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 ( RFIבקשה לקבלת מידע )
 (PPP/PFI)י קלאב בבת חפר טרקאנ ה שלניהול ותחזוק ,הקמה, הפעלהלפרויקט 

 
 10/6/2021ה' נודה על קבלת התייחסותכם עד ליום 

  sharons@hefer.org.il   בדוא"ל:

 

 מבוא

( שהינה תאגיד עירוני של המועצה האזורית עמק החברה -)להלן  החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ .1
 פניה פומבית זו לקבלת מידע.מפרסמת ( המועצה -חפר )להלן 

 
 בכוונת המועצה והחברה לשקול הקמת קאנטרי קלאב, שישמש את הישוב ו/או את תושבי האזור.  .2

 
יוטלו על המציע של המרכז התכנון וההקמה באופן ש - PPPבשיטת עתידי לצורך כך מתוכנן פרסום מכרז 

והנאה מהתקבולים ידי המציע הזוכה -עלבתמורה להפעלה ארוכת טווח שלו וזאת  - במכרז העתידי הזוכה
   בגין כך לאורך תקופת ההפעלה. 

 
 ום חלקבל מידע מגורמים בעלי ידע וניסיון בתמבקשת החברה בהתאם לכך ולפני קבלת החלטה בנושא,  .3

כלית להקמת לכאת ההתכנות ההן את הצרכים, הדרישות וההסתייגויות של המציעים, והן  -מנת לבחון -על
  .כזה קאנטרי קלאב

 
ברם, ככל שגורמים נוספים ו/או בעלי עניין  מיועדת בעיקר ליזמים ו/או מפעילים של אתרים דומים.הפניה  .4

 מבקשים להתייחס, הם רשאית לעשות כן. 
 

 . מפורטים בהמשך הפרוגרמה/פרטי התכנון .5
 

 לנושאים הבאים:במסגרת מענה לפניה זו מתבקשת התייחסות, מפורטת ככל שניתן,  .6

ו/או  "קאנטרי"מתחם  ה ו/או בהפעלה שלהקמתיאור הניסיון של המשיב בתכנון ו/או בו פרופיל עסקי א. 
 מרכז דומה;

ובו פירוט ביחס לסוגי ההכנסות וההוצאות של מתחם מהסוג הנדרש וכן סכומן  ,ניתוח עסקי/מסחרי ב. 
 תוך התייחסות לפרמטרים שנסקרו בהמשך. לצורך הצדקת כלכליות הפרויקט, ובין השאר, 

נושאים, צרכים, רצונות, הסתייגויות, הערות של המציעים ביחס למכרז ו/או  -צרכים של המציעים  ג. 
מנת שהפרויקט ינחל הצלחה, הן למועצה, הן לישוב והן -להתקשרות עתידית עם המציע הזוכה, על

 למציע הזוכה.  

 פירוט רחב יותר של נושאי המענה המבוקשים מסמך זה נא ר' בהמשך 

אין בפניה זו כדי לחייב את המועצה ו/או החברה, בין ביחס לפרויקט ובין כלפי המציעים, ומטרת הפניה  .7
 היא בחינה של הנושא באספקטים השונים שלו. 
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  בת חפרהישוב על רקע כללי 

יישובי הכוכבים, לעיבוי יישובי  , כחלק ממיזם1996 ביולי 31-ואוכלסה החל ב 1995 בת חפר הוקמה בשנת .8
 אריאל שרון.  קו התפר, שהוביל בתחילת שנות התשעים שר השיכון

 
מדרום וגדר  נחל שכם מצפון, בחן ממערב, קיבוץ 6וכביש  יד חנה עמק חפר, בין קיבוץ מיקום: שוכן במזרח .9

  ממזרח. הקו הירוק אורך תוואישל ההפרדה
 

  תושבים. 5,500 -ככיום אוכלוסיית הישוב מונה  .10
 

  משפחות. 1,300 -דונם ומתגוררות בו כ 950-משתרע על שטח של כהישוב  .11
 
 

 24ראשי המשמש ככניסה/יציאה ובו מוצבים שומרים שער  :שערי כניסה 2הישוב מוקף בגדר חשמלית עם  .12
  הקיץ. בחודשי  למעט השנהלאורך סגור ליישוב יד חנה, ה המקשרמשני שער שעות ביממה ו
לגוש  של הישוב נגישותהמשמעותית את הטיבה  ,הסמוך ליישוב מחלף ניצני עוז והקמת 6סלילת כביש 

