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 מועד נוסף – ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית מגרשי מיני פיץ'קול קורא להתקנת 

 מבוא ורקע .1

"המשרד"( רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים  –המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  .א

ציבוריים וחיזוק חיי הקהילה המקומית, וזאת מתוקף תפקידיו ליזום פעולות לפיתוחם החברתי של 

הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, על ידי פיתוח חיי התרבות, הקהילה והספורט. לצורך קידום 

 –והתקנת מגרשי מיני פיץ' )להלן  הנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי לרכישת

 "מגרשים"(.

לרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה  'פיץ מיני לספק מגרשי רצונו על מודיעהמשרד  .ב

החברתית, באמצעות חברה לאספקה והתקנת מגרשים אלו, שזכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי 

 המשרד.

בהקמת בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לרשויות המקומיות לסייע  ומודיע על כוונתהמשרד  .ג

 בתחומן.המגרשים 

 ה. החבר("החברה"ת גנית פארק בע"מ )להלן: חברלצורך הנושא, המשרד התקשר חוזית עם   .ד

ברשויות המקומיות. מימון המתקנים  מגרשי המיני פיץ'אחראית על תכנון, ייצור, הספקת והתקנת 

 יתבצע על ידי המשרד, באופן שיפורט במהלך קול קורא זה. 

, מתבקשות להגיש בקשה בכתב למשרד, באופן במגרש/י מיני פיץ'רשויות מקומיות המעוניינות  .ה

 שיפורט בקול קורא זה. 

 קול קוראמטרת ה .2

, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה, בריאות 2019-ו 2018במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 

בתחומי הרשויות המקומיות  מגרשי מיני פיץ'ת מאוואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת 

 ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

הוא לתכנן, לספק,  השתפקיד, פארק בע"מגנית  חברתם לצורך הפעלת התוכנית, המשרד התקשר חוזית ע

יודגש כי במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה . 'מגרשי מיני פיץלבצע ולהתקין 

שתספק ותתקין את המתקנים באתר שייקבע על ידי  החברההרשאות לביצוע אלא תעבודנה ישירות מול 

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

בתחומן, ' מגרשי מיני פיץלרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהתקנת 

  במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא.

 הגדרות .3

 "הפרשנות בחוק כאמור; ערים איגוד או מקומי ועד, מקומית מועצה, ": עירייהרשות מקומית ,

הממוקמת ברחבי  "מקומיות רשויות אשכול"ו אזורית מועצה: גם, זה לעניין, כן וכמו, 1981-א"תשמ

 הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
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 "'מיני פיץ( "Mini Pitch ,)"(: מגרש משחקים משולב, המותקן כיחידה מוכנה להרכבה )"קיט

המשמש למגוון משחקי כדור, לרבות כדורגל, כדורסל וכדורעף; הכל בהתאם למפורט במסמכי נוהל 

 "(. מגרש" –זה )לעיל ולהלן גם 

 "על; כולם תקניים, עף-כדור ומוטות כדורגל שערי, סל-כדור סלי לרבות, ספורט מתקני–" מתקן 

 .ואביזריהם רכיבים

 "276-מגרש בגודל של כ –": מגרש קטן גודל המגרש ( 23מ"רx12 מגרש בינוני ;)– מגרש בגודל של כ-

(. כל מגרש יצויד בהתקני ספורט )סלים, 36x18מ"ר ) 648-(; ומגרש גדול, בגודל של כ30x15מ"ר ) 450

 שערים ורשתות; בהתאמה( בהתחשב בגודל המגרש. 

 .בטיחות ילכל צד כמרווח מטר 3יש להוסיף  ,ורטים לעיללשטח המגרשים המפ

 "מצע לרבות', פיץ המיני מגרשי  של וההצבה האספקה, הביצוע, התכנון עבודות כל": התקנה עבודות ,

 המיני מגרשי יותקנו בהן המקומיות הרשויות שמות את יקבע המשרד. כלשהי מקומית רשות בשטח

 נציג מול יבוצעו בפועל וההצבה התכנון עבודות. מקומית רשות בכל שיותקנו המגרשים וגודל' פיץ

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

 ותנאים נוספים עקרונות .4

, 'מגרשי מיני פיץהמשרד לא יממן שיפוץ של  .בלבד חדשים' פיץ מיני מגרשי להתקנת הינו קורא הקול .א

 קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית. או כל מגרשי ספורט מסוג אחר, 

 לרשויות שתגשנה בקשות לקול קורא זה תתבצע לפי הכללים הבאים: המגרשיםהקצאת  .ב

לרשויות מקומיות שלא הגישו בקשות כלל  או לרשויות מקומיות שהגישו בקשות  עדיפות ראשונה -

בסבב הראשון וכל בקשותיהן נדחו. במידה ויוותר תקציב, לאחר הקצאה זו יתרת התקציב תועבר 

 לקבוצת העדיפות השניה.

ים /נוספ במגרש/יםבסבב ראשון ומעוניינות  דאח מגרשלהן לפחות  לרשויות שאושר עדיפות שניה -

 .ההקצה תתבצע בהתאם לניקוד ולתקציב שנותר

שיותקנו בכל רשות  ודגם המתקנים המגרשיםיקבע את מספר בהתאם לתוצאות הקול קורא, המשרד  .ג

תיצור קשר עם הרשות המקומית ותבצע מולה את הליכי התכנון, הביצוע, האספקה  החברהמקומית. 

  ה המבצעת.ישירות  לחבר המשרדעל ידי וההתקנה. התשלום יבוצע 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות שיוגשו. הבקשות תנוקדנה כמפורט  .ד

שיותקנו בכל רשות מקומית, ייקבע על פי תוצאות הקול וסוג הדגמים  המגרשיםבקול קורא זה, ומספר 

 קורא. 

בקשות לקול קורא זה. מספר  שתגשנהלכל הרשויות המקומיות  מגרשיםהמשרד אינו מתחייב להקצות  .ה

ייקבע על ידי המשרד בהתאם לתקציב שיוקצה לנושא, מספר הבקשות מגרשים יוקמו הרשויות הסופי בהן 

 שתוגשנה והניקוד של הקול קורא. 

 להתקנת מהאתרים אחד בכל השטח התאמתל העבודות את לסיים המקומית הרשות באחריות .ו

 מיום חודשים 6-מ יאוחר לא', פיץ מיני מגרש להקמת הנדרש בפיתוח השקעה הצורך ובמידת ,המגרשים
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במקרה של  .המקומית הרשות בשטח שיותקנו וסוגיהם המגרשים מספר אודות המשרד הודעת קבלת

 .ל הקמת מגרש ברשות מקומיתוטילב שיקול דעת בלעדי משרדח הזמנים לחריגה מלו

אלה  עבודות. 1הקרקע, עבודות הפיתוח והתשתיות הינן באחריות ובמימון הרשות המקומית בלבד הכשרת .ז

מהוות את ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית בפרויקט. לא נדרשת השתתפות כלשהי בעלויות 

 רכישת והתקנת המתקנים. 

והביצוע. במקרים בהם באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון  .ח

יסתבר למשרד כי הרשות המקומית אינה משתפת פעולה, מעכבת או מונעת בכל דרך את ביצוע העבודות, 

 המשרד רשאי לבטל את התקנת המגרשים בשטחי אותה רשות.

האחריות על ביצוע עבודות הפיתוח והכשרת הקרקע להקמת מגרש מיני פיץ' הינה של הרשות המקומית  .ט

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

תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד 

 יהיה לחברה עבור ביצוע אספקת והתקנת המגרשים.  

המקומית ובין מקרב המבקרים בה, ולא המגרשים יהיו פתוחים לקהל הרחב, בין מקרב תושבי הרשות  .י

 תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש במגרשים. 

