מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption

הוועדה הבין-משרדית לבניית פתרונות דיור לקשישים

ג'כסלותשע"ה 
52נובמבר 5102

להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת קול קורא "קרקע חומה"
שפורסם ביום :1....11.2


 .0מההקריטריוניםלגבימבנהמוכןוזמיןלמסירהלכניסהמידית? 

תשובה:ניתןלהגישכלהצעה,כוללדירותזמינותלאכלוס,עלקרקעשיועדהשימושציבורי
(קרקעחומה)המאפשרדיורלקשישים,ובתנאיעמידהבדרישותהסףשלהקולקורא .

 .5האםישדרישהבעיראילת?
תשובה:רשימתיישוביםבהםניתןלהציעהצעות,מפורטתבסעיף3.3(מיקום)ב"הזמנהלהציע
הצעות" .

 .3כמהכסףאנימקבלשכירותעלכלדירה?

תשובה:הסברבענייןדמיהשכירותמפורטתחתהסעיף5.2.0ב"הזמנהלהציעהצעות"...":.דמי
השכירותשיידרשהקשישלשלםמורכביםמהסיועהבסיסיבשכ"ד,מהתוספתלסיועהחודשי
בגיןפרויקטזהומהשתתפותוהעצמיתשלהקשיש.בכלמקרה,השתתפותוהעצמיתשלהקשיש
לאתעלהעלהסכומיםהמפורטיםבטבלהלעיל.".הסכומיםמפורטיםבטבלאותבסעיפים:
,5.2.0ו.3.3- 
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ד.


האםזותחולתהשטחיםשבהםניתןלהגישאתההצעההנה:
קרקעשיועדהלשימושציבוריהמאפשרדיורמוגן 
קרקעשלממ"ישהוקצתהלצורךמטרהשלדיורמוגן 
הצעותממוסדותלאומייםלבניהעלקרקעהמשמשתכדיורמוגןבבעלותהמוסדהלאומיאו
בבעלותממשלה
הצעותלבניהמבעליקרקעותפרטייםשיועדהלשימושציבוריהמאפשרדיורלקשישים.

תשובה:מתוךהרשימהלעיל,קרקעשלממ"י(סעיף)5אינהמתאימה .

 .2האםניתןלהציעהצעותלפרדסחנהכרכור?

תשובה:ע"פהאמורבסעיף3.3ב"הזמנהלהציעהצעות",פרדסחנהאיננהנכללתברשימת
הישוביםבהםניתןלהציעהצעות.

 .6האםניתןלהגישבקשהעלשטחביעודציבורי(חום)שלאחלהעליותכניתלדיורמוגן,מה
היעודוהשימושהנדרשלהקמתהפרויקטעלפיחוקהתכנוןוהבניה?
תשובה:ניתןלהגישבקשהעלשטחבייעודציבורי(חום)שביןיתרהיועדיםשלוהקמתדיורמוגן
לקשישים.לאניתןלהגישהצעהעלשטחביעודציבורי(חום)שלאניתןלהקיםעליומבנהלקשישים .


 .7מהתקרתדמיהשכירותלכלאחדמיח"ד(36מ"ר/52מ"ר)?
תשובה:דירת36מ"ר–לזוג,דירת52מ"ר–ליחיד.הסברבענייןדמיהשכירותמפורטתחת
הסעיף5.2.0ב"הזמנהלהציעהצעות":"...דמיהשכירותשיידרשהקשישלשלםמורכבים
מהסיועהבסיסיבשכ"ד,מהתוספתלסיועהחודשיבגיןפרויקטזהומהשתתפותוהעצמיתשל
הקשיש.בכלמקרה,השתתפותוהעצמיתשלהקשישלאתעלהעלהסכומיםהמפורטיםבטבלה
לעיל"...הסכומיםמפורטיםבטבלאותבסעיפים:,5.2.0ו .3.3-

 .8הטבלהבעמ'3אינהברורה-אודהלהבהרות.


תשובה:הטבלהמפרטתאתגובההסיועבהתאםלהרכבהמשפחתיולגילוכןמתייחסתלמקרים
חריגיםשלאנשיםשהוכרוכמנטרליאסוןצ'רנוביל .
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 .9במקרהשלהשכרתדירותריקות-מההמגבלותלאוכלוסייהיעודית?ומההיאתקרת
השכירות?
תשובה:מדוברעלאוכלוסיהשלאתפריעלניהולחייםשוטפיםשלהקשישיםהמתגוררים
במתחם.אנחנולאמתערביםבגובהדמיהשכירותכאשרמדוברבהשכרתדירותריקותע"י
המציע,זאתלאחראישורשלהמשרדלהשכרתיחידותאלו .

