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 בע"מ בני שמעון ייזום ופיתוח
 Request For Information –בקשה לקבלת מידע 

RFI  105מגרש –מספר 
 

"( הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה החכ"ל" או "החברה" בע"מ )להלן: בני שמעון ייזום ופיתוח 
 (."בני שמעוןאו " "המועצה" :ן)להל בני שמעוןשל מועצה אזורית 

: )להלןפומבי מועצה ו/או החברה ו/או מי מטעמן בוחנים את האפשרות לפרסם מכרז ה .1

ו/או כל הליך חוקי אחר עליו יחליטו המועצה ו/או החכ"ל ו/או מי מטעמן, "( המכרז"

להשכרה ליצרנים ויזמים מתעשיית המזון )אחד או שניים( נה מבהקמת  מטרתוש

  105מגרש   , על גבי("המיזםאו " "המבנה)להלן: " מ"ר 3,200 -כ  בשטח של, והפודטק

"(, באזור התעסוקה החקלאית תב"עה" :)להלן 2/207/03/31שבתב"ע   "(המגרש)להלן: "

 בשטח השיפוט של המועצה. הנמצא, "(אזור קמה)להלן: " קמה –

 רקע כללי

 אזור קמה

בית קמה צומת  .סמוך לצומת בית קמההמצוי  חקלאית – אזור קמה הוא אזור תעשייה .2

האזור החקלאי הגדול  -מהווה שער הכניסה לנגב ו ,מרכזית ביותר בנגבצומת הינה 

דקות  40 -כ, במדינה. הצומת נמצאת בדיוק במרכז הגיאוגרפי של ישראל, על כביש שש

 ובמיקום אסטרטגי עבור כלל חלקי הארץ. ,דקות מנמל התעופה בן גוריון 40מנמל אשדוד, 

לקלוט מפעלים חקלאיים הזקוקים לשטחים ייעודיים לעיבוד  קמה הינהמטרת אזור  .3

איחוד רכיבי שרשרת  – מדינת ישראללאפשר שירות ייחודי לחקלאי ו לכדי לפעו ,חקלאי

 .גג אחת השיווק החקלאי תחת קורת

המממנת את שלב  ,מקדמת החברה ביחד עם רשות מקרקעי ישראל קמהאת הקמת אזור  .4

 .התכנון ועבודות התשתית

 105מגרש   

בייעוד תעשייה  14 , שמתוכםמגרשים חדשים 15 , ישנםדונם 190 -הכולל כ  ,באזור קמה .5

הקמת  ,התב"עעל פי  ,מותרתבכל מגרש תעשייתי . ואחד בייעוד של גן אירועים ,חקלאית

 מ"ר. 300 בשטח של עד , חנות מפעל

שאר  הוקצו ליזמים שונים. ,מתוך חמישה עשר המגרשים ,נכון להיום, תשעה מגרשים .6

 המגרשים יוקצו במכרז/ פטור ממכרז בשנה הקרובה.

הוקצה לחברה, לטובת  בנייה,מ"ר זכויות  5000 –כ כולל  ,דונם 6.223 ששטחו, 105מגרש  .7

-מבנה להשכרה ליזמים בתחומי המזון והפוד הקמת ולטובת ,האזור תמנהלמשרדי הקמת 

 , כאשר החברה הינה מי שזכאית לחכור את המגרש מרמ"י.טק



 

 

המגרש יהווה עוגן משמעותי עבור יזמי האזור בהיבטים של שירותים משותפים, מקום  .8

ומי מפגש קהילתי וחיבור בין כלל הגורמים באזור. המבנה במגרש יהווה גם עוגן לתח

, עודפי יצור מהחקלאותבדגש על מזון שמקורו בחקלאות, פיתוח מוצרי מזון, ניצול  ,המזון

וכן מרכז מבקרים וחנות מפעל. הפעילות במגרש צפויה  ,השכרה ליזמים שונים מהתחום

 למשוך הן תושבים מהאזור והן תיירים מזדמנים וקבוצות.

