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 מקרקעיןהועדה להקצאת 

 

תבחינים להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית בכפוף ובהתאם 
 לנוהל משרד הפנים

 

 כללי

בכפוף ובהתאם לנוהל הקצאת  רמלהלהלן תבחינים להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית בעיר 
, 6/2002, 5/2001מקרקעין בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית )חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 ( יותאם באופן שוטף לשינויים ועדכונים שיפורסמו מטען משרד הפנים מעת לעת.7/2004

 

 אחריות

 נכסי העירייה הוא הגוף המופקד על מימוש ההקצאה, הבקרה על התהליך וביטולה במידת הצורך. מחלקת

 

 הגדרות

 קרקע עירונית וכל הבנוי והנטוע עליה או חלק ממקרקעין עירוניים, לרבות מקלט. "מקרקעין"

 .1951לחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א  21כמשמעו בסעיף   "מקלט"

 על שלא למטרות רווח.תאגיד רשום הפו   "גוף"

 גוף ללא כוונת רווח.  "מלכ"ר"

 מתן זכות שימוש במקרקעין עירוניים או חלק מהם לגופים הפועלים   "הקצאת מקרקעין"

 בתחום העיר רמלה בנושאים המפורטים בפרק ג' להלן.   

 ( )בהתאם לשימוש המבוקש( 1בקשה המוגשת לפי נספח א' ו/או א' ) "בקשה להקצאה"

 ל זה.לנוה   
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 הרכב ועדת הקצאות וסדרי פעולתה .א
 הוועדה"( והרכבה יהיה כדלקמן: חברים )להלן: 5הועדה להקצאת מקרקעין תכלול  .1

 יו"ר הועדה. –מנכ"ל העירייה   .1.1

 היועמ"ש לעירייה או נציגו.  .1.2

 העירייה.ס.גזבר  /גזבר   .1.3

 מהנדס העיר.  .1.4

 מחלקת נכסי העירייה.מנהל   .1.5
 

חוקי לפתיחת ישיבת הועדה יהא מחצית מספר חבריה לפחות, ובלבד שהיו"ר היינו אחד מהם.  מניין .2
דקות משעת זימונה, תפתח הישיבה בכל מניין, ובלבד  15על אף האמור אם לא היה מניין חוקי וחלפו 

 שהמניין כולל את היו"ר או ממלא מקומו.
 

 ר חברים שהוא.משנפתחה ישיבה כדין, יהא המשך הישיבה כדין בכל מספ
 

 :להלן 4.1הועדה תקים ועדת משנה לבחינת התנגדויות להקצאה בהתאם לסעיף  .3

 
נכסי העירייה )להלן" "ועדת  מחלקתהרכב ועדת המשנה: היועמ"ש לעירייה או נציגו ומנהל  4.1

 המשנה להתנגדויות"(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עקרונות כלליים להקצאה .ב
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 שנה. 25על  תקופת ההקצאה לא תעלה .1

שנים )להלן:  3ככל שיידרש, הגוף לו יוקצו המקרקעין, יתחייב לפתחם ולהשלים את פיתוחם תוך  .2
"תקופת הפיתוח"(. לעירייה תהיה האופציה להאריך את תקופת הפיתוח בשנתיים נוספות, עפ"י 

קרקעין (. אם לא יסתיים הפיתוח בתום התקופה יוחזרו המ4.7.6שיקול דעתה הבלעדי )ראה סעיף 
 לעירייה.

 הסר ספק תקופת ההקצאה כוללת את תקופת הפיתוח.למען  .3

 תנאי סף להגשת בקשה ו/או הצעה להקצאת מקרקעין: .4
בנוסף לכל התנאים המפורטים לעיל, על מגיש הבקשה להקצאת מקרקעין עירוניים לעמוד בכל 

 אחד מתנאי הסף שלהלן במצטבר:

 הוכחת מעמדו המשפטי של מבקש ההקצאה והיותו מלכ"ר.  .4.1

 הבכירים בו אינו עולה על שכר מנכ"ל משרד ממשלתי. תגוף ששכר חמש  .4.2

במידה שמבקש ההקצאה מחזיק במקרקעין עירוניים שהוקצו לו בעבר, יש לוודא כי מבקש   .4.3
ת ההקצאה משתמש באופן מיטבי מקרקעין אלה, בהתאם למטרת הקצאתם, וכי הפעילו

 אינה יכולה להתבצע בכפיפה אחת במקרקעין שהוקצה בעבר. כיוםהמבוקשת 

מבקש ההקצאה מקיים את מלוא חובותיו והתחייבויותיו כלפי העירייה ו/או הגיע להסדר עם  .4.4
 העירייה, ואין לעירייה תביעות ו/או דרישות כלפיו.

ומיות ומפורטות פי תוכניות מתאר מק-קיימת התאמה בין ייעוד המקרקעין העירוניים על .4.5
( החלות עליהם, לבין סוג הפעילות ו/או 1965-)כהגדרתם בחוק התכנון והבניה התשכ"ה

 השימוש המבוקש בהם.

במידה והשימוש המבוקש אינו תואם את תכניות המתאר המקומיות והמפורטות כאמור,  .4.6
 נדרש קיומם של התנאים הבאים:

 העדר צורך בשימוש במקרקעין העירוני על פי היעוד הקיים.  .4.6.1

 השימוש.לשינוי  מהנדסת העיר המלצת .4.6.2

 העדר מניעה משפטית לשינוי השימוש. .4.6.3

התחייבות של מבקש ההקצאה ליזום על חשבונו והוצאותיו את ההליכים החוקיים  .4.6.4
פי הנדרשים לשינוי השימוש וקבלת כל ההיתרים הדרושים לשם השימוש החורג על 

 כל דין.

