
 
 קוד 

 מפתח
 במשבצת תעסוקה - החקלאי במגזר נוסף שימוש 3.1.2.2.3
 מיזמים לאנרגיה מתחדשת במשבצת -שימוש נוסף במגזר החקלאי  3.1.2.2.6

 

 

 5מתוך  1עמוד 
 

 רשות מקרקעי ישראל

www.land.gov.il    |      :שער הממשלה:      |    *5575/  9533333-03מוקד טלפוניwww.gov.il  

 

  שובים חקלאייםית יבמשבצ בקשה להקצאת קרקע לתעסוקהטופס 

          *שדה חובה

 :ישוב החקלאיהת אגוד*פרטי  .א

 

משבצת מספר תיק מספר חוזה/  מספר אגודה האגודה שם
 ברמ"י

                  
 

 
 :האגודהעם  פרטי התקשרות*         

 :)מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו( ת למשלוח דוארכתוב

 ת.ד. מיקוד דירה מספר רחוב ישוב

                                    

 

 פקס נייד טלפון טלפון דואר אלקטרוני שם איש הקשר

                              

                              

 ות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו/או במסרוןאני מסכים לקבל הודע      

 
 לא   כן      (ד"עו שאינו ובין ד"עו שהוא בין מייצג כל -כוח בא) ח?ובא כידי על  תמיוצגהאגודה האם * .ב

 :חוכ פרטי בא  

 שיון )לעו"ד(ימספר ר או          מספר ת.ז  שם משפחה שם פרטי

                  
 

 :עם בא הכוחפרטי התקשרות * 

 :)מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו( כתובת למשלוח דואר

 ת.ד. מיקוד דירה מספר רחוב ישוב

                                    

 

 פקס טלפון נייד טלפון דואר אלקטרוני

                        

 ר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו/או במסרוןאני מסכים לקבל הודעות בדב      

 

 במקרה בו מבוקש לערוך את העסקה מול תאגיד שהאגודה הינה בעלת שליטה בו: .ג
 

 כתובת התאגיד מספר ח.פ. התאגיד שם

        
 

 
 :  ים(יקות הרלוונטהמקום אינו מספיק, צרף נספח ובו פירוט כל הגושים והחלאם ) נשוא הבקשה / פרטי הקרקע המבוקשת .ד

 גודל השטח*   מספר מגרש תוכנית חלקה* גוש* ישוב*
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 :משבצת האגודהבשטח  קיימותעסקות תעסוקה  פרטי .ה

 
 :מבוקשתהפעילות ה .ו

 

 הקצאה חדשה ☐

 הרשאה לשימוש חורג ☐
 

 
 האגודה:מה מטעם מורשי חתי –הצהרת המבקש *  .ז

 

 כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים. אני מצהיר
 ידוע לי כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה, הבקשה תוחזר אלי ללא טיפול ברשות מקרקעי ישראל.

וסמכת, בין היתר, לדחות את ידוע לי כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל, אשר מ
 הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

  חתימה       שם פרטי ומשפחה

  חתימה       שם פרטי ומשפחה

   

        תאריך 
 
 

 
 :מטעם האגודהכי החתומים הם מורשי חתימה  באגודה* אישור עו"ד  .ח

       מאשר כי ביום        מ.ר       , עו"דהח"מ אני

       ת.ז       'י החתומים מעלה מר/גביבפנוחתמו הופיעו 

       ת.ז       'מר/גב            

מורשי החתימה מטעם האגודה ומוסמכים לחתום על בקשה זו  אשר הינםישית/ שזיהיתים ע"פ ת.ז, המוכרים לי א
 הבקשה המפורטת לעיל. האסיפה הכללית של האגודה אישרה את כמו כן, אני מאשר כי .הממטע

  חתימה וחותמת         תאריך

 
 

 לתשומת לבך!

הכוללת לפחות שם פרטי, שם משפחה ומס'  עו"דהטופס ייחתם בחתימה וחותמת המבקש מיוצג ע"י עו"ד, הבמקרים בהם  •

 רשיון.

