
קול קורא להתקנת מתקני שעשועים  -מענה לשאלות הבהרה 

 ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

הפרויקט עבר תכנון מאחד המשרדים . יש לנו פרויקט להקמת גן בעיר "גן הנשים" שהוא עכשיו בשלב התחלתי לביצוע .1

יש אפשרות  .מתקני שעשועים בגן הזה האם אפשר להגיש לקול קורא עבור. הגדולים בארץ וגם עבור מתקני שעשועים

 .רי בדיקתו לתוכנית שלנו עבור הגןהזוכה שלכם אחק להמשיך השלבים אחרי התכנון עם הספ

 

תשובה: המיקום המדויק להקמת מתקן השעשועים נתון לשיקול הדעת הבלעדי של הרשות המקומית. הרשות המקומית 

התשתיות הנדרשות על פי הקול קורא. הספק הזוכה יגיע לפגישה  מחויבת לדאוג לכך שהאתר יהיה בגודל המתאים ועם

ברשות המקומית ויוודא את עמידת הפארק בתנאים של הקול קורא, וככל שהוא יעמוד בתנאים, לא תהיה מניעה להתקין 

 את מתקני השעשועים בפארק המבוקש. 

 

 500-הקמת מתקן ביישוב שמספר תושביו נמוך מ "לא תאושר  0-9, כתוב יש התייחסות לגילאי 3עמ'  – 12 בסעיףיש לנו  .2

כתוב שצריך לציים  17ומת זאת, במסמכי ההגשה טבלה בעמ' על". ילדים 100-נמוך מ 0-9גילאים תושבים ומספר הילדים ב

 . 0-9. ואין שום התייחסות לגילאי 13- 0את אחוז הצעירים בגילאי 

 

 אורך הקול קורא.   בלבד ולכל 0-9תשובה: תוקן. ההתייחסות היא לגילאי 

 

 ?ק"הקו במסגרת ילדים גני של בחצר גם מתקנים להתקין יכולה מקומית רשות האם .3

 

תשובה: לא. המתקנים מיועדים לפארקים ואתרים פתוחים ברחבי הרשות המקומית עבור כל הילדים ולא עבור קבוצה 

 היממה.    ספציפית. המתקנים מיועדים לשימוש חופשי של כלל הילדים לאורך כל שעות

 

 ?בשטח בית ספר מתקנים להתקין יכולה מקומית רשות האם .4

 

תשובה: לא. המתקנים מיועדים לפארקים ואתרים פתוחים ברחבי הרשות המקומית עבור כל הילדים ולא עבור קבוצה 

 ספציפית. המתקנים מיועדים לשימוש חופשי של כלל הילדים לאורך כל שעות היממה.   

 

האם הכוונה  האומר כי "במועצה אזורית לא תאושר הקמת יותר ממתקן אחד ביישוב אחד", 12לסעיף ב. ברצוני לדעת בנוגע .5

 במילה מתקן היא ל"דגם מתקן שעשועים" או למתקן יחיד מתוך תמהיל המתקנים?

 

 ד בודד. תשובה: הכוונה היא לדגם ולא למתקן בודד. דהיינו, ביישוב אחד יותקן דגם מלא עם כל המתקנים ולא מתקן אח

 

 קוראים לקולות לגשת אישור לנו יש כרגע. סוציו דירוג קבלת של בתהליך נמצאת תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה .6

 .1-7 סוציו הוא שלה הסף מתנאי שאחד קורא לקול לגשת יכולה הרשות האם לדעת אשמח. מסוימים בתנאים

 

תשובה: על פי הנחיית משרד המשפטים, בהתייחס למועצה תעשייתית, דירוג הלמ"ס של המועצה יהיה הדירוג הגבוה ביותר, 

 12ם תנאים נוספים הכוללים בין היתר מספר מינימאלי של ילדים כמפורט בסעיף . יחד עם זאת, ישנ7ובמקרה זה דירוג 

 לקול קורא. 

 

מושבים שונים בתחום שטח שאיננו בבעלות המועצה,  2-בתאפשר לנו לבקש את הקמת המתקנים מועצה אזורית, האם יב .7

בין . שנים 3-4-לשטח המוצע להקמת המתקנים כאמור, קיים הסכם משבצת )שכירות( המתחדש כל אלא בתחום שיפוטה.

 התב"עות המאושרות, ל בסיס למען הסר ספק, המגרשים עליהם יוקמו מתקני המשחקים, יתאפשרו ע רמ"י לאגודת המושב.

 היתרי הבניה להקמת המתקנים יצאו על בסיס הסכמי השכירות הקיימים למושבים.

 

תשובה: הבעלות על הקרקע יכולה להיות של המועצה או של המושבים. בעלות על הקרקע של המושבים תחשב כבעלות לכל 

רמ"י לאגודה להוכחת השכירות. מההסכם חייב להיות דבר ותאפשר את התקנת המתקנים. יש צורך להעביר את ההסכם בין 

 מרמ"י כי מדובר בהסכם מתחדש.    אישור חתוםברור כי מדובר בהסכם מתחדש. לחילופין, לצרף 



שנה. מה עושים במקרה  0-14אולם, הלמ"ס נותן אחוזים מ  –בהתבסס על נתוני הלמ"ס  0-13הקול קורא מתייחס לגילאים  .8

 זה?

