז מדעי

 על הרשות להקצות לטובת המרכז המדעי חלל בגודל:
 

 מ"ר  גודל כולל.  200-300מרכז קטן: 

 כולל.מ"ר גודל  300-400מרכז בינוני: 

 מ"ר גודל כולל. 400-500מרכז גדול:  

 בגודל החלל כלפי מטה בעמידה בתנאי סף. 15%ניתנת האפשרות לסטייה של עד 

ככל שלרשות המקומית יש מבנה בשטח גדול יותר, החברה תבצע את עבודות התכנון וההקמה 

מ"ר  500-מ"ר למרכז בינוני ו 400מ"ר למרכז קטן,  300בשטח המקסימאלי שנקבע לכל מרכז )

למרכז גדול(. ככל שהרשות המקומית מעוניינת בביצוע עבודות ובמתקנים לשטח גדול יותר, הדבר 

 יהיה באחריותה ובמימונה המלא. 

 
הקצאת המבנה מטעם הרשות כוללת את ההתאמות הבאות שהינם חלק בלתי נפרד מהקצאת 

 :החללרם

 ידה של החלל וסביבותיותוכנית  מד. 

 צבוע, מרוצף, תשתיות מים, ביוב, תשתית  מתאים לשימושהחלל יהיה משופץ ו(
בהתאם לתוכנית משותפת שתתגבש יחד  אינטרנטית, תשתית חשמל, מיזוג אויר, מונגש(

 .המקומית עם הזוכה והרשות

  בהתאם לתוכנית משותפת שתתגבש יחד עם  המקומית המבנה ייצבע ע"י הרשות -צבע
 .המקומית הזוכה והרשות

 המבנה יהיה נגיש לכלל האוכלוסייה. 

 ,הנגשות( ,שירותים, ממ"ד, בטיחות מבנה תיקני ע"פ תקן מבנה ציבור )יציאות חירום. 

 לאחר תוכנית העמדה הרשות תשתית חשמל תלת פזי, עבודה בסביבה ממוחשבת רבה( 
 .שקעי חשמל עבור כל עמדת פעילות /מחשב( 4תשתית חשמל של  דרש לספקית המקומית

 מחשבים  50-תשתית אינטרנט בכל המרכז כולל ארון תקשורת שמתאים לחיבור כ
 מגה לכל מחשב. 100במהירות  

 רור וחימוםיתשתית מיזוג אויר המתאים לגודל החלל לק. 

 דרש לעבודות גבסית המקומית אחרי תוכנית העמדה הרשות. 

  המקומית וידרשו שינוי פתחים / אלומניום עבודות אלו יבוצעו ע"י הרשותבמידה. 

  דרש להכין תשתית נדרשת עבור הציוד לדוג' שקע תלת פאזי, או יתהמקומית הרשות
 .מינדוף )במידה ואין יציאה לחלון(

 באזור דגמי מערכת השמש(דרש החשכה )ייתכן ות. 

 תכנון מפורט.גיבוש פרוגרמה. תכנון ראשוני. אבני דרך: 
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 .הינם חלק מתהליך התכנון 'יציאה לביצוע ספקים וכו

 .המקומית מעבר בין השלבים מותנה באישור הרשות

  שכר יועצים נוספים שיידרשו לביצוע העבודות במידת הצורך כגון: מפקח, קונסטרוקטור, יועץ
 .הרשות המקומית , ישולמו על ידיאינסטלציה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אקוסטיקה, יועץ חשמל

 אלה יהיו באחריות מלאה של הרשות העבודה אינה כוללת טיפול וליווי בקבלת היתרים .
 המקומית. 

 
להקים מרכזי או נוספים הרשות המקומית תהיה רשאית לשדרג את המרכז ולרכוש מתקנים 

 רשות המקומית. קול דעתה המלא, ובמימון מלא של המצוינות חדשים על פי שי
      

לעשות שינויים בתכניות ללא אישור מטעמי זכות כניות לצד ג' ללא אישור. אין לצד ג' ואין להעביר ת
 האחריות יורדת לגמרי מהספק המבצע. ,עשו שינויים ללא אישורייבטיחות. במידה ו

