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  מתחמים מוסיקלייםקול קורא להתקנת 

 הגליל והפריפריה החברתית, ביישובי הנגב

 

לרשויות לסייע  ומודיע על כוונת"( המשרד" -להלן ) הנגב והגליל, הפריפריההמשרד לפיתוח 
 -להלן לעיל ו)מתחמים מוסיקליים בגליל ובפריפריה החברתית בהתקנת , המקומיות בנגב

 מ"ת מתקני פסגות בעחברהמשרד התקשר חוזית עם , לצורך הנושא. בתחומן"( מתחמים"
המתחמים המוסיקליים והתקנת  ההספק, אחראית על תכנון ההחבר. "(החברה" –להלן )

באופן שיפורט במהלך קול קורא , יתבצע על ידי המשרד המתחמים מימון . ברשויות המקומיות
, מתבקשות להגיש בקשה בכתב למשרד, במתחמים כאמורעוניינות רשויות מקומיות המ. זה

 . באופן שיפורט בקול קורא זה

וזאת , וחיזוק חיי הקהילה המקומיתציבוריים חשיבות רבה בקידום פרויקטים  הרואהמשרד 

על ידי  ,הגליל והפריפריה החברתית, הנגביזום פעולות לפיתוחם החברתי של ל ומתוקף תפקידי

להעמיד תקציב המשרד  לצורך קידום הנושא החליט. הקהילה והספורט, חיי התרבותפיתוח 

 .מתחמים מוסיקלייםלרכישת והתקנת ייעודי 

 

 : קול קוראמטרת ה .א

, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה ,8102-ו 8102במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 

בתחומי  מתחמים מוסיקליים עשרותהמשרד קיבל החלטה לפעול להקמת , בריאות ואיכות חיים

 .הגליל והפריפריה החברתית, הרשויות המקומיות ביישובי הנגב

לספק , הוא לתכנן השתפקיד ,החברההמשרד התקשר חוזית עם , לצורך הפעלת התוכנית

הרשויות המקומיות לא תקבלנה , יודגש כי במסגרת קול קורא זה. מתחמים מוסיקלייםולהתקין 

באתר המתחמים שתספק ותתקין את  החברהתעבודנה ישירות מול  ,אלא ,הרשאות לביצוע

כמפורט בקול קורא , שייקבע על ידי הרשות המקומית ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד

 . זה

המעוניינות בהתקנת , בגליל ובפריפריה החברתית, ות מקומיות בנגבהקול קורא פונה לרשוי

 . במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא, בתחומן מתחמים מוסיקליים

 

 

 

לרכוש ולספק מתחמים מוסיקליים לרשויות   ורצונ על הנגב והגליל מודיע, הפריפריההמשרד לפיתוח 

שזכתה , והתקנת מגרשים אלובאמצעות חברה לאספקה , בגליל ובפריפריה החברתית, המקומיות בנגב

 .במכרז פומבי לנושא שפורסם על ידי המשרד
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 :הגדרות .ב

 "כלים מגוון הותקנו בו מתחם או שטח, מתחם, גן": מוסיקלי גן" או" מוסיקלי מתחם 

 "(.מתחם: "גם להלן) זהבנוהל  למפורט בהתאם הכל; מוסיקליים

 "ומקובעים קבועים, נייחים נגינה כלי –" מוסיקליים מתקנים"/"מוסיקליים כלים 

 מזג פגעי בפני עמידים חומרים עשויים( נלווים ואביזרים הקשה כלי כולל) למקומם

 תופים, מנדולינה כדוגמת; הרחב הקהל לשימוש, דליקים ובלתי רעילים בלתי, האוויר

 "(.מתקנים" וגם" כלים": להלן) באלה וכיוצא למיניהם

 "מתקנים 4. ר"מ 57 המתחםגודל  –" קטן מתחם"": גודל המתחם  

  מתקנים 2. ר"מ 011 המתחםגודל  –" בינוני מתחם"

  מתקנים 08. ר"מ 811 המתחםגודל  –" גדול מתחם"

 "ם מוסיקלייםימתחמ  של וההצבה האספקה, התכנון עבודות כל": התקנה עבודות ,

 המקומיות הרשויות שמות את יקבע המשרד. כלשהי מקומית רשות בשטח, מצע לרבות

. מקומית רשות בכל שיותקנוהמתחמים  וגודלהמתחמים המוסיקליים  יותקנו בהן

 הרשות עם בתיאום, המקומית הרשות נציג מול יבוצעו בפועל וההצבה התכנון עבודות

החברה מחויבת בהתקנת דשא , למען הסר ספק. והבנייה התכנון חוקי פי ועל המקומית

ככל . סינטטי והצללה כחלק ממכרז זה ואינה רשאית לבקש תמורה עבור עבודות אלה

היא , חופשית התמבחיר, שהרשות המקומית מעוניינת במצע גומי במקום דשא סינטטי

רשאית להחליף את המצע ורשאית לבצע את עבודות התקנת מצע הגומי באמצעות כל 

 . כפי שתמצא לנכון ,ספק

 "0:0.3 ביחס( 3'בנספח ב כמפורט) המתחמים לכל הצללה ויתקין יספק הזוכה": הצללה 

 לרבות, והאמצעים הרכיבים בכל תיעשה ההתקנה. החשוף השטח כל פני על הפחות לכל

 סטאטיים חישוב אישור לצד, קונסטרוקטור בידי שיאושרו כפי וסוג קוטר בכל עמודים

 ולא) אחיד בצבע, המקומית הרשות בקשת לפי ייצבעו, כולם, העמודים. רוח לעומסי

 הצללת הינה ההצללה .מתקנים צביעת לגבי 0422 י"בת לאמור בהתאם, (כלשהו במיתוג

 במקרה. מלאה הצללה להתקין ברצונה כי להחליט רשאית המקומית הרשות. מפרשים

 ועלות מפרשים הצללת עלות בין וההפרש, מפרשים הצללת עלות עבור ישלם המשרד, כזה

 .בלבד המקומית הרשות ידי על ישולם, מלאה הצללה
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 : למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים .ג

 . בלבד 8102הקול קורא הינו לשנת  .0

. בשטח הרשות המקומית חדשים בלבד מתחמים מוסיקלייםהקול קורא הינו להתקנת  .2

מתקני או  קיימים מוסיקלייםמתחמים של  כלשהי החלפה או המשרד לא יממן שיפוץ

כי המתחמים המוסיקליים יוקמו , אין מניעה, עם זאת. אחרמסוג  או גני שעשועים משחקים

כאמור , בתנאי שאלה פתוחים לקהל הרחב, בשטחי גני שעשועים ופארקים ציבוריים קיימים

 .בפרק זה 2בסעיף 

שיותקנו  המתקניםודגם המתחמים יקבע את מספר המשרד , בהתאם לתוצאות הקול קורא .3

, מית ותבצע מולה את הליכי התכנוןתיצור קשר עם הרשות המקו החברה. בכל רשות מקומית

 . התשלום יבוצע מהמשרד לחברה. האספקה וההתקנה

הבקשות . שתוגשנההמשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות , משיקולי תקציב .4

שיותקנו בכל רשות וסוג הדגמים המתחמים ומספר , תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה

 . ייקבע על פי תוצאות הקול קורא, מקומית

בקשות לקול קורא  שתגשנהלכל הרשויות המקומיות מתחמים המשרד אינו מתחייב להקצות  .7

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

 . מספר הבקשות שתוגשנה והניקוד של הקול קורא, שיוקצה לנושא

השטח בכל אחד מהאתרים  התאמתבאחריות הרשות המקומית לסיים את העבודות ל .6

 6-לא יאוחר מ ,ככל שיידרשו ,בפיתוח סביבתי השקעה הצורך ובמידת ,מתחמיםהלהתקנת 

שיותקנו בשטח הרשות  יהםוסוגהמתחמים משרד אודות מספר חודשים מיום קבלת הודעת ה

עבודות הפיתוח והתשתיות הינן באחריות ובמימון הרשות , הכשרת הקרקע .המקומית

עבודות אלה מהוות את ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית . המקומית בלבד