 

 בלבד לכל אורך הקול קורא, גם אם הדבר אינו מצוין.     0-9תוקן וההתייחסות היא לגילאי  תשובה: הקול קורא

 

 לא רשום כמה תוספת ניקוד.  –תאורה למתחם  .9

 

 נקודות.      3תשובה: תוקן. בגין תאורה תינתן תוספת של 

 

ל ידי ח, הגידור וכו' יבוצעו עמחד אומרים כי ביצוע עבודות העפר, הכנת השט –כה השתתפות הרשות לא ברור במה כרו .10

 צ'ינג וכל ההוצאות על המשרד.הרשות ומאידך אומרים אין מ

 

תשובה: המשרד רוכש את המתקנים ישירות מהחברה ומספק אותם לרשויות המקומיות. הכוונה היא שהרשות המקומית 

 ומית לרכישת המתקנים. לא נדרשת לשלם תמורה כלשהי לחברה. המשרד אינו מבקש השתתפות עצמית מהרשויות המק

 

וכו' בשביל לדעת בכמה כסף מדובר  ושעשועיםעפר, גידור  –מי מכין את כתב הכמויות המתייחס לכל העבודות במתחם  .11

 ובשביל לדעת מה תהיה השתתפות הרשות.

 

תשובה: כל עבודה וכל הוצאה בגין הכשרת ופיתוח השטח עליו יוצבו מתקני השעשועים הינם באחריות ובמימון הרשות 

 המקומית. למשרד אין ידיעה מה העלות המדויקת של הוצאות אלה לאור השוני בין הרשויות ובין האתרים.  

       

העבודות להתאמת השטח....."מה ההגדרה של עבודות שצריך "באחריות הרשות לסיים את  :  2עמוד   6ב' נקודה  בסעיף  .12

: "האחריות על ביצוע העבודות ..."על איזה עבודות 2עמוד   8ב' נקודה   בסעיף הם על חשבון הרשות? לעשות? האם המעקה 

 מדובר?

 

קומית רוצה להציב תשובה: העבודות שונות בין אתר לאתר ובין רשות מקומית אחת לשנייה. הכל תלוי באתר בו הרשות המ

את מתקני השעשועים. מבחינת המשרד והחברה המבצעת, הרשות המקומית נדרשת להקצות שטח עליו ניתן להתקין את 

ככל שנדרשות התאמות כלשהן באתר כגון עבודות עפר, יישור קרקע, תשתית )מים או חשמל( המתקנים בצורה מסודרת. 

מית ובמימון הרשות המקומית. החברה תחל בביצוע העבודות רק לאחר וכדומה, ההתאמות יבוצעו על ידי הרשות המקו

   קבלת אתר בו ניתן להתקין את המתקנים בפועל ולא לפני. 

 

 האם להגיש לכל מתחם מבוקש בנפרד ובשני עותקים? .13

 

ספר . דהיינו, יש למלא את הנספח בהתאם לפי מ1-9יש שורות לגבי מתחמים  18-19תשובה: לא. בטבלאות בעמודים 

הרשות נדרשת לציין את המיקום המדויק  18המתחמים המקסימאלי לגביהן הרשות יכולה להגיש בקשות. לדוגמא, בעמוד 

 וכך הלאה. 2את המיקום של מתחם  2, בשורה 1את המיקום של מתחם  1של כל מתחם. היא תמלא בשורה 

 

 בכרטיס בקשה? היכן צריך להוכיח תב"ע, יעוד של הקרקע, הסכם חכירה, זה לא מצוין .14

 

 תשובה: הרשות המקומית תצרף לבקשה במעטפה כל מסמך רלוונטי להוכחת הבעלות. 

 

 האם אחוזי שימוש ביעוד תרבות, נופש, וספורט מתכוון לבקשה של הישוב או אחוז כללי של המועצה? .15

 

 תשובה: כן. לכל שטח המועצה על פי נתוני הלמ"ס.  

 

 

 

 



רק לשם העדפה של המועצה או שיש קשר לגודל המתחם)ישנן שלוש שאלות שבהן יש ציון המתחמים בנושא המספור הן  .16

 , כיצד להתייחס?(?9ועד מתחם  1רשימה ממתחם 

 

תשובה: ציון המתחמים מהווה מבחינת המשרד את סדר העדיפויות של הרשות המקומית והמשרד יתחשב בדירוג הרשות 

בכל הנוגע לגודל המתחמים, לשם המחשה בלבד, במידה ותתקבל  יקבל עדיפות ראשונה וכך הלאה. 1המקומית. מתחם 

החלטה להקצות מתחם אחד מכל גודל לרשות מקומית, המשרד יתעדף את הבקשה הראשונה של הרשות למתחם גדול, 

הבקשה הראשונה של הרשות למתחם בינוי והבקשה הראשונה של הרשות למתחם קטן. המשרד יפעל על פי דירוג הרשות 

 באופן כללי ועל פי כל קטגוריה.  המקומית

 

 היינה לישוב עצמו או למועצה כולה? 0-13בגלאי  20%העמידה ברף של  .17

 

 ומתייחס לכל המועצה ולא לכל היישוב.  0-9תשובה: הרף הוא לגילאי 

 

 מיקום מדויק הכוונה לשם הישוב? .18

 

    לרבות המיקום המדויק בתוך הישוב מבחינת כתובת, גוש וחלקה. תשובה: כן.