 כל שינוי במפרט המגרשים / מפרט ההכנה של הרשות המקומית מחייב אישור מראש ובכתב מהמשרד. .יא

הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו המגרשים, לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון,  .יב

  החברה הזוכה. תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על ידיביטוח, תיקון 

מגרש לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמוד באחד מתנאי הסף, ייפסל,  .יג

והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו. תשומת לב הרשות המקומית לביצוע מדידות מדויקות לכל מגרש 

 לפני הגשת הקול קורא. 

בית תהיה בין החברה הזוכה לרשות המקומית לא תינתן הרשאה תקציבית, וכל ההתנהלות התקצי .יד

 למשרד בלבד. 

. כל שדרוג 2כל הוצאה תקציבית נוספת להקמת מגרש כלשהו, תמומן מתקציב הרשות המקומית בלבד .טו

כלשהו למגרש, ימומן על ידי הרשות המקומית בלבד. כל עבודות הפיתוח הנדרשות להקמת המגרש תמומן 

גרשים או במפרט ההכנה של הרשות מחייב אישור על ידי הרשות המקומית בלבד. כל שינוי במפרט המ

 מראש ובכתב של המשרד.

הרשות המקומית  תחויבאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד לחוקי התכנון והבנייה ודיני המכרזים,  .טז

, כן כמו ,והצמדה ריבית בצירוף ,להשיב למשרד את מלוא התמורה שהמשרד שילם עבור הקמת המגרש

 .למשרד שנגרמו בהוצאות הרשות המקומית תחויב

 

 

                                                           
 רשות מקומית רשאית להשתמש במקור תקציבי של משרד ממשלתי אחר לביצוע עבודות הפיתוח והכשרת הקרקע. 1

 הפיתוח והכשרת הקרקע.תי אחר לביצוע עבודות השתמש במקור תקציבי של משרד ממשלרשות מקומית רשאית ל 2
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 תנאי סף מצטברים: .5

 :להשתייך לאחת מהקבוצות הבאות להגיש בקשות לקול קורא זה המבקשתת ירשות מקומעל  .א

  ,1993הרשויות המקומיות המשתייכות לגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג. 

   ,1991הרשויות המקומיות המשתייכות לנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"א. 

 בהתאם להחלטת(: המקומית הרשות שטח כל) בפריפריה החברתית המקומיות הרשויות 

 ליום הגשת הקול קורא , וכמופיע ברשימה המעודכנת15/5/2016-ה מיום 1453 מספר הממשלה

 באתר האינטרנט של המשרד, בכתובת:

 galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev 

 באתר  ליום הגשת הקול קורא תכמופיע ברשימה המעודכנ החברתית בפריפריה שכונות

 האינטרנט של המשרד, בכתובת:

 galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev 

מגרשי לקול קורא זה, רק עבור התקנת  בקשות להגיש רשאיות תהיינה המקומיות הרשויותבהתאם,  -

 3לעד   בהתאם לרשימה המעודכנת מעלהו אחת השכונות המפורטות בקול קורא זהשטח ב' מיני פיץ

 לא. המקומית הרשות בשטח אחרת שכונה או אחר ברחוב יותקן מגרש כל יודגש. מגרשים בתחומן

 מספר הממשלה בהחלטת נקבעה השכונות רשימת מגרשים באותו רחוב או אותה שכונה. 2יותקנו 

בהתייחס לפרמטרים לניקוד, בקשות המוגשות תחת סעיף זה יתייחסו  15/5/2016-ה מיום 1453

 בהתייחס רק, בהתאם להחלטת הממשלה למספר התושבים, מספר הילדים וכל פרמטר אחר

 . המקומית הרשות שטח בכלל ולא החברתית בפריפריה הנכללות בשכונות לתושבים

 יישובים המאופיינים בהתאם להחלטת  – בפריפריה החברתית ישובים במועצות אזוריות

ברשימה המעודכנת באתר האינטרנט של ומפורטים  15/5/2016-ה מיום 1453 הממשלה מספר

 , בכתובת:, בהתאם ליום פרסום הקול קוראהמשרד

 galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev 

 התקנת המתקנים תבוצע רק ביישובים אלה ולא ביישובים אחרים בשטח המועצה שאינם מוגדרים 

בהתייחס לפרמטרים לניקוד, בקשות המוגשות תחת סעיף זה יתייחסו למספר  כפריפריה חברתית.

-ה מיום 1453 מספר הממשלה להחלטת בהתאם בהתאם ,אחר פרמטר התושבים, מספר הילדים וכל

המועצה  שטח בכלל ולא החברתית בפריפריה הנכללים ביישובים לתושבים בהתייחס רק, 15/5/2016

 האזורית.

. 1-4מהמגרשים שיאושרו לרשות מקומית יוקמו באזורים סטטיסטיים באשכולות  50%לפחות  .ב

, היא תוכל להקים את 1-4במידה ולרשות מקומית אין אזורים סטטיסטיים באשכולות בדירוג 

 . 5-10המגרשים באזורים סטטיסטיים באשכולות 

. במידה ובמועצה 1-4חברתית  מהמגרשים יוקמו ביישובים ברמה 50%במועצות אזוריות, לפחות   .ג

 . 5-10, המועצה תוכל להתקין את המגרשים ביישובים ברמה חברתית כלכלית 1-4אין ישובים בדירוג 

תושבים. תאושר  400-מ גבוהתושביה /תושביו שמספרבשכונה  או ביישוב קטן מגרשתאושר הקמת  .ד

ילדים תאושר הקמת  250-מ גבוה 10-19בינוני ביישוב או שכונה שמספר הילדים בגילאי  מגרשהקמת 

הילדים  מספר. ילדים 500-מ גבוה 10-19גדול ביישוב או שכונה שמספר הילדים בגילאי  מגרש

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
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או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר  2018והתושבים על פי נתוני הלמ"ס העדכניים לשנת 

 )נתונים רשמיים בלבד(

. על המועצה האזורית לפעול אחד ביישוב אחד ממתקן יותר הקמת תאושר לא אזורית במועצה .ה

להקמת המגרש ביישובים בהם אין מגרשי ספורט כלל. המשרד רשאי לפסול בקשה, במידה ויסתבר 

 כי המגרש מבוקש להקמה ביישוב בו קיים מגרש אחר, בעוד ביישובים אחרים אין מגרשים כלל.  

מגרשים באותו  2המקומית. לא יותקנו כל מגרש יותקן ברחוב אחר או שכונה אחרת בשטח הרשות   .ו

 רחוב או אותה שכונה.

זכאית  תהיהותא השטח המוצע על ידה קטן מהנדרש  מסויםרשות מקומית שתגיש בקשה לסוג מגרש  .ז

לקבל את המגרש בגודל המתאים לשטח המוצע ובלבד שהרשות עומדת בשאר תנאי הקול קורא. על 

הרשות המקומית לבצע מדידות לתאי השטח המבוקשים לפני הגשת הבקשות. ככל שיסתבר גם 

במועד מאוחר יותר כי בתא השטח שאושר לא ניתן להקים מגרש מיני פיץ', בקשת הרשות המקומית 

 לא יאושר מיקום חלופי.תיפסל ו

המגרשים לא יותקנו בשטח בית ספר, גן ילדים, מעון יום וכדומה. המגרשים נדרשים להיות נגישים  .ח

 וזמינים לקהל הרחב במהלך כל שעות היום. 

בחירת האתר המדויק נתונה לשיקול דעתה הבלעדי ) באתר תואמת את יעוד הקרקע המגרשים התקנת .ט

 . (של הרשות המקומית

. יש לציין את התוכניות החלות 3המקומית חייבת להוכיח את זכותה )בעלותה( על הקרקע הרשות .י

ויעודי הקרקע. במועצה אזורית, הבעלות על הקרקע יכולה להיות של המועצה או של היישוב בו יותקנו 

 להלן:דהמתקנים. על הרשות לצרף את המסמכים הרלוונטיים להוכחת הבעלות, 

o גוש, חלקה ומספר מגרש. 

o .התוכניות החלות על המתחם 

o רישום מלשכת או ישראל מקרקעי מרשות רשמי מסמך - הקרקע על בעלות כחתוה 

  .הבקשה נשוא השטח מלוא על, לטובתה בעלות או החכירה זכויות על המעיד, המקרקעין

o  החכירה על הקרקע יכולה להיות של המועצה/ יישוב /קיבוץ בו יותקנו הגנים. על

המבקשת לצרף את הסכמי החכירה הרלוונטיים להוכחת הזכויות תוך מתן דגש למטרת 

 החכירה. )שצ"פ, מתקני משחקים ועוד(. 

