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ציבור לצורכי מתאר בתכנית המוקצים שטחים :חומים שטחים. 

 

אלה כל הם ציבור צורכי כי קובע והבניה התכנון לחוק 188 סעיף: 
 שטחי ,עתיקות ,טבע שמורות ,ספורט או נופש שטחי ,גנים ,דרכים

 תחנות ,רכבת תחנות ,מזחים ,נמלים ,תעופה שדות ,חניה
 לצרכי מבנים ,קברות בתי ,מטבחיים בתי ,שווקים ,אוטובוסים

  ,מרפאות ,חולים בתי ,קהילתיים מוסדות ,ותרבות דת ,חינוך
 לכיבוי שירות ותחנות משטרה תחנות ,ציבורים ומחסים מקלטים

 מטרה וכל מים להספקת מיתקנים ,מזבלות ,ביוב מיתקני ,אש
 .זה סעיף לענין האוצר שר שאישר אחרת ציבורית
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לתכנון המחוזית הוועדה 'נ ים-בת ובניה לתכנון המקומית הוועדה -24/15 ערר במסגרת  
  חומים בשטחים השימושים את ובניה לתכנון הארצית המועצה חילקה ,אביב תל ובניה

 :להלן כמפורט עיקריים סוגים לשלושה

  מוסדות דוגמת ,טיפוסיים מגורים לאזורי הנדרשים "סטנדרטיים" ציבור שימושיא-
   .'וכו ,תרבות ,קהילה ,דת ,חינוך

  ,לכך מעבר אף או אזורית ,עירונית ברמה נדרשים אשר "ייחודיים" ציבור שימושיב-
 .'וכו חולים בתי ,רכבת תחנות ,נמלים ,תעופה שדות דוגמת

 דיור ,מוגן דיור ,סטודנטים מעונות -"מגורים" שמהווים ציבור שימושיג-
 .אבות בתי ,יד בהישג

 

  יד בהישג דיור על בדגש "מגורים" לצורך ציבורי בשימוש העוסק 'ג בסעיף תתמקד זו מצגת
 .להשכרה
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יתרונות: 
 

לצרכי גם ציבוריים לשימושים המיועדות בקרקעות שימוש לעשות אפשרות מתן  
 .מגורים

 

אטרקטיבי ובמחיר ארוכה שכירות לתקופת צעירים לזוגות דיור פתרונות מתן.   
 

השכירות דמי להפחתת במאבק לסייע במטרה לשכירות הדירות היצע הגדלת. 
 

אטרקטיבית אוכלוסייה משיכת ידי על הרשויות בתוך ואזורים ערים מרכזי פיתוח. 
 

מסחריים שימושים של שילוב. 
 

לעידוד בחוק השביעי החלק הוראות פי על כספיים והחזרים מס הטבות לקבל אפשרות  
  רלוונטי לא) 2007-ז"התשס ,להשכרה דירות בניית לעידוד החוק פי על או הון השקעות

 .(מוגן לדיור
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מהו שימושים עירוב: 
 

שימושים מגוון המאפשר עירוני תכנון של סוג הוא שימושים עירוב 
 .מסוים בניין/קרקע/באזור 'וכו חינוך ,תרבות ,מסחר ,דיור כגון

 

שימושים בעירוב הצורך: 
 

שטחים פיתוח על ,היתר בין ,אחראיות אשר המקומיות הרשויות 
 מתאים תקציב למצוא מתקשות (אחזקתם על גם מכן ולאחר) חומים

 הצרכים את לספק נועד התקציב רוב כי העובדה בשל וזאת לכך
 .קיימות תשתיות ותחזוקת רווחה ,חינוך כגון הקיימים העירוניים
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חומים בשטחים שימושים עירוב -הפתרון: 
 

לייעל צורך יש" כי ישראל ממשלת קבעה 8.1.97 מיום בהחלטתה  
 תוך קרקע להקצאות כללים לקבוע ,ציבורי לייעוד בקרקעות השימוש

  במוסד שונים שימושים ושילוב במגרשים הבניה אחוזי העלאת בחינת
 ".אחד

 

לבין מניבים שטחים/מבנים בין שילוב יאפשר השימושים עירוב 
 מבני ואחזקת בניה ,לתכנון מימון לרשות יעניק  ,ציבור לצורכי מבנים

