
 

 

 

 ______________תאריך:

 

 טופס בקשה

 להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית

 

 __________________________ שם הגוף: .1

 צורת ההתאגדות )כגון: עמותה(: _____________________________ .2

כתובת המשרד הראשי של הגוף והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו  .3

 שות: _________________________________________בתחום הר

 שמות וכתובות חברי ההנהלה של הגוף: _________________________ .4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 שם וכתובת של גזבר הגוף: _________________________________ .5

 גוף: _________________________________שם וכתובת של רו"ח ה .6

 שם וכתובת של מורשי החתימה של הגוף: _______________________ .7

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ______מס' טלפון של איש הקשר מטעם הגוף: ___________________ .8

 פירוט פעילות הגוף: _______________________________________ .9

 _____________________________________________________ 

 (:או אזור מבוקש תיאור הקרקע/המבנה המבוקשים )כתובת, גוש, חלקה .10

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

 

 __________________ היקף הבניה המבוקשת:ושטח הקרקע המבוקש  .11
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 פירוט הפעילות והשימוש המתוכננים בקרקע: ____________________ .12

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 ( ________או תרשיםתוכניות לפיתוח הקרקע: )יש לצרף שרטוט/הדמיה  .13

 _____________________________________________________ 

 פירוט מקורות כספיים מוכחים לפיתוח הקרקע: __________________ .14

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

פירוט הסיוע הציבורי שהוענק לגוף בשנה הקודמת )כגון: ממשלה, רשויות  .15

 מקומיות, מפעל הפיס, קרן עזבונות, הסוכנות היהודית וכיו"ב(: _______

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 האם בעבר הוקצתה קרקע לגוף ע"י גורם ציבורי: כן/לא .16

 יש לפרט:  אם כן 

 מיקום לרבות גוש וחלקה: _________________________________ 

 גודל השטח: ___________________________________________ 

 שימוש נוכחי: __________________________________________ 

 קצאה: _______________________________________תקופת הה 

 
 המסמכים הבאים:מצורפים בזה  .17

תעודה על רישום הגוף או אישור מאת עורך הדין של הגוף על המעמד  .א

 המשפטי של הגוף )אם אין תעודה רשמית(.

 מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף. .ב

 הול תקין שיומצא ע"י הרשם המתאים הצריך לעניין.אישור על ני .ג

הדו"ח הכספי המבוקר של הגוף  – 30.6עד  – 1.1אם הבקשה מוגשת מ  .ד

לשנה שקדמה לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום 



 

 

שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של 

 יום לפני הגשת הבקשה. 60עד 

דו"ח כספי מבוקר לשנה  – 30.9עד  – 1.7מוגשת בין אם הבקשה 

שקדמה לשנה הקודמת, דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן 

לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המסוקר 

 יום לפני הגשת הבקשה. 60הנזכר ומסתיימת במועד של עד 

מבוקר של הגוף  דו"ח כספי -או לאחר מכן 1.10 -אם הבקשה מוגשת ב

לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום 

יום  60תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 

 לפני הגשת הבקשה.

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

 פקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם.

גוף אשר טרם החל בפעילות )ועקב כך אין לגוף דו"ח במקרה בו מדובר ב

כספי מתקופה שקדמה לבקשה( רשאית הרשות לפוטרו מהגשת דו"ח 

 כספי כאמור.

תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה מוגשת  .ה

הבקשה )כולל פרוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה או 

בדים וההוצאה הכוללת  לשכר גופים ציבוריים אחרים, מספר העו

 עבודה(.

 אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף. .ו

 אישור שנתי מרשויות מס הכנסה. .ז

 -במקרים הרלבנטיים )בין השאר, על -הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע .ח

 -ידי חוות דעת הגוף הממשלתי המוסמך במקרים שפעילות מוסד

ממומנת או נתמכת, הציבור בקרקע טעונה רשיון או שהיא עשויה להיות 

 במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה.

למשל: חוות דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד החינוך בדבר 

ספר באזור, אישור היחידה המתאימה במשרד  -הצורך בהקמת בית

לענייני דתות בדבר הצורך בהקמת מקווה באזור, אישור היחידה 

תחנת טיפת חלב  המתאימה במשרד הבריאות בדבר הצורך בהקמת

 באזור(.



 

 

 

 
 

 ____________________ תאריך:
 

 ____________________ שם המגיש:
 

 ____________________ מס' טלפון:
 

 ____________________  ת.ז:
 

 ____________________ תפקיד:
 

 ____________________  טלפון:
 

 ____________________  נייד:
 

 ____________________ חתימה:
 
 
 
 

 -אישור   -

 
 על צרופותיה היום ________________ אני הח"מ מאשר בזה קבלת הבקשה

 
 
 

       ___________________ 
 וחתימה  תאריך               



 

 

 
 

 לשימוש הועדה
 

 הבקשה נתקבלה ביום: ______________
 

 הבקשה נדונה בישיבת הועדה מס' _______ בתאריך __________
 

 ות הועדה:המלצ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 יצאה הודעה למבקשים ביום: _____________
 
 
 
 

_________       ________      _______       __________  
 מנהל מח' נכסים      מהנדס     יועמ"ש  יו"ר הועדה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