עם אישור ההקצאה, מתחייב מבקש ההקצאה לחתום על החוזה המשמש את העירייה  .4.7
  והרלבנטי לשימוש המבוקש )להלן: "החוזה"(.
 החוזה יכלול, בין היתר, את התנאים הבאים:

 
 . מבקש ההקצאה יתחייב:4.7.1       
 פעילות עבורם הוקצו המקרקעין.שלא לקיים במקרקעין פעילות שונה מה.            4.7.1.1        
למטרות רווח,  שהוקצו כל פעילות עסקית ומסחרית שלא לקיים במקרקעין   .          4.7.1.2        
 פרט שימוש הנלווה לפעילותו במקרקעין אלה  ושכל הכנסותיו מיועדות                
 למימון פעילות זו. שלא לקיים במקרקעין שהוקצו כל פעילות פוליטית או   
 לעשות שימוש בהם לפעילות זו. מפלגתית ו/או לא   

לא לקיים במקרקעין שהוקצו פעילות המיועדת לקידום עניינו של סקטור  .4.7.1.3        
 עסקי ו/או מקצועי.   
ו/או שימוש של ו/או להעבירם לתפעול קעין שהוקצו עבד את המקרששלא ל  . 4.7.1.4  
 גוף אחר.   

התחייבות של מבקש ההקצאה לאפשר קיומה של פעילות נוספת במקרקעין  .4.7.1.5
שהוקצו, תוך תיאום ושיתוף עם עיריית  רמלה ו/או מי מטעמה ובלבד שלא 
יהיה בפעילות הנוספת כדי  לשבש או לפגוע בפעילות מבקש ההקצאה 

ו/או בשימוש בהם, בהתאם למטרת ההקצאה ו/או  במקרקעין שהוקצו 
 להגדיל את הוצאות מבקש ההקצאה.

 המשך –עקרונות כללים להקצאה  .ב
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 השמורים לעירייה על פי כל דין בגין הפרת החוזה מצד מבקש . בנוסף לצעדים4.6.2      

 ההקצאה תהא העירייה זכאית לבטל את החוזה, ומבקש ההקצאה לא יהיה                     
 זכאי לפיצוי כלשהו בגין הביטול במקרים הבאים:                    

 שימוש במקרקעין שהוקצו ו/או שימוש בהם שלא על פי מטרות  . 4.6.2.1      
  ההקצאה.                                          

 מהפעילות המתנהלת במקרקעין היקף האוכלוסייה הנהנית  .4.6.2.2      
 שהוקצו ירד באופן משמעותי מהצפי שעל פיו הוחלט להקצות                                         
  את המקרקעין לשימוש זה.                                        

 חלק הפעילות המתבצעת במקרקעין שהוקצו אינו מהווה עוד  .  4.6.2.3      
 מצורכי השכונה/האזור/העיר, בהתאם לשימוש שעל פיו הוקצו                                         
 המקרקעין מלכתחילה.                                        

 קה פעילותו.הגוף לו הוקצו המקרקעין התפרק או הופס .4.6.2.4      
 המקרקעין שהוקצו דרושים לעירייה לצורך אחר. במקרה זה  .4.6.2.5      

  יום מראש. 90תינתן למבקש ההקצאה הודעה של                                          
 מידית, לעירייה. יוחזרו המקרקעין לרבות החזקה בהם. עם ביטול ההסכם מכל עילה שהיא 4.6.3       

 ההקצאה להציג:על מבקש  –את מקרקעין כולל פיתוח הקצ .4.8

 פרוגרמה  .4.8.1

 דו"ח המפרט עלות פיתוח המקרקעין )להלן" "הדו"ח"(. .4.8.2

לפחות  50%הצגת אישור מספק בדבר קיומם של מקורות מימון זמינים בערך  .4.8.3
    יקט כמפורט בדו"ח. מעלות הפרו

מאושרת על ידי הצגת תכנית כספית למימון יתרת עלות הביצוע כמפורט בדו"ח,  .4.8.4
 רו"ח.

ואחזקת המקרקעין ותפעולם, בהתאם  הצגת תכנית כספית למימון ציוד .4.8.5
שנים  5לשימוש המיועד להתבצע בהם לאחר השלמת פיתוחם לתקופה של 

  לפחות. 

ש ההקצאה לחתום על חוזה המשמש עם אישור ההקצאה, מתחייב מבק .4.8.6
לול, .חוזה הפיתוח יכהעירייה בנוגד לפיתוח המקרקעין )להלן: "חוזה הפיתוח"(

  לעיל, וכן את התנאים הבאים: 4.7ינו בסעיף בין היתר, את כל התנאים שצו

הפיתוח ייעשה בכפוף לתנאי ההקצאה והוראות כל דין, ומשך הפיתוח לא  .4.8.6.1
 שנים. 5יעלה על 

המקרקעין הושלם שלב פיתוח המקרקעין, יחזרו שנים, טרם  3אם בתום  .4.8.6.2
יום לפני תום  90 -ההקצאה, לא יאוחר מ לעירייה, אלא אם כן הגיש מבקש

שלוש השנים שהוקצבו לפיתוח, בקשת הארכה לתקופה של יותר משנתיים 
והבקשה התקבלה. הבקשה תהיה מנומקת ותציין את הטעמים המיוחדים 

 המצדיקים את הארכת המועד.

מבקש ההקצאה יצהיר כי ידוע לו שהעירייה, רשאית להאריך את המועד  .4.8.6.3
ט במקרים חריגים בלבד ומטעמים מיוחדים שיירשמו. לביצוע הפרויק

במקרה שהוארך המועד כאמור וביצוע הפרויקט לא הסתיים יבוטל חוזה 
 הפיתוח והמקרקעין יוחזרו לעירייה.

