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 ללא תמורה או בתמורה סמלית להקצאת קרקעות ומבניםועקרונות  תבחינים הנדון:


 :כללי

תבחינים"רצ ב להקצאת ועקרונות סמליתקרקעות בתמורה או תמורה ללא ידיומבנים על ,

102110מס'הפניםחוזרמנכ"למשרדלבהתאם,"המועצה"(–)להלןהמועצההאזוריתגושעציון

.נוהלהחלבאזוריהודהוהשומרוןבהתאםל,וולתיקוניםלנוהלכפישמתפרסמיםמעתלעת



 תבחינים האלה מליאת ידי על אושרו מס' המניין מן בישיבה עציון, גוש האזורית 3מועצה

.(310302102כ"חאדרב'תשע"ד)ביוםשנערכה



 תחילת מועד והעקרונות –התבחינים פרסומם, ניסןיום כ"ב 220202102)תשע"ד תבחינים(.

בטלים.–קודמים

 

 קריטריונים להקצאה

מה של השימוש המבוקש לצרכי ציבוררהתאמה פרוג.0

מדעהשימושיםלה .א תרבות, למטרותחינוך, רווחה,דת,םתוקצההקרקעיהיו ,צדקה,

 .מרעהאושמירתשטחיםהתיישבות,שירותלטובתהקהילה,,ספורט,בריאות

 .ב השימושהמבוקש ישלוודאכי מענהלתושבי ונותן צורך אוהמועצהבנכסהואבגדר

 במועצה.לציבוריםשונים

 מועצה.אוגופיםהמשרתיםאתמטרותהתינתןעדיפותמובהקתלעמותות .ג

ד. הקריטריונים רשימת בהם במקרים סגורה. רשימה אינה להקצותהמועצה תבקש

תובאהבקשהלאישור לשימושיםמעברלמפורטבבקשהדלעיל, מליאתמקרקעין בפני

המועצה.

 

התאמת השימוש המבוקש לסביבת הנכס מבחינת הפעילות הצפויה.2

השי .א הישובעל האזור, לאופי להתאים המבוקש שבתחומםמוש הנכסוהשכונה ,נמצא

התושביםשבה עםזאת,םולצרכי יחד גםלאוכלוסיותספציפיותבהתאםיי . מענה נתן

 לצרכיםשלהם.

.המיקוםיקבעבהתייעצותבמועצההיחידותהרלוונטיותעלידימנהליכלבקשהתבחן .ב

מזכיריעםהגורמיםמקצועייםרלוונט הקהילותו0או זהגםמנהלי ואפשרשבכלל יים,

הישובים.
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הנכס מבחינת תכנונית לפעילות המבוקשתהתאמת .3

תבוצעע"ימבקשההקצאההתאמתנתוניהנכסלצרכיהשימושהמבוקשמבחינתשטח, .א

וכדנגישות, המבנה ועיצוב ההקצאה',אופי למטרות יתאימו הנכס שנתוני מנת על

 והפעילותהמבוקשת.

,במידהוקיימים,אואחוזיהבניה0ישלהשתדלשההקצאהתאפשרניצוליתרתהקרקעו .ב

 .לשימושיםציבורייםאחריםונוספים

 

הבחנה בין מבקשי ההקצאה.2

רשומות. .א לעמותות יינתנו בידיההקצאות אין אולם רשומה עמותה שהוא לגוף ביחס

אולםיובאלידיעתהמבקשכי ע"ההוועדה, הבקשהתטופל אזי תקין", ניהול "אישור

 תקין" ניהול הפניםדורש"אישור בנוסףמשרד הינו זה אישור החוזה. לאישור כתנאי

 לשארהאישוריםהנדרשיםלפיהנוהל.

אוכלוסיות .ב למען או הקהילה למען תרומה שיוכיחו ציבוריים למוסדות עדיפות תינתן

 ספציפיותבתחוםהשימושהמבוקש.

 .ג ביחס לרבות ומיטבי מרבי יהיה ידו על הנכס שניצול לגוף עדיפות שעותתינתן למשך

 "ב.צוכיו,לות,מספרמשתתפים,שירותיםלתושביישוביםשכניםהפעי

ניסיון .ד הוכחת וכן ההקצאה, מבוקשת בגינה שנה, לפחות של פעילות הוכחת יידרשו

 בהקמהובתפעולשלהמוסד.



נסיבות מיוחדות.1

אלה, לעקרונות רלוונטיבנוסף עניינים בנימוקים גם להתחשב ההקצאות ועדת םירשאית

חדשותשעשויותלעמודבתחוםהקצאתומיוחדיםשיבואובפניה,בהתאםלצרכיהשעהולבעיות

נכסים.



מה וליעוד הקרקעהתאמת הבקשה  לפרוגר.6

שנקבעבתוכנית .א עולהבקנהאחדעםיעודהקרקעכפי לאתוקצהקרקעלשימוששאינו

 .0661-התשכ"ה,לפיחוקהתכנוןוהבניה

 .ב קרקע תוקצה עללא הממונה ידי על למועצה שניתן לחוזה בהתאמה שאינו לשימוש

הרכושהממשלתיוהנטוש,אועלידיההסתדרותהציונית.



