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לפעול להקמת  ומודיע על כוונת"המשרד"(  -)להלן  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

פרסם לצורך הנושא, המשרד  .המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתיתברשויות  משחקיות

הספקת והתקנת המשחקיות אחראית על תכנון, שהנה  ההחבר תו זכתהמכרז פומבי, במסגר

יתבצע על ידי המשרד, באופן שיפורט במהלך קול קורא  שחקיותברשויות המקומיות. מימון המ

, מתבקשות להגיש בקשה בכתב למשרד, באופן במשחקיותזה. רשויות מקומיות המעוניינות 

 שיפורט בקול קורא זה. 

וזאת וחיזוק חיי הקהילה המקומית, ציבוריים רבה בקידום פרויקטים חשיבות  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 

 .משחקיותלרכישת והתקנת 

 

  קול קוראה מטרת .א

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

עשרות משחקיות עם מתקני משחק בריאות ואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת 

 .בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית ואביזרים שונים

 ון בע"מ אחראיתטפרסם מכרז פומבי. החברה הזוכה ש.ת.פעלהמשרד  הקמת המשחקיות,לצורך 

את המשחקיות במבנים שיסופקו לטובת הנושא על ידי הרשויות לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין 

. יודגש כי במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות לביצוע אלא המקומיות

באתר שייקבע על ידי הרשות  שחקיותשתספק ותתקין את המ ,החברהתעבודנה ישירות מול 

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

קורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהתקנת ההקול 

 . בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קוראמשחקיות 

 

 

 

 

 

 

 

לרכוש, לספק ולהתקין משחקיות לרשויות   ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 

"החברה"(, שזכתה  –הלן המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, באמצעות ש.ת פעלטון בע"מ )ל

 במכרז פומבי לנושא שפורסם על ידי המשרד. 
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 הגדרות .ב

 "מתחם סגור וממוזג, חדר משחקים המיועד לילדים, הכולל מגוון פריטים, לרבות משחקיה :"

כגון: בנק, מרפאה, מכולת, תאטרון בובות )פעילים בריכת כדורים, מתחם ג'ימבורי, מתקנים 

, מתקני רב מרחב ועמדות מולטימדיה. המשחקיה פתוחה בפני קהל, ללא עלות או )ועוד

 סמלי. תשלוםב

 "האלמנטים, האמצעים, האביזרים, המתקנים, המשחקים כל: "במשחקיה הפריטים ,

 מתחם, כדורים בריכת לרבות, במשחקיה ויותקנו יוקמו, שיוצבו וכדומה הכלים, המוצרים

 .מולטימדיה ועמדות מרחב רב מתקני, פעילים מתקנים, ימבורי'ג

 "יותקנו המשחקיות ויבוצעו כל העבודות ": אתר פיסי בתחומי רשות מקומית, בו מתחם

 הנדרשות להתקנת המשחקיות. המתחם ייחשב כשטח העבודה.

 "תמהיל המשחקיה. דהיינו, גודל המשחקיה, סוג וכמות המתקנים משחקיה דגם :"

 3מוגדרים  המכרז והקול קוראוהמשחקים שיותקנו או יירכשו ויוצבו בכל מתחם. במסגרת 

 ינוני, גדול(. גדלים של משחקיות )קטן, ב

 "שטח נטו ללא  מ"ר. 200-מ"ר עד כ 100-מתחם בגודל של כ –": מתחם קטן המתחם גודל(

מתחם  ₪. 250,000מעברים, ממ"ד, מבואת כניסה וכו' תקציב המשחקייה למתחם קטן הינו 

)שטח נטו ללא מעברים, ממ"ד, מבואת מ"ר.  400-מ"ר עד כ 200-מתחם בגודל של כ –בינוני 

של מתחם בשטח  –מתחם גדול ₪.  450,000ו' תקציב המשחקייה למתחם בינוני הינו כניסה וכ

)שטח נטו ללא מעברים, ממ"ד, מבואת כניסה וכו'  תקציב המשחקייה למתחם  מ"ר. 500-כ

יצוין כי בגודל המתחם הכוונה היא לשטח המתחם ברוטו. דהיינו, כולל  ₪. 650,000גדול הינו 

 יסאות, ריהוט לנעליים, עמדה למפעיל, שירותים וכדומה. חללים לשולחנות ישיבה וכ

 "התכנון, האספקה וההתקנה של משחקיות בשטח רשות מקומית  עבודות כל: "התקנה עבודות

מול נציג הרשות המקומית, על ידי החברה כלשהי. עבודות התכנון וההתקנה בפועל יבוצעו 

 יה. בתיאום עם הרשות המקומית ועל פי חוקי התכנון והבני

 "שימוש השונה מזה שעבורו ניתן ההיתר, אך הוא מותר על פי התכנית  -  "מהיתר שימוש חורג

 5-, ובכל מקרה לא פחות מהחלה במקום. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה

 שנים.

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

 שנים.  5-, ובכל מקרה לא פחות מההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה .במקום
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  :עקרונות הקול קורא .ג

 בלבד.  2019קורא הינו לשנת ההקול  .1

משחקיות או בלבד. המשרד לא יממן שיפוץ של  להקמת משחקיות חדשותקורא הינו ההקול  .2

  ג'ימבורי למיניהם בשטח הרשות המקומית.

 יות לרשויות שתגשנה בקשות לקול קורא זה תתבצע לפי הכללים הבאים:הקצאת המשחק .3

לרשויות מקומיות או  עדיפות ראשונה לרשויות מקומיות שלא הגישו בקשות כלל  .א

במידה ויוותר תקציב, לאחר . שהגישו בקשות בסבב הראשון וכל בקשותיהן נדחו

 .הקצאה זו יתרת התקציב תועבר לקבוצת העדיפות השניה

לרשויות שאושרה להן לפחות משחקיה אחת בסבב ראשון ומעוניינות  שניה עדיפות .ב

 במשחקיה נוספת.

 המשחקיות ודגם המשחקיותקורא, המשרד ייקבע את מספר הבהתאם לתוצאות הקול  .4

תיצור קשר עם הרשות המקומית ותבצע מולה את הליכי  החברהשיותקנו בכל רשות מקומית. 

הרשות המקומית אינה . התשלום יבוצע מהמשרד לחברה. התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנה

 נדרשת לשלם תמורה כלשהי לחברה. 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות שיוגשו. הבקשות תנוקדנה  .5

תקנו בכל רשות מקומית, המשחקיות ודגם המשחקיות שיוכמפורט בקול קורא זה, ומספר 

 ורא. ייקבע על פי תוצאות הקול ק

בקשות לקול קורא שיגישו לכל הרשויות המקומיות  משחקיותהמשרד אינו מתחייב להקצות 

ייקבע על ידי המשרד בהתאם לתקציב שיוקצה  משחקיותיוקמו זה. מספר הרשויות הסופי בהן 

 לנושא, מספר הבקשות שתוגשנה והניקוד של הקול קורא. 

ייה. במסגרת קול קורא זה מפורטות הרשות המקומית תידרש להעמיד מבנה לטובת המשחק .6

כל הדרישות להקמת משחקייה במבנה. הרשות המקומית נדרשת לעמוד בכל הדרישות לא 

מיום קבלת הודעת המשרד אודות מספר ודגם המשחקיות הארכה  ללאחודשים  12-מיאוחר 

 שאושרו לרשות המקומית. יודגש כי כל העבודות להתאמת המבנה להקמת המשחקייה )לרבות

שכירת מבנה ככל שלרשות המקומית אין מבנה בבעלותה( יהיו על חשבון הרשות המקומית. 

העבודות יבוצעו על ידי הרשות המקומית באופן עצמאי או קבלן ביצוע שהרשות המקומית 

תשכור לטובת הנושא. האחריות המלאה על ביצוע עבודות אלה הינה של הרשות המקומית 

יקום מרכזי בשטח הרשות המקומית ונגיש ככל האפשר לציבור המבנה חייב להיות במבלבד.  

 . משחקיות במקומות מרוחקים ולא נגישים לא יאושרו. הרחב

באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם החברה בכל הליכי התכנון והביצוע. במקרים בהם  .7

יסתבר למשרד כי הרשות המקומית אינה משתפת פעולה ומעכבת או מונעת את ביצוע 

למשרד בלבד בשטחי אותה רשות. שחקייה העבודות, המשרד רשאי לבטל את התקנת המ

 שמורה הזכות להאריך את מועד התקנת המשחקייה. 

התקנת המשחקיות צפויה להימשך כשנתיים. דהיינו, קצב עבודת החברה הוא מספר משחקיות  .8

תקנת המשחקיות בו זמנית.  על כן, המשרד ייקבע מול החברה את לוח הזמנים המדויק לה

 ברשויות המקומיות השונות. 
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המשחקיות תהיינה פתוחות לקהל הרחב. הרשויות המקומיות רשאיות לאפשר כניסה חופשית  .9

ההכנסות  .(המשך קול קורא זה)בתנאים המצויינים בעלות סמלית בללא עלות למשחקיות או 

משחקייה בלבד. מיועדות להוצאות התפעול של המשחקייה, תחזוקת המשחקייה ושדרוג ה

  ההכנסות לא תועברנה לתקציב הרשות המקומית.

 ,גישה חופשית במהלך כל שעות היום -אליו לא תתאפשר אשר  לא יותקנו בשטח משחקיות .10

 בית ספר, גן ילדים, מעון יום וכדומה.  :דוגמתכ

, לרבות תחזוקה שוטפת, תותקן המשחקייההרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו  .11

ידי החברה וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על  ביטוחון, ניקי

 כפי שיפורט בקול קורא זה.  )הפריטים המרכיבים את המשחקייה( עצמה הלמשחקיי

תא שטח הקטן מהשטח המינימאלי הנדרש  עבור, למשחקייהרשות מקומית שתגיש בקשה  .12

 . בקשתה תיפסל - להקמת משחקייה

כל משחקייה תוקם  - שות המקומית תקבל אישור להקמת יותר ממשחקייה אחתבמקרה בו הר .13

 במקרה זה יאושרו רק בקשות במרחק סביר בין שכונה לשכונה. .הבשטחבשכונה אחרת 

מיום מסירת המשחקייה לאחריות הרשות המקומית על ידי החברה, ותשלום התמורה עבור  .14

הפעלת המשחקייה ולתחזוקת המשחקיהי מהמשרד לחברה, כל ההתנהלות הקשורה ל

המשחקייה, בהתאם לתנאי האחריות, תהיה בין הרשות המקומית לחברה בלבד והמשרד לא 

 יהיה צד לנושא. 

 

 תנאי סף מצטברים .ד

 :להשתייך לאחת מהקבוצות הבאות להגיש בקשות לקול קורא זה המבקשתת ירשות מקומעל  .1

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

1993. 

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

1991. 

 ירושלים, טייבה, עילית ביתר(: המקומית הרשות שטח כל) הבאות המקומיות הרשויות ,

, גרביה אל באקה ,פחם אל אום, רמלה, שמש בית, אלעד, לוד, קאסם כפר, עילית מודיעין

 דלית, ערערה, רכסים, ג'ת, פוריידיס, עמנואל, מלאכי קריית, קלנסוואה, טירה, ברק בני

, עירון מעלה, אל בית, ברא כפר, יערים קריית, עוספיא, גוש אבו, זרקא -א ג'סר, כרמל אל

 שורק נחל: אזוריותה מועצותה. ה"בסמ, וליה’לג’ג, קרע כפר, ארבע קריית, חריש, זמר

 שפיר.ו

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים לשנת , 0-9ילדים בגילאי  400בשטח הרשות המקומית יש לפחות  .2

 . או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר 2018

. לרבות מתוקף הסכם/ חוזה חכירה הרשות המקומיתמלאה של המבנה והקרקע בבעלות א.  .3

  הקרקע. ייעודייבאתר תואמת את  המשחקייה התקנתב. 

 . הקרקע על( בעלותה) זכותה את להוכיח חייבת המקומית שותהרג. 

 . הקרקע ויעודי החלות התוכניות את לציין ישד. 
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 / ציבור מוסדותו מבנים לעניין) .הרלבנטית ע"התב דרישות עם אחד בקנה עולה הפרויקט. ה

 המלצה מסמך להציג הרשות על מקרה ובכל חריגים 2 זה לסעיף' וכד ציבור לבנייני שטח

 לאחר וכי בבקשה המוצע בשטח משחקייה להקים ניתן כי המקומית הוועדה ידי על חתום

 :כדלקמן', וכו המשרד אישור

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

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

ודגש כי כל עבודות התאמת המבנה יחולו על הרשות המקומיות שנים. י 5תהיה 

על הרשות לצרף לבקשתה יש להבהיר ולהדגיש דרישה זו בחוזה השכירות. . והמשכיר

 עותק של הסכם השכירות.