עם הקצאת המקרקעין ומתן החזקה בהם למבקש ההקצאה, יהיו כל הוצאות הפיתוח, התפעול,  .5
 והוצאותיו של מבקש ההקצאה.והפעילות המתבצעת בהם על חשבונו 

 

 

 הקצאת מקלט .6
ו התבחינים שפורטו לעיל ויפורטו להלן יחולו גם על מתן רשות שימוש זמני במקלט, לגוף ו/א

 יבים ובכפוף לתבחינים הקבועים בנספח ה'.ליחיד שהינו אמן בשינויים המחו
 ש.בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות נספח ה' והחוזה הרלבנטי לשימוש המבוק
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על פרק ב' רבתי יחולו כל ההנחיות וההוראות הקבועות בנוהל ההקצאות של משרד הפנים מס'  .7
5/2001. 
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 תבחינים להקצאת מקרקעין .ג

(  )ג( 2( )3ועדת הקצאות תדון בבקשות ו/או הצעות להקצאת מקרקעין רק למטרות הקבועות בסעיף )    
, אשר כוללים חינוך, מדע, דת, צדקה, רווחה, בריאות ספורט, 1988-לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 

 תרבות וכיו"ב. 

ה' המצורפים -לנספחים ב' ג, ד' ולהלן התבחינים להקצאת מקרקעין בנוסף לתנאים שפורטו לעיל ובהתאם 
 לנוהל זה.

 הקצאת המקרקעין תיעשה עפ"י סדר עדיפויות שתקבע העירייה. .1

שימושים ציבוריים בלבד לגופים מלכ"רים בתחומי החינוך, הרווחה, הדת, תרבות, קהילה  –המטרה  .2
 רמלה וספורט וכיו"ב. על הפעילות המבוקשת להיות בעלת ערך מוסף מבחינת תרומתה לרווחת תושבי

 וסיועה לעירייה במילוי תפקידיה. אין די בכך שהגוף הפונה פועל שלא למטרות רווח בלבד.

 גית של העירייה.רטקווים האסטרטגיים לפיתוח העיר הנובעים מתכנית האב האסטהלימה עם ה .3

התאמה לתכניות אב נושאיות שהוכנו ויוכנו בתחומים השונים של הפעילות העירונית. הפעילות  .4
המבוקשת לאופי האוכלוסייה באזור, ולצורכי תושבי האזור בכלל ואלה הגרים בסמיכות להקצאת 

 בפרט.

 ומאזן שטחי הציבור בסביבת המקרקעין המוקצים. ייבחנו לפי הנגישות למשתמשיםהאזור והמיקום  .5

 תינתן עדיפות לבקשה המשלבת את השימוש המבוקש במקרקעין עם פעילות אחרת המתקיימת בהם. .6

מקרקעין פנויים או חלק מהם יוקצו רק אם אין אפשרות לשלב את השימוש המבוקש במקרקעין בהם  .7
 מתקיימת פעילות אחרת.

תינתן עדיפות לבקשה המשלבת את פיתוח המקרקעין )בנייה( במסגרת מבנה קיים, וזאת על מנת  .8
 למצות את זכויות הבנייה במגרשים ציבוריים.

תינתן עדיפות לבקשה המשלבת ניצול מקסימלי ומיטבי של המקרקעין מבחינת הגוף המבקש תוך מתן  .9
 אפשרות לשילוב גופים נוספים, במידת האפשר.

 עדיפות לגופים המוכיחים פעילות אינטנסיבית.תינתן  .10
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 הבחנה בין מבקשי הקצאה .ד

המתאים ביותר במקרקעין המיועדים להקצאה ובמידה שקיימות מספר בקשות  לאחר שנקבע סוג השימוש
לשימוש כאמור במקרקעין אלה, על ידי הגופים הפונים שנמצאו מתאימים ושהשימוש מתאים למטרותיהם 

 ופעולותיהם, יוקצו המקרקעין על פי העקרונות הבאים:

ה בתחום השימוש המבוקש, תינתן עדיפות לגופים שלהם הצלחה מוכחת בתרומה למען הקהיל .1
 או במקומות אחרים בארץ.כעדיפות ראשונה,  ,ברמלה

בחן על פי פירוט פעילות הגוף המבקש בתחום השיפוט של העיר רמלה וברחבי ית –"הצלחה מוכחת"  .2
הארץ, מספר הסניפים המופעלים על ידו, סוג הפעילות, אפיוני קהל היעד והיקפו. הגוף הפונה יצטרך 

גורמים הרלבנטיים בעיריית רמלה ו/או ברשויות מקומיות אחרות ו/או גורמים לצרף אישור ה
 ממשלתיים בדבר הצלחת הפעילות ותרומתה לקהילה.

בין מספר הגופים שלהם הצלחה מוכחת כאמור לעיל, יועדף הגוף אשר לא הוקצו לו מקרקעין במסגרת  .3
ן שהוקצו לגוף או לגופים שכונה בהם נמצאים המקרקעין המיועדים להקצאה או שסך המקרקעי

הקשורים עימו מבחינה ניהולית או תקציבית בעבר, קטן יותר מזה שהוקצה אם בכלל לגופים 
האחרים. תינתן עדיפות לגוף אשר אינו מקבל תמיכות מעיריית רמלה לפי נוהל מתן תמיכות או שהיקף 

 התמיכות העירוניות בו קטן יותר, יחסית להקיף פעילותו.

