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מדינת ישראל 

משרד הבינוי והשיכון 
 

 
  "שכונה מחכה לתושב"

 להקמת שכונות מגורים בשיטת פרויקטיםפנייה לרשויות מקומיות לבדיקת היתכנות לקידום 
 "תכנן ובנה"

 

שכונה  להקיםתכליתו שמשרד הבינוי והשיכון (להלן: המשרד) מציע לרשויות מקומיות לקחת חלק במיזם חדשני, 
 ,במסגרת המיזם החדשני, חברה יזמית .)תכנן ובנה או המיזם מיזם :(להלן עבור הרשות המקומית "ויתועד  "ףלמא

 1,000 כולליםה מגוריםעל קרקע מדינה מתחמי  תקים ,)היזם :להלן( המשרדשתעמוד בתנאי סף מחמירים של 
 מיום 1320, והחלטת ממשלה 5.9.2016 מיום 1482 מתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' ,לפחות יחידות דיור

24.3.2016. 
 של שיקולים זאת כלל, ובודעתשנה, על פי שיקול  מדימוגבל של מיזמים מסוג זה  פרמסבכוונת המשרד לקדם 

 כדאיות כלכלית. 
, כהגדרתו להלן, הוא פרטי יזם לוחות הזמנים.רבה את  במידה לקצראחד צפויה פרטי מסירת כלל העבודות ליזם 

 לאומיות. -ןה אחת או חברות שחברו יחדיו, לרבות חברות בייחברת בני

 שיוטלו על היזם המשימות .1
 .תשתיות ציבוריותהקמת  •
 ,המקומית הרשות עםועם המשרד  אוםיבת(הרשות והחובה)  ציבור וחינוך ומוסדות ציבורהקמת שטחי  •

 משרד החינוך.  שאישרובהתאם לפרוגרמה 
 .והקמתם מגוריםתכנון מבני  •

 
 ארבע שנים בלבד. תוךבבתיאום מלא עם הרשות המקומית בעבודה מקבילה, שתאפשר אכלוס  יתבצעו אלה פעולות

הציבור לרשות המקומית, מכאן וסדות ומיודגש כי תהליך האכלוס יחל רק לאחר גמר הליך מסירת התשתיות 
 שהרשות המקומית תקבל "שכונה המחכה לתושב". 

 

 של הרשות המקומית מבטה ודתמנק "תכנן ובנה" מיזםמאפייני  .2
יעשה ימול משרד החינוך  התיאוםוציבור,  רכיולצהרשות המקומית תגדיר את הפרוגרמה המפורטת  •

 משרד.ה ידי לע
 הציבור והחינוך. מוסדותלהרשות המקומית תחסוך את עלויות ההשלמה התקציבית  •
 סטנדרט פיתוח התשתיות ומבני הציבור יתואם באופן מלא עם הרשות המקומית. •
 מוסדותלבכל התחומים, לרבות הוצאת היתרים לתשתיות,  הרשות המקומית תעבוד מול יזם אחד •

 מבני מגורים. לציבור ו
 מכספי הפרויקט. וימומן ,הרשות המקומית ייד לעפיקוח עליון יבוצע  •
 . האכלוסהציבור לרשות המקומית יחל תהליך  וסדותומהליך מסירת התשתיות  בתום •
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 מיזם "תכנן ובנה"ב הרשויות להשתתפות םימקדמיהתנאים ה .3
 ,בקרקע מדינה למתחם מגורים בהפקדה / בהליכים מתקדמים / תכנית תכנית מאושרתשל  קיומה •

 .)שבס תקנת כולל( לפחות ות דיורדייח 1,000 כוללה
 . עירוני בנוישטח עם  יפותברצ ממוקםוקיומו של מתחם תחום ומובדל, אך מקושר  •
  רוויה בשילוב צמודי קרקע. היבנירוויה, או  היבני •
 שנה. חצימ ביותרלעכב את יישום המיזם  לוליםשעלתכנית אין חסמים  •
   המשרד. ערכי קרקע שיאפשרו כדאיות כלכלית ליזם, בהתאם לבחינה כלכלית שיערוך •

 
 

  "ובנה"תכנן  במיזם להשתתפות בקשה הגשת .4
 כל רחבי הארץ.מלהגיש בקשות רשויות מקומיות בלבד  רשאיות

  משרד מבקש לקבל מהרשויות המקומיות פניות לקידום המיזם בתחומיהן.ה
 

 להגשת הבקשהדרשים נהטפסים ה

  .(נספח א') כרטיס מיזם •
  .התחייבות הרשות המקומית לביצוע המיזם (נספח ב') •

 
 אופן הגשת הבקשות 

 בתמוזב' , שישי יוםעד  ,נהלת מחוז דרוםמ ,לגב' מלי שרביט בדואר האלקטרוני לשלוחאת הבקשות יש 
 .10:00בשעה  15.6.2018 ,"חתשע

 
לקבל הבהרות  כדיחלקן, לכולן או ל, הבדיקה וההערכה של הרשויותלמשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך 

 במהלך הבדיקות. עלותל יכולותבהירויות ש-להסיר אי כדילבקשה או 
 
 

  תהליך בחינת הבקשות .5
 הבקשה תועבר, המקדמיים םמקומית בתנאיהרשות התעמוד  אםהמשרד יבחן את הבקשות לקידום המיזם. 

