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 ט"תשע שבט י'               ב"ה                                                                                                                          
 1069 בינואר 61

 

 פיתוח מגרשי משחקיםצעות ללהקול קורא 
 

 רקע ויעדים

בכוונתנו להגיש , בשיפור איכות החיים בישוביםמועצה אזורית הר חברון רואה  חשיבות רבה 

מגרשי משחקים  4 של עד או שדרוג להקמת משרד החקלאותבקשה במסגרת קול קורא של 

 .בישובים

 החקלאות כמפורט בקול קוראשנקבעו ע"י משרד וביצוע נדרשים לעמוד בתנאי הסף לתקצוב  אנו

של משרד הקול הקורא  לעיונכם וידיעתכםמצ"ב . ביצוע הפרויקט יהיה באחריות המועצה

 .המופיע גם באתר משרד החלקאות החקלאות

תנאי הקול ב כמפורט אש"ח להצללה 033או עד  אש"ח לבקשה להקמה או שדרוג 033עד  -תקציב  

 .של משרד החקלאות הקורא

 .%5, ישובים  %5(, מועצה %03החקלאות )עד משרד  –מקורות התקציב 

. מודגש כי המועצה 33תנאי להגשה הוא זמינות ביצוע והתחייבות הישוב לפיתוח המגרש לגבהי 

 .33לא תשתתף בפיתוח המגרש לגבהי 

, חומר שיוגש באופן חלקי  0.0300.7 -  הצעהתאריך אחרון להגשת 

 יפסל על הסף ולא יוגש.

   בצירוף המסמכים יפעת ועלנילגב'  הנדסהאת הבקשות יש להגיש למחלקת 

לשאלות וברורים בנוגע להגשת הבקשה           hrhevron.co.ilifatv@      -למייל 

 . 0001035535או בנייד  0400090-30בטלפון  יפעת ועלני ניתן לפנות לגב' 

          

 בברכה

 אלירם אזולאי

 המנכ"ל המועצ
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 מטרות 

בתנאי הסף  יםהעומד מגרשי משחקיםקול קורא זה נועד לקבל הצעות מהישובים להקמת  .6

עמידה בתנאי סף ועמידה באמות יקבעו ע"פ  להגשההמפורטים מטה ,סדרי העדיפויות 

  .מידה המפורטות

 . החקלאותקשת המועצה למשרד קול קורא זה נועד לתעדף את הגשת ב .1

 

 תנאי סף להגשת בקשה:

יש להגיש תצ"א המסמנת את המיקום המבוקש על רקע התב"ע חתומה ע"י  –סטטוטורי  .6

 מהנדס המועצה המאשר את התנאים הבאים:

 .בתב"ע בתוקףמיקום המגרש  .א

 מיקום המגרש בייעוד מתאים )ירוק או חום(. .ב

באחריות  .0%עם שיפוע מקסימאלי של מפולס מפותח מ"ר  400שטח מינימאלי  .ג

 הישוב ועל חשבונו.

או מול הסתדרות  קיים חוזה חכירה על הקרקע לישוב או למועצה מול מנהל אזרחי .1

 . הציונית , תינתן עדיפות להסכם חכירה מול המנהל האזרחי

 לאחר מסירתו לישוב.  גן השעשועיםהתחייבות הוועד המקומי לאחזקת  .3

 .)מצ"ב כקובץ נפרד( ול קורא כנדרשנספחי הקכל הגשת  .4

ומפורט שיוכן ע"י המתכנן/ מהנדס המועצה הכולל תיאור הבקשה, מסמך הסבר מקצועי  .5

 תשריט ובו סימון תחום הבקשה על רקע מיפוי ותצ"א ותיאור מצב תכנוני מאושר.

הסבר המתאר את תרומת הפרויקט לישוב/ לאזור ולהגיש תמונות המשקפות את  מצגת  .1

 המצב הקיים.

 קריטריונים ואמות מידה: 

ורים כמפורט בקול קורא של משרד החקלאות. הצעות שלא יעמדו עמידה בתנאי סף סטטוט

 בתנאי הסף של הקול הקורא של משרד החקלאות לא יבחנו.

 הבקשות שיוגשו יבחנו ע"פ הקריטריונים ואמות המידה כדלהלן:

 שנים האחרונות 3ב בשצפי"ם בישובהשקעות המועצה   -שנים  0 בשצפי"םהשקעות  .0

 .1061-1062יבחן ע"פ תברים מאושרים בשנים 

למ"ס כפי שנבחנים ע"י משרד על פי נתוני  – 0309-0307שיעור גידול דמוגרפי בשנים  .0

 .החקלאות

 300גדול מ  תעדוף הבקשה, ככל שהיקף הפרויקט – הגדלת היקף ההשקעה ע"י הישוב .0

 מצ'ינג. 5%אש"ח וממומן ע"י הישוב. לא כולל פיתוח ומעבר להשתתפות של 

איכות ההגשה)מצגת והסברים( , תכנון יבחן ע"פ  –התרשמות הועדה מבשלות הפרויקט  .4

 היתר בניה, קיום חוזה חכירה חט"ל או מנה"א, וכן כתבי כמויות ואמדנים.  מפורט,
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 טבלת אמות מידה 

      

 ניקוד אמת המידה 
השקעות מועצה   .0

-0309בשנים בשצפים 
0301 

 נקודות 03
יבחן ע"פ תברים 

-0309שאושרו בשנים 
0301 

ללא –נקודות  30
השקעות פיתוח 

 בשצפים

 נקודות 10
השקעות פיתוח 

 600של עד 
 אש"ח 

 נקודות  60
השקעות פיתוח 

 100של עד 
 אש"ח 

 

