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 נוהל הקצאת קרקעות ומבני8 ללא תמורה או בתמורה סמלית ).2(
 
 

בפטור ממכרז ללא ") קרקע: "להל9( מבנה נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או
מאת רשויות מקומיות לגופי* הפועלי* בתו; ) ג* תמורה סמלית במשמע(תמורה 

כדי לסייע , ב"ספורט וכיו, רווחה, בריאות, דת, תרבות, תחו* הרשות בנושאי חינו;
 ). הקצאת קרקע1להל9 (לפעולותיה* לטובת הציבור 

 
, שמירת עקרו9 השוויו9, מנהל תקי9, ת קרקעבתחו* הקצא, נוהל זה מכוו9 לקד*

 . יעילות ושקיפות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות, חסכו9
 

 בי9 השאר מדובר באישורי*. פי כל די9 לעקיו* נוהל זה אינו פוטר מחובת אישור 
 ].נוסח חדש[ לפקודת העיריות 188' כגו9 אישור שר הפני* לפי סע

 
 ולש* הבטחתנושא השקיפות של ההלי; אחד הנושאי* החשובי* בתהלי; הינו 

ולש* שמירת שוויו9 הזדמנויות בי9 הצרכי* השוני* ובי9 הגופי* המבקשי* לקבל 
 :תפעל הרשות לפי ההנחיות כדלהל9, קרקע

 
  הגדרות. 1
 

 .מועצה מקומית או מועצה אזורית,  עיריה1רשות מקומית 
 

 . תאגיד רשו* הפועל שלא למטרת רווח1גו> 
 

  1  עיתונות
 

  1ה "התשכ, לחוק התכנו9 והבניה) ב(א1 כהגדרתו בסעי> 1עיתו9 ארצי נפו=  .א
 : או; ) עיתו9 ארצי נפו=1להל9  (1965

 בעיתו9 נוס> פרסו* 1במקו* שבו מופיע עיתו9 מקומי לפחות אחת לשבוע  .ב
 .המקומי

יישוב בו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזי* מכלל  .ג
אחד בעיתו9 , ו* אחד בעיתו9 המתפרס* בשפה הערביתפרס, האוכלוסייה

 :או; ארצי נפו= בעברית ואחד בעיתו9 מקומי כאמור
 ביישוב שבו קיי* שיעור ניכר של ציבור שאינו קורא א> לא אחד משלושת 

יהיה פרסו* אחד בעיתו9 , )ב(העיתוני* הנפוצי* כמשמעות* בסעי> קט9 
, מתאימה לציבור באותו יישובמקומי מתו; רשימה שיקבע ראש המועצה  ה

ואחד בעיתו9 מקומי כאמור ) א(אחד בעיתו9 ארצי נפו= כאמור בסעי> קט9 
 ).ב(בסעי> קט9 

 
 פרוגרמה . 2
 

א; לא יאוחר מתו* שנה למועד פרסו* , אחת לתקופה שתקבע הרשות המקומית
במסגרת . תכי9 הרשות המקומית פרוגרמה לשטחי ציבור, ל"נוהל זה בחוזר מנכ

 .רוגרמה יקבעו ייעודי* לשימוש בקרקעות המצויי* בתחו* הרשות המקומיתהפ
 

אלא א* היא , ידי הרשות המקומית קרקע1לא תוקצה על, החל מתו* שנה כאמור
 .כלולה במסגרת פרוגרמה כאמור
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 ועדת הקצאות. 3
 

בקשות להקצאת קרקע מאת רשות מקומית יידונו בועדה מיוחדת באותה רשות 
 ). הקצאות ועדת1להל9 (

: את ועדת ההקצאות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תמנה חמישה חברי*
 חברי* מבי9 חברי 3היוע= המשפטי לרשות או נציגו וכ9 , גזבר הרשות או נציגו

 . המועצה
חברי ועדת ההקצאות יהיו אנשי* שאינ* במצב של ניגוד ענייני* ואי9 לה* עניי9 

הוראות הכללי* למניעת . ת ועדת ההקצאותאישי במישרי9 או בעקיפי9 בהחלטו
החלטה . ניגודי ענייני* של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות יחולו על חברי הועדה

שנתקבלה בועדת ההקצאות כאשר אחד מחבריה נוגע בדבר בטלה ומבוטלת ואי9 
 .לפעול על פיה

 כל ישיבה של ועדת ההקצאות חייבת בהשתתפות היוע= המשפטי של הרשות או
 תנאיהשתתפותו בישיבה של היוע= המשפטי תהווה ).  היוע= המשפטי1להל9 (נציגו 