 

מועד סיום עבודות ההכשרה בכרטיס הבקשה הכוונה היא לפיתוח המתחם טרם התקנת המתקנים ולא יאוחר משישה  .19

 חודשים בעת קבלת תשובה חיובית?

 

 , הרשות נדרשת לספק לחברה אתר מוכן להתקנה תוך שישה חודשים. במכתב תשובה: מיום קבלת הודעה מהמשרד

 

 ??01.04.2019האם מתכוון לתאריך שהמשרד נקב  מועד סיום משוער להתקנת המתקנים .20

 

 תשובה: מיום קבלת הודעה מהמשרד, הצפי הוא להשלמת העבודות, כולל ההתקנה, עד שנה.  

 

 צריך להיות רישום לפי גוש וחלקה? אם לא אודה להסבר? -רישום המיקום של מהמתחם .21

 

   לצרף מסמכים נלווים. על מנת להוכיח בעלות, רצוי לציין את המיקום המדויק ותשובה: 

 

 ם?או שצריך לרשום את זה באופן מסויפשוט מקיפים את הדגמים הנבחרים?  3בנספח ב'  -בחירת הדגמים .22

 

   ליד כל מתחם, יש לציין את הדגם המועדף.  19-ו 18הנושא הוסדר בנספחים. בנספח בעמוד תשובה: 

 

 ם?או שצריך לרשום את זה באופן מסוירים? פשוט מקיפים את הדגמים הנבח 3בנספח ב'  -בחירת הדגמים .23

 

   ליד כל מתחם, יש לציין את הדגם המועדף.  19-ו 18הנושא הוסדר בנספחים. בנספח בעמוד תשובה: 

 

? אציין שהתכניות הינן החברות שחתמתם איתם 3האם אפשר להשתמש בתכניות קיימות או שחייבים להתקשר עם אחת מ .24

 טרם ביצוע.

 

לרשות יכולה להיות תוכנית קיימת לאתר  המקומית תעבוד אך ורק מול אחת או יותר מהחברות הזוכות.הרשות תשובה: 

מסוים, אבל החברה תוכל להתקין רק את אחד הדגמים המפורטים בקול קורא וההתקשרות היא בין המשרד לחברה ולא 

    בין הרשות המקומית לחברה. 

 

בתנאים המצטברים לכאורה אין שום סיבה להעביר את  5הרשות  סעיף  למה יש דרישה לזה שהקרקע תהייה רשומה על .25

 .הקרקע ממשבצת היישוב למועצה



 

  תשובה: בכל הקשור למועצות אזוריות, הקרקע יכולה להיות בבעלות היישוב, אך בכל מקרה לא בבעלות פרטית. 

 

 בהגשת הבקשה האם נספחים א' וג' מספיקים או שיש לצרף גם את נספח ב'? .26

 

  טעמי נוחות. שובים והשכונות בלבד והיא מובאת מתשובה: אין לצרף את נספח ב'. מדובר ברשימה היי

 

 האם נספח א' מהווה כרטיס פרויקט או שיש טופס נוסף אותו צריך להגיש?  .27

 

על תשובה: נספח א' מהווה כרטיס פרויקט ואין טפסים נוספים שיש להגיש, למעט המסמכים המבוקשים להוכחת בעלות 

  הקרקע.  

 

 האם המועצה המקומית חריש רשאית להגיש בקשה?  .28

 

  , התשובה לשאלה הינה כן.   3תשובה: על פי הרשימה בעמוד 

 

המשולבים של כל יצרן כולל המפרט בכדי שהרשות תוכל לבחור מדגמי המתחמים, תוכל בבקשה לשלוח לי את המתקנים  .29

 הטכני.

 

בקול קורא מצורפים נספחים הכוללים את כל המתקנים הרלוונטיים במכרז זה.  34-ל 27תשובה: כפי שנרשם, בין עמודים 

  .6-ו 5צורפה הדמיית דגמים כמו כן, במסמכי המכרז המפורסמים באתר המשרד, ישנם פרטים נוספים לגבי המתקנים. 

 

 ול קורא?מהם אבני הדרך אותם יש לציין ע"פ סעיף ו' בהגשת הק .30

 

אבני הדרך של הרשות המקומית לביצוע. הדגש הוא על נקודת הזמן בה החברה הזוכה תקבל קרקע מוכנה  תשובה:

 ומפותחת עליה היא תוכל להתקין את המתקנים. הכשרת קרקע, פיתוח, תשתיות, צו התחלת עבודה לחברה וכדומה. 