 .ולירושלים דן
 

ומכבי שירותי  שירותי בריאות כללית ביישוב מעונות, גני ילדים, בית הספר היסודי "שדות", סניפים של .13
תנועות  פועלותבישוב קהילתי.  שיטור מגן דוד אדום ונקודת דואר, תחנת הזנקה של סניף בריאות,

הצופים "שבט גולן", מד"צים ובני עקיבא. בצד המערבי של היישוב משתרע "פארק דרך ארץ"  הנוער
  . 6דונם, החוצץ בין בתי היישוב לכביש  110שאורכו כקילומטר וחצי ושטחו 

 
   "סקייט פארק". ומתחם מתקני כושר ומשחקים , גלגיליות טרון, מגרשאמפיתיאקיימים בפארק  .14

 
  . הסביבהחוגים רבים המשמשים את תושבי ומתקיימים בו  בבת חפר חיי קהילה עשירים .15

 ומתחם של "בנה ביתך". מקבצי דיור אשר נבנו באופן זהה על ידי יזמיםביישוב מספר 
 

יח"ד )חלקה בבנייה רוויה וחלקה  1,000בימים אלה עובר הישוב פיתוח מואץ הכולל בין היתר תוספת של  .16
יח"ד מוגן אשר ייבנו במרכז הישוב ובצמוד המגרש המיועד לקאנטרי קלאב,  230בבנייה צמודת קרקע(, 

 דונם.  50-מתחמי תעסוקה, ציבור ופנאי רבים, וכן איזור תעסוקה חדש בגודל של כ
 

 תושבים. 10,000בסופו של יום כל הפתוח הנ"ל יביא את הישוב בת חפר להיות ישוב גדול ומשמעותי בן  .17
 

 להסרת ספק , תיאור זה הינו כללי, אינו מתיימר להיות שלם ואינו מחייב.  .18
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 המתחםלתכנון כללית פרוגרמה 

  בשלב זה קיימת פרוגרמה ראשונית ביחס לתכנון המתחם, אשר מפורטת להלן.  .20
 ככל שהמשיבים סבורים כי יש מקום לשינויים או תיקונים או דרישות אחרות, ניתן להתייחס לכך במענה 

 והן בהחלט תישקלנה.

 פרוגרמה אולמות פעילות

 30 פעלטון

 6 שירותים מותאמי ילדים ופינות החתלה

 70 אולם חוגים קטן

 (240) 2*120 אולם חוגים גדול

 50 אולם ספינינג

 50 פילאטיס מכשיריםאולם 

 300 אולם חדר כושר

 30 כיתת  לימוד / הדרכה

  
 776 סה"כ אולמות פעילות

 פרוגרמה שטחי תפעול
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 15 חדר צוות הדרכה

 25 חדר מנהל/ ישיבות

 15 חדר קבלה/ מזכירה/ צוות

 12 שירותי חדרי כושר צמודים גברים ונשים

 6 שירותים ומלתחות צוות

 6 חדר מטבחון

 20 מחסן תפעול

 6 שירותים מותאמי ילדים ופינות החתלה

 6 חדר עזרה ראשונה

 100 שירותי מלתחות גברים

 100 שירותי מלתחות נשים

 30 לובי כניסה

 341 סה"כ שטחי תפעול
 

 פרוגרמה בריכת שחייה

 375 מסלולים 6בריכת שחייה מקורה 

 90 בריכה לימודית  מקורה

 16 ג'קוזי

 860 בריכהקירוי 

 400 בריכת שחייה חיצונית

 70 בריכת פעוטות חיצונית / פארק מים

  
 951 סה"כ בריכות שחייה

 860 סה"כ קירוי
 

 פרוגרמה שטח תחזוקה

 6 חדר אשפה

 15 איחסון חומרי נקיון

 120 חדר מכונות

 15 איחסון כימקלים חיצוני

 6 חדר חשמל ותקשורת

 12 חדר מיזוג אוויר

 10 מים מאגר

  
 184 סה"כ שטח תחזוקה
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 שטח תחזוקה

 חדר אשפה

 איחסון חומרי נקיון

 חדר מכונות

 איחסון כימקלים חיצוני

 חדר חשמל ותקשורת

 חדר מיזוג אוויר

 מאגר מים

 
 סה"כ שטח תחזוקה

 

 מסחר

 שטח מסחרי

 בית קפה)מזנון  ,ישיבה , מחסן(

 

 סה"כ שטח מסחרי
 

 פרוגרמה מדשאות

 300 מגרש כדורעף חופשי על חולות ים

 3000 בריכה מדשאות 

 50 במה הכוללת הכנות חשמל

גינת שעשועים ילדים במדשאות הכוללת 
 150 מתקני פנאי ושולחנות משחק

  
 3500 סה"כ מדשאות

 

