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להקמת גני שעשועים לאנשים עם קול קורא 

מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה 

 החברתית, בנגב ובגליל 

 

 

 

 

 לרשויותלסייע  וכוונת על מודיע"המשרד"(  -)להלן  והגליל הנגב, הפריפריהלפיתוח  המשרד

גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות. לצורך  בהקמתהמקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 

 . "(המבצעת  החברה:"להלן) הנושא, המשרד יצא במכרז פומבי בו זכתה חברת פסגות

 מוגבלות עם לאנשים השעשועים גניוהתקנת  העל תכנון, ייצור, הספק אחראיתהמבצעת  החברה

יתבצע על ידי המשרד, באופן שיפורט במהלך קול  וההתקנה ההקמהברשויות המקומיות. מימון 

, מתבקשות להגיש מוגבלות עם לאנשים שעשועים בגןקורא זה. רשויות מקומיות המעוניינות 

 בקשה בכתב למשרד, באופן שיפורט בקול קורא זה. 

ל קורא זה. בקשה שלא תעמוד בתנאי לב הרשויות המקומיות לכל התנאים המפורטים בקו תשומת

 !פסלית כלשהו סף

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

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

להעמיד תקציב ייעודי המשרד  הנושא החליטלצורך קידום חיי התרבות, הקהילה והספורט. פיתוח 

 גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות. והתקנת  הלרכיש ₪ 22,222,,00בסך 

 

 : קול קוראמטרת ה .9

ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה, בריאות  0200 תבמסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנ

גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות עשרות ואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת 

גני השעשועים לאנשים  .בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

עם מוגבלות מהווים מהלך נוסף ומשלים של המשרד בתחום הקהילתי אשר נועד לאפשר לילדים 

גן השעשועים יפעל  בעלי מוגבלויות חוויה מלאה ועצמאית, הגברת השוויון וצמצום הפערים.

לצורך הפעלת בשיטה המשלבת ומחברת בין הילדים עם עם המוגבלות לבין הילדים ללא מוגבלות. 

החברה במכרז פומבי להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות, בו זכתה יצא התוכנית, המשרד 

לאנשים גני שעשועים לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין הוא המבצעת . תפקידה של החברה המבצעת

, הרשויות המקומיות לא תקבלנה יודגש כי במסגרת קול קורא זהבאתרים שונים.  עם מוגבלות

להקים גני שעשועים לאנשים עם   ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 

מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, באמצעות חברת "פסגות" 

 שזכתה במכרז פומבי לנושא שפורסם על ידי המשרד. 
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 השעשועים גןותתקין את  שתספקהחברה המבצעת  הרשאות לביצוע אלא תעבודנה ישירות מול 

שייקבע על ידי הרשות המקומית ובתקציב ובתנאים שייקבעו על  מתחםב מוגבלות עם לאנשים

 , כמפורט בקול קורא זה. ידי המשרד

גן בהקמת קורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות הקול 

 בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא. שעשועים לאנשים עם מוגבלות 

 

 : הגדרות .2

ברשויות להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות  120200מכרז פומבי מס' : המכרז 0.0

. במכרז 0200 נובמברב, שפורסם על ידי המשרד המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

, מידע נוסף וכל מחויבויות המפרטים המלאים, הפרטים השונים. החברה המבצעתזכתה 

באתר  יםהמפורסמ ומענה המשרד לשאלות הבהרה ת המכרזמופיעים בחובר החברה

 :הבא ריפריה הנגב והגליל בקישורהאינטרנט של המשרד לפיתוח הפ

  galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20211102/-https://negev 

 . 0991-"אנשים עם מוגבלות": כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 0.0

 אזור פתוח לציבור המכיל מתקני משחקים. "גן שעשועים": 0.2

 .0990-"הנגב": כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב 0.2

 .0992-"הגליל": כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 0.1

 20,"הפריפריה החברתית": רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטות הממשלה מס'  ,.0

מיום  2100, מס'  01.22.0201מיום  2329, מס' ,01.1.020מיום  0212, מס' 0.00.0201מיום 

וכפי  02.2.0200מיום  0230ומס'  9.0.0200מיום  912' מס, 0200.,.02מיום  9מס' , 29.20.0202

חברתית, קרי הרשות מדורגת ת, אשר כלל הרשות נכללת תחת פריפריה שיתעדכנו מעת לע

 . 2-0למ"ס בדרוג ה

הנמצא בטווח הגעה לילד היושב בכיסא הקרקע, וח משחק": לוח משחק המותקן על מפלס "ל 0.3

 גלגלים.

 "מועד תחילת הקמה": מועד תחילת עבודות התקנת גנים לאנשים עם מוגבלות.   0.1

 שיהיה איש הקשר מול המשרד מבצעתהחברה ה"מנהל הפרויקט2המנהל": עובד מטעם  0.9

 לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה. והרשויות המקומיות 

, לאנשים עם מוגבלות ן שעשועיםג ן"מתחם": אתר פיסי בתחומי רשות מקומית, בו יותק 0.02

המתחם ייחשב  לרבות דרכים ומשטחי תמרון, הגעה לשטח המתחם וההתנהלות בתוכו.

 כשטח העבודה. 

https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20211102/
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ו לא נדרש ילד ": מתקן משחקים במפלס הקרקע, שכדי להשתמש ב0"מתקן קרקעי מטיפוס  0.00

עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר להיפרד מהכיסא או מאמצעי העזר 

 .0.2.2, סעיף 1חלק  0291כמפורט בתקן ישראלי  ,שלו

": מתקן משחקים שהכניסה אליו והיציאה ממנו הן במפלס הקרקע, 0"מתקן קרקעי מטיפוס  0.00

המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר ושלצורך השימוש בו צריך ילד עם מוגבלות 

 .0.2.1, סעיף 1חלק  0291כמפורט בתקן ישראלי  ,להיפרד מהכיסא או מאמצעי העזר שלו

"מתקן משולב": שני מתקני משחקים לפחות, מחוברים זה לזה וקשורים ביניהם באופן  0.02

 ,ית אחתתפקודי, המהווים יחד יחידת משחק אינטגרלית המאפשרת יותר מפעילות משחק

 .0.2.3, סעיף 1חלק  0291כמפורט בתקן ישראלי 

"מתקן משחק": מכשיר הבנוי למשחק או בילוי או ספורט הנמצא לרוב בגן שעשועים ומיועד  0.02

למשחק חופשי של ילדים ובני נוער, ומספק פעילות, חווייה והנאה, דוגמת נדנדה, מגלשה, 

 קרוסלה ועוד.