תחייב את ועדת , חוות דעתו של היוע= המשפטי בנוגע לעני9 משפטי, כמו כ9. לקיומה
 .ההקצאות

שרישומיו ) 10כאמור בסעי> (בפני ועדת ההקצאות יהיה מונח ספר ההקצאות 
 .א7 כאמור בסעי>  ימי* לפני מועד הדיו309עודכנו עד 

) או לגו> אחר(שהוקצתה לגו> ) בכל שטח שהוא(במקרה בו באותו אזור ישנה קרקע 
 חוות \יוגש דיווח , א; פיתוחה לא הושל* בניגוד להתחייבות הגו>, למטרה דומה

. דעת של היוע= המשפטי על האמצעי* שננקטו להשבת הקרקע לרשות המקומית
 .א7 לפני מועד הדיו9 כאמור בסעי>  חוות הדעת יוגש לוועדה\הדיווח 

ועדת ההקצאות תדו9 בבקשות לפי ההלי; המפורט להל9 ועל פי התבחיני* שיקבעו 
 .כמפורט להל9, ואשר יפורסמו לציבור

 
 
 קריטריוני* להקצאת קרקעות. 4
 

לאחר התייעצות ע* הגורמי* המקצועיי* ברשות במקומית , ועדת ההקצאות
. בחיני* להקצאת קרקעות בתחו* הרשות המקומיתתגבש הצעת ת, הנוגעי* בדבר

התבחיני* יהיו שוויוניי* וענייניי* בהתחשב בכל חלקי האוכלוסיה בתחו* הרשות 
, התבחיני* יכללו הוראות בדבר סוג השימושי* לה* תוקצה הקרקע. המקומית

וצרכי התושבי* , הוראות בדבר היחס שבי9 הקרקע לבי9 צרכי כלל  התושבי*
הוראות בדבר צרכיה המיוחדי* של אותה רשות , בסמיכות לקרקעהמתגוררי* 

 .ב"וכיו
 .התבחיני* לא יסתרו הוראות נוהל זה, בכל מקרה

תפרס* הרשות ,  ימי* מאישור התבחיני* על ידי מועצת הרשות המקומית10תו; 
בעיתונות הודעה בדבר קיו* התבחיני* והאפשרות לעיי9 בה* במשרדי הרשות 

 .המקומית
 
 
 :את העקרונות הבאי*, בי9 השאר, תבחיני* יכללוה. 5
 

מאחר שקרקע הנה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר שצורכי הציבור גדלי* ע* הזמ9 וראוי לשמור 
יש לנהוג משנה זהירות והקפדה יתרה בהקצאת קרקע , על עתודות קרקע לצרכי* עתידיי*

 . ציבורית
 

צרכי* אלו .  הרשותהקצאת קרקע תעשה לפי סדרי עדיפויות שתקבע מועצת .א
יוגבלו בתנאי ס> מינימליי* ופרמטרי* אשר יבטיחו ניצול מיטבי של 
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מספר מינימלי של משתמשי* : כגו9(הקרקע עבור הצור; הציבורי אשר נקבע 
 ). בקרקע זו לצור; שנקבע

 
, כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, ככלל .ב

ידו מירבי בהשוואה 1יצולה יהיה עלתוקצה הקרקע לבקשת גו> באופ9 שנ
א* במסגרת פעילות מסוימת ייעשה שימוש : למשל(לבקשות אחרות שיבחנו 

בקרקע לזמ9 קצר במהל; היו* או שישתתפו בה מספר מסויי* של אנשי* 
ואילו בפעילות דומה מקבילה של גו> אחר ייעשה בקרקע שימוש במש; זמ9 

, שי* בהשוואה לגו> הראשו9ארו; יותר או שישתתפו בפעילות יותר אנ
 ).תוקצה הקרקע לגו> הפעיל יותר

 
לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד ע* ייעוד הקרקע כפי  .ג

 .1965 1ה "התשכ, שנקבע בתכנית לפי חוק התכנו9 והבניה
 

אול* רשאית . לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד ע* הפרוגרמה .ד
. על שינוי הפרוגרמה, שיפורטו על ידהמנימוקי* , ועדת ההקצאות להמלי=

ללא צור; , נית9 יהיה לשוב ולדו9 בבקשה שהוגשה, שונתה הפרוגרמה
 ).זולת הגשת מסמכי* מעודכני*(בהגשתה שנית 