החברה לא  .המתחמיםלא נדרשת השתתפות כלשהי בעלויות רכישת והתקנת . בפרויקט

תבצע עבודה כלשהי באתר עד להשלמת עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להתקנת 

  .המתחם המוסיקלי

. באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון והביצוע .5

מעכבת או מונעת  ,כי הרשות המקומית אינה משתפת פעולה ,במקרים בהם יסתבר למשרד

 . בשטחי אותה רשותהמתחמים המשרד רשאי לבטל את התקנת , ת ביצוע העבודותאבכל דרך 

הכנה מקדמית של השטח לרבות התאמת השטח להתקנת בודות עהאחריות על ביצוע  .2

, חשמל וגידור, מים, המתקנים ובמידת הצורך השקעה בפיתוח סביבתי הכולל עבודות עפר

הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים מקבלני . הינה של הרשות המקומית, ככל שיידרשו

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

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

 .  מתחמיםהוהתקנת 
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ובין מקרב רשות המקומית התושבי בין מקרב , יהיו פתוחים לקהל הרחבהמתחמים  .2

או הכניסה לאזור בו מצויים  מתחמיםבולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש  ,המבקרים בה

 . המתקנים כדוגמת גן שעשועים או פארק

השימוש במתחמים חייב . מעון יום וכדומה, גן ילדים, לא יותקנו בשטח בית ספרהמתחמים  .01

להעדיף אתרים אשר להם גישה נוחה מחוץ  יש. לקהל הרחב בכל שעות היוםאפשרי להיות 

 .יישוב ואפשרויות חניה סבירות/לשכונה

, לרבות תחזוקה שוטפת, מתחמיםההרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו  .00

ידי מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על . תיקון תקלות וכדומה, ביטוח, ניקיון

 . יפורט בקול קורא זהכפי ש, החברה למתקנים עצמם

דהיינו , לא על פי דרישות קול קורא זהש, כלשהו למתחם רשות מקומית שתגיש בקשה  .08

גם אם יסתבר במועד . בקשתה תיפסל, לתא שטח הקטן מהשטח המינימאלי הנדרש לעיל

כי תא השטח שהוגש על ידי הרשות המקומית קטן , לאחר אישור הבקשה, מאוחר יותר

בקשתה תיפסל והזכאות למתחם המוסיקלי תועבר לרשות , מהדרישות שנקבעו בקול קורא

 לפניתשומת לב הרשות המקומית לביצוע מדידות תאי השטח , על כן. הבאה בתור בניקוד

 .קורא זה הגשת הבקשות לקול

 באשכולות שיאושרו לרשות מקומית יוקמו באזורים סטטיסטייםהמתחמים מ 71%לפחות  .03

היא תוכל , 0-4בדירוג  באשכולות במידה ולרשות מקומית אין אזורים סטטיסטיים. 0-4

במידה ולרשות המקומית אין . 7-2 באשכולות באזורים סטטיסטייםהמתחמים להקים את 

במועצות . באזורים אחריםהמתחמים היא תוכל להקים את , 2אזורים סטטיסטיים עד דירוג 

במידה ובמועצה אין . 0-4יוקמו ביישובים ברמה חברתית המתחמים מ 71%לפחות , אזוריות

כלכלית  ביישובים ברמה חברתיתהמתחמים המועצה תוכל להתקין את , 0-4ישובים בדירוג 

לא תאושר . 2-01ביישוב ברמה חברתית כלכלית מתחם לא תאושר הקמת , בכל מקרה. 7-5

 1-2תושבים ומספר הילדים בגילאי  711-ביישוב שמספר תושביו נמוך מ קטן מתחםהקמת 

נמוך  1-2בינוני ביישוב שמספר הילדים בגילאי  מתחם לא תאושר הקמת . ילדים 011-נמוך מ

 711-נמוך מ 1-2גדול ביישוב שמספר הילדים בגילאי  מתחם תאושר הקמת ילדים ולא  871-מ

 .  במועצה אזורית לא תאושר הקמת יותר ממתקן אחד. ילדים

באותו  מתחמים  8לא יותקנו . יותקן בשכונה אחרת בשטח הרשות המקומית מתחם כל  .04

שגודלו ייקבע , עבור שכונות בפריפריה החברתית רשות תוכל לבקש מתחם אחד בלבד .שכונה

 .בהתאם למספר התושבים

 . בגודל קטן, לקבל מתחם אחד לתחומה, בהתאם לניקוד ותקציב, מועצה אזורית תוכל .07

החלופות מבאחת  מיקומו ייקבעכאשר  ,מועצות אזוריות תוכלנה לבקש מתחם לתחומן .06

 :הבאות בלבד
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ובכך נגיש באופן , פריסת יישובי המועצהישוב בתחום הרשות המצוי גאוגרפית במרכז ב .א

 .להנחת דעתו של המשרד; לכלל יישובי המועצה, ככל הניתן, שווה

 .בו הכמות הקטנה ביותר של מגרשי משחקים ביחס לשאר היישובים במועצהיישוב ב .ב

 .המועצה הוא הגבוה ביותר במועצהביחס לכלל תושבי  1-2היישוב בו שיעור הילדים בני  .ג

  חלופות הבקשה אשר לדעתו אינה עולה בקנה אחד עם אחת  לדחותהמשרד יהיה רשאי

לפסול את , ושאם לא כן ,להתנות באיזה יישוב תוכל המועצה להתקין את המתחםו, לעיל

המועצה האזורית תוכל להגיש בקשה חריגה למשרד לאישור מיקום חילופי  .הבקשה

המשרד יהיה רשאי לאשר או . העונה על אחת החלופות לעיל מתחםבמידה ואין ברשותה 

 . לפסול בקשה זו על פי שיקול דעתו הבלעדי

 

 :תנאי סף מצטברים .ד

מהקבוצות על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה להשתייך לאחת  .1

 :הבאות

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

0223. 

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

0220. 

 החלטתהתאם לב(: המקומית הרשות שטח כל) בפריפריה החברתית המקומיות הרשויות 

וכמופיע ברשימה המעודכנת באתר האינטרנט , 07/7/8106-ה מיום 0473 מספר הממשלה

 :בכתובת, של המשרד

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

 כמופיע ברשימה המעודכנת באתר האינטרנט של המשרד החברתית בפריפריה שכונות ,

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

רק עבור , רא זהקול קול בקשות להגיש רשאיות תהיינה המקומיות הרשויות, בהתאם -

, בשטח אחת השכונות המפורטות בקול קורא זה בנספחמתחמים מוסיקליים התקנת 

 מיום 0473 מספר הממשלה בהחלטת נקבעה השכונות רשימת. בתחומן מתחמים 3ולעד 

בקשות המוגשות תחת סעיף זה יתייחסו , בהתייחס לפרמטרים לניקוד 07/7/8106-ה

רק בהתייחס לתושבים בשכונות , מספר הילדים וכל פרמטר אחר, למספר התושבים

 . הנכללות בפריפריה החברתית ולא בכלל שטח הרשות המקומית

  מספר יישובים המאופיינים בהתאם להחלטת הממשלה –ישובים במועצות אזוריות 

, ומפורטים ברשימה המעודכנת באתר האינטרנט של המשרד 07/7/8106-ה מיום 0473

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

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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 . בלבד 0-5כלכלית -ברמה חברתית (וישובים במועצות אזוריות) רשויות מקומיות .2

 יםהנכלל או היישובים מספר התושבים בשטח הרשות המקומית או בשטח השכונות .3

בפריפריה החברתית יש להתייחס לתושבים . לכל הפחות 7,111בפריפריה החברתית עומד על 

 .העדכניים ביותרס "למתוני הנלפי . בשטח השכונות בלבד ולא לכלל תושבי הרשות המקומית

בשטח הרשות המקומית או בשטח השכונות הנכללות בפריפריה  ? 1-2מספר הילדים בגילאי  .4

בפריפריה החברתית יש להתייחס למספר הילדים בשטח . ילדים 0,111-גבוה מ, החברתית

 .העדכניים ביותרס "למנתוני הלפי  .השכונות בלבד ולא לכלל תושבי הרשות המקומית

, בחירת האתר המדויק במסגרת הבקשה)התקנת המתחמים באתר תואמת את יעוד הקרקע  .5

ובלבד שהמתחם תואם את יעוד הקרקע , נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית

 (. ע הקיימת"על פי התב

יש לציין את התוכניות . על הקרקע( בעלותה)הרשות המקומית חייבת להוכיח את זכותה  .6

הבעלות על הקרקע יכולה להיות של המועצה או של , במועצה אזורית. י הקרקעהחלות ויעוד

, על הרשות לצרף את המסמכים הרלוונטיים להוכחת הבעלות. היישוב בו יותקנו המתחמים

 :כמפורט להלן

 חלקה ומספר מגרש, גוש .א
 .התוכניות החלות על המתחם .ב
או מלשכת רישום מסמך רשמי מרשות מקרקעי ישראל  -הוכחת בעלות על הקרקע  .ג

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

על . קיבוץ בו יותקנו הגנים/יישוב / החכירה על הקרקע יכולה להיות של המועצה .ד
תוך מתן דגש המבקשת לצרף את הסכמי החכירה הרלוונטיים להוכחת הזכויות 

 (.משחקים ועודמתקני , פ"שצ. )למטרת החכירה
 . תוע הרלבנטי"הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב .7

באמצעות פוליסה חדשה או צירוף מתחם המקומית תתחייב בכתב לבטח את ה הרשות .8

והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן המתחמים , כך שהאתר, לפוליסה קיימת מתחם ה

יכוסה באופן מלא על ידי , ולמשתמשיםלמתקנים , וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר, מלא

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

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

החתימה תהיה תנאי בל יעבור לאישור הפרויקט עבור הרשות  .תשלום שייפסק נגד המשרד

 . ('נספח ג) המקומית

 

 :ההזוכ הופרטים נוספים אודות מחויבויות החברהמתחמים דגמי  .ה

 מוסיקליים מתקנים מתחמי והתקנת אספקה, ביצוע, לתכנון 16/02' מס פומבי מכרזבמסגרת  .0

 –להלן ) 02/00/8102ביום  המשרד ידי על שפורסם ,והגליל הנגב, החברתית הפריפריה ביישובי
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 בשטחהמתחמים  והתקנת, תכנון, אספקת על אחראיות זו החבר. ההחבר תהזכ, "(המכרז"

 שתקבל לאישור בהתאם החברה מול ישירות תעבוד מקומית רשות כל. המקומית הרשות

 . המקומית לרשות ולא הלחבר המשרד ידי על יבוצעו התשלומים. מהמשרד

ידע , בעלת יכולת הוהינ, שנקבעו במכרז על ידי המשרד םבכל התנאי העמד ההזוכ ההחבר .8

 . על פי המאפיינים שנקבעו במכרז מתחמים מוסיקלייםלספק ולהתקין , וניסיון לתכנן

 .התקנים הנדרשיםשיותקנו הינם על פי  המתחמים  .3

, שנים 01 שללתקופה , תינתן אחריות מלאה על ידי החברה המתחמים והמתחמים לכל  .4

 .שיוקםלמתחם בהתאם להצעתה למשרד ובהתאם 

. בכל ישוב ייקבעו בין המשרד לבין החברההמתחמים להתקנת לוחות הזמנים המדויקים  .4

, בין החברה לבין עובדי הרשות המקומיתהמתחמים והתקנת המתחמים הפגישות להקמת 

ככל שתהיינה מספר רשויות ערוכות בו זמנית להתקנת  .תתואמנה עצמאית על ידי החברה

שויות המקומיות לבצע הרעל , בכל מקרה. י המשרדסדר ההתקנות ייקבע על יד, המתחמים

  .מדידות מדויקות לפני הגשת הבקשות לקול קורא

המתחמים  של והתקנה אספקה, תכנון לצורךהחברה הזוכה תעסיק את כל כוח האדם הנדרש  .6

 . לכך ומיומן מקצועי אדם כוח יהיה האדם כוח .המתחמיםו

אינו כולל את התאמת שטח האתר והשקעה מתחם הכי  ,יובהרהמתחמים מלגבי כל אחד  .5

יחד עם . הינה של הרשות המקומית, מתחמיםלגבי כל ה, האחריות לכך. בפיתוח סביבתי

ויסופקו על ידי מתחם חלק בלתי נפרד ממאפייני כל  הנו( דשא סינטטי)המתחמים חיפוי , זאת

, ליציקת גומי המתחמיםלהחליף את חיפוי , על חשבונה, רשאית, הרשות המקומית.  החברה

 . אך אינה מחויבת לעשות כן

. האיכות וחוזק החומרים, בתקן הישראלי ולטיבהמתחמים החברה אחראית לעמידת כל  .2

חלקי חילוף , החברה מתחייבת לספק בכל תקופת החוזה ועל פי התחייבויותיה במכרז

ות ולמתקנים שהותקנו על ידה אחרילמתחם החברה מתחייבת לספק . בשלמותם למתקנים

 . בהתאם להצעתה במסגרת המכרז, מלאה

עם נציגי הרשות המקומית ויערכו סיור באתר המיועד להתקנת נציגי החברה ייפגשו  .2

באתר ביחס של  המתחמים החברה תגיש לרשות המקומית תוכנית העמדת . המתחמים

תחילת העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר אישור הרשות . אמצעי נגישותכולל  0:011

 .המקומית

מפרטים , כולל מרחקי בטיחות המתחמים החברה תספק לנציג הרשות המקומית את תוכנית  .01

אישור מכון , המתחמיםאישור קונסטרוקטור לביסוס , טכניים ושרטוטים לכל מתקן שיסופק

 .לפני ההתקנה ,היכן שהדבר רלוונטי, התקנים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך למתקנים
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בדיקה של מכון התקנים לכל אישורי על החברה לספק לרשות המקומית , לאחר גמר הביצוע .00

אישור קונסטרוקטור לביסוס , המתחמיםהוראות אחזקה של , (היכן שרלוונטי)מתקן 

במידה ואחד . על פי המפרט הטכני של כל יצרן ,המתחמיםתעודת אחריות לכל ו המתחמים

כל פגם שיימצא במתקן על ידי  הלתקן על חשבונ רההחבעל , הבודקים מצא ליקוי כלשהו

 . ההבודק ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונ

או עובדי קבלני /את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדים ו העל עצמ תלוקח חברהה .08

תקלה או , לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה תומתחייב ההמשנה שמטעמ

 . אירוע חריג כלשהו

האחריות על כך תחול על הרשות , יידרש גידור קבוע לאתר לאחר גמר העבודות במקרה בו .03

 .המקומית

תקים החברה את המתחם שאושר , לאחר שהכינה הרשות המקומית את השטח כנדרש .04

החברה לא תתנה את (. ”Turn-key”)עד מוכנות מלאה לשימוש , לרשות המקומית במלואו

 . השלמת העבודה בשום צורה

 בכל הרלוונטי התקן בדרישות יעמדו זה מכרז במסגרת שיותקנו המוסיקליים המתחמים כל .07

 על מוסמך בודק אישור לקבל מחויבת החברה. ההתקנה במועד האחרונה ובהוצאתו חלקיו

 התקן תו לדרישות בהתאם  המתחמים של באתר התקנה אישור למתן התקנים מכון ידי

 .בישראל והדין החוק פי על נדרש והוא ככל, כאמור

המלאים של המכרז ומחויבויות החברה הזוכה  פרטיםהרשות המקומית יכולה לבחון את ה .97

 והתקנת אספקה, ביצוע, לתכנון הצעות לקבלת הזמנה - 37898' מס פומבי מכרז"במסגרת 

שפורסם על ידי  ,"החברתית והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי מוסיקליים מתקנים מתחמי

 :ומופיע באתר האינטרנט של המשרד, המשרד

 galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tender0618.aspx-http://negev 

