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 2012אוקטובר  30
 "ד חשון תשע"גי

 הנהלההחלטת 

 

 

הצעה לאישור עסקאות נוספות לבניית מעונות סטודנטים ללא תשלום, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי 

 .1241ישראל מס' 

 קע כללי:ר

, בדבר הקצאת קרקע למטרת מעונות 1241קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה מס'  10.8.11ביום  .1

 סטודנטים.

ההחלטה קובעת כי מוסד להשכלה גבוהה המחזיק קרקע שניתן לבנות עליה מעונות סטודנטים, אשר  .2

דין, ובלבד שבנייתם טרם שילם  בגין השימוש למעונות סטודנטים יהיה פטור מתשלום למינהל ע"פ כל 

חודשים מיום אישור העסקה והמוסד המחזיק בקרקע הגיש את הבקשה כאמור עד  24תסתיים  תוך 

  .1.8.2012ליום 

להחלטה כי המינהל רשאי לשווק קרקע במכרז, או בפטור ממכרז )למוסד להשכלה  1עוד נקבע בסעיף  .3

ר השכירות הנמוך ביותר למ"ר, לצרכן גבוהה(, ללא תמורה. במקרה של מכרז, תזכה ההצעה בעלת מחי

 הסופי. 

חדרי  3,400אושרו עסקאות לביצוע בארבע מוסדות אקדמיים,  3188בהחלטת הנהלה  3/4/2012ביום  .4

 מעונות. 

5     . 

קיימים מוסדות אקדמיים אשר אין להם תבע בתוקף המאפשרת בניית מעונות מחד, אולם קיים  .א

כן קיימת תמיכת העיר בייעוד המגרש למעונות. במקרים אלו מגרש בתחומם או בצמידות למכללה, ו

 מומלץ לאפשר תקופה של שנה/שנתיים נוספות לקידום השינויים התכנוניים הנדרשים.

 חדרי המעונות יושכרו לסטודנטים בלבד, תוך הקפדה מלאה על עיקרון השוויון. .ב

 בתנאים הבאים:המוסד יוכל להתקשר עם יזם פרטי לצורך הקמה ותפעול של הפרויקט  .ג

  בבחירת היזם תינתן עדיפות מכרעת ליזם שיציע  את מחיר השכירות הזול ביותר. שכר הדירה

 שייגבה מסטודנטים יכלול שירותי תיקונים ואחזקה, אך לא יכלול תשלום חשבונות שוטפים.

 23/10/2012 : מועד החלטה 3289 : מספר החלטה

  1241אישור עסקאות במתווה החלטת מועצה  -מעונות סטודנטים : נושא
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  המוסד האקדמי הוא זה שיתקשר באופן חוזי עם הסטודנטים השוכרים בנוסף על היזם או

היזם מבחינת רמת השירות, רמת  תו, והוא יישא באחריות על קיום ההתחייבויובמקומ

 התחזוקה, מפרט הדיור ועוד.

בכל מקרה של הקצאה למעונות ללא תשלום על הקרקע  , שכר הדירה שיקבע  ע"י המוסד יהיה נמוך   .ד

כר הדירה ממחיר  שכר דירה אלטרנטיבי . במידה ומדובר באזור עדיפות לאומית ש 15% -בלפחות 

 משכר דירה אלטרנטיבי. 10%שיקבע ע"י המוסד נמוך בלפחות 

 המחירים למוסדות שפנו עד כה מצויינים בסכומים מקסימליים בנספח להחלטה. .1

תיתכן הפחתה נוספת  בשכר הדירה  וזאת באמצעות מענקים  –בנוסף להפחתה האמורה בסעיף ד'  .ה

 אלו.  של הממשלה דרך צד ג' , למוסדות שיהנו ממענקים 

 ) סגירה זו תתבצע ישירות בין הגוף המתקצב לבין המוסד(.

העלייה המקסימלית במחיר השכ"ד מעל האמור בנספח , בהתאם לסעיף ד', יוגבל לשווי עלית מדד   .ו

 המחירים לצרכן.

