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 דימונה בעיר סטודנטים מעונות ניהולהקמת ול קורא קול

 

  :רקע .1

   , בעיר ישנםבמגוון היבטים בתנופה של עשיה והתפתחותדימונה בשנים האחרונות נמצאת העיר 

מערכת חינוך מוערכת ופעילות תרבותית וקהילתית  ,פתרונות דיור זמינים ,מוקדי תעסוקה מגוונים

 נרחבת. 

 

במודל המשלב  פתרונות בעלי אופי כפרי סטודנטים  מעונותבעיר העירייה להקים  בכוונת

את מגמת  כוימשי אשר, טכנולוגיים בתחום הקיימות, הבניה הירוקה והשמירה על איכות הסביבה

 המיתוג של העיר דימונה כמרחב חיים אידיאלי לצעירים. 

 

בהיתר  וייבנו"( המעונות)להלן: " מ"ר כל אחד 55 -מבנים יבילים בשטח של כ 21המעונות יכללו 

 "(.התכנית)להלן: " 607-0359828רה  בהתאם לתכנית שמספ 415לשימוש חורג על מגרש מספר 

המעונות יבנו על מגרש ובשכונה ללא תשתיות וללא כביש גישה סלול ושאינה צמודת דופן לשכונה 

  השירותים העירוניים למעונות יינתנו באמצעות שכונות אחרות בעיר. קיימת.

 

 יתנדבוש אשר יתגוררו במעונות יכללו סטודנטים בני המקום וכאלה שאינם בני המקום הסטודנטים

, ויוכלו להשתלב במערך המקומי של העיר דימונה העיר של שונים קהילתיים פרויקטים במסגרת

 . ולהיות לה לעזר גם בהיבט הזה

 

 החיבור את יעמיק ,והשתלבותם של הסטודנטים בעשיה העירונית מאידך ,מחדמעונות זה  מודל

 . בעיר שלהם ההישארות שיעור יעלה בכך למקום ובינם עצמם לבין בינם הסטודנטים של

 

מודל כפרי בתוך  שלבהמ, OFF-GREEDכמתחם אקולוגי  יוקמוזה, קול קורא  נשואהמעונות 

אשר יהוו קהילה תורמת מתוך מטרה ם תובני משפחסטודנטים  50 עד המסגרת העירונית עבור

 לימודיהם ועזיבתם את המעונות ייבחרו להישאר בעיר דימונה.  בתוםכי,  וכוונה

 

 הקרקע: .2

 

המשפטים,  במשרדהתקבל אישור ממחלקת ייעוץ וחקיקה  2020ביוני  12 -ה בתאריך .א

 להקמת למתן היתר של שימוש חורג  לוועדה לתכנון ובניה דימונה לפעול בהליך המאפשר

"( המגרש) להלן:"  415 מס'  על מגרשדימונה  בעירבעלי אופי כפרי מעונות סטודנטים 

של הצפון מזרחי  בצד  .בהתאמה "(התכנית)להלן: " 607-0359828 מס'  תכנית במסגרת

 .עיר דימונהה
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לטובת  על מנת שזו תקצה לה את המגרש ישראל מקרקעי רשות מול פועלת דימונה רייתיע .ב

 להקצאת ישראל מקרקעי רשות נהליל ובכפוףבמסגרת לסטודנטים, זאת  המעונותהקמת 

  .מקומית לרשות קרקע

 

"( הוועדה המקומית)להלן: "דימונה לתכנון ובניה וועדה המקומית העירייה הגישה ל .ג

הוועדה המקומית  . שנים 5בקשה למתן היתר בשימוש חורג לבניית המעונות לתקופה של 

בהסכמת רשות  היה הוצאת ההיתר תלויהתתדון בבקשה וככול שתחליט לאשר אותה 

 ם על המגרש.מקרקעי ישראל כבעלי

 

מבנים  21 -המורכבים מ במעונות סטודנטים א, אלקבע מגורי נםאיהמעונות  כי יובהר .ד

להתגורר  רשאים שינוהלו בהתאם לנוהלי רשות מקרקעי ישראל. במעונות יהיו , יבילים

הרשומים באחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים על ידי כל עוד הם סטודנטים  סטודנטים

קע באופן בסופו של יום להשת שבכוונתם )לרבות בני משפחתם(   ,ו/או המל"ג "תהוות

 ברשות המקומית. באחת משכונות המגורים קבוע

 

העירייה קוראת בזה לגופים כגון: עמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המאוגדים כדין,    .ה

