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 קול קורא להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות -מענה לשאלות הבהרה
 ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

רשויות מקומיות קולטות עלייה לתמיכה בקול קורא "במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 . ("קול קורא" להלן:) 2022בנגב ובגליל לשנת 

קורא  המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקולהתשובות  .2

 וגוברות על הנוסח המובא בקול קורא.

 אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה .3

 או צורה שהיא., ככל שניתן, בכל פורום התמיכותאו ועדת 

 לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות התמיכותאין באי התייחסותה של ועדת  .4

 הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הקול קורא.

משפטי  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ .5

 ך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.מוסמ

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח .6

 נענתה כל שאלה.

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות .7

 כאמור בקול קורא.

 הקול קורא.כי מסמך זה מהווה חלק ממסמ .8

 . 14745מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  .9

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .10

 

 תשובה שאלה מס"ד
האם הרשות המקומית רשאית   .1

להקים את גן השעשועים לאנשים 
עם מוגבלות על שטח של גן 

יפורקו שעשועים אחר, שמתקניו 
 לצורך התקנת הגן החדשה.

 

לא. אחת ממטרות קול הקורא היא להרחיב את 
היצע גני השעשועים בשטח הרשות המקומית ולא 
לשמור על המצב הקיים תוך החלפת גן שעשועים ישן 

 בגן שעשועים חדש.

בשטח הרשות המקומית יש יותר   .2
ילדים המקבלים קצבת  1%-מ

נכות אך מספר הילדים המקבלים 
. נבקש 100-קצבת נכות נמוך מ

מהמשרד לבחון את האפשרות 
 לשנות תנאי סף זה.

 

המשרד בחן את הבקשה אך החליט לא לשנות את 
תנאי הסף. מספר גני השעשועים לאנשים עם 

בלבד, ועל כן מדובר  32מוגבלות שיוקצה עומד על 
בקול קורא תחרותי. הקול קורא נותן העדפה 

הילדים המקבלים  לרשויות מקומיות בהן מספר
קצבת ילד נכה גבוה, על מנת שמספר המשתמשים 

 הפוטנציאלי בגן השעשועים יהיה גבוה.

בשטח הרשות המקומית יש יותר   .3
ילדים המקבלים קצבת  100-מ

נכות אך אחוז הילדים המקבלים 
. נבקש 0.9%-קצבת נכות נמוך מ

מהמשרד לבחון את האפשרות 
 לשנות תנאי סף זה.

 

ת הבקשה אך החליט לא לשנות את המשרד בחן א
תנאי הסף. מספר גני השעשועים לאנשים עם 

בלבד, ועל כן מדובר  32מוגבלות שיוקצה עומד על 
קורא נותן העדפה הבקול קורא תחרותי. קול 

לרשויות מקומיות בהן אחוז הילדים המקבלים 
קצבת ילד נכה גבוה, על מנת שמספר המשתמשים 

יהיה גבוה, ובהתייחס הפוטנציאלי בגן השעשועים 
 למספר הכולל של מספר תושבי הרשות המקומית.



האם לצורך הקול קורא יש   .4
להגיש תוכניות אדריכליות 

 של הגן?
 

לא. החברה הזוכה תעביר לידי הרשויות הזוכות את 
 התוכניות.

היכן יש להגיש את טפסי   .5
 הבקשה לקול קורא. 

 

בהתאם  את הטפסים יש להגיש במערכת המרכב"ה
להנחיות המפורטות בקול קורא עצמו. מספר הקול 

 .14745קורא להגשה הוא 

האם ניתן להחריג רשות   .6
מקומית ולאפשר לה להגיש 
מועמדות בראיית הצופה פני 

 עתיד לאכלוס נוסף?
 

לא. הגשת המועמדות היא בהתבסס על נתוני ההווה. 
המשרד לא יכול לצפות את פני העתיד בכל רשות 

 ולאשר זכייה על בסיס זה.מקומית 

הרשות האם בהגשת הבקשה   .7
את  להציגהמקומית צריכה 

הנתונים על הרשות מתוך 
הלמ"ס והמוסד לביטוח 
לאומי, או שהמשרד בודק את 

 הנתונים עצמאית.
 

המשרד בוחן את הנתונים באופן עצמאי. יחד עם 
זאת, ככל שהרשות המקומית סבורה כי הנתונים 

באפשרותה לצרף אסמכתא אינם עדכניים, יש 
רשמית )לא תכתובת מייל( מרשות האוכלוסין ו/או 
המוסד לביטוח לאומי עם נתונים עדכניים יותר. ככל 
שלא תצורף אסמכתא רשמית כלשהי, המשרד יפעל 

 בהתאם לנתוני הלמ"ס ו/או המוסד לביטוח לאומי.