 

 הקרקע?מהי תמונת המצב המבוקשת? של  -בעניין הסטאטוס התכנוני .31

 

כן. המשרד מבקש לדעת את הזמינות לביצוע העבודות. האם מדובר בקרקע מפותחת עליה כבר ניתן לבצע התקנות, תשובה: 

 האם מבחינה תכנונית הדבר אפשרי בכלל, האם נדרשות עבודות הכנה, היקף העבודות ולוחות זמנים וכדומה. 

 

 האם הרשות המקומית פטורה מלהשתתף בעלויות? .32

 

כן. הרשות המקומית נדרשת לספק אתר מוכן ולאחר פיתוח להצבת המתקנים. זו ההשתתפות העצמית שלה. לא  תשובה:

 נדרשת השתתפות כלשהי בעלויות רכישת והתקנת המתקנים.

 

 

 ?2וגם מתקן  1מגיעים גם מתקן  3אקונומי -האם לרשות מקומית בדירוג סוציו .33

 

לי שכל רשות מקומית יכולה לבקש, על פי גודל הרשות והרמה תשובה: הנוהל קובע מה מספר המתקנים המקסימא

כלכלית של הרשות. מדובר במספר מקסימאלי להגשת בקשות ולא למספר המתקנים שיותקנו בפועל. מספר -חברתית

המתקנים שיותקנו בפועל בכל רשות ייקבע על פי הניקוד הסופי, מספר הבקשות שיוגשו, תקציב המשרד לפרויקט ועוד 

 אחרים.  מדדים

האם אין באפשרותנו להגיש בקשה עבור אף אחד . בקול קורא המצורף מ.א. משגב לא מוזכרת כלל 22, עמוד 1בנספח ב' .34

 (.2מיישובנו )יש לנו מספר ישובים במדד חברתי כלכלי 



 

 תשובה: המועצה האזורית משגב היא חלק מהגליל ועל כן רשאית להגיש בקשות במסגרת הנוהל.  

 

מדשא . נשמח לדעת את העלות הנוספת המתבקשת לשדרוג. נים לבחון אפשרות לשדרוג מתחמי המשחקיםאנו מעוניי .35

  .מהצללת מפרשים להצללה מלאה, סינטטי ליציקת גומי

 

מצורפת טבלה מסודרת. המשרד טרם חילק את העבודה בין החברות השונות, ואינו יודע לומר מי תהיה החברה תשובה: 

שתעבוד בשטח רשות מקומית כלשהי. הטבלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ויודגש כי הרשות המקומית יכולה לבצע את 

לוקת החברות לביצוע בכל רשות תהיה נתונה יובהר כי ההחלטה בדבר חהשדרוגים עצמאית או באמצעות חברות אחרות. 

 א תלות בכל הנוגע לשדרוגים וכו'.למשרד בלבד ולל

 

תוספת מחיר בגין  

 –הצללה מלאה 

 פסגות

תוספת מחיר בגין 

 גנית –הצללה מלאה 

תוספת מחיר בגין 

 פסגות –יציקת גומי 

תוספת מחיר בכין 

 גנית -יציגת גומי 

 ₪  81,030 ₪ 24,420 ₪  72,890 ₪ 24,420 1דגם 

 ₪  72,270 ₪ 21,780 ₪  65,010 ₪  21,780 2דגם 

 ₪ 84,410 ₪ 25,740 ₪  76,830 ₪.  25,740 3דגם 

 ₪  82,125 ₪  24,750 ₪  73,873 ₪ 24,750 4דגם 

 

 אלו את ניצן – 5דגם מספר 

 מע"מ₪ +  72000        תוספת שדרוג לגומי

 מע"מ₪ +  72000     תוספת להצללה מלאה

 

 אלו את ניצן – 6דגם מספר 

 מע"מ₪ +  79200        תוספת שדרוג לגומי

 מע"מ₪ +  79200     תוספת להצללה מלאה

 

הזכרתם   במקום אחר 1-4 סטטיסטייםמהמתחמים.... יוקמו באזורים  50%נאמר לפחות  – 12סעיף   3בקול קורא עמ'  .36

וטווח  2008 –שכאלו. המדד החברתי היחיד שמצאתי הוא מ היכן ניתן למצוא אשכולות סטטיסטיים  "אשכול סטטיסטי".

 אודה להפנייתי ללוח הרלוונטי. כפי שנחתם. 1-10ולא  1-20המדד שלו הוא 

 

. המשרד מתמקד בקול קורא זה רק באזורים 1-20הוא המדד הרלוונטי. טווח המדד שלו הוא  2008המדד משנת תשובה: 

 לא רלוונטיים לקול קורא זה.  20-ל 9טטיסטיים בין . אזורים ס8-ל 1סטטיסטיים בטווח שבין 

 

 האם ניתן לבקש גן שעשועים שאינו נמצא בתחומי ישוב אחד אלא בשטח מועצתי המשרת מספר יישובים? .37

 

גן השעשועים יכול לשרת מספר ישובים בו זמנית. יחד עם זאת, הניקוד יתבצע על פי מיקומו המדויק של גן תשובה: 

 השעשועים. 