 המיועדים לשטחים ביחס סמכויותיה קיום לצורך וזאת הציבור
 .ציבור לצורכי
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  מטרה אישור) והבניה התכנון לתקנות בהתאם להשכרה יד בהישג דיור
 :(ציבורית

 

הפקעת לעניין "ציבור צורכי" מהם מגדיר והבניה התכנון לחוק 188 סעיף  
  האוצר שר את ומסמיך ולבניה לתכנון מקומיות ועדות בידי מקרקעין

 .נוספות ציבוריות מטרות לאשר

 

(ציבורית מטרה אישור) והבניה התכנון תקנות הותקנו 2014 באוקטובר 
 כמטרה יאושר להשכרה יד בהישג דיור כי הקובעות "(התקנות" :להלן)

 .בתקנות הקבועים התנאים בהתקיים ציבורית
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(לתקנות 2 סעיף) ציבורית כמטרה להשכרה יד בהישג בדיור להכרה תנאים: 
 

משנת לתקנות תיקון ,ואולם יד בהישג דיור של בייעוד תהיינה בבניין הדיור יחידות כל  
  הנלווה מסחר ,להשכרה יד בהישג לדיור המיועד בבניין לאשר ניתן כי קובע 2016

  יד בהישג לדיור בתכנית שהוקנו הבניה זכויות מסך %20 על יעלה שלא בהיקף למגורים
  הרשות הכנסות ואת הפרויקט של הכלכלית הכדאיות את המעלה דבר ,להשכרה
 .מארנונה

תקופת במשך יועלו ולא השוק ממחיר פחות %20 על הפחות לכל יעמדו השכירות דמי  
  זה ששיעור ובלבד ,ההפחתה שיעור את להגדיל רשאית המקומית הרשות .השכירות

 .ואחזקה ניהול דמי יתווספו המופחתים השכירות לדמי .הדיור יחידות כל על יחול

ישתתפו בהגרלה .המקומית הרשות שתערוך בהגרלה לזוכים רק יושכרו הדיור יחידות  
  החלטה) ישראל מקרקעי רשות מועצת בהחלטת הקבועים הסף בתנאי שעומדים מי רק
 .(1476 'מס

 

 

 
8 



של 1476 להחלטת בהתאם להשכרה יד בהישג לדיור בהגרלה להשתתף זכאות  
 :(במצטבר) וזכאים דיור חסרי להגדרת לעונים נתונה ישראל מקרקעי מועצת

 

   :דיור חסרי

בחלק או בדירה כלשהן זכויות מיחידיו למי או/ו *לו היו ולא שאין משפחתי תא או יחיד  
 :להלן כמפורט מדירה

הדייר הגנת חוק עליה שחל שכירות/לדורות חכירה/חכירה/בעלות. 

מתנה/ירושה :כגון) אחרת דרך בכל או לדורות חכירה/חכירה/לבעלות חוזה פי על זכות/ 
   .(ב"וכיו נאמנות

אחרת דרך בכל או חוזה פי על עזר במשק או בנחלה זכויות. 

בניה בשלבי בדירה זכויות. 
 

  .זכאות תעודת להנפקת הבקשה להגשת קודם שנים 6 במשך*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 משנת לתקנות תיקון .יד בהישג דיור של בייעוד תהיינה בבניין הדיור יחידות כל 
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ישראל מקרקעי מועצת של 1476 להחלטת בהתאם בהגרלה להשתתף זכאות  
 :(המשך)

 

 :יחיד שהוא דיור חסר

ומעלה 35 מגיל ,נה/אלמן ,ה/גרוש ,ה/רווק. 

בשיעור לצמיתות נכות דרגת ובעל לצמיתות גלגלים לכיסא המרותק ומעלה 21 בן נכה  
 .יותר או 75%

 :משפחתי תא לעניין דיור חסר

ילדים בלי או עם ,משותף בית משק המקיים בציבור ידוע זוג או נשוי זוג. 

חודשים 3 תוך להינשא ועומדים לנישואין שנרשמו זוגות. 

שנה 21 לו מלאו וטרם רווק שהוא לפחות אחד ילד עם (ת/הורי חד) עצמאי הורה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 משנת לתקנות תיקון .יד בהישג דיור של בייעוד תהיינה בבניין הדיור יחידות כל 
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(לתקנות 2 סעיף) נוספות נקודות -ציבורית כמטרה להשכרה יד בהישג דיור: 

אפשרות עם לפחות אחת שנה של לתקופה ,המקומית הרשות עם הסכם על יחתמו הזוכים  
   .שנים 6 עד של לתקופה השכירות תקופת את להאריך

 

יבוטל עמו החוזה – השכירות תקופת במהלך דירה ירכוש אשר זוכה.   
 

