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  כללי .1

 ומבנים קרקעות הםיניב, שונים בנכסים זכויות הינה בעלת בנימין מטה אזוריתה מועצהה .1.1

 של הישיר בשימושה נמצאים מהנכסים חלק .)"מקרקעין"(להלן:  הציבור לצורכי המשמשים

 אופי בעלי שירותים מתן לצורך (מלכ"ר) רווח כוונת ללא לגופים מוקצים ואחרים, מועצהה

  . ציבורי

 העמדתישנה משמעות רבה ל, על כן במחסור לרוב הנמצא יקרציבורי  משאב םינה מקרקעין .1.2

, המשמשת מועצהה עלקצוב. משכך,  לזמן רק אם גם, חיצוניים גופים לרשות מקרקעין ציבוריים

 ומתוך בשוויוניות ולהקצותם שברשות המקרקעין של מיטבי לניהול לדאוג כנאמן הציבור,

  .הציבור של האינטרסים מכלול על שמירה

 ניתנות שאינן ציבוריות פעילויות של קיומן את לאפשר נועדה לגופים מלכ"רים מקרקעין הקצאת .1.3

  . הרשות בתחום שונים קהלים והמשרתות עצמה המקומית הרשות מאת

, והוא המועצה, לרבות המקרקעין כאמור נכסי ניהול על מופקד המועצה והכנסות של נכסים אגף .1.4

  .במידת הצורך ההקצאה התהליך וביטול, הבקרה על המימושו ביצוע הליך ההקצאה על אחראי

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא "הממונה על הישובים ביו"ש את  החילה 2007בנובמבר  .1.5

פורסמו מספר ובהמשך  הודה ושומרון,ביעל הרשויות המקומיות  "תמורה או בתמורה סמלית

  ). "נוהל הקצאות" :(להלן תיקונים לנוהל

מקומיות לגופים הרשויות ה על ידיבפטור ממכרז  מקרקעיןהנוהל נועד להסדיר הקצאת  .1.6

הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה כיו"ב, כדי לסייע 

מנהל תקין, שוויון, חיסכון, יעילות, כל זאת תוך שמירה על כללי  בפעולותיהם לטובת הציבור.

 שקיפות וטוהר המידות.

 תקופת ההקצאה תהיה כמפורט בנוהל הקצאות. .1.7

וייו והוא אינו גורע מכל האמור בו או בכל נוהל זה כפוף לנוהל הקצאות של משרד הפנים על שינ .1.8

 דין.
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  בקשה להקצאההגשת אופן  .2

 טופס אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה.הבקשה תוגש באמצעות  .2.1

 :בטופס הבקשה יצוינו הפרטים הבאים .2.2

 ;שם הגוף וצורת ההתאגדות .2.2.1

כתובת המשרד הראשי של הגוף והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו בתחום  .2.2.2

 ;הרשות

 ;מורשי החתימה של הגוףרו"ח וחברי ההנהלה, הגזבר,  של  שמות וכתובות .2.2.3

 במקרקעיןפירוט פעילות הגוף ככלל, ופירוט הפעילות והשימוש המתוכננים  .2.2.4

 ;יםהמבוקש

 ;פירוט מקורות כספיים מוכחים לפיתוח הקרקע ובניית המבנה .2.2.5

פירוט הסיוע הציבורי (ממשלה, רשויות מקומיות, מפעל הפיס, קרן עיזבונות, הסוכנות  .2.2.6

