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קול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי 

 הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

 

 

 

 

לרשויות לסייע  ומודיע על כוונת"המשרד"(  -)להלן  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית בהתקנת מתקני שעשועים בתחומן. לצורך הנושא, 

חברות בתחום. החברות אחראיות על תכנון, ייצור, הספקת  3המשרד התקשר חוזית עם 

והתקנת מתקני השעשועים ברשויות המקומיות. מימון המתקנים יתבצע על ידי המשרד, באופן 

קול קורא זה. רשויות מקומיות המעוניינות במתקני שעשועים, מתבקשות שיפורט במהלך 

 להגיש בקשה בכתב למשרד, באופן שיפורט בקול קורא זה. 

וזאת וחיזוק חיי הקהילה המקומית, ציבוריים חשיבות רבה בקידום פרויקטים  הרואהמשרד 

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

להעמיד תקציב המשרד  לצורך קידום הנושא החליטחיי התרבות, הקהילה והספורט. פיתוח 

 .לרכישת והתקנת מתקני שעשועיםייעודי 

 

 : קול קוראמטרת ה .א

ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה,  ,2019-ו 2018במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 

ת מתחמים עם מתקני משחקים מאובריאות ואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת 

 .בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

דן חברות: פסגות, גנית ואלו את ניצן שתפקי 3לצורך הפעלת התוכנית, המשרד התקשר חוזית עם 

הוא לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין מתקני שעשועים במתחמים שונים. יודגש כי במסגרת קול 

קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות לביצוע אלא תעבודנה ישירות מול אחת 

החברות שתספק ותתקין את המתקנים באתר שייקבע על ידי הרשות המקומית ובתקציב 

 שרד, כמפורט בקול קורא זה. ובתנאים שייקבעו על ידי המ

הקול קורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהתקנת 

 מתקני שעשועים בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא. 

 

 

 

לרכוש ולספק מתקני שעשועים לרשויות   ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 

המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, באמצעות חברות לייצור וייבוא מתקני שעשועים שזכו 

 במכרז פומבי לנושא שפורסם על ידי המשרד. 
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 : למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים .ב

 בלבד.  2018הקול קורא הינו לשנת  .1

הקול קורא הינו להתקנת מתקני שעשועים חדשים בלבד. המשרד לא יממן שיפוץ של מתקני  .2

 שעשועים קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית. 

שיותקנו  המתחמים ודגם המתקניםבהתאם לתוצאות הקול קורא, המשרד ייקבע את מספר  .3

ן תיצור קשר עם בכל רשות מקומית. אחת מהחברות הזוכות, גנית, פסגות או אלו את ניצ

הרשות המקומית ותבצע מולה את הליכי התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנה. התשלום 

 יבוצע מהמשרד לחברה. 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות שיוגשו. הבקשות תנוקדנה  .4

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

 על פי תוצאות הקול קורא. 

בקשות שיגישו שעשועים לכל הרשויות המקומיות  תחמיהמשרד אינו מתחייב להקצות מ .5

שעשועים ייקבע על ידי המשרד  יוקמו מתחמילקול קורא זה. מספר הרשויות הסופי בהן 

 קוד של הקול קורא. בהתאם לתקציב שיוקצה לנושא, מספר הבקשות שתוגשנה והני

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

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

חודשים מיום קבלת הודעת המשרד אודות מספר המתקנים וסוג  6-לא יאוחר מוגידור, 

הכשרת הקרקע, עבודות הפיתוח והתשתיות  הרשות המקומית. המתקנים שיותקנו בשטח

הינן באחריות ובמימון הרשות המקומית בלבד. עבודות אלה מהוות את ההשתתפות העצמית 

לא נדרשת השתתפות כלשהי בעלויות רכישת והתקנת של הרשות המקומית בפרויקט. 

 המתקנים. 

. באחריות הרשות המקומית לשתף 1/4/2019-התקנת המתקנים תושלם לא יאוחר מיום ה .7

פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון והביצוע. במקרים בהם יסתבר למשרד כי 

הרשות המקומית אינה משתפת פעולה ומעכבת או מונעת את ביצוע העבודות, המשרד רשאי 

 רשות.  לבטל את התקנת המתקנים בשטחי אותה

הרשות המקומית רשאית האחריות על ביצוע העבודות הינה של הרשות המקומית בלבד.  .8

לקבל שירותים מקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. המשרד לא ישלם תמורה כלשהי או 

תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד יהיה 

 נת מתקני השעשועים.  לחברה עבור ביצוע אספקת והתק

מתקני השעשועים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש  .9

 במתקנים. 

 מתקני השעשועים לא יותקנו בשטח בית ספר, גן ילדים, מעון יום וכדומה.  .10
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הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו מתקני השעשועים, לרבות תחזוקה  .11

תיקון תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות ביטוח, , שוטפת, ניקיון

 ידי החברה למתקנים עצמם, כפי שיפורט בקול קורא זה. שתינתן על 

רשות מקומית שתגיש בקשה למתחם כלשהו, לא על פי דרישות קול קורא זה, דהיינו לתא  .12

 . שטח הקטן מהשטח המינימאלי הנדרש לעיל, בקשתה תיפסל

 באשכולות מהמתחמים שיאושרו לרשות מקומית יוקמו באזורים סטטיסטיים 50%לפחות  .13

, היא תוכל 1-4בדירוג  באשכולות . במידה ולרשות מקומית אין אזורים סטטיסטיים1-4

. במידה ולרשות המקומית אין 5-8 באשכולות להקים את המתחמים באזורים סטטיסטיים

הקים את המתחמים באזורים אחרים. במועצות , היא תוכל ל8אזורים סטטיסטיים עד דירוג 

. במידה ובמועצה אין 1-4מהמתחמים יוקמו ביישובים ברמה חברתית  50%אזוריות, לפחות 

, המועצה תוכל להתקין את המתחמים ביישובים ברמה חברתית כלכלית 1-4ישובים בדירוג 

. לא תאושר 8-10. בכל מקרה, לא תאושר הקמת מתחם ביישוב ברמה חברתית כלכלית 5-7

נמוך  0-13תושבים ומספר הילדים בגילאי  500-הקמת מתחם ביישוב שמספר תושביו נמוך מ

-נמוך מ 0-13ילדים. לא תאושר הקמת מתחם בינוני ביישוב שמספר הילדים בגילאי  100-מ

 500-נמוך מ 0-13ילדים ולא תאושר הקמת מתחם גדול ביישוב שמספר הילדים בגילאי  250

 ים. במועצה אזורית לא תאושר הקמת יותר ממתקן אחד ביישוב אחד.  ילד

כל מתחם שעשועים יותקן ברחוב אחר או שכונה אחרת בשטח הרשות המקומית. לא יותקנו  .14

מתחמים באותו רחוב או אותה שכונה, למעט במקרה בו הוגשה בקשה תחת סעיף  2

 הפארקים בהמשך נוהל זה. 

 

 : הגדרות .15

 "אתר פיסי בתחומי רשות מקומית, בו יותקנו מתקני משחקים לרבות קירוי, מתחם :"

המתחם ייחשב  שנדרשה על ידי המשרד במסגרת המכרז.ריבוד, הצללה וכל עבודה אחרת 

 כשטח העבודה. 

 "תמהיל המתקנים. דהיינו, סוג המתקנים וכמות המתקנים דגם מתקן שעשועים :"

דגמים למתחם קטן  2תחם ועל פי מאפייני המכרז. שיותקנו בכל מתחם, על פי גודל המ

 דגמים 2 ,(4ודגם מס'  3דגמים למתחם בינוני )דגם מס'  2, ( 2ודגם מס'  1)דגם מס' 

 (.6ודגם מס'  5ם מס' דג)גדול למתחם 

 "330-מ"ר ומתחם בגודל של כ 370-מתחם בגודל של כ – קטן": מתחם גודל המתחם 

 בינונימ"ר. לכל מתחם יותאם דגם של מתקן שעשועים בהתחשב בגודל המתחם. מתחם 

מ"ר. לכל מתחם יותאם דגם של  375-מ"ר ומתחם בגודל של כ 390-מתחם בגודל של כ –

מ"ר  440-מתחם בגודל של כ – גדולמתקן שעשועים בהתחשב בגודל המתחם. מתחם 
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ם דגם של מתקן שעשועים בהתחשב בגודל מ"ר. לכל מתחם יותא 400-ומתחם בגודל של כ

 המתחם.

 

 :תנאי סף מצטברים .ג

להשתייך לאחת מהקבוצות  להגיש בקשות לקול קורא זה המבקשתת ירשות מקומעל  .1

 :הבאות

  ,הרשויות המקומיות המשתייכות לגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל

 .1993התשנ"ג, 

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

1991. 

