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 'פיץ מיני מגרשי בהקמת להשתתפות קורא לקול מענה

 והרשות במידה ילדים גן או ספר בית של בשטח' פיץ מיני מגרש להגיש ניתן האם שאלה: .1

 ?הלימודים שעות לאחר הרחב לקהל למגרש כניסה שתתאפשר כך חיצוני ושער גדר תתקין

 מגבלה ללא היום שעות כל במהלך הרחב לקהל פתוח להיות חייב המגרש. לא :תשובה

 .כלשהי

 זמן פרק ונדרש ישראל מקרקעי רשות בבעלות נמצאת המגרש להקמת הקרקע שאלה: .2

 ?אורכה לקבל ניתן האם. הבעלות והעברת ההקצאה הליכי להסדרת

 פיה על ישראל מקרקעי מרשות כתובה אסמכתא לבקשה שתצרף מקומית רשות. כן :תשובה

 את יאשר והמשרד הסף תנאי על תיפסל אל בקשתה, הקרקע הקצאת של הליך מתקיים

 . ההקצאה הליכי כל להשלמת בכפוף הבקשה

 ? להגיש רשאית מקומית רשות שכל המגרשים מספר מה שאלה: .3

 גודל פי על נקבע להגיש רשאית מקומית רשות שכל המקסימאלי המגרשים מספר :תשובה

 מגרש כל של יםהגדל גם , זה מספר של מלא פירוט יש קורא בקול. המקומית הרשות

 .מפורטים

 שטח בכל המגרשים את להתקין רשאית החברתית בפריפריה מקומית רשות האם שאלה: .4

 ? בשכונות המגרשים את להתקין מחויבת או המקומית הרשות

 את להתקין רשאית החברתית בפריפריה מלא באופן הנכללת מקומית רשות :תשובה

 נכללת אינה אשר מקומית רשות. עתהד שיקול פי על הרשות בשטח מקום בכל המגרשים

 רק המגרשים את להתקין רשאית, השכונות בשטח רק אלא החברתית בפריפריה מלא באופן

 .המשרד של האינטרנט באתר הקיימת הרשימה פי על השכונות בשטח

 כי הדבר משמעות האם. המגרשים לביסוס ההוראות את קורא בקול פירט המשרד שאלה: .5

 ? הביסוס לנושא שקשורה עתידית בעיה ובכל באחריות יישא המשרד

 מיני מגרשי להקמת בסיסי תנאי והן מ"בע פארק גנית חברת של הינן ההנחיות. לא :תשובה

. המגרש להקמת כתנאי ההנחיות פי על הקרקע את לבסס המקומית הרשות על'. פיץ

 תתקין לא מ"בע פארק גנית חברת. בלבד המקומית הרשות של הינן אלה עבודות על האחריות

 . הדרישות במלוא השטח עמידת ללא כלשהו מגרש

 אחר ממשלתי משרד של תקציבי במקור להשתמש רשאית המקומית הרשות האם שאלה: .6

 ?הקרקע והכשרת הפיתוח עבודות לביצוע

 .כן :תשובה

 ?למגרש בנייה בהיתר צורך יש האם שאלה: .7

 . המקומית הרשות מהנדס של הינה ההחלטה :תשובה

 ?תאורה כוללים המגרשים אםה שאלה: .8

 .לא :תשובה

' פיץ המיני גדלי מהם למידע זקוקים אנו ביותר המתאים השטח את לאתר מנת על שאלה: .9

 .הפרויקט עבור להקצות צריכה שהמועצה השטח גודל ומה

 .קורא הקול בתוך הגדלים של מלא פירוט יש :תשובה

 ?גידור כוללים המגרשים האם שאלה: .10
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 .לא :תשובה

 בתמונות מדוע מדשא ואם, מאספלט שמא או סינטטי דשא יהיה המשטח האם שאלה: .11

 ?לכדורסל מתקנים יש המצורפות

 .כדורסל לשחק גם ניתן' פיץ במיני זה מסוג משטח על. סינטטי דשא הוא המשטח :תשובה

 באותה משחקיות להקמת קורא קול עם יחד זה קורא קול להגשת הגבלה ישנה האם שאלה: .12

 ?מקומית רשות

 .לא :תשובה

 את לסיים נדרשת והרשות מכיוון חשוב זה. הקורא לקול בנוגע הצפוי ז"הלו מה שאלה: .13

 .המשרד תשובת קבלת מיום חודשים 6 הנדרשות הפיתוח עבודות

 המשרד של ההערכות פי על. מדויקים זמנים ללוחות להתחייב יכול אינו המשרד :תשובה

 .המדויק המועד על מתחייב אינו המשרד אך ,יוני-במאי יסתיים וההודעות הבדיקה תהליך

 ?חדש מגרש במקומו ולהקים ישן' פיץ מיני מגרש לפרק ניתן האם שאלה: .14

 .לא :תשובה

 בהם מקרים לגבי מה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בנתוני משתמש המשרד שאלה: .15

 ?האוכלוסין ממרשם עדכניים נתונים יש לרשות

 בהם במקרים רק. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני על מתבסס המשרד, ככלל :תשובה

 ידי על שהוצגו הנתונים לבין לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני בין בלבד קטן פער קיים

 המשרד, המקומית הרשות זכאית להם המגרשים מספר על משפיע והפער, המקומית הרשות

 הלשכה נתוני, יםהנתונ בין משמעותיים פערים וישנם במידה. לעומק הנתונים את ייבחן

 . גוברים לסטטיסטיקה המרכזית

 