לאנשים עם מוגבלות,  שעשועים אספקה והתקנה של גני"עבודות": עבודות לתכנון, ביצוע,  0.01

בהתאם לדרישות החוק ו, בהתאמה וכל תקן נדרש נוסף 0291ובהלימה מלאה לדרישות ת"י 

 והתקנות. 

"רשות מקומית": עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית הממוקמות ברחבי הנגב, הגליל  ,0.0

 והפריפריה החברתית. 

, ובפרט ת"י רשמי, לכל אחד מהמתקנים המוצעים שראלי"תקן": עמידה בדרישות תקן י 0.03

 בנוסף או במקומו יבוא אשר אחר תקן כל2או ונספחיו חלקיו כל משחקים, על מתקני 0291

 התאמות מתקני משחק, תקנות והקמת תחזוקההקמת הגן ובהמשך לבקרה ול והנוגע אליו

 מאת נוהל או דין כל הוראות ולרבות ,0202-ן, התשע"דבניי שאינו ציבורי למקום נגישות

 וסמכת.מ רשות

תתקין בשטח של כל פארק ריבוד גומי. האחריות על התקנת המבצעת החברה  :"ריבוד גומי" 0.01

ריבוד הגומי הינה של החברה הזוכה. המפרט המלא של ריבוד הגומי, מפורט במסמכי מכרז 

 שהמשרד פרסם. 

. האחריות על התקנת לההצלתתקין בשטח של כל פארק המבצעת החברה  :"הצללה" 0.09

. המפרט המלא של ההצללה, לרבות העמודים והבדים המבצעתההצללה הינה של החברה 

 שהמשרד פרסם. מכרז מפורט במסמכי 

 

 : למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים .0

 .0202תתבצע גם בשנת גן השעשועים , כאשר ייתכן והתקנת 0200קורא הינו לשנת הקול  2.0
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. המשרד לא יממן שיפוץ גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות בלבדלהקמת קורא הינו הקול  2.0

לא ניתן לפרק או להרוס גן קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית. גני שעשועים של 

 שעשועים קיים למטרת הקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות. 

אשר תעמוד בתנאי הסף ותזכה בניקוד הנדרש, כפי שיפורט בהמשך לקול לכל רשות מקומית  2.2

קורא זה, יאושר גן שעשועים אחד לאנשים עם מוגבלות. לאף רשות מקומית לא יאושר יותר 

מגן שעשועים אחד לאנשים עם מוגבלות ואין להגיש בקשה למספר גני שעשועים לאנשים עם 

 מוגבלות. 

ופיעים באתר האינטרנט של מ ים לאנשים עם מוגבלותגן השעשועהדמיות ומפרטים של  2.2

 . המשרד, באותו עמוד לצד קול קורא זה

גני השעשועים , המשרד ייקבע את מספר ומשיקולי תקציב קוראהבהתאם לתוצאות קול  2.1

. יודגש כי הניקוד בקול קורא זה הינו ניקוד תחרותי, ולא כל לאנשים עם מוגבלות שיוקמו

לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות אלא רק הרשויות המקומיות ה הרשויות המגישות תזכנ

 בעלות הניקוד הגבוה ביותר, עד לגמר התקציב שהוקצה לטובת קול קורא זה. 

השוטפת של גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות, הינה באחריות מלאה של  התחזוקה ,.2

 הרשות המקומית. 

גן שעשועים שתקבל הודעת זכייה להקמת  מקומיתצור קשר עם רשות ית המבצעתהחברה  2.3

, לרבות בצע מולה את הליכי התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנהתו לאנשים עם מוגבלות,

הרשות המקומית לא תקבל . המבצעת . התשלום יבוצע מהמשרד לחברהריבוד גומי והצללה

 הרשאה תקציבית כלשהי לביצוע. 

ובפרט ככל ונדרש  ,יתוח והתשתיותהכשרת הקרקע, עבודות הפהתאמת השטח, קרי,  2.1

 ובמימון באחריות הינן עבודות עפר, מים, חשמל וגידור הכולל בפיתוח סביבתי השקעה

מקצועיות להתאמת במסגרת קול קורא זה מפורטות דרישות . בלבד המקומית הרשות

מדובר ברשימה  '.ח בנספח גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותלהקמת ופיתוח השטח המיועד 

עבודות אלה מהוות את ההשתתפות לא סופית, יתכן וידרשו התאמות נוספות שיעלו בשטח. 

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

  .ריבוד הגומי וההצללהובעלויות  והתקנת המתקנים

גן השטח באתר המיועד להקמת  התאמתבאחריות הרשות המקומית לסיים את העבודות ל 2.9

עבודות עפר,  הכולל בפיתוח סביבתי השקעה הצורך ובמידת השעשועים לאנשים עם מוגבלות 

  .הזכייהחודשים מיום קבלת הודעת המשרד אודות  1-יאוחר מ לאמים, חשמל וגידור, 

גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות הינה של מתחם האחריות על ביצוע העבודות להכשרת  2.02

הרשות המקומית בלבד. הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה לצורך 

ביצוע העבודות. המשרד לא ישלם תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם 
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גן  עבור ביצוע והתקנתהמבצעת לרשות המקומית. התשלום היחיד של המשרד יהיה לחברה 

 שעשועים לאנשים עם מוגבלות.  

 1תוך לרשות החברה את שטח האתר המיועד  תעמידכי רשות מקומית שלא  יודגש  2.00

 אין. על כן, ללא זכות דיון מחדש זכייתה תבוטלחודשים, לאחר כלל העבודות הנדרשות, 

קמת גן שעמידה בדרישות ובהתאמות לה כלשהו אתר על המתבססת בקשה להגיש

 תעמוד שלא מקומית רשות .חודשים 1-מ יותר יימשכו לאנשים עם מוגבלותשעשועים 

וללא תמורה   אחרת מקומית לרשות תועבר והזכייה זכייתה את תאבד, זו בהתחייבות

  .אותם סיימה וטרם הנדרשות בעבודות החלה היא אם, גם כלשהי מהמשרד

 עם לאנשים שעשועים בגן שזכתה מקומית לרשות לאפשר, מחויב לא אך, רשאי יהיה המשרד 2.00

ככל שיסתבר כי בתוואי השטח לא ניתן להתקין את כל המתקנים  חלופי שטח להציע מוגבלות

 עבודותהמתחם,  הכשרתובלבד וסיום  או במידה ויסתבר כי עלויות הפיתוח גבוהות מדי

חודשים מיום קבלת הודעת  9הפיתוח והתשתיות הנדרשות להתאמת המתחם יסתיימו תוך 

לא תאושר החלפת שטח מסיבה של גודל יודגש כי על אף האמור, . הזכייה אודות המשרד

 השטח. 