 ירושלים, טייבה, עילית ביתר(: המקומית הרשות שטח כל) הבאות המקומיות הרשויות ,

, הכרמל טירת ,פחם אל אום, רמלה, שמש בית, אלעד, לוד, קאסם כפר, עילית מודיעין

, ת'ג, פוריידיס, עמנואל, מלאכי קריית, קלנסוואה, טירה, ברק בני, גרביה אל באקה

 כפר, יערים קריית, עוספיא, גוש אבו, זרקא -א סר'ג, כרמל אל דלית, ערערה, רכסים

. ה"בסמ, וליה’לג’ג, קרע כפר, ארבע קריית, חריש, זמר, עירון מעלה, אל בית, ברא

 .בנימין מטה, יבנה חבל, שפיר, חברון הר, שורק נחל: אזוריות מועצות

 קול ל בקשות להגיש רשאיות הבאות המקומיות הרשויות - החברתית בפריפריה שכונות

אחת השכונות המפורטות בקול קורא שטח קורא זה, רק עבור התקנת מתקני שעשועים ב

 .15/5/2016-ה מיום 1453 מספר הממשלה בהחלטת נקבעה השכונות רשימתזה בנספח. 

בהתייחס לפרמטרים לניקוד, בקשות המוגשות תחת סעיף זה יתייחסו למספר התושבים, 

הנכללות בפריפריה  מספר הילדים וכל פרמטר אחר, רק בהתייחס לתושבים בשכונות

 ולא בכלל שטח הרשות המקומית.  החברתית

  מספר יישובים המאופיינים בהתאם להחלטת הממשלה –ישובים במועצות אזוריות 

ומפורטים בנספח לקול קורא זה. התקנת המתקנים תבוצע רק  15/5/2016-ה מיום 1453

ביישובים אלה ולא ביישובים אחרים בשטח המועצה שאינם מוגדרים כפריפריה 

בהתייחס לפרמטרים לניקוד, בקשות המוגשות תחת סעיף זה יתייחסו למספר  חברתית.

תייחס לתושבים ביישובים הנכללים התושבים, מספר הילדים וכל פרמטר אחר, רק בה

 בפריפריה החברתית ולא בכלל שטח הרשות המקומית.

 בלבד.  1-7כלכלית -ברמה חברתית )וישובים במועצות אזוריות( רשויות מקומיות .2

לחילופין, אחוז הילדים ובני הנוער ותושבים  5,000הרשות המקומית מונה לכל הפחות  .3

על פי נתוני  מסך תושבי הרשות המקומית 20%-בתחומי הרשות המקומית גבוה מ 0-9בגילאי 
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לא יוקם מתקן . או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר 2016הלמ"ס העדכניים לשנת 

 .100-נמוך מ 0-9ביישוב בו מספר הילדים בגילאי 

בחירת האתר המדויק נתונה מתקני השעשועים באתר תואמת את יעוד הקרקע.  התקנת .4

 לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית. 

מתחמים באותה שכונה, רק במידה ומספר  2הרשות המקומית יכולה להגיש בקשה להקמת  .5

 ילדים.  750-, גבוה מ0-9הילדים הכולל בשטח אותה שכונה, בגילאי 

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

במועצה אזורית, הבעלות על הקרקע יכולה להיות של המועצה או של החלות ויעודי הקרקע. 

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

 "ע הרלבנטית. התבעולה בקנה אחד עם דרישות  הפרויקט .7

דהיינו מאפשר  –החכירה מול רשות מקרקעי ישראל חייב להיות תואם לקול קורא זה  הסכם .8

 התקנת מתקני שעשועים. 

המקומית תתחייב בכתב לבטח את המתחם באמצעות פוליסה חדשה או צירוף  הרשות .9

המתחם לפוליסה קיימת, כך שהאתר, המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מלא, 

ה שייגרמו לאתר, למתקנים ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות וכל נזק או פגיע

 המקומית ולא על ידי המשרד. 

המקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה והמשרד  הרשות .11

החתימה  ייתבע, היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק נגד המשרד.

 תהיה תנאי בל יעבור לאישור הפרויקט עבור הרשות המקומית. 

 

 :דגמי מתקני השעשועים ופרטים נוספים אודות מחויבויות החברות הזוכות .ד

 ביישובי, משחק מתקני והתקנת אספקה, ביצוע, תכנון - 11/17' מס פומבי מכרזבמסגרת  .1

 :החברות זכו,  21.08.2017ביום  המשרד ידי על שפורסם והגליל הנגב, החברתית הפריפריה

 והתקנת ביצוע, תכנון, אספקת על אחראיות אלה חברות. "ניצן את אלו"ו "פסגות", "גנית"

 או אחת מול ישירות תעבוד מקומית רשות כל. המקומית הרשות בשטח השעשועים מתקני

 לחברות המשרד ידי על יבוצעו התשלומים. מהמשרד שתקבל לאישור בהתאם חברות שתי

 . המקומית לרשות ולא

החברות הזוכות עמדו בכל התנאי שנקבעו במכרז על ידי המשרד, והינן בעלות יכולת, ידע  .2

 וניסיון לתכנן, לבצע, לספק ולהתקין מתקני שעשועים על פי המאפיינים שנקבעו במכרז. 

 כל או/ו ונספחיו חלקיו כל על, מתקני משחקים, 1498תקן  והמתקנים שיותקנו הינם על פי ת .3

 מתקני משחק. והקמת לתחזוקה והנוגע אליו בנוסף או במקומו יבוא אשר אחר תקן



 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

6 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

שנים, כל חברה  10-ל 5לכל המתקנים תינתן אחריות מלאה על ידי החברה, לתקופה שבין  .4

 בהתאם להצעתה למשרד ובהתאם למתחם שיוקם.

 של אספקתם במהלך ויוכנו שיפותחו, בתוצרים הקניין זכויות כלכל חברה הצהירה כי  .5

 יסופקו להן המקומיות הרשויות של הבלעדית בבעלותם יהיו, זה מכרז לפי המתקנים

המתקנים. אין ולא יהיה באספקה של המתקנים לרשויות המקומיות או השימוש בהם ע"י 

 הרשויות המקומיות, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו.

להתקנת המתחמים והמתקנים בכל ישוב ייקבעו בין המשרד לבין המדויקים לוחות הזמנים  .6

החברה. הפגישות להקמת המתחמים והתקנת המתקנים בין החברה לבין עובדי הרשות 

 המקומית, תתואמנה עצמאית על ידי החברה.

על החברה להגיע לאתרים בהם יוקמו המתחמים יותקנו המתקנים, למדוד את גודלם  .7

 ן את דרכי הגישה אליהם לצורך ביצוע כלל העבודות הנדרשות.המדויק ולבחו

יום מיום קבלת  60החברה נדרשת להשלים את עבודות התקנת המתקנים באתר כלשהו, עד  .8

צו התחלת עבודות ועמידת הרשות המקומית בכל התחייבויותיה )תשתיות, הכשרת קרקע 

 ד. וכדומה(. כל חריגה מלוחות הזמנים מחייבת את אישור המשר

 של והתקנה ביצוע, אספקה, תכנון לצורךהחברה הזוכה תעסיק את כל כוח האדם הנדרש  .9

 . לכך ומיומן מקצועי אדם כוח יהיה האדם כוח.והמתקנים המתחמים

המתחם אינו כולל את התאמת שטח האתר והשקעה לגבי כל אחד מהמתחמים יובהר כי  .10

בפיתוח סביבתי, לרבות עבודות עפר, מים, חשמל וגידור. האחריות לכך, לגבי כל המתחמים, 

חיפוי המתקנים )דשא סינטטי( והצללת המתקנים יחד עם זאת, הינה של הרשות המקומית. 

הרשות ו על ידי החברה.  )הצללת מפרשים( הינם חלק בלתי נפרד ממאפייני כל מתחם ויסופק

המקומית, רשאית, על חשבונה, להחליף את חיפוי המתקנים ליציקת גומי ולהצללה מלאה. 

המשרד יעדכן כל רשות מקומית המעוניינת בכך מה המחיר שהחברה הציעה למשרד עבור 

יציקת גומי והצללה מלאה, והרשות המקומית רשאית להזמין זאת מהחברה או מכל גורם 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.אחר על 

החברה אחראית לעמידת כל המתקנים בתקן הישראלי ולטיב, האיכות וחוזק החומרים.  .11

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

בשלמותם למתקנים. החברה מתחייבת לספק למתחם ולמתקנים שהותקנו על ידה אחריות 

 עתה במסגרת המכרז. מלאה, בהתאם להצ

עם נציגי הרשות המקומית ויערכו סיור באתר המיועד להתקנת נציגי החברה ייפגשו  .12

 1:100המתקנים. החברה תגיש לרשות המקומית תוכנית העמדת המתקנים באתר ביחס של 

כולל מרחקי בטיחות של כל מתקן. תחילת העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר אישור 

 הרשות המקומית.
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חברה תספק לנציג הרשות המקומית את תוכנית המתקנים כולל מרחקי בטיחות, מפרטים ה .13

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

 התקנים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך למתקנים לפני ההתקנה.

יקה של מכון התקנים לכל מתקן לאחר גמר הביצוע, על החברה לספק לרשות המקומית בד .14

משחקים, הוראות אחזקה של המתקנים, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, תעודת 

אחריות לכל המתקנים על פי המפרט הטכני של כל יצרן. במידה ואחד הבודקים מצא ליקוי 

כלשהו, על הזוכה לתקן על חשבונו כל פגם שיימצא במתקן על ידי הבודק ולבצע בדיקה 

 וזרת על חשבונו. ח

החברה מתחייבת להעסיק מנהל עבודה בכל אחד מהאתרים בהם יותקנו המתקנים ולהשגיח  .15

ברציפות על ביצוע העבודות. בכל מקרה לא יישאר בשטח מתקן בשלבי הרכבה ללא שמירה 

 על ידי הזוכה )לרבות קבלני ביצוע מטעמו(. 