  להסרת ספק, סטטוס זה הינו כללי/ראשוני, והוא אינו מתיימר להיות שלם או מחייב. .21
  להעיר הערות או להעלות הסתייגויות. מוזמנים המציעים 
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 המתחםל יממפעהמתוכננים השירותים 

 , יתאפשרו/יידרשו במתחם:שלפי הערכההנושאים והשירותים,  להלן .22
 
 ;הפעלת בריכות שחייה לקהילה ולקהל השחיינים המקצועיים .א
 ומבוגרים; נוער ,הפעלת חוגי ספורט לילדים .ב
  ;וחוגים לנשיםהפעלת סטודיו  .ג
  ;הפעלת מכון כושר .ד
  ;בית קפהו/או הפעלת מזנון  .ה
  .שעות ביום 15 -שיהיה פעיל כהפעלת מרכז  .ו

 

 ההתייחסות המבוקשת במסגרת פניה זו

 במסגרת מענה לפניה זו מתבקשת התייחסות, מפורטת ככל שניתן, לנושאים הבאים: .23
 

בתכנון ו/או בהקמה ו/או בהפעלה של מתחם תיאור הניסיון של המשיב כן וו/או מצגת  פרופיל עסקי .א
 "קאנטרי" ו/או מרכז דומה;

 ;מתאימיםקורות חיים 

  מלאנספח א' 

, ובו פירוט ביחס לסוגי ההכנסות וההוצאות של מתחם מהסוג הנדרש וכן סכומן לצורך ניתוח עסקי/מסחרי .ב
 , ובין השאר, את תוך התייחסות לפרטים הבאים:הפרויקטשל הצדקת כלכליות 

  ;כולל מבנים וציודעלויות תכנון, אומדן  (1)
  עלויות הקמה והתאמה של המקום לפעילות קאנטרי;אומדן ( 2)
  ;, רצונות וכיו"ב מיוחדיםתיאור צרכים (3)
  עלויות הפעלה ותחזוקה של המתחם, תוך שימת דגש עלויות עיקריות;אומדן ( 4)
  ;, לרבות עלויות( כ"א נדרש לצורך הפעלת המקום5)
  נתונים טכניים ומסחריים הדרושים להפעלה אופטימלית של המתחם; (6)
  ( הצעת מודל בחינה לקביעת צפי מבקרים, מנויים, תושבים וכו'; 7)
  דגשים מיוחדים לצורך הצלחה של הפרויקט;  (8)
  התקשרות עתידית בהסכם לתכנון, הקמה והפעלה של המקום;  ב( דגשים מיוחדים 9)
( התייחסות לשירותים ולפעילויות השונות במרכז, ובין השאר, בהתאם למפורט במסמך זה, לרבות 10)

  בפרוגרמה ולשירותים הצפויים; 
  כלכלית.היתכנות לצורך להפעלה הנדרשת  המינימלית( התייחסות לתקופה 11)
  ( התייחסות לתנאי הסף המומלצים במסגרת הליך מהסוג הזה; 12)
 נוסף שהמשיב סבור כי הוא בעל חשיבות לצורך העניין.כל מידע  (13)

 , מגבלות הצרכים, רצונות וכן הלאה;מרכזה מיוחדותהתייחסות ל .ג
 

נושאים, צרכים, רצונות, הסתייגויות, הערות של המציעים ביחס למכרז  - של המציעיםמיוחדים צרכים  .ד
מנת שהפרויקט ינחל הצלחה, הן למועצה, הן לישוב והן -ו/או להתקשרות עתידית עם המציע הזוכה, על

 למציע הזוכה.  
 

בטי תיאורטית של פעילות מרכזים דומים בארץ ובעולם, בין השאר, בהיו/או סקירה לדוגמאות התייחסות  .ה
 תוכן, שימושים, תפעול, מיצוב, שיווק וכיו"ב;

 
 לביצוע השלבים השונים.  לוח זמנים .ו
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  לתנאים מסחריים/תמורה: התייחסות  .ז
 
  אורך תקופת ההפעלה -

 
 תשלום דמי זיכיון/הרשאה למועצה  גובה-

 
   ביחס לשירותים מחירון מוצע .ח

   וכן הלאה., הנחות שונים כרטיסים רגילים, מנוייםעלות התייחסות ל
 

  לצורכי התרשמות, לרבות שמות ממליצים ופרטי התקשרות.  ביחס למשיב המלצות/ממליצים  .ט
 

 תנאים להשתתפות בהליך זה

 תנאים הבאים:העונים לאת ההצעה מתבקשים להגיש מציעים  .24
 
אשר ברשותו ו/או בהחזקתו ו/או על פי הדין הישראלי,  תאגיד הרשום בישראלאו שותפות  אויחיד  .א

 בבעלותו מרכז הדומה לזה הנדרש בהליך זה. 
 