 

 :ותקצוב המשרד רשות המקומיתההשתתפות  זכאות .ו

 הרשות .כלשהי תמורה המקומית מהרשות לבקש רשאית אינה החברה, כאמור לעיל .0

כתנאי להשתתפותה במסגרת קול קורא ( ינג'מצ)המקומית אינה נדרשת להשתתפות כלשהי 

 .זה

 :המתחמים דגמי .8

 .מתקנים 4. ר"מ 57 המתחם גודל –" קטן מתחם" .א

 .מתקנים 2. ר"מ 011 המתחם גודל –" בינוני מתחם" .ב

  מתקנים 08. ר"מ 811 המתחם גודל –" גדול מתחם" .ג

http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tender0618.aspx
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והמשרד ישלם את  ,באופן מלא על ידי המשרד תוקצבנהת אלה עלויות, כאמור לעיל

 . התמורה לחברה

 :בקשה כל רשות מקומית להגיש עבורם תוכלהמתחמים וסוג המתחמים מספר  .3

שטח מספר התושבים ב

, נגב) רשות המקומיתה

 פריפריה, גליל

בשטח או 8( חברתית

השכונות או היישובים 

ריה הנכללים בפריפ

 החברתית

 גדול מתחם  בינוני מתחם  קטן מתחם 

 - - 9 תושבים 93,333עד 

93,339-03,333 

 תושבים
9 9 - 

03,339-43,333 

 תושבים

קטנים או בינוניים על  – מתחמים  2

 .פי שיקול דעת הרשות המקומית

 

9 

 תושבים 43,339מעל 

קטנים או בינוניים על  – מתחמים  2

 .פי שיקול דעת הרשות המקומית

 

2 

 מקומית רשות של בשטח להקים יהיה שניתן המקסימאליהמתחמים  במספר מדובר 

. כלשהי מקומית לרשות שיאושר כלשהומתחמים  מספר על מתחייב אינו המשרד. כלשהי

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

 .התוכנית לטובת

 ההחלטה . המשרד אינו מתחייב לאשר את העדפת הרשות לדגם מסוים על פני דגם אחר

בהתבסס על שיקולי , אודות מספר הדגמים שיירכשו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד

 . מספר הבקשות שתוגשנה על ידי הרשויות המקומיות לכל דגם וניקוד הבקשות, תקציב

 או  ,בינונימתחם גדול במתחם תוכל לבקש להחליף , בתיאום מול המשרד, ת המקומיתהרשו

אלא אם ההפרש הכספי , גדול יותרלמתחם לא תאושר החלפה . קטןמתחם בינוני במתחם 

 . ימומן באופן מלא על ידי הרשות המקומית

  תפסל על הסף –יובהר כי בקשה למתחם גדול יותר מהמותר בהתאם להוראות קול קורא זה. 

 ההחלטה. מקומית רשות בכל שיותקנוהמתחמים  של הסופי המספר על מתחייב אינו המשרד

 הסופית הכמות. המשרד של הינה המקומית הרשות בשטח מתחם  בכל שיותקנו הדגמים אודות
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 ניקוד, שתוגשנה הבקשות במספר בהתחשב המשרד ידי על תיקבע שיוקמוהמתחמים  של

 .התוכנית לטובת המשרד ידי על שיוקצה הסופי והתקציב הבקשות

 

 

 

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .ז

ואליהן יצורפו כל המסמכים , כמפורט להלן תוגשנה מוסיקלייםם מימתחבקשות להתקנת 

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל  פניה. למטהוההתחייבויות המפורטים 

המשרד שומר . עלולה שלא להיות מאושרת, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, המסמכים

וכל חומר רלוונטי  קבלת הבהרות, את הזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכים ולעצמ

 .אך יובהר כי אינו מחויב לעשות כן; נוסף

כאשר הם מלאים ומפורטים בהם , ם הבאיםמסמכיה כל שתוגש תכלול אתכל בקשה  .0

 :תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים, הפרטים הנדרשים

 :כדלהלןיש למלא  בו מקצועי טופס .0.0

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

 . אחר מבוקש

 יובהר כי המשרד  .לשאלות המשרדדע לתת מענה מיידי יפרטי איש הקשר אשר י

. הפנייה תתבצע רק לאיש הקשר. רשאי לפנות לאיש הקשר בשאלות ובהבהרות

עדר מענה עלול להביא יה. זמינות ומענה של איש הקשר הכרחיים לבדיקת הבקשות

 ,החברה תעבוד מול איש הקשר גם בשלב ההתקנה.  בדיקת הבקשות ולפסילתן-לאי

 . והוא יהיה הגורם היחיד מולו תעבוד החברה

 מתחם בו יוקם ההמיקום המדויק  – מיקום. 

 הקמתלהכנת המתחם לביצוע העבודות לאבני דרך  - דרך אבני  . 

 תמונת מצב תכנונית -סטאטוס תכנוני. 

  את החלטות ועדות וגופי התכנון הרלבנטייםולצרף יש לפרט  –היתרים ואישורים ,

 . ע הרלבנטית"התבו הבנייה יהיתר

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

 . התקצוב

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

 (לצורך הוכחת זכות במקרקעין, להנחת דעתו, לדרוש מסמכים נוספיםשמורה הזכות 
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 USB Flash, "דיסק און קי)" יוגשו בֶהְחֵסן נייד, דלעיל 5בסעיף  הנדרשים, מסמכים אלה

Drive ;בשים לב לדגשים הבאים, "(החסן: "להלן: 

ההחסן יונח במעטפה סגורה שתהודק במהדק סיכות לפנים המעטפה הראשית בה  .א
 מוגשת הבקשה

 כשהנם קריאים וברורים , PDFההחסן יכיל רק את הקבצים הרלוונטיים בפורמט  .ב
אלה יוגשו בעותק . בשום מקרה לא יכיל ההחסן חומרים אחרים הנוגעים לבקשה .ג

, המשרד לא יתחשב בבקשות על צרופותיהן: למען הסר ספק)קשיח במעטפה בלבד 
 ( שתוגשנה שלא בעותק קשיח, או חלקיהן

 .ולא יינעל בסיסמה( EXE)ההחסן לא יכיל קבצי הפעלה משום סוג  .ד
 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .ח

 הבקשות של כל הרשויות תנוקדנה על פי הטבלה הבאה . 

  המתחמים לאחר שתושלם חלוקת . אחד לכל רשות מקומיתמתחם בשלב הראשון יאושר
שלישי , שני מתחם תבוצע חלוקה נוספת של , ככל שתיוותר יתרה תקציביתו, הראשונה

 . הלאה ךוכ
  בינוניים , קטנים מתחמים ניקוד ל, דהיינו. בנפרד המתחמיםמהניקוד יתבצע לכל אחד

 . יוקצה תקציב נפרדהמתחמים מלכל אחד . וגדולים בנפרד

  הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד
 . הנמוך ביותר

  האופן באותו תבוצע חלוקה , הקטניםהמתחמים לאחר שתבוצע החלוקה לעיל לגבי
 . הגדולים מתחמים הבינוניים ולאחר מכן ל מתחמים ל

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

 
 נקודות' מקס אמות המידה

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

 :ומועצות מקומיות מועצות אזוריות, בערים

 .נקודות 87: 0-8כלכלית -רמה חברתית

 .נקודות 02: 3-4כלכלית -רמה חברתית

 .נקודות 08: 7-6כלכלית -רמה חברתית

 .נקודות 2: 5רמה חברתית כלכלית 

הסטטיסטי של השכונה  האזור) הפריפריה החברתית בשכונות

 :(יוקם המתקן יקבע את הניקוד בעיר או מועצות מקומיות בו

 .נקודות 87: 0-8 יםסטטיסטי אזורים

 .נקודות 02: 3-4 יםסטטיסטי אזורים

 .נקודות 08: 7-6 יםסטטיסטי אזורים

 .נקודות 2: 5-2 יםסטטיסטי אזורים

87 

ס "למהעל פי נתוני , באוכלוסיית הרשות המקומית 1-3אחוז בני  .ב

על פי אסמכתא רשמית של  או מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר

