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ألعاب /  عمجممن أجل فحص إمكانية نشر مناقصة علنية إلقامة  )RFI(طلب لتلقي معلومات الموضوع: 

 جيمبوري في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية 
 

 مقدمة
ريع بنى ومشا فيما يلي :" الوزارة"(، تنفذ وتخطط  مشاريع بنيوية وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل )

تية نى تحتحتية ، بما في ذلك مشاريع في مجال البناء واإلسكان، بنى تحتية عمومية، مؤسسات عمومية، ب
شاريع منفيذ للمواصالت، بنى تحتية للسياحة وما شابه ذلك. تخصص الوزارة كل سنة مئات ماليين الشواقل لت

واصالت ية للمبنى تحتية للسياحة، بنى تحت وية مثال مؤسسات عمومية، بنى تحتية للبناء، منشآت رياضية،بني
ة الحيا ، ومن خالل هدف تشجيع2018-و 2017وما شابه ذلك. في نطاق برنامج عمل الوزارة للسنوات 

 مجمعات معات الالترفيهية واالجتماعية ، الصحة وجودة الحياة، اتخذت الوزارة قراراً بالعمل على إقامة عشر
 منشآت لأللعاب في نطاق السلطات المحلية في بلدات النقب، الجليل والضواحي االجتماعية.

ت منشآت ألعاب في عشراشركات لتخطيط وتركيب  3في نطاق هذا اإلجراء ُنشرت مناقصة وتم اختيار 

ية وزارة معنك، الالسلطات المحلية المختلفة في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية . كخطوة مكملة لذل
الح بفحص إمكانية إقامة مجمع ألعاب / منشآت جيمبوري للسلطات المحلية في مباني مغلقة ُتخصص لص

 الموضوع من قبل السلطات المحلية .
نشآت تطلب تلقي معلومات من هيئات مخططة، منتجة، مستوردة، مصدرة، تقوم بتركيب وتشغيل مالوزارة 

كانية حص إماأللعاب أو الجيمبوري، من أجل الحصول على كافة المعلومات الممكنة بهذا الموضوع ومن أجل ف
من  حليةلطات المنشر مناقصة علنية للشركات بالموضوع وكيفية تصنيف المناقصة. التوجه مخصص أيضاً للس

 أجل دراسة الحاجة بمشروع من هذا النوع والطلب المتوقع عليه.
 عام 

يئة هشاركة مالوزارة للخروج بمناقصة و/أو  وجد في هذا اإلجراء ما يخلق التزام أياً كان من طرفيال  .1
ام تجاه التز كهذه أو أخرى بمناقصة مستقبلية في حالة نشرها، وال يوجد أيضاً في هذا اإلجراء ما يخلق

خدمات راء الشال يوجد في هذا اإلجراء ما يمنع الوزارة من  المشتركين و/أو شخص و/أو هيئة أياً كانت.
 المطلوبة بأية طريقة تختارها.

ئمة اد قاتحتفظ الوزارة لنفسها بحق استخدام المعلومات التي تصل في أعقاب هذا التوجه من أجل إعد .2
 قديراتها الحصرية.الكل وفقاً لت -مزودين محتملين

اً كل وفقال –في حالة إعداد إجراءات مناقصة بالمستقبل، يحق للوزارة تغيير أو إضافة شروط وطلبات  .3
 لتقديراتها المهنية ووفقاً الحتياجاتها. 

 لمحلية.لطات امع السلطات المحلية، الحاجة بإقامة مجمعات ألعاب أو جيمبوري للس الوزارة معنية بالفحص .4
 ل فحصلب بهذا تلقي معلومات من هيئات أخرى، ذات شأن، معرفة وتجربة بالمجال، من أجالوزارة تط .5

ستيراد، اتاج، إمكانية نشر مناقصة علنية في المجال والتعاقد مع هيئة واحدة أو أكثر من أجل تخطيط، إن
 األلعاب أو الجيمبوري .مجمع تركيب وتشغيل 

لعاب مع األإقامة وتشغيل مج مجمع مرمم وتمت صيانته من أجلُيطلب من السلطات المحلية توفير مبنى /  .6
  أو الجيمبوري . 

