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קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל 

'מגרשי מיני פיץובפריפריה החברתית עבור התקנת   

- מועד נוסף -  

 

האם רשות  ?לרשויות שלא הגישו לקול קורא הקודם רק קורא מיועד ההאם הקול  שאלה: (1

 , זכאית לגשת שוב?במגרשיםשזכתה 

לרשויות שקיבלו בסבב הראשון , תהיה בעדיפות שניה   ההקצאה, אין הגבלה על ההגשה תשובה:

 .כמפורט בקול הקורא

במידה והישוב זכאי על פי אמות המידה אותן פרסמתם למגרש קטן או בינוני ואנו רוצים שאלה:  (2

לגודל מגרש לפי אמות המידה ולאחר מכן נשדרגו מול הספק להגדילו, האם ההגשה צריכה להיות 

  או שיש להגיש מראש כגדול ולציין )אם כן אז איפה( כי הפרש העלויות ימומן על ידינו?

לפי הזכאות במסגרת הקול קורא.  ולגודל המגרש אמות המידהל תהיה תואמתההגשה תשובה: 

 שדרוג יעשה בהמשך, מימון ההפרש על הרשות.

במקרה שבו כלל השטחים במועצה הינם בבעלות רשות הפיתוח האם ניתן לקבל אישור שאלה:  (3

 העברת בעלות הקרקע מרשות הפיתוח למועצה דורש זמן רב., כיוון שגם בסוג בעלות זו

 .לא ניתן תשובה:

א. מופיע: "הקול קורא הינו להתקנת מגרשי 4, סעיף 2בקול קורא של המיני פיץ עמוד שאלה:  (4

' חדשים בלבד. המשרד לא יממן שיפוץ של מגרשי מיני פיץ', או כל מגרשי ספורט מסוג מיני פיץ

יש אפשרות להשתתפות/חלקית בעלויות  האםאחר, קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית". 

 ?לתיקונים

 .לא ניתן תשובה:

האם ניתן להגיש בקשה להקמת המגרש על שטח המיועד למבני ציבור )שטח חום( שאלה:  (5

 ב"ע.בת

 .תב"ע הרלבנטיתב להוראות שימושים ותכליות כמפורט יהיה תואם נדרש כי המיקום תשובה:

האם ניתן להגיש את הבקשה על שטח ביה"ס שיש לנו בעלות קרקע עליו תוך התחייבות  שאלה: (6

יה פתוח בחינם לקהל הרחב כל כשטח ביה"ס אלא יה של המועצה שהמגרש שיבנה לא יגודר

 .הזמן

המגרשים לא יותקנו בשטח בית ספר, גן ילדים, מעון יום וכדומה. המגרשים נדרשים תשובה: 

 .להיות נגישים וזמינים לקהל הרחב במהלך כל שעות היום

להגיש בקשה למגרש מיני פיץ למגרש ספורט הנמצא בשטח ביה"ס ורוצה האם ניתן  שאלה: (7

 להפוך אותו למגרש מיני פיץ. האם זה מותר?

לא יותקנו בשטח בית ספר, גן ילדים, מעון יום וכדומה. המגרשים נדרשים המגרשים  :תשובה

 .להיות נגישים וזמינים לקהל הרחב במהלך כל שעות היום
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 האם ניתן להגיש בקשה לשדרוג מיני פיץ ישן שהוקם ביישוב ? שאלה: (8

' חדשים בלבד. המשרד לא יממן שיפוץ של קורא הינו להתקנת מגרשי מיני פיץההקול תשובה: 

 מגרשי מיני פיץ', או כל מגרשי ספורט מסוג אחר, קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית".

אנחנו מעוניינים להגיש  ,שאלתנו מתייחסת לסעיף גודל המגרש אותו הרשות תגיש שאלה: (9

 האם ניתן להגיש כמרכז האזורי.... הבקשה למגרש גדול 

 .לא תשובה:
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