 
אפשרות הארכה בתקופות נוספות +  שנה 25תקופת ההקצאה לא תעלה על  .ה

 .  שני* כל אחת10שלא יעלו על 
 

יתוחה בהתא* לתנאי ההקצאה וכפו> הגו> המקבל את הקרקע יחויב בפ .ו
,  שני* טר* הושל* פיתוח הקרקע כאמור3א* בתו* .  שני*3 תו; 1לכל די9 

 .תחזור הקרקע לידי הרשות המקומית
בה* יוכח על ידי הגו> כי עשה מצדו את המירב לפתח את , במקרי* חריגי*

, הקרקע א; טר* השלי* את פיתוחה כאמור מטעמי* מיוחדי* שירשמו
לאפשר המש; השימוש בקרקע לתקופה , לבקשת הגו>, ת הרשותרשאי

על הגו> המשתמש להתחייב להשלי* את . מוגבלת של עד שנתיי* נוספות
 .הפיתוח עד תו* התקופה כאמור

לכל המאוחר שלושה חודשי* לפני , על הגו> להגיש בקשת הארכה כאמור
 .  שני* שנקצבו לפיתוח הקרקע3תו* 

. תחזור הקרקע מיידית לידי הרשות המקומית, ולא עמד הגו> בהתחייבות
ידי הגו> בקשה להקצאת 1הוגשה על. כ; תירש* בספר ההקצאות1הערה על

 השני* שלאחר תו* המועד להשלמת פיתוח הקרקע 5קרקע אחרת במהל; 
. קיו* ההתחייבות כאמור1תית9 ועדת ההקצאות את דעתה לאי, כאמור

תנמק בכתב את , ת לבקשההחליטה ועדת ההקצאות להמלי= על היענו
 .לאמור לעיל, בי9 השאר, בהתייחס, המלצתה

 
לא , כמו כ9. לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגו> .ז

 .תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח
 

 .לגו> המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע או לשעבדה לאחר .ח
 

 . פוליטית או מפלגתיתלא יעשה שימוש בקרקע לפעילות .ט
 

 כולל 1תחזור הקרקע מיידית , ע* פירוק הגו> המקבל או הפסקת פעילותו .י
 . אל הרשות המקומית1החזקה עליה 
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, כמפורט להל9, ע* ביטול ההסכ* בי9 הרשות לגו> המקבל, כפו> לכל די9 .יא
 .אל הרשות המקומית,  מיידית1 כולל החזקה עליה 1תחזור הקרקע 

 
 
 
 :להקצאהפרטי בקשה . 6
 

גו> המבקש כי תוקצה לו קרקע יגיש לרשות בקשה בכתב על גבי טופס שיקבע לעני9 
 :טופס הבקשה יכלול את הפרטי* הבאי*. זה

 
 .ש* הגו> .א
 
 ).עמותה: כגו9(צורת ההתאגדות  .ב
 
כתובת המשרד הראשי של הגו> והמקומות בה* הוא מקיי* את פעולותיו  .ג

 .בתחו* הרשות
 
ח "א* לגו> רו(ח  "של רו, של הגזבר, הלה של הגו>שמות וכתובות חברי ההנ .ד

ושל ) 19801*"התש, לחוק העמותות) ג(19פי סעי> 1ידו ובכלל זה על1המועסק על
 .מורשי החתימה של  הגו>

 
ופירוט הפעילות והשימוש המתוכנני* בקרקע , פירוט פעילות הגו> ככלל .ה

 .המבוקשת
 
 .תכניות לפיתוח הקרקע .ו
 
 .לפיתוח הקרקע) להנחת דעת הרשות(וכחי* פירוט מקורות כספיי* מ .ז
 
קר9 , מפעל הפיס, רשויות מקומיות, ממשלה: למשל(פירוט הסיוע הציבורי  .ח

כוח , תמיכה כספית(שהוענק לגו> בשנה הקודמת ) הסוכנות היהודית, העזבונות
, מיקו*(יש לפרט , בכל מקרה). ב" כס> וכיוצ�סיוע שווה , הנחות ממסי*, אד*
 .ידי גור* ציבורי1הא* בעבר הוקצתה קרקע לגו> על) ימוש נוכחיש, ייעוד, שטח