 .01לגביקרקעשלממ"י–האםנדרשתהקצאהספציפיתלדיורמוגן?
תשובה:תנאיסףלהגשתהצעותלקולהקוראהואכימדוברבקרקעלצרכיציבור(שטחחום)
שייעודהכוללדיורמוגןלקשישים .

 .00האםניתןלהגישיותרמהצעהאחתע"יהרשותהמקומית(ליותרממתחםאחד)?
תשובה:כן,ניתןלהגישיותרמהצעהאחת.

 .05האם ניתן להציע הצעות בכל מקום בארץ? האם חדרה כלולה ברשימת הערים שבהן
ניתן להציע הצעות? 

תשובה:ע"פהאמורבסעיף3.3ב"הזמנהלהציעהצעות",חדרהאיננהנכללתברשימתהישובים
בהםניתןלהציעהצעות.

 .03האם סכומי דמי השכירות ותוספת הסיוע מהמדינה והשתתפות הקשיש הנקובים
בהזמנה להציע הצעות הינם בתוספת מע"מ? 

תשובה:סכומיהסיועבשכ"דהמפורטיםב"הזמנהלהציעהצעות"הינםכולליםמע"מ .
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 .02האם סכומי דמי השכירות ותוספת הסיוע מהמדינה והשתתפות הקשיש הנקובים
בהזמנה להציע הצעות הינם צמודים למדד במשך 55שנה? 

תשובה:הסכומיםאינםמוצמדים,כמפורטבסעיף .5.2.0


 .02האם ההצעה צריכה לכלול את סכום מענק ההשתתפות המבוקש על ידי המציע?
תשובה:ההצעהצריכהלכלולאתבקשתהמציעלגובההמענקהמבוקש,זאתכאמורבסעיףו.3
ב"טופסהגשתההצעות" .

 .06שיעור ההלוואה ,גובה -הריבית והמקורות הינן סעיפים שניתן למלא על סמך אומדנים
בלבד.כמו כן ,לא ניתן לקבל מגוף מממן מכתב כוונות הנוקב שיעורים וריביות בטח שלא
בטווחהזמנים הנקוב .אשר על כן ,האם אתם מאשרים שמדובר באומדן בלבד?
תשובה:מדוברעלאומדןשייבדקע"ייועץכלכלימטעםהוועדה .

 .07אם הגורם המנהל ומשכיר מקבל ניקוד  /עדיפות כבעל ניסיון או שהחברה היזמית יכולה
לנהל בעצמה?
תשובה:איןעדיפותבניקודבענייןהגוףהמנהל.החברההיזמיתיכולהלנהלבעצמה .

.08.מה שיעור ההתפלגות הממוצעת של הקשישים בהתאם לטבלה מס' ?3



תשובה:איןלנואתהנתונים .



.09. מהם מועדי התשלומים השותפים ע"י המדינה? 

תשובה:מועדיתשלומיהמענקמפורטיםבסעיף .2
דמיהשכירותישולמואחתלחודש .
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.51האם המדינה משלמת את המרכיב השוטף גם על דירותריקות? 

תשובה:לא 


.50סעיף6.8.2האם הספירה מדברת על חדרי שינה או שהסלון נספר כחדר? 
תשובה:דירת5חדרים–הכוונהלדירהשבהשניחדרימגורים(הסלוןנחשבכחדר),מטבחון
וחדרשירותיםכוללמקלחון .

.55מההםהמועדיםשלהתשלומיםהשוטפים? 
תשובה:תשלומישכרהדירהעלבסיסחודשי .

.53לאסבירשיחידהיכולהלהישארפנויהללאהגדרתזמן(ליזם)וללאתשלום .
תשובה:במקרהשיחידתדיורכלשהיתעמודריקהבמשךתקופהרצופההעולהעל6חודשים,
יהיההמציערשאילהשכירהלמגוריםבלבדלמישאינוזכאי,ובתנאיהודעהמראשובכתבלמשרד
העלייהוהקליטה.למעןהסרספק,עלותהשכירותעד6חודשיםתחולעלהמציע.


בברכה ,
אולגהדדון 
רכזתהוועדה 
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