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 י"ג אב תש"ף 

 הצעה לדיון:  

   אשכול לפי החלטת מליאה תמיכת מפעל הפייס בישובי קול קורא  

 ₪ לישוב  170,000מסגרת התמיכה עד  •

   מסכום התמיכה המבוקש 15%נדרשת השתתפות עצמית של הישוב  •

 

 מסלולים:   לושהניתן לבקש תמיכות בש

   הקמה ושדרוג שצ"פים( ) פייס ירוק  ❖

 לגינות ציבוריות   מתקניםבהוספת סיוע  ❖

 מבניםוהקמת שיפוץ   ❖

 

 פייס ירוק:  

 מה אפשר לבקש:  .1

 הקמה ושדרוג פארקים וגינות ציבוריות  •

 טיילות מצפורים  •

 שבילי הליכה ואופניים  •

 כולל הצללה ומתקנים  –םגני שעשועי  •

 

 : מה נדרש להציג בבקשה .2

 ( בתוקף  )חוזה חכירה בתוקף אישור זכויות בקרקע  •

 הצגת מגרש המאפשר שצ"פ קף תב"ע בתו •

 הפרויקט כולל שטחים מתקנים וכיו"ב מפורט של פירוט ותיאור  •

 כולל יועצים נדרשים  אומדן עלויות מפורט  •

עדיפות לפרויקטים הכוללים אלמנטים ידידותיים לסביבה )גינון חוסך מים, אלמנטים   •

 כד'( אקולוגיים ו

 התקציב יספיק לפרויקט כולו כך שהוכחת מימון  •

 אם מבקשים מתקנים יש חובה להקים מעליהם הצללה  •

 ניתן להוסיף הצללה מעל מתקנים קיימים  •

 ספסלים אשפתונים וברזיה - בתוך התקציב   או במקרה הצורך להוסיףשיש יש לוודא  •

 

 עבודות הנכללות במענק )יש לפרט מראש(  .3

 פיקוח וביצוע תכנון, ניהול,  •

: פיתוח, גינון והשקיה, ריהוט חוץ, הצללה ופרגולות,  עבודות  בעבודות ביצוע מוכרות  •

 , מזרקות ובריכות נוי, פסל סביבת תאורה וגידור

 ם שיבקשות לשיפוץ כיכרות תחבורה, מדרכות, מעברים וכבי   לא יאושרו •

 עבודות להבאת תשתית אל הגינה )חיבורי חשמל, מים, ביוב וכד'(   לא יאושרו •

מניסיון העבר יש קושי באישור עבודות עפר פיתוח ולכן במקרה שהן נדרשות יש לצרף   •

 מראש תוכנית מפורטת 



בסוף כל פרויקט יש להגיש אישורים מיועצי: נגישות, בטיחות, חשמל )אם יש עבודות   •

 ' ד מל(, קונסטרוקטור וכשח

 

 םים נוספיכלל .4

 כולל כל דרישות מפעל הפייס  הישוב מתחייב להפעלה ותחזוקה שוטפת של הגינה •

 הישוב מתחייב להפעיל את המתחם בעצמו ולא להעבירו ליזם או למטרה פרטית  •

 לא יוכרו עבודות בביצוע עצמי  •

 אין לבצע עבודות לפני חתימת חוזה עם מפעל הפייס  •

 מפעל הפייס בהתאם להנחיותבאתר יותקן שילוט המעיד על סיוע  •

 יש חובת עמדה בכללי בטיחות ונגישות )יש לחשבם בעת בקשת המענק(.  •

 

 פייס ירוק  –סיוע במתקנים לגינות ציבוריות  

 מה אפשר לבקש  .1

 ינוי בקרקע או ביצוע תשתיות רכישת מתקנים שאינם דורשים ש •

כגון מתקני משחקים, מתקני כושר חיצוניים,   מתקנים הניתנים לפירוק - ניתן לרכוש  •

 ברזיות אשפתונים וספסלים 

 ₪  100,000גובה המענק לא יעלה על  •

 תכנון, ניהול, פיקוח וביצו  – תכולת המענק  •

ושר חיצוניים, ברזיות אשפתונים  מתקני משחקים, מתקני כ – עבודות ביצוע מוכרות  •

 וספסלים 

 ות העמיד מגרש פנוי, זמין ומחובר לתשתייש ל •

 יש חובה להסגרת בטיחות ונגישות כתנאי לשחרור הכספים  •

 

 : בקשות פייס ירוק ומתקניםל  בסיסתנאי  .2

 מגרש פנוי  •

 תב"ע בתוקף המאפשרת שצ"פ •

 חוזה חכירה בתוקף  •

 הריסה ופינוי על חשבון המבקש •

 תכנון וביצוע תשתיות באחריות המבקש  •

 תשלום אגרות על חשבון המבקש  •

המיועדות לכבישים, מדרכות, מעברים, הקמה  בעלות אופי מובהק לא יוכרו עבודות  •

 תאורת כבישים, עבודות הריסה של מבנים וכד' ושיפוץ כיכרות תחבורה, 

 להפעלה ותחזוקה של המתחםיש להוכיח את מלא המשאבים  •

 

