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 כ"א אלול תש"פ

 2020ספטמבר  10

 הגשה הערכת מועדו עדכון לאחר לשאלות נוספות מענה

 

האם התאריך וזה נופל בראש השנה  20/09הארכתם תאריך הגשה קול קורא פארקים מדעיים ל שאלה:  .1

 ?שנקבע נכון

 .12:00בשעה  21/9/2020על מנת להימנע משיבושים עקב החג הוארך מועד ההגשה עד ליום  תשובה:

 

 6 עדכנתם כי רשות מקומית ברמה חברתית כלכלית בהמשך לפרסום המענה לשאלות הבהרה. שאלה: .2

כלומר נכללים בהגדרה  6אנו מועצה אזורית ברמה חברתית כלכלית  יכולה לגשת כעת לקול קורא.

  האם אנו יכולים לגשת? אנו לא מהנגב ולא מהגליל. לפריפריה חברתית.

. משמעות 1-4לא. פריפריה חברתית בהגדרתה מתייחסת לרשויות בדירוג חברתי כלכלי  תשובה:

רלוונטי לרשויות הנמצאות במלואן בנגב או  6בעלות דירוג חברתי כלכלי העדכון והוספת רשויות 

 בגליל בהתאם להגדרות המפורטות בקול קורא.

 

כבר הכנו את כל הניירת והבקשה לפארקים מדעים מזה תקופה, את הטופס עצמו עשינו ידני, שאלה:  .3

כת לפי טופס חובה לל האם יכולים להגיש את הבקשה לפי אותם טפסים ראשונים שעשינו ידני? או

 .ופס הוורד לבין הטופס הקודםלא ראיתי שיש שינוי בט הוורד ולהחתים מחדש?

יחד עם כל מסמכי הקול קורא. קובץ  PDFניתן להגיש את טפסי הקול קורא המופיעים בקובץ  תשובה:

 גשה.והועלה על מנת להקל על הה מהותית שהועלה לאתר ומכיל את טפסי ההגשה אינו שונה WORD-ה

 

טח ציבורי שמתחם הפארק יוקם בתוך  .מדעינת להגיש בקשה להקמת פארק מתכוו Xרשות  שאלה: .4

 ?וונה היא למתחם המשחקים או לשצ"פלשלוח מפת מדידה, האם הכ הנחתם (שצ"פפתוח )

 השאלה לא ברורה, יש לצרף תוכנית מדידה של השטח המיועד להקמת הפארק. תשובה:

 

. במבנה )הכנות לחשמל וכו'(מדעי נדרשים להקמת מרכז המידע לגבי הצרכים ו מחפשים אנשאלה:  .5

 היכן ניתן לראות מה התנאים?

ועמידה  הצרכים הנדרשים מופיעים בנספח ה' למסמכי הקול קורא המפורסמים באתר המשרדתשובה: 

 . תהמבצע לחברה. דרישות מפורטות יותר יתואמו בין הרשויות הזוכות בהן היא תנאי הכרחי

 

כל עלות מצד הרשויות המקומיות, אך הן נדרשות להקצות שטח  תחולבקול קורא מופיע כי  לא שאלה:  .6

אים שנקבעו לא מפותח לטובת הקמת הפארק המדעי על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא. מהם התנ

 .הצלחתי לאתר אותם

ארק המדעי, המפורסם דרישות להקמת הפ -קורא התנאים מופיעים בנספח ו' למסמכי הקול תשובה:

 באתר המשרד.

 

 משתמע כי הדבר אפשרי. 12בסעיף . אנו מעוניינים להגיש בקשה עבור מבנה שאנו שוכריםשאלה:  .7

 מה נכון? אתם דורשים את הבעלות בקרקע. 14בסעיף 
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הבעלות על הקרקע ו/או המבנה  שנים לפחות. 5-כן, ניתן להשכיר מבנה, תוקף ההסכם יהיה לתשובה: 

אינה רלוונטית במקרה של שכירת מבנה. באחריות הרשות המקומית לוודא כי אין מניעה 

 תכנונית/משפטית להקים ולהפעיל מרכז מדע במבנה שיושכר. 