ד ואת ייעהם אינם תואמים  ,אךבמידה ולרשות המקומית יש מבנה וקרקע בבעלותה,  .2

לתקופה  ,מהיתר תר לשימוש חורגהקרקע, הרשות המקומית רשאית להוציא הי

 שנים.  5מינימאלית של 

: על הרשות המקומית להעמיד מבנים לטובת המשחקיות גודל המשחקיות ושטח המבנה .4

 100-מ"ר ובכל מקרה לא פחות מ 200בגדלים הבאים: עבור משחקייה קטנה מבנה בגודל של 

מ"ר. עבור  200-ה לא לפחות ממ"ר ובכל מקר 400מ"ר. עבור משחקייה בינונית מבנה בגודל של 

מ"ר. יובהר ויודגש כי  400-מ"ר ובכל מקרה לא פחות מ 500משחקייה גדולה מבנה בגודל של 

אם שטח המבנה שיוקצה לטובת משחקייה על ידי רשות מקומית כלשהי יהיה קטן יותר 

. כמו כן, גם אם יסתבר במועד בקשת הרשות תיפסל על הסףמהגודל המינימאלי שנקבע, 

מאוחר יותר, בשלבי התכנון, כי שטח המבנה שהוקצה לטובת משחקייה קטן יותר מהגדול 

ייפסל. על כן, מוצע  - המינימאלי שנקבע, האישור שניתן לרשות המקומית להקמת משחקייה

לרשות המקומית לבצע מדידות מדויקות של המבנה המוצע על ידה להקמת משחקייה מראש 

למען הסר ספק מדובר בשטח ברוטו הנדרש לטובת הקמת זה.  ובטרם הגשת בקשה לקול קורא 

 משחקיה בתוך מבנה קיים על פני קומה אחת וחלל אחד פתוח ומקורה.

המקומית תתחייב בכתב לבטח את המתחם באמצעות פוליסה חדשה או צירוף המתחם  הרשות .5

א, וכל נזק והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מל שחקייהשהאתר, המ ,לפוליסה קיימת, כך

ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות המקומית  שחקייהאו פגיעה שייגרמו לאתר, למ

המקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה,  הרשותולא על ידי המשרד. 

היא תהיה הגורם  וכי הרשות תיקח על עצמה את האחריות הבלעדית, ייתבע שהמשרד וככל

 ., בין אם בפסק דין ובין אם בכל דרך אחרתי לכל תשלום שייפסק נגד המשרדהאחראי הבלעד

 ג'(.)נספח עבור הרשות המקומית.  משחקייההקמת ההחתימה תהיה תנאי בל יעבור לאישור 

כל רשות מקומית מתחייבת במסגרת קול קורא זה  דמי כניסה מקסימליים לילד ולמשפחה: .6

דמי כניסה מקסימליים ממשפחה עבור כניסה למשחקייה. מילד יחיד או  ייגבוכניסה שהעל דמי 

שקלים  25לא יעלו על   ,דמי כניסה מקסימליים למשפחה .שקלים לילד 10לא יעלו על לילד, 

 למשפחה.
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 ה הזוכהאודות מחויבויות החבר ףנוסומידע  המשחקיותדגמי  .ה

י הפריפריה תכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישוב – 10/18' מס פומבי מכרזבמסגרת  .1

. החברה תהיה אחראית על החברהשפורסם על ידי המשרד, זכתה  החברתית, הנגב והגליל

אספקת, תכנון, ביצוע והתקנת משחקיה בשטח הרשות המקומית. כל רשות מקומית תעבוד 

 . המקומית לרשות ולא הלחבר המשרד ידי על יבוצעו התשלומיםישירות מול החברה. 

ת יכולת, ידע ה בעלשנקבעו במכרז על ידי המשרד, והינ םנאיהתל בכל החברה הזוכה עמדה .2

 על פי המאפיינים שנקבעו במכרז.  משחקיותוניסיון לתכנן, לבצע, לספק ולהתקין 

 אספקת המשחקייה במהלך ויוכנו שיפותחו, בתוצרים הקניין זכויות כלהצהירה כי  החברה .3

. אין משחקיותה יסופקו להן מיותהמקו הרשויות של הבלעדית בבעלותם יהיו, זה מכרז לפי

לרשויות המקומיות או השימוש בהם ע"י הרשויות  שחקיותולא יהיה באספקה של המ

יודגש כי התוכניות  המקומיות, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו.

 להקמת המשחקיות הינן רכוש החברה. 

ל ישוב ייקבעו בין המשרד לבין החברה. בכ המשחקיותלהתקנת לוחות הזמנים המדויקים  .4

בין החברה לבין עובדי הרשות המקומית,  משחקיותהפגישות להקמת המתחמים והתקנת ה

 תתואמנה עצמאית על ידי החברה.

הרשות המקומית תעביר לחברה פרטים מלאים של המתחם בו תוקם המשחקייה, כולל מדידה.  .5

החברה הנדרשות לשם התקנת המשחקייה,  הרשות המקומית תידרש לעמוד בכל הדרישות של

לרבות דרישות בטיחות, כיבוי אש, רישוי עסקים וכדומה. נציג מטעם החברה יגיע לבחון את 

 המתחם ואת עמידת המתחם בכל הדרישות, כתנאי להקמת המשחקייה בפועל. 

המאפיינים והפריטים של כל משחקייה מופיעים בפירוט במסגרת קול קורא זה. החברה  .6

ראית לאספקה ולהתקנה של כל המאפיינים והפריטים. החברה לא תספק פריטים נוספים אח

  מעבר לאמור בקול קורא זה. 

  –מידות המשחקייה  .7

החברה מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה במתחם בגודל של   -משחקייה קטנה - 1דגם  .א

הרשות  מ"ר, 200מ"ר. מתוך הבנה כי אין בנמצא מבנה בעלי מידה מדויקת של  200

המקומית תספק לחברה את המידות המדויקות של המתחם והחברה תתכנן את 

המשחקייה כך שיתאים למידות המתחם. בכל מקרה, לא תוקם משחקייה בשטח הקטן 

מ"ר. אין מגבלה לגבי השטח המקסימאלי של המתחם, אך יובהר ויודגש כי החברה  100-מ

ובמידה והשטח גדול יותר,  מ"ר לכל היותר 200מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה בגודל של 

 לגביו תכנון כלשהו או עבודה כלשהי. אינה מחויבת לבצעהחברה 

החברה מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה במתחם בגודל של  - משחקייה בינונית - 2דגם  .ב

מ"ר, הרשות  400מ"ר. מתוך הבנה כי אין בנמצא מבנה בעלי מידה מדויקת של  400

חברה את המידות המדויקות של המתחם והחברה תתכנן את המקומית תספק ל

המשחקייה כך שיתאים למידות המתחם. בכל מקרה, לא תוקם משחקייה בשטח הקטן 

מ"ר. אין מגבלה לגבי השטח המקסימאלי של המתחם, אך יובהר ויודגש כי החברה  200-מ

והשטח גדול יותר, מ"ר לכל היותר ובמידה  400מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה בגודל של 

 לגביו תכנון כלשהו או עבודה כלשהי. אינה מחויבת לבצעהחברה 
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החברה מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה במתחם בגודל של  - משחקייה גדולה - 3דגם  .ג

מ"ר, הרשות  500מ"ר. מתוך הבנה כי אין בנמצא מבנה בעלי מידה מדויקת של  500

של המתחם והחברה תתכנן את  המקומית תספק לחברה את המידות המדויקות

המשחקייה כך שיתאים למידות המתחם. בכל מקרה, לא תוקם משחקייה בשטח הקטן 

מ"ר. אין מגבלה לגבי השטח המקסימאלי של המתחם, אך יובהר ויודגש כי החברה  400-מ

מ"ר לכל היותר ובמידה והשטח גדול יותר,  500מחויבת לתכנן ולהקים משחקייה בגודל של 

 לגביו תכנון כלשהו או עבודה כלשהי.אינה מחויבת לבצע החברה 

עם נציגי הרשות המקומית ויערכו סיור באתר המיועד להתקנת נציגי החברה ייפגשו  .8

. תחילת למשחקייה צבה/העמדה. החברה תגיש לרשות המקומית תוכנית השחקייההמ

 .עתלתכנית המוצ הרשות המקומית חתימתהעבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר 

באופן מלא,  למבנההחברה תספק את כל הפריטים של המשחקייה, תתקין אותם ותחבר אותם  .9

ו/או הישראלי  התקנים ממכון תקן אישור וקבלת מוסמך מכון מטעם בדיקה ביצוע לרבות

 ולהתקנתם.  למוצריםמעבדה מוסמכת אחרת לשיקול דעת החברה )פעלטון( 

 הוראות כל פי על ויהיו התקנים מכון של התקן דרישות כל פי על יבוצעו ההתקנה עבודות .10

 , רקחברהה י"ע שהושלמה כעבודה תחשב ההתקנה עבודת .המחייבים והנחיות הבטיחות

 המכרז דרישות פי הפריטים על כל התקנת המשרד והרשות המקומית על אישור לאחר

 ופרטיה כיביהכל ר על המשחקייה תקינות על התקנים מכון אישור קבלת ,וכן רצונם ולשביעות

 .הדורשים אישור

להפעלת  י אחריות מלאה מיום סיום העבודותחודש 12תעניק לכל משחקייה  החברה .11

לתחזוקה שוטפת ותיקון כל הפריטים  החברה אחראיתבכל תקופת האחריות, המשחקייה. 

ה, לרבות תיקון של כל הנזקים, הפגמים, הליקויים, הקלקולים, יבמשחקי השיותקנו על יד

ם, הקרעים וכו', שייגרמו מכל סיבה שהיא, לרבות אספקה והתקנת חלפים במקרה השברי

הצורך. האחריות והתחזוקה לא יחולו במקרים של נזקים, קלקולים, שברים, קרעים וכדומה 

מיום מסירת המשחקייה  .או בהעדר דיווח מידי לחברה )הזנחה( שנגרמו בוונדליזם או בזדון

ות המקומית תתנהל מול החברה באופן ישיר ועצמאי ולא לאחריות הרשות המקומית, הרש

 מול המשרד בשום צורה שהיא. 

לטפל בכל קריאה ולתקן כל תקלה, נזק, קלקול  תמחוייב חברהבמהלך תקופת האחריות, ה .12

 וכדומה על פי לוח הזמנים הבא: 

  שעות מהקריאה.  48קריאה בגין תקלה המונעת את השימוש במשחקיה, תטופל בתוך

 ם יסופקו עד חמישה ימים מהקריאה. חלפי

  ימים מהקריאה. 7קריאה שאינה תקלה משביתה, תטופל תוך 

 .הלו"ז המפורט אינו כולל סופי שבוע וחגים 

  תקלות הקשורות למבנה שסופק על ידי הרשות המקומית, יתוקנו על ידי הרשות המקומית

 להם.  תאחראי והחברה אינה

יותקנו המשחקיות והדגם שיותקן בכל רשות מקומית  רשויות המקומיות בהןהחלטה בקשר ל .13

על ידי המשרד באופן בלעדי ועצמאי. החברה תקבל מהמשרד את רשימת הרשויות תקבע 
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המקומיות להן אושרה משחקייה ואת דגם המשחקייה שאושרה. כמו כן, החברה תקבל את 

אינה רשאית המיקום להתקנת המשחקייה שאושר על ידי המשרד. יובהר בזאת כי החברה 

במיקום שהוגש על ידי הרשות המקומית במסגרת קול קורא זה  ,אלא ,להתקין את המשחקייה

 ואושר על ידי המשרד.

תעמיד מנהל לפרויקט מטעמה. המנהל יהיה איש הקשר שיעבוד מול הרשות המקומית.  החברה .14

על הרשות המקומית חובה להעמיד איש קשר מטעמה לטובת הקמת המשחקייה. מנהל 

מול איש הקשר שייקבע לטובת הקמת המשחקייה  ,אך ורק ,יעבודהחברה הפרויקט מטעם 

מטעם הרשות המקומית, ולא יידרש לעבוד מול בעלי תפקידים שונים ברשות המקומית. בטופס 

 הבקשה חובה למלא פרטי איש קשר. 