 : מבניםוהקמת שיפוץ  

 מה אפשר לבקש:  .1

 נוער, בית ילדים/מרכזון, מרכז אומנות ותרבות שיפוצים ב: מעדון לחבר, מועדון  •

 שיפוץ והסבת מקלטים לשימוש רב תכליתי  •

 )מותנה באישור משרד הרווחה(  התאמת מבנה למעון יום  •



 הקמת מקווה טהרה •

 שיפוץ מרפאה )מותנה באישור משרד הבריאות(  •

 שיפוץ ואחזקה של מבני פייס  •

 שרותים( הצטיידות )למעט ארון מטבח/ל  תינתן תמיכהלא   •

 לא יוכרו עבודות תחזוקה שוטפת •

 לא תאושר רכישת ציוד נייד או מתכלה  •

 לייעודו יוכרו עבודות להתאמת המבנה  •

 יוכרו עבודות לסילוק מפגעי בטיחות  •

 העבודות שיוכרו לכל פרויקט  ניתן לקבל פירוט של  •

 

 תנאי בסיס:  .2

 למבנה  היתר •

 חוזה חכירה בתוקף מהמנהל  •

 היתר לשיפוצים אם נדרש  •

 ( עלויות יועצים כולל  )  תוכנית שיפוץ+אומדן •

: בטיחות,  כל היועציםידרשו אישורים של  לצורך קבלת השתתפות מפעל הפייס  •

)כל    כיבוי אש, מכון התקנים במידה ומחליפים תקרהקונסטרוקטור, ,  שות, חשמל ינג

 והדרישות של היועצים יכנסו לתקציב(  העלויות 

ויחויב באישורים לפי רשמה    המבנים של מפעל הפייסלרשימת סקרי המבנה יכנס  •

 כל העלויות יושתו על הישובים מצורפת 

 עלויות יועצים מוערכות:   •

o  = 3000בדיקת מערכת אש ) ללא תיקונים( טכנאי + מכון התקנים   

o 3,000-4,000 - יועץ נגישות 

o 3,000-4,000 - יועץ בטיחות 

o )2000-3000   קונסט' )חיזוק מבנה, תקרה אקוסטית 

o  יעוץ לפני ואחרי פרוייקט   2,500 -חשמלאי מוסמך 

 



 : נוהל אישור

 אריאלה, שרון  שני נציגי מליאה,  חברי הועדה: ניר ים, בוריס, כבי,   - הקמת ועדת בחינה  •

 קבלת כל הבקשות  •

 בחינת תנאי סף  •

 לדרישות מפעל הפייס בחינת התאמה  •

 )אריאלה(  בדיקת היתכנות מול מפעל הפייס   –פרה רולינג  •

 בחינת ועדה לפי קריטריונים  –את השלב הקודם מתוך הבקשות שעברו  •

 

 : )לאישור הנהלה ומליאה( קריטריונים ו נהלים 

 מי יכול לבקש 

 

כל יישובי אשכול, תינתן קדימות לישובים שאינם בעוטף ולישובים  

 קהילתיים 

אחרון להגשת  תאריך 

 הבקשה 

• 1.11.20 

  ייגזר, במקרה של פרויקט גדול המועצהמכרז וביצוע ע"י  • ביצוע 

 . מצומצם שלם ממתוכו פרויקט 

 יש להגיש תוכניות   •

 בשימוש מתאים. תב"ע בתוקף ומגרש  • תאי סף 

 חוזה חכירה עדכני )למעט ישובים קהילתיים(  •

 תכנית מוכנה +אומדן  •

   מוכנות לאישורים •

 המחייבים היתר היתרים בתוקף לשיפוצים  •

 התחייבות למצ'ינג  •

 הוכחה ליכולת הישוב להשלים את התכנית במלואה •

 2020 לשנתתקציב ועד מקומי מאושר   •

  2019 חתום של הועד המקומי לשנת ח כספי"העברת דו  •

 מועצה. ה למזכירות 

 ( 1-5דירוג הצורך )

 

 חיוניות  •

 מצב קיים  •

 כמות הנהנים •

 האם יוצר קפיצת מדרגה  •

 תחזית קליטה •

 ( 1-5זמינות לביצוע )

 

 פנויה קרקע  •

 פינוי מבנים  •

 בעיות סטוטוריות  •

 זמינות תקציב  •

 היערכות הישוב  •

 באם נדרש  היתר •

 השנים האחרונות  2-3תמיכות דומות ב • טבלאות צדק 



 