 

במניין התושבים לצורך החישוב יש למנות את תושבי כל הישובים הסמוכים למתחם אליו מתייחסת הבקשה שייהנו מן האם  .38

 ?והשימוש ב

 

 , הניקוד יתבצע על סמך המיקום המדויק של גן השעשועים והיישוב בו הוא יותקן בפועל. 37תשובה: בהמשך לתשובה 

 

מתקני שעשועים שונים,  6מ"ר לפחות, בו מותקנים לפחות  200ח של "לצורך ההגדרה, כמתחם שעשועים יחשב אתר בשט .39

 האם במניין מתקני השעשועים ניתן לכלול גם מתקני ספורט? או שעשועים בלבד? ללא קשר לגודלם".

 



 תשובה: מתקני כושר פתוחים יכולים להיחשב בספירה של הרשות המקומית.  

 

ילדים. לא מצוין  100תושבים, ומתוכם לפחות  500יישוב בו רוצים להקים את מתקן השעשועים חייבים להיות בו לפחות  .40

תושבים. באף אחד מיישובי המועצה הנכללים בנוהל )נספח ב'  500בסעיף ע"פ אילו נתונים ושל איזו שנה ייבדק הנתון כי יש 

(. 2016בשנה )ע"פ נתוני הלמ"ס  23%. יישוב בצמיחה של 430מלבד יישוב אחד תושבים,  500אין  2016( ע"פ נתוני הלמ"ס 1

תושבים ביישוב. איזה דו"ח הוכחה נוכל לצרף כדי להוכיח את מספר התושבים ביישוב, והאם  500, יש כבר מעל 2017בשנת 

 נוכל לעמוד בכך בתנאי הסף בנוהל? אחרת המועצה לא תוכל להגיש בקשה לנוהל.

ייחס לקול קורא. בכל מקום בו ישנה מדידה של מספר התושבים, המדידה תתבצע על סמך נתוני הלמ"ס תשובה: בהת

או על סמך נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר. ניתן לצרף מסמך רשמי ממרשם  ,2016, קרי לשנת העדכניים ביותר

 האוכלוסין ממשרד הפנים על מספר התושבים.   

 

, האם הנתון ביחס לכל תושבי המועצה או רק לתושבי היישובים 3סעיף  (3-4מצטברים: )עמוד לגבי סעיף ג' תנאי סף  .41

 ?1הנכללים בנספח ב'

 

בהתייחס ליישובים במועצות אזוריות בפריפריה החברתית ולשכונות בפריפריה החברתית, ההתייחסות לגבי מספר תשובה: 

התושבים ומספר הילדים תהיה אך ורק ביחס למספר התושבים ביישובים ובשכונות הנכללים בפריפריה החברתית ולא 

בכל מקרה בו רק שכונות הרי שבמועצות אזוריות, בהתייחס לשכונות וליישובים בהתייחס לכלל תושבי הרשות המקומית. 

מסוימות ורק ישובים מסוימים במועצה אזורית נכללים בפריפריה החברתית, יש להתייחס אך ורק אליהם ולא לכל שטח 

רק ביישובים ורק בשכונות הנכללים  או מספר הילדים הרשות המקומית. דהיינו, יש לספור את מספר התושבים

 . ת ולא בכל הרשות המקומיתבפריפריה החברתי

)ע"פ נספח א' נראה של היישוב אך לא כתוב   קט?רשות או של היישוב בו יוקם הפרוימצב סוציואקונומי של כל ה -סעיף א' .42

 .כאן במפורש(

 

 בהתייחס ליישובים במועצות אזוריות, הכוונה לסוציואקונומי של היישוב ולא של המועצה. תשובה: 

 

)ע"פ נספח א' נראה של היישוב אך לא כתוב כאן   ? )1בכל יישובי הרשות או רק ביישובים הנכללים בנספח ב'  0-13אחוז בני  .43

 במפורש(

 

יש לשים לב רק בהתייחס ליישובים הנכללים בפריפריה החברתית ולא בהתייחס לכלל שטח הרשות המקומית.  תשובה: 

 .0-9שטווח הגילאים שונה ל 

 

 א אין כרטיס פרויקט. בקול קור .44

 

 נספח א' טופס הבקשה הוא כרטיס הפרויקט.   תשובה: 

 

 

 האם יש לצרף את נספחים ב' וג'.  .45

 

 לא.    תשובה: 

 

 כלל עלות תכנון? עלות פיקוח?יהאם ניתן לה -(20בטבלת התקציב )עמוד  .46

 

     הוצאות תכנון ופיקוח.  12%-כן. המשרד יכיר בתשובה: 

 

 

 בקשה לפרויקט גם בשטחי קיבוצים ללא זכויות במקרקעין של המועצה.האם ניתן להגיש  .47



 

     שהקרקע רשומה על שם הקיבוץ. בעלות על הקרקע של קיבוץ או מושב תחשב כבעלות לכל דבר.   ךבכפוף לכתשובה: 

 

 לגני שעשועים: חלץ, כפר סילבר וברכיה.   יישובים הזכאים 3לרשימת היישובים מופיעים רק  1בנספח  .48

 

 יתר הישובים אינם פריפריה חברתית. תשובה: רק ישובים אלה נכללים תחת הגדרות הפריפריה החברתית. 