 :רשות האוכלוסין

87 
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 . נקודות 2: 01%עד 

 .נקודות 08: 81%-01.10%

 .נקודות 02: 31%-81.10%

 .נקודות 87: 31.10%מעל 

גני בשטח הרשות המקומית חלקי מספר  1-2בגילאי מספר הילדים  .ג

פירוט הסבר ל. הקיימים בשטח הרשות המקומית השעשועים

  .זה מופיע מתחת לטבלה סעיףל ניקודה

71 

 933 כ"סה 
 :בטבלה 'גהסבר מפורט לניקוד סעיף 

  :בטבלה 'גהסבר מפורט לניקוד סעיף  .0

נתוני בהתאם ל בתחומה 1-2על הרשות המקומית לציין את מספר הילדים בגילאי  .א

 .העדכניים ביותרס "למה

על מורשי החתימה . בתחומה גני השעשועיםעל הרשות המקומית לציין את מספר  .ב

 .ד לגבי סעיף זה"תצהיר בפני עוברשות המקומית למלא ולחתום על 

יניבו תוצאה  'ב-ו 'אסעיפים כלל הרשויות המבקשות בקול קורא זה על פי הנתונים של  .ג

רשות : לדוגמא. )אחד בשטח הרשות המקומית לגן שעשועיםשל מספר הילדים הממוצע 

 711אחד עבור כל  גןיביאו תוצאה של , ילדים 7,111-ו גנים 01מקומית שיש בשטחה 

 (.ילדים

 גני השעשועיםהמשרד יחשב את סך , לאחר איסוף כל הנתונים מכל הרשויות המקומיות .ד

הגליל והפריפריה , מהחישוב יתקבל ממוצע לכלל יישובי הנגב. 1-2וסך הילדים בגילאי 

ילדים המשתמשים  Xהממוצע ייצג . החברתית אשר הגישו בקשה במסגרת קול קורא זה

 .כנקודת הייחוס לצורך אמת מידה זו וישמש בגן שעשועים אחד

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

 .לעיל 4לממוצע שמתקבל בסעיף 

מספר )אחד יהיה גבוה יותר מהממוצע  בגן שעשועיםככל שמספר הילדים המשתמשים  .ו

כך הניקוד שהרשות המקומית תקבל תחת , (אחד מלמד על מחסור למתחם ילדים גבוה 

 . סעיף זה יהיה גבוה יותר

 מעל  71%לפחות , קרי, רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה גבוה משמעותית מהממוצע

 . נקודות 8תקבל , הממוצע

 תקבל , מעל הממוצע 71%-ל 1.10%בין , רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מעל הממוצע

 .ותנקוד 04
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 מתחת לממוצע 87%-ל 1.10%בין , רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע ,

 .נקודות 86תקבל 

  מתחת לממוצע 71%-ל 87.10%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע בין ,

 .נקודות 32תקבל 

 מתחת לממוצע 71.10%לפחות , רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע ,

 .נקודות 17תקבל 

 871-אחד למתחם במידה והממוצע הכללי שיתקבל יהיה : לשם המחשה ודוגמא בלבד .ז

הכוונה היא  -מעל הממוצע . הממוצע הזה יהווה את נקודת הייחוס של הניקוד, ילדים

ומתחת לממוצע הכוונה היא למקרה . 871-אחד נמוך מ למתחם למקרה בו מספר הילדים 

 :ילדים 871-אחד למתחם על פי הדוגמא של . 871-גבוה מ למתחם בו מספר הילדים 

  ( מתחת לממוצע 71.10%-יותר מ)ילדים  711-אחד ל מתחם לרשות מקומית שיש

 .נקודות 71תקבל 

  ( מתחת לממוצע 87%-ל 1.10%בין )ילדים  311-אחד למתחם לרשות מקומית שיש

 .נקודות 32תקבל 

  8תקבל ( מעל הממוצע 71%-יותר מ)ילדים  011-חד לא מתחם לרשות מקומית שיש 

 .נקודות

 

 : תקציב .ח

גובה התקציב ישפיע על המספר . לקול קורא זההמשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל  .0

  .הסופי של הבקשות שתאושרנה לכל רשות מקומית

שנמצאה זכאית בהתאם לקול קורא  בשלב הראשון יאושר מתחם אחד לכל רשות מקומית .8

 . רשות רשאית לבקשהש יותרבסוג המתחם יהיה לפי המתחם הגדול . זה

 הנמוך הניקוד בעלת הבקשה ועד ביותר הגבוה הניקוד בעלת מהבקשה תדורגנה הבקשות .3

 רשות לכל שיאושר המתחם. מקומית רשות לכל אחד מתחם יאושר הראשון בשלב. ביותר

 .זה קורא קול פי על זכאית היא לו ביותר הגדול המתחם הוא

 . כל הבקשות תדורגנה על פי הניקוד הסופי שלהן באותה קטגוריה .4

יבוצעו סבבי הקצאה נוספים לגבי אותה , במידה ותיווצר יתרה תקציבית, בשלב השני .7

הנוספים בכל קטגוריה תתבצע על המתחמים בשלב זה חלוקת . עד לגמר התקציב, קטגוריה

 . פי הניקוד של כל רשות מקומית

כל , במידה והרשות המקומית הגישה מספר גבוה יותר של בקשות מהמותר לה בקול קורא .6

 . הבקשות העודפות תיפסלנה על הסף
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כי חדל מלעמוד באחד מתנאי , לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, לגביו יתבררמתחם  .5

 . והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו, ייפסל, הסף

וכל ההתנהלות התקציבית תהיה בין החברות , רשאה תקציביתלרשות המקומית לא תינתן ה .2

 . הזוכות למשרד בלבד

. תמומן מתקציב הרשות המקומית בלבד, כלשהומתחם כל הוצאה תקציבית נוספת להקמת  .2

כל עבודות . ימומן על ידי הרשות המקומית בלבד, ככל שייעשה, למתחםכל שדרוג כלשהו 

 . על ידי הרשות המקומית בלבדתמומן מתחם הפיתוח הנדרשות להקמת ה

 מועצה האזוריתעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד והיתקצוב הפרויקט י .01

 . ובהתאם לקצב הבניה, המציעה

  . קייםמוסיקלי  מתחם לשדרוג או שיפוץ וקצה תקציב לא י .00

הרשות  תחויב, לחוקי התכנון והבנייה ודיני המכרזיםאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד  .08

 בצירוף ,מתחםהמקומית להשיב למשרד את מלוא התמורה שהמשרד שילם עבור הקמת ה

 .למשרד שנגרמו בהוצאות רשות המקומיתה תחויב, כן כמו ,והצמדה ריבית

 

 :דרישות נוספות ופיקוח .ט

 או להסיר הכדי לקבל הבהרות להצע, למבקשהמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה  .1

 . ההעלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע, בהירויות-אי

או מידע , תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים .2

או , בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, לשם בדיקת ההצעות והדרושים לדעת, אחר

 . לשם קבלת החלטה םהנחוצים לדעת

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

 .לצורך הצגת הפרויקטלראיון הגורמים הרלוונטיים 

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

מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול  הפרויקטיביא לעצירת , פעולה עם הגורם המפקח

 . להביא לביטול תקצוב המשרד

. במתחם המוסיקלי המשרד ולוגו שם עם קבוע שילוט תציב החברה הפרויקט במסגרת .5

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

  . המשרד ידי על ממומנות השילוט הוצאות. יותר מאוחר במועד

" פינה אבן הנחת: "לדוגמא, בסופו או בתחילתו אם בין, לפרויקט הקשור אירוע או טקס בכל .6

 מועדו עם את לתאם מחויבת רשות המקומיתה', וכד" סיומו לאחר הפרויקט חנוכת" או

 .האירוע קיום בטרם מטעמו נציג ולהזמין המשרד
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 :י המשרדנציג .י