אדם, הנחות ממסים,  -ית, כח) שהוענק לגוף בשנה הקודמת (תמיכה כספוכדו' היהודית

 ;)כסף וכיוצ"ב-סיוע שווה

 . שבטופסנוסח המסמך הצהרה וכתב התחייבות ע"פ , תצהיר חתום ע"י עו"ד .2.2.7

 :לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים .2.3

 ;רישום תתעוד  .2.3.1

 תעודת מלכ"ר;  .2.3.2

 ף;שור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסאי .2.3.3

 ;אישור שנתי מרשויות מס הכנסה  .2.3.4

 ;הרשם המתאים הצריך לעניין מאתאישור על ניהול תקין  .2.3.5

 ים:ידוחות  כספ .2.3.6

מבוקר לשנה שקדמה לשנה ח כספי "דו – 30/06עד  01/01-אם הבקשה מוגשת מ •

ח הכספי "הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו

 הבקשה.יום לפני הגשת  60ועד של עד המבוקר הנזכר ומסתיימת במ
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ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה "דו – 30/09עד  01/07אם הבקשה מוגשת בין  •

וקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום סח כספי מ"הקודמת, דו

יום  60וקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד בח הכספי המ"שלאחר תום תקופת הדו

 הבקשה.לפני הגשת 

ח כספי מבוקר של הגוף לשנה "דו – או לאחר מכן 01/10-אם הבקשה מוגשת ב •

ח הכספי "הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו

 יום לפני הגשת הבקשה. 60המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 

ת, ח הכספי פרטים על נכסי הגוף כולל השקעות, פיקדונו"בכל מקרה, יכלול הדו •

במקרה ומדובר בגוף אשר טרם החל בפעילות  הם.חשבונות בבנקים ויתרותי

  ח כספי כאמור. "רשאית הרשות לפטורו מהגשת דו

כולל (תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה  .2.3.7

פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים, 

 ;)מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה

מסמך המפרט את סיבת הצורך בהקצאת  –הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע  .2.3.8

חוות דעת  תצורף ,במקרים רלוונטייםועל פי שיקול דעת המועצה בנוסף, . המקרקעין

דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד -: חוות(לדוגמההגוף הממשלתי המוסמך 

המתאימה במשרד  ספר באזור, אישור היחידה-קמת ביתהחינוך בדבר הצורך בה

לענייני דתות בדבר הצורך בהקמת מקווה באזור, אישור היחידה המתאימה במשרד 

  .)הבריאות בדבר הצורך בהקמת תחנת טיפת חלב באזור

  ;מסמכים הנדרשים בהתאם לתבחינים .2.3.9

 את המסמכים הבאים: לנ"ל יש לצרף בנוסף במידה ומדובר במוסד חינוכי .2.4

 הפעלה ממשרד החינוך/רווחה; ןרישיו  .2.4.1

 רשימת תלמידים הכוללת מס' ת"ז וכתובות תלמידים;  .2.4.2

 המלצת אגף חינוך במועצה; .2.4.3

 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.biopdf.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.1.2600&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=STD&rfl=PRO


 

 

 

 

 

 

 

 

  הקצאת מקרקעיןנוהל 

  :תאריך

א "ג תשרי התשפ"כ

)11/10/2020(  

  :אחראי נוהל

  נכסים והכנסות אגףמנהל 
  עמודים 4תוך  4עמוד   1: גרסה

 

 

4 

 

  

  הקצאהה תבקש ה ודיון עלבחינ .3

 טרם הדיון בבקשה היא תפורסם בהתאם להוראות הקבועות בנוהל ההקצאות. .3.1.1

 הקצאותנוהל בהתאמה לע"י ועדת ההקצאות עשה יבחינת הבקשה להקצאה ת .3.1.2

באתר  כפי המופיע ואושרה במליאת המועצה ע"י המועצה שנקבעהתבחינים ורשימת ה

  . המועצה

 .מהנדס המועצה של בקשה תועבר התייחסותוב טרם הדיון .3.1.3

רכזת ההקצאות תודיע לישוב על הכוונה לקדם את הליכי ההקצאה ותאפשר לישוב  .3.1.4

  ימים. 7להגיש את התייחסותו בתוך 

חינוך האגף תועבר התייחסותו של  הדיון בבקשהבמקרה של מוסד חינוכי טרם  .3.1.5

  במועצה.
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