בכל הליכי התכנון והביצוע.  בצעתהמבאחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם החברה  2.02

מונעת במקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומית אינה משתפת פעולה ומעכבת או 

הזכייה של הרשות המקומית. על כן, על הרשות את ביצוע העבודות, המשרד רשאי לבטל את 

המקומית להעמיד לטובת הפרויקט איש קשר מטעמה שיעבוד מול החברה הזוכה ומול 

 המשרד.

 עם לאנשים השעשועים גן ןיותק בו מתחםה את לתחזק מתחייבת המקומית הרשות 2.02

. מדובר בעבודות וכדומה תקלות תיקון, ביטוח, לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון, מוגבלות

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

גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות יוקמו באתרים פתוחים ונגישים במהלך כל השבוע, ועל  2.01

ר כגון בית ספר, גן ילדים, מעון וכדומה. השימוש בגני כן לא תאושר התקנה באתר סגו

השעשועים לאנשים עם מוגבלות חייב להיות אפשרי לקהל הרחב בכל שעות היום. יש להעדיף 

 אתרים אשר להם גישה נוחה מחוץ לשכונה2יישוב ואפשרויות חניה סבירות.

ה עלות כלשהי עבור גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא תיגב ,2.0

 השימוש במתקנים. 

 

  תנאי סף מצטברים: .6

על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה להשתייך לאחת מהקבוצות  2.0

 הבאות:

 לעיל.  0.1בסעיף לגליל, כהגדרתו  תמשתייכ המקומית הרשת 2.0.0



 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

6 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 30-7148696פקס:  30-7373633טלפון: 
 

 

 לעיל. 0.2בסעיף כהגדרתו  הרשות המקומית משתייכת לנגב  2.0.0

 קרילעיל,  ,.0כהגדרתה בסעיף , חברתית פריפריה תחת נכללתהמקומית  הרשות כלל 2.0.2

בהתאם לדירוג הלמ"ס העדכני  2-0של הרשות  אקונומי סוציובדרוג  מדורגתכולה הרשות 

, אלעד, אום אל פאחם:הרלוונטיותפירוט הרשויות  להלן .הקוראביותר ליום פרסום קול 

אשדוד, באקה אל גרביה, בית שמש, ביתר עילית, בני ברק, טייבה, טירה, ירושלים, כפר 

קאסם, לוד, מודיעין עילית, קלנסוואה, קריית מלאכי, רמלה, אבו גוש, בית אל, ג'לג'וליה, 

זרקא, ג'ת, דאלית אל כרמל, זמר, כפר ברא, כפר קרע, מעלה אפרים, מעלה עירון, -ג'סרא א

 , עספיא, ערערה, פורידיס, קריית ארבע, קריית יערים, רכסים. עמנואל

אחוז מקבלי קצת ילד נכה מקרב תושבי הרשות המקומית, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי  2.0

 לכל הפחות. 2.9%העדכניים ביותר, עומד על 

, המשרד את נתוני המוסד לביטוח לאומי העדכניים ביותר תנאי סף זה יבחןעמידה בלהוכחת 

 הגשת הבקשות. האחרון לבמועד 

מספר מקבלי קצבת ילד נכה מקרב תושבי הרשות המקומית, על פי נתוני המוסד לביטוח  2.2

 ילדים לכל הפחות.  022לאומי העדכניים ביותר, עומד על 

תנאי סף זה יבחן המשרד את נתוני המוסד לביטוח לאומי העדכניים ביותר, עמידה בלהוכחת 

 במועד האחרון להגשת הבקשות. 

 מ"ר.  122 הינו המבוקש להקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותהמתחם גודל שטח  2.2

עבודת החברה  יחד עם זאת,יע שטח גדול יותר. הרשות המקומית רשאית להצ 2.2.0

לדגם אחיד של גן השעשועים המוצע על ידי המשרד אשר מ"ר,  122-למוגבלת המבצעת 

 הציע החברה המבצעת במסגרת המכרז. 

 לא יתאפשר לרשות לבקש שדרוג אחד המתקנים או יותר.  2.2.0

והתמורה שתשולם על ידי המשרד תהיה מ"ר,  122-תוגבל לריבוד גומי ו2או  הצללה  2.2.2

 לכל היותר.  הזהלגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות בשטח 

להתקשר עם החברה המבצעת הרשות המקומית רשאית על אף האמור לעיל יצויין כי 

ורשאית  מ"ר, 122-לריבוד גומי ו2או הצללה מעבר  נתלהתקבהתקשרות נפרדת 

בהתאם לכל דין החל וזאת מ"ר  122-מתקנים נוספים על שטח נוסף מעבר ל להוסיף

 . ול עליו כל אחריותולא תח על הרשות, המשרד לא יהיה כל צד להתקשרות זו

ככל שיסתבר, גם לאחר אישור הזכייה, כי השטח המוצע על ידי הרשות המקומית קטן  2.2.2

, תתבצע בחינה של השטח על ידי החברה הזוכה. (02%-)ולא יותר מ מ"ר בפועל 122-מ

ככל שתתאפשר התקנת מלוא המתקנים, בלי שינוי כלשהו בסוג או גודל או מספר 

, המשרד יאפשר את הקמת גן או מרחבי הבטיחות הנדרשים בין המתקנים המתקנים

השעשועים לאנשים עם מוגבלות. ככל שיסתבר כי השטח המוצע על ידי הרשות 

ואינו עומד באמור  המקומית קטן מהנדרש להקמת גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות
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בהתאם לדירוג ותועבר לרשות הבאה בתור ב תבוטל המקומית הרשות זכיית לעיל,

 ועדת התמיכות המשרדית. הרשויות שיקבע על ידי 

  .א לנספח 2,. סעיףהרשות את  תמלא זה סף תנאיב עמידה להוכחת

במועצה חכירת הרשות המקומית. או  בבעלות קרקע המתחם המיועד לגן השעשועים הינה 2.1

 . השעשועיםאזורית ניתן כי הבעלות או החכירה תהיה של המועצה או של היישוב בו יוקם גן 

הרשות נסח טאבו או הסכם חכירה המעיד על זכויות  תמציא זה סף תנאיעמידה ב להוכחת

 החכירה או בעלות לטובת הרשות. 

תואמת את ייעוד הקמת גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות צריכה להיות  -ייעוד הקרקע ,.2

הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל על יודגש כי  הקרקע בתכניות החלות על המתחם.

 להיות תואם לקול קורא זה בהגדרת מטרת החכירה. 

אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה או מוסד תמציא הרשות להוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 מת גן שעשועים. תכנון מקביל המאשר את ייעוד הקרקע כמאפשר הק

לה על ידי  תכאשר הקרקע אינה בבעלות הרשות אלא מוחכר על אף האמור, יצוין, כי 0.,.2

רשות מקומית לצרף לבקשתה מכתב רשמי של רשות רשאית רשות מקרקעי ישראל,  

מקרקעי ישראל ממנו עולה כי הרשות המקומית פנתה בבקשה להקצאת הקרקע 

לטובת הקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות )מכתב רשמי בלבד ולא תכתובת 

מייל(. יודגש כי במקרה זה, ככל שהרשות תהא זכאית לתמיכה במסגרת הקול הקורא, 

 תעמוד המקומית לרשות, מקרה בכל. ת המקומית אישור זכייה מותנהיינתן לרשו

 הדרישות בכל ועמידה החכירה הסכם על החתימה להשלמת חודשים 9 עד של תקופה

שהרשות  ככל. מוגבלות עם לאנשים שעשועים גן להקמת הנדרשותהשטח  והתאמות

, זכייתה תבוטל ללא זכות ערעור וללא הכרה בהוצאה בכךהמקומית לא תעמוד 

 כלשהי. 

מושלמים רק הרי שהליכים אלו הליכי הפקעת קרקע ביחס לכי  הרשויותתשומת לב 

לאחר השלמת רישום הקרקע בטאבו על שם הרשות המקומית, וכי כל עוד לא הושלם 

 הליך הרישום, המשרד לא יכיר בקרקע כרשומה על שם הרשות המקומית. 

באמצעות  גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותהמקומית תתחייב בכתב לבטח את  הרשות 2.3

לפוליסה קיימת, כך שהאתר,  גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותפוליסה חדשה או צירוף 

המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מלא, וכל נזק או פגיעה שייגרמו לאתר, 

 הרשות המקומית ולא על ידי המשרד.מלא על ידי למתקנים ולמשתמשים, יכוסה באופן 

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

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

 לאישור זכיית הרשות המקומית.  תנאי בל יעבור

  . 'ב נספחות המקומית תחתום על להוכחת תנאי סף זה הרש
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 :נוספות ודרישות מידע .4

כן יודגש למען הסר ספק כי אין במסמכים שימסרו למשרד כדי לחייב אותו לבצע בדיקה  1.0

. הרשות מצהירה , אף אם ביצע בדיקה כלשהיתכנונית ו2או בכדי להטיל עליו אחריות כלשהי

בקשר עם ומסכימה בזאת מראש וללא סייג כי תישא באחריות המלאה, מכל מין וסוג שהוא, 

, לרבות תכנונית בהתאם לכל דין התאמת המתחם לשימוש כגן שעשועים מכל בחינה שהיא

תחייבת בזה לשפות ולפצות את המשרד בגין כל תביעה ו2או נזק ו2או הרשות מורישויית. 

במתחם הפסד שייגרמו לו בקשר עם אספקת מתקני גן השעשועים והתקנתם  הוצאה ו2או

על ידי הרשות המקומית, מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד. לצורך כך  שהוקצה לכך

 התחייבות בגין תמיכה.  -בנספח ו' כמפורטתחתום הרשות על כתב השיפוי 

  המשרד לא יאשר שיפוץ ושדרוג של גן שעשועים קיים.  1.0

שפורסם על ידי המשרד, להקמת גני שעשועים לאנשים עם  1200פומבי מספר  מכרזבמסגרת  1.2

. כל רשות מקומית שתזכה בקול קורא זה, תעבוד מול החברה המבצעתמוגבלות, זכתה 

בלבד. לא תינתן הרשאה תקציבית לרשות המקומית לביצוע גן השעשועים  החברה המבצעת

 המשרד ידי על יבוצעו התשלומיםלאנשים עם מוגבלות באופן עצמאי או על ידי חברה אחרת. 

 . המקומית לרשות ולאהמבצעת  הלחבר

ת הדגמות, מופיעים בהרחבה המתקנים שיותקנו בגן השעשועים לאנשים עם מוגבלות, לרבו 1.2

  ר האינטרנט של המשרד, בדף בו מפורסם קול קורא זה ולצידו. באת

 ידי על שנים 93 של לתקופה ותחזוקה אחריות תינתן מוגבלות עם לאנשים השעשועים לגני 1.1

 במקרים יינתנו לא ותחזוקה אחריות כי יובהר. והכל בהתאם לתנאי המכרז החברה המבצעת

 .וכדומה ונדליזם, השחתה של

בו יותקן גן השעשועים לאנשים עם  מתחםמתחייבת לתחזק את ההרשות המקומית  ,.1

. מדובר בעבודות מוגבלות, לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון, ביטוח, תיקון תקלות וכדומה

 ינתן על ידי החברה למתקנים עצמם. שוטפות מעבר לאחריות שת

בין המשרד לבין  להתקנת גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות ייקבע לוחות הזמנים המדויק 1.3

הפגישות להקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות בכל רשות מקומית, . החברה המבצעת

 לבין נציג הרשות המקומית.  החברה המבצעתייקבעו בין נציג 

 .החברה המבצעתעל הרשות המקומית למנות איש קשר אשר יעבוד מול  1.1

ת גן שעשועים תקנהתאמות הנדרשות לשם ההדרישות ואת ה הכינה החברה המבצעת 1.9

הינה באחריות דרישות ובהתאמות , ועמידה בקורא זה לקול' ח בנספח לאנשים עם מוגבלות,

 הרשות של התחייבות מהווה זה קורא לקול בקשה הגשת עצםמלאה של הרשות המקומית. 

 החברה לא תחליובהר כי  .הנדרשות וההתאמות הדרישות במלוא מלאה לעמידה המקומית

בביצוע העבודות ללא עמידה מלאה בדרישות ובהתאמות הנדרשות ומופיעות בקול קורא זה. 

 .הזכייה לביטול תביא, חודשים 1תוך  אלה ובהתאמות בדרישות עמידה אי כי יודגש עוד



 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

9 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 30-7148696פקס:  30-7373633טלפון: 
 

 

 שטח התאמתכי המשרד אינו מממן את  יובהר גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות,לגבי  1.02

, לכך האחריות. וגידור חשמל, מים, עפר עבודות לרבות, סביבתי בפיתוח והשקעה מתחםה

הינם חלק בלתי נפרד ריבוד גומי והצללה, . יחד עם זאת, תיהמקומ הרשות של הינה

 ויסופקו על ידי החברה במימון המשרד. גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות ממאפייני כל 

עם מוגבלות, תמומן מתקציב גן השעשועים לאנשים כל הוצאה תקציבית נוספת לטובת  1.00

 במסגרת התקשרות נפרדת של הרשות על פי כל דין.  הרשות המקומית בלבד

השטח המיועד של  הדרישות וההתאמות חודשים להשלים את כל 9לרשות המקומית יש עד  1.00

בכל מקרה, לאחר שהרשות המקומית תשלים את . להקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות

לבחון זאת. עמידת הרשות המקומית  שטחיגיע ל המבצעת מטעם החברה יגעבודות ההכנה, נצ

. רק לאחר שנציג גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותבכלל הדרישות הינה תנאי להתקנת 

גן השעשועים לאנשים עם בכל הדרישות, תתאפשר התקנת  השטח עומדהחברה יאשר כי 

השעשועים לאנשים  גןעמידה בלוחות הזמנים והעמדת השטח להקמת  איבפועל.  מוגבלות

 לפסילת הזכייה. תביאלעבודות ההתקנה בפועל,  ןמוכ ואשה, חודשים 1 תוךעם מוגבלות 

כל הוצאה כספית שהרשות המקומית תוציא על עבודות אלה, תהיה על חשבונה ובאחריותה 

. על לא ישמשו כסיבה לאי ביטול הזכייהוהמשרד לא יכיר בהוצאות אלה, לא יכסה אותן והן 

כן, מוצע לרשויות המקומיות להגיש בקשות אך ורק לשטח בו ביכולתן לסיים את מלוא 

חודשים, ולהימנע מהגשת בקשות אם אין ביכולתן לעמוד בלוחות  9העבודות הנדרשות תוך 

רשות על הסף, גם במקרה בו ה תדחהבקשה לדחיית מועד סיום העבודות  זמנים אלה.

קבלת הודעת זכיה  חודשים מיום  1לאחר ככל והמקומית החלה בעבודות ונגרמו לה הוצאות. 

המתחם לא יהיה מוכן להתקנת גן השעשועים בהתאם לנדרש ולדרישות החברה המבצעת, 

 . בהתאם לדירוגה על ידי ועדת התמיכות לרשות המקומית הבאה בתורתועבר הזכיה 

יב, האיכות וחוזק טולנים הנדרשים אחראית לעמידת כל המתקנים בתק החברה המבצעת 1.02

 ה אחריות מלאהימתחייבת לספק למתקנים שהותקנו על ידהמבצעת  ההחברהחומרים. 

יודגש כי האחריות לא תחול בהתאם להצעתה במסגרת המכרז. שנים,  02לתקופה של 

האחריות תחול ממועד מסירת המתקן לרשות המקומית2  .וכדומהבמקרים של ונדליזם 

 תחילת הפעלתו, המאוחר מביניהם.

המיועד להקמת במתחם סיור  רוךעם נציגי הרשות המקומית ויע ייפגש החברה המבצעת  נציג 1.02

 . גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות

 ת.על הרשות המקומית להמציא לחברה המבצעת מפת מדידה של השטח מהרשות המקומי 1.01

תוכנית של העמדת המתקנים באתר ביחס  לרשות המבצעת החברהיש תגע"ג מפת המדידה  ,1.0

כולל מרחקי בטיחות של כל מתקן. תחילת העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר  0:022של 

 אישור בכתב של הרשות המקומית.
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לידי הרשות המקומית תוכניות אודות סוג המתקנים, התקנתם, תגיש המבצעת ה החבר 1.03

של החברה נדרשות וכדומה. תחילת העבודות ה עמידה בדרישות ובהתאמותדרישות בטיחות, 

תהיה רק לאחר שהרשות המקומית תעמוד בכל הדרישות וההתאמות הנדרשות. בכל מקרה, 

 העבודות לא יחלו ללא קבלת אישור מהרשות המקומית.

לספק לרשות המקומית בדיקה של מכון התקנים המבצעת גמר הביצוע, על החברה  אחרל 1.01

לכל מתקן, הוראות אחזקה של המתקנים, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, תעודת 

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

הבודק ולבצע כל פגם שיימצא במתקן על ידי  החשבונלתקן על המבצעת  החברהכלשהו, על 

 . בדיקה חוזרת על חשבונה

גני השעשועים לאנשים עם את האתרים בהם יותקנו גדר ל מתחייבת החברה המבצעת 1.09

לאחריות הרשות גן השעשועים בצורה תקנית במשך תקופת הביצוע ועד להעברת ת מוגבלו

אחר גמר העבודות, האחריות על כך תחול המקומית. במקרה בו יידרש גידור קבוע לאתר ל

 על הרשות המקומית.

 , המפרטים, מידע נוסףהמלאים של המכרז פרטיםלבחון את ה הרשות המקומית יכולה 1.02

ם באתר האינטרנט של המפורס 1200 במסגרת מכרזים פומבי ההזוכ הומחויבויות החבר

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 

 ותקצוב המשרד: המקומיתרשות השיעור השתתפות  .7

דתה ת לבקש מהרשויות המקומיות תמורה כלשהי בעד עבואינה רשאי החברה המבצעת 0.,

ובעד המתקנים. החברה זכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי המשרד, והיא מחויבת למלוא 

, לרבות תכנון, אספקה, התקנה, בדיקות מקצועיות, אחריות וכל העבודות שפורטו במכרז

 .שירות אחר שנקבעו במכרזמוצר או 

המיועד  מתחםהההשתתפות העצמית של הרשויות המקומיות מוגבלת להכשרת ופיתוח  0.,

 .הגן שעשועים לאנשים עם מוגבלותלהקמת 

 .על ידי החברה המבצעת בגני השעשועים לאנשים עם מוגבלות יותקן ריבוד גומי והצללה 2.,

שועים אחד בלבד לאנשים עם כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד, לגן שע 2.,

 מוגבלות.

שיותקנו  גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות של הסופי המספר על מתחייב אינו המשרד 1.,

 ניקוד, שתוגשנה הבקשות במספר בהתחשב המשרד ידי על תיקבע הסופית הכמות בפועל.

הניקוד בקול קורא  .פרויקטה לטובת המשרד ידי על שיוקצה הסופי והתקציב הבקשות

גן זה יהיה תחרותי, ורק הרשויות בעלות הניקוד הגבוה ביותר, עד לגמר התקציב, יזכו ב

 מסיבה זו יודגש שוב כי בקשה שלא תעמוד בתנאי סף שעשועים לאנשים עם מוגבלות.
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לרשות המקומית  ותועבר רלאלת תבוטל זכייתה ,זכייהה הודעתגם לאחר קבלת כלשהו, 

 הבאה בטבלת הניקוד.  

 

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .6

יוגשו כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל  גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותלהקמת בקשות  3.0

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא  . פניהלמטההמסמכים וההתחייבויות המפורטים 

עלולה שלא להיות יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, 

, קבלת את הזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכים ומאושרת. המשרד שומר לעצמ

 בבקשה למבקשים לפנות לא רשאי המשרד כי יודגש וכל חומר רלוונטי נוסף. הבהרות

 כל אליהן צורפה לא או המבוקשים בתנאים עמדו שלא בקשות ולפסול, מסמכים להשלמת

  .המסמכים

 

 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .8

 תנוקדנה על פי הטבלה הבאה. שנמצאו כעומדות בתנאי הסף בקשות  1.0

הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד הנמוך  1.0

עד לגמר תזכנה בגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הבקשות בעלות הניקוד הגבוה ביותר ביותר. 