 נקודות 5
השקעות 

מועצה של עד 
  אש"ח  600

 

שיעור גידול דמוגרפי   .0
)ע"פ   0307 0309בשנים 

למ"ס כפי שיבחנו נתוני 
 (ע"י משרד החקלאות

 נקודות 05

גידול של  -נקודות 15
 60%מעל 

 –נקודות  10
ל של בין גידו

7%-60% 

גידול  -נקודות 65
 7%-5%של בין 

 -נקודות 60
גידול של עד 

5% 

הגדלת היקף ההשקעה   .0
 נקודות  03ע"י הישוב 

הגדלת  –נקודות  60
היקף ההשקעה 

הכוללת 
בהקמה/שדרוג ב 

אש"ח ומעלה  600
אש"ח  400)לפחות 

 סך ההשקעה(

   

התרשמות הועדה   .4
מבשלות הפרויקט 
 ומאיכות ההגשה 

 נקודות 10
 איכות הגשה טובה
קיים תכנון מפורט 

חט"ל ,חוזה חכירה 
תר, ,הי או מנה"א 

 .וכתב כמויות ואמדן

 נקודות 60
איכות הגשה 

 טובה-בינונית
ים תכנון קי

כתבי , מפורט
כמויות ואמדן, 

חוזה חכירה 
חט"ל או מנה"א, 

 ללא היתר.

 נקודות 5
איכות הגשה 

 טובה-בינונית
קיים תכנון 

חוזה , עקרוני
חכירה חט"ל או 

ללא מנה"א ,
היתר ,וללא 

כתבי כמויות 
 .ואומדן

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה 

 אלירם אזולאי

 המנכ"ל המועצ
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 מגרשי משחקיםלפיתוח  הצעהטופס הגשת 
 שם היישוב:____________________ 

 

 ללא מסמכים אלו לא תדון בקשה. -מסמכים נדרשים לבקשה 

על השטח המיועד כולל סימון חתום ע"י מהנדס המועצה ומסמך ה מצ"ב: סטטוטוריא.  .0
גודל המגרש  בייעוד מתאים )כשצ"פ או כשטח למבני ציבור(,  ,בתוקףרקע תב"ע 

 .0%לס ונקי בשיפוע של עד , השטח מפולפחות מ"ר 433הנדרש 
 . קיים לשטח המיועדאו חוזה חכירה מההסתדרות הציונית חוזה חכירה ממנהל אזרחי 

 
אני מהנדס המועצה מאשר כי בדקתי את המצב הסטטוטורי של הבקשה והיא עומדת 

 בתנאי הסף הנדרשים בקול הקורא של משרד החקלאות.
 חתימת מהנדסה המועצה______________

 
 הציונית לישוב או למועצה מול מנהל אזרחי או מול הסתדרות חוזה חכירה על הקרקעב. 

 מלאים כנדרשג. נספחי הקול קורא 
 ד. מסמך הסבר המתאר את תרומת הפרויקט לישוב ותמונות מצב קיים.

        ה. מסמך הסבר מקצועי ומפורט שיוכן ע"י המתכנן/ מהנדס המועצה הכולל תיאור  
ובו סימון תחום הבקשה על רקע מיפוי ותצ"א ותיאור מצב תכנוני  הבקשה, תשריט

 מאושר.

 מהסכום שיאושר על ידי משרד החקלאות. 5%אנו מתחייבים להשתתפות של  .0

 בגן שעשועים ממקורות עצמיים.  ₪אנו מתחייבים לתוספת השקעה של _________  .0

 חזקה שוטפת:אהתחייבות הועד המקומי ל .4

המגרש לוועד המקומי אנו מתחייבים לאחזקה השוטפת הנדרשת ע"פ הוראות  פיתוחלאחר 
 התקן כפי שיקבעו מעת לעת.

 נא לסמן את שיטת האחזקה המועדפת : 
 

אחזקה ע"י חברה מתחזקת מורשית בהתקשרות ישירה עם הוועד המקומי . במקרה  .0
שיים , כזה על הוועד המקומי להציג הסכם התקשרות חתום וכן דוחות בדיקה חוד

שנים לממונה הבטיחות במועצה. הועד המקומי  0-שנתיים ואישור מכון התקנים אחת ל
נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת למועצה כי במידה ולא יעמוד באחזקה השוטפת ע"פ 

 סעיף זה המועצה תתחזק את המגרש ותחייב את הועד המקומי בעלות האחזקה.
 

ות האחזקה השוטפת כוללת בדיקה אחזקה דרך חברה בהתקשרות של המועצה. על .0
חודשית וטיפול בליקויי בטיחות הנגרמים מבלאי טבעי, בדיקת מעבדה שנתית ובדיקת 
מכון התקנים אחת לשלש שנים. הסכם האחזקה השוטפת לא כולל ונדליזם או החלפת 

לחודש שייגבו באמצעות חו"ז   ₪ 033אלמנטים במידת הצורך. עלות האחזקה השוטפת 
 במועצה.הוועד 

 

 תימה וחותמת מורשי החתימה של הועד המקומי על הבקשה.ח

 
_________________               ___________________              ________________ 

 חותמת הועד המקומי                   מזכיר הועד המקומי      יו"ר ועד מקומי חתימה           

 


