
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   16/2021תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 
לתכנון, אספקה, הצבה , התקנה וחיבור של סככות הצללה, משטחי בלימה  

  גנים ציבוריים בנשר 7-ומתקני משחק ב 

 
 תשובה

 
 

 נוסח השאלה 

 
עמוד פרק וסעיף 

 רלבנטיים 

המסמך או  
הנספח אליו  
מתייחסת  
 ההבהרה

 מס"ד

 מאושר. זה התנאי הנדרש 
ביצענו מדידות מדויקות לכל 

הגנים. נבקש אישור לתכנן על 
 המדידה שלנו? 

 מסמכי המכרז  3.10סעיף   5עמוד 

1.  

מדובר בקו מתח נמוך. כבלים 
  6.5 –מבודדים. גובה עד הכבלים  

 מטר

  –בסיור שערכנו ב"גן צוקר" 
ממוקמים מקרבה לגן עמודי 

חשמל מחוברים ביניהם  
בכבלים. מה גובהם של  

הכבלים והאם זה קו מתח  
 גבוה או נמוך?  

בתצ"א שצ"פ   6סעיף  
 מסמכי תצ"א  רח' המגינים גן צוקר 

2.  

לפי ייעוץ אגרונום יש לקחת טווח  
 מטר  1.40-חפירה של כ

בתוך שטח   –"גן צוקר" 
מתחם מתקני המשחק יש עץ 

 גדול.  
מה הרדיוס (מרחק) שאנו  

צריכים לקחת מהעץ לחפירה 
 ותשתית? 

בתצ"א שצ"פ   6סעיף 
 מסמכי תצ"א  רח' המגינים גן צוקר 

3.  

מדובר בקו מתח גבוה. כבלים לא  
  11מבודדים. גובה עד הכבלים מעל 

 מטר

בסיור שערכנו ב"גן המתמיד" 
ממוקמים מקרבה לגן   –

עמודי חשמל מחוברים  
ביניהם בכבלים. מה גובהם  

של הכבלים והאם זה קו מתח 
 גבוה או נמוך?  

שצ"פ   -בתצ"א  1סעיף 
 מסמכי תצ"א  רח' המתמיד 

4.  

הגן נגיש. יש לנסר קורת מסגרת 
סביב המתקנים לרוחב הנדרש  

 מטר 2-ולבצע רמפה במרחק של כ
 מקורת המסגרת. 

הגן אינו נגיש    –גן התשיבי 
   8חלק    1498ע"פ תקן ישראלי 

מכיוון שאין דרך נגישה לגן.  
המתחם לא נגיש לבעלי  

מוגבלות ולכן לא יעבור את  
אישור מכון התקנים. אחת  

הדרכים להתאים את השטח 
של התקן היא לבנות  8לחלק 

רמפה תקנית עם מעקה  
תומך,. בניית רמפה תיקח  

לק עיקרי מהתקציב של הגן  ח
שגם ככה קטן מאוד ותגדיל  

 מסמכי תצ"א  בתצ"א  2סעיף 

5.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

את שטח הגן, נודה לקבלת  
 הנחיה מכם בנושא.   

התשתית בוצעה על ידי פלטות בטון  
  15-מזוינות טרומיות בעובי של כ

 ס"מ 

מה   –גן אורן תחתון ועליון 
עובי שכבת הבטון שקיימת  

 בשטח?
 מסמכי תצ"א  4-ו  3סעיף 

6.  

הצינורות מובילים גז ממתקן הגז אל  
מבני המגורים ולא אל הגן. יש לקחת  

בחשבון המרחקים הנדרשים על פי  
 דרישות משרד האנרגיה 

בשטח יש   –גן כליל החורש 
פתח לצובר גז.  אנחנו צריכים 

תוכנית תשתיות כדי להבין  
את מיקום קו הגז מתחת לפני  

 השטח.  

 מסמכי תצ"א  בתצ"א  7סעיף 

7.  

 תנאי הסף נותר בעינו 

 2.1תנאי הסף  המופיע בסעיף 
 1.5גנים בהיקף של  3הדורש 

מיליון ₪ כל גן, אינו מתאים 
מיליון ₪  1.2למכרז שכולו 

לשבעה גנים (גן ממוצע  
171,000 (₪ 

 2סעיף  4 -ו   3עמודים   
 חוברת המכרז  

8.  


