
 תצהיר 

 
ז. מ_____________אני הח"מ   כי עלי    ס' ____________, , נושא ת.    ר לאמלאחר שהוזהרתי 

 את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

 

 עמותה __________ שפרטיו כדלקמן:במוסד/אני משמש בתפקיד ___________  .1

 

 ________________ מס' עמותה ________________  שם המוסד / עמותה 

 כתובת המוסד / עמותה ______________________________   

 כתובות נוספות ___________________________________.  

 

 צורת ההתאגדות _____________________________________________.  .2

 

 ______________________. כתובת משרד ראשי _____________________ .3

 _________________.  ולותיו בתחום הרשות המקומיתמקומות בו הוא מקיים פע 

 

הגוף .4 של  הנהלה  חברי  וכתובות  רו"ח  של  הגזבר,  של    , שמות  לגוף  )אם  חשבון  רואה 

כפי תוקפו    ,1980  –  )ג( לחוק העמותות התש"ם  19י סעיף  המועסק על ידי ובכלל זה על פ

 ולעת( ושל מורשי החתימה של הגוף.  בישראל מעת 

 

  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

___________________________________ ___________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ._______________________________________________________ 

 

 ת. ש המתוכננים בקרקע המבקשת והשימופירוט פעולות הגוף ככלל ופירוט הפעילו .5

  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ___________________________________________ ___________________

 ______________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
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 . ו/או לאחזקת המבנה התכניות לפיתוח הקרקע .6

  ______________________________________________________________

 ______ ________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________ ________________________________________________

 ._______________________________________________________ 

 

 .ו/או אחזקת המבנה פירוט מקורות כספים מוכחים לפיתוח הקרקע .7

  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

_________ _____________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ._______________________________________________________ 

 

הציבורי .8 הסיוע  העזבונות,    פרוט  קרן  הפיס,  מפעל  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  )למשל: 

שהוענק לגוף בשנה הקודמת )תמיכה כספית, כח אדם, הנחות ממסים    הסוכנות היהודית( 

 יש לפרט מיקום, שטח, יעוד, שימוש נוכחי.  ,. בכל מקרה(סיוע שווה כסף וכיו"ב –

 __________________________________________________ ____________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

__________________________________________________________ ____

 ______________________________________________________________

 ._______________________________________________________ 

 

 בעבר למוסד: ו/או מתן רשות שימוש במבנה פרטי הקצאת קרקע .9

 

 . מועצההמוסד לא קיבל הקצאת קרקע מה ם 

  

חלקה _______    המועצהמאת    ו/או מבנה  המוסד קיבל הקצאת קרקע  ם 

תאריך   בגוש מס'    ________ הקצאה  תאריך   _______ בתב"ע   ______

 הסכם 

 ____________.  מועצה מה  
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 :מבוקשהנכס ה .10

 

   ________________ תב"ע   ______________ חלקה   ________________ גוש 

 מס'___________________ כתובת__________________________  מגרש

 

תנאי   .11 בכל  עומדת  העמותה  כי  מצהיר  המועצה. אני  במליאת  התקבלו  אשר  התבחינים 

 . מצ"ב מסמכים המאמתים את הנדרש בתבחינים

 

לבקשה המוסד/תצ .12 בתמיכה  ניתן  זה  מאת   ת לקבל  עמותה /תאגידהיר  הקצאה מקרקעין 

 . המועצהה

 

 זו חתימתי והצהרתי אמת.  ,אני מצהיר כי זהו שמי .13

 

 

 

_____ _____________   ___________________  ____________________ 

 חתימה                       שם            תאריך   

 

          __________________ 

 

 

 

 אישור    

 

עו"ד,    _________________ הח"מ  מאשר  שאני   __________________________ כתובתי 

בפנ הופיע   ______________ ביום  כי  ת.ז.  בזה,  נושא   ____________________ מר  י 

 ________________ המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כחוק חתם על תצהירי זה. 

 

 

 

         _________________  

 עורך דין          

 מ.ר. ____________          
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