 طيفية تشغيل مجمع األلعاب أو الجيمبوري غير معروفة في هذا الموعد ولم ُتحدد بعد. .7
 وصف المعلومات والخدمات المطلوبة 

حاجة لمجمع تطلب الوزارة تلقي معلومات من السلطات المحلية تتعلق بالخدمات وبال RFI -في نطاق هذا الـ

لك كل ذ.األلعاب / جيمبوري ومن هيئات ذات شأن، معرفة وتجربة في مجال مجمعات األلعاب أو الجيمبوري

  بالموضوع .  علنية مناقصة نشر سيتم كان إذا ما الوزارة تقرر أن قبلكخطوة أولية 
  -ذا الـطاق هلذلك، ُيطلب من الهيئات األخرى التي تستوفي الشروط المفصلة أعاله والشروط التالية ، في ن

RFI  . تسليم معلومات بالمجال والموضوع حسب المفصل فيما يلي 

 ة ،القانوني لهيئةتفاصيل الهيئة مقدمة المعلومات ) اسم من يرد على التوجه، كيفية االتحاد، رقم الهوية ل .1
، عنوان تحادمكان مركز الفعاليات، سنة إقامة االتحاد، عدد العاملين بشكل مباشر، التخصص الرئيسي لال

 موقع االنترنت ، اسم الشخص المسؤول عن التواصل وطرق االتصال معه(.
ول عن اسم الشخص المسؤ تفصيل زبائن مركزيين ، أهم الخدمات المزودة للزبائن ) اسم الزبون،    .2

 ،واصل رقم هاتف الشخص المسؤول عن التواصل، البريد االلكتروني للشخص المسوؤل عن الت التواصل،
 الخدمات األساسية المقدمة للزبون.

 منهجية فعاالت الشركة بما في ذلك االستعانة بمقاولين ثانويين وما شابه ذلك.  .3
 تجربة الهية مقدمة المعلومات في مجال مجمعات األلعاب أو الجيمبوري . .4
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 صور ،محاكاة ونشرات توضيحية بالموضوع. .5
 : تاليةالميزانية المطلوبة إلقامة مجمع األلعاب أو الجيمبوري . يجب التطرق لكافة المركبات ال .6
 .أعمال الترميم والمالءمات المطلوبة بالمبنى لصالح الموضوع 
 لك . ذابه هرباء وما شتحضيرات خاصة المطلوبة في المبنى مثال األمان والسالمة، المراحيض، نقاط الك

 الحديث يدور عن المباني المغلقة فقط.
 جمع ألعابامة مالحد األدنى لمساحة المبنى المطلوب . من الجدير ذكره أنه بنية الوزارة فحص إمكانية إق 

 .أو جيمبوري بأحجام مختلفة وفقاً لحجم السلطة المحلية وعدد األوالد في السلطة المحلية 
  الل خالمعدات. يجب التطرق لموديالت مجمعات األلعاب والجيموبري الممكنة بتكاليف مختلفة، من

 نبياً، وبيليل نسلعدد أوالد ق التطرق لحد أدنى من المعدات المطلوبة إلقامة مجمع األلعاب أو الجيمبوري 
لوبة حسب المط عدات الممكنةإقامة مجمع األلعاب أو الجيمبوري  لعدد أوالد أكثر بكثير. يجب شمل كل الم

، لتسلقلرأي مقدم العرض مثال ألعاب النفخ، متعددة المساحات، برك طابات، ألواح فعاليات، جدران 
 .ترمبولينات، دوامات، منشآت ميني لونا بارك، منشآت خاصة، مسطحات لألرضيات وما شابه ذلك

 اقل الشو تطلب ميزانية من عشرات آالفالوزارة تّقدر أنه لمجمعات األلعاب أو الجيمبوري الصغيرة ت
ت. يجب لمعدالللمعدات، ولمجمعات األلعاب أو الجيمبوري الكبيرة تتطلب ميزانية من مئات آالف الشواقل 

ت لسلطااالتطرق لتكاليف المعدات وتركيبها فقط، على ضوء حقيقة أن المبنى ومالءمته ينفذ من قبل 
 المحلية .