 אופן הגשת ההצעות והמסמכים 8בסעיף פירוט בנוגע להגשת המסמכים לפי סעיף זה מצוי 

 (.1.3הנדרשים )סעיף 

 הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלבנטית.  .יא

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

  מגרשי ספורט.

שנים לפחות מרגע הגשת הבקשה במסגרת הקול  10-הזמן שנותר במסגרת הסכם החכירה יהיה ל .יג

 (.2030שנת קורא )עד 

                                                           
רשות מקומית שתצרף לבקשה אסמכתא כתובה מרשות מקרקעי ישראל על פיה מתקיים הליך של הקצאת הקרקע, בקשתה לא  3

 תנאי הסף והמשרד יאשר את הבקשה בכפוף להשלמת כל הליכי ההקצאה. פי תיפסל על

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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 מגרשבאמצעות פוליסה חדשה או צירוף ה מגרשהמקומית תתחייב בכתב לבטח את ה הרשות .יד

לפוליסה קיימת, כך שהאתר, המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מלא, וכל נזק או פגיעה 

שייגרמו לאתר, למתקנים ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי 

 .'ג+ 'א נספחים זה .  לעניין המשרד

המקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה והמשרד ייתבע, היא  הרשות

החתימה תהיה תנאי בל יעבור לאישור  תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק נגד המשרד.

 .)נספחים א' +ג'( הפרויקט עבור הרשות המקומית

 :המקומית והרשות ההזוכ ההחבר מחויבויות אודות נוספים ופרטים המגרשים דגמי  .6

 רשות כל. המקומית הרשות בשטח המגרשים והתקנת ביצוע, תכנון, אספקת על אחראיות "גנית פארק"  .א

 המשרד ידי על יבוצעו התשלומים. מהמשרד שתקבל לאישור בהתאם החברה מול ישירות תעבוד מקומית

 . המקומית לרשות ולא הלחבר

והמתקנים בכל ישוב ייקבעו בין המשרד לבין החברה.  מגרשיםהלהתקנת לוחות הזמנים המדויקים  .ב

והתקנת המתקנים בין החברה לבין עובדי הרשות המקומית, תתואמנה  מגרשיםהפגישות להקמת ה

 עצמאית על ידי החברה.

, למדוד את גודלם המדויק ולבחון את דרכי הגישה אליהם מגרשיםלאתרים בהם יוקמו ה תגיעהחברה  .ג

מהמידות שהרשות המקומית ככל שיסתבר כי מידות השטח קטנות  כלל העבודות הנדרשות.לצורך ביצוע 

 אתר יאושר ולא תיפסל המקומית הרשות בקשת, מגרש השטח בתא להתקין ניתן לא ציינה בבקשתה, וכי

 על כן תשומת לב הרשות המקומית לבצע מדידות מטעמה לפני הגשת הבקשות לקול קורא זה.  .חלופי

אינו כולל את התאמת שטח האתר והשקעה בפיתוח סביבתי,  מגרשיובהר כי ה מהמגרשיםאחד לגבי כל  .ד

, הינה של הרשות מגרשים. האחריות לכך, לגבי כל ה, ככל שיידרשולרבות עבודות עפר, מים, חשמל וגידור

ויסופקו  מגרשחלק בלתי נפרד ממאפייני כל  הנוהמקומית. יחד עם זאת, חיפוי המתקנים )דשא סינטטי( 

יודגש על ידי החברה.  הרשות המקומית, רשאית, על חשבונה, להחליף את חיפוי המתקנים ליציקת גומי.

  ואין היא מחויבת בכך.  ,החלפת המצע מדשא לגומי תהיה מבחירה חופשית של הרשות המקומיתכי 

החברה  החברה אחראית לעמידת כל המתקנים בתקן הישראלי ולטיב, האיכות וחוזק החומרים. .ה

מתחייבת לספק בכל תקופת החוזה ועל פי התחייבויותיה במכרז, חלקי חילוף בשלמותם למתקנים. 

ולמתקנים שהותקנו על ידה אחריות מלאה, בהתאם להצעתה במסגרת  מגרשהחברה מתחייבת לספק ל

 המכרז. 

תקנים. החברה נציגי החברה ייפגשו עם נציגי הרשות המקומית ויערכו סיור באתר המיועד להתקנת המ .ו

. תחילת אמצעי נגישותכולל  1:100תגיש לרשות המקומית תוכנית העמדת המתקנים באתר ביחס של 

 העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר אישור הרשות המקומית.

כולל מרחקי בטיחות, מפרטים טכניים  תוכנית העמדה של המגרשהחברה תספק לנציג הרשות המקומית  .ז

, אישור מכון התקנים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך המגרשושרטוטים, אישור קונסטרוקטור לביסוס 

 לפני ההתקנה. גרשלמ

, הוראות אחזקה, למגרשלאחר גמר הביצוע, על החברה לספק לרשות המקומית בדיקה של מכון התקנים  .ח

במידה ואחד הבודקים מצא ליקוי כלשהו, על למגרש. עודת אחריות , תלהתקנהאישור קונסטרוקטור 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 14תוך  העל ידי הבודק ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונבמגרש כל פגם שיימצא  הלתקן על חשבונ החברה

 . ימי עבודה

ולהשגיח ברציפות על המגרשים החברה מתחייבת להעסיק מנהל עבודה בכל אחד מהאתרים בהם יותקנו  .ט

בשלבי הרכבה ללא שמירה גרש מחלק או אביזר כלשהו של הביצוע העבודות. בכל מקרה לא יישאר בשטח 

 על ידי הזוכה )לרבות קבלני ביצוע מטעמו(. 

בצורה תקנית במשך תקופת הביצוע המגרשים גדר כל אחד מהאתרים בהם יותקנו ל תהחברה מתחייב .י

הרשות המקומית. במקרה בו יידרש גידור קבוע לאתר לאחר גמר  ועד להעברת האתרים לאחריות

 העבודות, האחריות על כך תחול על הרשות המקומית.

 המלאים של המכרז ומחויבויות החברה הזוכה במסגרת " פרטיםהרשות המקומית יכולה לבחון את ה .יא

 הפריפריה ביישובי' פיץ מיני מגרשי והתקנת אספקה, ביצוע, תכנון - 07/18'  מס פומבי מכרז

" שפורסם על ידי המשרד, ומופיע באתר האינטרנט של המשרד  והגליל הנגב, החברתית

galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tender0718.aspx-http://negev 

 :להלן מפרטי המגרשים כפי שהועברו על ידי החברה .יב

 .וטניס כדורעף, כדורסל, קטרגל, כדוריד: כגון כדור נועדו למשחקי המגרשים

 :לגודליהםהבאות, בהתאם  במידות יהיו המגרשים

 גודל מגרש
 (mאספלט ) מידות תשתית מינימלית (mמידות )

W L W L W L 

 28.00 15.00 30.00 17.00 23.00 12.00 קטן

 35.00 18.00 37.00 20.00 30.00 15.00 בינוני

 41.00 21.00 43.00 23.00 36.00 18.00 גדול

 

 אופקי או במצב המונחים עץ בקורות ומכוסה מגולוונת פלדה צינורות של משלד הבנויה בגדר מגודר המגרש