ובני הזוכה של למגוריו אלא הדיור ביחידות שימוש ייעשה לא כי ייקבע השכירות הסכם  
  .משפחתו

 

הרכוש כולל ,הדיור יחידות של התקינה והאחזקה ,הניהול ,ההפעלה על האחריות  
  מוטלת השכירות הסכם ועל התקנות הוראות על הפיקוח לרבות ,הבניין אותו של המשותף

 .ממשלתי גוף על או מטעמה עירונית חברה על או המקומית הרשות על
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(לתקנות 2 סעיף) נוספות נקודות -ציבורית כמטרה להשכרה יד בהישג דיור  
 :המשך

להיוון ניתנים אינם ,חלקם או כולם ,השכירות דמי כי ייקבע השכירות בהסכם. 
 

בני" שהם בהגרלה למשתתפים הדיור מיחידות 15% עד לשריין רשאית המקומית הרשות  
  הרשות רשאית תהא שנים 5 ולמשך 2016 מדצמבר שעה להוראות בהתאם) "המקום
 .(המקום לבני 50% עד לשריין

 

 האחרונות השנים שלוש במשך הקבוע מגוריו ומקום שנים 18 מעל שגילו מי :"המקום בן"
  של שיפוטה בתחום הוא האחרונות השנים עשר מתוך לפחות שנים ארבע במשך או לפחות

 .להשכרה יד בהישג דיור שבה המקומית הרשות
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תחולה -ציבורית כמטרה להשכרה יד בהישג דיור: 

  ,להשכרה יד בהישג לדיור בתכנית המיועדים מקרקעין על יחולו הן כי קובעות התקנות
 :מאלה אחד בהם שמתקיים

(1)  188 בסעיף כאמור ציבור לצורכי מיועדים היו הם אלה תקנות של תחילתן ביום   
 ;אלה תקנות של תחילתן ערב כמשמעותם (ציבור צורכי – להלן) לחוק        

(2)  ומתקיימים ,ציבור לצורכי מיועדים היו לא הם אלה תקנות של תחילתן ביום         
 :האלה התנאים להשכרה יד בהישג לדיור ייעודם את שקבעה בתכנית        

       יד בהישג דיור של לייעוד התכנית במסגרת שנקבעו הבניה זכויות היקף (א)
 ;בתכנית שהוקנו הבנייה זכויות מסך 15% על עולות אינן להשכרה        

 .נוסף ציבורי ייעוד משולב להשכרה יד בהישג לדיור המיועדים במקרקעין   (ב)
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קשיים -ציבור לצורכי קרקע על להשכרה יד בהישג דיור: 

  לפגוע עלולים אשר קשיים בחובו טומן חומה קרקע על בהשכרה יד בהישג דיור פרויקט ביצוע
 :הפרויקט של הכלכלית בכדאיות

20%-ב נמוכים יהיו ,הזכאים כל ישלמו אותם השכירות דמי כי קובע לתקנות 2 סעיף  
  על המבוצעים אותם להשכרה יד בהישג דיור של מפרויקטים להבדיל וזאת) השוק ממחירי

  הנמוכים במחירים יושכר מהדירות קטן חלק רק כי לקבוע ניתן בהם חומה שאינה קרקע
 .(השוק ממחירי

השכירות תקופת בתום הדירות את למכור יכול לא היזם ,חומה בקרקע שמדובר העובדה בשל  
  רגילה קרקע על המבוצעים להשכיר דירה חברת של לפרויקטים בניגוד למשל וזאת)

 .(ההתקשרות תקופת בתום בפרויקט הדירות את למכור היזם רשאי במסגרתם

את להפוך כדי בה יש ומעלה שנים 25 של לתקופה בקרקע שימוש זכות מתן -המיסוי סוגיית  
  לתקופה שימוש במתן יש זאת עם) המס דיני מבחינת במקרקעין לעסקה השימוש זכות

 .לעיל שהובאו הסעיפים שני על להתגבר לעזור כדי ארוכה
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לקשיים פתרונות  -ציבור לצורכי קרקע על להשכרה יד בהישג דיור: 

  או באחת לנקוט המקומית הרשות יכולה הכלכלית הכדאיות הגברת לצורך
 :הבאות מהפעולות יותר

