
 
 

 
 יום חמישי כ"ה שבט תשפ"ג

 2023פברואר,  16 

 

 : לכבוד
 יועמ"ש  –עו"ד יוסי עטון 

 
 שלום רב, 

 
 ד יחי קכוונה להתקשר עם ספהנדון: 

 כדלקמן: ברצוני לפנות אליך בנושא שבנדון 

ייעול ושדרוג תהליך רישום התושבים לשימוש במגרשי   .1 מזה תקופה ארוכה המועצה עוסקת בבחינת 
 הספורט.  

כיום מדובר בתהליך ידני המתבצע על ידי עובד מועצה בודד אליו מרוכזות כלל פניות התושבים במועצה,   .2
ן שימוש בפלטפורמה  במסגרת כך עליו לבצע שיבוצים ושינויים באופן תדיר. כוונת המועצה הייתה לבחו 

קיימת לצורך זימון מגרשים, שיבוץ למגרשים, פתיחת מגרשים, הדלקת תאורה וכו. בנוסף, באמצעות  
שימוש במערכת שכזו תוכל המועצה לייעל את התהליך, להפנות את תשומת ליבו של אחראי מגרשי  

 ד.  הספורט לנושאים נוספים, לבצע בדיקת סטטיסטיות בנוגע לשימוש במגרשים ועו
לפני כשנה הוצגה למועצה הצעה של תושב צעיר לפלטפורמה דומה שהייתה בהליך פיתוח בלבד ואשר   .3

החלה בפיתוח לאור רצונו לייעול התהליכים, משהובן כי לצורך אפיון מפורט נדרשת מחשבה עמוקה  
 והתאמה משמעותית החלה המועצה בבחינה כיצד הדבר מתבצע ברשויות דומות.  

וש .4 פגישות  דומים ברשויות  לאחר  והם עם בעלי תפקידים  עם בעלי מקצוע קשורים  יחות מרובות הן 
יכולות   בעלת  מגרשים  זימון  אפליקציית  של  בעלים  עם  לשוחח  המועצה  בידי  עלה  בארץ  מקומיות 

סנכ של  מתקדמים  רמתקדמות  בשלבים  שנמצא  עתידי  ופיתוח  ממוחשב  באופן  המגרש  לפתיחת  ון 
 תידלק באופן אוטומטי כשיש זימון מגרש מאושר.  לסנכרון גם למערכת התאורה ש

מנת להבין האם   .5 ביצע בחינה אחראי מגרשי הספורט על  לאחר שקיבלה המועצה את המידע הקיים 
קיימת מערכת דומה בעלת יכולות זהות ו/או דומות. הבחינה העלתה כי לא קיים מענה דומה למענה  

 שהוצג בפני המועצה.  
מיטבי   .6 שימוש  לצורך  לפתיחת  בנוסף,  ייעודיים  בקרים  להתקנת  נדרשת  המועצה  המערכת  ביכולות 

של   בהליכים  ידי המועצה  על  נרכשו  ואף  בשוק  זמינות  ולהדלקת התאורה, מערכות שכאלו  מגרשים 
הצעות מחיר, עם זאת על מנת שיהיה סנכרון בין המערכות והבקרים לאפליקציה ולמערכת הממוחשבת  

גי שניתן על ידי הבעלים של החברה,  ו בלבד )קיים הסבר טכנול  יש צורך להשתמש בבקרים של החברה
הוסבר גם כי ניתן לעשות שימוש בבקרים אחרים אך יהיה צורך בתשלום פיתוח לממשקים וחיבורים  

 . שעלותם דומה ואף גבוה מעלות הבקרים עצמם(
לבחון התקשרות בפטור ממכרז עם ספק יחיד אשר בידיו המענה הנדרש    לאור האמור מעוניינת המועצה .7

 למועצה. כפי שתואר המענה כולל: 
 אפליקציית זימון מגרשים פתוחה לכלל התושבים .7.1
 מערכת ניהול להזמנות המגרשים, מורשי זימון, סטטיסטיקות ועוד.   .7.2
ה והתאורה לכל  התקנה ורכישה של בקרים למגרשים הספורט לתפעול ושליטה במערכי הכניס  .7.3

 מגרש. 

 יש לבחון הנושא ולהעביר התייחסות כיצד נדרש לפעול.   .8

 בכבוד רב, 
 

 אהרוני שבתאי 
 מנכ"ל המועצה 

 
 

 : העתקים
 , גזבר המועצהגל סספורטסמר 



 
 

 
 יום חמישי כ"ה שבט תשפ"ג

 2023, פברואר 16 
 : לכבוד

 יועמ"ש  –עו"ד יוסי עטון 
 

 שלום רב, 
 

 
 ד יחי קחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספהנדון: 

 

 כדלקמן: ברצוני לפנות אליך בנושא שבנדון 

 מתחמים של מגרשי ספורט מסוגים שונים )טניס, כדורסל, כדורגל, משולב וכו(.   6ביישוב נמצאים   .1
כיום תהליך הזמנת המגרשים מתבצע באופן ידני באמצעות פנייה של כל מזמין ישירות אלי. רק בדרך   .2

ק  בסנכרון  צורך  ביניהן:  רבות  בעיות  יוצר  שהדבר  כמובן  מגרש.  להזמין  לתושבים  מתאפשר  ,  בועזו 
 ועוד.   זמינות תמידית

לאור רצון המועצה למצוא פתרון ממוחשב וכולל לנושא בוצעה על ידי בחינה מול מנהלי מגרשים ומנהלי   .3
מחלקות ספורט נוספים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. במסגרת הבדיקה שביצעתי הגעתי לחברה  

בר אלי מהגרומים זהו ספק יחיד  בשם "לזוז" אשר מספקת מוצר העונה על הנדרש למועצה וכפי שהוע
 שאין מתחרה לו.  

 המוצר הנדרש ואשר ביכולתם לספק הינו: .4
 אפליקציה לתושב להזמנת מגרש .4.1
 מערכת ניהול מגרשים והזמנות  .4.2
בקרים וסנכרון לבקרי הכניסה ובקרת התאורה כך שכשיוזמן מגרש וזה יאושר בעת מועד הזימון   .4.3

 בקרת הכניסה תיפתח והתאורה תידלק.  
 ן שלמערכת עוד אופציות רבות ומגוונות.  כמוב

כאמור, מבדיקה שערכתי אין עוד שום חברה אשר מספקת אפליקציית זימון מגרשים ואין עוד חברה   .5
 שלה מערכת מסונכרנת לבקרי כניסה ותאורה.  

לאור בדיקתי ותוצאותיה אני מתרשם כי אין עוד ספק אשר יוכל לספק את השירותים או דומים להם   .6
ך שגם ההיקף הנדרש עשוי לעבור את תקרת הפטור ממכרז אבקש לבחון אפשרות להתקשר עם  ולאור כ

 החברה בפטור ממכרז.  
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 מישל פרטוק 
 אחראי מגרשי ספורט 

 
 

 : העתקים
 מנכ"ל המועצה , אהרוני שבתאימר 
 , גזבר המועצהגל סספורטסמר 

 