 . לגני שעשועים לאנשים עם מוגבלותהתקציב שהוקצה 

, הזכייה שלה תועבר לרשות רשות כלשהי תיפסלהודעה על זכיה2הרשאה  קבלת לאחרש ככל 1.2

 המקומית הבאה בטבלת הניקוד. 

 : ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן

 
מקס'  אמות המידה

 נקודות

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים  91-4מספר הילדים ובני הנוער בגילאי  א.

במועד האחרון להגשת  ביותר או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר

 :הבקשות

 נקודות.  22, עד לתקרה של נקודות 0.1ינתן ילדים ובני נוער  122על כל 

22 

 ב.
, על פי נתוני המוסד אחוז מקרב תושבי הרשות המקבלים קצבת ילד נכה

. על כל במועד האחרון להגשת הבקשות לביטוח לאומי העדכניים ביותר

 02נקודות עד לתקרה של  2המהווים תנאי סף, יינתנו  2.9%-מעבר ל 2.0%

 נקודות.

02 

, על פי נתוני המקומית המקבלים קצבת ילד נכהמספר תושבי הרשות  ג.
. במועד האחרון להגשת הבקשותהמוסד לביטוח לאומי העדכניים ביותר 

22 



 

 
  

 הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

12 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 30-7148696פקס:  30-7373633טלפון: 
 

 

תינתן המהווים תנאי סף,  022-מקבלי קצבת ילד נכה, מעבר ל 02על כל 
 נקודות. 22עד לתקרה של נקודה אחת 

מטרות שימושי קרקע. אחוז מסך כל שטח שיפוט הרשות המקומית ל .ד
במועד  , על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותרתרבות, פנאי, נופש וספורט

 . 2.1. האחוז הממוצע במדינת ישראל הינו האחרון להגשת הבקשות

 יזכה את הרשות  2.22-ל 2.20מוש קרקע בטווח שבין אחוז שי
 נקודות. 02-המקומית ב

  המקומית יזכה את הרשות  2.1-ל 2.20אחוז שימוש קרקע בטווח שבין
 נקודות. 02-ב

   אחוז יזכה את הרשות  0.1ל 2.10אחוז שימוש קרקע בטווח שבין
 נקודות. 3-המקומית ב

  אחוז לא יזכה בניקוד כלשהו. 0.10אחוז שימוש מעל 

02 

 933 סה"כ 
 

 

  :לגבי הניקוד הערות .1

ככל שלשתי רשויות או יותר יהיה ניקוד זהה, הרשות שתדורג במקום הגבוה יותר תהיה הרשות  9.0

תושבים המקבלי קצבת נכות ילד, בערכים מוחלטים. הכוונה למספר בפועל ולא לה יהיו יותר 

 באחוזים. 

ת נכון למועד האחרון להגש על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותרד' בטבלה ינוקדו -סעיפים א' ו 9.0

 .הבקשות

ככל שלרשות המקומית יש נתונים שונים, חובה עליה להמציא אישור בהתייחס לסעיף א',  9.2

השונה מנתוני  1-09בגילאי  ובני נוער אודות מספר ילדיםי מרשות האוכלוסין וההגירה רשמ

הצגת מספר ללא אסמכתא רשמית תידחה על הסף, והמשרד ינקד את הבקשה אך הלמ"ס. 

המשרד לא יבקש השלמה תחת סעיף זה ועל כן  הלמ"ס העדכניים ביותר. ורק על סמך נתוני

 חובה על הרשות המקומית לצרף אסמכתא רשמית לבקשתה. 

 למועד נכון ביותר העדכניים לאומי לביטוח המוסד נתוני פי על ינוקדו בטבלהג' -ו' ב סעיפים 9.2

 . הבקשות להגשת האחרון

או  ה, כדי לקבל הבהרות להצעהצעה למציעהמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה  9.1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי להסיר

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, או מידע  ,.9

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן  ולדעתאו חסרים אחר, הדרושים 

 לשם קבלת החלטה.  םלדרישותיו, או הנחוצים לדעת

במיקום המוצע לגן השעשועים לאנשים עם לערוך סיור  םרשאי ויהי ומי מטעמו המשרד 9.3

 אודות המיקום המוצע.לראיון הגורמים הרלוונטיים לזמן את  ,וכן תמוגבלו
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 :דרישות נוספות ופיקוח .93

 כי, ביצועו תחילת לאחר ואף אישורו לאחר יתברר לגביו, גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות 02.0

 נגרמו אם גם, אחרת מקומית לרשות תועבר והזכייה, ייפסל, הסף מתנאי באחד מלעמוד חדל

 המקומיות הרשויות לב תשומת כן על. הזכייה הודעת קבלת מיום הוצאות המקומית לרשות

 קרקע על בעלויות, זמנים לוחות לרבות, בכולן לעמוד והחובה זה קורא קול של הסף תנאי לכל

 .  וכדומה הקרקע או המבנה שטח, ומבנה

על גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות הקמת גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך  02.0

ת ואף עלול ביא לעצירת העבודועשוי להאי שיתוף פעולה עם הגורם המפקח,  שלביו השונים.

 אי שיתוף פעולה עם החברה הזוכה עלולה להביא לפסילת הזכייה.להביא לביטול הזכייה. 

גן השעשועים יותקן שילוט המציין כי המשרד הקים את  בגני השעשועים לאנשים עם מוגבלות 02.2

  המבצעת.לאנשים עם מוגבלות. השילוט יותקן על ידי החברה 

" פינה אבן הנחת: "לדוגמא, בסופו או בתחילתו אם בין, לפרויקט הקשור אירוע או טקס בכל 02.2

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

 האירוע. קיום בטרם מטעמו נציג ולהזמין

 

 :המשרד נציג .99

יש להפנות  השאלות והבירוריםאת . דרור סורוקה הואזה  קול קוראל תהמשרד האחראי נציג 00.0

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

 ".שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

 ,00:22בשעה  1.0200.,0  , עד ליוםבכתב בלבדהמשרד  לנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  00.0

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

הפניה תבוצע למשרד בנוגע לשאלות הבהרה.  להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  00.2

 מייל בלבד. באמצעות

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  00.2

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל הוראות, הצעות, וכן לשנות מועדים

 

 :קול קוראלבקשות הנחיות מנהליות להגשת  .92

 גבי על 223222703 מיום יאוחר לא למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על, לתמיכה הבקשות 00.0

. מספר קול "המרכב מערכת באמצעות להלן המצורפים, זו למטרה המיועדים הטפסים

 .02321הקורא הוא: 
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 חגים, שבת, שישי ימי כולל ההגשה מועד !הסף על יפסלו, במועד הוגשו שלא תמיכה בקשות 00.0

 יתקיים לא. בה דיון ולאי הבקשה לפסילת תביא אלה במועדים עמידה אי"ב. וכיוצ ומועדים

 .תהא אשר הסיבה תהא במועדים עמידה אי בגין חריגים דיון

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  00.2

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal  .)פורטל מרכב"ה( 

 מהקוד אחר ה"מרכב לקוד שיוגשו בקשות. 96664הינו  הקוד ההגשה במערכת מרכב" 00.2

 !הסף על ויפסלו הגשה כאי יחשבו הנדרש

למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון או במידה  00.1

 "ה.הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכבג' וישונו הטפסים. ראה נספח  

המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, או  ,.00

מולאו על פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, לפי שיקול  שהטפסים לא

 דעתו.