במתחם מעונות הסטודנטים, תתאפשר, בהתאם לתב"ע,  הקמת שטחי מסחר נלווים למתן שירות  .ז

ם כדוגמת מכבסה, קפיטריה, מינימרקט וכו', ובלבד ששטחם העיקרי לא יעלה לאוכלוסיית הדיירי

משטחו העיקרי של הפרויקט. בהערכת השווי של השטחים המסחריים, יביא השמאי  15%על 

 בחשבון האם השטחים מיועדים לסטודנטים בלבד. 

מתחייב  טרם הקמת המעונות ישמע המוסד את עמדתה של אגודת הסטודנטים המקומית. המוסד .ח

 לתחזק את המעונות בתחזוקה נאותה, משך כל תקופת הפעלתן.

 המוסד מתחייב לעמוד בתנאי הפיקוח המוגדרים להלן. 

 יוכנס סעיף המבטיח כי שכר הדירה לא יעלה על מחיר השוק. -במתווה מכרז .ט

 בכל מקרה שמורה למינהל הזכות הבלעדית לבחירת שיטת השיווק. .י

2.  

3.  

 ין שבתחומי מוסד להשכלה גבוהה:אופן ביצוע העסקה במקרקע

המחוז יעשה תוספת לחוזה, במסגרת "תוספת בניה". תקופת ההסכם תהיה כתקופת ההסכם העיקרי של המוסד 

 שנים.  28-המתקשר בעסקה, אך לא פחות מ

 

 

 

 הקצאה בפטור למקרקעין סמוכים למוסד להשכלה גבוהה: 

ה( לגבי שטח הסמוך למוסד, עליו חלה תוכניות בתוקף להחלטת המועצ 1בהקצאה בפטור ממכרז )בהתאם לסעיף 

 ( לתקנות חובת המכרזים, וללא תמורה.30)3המאפשרת בניית מעונות סטודנטים, יפעל המחוז על פי תקנה 
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מובהר כי אין להתלות את ביצוע העסקה נשואת החלטה זו בקיום הסדרים אחרים של המוסד, או גופים 

ובכלל זה )אך לא רק( הסדרת מעמדם של שטחים אחרים הנמצאים בתחום  הקשורים אליו, כלפי המינהל

 המוסד, תשלום חובות למינהל, חתימה על חוזה חכירה ביחס למגרשים שאינם מיועדים למעונות וכו'. 

 

   

 העסקאות המובאות לאישור ההנהלה ומחיר השכירות המירבי ליחיד: 

 תב"ע מאפשרת בניית מעונות:

 . ₪ 476 -ב"ש קמפוס שדה בוקר    שלוחת אוניברסיטת .1

 .₪ 1394  –יפו -אקדמית ת"א –מכללת אייזנברג  .2

  ₪ 1020  –קבוצת יבנה  –מכללת גבעת וושינגטון  .3

  ₪ 900 –קרית טבעון  –מכללת אורנים  .4

    ₪ 1188 –המרכז  האוניברסיטאי באריאל  .5

  ₪ 972  –מועצה מקומית שער הנגב  –מכללת חמדת הדרום  .6

  ₪ 1020 –קמפוס רופין  – מכללת רופין .7

  ₪ 1292 –קמפוס מכמורת  –מכללת רופין  .8

  ₪ 756 –מכללת אשקלון  .9

  ₪ 850 –אורות אלקנה  .10

4.  

5.  

 .30.03.13עסקאות אלו יועברו למוסדות כטיוטת הסכם כולל התנאים המיוחדים עד  .6

7.  

 מתחמים הדורשים שינוי תב"ע טרם ביצוע מכרז/חוזה .8

9.   

  ₪ 756 –בקשת מכללת צפת  –צפת  .11

  ₪ 560 -עכו   –מכללת גליל מערבי  .12

10.  

11.  

12.  

