
  
  נוהלים

        
        
        
        
        

תבחינים להקצאת קרקעות או מבנים תבחינים להקצאת קרקעות או מבנים תבחינים להקצאת קרקעות או מבנים תבחינים להקצאת קרקעות או מבנים 
        ללא תמורה או בתמורה סמלית ללא תמורה או בתמורה סמלית ללא תמורה או בתמורה סמלית ללא תמורה או בתמורה סמלית 

        במועצה מקומית אלפי מנשהבמועצה מקומית אלפי מנשהבמועצה מקומית אלפי מנשהבמועצה מקומית אלפי מנשה
        
        
        

        
        
        
        

        אייר תשע"דאייר תשע"דאייר תשע"דאייר תשע"ד
        2014201420142014מאי מאי מאי מאי 

        
        
        



        
        

        תבחינים להקצאת קרקעות באלפי מנשהתבחינים להקצאת קרקעות באלפי מנשהתבחינים להקצאת קרקעות באלפי מנשהתבחינים להקצאת קרקעות באלפי מנשה
        

 כלליכלליכלליכללי  ....אאאא

        
להלן תבחינים להקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית בתחום מועצה 

ובהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או מקומית אלפי מנשה בכפוף 
בתמורה סמלית החל על היישובים הישראליים באיו"ש וכפי שיותאם באופן שוטף 

  לשינויים ועדכונים שיפורסמו מטעם משרד הפנים מעת לעת.
  

 אחריותאחריותאחריותאחריות  ....בבבב

        
מזכיר המועצה הוא הגורם המופקד על מימוש ההקצאה, הבקרה על התהליך וביטולה 

  רך.במידת הצו
  

 קריטריונים להקצאת קרקעותקריטריונים להקצאת קרקעותקריטריונים להקצאת קרקעותקריטריונים להקצאת קרקעות  ....גגגג

        
ועדת ההקצאות, לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר ברשות, 

  תגבש הצעת תבחינים להקצאת קרקעות בתחום הרשות המקומית.
  התבחינים יהיו שיוויוניים וענייניים בהתחשב בכל חלקי האוכלוסיה בתחום הרשות .

ה הקרקע. הוראות בדבר צהשימושים להם תוקוג התבחינים יכללו הוראות בדבר ס
הקרקע לבין צרכי כלל התושבים, צרכי התושבים המתגוררים בסמיכות היחס שבין 

לקרקע, הוראות בדבר צרכיה המיוחדים של אותה רשות, הוראות בדבר הבטחת נגישות 
  הקרקע ושימושיה לכל התושבים וכיוצ"ב.

  

 עקרונות כללייםעקרונות כללייםעקרונות כללייםעקרונות כלליים    ––––תבחינים תבחינים תבחינים תבחינים   ....דדדד

        
 ע תעשה לפי סדר עדיפויות שתקבע מועצת הרשות.הקצאת קרק .1

שימושים ציבוריים בלבד לגופים מלכ"רים בתחומי החינוך, הרווחה,  –המטרות  .2
הדת, התרבות, הקהילה והספורט וכיוצ"ב. על הפעילות המבוקשת להיות בעלת 
ערך מוסף מבחינת תרומתה לרווחת תושבי אלפי מנשה וסיועה למועצה במילוי 

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

כלל, כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, תוקצה כ .3
הינו מירבי ומיטבי בהשוואה לבקשות  על ידו ההקרקע לבקשת גוף באופן שניצול

 תוך מתן אפשרות לשילוב גופים נוספים, במידת האפשר., אחרות שייבחנו 

לא תוקצה קרקע לשימוש שאינה עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע כפי שנקבע  .4
 בתכנית לפי חוקי התכנון והבניה באיו"ש.

עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה, אולם רשאית ועדת  ולא תאושר בקשה שאינ .5
 ההקצאות להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, על שינוי הפרוגרמה.

שהוכנו של הרשות תכניות אב נושאיות  השימוש המבוקש תואם ומתיישב עם .6
 ויוכנו בתחומים השונים של הפעילות העירונית.

המבוקשת תותאם לאופי האוכלוסיה בשכונה ולצורכי תושבי האזור הפעילות  .7
 בכלל ואלה הגרים בסמיכות להקצאה בפרט.



האזור והמיקום ייבחנו לפי הנגישות למשתמשים ומאזן שטחי הציבור בסביבת  .8
 המוקצים. מקרקעיןה

תינתן עדיפות לבקשה המשלבת את השימוש המבוקש במקרקעין עם פעילות  .9
 אחרת המתקיימת בהם.

מקרקעין פנויים או חלק מהם יוקצו רק אם אין אפשרות לשלב את השימוש  .10
 המבוקש במקרקעין בהם מתקיימת פעילות אחרת.

נה קיים, בקשה המשלבת את פיתוח המקרקעין (בנייה) במסגרת מבתינתן עדיפות ל .11
 וזאת על מנת למצות את זכויות הבנייה במגרשים ציבוריים.