 

לתקנה בהתאם) מהפרויקט היזם הכנסות להגדלת מסחריים שימושים של שילוב 
 .(למגורים נלווה מסחר 20% עד המאפשרת לתקנות (1)2

 

והבניה התכנון לחוק "כחלון-שבס" תיקון באמצעות למשל) הבניה זכויות הגדלת  
 .(שאושרה בתכנית הקבוע הבניה לשטח 20% של תוספת המאפשר

 

כעסקה השימוש זכות את יסווג הדבר אמנם) טווח ארוכת לתקופה שימוש זכות מתן  
  להיכנס רצונו ואת היזם של הכלכלית הכדאיות את יעלה הוא אך במקרקעין

 .(לפרויקט
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איתור הקרקע וקבלת החלטה על ביצוע הפרויקט –שלב ראשון: 
 

והמשפטיים העסקיים ,התכנונים ההיבטים ובחינת "חומה" קרקע איתור  
  ,באזור לסטודנטים שכירות/מוזלת לשכירות הביקוש בדיקת כולל הנדרשים

  ,כן כמו .משפטית דעת חוות פי על חומים בשטחים המותר לשימוש הקרקע התאמת
  למעלה של לתקופה למגורים תשמש הקרקע כי מעוניינת המקומית שהרשות ככל

  ,(ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי חוק פי על במקרקעין בעסקה מדובר ,שנים 25-מ
  על להשפיע יכול הדבר שכן המיסוי סוגיית של בחינה נדרשת כן ועל 1963-ג"תשכ

 .הפרויקט כדאיות

הקמת על העירוני ובתאגיד המקומית ברשות המוסמכים במוסדות החלטה קבלת  
 .הפרויקט

לבצע התאגיד את המסמיך העירוני לתאגיד המקומית הרשות בין הסכם על חתימה  
 .(לתאגיד מהעירייה מקרקעין העברת אין) הפרויקט את
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ייזום הפרויקט ותכנון ראשוני –שלב שני:  
 

 :(תקציב תלוי בעיקר) הפרויקט ייזום לגבי עירונית לחברה אפשרויות 2 קיימות

 

הפרויקט תכנון על ואחראית כיזם פועלת העירונית החברה - ראשונה אפשרות,  
  לשלב עד הפרויקט של המקדמיים השלבים וליווי ההפעלה ,ההקמה אופן קביעת
 .היזם איתור שלב מתחיל זה שלב לאחר רק  .ההיתר

 

ואת ההקמה אופן את לתכנן ליזם מאפשרת העירונית החברה – שניה אפשרות  
 אחראי היזם בה אחרת שיטה כל או DBOT מכרז באמצעות כגון) הפרויקט עיקרי

  לשלב עד הנדרשות הפעולות כל וביצוע ההפעלה אופן קביעת ,התכנון לביצוע
 .(ההיתר
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  לביצוע הפרויקט המימוניקביעת המתווה  -שלב שלישי: 
 

 פרויקטלישנן שתי שיטות עיקריות להשגת  מימון: 
 

  באמצעות וביצוע (ביטוח חברת ,בנק) מממן מגורם הלוואה קבלת – עצמי מימון1.
 .ב"וכיו מתפעל גורם ,מבצע קבלן בחירת ידי על החברה

  דרכים 2-ב וזאת המימון את שיעמיד פרטי יזם עם התקשרות – חיצוני מימון2.
 :עיקריות אפשריות

  הפרויקט את המקים פרטי יזם ידי על משאבים השקעת – BOT, DBOT עסקת-א
 .הפרויקט לתפעול זכות תמורת חשבונו על

 או משותפת חברה באמצעות הפרטי מהשוק יזם עם פעולה שיתוף – משותף מיזםב-
 .משותף מיזם לביצוע הסכם

 

 החיצוני המימון באפשרויות נתמקד להלן
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 :משותף מיזם ביצוע באמצעות וניהולו הפרויקט מימון
 

מיזם לביצוע בהסכם פעולה שיתוף יצירת באמצעות מבוצע פעולה שיתוף ביצוע  
  בבעלות המצויה משותפת חברה הקמת באמצעות או תאגיד הקמת ללא משותף
  הקמת על מאוד מקשה הפנים משרד כיום) הפרטי והיזם העירונית החברה