 
 :לטופס הבקשה יצורפו המסמכי8 הבאי8

 
תעודה על רישו* הגו> או אישור מאת עור; הדי9 של הגו> על המעמד המשפטי  .א

 ).א* אי9 תעודה רשמית(של הגו> 
 
 .מסמכי היסוד המעודכני* של הגו> .ב
 
 .רש* המתאי* הצרי; לעניי9י ה"אישור על ניהול תקי9 שיומצא ע .ג
 
ח הכספי המבוקר של הגו> לשנה " הדו1 30.6 עד 1.11א* הבקשה מוגשת מ .ד

ומאז9 בוח9 לתקופה המתחילה ביו* שלאחר תו* , שקדמה לשנה הקודמת
 יו* לפני 60ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד "תקופת הדו

 .הגשת הבקשה
 

ח "דו, ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת" דו1 30.91 ל1.7א* הבקשה מוגשת בי9 
ח "כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאז9 בוח9 לתקופה המתחילה ביו* שלאחר תו* תקופת הדו

 . יו* לפני הגשת הבקשה60הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 
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ח כספי מבוקר של הגו> לשנה " דו1מכ9 1 או לאחר1.10 1א* הבקשה מוגשת ב

ח "ומאז9 בוח9 לתקופה המתחילה ביו* שלאחר תו* תקופת הדו, ודמתהק
 .  יו* לפני הגשת הבקשה60הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 

 
חשבונות , פקדונות, ח הכספי פרטי* על נכסי הגו> כולל השקעות"יכלול הדו, בכל מקרה

 .בבנקי* ויתרותיה*
 

ח כספי מתקופה "ועקב כ; אי9 לגו> דו(ילות במקרה בו מדובר בגו> אשר טר* החל בפע
 .ח כספי כאמור"רשאית הרשות לפוטרו מהגשת דו) שקדמה לבקשה

 
תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגו> לשנת הכספי* בה מוגשת הבקשה  .ה

השתתפות משרדי הממשלה או גופי* ציבוריי* , כולל פירוט מלא של ההכנסות(
 ).לת לשכר עבודהמספר העובדי* וההוצאה הכול, אחרי*

 
 .אישור מעמד הגו> במשרדי מס ער; מוס> .ו
 
 .אישור שנתי מרשויות מס הכנסה .ז
 
ידי חוות 1על, בי9 השאר( במקרי* הרלבנטיי* 1הוכחת הצור; בהקצאת הקרקע  .ח

הציבור בקרקע טעונה 1דעת הגו> הממשלתי המוסמ; במקרי* שפעילות מוסד
ידי 1על,  במישרי9 או בעקיפי9,רשיו9 או שהיא עשויה להיות ממומנת או נתמכת

חוות דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד החינו; בדבר : למשל. הממשלה
אישור היחידה המתאימה במשרד לענייני דתות , ספר באזור1הצור; בהקמת בית

אישור היחידה המתאימה במשרד הבריאות , בדבר הצור; בהקמת מקווה באזור
 ).זורבדבר הצור; בהקמת תחנת טיפת חלב בא

 
 
 הלי; הקצאת קרקע. 7
 

. הקצאת קרקע תהיה לפי יוזמת הרשות המקומית ויכול שתהיה ג* לפי פניית גו>
 : על הלי; ההקצאה יחולו ההוראות כמפורט להל9

     
תעיי9 ועדת ההקצאות בספר ההקצאות , במקרה של פניה להקצאת קרקע .א

ע= המשפטי כאמור דעת מהיו1תקבל במידת הצור; חוות,  להל109כאמור בסעי> 
לשקול את הקצאת הקרקע , בנסיבות המקרה, ותקבע הא* נית9, 3בסעי> 

 .המבוקשת באופ9 המתואר להל9
 
. הרשות המקומית תפרס* הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת קרקע .ב

בהודעה יפורט מיקומה .  תצויי9 עובדה זו בהודעה�א* הוגשה פניה בעניי9 
הציבור יוזמ9 . פי הפרוגרמה1 המתוכנ9 בה עלהמדויק של הקרקע והשימוש

 הכל בכפו> �להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות 
כי , ועדת ההקצאות תוודא.  ימי* ממועד הפרסו*90 תו; 1לקבוע בפרוגרמה 

ההודעה בדבר הקצאת הקרקע המבוקשת הגיעה לידיעת* של התושבי* 
 .השכני* שבסמו; לקרקע

 
וא* ,  תישא הרשות המקומית– שיעשה על ידי הרשות המקומית 1 הפרסו* בעיתונות בעלות

 .  ישא בה הגו> הפונה1הועברה אליה פניה להקצאה 
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הועדה תבח9 במסגרת סינו9 ראשוני א* מולאו הבקשות על מכלול הפרטי*  .ג
 .ותכי9 רשימת בקשות שפרטיה9 מולאו כנדרש, 5המצויני* בסעי> 