 
כל  רשות המקומיתלא ניתן לקבל את התכניות עד לסיום העבודה. בסיום העבודה יועברו ל

רובוטק יהיו רשאים לצלם את התכניות ואת הפרויקט במהלך העבודות ועם  החומרים המוגמרים.
 להציגן ולפרסמן. ,השלמתן
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 דרישות להקמת הפארק המדעי  – 'ונספח 

 מיקום האתר  .1
שטח אתר המשחקים יהיה בעל טופוגרפיה מישורית. במידה ואתר המשחקים ימוקם בסביבה 
בו הטופוגרפיה מאופיינת במפלסים שונים כגון "טרסות" או קירות תומכים, תידרש הרשות 

ס"מ(, כמו כן יש להבטיח  60לגדר את המפלסים בהתאם לחוקי הבטיחות )מעל גובה נפילה של 
 מוגנות מפני גלישות, מפולות, זרמי מים וכד'.  כי דרכי הגישה תהיינה

 
 תכנית מדידה  .2

וזאת לשם הכנת תכנית  DWGתכנית מדידת השטח בקובץ לחברת אלו את ניצן יש להעביר 
 העמדת המתקנים בציון פתח כניסה לפארק.

 
 נגישות  .3

אחת מכניסה  רציפהיש להקפיד על שטחי מעבר נגישים לבעלי מוגבלויות, בהם תהיה נגישות 
 - לפחות ועד לאתר המשחקים ומהחניה; גישה לאדם על כיסא הגלגלים תתאפשר בכל הפארק 

. בסמוך לפארק, על הרשות להגדיר מקום 5%מטר לפחות בשיפוע עד  2שביל נגישות ברוחב של 
 ייעודי לחניית בעלי מוגבלויות בשילוב רמפת עליה למדרכה.

 
 עבודות פיתוח להכנת השטח .4

ר תחולנה על הרשות: הכשרת הקרקע, יישו –ההכנה / הפיתוח / התשתית כל עבודות  .4.1
ביצוע המצע, תיחום שטח המתקנים באמצעות אבן גן,  השטח, חפירות בשטח לקראת

 שבילי גישה מרוצפים )כולל שבילים נגישים(, אבן עיוורים בשבילים לפי החוק.
 .1498קן מקסימום בהתאם לדרישות הת 1.5%על השטח להיות בשיפוע של  .4.2
במידה והרשות -באחריות הרשות בנוסף: ספסלים, אשפתונים, ברזיות, גינון, תאורה .4.3

 כל עבודות הפיתוח. מעוניינת;
יש לדאוג לניקוז המים משטח האתר בהתאם לשיפועים, על מנת למנוע התנפחות הדשא  .4.4

 הסינטטי והצפת המקום.
 

 כבלי חשמל/בזק .5
 .ומעל השטח לא עוברים כבלי חשמל/בזק יש לבדוק שבשטח המתקנים אין בורות ביוב

 
 גדר/מחסום כביש/חניה .6

 להלן המקרים בהם על הרשות להתקין גדרות:
אם המרחק בין גבול אתר המשחקים לבין שפת המדרכה הסמוכה לכביש, לחניה או  .6.1

למקור סיכון אחר )כגון מקום שנקווים בו מים ו/או עוברות בו מכוניות ו/או אופניים( קטן 
 מטר, יוגבל המעבר במחסום מתאים העומד בתקן. 15-מ

 ס"מ ומעלה. 60במקומות בהם קיימת סכנת נפילה מגובה  .6.2
 ס"מ לכל אורכו. 90 -גובה המחסום לא יהיה קטן מ .6.3

 
 הצללה ודשא סינטטי .7

 לעיל; 2הרשות תעביר לאלו את ניצן את תכנית המדידה כאמור בסעיף  .7.1
 הצללה וסקיצת הדשא;כין תכנית החברה תעל סמך תכנית מדידה זו,  .7.2
 לאישור; , הנגב והגליללמשרד לפיתוח הפריפריה וועברהתוכניות י .7.3
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אלו את ניצן מבצעת בפועל את התקנת המתקנים, הדשא הסינטטי, ההצללה, אבן  .7.4
 העיוורים והמצע בשטח המתקנים בלבד.

 
 תחזוקה  .8

טף בסיום , חלה חובה על הרשות, לתחזק את הפארק באופן שו1498בהתאם לדרישות התקן 
 הקמת האתר/התקנת המתקנים.

 

 