 عاب أو الجيمبوري تكون مالئمة لمجموعات أجيال مختلفة .في معظم الحاالت، مجمع األل 
 لعاب ت األة نشر مناقصة علنية بالموضوع، النّية تكون إقامة عشرات مجمعالالوزارة تّقدر أنه في حا

 والجيمبوري للسلطات المحلية بمجموعة أحجام وموديالت.
 عرض .كل معلومة مالئمة إضافية وذات صلة حسب تقديرات الهيئة مقدمة ال 
 الحد األدنى لعدد األوالد المطلوب من أجل إقامة مجمع ألعاب أو جيمبوري . .7
 الجداول الزمنية لتزويد المعدات وتركيبها. .8
وى قخدام أسس تشغيل مجمع األلعاب أو الجيمبوري بما في ذلك مصاريف الصيانة، التشغيل، البلى، است .9

 عاملة، بيع تذاكر، تشغيل مقصف وما شابه ذلك.
ن انونية وم، القيير، طلبات الترخيص، التأمينات المطلوبة، وكل ناحية مطلوبة من الناحية التنظيميةالمعا .10

 ناحية األمان والسالمة إلقامة وتشغيل مجمع األلعاب أو الجيمبوري .
ل رار هكل معلومة إضافية ،حسب رأي الهيئة مقدمة العرض تساعد الوزارة بدراسة الموضوع واتخاذ ق .11

 ة بالموضوع، مميزات المناقصة وحجم المناقصة.تنشر مناقص
 توضيحات 

  ال يعتبر هذا التوجه طلب لتلقي عروض(RFP ) ذا التوجه ما هوال يعتبر إجراء لمناقصة، لذلك ال يوجد في

ستفحص  عقابهيخلق التزام أياً كان تجاه أي ممن يرد عليه. هذا التوجه خصص لتلقي معلومات فقط، وفي أ

 . ذات الصلة استمرارية فعالياتها وفقاً لتقديراتها المهنية والعينيةالوزارة 

 طريقة باإلجراء  ي هذاال يوجد في هذا التوجه ما يعتبر التزام أياً كان للوزارة أو أي من قبلها باالستمرار ف
ياً ق تعاقد أ يخلإجراء تعاقد أياً كان. التوجه والرد عليه أو عرض المعلومات من قبل هيئة أياً كانت ، ال

ية ناقصة علننشر مبيلزم الوزارة أو أي من قبلها  كان بين الوزارة أو أي من قبلها وبين أي من الهيئات وال
عمومية حة الأو منح ميزانيات للهيئات، ويحق للوزارة فحص خطواتها واستمرارية فعالياتها بموجب المصل

 ، اعتبارات الميزانية، واعتبارات عينية ذات صلة ومهنية أخرى. 
 يوضح بهذا أيضاً أن تسليم المعلومات في نطاق هذا الـ- RFI دم المعلومات معناه الموافقة الصريحة لمق

جل تحضير أك من الستخدام الوزارة للمعلومات ، في حالة اعتبرت ذلك صحيحاً وفقاً لتقديراتها، بما في ذل
لة ي حا، فونشر مناقصة علنية والتنازل عن أي دعوى مستقبلية ضد الوزارة نتيجة استخدام المعومات

 ن أية ادعاءات ، بما في ذلك، ما يتعلق بحقوق النشر.ُسلمت. لمقدم المعلومات لن يكو
 ارة إضافةللوز في حالة قررت الوزارة التعاقد مع هيئة أيا كانت و/أو نشر مناقصة علنية بالمستقبل، يحق 

 شروط وطلبات، وفقاً لتقديراتها المهنية ووفقاً الحتياجاتها.
 ب استكماله بطلألمر ذلك، لمن يرد على هذا التوجتحتفظ الوزارة لنفسها بالحق بالتوجه ، في حالة تطلب ا 

 ينات.ية وعمعلومات وتوضيحات ، زيارة لموقعه ولألماكن التي يقيم فيها فعالياته ، عرض نشرات توضيح
 .الرد على هذا التوجه ال يعتبر شرط لالشتراك بالمناقصة التي ستجري في أعقابه 

 ليه  رد ع نح أفضلية بالمناقصة وال ُيلزم مشاركة منالرد على توجه مسبق للحصول على معلومات ال يم

 بالمناقصة أة التعاقد معه بأية طريقة أخرى .



 
  

 

 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 

 

 دات لمستنفي حالة إعداد مناقصة لتزويد الخدمات المطلوبة، ُيطلب ممن رد على التوجه تقديم كافة ا

ن رد على ممها ات التي قدالمطلوبة في نطاق مستندات المناقصة، واستيفاء كافة الشروط المحددة. )المعلوم

اقصة، لى منعهذا التوجه في حالة قدمها ( في نطاق الرد على هذا الطلب ، ال تعتبر معلومات قدمت كرد 

 ترجيح أو تطرق إلجراءات مناقصة مستقبلية . وال تستخدم المعلومات بالرد من أجل

 ن يرد ية لمه ، هي بمسوؤلية حصركافة المصاريف المتعلقة بتحضير الرد على هذا التوجه وبالتعقيب علي