ו/או להם הצלחה מוכחת  תתינתן עדיפות לגופים המוכיחים פעילות אינטנסיבי .12
בתרומה למען הקהילה בתחום השימוש המבוקש, באלפי מנשה או במקומות 

 אחרים בארץ.

כן, לא -. כמולא תעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף .13
 תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרת רווח.

 לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר את הקרקע או לשעבדה לאחר. .14

 או מפלגתית.  בקרקע לפעילות פוליטיתלא יעשה שימוש  .15

עם פירוק הגוף המקבל או הפסקת פעילותו, תחזור הקרקע מיידית כולל החזקה  .16
 עליה אל הרשות המקומית.

וף לכל דין, עם ביטול ההסכם בין הרשות לגוף המקבל, כמפורט להלן, תחזור כפ .17
 הקרקע כולל החזקה עליה מיידית אל הרשות המקומית.

אלפי  לפחות מהמשורתים והמשתתפים בפעילות נשוא השימוש הינם תושבי 90% .18
 תושבי השכונה/ האזור שבתחומם מבוקשת ההקצאה.) הינם 80%-מנשה, ורובם (כ

א תומלץ הקצאה לגוף ציבורי שמענו הרשום מחוץ לאלפי מנשה ואשר ככלל, ל .19
נושאי המשרה (מנהל, גזבר, מזכיר) אינם תושבי היישוב, זולת לגופים  חבריו

 ה הארצית.מציבוריים הפעילים בר

 - בפיתוחה בהתאם לתנאי ההקצאה ובכפוף לכל דין הגוף המקבל את הקרקע יחוייב .20
שנים טרם הושלם פיתוח הקרקע כאמור, תחזור הקרקע  3שנים. אם בתום  3תוך 

 לידי הרשות המקומית, למעט במקרים חריגים כקבוע בנוהל.

 

  
 תבחינים לדיון בבקשה להקצאת קרקע ומבנה לבתי כנסתתבחינים לדיון בבקשה להקצאת קרקע ומבנה לבתי כנסתתבחינים לדיון בבקשה להקצאת קרקע ומבנה לבתי כנסתתבחינים לדיון בבקשה להקצאת קרקע ומבנה לבתי כנסת  ....הההה

        
אלפי מנשה בדבר הצורך  על מבקש ההקצאה לצרף אישור של המועצה הדתית .1

 בבית כנסת במיקום הנכס המבוקש להקצאה.

הצורך בהקצאת המקרקעין לבית כנסת ייקבע בהתאם לאפיונים חילוניים, דתיים או  .2
השכונה/ האזור בהתחשב, בין היתר, באפיוני האוכלוסיה במקום מעורבים של 

 ומניין בתי הכנסת הפועלים בתחומם. 

 רגל מקצות תחום השכונה לבית הכנסת.קיום אפשרות גישה ראויה ב .3

 את בתי הכנסת, כל ימות השבוע ובסופי שבוע.מספר בתי אב/ תושבים שיפקדו  .4

 התאמת גודל המגרש והיקף הבינוי למספר המשתמשים. .5

 קיום בתי תפילה מזרם דומה באותה שכונה, תפוסתם וזמינותם. .6

 מגורי חברי העמותה בשכונה / באזור בהם מבוקשת ההקצאה. .7

 כולות כספיות מוכחות וזמינות לבניית שלד המבנה נשוא ההקצאה.י .8

במידה והוקצו מקרקעין לשימוש בית כנסת, ונמצא כי לא מתקיים מנין מתפללים  .9
 בימים שישי ושבת, יוחזרו המקרקעין למועצה והחוזה יבוטל.

  



  

 / מעונות יום/ מעונות יום/ מעונות יום/ מעונות יוםלדיםלדיםלדיםלדיםייייתבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע לגני תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע לגני תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע לגני תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע לגני   ....וווו

        
קרקע או מבנה לגן ילדים או מעון יום תבוצענה רק לגופים ציבוריים הקצאות  .1

 המפעילים רשת גנים/מעונות.

לא יוקצו קרקע או מבנה למטרת גן ילדים / מעון לילדים שחלה על הוריהם חובת  .2
 .1949-לחוק לימוד חובה, תשכ"ט  3רישום ברשות החינוך המקומית עפ"י סעיף 

 יהיו תושבי אלפי מנשה. מילדי הגן או המעוןלפחות  90% .3

ילדים לכיתה  25 -מספר הילדים בכל כיתה מכיתות הגן / המעון לא יפחת מ .4
        ילדים בכיתת הגן הראשונה. 35דרשו יעל מנת לפתוח כיתה שניה י .הראשונה

 ילדים בסה"כ. 60אולם להפעיל שתי כיתות גן יידרשו לפחות 

מוסד מטעם משרד החינוך או כל של רישוי ממלכתי לרבות סמל גוף או  קיומו .5
 משרד ורשות אחרים.

