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תבחיני להקצאת קרקעות ומבני ברמת ישי
בהתא לנוהל משרד הפני בדבר הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה או בתמורה סמלית
)להל" :הנוהל"(

 .1התאמה פרוגרמתית של השימוש המבוקש לצורכי ציבור
א .השימושי לה תוקצה הקרקע יהיו למטרות חינו ,תרבות ,מדע ,דת ,צדקה ,רווחה,
בריאות ,ספורט ,פעילות התנדבותית ,מתקני תשתית ,שירותי חירו ושירותי אחרי.
ב .מאחר שקרקע הינה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר שצורכי הציבור גדלי ע הזמ וראוי
לשמור על עתודות קרקע לצרכי עתידיי ,הקצאת קרקע תיעשה לפי סדרי עדיפויות
שתקבע המועצה או לפי החלטות מועצה ספציפיות.
ג .יש לוודא כי השימוש המבוקש בנכס הוא בגדר צור ונות מענה לתושבי המועצה או
לציבורי שוני בה ,לפיכ :באות מקרי בה יש מספר פניות ,תועד פעילות אשר
תשרת את מספר האנשי הגדול ביותר ,אלא א כ מדובר בפעילות המשרתת קהל יעד
ספציפי ,או שיש נימוקי מיוחדי אחרי.

 .2התאמת השימוש המבוקש לסביבת הנכס מבחינת הפעולה הצפויה
א .על השימוש המבוקש להתאי לאופי האזור או השכונה שבתחומה נמצא הנכס ולצורכי
התושבי שבה.
ב .יינת מענה ג לאוכלוסיות ספציפיות בהתא לצרכי שלה.
ג .כל בקשה תיבח לגופה לאחר שתוגש חוות דעת של מנהלי היחידות הרלוונטיות במועצה,
ובמיוחד כאשר הפעילות מיועדת לקהל מכל רחבי היישוב )ולא לקהל המתגורר בשכונה
מסויימת( .המיקו יקבע בהתייעצות ובהמלצת גורמי התכנו במועצה וגורמי
מקצועיי רלוונטיי ,א יש בה צור.

 .3התאמת הנכס מבחינה תכנונית לפעילות המבוקשת
א .תבוצע התאמת נתוני הנכס לצורכי השימוש המבוקש מבחינת שטח ,נגישות ,אופי ועיצוב
המבנה וכדומה ,על מנת שנתוני הנכס יתאימו למטרת ההקצאה והפעילות המבוקשת.
ב .יש להשתדל שההקצאה תאפשר ניצול יתרת הקרקע ו/או אחוזי הבניה ,במידה וקיימי,
לשימושי ציבוריי אחרי ונוספי.

 .4הבחנה בי מבקשי ההקצאה
א .הקצאות יינתנו לתאגיד רשו בפועל שלא למטרות רווח.
ב .תינת עדיפות למוסדות ציבוריי שיוכיחו תרומה למע הקהילה או למע אוכלוסיות
ספציפיות ,שיש צור בתרומה לה ,בתחו השימוש המבוקש.
ג" .תרומה מוכחת" תבח ראשית על פי פעילות המבקש בתחו מועצה מקומית רמת ישי,
ושנית ברחבי האר ,#ככל שיש – מספר הסניפי הפועלי ,סוג הפעילות ,אפיוני קהל היעד
והיקפו  ,אישורי ע"י גופי רלוונטיי בדבר הפעילות ותרומה לקהילה.
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ד .תינת עדיפות לגו שניצול הנכס על ידו יהיה מירבי ומיטבי לרבות ביחס למש שעות
הפעילות ,מספר משתתפי וכיוצ"ב.
ה .ככל שגדול מספר המשתמשי הפוטנציאלי על פי השימוש המבוקש ,תינת עדיפות
לשימוש זה.
ו .ככלל ,כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה ,תוקצה הקרקע
לבקשת גו באופ שניצולה יהיה על ידו מירבי בהשוואה לבקשות אחרות שייבחנו ,ולגו
הפעיל יותר בהשוואה לאחרי.
ז .תינת עדיפות לגו אשר המועצה חפצה בפינויו המיידי ממקו הימצאו ,לצרכי דחופי
שלה ,לצורכי ציבור שוני.
ח .על המבקש למסור את כל הפרטי הנדרשי בטופס הבקשה וצר! אליו את המסמכי
כנדרש ,כמפורט בסעי!  6לנוהל.

 .5נסיבות מיוחדות
בנוס לעקרונות אלה ,רשאית ועדת ההקצאות להתחשב ג בנימוקי ענייניי רלוונטיי
ומיוחדי שיבואו בפניה ,בהתא לצרכי השעה ולבעיות חדשות שעשויות לעמוד בתחו הקצאת
נכסי בתחו המועצה.

 .6התאמת הבקשה לפרוגרמה ולייעוד הקרקע
א .לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד ע יעוד הקרקע כפי שנקבע בתוכנית
לפי חוק התכנו והבניה התשכ"ה –  ,1965ובכפו לאישור מתאי מהוועדה המקומית
לתכנו ובנייה שרמת ישי במרחב תכנונה.
ב .א הוכנה פרוגרמה מתאימה ,לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד ע הפרוגרמה
לשטחי ציבור שאושרה ע"י וועדת הקצאות .אול ,רשאית ועדת ההקצאות להמלי, #
מנימוקי שיפורטו על ידה ,על שינוי הפרוגרמה .שונתה הפרוגרמה ,נית יהיה לשוב ולדו
בבקשה שהוגשה ,ללא צור בהגשתה בשנית ,למעט עדכו מסמכי.