 .לכדורסל סלים השערים ומעל, רגל קט /יד  לכדור שערים המגרש צידי בשני. אנכי

 .טניס רשת ולתליית עף כדור רשת לתליית עמודים המגרש במרכז

  הרלוונטיות.  התקן דרישותכל ב יעמדו והגדר המשחקים מגרש מתקני כל

 ".פיץ מיני" להתקנת מגרש המיועדת תשתית לביצוע המינימום דרישות להלן

 :חולית/  גרנוליט קרקע על הקמה עבור

 .התשתית והידוק( מילוי או/ו חפירה) השטח יישור

 .מ"ס 15 של שכבות 2-ב מ"ס 30 בעובי ומפולסת מהודקת' א סוג מצע תשתית

 .המצע שכבת גבי על, למ"ר ג"ק 1 בשיעור( יסוד ציפוי) ביטומן ריסוס

 '.א סוג - בתערובת האגרגטים דירוג, מ"ס 5 בעובי 1/2" אספלט בטון שכבת

 .בטון יסוד על מ"ס 25 ובגובה מ"ס 17 ברוחב מבטון שפה אבני להתקין יש האספלט למשטח מסביב

 :חרסיתית קרקע על הקמה עבור

 .התשתית והידוק( מילוי או/ו חפירה) השטח יישור

 .מ"ס 15 של שכבות 3-ב מ"ס 45 בעובי ומפולסת מהודקת' א סוג מצע תשתית

 .המצע שכבת גבי על, למ"ר ג"ק 1 בשיעור( יסוד ציפוי) ביטומן ריסוס
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 '.א סוג - בתערובת האגרגטים דרוג, מ"ס 5 בעובי 1/2" אספלט בטון שכבת

 .בטון יסוד על מ"ס 25 ובגובה מ"ס 17 ברוחב מבטון שפה אבני להתקין יש האספלט למשטח מסביב

 שיפועים

 שקועים אזורים האספלט במשטח יהיו לא , אך1% - 0.5% של שיפוע בתחום יהיה המגרש של האספלט משטח

 .מים ניקוז יהיה לא שבהם

 תקצוב המשרד: .7

  ,המקומית אינה הרשות  .החברה אינה רשאית לבקש מהרשות המקומית תמורה כלשהיכאמור לעיל

 נדרשת להשתתפות כלשהי )מצ'ינג( כתנאי להשתתפותה במסגרת קול קורא זה.

 והדגמים מגרשיםה גודל: 

 .(12x23מ"ר ) 276-מגרש בגודל של כ –קטן  מגרש .א

 .(15x30) ר"מ 450-כ של בגודל מגרש – בינוני מגרש .ב

 .(18x36) ר"מ 648-כ של בגודל מגרש – גדול מגרש .ג

 . לחברה תשולם ישירות  התמורה באופן מלא על ידי המשרד תוקצבת המגרשיםעלות  כאמור לעיל,

  בקשהב להגישרשאית רשות מקומית  אשר מגרשיםה וגודלמספר  

  המקומית הרשות שטח ולפריפריה החברתית כל, לגליל לנגבבמלואן רשויות המשתייכות , 

 :)סעיף ד לעיל( בהתאם לתנאי הסף

מספר התושבים בשטח 

הרשות המקומית )נגב, 

 גליל, פריפריה חברתית( 

 מספר וגודל המגרשים

 גודל  כל מגרש  )קטן/ בינוני/גדול( הערות 

 נתון לבחירת הרשות

 וכפוף למפורט בהערות

 מגרש אחד  תושבים 10,000 עד
 קטן מגרשתאושר הקמת 

 גבוה תושביו שמספר ביישוב

 תושבים.  400-מ

 בינוני מגרשתאושר הקמת 

ביישוב שמספר הילדים 

 250-מ גבוה 10-19בגילאי 

 ילדים 

 גדול מגרשתאושר הקמת 

ביישוב שמספר הילדים 

 500-מ גבוה 10-19בגילאי 

 . ילדים

 מגרשים סה"כ  3 תושבים 10,001-30,000

 מגרשים סה"כ  4 תושבים 30,001-50,000

 מגרשים סה"כ  6 תושבים ומעלה 50,001
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 בקשהבלהגיש רשאית רשות מקומית  אשרהמגרשים  גודלמספר ו 

   סעיף ד'  בהתאם לתנאי הסף פריפריה החברתיתהמוגדרות כשכונות רשויות שיש בהן יישובים או(

 :לעיל(

מספר התושבים בשטח 

הרשות המקומית )נגב, 

 גליל, פריפריה חברתית( 

 מספר וגודל המגרשים

 כל מגרש  )קטן/ בינוני/גדול(גודל   הערות

 נתון לבחירת הרשות

 וכפוף למפורט בהערות

 מגרש אחד  תושבים 25,000עד 
 קטן מגרשתאושר הקמת 

 שמספרבשכונה  או ביישוב

 400-מ גבוהתושביה /תושביו

 תושבים. 

 בינוני מגרשתאושר הקמת 

ביישוב או שכונה שמספר 

 גבוה 10-19הילדים בגילאי 

 ילדים  250-מ

 גדול מגרשתאושר הקמת 

ביישוב או שכונה שמספר 

 גבוה 10-19הילדים בגילאי 

 . ילדים 500-מ

 מגרשים סה"כ  2 תושבים 25,001-50,000

 מגרשים סה"כ  4 תושבים 30,001-50,000

 מגרשים סה"כ  3 תושבים ומעלה 50,001

 

  יש לרשום את מספר  –רשויות מקומיות הנכללות באופן מלא בנגב, בגליל או בפריפריה החברתית

 התושבים המתגורר כיום ביישוב.

  השכונות יש לרשום את מספר התושבים המתגוררים בכל  –שכונות הנכללות בפריפריה החברתית

 .והרחובות הנכללים בשטח הפריפריה החברתית באותה רשות מקומית

 באופן נכללות אינן אשר אזוריות במועצות לישובים רק מתייחס זה סעיף – אזוריות במועצות יםישוב 

 בפריפריה הנכללים היישובים בכל התושבים סך את לרשום יש זה במקרה. החברתית בפריפריה מלא

 . מקומית רשות באותה החברתית

  ככל שיהיה פער משמעותי בין מספר התושבים המדווח על ידי הרשות המקומית ונתוני הלמ"ס, באופן

שעלול להשפיע על מספר המגרשים להם זכאית הרשות המקומית, המשרד יבדוק את המספרים 

 המדויקים במרשם האוכלוסין. במקרה זה, המספר המדויק במרשם האוכלוסין יהיה המספר הקובע. 

  ,כלשהי מקומית רשות של בשטח להקים יהיה שניתן המקסימאלי מגרשיםה במספר מדובריודגש .

 תלוי הסופי המספר. כלשהי מקומית לרשות שיאושר כלשהו מגרשים מספר על מתחייב אינו המשרד

 התוכנית. לטובת יקצה שהמשרד והתקציב הבקשות ניקוד, שתוגשנה הבקשות במספר
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  בינוני  מגרשבינוני או  מגרשגדול ב מגרשהרשות המקומית, בתיאום מול המשרד, תוכל לבקש להחליף

גדול יותר, אלא אם ההפרש הכספי ימומן באופן מלא על ידי  מגרשלא תאושר החלפה לקטן.  מגרשב

 הרשות המקומית. 