חויבת מ החברהלוחות זמנים: כאמור, לאחר שהרשות המקומית תעמוד בכל דרישות המבנה,  .15

יום. יחד עם זאת, במידה ומספר רשויות מקומיות יעמדו בכל  120להשלים את העבודות עד 

הדרישות בו זמנית, לוח הזמנים המדויק להתקנת המשחקיות בכל רשות מקומית ייקבע על 

 ידי המשרד בתיאום עם החברה. 

 הדרישות לגבי המבנה בו תוקם המשחקייה .ו

העמיד מבנה לטובת הקמת המשחקייה. גודל המבנה יהיה כאמור לעיל, על הרשות המקומית ל .1

בהתאם לזכאות הרשות המקומית למשחקייה כפי שיפורט בהמשך. הגדלים הנדרשים הינם 

 500-מ"ר למשחקייה בינונית וכ 400-מ"ר ל 200מ"ר למשחקייה קטנה, בין  200-מ"ר ל 100בין 

 המקסימאלי הגודל בעלי מבנים לאתר המקומית לרשות מומלץמ"ר למשחקייה גדולה. 

 500-מ"ר למשחקייה בינונית ו 400מ"ר למשחקייה קטנה,  200) המשחקייה לטובת האפשרי

 מ"ר למשחקייה גדולה(.

 הרשות בקשת לפסילת תביא המבנה פסילת. ייפסל - הללו בתנאים יעמוד שלא מבנה .2

 הרשות בל תשומת, כן על. חלופי מבנה להעמיד המקומית לרשות יתאפשר ולא המקומית

 . זה קורא קול במסגרת תגיש אותו למבנה המקומית

עבודות ההכנה יבוצעו  .ההכנה עבודותאת כל  חודשים להשלים 12יינתנו עד לרשות המקומית  .3

על ידי הרשות המקומית או קבלני משנה מטעמה ועל חשבון הרשות המקומית באופן מלא. 

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

, המשרד חודשים 12ככל שהעבודות לא יושלמו לאחר המשרד  ל חשבוןמקרה לא ישולמו ע

 רשאי לבטל את האישור שניתן לרשות המקומית להקמת משחקייה.

יגיע  החברהבכל מקרה, לאחר שהרשות המקומית תשלים את עבודות ההכנה, נציג מטעם  .4

מידת הרשות המקומית בכלל הדרישות הינה תנאי להתקנת המשחקיה. ע למבנה לבחון זאת.

רק לאחר שנציג החברה יאשר כי המבנה עומד בכל הדרישות, תתאפשר התקנת המשחקייה 

 בפועל. 

 הנדרש המבנה אפיון .ז

להתקנת מתקן רב מרחב דו קומתי רגיל יש צורך בגובה בין רצפה לתקרה גובה התקרה.  .1

מטר  5.5-6, לטובת קיר הטיפוס, נדרש גובה של 3שחקייה מדגם עבור מ מ' )נטו(. 4.4של 

 )נטו(.
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   מ' בהתאמה מיוחדת )כפי שצוין לעיל( 3.5ניתן לבנות מתקן דו קומתי החל מגובה 

  מ' ניתן לבנות מתקן בן קומה אחת. 2.4במבנה בגובה 

ו אולם המשחקייה יהיה במידת הרוחב והאורך המצוינים בדגמים שהוצעאורך ורוחב.  .2

מידות  החורגות  במכרז. שטחו של מיתקן הרב מרחב יהיה ללא עמודי תמיכה של המיבנה.

 מגודל הדגמים שהוצעו במכרז ידרשו תכנון מחדש.

  :חומרי הגלם של המבנה .3

 גמר צבע לפי רצון הלקוח  –קירות בלוקים או בטון לטובת עיגון מתקן הרב מרחב
 )ובאחריותו(.

 בנה יביל, בניה קלה או גבס( יחייב בדיקה, תכנון ועבודה מבנה שהוא לא על פי המפרט )מ
 מיוחדת.

  ס"מ. הרצפה תהיה חלקה ומפולסת. 20רצפת המבנה מוצקה עובי הבטון 

 .יש לשים לב כי אזור המשחקים יחופה במזרונים לפי הצורך 

 חניה ודרכי גישה:  .4

 נוחים תהיה חנייה צמודה לקהל ודרכי הגישה יהיו  המומלץ כי למבנה המשחקיי

 ונגישים. 

 אינה בקומת הקרקע יש לוודא שהגישה למשחקייה תהיה נוחה  הבמידה והמשחקיי

 )מעלית, מדרגות נעות וכד'(, עדיף להימנע ממקומות שבהן יש כמות מדרגות גדולה.

  (.1918יש לשים לב לתקני הנגישות )תקן 

 כניסות ויציאות: .5

 ניסה. בכל מקרה חלה חובה לכל מבנה מומלצת יציאה נוספת חרום מעבר לדלת הכ

להיוועץ ביועץ / מהנדס בטיחות לקבלת כמות הכניסות והיציאות הנדרשות לכל מבנה 

 הרשות המקומית.באחריות  -לגופו ועל פי החוק 

 .כל הכניסות / היציאות / מעברי חירום וכו' של המבנה מחויבים בשילוט על פי החוק 

 ומדידות:  תכניות .6

הכנת והעברת  תוכנית מידות של המבנה בו מתוכננת  הרשות המקומיתבאחריות 

 .(DWGהמשחקייה והעברת הנתונים כקובץ פתוח לעבודה )רצוי בפורמט 

 למבנה תשתיות .ח

כל בניית התשתיות יהיו בתיאום עם חברת פעלטון ובהתאם ללוח הזמנים של בניית  .1

ה. לא תוקם המשחקייה. כל עבודות התשתיות יסתיימו עד למועד תחילת בניית המשחקיי

משחקייה עד להשלמת כל עבודות התשתיות. ביצוע עבודות אלה באחריות הרשות 

 גם אם המבנה יושכר לצורך הקמת משחקיה., המקומית ובמימון של הרשות המקומית

 חשמל: .2

 .עדיפות לקיום חשמל תלת פאזי ובהתאם למכשירי החשמל המיועדים להיות במבנה 

 נו דורש חשמל תלת פאזי(.)הציוד המוצע להקמת המשחקייה אי
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 הקיימים אינם מותקנים  מתגי הפעלה ועוד /יש לוודא כי כל השקעים והמפסקים

 מ' ואינם נגישים לילדים. 1.8 -בגובה הנמוך מ 

  במידה ויהיה צורך בשקעים נוספים הנדרשים לטובת תפקוד המשחקייה, יועבר המידע

 בתחילת התהליך.

 תאורה: .3

 מ' בכפוף למיקום  1.8מרחב יש להתקין תאורה בגובה של בקיר אליו צמוד מתקן רב ה

 מתקן רב המרחב על מנת לייצר מקור אור לקומה הראשונה של המתקן.

  בכל מקרה, התאורה חייבת להיות מוגנת ולא נגישה לפי תקני התאורה במוסדות

 ציבור, ככל שקיימים. 

 ."מומלצת תאורת "לד 

 

 מיזוג: .4

 ת אנשי מקצוע בתחום.יש לוודא קיום מיזוג לפי הנחיו 

 .יש להתקין את המזגנים בכפוף לתוכניות המשחקייה ומיקומי מתקן רב המרחב 

 .'יש להתייחס לגובה המזגן / תעלות המיזוג וכו 

 מים : .5

  יש לוודא קיום תשתית מים / ביוב עבור שירותים, מתזי מים )ספרינקלרים( / קפיטריה

 וכו'.

  נייה )הל"ת(.לפי דרישות החוק לתכנון וב –שירותים 

  יש לוודא קיום גלאי עשן / מתזי מים )ספרינקלרים( לפי דרישות נציבות -בטיחות באש 

 כיבוי אש .

 רותינגישות מתו"ס וש 

 שלב תכנון המשחקייה .ט

 –שלב זה מתייחס להכנת מבנה המשחקייה ולדרישות הטכניות לכל דגם נבחר )מצ"ב(  .א

 באחריות הרשות המקומית.

עבור שלושה דגמי משחקיות  10/18מתייחסים לדרישות מכרז  הנתונים הרשומים מטה .ב

בשל קירות הטיפוס  3קומות )למעט הגובה הנדרש לדגם  2הכוללות מתקני רב מרחב בני 

 הגבוהים(.

חשוב לציין כי במידה והנכס המיועד למשחקיה אינו עומד בקריטריון הגובה כפי שנקבע  .ג

חב אשר יותאם לגובה הקיים, כולל מתקן במכרז, חברת פעלטון תוכל לבנות מתקן רב מר

מ'. החברה  2.4מ' וכן קירות טיפוס נמוכים בגובה  2.4בן קומה אחת המותאם לגובה 

תתאים את המשחקייה למבנה. במקרה זה יידרש תכנון חדש, וזמן הקמת המשחקייה 

 יוארך.
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בלת שלבי תכנון הקמת המשחקייה יכללו קבלת תוכנית מידות של מבנה המשחקייה, ק .ד

תמונות של המבנה, קבלת דף אפיון של המבנה )מצ"ב כנספח(, תיאום ביקור בשטח 

 המשחקייה ולקיחת מידות נוספות במידת הצורך, תיאום לוחות זמנים להקמה.

 ותקצוב המשרד רשות המקומיתהשיעור השתתפות  .י

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

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

ככל שהרשות המקומית מעוניינת  .בלבד המשרד ידי על תשולם המשחקייה בגין התמורה

בפריטים נוספים למשחקייה, היא רשאית לרכוש פריטים אלה על חשבונה ומכל חברה שתראה 

  לנכון. 

רשת לספק מבנה מותאם העונה על כל הדרישות המפורטות בקול קורא הרשות המקומית נד .ב

 מלא באופן המקומית הרשות ידי על ימומנו למשחקייה והכשרתו המבנה התאמת הוצאותזה. 

עבודות אלה יבוצעו על ידי הרשות המקומית או קבלני  .המשרד מצד כלשהי השתתפות ללא

אחריות מלאה של הרשות המקומית. משנה מטעמה, במימון מלא של הרשות המקומית וב

החברה לא תחל בעבודות להקמת  יובהר כי עד לעמידת המבנה בכל התנאים ובכל הדרישות

  המשחקייה בפועל. 

 :המתחמים והדגמיםעלות  .ג

 ₪.  250,000-מ"ר ברוטו, כ 200, 1משחקייה קטנה, דגם  .א

 ₪. 450,000-מ"ר ברוטו, כ 400, 2משחקייה בינונית, דגם  .ב

 ₪.  650,000-מ"ר ברוטו, כ 500-, כ3גדולה, דגם, משחקייה  .ג

  :אותן כל רשות מקומית רשאית להגישדגם המשחקיות ו שחקיותמספר המ .ד

מספר התושבים 

בשטח הרשות 

 המקומית

משחקייה קטנה דגם 

1 

משחקייה בינונית 

 2דגם 

משחקייה גדולה 

 3דגם 

 0 0 1 תושבים 20,000עד 

20,001-35,000 

 תושבים
0 1 0 

35,001-50,000 

 תושבים
 1 משחקיה קטנה או בינונית

 50,001מעל 

 תושבים
 2 משחקיה קטנה או בינונית

 

  רשות מקומית רשאית לבקש דגם קטן יותר מהדגם הרשום בטבלה. לדוגמא, רשות מקומית

במקום. בכל מקרה,  1, רשאית לבקש משחקייה קטנה דגם 2הזכאית למשחקייה בינונית דגם 

 ינה רשאית לבקש דגם גדול יותר. רשות מקומית א

  מנומקת להגיש בקשה משחקייה גדולה, רשאית  3רשות מקומית הזכאית למשחקייה מדגם

. במקום המשחקייה הגדולה 1משחקיות קטנות מדגם  2-לאשר תפרט את השימוש העתידי 



 

 מדינת ישראל
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 
12 

 

 2-ומבקשת לפצל את בקשתה ל 3עליה לציין בבקשתה כי היא זכאית למשחקייה מדגם 

 . 1ות קטנות מדגם משחקי

 מקומית רשות של בשטח להקים יהיה שניתן המקסימאלי שחקיותהמ במספר מדובר 

. כלשהי מקומית לרשות שיאושר כלשהו משחקיות מספר על מתחייב אינו המשרד. כלשהי

 יקצה שהמשרד והתקציב הבקשות ניקוד, שיוגשו הבקשות במספר תלוי הסופי המספר

 .התוכנית לטובת

 ות מספר המשחקיות שיירכשו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, בהתבסס ההחלטה אוד

 על שיקולי תקציב, מספר הבקשות שתוגשנה על ידי הרשויות המקומיות וניקוד הבקשות. 