יש  השאלות והבירוריםאת . דרור סורוקההוא זה  קול קוראל המשרד האחראי נציג .0

קול קורא " :תחת הכותרת drors@png.gov.il :ל"דואב דרור סורוקה מרלהפנות אל 

 ".הגליל והפריפריה החברתית, ביישובי הנגב מתחמים מוסיקלייםלהתקנת 

 בשעה 2.018.80 עד ליום, בלבדבכתב המשרד  לנציג תופנינההבהרה פניות ושאלות  .8

באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג . ואליו בלבד, ל שלעיל"דואב ,08:11

לא יאוחר  galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדבאתר  תפורסמנהתשובות  .המשרד

 .2.018.86מיום 

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

 .מייל בלבד באמצעות

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

על פי  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל הוראות, וכן לשנות מועדים, להגשת הצעות

 . שיקול דעתו

 

 :קול קוראלבקשות ת להגשת הנחיות מנהליו .יא

המשרד ניתן להוריד מאתר אותם , להצעות יש לצרף את ההתחייבות וכרטיס הפרויקט .0

   .galil.gov.il-www.negevבכתובת  הנגב והגליל, לפיתוח הפריפריה

 יבוצע אשרטופס . אין לבצע שינוי כלשהו בטופס. Word בפורמט מופיע באתר הבקשה טופס .8
 . יביא לפסילת הבקשה וכלשה שינוי וב

במעטפה סגורה עליה ,  עותקים 8-ב, יוגשו בשפה העברית ,והטפסים המצורפים להן ההצעות .3

הגליל והפריפריה , ביישובי הנגב מתחמים מוסיקלייםקול קורא להתקנת "יירשם 

 1823930826 -ליום היש להגיש את הבקשות עד . המקומיתרשות שם הבציון ו "החברתית

 .33:29בשעה 

 ,תל אביב, 2רחוב שאול המלך  ,הנגב והגליל, הפריפריהלמשרד לפיתוח  תוגשנהצעות הה .4

 .03 בקומה למשרד בכניסה (שעל גביה שילוט הנושא את שם הקול הקורא) ת המכרזיםלתיב

 והמשרד שומר על זכות. עשויות להיפסלבקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים 

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

 . ובהתאם לשיקול דעת

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  הפוניםתשומת לב  .7

שכן , להתחשב בתנאים אלו הפוניםמתבקשים , לפיכך. המשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה

mailto:drors@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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באחריותם . לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות

 . זה נוהללעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפוניםהבלעדית של 

להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת , בהודעה שתפורסם, בכל עת, רשאי המשרד .6

ועל פי אילוצי  ועל פי שיקול דעתנוהל נאים אחרים הנוגעים לוכן לשנות מועדים ות, בקשות

 .תקציב ככל שיהיו

 

  :כללי .יב

 .על פי המפורט להלן תובאנה לדיוןולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות .0

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .8

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

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

  . המפורטים לעיל

חדש על פי   קול קורא או לפרסם ,או חלקים ממנו קול קוראההמשרד רשאי לבטל את  .7

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

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

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת , (קריטריונים)

, על ידי נציגי המשרד תידונה, בהתאם לאמור לעיל תוגשנהאשר , זה קול קוראפי  על פניות .5

 . בהתאם לזמינות התקציבית

בהתאם לשיקול דעתו , גודלי המתחמיםבין המוקצה בנוהל זה המשרד יחלק את התקציב  .2

בין , לאחד הגדליםשלא להקצות תקציב כלשהו , המשרד רשאי משיקולי תקציב . הבלעדי

 . בסבבים נוספים ובין בכלל
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 טופס בקשה: 'נספח א

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

 .בנפרד מתחם 

 (נא למלא בשורה או לסמן) הפרמטר

  שם הרשות המקומית

רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית או 

היישוב במועצה אזורית בגינו מבוקש תקציב לפרויקט  

 (לא רלוונטי לגבי שכונות בפריפריה החברתית)

6 87 84  86  80  82  89 

 נא לסמן

 רק לגבי ערים)אשכול סטטיסטי של השכונה 

 (בפריפריה החברתית ומועצות מקומיות

688 87 84  86  80  82  89 

 נא לסמן

יש למלא את . מתחםהאשכול הסטטיסטי בו יותקן ה

אין למלא . העמודה מימין לגבי כל מתחם  מבוקש

מעבר למספר המתחמים המקסימאלי המותר לרשות 

המשרד יפעל על פי מספר , במקרה כזה. מקומית

על פי סדר , המותר לרשותהמתחמים המקסימאלי 

 .  רישומם

 ____: 9מתחם  

 ____: 2מתחם  

 ____: 0מתחם  

 ____: 6מתחם  

אין למלא מעבר למספר המתחמים 

 . המקסימאלי המותר

מספר התושבים בשטח הרשות המקומית או השכונה 

 או היישוב במועצה האזורית( בפריפריה החברתית)

 ס העדכניים ביותר"לפי נתוני הלמ

 

בשטח הרשות המקומית  3-1הצעירים בגילאי  אחוז

ס "לפי נתוני הלמ (בפריפריה החברתית) ותאו השכונ

 העדכניים ביותר

 

בשטח הרשות המקומית  3-1מספר הצעירים גילאי 

ס "לפי נתוני הלמ( בפריפריה החברתית)או השכונות 

 העדכניים ביותר

 



 

 
  

 הנגב והגליל, הפריפריההמשרד לפיתוח 

19 

 
 

 אביב-תל, 8שדרות שאול המלך ,  בית אמות משפט
 

 30-7148696: פקס 30-7373633: טלפון
 

 

. המקומי הרשות בתחום השעשועים מתחמי מספר

 בשטח אתר ייחשב שעשועים כמתחם, ההגדרה לצורך

 מתקני 6 לפחות מותקנים בו, לפחות ר"מ 64 של

 שונים  שעשועים

 

 
 :על פי התקרה המאושרת בקול קורא, המבוקש לתקצובהמתחמים מספר 

 ________: (על פי הגודל המינימאלי הנדרש) קטנים מתחמים מספר 

 ________ (:על פי הגודל המינימאלי הנדרש) בינוניים מתחמים מספר 

 ________ (: על פי הגודל המינימאלי הנדרש) גדולים מתחמים מספר 

 

 שכונה, שם היישוב, חלקה, גוש, כתובת)המתחמים מהמיקום המדויק בו יותקן כל אחד 

 (וכדומה

  ______________________: 9 מתחם 

  ______________________: 2 מתחם 

  ______________________: 0 מתחם 

  ______________________: 6 מתחם 

 : מתחמים משוער לביצוע עבודות הכשרת ופיתוח השטח להקמת המועד סיום 

 ________: 9 מתחם 

 ________: 2 מתחם 

 ________: 0 מתחם 

 ________: 6 מתחם 

התקנת כל אחד , יחד עם זאת. מתחםה יוקם בו המדויק המיקום את תקבע המקומית הרשות

הרשות המקומית חייבת . את יעוד הקרקע תואמתלהיות  חייבת המוסיקליים מהמתחמים

הפרויקט . יש לציין את התוכניות החלות ויעודי הקרקע. על הקרקע( בעלותה)להוכיח את זכותה 

ל חייב הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישרא. ע הרלבנטית"התבעולה בקנה אחד עם דרישות 

 אסמכתאות לצרף יש. דהיינו מאפשר התקנת מתקני שעשועים –להיות תואם לקול קורא זה 

 (. ע וכדומה"תב, הסכמי חכירה, תוכניות) הקרקע ייעודי להוכחת

 .המקומית לרשות שיאושרו המתחמיםמזה רלוונטי לגבי כל אחד  תנאי

מוקדם  באישור אלא, זה בנוהל ואושר, שנקבע המיקום את לשנות רשאית אינה המקומית הרשות

 .המשרדמ
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  :כדלקמןהרשות המקומית מצהירה בזאת 