ות עובדים ו/או עובדי קבלני את מלוא האחריות בנוגע לבטיח העל עצמ תלוקח חברהה .16

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

 אירוע חריג כלשהו. 

גדר כל אחד מהאתרים בהם יותקנו המתקנים בצורה תקנית במשך תקופת החברה מתחייב ת .17

יידרש גידור קבוע הביצוע ועד להעברת האתרים לאחריות הרשות המקומית. במקרה בו 

 לאתר לאחר גמר העבודות, האחריות על כך תחול על הרשות המקומית.

 חזיק את אתרי ביצוע העבודות בצורה מסודרת ונקייה. ת חברהה .18

ביטוח ציוד מכני הנדסי, ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  )לגבי לחברות יש  .19

אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי, כנדרש טוח ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה(, בי

 במסמכי המכרז. 

 חלקיו בכל 1498 התקן תו בדרישות יעמדו זה מכרז במסגרת שיותקנו המשחקים מתקני כל .00

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

 .1498 התקן תו לדרישות בהתאם המתקנים של באתר התקנה אישור למתן התקנים

המלאים של המכרז ומחויבויות החברה הזוכה  פרטיםהרשות המקומית יכולה לבחון את ה .01

תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתקני משחק, ביישובי  11/17במסגרת "מכרז פומבי מס' 

הפריפריה החברתית, הנגב והגליל" שפורסם על ידי המשרד, ומופיע באתר האינטרנט של 

 galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tender1117.aspx-http://negevמשרד  ה

 

 ותקצוב המשרד: רשות המקומיתהשיעור השתתפות  .ה

http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tender1117.aspx
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הרשות .המקומית תמורה כלשהיהחברה אינה רשאית לבקש מהרשות כאמור לעיל,  .1

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

 זה.

 :המתחמים והדגמיםעלות  .2

 ₪.  253,370-ל₪  203,000עלות כוללת מע"מ בין  2-ו 1מים מתחם קטן, דג .א

 ₪.  291,040-ל₪  256,500: עלות כוללת מע"מ בין 4-ו 3ם מימתחם בינוני, דג .ב

 ₪.  350,000: עלות כוללת מע"מ 6-ו 5ם מימתחם גדול, דג .ג

והמשרד ישלם את התמורה  באופן מלא על ידי המשרד תוקצבנהכאמור לעיל, עלויות אלה ת

 . לחברה

 :מספר המתחמים וסוג המתחמים אותן כל רשות מקומית רשאית להגיש .3

מספר התושבים 

רשות שטח הב

)נגב,  המקומית

גליל, פריפרירה 

או /חברתית( 

בשטח השכונות 

או היישובים 

הנכללים 

בפריפריה 

 החברתית.

מתחם קטן 

)על  0-ו 1דגמים 

הרשות לציין 

בבקשתה עדיפות 

או דגם  1לדגם 

0.) 

מתחם בינוני 

)על  4-ו 3דגמים 

הרשות לציין 

בבקשתה עדיפות 

או דגם  3לדגם 

4.) 

מתחם גדול 

)על  6-ו 5דגמים 

הרשות לציין 

בבקשתה עדיפות 

או דגם  5לדגם 

6.) 

רשויות ברמה 

, 1-3חברתית 

יכולות להגיש 

בקשה נוספת 

למתחמים 

נוספים בכפוף 

 לרשום להלן.

 10,000עד 

 תושבים.

מתחם קטן  - - 1

-נוסף מעבר ל

1. 

10,001-00,000 

 תושבים.

קטן או מתחם  - 1 1

בינוני נוסף 

 .1-מעבר ל

00,001-40,000 

 תושבים.

קטן או מתחם  1 1 1

בינוני נוסף 

 .1-מעבר ל

40,001-60,000 

 תושבים.

קטנים או בינוניים על פי  –מתקנים  0

 שיקול דעת הרשות המקומית. 

 

מתחמים  0 0

נוספים על פי 

שיקול דעת 
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הרשות 

 המקומית. 

 60,001מעל 

 תושבים.

קטנים או בינוניים על פי  –מתקנים  3

 שיקול דעת הרשות המקומית. 

 

מתחמים  3 3

נוספים על פי 

שיקול דעת 

הרשות 

 המקומית.

  יש לרשום את  –רשויות מקומיות הנכללות באופן מלא בנגב, בגליל או בפריפריה החברתית

 מספר התושבים המתגורר כיום ביישוב.

  יש לרשום את מספר התושבים המתגוררים בכל  –שכונות הנכללות בפריפריה החברתית

 השכונות והרחובות הנכללים בשטח הפריפריה החברתית באותה רשות מקומית.

  סעיף זה מתייחס רק לישובים במועצות אזוריות אשר אינן  –ישובים במועצות אזוריות

נכללות באופן מלא בפריפריה החברתית. במקרה זה יש לרשום את סך התושבים בכל 

 שובים הנכללים בפריפריה החברתית באותה רשות מקומית. היי

 מקומית רשות של בשטח להקים יהיה שניתן המקסימאלי המתחמים במספר מדובר 

. כלשהי מקומית לרשות שיאושר כלשהו מתחמים מספר על מתחייב אינו המשרד. כלשהי

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

 .התוכנית לטובת

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

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

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

 מית, בתיאום מול המשרד, תוכל לבקש להחליף מתחם גדול במתחם בינוני או הרשות המקו

לא תאושר החלפה למתחם גדול יותר, אלא אם ההפרש הכספי מתחם בינוני במתחם קטן. 

 ימומן באופן מלא על ידי הרשות המקומית. 

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

 הסופית הכמות. המשרד של הינה המקומית הרשות בשטח מתחם בכל שיותקנו הדגמים אודות

 ניקוד, שתוגשנה הבקשות במספר בהתחשב המשרד ידי על תיקבע שיוקמו המתחמים של

 .התוכנית לטובת המשרד ידי על שיוקצה הסופי והתקציב הבקשות

 

 הקמת פארקים .4

בהמשך לקול קורא זה, המשרד מבקש לבחון את האפשרות להקים פארקים משמעותיים עם 

 לצורך ההגדרה:מתקני שעשועים ברשויות המקומיות. 
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תושבים, רשאית להגיש בקשה תחת קטגוריה  50,000-רשות מקומית שמספר תושביה גבוה מ .1

 ..זו. בקשה זו תחשב במניין הבקשות לעיל

 דונם.  5-הקמת הפארק שטח שלא יפחת מעל הרשות להקצות לטובת  .2

השטח יהיה מפותח. במידה והשטח אינו מפותח, הוצאות הפיתוח והכשרת השטח יחולו על  .3

חודשים  6-הרשות המקומית מחויבת לסיים את הפיתוח לא יאוחר מהרשות המקומית. 

 . מקבלת אישור תקציבי מהמשרד

מתחמי שעשועים  2ויאושר תקצובם, בכוונת המשרד להקצות לטובת פארקים אלה, היה  .4

למען הסר ספק ויודגש בשנית, הסדרת תשתית חשמל  ומתן שעשועים בינוני אחד. גדולים

 ומים לשטח הפארק תהיה באחריות ובמימון הרשות המקומית.

יתרת התקציב תוקצה על ידי הרשות המקומית ממקורותיה. המשרד יממן את עלות  .5

  יחולו על הרשות המקומית בלבד.  בלבד. כל יתר ההוצאות המתחמים

 כל יתר התנאים בקול קורא, יחולו באופן מלא גם על הקמת הפארק.  .6

 הפעלת סעיף זה מותנית ביתרת תקציב לנושא זה לאחר חלוקת התקציב למתחמים לעיל. .7

 אופן ניקוד בקשות שתוגשנה תחת פרק זה, יפורט בהמשך.  .8

 

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .ו

יוגשו כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל המסמכים בקשות להתקנת מתקני שעשועים 

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל  . פניהלמטהוההתחייבויות המפורטים 

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

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

 נוסף.

ם הבאים, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם מסמכיה כל כל בקשה שתוגש תכלול את .1

 הפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים:

 הקטגוריה שלאת  יש לציין) פרויקט כרטיס בטופס(. פרויקט כרטיס להלן) מקצועי טופס .1.1

עבור כל פרויקט  יש למלא את הטופס או הטפסים הרלוונטיים( הפרויקט בכל בקשה

 :בהרחבה יפורט(, בנפרד

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

 אחר מבוקש. 

 .יובהר כי המשרד  פרטי איש הקשר אשר ידע לתת מענה מיידי לשאלות המשרד

רשאי לפנות לאיש הקשר בשאלות ובהבהרות. הפנייה תתבצע רק לאיש הקשר. 
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זמינות ומענה של איש הקשר הכרחיים לבדיקת הבקשות. העדר מענה עלול להביא 

 לאי בדיקת הבקשות ולפסילתן.  

 בו יוקם המתחם.המיקום המדויק  – מיקום 

 לביצוע העבודות להקמת המתחם. אבני דרך  - דרך אבני 

 תמונת מצב תכנונית. -סטאטוס תכנוני 

  את החלטות ועדות וגופי התכנון הרלבנטיים, ולצרף יש לפרט  –היתרים ואישורים

 התב"ע הרלבנטית. ו הבנייה יהיתר

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

 התקצוב. 