המעוניינים להקים את המעונות בהתאם להיתרי הבניה שיוצאו  ע"י הוועדה המקומית 

 מקרקעי רשות לנהלי בהתאםשנים  5 ולנהל את המעונות לאחר הקמתם ולתקופה של

 .הצעתםלפנות לעירייה ולהגיש  ובהתאם לתנאי קול קורא זה,  ישראל

 

עלויות קידום היתר  לממן אתתהיה חייבת, כתנאי לבחירתה  ,שתבחר חל"צ/העמותה  .ו

.  כמו כן, על העמותה/ חל"צ יביליםה המבנים 21של  בנייתם ו/או הצבתםאת ו בנייהה

הנדרשות במגרש לרבות, הנחת קו ביוב, קווי  תשתיותה פיתוחאת שתבחר לממן ולקדם  

ובמועדים  ככל שיידרש בתנאים "( תשתיות קבעלהלן :""ב )מים וסלילת כביש גישה וכיו

 .שידרשו ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או ע"י כל גוף ממשלתי

 

 -בסכום של כע"י העירייה מוערכת הקמת המעונות כולל תשתיות הקבע עלות מובהר כי,  .ז

מדובר בהערכה בלבד "(אומדן העירייה" )להלן: ₪( עשרה מיליון ₪ )  10,000,000

  .והמציעים לא יוכלו לטעון כי הסתמכו על הערכה זו בהגשת הצעתם 

 

 6תוך  ידרש להשלים את הקמת המעונותתהליך זה, מסגרת יבחר בתאשר העמותה/חל"צ  .ח

מיום הוצאת  הקמת תשתיות הקבע תוך שנתיים ולהשלים את מיום מתן ההיתר חודשים

 .למעונות היתרי הבנייה

 

 :דמי שכירותגביית ניהול המעונות ו .3

 

 בעלותבהסכמי שכירות  עמותה / חל"צ אשר תיבחר בהליך זה תתקשר עם סטודנטיםה .א

 ₪ 2,000 -מעלות שכ"ד הנהוגה  בשוק אשר בהתאם להערכת שמאי עומדת ע"ס כ מופחתת

 ) לא כולל תשלומי מים, חשמל , ארנונה ודמי ניהול(. לחודש
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העמותה/ חל"צ שתיבחר תנהל את המעונות בהתאם לנוהלי רשות מקרקעי ישראל  .ב

 .ובהתאם לכל דין

 

 

 סף להשתתפות בקול קורא  תנאי .4

 

על העמותות/ חל"צ המעוניינות להגיש הצעתן במסגרת קול קורא זה, לעמוד בתנאי הסף 

 המפורטים להלן:

 

 יהמטרות במסגרת אשר ,"רמלכ מהווההכעמותה / חברה לתועלת הציבור מאוגדת  המציעה .א

 .בין היתר לפיתוח הנגב תפועל

 

לאומדן ובזיקה בהתאם  ותשתיות הקבע המעונות הקמתיכולת תקציבית מוכחת ל מציעהל .ב

הקמת עלויות תישא בכי  תתחייב המציעה כמו כן,  .לעיל  )ז( 2 בסע' כאמור  העירייה

יש לצרף התחייבות חתומה על ידי . לעילבמועדים הקבועים  המעונות ותשתיות הקבע

ועמידה בלוחות  המבקשתהעלויות בהן תישא בגין היקף מטעם המציעה מורשי החתימה 

 .הזמנים שנקבעו

 

 תכנית לפעילות קהילתית וחברתית של הסטודנטים בעיר  מהצעתהתגיש כחלק המציעה  .ג

שעות  150 -פעילות חברתית וקהילתית בהיקף שלא יפחת מ ויבצעהסטודנטים ייב כי תתחו

 בהתאם לתכנית המוצעת. לכל סטודנט התנדבות שנתיות

 

ת ות הרלוונטייורשולאגרה שנתית  חובות הלאין  וכיכדין לצרף אישור רישום  מציעהה על .ד

 .הבקשה הגשתבמועד 

 

 ן ואישור על היותה מלכ"ר.צרף אישור ניהול תקיתהמציעה  .ה

 

 לעיל.  המפורטים הסף בתנאי ייעמדו שלא הצעות העירייה תהא רשאית שלא לדון כלל ב
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 הצעות: ה לבחינת המידה אמות .5

ההצעה תיבחר על פי קריטריונים שיבחנו על ידי ועדה מקצועית מטעם העירייה ובהתאם למפורט 

 :להלן

 