יתן להבחין בין הגופים על פי התבחינים הנ"ל, תינתן עדיפות לגוף אשר יסכים לשלב את במידה שלא נ .4
הפעילות המבוקשת על ידו עם פעילות של גוף אחר המבקש את הקצאת אותם מקרקעין. במידה ולא 
תהיה הסכמה בין הגופים המבקשים את הקצאת אותם מקרקעין, תהיה רשאית העירייה לחזור בה 

 ת את המקרקעין.מכוונתה להקצו

 נושאים שונים .5
ומיוחדים  בנוסף לעקרונות אלה, רשאית ועדת ההקצאות להתחשב גם בנימוקים עניינים רלוונטים

שיובאו בפניה. בהתאם לצורכי השעה ולבעיות החדשות שעשויות למעוד בפניה בתחום הקצאת 
מקרקעין עירוניים, ובלבד שוועדת ההקצאות תפרט בכתב את האופן שבו שקלה את שיקוליה וקיבלה 

 את החלטתה.
 

 ועדת חריגים .6
ה' ויש בה כדי לתרום -', ג', ד' וגופים אחרים אשר מהות פעילותם או היקפם אינה נכללת בנספחים ב

לפעילות העירייה, יובאו בקשותיהם בפני ועדת חריגים, שחבירה יהיו היועץ המשפטי לעירייה, מנהל 
 נכסי העירייה ומהנדס העיר. המלצת ועדת החריגים תובא לאישור ועדת ההקצאות. מחלקת

 
הציג תכנית פעולה הכוללת: על הגופים אלה להגיש בקשה להקצאת מקרקעין בהתאם לנספח א' ול

 מהות הפעילות הצפויה; מספר משתתפים צפוי לרבות מספר תושבי רמלה ותרומתם הצפויה לקהילה.
 

ועדת הקצאות תקבל דיווח אחת לשנה מהגורם המוסמך בעירייה על עמידת הגוף שלו הוקצו 
 המקרקעין בתנאי ההקצאה.
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 תהליך ההקצאה  .ה
פניית הגוף להקצאת מקרקעין תהיה על גבי טופס בקשה אליו יצורפו הוכחת יכולת כלכלית ומסמכים  .1

 תוגש למחלקת)להלן: "הבקשה" ו/או "ההצעה"(. הבקשה  1רלוונטים, הכל כמפורט בנספח א', א'
נכסי העירייה. מובהר כי אין בעצם הגשת הבקשה להקצאה משום התחייבות של העירייה לדון בה 

 ו לאשרה.ו/א

ידי -כל בקשה תועבר לבדיקה מקדמית ובחינת עמידתה בכל התנאים המפורטים בנוהל זה, על .2
תכנון אסטרטגי, מחלקת , אדריכל העירנכסי העירייה, מחלקת )הגורמים המתאימים בעירייה 

והגורם המקצועי המוסמך מטעם העירייה לפי אופי גזברות העירייה לעניין יכולות כלכליות, 
. העירייה רשאית לבקש מהגוף הפונה מסמכים רלבנטיים נוספים בטרם תידון בקשתו. הבקשה(

עדה. והעירייה רשאית לדחות על הסף כל בקשה שלא תעמוד בבחינה המקדמית אף מבלי לדון בה בו
נכסי העירייה. עם תום הליך מחלקת הודעה בכתב על דחיית הבקשה תישלח לגוף הפונה על ידי 

 שות להקצאה לדיון ואישור עקרוני בפני הנהלת העירייה.הבדיקה יועלו הבק

לאחר אישור הנהלת העירייה להקצאה, העירייה תפרסם הודעה בעיתונות בדבר כוונתה להקצות  .3
מקרקעין ו/או בקשות של גופים להקצאה כזו )להלן: "ההודעה"( בהודעה יפורט מיקומם המדויק של 

 ההקצאה המוצעת ו/או המבוקשת. המקרקעין והשימוש המתוכנן בהם וכן תקופת

הפרסום בעיתונים )להלן: "הפרסום"( ייעשה ע"י העירייה בעיתון ארצי נפוץ, בעיתון מקומי המופיע  .4
 אחת לשבוע ובעיתון בשפה הערבית.

 שאו בעלות הפרסום בחלקים שווים.יהגורמים מבקשי ההקצאה, י 4.1

"מובא בזאת לידיעת הציבור כי בכוונת עיריית רמלה להקצות מקרקעין ומבנים  –נוסח ההודעה  4.2
לצרכי ציבור המפורטים להלן, וזאת במסגרת פרסום ראשון ו/או במסגרת פרסום שני, בכפוף 

, ועל פי התבחינים 7/2004, 6/2002, 5/2001מנכ"ל לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר 
ללא תמורה או בתמורה סמלית. כמו כן מובא לידיעת הציבור  להקצאת מקרקעין בעיר רמלה

 רשימת הפניות להקצאה כמפורט להלן."
א לנוהל משרד 7הציבור רשאי, בהתאם לסעיף  –בהליך מקוצר  –. בהקצאה לשנה אחת בלבד 4.2.1

ימי עבודה מיום  14הפנים, להגיש את הצעתו ו/או התנגדותו לבקשות המפורטות בהודעה תוך 
 ום.הפרס
)ב( לנוהל משרד  7הציבור רשאי, בהתאם לסעיף  –בהקצאה מעל לשנה  –. פרסום ראשון 4.2.2

לאותו שימוש או למטרות אחרות הכל בכפוף הפנים, להגיש בקשה להקצאת קרקע המצוינת לעיל 
 יום ממועד פרסום מודעה זו. 60לפרוגרמה וזאת תוך 

רשאי להגיש התנגדות להקצאה כלשהי בהתאם  הציבור –בהקצאה מעל לשנה  –. פרסום שני 4.2.3
יום ממועד פרסום הודעה זו, בפירוט הנמקות והעובדות  45)ד( לנול משרד הפנים, תוך  7לסעיף 

 מסתמכת. עליהן היא
 למחלקת נכסים. ההצעה ו/או ההתנגדות תוגש בכתב   4.3      

 

 הקצאות. בקשה להקצאה שלא הוגשה לה התנגדות תובא ישירות לדיון בועדת .5

אם בתוך ימי הפרסום תוגש התנגדות להקצאה שפורסמה היא תובא לדיון  –ועדת משנה להתנגדויות  .6
ועדת המשנה להתנגדויות. ועדת המשנה להתנגדויות רשאית לבקש בועדת המשנה להתנגדויות. 