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

)למשרד שמורה הזכות לדרוש מסמכים נוספים, להנחת דעתו, לצורך הוכחת זכות 

 במקרקעין(.

 

 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .ז

  .הבקשות של כל הרשויות תנוקדנה על פי הטבלה הבאה 

  הניקוד יתבצע לכל אחד מהמתחמים בנפרד. דהיינו, ניקוד למתחמים קטנים, בינוניים

 וגדולים בנפרד. לכל אחד מהמתחמים יוקצה תקציב נפרד. 

  הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד

שתושלם  הנמוך ביותר. בשלב הראשון יאושר מתחם אחד לכל רשות מקומית. לאחר

ככל שתיוותר יתרה תקציבית, תבוצע חלוקה נוספת של וחלוקת המתחמים הראשונה, 

 הלאה.  ךמתחם שני, שלישי וכ

  לאחר שתבוצע החלוקה לעיל לגבי המתחמים הקטנים, תבוצע חלוקה באופו האופן

 למתחמים הבינוניים ולאחר מכן למתחמים הגדולים. 

 

 

 : וקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלןכל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותת

 
מקס'  אמות המידה

 נקודות

 א.
 : 0016לשנת  כלכלית על פי דירוג הלמ"ס-רמה חברתית

 :ומועצות מקומיות , מועצות אזוריותבערים

 נקודות. 20: 1-2כלכלית -רמה חברתית

20 
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 נקודות. 15: 3-4כלכלית -רמה חברתית

 נקודות. 10: 5-6כלכלית -רמה חברתית

 נקודות. 5: 7רמה חברתית כלכלית 

בשכונות )האשכול הסטטיסטי של השכונה בה יוקם המתקן יקבע את 

 :הניקוד(

 נקודות. 20: 1-2אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 15: 3-4אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 10: 5-6אשכול סטטיסטי 

 נקודות. 5: 7-8אשכול סטטיסטי 

באוכלוסיית הרשות המקומית, על פי נתוני הלמ"ס  9-0אחוז בני  ב.

 :או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר 0016לשנת  המעודכנים

 נקודות.  7: 10%עד 

 נקודות. 14: 20%-10.01%

 נקודות. 22: 30%-20.01%

 נקודות. 30: 30.01%מעל 

30 

ההשתתפות תימדד  –השתתפות עצמית של הרשות המקומית במתחם  .ג
 :בשדרוג המתחם המוצע

 נקודות. 5שדרוג דשא סינטטי ליציקת גומי: 

 נקודות. 5שדרוג הצללת מפרשים להצללה מלאה: 

 נקודות. 5מתקני שעשועים נוספים מעבר למוצע:  3 לפחות תוספת של

 נקודות 3 :תאורה למתחם

 נקודות.  2 :מתקן מים

20 

   

בשטח הרשות המקומית חלקי מספר מתחמי  0-9בגילאי מספר הילדים  ה.

 ניקודפירוט ההסבר להשעשועים הקיימים בשטח הרשות המקומית. 

  .זה מופיע מתחת לטבלה סעיףל

30 

 100 סה"כ 
 

 הסבר מפורט לניקוד סעיף ה' בטבלה:

 הסבר מפורט לניקוד סעיף ה' בטבלה: .1

 בתחומה. 0-9על הרשות המקומית לציין את מספר הילדים בגילאי  .א

, לרבות על הרשות המקומית לציין את מספר מתחמי השעשועים הפעילים בתחומה .ב

מ"ר  200לצורך ההגדרה, כמתחם שעשועים יחשב אתר בשטח של . מקתני כושר פתוחים
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מתקני שעשועים שונים, ללא קשר לגודלם. על מורשי  6לפחות, בו מותקנים לפחות 

 החתימה ברשות המקומית למלא ולחתום על תצהיר חתום בפני עו"ד לגבי סעיף זה.

תחם שעשועים יניבו תוצאה של מספר הילדים הממוצע למ 2-ו 1הנתונים של סעיפים  .ג

מתחמי  10אחד בשטח הרשות המקומית. )לדוגמא: רשות מקומית שיש בשטחה 

 ילדים(. 500ילדים, יביאו תוצאה של מתחם שעשועים אחד עבור כל  5,000-שעשועים ו

לאחר איסוף כל הנתונים מכל הרשויות המקומיות, המשרד יחשב את סך מתחמי  .ד

. מהחישוב יתקבל ממוצע לכלל יישובי הנגב, הגליל 0-9השעשועים וסך הילדים בגילאי 

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

 ויישמש כנקודת הייחוס לצורך אמת מידה זו. המשתמשים במתחם שעשועים אחד

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

 לעיל. 4לממוצע שמתקבל בסעיף 

ככל שמספר הילדים המשתמשים במתחם שעשועים אחד יהיה גבוה יותר מהממוצע  .ו

)מספר ילדים גבוה למתחם אחד מלמד על מחסור(, כך הניקוד שהרשות המקומית 

 . תקבל תחת סעיף זה יהיה גבוה יותר

  מעל  50%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה גבוה משמעותית מהממוצע, קרי, לפחות

 . נקודות 6הממוצע, תקבל 

  מעל הממוצע, תקבל  50%-ל 0.01%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מעל הממוצע, בין

 .נקודות 21

  מתחת לממוצע,  25%-ל 0.01%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע, בין

 .נקודות 81תקבל 

  מתחת לממוצע,  50%-ל 25.01%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע בין

 .נקודות 42תקבל 

  מתחת לממוצע,  50.01%רשות מקומית שהניקוד שלה יהיה מתחת לממוצע, לפחות

 .נקודות 30תקבל 

 250-לשם המחשה ודוגמא בלבד: במידה והממוצע הכללי שיתקבל יהיה מתחם אחד ל .ז

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

. ומתחת לממוצע הכוונה 250-למקרה בו מספר הילדים למתחם שעשועים אחד נמוך מ

 250-. על פי הדוגמא של מתחם אחד ל250-ם גבוה מהיא למקרה בו מספר הילדים למתח

 ילדים:

 מתחת  50.01%-ילדים )יותר מ 500-לרשות מקומית שיש מתחם שעשועים אחד ל

 נקודות. 30לממוצע( תקבל 
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 מתחת  25%-ל 0.01%ילדים )בין  300-לרשות מקומית שיש מתחם שעשועים אחד ל

 נקודות. 18לממוצע( תקבל 

 מעל הממוצע(  50%-ילדים )יותר מ 100-לרשות מקומית שיש מתחם שעשועים אחד ל

 נקודות. 6תקבל 

, הניקוד של הרשויות המקומית יתבצע בדיוק על פי בכל הנוגע לניקוד פרק הפארקים .ח

הטבלה לעיל, בשינוי אחד: ההשתתפות העצמית. מאחר ועלות הפארק צפויה להיות 

ת לציין את גובה השתתפותה העצמית )כל מקור שאינו גבוהה, הרשות המקומית נדרש

נקודות. יתר  20-ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר תזכה בממשלתי בהקמת הפארק(. 

 ההשתתפויות ינוקדו באופן יחסי אליה. הרשויות תדורגנה לפי הניקוד הסופי. 

 

 : תקציב .ט

ישפיע על המספר לקול קורא זה. גובה התקציב המשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל  .1

  הסופי של הבקשות שתאושרנה לכל רשות מקומית.

 מתחם קטן, מתחם בינוני ומתחם גדול.  –הניקוד יבוצע לכל סוג של מתחם בנפרד  .2

 כל הבקשות תדורגנה על פי הניקוד הסופי שלהן באותה קטגוריה.  .3

הגדול  סוג המתחם יהיה לפי המתחםבשלב הראשון יאושר מתחם אחד לכל רשות מקומית.  .4

יותר. דהיינו, רשות מקומית שיכולה הייתה להגיש בקשה למתחם קטן, בינוני וגדול, תקבל 

למען  אישור למתחם גדול. חלוקה זו תתבצע ללא קשר לניקוד הבקשות של הרשות המקומית.

הסר ספק, בבקשה שתאושר הכוונה להתקנת אחד מהדגמים המפורטים באופן מלא ולא 

 במתקנים בודדים. 

במידה ותיווצר יתרה תקציבית, יבוצעו סבבי הקצאה נוספים לגבי אותה ב השני, בשל .5

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

 פי הניקוד של כל רשות מקומית. 

בכל הקשור לפארקים, כל הבקשות תנוקדנה ותתדורגנה. הבקשות בעלות הניקוד הגבוה  .6

ביותר תזכנה במלוא התקציב המבוקש להקמת הפארק, עד לגמר התקציב שהמשרד יקצה 

לנושא. יצוין שוב שנושא הקמת הפארקים נמצא בבחינה על ידי המשרד, והמשרד אינו 

 מתחייב לתקצב קטגוריה זו. 

ות המקומית הגישה מספר גבוה יותר של בקשות מהמותר לה בקול קורא, כל במידה והרש .7

 הבקשות העודפות תיפסלנה על הסף. 

לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמוד באחד מתנאי  מתחם .8

 הסף, ייפסל, והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו. 
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ית, וכל ההתנהלות התקציבית תהיה בין החברות לרשות המקומית לא תינתן הרשאה תקציב .9

 הזוכות למשרד בלבד. 