חתום החכ"ל ת .מ"ר לפחות 3,000 בשטח של מבנה  יש לבנות במגרש ,תנאי ההקצאה על פי .9

מ"ר על  3,000מקרקעי ישראל, אשר בכפוף לעמידה בבנייה של רשות על הסכם פיתוח עם 

על הסכם חכירה מהוון. מובהר, כי רמ"י גבי המגרש, תהיה זכאית החכ"ל לחתום עם 

 תשלום דמי היוון בגין המגרש יהיו על חשבון החכ"ל.

ר מ" 3,000 -כ  נוגע להקמת מבנה )אחד או שניים( בשטח שלזה  RFIנשוא לפיכך, המיזם  .10

את משרדי מנהלת האזור. מובהר, כי כל יתרת שטח שלא תבנה המבנה יכלול בלבד, כאשר 

במגרש, וכל יתרת זכויות בנייה, יוותרו של החכ"ל בלבד, ולשימושה הבלעדי, וליזם לא 

 .או בשאר זכויות הבנייה ר השטחאתהא כל זכות בש

 שיוקם במגרש הינם, בין היתר, כדלקמן: )אחד או שניים(כיווני פיתוח אפשריים למבנה  .11

 .מטבחי שיתוף להשכרה לכל התחומים: פרטיים, קייטרינג, מטבח רפאיםהקמת  •

 והכשרות מקצועיות. חוגים, סדנאותקיום  •

 .ארוחות שף לקבוצותוקיום  חדרי בישול ואירוח, הקמת  •

 .טק-מעבדת פודהקמת  •

להשכרה להקמת קווי ייצור ראשוניים למוצרי מזון חדשים  במבנה כאזור שימוש •

 .שיוצאים מהמעבדה

 .חצר פעילה לתרבות כללית ותרבות אוכלקיום  •

 .מבשלת בירה, יקב, מגבנות וכיוצא באלהשימוש במבנה ל •

 .אפ-חנויות פופשימוש במבנה לצורך  •

 מרכז מבקרים "חלון לחקלאות בנגב"הקמת  •

י זוהי איננה רשימה סגורה של כיווני הפיתוח האפשריים במבנה שיוקם יובהר, כ •

, יוכלו להציע כיווני פיתוח נוספים למבנה, הקשורים זה RFI במגרש, וכי המשיבים ל

 לתעשיית המזון והפודטק.



 

 

 בקשה לקבלת מידעה

 מיזמים פרטייםו/או התייחסות החכ"ל מבקשת, בהליך זה, לקבל מידע ו/או רעיונות  .12

אשר ביכולתם להקים ולתפעל מיזם מסוג זה, כאשר בתשובתם , "(המשיביםלן: ")לה

 הבאים: לנושאים ,בין היתר ,מתבקשים המשיבים להתייחס

תיאור מפורט לשימושים המוצעים במבנה, הלוקחים בחשבון את כיווני הפיתוח  .12.1

 האפשריים שפורטו לעיל.

 מימון המיזם. .12.2

 ההתכנות הכלכלית של המיזם. .12.3

התייחסות ת המיזם, לרבות, לצורך הקממתווה להתקשרות היזם עם החכ"ל,  .12.4

לרכיבים מסחריים בהתקשרות, ולסוגיית הקמת תאגיד משותף ככל הנדרש, 

 הקצאת הזכויות בו וניהולו.

, בהתחשב במצב וכל הדרוש לצורך הקמתו במגרש ,אופן הקמת המבנה .12.5

 הסטטוטורי והקנייני של המגרש.

 פעולו של המבנה, ואופן תפעולו.כל הדרוש לצורך ת .12.6

 .לו"ז כללי לגבי קידום המיזם בהיבטים של תכנון וביצוע .12.7

 כל רעיון ו/או מידע נוסף שהיזם מבקש להביא בפני החכ"ל. .12.8

המידע יכלול גם פירוט קיומו של ניסיון זהה או דומה למיזם מסוג זה )ייזום  .12.9

 או בחו"ל.נדל"ן ובנייה/השכרה/הפעלה(, שבוצע על ידי היזם  בארץ 

 המענה לבקשה  

בשעה   10/1/23 -השלישי כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום  .13

12:00. 