 מבקש ההקצאה מסמכים נוספים מתאימים ו/או להתייעץ עם גופים פנים עירוניים וגופיםמהגוף 
ארציים בהקשר לשימוש המבוקש במקרקעין וזאת בטרם תתן המלצתה. המלצת ועדת המשנה 

 להתנגדויות תובא לדיון בועדת הקצאות.

ת הדיון בבקשות ו/או בהצעות רשאית ועדת ת תדון בבקשות להקצאת המקרקעין בעועדת הקצאו .7
עץ עם גופים פנים הקצאות לבקש מאת הגוף הפונה מסמכים נוספים ו/או מתאימים ו/או להתיי

עירוניים וגופים ארציים בהקשר לשימוש המבוקש במקרקעין וזאת בטרם תתן המלצתה. ועדת 
 ההקצאות תעביר המלצתה למועצת העירייה לאישור או דחיית הבקשות המוצעות לאישור.

    
מורים פרוטוקול ועדת הקצאות יובא לדיון במועצת העירייה רק לאחר תום מועדי הפרסום הא       

 .4בסעיף  
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הודעה על החלטת מועצת העירייה תועבר לגוף שהוחלט להקצות לו את המקרקעין וכן לפונים אחרים  .8
באותו עניין. תינתן אפשרות לגופים השונים לעיין בהחלטת ובנימוקים להקצאות )תוך פרק זמן של 

 .יהלמחלקת נכסי העיריום מיום ההודעה על ההקצאה. בקשה לעיון תוגש בכתב  30

מקבל ההקצאה יחתום על חוזה בינו לבין העירייה, בהתאם לשימוש שאושר מיד עם קבלת הודעת  .9
 העירייה על כך.

 בכפוף להוראות כל דין, יועבר החוזה לאישור שר הפנים. .10

נכסי העירייה בספר הקצאות מקרקעין ויכללו  מחלקתכל ההצעות והבקשות להקצאה יירשמו על ידי  .11
 את הנושאים שנידונו בוועדת ההקצאות ואושרו על ידה.
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 נספח א': טופס בקשה להקצאת מקרקעין

 

 תאריך קבלת הבקשה במשרדי העיריה )למילוי ע"י הרשות(: _____________________

 

 _____________מספר תיק )למילוי ע"י הרשות(: 

 

 טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה מעירית רמלה

 

 פרטי הגוף המבקש:

 שם הגוף המבקש: ________________________________________________________ .1

 צורת התאגדות של הגוף ) עמותה, אגודה וכו' (: ____________________________________ .2

 ____________________________________________מס' רשום של הגוף: ___________ .3

 כתובת המשרד הראשי של המבקש: ____________________________________________  .4

 טלפון: __________________________ פקס: _________________________________

                                                                                                               איש קשר של הגוף לצורך בקשה זו:                                   .5

שם פרטי ____________שם משפחה ______________כתובת 

    ________________________ 

 _________מיקוד ______________טלפון __________________טלפון נייד ____________

פקס __________________ אי מייל: 

__________________________________________ 

תאריך התחלת פעילות הגוף:  .6

__________________________________________________ 
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                 חברי ההנהלה של הגוף המבקש:                                                                                                    .7

א. שם __________________ת.ז._______________  

 כתובת_________________________

_____ ב. שם __________________ת.ז.__________

 כתובת_________________________ 

 ג. שם __________________ת.ז._______________ כתובת_________________________ 

ד. שם __________________ת.ז._______________ 

 כתובת_________________________ 

 _____ ה. שם __________________ת.ז._______________ כתובת_________________

 ו. שם __________________ת.ז._______________ כתובת______________________ 

 ז. שם __________________ת.ז._______________ כתובת_____________________

 

                פרטי הגזבר של הגוף המבקש:                                                                                .8

 שם ___________________ת.ז.__________________ כתובת__________________ 

 

)ג( לחוק  19פי סעיף -ידו ובכלל זה על –פרטי רו"ח של הגוף המבקש, ) אם לגוף רו"ח המועסק על  .9

 (  1980 –העמותות, התש"ם 

שם 

 __________________ת.ז._______________כתובת____________________________  

                        פרטי מורשי החתימה של הגוף המבקש:                                                                                                .10

.  שם 1

 _______________כתובת__________________________ __________________ת.ז.

.  שם 2

 __________________ת.ז._______________כתובת__________________________ 

.  שם 3

 __________________ת.ז._______________כתובת_________________________ 
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                                                                                                                                   פירוט פעילות הגוף:                                   .11

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________ 

   פירוט המקומות בהם מתקיימת כיום הפעילות של הגוף המבקש:                                                                         .12

תובת ________________________________ בעלות א. כ 

 ___________________________ 

שימוש      

                                                             ________________________________________________________________                                                                                             

                 

________________________________________________________________ 

ב. כתובת ________________________________ בעלות 

 ___________________________ 

שימוש      

________________________________________                                                                                                     ________________________                                                     

                 

________________________________________________________________ 

ג. כתובת ________________________________ בעלות 

 ___________________________ 

שימוש      

                      ________________________________________________________________                                                                                                                                    

                 

________________________________________________________________ 
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 פרטי ההקצאה המבוקשת:

 במשבצת המתאימה לסוג הבקשה(:                                                                                   Xסוג הבקשה ) יש לסמן  .13

 א. בקשה  להקצאת קרקע לפיתוח והקמת מבנה 

                                                            ב. בקשה להקצאת מבנה לשימוש                                                     

 