 

 הדגמים אודות ההחלטה. מקומית רשות בכל שיותקנו מגרשיםה של הסופי המספר על מתחייב אינו המשרד

 שיוקמו מגרשיםה של הסופית הכמות. המשרד של הינה המקומית הרשות בשטח מגרש בכל שיותקנו

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

  .התוכנית לטובת המשרד ידי

 

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .8

כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל המסמכים וההתחייבויות  תוגשנה פיץ' מגרשי מיניבקשות להתקנת 

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים  . פניהמטההמפורטים 

את הזכות לפנות למבקשים  ועלולה שלא להיות מאושרת. המשרד שומר לעצמוההתחייבויות כמפורט להלן, 

 וכל חומר רלוונטי נוסף. , קבלת הבהרותבבקשה להשלמת מסמכים

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

  תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים:

  :את הפרטים הבאיםשיכלול , (נא למלא את נספח א' המצורף לקול הקורא) מקצועי טופס .1.1

 כלכלית, מספר תושבים וכל מידע אחר מבוקש. -פרטי הרשות המקומית, לרבות רמה חברתית 

 יובהר כי המשרד רשאי לפנות  דע לתת מענה מיידי לשאלות המשרד.יפרטי איש הקשר אשר י

לאיש הקשר בשאלות ובהבהרות. הפנייה תתבצע רק לאיש הקשר. זמינות ומענה של איש הקשר 

החברה עדר מענה עלול להביא לאי בדיקת הבקשות ולפסילתן. יחיים לבדיקת הבקשות. ההכר

 תעבוד אך ורק מול איש הקשר לכל אורך חיי הפרויקט. 

 כל מגרשבו יוקם המיקום המדויק  – מיקום. 

 ,בהתייחס לכל תא שטח בו מבוקשת  תמונת מצב תכנונית -סטאטוס תכנוני מועד הקמה וסיום

 .הקמת מגרש

  הבנייה יאת החלטות ועדות וגופי התכנון הרלבנטיים, היתרולצרף יש לפרט  –היתרים ואישורים 

 התב"ע הרלבנטית. ו

 התקצוב.  בגיבוש למשרד לסייע כדי בו שיש סבור שהפונה אחר נטיוורל מידע כל - אחר 

זכות בקרקע, לצורך קידום הפרויקט )למשרד שמורה הזכות  לרשות המקומיתמסמכים המעידים כי  .1.2

 המסמכים את להגיש יש לדרוש מסמכים נוספים, להנחת דעתו, לצורך הוכחת זכות במקרקעין(.

המשרד רשאי לבקש השלמת מסמכים לבקשות חסרות או חלקיות.  .מבוקש רשמג לכל בהתייחס

 תיפסל.בקשה לגביה לא יוגש מסמך כלשהו להוכחת בעלות, 

 און דיסק)" נייד בֶהְחֵסן יוגשו, הסף בתנאי 10 לסעיף בהתאם ,בעלות להוכחת הנדרשים מסמכים .1.3

 :הבאים לדגשים לב בשים"(, החסן: "להלן; USB Flash Drive", קי
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 מוגשת בה הראשית המעטפה לפנים סיכות במהדק שתהודק סגורה במעטפה יונח ההחסן .א

 .הבקשה

 . וברורים קריאים כשהנם, PDF בפורמט הרלוונטיים הקבצים את רק יכיל ההחסן .ב

 קשיח בעותק יוגשו אלה. לבקשה הנוגעים אחרים חומרים ההחסן יכיל לא מקרה בשום .ג

, חלקיהן או, צרופותיהן על בבקשות יתחשב לא המשרד: ספק הסר למען) בלבד במעטפה

 (. קשיח בעותק שלא שתוגשנה

 .בסיסמה יינעל ולא( EXE) סוג משום הפעלה קבצי יכיל לא ההחסן .ד

 :ודרך ביצוע החלוקה ניקוד הבקשותאמות מידה ל .9

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

  שתאושרנה לכל רשות מקומית.

  ,בשלב הראשון יאושר מגרש אחד לכל רשות מקומית. סוג המגרש יהיה לפי המגרש הגדול יותר. דהיינו

 זו חלוקהרשות מקומית שיכולה הייתה להגיש בקשה למגרש קטן, בינוני וגדול, תקבל אישור למגרש גדול. 

 .המקומית הרשות של הבקשות לניקוד קשר ללא תתבצע

  אחד מגרש רה תקציבית, יבוצעו סבבי הקצאה נוספים לפיהם, גם כן, יאושרבשלב השני, במידה ותיווצר ית 

 בכל הנוספים המגרשים חלוקת זה בשלב יותר הגדול המגרש לפי יהיה המגרש סוג. מקומית רשות לכל

  .מקומית רשות כל של הניקוד פי על תתבצע קטגוריה

  מגרש קטן, מגרש בינוני ומגרש גדול.  –הניקוד יבוצע לכל סוג של מגרש בנפרד 

 קטגוריה באותה שלהן הסופי הניקוד פי על תדורגנה הבקשות כל . 

  6הרשות המקומית תמספר את בקשותיה לפי סדר העדיפות שלה, עד . 

  במידה והרשות המקומית הגישה מספר גבוה יותר של בקשות מהמותר לה בקול הקורא, כל הבקשות

 הסף.העודפות תיפסלנה על 

 הבקשות של כל הרשויות תנוקדנה על פי הטבלה הבאה : 

  מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד הנמוך ביותר. בשלב  תדורגנההבקשות

הראשון יאושר מגרש אחד לכל רשות מקומית. המגרש שיאושר לכל רשות הוא המגרש הגדול ביותר לו היא 

 זכאית על פי קול קורא זה.

 חר שתושלם חלוקת המגרשים הראשונה, וככל שתיוותר יתרה תקציבית, תבוצע חלוקה נוספת של מגרש לא

 החלוקות הנוספות שתתבצענה, ככל שתתבצענה, תיעשנה באותו נוהל, כאשר המגרששני, שלישי וכך הלאה. 

מספר החלוקות  –יודגש  .זה קורא קול פי על זכאית היא לו ביותר הגדול המגרש הוא רשות לכל שיאושר

הלכה למעשה תלוי בשיקול דעת הבלעדי של המשרד ובתקציב, המשרד לא מתחייב לכמות  שיתקיימו

 ולסוגי הדגמים. שיסופקוהמגרשים 

 בנפרד. דהיינו, ניקוד  מהמגרשיםיתבצע לכל אחד  , לאחר שתושלם חלוקת המגרשים הראשונה,הניקוד

 יוקצה תקציב נפרד. מהמגרשיםקטנים, בינוניים וגדולים בנפרד. לכל אחד  מגרשיםל
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 : כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן

 
מקס'  אמות המידה

 נקודות

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

 שטח ולפריפריה החברתית כללנגב, לגליל  רשויות המשתייכות במלואן

 :המקומית הרשות

 נקודות 25: 1-2כלכלית -רמה חברתית

 נקודות 20: 3-4כלכלית -רמה חברתית

 נקודות 15: 5-6כלכלית -רמה חברתית

 נקודות 10: 7רמה חברתית כלכלית 

 נקודות 5: ומעלה 8רמה חברתית כלכלית 

 המוגדרות כפריפריה החברתיתרשויות שיש בהן יישובים או שכונות 

יוקם המתקן יקבע את  בו או היישוב )האשכול הסטטיסטי של השכונה

 :הניקוד(

 נקודות. 25: 1-2אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 20: 3-4אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 10: 5-6אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 5: 7-8אשכול סטטיסטי 

25 

על  מקרב מספר תושביה המקומית,באוכלוסיית הרשות  19-10אחוז בני  ב.

 :או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותרפי נתוני הלמ"ס 

 נקודות.  10: 5%עד 

 נקודות. 15: 10%-5.01%

 נקודות. 20: 15%-10.01%

 נקודות. 25: 15.01%מעל 

25 

מגרשי בשטח הרשות המקומית חלקי מספר  10-19בגילאי מספר הילדים  .ג

סעיף לניקוד פירוט ההסבר להקיימים בשטח הרשות המקומית.  הספורט

  .זה מופיע מתחת לטבלה

50 

 100 סה"כ 
 

 בטבלה:ג' הסבר מפורט לניקוד סעיף 

 בטבלה:ג' הסבר מפורט לניקוד סעיף  .1

 בתחומה. 10-19על הרשות המקומית לציין את מספר הילדים בגילאי  .א

. כושר פתוחים מתקני, לרבות הפעילים בתחומה הספורטמגרשי על הרשות המקומית לציין את מספר  .ב

מ"ר  364מגרש כדורסל בגודל  אחד מאלה:  למגרש פתוח שהנו יחשב ספורט מגרשלצורך ההגדרה, 

(26x14 או גדול יותר; מגרש קטרגל בגודל )ר"מ 800 או אחרת (20x40 אחרת או )יותר; מגרש  גדול או
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. על מורשי בכל גודלאו מגרש מיני פיץ' , או אחרת( או גדול יותר 42x32מ"ר ) 1,344בטון משולב בגודל 

 החתימה ברשות המקומית למלא ולחתום על תצהיר חתום בפני עו"ד לגבי סעיף זה.