 מועצות אזוריות : 

לכל תושבי המועצה האזורית משחקייה שתותקן ביישוב כלשהו במועצה אזורית תהיה פתוחה 

, והיישוב בו תוקם המשחקייה אינו רשאי למנוע כניסת ילדים והורים יםבאותן עלויות ותנא

שובים אחרים או לגבות מהם תמורה מעבר לתמורה שמשלם תושב אותו ישוב בו הותקנה מיי

 ילדים. 400לפחות  למען הסר ספק תותקן משחקיה בישוב שיש בוהמשחקייה. 

 הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .יא

יוגשו כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל המסמכים וההתחייבויות  קיותלהקמת משחבקשות 

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

את  ועלולה שלא להיות מאושרת. המשרד שומר לעצמהאישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, 

 וכל חומר רלוונטי נוסף. , קבלת הבהרותםהזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכי

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

 הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים:

כל  יש למלא את פרויקט כרטיס בטופס(. בנספח א' פרויקט כרטיס להלן) מקצועי טופס .1.1

 :הפרטים המבוקשים, לרבות

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

 מבוקש. 

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

. זמינות הפנייה תתבצע רק לאיש הקשרלפנות לאיש הקשר בשאלות ובהבהרות. 

ר מענה עלול להביא לאי ומענה של איש הקשר הכרחיים לבדיקת הבקשות. העד

עוד יודגש כי חברת פעלטון תעבוד מול גורם אחד בלבד בדיקת הבקשות ולפסילתן.  

ברשות המקומית ועל כן תשומת לב הרשות המקומית למינוי איש הקשר מטעמה 

 לטובת הפרויקט.

 לרבות הצגת כתובת, מספר חלקה תוקם המשחקייהבו המיקום המדויק  – מיקום(, 

מרכזי בעל פוטנציאל למשיכת  קוםיהמשחקיה תותקן במ .ספר מגרש(מספר גוש ומ

שוך אליו הרבה ילדים. במקום שהניצול משי ילדים רבים. המיקום יהיה מרכזי ונגיש. 

 של המשחקיה יהיה מקסימלי.

 הנדרשות להתאמת המבנה למשחקייה. לביצוע העבודות אבני דרך  - דרך אבני  
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 נית.תמונת מצב תכנו -סטאטוס תכנוני  

  את החלטות ועדות וגופי התכנון הרלבנטיים, ולצרף יש לפרט  –היתרים ואישורים

 תב"ע הרלבנטית. למבנה הקיים, ייעודי קרקע  היתר בנייה

מבנה וקרקע בבעלות הרשות המקומית: יש לצרף אסמכתאות המעידות על  .א

 בעלות הרשות המקומית על המבנה ועל הקרקע.

ם שכירות למבנה. תקופת השכירות המינימאלית מבנה בשכירות: יש לצרף הסכ .ב

 שנים. 5תעמוד על 

מטרת בכל מקרה בו המצב התכנוני אינו מאפשר הקמת משחקייה במבנה )תב"ע,  .ג

חכירה וכדומה(, חובה לצרף הצהרה חתומה על ידי  חוזה /הסכםהחכירה ב

כי אין מניעה תכנונית או יו"ר הוועדה המקומית מהנדס הרשות המקומית 

במבנה נשוא הבקשה יא היתר לשימוש חורג לטובת הקמת משחקייה להוצ

 שנים. 5לתקופה של 

 מבנה שלא יעמוד בתנאים לעיל, יביא לפסילת הבקשה.  .ד

למשרד שמורה הזכות לדרוש מסמכים נוספים, להנחת דעתו, לצורך הוכחת זכות  .1.2

 .עין או הוכחת בעלות או הוכחת שימושיםבמקרק

 

 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .יב

  .הבקשות של כל הרשויות תנוקדנה על פי הטבלה הבאה 

  בתנאי הסף. שהוגשו ועמדוהבקשות הניקוד יתבצע לכל 

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

 ביותר. 

  משחקיות  2-ל 3בכל הקשור לרשות מקומית הרשאית לפצל את בקשתה למשחקייה דגם

 הבקשה המפוצלת תחשב לבקשה אחת לצורכי הניקוד והקצאת המשחקיות בפועל. ,1דגם 

  מלבד רשות גדולה כאמור  לכל רשות מקומית משחקייה אחתעד תאושר בשלב הראשון(

. לאחר שתושלם חלוקת בקול קורא זה שרשאית בהתאם לכללים המפורטים לפצל בקשתה(

משחקייה תבוצע חלוקה נוספת של  ככל שתיוותר יתרה תקציבית,והראשונה, שחקיות המ

 תושבים.  35,001-מקומיות עם יותר מהשנייה לרשויות 

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

 
מקס'  אמות המידה

 נקודות

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

 נקודות. 20: 1-2כלכלית -רמה חברתית

 נקודות. 15: 3-4כלכלית -רמה חברתית

 נקודות. 10: 5-6כלכלית -רמה חברתית

 נקודות. 5 ומעלה: 7רמה חברתית כלכלית 

20 
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באוכלוסיית הרשות המקומית, על פי נתוני הלמ"ס  9-0אחוז בני  ב.

 :או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר המעודכנים

 נקודות. 7: 10%עד 

 ות.נקוד 14: 20%-10.01%

 נקודות. 22: 30%-20.01%

 נקודות. 30: 30.01%מעל 

30 

מספר המשחקיות הקיימות הפעילות בשטח הרשות המקומית )בעלות  ג.
או בעלות  הפתוחה לקהל הרחב בתשלום או ללא תשלום פרטית

 ציבורית(.

 נקודות. 20משחקיות:  0

 נקודות. 13משחקייה אחת: 

 נקודות. 6משחקיות:  2

 נקודות. 0ות: משחקי 2-יותר מ

20 

התמורה שתיגבה על ידי הרשות המקומית ככניסה למשחקייה. עלות  ד.
הכניסה לילד למשחקייה. יודגש כי לא תתאפשר העלאת מחירים 
 בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן תתאפשר העלאה מדורגת בלבד. 

 נקודות. 20כניסה ללא עלות: 

 נקודות. 16לילד: ₪  3עד ₪  1

 נקודות. 12ד: ליל₪  5עד ₪  4

 נקודות. 8לילד: ₪  8עד ₪  6

 נקודות.  4לילד: ₪  10עד ₪  9

10 

התמורה שתיגבה על ידי הרשות המקומית ככניסה למשחקייה. עלות  ה.
ללא מגבלה על  הכניסה למשפחה למשחקייה )הורים וילדיהם בלבד

(. יודגש כי לא תתאפשר העלאת המספר הכולל של ההורים וילדיהם
נתיים הראשונות, ולאחר מכן תתאפשר העלאה מדורגת מחירים בש

 בלבד. 

 נקודות. 10כניסה ללא עלות: 

 נקודות. 7.5למשפחה: ₪  10עד 

 נקודות. ₪5:  15-ל₪  10.01בין 

 נקודות.  ₪2.5:  20-ל₪  15.01בין  

10 

שעות  10מספר השעות השבועיות בהן תפעל המשחקייה. תנאי סף הוא  ו.
 ילך. וא 11-יינתן רק מהשעה ה לכן ניקודשבועיות ו

 נקודות. 2.5שעות שבועיות:  11-15

 נקודות. 5שעות שבועיות:  16-20

 נקודות. 7.5שעות שבועיות:  21-25

 נקודות. 10שעות שבועיות ומעלה:  26

10 

 
 100 סה"כ 

 

 



 

 מדינת ישראל
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 
15 

 

 תקציב  .יג

סופי לקול קורא זה. גובה התקציב ישפיע על המספר ההמשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל  .1

המשחקיות שתאושרנה בכלל והמספר הסופי של המשחקיות שתאושרנה לכל רשות של 

  .מקומית בפרט

 כל הבקשות תדורגנה על פי הניקוד הסופי שלהן.  .2

  תאושר משחקייה אחת לכל רשות מקומית. בשלב הראשון  .3

 תאושר משחקייה נוספת לרשויות המקומיותבמידה ותיווצר יתרה תקציבית, בשלב השני,  .4

 הזכאיות למשחקייה נוספת. 

במידה והרשות המקומית הגישה מספר גבוה יותר של בקשות מהמותר לה בקול קורא, כל  .5

 הבקשות העודפות תיפסלנה על הסף. 

מלעמוד באחד  ה, כי חדלהואף לאחר תחילת ביצועה יתברר, לאחר אישור הלגבי שחקייהמ .6

 . הורפסל, והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבתימתנאי הסף, 

חברת לרשות המקומית לא תינתן הרשאה תקציבית, וכל ההתנהלות התקציבית תהיה בין  .7

 למשרד בלבד. פעלטון 

, תמומן מתקציב משחקייה לרבות עבודות ההתאמהכל הוצאה תקציבית נוספת להקמת  .8

 , ימומן על ידי הרשות המקומית בלבד. שחקייההרשות המקומית בלבד. כל שדרוג כלשהו למ

  . משחקייה קיימתלשדרוג או שיפוץ צה תקציב וקלא י .9

הרשות  תחויב, לחוקי התכנון והבנייה ודיני המכרזיםאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד  .10

 ,שחקייההמקומית להשיב למשרד את מלוא התמורה שהמשרד שילם עבור הקמת המ

 .דלמשר שנגרמו בהוצאות רשות המקומיתה תחויב, כן כמו ,והצמדה ריבית בצירוף

כל רשות מקומית מתחייבת במסגרת קול קורא זה על דמי כניסה שהיא תיגבה מילד יחיד או  .11

ממשפחה עבור כניסה למשחקייה. יודגש כי המחיר מהווה מרכיב בניקוד הבקשה ובזכאותה 

של רשות מקומית כלשהי למשחקייה. תשומת לב הרשות לביצוע כל הבדיקות הכלכליות 

לרבות כוח אדם, ניקיון, אבטחה, תחזוקה וכדומה( לפני הגשת הנדרשות להפעלת משחקייה )

הצעתה. על כן יודגש כי הרשות המקומית מתחייבת בהגשה כי לא יחול שינוי במחיר הכניסה 

למשחקייה בשנתיים הראשונות מיום פתיחתה. לאחר שנת ההפעלה השנייה, הרשות המקומית 

בשנה. בכל מקרה, גם לאחר  10%-ר מרשאית להעלות את מחיר הכניסה למשחקייה בלא יות

מההצעה המקורית  50%-מספר שנים, עלות הכניסה למשחקייה לא תהיה גבוהה יותר ב

שהוגשה על ידי הרשות המקומית. לשם המחשה, במידה והרשות המקומית הגישה הצעה 

לילד, לאחר ₪  5.5-כניסה, לאחר שנה היא יכולה להעלות את מחיר הכניסה ל₪  5לגבות 

בכל מקרה, גם ₪.  6.6ולאחר שלוש שנים המחיר יכול להיות ₪  6.1יים המחיר יכול להיות שנת

לילד )תוספת של ₪  7.5לאחר מספר שנות הפעלה, עלות הכניסה המקסימאלית לא תעלה על 

ללא קשר להצעה  בכל מקרה עלות הכניסה לילד למשחקייה,על סכום ההצעה המקורי(.  50%

 ₪.  10בכל שלב נתון, לא תעלה על  ית ומנגנון העלאת המחיר,המקורית של הרשות המקומ

לעיל, יחול גם בעלות הכניסה למשחקייה למשפחה.  12מנגנון העלאת המחירים המצוין בסעיף  .12

בכל מקרה, עלות הכניסה למשפחה למשחקייה )הורים וילדיהם בלבד(, ללא קשר להצעה 
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₪  25בכל שלב נתון, לא תעלה על  המקורית של הרשות המקומית ומנגנון העלאת המחיר,

 למשפחה.

הרשות המקומית רשאית לקיים ימי הולדת ואירועים לילדים בשטח המשחקייה בכל זמן נתון.  .13

יחד עם זאת, הרשות המקומית תתחייב כי השימוש במשחקייה לקיום אירועים יהיה במחירים 

ת, המשחקייה לא תיסגר מפוקחים וסבירים. כמו כן, על פי המתווה הקיים במשחקיות פעילו

ילדים לשימוש של  במקבילבזמן האירוע לטובת השימוש עבור ילדים אחרים, והאירוע ייערך 

 עד למגבלת הנפח המותר., בשטח המשחקייהמזדמנים 

הרשות המקומית רשאית למכור כרטיסיות למשחקייה. במקרה זה, עלות הכרטיסייה לא  .14

  ר הכניסות הרשומות בכרטיסייה.מספבמכפלת תעלה על העלות לכניסה בודדת 

במידה ובכוונת הרשות המקומית להפעיל קפיטריה/מזנון בשטח המשחקייה, עליה לצרף לקול  .15

 קורא זה רשימת מוצרים שתימכר במשחקייה במחיר מפוקח וסביר. 