 

 

לטובת הרשות מספקת ? העברת  "בעלות הרשות על הקרקע" האם התחייבות היישוב להעברת הקרקע -בנוגע לדרישת הסף .49

 דש.קרקע מהיישובים לרשות אורכת זמן רב ברמ"י ולא ניתן לבצע זאת בחו

 

 תשובה: כאמור לעיל, בעלות של ישוב על הקרקע תחשב כבעלות. 

 

 מעמדנו? מהו לפיכך 1ב בנספח לא מופיעה אך 4 שבעמוד המקומיות הרשויות ברשימת מופיעה יבנה חבל האזורית המועצה .50

 

 המועצה נכללת באופן מלא בפריפריה החברתית על כל יישוביה.    תשובה: 

 

 

 ההגדרה? על עונה מקרקעי מישראל רשות מול המדובר הישוב של חכירה חוזה הצגת בקרקע האם זכות הוכחת .51

 

 כן.    תשובה: 

 

 גבוהה? אין יותר ברמה ישוב שניתן לבחור או 1-4 ברמה ישוב דווקא לבחור חייבת 1-4 חברתית ברמה שמוגדרת רשות האם .52

 .הישובים לרמת אלא רק הרשות רמת לעניין במסמך זה בנושא התייחסות

 

. במידה ואין לה די ישובים בדירוג זה, היא 1-4מהמתקנים ביישובים ברמה  50%המועצה נדרשת להקים לפחות תשובה: 

 . 8-10. לא תאושר התקנה ביישובים בדירוג 5-7יכולה להקים את המתקנים ביישובים בדירוג 

 

 

 מתחמי מספר חלקי 0-13הילדים צבגילאים  כמספר ה' בטבלה, המוגדר סעיף של הניקוד חישוב לאופן הסבר ישנו 12 בעמוד .53

מתחמי  למספר רק להתייחס יותר נכון לא נפרדים מישובים במועצה הבנויה הרשות. האם בשטח הקיימים השעשועים

 .נפרדת כיחידה פועל ישוב כל שבאותו ישוב? הרי השעשועים

 

 לא. ההתייחסות למועצה אזורית הינה כמכלול ולא ליישוב פרטני. תשובה: 

 

 האם המועצה המקומית ע'גר רשאית להגיש בקשה לקול קורא זה והיכן ניתן להוריד את טפסי הבקשה?  .54

 

המועצה רשאית להגיש בקשה. הטפסים נמצאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תשובה: 

 בלשונית מידע.  

 

האם מדובר במתחם  מה מתחמים סה"כ הרשות יכולה להגיש,לא ברור מהטבלה כ. תושבים 58,141ת גת מונה יהרשות קרי .55

בנוסף, אם ברצוננו להגיש גם . (4 –מתחמים? )קרית גת מדורגת חברתית  3גדול ( ובנוסף למתחם זה עוד \בינוני\אחד )קטן

 .עבור הקמת פארק האם נכלל בבקשות הנ"ל

 

מתקנים, קטנים או  2-ות רשאית להגיש בקשה לבהתאם לקול קורא המתוקן, ובהתייחס לקריית גת בלבד. הרשתשובה: 

בקשות  2בינוני(. בנוסף, הרשות יכולה להגיש עוד  1-קטן ו 1בינוניים או  2קטנים או  2בינוניים על פי שיקול דעתה )

 למתקנים גדולים. 



 

נרשם המושג "אזור סטטיסטי". האם הכוונה ל"אשכול סטטיסטי"? )אזור סטטיסטי הינה משבצת  12סעיף  ,3בעמוד  .56

 פיון סוציואקונומי כלשהו(. אוגרפית שרירותית של הלמ"ס ללא אגי

 

 .  1-4כן. הכוונה לאזורים סטטיסטיים באשכולות  תשובה:

 

 

תחם נוסף בכל קטגוריה ) קטן, בינוני, גדול(. האם מתחם בינוני מצוין שטח מתחם ושטח מ , גודל המתחם:13, סעיף 3בעמוד  .57

 מ"ר? או רק אחד מהם? 375מ"ר, ובנוסף גם שטח של  390)לדוגמא( צריך להכיל שטח של 

 

 נדרש שטח מסוים. לא מדובר בשטחים מצטברים.    4נדרש שטח מסוים ולדגם  3רק אחד מהם. לדגם  תשובה:

 

יקט מוגש עבור כל חרי חיפוש מעמיק(? האם כרטיס פרוהפרויקט? לא מצאנו באתר שלכם )אהיכן ניתן למצוא את כרטיס  .58

 מתחם בנוסף לטופס הבקשה ?