 .  התמיכהיחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש  מיכההבקשות לת 00.3

כל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים להלן, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל  00.1

בקול קורא זה על כל הפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים 

יש למלא את כל הטפסים, לסרוק אותם ולהעלות אותם למערכת המרכב"ה כקובץ  נספחיו.

קרקע יש לסרוק ולהעלות למערכת את המסמכים להוכחת בעלות הרשות על ה אחד.

 המרכב"ה כקובץ נוסף. 

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד 00.9

ועל פי אילוצי  ועל פי שיקול דעתנוהל , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

 .תקציב ככל שיהיו

 

  :כללי .90

 על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.ולאמות המידה  הסף לדרישותבקשות שתוגשנה בהתאם  02.0

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד 02.0

חדש על פי   קול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קוראההמשרד רשאי לבטל את  02.2

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

ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות את כל הבקשות מתחייב לאשר  ואינ המשרד 02.2

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד,  קול קוראפי  על פניות 02.1

 בהתאם לזמינות התקציבית. 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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יודגש ויחודד, זכייתה של רשות מקומית שלא תעמוד בתנאי סף כלשהו, בכל שלב שהוא, תבוטל. 

 הזכייה תועבר לרשות המקומית הבאה בטבלת הניקוד. 

 

בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינה  רשויותרשימת המסמכים מובאת לנוחות ה

כי יש לצרף את הנספחים בנוסחם העדכני,  רשויות. לתשומת לב הקול הקוראכאמור בגוף 

 ככל שיעודכנו לאחר מענה המשרד לשאלות הבהרה.

 צורף 2 לא צורף המסמך מספר

  בקשה טופס -אנספח  0

  וביטוחאחריות -ב נספח 0

2   

2   

  תמיכה בגין התחייבות -ו נספח 1

, 
  

3  

 נסח טאבו או הסכם חכירה

 

אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה או מוסד תכנון מקביל  1

 ייעוד הקרקע כמאפשר הקמת גן שעשועיםהמאשר את 

 

  אופציונאלי:  9

מכתב רשמי של רמ"י ממנו עולה כי הרשות המקומית  

פנתה בבקשה להקצאת הקרקע לטובת הקמת גן שעשועים 

 לאנשים עם מוגבליות. 
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 בקשה טופסא':  נספח

 נא למלא  הפרמטר

  המקומית הרשות שם .9

 הרשות בשטח 4-91 בגילאי הנוער ובני הילדים מספר .2

 המקומית

 

 תצרף המקומית שהרשות ככל. ביותר העדכניים"ס הלמ נתוני סמך על יתבצע הניקוד כי יודגש

 גבוה 1-09 בגילאי הנוער ובני הילדים מספררשמית מרשות האוכלוסין וההגירה כי  אסמכתא

. האוכלוסין רשות נתוני סמך על הבקשה את ינקד המשרד"ס, הלמ בנתוני הרשומים מהמספרים

אסמכתא רשמית, הבקשה תיבדק ותנוקד  ללא. רשמית )לא תכתובת מייל( אסמכתא לצרף חובה

 על סמך נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. 

 

 :מייל וכתובת טלפון מספר לרבות, המקומית הרשות מטעם לפרויקט הקשר איש שם .2

 שם:_________________________________________________________________

 תפקיד:______________________________________________________________

 :___________________________________________________________נייד טלפון

 ________________________________________________________אלקטרוני דואר

 השעשועים לאנשים עם מוגבלות ןהמיקום המדויק בו יותקן ג .2

 שם הישוב: 6.9

 רחוב: 6.2

 מס': 6.0

 גוש: 6.6

 חלקה: 6.4

מידות מדויקות לאחר מדידה של שטח האתר המוצע להקמת גן שעשועים  ,.2

  ( .2.2' ס סף בתנאי עמידה הוכחתל ישמש) ___________:לאנשים
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 רשות מקומית עם חשב מלווה נדרשת להחתים את החשב המלווה על טופס הבקשה

 0מורשה חתימה 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 0מורשה חתימה 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 חשב מלווה

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 נספח ב'

 אחריות וביטוח

אנו מתחייבים לשמור על מצבו התקין של גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות שנרכש על ידי  .0

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והותקן בשטח הרשות המקומית.

 או2ו כתוצאה שייגרם אובדן או2ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית הרשות המקומית תהיה .0

 כלשהו.' ג לצד או2ו לרכוש או2ו למשרדבגן השעשועים לאנשים עם מוגבלות, עקב השימוש 

בגן השעשועים לאנשים שעניינה שימוש ה תביע לכל והבלעדית היחידה האחראית תהיה הרשות .2

 שטח בו יוקם גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות.פעילות אחרת ב או כלעם מוגבלות 

שייגרמו סוג  מכל נזק או, אובדן, הוצאה, תשלום בכל יישאו לא מכוחו והבאים עובדיו, המשרד .2

כתוצאה מתאונה או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו, תוך כדי פעילות 

 בגן השעשועים לאנשים עם מוגבלות. 

, שנרכש בעזרת ו התקין של גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותאנו מתחייבים לשמור על מצב .1

 ולעדכן את הביטוח כל שנה.  את השימוש בותמיכת המשרד, לבטח 

 אי חתימה על נספח זה תביא לפסילת הבקשה.  

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -' ג נספח

לגזברות בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות  – 0שלב  .0

הרשות המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא 

 כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות  -הנפקת כרטיס חכם  – 0שלב  .0

חכמים לשני מורשי חתימה: חברת  לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים

 ;*אתר החברה אתר חברת קומסיין 1332 222,02-22,קומסיין טל': 

https://www.comsign.co.il2 :'אתר החברה אתר חברת  0922223-232. חברת פרסונל אי די טל ;

 .https://www.personalid.co.il2 פרסונל

את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: יש להתקין  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 2שלב  .2

 קישור ופרטים על ההתקנה.

כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות  – 2שלב  .2

 לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 .96664מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא  .4

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה כולל,  0200.,.22 ליוםהגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד  .,

 המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.
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 התחייבות בגין תמיכהתצהיר   -' ונספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

  כדלקמן:הרשות המקומית מצהירה בזאת 

האחריות על ביצוע העבודות פיתוח, הכשרת והתאמת הקרקע לגן שעשועים לאנשים עם  .0

מוגבלות הינה של הרשות המקומית בלבד. הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים 

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

היחיד של המשרד יהיה לחברה המבצעת  או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום

עבור ביצוע אספקת והתקנת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות. התשלום יבוצע מהמשרד 

 לחברה המבצעת, ולא תועבר תמורה כלשהי מהמשרד לרשות המקומית. 

גן השעשועים לאנשים עם הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האתר בו יותקן  .0

שוטפת, ניקיון, תיקון תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות , לרבות תחזוקה מוגבלות

 למתקנים עצמם.  החברה המבצעתמעבר לאחריות שתינתן על ידי 

גן להקמת  לעמוד בכל הדרישות וההתאמות הנדרשות הרשות המקומית מתחייבת  .0

, בהתאם לכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה השעשועים לאנשים עם מוגבלות

הרשות המקומית חודשים מיום הודעת הזכייה מאת המשרד.  1-לא יאוחר מובנספחיו, 

גן תעמוד בכל הדרישות וההתאמות הנדרשות להקמת במידה ולא מצהירה בזאת כי 

ללא זכות ערעור תבוטל זכייתה ידוע לה כי חודשים,  1שעשועים לאנשים עם מוגבלות תוך 

בעצם הגשת הבקשה, הרשות ללא הכרה בהוצאה כלשהי שנגרמה לה. על כן, זאת ו

המקומית מצהירה כי יש ביכולתה לעמוד בלוחות הזמנים הללו וכי היא מודעת לעובדה 

 כי אי עמידה בלוחות הזמנים תביא לפסילת הזכייה.

הרשות המקומית מצהירה בזאת כי מדדה את השטח המיועד להקמת גן השעשועים  .2

של הקול קורא. הרשות המקומית לאנשים עם מוגבלות והוא עומד בדרישות המינימום 

ככל שיסתבר, גם לאחר אישור הזכייה, כי השטח המוצע על ידי הרשות מצהירה כי 

, תתבצע בחינה של השטח על ידי (02%-)ולא יותר מ בפועל מ"ר 122-המקומית קטן מ
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החברה הזוכה. ככל שתתאפשר התקנת מלוא המתקנים, בלי שינוי כלשהו בסוג או גודל או 

תקנים, המשרד יאפשר את הקמת גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות. ככל מספר המ

שיסתבר כי השטח המוצע על ידי הרשות המקומית קטן מהנדרש להקמת גן השעשועים 

לאנשים עם מוגבלות, כהגדרתו בקול קורא, ונדרשים שינויים בסוג או גודל או מספר 

ותועבר לרשות הבאה בתור בפרוטוקול ועדת  תבוטל המקומית הרשות זכייתהמתקנים, 

 התמיכות המשרדית. 

גן שעשועים הרשות המקומית מצהירה בזאת על זכויותיה בקרקע המיועדת להקמת  .1

בקול קורא זה. הרשות המקומית על פי כל תנאי הסף המפורטים  לאנשים עם מוגבלות

אינה עומדת בתנאי סף אלה, מצהירה בזאת כי במידה ויסתבר למשרד במועד כלשהו שהיא 

 .זכייתה תבוטל ללא זכות ערעור וללא הכרה בהוצאה כלשהי שנגרמה לה בגין 

בכל הליכי החברה המבצעת לשתף פעולה עם הרשות המקומית  באחריותידוע לנו כי  .,

 התכנון והביצוע. 

לקהל הרחב  הרשות המקומית מאשרת כי גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות יהיה פתוח .3

 א תיגבה עלות כלשהי עבור השימוש במתקנים. ול

באמצעות  גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותלבטח את  הרשות המקומית מתחייבת .1

אתר לפוליסה קיימת, כך ש גן השעשועים לאנשים עם מוגבלותפוליסה חדשה או צירוף 

המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן  גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות,

, למתקנים א, וכל נזק או פגיעה שייגרמו לגן השעשועים לאנשים עם מוגבלותמל

הרשות ולמשתמשים, יכוסה באופן מלא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי המשרד. 

כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה  רשות המקומיתכי לא תהיה ל המקומית מצהירה

י הבלעדי לכל תשלום שייפסק תהיה הגורם האחרא רשות המקומיתוהמשרד ייתבע, ה

  נגד המשרד.

הרשות המקומית מתחייבת כי ידוע לה כי אין במסמכים שימסרו כדי לחייב אותו לבצע  .9

אין באמור כדי להטיל עליו אחריות כלשהי.  כלשהי, בדיקה תכנונית ואף אם יבצע בדיקה 

כל מין וסוג הרשות מצהירה ומסכימה בזאת מראש וללא סייג כי תישא באחריות מלאה, מ

שהוא, בקשר עם התאמת המתחם לשימוש כגן שעשועים מכל בחינה שהיא בהתאם לכל 

דין, לרבות תכנונית ורישויית. הרשות המקומית מתחייבת לשפות ולפצות את המשרד בגין 

כל תביעה ו2או נזק ו2או הוצאה ו2או הפסד שיגרם למשרד בקשר לאספקה והתקנת גן 

 כך על ידי הרשות, מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד. השעשועים במתחם שהוקצה ל

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה  .02

 דלעיל מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא  .00

 ידי ועדת התמיכות. -לפסילת הבקשה על
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 :0 חתימה מורשה

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר2ת כי ביום ____________ הופיע2ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב2עיר ____________ מר2גב' ______________ שזיהה2תה עצמו2ה 

וכי על ידי ת.ז. ____________ 2המוכר2ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר אמת 

 יהיה2תהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה2תעשה כן, חתם2ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 : 0חתימה  מורשה

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר2ת כי ביום ____________ הופיע2ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב2עיר ____________ מר2גב' ______________ שזיהה2תה עצמו2ה 

וכי על ידי ת.ז. ____________ 2המוכר2ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר אמת 

 יהיה2תהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה2תעשה כן, חתם2ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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דרישות מקצועיות להתאמת ופיתוח השטח המיועד להתקנת גן  –' חנספח 

 שעשועים לאנשים עם מוגבלות
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ההדמיות של גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות ניתן לראות את 

 באתר המשרד בעמוד בו פורסם הקול קורא, לצידו.

 


