תאריך______________

לכבוד
ועדת ההקצאות
עיריית עפולה
רח' יהושע חנקין 47
עפולה

בקשה להקצאת קרקע/מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית
*לבקשה יש לצרף את המסמכים המפורטים מטה

הקרקע /המבנה המבוקש:
כתובת_______________________גוש_______חלקה____
שם הגוף המבקש:
צורת ההתאגדות (עמותה
וכיו"ב):
שם וכתובת גזבר הגוף
המבקש:
שם וכתובת רואה חשבון
הגוף המבקש:
שמות וכתובות חבר
ההנהלה של הגוף:
שמות וכתובות מורשי
החתימה של הגוף:

1.
2.
3.
.4
1.
2.
3.
.4

פירוט פעילות הגוף ככלל:
פירוט הפעילות והשימוש
המתוכננים בקרקע/מבנה
המבוקשים:
תכנית לפיתוח הקרקע
(אין למלא במקרה של
בקשה למבנה קיים)
פירוט מקורות כספיים
מוכחים לפיתוח הקרקע
(אין למלא במקרה של
בקשה למבנה קיים)
פירוט הסיוע הציבורי
שהוענק לגוף המבקש
בשנה הקודמת לבקשה
(בכל מקרה יש לפרט האם
בעבר הוקצו קרקע או
מבנה לגוף המבקש ע"י
גורם ציבורי)

-2-

יש לצרף לטופס זה את המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9

תעודה על רישום הגוף המבקש או אישור מאת עורך הדין של הגוף המבקש (אם אין
תעודה רשמית).
מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף המבקש.
אישור ניהול תקין מן הרשם המתאים (רשם העמותות וכיו"ב)
דו"ח כספי מבוקר של הגוף המבקש
(לבקשה המוגשת בין  1.1עד  – 30.6דו"ח כספי לשנה שקדמה לשנה הקודמת ומאזן בוחן
לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת
במועד של עד  60יום לפני הגשת הבקשה)
(לבקשה המוגשת בין  1.7עד  – 30.9דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת,
דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום
תקופת הדו"ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום לפני הגשת
הבקשה).
(לבקשה המוגשת ב 1.10-או לאחר מכן  -דו"ח כספי מבוקר של הגוף המבקש לשנה
הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי
המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום לפני הגשת הבקשה).
(בכל מקרה יכלול הדו"ח הכספי פרטים על נכסי הגוף המבקש כולל השקעות ,פקדונות,
חשבונות בבנקים ויתרותיהם.
במקרה שמדובר בגוף שטרם החל פעילותו ועקב כך אין לו דו"ח כספי מתקופה שקדמה
לבקשה – רשאית הרשות לפטרו מהגשת דו"ח כספי כאמור).
תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף המבקש לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה
(כולל פירוט מלא של ההכנסות ,השתתפות משרדי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים,
מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה).
אישור מעמד הגוף המבקש במשרדי מס ערך מוסף.
אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע או המבנה – במקרים הרלבנטיים
(בין השאר ע"י חוות דעת הגוף הממשלתי המוסמך במקרים שפעילות מוסד הציבור
בקרקע טעונה רשיון או שהיא עשויה להיות ממומנת או נתמכת ,במישרין או בעקיפין ע"י
הממשלה.
למשל :חוות דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד החינוך בדבר הצורך בהקמת בית
ספר באזור ,אישור היחידה המתאימה במשרד לענייני דתות בדבר הצורך בהקמת מקווה
באזור ,אישור היחידה המתאימה במשרד הבריאות בדבר הצורך בהקמת תחנת טיפת
חלב באזור וכיו"ב).
נסח טאבו מעודכן של הנכס המבוקש.

תאריך_____________

__________________________
חותמת וחתימות מורשי החתימה
של הגוף המבקש