כל הוצאה תקציבית נוספת להקמת מתחם כלשהו, תמומן מתקציב הרשות המקומית בלבד.  .10

כל שדרוג כלשהו למתחם, ימומן על ידי הרשות המקומית בלבד. כל עבודות הפיתוח הנדרשות 

 לבד. להקמת המתחם תמומן על ידי הרשות המקומית ב

המציעה,  מועצה האזוריתתקצוב הפרויקט יעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד וה .11

 ובהתאם לקצב הבניה. 

. אורכה מעבר למועד זה תאושר מראש 1/4/2019-להשלמת המתחם הינו ה ההתחייבות תוקף .12

 ובכתב על ידי חשב המשרד. 

הרשות בחתימת מורשי החתימה של  לא יועברו תשלומים בהעדר טופס מקצועי חתום .13

 המקומית.

  לשדרוג או שיפוץ מתחם שעשועים קיים. וקצה תקציב לא י .14

הרשות  תחויב, לחוקי התכנון והבנייה ודיני המכרזיםאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד  .15

 בצירוף ,המקומית להשיב למשרד את מלוא התמורה שהמשרד שילם עבור הקמת המתחם

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

 

 :דרישות נוספות ופיקוח .י

 או להסיר ההמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצע .1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

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

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

 לשם קבלת החלטה.  םהנחוצים לדעת

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

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון הגורמים הרלוונטיים 

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

מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול  הפרויקטפעולה עם הגורם המפקח, יביא לעצירת 

 להביא לביטול תקצוב המשרד. 

המשרד לפיתוח הפריפריה,  סמליל )לוגו(, יפורסם הבקשה נשוא פרויקטבכל פרסום שקשור ל .5

המשרד ואת שם  סמליל )לוגו(בכל פרויקט פיסי, יש לפרסם את  .בהבלטה, הנגב והגליל

שילוט קבוע  ., בהבלטה, ובתיאום עם דובר המשרדהמשרד בשילוט הזמני ובשילוט הקבוע

 המשרד הינו תנאי לתשלום האחרון.  עם סמליל )לוגו(בולט 
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" פינה אבן הנחת" :לדוגמא, בסופו או בתחילתו אם בין, לפרויקט הקשור אירוע או טקס בכל .6

 המשרד את דעילי מחויבת רשות המקומיתה', וכד" סיומו לאחר הפרויקט חנוכת" או

 .האירוע קיום בטרם מטעמו נציג ולהזמין

 

 :י המשרדנציג .יא

יש  השאלות והבירורים. את הוא דרור סורוקהזה  קול קוראל המשרד האחראי נציג .1

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

 ".להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

 ,00:12בשעה  183.22. , עד ליוםבכתב בלבדהמשרד  לנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  .2

יפורסמו תשובות  .המשרדדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג ב

 .29.3.18מיום לא יאוחר  galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדבאתר 

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

 מייל בלבד. באמצעות

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

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

 שיקול דעתו. 

 

 :קול קוראלבקשות הנחיות מנהליות להגשת  .יב

המשרד ניתן להוריד מאתר להצעות יש לצרף את ההתחייבות וכרטיס הפרויקט, אותם  .1

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

 יבוצע אשראין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס . Word בפורמט מופיע באתר הבקשה טופס .2
 יביא לפסילת הבקשה.  וכלשה שינוי וב

עותקים,  במעטפה סגורה עליה  2-יוגשו בשפה העברית, ב ,והטפסים המצורפים להן ההצעות .3

 קול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית"יירשם "

בשעה  4/001860/ -יש להגיש את הבקשות עד ליום ה. רשות המקומיתשם הבציון ו

00:01. 

ת לתיב , תל אביב,8רחוב שאול המלך  ,הנגב והגלילהפריפריה, יוגשו למשרד לפיתוח צעות הה .4

בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות  .13 בקומה למשרד בכניסה המכרזים

וכן נספחים חסרים, /לבקש השלמות פרטים ו/או מסמכים  ולהיפסל. המשרד שומר על זכות

 . ובהתאם לשיקול דעתהבהרות לפנות למבקשים לצורך 

mailto:drors@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  הפוניםתשומת לב  .5

להתחשב בתנאים אלו, שכן  הפוניםהמשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם 

 זה.  נוהללעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפוניםהבלעדית של 

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

ועל פי אילוצי  ועל פי שיקול דעתנוהל נאים אחרים הנוגעים ל, וכן לשנות מועדים ותבקשות

 .תקציב ככל שיהיו

 

  :כללי .יג

 על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.ולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות .1

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .2

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

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

  המפורטים לעיל. 

זה, כולן או חלקן,  נוהלאינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי  התקצובמקבל  .5

 . על ידםו מראש בכתב ובתנאים שייקבע, , ללא הסכמת המשרדהפרויקטאו את ביצוע 

 וחדש על פי החלטת  קול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קוראההמשרד רשאי לבטל את  .6

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

ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות את כל הבקשות מתחייב לאשר  ואינ המשרד .7

 .ומועדיםתקציב אלא במגבלת )קריטריונים(, 

זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתאם  קול קוראפי  על פניות .8

 לזמינות התקציבית. 

בהתאם , בקטגוריות השונותבין הפרויקטים המוקצה בנוהל זה המשרד יחלק את התקציב  .9

המשרד רשאי משיקולי תקציב, שלא להקצות תקציב כלשהו לאחת  לשיקול דעתו הבלעדי. 

 הקטגוריות. 

 

 

  טופס בקשהנספח א': 

יש למלא טופס אחד בלבד, עבור כל המתחמים המבוקשים. אין צורך למלא טופס עבור כל 

 מתחם בנפרד.
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 ()נא למלא בשורה או לסמן הפרמטר

  שם הרשות המקומית

הפריפריה שם השכונה/הרחוב )לגבי 

 החברתית(

 

רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית או 

היישוב במועצה אזורית בגינו מבוקש תקציב 

 לפרויקט  

7 /6 /5  /4  /3  /0  /1 

 נא לסמן

. יש האשכול הסטטיסטי בו יותקן המתחם

למלא את העמודה מימין לגבי כל מתחם 

מבוקש. אין למלא מעבר למספר המתחמים 

המקסימאלי המותר לרשות מקומית. במקרה 

כזה, המשרד יפעל על פי מספר המתחמים 

המקסימאלי המותר לרשות, על פי סדר 

 רישומם.  

 : ____1מתחם 

 : ____0מתחם 

 : ____3מתחם 

 : ____4מתחם 

 : ____5מתחם 

 : ____6ם מתח

 : ____7מתחם 

 :  ____8מתחם 

 : ____9מתחם 

אין למלא מעבר למספר המתחמים 

 המקסימאלי המותר. 

מספר התושבים בשטח הרשות המקומית או 

השכונה )בפריפריה החברתית( או היישוב 

 במועצה האזורית

 

בשטח הרשות  0-9הצעירים בגילאי  אחוז

 המקומית או השכונה )בפריפריה החברתית(

 או היישוב במועצה האזורית

 

שדרוג דשא סינטטי ליציקת גומי: כן  השתתפות עצמית של הרשות המקומית 
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 / לא. במתחם

  שדרוג הצללת מפרשים להצללה
 כן / לא.מלאה: 

  מתקני שעשועים  3תוספת של לפחות
 כן / לא.נוספים מעבר למוצע: 

 כן / לא.תוספת של תאורה למתחם : 

  למתחם: כן /  מתקן מים תוספת של
 לא.

במידה ולא יבוצע סימון, ברירת  –נא לסמן 
 . המחדל תהיה סימון הערך לא

אחוז שימושי קרקע תרבות, פנאי, נופש 

 העדכניים ס וספורט, על פי נתוני הלמ"

 0.1%-0.7% :.כן / לא 

 0.71%-1.05% :.כן / לא 

  כן / לא.: 1.051%מעל 

במידה ולא יבוצע סימון, ברירת  –נא לסמן 

 .המחדל תהיה סימון הערך לא

 

 מספר המתחמים המבוקש לתקצוב, על פי התקרה המאושרת בקול קורא:

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

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

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

 )כתובת, גוש, חלקה, שם היישוב וכדומה( המיקום המדויק בו יותקן כל אחד מהמתחמים

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____1מתחם 

 דגם מבוקש______________________ _____________: _____0מתחם 

 דגם מבוקש______________________ _____________: _____3מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____4מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____5מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____6מתחם 

 מבוקש______________________דגם  _______________: ___7מתחם 



 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

20 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

 דגם מבוקש______________________ ______________:  ____8מתחם 

 דגם מבוקש______________________ _______________: ____9מתחם 

 משוער לביצוע עבודות הכשרת ופיתוח השטח להקמת המתחמים: מועד סיום 

 : ________1מתחם 

 : ________0מתחם 

 ______: __3מתחם 

 : ________4מתחם 

 : ________5מתחם 

 : ________6מתחם 

 : ________7מתחם 

 :  ________8מתחם 

 : ________9מתחם 

 מועד סיום משוער להשלמת התקנת המתחמים: 

 : ________1מתחם 

 : ________0מתחם 

 : ________3מתחם 

 : ________4מתחם 

 : ________5מתחם 

 : ________6מתחם 

 : ________7מתחם 

 :  ________8מתחם 

 : ________9מתחם 

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

תואמת את יעוד הקרקע. הרשות המקומית חייבת להוכיח חייבת להיות השעשועים  ממתחמי

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

בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלבנטית. הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל חייב 
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יש לצרף אסמכתאות דהיינו מאפשר התקנת מתקני שעשועים.  –להיות תואם לקול קורא זה 

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

 תנאי זה רלוונטי לגבי כל אחד מהמתחמים שיאושרו לרשות המקומית.

