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 א חוף אשקלוןמ.  –דגשים לתכנון גן משחקים  –נספח לחוזה 

 

תושבים , הורים , ילדים ונוער. תכנון הגן נועד לאפשר מקום   –גן השעשועים הוא אזור מרכזי שנועד לתת מענה לכל אוכלוסיית הישוב 
 שמזמין מפגש חברתי , אימון ספורטיבי , משחקים לילדים ומענה לנוער. יש להימנע מכריתת עצים וצמחייה בתכנון.  

 החברה לבצע מדידה טרם הגשת ההצעות.  מ"ר, באחריות  500 –גודל השטח הינו כ 

 : להגשת הצעותדגשים עיקריים 

 עליכם להגיש הצעות מפורטות בהתאם לאמור :  

   .תכנון ביצוע –פאושלי  –סוג המכרז  •

 ₪ כולל מע"מ  500,000הגשת תוכניות מפורטות בהתאם לסכום מקסימלי של  –אופן הגשת ההצעה  •

 :  ההצעה תכלול

 . ו/או לאתר מורשה ופינויים למקום שיורה המפקח בתחומי היישוב  הקיימים , הספסלים וכו' פירוק מלא של כל המתקנים •

 : ותשתית עבודות פיתוח •

   .עבודות חפירה ויישור שטחים -

 בהתאם לתקן. ס"מ  5חצץ ו/או חול בעובי מינימלי של  ס"מ + מילוי  20בעובי  מהודק בהידוק מבוקר מילוי מצע א' -

 פינוי עודפי חפירה לאתר מורשה.  -

 תיחום המתחם באבן גן.   -

תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב  "Soft משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר דגם "סמרט פליי •
וציפוי עליון של  1498לפי ת"י  בהתאם לנדרשמשתי שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי המתאים לגובה נפילה 

גוונים שונים לפחות מסוג "מולטיספייס"  7 -תפרים למ"ר וב  35,000ס"מ בצפיפות של מינימום  2מרבדי דשא סינטטי בגובה 
תשתית   העבודה תכלולאו ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. )

 (. חול, שומשומית, חצץ, אספלט, בטון או אדמה מהודקת + חול

 נגישים(  יהיו ספסלים  2מינימום 2) או ש"ע אתוצרת שחם אריכ 1139דגם לביא מק"ט  -ספסלים  5מינימום  •

 או ש"ע   אריכאתוצרת שחם  3065אשפתונים דגם שזיף עף עץ מק"ט  4מינימום  •

 תוצרת שכם אריכא או ש"ע העבודה כוללת חיבור ותשתית צנרת מים. 2777דגם אלמוג מק"ט  נגישה ברזיה •

בצפיפות . הרשת עשויה מחוט פוליאתילן המיודע למתקני משחקשטח על כל הההצללה תהיה ,  תכנון של סככה מרשת צל •
הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י  ,U.V עמידה בפני  ,98%-91% הצללה ,גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש

, לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בהתאם לתקן לחישובים סטטיים ואישור קונס' , העמודים צבועים בצבע בתנור  5093
כיסוי לעמודים ופקק בקצה העמוד. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד בגוון בהתאם לבחירת המזמין ,לרבות מגיני 

 הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. )העבודה כוללת אישור קונסטרוקטור(

עמודים מרכזיים עם הכנות לפנסי הצפה , מגש אביזרים וכל הנדרש בהתאם  2העבודה כוללת  –דגשים נוספים להצללה  -
חשמל מעמוד קיים, כולל הנחת צנרת חשמל בתוך כבל שרשורי , עבודות חפירה   והזנתלרבות עבודות תשתית  לתקן ,

העבודה כוללת אישור  כל פנס. הכל בהתאם לנדרש והתקן.  150W(  8פנסי  הצפה בכל עמוד )סה"כ  4וכיסוי כנדרש + 
 חשמלאי מוסמך בסיום העובדה. 

 על ההצלהה שנות אחריות  5מינימום  -
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מתקנים 

  

 +  10מתקן נינג'ה גדול שמתאים לגילאים  -

 מתקן משולב גדול שכולל מגלשות ומתקני טיפוס.    -

 נדנדות מסוגים שונים : קן לציפור ,  עלה ורד  וכו'   -

 מתקנים לפעוטות  -

 על אחד מהמתקנים להיות מונגש  -
 

בסיום העבודה על החברה להגיש תיק מתקן מסודר הכולל תעודות אחריות למתקנים לדשא להצללה וכו' לרבות  כל הבדיקות 
 והאישורים הנדרשים בהתאם לתקן ולדרישות הגוף המתקצב  : אישורי מכון התקנים , אישורי נגישות ובטיחות , אישור קונס' וכו' .  

 