 .(פרטי גורם עם משותפת חברה

לצורך הקרקע את מעמידה העירונית החברה באמצעות העירייה ,זו בשיטה  
  המימון עלויות במלוא נושא היזם ואילו הסטטוטורי לתהליך ואחראית הפרויקט

 .משותף ניהול הוא הפרויקט ניהול כאשר

 ציבור מצד מתקן /הנכס מהפעלת המתקבלות לתשואות זוכה הפעולה שיתוף  
 .בו המשתמשים
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 :ההתקשרות שיטת

 העסקים מודל של פעילות משותפת בין ארגונים שונים הינו נפוץ ביותר והוא בעולם
 ".מיזם משותף"או  "joint venture"מוכר בכינוי 

 

פרויקט של הפועל אל הוצאתו לצורך "הוק-אד" שותפות נוצרת זה מודל במסגרת  
  על נוטל וכן בפרויקט הכרוכים הסיכונים את עצמו על נוטל צד כל כאשר מסוים

  בין ,המיזם לטובת נכס העמדת י"ע בין ,בכסף בין ,לפרויקט חלקו את לתרום עצמו
 .אחרת בדרך ובין ויידע שירותים במתן

 

כי לנו ונראה העסקים לעולם מוגבל אינו משותף מיזם של המודל ,עניינית מבחינה 
  יזמים לבין עירוניים תאגידים בין פעולה לשיתוף כמודל אותו להעתיק מניעה כל אין

 .הפרטי מהשוק
 

  הפרטי מהשוק יזם עם להתקשר עירוני תאגיד רשאי האם ,השאלה נשאלת ,אולם
 ?מכרז טעונה הפרטי מהשוק השותף בחירת והאם
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שם ,הפנים שר 'נ מ"בע (1990) ובנין פיתוח רותם 8396/96 ץ"בבג והוכרעה נדונה זו שאלה  
  בית של ובלשונו ,משותף במיזם מכרז חובת חלה לא לפיה הלכה העליון המשפט בית פסק

 :המשפט

  

" יכול הוא אין ,מכרז חובת ציבורי גוף על מוטלת בו מקום כי ,עלינו מקובל:ברק 'א הנשיא  
 עליו ציבורי גוף ,זאת עם .פוטנציאלי מבצע עם שותפות יצירת ידי על זו מחובה להשתחרר

 זו חובה מפר אינו ,מפעל ואחזקת תיפעול או ההקמה עבודות במסגרת מכרז חובת מוטלת
 גוף אותו בין אמת שותפות ידי על והאחזקה התיפעול ,ההקמה את לבצע מחליט שהוא מקום

  אלא באה לא השותפות אם לשאלה ותשובה המקרה נסיבות של עניין הכל ,אכן .לפלוני
  את בחנו זו נורמטיבית תפיסה בסיס על .אמת שותפות שהיא או המכרז חובת את לעקוף
  באה לא היא .אמת שותפות היא השותפות ,שלפנינו במקרה כי דעתנו נחה .שלפנינו העניין

 ".המכרז חובת את לעקוף כדי
 

1519/08 (א"ת) מ"בעת סויג רותם הדין פסק כי לציין ישI.D.E. Technologies LTD נ' 
 פרטי יזם לבין ציבורי גוף בין שותפות כי נקבע שם ,מ"בע לישראל המים חברת מקורות
 .ממכרז הפטורה אמת שותפות מהווה אינה התפלה מתקן להקמת
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 מעין מכרזי/המכרזיההליך: 
 

החברה שבבסיסו הפרטי מהשוק ליזם עירונית חברה בין פעולה שיתוף ,לדעתנו  
  נוצרת כאשר ,הנדרש המימון את מעמיד והיזם הקרקע את מעניקה העירונית

  עשוי ,המכרז חובת את לעקוף מטרתה שאין הצדדים בין טווח ארוכת אמת שותפות
 .אמיתי פעולה שיתוף של ההגדרה על לענות

 

על ,לעיל המוזכר רותם דין פסק פי על ממכרז  לכאורה פטורה שההתקשרות למרות  
  כי לוודא מנת על היזם לבחירת ושוויוני פומבי הליך לבצע יהיה העירוני התאגיד

 .ביותר הטובה ההצעה את יקבל
 

פומבי הליך שהינו "קורא קול" באמצעות או מכרז באמצעות השותף את לבחור ניתן  
 והוא עליו חלים אינם הם אולם המכרזים דיני עקרונות פי על מבוצע אשר תחרותי