 

. לצורך ההגדרה, כמתחם שעשועים ם הרשות המקומימספר מתחמי השעשועים הפעילים בתחו

 _______.מתקני שעשועים שונים 6מ"ר לפחות, בו מותקנים לפחות  000בשטח של יחשב אתר 

 

 בשטח הרשות המקומית/השכונות/היישובים________ 0-9מספר הצעירים בגילאי 

 

 )יש לסמן כן/לא( בקשה להקמת פארק

 התקציב המרכיב

  הוצאות פיתוח

 תקציב שייקבע על ידי המשרד מתחמים גדולים 0

 תקציב שייקבע על ידי המשרד מתחם בינוני

  דשא סינטטי

  הצללה מלאה

  ספסלים

  תאורה לרבות עמודי תאורה

  גינון ונוי

  גידור

  מתקני מים לשתייה

 הוצאות נוספות )יש לפרט(

 

 

 

 

  סה"כ עלות הקמת הפארק

  סה"כ השתתפות הרשות המקומית

 

  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

האחריות על ביצוע העבודות הינה של הרשות המקומית בלבד. הרשות המקומית רשאית  .1

לקבל שירותים מקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. המשרד לא ישלם תמורה כלשהי או 

תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד יהיה 

 השעשועים.   לחברה עבור ביצוע אספקת והתקנת מתקני
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מתקני השעשועים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש  .2

 במתקנים. 

הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקנו מתקני השעשועים, לרבות תחזוקה  .3

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

 למתקנים עצמם.  ידי החברה

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

לפוליסה קיימת, כך שהאתר, המתקנים והמשתמשים בו יהיו  המתחמים המאושרים

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

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

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

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

 לאישור הפרויקט עבור הרשות המקומית.

 

   _____________________________________________לקול קורא קשר ותפקיד איש שם

 ___ ___________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 0חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

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

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 רשימת ישובים במועצות אזוריות

 
 זבולון

   
 עין כרם בי"ס חקלאי

  
 רבבה 

 רחלים  עין נקובא  חואלד 

  ערבות הירדן עין ראפה  כפר הנוער הדתי 

 משכיות   תירוש  ראס עלי 

 רותם  שדות מיכה  אורנים 

 ייט"ב  ישעי  אבטין 

 חמדת  בית מאיר   מנשה

 גלגל  צובה  אלוני יצחק 

 גיתית   גן רווה אל עריאן 

  גוש עציון מעיינות  כפר פינס 

 אספר   גזר אום אל קוטוף 

 מעלה עמוס  שעלבים  מייסר 

 בת עין   באר טוביה  חוף הכרמל

 מגדל עוז  כנות  בית הצבי 

 כפר עציון   יואב מאיר שפיה 

 כרמי צור  אל עזי  כפר גלים 

    חוף אשקלון עין חוד 

   כפר סילבר  ניר עציון 

   ברכיה  מיכאלמעגן  

   חלץ   עמק חפר

    עמק לוד  מבואות ים 

   כפר חב"ד  נעורים 

   אחיעזר   לב השרון

    שומרון פורת 
   יצהר   חבל מודיעין

   איתמר  בן שמן)כפר הנוער( 

   ברכה  ברקת 

   אלון מורה  מבוא מודיעים 

   כפר תפוח  בארות יצחק 

   אבני חפץ   מטה יהודה
   ברוכין  קריית יערים מוסד 
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 0נספח ב'

 רשימת שכונות ורחובות

 שכונות ורחובות שם הרשות 

 ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילן.’ שדהיובל, פארק תעשייה צפוני:  אור עקיבא 1
הנשיא ’ סנטלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שדבן גוריון, קנדי)צפון(, שז"ר: 

 וייצמן, ציוני מנחם.
הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב ’ שדאזור תעשייה )דרום(,נווה אלון, קנדי)דרום(: 

 קוק, רוטשילד, ציוני מנחם.
 .דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות -ההסתדרות )דרום( אור יהודה 2

 . אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורד -קריית גיורא )דרום(
 .שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנדה -רכז העירמ

 .החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכי -עמידר
 .אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חיים -כפר ענה, נווה רבין
 .סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חיים -קריית גיורא )צפון(
 .ההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירושלים, שד' הבנים -ההסתדרות )צפון(

חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד' סנה משה, האדמו"ר  -אשטרום, רובע ג' )צפון( אשדוד 3
 מבעלז.

אליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי, עקיבא בן מהללאל,  -מערב( -רובע ז' )צפון
 רשב"י, שמעון בן שטח.

 היסמין, שד' הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותם.  -(רובע ח' )מערב
יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, רשב"י, שמעון  -מזרח( -רובע ז' )דרום

 בן שטח.
הפלמ"ח, מבצע ברק, חטיבת כרמלי, חטיבת גולני,  -נווה יונתן, רובע ג' )צפון(

 חטיבת הנגב. 
 הרב רוזובסקי, סנש חנה, שד' עוזיהו.הפלמ"ח, הרב אברמסקי,  -רובע ג' )מרכז(

רבי עקיבא, אדמו"ר מפיטסבורג,  -מתחם אלתא, קרית פוניבש, רובע ג' )דרום( 
 .הפלמ"ח, חפץ חיים, סנש חנה

יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז'בוטינסקי, הנשיא  -רובע ב' )צפון(, שכ' ונטורה
 .ויצמן

ציון, ז'בוטינסקי, הראשונים, משמר הירדן, שבי  -מזרח( -רובע א' )צפון 
 .ההסתדרות

 .קבוץ גלויות, הרב הרצוג, יצחק הנשיא, בורוכוב, הרב מימון -מזרח(-רובע ב' )דרום
 .גור דב, שחם יואב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפירא אברהם -רובע ו' )מזרח(
 .שלמהשד' בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן יוסף  -רובע ו' )מערב(
 .הרב שאולי, קרן היסוד, שפירא משה חיים -מזרח(-רובע ד' )דרום

 . הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמומית -רובע ח' )מזרח(
 .קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגדיר, המעפילים -מערב(-רובע ב' )דרום
 .מילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשוילי -רובע ו' )דרום(
 .ההגנה, הראשונים, רוגוזין, שבי ציון, אח"י אילת -מזרח( -רובע א' )דרום
דרך בגין מנחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, שד'  -רובע ח' )דרום(

 .הפרחים
 .ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורצים -ז'בוטינסקי, שמשון )מערב( אשקלון 4

י.ל טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק,  -שמשון )מרכז ב'(
 פרץ. 

 .אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן -גבעת הפרחים, שכ' דרומי
 .השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים -גבעת ציון, כרמי ציון

עופר אברהם, ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים,  -שקמים, שמשון )מרכז א'(
 .יוספטל

ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל,  -רמת בן גוריון, שמשון )צפון(
 .שפינוזה
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 .משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות -נווה אלונים
 .שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא -גולדה

 .רבינוביץ', הנביאים, אילן, בלפור, יצחק שדה בר יהודה, השקמה, בר -הרחובות בת ים 5
 .קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים -עמידר )מזרח(

 .שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב -הרחובות
ז'ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, , ישראל בן ציון, יהודה הלוי -הרחובות

 .הקוממיות
 .האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פייר -הרחובות

 .החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, העבודה -אזור תעשייה
 .שד' יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילן -רמת ים

 .בורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאותיהג -עמידר )צפון(
הצפורנים, סנה  'שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ -(רמת יוסף )מרכז

 .משה
דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד הקסמים,   -מול היקב, נווה שרת, רמת צבי זכרון יעקב 6

 קבוץ גלויות.
 .יסישרת משה, השיטה, בן צבי יצחק, האלון, ברנד -כפר ברנדייס, שיכון ברנדייס חדרה 7

באייר, השופטים, מבצע עזרא, שבטי ישראל,  'ה -אולגה )דרום(אלי כהן, גבעת 
 .הצוקים

 .אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדר -חופים, עין הים
ארבע האגודות, הסהרון, מבצע עובדה,  -וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית

 .שמעוני דוד, אהרונסון
הראשונים, הקרן  -גבעת אולגה )מזרח(, קידמת יםאולגה ג', אזורים, בן גוריון, 

 .יש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסים הקיימת לישראל,
שד' בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים,  -גבעת אולגה )מערב(, כפר הים

 .המעפילים, הנגב
 נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל. -פאר

 .', התנאיםאהרונוביץמכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין,  -ג'סי כהן )דרום( חולון 8
 .יה, הרב ניסים יצחק, התנאיםיאגוז, החמנ -ת מיכהיקרי

 .התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטל -ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש
 בנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתי.ה -רחובותה

בורים, דרך ידרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הג -רושמייה, עיר תחתית )מזרח(ואדי   חיפה 9
 .צייזל ירוחם, אני מאמין

מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, קבוץ  -עיר תחתית )מזרח(
 .גלויות

שיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו,  -העיר התחתית )מרכז( שער פלמר
 .ניםישד' המג

ככר פלומר, עין דור, דרך יפו, דרך העצמאות, שד'  -ר תחתית )מרכז( ככר פלומרעי
 .ניםיהמג

