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 חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: .ג
 .)תעודה על רישום הגוף )מאושרת ע"י היועץ המשפטי של הגוף 

 .מסמכי יסוד מעודכנים 

  תקין, מאת הרשם הרלבנטי.אישור על ניהול 

  :דוחות כספיים ומאזנים כמפורט להלן 



 הדו"ח הכספי המבוקר של הגוף לשנה שקדמה  -3..6עד  1.1-אם הבקשה מוגשת מ
ן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח זלשנה הקודמת, ומא

 יום לפני הגשת הבקשה. 61הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 

  דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה  – 3..6-ל 1.1אם הבקשה מוגשת בין
הקודמת, דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום 

 61שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 
 ימים לפני הגשת הבקשה.

 ח כספי מבוקר של הגוף לשנה דו -או לאחר מכן .1.1-אם הבקשה מוגשת ב"
הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי 

 יום לפני הגשת הבקשה. 61המבוקר ומסתיימת במועד של עד 

  ,בכל מקרה יכלול הדוח הכספי פרטים על נכסי הגוף כולל השקעות, פקדונות
 חשבונות בבנקים ויתרותיהם.

 ף אשר טרם התחיל בפעילותו רשאית הגוף לפטור אותו מהגשת במקרה בו מדובר בגו
 דו"ח כספי כאמור.

 

 כולל פירוט מלא של ההכנסות  תקציב מאושר או הצעת תקציב, לשנת הכספים הנוכחית(
חרים, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר אהשתתפות משרדי ממשלה או גופים ציבוריים 

 עבודה(.

 ת מס ערך מוסף.אישור מעמד הגוף מאת רשויו 

 .אישור שנתי מרשויות מס הכנסה 

 במקרים הרלוונטיים ובהתאם לדרישת העירייה. -הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע 

 ;שמות וכתובות חברי ההנחהלה של הגוף, גזבר, רו"ח ושל מורשי החתימה של הגוף 

 ;אישור רו"ח /עו"ד בדבר מורשי החתימה של הגוף 

  הבקשה;תעודת מלכ"ר תקפה למועד הגשת 

 רשימת מתפללים הכוללת תעודת זהות, גיל וכתובת; -לבקשת הקצאה של בית כנסת 

 ;כל מסמך אחר שיידרש על ידי העירייה 
 

 : המסמכים הבאים ההקצאה דורשת פיתוח המקרקעין יש לצרףאם  .ד
 דו"ח המפרט עלות ביצוע הפרוייקט, בינוי +פיתוח. 

 ח המפרט את עלות פיתוח המקרקעין"דו. 

   כנית כספית למימון, ציוד ואחזקת המבנה ותפעולו, בהתאם לשימוש המיועד.הצגת ת 

 ( לפיתוח הקרקע )(.111%הצגת מקורות מימון מוכחים )להנחת דעת העירייה 

 

 

 התחייבות הגוף המבקש: .ה
  על תיקוניו, אם הוגשה על ידינו פנייה   5/1111ידוע לנו כי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים

 לשאת בעלות הפרסום בגין בקשת ההקצאה. המבקש הלקצאה, על הגוף

  ידוע לנו כי הסכם הקצאה כפוף לאישור מועצת העיר וכי הליך ההקצאה כולו הינו בכפוף
לאישור שר הפנים הכל בהתאם להוראות פקודת העיריות ]נוסח חדש[ והוראות משרד 

 הפנים.

להקצות התחייבות של העירייה  אין בקבלת ו/או מילוי טפסי הבקשה,
 .םמקרקעין כלשה

__________ 
 תאריך

____________________________ 
 שם מלא וחתימת מורשה החתימה

 הגוף המבקש, וחותמת הגוף המבקש שם



 