 גורם אחר המעניק ייעוץ ו/או ליווי לפרויקטים מהסוג הנדרש.  .ב
 

 תוקף הליך הפניה לקבלת מידע

מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי או הצעה להציע הצעות או בגדר מכרז או  אינהפניה זו  .25
 אחר. הליך מחייב 

 
הפניה ותוצאותיה אינן מחייבות את החברה או מי מטעמה והן אינן יוצרות מערכת יחסים משפטית כלשהי  .26

 בין החברה לבין מי מהמשתתפים.     
 

מתחייבת כי אכן תבוצע התקשרות עתידית בנושא, או שייעשה שימוש במידע  אינההחברה הכלכלית  .27
 ובפרטים שיימסרו במסגרת הליך זה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

 
הוצאות השתתפות בהליך תחולנה במלואן על המשתתף בלבד, והוא לא יהיה זכאי להחזר או פיצוי כספי  .28

  כלשהו בגין כך, ללא קשר לתוצאות ההליך.
 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מהמשתתפים, כולם או  .29
  חלקם, בכל נושא הקשור לפנייה זו, וכן לזמן את המשתתפים לדיון בפניה, הכל כפי שתראה לנכון. 

 
החברה  להשתתף בהליכים עתידיים כלשהם שתפרסםאין בעצם השתתפות בהליך זה משום מניעה כי  .30

  . בנושא זה
 

  המועצה ו/או החברה רשאיות לרשום משתתפים מתאימים בספר הספקים שלהן.  .31
 מציע שאינו מעוניין בכך מראש, מתבקש לציין זאת בהצעתו. 

 
החברה וכל מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע ובפרטים שהתקבלו, ללא תמורה, לכל צורך נדרש, לפי  .32

לצורך כתיבת מפרט דרישות עתידי או תכולת שירותים או ניתוח המידע  שיקול דעתם הבלעדי, לרבות
 באמצעות עובדי ויועצי החברה, או כל גורם אחר.
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משתתף שיבחר להשיב לפניה זו מצהיר, כי הוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה, תביעה, לרבות בעניין  .33
כולו או חלקו, שהמשתתף סיפק במסגרת  בגין המידע, -קניין רוחני כנגד החברה והמועצה וכל מי מטעמן 

 ההליך. 
 

החברה אינה מתחייבת לבחון את כל החומר והמידע שיוגשו לה, או להודיע למשתתפים איזה שימוש עשתה  .34
 בחומר זה, אם בכלל.

 כללי

 

 השתתפות בהליך זה אינה כרוכה או מזכה בתשלום.  .35
 

 .דוא"לב 14.00עה עד הש,  10/6/2021ה'  להגיש עד ליוםההתייחסות מבוקש את  .36
 

 .13:00שעה ב,  25/5/2021 ג' עד ליום -זה שאלות הבהרה ניתן להגיש בדוא"ל  .37
 

 .8981610-09,  טל': sharons@hefer.org.ilפרטי הפניה לחברה: דוא"ל:  .38
 

 ושיקול דעתה הבלעדי .  צורכיההחברה רשאית לשנות את כללי הפניה בכל עת, לפי  .39
 

 החברה רשאית לבטל את ההליך, לשנותו או לבצע הליכים אחרים, ככל שהדבר נדרש.  .40
 

 . מפורטת נשמח ונעריך מאוד לקבל מכם מסמך התייחסות .41
 
 
 

 בכבוד רב,            

  שגיא בן יואב                  
 מנכ"ל                                                                                                
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 'נספח א

 פרטי המציע
 RFIהליך 

 שם המציע: ________________________________________________________________ .1

 : __________________________________________________________              / ת.ז. התאגיד / ע.מ.מס'  .2

 שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :__________________________________________________ .3

 כתובת המציע:_______________________________________________________________ .4

 ן:_________________ פקס:___________________ דוא"ל ________________________טלפו .5

 שם איש הקשר במציע:____________________ תפקיד:_________________, נייד: __________ .6

 שמות בעלי המציע:  .7
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 חתימה וחותמת המציע כאישור לכך שכלל הצהרותיו במסמך זה ובנספחים הנלווים נכונות:

 
 חתימה:_____________________  תאריך:_____________
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