 
תפורס* בעיתונות כדי לאפשר לציבור , )ג(ור בסעי> קט9 רשימת הבקשות כאמ .ד

בהודעה .  ימי* מיו* פרסו* ההודעה כאמור90להגיש התנגדויות תו; 
שמות הגופי* הכלולי* , המתפרסמת יפורט מיקומה המדויק של הקרקע

בעלות . ומטרת השימוש בקרקע של כל אחד מהגופי*, ברשימת הבקשות
 יישאו הגופי* המצויני* ברשימת 1 המקומית  שיעשה על ידי הרשות1הפרסו* 

 . הבקשות בחלקי* שווי*
היה והוגשו . היה ולא הוגשו התנגדויות יועברו הבקשות לדיו9 בועדת ההקצאות כמפורט להל9

 . ועדת ההקצאות תזמ9 את כל המתנגדי* להשמיע את טענותיה*, התנגדויות
ו9 ובניה וכ9 ע* ועדת ההקצאות תיווע= ע* מהנדס הועדה המקומית לתכנ

הגורמי* המקצועיי* הרלבנטיי* באשר לחיוניות ולתועלת שבהקצאת הקרקע 
1זאת במסגרת הקריטריוני* והכללי* אשר אושרו ופורסמו על, לצור; המבוקש

לש* כ; יועברו לגורמי* המקצועיי* ה9 הבקשות וה9 ההתנגדויות . ידי הרשות
 מקבילה ג* ע* הגור* תיער; התייעצות, במידת הצור;. שהוגשו לבקשות

 ).'משרד החינו; וכו, משרד הדתות(המתאי* בשלטו9 המרכזי 
 .התייחסות הגורמי* המקצועיי* תוגש לועדת ההקצאות

יובא העניי9 , נתקבלה חוות דעת מקצועית שלילית לעניי9 פניה להקצאת הקרקע
כ9 מצאה לנכו9 1א*1אלא, הועדה תדחה את הבקשה. להכרעת ועדת ההקצאות

 .וקי* מיוחדי* להמלי= אחרת למועצת הרשותמנימ
 

ע* העברת המלצות הגופי* המייעצי* תדו9 ועדת ההקצאות בבקשות  .ה
, ובהתנגדויות שהוגשו ובמסגרת הקריטריוני* תגבש רשימה מומלצת ומנומקת

המלצת ועדת ההקצאות . בה ידורגו הבקשות לפי סדר עדיפות להקצאת הקרקע
ו; זמ9 סביר מקבלת ההתנגדויות וחוות תועבר למועצת הרשות המקומית ת

 .הדעת המקצועית
 .הועדה רשאית להמלי= כי אי9 מקו* להקצאת הקרקע בשלב זה לגו> כלשהו

 
לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני , מועצת הרשות המקומית .ו

הודעה על החלטת הרשות . תדו9 בהמלצת ועדת ההקצאות, ועדת ההקצאות
תו; הבהרה כי (לגו> שהוחלט להקצות לו את הקרקע המקומית תועבר 

 .וכ9 לפוני* האחרי* באותו עניי9) ההחלטה אינה סופית וכפופה להתנגדויות
 ימי* ממועד מסירת ההודעה 30מבקשי הבקשות השונות יהיו רשאי* תו; 

למעט בחלקי* של ההחלטה או הבקשה , לעיי9 בהחלטה הסופית ובנימוקיה
לדעת מועצת הרשות המקומית לחשו> סוד מסחרי או סוד אשר העיו9 בה* עלול 

 .מקצועי
לצו ' א190וסעי> ( לפקודת העיריות 188החלטת המועצה לעיל אינה מהווה החלטה לפי סעי> 

הרשות המקומית תבהיר זאת לגו> מקבל ההקצאה ). המועצות המקומיות בהתאמה
 .בהודעתה אליו על החלטתה

 
 :מית לבי9 הגו> המקבלעריכת הסכ* בי9 הרשות המקו. 8
 

ולאחר שהודעה על כ; הועברה לו ופורסמה , לאחר שנבחר הגו> לו תוקצה הקרקע
. יגובש חוזה בי9 הגו> לבי9 הרשות המקומית, על כ; הודעה לציבור כאמור לעיל