יש לפרט את הפעילות והשימוש המתוכנן בקרקע או במבנה. על הפרוט לכלול את  –מטרת ההקצאה  .14

ימי הפעילות ושעות הפעילות במקום. במידה ומדובר בשימוש קיים יש לפרט את כל הפעילויות 

 ם ולציין בכל פעילות מי אחראי להפעלתה.המתקיימות במקום עפ"י שעות פעילות וימי

במידה ומדובר במוסד חינוך יש לפרט את סוג המוסד ואת גילאי התלמידים: מעון יום, גן ילדים, 

בי"ס יסודי, חט"ב, תיכון, תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה/גבוהה, כולל , ישיבת הסדר, 

 , מדרשה תורנית לנשים, סמינר וכו'                                                                         ישיבת שילוב, בית מדרש, מכינה קדם צבאי, אולפנא

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    _________________________________

  _______________________________________________________ 

 האם קיימת קרקע / מבנה המבוקש להקצאה ברחבי העיר? .15

                 לא 

  כן 

 אם התשובה חיובית נא לפרט:                 

 כתובת הקרקע / מבנה ______________________________________________ .א

 גוש / חלקה _____________________________________________________  .ב

 

 פירוט תוכניות לפיתוח הקרקע : .16

 ____________א. ________________________________________________

 ב. ____________________________________________________________

 

 

 

 



16 
 

פירוט מקורות כספיים מוכחים ) להנחת דעת הרשות ( לפיתוח הקרקע )מקורות עצמיים, תרומה,  .17

 עיזבון וכו'(:                                                                               

א. _____________________________________________________________                                               

 ב. _____________________________________________________________                                

 _________________                           ג. ____________________________________________

 ד. _____________________________________________________________      

                              

סיוע ציבורי שהוענק לגוף בשנה הקודמת להגשת הבקשה מגופים ציבוריים כגון: ממשלה,  פירוט .18

, הסוכנות היהודית וכיו"ב ומהות הסיוע שהוענק העזבונותרשויות מקומיות, מפעל הפיס, קרן 

                                                                                                                                                   אדם, הנחות ממסים וכיו"ב(                                כח)שימוש במבנה ללא תשלום, תמיכה כספית, 

א. שם המסייע: _________________________________________________________                                  

הסיוע: ___________________________________________________________                                                      מהות

ב. שם המסיע: __________________________________________________________                                    

 __________________________________________מהות הסיוע: _________________

 

 

    בעבר הוקצתה קרקע למבקש ע"י גורם ציבורי ברמלה או במקומות אחרים?                                                                האם .19

 לא 

                                                                                                                            כן                                                                                

                                                                                                                אם התשובה חיובית נא לפרט:                          
 א. מיקום הקרקע / מבנה ____________________________________________                           

 _______________                  ב. גוש וחלקה _____________________________________

 ג. ייעוד _________________________________________________________            

 ד. שימוש נוכחי __________________________________________________

 

 

 

_________            ____________                            _____________     ___________________ 

 שם  חתימת מורשה          שם חתימת מורשה                             חותמת הגוף המבקש          תאריך חתימה 

 חתימה                          1חתימה        על הטופס   
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 Vיש לסמן  מסמכים שיש לצרף מס'

  תעודת התאגדות של הגוף/עמותה 1

  תקנון מעודכן של הגוף המבקש .2

  פרוטוקול חתום ע"י חברי העמותה המאשר את ההקצאה המבוקשת 2.1

  אישור עדכני של עו"ד/רו"ח על מורשי החתימה של העמותה .3

  אישור מעמד הגוף כמלכ"ר ממשרדי מס ערך מוסף .4

  אישור ניהול תקין של העמותה שיומצא ע"י הרשם המתאים .5

  אישור לצורך ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסי חשבונות  .6

  למס הכנסה, אם ישנו. 46אישור תרומות לפי סעיף  6.1

  האחרון שקיים –דוח כספי מבוקר וחתום של הגוף  .               7

יש להגיש מאזן בוחן לתקופה  – 30.6עד   1.1 -אם הבקשה מוגשת מ 7.1
המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר 

יום לפני הגשת הבקשה. יש להעביר "יתרות  60ומסתיימת במועד של 
 פתיחה" של "נכסים נטו" במאזן הבוחן

 

 :30.9 -ל 1.7אם הבקשה מוגשת בין  7.2
 לשנה הקודמת  -דו"ח כספי מסוקר   .א
לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח  -מאזן בוחן   .ב

יום לפני הגשת  60הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 
הבקשה. יש להעביר "יתרות פתיחה" של "נכסים נטו" במאזן 

 הבוחן
 

 

 או לאחר מכן: 1.10-אם הבקשה מוגשת בין ה 7.3
 דו"ח כספי מבוקר לשנה קודמת  .א
המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי לתקופה  -מאזן בוחן  .ב

יום לפני הגשת הבקשה.  60המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 
 יש להעביר "יתרות פתיחה" של "נכסים נטו" במאזן הבוחן

 

ביאור צדדים קשורים לתקופת  –אם אינו כלול בדוחות הכספיים  7.4
 הדו"ח הכספי המבוקר והמסוקר 

 

עמותות חדשות שעוד לא השלימו שנתיים לפעילותן אינן נדרשות  7.5
להמציא דו"ח, אך יש לציין זאת במכתב הסבר, על דף לוגו של 

 העמותה, חתום ע"י מורשי החתימה

 

תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה מוגשת  .8
ת הבקשה שיכלול: פירוט מלא של ההכנסות )מעיריית רמלה, מקרנו

עצמיות, ממכירת שירותים, תמיכות ממשרדי ממשלה או גופים 
אחרים, מלוות וכיו"ב(, פירוט מלא של ההוצאות בין היתר הוצאות 
הנהלה וכלליות, הוצאות תפעוליות, ההוצאה הכוללת לשכר עבודה, 

 מספר עובדים.