בשטח הרשות  ספורט אחדמגרש יניבו תוצאה של מספר הילדים הממוצע ל 2-ו 1הנתונים של סעיפים  .ג

ילדים, יביאו תוצאה של  5,000-ו מגרשי ספורט 10המקומית. )לדוגמא: רשות מקומית שיש בשטחה 

 ילדים(. 500עבור כל  ספורט אחדמגרש 

וסך הילדים  מגרשי הספורטלאחר איסוף כל הנתונים מכל הרשויות המקומיות, המשרד יחשב את סך  .ד

יישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית אשר הגישו . מהחישוב יתקבל ממוצע לכלל 10-19בגילאי 

כנקודת  וישמש אחד מגרש ספורטילדים המשתמשים ב Xהממוצע ייצג בקשה במסגרת קול קורא זה. 

 הייחוס לצורך אמת מידה זו.

בטבלה, ביחס לממוצע ג' המשרד ינקד כל בקשה באופן פרטני על פי הנתונים שהיא ציינה בסעיף  .ה

 לעיל.ד' שמתקבל בסעיף 

 ילדים מספר) מהממוצע יותר גבוה יהיה אחד ספורט מגרשב המשתמשים הילדים שמספר ככל .ו

 גבוה יהיה זה סעיף תחת תקבל המקומית שהרשות הניקוד כך(, מחסור על מלמד אחד מגרשל גבוה

 . יותר

 תקבל, הממוצע מעל 50% לפחות, קרי, מהממוצע משמעותית גבוה יהיה שלה שהניקוד מקומית רשות 

 . נקודות 10

 נקודות 20 תקבל, הממוצע מעל 50%-ל 0.01% בין, הממוצע מעל יהיה שלה שהניקוד מקומית רשות. 

 30 תקבל, לממוצע מתחת 25%-ל 0.01% בין, לממוצע מתחת יהיה שלה שהניקוד מקומית רשות 

 .נקודות

 40 תקבל, לממוצע מתחת 50%-ל 25.01% בין לממוצע מתחת יהיה שלה שהניקוד מקומית רשות 

 .נקודות

 נקודות 50 תקבל, לממוצע מתחת 50.01% לפחות, לממוצע מתחת יהיה שלה שהניקוד מקומית רשות. 

 הממוצע, ילדים 250-ל אחד מגרש יהיה שיתקבל הכללי והממוצע במידה: בלבד ודוגמא המחשה לשם .ז

 מגרשל הילדים מספר בו למקרה היא הכוונה - הממוצע מעל. הניקוד של הייחוס נקודת את יהווה הזה

. 250-מ גבוה מגרשל הילדים מספר בו למקרה היא הכוונה לממוצע ומתחת. 250-מ נמוך אחד ספורט

 :ילדים 250-ל אחד מגרש של הדוגמא פי על

 50 תקבל( לממוצע מתחת 50.01%-מ יותר) ילדים 500-ל אחד ספורט מגרש שיש מקומית לרשות 

 .נקודות

 תקבל( לממוצע מתחת 25%-ל 0.01% בין) ילדים 300-ל אחד ספורט מגרש שיש מקומית לרשות 

 .נקודות 30

 10 תקבל( הממוצע מעל 50%-מ יותר) ילדים 100-ל אחד ספורט מגרש שיש מקומית לרשות 

 .נקודות
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 :דרישות נוספות ופיקוח .10

 או להסיר ה, כדי לקבל הבהרות להצעבדיקת הבקשות לרשויות המקומיותהמשרד רשאי לפנות במהלך  .א

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

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

לשם קבלת  םלשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעת ולדעת

 החלטה. 

הגורמים לזמן את  ,וכן במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ המשרד .ג

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון הרלוונטיים 

אי שיתוף פעולה עם הגורם  גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. .ד

 ביטול תקצוב המשרד. מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול להביא ל הפרויקטהמפקח, יביא לעצירת 

 , הרשות המקומית נדרשת לציין כי המגרש הוקצה/תוקצב על ידי המשרד. פרויקטבכל פרסום שקשור ל .ה

בהתאם לקבוע  במסגרת הפרויקט החברה תציב שילוט קבוע עם שם ולוגו המשרד במגרש המיני פיץ' .ו

הרשות המקומית מתחייבת לא למנוע מהחברה להתקין את השילוט ולא להסיר את השילוט  .במכרז

 הוצאות השילוט ממומנות על ידי המשרד. במועד מאוחר יותר. 

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

 בטרם מטעמו נציג ולהזמין המשרד את דעילי מחויבת קומיתרשות המה', וכד" סיומו לאחר הפרויקט

 האירוע. קיום

 

 :י המשרדנציג .11

 דוא"ל:ב אורבך, נציגת המשרד האחראית לקול קורא זה, מרב לגב'יש להפנות  שאלות ובירורים .א

meravo@png.gov.il ביישובי הנגב, הגליל ' מיני פיץמגרשי קול קורא להתקנת " :תחת הכותרת

 ".מועד נוסף -והפריפריה החברתית

, ואליו דוא"ל שלעילב ,12:00בשעה  14.11.19 , עד ליוםבכתב בלבד תופנינההבהרה פניות ושאלות  .ב

  .המשרד. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג בלבד

  galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדבאתר  תפורסמנהתשובות  .ג

 .20.11.19מיום לא יאוחר 

 מייל בלבד. באמצעות נהבוצעות תפני בנוגע לשאלות הבהרה.אין מענה טלפוני יודגש כי  .ד

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

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראותלשנות מועדיםוכן 
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 :קול קוראלהנחיות מנהליות להגשת בקשות  .12

 טופס הבקשה וכל הנספחים חתומים כנדרש.יש לצרף את  לבקשות .א

 שינוי בו יבוצע אשראין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס . Word בפורמט מופיע באתר הבקשה טופס .ב
 כלשהו יביא לפסילת הבקשה. 

קול עותקים,  במעטפה סגורה עליה יירשם " 2-יוגשו בשפה העברית, ב ,והטפסים המצורפים להן ההצעות .ג

. רשות המקומיתשם הבציון ו ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית"'מגרשי מיני פיץקורא להתקנת 

 .00:21בשעה  2020/01/02 -יש להגיש את הבקשות עד ליום ה

 ת המכרזיםלתיב , תל אביב,8רחוב שאול המלך  ,הנגב והגלילהפריפריה, למשרד לפיתוח  תוגשנהצעות הה .ד

לבקש  ובקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות להיפסל. המשרד שומר על זכות .13 בקומה

בהתאם לשיקול הבהרות וכן לפנות למבקשים לצורך נספחים חסרים, /השלמות פרטים ו/או מסמכים 

 . ודעת

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת המשרד לשם  הפוניםתשומת לב  .ה

להתחשב בתנאים אלו, שכן לא יהיה בעיכוב הנגרם  הפוניםהגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

לעמוד בלוחות  ניםהפובגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם הבלעדית של 

 זה.  נוהלהזמנים שנקצבו ב

, וכן בקשותרשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד .ו

 .ועל פי אילוצי תקציב ככל שיהיו ועל פי שיקול דעתנוהל לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים ל

 

  :כללי .13

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

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

 . והמשרד רשאי שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעת .ג

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המפורטים שלא לבחון בקשות  והמשרד שומר על זכות .ד

  לעיל. 