 .כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי -מזרח( -ואדי ניסנאס )דרום 
דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין  -ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(

 .הציונות דור, שד'
שמריהו לוין, הנביאים, הרצל, חסן שוקרי,  -זרח(, מרכז הדר )צפון(מ-הדר )צפון

 .החלוץ
 .ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאל -הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב

 .השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל -הדר מזרחי )דרום(
 .בר יהודה בורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרךיהג -נווה גנים )צפון(

 .תל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף, פבזנר -הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(
שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות,  -מערב( -הרצליה, מרכז הדר )צפון 

 .הנביאים
 .בורים, הרצל, יל"גימיכאל, בר כוכבא, הג -הדר מזרחי )מזרח(, נחלה

יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה, משה  בעלי התני"א, שטרן -קרית שמואל )מערב(
 .חיים שפירא
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 .אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב -קרית אליעזר )מערב(
 .גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדה -כבאביר

 .אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך -רמת ויז'ניץ
 .האר"י הרב קניאל, גאולה, -מעונות גאולה

 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגיבורים. -חליסה
 .הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואני -נאות בן גוריון יבנה 10

 .שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרון -רמות וייצמן, שכ' טרומיים
 .אהרון, שד' דואניהעצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג'  -נאות אשכול

 .שבזי, אלטלף אברהם, נורדאו, סירקין, מוהליבר הרחובות: מונוסון -יהוד 11

אצ"ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין,  -גבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק נס ציונה 12
 .הרמן מאיר

 .סולד הנריאטה גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, -נאות שקד )אזורים( )מזרח( נתניה 13
 .רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבוים -אום חאלד, סלע

 .התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנד -פרדס הגדוד
 .עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים -צפון( רמת ידין )דורה
 .צבי, הנביאיםנחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן  -דרום( רמת ידין )דורה

השומר, שפרינצק, ארלוזורוב,  -דרום(, נאות חפציבה -נאות גנים )שיכון ותיקים
 .בוסל לנדאו שמואל,

 .שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל, לבון פנחס -מזרח( -ת נורדאו )צפון יקרי
 .שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור -מזרח( -ית נורדאו )דרום יקר

ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי,  -מערב( -ת נורדאו )צפון יריק
 .שניאור זלמן

 .אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזן -נאות הרצל, עמידר
 .הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון -מרכז העיר )מזרח(

 .ותיקים, ברנרויבנה, הבת שבע, ירושלים,  -יוספטל פתח תקווה 14
דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן אליעזר, קהילות  -גני הדר

 . יעקב
 .עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפת -עמישב )דרום(

בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ,  -גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי קריית אתא 15
 .דרך מנחם בגין

 .אינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגייט  -בן גוריון
קריית  16

 ביאליק
 .שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"י -שלום )צפון( רצו

 .גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן הרחובות: קריית ים 17
 .הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים -אזור התעשייה

 .יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצק  -ש אגש
 .הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס -שיכון טיבר
 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים הרחובות:

 מן, הירדן, להמן הרברטסוקולוב, מצדה, שד' ויצ -שיכון עמידר
שבזי, שרת משה, הבנים, אלי כהן,  -וה עובד, נווה אשכול, שכ' קרן היסוד )צפון(ונ קריית עקרון 18

 .הרצל
בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן עזרא,  -צה''ל, רמב''ם )מזרח(, שכון א' ראש העין 19

 .צה"ל
 .ג'ון קנדי, הנביאים, וולפסוןמלכי ישראל, יהודה הלוי,  -אביב, שכון ב'

 ., דרך צה"ל'סנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ -רמת אליהו )צפון( ראשון לציון 20
 ., אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור זלמן'אנילביץ -רמת אליהו )דרום(
 .סילבר, הרב מינץתורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם,  -רמת אליהו )מערב(

מלחמת יום הכפורים, גבריאלוב,  -ת רכטמן )אזור תעשייה(יית משה )צפון(, קרייקר רחובות  21
 .ששת הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי

 .מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, סמדר, ששת הימים, דפנה -ית משה )דרום(יקר
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 .טולוז, האתרוג, קדםבת ים, יפת,  -גבעת עלייה יפו -תל אביב 22
 .חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד' ירושלים -יפו )דרום(
 .מיכאל אנג'לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, שד' ירושלים -יפו )מרכז(

 .בוריםיגרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל ג -תל כביר )דרום(
 .סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוני -התקווה )מרכז(
 .וה, טרפון, יאיר, יקותיאלולח"י, התק -התקווה )מערב(
 .שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבות -הארגזים, עזרא

 .יפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' חב"ד -יפו, שיכוני חיסכון
 .תפיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפ -יפו ג' )צפון(

חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, מדרשת  -מערב( -יפו )צפון 
 .תנחומא
 .דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החיים -מזרח(-יפו )צפון

אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי,  -צפון, נווה עופר )תל כביר( -יפו ב'
 .צונץ

הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב הלר  -צפון( -)יפו ד' גבעת התמרים
 .חיים, רובינשטיין יצחק

מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון, צמח  -התחנה המרכזית )החדשה(
 .דוד

מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלויות, חכמי  -שפירא )דרום(
 .לובלין

 .3383דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות,  -אבו כביר
 .ותיקים, אסירי ציוןוהקשת, קבוץ גלויות, דרך בן צבי, שד' ה -ת שלום )מערב(יקרי

 .קבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל השריון -ברית שלום )מזרח(
 .דרך ההגנה וה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל,והתק -מערב(-התקווה )צפון
 .מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד -מזרח(-התקווה )צפון

 .בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"ל -בית יעקב
 .נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נחל הבשור -דקר )יפו א'(

 .קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמונית -(דרום)גבעת התמרים 
מרכז , מרכז המלאכה )מזרח(, שפירא )צפון(, התחנה המרכזית )הישנה(, שאנןנווה 

ראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי,  -נווה אליעזר )מערב(, נווה כפיר, המלאכה )מערב(
 .הרכבת, בני ברק

 .גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנט -הרחובות
 .לנוב, שד' הר ציון'ה, צייהקונגרס, לוינסקי, העל -הרחובות

 

 3נספח ב'

 1מס'  דגם

 1.2 בקוטר" ציפור קן" מושב עם ,פלדה מבנה נדנדות, 3-ה לחצוב – ממתכת משולשת כונן נדנדת

  , מושב נדנדה שטוחה ומושב נדנדה סגורה לפעוטים.מטר
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 של מפתחים בשני פלדה מצינורות כולו בנוי המתח מתקן פלדה מצינורות גבהים בשני מתח מתקן

  " לפחות.3בקוטר " פלדה מצינורות העשויים עמודים 3 למתקן מוט מתח. 

 

המתקן עשוי משני  פלדה.  מצינורות כולו בנוי המקבילים מתקן - פלדה מצינורות מקבילים זוג מתקן

 4עובי דופן לפחות ו "3בקוטר " פלדה אנכיים משני צינורות "מתחים" מקבילים, כאשר כל "מתח" עשוי

 מ"מ.

 

מ"מ לפחות,  18בעובי  מלוח בנויה 'מ 3 באורך הקורה ספיראליים קפיצים 2 על עץ משקל שיווי קורת

 .לקפיצים הקצוות בשתי תחובר הקורהוהוא במידות המאפשרות עמידה עליו בתנוחה נוחה. 
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 מפלדה עשוי המתקן בסיס. משתמשים 4-ל עד מיועד ,)במבט על(צלב  או פרח בצורת קפיצי מתקן

 ישיבה. בסיסי 4 יהיו למתקן ע."ש חומר או HDPE פלסטי חומר עם משולב

 

 הנע מרכזי ציר על 1.5בקוטר " מכופפים פלדה צינורות של משלד הבנוי מתקן עגולה ישיבה קרוסלת

  מעקה. בצורת בנויים העליונים הפלדה צינורות מ."ס 180-160 המתקן קוטר מסבים. על

 

 

 

 

 מסבים. על הנע מרכזי ציר על פלדה צינורות של משלד הבנוי מתקן מושבים 3עם  לפעוטות קרוסלה

 ומתאימים סגורים שווה, בחלוקה נפרדים, מושבים משלושה בנוי המתקן מ."ס 80 -המתקן כ קוטר

  לפעוטות.

 

או שווה  פסגותשל  102700  עומרדגם מטר + גגונים  ) 0.90מגדלים בגובה  3בעל  מתקן משולב

 ערך(.

 1מגדל מס' 

 מדרגות נגישות ממתכת

 0.90מגלשה ישרה פתוחה )רצוי זוגית( מגובה 

 מטר
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 2מנהרת זחילה למגדל מס' 

 2מגדל מס' 

 מטר. 0.90רשת כבלים מגובה  

 3מנהרת זחילה למגדל מס'  

 3מגדל מס' 

 מטר 0.90מגלשת צינור מגובה  

 מוט גלישה )לא ספירלת טיפוס( 

  שלבי טיפוס. 3מטר עם  1.80אופק בגובה סולם 

 

 2מס'  דגם

 1.2 בקוטר" ציפור קן" מושב עם ,פלדה מבנה נדנדות, 3-ה לחצוב – ממתכת משולשת כונן נדנדת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  , מושב נדנדה שטוחה ומושב נדנדה סגורה לפעוטים.מטר

 (1מס'  )פירוט נוסף בדגם פלדה מצינורות גבהים בשני מתח מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  פלדה מצינורות מקבילים זוג מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  ספיראליים קפיצים 2 על עץ משקל שיווי קורת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  משתמשים 4-ל עד מיועד ,)במבט על(צלב  או פרח בצורת קפיצי מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  עגולה ישיבה קרוסלת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  מושבים 3עם  לפעוטות קרוסלה

של שעשועים  060420cמגדלים מרובעים + גגונים פירמידלים מרובעים )דגם  2בעל  מתקן משולב

 וספורט, או שווה ערך(. 