 

במקרים  –מסמכים לצורך הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע/המבנה  .9
הרלבנטיים )בין השאר ע"י חוות דעת הגוף הממשלתי המוסמך 
במקרים שפעולות מוסד ציבורי בקרקע טעונה רישיון או שהיא 

עשויה להיות ממונת או נתמכת במישרין או בעקיפין ע"י הממשלה 
במידה ולא ניתן לקבל אישור מהמשרד הממשלתי הממונה על הנושא 

האחראי על פעילות העמותה יש להמציא חוות דעת של האגף 
 בעירייה(.

 

רישיון הפעלה בר תוקף של הגוף המבקש במידה ופעילות הגוף  .10

 דורשת רישיון עפ"י דין.

 

 במידה ומדובר על הקצאה מבנה קיים יש להמציא בנוסף לעיל : 
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אישור מרו"ח על מקורות מימון שיש בידי הגוף לצורך אחזקה וטיפול  .11

 במבנה.

 

  סקיצה של המבנה/ים הקיים/ים .12

  היתרי בניה למבנה/ים .13

  במידה ומדובר על בית כנסת יש להמציא בנוסף לעיל: 

  רשימת מתפללים )עפ"י הטופס המצ"ב( .14

  במידה ומתכוונים לבנות מבנה יש להמציא בנוסף לעיל: 

  הפרוגרמה תכנונית מילולית של מהנדס לגבי המבנה המתוכנן לבני .15

  אומדן של מהנדס בהתאם לפרוגרמה באשר לעלויות הבנייה והפיתוח .16

מכתב מרו"ח המפרט את המקורות הכספיים המתוכננים לבניית  .17

המבנה והפיתוח, יש לפרט את מקורות המימון והסכומים מכל אחד 

 מהמקורות הכספיים.

 

 

 

מכתב בו תפרט העמותה / גוף מקורות מימון, פריסה של לוח הזמנים  .18

למימוש מקורות המימון וכן תפרט /יפרט תוכנית כספית למימון, 

 אחזקה ותפעול של  המבנה שיבנה על המקרקעין.

 

  נסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין .19

  המוטלים על המקרקעין פירוט שיעבודים .20

  במידה ומדובר בהפעלת מעון יום יש להמציא בנוסף לעיל: 

  אישור ממשרד התמ"ת לגבי היות הארגון מוכר ע"י המשרד. .20

   

במידה ומדובר במבנה למטרות חינוך )גן ילדים, בי"ס וכו'( יש  

 להמציא בנוסף לעיל:

 

 הבאים :דו"ח פרטי מוסד שיכלול את הפרטים  .21

רשימת תלמידים הלומדים במוסד המפרטת את שמות  .א

 התלמידים, מספר ת.ז. וכתובות מגוריהם.

 מספר כיתות במוסד .ב

פרטי הנכס המשמש כיום את המוסד : כתובת, גוש/חלקה,  .ג

 שטח הנכס וכיו"ב

במידה ומדובר במוסדות חינוך פרטיים, מוכר שאינו רשמי  .ד

ם של מנב"ס או וחינוך עצמאי יש להמציא רשימת תלמידי

של תים, על הרשימה לכלול את הכתובות והגילאים של 

 התלמידים

 

 –רישיון מטעם משרד החינוך, עפ"י חוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט  .22

 , להפעלת מוסד חינוך.1969

 

בסעיף ההכנסות בהצעת התקציב יש לפרט הכנסות מגביית שכר  .23

 לימוד מהורים
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 באופן הבא:הגשת המסמכים תהיה 

 

 .08-9771477מנהלת מדור נכסים בתיאום מראש בטל' –בתיק מסודר לגב' ריקי כהן  .1
 rikico@ramla.muni.ilלמייל:  pdfשליחת המסמכים סרוקים בקובץ  .2

 

 

המסמכים המפורטים לעיל, עלולות לעכב את  הדיון  בבקשה  כל* מודגש בזה כי אי המצאת 
 בוועדת ההקצאות.

 

 *מובהר בזאת כי תיק שישלח למשרד או שיוגש ללא המסמכים הנדרשים יוחזר למבקשים.

 

 * העירייה /וועדת הקצאת מקרקעין רשאית לדרוש מסמכים נוספים לפי שיקול  דעתה.

 

ר ולהחזיר את תיק הבקשה במידה והעמותה לא * העירייה שומרת לעצמה את הזכות לסגו
 השלימה את המסמכים הנדרשים.

 

 * הגשת הבקשה אינה מחייבת את וועדת הקצאת מקרקעין/העירייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rikico@ramla.muni.il
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 רשימת מתפללים לבקשת הקצאה למטרת בית כנסת

 *חתימה על הטופס מהווה התחייבות כי המתפלל/ת לא נרשם/ה בבי"כ אחר

 

בי"כ בו  כתובת ת"ז גיל משפחה שם ושם מס'
מתפלל/ת 

 כיום

 חתימה
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 מוסדות דתנספח ב' : 

  

 בתי כנסת

בכפוף לכל הוראות נוהל זה, תעשה הקצאת מקרקעין לצורך הפעלתם של בתי כנסת תעשה בהתאם  .1
 .בהתאם לפרוגרמה העירוניתלהנחיות לחישוב מכסות קרקע לתכנון 

ושבת,  יבמידה והוקצו מקרקעין לשימוש בית כנסת, ונמצא כי לא מתקיים מניין מתפללים בימים שיש .2
 ה יבוטל.יוחזרו המקרקעין לעירייה והחוז

 