יכולות כספיות, ארגוניות ומקצועיות של הגוף הציבורי עפ"י מחזור כספי שנתי  .6
 והיקפי פעילות דומה בשנתיים שקדמו לבקשת ההקצאה.

  

ה / קרקע למוסדות תרבות, ה / קרקע למוסדות תרבות, ה / קרקע למוסדות תרבות, ה / קרקע למוסדות תרבות, ננננתבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבתבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבתבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבתבחינים לדיון בבקשה להקצאת מב  ....זזזז
 נוער וספורטנוער וספורטנוער וספורטנוער וספורט

        
ם הפעילות בכלל ובקרקע או במבנה בפרט, ייבחן הצורך הציבורי בהקמת וקיו .1

עפ"י חוות דעת מקצועית של מנהלי היחידות במועצה ו/או במתנ"ס המופקדים 
 פעילות השונים.הוהאחראים על תחומי ונושאי 

 תינתן עדיפות למוסדות תרבות, נוער וספורט התורמים בפעילותם לקהילה. .2

 מלכתי של משרד החינוך.גופי מלכ"רים המוכרים ע"י מינהל הספורט המ .3

 גופי תרבות, נוער וספורט הפועלים בתחומי היישוב אלפי מנשה. .4

 לפחות מהחניכים המשתתפים ומשורתים בפעילות יהיו תושבי אלפי מנשה. 90% .5

 תנועות נוער המוכרות ע"י משרד החינוך. .6

קיום זיקה והתאמה בין גודל המבנה להיקף הפעילות עפ"י מניינם המוערך של  .7
 המשתתפים והמשורתים בפעילות.

 של רישוי ממלכתי או מוסדי ככל שהפעילות מותנית בו. וקיומ .8

  

תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע למוסדות שירותים תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע למוסדות שירותים תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע למוסדות שירותים תבחינים לדיון בבקשה להקצאת מבנה /קרקע למוסדות שירותים  ....חחחח
 חברתייםחברתייםחברתייםחברתיים

        
        כלליכלליכלליכללי

        
לגופים המעניקים שירותים חברתיים תבחינים אלה יחולו על הקצאת מקרקעין  .1

 חלופיים ו/או כתוספת לשירותי הרווחה במועצה.

 ניות מחלקת הרווחה של המועצה.יהמטרות של הגוף הפונה תהיינה בהלימה למד .2

תינתן עדיפות לגוף שהוא בבחינת גוף משלים / משיק / מחליף / בעל ערך מוסף  .3
 למחלקת הרווחה.

 מות לתושבי אלפי מנשה.תינתן עדיפות לגוף המעניק קדי .4

 תינתן עדיפות לגוף אשר לו ניסיון מוכר בפעילות המבוקשת על ידו. .5

  



        
        
        
        
        
        
        

        בתחום ילד, נוער ומשפחהבתחום ילד, נוער ומשפחהבתחום ילד, נוער ומשפחהבתחום ילד, נוער ומשפחההנותנים שירותים הנותנים שירותים הנותנים שירותים הנותנים שירותים גופים גופים גופים גופים 
        

מטופלים לפחות במהלך של  20ו גוף אשר שוהים ב ––––עדוניות לילדים בסיכון עדוניות לילדים בסיכון עדוניות לילדים בסיכון עדוניות לילדים בסיכון מומומומו ....1111
 עדיפות למטופלים תושבי אלפי מנשה. שנה.

בתי אב לפחות במהלך שנה  50 –גוף אשר מטפל בכ   - - - - במשפחה במשפחה במשפחה במשפחה אלימות אלימות אלימות אלימות  ....2222
 בפעילות קבוצתית ופרטנית במטרה למנוע אלימות במשפחה.

בשנה בחיי מטופלים לפחות  50 -גוף אשר מייעץ ל  - - - - חיי נישואין ומשפחה חיי נישואין ומשפחה חיי נישואין ומשפחה חיי נישואין ומשפחה  ....3333
 משפחה ונישואין בתחנות ליעוץ בחיי משפחה ונישואין.

        
        גופים הנותנים שירותים בתחום זקנהגופים הנותנים שירותים בתחום זקנהגופים הנותנים שירותים בתחום זקנהגופים הנותנים שירותים בתחום זקנה

        
גוף אשר נותן שירותי חברה, תרבות ופנאי , שירותי חוק     ––––מועדונים לגיל הזהב מועדונים לגיל הזהב מועדונים לגיל הזהב מועדונים לגיל הזהב  ....1111

 קשישים ומעלה. 30 –למועדונים לגיל הזהב לפחות ל סיעוד 

ומטפל בקשישים עצמאיים מבחינה תפקודית ועד  ןגוף אשר משכ     - - - - מרכז גריאטרי מרכז גריאטרי מרכז גריאטרי מרכז גריאטרי  ....2222
יריו הינם מדי 60% - קשישים סיעודיים, סיעודיים מורכבים ותשושי נפש, ואשר כ

        תושבי אלפי מנשה.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


