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 נספח ב
 

 __________תאריך:
 
 

 טופס בקשה להקצאת קרקע בכפר יונה
 
 

 : ________________________תד הפעילות בקרקע המבוקשועיי
 

 : _____________________שם הגוף המבקש
 

 _____________________: צורת ההתאגדות
 

 : _______________________כתובת הגוף
 

 :מקומות בהם מקיים הגוף את הפעילות שלו בכפר יונה
_____________ 

 
  _________________כפר יונהכתובת הנכס המבוקש ב

 מספר מגרש ___________ גוש וחלקה____________
 

 :שמות וכתובות חברי ההנהלה של הגוף
 

 שם  תפקיד
 ממלא התפקיד

 כתובת ת.ז

    גזבר 
    ו"חר

    מורשה חתימה
    מורשה חתימה
    מורשה חתימה

 
: פירוט פעולות הגוף המבקש

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 : פירוט פעולות המתוכננות בקרקע המבוקשת
 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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 כמות משתמשים צפויה:
 
 
 

 : תוכניות לפיתוח הקרקע המבוקשת
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 
 

 :פירוט מקורות כספיים מוכחים לפיתוח הקרקע
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
, ת)ממשלה, רשויות מקומיות, קרן העיזבונו פירוט הסיוע הציבורי

הסוכנות היהודית וכדומה( שהוענקו לגוף בשנה הקודמת )תמיכה 
 ממיסים וסיוע שווה כסף וכיו"ב(: כספית, כ"א, הנחות
__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 למבקש ע"י גורם ציבורי? כן/לא ו/או מבנה האם בעבר הוקצתה קרקע
 

 ______________________________היכן ומתי ______ –אם כן 
 
 

 כדלקמן :הגוף המבקש יישא בעלויות הפרסום 
 פרסום ראשון 

 יום לצורך התנגדויות 60פרסום שני לאחר 
 
 

_______________         ____________________
 חותמת וחתימת המבקש                 תאריך  

  
 
 

 ומשפחה של איש הקשר________________________ פרטי שם
 

 __________________  כתובת
 

 __________________ ניידטלפון 
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 :מסמכים נדרשים שיש לצרף

 
תעודה על רישום הגוף או אישור מאת עו"ד של הגוף על המעמד  .1

 המשפטי של הגוף )אם אין תעודה רשמית(

 מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף .2

דו"ח כספי מבוקר של הגוף לשנה שקדמה ומאזן בוחן לתקופה  .3
הכספי המבוקר הנזכר המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח 

יום לפני הגשת הבקשה)הדו"ח חייב  60ומסתיימת במועד של עד 
, חשבונות תלכלול פרטים על נכסי הגוף כולל השקעות, פיקדונו

 בנקים ויתרותיהם(

תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה  .4
מוגשת הבקשה )כולל פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות 

או גופים ציבוריים אחרים, מספר העובדים משרדי ממשלה 
 וההוצאה הכוללת לשכר עבודה(

 אישור על ניהול תקין מרשם העמותות תקף למועד הבקשה.  .5

 אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף .6

 אישור שנתי מרשויות מס הכנסה .7

 הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע )הוכחה למספר פעילים וכדומה( .8
 

 הבהרות
 

 30.6ועד  1.1מ הבקשה מוגשת אם 
 דו"ח כספי לפני שנתיים • 
מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח  • 

יום לפני הגשת  60במועד של עד  הכספי המבוקר המסתיים
 הבקשה

הצעת תקציב לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה כולל פירוט  • 
ממשלה או גופים, מספר עובדים  הכנסות, השתתפות משרדי

 צאות לשכרוהו
 30.9ל  1.7שת בין אם הבקשה מוג

 דו"ח כספי מבוקר לפני שנתיים • 
 דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת • 
מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח  • 

יום לפני הגשת  60במועד של עד  הכספי המסוקר ומסתיימת
 הבקשה

כולל פירוט הצעת תקציב לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה  • 
או גופים, מספר עובדים  הכנסות, השתתפות משרדי ממשלה

 והוצאות לשכר
 או לאחר מכן 1.10אם הבקשה מוגשת ב 

 דו"ח כספי מבוקר של הגוף לשנה הקודמת. • 
מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח  • 

יום לפני הגשת  60במועד של עד  הכספי המבוקר המסתיים
 שה.הבק

הצעת תקציב לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה כולל פירוט  • 
ממשלה או גופים, מספר עובדים  הכנסות, השתתפות משרדי

 והוצאות לשכר