 'נק אמות המידה 

 א
ביכולתה להתקשר עם סטודנטים ולאכלס את יש תוכיח כי אשר  / חל"צ עמותה

במלוא תזכה בעדיפות ותנוקד  תשפ"א,  -המעונות כבר בשנת הלימודים הנוכחית
 , היתר ינוקדו בסכום יחסי.בגין רכיב זה הניקוד

 להצעות תצורפנה רשימת סטודנטים 

15 

 ב
 ת/וקהילתי התנדבותיות,  תיופעילומיזמים מפעילה המציעה   משך התקופה בה 

 ת.וחינוכי
 נקודות. 4שנים:  1-2
 נקודות 7שנים:  3-4

 נקודות 10 –שנים  4-למעלה מ

10 

תקשר בהסכמי שכירות בעלות מופחתת עניק הנחה בדמי השכירות ותתעמותה / חל"צ ה ג

)לא ₪  2,000מעלות שכר הדירה הנהוגה בשוק אשר בהתאם להערכת שמאי עומדת ע"ס 

(, על העמותה / חל"צ לציין את סכום דמי ארנונה ודמי ניהולכולל תשלומי מים, חשמל , 

 השכירות אשר בכוונתה לגבות מהסטודנטים אשר יתגוררו במעונות.

עמותה / חל"צ אשר תעניק הנחה גבוהה יותר ותגבה את דמי השכירות הנמוכים יותר 

 .להנחה תנוקד במלוא הניקוד עבור רכיב זה, ייתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי

15 

 .תהמבקששתציג איכות התוכנית והיקף הפעילות החברתית/קהילתית  ד

 תהיקף הפעילות החברתית והקהילתית השנתית שהמבקשאמת מידה זו תיבחן על פי 

יהיה  סטודנטתחייב לבצע בקהילה. יש לציין את שעות ההתנדבות השנתיות בהן כל ת

 מחויב לטובת הקהילה המקומית.

מס' הסטודנטים ובני משפחתם הצפויים להתגורר את הכוללת  תכניתיש לצרף 

הכוללת מעורבות לסטודנטים  תהמבקשמתוכננת של הפעילות את הבמעונות, 

היקפי פעילות בקהילה, תחומי  חברתית קהילתית, לטובת ציבור התושבים ברשות,

כאשר, מינימום שעות הפעילות , תהתנדבות, מעורבות קהילתית, וחזון המבקש

 שעות. 150 -לסטודנט לשנה לא יפחת מ

30 

על העמותה /חל"צ לצרף אישורים בדבר  איתנותה הכלכלית ויכולותיה לבנות / להציב  ה

 את המעונות בהתאם להיתרים.

לבניית  ידיתומ מלוא הניקוד יינתן לעמותה אשר תמציא יכולת פיננסית מוכחת

 המעונות ותשתיות הקבע.

10 

 ציעות.העירייה תהא רשאית לערוך ראיונות עם נציגי המ -התרשמות כללית   ו

 

20 
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 דימונה  רייתיע עם המבקשת התקשרות .6

 
 למשך הסכםעל  חתוםל שתידרבמסגרת קול קורא זה זוכה המציעה אשר תוכרז  כ .א

 ישראל מקרקעי רשות בין הרשאה עסקת להשתכללות בכפוף, שנים 5 של תקופה

 מגרש.בעניין הדימונה  רייתיוע

 

להגיש לוועדה  ,הבלעדי שיקול דעתהעל פי ובכפוף לכל דין  ,שהעירייה תחליטככל  .ב

 ,שבקשתה תאושר כל וכ  ,המקומית לתכנון ובניה בקשה להארכת השימוש החורג

שתזכה על מנת שזו תמשיך בניהול המעונות ובלבד  חל"צ /לעמותההעירייה תפנה 

שתזכה עמדה בכל התחייבויותיה לשביעות רצונן של העירייה ושל  חל"צ  /שהעמותה

  רשות מקרקעי ישראל .

 

המוצעת כפי שאושרה על ידי הפעילות תידרש לעמוד בתנאי תכנית המציעה הזוכה  .ג

 העירייה במשך כל תקופת פעילותה על פי ההסכם.

 
 והבהרות  שאלות .7

 
 שאלות ובירוריםל  ,הרוש -מוריה כהןעו"ד  הקול קורא זה הינבעניין  יריהעה תנציג .א

08-טל':   moriah@dimona.muni.il דוא"ל:   באמצעות בכתב בלבד יש לפנות נוספים

ניות שיתקבלו לאחר מכן לא פ,  12:00בשעה:   12.8.2020 -ה, וזאת עד ליום 6563210

 ייענו. 