. הינה של הרשות המקומית בלבד הפיתוח והכשרת הקרקע האחריות על ביצוע עבודות .0

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

התשלום . ישלם תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית

 .  מתחמים ההיחיד של המשרד יהיה לחברה עבור ביצוע אספקת והתקנת 

ולא תיגבה עלות  ,מקרב תושבי הרשות והמבקרים בה, פתוחים לקהל הרחביהיו המתחמים  .8

 . כלשהי עבור השימוש במתקנים

, לרבות תחזוקה שוטפת, מתחמים ההרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו  .3

מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על ידי . תיקון תקלות וכדומה, ניקיון

 . עצמם החברה למתקנים

כל באמצעות פוליסה חדשה או צירוף  מתחם לבטח את ה תתחייבמהרשות המקומית  .4

והמשתמשים בו יהיו  המתחמים , כך שהאתר, לפוליסה קיימת המאושריםהמתחמים 

יכוסה , למתקנים ולמשתמשים, וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר, מבוטחים באופן מלא

הרשות המקומית תצהיר כי לא . באופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי המשרד

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

תהיה תנאי בל יעבור ' על נספח ג החתימה .נגד המשרדתשלום שייפסק הבלעדי לכל 

 .לאישור הפרויקט עבור הרשות המקומית

 

   _____________________________________________לקול קורא קשר ותפקיד איש שם

 ___ ___________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2של חתימה וחותמת 

 ______________  חותמת +חתימה _______________שם מלא    ___________: תאריך

 

 ______________  חותמת +חתימה _______________שם מלא    ___________: תאריך

 

 רשות מקומית עם חשב מלווה נדרשת להחתים את החשב המלווה על טופס הבקשה

 ______________ חותמת +חתימה _______________שם מלא    ___________: תאריך
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 נספח ג'
 אחריות וביטוח

על ידי המשרד לפיתוח התקין של המתחם המוסיקאלי שנרכש  אנו מתחייבים לשמור על מצבו .0

 .מ"והותקן על ידי חברת מתקני פסגות בע והגלילהנגב , הפריפריה

 כתוצאה שייגרם אובדן או/ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית הרשות המקומית תהיה .8

 .כלשהו' ג לצד או/ו לרכוש או/ו למשרד, במתחם המוסיקאליעקב השימוש  או/ו

במתחם נזיקין שעניינה שימוש  תביעת לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .3

 .המוסיקאלייםיותקנו המתקנים או כל פעילות אחרת במתחם בו המוסיקאלי 

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

וך כדי פעילות ת, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו, כתוצאה מתאונה או מנזק כלשהו

 .במתחם המוסיקאלי

לבטח , שנרכשו בעזרת תמיכת המשרד, המתחמיםהתקין של  םאנו מתחייבים לשמור על מצב .7

 . ולעדכן את הביטוח כל שנהאת השימוש בהם 

 

  

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 ______________  חותמת +חתימה _______________שם מלא    ___________: תאריך

 

 ______________  חותמת +חתימה _______________שם מלא    ___________: תאריך

 

  



 

 
  

 הנגב והגליל, הפריפריההמשרד לפיתוח 

22 

 
 

 אביב-תל, 8שדרות שאול המלך ,  בית אמות משפט
 

 30-7148696: פקס 30-7373633: טלפון
 

 

 'ד נספח

 ד על מורשי החתימה של הרשות "אישור עו

 :מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות_______________  אני  

 (שם מלא)ד "עו

 ._____________:שם  כפי שהוא רשום במרשם .0

 .__________________: סוג התארגנות .8

 .__________________:מזהה' מס .3

שלהם ודרישות נוספות . ז.המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי תשמות  .4

 :אם יהיו, כמו תוספת חותמת

 .________:דוגמת חתימה________________ :ז"ת_____________ :שם
 .________:דוגמת חתימה________________ :ז"ת_____________ :שם

 :בכבוד רב

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  ד"שם עו

 _________ __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 נספח ה'

 

 ________________שם הרשות המקומית 

 (חלק א)התחייבות בגין תמיכה 

 ________________________  ( יש למלא כאן את שם הרשות)אנו מורשי החתימה של הרשות 

בקשר לכל סכום שיוענק , מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, "(הרשות: "להלן)

 :כתמיכה

 ;התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה .1

שימוש בכספי התמיכה בקשר עם לא יעשה , כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה .2

תעמולת בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או 

 ;באירועים שלו

הרשות תציין באופן , כפי שנקבעו במבחני התמיכה, לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו .3

 ;סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת

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

 ;לזמן

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

 ;במועדים ובמתכונת שהורה המשרד

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

 ;החשבונות שלה

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

בצירוף הפרשי  -ולפי דרישת המשרד , ה זכאית מלכתחילה לתמיכההייתאם התברר כי לא 

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותהצמדה וריבית 

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

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

בצירוף הפרשי , לפי העניין, ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד

 ;הצמדה וריבית

לפיהם היא מגישה את בקשת מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה  .9

התמיכה ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל 

 ;ההוראות האמורות
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לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר , הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין .11

חת תקציבו עקב או אם הופ, אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה

 .הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן, מדיניות כלכלית

__________________ 

 תאריך

 

  :מורשי החתימה

_______________ _____________ _______________________   ___ 

 חתימה  תפקיד   .ז.ת' מס שם 

 

_______________ _____________ _____  ______________________ 

 חתימה  תפקיד   .ז.ת' מס  שם

 (חלק ב)מצורף לבקשת התמיכה נוסח הצהרה ה

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

 .דלעיל מצורפים לבקשה

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

 . ידי ועדת התמיכות-הבקשה על

 :חתימת מורשי החתימה

_______________ _____________ _______________________   ___ 

 חתימה  תפקיד    .ז.ת' מס   שם 

 

_______________ _____________ ____________________  _______ 

 חתימה  תפקיד               .ז.ת' מס    שם
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 ונספח 

 ם מימתחה והדמיותסקיצות , טכני מפרט

 .  בלבד והדמיה נוחות לצורכי מובאים  המתחמים דגמי

 (ימלאכות) סינטטי דשא

  מפרט

  .על פני כל מתחם השטח כפי שאושר על ידי המשרד יותקן הדשא .א

 אשר וצבע בעובי פוליפרופילן מסיבי או פוליאתילן מסיבי עשוי -סינטטי יהא הדשא .ב

 לרשת יקובעו הסיבים .פלסטית ברשת קשר י"ע ומחוזקים ארוגים ,י המשרד"ע יבחר

 . דומה חומר או מפוליאוריתן העשויה חיזוק בעזרת שכבת, לסיבים הנגדי בצד

 . מהודק משטח גבי על יונח הדשא .ג

 . רעילות לא תהיינה הסינטטי הדשא יריעות .ד

 .אש בטיחות בדרישות יעמדו הסינטטי הדשא יריעות .ה

 . אבן סימון לעיוורים .ו

 : הסינטטי הדשא להתקנת הנחיות

 :השטח הכנת

 . החברה ובביצוע באחריות יהיו מהודק מצע הכנת לרבות ,הנדרשים השיפועים כל

 :הדשא יריעות התקנת

 . הזוכה ובביצוע בהכנת שיהיו שיפועים הכולל מהודק מצע משטח על ההתקנה

 . היריעות בחיבורי תתבצע היריעה יצרן י"ע המסופק מתאים בדבק ההדבקה

 .היצרן להוראות בהתאם יחתכו השוליים .השטח פני על הדשא ייפרש

 .אחיד בכוון יהיו שהסיבים כך היריעות אתהחברה תניח 

 . נראה בלתי חיבור שיאפשר באופן מדויק יהיה החיתוך

 .היצרן הוראות פי על הדשא ליריעות מתחת הדבקה שכבת תמרח החברה

 . אחיד בעובי תהיה השכבה

 .מכני מטאטא או כביש במטאטאיוברשו  הסיבים היריעות והדבקת ההנחה סיום עם

 .בהצעה כלול מחירם בפתיתים צורך יש המוצע הדשא שבסוג ככל

 ויבש נקי חול אחידה בצורה הדשא על פזרהחברה ת ,היצרן בהגדרות)אחרת  נאמר לא אם

 . הסיבים זקיפות עד הסיבים כוון כנגד תוברשו 7% על תעלה לא 811 נפח  עובר תכולת

 .קוורץ חול גרגרי יוכנסו הדשא בתוך .מ"מ 88-84  הדשא סיבי גובה
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בדשא  החול כמות .מ"מ 1.1-1.4 הגרגירים גודל .זרים מגופים ונקי יבש ,רחוץ יהיה החול