 לקידוםמצא כי קיימת היתכנות כלכלית יי אםועץ מטעם המשרד. יכלכלית על ידי -היתכנות תכנונית לבחינת
, ויחד עם הרשות המקומית יפעל המיזם תקצובהמשרד להחליט על  מבט יזמית, יוכל ודתהפרויקט מנק

 אום עם כלל הגופים הרלוונטיים (כגון משרד החינוך ועוד).ילפרסום מכרז משותף, מתוך ת
 

עברו את בדיקת ההיתכנות הכלכלית לקדם את ש המתחמים מבין אל לוהמשרד יבחר על פי שיקוליו באי
 המיזם, ובאיזו שלביות.

 הגדרות  .6
 

החלטת  לפי, ו5.9.2016מיום  1482החלטת מועצת מקרקע ישראל מס'  לפי :"תכנן ובנה" מיזם •
 .24.3.2016מיום  1320ממשלה מס' 

עיריות, מועצות מקומיות,  – 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 3: כהגדרתן בסעיף "רשויות מקומיות" •
ורית לעניין זראו מועצה איועד מקומי או איגוד ערים. מובהר כי מכוח פקודת המועצות המקומיות י

 לפקודה. 6זה כמועצה מקומית לפי סעיף 
 אומיות.ל-ןיה אחת או חברות שחברו יחדיו, לרבות חברות בי: חברת בני"יזם פרטי" •
 חתם בין הרשות המקומית, המשרד והיזם. יהסכם משולש שי :""מיזם משותף •

 
 
 
 

 של המשרד. בלעדידעתו ה על פי שיקול לוהכ .היכן -כן  אםו ,המיזםלקדם את  אםמובהר כי למשרד שמורה זכות ההחלטה 
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 נספחים
 

01805020206 

 

  פרויקט כרטיס :'א נספח
 _____ התכנית מספר_____ התכנית שם •

 _____התכנית מצב •

 ________________________________________ וסביבותיה התכנית על רקע •

____________________________________________________________ 

 _____________ אחרות דיור ותדייח מספר _____ רוויה היבבני דיור יחידות מספר •

 _____________________________ התכנית ליישום אפשריים או צפויים חסמים •

 __________ שבס תקנת מתוקף דיור יחידות תוספת לגבי המקומית הרשות מדיניות •

 

  להגיש יש

 למתחם הנדרשים ציבור ומבני שטחי – המקומית הרשות של ציבור רכיולצ מפורטת פרוגרמה  

 לסמן יש ,המוצע מתחםממספרן ב יותר גדול בתכנית אם מספר יחידות הדיור מעודכנים. ותקנון תשריט 
 .בתוכו מספר יחידות הדיור חלוקת את הציגול המתחם את

 שכבת  GISמגרש בכל יחידות הדיור נותמסומ עליהש . 

 ______________ :המהנדס שם

 ____________: וחותמת חתימה

  

http://www.moch.gov.il/
http://www.moch.gov.il/


  

 8489312, באר שבע 4קריית הממשלה, התקווה  

 08-6278740: פקס  08-6263710/6263709:פוןטל

http://www.moch.gov.il 

 היתכנות תימצא אם" (ובנה תכנן" בשיטת הפרויקט לביצוע המקומית הרשות התחייבות :'ב נספח
 )לכך וכלכלית תכנונית

 
 

 הצהרת הרשות 

 
 .ומהימן שלם, מדויק )הפרויקט כרטיס :להלן( 'א בנספח שנמסר המידע כי מצהירים אנו .1

 .הפרויקט בכרטיס שנמסר במידע שינוי כל על השיכון משרד את לעדכן באחריותנו .2

 מיזם במסגרת קידומו היתכנות על תצביע המוצע המתחם של כלכלית-התכנונית ההתכנות ובדיקת במידה .3
 והרשות השיכון משרד של משותף כמיזם הפרויקט את לקדם בזאת מתחייבים אנו", ובנה תכנן"

  .המקומית לרשות המשרד הודעת יוםמ חודשים 8–6 בתוך משותף מכרז ולהוציא המקומית
 
 
 

  על החתום

  :......חותמת הרשות     ................חתימה:      .....................: .............................שם

 ........................  .....................       ................. :גזבר הרשות

 ......................... .....................       :מהנדס הרשות המקומית

 ....................... ..................         .....:  ראש הרשות המקומית
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