 

 איזה רזולוציה של תכנית מדידה מצופה מהרשות להציג? שאלה:  .8

-. פירוט של הדרישות להקמה מופיע בנספחים ה' ומידות מדויקות של המבנה/ השטח המיועד תשובה:

 ו' למסמכי הקול קורא.

 

האם מייל ממשרד הפנים בדבר  -האוכלוסיןאסמכתא על מספר תושבים ע"פ רשות  ביקשתםשאלה:  .9

 אסמכתא? בלהיחשכמות התושבים בצירוף טבלה עדכנית של רשות האוכלוסין יכולה 

 לא, לשכת האוכלוסין היא הגורם המוסמך במקרה שכזה, יש לפנות אליהם לקבל אישור. :תשובה

 

 ?שלביםבהאם המשרד דן בבקשות בבת אחת לאחר סיום כל ההגשות או שאלה:  .10

כלל הבקשות נפתחות יחדיו, לכן, אין חשיבות למועד ההגשה מעבר להקפדה על הגשה עד  תשובה:

 .12:00בשעה  21/9/2020 -לתאריך האחרון האפשרי

 

אנחנו נדרשים לסמן על גבי מפה את מיקום הפארק. מכיוון והמיקום המיועד לפארק הוא על שאלה:  .11

שצ"פ נרחב ישנם מיקומים אפשריים רבים והיינו שמחים אם תיוותר לנו גמישות בהמשך לבחירת 

שסימנו, באותה האם בהינתן ונזכה נבקש למקם את הפארק במיקום שונה מזה  המיקום המדויק.

 חלקה ובאותו מצב תכנוני, הדבר יהיה תקין מבחינת המשרד?

לא, יש להגיש שטח אחד מיועד אשר ייבחן לפי תנאי הסף של המשרד והבקשה תבחן על פיו.  תשובה:

 קבלת ההחלטה על מיקום הפארק בשצ"פ צריכה להיעשות בטרם הגשת הבקשה לקול קורא זה.

 

מנתוני הלמ"ס ומרשם האוכלוסין עולה כי מספר  .אנו רשאים להגיש בקשהל הפארק לו לגבי גודשאלה:  .12

בשטח הרשות  5-19נפשות ומספר בני הנוער בגילאי  13622הינו  2020נכון למרץ  Xברשות התושבים 

ולאשר לנו פארק מדעי גדול  5-19בני נוער בגילאי  4290, האם אפשר להתחשב בעובדה שיש 4290הינו 

 בני נוער והשטח גם מאפשר זאת . 5000ל  היות והמספר קרוב

לא ניתן להקים פארק גדול. לפי נתוני  5-19בני נוער בגילאי  5000-לא, ברשות בה יש פחות מ תשובה:

 הרשות המצורפים ניתן להקים ברשות פארק בינוני. הרשות רשאית לבצע שדרוג על חשבונה.

 

, הכנת תשתיתבאין צורך , גמיש נגד החלקהפליקס  מצופה בשכבת סופרהמיועד היות והשטח שאלה:  .13

האם אפשר להוסיף מתקנים למספר המתקנים שמגיע לנו לפי גודל הפארק שיאושר במקום עלויות 

 .טח מוכן להתקנת משטח הדשא סינטטישכבת המצעים שהחברה אינה צריכה לבציע היות והש

לאלו המגיעים במסגרת  במידה והרשות מעוניינת להוסיף מתקנים מעברלא ניתן.  תשובה:

הוספת המתקנים תהיה על חשבון הרשות. המתקנים הנוספים לא יכולים לבוא  הפארק/המרכז

במקום המתקנים המוצעים במסגרת הקול קורא אלא בנוסף, לא תאושר החלפת סוג המתקן בשום 

 אופן.
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