במידה ויסתבר למשרד כי המשחקייה פתוחה  שעות מדי שבוע. 10המשחקייה תפעל לפחות  .16

שבועיות, המשרד יפנה לרשות המקומית לבירור הנושא ועמידת הרשות שעות  10-פחות מ

במידה וגם לאחר פניית המשרד המשחקייה יסתבר למשרד כי המקומית בהתחייבויותיה. 

שעות שבועיות, המשחקייה תפורק ותועבר לרשות מקומית  10-המשחקייה פתוחה פחות מ

 .  המשחקייה שהותקנה או לדרוש מהרשות המקומית תשלום מלא בגין עלות אחרת

 

 דרישות נוספות ופיקוח .יד

 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  ולדעתאחר, הדרושים 

 לשם קבלת החלטה.  םהנחוצים לדעת

הגורמים לזמן את  ,וכן במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ המשרד .3

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון הרלוונטיים 

אי שיתוף פעולה  הפרויקט על שלביו השונים.גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע  .4

מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול להביא  הפרויקטעם הגורם המפקח, יביא לעצירת 

 לביטול תקצוב המשרד. 

המשרד לפיתוח הפריפריה,  סמליל )לוגו(, יפורסם הבקשה נשוא פרויקטבכל פרסום שקשור ל .5

המשרד ואת שם המשרד  סמליל )לוגו(פרסם את בכל פרויקט פיסי, יש ל ., בהבלטההנגב והגליל

עם בולט שילוט קבוע  ., בהבלטה, ובתיאום עם דובר המשרדבשילוט הזמני ובשילוט הקבוע

 המשרד הינו תנאי לתשלום האחרון.  סמליל )לוגו(

" 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 רויקטהפ חנוכת" או

 .האירוע קיום בטרם מטעמו נציג
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יודגש בזאת כי המשחקייה אינה כוללת כרגע עיצוב ומיתוג. אלמנטים אלה יסוכמו בין המשרד  .7

לחברה ויהיו חלק מהמשחקייה, לרבות קביעת שם אחיד לכל המשחקיות שיוקמו על ידי 

 רד, מדבקות קיר, ציורי קיר, שילוט וכדומה. המש

 

 י המשרדנציג .טו

 ,לקול קורא זה תהמשרד האחראי תנציג ,גב' מרב אורבךליש להפנות  שאלות ובירורים .1

ביישובי  קול קורא להקמת משחקיות" :תחת הכותרת meravo@png.gov.il דוא"ל:ב

 ".מועד נוסף -ריפריה החברתיתהנגב, הגליל והפ

לכתובת  ,00:12בשעה  20197.028. , עד ליוםבכתב בלבד ופנויהבהרה פניות ושאלות  .2

  .המשרדדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג ה

  lil.gov.ilga-www.negevבכתובת  המשרדיפורסמו באתר תשובות 

הפניה תבוצע למשרד בנוגע לשאלות הבהרה.  להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  .3

 .ובהתאם לתאריך הנקוב לעיל מייל בלבד באמצעות

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

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהים לותנאים אחרים הנוגע , הוראותהצעות, וכן לשנות מועדים

 

 :קול קוראלבקשות הנחיות מנהליות להגשת  .א

 טופס הבקשה וכל הנספחים חתומים כנדרש.יש לצרף את  לבקשות .1

 אין לבצע שינוי כלשהו בטופס. . Word בפורמט ופיע באתרי הבקשה טופס .2
 כלשהו יביא לפסילת הבקשה.  שינוי בו יבוצע אשרטופס 

 עותקים,   2-יוגשו בשפה העברית, ב ,והטפסים המצורפים להן הבקשות .3

ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה  להקמת משחקיותקול קורא במעטפה סגורה עליה יירשם "

 . רשות המקומיתשם הבציון ו "מועד נוסף -החברתית

  .00:21בשעה  201998.0. -יש להגיש את הבקשות עד ליום ה

ת לתיב , תל אביב,8רחוב שאול המלך  ,הנגב והגלילהפריפריה, ח יוגשו למשרד לפיתו הבקשות .4

להקמת משחקיות ביישובי הנגב, שעל גביה שילוט הנושא את שם הקול הקורא ) המכרזים

בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים  .13 בקומה למשרד בכניסה (הגליל והפריפריה החברתית

קש השלמות פרטים ו/או מסמכים לב ווהנספחים עשויות להיפסל. המשרד שומר על זכות

 . ובהתאם לשיקול דעתהבהרות וכן לפנות למבקשים לצורך נספחים חסרים, /

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  הפוניםתשומת לב  .5

להתחשב בתנאים אלו, שכן לא  הפוניםהמשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

נגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם יהיה בעיכוב ה

 זה.  נוהללעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפוניםהבלעדית של 

 תפסלנה על הסף. –בקשות שתגענה באיחור  .6

 

mailto:meravo@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
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רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד .7

ועל פי אילוצי  ועל פי שיקול דעתנוהל אים אחרים הנוגעים ל, וכן לשנות מועדים ותנבקשות

 .תקציב ככל שיהיו

 

 

  :כללי .טז

 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

 . ושיקול דעת המשרד רשאי שלא לבחור זוכים כלל, לפי .3

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים שלא לבחון בקשות  והמשרד שומר על זכות .4

  המפורטים לעיל. 

 וחדש על פי החלטת  קול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קוראההמשרד רשאי לבטל את  .5

 ללא מתן הסברים כלשהם וללא הודעה מוקדמת.

ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות הבקשות את כל מתחייב לאשר  ואינ המשרד .6

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתאם  קול קוראפי  על פניות .7

 לזמינות התקציבית. 
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  טופס בקשהנספח א': 

. אין צורך למלא טופס עבור כל המבוקשותהמשחקיות יש למלא טופס אחד בלבד, עבור כל 

 בנפרד.משחקייה 

 ()נא למלא בשורה הפרמטר

  שם הרשות המקומית

או נתוני מרשם  2017מספר התושבים לפי למ"ס 

אוכלוסין )יש לצרף אסמכתא רשמית ממרשם 

 האוכלוסין(

 

לפי  רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית

  2017למ"ס 

 

בשטח הרשות המקומית  0-9 מספר הילדים בגילאי

 2017לפי למ"ס 

 

בשטח הרשות המקומית  0-9אחוז הילדים בגילאי 

 2017לפי למ"ס 

 

הכתובת המדויקת בה תותקן המשחקייה, לרבות גוש 

משחקיות,  2-חלקה. רשויות מקומיות הזכאיות ל

 מיקומים.    2ימלאו 

  

 דגם המשחקייה המבוקש

 2-זכאית למיועדת רק לרשות ה 2בקשה מספר 

 משחקיות.

-מיועדות רק לרשויות הזכאיות ל 4-ו 3בקשות מספר 

 2-משחקיות גדולות ומפצלות את בקשתן ל 2

 .4. סה"כ 1משחקיות דגם 

 : דגם_____1בקשה מספר 

 : דגם_____2בקשה מספר 

 : דגם_____3בקשה מספר 

 : דגם:_____4בקשה מספר 

 חכרהההמצב התכנוני של המבנה, בעלות על המבנה, 

 וכדומה. 

 : 1בקשה מספר 

 

 

 : 2בקשה מספר 
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 : 3בקשה מספר 

 

 

 : 4בקשה מספר 

 

__________________________ 

לוחות זמנים להשלמת העבודות להתאמת המבנה 

 למשחקייה

 : _____1בקשה מספר  

 : _____2בקשה מספר 

 : _____3בקשה מספר 

 :_____4בקשה מספר 

  בש"ח למשחקייהעלות כניסה חד פעמית לילד 

  בש"ח עלות כניסה חד פעמית למשפחה למשחקייה

  עות השבועיות בהן תפעל המשחקייהמספר הש

מספר המשחקיות הקיימות הפעילות בשטח הרשות 

המקומית )בעלות פרטית הפתוחה לקהל הרחב 

 בתשלום או ללא תשלום או בעלות ציבורית(

 

 

 פרטי המבנה:

 . )יש להקיף( לא/  כן ?המקומית הרשות של לאהמ בבעלות והמבנה הקרקע האם .1

דוגמת נסח טאבו, הסכם חכירה וכדומה. אם המבנה  בעלות להוכחת אסמכתאות לצרף יש

 משועבד לצד ג', יש לצרף את שטר/נסח השעבוד.

תואם את  –)הסכם חכירה המקומית תקבע את המיקום המדויק בו תוקם המשחקייה.  הרשות

 על חלות תוכניות) הקרקע ייעודי להוכחת אסמכתאות לצרף יש - וטאב נסח מטרת החכירה /

 לגבי כל משחקייה שתאושר לרשות המקומית. יםרלוונטי אלו  תנאיםוכדומה(.  תקנון, המבנה

? משחקייה הקמת לטובת ידה על ומיועד המקומית הרשות ידי על שהושכר במבנה מדובר האם .2

 . שנים 5-מ תפחת לא בו רהשנות השכירות שתקופת שכירות הסכם לצרף יש

, הקרקע ייעוד לרבות, הקרקע על החלות התוכניות פי על כי המוכיחות אסמכתאות לצרף יש .3

 ניתן לא כיום התכנוני המצב פי שעל ככל. משחקייה במבנה להקים ניתן, וכדומה חכירה הסכם

 ר"יו או המקומית הרשות מהנדס בחתימת מסמך לצרף הרשות על, משחקייה במבנה להקים

 תפחת שלא לתקופה חורג לשימוש היתר למבנה תוציא המקומית הרשות כי המקומית הוועדה

 . במבנה כלשהי עבודה תבצע לא החברה, ההיתר להוצאת עד, זה במקרה כי יובהר. שנים 5-מ
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רשות מקומית המגישה בקשה ליותר ממשחקייה אחת, נדרשת לצרף את כל המסמכים וכל  .4

 מהמבנים.  האסמכתאות לגבי כל אחד

 

מתחם המשחקיות הפעילות בשטח הרשות המקומית. לצורך ההגדרה, משחקייה היא מספר 

בריכת כדורים, מתחם  דוגמתסגור וממוזג, חדר משחקים המיועד לילדים, הכולל מגוון פריטים, 

, מתקני רב מרחב )כגון: בנק, מרפאה, מכולת, תאטרון בובות ועוד)פעילים ג'ימבורי, מתקנים 

יש לרשום רק  חה בפני קהל, ללא עלות או בתשלום.דות מולטימדיה. המשחקיה פתוועמ

  מ"ר ומעלה. 50משחקיות בגודל של 
 

  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

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

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

כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד יהיה לחברה עבור 

 .  המשחקייהביצוע אספקת והתקנת 

המשחקייה תהיה פתוחה לקהל הרחב. ימי ושעות הפעילות ייקבעו על ידי הרשות המקומית.  .2

שעות  10בזאת כי המשחקייה תהיה פתוחה לפחות  יחד עם זאת, הרשות המקומית מצהירה

 בשבוע. 

הרשות המקומית מתחייבת כי לא יחול שינוי במחיר הכניסה למשחקייה בשנתיים הראשונות  .3

מיום פתיחתה. לאחר שנת ההפעלה השנייה, הרשות המקומית רשאית להעלות את מחיר 

מספר שנים, עלות הכניסה בשנה. בכל מקרה, גם לאחר  10%-הכניסה למשחקייה בלא יותר מ

 מההצעה המקורית שהוגשה על ידי הרשות המקומית. 50%-למשחקייה לא תהיה גבוהה יותר ב

במידה ותוקם קפיטריה בשטח המשחקייה )או מזנון(, הרשות המקומית מתחייבת כי במקום  .4

 יהיה סל מוצרים מפוקח במחירים סבירים. רשות מקומית המבקשת להקים קפיטריה או מזנון

 בשטח המשחקייה תצרף להצעתה רשימה של סל המוצרים לרבות מחירים. 