 .יותר גמיש יהיה לרוב
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יתרונות: 
 

העירוני התאגיד/המקומית לרשות אפשרות ישנה ,משותף מיזם של בשיטה 
 .במיזם/המשותפת בחברה אחוזים/מניות כבעלת זכאית היא להם רווחים להפיק

 

הפעלת תקופת אורך לכל מעורבת העירונית החברה משותף מיזם של בשיטה  
  דואגת גם כמו בפרויקט ולהחלטות לתהליכים ושותפה השוטף בניהול המעונות

 .הפרויקט דיירי של לאינטרסים
 

הינה אשר העירונית החברה בידי הזמן אורך לכל נשאר בפרויקט מהבעלות חלק  
 .שותפה
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בשיטת הפרויקט מימון T.O.B ,.T.BO.D: 
 

במכרז ויוצאת הפרויקט ביצוע לצורך חומה קרקע מקצה החברה/המקומית הרשות  
 .הקמתו לאחר תפעולו על אחראי ויהיה הפרויקט את ויממן יקים אשר היזם לבחירת

 

מסוימים במקרים .הפרויקט מהפעלת המתקבלות לתשואות היזם זוכה לכך בתמורה,  
   .לחברה הפעלה דמי הזכיין משלם ,ההפעלה תקופת במהלך

 

הרשות לידי הנכס את היזם מחזיר (יותר או שנים 20 -כ של) ההפעלה תקופת בסיום  
 .העירונית החברה/המקומית
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בשיטת פרויקטים ביצוע טרם חלופות בחינת  T.O.B ,.T.BO.D (ל"מנכ חוזר  
 :(04/5 הפנים משרד

 

  תועלת מול עלות) המקומית  הרשות תשווה DBOT, BOT לפרויקט יציאה טרם
   (כרוכים וסיכונים

   :בין

  להקמת מכרז ופרסום הרשות ידי על תכנון כגון ,המקובלת בשיטה הפרויקט ביצוע
  קבלן ידי על או הרשות ידי תיעשה הפעלתו כאשר (TURN KEY פרויקט) המתקן
 .מראש מוגדרת לתקופה הפעלה

 :לבין

 .DBOT, BOT בשיטת פרויקט ביצוע
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 :T.O.B T,.O.B.D שיטת יתרונות
 

גופי ומבחינת רגולטורית מבחינה – הפועל אל הפרויקט להוצאת גבוהה היתכנות  
 .מימון

 

ממנה מחלקים או מהקרקע "נפרד" אינו הציבורי הגוף.   

 

מוגדרת אינה העסקה ,שנה 25-מ פחותה העסקה תקופת עוד כל – מיסוי  
 ישנה) רכישה ומס שבח מס תשלומי אין ולפיכך "במקרקעין זכות" כמכירת
 .(שנה 25-ל מעבר של לעסקה אפשרות

 

שאינן לרשויות בעיקר רלוונטי) המקומית לרשות טווח ארוכת ודאות מקנה 
 .(איתנות
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 :המשך -  T.O.B T,.O.B.D שיטת יתרונות
 

וניהול תפעול ,הקמה (ב-DBOT התכנון גם) היזם ידי על ממומנים הפרויקט  
  מגופים מימון בקבלת או הציבורי הגוף בתקציב להשתמש צורך אין .הפרטי

 .בנקאיים
 

מהיזם זיכיון דמי לגביית אפשרות.   
 

הפרטי היזם של המקצועית וההתמחות העיסוק מתחום חלק הוא הפרויקט  
 .שונים והתמחות עיסוק תחומי לו הציבורי מהגוף להבדיל וזאת
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 :T.O.B שיטת חסרונות
 

טרם כי קובע 5/04 הפנים משרד ל"מנכ חוזר-הפנים משרד אישור קבלת עד ארוך תהליך  
 החלופיות שיטות כל של מפורט ניתוח הפנים למשרד להגיש יש זו בשיטה למכרז יציאה

 .הפרויקט ביצוע של
 

השוטפת והפעלתו הפרויקט בניהול מעורבת אינה העירונית החברה/המקומית הרשות  
  התקנות את לסתור עלול) ההפעלה תקופת כל לאורך (מפקח גורם להיותה פרט)

 .(יישומן על אחראית להיות הרשות את המחייבות
 

כי חשש כלל בדרך מעלה הפרטה הליך .ציבורי פרויקט/שירות של בהפרטה מדובר  
 .הציבור טובת חשבון על הבא כלכלי אינטרס תמיד הוא הפרטיים היזמים אינטרס