 פוניםל תשובות יינתנו .העירייה תלוודא כי השאלות הגיעו לנציג המציעהבאחריות  .ב

 בכתב בלבד. 

, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון תרשאי העירייה .ג

על פי  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראות, וכן לשנות מועדיםבקשותלהגשת 

 . השיקול דעת

 

  ההצעה: הגשת .8

יצורפו כל הצעות , ל 'א כנספחהמצורף  צעההבאמצעות טופס  תוגשנה הצעותה .א

  :להלן במסמכי קול קורא זה וכמפורט המפורטותהמסמכים וההתחייבויות 

בנוסח  מעונות ותשתיות הקבעהלהעמדת מימון להקמת  תהמבקש התחייבות .1

עונות ותשתיות הקבע )כולל הוכחת יכולת פיננסית לבניית המ ב' כנספחהמצורף 

 בהתאם להיתרי הבניה שיינתנו(.

 ג' כנספח"ב המצלהיקף שעות התנדבות בנוסח  ציעההמ התחייבות .2

 .'ד כנספחהעדר הרשעות בנוסח המצורף  תצהיר .3

 היסוד של התאגיד  מסמכי .4

 , מלכ"ר.ניהול תקין אישור .5

mailto:moriah@dimona.muni.il
mailto:moriah@dimona.muni.il
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 ובני משפחתם לפעילות קהילתית וחברתית של הסטודנטיםתכנית מפורטת בדבר  .6

להתגורר במעונות, כולל היקפי הפעילות בקהילה, תחומי התנדבות וחזון הצפויים 

 המציעה.

 

על המציעים להגיש הצעתם במעטפה סגורה וחתומה בשני עותקים ) עותק + מקור(  .ב

וזאת עד ליום ,  3מנהלת מח' מכרזים, בבניין העירייה, קומה  –יפה עזריה  הגב' לידי 

 .14:00בשעה:  18.8.2020 -ה

 

 כללי: .9

 
, זה קורא קול לבטל עת בכל רשאית והיאכלשהי,  הצעהלקבל  מחויבתאיננה  העירייה .א

 .תהא כל טענה בגין כך מציעיםמבלי של

, הבהרות תלקבל ציע זה או אחררשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למ העירייה .ב

 .מסמכים וכל כיוצ"ב

וכתנאי  התרשמות לצורך לראיון המציעים רשאית לזמן נציגים מטעם  העירייה .ג

 לקבלת ההצעה.

 

 
 בני ביטון 

 העירראש 
 דימונה
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 הצעה טופס -א נספח

 המציעה:  פרטי .1

 מציעהה שם

 

 מציעהה כתובת

 מציעהה מטעם הקשר איש פרטי

 קשר איש שם

 

 קשר איש תפקיד

  טלפון

 

 "לדוא פקס

 מציעהההמשפטי של ה מעמד .2

 ______________.ציעההמ של ההתאגדות צורת .2.1

 ( _________________.הרלוונטי במרשם הרישום)לפי  מזהה מספר .2.2

 ותפקידם: ציעההמהחתימה אצל  מורשי .2.3

 חתימה דוגמת תפקיד .ז.ת שם "דמס

1     

2     

3     

 מציעה:ה מאפייני .3

בתחומים עובר להגשת הבקשה בקול הקורא,  ציעההמפעילות  משך .3.1

 .במציעהיש לצרף אישור מורשי החתימה ________________קהילתיים/חינוכיים /

: במעונותהעתידים להתגורר  ציעהמטעם המ ( שמות רשימת  כוללהסטודנטים ) מספר .3.2

 .ילדים ________________ -חברים ________ בני זוג של החברים וה________ 

 במעונותמקרב אלו העתידים להתגורר  דימונהתושבי שאינם , הסטודנטים  מספר .3.3

.________________  

 בתחום ההתנדבות __________________.  הפעיל המבקשתהתקופה בה  משך .3.4

 לבצע מתחייב סטודנט שכל הקהילה לטובת שנתיותה ההתנדבות שעות מספר .3.5

.____________ 

ברשות  חברתיות פעילויות לטובת תמייעדציעה המאשר  השנתי התקציב ובהג  .3.6
 הינו:____________ , על המציעה לצרף אישור בדבר גובה התקציב כאמור.המקומית 

 
על יכולתה של העמותה להקים את   להנחת דעתה של העירייהאישורים תקציביים  .3.7

 המעונות כולל תשתיות הקבע. 
 