, לרבות תחזוקה שוטפת, תותקן המשחקייההרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו  .5

וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן  , שמירה, פיקוחניקיון, תיקון תקלות

 . חברת פעלטוןעל ידי 

שאית לקיים ימי הולדת ואירועים לילדים בשטח המשחקייה בכל זמן נתון. הרשות המקומית ר .6

יחד עם זאת, הרשות המקומית תתחייב כי השימוש במשחקייה לקיום אירועים יהיה במחירים 

מפוקחים וסבירים. כמו כן, על פי המתווה הקיים במשחקיות פעילות, המשחקייה לא תיסגר 

ים אחרים, והאירוע ייערך במקביל לשימוש של ילדים בזמן האירוע לטובת השימוש עבור ילד

 אחרים בשטח המשחקייה.  
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שחקייה באמצעות פוליסה חדשה או צירוף לבטח את המ תתחייבמהרשות המקומית  .7

יהיו  שהמבנה, המשחקייה והמשתמשים בהלפוליסה קיימת, כך  תהמאושרשחקייה המ

ולמשתמשים, יכוסה  מבנה, למשחקייהלמבוטחים באופן מלא, וכל נזק או פגיעה שייגרמו 

כי  ה בזאתצהירמבאופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי המשרד. הרשות המקומית 

לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה והמשרד ייתבע, היא תהיה הגורם 

ר תנאי בל יעבור לאישו מהווה החתימה .נגד המשרדהאחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק 

 הפרויקט עבור 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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 טופס אפיון מבנהנספח ב': 
 

 המקומית:__________________________________________ שם הרשות 
 

 _____________________________________כתובת המבנה:__________
 

 _____________________________________:__________חלקה גוש:    

 ___ ____________יד:___________________ ני__________איש קשר : __

 _________ _______________________    @_____________________מייל 

  לא קיימת / קיימת -פנים תוכנית מידות 
 
  במידה וקיימים גבהים שונים  ברוטו ____________ / נטו ______________ -גובה תקרה

 יש להציג כל תא שטח בנפרד
 

  תשתיות מיזוג / ספרינקלרים / אחר  -המידות מה הסיבה במידה וקיים פער בין 
 

________________________________________________________ 
 
  קרה ___________________________ת  קירות ____________________  -חומר גלם 
 
  יש / אין –מדרגות   יש / אין –מעלית   קומה _____  –דרכי גישה 
 

 אין / יש – חניה    
 
 ___________________________ כמות כניסות / יציאות 
 
  ם ___________________סוג המיזוג הקיי   לא קיים / קיים  –מיזוג 
 
  לא קיים / קיים –חשמל תלת פאזי 
 
  סוג התאורה הקיימת _______________________ לא קיימת / קיימת –תאורה מוגנת 
 
  בגובה _________________________________ לא קיימים / קיימים –שקעי חשמל 
 
  לא קיים / קיים –תשתיות מים  
 

  לא קיים / קיים –שירותים 
 
  )לא קיים / קיים –מתזי מים )ספרינקלרים  
 
  לא מתוכננת / מתוכננת –קפיטריה  
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 נספח ג'
 

 אחריות וביטוח

מלאה מיום סיום חודשי אחריות  12מעניקה לכל משחקייה פעלטון בע"מ ש.ת. ידוע לנו כי חברת  .1

העבודות להתקנת המשחקייה. בכל תקופת האחריות, החברה אחראית לתחזוקה שוטפת ותיקון 

כל הפריטים שיותקנו על ידה במשחקייה, לרבות תיקון של כל הנזקים, הפגמים, הליקויים, 

שהיא, לרבות אספקה והתקנת חלפים הקלקולים, השברים, הקרעים וכו', שייגרמו מכל סיבה 

במקרה הצורך. האחריות והתחזוקה לא יחולו במקרים של נזקים, קלקולים, שברים, קרעים 

 וכדומה שנגרמו בוונדליזם או בזדון.

אנו מתחייבים לשמור על מצבה התקין של המשחקייה שנרכשה בעזרת תקציב המשרד והותקנה  .2

 את השימוש במשחקייה ולעדכן את הביטוח בכל שנה.פעלטון בע"מ, לבטח  ש.ת. על ידי חברת

 או/ו כתוצאה שייגרם אובדן או/ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית תהיההמקומית הרשות  .3

 כלשהו.' ג לצד או/ו לרכוש או/ו למשרד, שחקייהשימוש במה עקב

או כל יה שחקישעניינה שימוש במנזיקין  תביעת לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .4

 .תותקן המשחקייהמתחם בו פעילות אחרת ב

שייגרמו  סוג מכל נזק או, אובדן, הוצאה, תשלום בכל יישאו לא מכוחו והבאים עובדיו, המשרד .5

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

 המשחקייה. 

  

 הרשות המקומית מורשי חתימה מטעם 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 

 בי הרשות:אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לג

 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 כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 ____ דוגמת חתימה:________.שם:_____________ ת"ז:____________

 

 

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

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________ __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 נספח ה'
 

 שם הרשות המקומית ________________

 חלק א(התחייבות בגין תמיכה )

 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:

 למטרה אשר לשמה ניתנה;התמיכה תשמש אך ורק  .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;

ציין באופן סביר לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות ת .3

 את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

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

 לזמן;

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

 במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

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

 החשבונות שלה;

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

בצירוף הפרשי הצמדה  -ה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד הייתהתברר כי לא 

 ;ו נוצרה עילת החיוב של הרשותמן המועד שבוריבית 

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

ה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים הייתבקשר לתמיכה או לא 

י הצמדה ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרש

 וריבית;

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;

ר הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אח .10

אם לא 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   ת.ז. מס' שם 

 

_______________ _____________ ____________________  _______ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.  שם

 חלק ב(מצורף לבקשת התמיכה )נוסח הצהרה ה

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל 

 מצורפים לבקשה.

צאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת ידוע לי כי אי המ

 ידי ועדת התמיכות. -הבקשה על

 :חתימת מורשי החתימה

_______________ _____________ _______________________   ___ 

 חתימה  תפקיד    מס' ת.ז.   שם 

 

_______________ _____________ _____________  ______________ 

 חתימה  תפקיד               מס' ת.ז.    שם
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 מ"ר  ברוטו 200עד  – 1משחקיה דגם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רב מרחב

 קומות  2

 מ"ר 48כ 

 אזור

 התארגנות

 כישורי חיים  כניסה

 מ"ר 25כ 

 פעוטות

 מ"ר 30כ 

 אזור משחק

 חופשי

 שירותים מ"ר 60-כ 
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  )מ"ר( INDOORרב מרחב שתי קומות  יח' 1.00

 קומות 2מ"ר לגובה  24 -שטח כל קומה כ

 ות(מ' לפח 4 -)גובה מבנה מומלץ 

 מ"ר 48 -שטח משחק כולל 

  

 גיל וכמות משתמשים

 משתמשים בו זמנית 30-מתאים לכ

 שנים 9הורים וילדים עד גיל 

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

  610רצפות לביד מרופד ספוג ריבונד ממוחזר מחופות שימשונית 

  1498המתקן מרושת ברשת הגנה תיקנית העומדת בדרישות תקן 

 פיברגלס - 10חלק  1498מגלשה לפי תקן 

 פלסטיק -לפי תעודת בדיקה מת"י  -כדורי בריכה 

 610ק"ג/מ"ק בכיסוי שימשונית  27ממולאים בספוג לבן  -אלמנטים 

  

 מפרט המתקן

 :קומה ראשונה

 חבית תליה מתנדנדת

 ולל גשר כניסה מרופד ווילון למניעת בריחת הכדוריםבריכת כדורים כ

 רמפת עליה לקומה שנייה

 מגדל גומיות לקומה שנייה
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

 :קומה שנייה

 יער נודלים

 סט גלילים אנכיים למעבר בניהם

 טרמפולינות

 גשר תלוי עם אלמנטים לשיווי משקל

 מגלשה היורדת לבריכת הכדורים

  איזור קטנטנים: יח' 1.00

הורים וילדים עד גיל  15-מ"ר ומתאים לכ 20 -כ הינו עבור שטח של הציוד המוצע
 שלוש שנים

  

 חומרי גלם:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

 610שימשונית 

 40גובה  30*100קורה מרופדת קשיחה צבע כחול  מטר 8.00

 45גובה  210*50ערכת טיפוס וגלישה בסיסית לקטנטנים  יח' 1.00

 52גובה  60*150וס וגלישה פילפילון לטיפ יח' 1.00

  נדנדת ברווז קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 28ס"מ גובה ישיבה  70* 27

  נדנדת סנאי קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 28ס"מ גובה ישיבה  70* 27

 50גובה  60*100נדנדת סירה לתינוק  יח' 1.00

  איזור משחק חופשי: יח' 1.00

 6 הורים וילדים עד גיל 40 -מ"ר ומתאים לכ 60 -כ הינו עבור שטח של הציוד המוצע
  שנים

  

 חומרי גלם:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

 610שימשונית 
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  דולפין לטיפוס וגלישה יח' 1.00

  ס"מ 60ס"מ, גובה טיפוס  70*200

 60X60H*310ערכת פעילות לטיפוס וגלישה דגם גשר  יח' 1.00

  גת טיפוסערכת עו יח' 1.00

  ס"מ 80ס"מ, גובה  100קוטר 

  נדנדת מכונית מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*  30

  נדנדת רב חובל מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*  30

  נדנדת זחל לשניים מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  120*  30

 ס"מ 70ס"מ קוטר  70אורך חבית רכה  יח' 1.00

 ס"מ + רצועת חיבור 60גלילים מדורגים  4סט  יח' 1.00

 170קורת שיווי משקל דגם קרוקודיל אורך  יח' 1.00

  נחום תקום קשיח חלק יח' 1.00

  ס"מ 105ס"מ, גובה  50קוטר 

 ס"מ 100ספה מרופדת זוגית למבוגרים אורך  יח' 2.00

  :איזור כישורי חיים יח' 1.00

 9 הורים וילדים עד גיל 12 -מ"ר ומתאים לכ 15 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
  שנים

  

 חומרי גלם לריהוט המוצע:

 מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17לביד ימי )בירץ'( 

 ס"מ 120מטבח כיור אחד אורך  יח' 1.00

  דוכן מכירות מעוצב מעץ יח' 1.00

  ס"מ 130ס"מ, גובה  80*60

 סט פירות מפלסטיק ח'י 2.00

 סט ירקות מפלסטיק יח' 2.00
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

 סט סירים וקומקומים פלסטיק יח' 1.00

 סט כלי אוכל יח' 1.00

 60קוטר  50שולחן בובה מעוצב פרח רגל עץ גובה  יח' 1.00

  30גובה  -כיסא דגם בועות  יח' 2.00

 לבחירת הלקוח - בצבעים תכלת אוקיאנוס, ירוק אביבי, אבן חול, ורוד סוכריה קיים

  פינת רחצה מעוצבת רטרו יח' 1.00

  ס"מ 58ס"מ, גובה  40*116

  מכבסה קטנה ומטריפה יח' 1.00

  כוללת ארון עם קרש גיהוץ, מכונת כביסה ומגהץ

 ס"מ 100ס"מ, גובה  80*40

 בובת תינוק אנטומית יח' 1.00

 בובת תינוקת אנטומית יח' 1.00

  ריפודים והגנות: יח' 0.00

  הכמויות הרשומות הינן הערכה בלבד

  מזרון הגנה לרצפה בהתקנה קבועה )מ"ר( מ"ר 85.00

המותאמת למידת החדר ובמילוי ספוג ריבונד  610המזרון מורכב מיריעת שימשונית 
 ס"מ. 3ממוחזר בעובי 

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  קנה קבועה )מ"ר(ס"מ בהת 4ריפוד הגנה לקיר עובי  מ"ר 25.00

מכוסה  מ"מ 6בעובי  MDF פלטת ס"מ מודבק על 4 מספוג לבן הריפוד מורכב
  610בשימשונית 

באחריות הלקוח להזיזם אל מעל לריפוד  הריפוד לקיר מכסה שקעים הקיימים בקיר,
 מ' לפי תקן בינוי( 1.85הקיר )לפחות לגובה 

 מ"ר 1גובה ריפוד מינימלי לחישוב הינו 

  בועה ודורשת קידוחים בקירות* התקנה ק

  מ' 1גדר הפרדה בהתקנה קבועה אורך  מ"ר 10.00

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  

 חומרי גלם
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס

  גדר בהתקנה קבועהשער מגנטי ל יח' 1.00

  כולל סגירת שמשונית למניעת הילכדות אצבעות

 * דורש נקודת חשמל קרובה

 ריהוט כניסה ואיזור ישיבה: יח' 1.00

  דלפק כניסה יח' 1.00

 מ' 1.5 -ברוחב כ

  כולל דלת מתקפלת מעלה, ארונית ומגירת מקלדת

  

 חומרי גלם:

 פמ"מ בציפוי פורמייקה טא 17לביד ימי )בירץ'( 

  תוצרת כתר -כיסא נפטון  יח' 1.00

  עבור עמדת הקבלה

 תוצרת כתר -נפטון  -שולחן קפיטריה  יח' 3.00

 תוצרת כתר -כיסא נפטון  יח' 12.00

 ס"מ 100*70כיסים  12יריעה לאחסון נעלים  יח' 4.00

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם דבורה קוטר  יח' 2.00

  עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם פרפר קוטר  יח' 2.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם חילזון קוטר  יח' 2.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

 הובלות והתקנות: יח' 1.00

 התקנות יח' 1.00

 הובלה מיוחדת יח' 1.00

 :1498אישורים לפי דרישות תקן  יח' 1.00
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 1משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  בדיקת בטיחות יח' 1.00

  בגמר ברכבת המשחקייה 1498נדרשת לפי תקן 

  בדיקת יציבות יח' 1.00

   בגמר ברכבת המשחקייה 1498נדרשת לפי תקן 

  1498בדיקה ואישור ממעבדה מוסמכת לפי תקן  יח' 1.00

   בגמר ברכבת המשחקייה 1498נדרשת לפי תקן 

  חודשים: 12 -תחזוקה ל יח' 1.00

 1498בדיקה חודשית למתקנים בתקן  יח' 12.00

 1498ביקורת שנתית ממעבדה מוסמכת לפי תקן  יח' 1.00

  חודשים 12 -אחריות  יח' 12.00

ובהתאם למפורט באתר חברת ש.ת.  10/18בכפוף לסעיף האחריות והתחזוקה במכרז 
  פעלטון בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מדינת ישראל
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 
36 

 

 

 מ"ר  ברוטו 004עד  – 2משחקיה דגם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעוטות

 מ"ר 30כ 

 גשר חבלים

 מ' 18 -כ

 כישורי חיים 

 מ"ר 25כ 

 מתחם בימבות

 מ"ר 40כ 

 אזור

 התארגנות

 כניסה

 למשחקייה

 שירותים

 אזור משחק חופשי

 מ"ר 90-כ 

 רב מרחב

 קומות  2

 מ"ר70כ  
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

  )מ"ר( INDOORרב מרחב שתי קומות  יח' 1.00

 קומות 2לגובה  מ"ר 35 -שטח כל קומה כ
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

 מ' לפחות( 4 -)גובה מבנה מומלץ 

 מ"ר 70 -כ -שטח משחק כולל 

  

 גיל וכמות משתמשים:

 תמשים בו זמניתמש 50 -מתאים לכ

  שנים 9הורים וילדים עד גיל 

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

  610רצפות לביד מרופד ספוג ריבונד ממוחזר מחופות שימשונית 

  1498המתקן מרושת ברשת הגנה תיקנית העומדת בדרישות תקן 

 פיברגלס - 10חלק  1498גלשה לפי תקן מ

 פלסטיק -לפי תעודת בדיקה מת"י  -כדורי בריכה 

 610ק"ג/מ"ק בכיסוי שימשונית  27ממולאים בספוג לבן  -אלמנטים 

  

 מפרט המתקן

 קומה ראשונה:

 חבית קשיחה לזחילה

 סט גלילים אופקיים למעבר בניהם

 יעת בריחת הכדוריםבריכת כדורים כולל גשר כניסה מרופד ווילון למנ

 רמפת עליה לקומה שנייה

 מגדל גומיות לקומה שנייה

 מדרגות טיפוס לקומה שנייה

  

 קומה שנייה:
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

 יער נודלים

 סט גלילים אנכיים למעבר בניהם

 טרמפולינות

 חבית קשיחה על גשר

 חבית תלויה מתנדנדת

 סט גלילים אופקיים למעבר על הבטן

 מגלשה היורדת לבריכת הכדורים

  מ' 18 -גשר חבלים תלוי כ יח' 1.00

 כהמשך לגשר הקיים בתוך רב המרחב

   

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

  1498המתקן מרושת ברשת הגנה תיקנית העומדת בדרישות תקן 

מחופי  EVAיבונד ממוחזר או אלמטים מרופדים יציבים לביד מרופד ספוג ר
  610שימשונית 

  איזור פעוטות: יח' 1.00

הורים וילדים עד גיל  20-מ"ר ומתאים לכ 28 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
 שלוש שנים

  

 חומרי גלם לציוד הג'ימבורי:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

 610שימשונית 

  

 חומרי גלם ללוחות פעילים:

 מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17( לביד ימי )בירץ'

 40גובה  30*100קורה מרופדת קשיחה צבע כחול  מטר 7.00

  בית פעילות משולב עם טיפוס וגלישה לפעוטות יח' 1.00
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

 כולל:

 ס"מ 20ערכת טיפוס וגלישה בסיסית גובה 

 ס"מ( 115 -ס"מ )גובה עם הגג  70בית פעילות עם גג בגובה 

 מזרוני הגנה בצדדים 2

 52גובה  60*150פילפילון לטיפוס וגלישה  יח' 1.00

 60גובה  60*150קיפי הקיפוד לטיפוס וגלישה  יח' 1.00

  נדנדת סנאי קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 28ס"מ, גובה ישיבה  70*27

  נדנדת ברווז קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 28ס"מ, גובה ישיבה  70*27

 50גובה  40*120ת משקפיים נדנד יח' 1.00

 ס"מ 40ס"מ קוטר חיצוני  90חבית קשיחה מרופדת אורך  יח' 1.00

 ס"מ דגם גלגל גשם 60*60לוח פעיל  יח' 1.00

 ס"מ דגם תמונת חול 60*60לוח פעיל  יח' 1.00

  איזור משחק חופשי: יח' 1.00

 6וילדים עד גיל הורים  55-מ"ר ומתאים לכ 85 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
 שנים

  

 חומרי גלם:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

  610שימשונית 

  

 חומרי גלם ללוחות פעילים:

 מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17לביד ימי )בירץ'( 

 60גובה  280*60ערכת פעילות דגם מנהרה מצוירת  יח' 1.00

 60גובה  60*320ערכת פעילות שני מצבים דגם ריקו  יח' 1.00

 60X60H*310ערכת פעילות לטיפוס וגלישה דגם גשר  יח' 1.00

  ערכת עוגת טיפוס יח' 1.00
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

  ס"מ 80 ס"מ, גובה 100קוטר 

  נדנדת זחל לשניים מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  120*30

  נדנדת רב חובל מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*30

  כונית מצויירתנדנדת מ יח' 1.00

    ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*30

  נדנדת סנאי מצויירת יח' 1.00

    ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*30

  נדנדת ברווזה מצויירת יח' 1.00

    ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  100*30

 50גובה  40*120נדנדת משקפיים  יח' 1.00

 ס"מ 60וטר חיצוני ס"מ ק 70חבית קשיחה מרופדת אורך  יח' 1.00

 ס"מ + רצועת חיבור 60גלילים מדורגים  4סט  יח' 1.00

 170קורת שיווי משקל דגם כריש אורך  יח' 1.00

 170קורת שיווי משקל דגם קרוקודיל אורך  יח' 1.00

 200קורת שיווי משקל דגם תנין אורך  יח' 1.00

  נחום תקום קשיח חלק יח' 2.00

  ס"מ 105גובה  \ס"מ 50קוטר 

 ס"מ דגם גלגל צלילים 60*60לוח פעיל  יח' 1.00

 ס"מ דגם מבוך גולה בית 60*60לוח פעיל  יח' 1.00

 ס"מ דגם קורדינציה גיאומטרי 60*60לוח פעיל  יח' 1.00

 ס"מ 100ספה מרופדת זוגית למבוגרים אורך  יח' 5.00

  איזור כישורי חיים: יח' 1.00

 9 הורים וילדים עד גיל 20 -מ"ר ומתאים לכ 25 -כ להציוד המוצע הינו עבור שטח ש
  שנים

  

 חומרי גלם לריהוט המוצע:

 מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17לביד ימי )בירץ'( 

 ס"מ 120כיורים אורך  2מטבח  יח' 1.00
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

 ס"מ 75גובה  45*40דלתות  2מקרר עץ  יח' 1.00

  דוכן מכירות מעוצב מעץ יח' 1.00

  ס"מ 130ס"מ, גובה  80*60

 60קוטר  50שולחן בובה מעוצב פרח רגל עץ גובה  יח' 2.00

  30גובה  -כיסא דגם בועות  יח' 4.00

 לבחירת הלקוח - בצבעים תכלת אוקיאנוס, ירוק אביבי, אבן חול, ורוד סוכריה קיים

 סט פירות מפלסטיק יח' 2.00

 סט ירקות מפלסטיק יח' 2.00

 תכתסט סירים וקומקומים מ יח' 1.00

 סט קפה יח' 1.00

 סט כלי אוכל יח' 1.00

  מכבסה קטנה ומטריפה יח' 1.00

  כוללת ארון עם קרש גיהוץ, מכונת כביסה ומגהץ

 ס"מ 100ס"מ, גובה  80*40

  פינת רחצה מעוצבת רטרו יח' 1.00

  ס"מ 58ס"מ, גובה  116*40

  ארון בובה דגם רטרו יח' 1.00

  ס"מ 90ס"מ, גובה  60*45

 בובת תינוק אנטומית יח' 2.00

 בובת תינוקת אנטומית יח' 2.00

  איזור בימבות: יח' 1.00

 9 הורים וילדים עד גיל 18 -מ"ר ומתאים לכ 35 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
   שנים

  * השימוש בבימבות הינו לילדים בלבד

 בימבה קוזי דינו יח' 2.00

 בימבה תלת גלגלי יח' 2.00

 בימבה אופנוע איכותי יח' 2.00

 STEP 2חלקים  3רכבת במדרון  יח' 1.00

  ריפודים והגנות: יח' 1.00
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

   הכמויות הרשומות הינן הערכה בלבד

  מזרון הגנה לרצפה בהתקנה קבועה )מ"ר( מ"ר 115.00

המותאמת למידת החדר ובמילוי ספוג ריבונד  610המזרון מורכב מיריעת שימשונית 
 ס"מ. 3ממוחזר בעובי 

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  ס"מ בהתקנה קבועה )מ"ר( 4ריפוד הגנה לקיר עובי  מ"ר 15.00

מכוסה  מ"מ 6בעובי  MDF פלטת ס"מ מודבק על 4 מספוג לבן הריפוד מורכב
  610בשימשונית 

וד באחריות הלקוח להזיזם אל מעל לריפ הריפוד לקיר מכסה שקעים הקיימים בקיר,
 מ' לפי תקן בינוי( 1.85הקיר )לפחות לגובה 

 מ"ר 1גובה ריפוד מינימלי לחישוב הינו 

  * התקנה קבועה ודורשת קידוחים בקירות

  מ' 1גדר הפרדה בהתקנה קבועה אורך  מ"ר 35.00

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  

 חומרי גלם

 610וי הגנה רך וחיפוי שימשונית קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיס

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס

  שער מגנטי לגדר בהתקנה קבועה יח' 1.00

  כולל סגירת שמשונית למניעת הילכדות אצבעות

 * דורש נקודת חשמל קרובה

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס

  שער לגדר בהתקנה קבועה יח' 2.00

 וסגירת סקוץ' "שמיינייה" כולל סגירת שמשונית למניעת הילכדות אצבעות
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

 ריהוט כניסה ואיזור ישיבה: יח' 1.00

  דלפק כניסה יח' 1.00

 מ' 1.5 -ברוחב כ

   כולל דלת מתקפלת מעלה, ארונית ומגירת מקלדת

  

 חומרי גלם:

 מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17לביד ימי )בירץ'( 

 תוצרת כתר -כיסא נפטון  יח' 1.00

 תוצרת כתר -נפטון  -שולחן קפיטריה  יח' 8.00

 תוצרת כתר -כיסא נפטון  יח' 32.00

 ס"מ 100*70כיסים  12יריעה לאחסון נעלים  יח' 5.00

  ס"מ 30ה גוב 40הדום עגול דגם דבורה קוטר  יח' 3.00

  עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם חילזון קוטר  יח' 3.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם פרפר קוטר  יח' 3.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

 הובלות והתקנות: יח' 1.00

 הובלה מיוחדת יח' 1.00

 התקנות יח' 1.00

 :1498אישורים לפי דרישות תקן  יח' 1.00

 בדיקת בטיחות יח' 1.00

 בדיקת יציבות יח' 1.00

 1498בדיקה ואישור ממעבדה מוסמכת לפי תקן  יח' 1.00

 חודשים: 12 -תחזוקה  יח' 1.00

 1498בדיקה חודשית למתקנים בתקן  יח' 12.00

 1498ביקורת שנתית ממעבדה מוסמכת לפי תקן  יח' 1.00

  חודשים 12 -אחריות  יח' 12.00
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  2ר משחקייה דגם תאור מוצ כמות