 .7מקורות כספיי למימו
א .על מנת לוודא שיש ביכולת כלכלית של הגו המבקש לבנות את הבניה המבוקשת ו/או
לתחזק את המבנה המבוקש לשימוש ,על המבקש להציג מסמכי בנקאיי המעידי כי
יש ברשותו אמצעי כלכליי לביצוע הבניה או לשימוש המבוקש.
ב .ועדת ההקצאות רשאית לבטל את ההקצאה לגו שלא יציג בפניה מקורות כספיי
למימו ,ובתנאי שניתנה התראה מראש לגו המבקש.

 .8עקרונות לחוזי ההקצאה
א .על גופי המשתמשי בנכסי קיימי והחוזה עימ הסתיי ו/או גופי המבקשי
תוספת בניה למבנה בו ה משתמשי זמ רב ,להגיש בקשה לוועדה .אול ,גופי אלו לא
יפונו מהנכס בו ה משתמשי כל עוד לא התקיי דיו בוועדה בעניינ.
ב .בעת קבלת החלטה ,הוועדה תיקח בחשבו את תקופת השימוש והשקעות שנעשו על ידי
גופי אלו בנכס לפני הדיו בועדת הקצאות.
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 .9תקופת ההקצאה
א .תקופת ההקצאה למי שמקבל קרקע פנויה על מנת לבנות עליה מבנה – תהיה עד  25שנה
מתו הבניה .במקרי ספציפיי רשאית הועדה להארי את תקופת ההקצאה בשתי
תקופות נוספות שלא יעלו על  10שני כל אחת.
ב .בתו תקופת חוזה ,יהיו הגופי המקבלי רשאי להגיש בקשה לשימוש בנכס לתקופה
נוספת.

 .10פיתוח הקרקע
א .הגו יעביר למועצה ולוועדת התכנו המוסמכת ,בקשה להיתר בניה לא יאוחר מ6 +
חודשי לאחר אישור שר הפני ויציג בפני המועצה היתר בניה כדי לא יאוחר מ 12
חודשי לאחר אישור שר הפני.
ב .הגו המקבל את הקרקע יחוייב בפיתוחה בהתא לתנאי ההקצאה ובכפו לכל די – תו
 24חודשי לכל היותר לאחר אישור שר הפני.
ג .א בתו  24חודשי מיו ההקצאה טר הושל פיתוח הקרקע כאמור ,תחזור הקרקע
לידי המועצה.
ד .במקרי חריגי ,בה יוכח על ידי הגו כי עשה מצדו את המירב לפתח את הקרקע ,א
טר השלי את פיתוחה כאמור מטעמי מיוחדי שיירשמו ,רשאית המועצה ,לבקשת
הגו ,לאפשר המש השימוש בקרקע לתקופה מוגבלת של עד שנתיי נוספות .על הגו
המשתמש להתחייב להשלי את הפיתוח עד תו התקופה כאמור .על הגו להגיש בקשת
הארכה כאמור ,לכל המאוחר שישה חודשי לפני תו  24חודשי שנקצבו לפיתוח
הקרקע.
ה .לא עמד הגו בהתחייבותו ,תחזור הקרקע מיידית לידי המועצה .הערה על כ תירש
בספר ההקצאות .הוגשה על ידי הגו בקשה להקצאת קרקע אחרת במהל  5השני
שלאחר תו המועד להשלמת פיתוח הקרקע כאמור ,תית ועדת ההקצאות את דעתה לאי
קיו ההתחייבות כאמור .החליטה ועדת ההקצאות להמלי #על היענות לבקשה ,תנמק
בכתב את המלצתה ,בהתייחס ,בי השאר ,לאמור לעיל.

 .11הפעילות והשימוש בנכס
א .לא תעשה בנכס פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצה הנכס לגו המבקש.
ב .לא תעשה בנכס פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח.
ג .הגו המקבל לא יעשה שימוש פוליטי או מפלגתי או תעמולתי בנכס.
ד .לא תעשה בנכס פעילות הגורמת מטרד בלתי סביר לתושבי הסביבה ,וזאת בהתחשב
בשימוש שיעשה במבנה ובהוראות כל די.
ה .מחלקת ההנדסה תקיי פיקוח על מילוי התנאי להקצאת הקרקע ועל השימוש בה .בי
השאר ,יכלול הפיקוח ביקור בקרקע לפחות אחת לשנה .על הביקור ייער דו"ח על טופס
שייקבע לעניי זה.
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 .12איסור העברת קרקע
לגו המקבל לא תהיה סמכות להעביר את הקרקע או לשעבדה.

 .13פירוק או הפסקת פעילות
במקרה של פירוק הגו המקבל או הפסקת פעילות בנכס מכל סיבה שהיא ,יחזור הנכס מיידית+
כולל החזקה עליו +לידי המועצה בתנאי המפורטי בחוזה.

 .14הנכס בתו תקופת ההקצאה
א .בתו החוזה בי המועצה לגו המבקש ,א בשל תו תקופת חוזה וא בשל הפסקת
חוזה במהל התקופה בתנאי המפורטי בחוזה  ,יחזור הנכס +כולל החזקה עליו+
מיידית למועצה.
ב .המועצה לא תידרש ולא תתבע ולא תשיב כל השקעה שנעשתה בנכס ע"י הגו המבקש.
ג .הגו המבקש מתחייב לפנות את המקרקעי על כל הבנוי בה ולהשיב החזקה לידי
המועצה .בא תידרש המועצה לנקוט בהליכי משפטיי לביצוע הפינוי ,ישפה הגו את
המועצה בכל הוצאותיה לרבות שכר מומחי ויועצי מטעמה.

_______________________
ועדת ההקצאות