גובה דמי השכירות אותה בכוונת המציעה לגבות מהסטודנטים אשר יתגוררו  .3.8
 . ₪במעונות:__________ 
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 :לצרף אשר על המציע  מסמכיםרשימת  .4

 כאמור הינה המחייבות הדרישות רשימת. בלבד ציעיםהמ לנוחות מובאת המסמכים רשימת

 על נספחיו. קורא הקול בגוף

 לא/  צורף המסמך "דמס
 צורף

 ('ב נספח) לבניית המעונות מימון להעמדת המבקשת התחייבות  .1
 

 'ג כנספח המצורף בנוסח התנדבות שעות התחייבות  .2
 

רשימת סטודנטים אשר ישתכנו במעונות כבר בשנה"ל   .3
 תשפ"א -הנוכחית

 

 חובות העדר ואישור רישום תעודת, ציעההמ של היסוד מסמכי  .4
 שנתית אגרה

 

 כדין ספרים ניהול אישור  .5
 

 ניהול תקין אישור  .6
 

 מציעהב התפקידים בעלי פרטי  .7
 

 במקומיתרשות ב ציעההמ לפעילות מפורטת תכנית הצגת  .8
 

 מלכ"ר המבקשתבדבר היות  אישור  .9
 

 

 __________________________ :ציעההמשם 

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 להקמת המעונותהתחייבות להעמדת מימון  –ב'  נספח 

 ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו 

 

גב' /מרומספר ת.ז ________________,  ת/נושא' ________________, גב/מר, אני
חתימה מטעם  ימורשת מספר ת.ז ________________, /________________, נושא

בזאת בשם  יםמתחייב"(, ציעההמ_______________ שמספרו_______________ )להלן: "
 כי: ציעההמ

 

ן עלויות ומילמ תקציב הכי יש בידי מצהירה בזאת המציעה,  זהבקול קורא זכה תציעה המו במקרה

ים במסמכי  זמנים הקבועבו  ועד לסך הקבוע באומדן העירייה כולל תשתיות הקבע  ההקמה במלואן

 .קוראהקול 

', וכו, היטל השבחה רישוי אגרות לרבות, הבינויתהיינה עלויות נוספות זולת עלות  ולהקמה היה

 לשאת בעלויות אלו.  תמתחייב ציעההמ

 

 

 

 חתימה מורשה חתימת  תאריך
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 נספח ג' – התחייבות שעות התנדבות

 

גב' /מרות מספר ת.ז ________________, /גב' ________________, נושא/אני, מר
חתימה מטעם  ית מספר ת.ז ________________, מורש/________________, נושא

בזאת בשם  ים"(, מתחייבציעההמ_______________ שמספרו_______________ )להלן: "
 כי: המבקשת

 

יבצעו פעילות חברתית  הסטודנטים המתגוררים במעונות, כי ציעההמבשם  יםמתחייבו אנ
  .שצוין בתכניתסטודנט  לכל שנתיות התנדבות שעות 150-וקהילתית בהיקף שלא יפחת מ

 

המבקשת תחתים את הסטודנטים על התחייבות לביצוע שעות הפעילות החברתית ותפקח על 
 ביצוען.

 

 

 חתימה מורשה חתימת  תאריך
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 תצהיר העדר הרשעות –ד'  נספח

 עלי כי שהוזהרתי לאחר_________________  ז.ת____________________  מ"הח אני
 בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

 

 ה/מצהיר אני"[. ציעההמ" – להלן]  _______________________ בשם זה תצהירת /נותן הנני
 . המבקשת בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי

 

"(, החוק)להלן: " 1976 – "ןהתשלזה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר
 הוסברה כי ת/ מאשר אני"עבירה", יפורשו כהגדרתם בחוק.  -והמונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו

 של מונחים אלו וכי אני מבין אותם.  משמעותם לי

 

ביותר משתי  וו/או בעלי הזיקה אלי המבקשתלמועד החתימה על תצהיר זה, לא הורשעו  עד
 עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, כהגדרתם בחוק.  

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי להלן, שמי זהו

 

 

_______________ ______________________ _____________________ 

 וחותמת חתימה שם תאריך

   

 דין עורך אישור

 

_____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו________________________ ,  מ"הח אני

 _________________ בעיר בישוב' _________________  ברח אשר במשרדי בפני ה/הופיע

 ת/המוכר. _______________ ז.ת עלידי ה/עצמו תה/ שזיהה' _________________ גב/  מר

 לעונשים ה/צפוי תהיה/  יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי

 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/  יעשה לא אם בחוק הקבועים

 

_______________ ______________________ _____________________ 

 וחותמת חתימה רישיון מספר תאריך

 