בכפוף לסעיף האחריות והתחזוקה ובהתאם למפורט באתר חברת ש.ת. פעלטון 
  בע"מ
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 מ"ר  ברוטו 005עד  – 3משחקיה דגם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רב מרחב

 קומות  2

 מ"ר100כ  

 כישורי חיים 

 מ"ר 25כ 
 שירותים

 כניסה

 ייהלמשחק

 מתחם בימבות

 מ"ר 40כ 

 פעוטות

 מ"ר 30כ 

 אזור

 התארגנות

 אזור משחק

 חופשי

 מ"ר 180-כ 

 קירות טיפוס
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 3משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  )מ"ר( INDOORי קומות רב מרחב שת יח' 1.00

 מ"ר 50 -שטח כל קומה כ

 מ' לפחות( 4 -)גובה מבנה מומלץ 

 מ"ר 100 -כ -שטח משחק כולל 

  

 :גיל וכמות משתמשים

 משתמשים בו זמנית 120 -מתאים לכ

 שנים 9הורים וילדים עד גיל 

  

 חומרי גלם

 610ית קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונ

 מחברי ברזל מגלוון 

  610רצפות לביד מרופד ספוג ריבונד ממוחזר מחופות שימשונית 

  1498המתקן מרושת ברשת הגנה תיקנית העומדת בדרישות תקן 

 פיברגלס - 10חלק  1498מגלשה לפי תקן 

 פלסטיק -לפי תעודת בדיקה מת"י  -כדורי בריכה 

 610בכיסוי שימשונית ק"ג/מ"ק  27ממולאים בספוג לבן  -אלמנטים 

  

 מפרט המתקן

 קומה ראשונה:

 חבית קשיחה לזחילה

 חבית תלויה מתנדנדת

 אלמנטים מתנדנדים לשיווי משקל 3

 סטים של גלילים אופקיים למעבר בניהם 2

 בריכת כדורים כולל גשר כניסה מרופד ווילון למניעת בריחת הכדורים
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 3משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

 רמפת עליה לקומה שנייה

 יהמגדל גומיות לקומה שני

 מדרגות טיפוס לקומה שנייה

  

 קומה שנייה:

 יער נודלים

 סט גלילים אנכיים למעבר בניהם

 טרמפולינות

 גשר תלוי עם אלמנטים לשיווי משקל

 חבית קשיחה על גשר

 סט גלילים אופקיים למעבר על הבטן

 שק אגרוף

 מגלשה היורדת לבריכת הכדורים

  מ' אורך 16 -גשר חבלים תלוי כ יח' 1.00

 ך לגשר הקיים בתוך רב המרחבכהמש

  

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

  1498המתקן מרושת ברשת הגנה תיקנית העומדת בדרישות תקן 

מחופי  EVAאלמטים מרופדים יציבים לביד מרופד ספוג ריבונד ממוחזר או 
  610ת שימשוני

  קיר טיפוס מקצועי יח' 2.00

  מ' 5 -לגובה כ

 * דורש איש תפעול בעל הכשרה מתאימה
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 3משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

  610פלטה לביד מחופה שימשונית 

 אבני טיפוס מפלסטיק יצוק

  ילהמרסן נפ יח' 2.00

 TRUE BLUEמדגם 

 ארה"ב - Head Rush Technologiesמתוצרת חברת 

 רתמה + קסדה יח' 2.00

  איזור פעוטות: יח' 1.00

הורים וילדים עד גיל  20-מ"ר ומתאים לכ 30 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
 שלוש שנים

  

 חומרי גלם לציוד הג'ימבורי:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

 610שימשונית 

 52גובה  60*150פילפילון לטיפוס וגלישה  יח' 1.00

 60גובה  60*150קיפי הקיפוד לטיפוס וגלישה  יח' 1.00

  בית פעילות משולב עם טיפוס וגלישה לפעוטות יח' 1.00

 כולל:

 ס"מ 20ערכת טיפוס וגלישה בסיסית גובה 

 ס"מ( 115 -ס"מ )גובה עם הגג  70בית פעילות עם גג בגובה 

 וני הגנה בצדדיםמזר 2

  נדנדת סנאי קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 28ס"מ, גובה ישיבה  70*27

  נדנדת ברווז קטנה לפעוטות מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 28ס"מ, גובה ישיבה  70*27
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 50גובה  60*100נדנדת סירה לתינוק  יח' 1.00

 50גובה  40*120נדנדת משקפיים  יח' 1.00

 ס"מ 70ס"מ קוטר  70חבית רכה אורך  יח' 1.00

  איזור משחק חופשי: יח' 1.00

 6הורים וילדים עד גיל  120-מ"ר ומתאים לכ 180 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
 שנים

  

 חומרי גלם:

 ק"ג/קוב 27ספוג לבן מסוג 

  610שימשונית 

  דולפין לטיפוס וגלישה יח' 1.00

  ס"מ 60ס"מ, גובה גלישה  200*70

 60גובה  280*60ערכת פעילות דגם מנהרה מצוירת  יח' 1.00

 60X60H*310ערכת פעילות לטיפוס וגלישה דגם גשר  יח' 1.00

  ערכת עוגת טיפוס יח' 1.00

  ס"מ 80ס"מ, גובה  100קוטר 

  נדנדת מכונית מצויירת יח' 1.00

  ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  30*100

  ירתנדנדת רב חובל מצוי יח' 1.00

   ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  30*100

  נדנדת אופנוע מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  30*100

 ס"מ 70גובה  50*80גדולה  Uנדנדת  יח' 1.00

 50גובה  40*120נדנדת משקפיים  יח' 1.00

  נדנדת זחל לשניים מצויירת יח' 1.00

   ס"מ 31ס"מ, גובה ישיבה  30*120

  נדנדת ריקו יח' 1.00

  ס"מ 67ס"מ, גובה  60*  120
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 ס"מ 60ס"מ קוטר חיצוני  70חבית קשיחה מרופדת אורך  יח' 1.00

 ס"מ 100גלגל ענק קוטר  יח' 1.00

 ס"מ + רצועת חיבור 100גלילים מדורגים  4סט  יח' 1.00

 170קורת שיווי משקל דגם קרוקודיל אורך  יח' 1.00

 170שקל דגם כריש אורך קורת שיווי מ יח' 1.00

 185קורת שווי משקל דגם נחש אורך  יח' 1.00

  נחום תקום קשיח חלק יח' 1.00

  ס"מ 105ס"מ, גובה  50קוטר 

 ס"מ 100ספה מרופדת זוגית למבוגרים אורך  יח' 4.00

  איזור כישורי חיים: יח' 1.00

 9 ים וילדים עד גילהור 20 -מ"ר ומתאים לכ 25 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
  שנים

  

 חומרי גלם לריהוט המוצע:

  מ"מ בציפוי פורמייקה טאפ 17לביד ימי )בירץ'( 

 ס"מ 120כיורים אורך  2מטבח  יח' 1.00

  דוכן מכירות מעוצב מעץ יח' 1.00

  ס"מ 130ס"מ, גובה  80*60

 60קוטר  50שולחן בובה מעוצב פרח רגל עץ גובה  יח' 2.00

  30גובה  -יסא דגם בועות כ יח' 4.00

 לבחירת הלקוח - בצבעים תכלת אוקיאנוס, ירוק אביבי, אבן חול, ורוד סוכריה קיים

 סט סירים וקומקומים מתכת יח' 1.00

 תוצרת המזרח הרחוק

 סט כלי אוכל יח' 1.00

 תוצרת המזרח הרחוק

 סט קפה יח' 1.00

 תוצרת המזרח הרחוק
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 סט ירקות מפלסטיק יח' 2.00

 צרת המזרח הרחוקתו

 סט פירות מפלסטיק יח' 2.00

 תוצרת המזרח הרחוק

  פינת רחצה מעוצבת רטרו יח' 1.00

  ס"מ 58ס"מ, גובה  116*40

  מכבסה קטנה ומטריפה יח' 1.00

  כוללת ארון עם קרש גיהוץ, מכונת כביסה ומגהץ

 ס"מ 100ס"מ, גובה  80*40

  ארון בובה דגם רטרו יח' 1.00

  ס"מ 90, גובה ס"מ 60*45

 בובת תינוק אנטומית יח' 2.00

 תוצרת המזרח הרחוק

 בובת תינוקת אנטומית יח' 2.00

 תוצרת המזרח הרחוק

 בובת גומי כהה יח' 2.00

 תוצרת המזרח הרחוק

  איזור בימבות: יח' 1.00

 9 הורים וילדים עד גיל 20 -מ"ר ומתאים לכ 40 -כ הציוד המוצע הינו עבור שטח של
   שנים

 * השימוש בבימבות הינו לילדים בלבד

 

 הבימבות הינן מתוצרת המזרח הרחוק 
 בימבה אופנוע איכותי יח' 3.00

 בימבה קוזי דינו יח' 3.00

 בימבה תלת גלגלי יח' 3.00

 חלקים  3רכבת במדרון  יח' 2.00



 

 מדינת ישראל
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 
56 

 

 3משחקייה דגם  תאור מוצר כמות

  ריפודים והגנות: יח' 1.00

  הכמויות הרשומות הינן הערכה בלבד

  זרון הגנה לרצפה בהתקנה קבועה )מ"ר(מ מ"ר 220.00

המותאמת למידת החדר ובמילוי ספוג ריבונד  610המזרון מורכב מיריעת שימשונית 
 ס"מ. 3ממוחזר בעובי 

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  ס"מ בהתקנה קבועה )מ"ר( 4ריפוד הגנה לקיר עובי  מ"ר 30.00

מכוסה  מ"מ 6בעובי  MDF פלטת מודבק על ס"מ 4 מספוג לבן הריפוד מורכב
  610בשימשונית 

באחריות הלקוח להזיזם אל מעל לריפוד  הריפוד לקיר מכסה שקעים הקיימים בקיר,
 מ' לפי תקן בינוי( 1.85הקיר )לפחות לגובה 

 מ"ר 1גובה ריפוד מינימלי לחישוב הינו 

  * התקנה קבועה ודורשת קידוחים בקירות

  מ' 1רדה בהתקנה קבועה אורך גדר הפ מ"ר 30.00

  * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס

  שער מגנטי לגדר בהתקנה קבועה יח' 1.00

  ילכדות אצבעותכולל סגירת שמשונית למניעת ה

 * דורש נקודת חשמל קרובה

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס
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  שער לגדר בהתקנה קבועה יח' 2.00

 וסגירת סקוץ' "שמיינייה" כולל סגירת שמשונית למניעת הילכדות אצבעות

  

 חומרי גלם

 610קונסטרוקציית ברזל צול וחצי מגולוון בכיסוי הגנה רך וחיפוי שימשונית 

 מחברי ברזל מגלוון 

 רשת הגנה נגד טיפוס

 ריהוט כניסה ואיזור ישיבה: יח' 1.00

  דלפק כניסה יח' 1.00

 מ' 1.5 -ברוחב כ

    כולל דלת מתקפלת מעלה, ארונית ומגירת מקלדת

 פטון כיסא נ יח' 1.00

 תוצרת כתר

 נפטון  -שולחן קפיטריה  יח' 15.00

 תוצרת כתר

 כיסא נפטון  יח' 60.00

 תוצרת כתר

 ס"מ 100*70כיסים  12יריעה לאחסון נעלים  יח' 8.00

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם דבורה קוטר  יח' 3.00

  עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם חילזון קוטר  יח' 3.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

  ס"מ 30גובה  40הדום עגול דגם פרפר קוטר  יח' 3.00

   עשוי ספוג לבן ושימשונית

 התקנות יח' 1.00

 הובלה מיוחדת יח' 1.00

 :1498אישורים לפי דרישות תקן  יח' 1.00
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 בדיקת בטיחות יח' 1.00

 בדיקת יציבות יח' 1.00

 1498ואישור ממעבדה מוסמכת לפי תקן  בדיקה יח' 1.00

 חודשים: 12 -תחזוקה  יח' 1.00

 1498בדיקה חודשית למתקנים בתקן  יח' 12.00

 1498ביקורת שנתית ממעבדה מוסמכת לפי תקן  יח' 1.00

  חודשים 12 -אחריות  יח' 12.00

התחזוקה ובהתאם למפורט באתר חברת ש.ת. והאחריות  בכפוף לסעיף
  מבע" פעלטון

 


