
 מענה לשאלות הבהרה התקנת משחקיות
 

 תושבים? 5000שאין בה  רשות מקומית האם ניתן להחריג שאלה:  .1

 . 0-9ילדים מגיל  600-תושבים וכ 3300 שיש בה רשאית לגשת, מועצה מקומיתהאם  שאלה:

, כיום כמות הילדים בגילאים 0-9ברצוני לברר לגבי מגבלת כמות הילדים בגילאי  שאלה:

 ?לגשת לקול קורארשאים ילדים לפי נתוני הלמ"ס העדכניים. האם  965הנ"ל ביישוב היא 

תנאי הסף של מינימום תושבים למשחקיה בוטל ובמקומו נקבע עודכנו תנאי הסף,  תשובה:

 0-9בגילאי ילדים  500כי תנאי להקמת משחקיה הנו לפחות 

 

שנמצאים בסוציו  33-אך ישנם ישובים מתוך ה 6לסוציו אקונומי  שעלתהמועצה שאלה:  .2

 .אקונומי נמוך מכך

עיר שאינה מצוינת בתנאי הסף של הקורא, אך חלק מרחובותיה מוגדרים כ האם  שאלה:

 יכולה להגיש בקשה במסגרת הקול הקורא? "פריפריה חברתית"

 פריפריה חברתית, נגב או גליל  כולההמוגדרת  רשותרשאית לגשת  תשובה:

 

 ?מבנה יביל ב האם ניתן להקים משחקיה במידה ועדיין אין מבנה שאלה:  .3

אין אפשרות להקים משחקיה במבנה יביל. מאחר ומתקני המשחק חייבים להיות  תשובה:

 .מקובעים לבטון בהתאם למפרט המופיע בקול הקורא

 

האם ניתן במסגרת תהליך הכנת המבנה ע'י הרשות לעשות איגום משאבים : השאל .4

ולהשתמש ביתר תקציב נוספת שיש בידי הרשות מטעם המשרד בעבור משחקיה קודמת 

 שטרם מומשה? 

 לא תשובה:

 

האם אפשר למקם את המשחקיות במרכזים קהילתיים למרות שהם פתוחים רק  שאלה: .5

 הצהריים ?בשעות אחר 

 עירוני? באודיטוריוםהאם ניתן להקים משחקיה  שאלה:

כמובן במידה ויש חדר שעונה על  -האם ניתן להקים את המשחקייה בתוך המתנ"ס שאלה:

 הדרישות?

 .סך השעות לפעילותהנוספים ובפרט כן. כל עוד עומדים בתנאי הסף  תשובה:

 

הפעילות, ואם כן, האם יש האם ניתן להשכיר את המשחקיה לקבוצות מעבר לשעות  שאלה: .6

 הגבלה במחיר?

 שהצהירה כפיעלות למשתתף תחשיב פי  לעתחושב  תכן. בתנאי שעלות הכולל תשובה:

לא כולל   ₪ 500 סך של תעלה עלובכל מקרה לא בפעילות מספר המשתתפים ל כפו ,הרשות

 כיבוד וכדו'

 



 האם מדובר במשחקיה ניידת או מקובעת לרצפה ?  שאלה: .7

 המשחקיה מקובעת לרצפה תשובה:

 

  ?באופן מלא את הקמת המשחקיותמן המשרד ממ האם שאלה: .8

 כן למעט המבנה והתאמתו למשחקיה על פי דרישות הקול הקורא תשובה:

 

 ר?מ" 100 -קטן מ יכול להיותהמשחקייה תמוקם השטח של אולם בו  האם שאלה: .9

 .מ"ר 100שטח מינימלי נדרש לא אפשרי.   תשובה:

 

עמדות מולטימדיה,  תכוללשובעוד מקומות, כתוב קול קורא ב"משחקיה"  2בעמוד  שאלה: .10

 זה מוזכר ? איןבמפרט ובהדמיות, המסמך אבל בסוף 

כפי שהוגדר בקול הקורא ובמכרז לצורך תנאי סף  "משחקיה"מדובר בחלק מהגדרת  תשובה:

 .כולל את כל הפריטים שיותקנומופיע בנספחים המפרט המשחקיות . וניקוד

 

האם יש אפשרות להקים ...מ'.  6מ"ר וגובה תקרה מעל  260מתחם הוא שטח של  שאלה: .11

 מ"ר  400כי אין בשטח הרשות מבנה העומד בגודל  יודגשבמתחם הנ"ל?  3משחקיה מדגם 

 ניתן. לא תשובה:

 

 וזה חכירה של הישוב שבו תוקם משחקייה ?האם ניתן להגיש ח שאלה: .12

 כן תשובה:

 

המבנה המיועד הינו של המתנ"ס, בבעלות הסוכנות היהודית בחוזה חכירה בין  שאלה: .13

הסוכנות למנהל. המתנ"ס היא הזרוע הביצועית של הרשות בכל תחומי התרבות והפנאי. 

 האם נוכל להעמיד את חוזה החכירה הזה כדי לעמוד בתנאי הסף?

 כן תשובה:

 

 שנים. 5ניתן לשכור את המבנה המדובר מהמתנ"ס לתקופה של  האם שאלה: .14

 כן תשובה:

 

האם במסגרת ההתקנה של המשחקייה, ניתנת ע"י פעלטון אחריות על המתקנים או  שאלה: .15

 שעל הרשות לתקצב גם את זה?

להפעלת חודשי אחריות מלאה מיום סיום העבודות  12החברה תעניק לכל משחקייה  תשובה:

 .המשחקייה

 

 

 

 



 האם יש אומדן לתחזוקה והפעלה של המתקן? שאלה: .16

במרכיבים רבים  התלויעלות התחזוקה והתפעול המשרד אינו יכול לספק אומדן.  תשובה:

להפעיל הרשות מתבקשת  ועוד.בלאי טבעי וונדליזם  ,פעילות שעות , כמות משתתפיםכגון, 

 .תכנית עסקית או תחשיב כלכלילקבל החלטתה על סמך שיקול דעת מראש ו

 

להגיש בתוכנית האדריכלית תכנית ונה בהקמה בהאם אפשר להגיש לקול קורא מ שאלה: .17

 תוך חצי שנה?יוקם בלהקמת משחקייה במבנה ש

 ניתן לא תשובה:

 

  האם המיזוג מחייב התקנת מזגנים או אפשר דרך מאווררים? שאלה: .18

 מחייב התקנת מזגנים תשובה:

 

 

ניתן להקים את המשחקייה במתחם ציבורי, על קרקע של המועצה, במרכז האם  שאלה: .19

 ?משותף לארבעה יישובים

תנאי הסף כן האזורית ולא מול אשכול יישובים, ו הבקשה מוגשת על ידי המועצה  תשובה:

 בהתאם. 

 

כמפורט בקול קורא  ןזכאיות למשחקיות לפי מספר תושביה אזוריותהאם מועצות  שאלה: .20

 (?11סעיף י' )ד'( )עמוד 

 כן: תשובה

 