מקורות כספיים למימון.7

וףהמבקשלבנותאתהבניההמבוקשת,לתכנןאתהשינוייםלוודאיכולותכלכליתשלהגעלמנת

הוועדהרשאיתלבקשהצגת.מבוקשלשימושלתחזקאתהמבנהההנדרשים,לשמר,לתפעלו0או

אולשימוש,לאחזקה,לתפעולמסמכיםהמעידיםכיישברשותואמצעיםכלכלייםלביצועהבניה

המבוקש.
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גופים המשתמשים בנכסים קיימים.8

לקבלת .א ארנונההיאהעברתשםהמשלםבחשבונותהחשמל,זכותשימושתנאי גז,,מים,

 ו0אועפ"ידין.אחרשעלהשוכרלשאתבומכחהחוזהטלפוןוכלחשבון

 ,להגישבקשהלוועדה.והחוזהעימםהסתייםעלגופיםהמשתמשיםבנכסיםקיימים, .ב

עלמבקשההקצאהלהתחייבלבטחאתהנכסלכלסיכוןשלמבנה,רכושואדםולהתחייב .ג

 .לשפותאתהמועצהבכלמקרהשלתביעה

,הוועדהתיקחבחשבוןאתתקופתהשימושוהשקעותעלהקצאתקרקעבעתקבלתהחלטה .ד

 שנעשועלידיגופיםאלובנכסלפניהדיוןבוועדתהקצאות.

 

תקופת הקצאה.6

 .שנים1עד–מהמועצהתקופתההקצאהלמישמקבלמבנה .א

שנה21תהיהעד–תקופתההקצאהלמישמקבלקרקעפנויהעלמנתלבנותעליהמבנה .ב

 מתוםהבניה.

בשתיתקופותנוספותשלאההקצאה,,ניתןיהיהלהאריךאתתקופתבמקריםספציפיים .ג

 שניםכלאחת.1יעלועל

חוזה,יהיוהגופיםהמקבליםרשאיםלהגישבקשהלשימושבנכסלתקופההבתוםתקופת .ד

 נוספת.

על .ה מהממונה למועצה שניתן חוזה במסגרת במקרקעין, שבוצעה הפרה של מקרה בכל

ללאצורךהרכושה תפקעההפקעהמאליה, והנטושאומההסתדרותהציונית, ממשלתי

 בהודעהמראששלהמועצה.



הפעילות בנכס.01

 קצההנכסלגוףהמבקש.עבורההותעשהבנכספעילותשונהמהפעילותלא .א

מטרותלאתעשהבנכספעילותעסקיתומסחריתלמטרותרווח, .ב למעטפעילותלמימון

 הגוףהמבקשולתחזוקתהמבנה.

בהתחשב .ג וזאת הסביבה, לתושבי סביר בלתי מטרד הגורמת פעילות בנכס תעשה לא

 בשימוששיעשהבמבנהובהוראותכלדין.

  לאתעשהבנכסכלפעילותהעומדתבניגודלהוראותכלדין. .ד

העומדתאוהמועצה,לאתעשהבנכסכלפעילותהעומדתבניגודלחוקיהעזרשהתקינה .ה

 הנחיותהמועצה.אוהחורגתמבסתירה

הרכוש .ו על מהממונה למועצה שניתן חוזה במסגרת לגוף, שהוקצה בנכס שמדובר ככל

הממשלתיוהנטושאומההסתדרותהציונית,הרישלאתעשהבנכסכלפעילותהסותרת

 החוזהשניתןלמועצה.את

הגוףלויוקצהמבנהיחויבלפתחולשמורעלתקינותומראההסביבה,ללאתמורהמצד .ז

המועצה,כתנאילהקצאה.בתוםתקופת0ותההקצאה,לפיהעניין,יחזירמקבלההקצאה

אתהמבנהבמצבמשופץומפותחסביבתית.
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איסור העברת קרקע.02

יראתהקרקעאולשעבדה.לגוףהמקבללאתהיהסמכותלהעב



איסור פעילות פוליטית.03

אומפלגתיבנכס.הגוףהמקבללאיעשהשימושפוליטי



פרוק או הפסקת פעילות.02

 הנכס יחזור שהיא, סיבה מכל בנכס פעילות הפסקת או המקבל הגוף פרוק של לידיבמקרה

המועצה.

הנכס בתום תקופה.01

 חוזההמבקשהמועצהלגוףבתוםהחוזהביו חוזהואםבשלהפסקת אםבשלתוםתקופת ,

 הנכס יחזור בחוזה, המפורטים בתנאים התקופה הלבמהלך .מועצהידי רשאיתהמועצה תהא

באמצעות או באמצעותה אולהשתמש זהות שהיו כאלה וגם שונות ציבוריות למטרות ג' צד

.דומותככולשניתןלמטרותשלהןניתןהנכסלגוףהמבקש













ררועיוול

מנכ"להמועצה







:העתקים

ראשהמועצה,דוידיפרל

ס.ראשהמועצה,משהסוויל

גזברהמועצה,ענברלוין

מהנדסהמועצה,איציקרוזנברג

אדריכלהמועצה,רונןנדבורני

מבקרהמועצה,שיצפורי

ממונהעלחוקחופשהמידע,עמוסחופי

יועמ"שהמועצה,עו"דעקיבאסילבצקי

 