לחברה  המקומית אינה רשאית לשנות את מיקומי מגרשי המיני פיץ' שהגישה במקור למשרד. הרשות .ה

יימסרו מיקומי המגרשים שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות ונבדקו ואושרו על ידי המשרד. החברה 

 לא תתקין את המגרשים במיקומים אחרים. 

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

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

ולאמות המידה )קריטריונים(, שתוגשנה בהתאם לדרישות את כל הבקשות מתחייב לאשר  ואינ המשרד .ז

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת 

על ידי נציגי המשרד, בהתאם  תידונהבהתאם לאמור לעיל,  תוגשנהזה, אשר  קול קוראפי  על פניות .ח

 לזמינות התקציבית. 
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 טופס בקשהנספח א': 

 מגרשהמבוקשים. אין צורך למלא טופס עבור כל  מגרשיםיש למלא טופס אחד בלבד, עבור כל ה

 בנפרד.

 ()נא למלא בשורה או לסמן הפרמטר

  שם הרשות המקומית

הפריפריה שם השכונה/הרחוב )לגבי 

 החברתית(

 : ____1מגרש 

 : ____2מגרש 

 : ____3מגרש 

 : ____4מגרש 

 : ____5מגרש 

 : ____6מגרש 

אין למלא מעבר למספר המגרשים 

 המקסימאלי המותר.

רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית 

או היישוב במועצה אזורית בגינו מבוקש 

 על פי דירוג למ"ס העדכניתקציב לפרויקט  

10  /9  / 8 / 7 / 6/ 5  /4  /3  /2  /1 

 נא לסמן

. יש מגרשהאשכול הסטטיסטי בו יותקן ה

 מגרשלמלא את העמודה מימין לגבי כל 

 מגרשיםמבוקש. אין למלא מעבר למספר ה

המקסימאלי המותר לרשות מקומית. במקרה 

 מגרשיםכזה, המשרד יפעל על פי מספר ה

המקסימאלי המותר לרשות, על פי סדר 

 רישומם.  

 : ____1 מגרש

 : ____2 מגרש

 : ____3 מגרש

 : ____4 מגרש

 : ____5 מגרש

 : ____6 מגרש

 מגרשיםאין למלא מעבר למספר ה

 המקסימאלי המותר. 

מספר התושבים בשטח הרשות המקומית או 

השכונה )בפריפריה החברתית( או היישוב 

 עדכניהלמ"ס דירוג לפי  במועצה האזורית
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בשטח הרשות  10-19הצעירים בגילאי מספר 

המקומית או השכונה )בפריפריה החברתית( 

 או היישוב במועצה האזורית

 

בשטח הרשות  10-19הצעירים בגילאי  אחוז

המקומית או השכונה )בפריפריה החברתית( 

 או היישוב במועצה האזורית

 

מספר מגרשי הספורט הפעילים בתחום 

ההגדרה, מגרש הרשות המקומית. לצורך 

ספורט יחשב למגרש פתוח שהנו אחד מאלה:  

או  26x14מ"ר ) 364מגרש כדורסל בגודל 

 800 אחרת( או גדול יותר; מגרש קטרגל בגודל

יותר; מגרש  גדול או( אחרת או 20x40) ר"מ

או  42x32מ"ר ) 1,344בטון משולב בגודל 

אחרת( או גדול יותר, או מגרש מיני פיץ' בכל 

 .גודל

 

 

 המבוקש לתקצוב, על פי התקרה המאושרת בקול קורא: מגרשיםמספר ה

 גודל המגרש מגרש
יש לציין 

 קטן/בינוני/גדול

 המיקום המדויק להתקנה
 )כתובת, גוש, חלקה,
 שם היישוב וכדומה(

יש לציין תאריך משוער 
שבו תסיים הרשות 

לבצע את עבודות 
 )חודש ושנה(   הפיתוח

 

1 
  

 

 

_____\__ 

2 
  

 

 

_____\__ 

3 
  

 

 

_____\__ 

4 
  

 

 

_____\__ 

5 
  

 

 

_____\__ 
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6 
  

 

 

_____\__ 

 

 )נא להשלים, בהתאם לזכאות ודרישת הרשות( סה"כ מבוקשים ________________מגרשים

 

מגרשי . יחד עם זאת, התקנת כל אחד ממגרשהרשות המקומית תקבע את המיקום המדויק בו יוקם ה

תואמת את יעוד הקרקע. הרשות המקומית חייבת להוכיח את זכותה )בעלותה( על חייבת להיות  הספורט

הקרקע. יש לציין את התוכניות החלות ויעודי הקרקע. הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע 

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

יש לצרף אסמכתאות להוכחת ייעודי הקרקע )תוכניות, הסכמי חכירה, . רט/מיני פיץ'הקמת מגרש ספו

 תב"ע וכדומה(. 

 שיאושרו לרשות המקומית. מהמגרשיםתנאי זה רלוונטי לגבי כל אחד 

 

  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

האחריות על ביצוע העבודות הינה של הרשות המקומית בלבד. הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים  .1

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

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

 .  יםהמגרש

ולא תיגבה עלות כלשהי עבור  , מקרב תושבי הרשות והמבקרים בה,יהיו פתוחים לקהל הרחב המגרשים .2

 השימוש במתקנים. 

, לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון, תיקון המגרשיםהרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו  .3

 תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על ידי החברה למתקנים עצמם. 

 מגרשיםבאמצעות פוליסה חדשה או צירוף כל ה מגרשהרשות המקומית מתחייבת לבטח את ה .4

טחים באופן מלא, וכל נזק והמשתמשים בו יהיו מבוהמגרש המאושרים לפוליסה קיימת, כך שהאתר, 

ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי למגרש או פגיעה שייגרמו לאתר, 

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

תהיה על נספח ג' החתימה  ייתבע, היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק נגד המשרד.

 תנאי בל יעבור לאישור הפרויקט עבור הרשות המקומית.

   _____________________________________________לקול קורא קשר ותפקיד איש שם

 ___ ___________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 המקומית מורשי חתימה מטעם הרשות 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 רשות מקומית עם חשב מלווה נדרשת להחתים את החשב המלווה על טופס הבקשה

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

הה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן ______________________ שזי

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 שם עו"ד _________חתימה___________ חותמת ________________
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 1נספח ב'

 מיניפיץ'ה מגרשי , סקיצות והדמייתטכני מפרט

 המשך המפרט, כפי שהועבר על ידי החברה:

 גדר

 או T או" ח" פרופיל כגון צורתי מפרופיל`העשויים עמודים של משלד בנויה המשחקים מגרש גדר

T 80 של חתך במידת עגול או מרובע בחתך אלומיניום או מפלדה יהיו העמודים. מצינור או, כפול x 120 מ"מ 

 או, המרובע לצינור ערך-שווה עגול בחתך או ,מ"מ 3 של מינימאלי דופן ובעובי מ"מ x 100 100 או מינימום

 .לעמודים יותאמו האורך קורות. חוזק מבחינת מרובע לצינור ערך-שווה צורתי פרופיל בעלי

 .לפחות, מטר 1 לאורך ג"ק 400 של בעומס תעמוד הגדר

 חלקי הציפוי לאחר. לפחות µm 70 הציפוי עובי. חם באבץ ציפוי ויעברו ירותכו הפלדה שלד חלקי

 לפי הצבע גוון. לפחות µm 60 הצבע שכבת עובי. בתנור צביעה פוליאסטר צבע באבקת יצבעו הגדר

6005 RAL. 

 כשהם ,ההתקנה למקום יובאו הגדר חלקי. המשחקים מגרש באתר כלשהו ריתוך לבצע סוריא חל

 . ואומים ברגים בעזרת ביניהם לחיבור מוכנים

 ס"מ 40 יהיה הבטון יסוד גובה. האספלט משטח בגובה יהיה הבטון יסוד ראש. בקרקע יבוטנו הגדר עמודי