 

 את כרטיס הפרויקט יש להגיש פעם אחת בלבד עבור כל המתחמים. כרטיס הפרויקט נמצא בנספחים.  תשובה:

 

: המידע העדכני 2016באוכלוסיית הרשות המקומית, עפ"י נתוני הלמ"ס המעודכנים לשנת  0-13, סעיף ב', אחוז בני 11בעמוד  .59

, מופיע 2015? בנתונים של 2016. כיצד נוכל להשיג/לקבל את הנתונים לשנת 2015ביותר שיש בידינו מהלמ"ס הוא לשנת 

מסך האוכלוסייה,  0-13אם לזה הכוונה? האם כדי לחשב את האחוז של בני ה    .0-13, ולא 0-14מספר התושבים בגילאים 

 (?14) 0-13אתם מתכוונים שנחלק את מספר התושבים הכללי בעיר במספר התושבים מגיל 

 

, קיימים 2017, שפורסם בפברואר 2016המעודכן לשנת  . בקובץ הלמ"ס0-9ראשית, המספר המעודכן הוא גילאי  תשובה:

 ניתן למצוא את הקובץ באתר האינטרנט של הלמ"ס. . נתונים אלה הינם באחוזים.  0-9נתונים לגבי גילאי 

 

בשטח הרשות המקומית חלקי מספר מתחמי השעשועים הקיימים בשטח  0-13,סעיף ה', מספר הילדים בגילאי 11עמוד  .60

 בשטח הרשות. כיצד עלינו לחשב זאת? 1-14שוב, הנתונים שבידינו מעידים על מספר הילדים בגילאי הרשות המקומית: 

 

 . 2018. נתונים אלה קיימים בלמ"ס על סמך קובץ חדש שפורסם בפברואר 0-9על פי התיקון, מדובר בילדים בגילאי  תשובה:

 

 או בכתב יד? WORDורק להזין נתונים רלוונטים ב האם לערוך באופן ממוחשב  , טופס הבקשה: 2, סעיף יב', 15עמוד  .61

 

 לשיקולכם.   תשובה:

 

 יש לנו רק שני מתחמים(? –האם ניתן למחוק סעיפים מיותרים )כמו פירוט של מספר מתחמים שמיותרת עבורנו  .62

 

 אין לעשות שינוי כלשהו בטפסים.  תשובה:

  

 בשטח הרשות המקומית/השכונות/היישובים: 0-13בגילאי כשאנחנו מתבקשים למלא את הסעיף הבא: מספר הצעירים  .63

 האם אנחנו נדרשים להזין את הנתונים של הצעירים בשטח של הרשות או השכונות? 

 

רשות מקומית שנכללת באופן מלא בפריפריה החברתית תתייחס לכלל הצעירים ברשות. רשות מקומית שרק  תשובה:

, תתייחס אך ורק לסך הצעירים בשכונות הנכללות בפריפריה החברתית ולא שכונות מסוימות נכללות בפריפריה החברתית

 בהתייחס לכל שטח הרשות.  

 

ברצוני לברר האם כפר נהר הירדן  ראיתי שהמשרד לפיתוח הנגב והגליל פירסם קול קורא בנושא מתקני שעשועים בפריפריה. .64

ליד גבעת אבני רשאי להגיש בקשה למתקנים  יל התחתוןשהינו כפר נופש לילדים המתמודדים עם מחלות כרוניות הנמצא בגל

 בשטחו ישירות אליכם.



 

 מקומיות רשאיות להגיש בקשות. הרשויות המקומיות קובעות את מיקום המתקנים בפועל. רק רשויות  תשובה:

 

קטן ואחד  , לפי הקול הקורא נוכל להגיש בקשה לשני מתחמים אחד4תושבים בסוציו אקונומי  17,000אנחנו רשות עם  .65

 בינוני? האם הבנו נכון?

 

 כן.תשובה: 

 

 האם אתם יכולים לפרט את עלויות השדרוגים. .66

 

או תאורה וזה שונה מרשות לרשות. השדרוגים )תאורה ומתקני  תשובה: המשרד אינו יודע את העלות של התקנת מזרקה

 שתייה( אינם חלק ממכרז זה והמשרד לא ביקש בגינם הצעת מחיר. 

 

 להגיש בקשות עבור גנים קיימים שבהן יש מתקני משחק ישנים שנפסלו לשימוש והעיריה תפרק ותסלק מהשטח?האם ניתן  .67

 

    לא. המשרד מעוניין להקים מתקני שעשועים באתרים חדשים בלבד ולא לשפץ אתרים קיימים. תשובה: 

 

 האם ניתן להגיש בקשה ליותר מתחם אחד בשכונה? .68

 

בהגשה תחת סעיף הפארקים או במקרה בו המשרד ישתכנע כי מדובר בשכונה גדולה יחסית  במקרה בו מדוברתשובה: ניתן 

 ילדים.  750-הגבוה מ 0-9עם מספר ילדים בגילאי 

 

 ?האם החברה תבצע גם משטח של דשא סינטטי והצללות למתקני המשחק .69

 

 תשובה: כן.