 :החוזה יכלול ג* את ההתחייבויות שלהל9 אשר יהוו תנאי* יסודיי* להסכ*
 
 .מה נתנהההקצאה תשמש א; ורק למטרה לש .א
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הגו> יעמוד בתנאי* המיוחדי* ובתבחיני* הכלליי* שקבעה הרשות המקומית  .ב
 .בקשר להקצאה

 
חתומות בידי , הגו> יעביר לרשות המקומית תכניות מפורטות לפיתוח הקרקע .ג

 . חדשי* מיו* חתימת החוזה6תו; , מהנדס
 
,  שני* מיו* חתימת החוזה3הגו> יתחייב להשלי* את פיתוח הקרקע תו;  .ד

א* לא יעמוד הגו> בתנאי זה ולא יינת9 לו פרק זמ9 . ויתחיל את הפעילות בה
יבוטל החוזה והקרקע תוחזר , לעיל' ו5כאמור בסעי> , נוס> למילוי התחייבותו

לא יושבו לו , מקובל על הגו> כי במקרה כזה. מיידית לחזקת הרשות המקומית
 . שלא הושל*�הוצאותיו בגי9 פיתוח הקרקע 

 
א לרשות המקומית מדי שנת כספי* דיווחי* כספיי* ואחרי* בקשר הגו> ימצי .ה

 .לשימוש בקרקע במועדי* ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית
 
הגו> יאפשר למבקרי* ולמפקחי* מטע* הרשות המקומית לבקר בקרקע ובבנוי  .ו

 .במשרדיו ומתקניו ולעיי9 בספרי החשבונות שלו, עליה
 
כאשר הרשות המקומית מהווה מבוטח , הגו> יבטח את הקרקע בביטוח חבויות .ז

 . משות> וקיי* סעי> של אחריות צולבת
 
הגו> יתחייב כי כל פעילות שתתקיי* על הקרקע המוקצית תהיה רק בהתא*  .ח

 .להוראות ולדי9 המסדירי* אותה, לתקנות, לחוקי*
 
הגו> יתחייב כי במקרה של פירוקו או של הפסקת פעילותו תוחזר החזקה  .ט

 .לרשות המקומית וכ9 כל זכות הנובעת מכ;, יידיבאופ9 מ, בקרקע
 
אי עמידה בתנאי* ובהתחייבויות לעיל תביא לביטול ההסכ* והשבת הקרקע  .י

 .מיידית לחזקת הרשות המקומית
 
 לפקודת העיריות  188חוזה זה טעו9 אישור מועצת הרשות המקומית לפי סעי>  .יא

ואישור שר , )תאמה בה19501א"התשי, )א(א לצו המועצות המקומיות190סעי> (
 .הכל בכפו> להוראות הדי9, הפני*

 
יהיה ברוב מוחלט של ' אישור מועצת הרשות המקומית לחוזה כאמור בסעי> יא

לאחר שניתנה הודעה כדי9 לכל חברי המועצה שאישור החוזה יידו9 באותה , חבריה
 .ישיבה

 
 חוות דעת משפטית לאחר שקיבלו, ההסכ8 יוגש לאישור מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה

ללא חוות . אישור על קיו8 הלי: ההקצאה לפי נוהל זה, בי5 השאר, מפורטת בכתב לחוזה ובה
 .אי5 להביא את ההסכ8 להצבעה במועצת הרשות, דעת היוע; המשפטי כאמור

 
 .יועבר ההסכ8 לאישור שר הפני8 כאמור לעיל, לאחר אישור מועצת הרשות

 
 :פיקוח על השימוש בקרקע. 9
 
רשות המקומית תקיי* פיקוח על מילוי התנאי* להקצאת הקרקע ועל השימוש ה
על הביקור ייער; . יכלול הפיקוח ביקור בקרקע לפחות אחת לשנה, בי9 השאר. בה
 . ח על טופס שייקבע לעניי9 זה"דו
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  ספר ההקצאות�ריכוז מידע על הקצאת קרקעות ברשות המקומית . 10
 

כז של כל הקצאות הקרקע שאושרו בתחומה רשות מקומית תקיי* רישו* מרו
יכלול הרישו* פירוט מתי הוחלט על הקצאת , בי9 היתר).  ספר ההקצאות1להל9 (

 .וא* הוחלט בבקשה זו, א* הוגשה בקשה להארכת הזמ9 לפיתוח הקרקע, הקרקע
 

 . ירוכז מידע ג* על הקצאות קרקע שאושרו טר* פרסו* נוהל זה, בספר ההקצאות
 

 .  יהיה פתוח לעיו9 הציבורספר ההקצאות
 
 
 
 
 