 . למטר מרובעג "ק 81-87

 תהיה הדשא למשטח UV קרינת בפני לעמידות תוסף ויכילו ירוק בגוון יהיו הדשא סיבי

 . הדשא יריעת לסוג מתאים נירוסטה פח מפרופיל העשוי של סף היקפית סגירה

 שכבת הצמדת את להבטיח מנת על לתוכו יוכנס הדשא וקצה לאספלט יחובר הפרופיל

 . למשטח הדשא

בפיזור שכבת , את ריסוס השטח המיועד בקוטל עשבייה תכלול הסינטטי הדשא התקנת

אספקה ומתיחת יריעת בד , הבטחת שיפוע לניקוז, הידוק המצע, מצע עשויה מסומסום

 .שחורה פלריג או גאוטכני וקיבועה ביתדות לאדמה והתקנת הדשא הסינטטי

 לידי הרשות המקומית תעביר החברה

 הנחיות. אליהם ההתקשרות ודרכי בארץ ונציגיהם היצרנים פרטי ,המותקנים החומרים מפרטי

 . בהן הטיפול ואופן אפשריות תקלות רשימת כולל ,ותקופתית שוטפת אחזקה

  בדק

 במהלך. ההשלמה בתעודת כמצוין ,העבודה השלמת מיום שנים 5 למשך תהיה הבדק תקופת

 ,סביר שימוש בעקבות הדשא במשטחי שנתגלתה בעיה לכל אחראי הזוכה יהיה תקופת הבדק

 תוך ,שיידרש תיקון כל יבצע הזוכה. חבלה או חורג משימוש כתוצאה הנדרשים תיקונים למעט

 .מידי באופן בטיחותי שיבוצעו אופי בעלי תיקונים למעט ,הבעיה קרות מיום ימים 5

 העבודה תכולת

 הוראות בסיס על יישומו ,וניקויו המשטח הכנת ,מדידות כולל ,הסינטטי הדשא ובצוע תכנון

 . כמפורט בדק ועבודות דשא יישום גבולי, היצרן

 המדידה אופן

 . הזוכה של והעקיפות הישירות ההוצאות כל את יכלול היחידה מחיר .בפועל מבוצע שטח לפי

 הצללה

 :כדלקמן יהיה להצללות האריג מפרט

 לאורך ויציבות חוזק לאריג המעניק HDPE גבוהה דחיסות בעל פוליאתילן עשוי – גלם חומר

 . הקודם למצבו יחזור (רוח)מתיחה  לאחר גם ,ויציבות אלסטיות בעל האריג .שנים

 גם האריג פרימת תהליך מונעת זו אריגה צורת – במונופילמנט ייחודית אריגה – האריג מבנה

 . קרע של במקרה

 B570 ASTMDלפי תקן  – N 811ערב , N 811שתי  – קריעה חוזק

 . (מקביל ישראלי תקן או ASTM 3525 תקן לפי (ניוטון קילו KN 3.5 – ביקוע

 . ר"למ גרם 384 מינימום – החומר משקל
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 . U.V מקרינת התבלות מפני שנים 01 במשך לשמש חשוף מינימום – חיים אורך

 . צלזיוס מעלות 87 מינוס – טמפרטורה מינימום

 . צלזיוס מעלות 21 – טמפרטורה מקסימום

 ( ASTM 0555 תקן לפי) מילימטר 0.3 מינימום – עובי

 (542ישראלי  תקן לפי 21-23% ) מינימום – הצללה

 (542ישראלי  תקן לפי 28-22%( מינימום –UV מסנני

 .77%מינימום  – מונופילמנט אחוז

 ואגף החינוך משרד לדרישות העונה באש לעמידות 7123 י"ת הישראלי בתקן לעמוד האריג על

 . הארצי הכבאות

 . ומפרשים ממבראנה – תפירה מפרט

  D 611 עובי מונופילמנט בחוט וסגור כפול תפר מחטי דו במכונת תהא התפירה

 שנים לאורך ויציבות גמישות ,חיים אורך המקנה ,גלם חומר מאותו הינו החוט :התפירה חוט

 . האריג בדיוק כמו

 . ואחידה ישרה תהא מקצועית התפירה

 בקוטר שכבות בשלוש מחוזקת פינה כל ,(תורפה נקודת)מהאריג כבל יציאת בכל :התפירה אופן

 של למקרה תואם באריג עטופה רצועה של בטחון בעיגון מחוזקת נקודה כל ,מ"ס  41-71של 

 . ממבראנה במפרש או כשל

 . שחיקה למניעת אריג שכבות שתי תפורות ההיקפי בשרוול

 . הכבל של מבוקרת למתיחה נירוסטה אביזר מהאריג כבל יציאת בכל

 ותמנע ומבוקרת אחידה מתיחה שתהיה מנת על "נוסע"  הכבל בה אשר מגרעת יש אביזר בכל

 . הכבל שחיקת

 היקפי ברדיוס חיזוק רצועות 6-2 עם תואם אריג שכבות בשתי מחוזק – בממבראנה מרכזי פתח

 . התפירה פני שטח את המגדילה בצורה תפור, מ"ס -6 של ועומק לפחות מ"ס  61של 

 (.מעוצבת גזירה ( הבד רפיון את שתמנע בשיטה תעשה הגזירה

 התקנת את המאשר הזוכה מטעם קונסטרוקטור מהנדס אישור פי על תתבצע העבודה: הערה

 . הסככה של וחוזק המבנה

 הגבוה מהמתקן לפחות 'מ 0.8 יהיה הצללה גובה כי ,הזוכה יוודא הצללה מבנה בכל :הבהרה

 . טיפוס למניעת ביותר וזאת

 .עובש ודוחה נרקב אינו האריג

 .וונדליזם טבע נזקי למעט ,התפוררות כנגד הרשת על אחריות עשר שנות
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 הסככות שלד

 אנכיים פלדה עמודי

 0.3 דופן ועובי 0.1"של  מינימלי בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו הסככה עמודי

 מפרופיל גם עשויים להיות יכולים העמודים .באדמה בטון קובית של ביסוס עם ,מ מינימום"מ

 . ל"כנ צינור לחוזק זהה מינימלי אך בחוזק שונה פלדה

 ועובי 8.1"מינימלי  בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו - האופקיים הרוחב צינורות

 ,האופקיים הצינורות על יתלו ובוגרים שילדים חשש וקיים מאחר .מ מינימום"מ 0.3 דופן

 של בעומס גם הזאת הסככה בחישוב להתחשב צריך המבנה את קורות מחשב אשר המהנדס

 של עגול בחתך פלדה צינורות יהיו - האלכסוניים הצינורות /האופקי הצינור מרכז על אדם

 .תלפחו" 8.1"

 

 הסככות שלד עיגון

 . הקונסטרוקציה או הביסוס מהנדס הוראות או / ו היצרן הנחיות פי - על יבוצעו היסודות

 לאדמה הגיעה לא היסודות חציבת שחפירה במקומות לעיגון במיוחד מופנית הזוכה לב תשומת

 . המהנדס הוראות קבלת לאחר אלא ,העיגון את הזוכה יבצע לא אלה במקומות .סלע טבעי  /

 הזוכה על חלה המתקנים לעיגון מהנדס של כתובות הנדסיות הנחיות קבלת ועלויות האחריות

 . תשולם בנפרד ולא

 .היחידה במחיר כלולים החציבה או / ו החפירה

 

 

 גדלי ההצללה

 השטח בכל, מתחם גודל מכל 9:9.0-מ יפחת שלא וביחס המתחמים ילגודל בהתאם: גדלים

   .החשוף

 .כאמור מוצללים להיות המתחם מתקני כל על, ספק הסר למען
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