  

במסגרת הכנותינו להגשת בקשה לתמיכה, היינו מעוניינים לברר האם חל איסור מסוים על הקמת מספר מתקני משחקים  .70

בהינתן, כמובן, שאותו מתחם עומד בכל  – מתקני שעשועים שונים בשטח אחד גדול(  3 -באותו מתחם )לצורך ההמחשה

 המתקנים(.  3את כל והוא מספיק גדול בשביל להכיל  1-4הדרישות )אזור סטטיסטי 

 

 תשובה: ניתן רק במקרה והרשות מגישה בקשה תחת סעיף הפארקים.  
 

 האם המועצה יכולה לתעדף את החברה שתספק את המתקנים מבין החברות שזכו במכרז.  .71

 

 תשובה: המועצה יכולה לבקש דגם מסוים. ההחלטה אודות החברה שתתקין את הדגם נתונה לשיקול דעת המשרד בלבד.   
 

 .4-ו 3יותקנו שני מתקנים  -.במתחם הבינוני 2-ו 1במתחם הקטן יותקנו שני מתקנים דגמים  .72

 

 .   4או דגם  3. במתחם הבינוני יותקן דגם 2או דגם  1תשובה: לא. במתחם קטן יותקן דגם 
 

לשני מתקנים/  אם אין עמידה בתנאי סף למתקן בינוני )ויש לנו זכאות בסיסית למתקן כזה(, האם ניתן להגיש בקשה .73

 מתחמים קטנים.

 

המופיעה בקול  תשובה: כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשות לגודל מתחמים ומספר מתחמים בדיוק כפי שרשום בטבלה

    קורא. 



 

הבהרה ברורה לגבי הסוציואקונומי היישובי: באם אין אישור לשני מתקנים קטנים, האם המתקן היחיד חייב לקום רק  .74

 .1-4ביישובי 

 

-8. לא תאושר הקמת מתחמים ביישובים 1-4מהמתחמים חייבים להיות מוקמים ביישובים  50%תשובה: במועצות אזוריות 

10     . 

 

 האם שטח המוגדר שצ"פ מספק לצורך הגשת בקשה.  .75

 

 תשובה: כן. 

 

תושבים. השאלה היא אלף תושבים למרות שבפעול יש פחות  42 -חריש הינה עיר בהקמה, לפי החלטת ממשלה היא נחשבת כ .76

 כמה מתקני שעשועים מגיעים לחריש?

 

תשובה: מספר המתקנים ייקבע על פי מספר התושבים ומספר הילדים בפועל. ככל שהרשות המקומית תספק אסמכתא 

כתובה, חתומה ורשמית ממשרד הפנים על פיה נקבע כי יש להתייחס לחריש על פי החלטת הממשלה כאל רשות מקומית 

 . , לכל דבר וענייןאלף תושבים, המשרד יפעל על פי החלטת הממשלה והאסמכתא ממשרד הפנים 42בעלת 

 

האם נדרשים להגיש טופס בקשה  האם מתחשבים ברמה החברתית כלכלית של הישוב או של המועצה? -בניקוד הבקשות  .77

 נפרד לכל ישוב?

 

 תשובה: של היישוב.  

 

 (, האם ניתן להגיש אישור של החטיבה להתיישבות בשטחי איו"ש?נדרש אישור של מינהל מקרקעי ישראל )חכירה .78

 

 תשובה: אישור של רמ"י או המנהל האזרחי.   

 

 האם יש הגבלה על מספר ההגשות? .79

 

 תשובה: כן. כמפורט בטבלה.   

 

שונות, הא יוכלו להגיש בקשות נוספות. במועצה אזורית ישנם ישובים ברמות  1-3ברמה חברתית כלכלית   כתוב שרשויות .80

כבקשות נוספות למועצה אזורית שאינה זכאית לכך  1-3ניתן להגיש בקשות נוספות בגין ישובים בעלי רמה חברתית 

 כמועצה. 5כמועצה? לדוגמא רמה חברתית כלכלית 

 

 תשובה: כמות הבקשות נקבעת על פי דירוג המועצה.    

 

מסתמכת על מספר תושבים, האם במועצה אזורית, בה רק ישנה נוסחה לחישוב מספר הבקשות האפשרי לתקצוב. הנוסחה  .81

 חלק מהישובים נכללים בקול קורא, מסתמכים על כלל תושבי המועצה או רק על תושבי הישובים הספציפיים?

 

 תשובה: רק על תושבי היישובים הספציפיים.     

 

לית שונה, אין אפשרות למלא לכל ישוב כאשר רוצים להגיש בקשות למספר ישובים במועצה אזורית בעלי רמה חברתית כלכ .82

 בנפרד את רמתו. הטופס אינו מותאם לכך. איך למלא את הטופס?

 

 תשובה: הטופס תוקן. ליד כל מתחם יש לרשום מיקום מדויק.      



 

 

 