 

סך את להציג המקומית הרשות על כי ,היתר בין ,קובע 5/04 הפנים משרד ל"מנכ חוזר  
 .שלה הכספיים חות"בדו (אובליגו) חובותיה ממצבת כחלק הזכיין כלפי ההתחייבות
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 בחירת היזם ואישורים נדרשים, פרסום ההליך –רביעי שלב: 
 

עסקת באמצעות מימון של במקרה DBOT, BOT – רלוונטיים היתרים קבלת  
  בהתאם והאוצר הפנים משרדי אישור ,מכן לאחר .למכרז ויציאה הפנים ממשרד

  הפנים אישור את גם צריכה איתנה לא רשות) התקציב יסודות לחוק 'א45 לסעיף
 .(העיריות לפקודת (ב)188 לסעיף בהתאם

 

חוות קבלת לאחר) קורא קול פרסום – משותף מיזם באמצעות מימון של במקרה  
 .השותף לבחירת (ממכרז לפטור דעת

 

 א45 לסעיף בהתאם המשותף המיזם לביצוע והאוצר הפנים משרדי אישור קבלת' 
 .התקציב יסודות לחוק

 

 מי עם יתקשרו לא ,מקומית רשות בידי הנשלט ותאגיד מקומית רשות -'א45 סעיף
 פי על אלא ,מיזם לביצוע טווח ארוכת בהתקשרות ,נתמך גוף או מתוקצב גוף שאינו
 .האוצר ושר הפנים שר של היתר
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 מקרקעיןבכספי מכירת האם מדובר : לדיוןנקודה? 
 

  של מקרקעין ממכירת שנתקבלה התמורה כי קובע העיריות לפקודת (ג) 188 סעיף
  שטובת ראה אם הפנים שר רשאי ואולם ;מקרקעין לקניית ורק אך תשמש העיריה
 .בתמורה אחר שימוש עשיית להתיר ,זאת דורשת הציבור

   

  פרויקטים בגין מיזמים מתקבלים אשר מהוונים כספים של דינם האם השאלה עולה
 ('ג)188 לסעיף בהתאם מקרקעין מכירת כספי כדין דינם חומה קרקע על מוזל לדיור

  מכירת בכספי מדובר אין שמא או בלבד מקרקעין קניית לצורכי בהם להשתמש שניתן
  בהתאם אחרת חוקית מטרה לכל בהם להשתמש וניתן האמור לסעיף בהתאם מקרקעין

 ?דין פי על העירייה לסמכויות
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נימוקים מדוע אין מדובר בכספי מכירת מקרקעין: 
 

השימוש תקופת בתום אליה חוזרת והיא מהקרקע נפרדת לא המקומית הרשות  
 .(מכירה ולא טווח ארוכת שכירות ,כלומר)

  בעלים מנהג" בקרקע לנהוג יכול לא והיזם בעלות בהקניית מדובר לא":   

 .בקרקע השימוש את קובעת המקומית הרשות•

  לרבות והאחזקה ,הניהול ,ההפעלה על האחריות לתקנות (11)2 לסעיף בהתאם•
   המקומית הרשות על מוטלת  התקנות הוראות על הפיקוח

 .הקרקע את לשעבד יכול לא היזם•

 בכספי מכירת מקרקעיןמדובר נימוקים מדוע: 

לסווגה ניתן אשר (המקרים ברוב) שנים 25-מ למעלה של לתקופה שימוש זכות  
 .1963 -ג"תשכ ,(ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי לחוק בהתאם במקרקעין כעסקה
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סיכום: 
 

בשנים תאוצה וצוברת הולכת חומים בשטחים למגורים פרויקטים הקמת 
 .הקרובות בשנים להתרחב וצפויה האחרונות

 

לביצוע הכלכלית הכדאיות את מעלה שימושים להוספת האפשרות  
 .חומה קרקע על למגורים פרויקטים

 

בשטחים אלו מעין פרויקטים ליזום מסוגלות בעלות הן עירוניות חברות  
 .המקומית הרשות בבעלות המצויים חומים

 

ולהשיג הפרטי השוק עם פעולה בשיתוף הפרויקט הקמת את לבצע ניתן 
 .משותף מיזם ביצוע באמצעות כולל מתקדמות שיטות במגוון לפרויקט מימון
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