
 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

1 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

 

  טופס בקשהנספח א': 

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

 מתחם בנפרד.

 ()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  /2  /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 

 : ____2מתחם 

 : ____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
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בשטח הרשות  0-9הצעירים בגילאי  אחוז

 המקומית או השכונה )בפריפריה החברתית(

 או היישוב במועצה האזורית

 

השתתפות עצמית של הרשות המקומית 

 במתחם
  שדרוג דשא סינטטי ליציקת גומי: כן

 / לא.

  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%-1.25% :.כן / לא 

  כן / לא.: 1.251%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______________________ _____________: _____2מתחם 

 דגם מבוקש______________________ _____________: _____3מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____4מתחם 
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 דגם מבוקש______________________ ______________: ____5מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________: ____6מתחם 

 מבוקש______________________דגם  _______________: ___7מתחם 

 דגם מבוקש______________________ ______________:  ____8מתחם 

 דגם מבוקש______________________ _______________: ____9מתחם 

 משוער לביצוע עבודות הכשרת ופיתוח השטח להקמת המתחמים: מועד סיום 

 : ________1מתחם 

 : ________2מתחם 

 ______: __3מתחם 

 : ________4מתחם 

 : ________5מתחם 

 : ________6מתחם 

 : ________7מתחם 

 :  ________8מתחם 

 : ________9מתחם 

 מועד סיום משוער להשלמת התקנת המתחמים: 

 : ________1מתחם 

 : ________2מתחם 

 : ________3מתחם 

 : ________4מתחם 

 : ________5מתחם 

 : ________6מתחם 

 : ________7מתחם 

 :  ________8מתחם 

 : ________9מתחם 
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כל אחד התקנת הרשות המקומית תקבע את המיקום המדויק בו יוקם המתחם. יחד עם זאת, 

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

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 להיות תואם 

יש לצרף אסמכתאות להוכחת ייעודי דהיינו מאפשר התקנת מתקני שעשועים.  –לקול קורא זה 

 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  200בשטח 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 2

 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
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  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

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

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 לחברה עבור 

 השעשועים.   ביצוע אספקת והתקנת מתקני

 מתקני השעשועים יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש במתקנים.  .2

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 ידי 

 למתקנים עצמם.  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 באופן 

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

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

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

 הפרויקט עבור הרשות המקומית.

 

   _____________________________________________לקול קורא קשר ותפקיד איש שם

 ___ ___________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה 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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 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 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________