 מתחמים הדורשים מכרז .13

 בסמוך למכללה למנהל רשל"צ .13

 בסמוך למרכז בינתחומי הרצליה. .14
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 .30.03.13מכרזים אלו יפורסמו ע"י מחוז מרכז ות"א בהתאמה   עד  

 לגבי המוסדות שאושרו בהחלטת הנהלה מיום 

 

  -מכללת כנרת 

 . ₪ 1394 –אונ' בר אילן 

 .₪ 864 -בן גוריון   אונ'

 . ₪ 952 –הטכניון 

 

 מנגנוני פיקוח: 

החלטת המועצה קובעת כי המינהל בתאום עם הות"ת או המל"ג, יקבע מנגנוני פיקוח להחלטה. בהתאם לכך, 

מוצע לקבוע כי המוסד ידווח ולמל"ג וכן לאגודת הסטודנטים על אופן ביצוע המכרז להקמת המעונות ועל זהות 

 הזוכה. 

 כן, ידווח המוסד למל"ג  וכן לאגודת הסטודנטים מדי שנה על אופן ניהול המעונות ומחירי השכירות.  כמו

 מחירי השכירות כאמור בנספח יפוקחו ע"י מנגנון הפיקוח של משרד השיכון לנושא דירות להשכרה.

  ."תלות יםבדיווחבנוסף ,  יחוייבושבתקצוב ות"ת  מוסדות

 פרוגרמה ראשונית: 

מועצה קובעת כי המינהל בתאום עם הות"ת או המל"ג, יכין פרוגרמה ראשונית למעונות. לאור זאת, החלטת ה

 ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה והתאחדות הסטודנטים, תוכנס הפרוגרמה הבאה: 

, מוגבלות עם לאנשים זכויות בניית יחידות הדיור במעונות והמרחב המשותף תיעשה בהתאם לחוק שוויון .1

 .2009–ע"התש(, לשירות נגישות התאמות) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ותקנות 1998-ח"התשנ

הקצאת מבנה חדרים במעונות תיעשה בהתאם להרכב הסטודנטים במוסד, כך שתציע פתרונות דיור  .2

 מיטביים לאוכלוסיית הסטודנטים במוסד, לרבות משפחות צעירות, ככל ונדרש.

 נימאלי יכיל:סטנדרט הבינוי המי .3

a.  למעט חדר לזוג/משפחה(. 1 – בחדרמספר סטודנטים מקסימלי( 

b.  4 – בדירהמספר סטודנטים מקסימלי. 

c.  )מ"ר נטו  8 –שטח מינימלי לחדר שינה ליחיד )לא כולל שטחים משותפים 

d. .'מרחבים משותפים כגון : חדרי מחשבים, מרחבי ישיבה וכו 

e. שולחן כתיבה(.יידרש ריהוט מינימלי בחדר )מיטה, ארון ו 
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f. .בכל דירה יהיו מטבחון מצויד, שירותים ומקלחת 

g. .החדרים יהיו ממוזגים 

h. .)בחדרים יהיו תשתיות תקשורת )אינטרנט וטלוויזיה 

i. .'בנוסף לשכ"ד, יחויבו הסטודנטים בתשלומים לפי צריכה כגון: חשמל, מים וכו 

j. .במעונות יינתן מענה לשירותי  כביסה וייבוש 

k. רו נגישות לבעלי מוגבלויות.מבני המעונות יאפש 

l.  : במסגרת הבניה תינתן תשומת לב לבנייה והתקנת מערכות להפחתת התשלומים השוטפים ) כגון

 חשמל,תקשורת וכו'( של הסטודנטים.

 

  החליטה כדלקמן: 23/10/2012הנהלת המינהל בתאריך 

 מאושר בשינויים הבאים:

 .10% –ארץ. באזורי עדיפות לאומית ממחיר אלטרנטיבי בכל חלקי ה 15%הנחה מינימאלית  .1

מתייתרת חובת הגשת דוחות שנתיים למחזות המינהל, ובמקביל יוכנס משרד השיכון כגורם  –פיקוח  .2

 מפקח בדומה למנגנון הפיקוח בפרויקטים של דירות להשכרה.

פי . במקביל יידחה המועד הסו31/3/2013המועד הסופי לפרסום המכרזים בראשל"צ ובהרצליה יידחה ל .3

 להגשת טיוטות ההסכמים כולל התנאים המיוחדים לשאר המוסדות.

 

 