 יש הגדר עמודי הצבת לצורך. לפחות מ"ס 50 יהיה הבטון יסוד גובה מטר 3-2 בגובה העמודים עבור. לפחות

 את להחליק יש. כנדרש העמודים את ולבטן להציב יהיה שניתן מנת על האספלט בתשתית ניסור/קידוח לבצע

 ראש משטח את לצבוע יש. האספלט עם אחד משטח ויהווה האספלט פני בגובה יהיה שהוא כך ,הבטון ראש

 .האספלט משטח עם חזותית יתמזג שהוא מנת על שחור בגוון הבטון

כאשר  ,אבץ ציפוי עם מפלדה או, חלד-אל מפלדת עשויים יהיו והאומים הפלדה שלד חלקי בין החיבור בורגי

 .עצמית בטחהא עם אומים יהיו האומים. לפחות µm 70 הציפוי עובי

ה פלד כבל בעזרת או, מתאימים מחברים באמצעות תהיה האחורית ולתמיכה השער למסגרת הרשת חיבור

 .השער קורות על מלופף שיהיה, לפחות מ"מ 5 בקוטר פוליפרופילן בסיבי המצופה פלדה ליבת בעל

 הגדר)הרוחבית  רדהג של העץ קורות, אנכית או אופקית בצורה עץ קורות יחוברו הגדרות של הפלדה שלד על

 . בתרשים כמתואר, באלכסון או במאונך יונחו( השער את בתוכה הכוללת מ"ס 300 שבגובה

. מהקרקעס"מ  5 של במרווח יהיו בגדרות העץ קורות של התחתון החלק. מ"מ 28 של מינימאלי בעובי יהיו העץ

 .בקרקע יגעו לא העץ קורות

 ישיבה המאפשר "עליון מעקה" כעין תיצורנה אשר ותשוכב אורך לקורות תחוברנה הקורות העליון בחלקם

 .לפחות מ"מ 40 ועוביו לפחות מ"ס 14 המעקה של העץ קורת רוחב. על גביו

 .מ"ס 8 על יעלו לא הגדר של העץ קורות בין המרווחים

 דרישותלכל  יתאים העץ חומר. חיבורים וללא שלמות, אחידות תהיינה הגדר לבניית המשמשות העץ קורות

 גימורו ,דירוגועץ, ה טיב. עץ - 7.2 סעיף, המתקנים תכן: משחקים מתקני - 2 חלק 1498 י"ת הישראלי התקן

 .ל"הנ התקן הגדרה פי על יהיה - ושימורו מזיקים בפני וחיסונו
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 ועד המגרש בפינות להתרומם מתחילה הגדר. מ"ס 100 ,המגרש של האורך צד לאורך ,מהקרקע הגדר גובה

 .±5% של בסיבולת יהיה הגדר. גובה הסל לוח ואת הכדורגל שערי את בתוכה הכוללת ,מ"ס 300 בגובה לגדר

 בזוית אלא, 90° של פינות תהיינה לא הגדר פינותב. בטבלה המפורטות במידות משחקים מגרש תיצור הגדר

 .135° או 120° של

 מבנים מהנדס ידי על יאושרו, העמודים של הבטון יסוד גודל ללוכ המערכת מבנה חוזק אימות, הגדר הצבת

 .מוסמך( קונסטרוקטור)

 חיבורים

 ימנע ולא אחיד ובקו חלק שהחיבור כך ,יאובטחו( העליוןהלוח ) המעקה של הישיבה לוחות בין החיבורים

 .הגדר מעקה כל לאורך נוחה ישיבה

 סמויים יהיו הגדר קורות חיבורי. המגרש לכיוון יהיה הבורג שראש ,באופן ברגים חיבור למנוע יש

 .המגרש לכיוון הפונים באזורים

 מקומותב. באמצעותם המהודקים הרכיבים של השטח לפני מתחת שקועים יהיו הברגים וראשי מיםוהא

 .פלסטיות בכיפות והאומים הברגים ראשי של השקעים יכוסו נגישים

 .ל"כנ אבץ בציפוי מצופים יהיו העץ בורגי. עץ בבורגי שימושמ להמעיט יש

 שערים

 .הגדר מקיר חלק ויהווה מ"ס x 200 300 במידות יהיה השער

 .מעוגלות תהיינה הפרופיל פינות. אלומיניום או פלדה מפרופיל עשויות נהיתהי השער קורות

 .הגדר עמודי להתקנת זהה באופן באדמה בעותק השער מסגרת

 במידות תהיה האחורית השער מסגרת. לרשת להתכמ גם משמשת אשר אחורית תמיכה תחובר השער למסגרת

 המשטח לכיוון משופעת תמיכה גם תהיה מהמסגרת. הקדמיים השער מעמודי מ"ס 125 של ובמרחק השער

 .סלה-כדור לוח של האחורי

 בסיבי ומצופים פלדה ליבת בעלי מכבלים עשויה תהיה הרשת. רשת תחובר השער של האחורית למסגרת

 יהיו הפוליאתילן סיבי. מ"מ 100-כ של ריבועים ויוצרים ביניהם מחוברים, לפחות מ"מ 5 בקוטר פוליפרופילן

 לחזור לכדורים לאפשר שלא מנת על רפויה תהיה הרשת. UV קרינת בפני לעמידות תוסף ויכילו ירוק בגוון

 .למגרש

 פלדה כבל בעזרת או מתאימים מחברים באמצעות תהיה האחורית ולתמיכה השער למסגרת הרשת חיבור

 במרחקים יהיו הרשת מחברי. לחיצה שרוול בעזרת ינעלי החיבור כבל. השער קורות על מלופף שיהיה ל"כנ

 .פתיחה אפשרות ללא, וחזק מלא חיבור שיצרו כאלו

 הצדדים בשני חלקית תהיה היא אך ,(השער מאחורי) האחורית למסגרת בחיבור ומלאה שלמה תהיה הרשת

 .הצד במסגרת מעבר אפשרות שתיווצר כך

 ,מ"מ 40 של ריבועי בחתך או, מ"מ 40-כ של בקוטר צינור גם יורכב, הצדדים משני, הצד במסגרת

 אופניים כניסת אפשרות ולמנוע למגרש יכנסו רגל הולכי שרק לכך והמיועד מ"ס 40-כ של ובגובה

 המגרשים יהיו נגישים לבעלי מוגבלות. .כסא גלגלים מעבר, אך פשפש ייעודי יאפשר למגרש
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 נספח ג'

 אחריות וביטוח

את לבטח , שנרכשו בעזרת תמיכת המשרד, המגרשיםהתקין של  םאנו מתחייבים לשמור על מצב .1

 ולעדכן את הביטוח כל שנה. השימוש בהם 

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

 כלשהו.' ג לצד או/ו לרכוש או/ו למשרד המוניציפאלי שימוש במתקנים שבשטחהה

שעניינה שימוש במתקנים או כל נזיקין  תביעת לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .3

 .המגרשיםבו מותקנים  מגרשפעילות אחרת ב

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

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

 . המיני פיץ'במגרש 

 המגרשים כל צירוף או חדשה פוליסה באמצעות המגרש את לבטח מתחייבת המקומית הרשות

, מלא באופן מבוטחים יהיו בו והמשתמשים המגרש, שהאתר כך, קיימת לפוליסה המאושרים

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

 למשרד תביעה כל לה תהיה לא כי תצהיר המקומית הרשות. המשרד ידי על ולא המקומית

 שייפסק תשלום לכל הבלעדי האחראי הגורם תהיה היא, ייתבע והמשרד ובמידה, זה בהקשר

 הרשות עבור הפרויקט לאישור יעבור בל תנאי תהיה' ג נספח על החתימה .המשרד נגד

 .המקומית

 מטעם הרשות המקומיתמורשי חתימה  2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

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

 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות

 הבאים לגבי הרשות:אני  _______________  מאשר את הפרטים 

 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:

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

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

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________ __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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