ומותנה  . הסיור אינו חובה 22/12/22למעוניינים יתקיים סיור מציעים בשטח בתאריך  .14

 .בהרשמה מראש

 

הדואר האלקטרוני  באמצעותנעם פריזנט בלבד לידי  wordהמענה לבקשה יוגש בקובץ  .15

  . noam_p@bns.org.il לכתובת

mailto:noam_p@bns.org.il


 

 

זו את  העל המשיבים לציין במענה לפנילפניה זו,  13למבוקש בסעיף בנוסף להתייחסותם  .16

קשר לעניין ה ששם המשיב, כתובתו ופרטי התקשרות, לרבות פרטי אי רטים הבאים:הפ

 המענה לפניה זו.

 ת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו . הגש .17

 052-457-1442לשאלות נוספות ובירורים ניתן להתקשר לאלון בפל'  .18

  זכויות  שמירת

ו/או של מי מטעמן לפרסום  אין בהליך זה משום התחייבות של המועצה ו/או של החכ"ל .19

המכרז, ואין בו משום התחייבות להתקשרות כלשהי עם היזם, והליך זה וכל מידע ו/או 

רעיונות שיוצגו במסגרתו, בין בכתב ובין בעל פה, לא יקימו למאן דהוא )לרבות לא 

למשתתף בהליך זה( כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החכ"ל ו/או המועצה 

 ו/או מי מטעמן.

למען הסר ספק, אין במידע המסופק בהליך זה כדי להטיל על המועצה ו/או החכ"ל ו/או  .20

מי מטעמן חבות או אחריות כלשהן, וחובת הבדיקה המלאה והבלעדית מוטלת על היזם 

 ועליו בלבד.

למועצה ו/או לחכ"ל ו/או למי מטעמן נתונה הזכות לעשות כל שימוש שהוא במידע שיתקבל  .21

ליך זה, ולמשתתף בהליך ו/או לנותן המידע לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה בה

 בעניין זה.

לחכ"ל יש זכות לקיים בירור עם המשתתף בהליך בנוגע למידע שיוגש על ידו. במסגרת זו,  .22

תהא החכ"ל זכאית להיפגש עם המשתתף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 ל להיפגש עם כל המשתתפים.החכ"ל. אין חובה על החכ"

בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע  .23

 חוסה תחת הוראות הדין והתקנות בעניין מכרזים. , שאינהבלבד

אין בהליך זה, לרבות הגשת המענה במסגרתו, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה  .24

או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין החברה והמשיב,  ואין בו כדי להקנות  

 לגורם  כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/ או עניין בר הגנה מסוג כלשהו.  

 ,אך אינה מחויבת ,על זכותה חברהרת הלצאת לתהליך נוסף, שומ חברהל שתחליט הככ .25

ה חברוהכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה ,שהשיבו לפנייה זומשיבים לפנות אל 

 ובהתאם לצרכיה.



 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי  .26

ת החברה  בכל דרך שהיא.  על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין בו כדי לחייב א

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד  הגשת 

 המענה,  וכן את הזכות לבטל הליך זה בלי שתהא חייבת במתן הנמקה לכך. 

החברה  תהא רשאית להציב במסגרת המכרז,  באם יפורסם כאמור,  תנאים נוספים או  .27

 פניה זו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  אחרים מאלה שהוצגו ב

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד,  ובשום מקרה לא יהיה  .28

המשיב זכאי להחזר ו /או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר 

 למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.  

באי הגשת מענה לפניה זו, כשיקול בכל הליך החברה לא תתחשב בעצם הגשת מענה או  .29

 , ולמשיבים לפניה זו לא יהיו כל טענות בקשר לכך.  מיזםעתידי בקשר עם ה

ולמשיבים  ,החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפניה זו לצרכיה .30

 לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים.  

החברה רשאית לבטל את הפניה לקבלת מידע זו או לצאת בפניה חדשה לקבלת מידע, וזאת  .31

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

  החברה רשאית לבקש מידע נוסף והבהרות מהמשיבים, ככל שתראה לנחוץ.  .32

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות  .33

  יופנו אליה על ידי המשיבים.ככל ש ו/או לחלק מהן  ו/או לבקשות הבהרה

 קרואנידרור ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 מנכ"ל החברה הכלכלית 