ניתן להרחיב שטח של האם   .8
מ"ר  500פארק קיים בעוד 

 גן השעשועים.לטובת הקמת 
 

 כן.

האם ניתן להקים את גן   .9
השעשועים בפארק ששטחו 

מ"ר  500-גדול משמעותית מ
ויש בו אזורים רבים לא 
מנוצלים בהם ניתן להתקין 

 את גן השעשועים.
 

כן. יחד עם זאת, תשומת לב הרשות המקומית כי גן 
 מ"ר לכל היותר. 500השעשועים יותקן על שטח של 

ברמה האם רשות מקומית   .10
רשאית  5כלכלית -חברתית

 להגיש בקשה לקול קורא זה.
 

בכל הנוגע לאזורי הנגב והגליל, כל הרשויות 
המקומיות המשתייכות לנגב או לגליל רשאיות 

כלכלית -להגיש בקשה, ללא קשר לרמה החברתית
של הרשות המקומית. בכל הנוגע לפריפריה 

-החברתית, רק רשויות מקומיות ברמה חברתית
 רשאיות להגיש בקשה. 1-4 כלכלית

האם יש למלא את נספח ד'   .11
של כל החברות העירוניות 
הקשורות לרשות למרות 
שאין להם קשר לביצוע 

 ?הפרויקט
 

על גורמי המקצוע להתייעץ עם הייעוץ המשפטי 
ברשות המקומית האם ישנם צדדים קשורים ובעלי 
עניין רלוונטיים ולמלא את הנספח בהתאם לעמדתו 

 המשפטית.  
 

12.   
ברורה הדרישה בנספח ז' לא 

הרשות המקומית  האם על
להחתים את משרד הפנים? 

נדרש מהרשות המקומית מה 
 ?להגיש במסגרת נספח זה

 

חתים את משרד הרשות המקומית אינה נדרשת לה
משרד הפנים לדו"ח  אישורהפנים אלא לצרף את 

 האחרון שהגישה הרשות המקומית. 
 

מה הדרישות להגשת בקשת   .13
 התמיכה?

 

 קורא.ההדרישות מפורטות לאורך קול 
 

האם החברה המבצעת היא זו  .1  .14
שצריכה להגיש את הבקשה 

 בשם הרשות המקומית.
 

בקשה בעצמה כל רשות מקומית נדרשת להגיש 
עצמאית. החברה המבצעת זכתה במכרז שפורסם על 
ידי המשרד לטובת הפרויקט והיא זו שתבצע את 
ההתקנה עבור הרשויות המקומיות שיזכו בקול 

 קורא.



 

 

  

 

מה גובה התמיכה למגרש בשטח   .15
 מ"ר? 600-של כ

 500גן השעשועים יותקן על שטח מקסימאלי של 
-הרשות המקומית רשאית להציג שטח הגדול ממ"ר. 

מ"ר בלבד,  500-מ"ר, אך עבודת החברה תוגבל ל 500
ועל יתרת השטח לא תבוצע עבודה כלשהי על ידי 
החברה. כמו כן יודגש כי לא מדובר בקבלת תמיכה 

 תקציבית. 
 

צ'ינג של הרשות באם מה גובה המ  .16
 קיים?

הרשות המקומית נדרשת להכשיר ולפתח את 
המתחם המיועד להקמת גן השעשועים בהתאם 
להוראות קול הקורא והחברה המבצעת. עבודות אלו 
מהוות את ההשתתפות העצמית של הרשות 
המקומית בפרויקט. כמו כן הרשות המקומית 
מתחייבת לתחזק את המתחם בו יותקן גן השעשועים 

יון, ביטוח, תיקון תקלות לרבות תחזוקה שוטפת, ניק
שאינן באחריות החברה המבצעת ועוד. לא נדרשת 
השתתפות כלש/הי בעלויות רכישת והתקנת 

 המתקנים ובעלויות ריבוד הגומי וההצללה.   

האם קיים צורך לצרף   .17
אסמכתא מהלמ"ס או 
מרשות האוכלוסין בנוגע 
למספר הילדים ובני הנוער 

בשטח הרשות  5-19גילאי 
 ? המקומית

 

אין צורך לצרף אסמכתא מהלמ"ס. ככל שהרשות 
המקומית סבורה כי הנתונים בלמ"ס אינם עדכניים, 
היא רשאית לצרף אסמכתא רשמית מרשות 
האוכלוסין )לא תכתובת מייל( עם מספר הילדים ובני 

 הנוער המעודכן.

האם יש להגיש את הקול   .18
קורא עם כל הנספחים 
הנלווים כקובץ אחד ב 

– PDF ? סרוק 
 

את מסמכי הקול קורא והנספחים יש להגיש כקובץ 
סרוק אחד. את מסמכי הוכחת הבעלות יש להגיש 

 כקובץ נוסף.