 لتوجهاعلى هذا التوجه مقدمي المعلومات فقط وعلى حسابهم . يؤكد بهذا، أنه ال يحق لمن رد على 

رد على يم الالحصول على أي تعويض أو استرداد أو استرجاع و/أو دفعة أياً كانت من الوزارة مقابل تقد

 يتعلق بهذا الرد. هذا التوجه، لن تكون للوزارة أية مسؤولية بما

 و سر اري أفي حالة شملت المعومات المقدمة في نطاق الرد على هذا التوجه مركبات وعوامل تعبر سر تج

 ي .مهني لصاحب الرد ، يجب عليه تسجيل ذلك بوضوح وبصراحة، من خالل اإلشارة إلى الجزء السر

 أو أي /ودمها قي نطاق المعلومات التي صاحب الرد الذي يقدم معلومات بالرد على هذا الطلب ،يلتزم أنه ف

.    ثالث استخدام لها كالمذكور أعاله، لن تتضرر حقوق ، بما في ذلك حقوق النشر أو سر تجاري لطرف

  لوماتصاحب الرد لوحده يتحمل مسؤولية كل طلب أو دعوى أصلها بادعاء أنه في نطاق استخدام المع

غ وعليه تعويض المتوجه فور عرض طلب بأي مبلر ، التي قدمها انتهكت حقوق طرف ثالث كالمذكو

 . ُيطلب و/أو مقاضاته  بسبب دعوى أو طلب كالمذكور أعاله، بما في ذلك مصاريف أجر المحامي

 علومات لقي ممن الجدير ذكره أن هذا الطلب ال يعتبر مناقصة أو دعوة لتقديم عروض ، بل، توجه مسبق لت

 .1993-أ ، من أنظمة واجب المناقصات ، للعام   14فقط، بموجب المادة 

 كيفية تقديم الرد 
 .14:00 الساعة 17/6/2018-يقدم الرد على التوجه، عبر البريد االلكتروني فقط ، لغاية تاريخ   .1

: للسيد: درور سوركاه، وزارة تطوير النقب والجليل ، على عنوان البريد االلكتروني

drors@pmo.gov.il   ) حيث يسجل في مقدمة التوجه ) بسطر موضوع اإلعالن بالبريد االلكتروني

مكانية نشر مناقصة علنية للشركات إلقامة إمن أجل فحص  (RFI)" رد على طلب لتلقي معلومات 

 مجمع ألعاب / جيمبوري للسلطات المحلية في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية ".

فاكس  ،6060705-03: يجب على الهيئات التأكد من وصول البريد االلكتروني بأكمله بهاتف رقم   .2

 .6958414-03: رقم

ورة المذك أسئلة استفسارية تتعلق بهذا التوجه للشخص المسؤول عنه بالتفاصيليحق للهيئات تقديم  .3

جب على . ي االلكتروني، عبر البريد 12:00 الساعة 7/6/2018-أعاله لغاية يوم الخميس الموافق 

ة في ستفسارياألجوبة على األسئلة اال الهيئات التأكد من وصول أسئلتهم بأكملها للشخص المسؤول . 

تى ححالة وصلت، تنشر بشكل مركز في موقع انترنت وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل ، 

 .12/6/2018-تاريخ موعد أقصاه 

شر الرد أو ن في أي وقت، تأجيل الموعد األخير لتقديم الرد أو تقديم أسئلة استفسارية ةيحق للوزار .4

 الحصرية  يراتهاأيضا تغيير تعليمات وشروط تتعلق بهذا اإلجراء ، والكل وفقاً لتقدعليها ، ويحق لها 

طلب وجه بتحتفظ الوزارة لنفسها بالحق بالتوجه ، في حالة تطلب األمر ذلك، لمن رد على هذا الت .5

لذين استكمال معلومات وتوضيحات ، عرض نشرات توضيحية وما شابه ذلك.زيارة مواقع الزبائن ا

 وجه.يلهم من قبل أصحاب الرد و/أو زيارة مكاتب أصحاب الرد الذين ردوا على هذا التتم تمث

 صرية.ا الحيحق للوزارة إقامة لقاءات مع أي من الهيئات أو مع الهيئات جميعها، وفقاً لتقديراته .6

اً وب أيمند رة أوقاءات في مكاتب الوزارة في تل أبيب . لهذه اللقاءات تتم دعوة مندوبي الوزالتقام ال .7

 كان وفقاً لتقديرات الوزارة.
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