  1מגדל 

 מדרגות נגישות ממתכת

 מטר 0.90רשת כבלים מגובה 

 2למגדל  1מנהרת זחילה המחברת את מגדל 

 2 מגדל

 מטר 1.80קיר טיפוס אינדיאני מגובה 
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 מטר. 1.80מגלשת צינור מפותלת מגובה 

 מ"ר. 330-גודל המתחם כ

 3מס'  דגם

 1.2 בקוטר" ציפור קן" מושב עם ,פלדה מבנה נדנדות, 3-ה לחצוב – ממתכת משולשת כונן נדנדת

 (1מס' )פירוט נוסף בדגם  , מושב נדנדה שטוחה ומושב נדנדה סגורה לפעוטים.מטר

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  פלדה מצינורות מקבילים זוג מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  פלדה מצינורות גבהים בשני מתח מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  עגולה ישיבה קרוסלת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  מושבים 3עם  לפעוטות קרוסלה

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  ספיראליים קפיצים 2 על עץ משקל שיווי קורת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  משתמשים 4-ל עד מיועד ,)במבט על(צלב  או פרח בצורת קפיצי מתקן

 .של פיברן או שוו"ע(  KA-8091דגם יבול מק"ט) מגדלים מרובעים 3מתקן משולב בעל 

 מטר 0.90גובה  – 1מגדל 

 מטר 2.70מטר, קומה שנייה  0.90קומה ראשונה  – 2מגדל 

 מטר 1.80גובה  – 3מגדל 

 .1מדרגות נגישות למגדל מס' 

 .1מטר היוצאת ממגדל מס'  0.90מגלשה זוגית בגובה 

 .2למגדל  1בין מגדל  תהמחבר מנהרת זחילה

 .3למגדל  2מנהרת זחילה המחברת בין מגדל 

 2ממגדל מס' מטר היוצאת  2.70מגלשה מפותלת בגובה 

מטר היוצאת ממגדל  1.80בגובה  ספירלית פתוחה המגלש

 .3מס' 

 .3קיר טיפוס אינדיאני למגדל מס' 

 .3המחובר למגדל מס'  שלבי טיפוס, 2מטר, עם  2.00בגובה סולם אופקי 

 מ"ר.  390-גודל המתחם כ
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 4מס'  דגם

 1.2 בקוטר" ציפור קן" מושב עם ,פלדה מבנה נדנדות, 3-ה לחצוב – ממתכת משולשת כונן נדנדת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  , מושב נדנדה שטוחה ומושב נדנדה סגורה לפעוטים.מטר

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  פלדה מצינורות גבהיםבשני  מתח מתקן

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  פלדה מצינורות מקבילים זוג

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  עגולה ישיבה קרוסלת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  מושבים 3עם  לפעוטות קרוסלה

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  ספיראליים קפיצים 2 על עץ משקל שיווי קורת

 (1)פירוט נוסף בדגם מס'  משתמשים 4-ל עד מיועד ,)במבט על(צלב  או פרח בצורת קפיצי מתקן

 פיברן או שוו"ע( KA-7444)דגם אגוז קומות  3מתקן משושה ממתכת בעל 

 קומות הכולל: 3המתקן הינו מתקן משושה ממתכת ופלסטיק בעל 

 קומה א'

כיוונים על ידי לוחות מתכת/חומר  3ביתן בובה סגור מ 

 -פלסטי, על הלוחות: 

 .XOXא. 

 ב. חשבונייה.

 קומה ב'

 .מטר 0.9מגובה  ממתכתנגישות מדרגות  -

 .מטר 0.90מגובה  מגלשה כפולה מפלסטיק -

 .מטר 0.90מגובה  מפלסטיק או מעוקלת מגלשה ישרה -

 קומה ג'

 מטר 2.70סולם מגובה  -

 .מטר 2.70מגובה  מ"א 6מעוקלת  המנהר ותמגלש 2 -

 מעקים מפלסטיק ומתכת, על כל אחד המעקים בועה שקופה מפוליקרבונט. -

 כללי:
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 מ'. 5.50גובה המתקן מינימום  -

 צלע.מ' לכל  1.0משטחי הדריכה באורך מינימלי של  -

גגון המגדל יהיה פירמידלי עם שישה שיפועים התואם את משושה המבנה. הגגון יהיה עשוי מחומר  -

 פלסטי. 

 מ"ר.  375-גודל המתחם כ

 

 : חמיםהמתדגמי להלן 

 

דגמי המתקנים מובאים לצורכי נוחות והדמיה בלבד והם אינם מתקנים של 

או  המתקנים מתוצרת חברה רשאית להתקיןספק או יצרן ספציפי. כל 

 .  , דומים ושווי ערך לדגמים לעילהמתקנים המיובאים על יד

בנקודה הגבוהה של כל מתקן, על מוט ייעודי מפלדה מגלוונת בגובה של 

 פלסטיק/זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיקס"מ, יותקן לוגו המשרד מ 50עד 

 ס"מ מכל צד. 75הקוביה תהיה תלת ממדית בגובה ורוחב של  יצוק מוקשה

 

 5מס'  דגם

 .1למשתתף  0.5*1.3קפיץ במידות  דמות .1
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 משתתפים. 7-מטר ל 1.3*10מידות  playworldמסלול נדנדות תוצרת  .2

Swing-sp-2b-1n-pt 

 משתתפים. 8-מטר ל 1.8*1.8מידות  playworldקרוסלת כבלים תוצרת  .3

Zzxx0151 

 משתתפים. 6-מטר ל 1.9*1.9מידות  playworldצלחת קפיצים תוצרת  .4

Zzxx0193 

 משתתפים. 6-מטר ל 8.3*2.9מידות  playworldאומגה נגישה תוצרת  .5

Zzxx0355 

 משתתפים. 2-מטר ל 0.6*0.3מידות  playworldקרוסלה מקורה תוצרת  .6

Zzxx0484 

 משתתפים. 8-מטר ל 2.5*2.6בית פטריה מידות  .7

 משתתפים. 32-מטר ל 4.4*6.1מידות  playworldמתקן משולב תוצרת  .8
350-1520 

ניתן לצפות בדגמים באתר האינטרנט של החברה או באמצעות חיפוש במנוע 
 החיפוש גוגל על פי המספר הקטלוגי המצורף.

 6מס'  דגם

משתתפים.  5-מטר ל 2.4*4.8מידות  playworldמנהרת זחילה תוצרת  .1

Zzun5187 

 10-מטר ל 2.3*2.3מידות  playworldקרוסלת ישיבה/עמידה תוצרת  .2

 Zzxx0348משתתפים. 

 משתתפים. 61-מטר ל 11.4*11.3מידות  playworldמתקן משולב תוצרת  .3
350-1103 

 BBEמשתתפים.  1-מטר ל 3.8*3.8מידות  playworldדמות גומי תוצרת  .4

 .1למשתתף  0.95*0.6קפיץ אופנוע במידות  דמות .5

 מטר. 2.5משתתפים בגובה של  12-מטר ל 5*5ת כבלים מידות פירמיד .6

משתתפים.  7-מטר ל 10*1.3מידות  playworldמסלול נדנדות תוצרת  .7

Swing-sp-2b-1n-pt 

 משתתפים.   1-. ל5*25מידות  ziplineדגם   Beckmannאומגה תוצרת  .9

ניתן לצפות בדגמים באתר האינטרנט של החברה או באמצעות חיפוש במנוע 
 החיפוש גוגל על פי המספר הקטלוגי המצורף.
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בנקודה הגבוהה של כל מתקן, על מוט ייעודי מפלדה מגלוונת בגובה של 

 פלסטיק/זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיקס"מ, יותקן לוגו המשרד מ 50עד 

 ס"מ מכל צד. 75הקוביה תהיה תלת ממדית בגובה ורוחב של  יצוק מוקשה

 

 מ"ר. 440עד  400-בכמוערך  6-ו 5הגודל של דגמים 
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 ג'נספח 

 אחריות וביטוח

, שנרכשו בעזרת תמיכת המשרד, מתקני השעשועיםהתקין של  םאנו מתחייבים לשמור על מצב .1

 ולעדכן את הביטוח כל שנה. את השימוש בהם לבטח 

 עקב או/ו כתוצאה שייגרם אובדן או/ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית הרשות תהיה .2

 כלשהו.' ג לצד או/ו לרכוש או/ו למשרד המוניציפאלי שימוש במתקנים שבשטחהה

שעניינה שימוש במתקנים או כל נזיקין  תביעת לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .3

 מתחם בו מותקנים מתקני השעשועים.פעילות אחרת ב

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

  

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 0חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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