 בתי תפילה אחרים

לאוכלוסיות בני הדתות השונות ייקבע בהתאם למיקום  הבכפוף לכל ההוראות נוהל זה, הקמת בתי תפיל
ריכוזי האוכלוסייה המשתייכת לדת הרלבנטית, חלקה היחסי באוכלוסיית העיר ובתי תפילה הקיימים 

 ופועלים ברחבי העיר רמלה לשירות בני אותה דת.
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 מוסדות חינוך תרבות וספורטנספח ג': 

 מוסדות חינוך

 על הקצאת מקרקעין למוסדות חינוך לילדים מגילאי חובה ועד כיתה יב'. במצטברתבחינים אלו יחולו 

 י"ב( –בתי ספר )א' 

 כל בית ספר ישא במעמד משפטי של החינוך המוכר שאינו רשמי. .1
במקרקעין המבוקשים בית ספר במעמד משפטי של "החינוך מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לקיים 

 המוכר שאינו רשמי" יחד עם בית ספר שאינו נושא מעמד משפטי זה.

כל בית ספר חייב בסמל גוף המופיע בקובץ הרשמי של משרד החינוך וברשיון מטעם האגף לחינוך  .2
 מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

 י"ב. –'/ח'  ו/או  ז/ט' ו –יידרש רצף חינוכי של כיתות : א'  .3

 מתלמידי הגוף הינם תושבי העיר רמלה. 90%לפחות  .4

 200ו(; -תלמידים )א 150תלמידים לכיתה, ולבית ספר לפחות :  21 -מספר התלמידים לא יפחת מ .5
 י"ב(.-תלמידים )ט' 100י"ב(; -תלמידים )ז' 150ח'(; -תלמידים )א'

 

 י ספרסדרי עדיפויות להקצאת מקרקעין עירוניים לבת

 

 הקצאת מקרקעין תתבצע על פי ההיררכיה הבאה :

מוסד שחטיבת הביניים שלו הינה "רשמית" והחטיבה העליונה במעמד משפטי "מוכר שאינו  .1
 רשמי" בבעלות עירונית.

מוסד שחטיבת הביניים שלו הינה "רשמית" והחטיבה העליונה במעמד משפטי "מוכר שאינו רשמי"  .2
 בבעלות שאינה עירונית.

 ספר "מוכר שאינו רשמי" של שני תאגידים: מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני. בית .3

 בית ספר "מוכר שאינו רשמי" אחר. .4

 מכללות

 גוף להשכלה גבוהה שהינו ציבורי. .1

 הגוף מקיים פעילות לקהילה באזור. .2

 אישור של המועצה להשכלה גבוהה ו/או הות"ת. .3

 מוסדות תרבות, ספורט ונוער

 תינתן עדיפות למוסדות תרבות, ספורט ונוער התורמים בפעילותם לקהילה. .1

 גופים מלכ"רים המוכרים על ידי מינהל הספורט הממלכתי של משרד החינוך. .2

 גופי תרבות, ספורט ונוער הפועלים בתחומי העיר רמלה. .3

 תנועות נוער המוכרות על ידי משרד החינוך .4

 לה.חניכי תנועת הנוער יהיו תושבי העיר רמ .5

 חניכים. 100מספר החניכים בסניף תנועת הנוער יעמוד לפחות על 
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 נספח ד': מוסדות שירותים חברתיים

 גופים הנותנים שירותים חברתיים

תבחינים אלו יחולו על הקצאת מקרקעין לגופים המעניקים שירותים חברתיים חלופיים ו/או כתוספת לשירותי 
 הרווחה בעירייה.

 תבחינים כלליים

מטרות וקווי המדיניות של הגוף הפונה תהיינה בהלימה למינהל השירותים חברתיים הן בתחומי  .1
 הרווחה והן בתחומי הבריאות.

תינתן עדיפות לגוף שהוא בבחינת גורם משלים/משיק/מחליף/בעל ערך מוסף למינהל השירותים  .2
 החברתיים.

 ידו. תינתן עדיפות לגוף אשר לו ניסיון מוכח בפעילות המבוקשת על .3

 (0-3מעונות יום )גילאי 

 כל מעון חייב בסמל מוסד של משרד הרווחה. .1

 רשיון להפעלה של מעון מהועדה העליונה של משרד הרווחה. .2

 כל הוראות נוהל זה הן בנוסף לכל נוהל ממשלתי אחר ככל שהוא קיים והנוגע לעניין זה. .3
 
 
 
 

 

 הקצאת מקלטים בשעה רגיעהנספח ה : 

 כללי

עיריית רמלה, מוכנה להתיר שימוש במקלט בזמן רגיעה לגוף למטרות חינוך, מדע, צדקה, רווחה, דת,  .1
בריאות, ספורט, תרבות, פעילות בטחונית וכיו"ב ו/או ליחיד שהינו אמן בהתאם לתבחינים המפורטים 

 להלן.
ביטחון ושאין השימוש במקלט הוא זמני ובתנאי שהמקלט אינו נחוץ במהלך תקופה ההקצאה לצורכי 

נעשות בו עבודות שיפוץ דחופות. העירייה תפעל על פי ההנחיות וההוראות של פיקוח העורף לשמירת 
 המקלטים הציבוריים ראויים לשימוש בשעת חירום.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל שתאושר ההקצאה המבוקשת יידרש מבקש ההקצאה לחתום על חוזה  .2
להפסיק את תקופת  תרשאיבטחון  חלקתמלמתן רשות שימוש זמנית במקלט )להלן: "החוזה"( וכי 

השימוש במקלט לאלתר, הכל כמפורט בהוראות החוזה. המשתמשים במקלט ישלמו דמי אחזקה שנתיים 
 התעריף השנתי שקבעה הועדה. על פי

 

 