 .עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה •

 
 

  

 שטח העסקה  אישור העסקהמועד  מס' תיק רמ"י מטרת העסקה
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 : רשימת מסמכי חובה         

 

 כמות מקור / העתק המסמך 

 ות ישובים חקלאייםטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית במשבצ 

 מלא וחתום

 1 העתק

 1 העתק אצל רשם האגודותהאגודה תעודת רישום  

 -אישור האסיפה הכללית 

 לביצוע הפעולהשל האגודה אישור האסיפה הכללית 

 יש לציין את התאריך של הדיון של האסיפה-
 1 נאמן למקור /מקור

 נסח רישום 

חודשים קודם להגשת הבקשה )כאשר הזכויות  6נסח רישום עדכני אשר הונפק תוך 

 )רשומות בלשכת רישום המקרקעין במקרקעין

 1 העתק

  חוכ ייפוי 

 חוכ בא ידי על תמיוצג אם האגודה-
 העתק נאמן למקור /מקור

 למקור נאמן העתק.א
 ד"עו ידי עלחתום ומאומת 

 הכח שאימת את ייפוי

 למקור נאמן העתק .ב
 ד"עואחד מ ידי עלמאושר 

הנמנה על מיופי הכח בגוף 
 הכח ייפוי

 – נאמן למקור העתקג. 
 נוטריון ידי על חתום

1 

 אישור הסוכנות היהודית 

 צדדי בחוזה תלת-
 1 העתק

 צו ביטול עיקול 

  אם קיים עיקול -
 1 נאמן למקור /מקור

 אישור משקם 

 אם קיים פסק דין של משקם -
 1 למקורנאמן  /מקור

 סילוק משכנתאאישור  

 או

 לביצוע העסקה מהגורם המלווהמכתב הסכמה 

 אם קיימת התחייבות לרישום משכנתא -

 1 נאמן למקור /מקור

 דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית 
 (בעסקה על בסיס היתר לשימוש חורג)לא נדרש 

 1 העתק

המדידה והנחיות  בהתאם לתקנות בדיסק  DWGמפת מדידה מצבית בצרוף קובץ  

 המרכז למיפוי ישראל המבוצעת ברשת ישראל; 

 תקפה במהלך החצי השנה האחרונה; 

 חתומה ע"י מודד מוסמך; 

 בהנחיות כדלקמן:

 רקע אנליטי של גושים וחלקות -
 גבולות מגרשים על פי תוכנית בתוקף וטבלת שטחים -
 תרשים סביבה -

 1 מקור + דיסק
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 ר(איתור מדויק של השטח המבוקש למדידה )פוליגון סגו -
 (לדוגמה באתר הרשותמפת מדידה )

 עדה המקומיתוי הול ידתשריט חלוקה מאושר ע 

 נדרש רק במקרה שהשטח המבוקש אינו חלקה בשלמות או מגרש בשלמות -
 1 העתק

 

מסמכים נוספים הנדרשים בעסקה שנערכת על שם תאגיד שאינו אגודת  

 הישוב החקלאי:
  

 תעודת האגד של התאגיד 
 1 העתק

 אגידתזכיר הת 
 1 העתק

  תקנון התאגיד 
 1 העתק

  דוח רשם החברות 
 יום קודם הגשת הבקשה 30ונפק תוך הש-

 1 העתק

 פרוטוקול תאגיד 

 1 נאמן למקור /מקור  ה, כולל פירוט מורשי החתימההפעולאישור ביצוע ל התאגיד תפרוטוקול הנהל

יותר  בידי יחיד אחד או (M05.02 )כהגדרתה בנוהל בו שהשליטהתאגיד  
 :שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל

  תצהיר זכאות לעלייה  -לעלות על פי חוק השבות  זכאיאם 

רשימת מסמכים נדרשים בבקשות  -לעלות על פי חוק השבות  זכאי אינואם 
 להקניית/העברת זכויות לזרים

 1 נאמן למקור /מקור

 1 :יצור חשמלמסמכים נוספים הנדרשים לעסקה למטרת י 
  

 במקריםרלוונטי רק ,  תעריף המאושריםעל ההספק וה רשות החשמל אישור 

 1 העתק בהם נקבע התעריף על בסיס מכרז

  כולל ההספק לרשתהמתקן המבוקש חיבור  לעאישור חברת החשמל  

 1 העתק רק בייצור חשמל סולארי או טורבינות רוח-

 -תצהיר בגין היקף ייצור המתקן הסולארי  

ות החשמל הכולל אגירה במקרים בהם הקמת המתקן הוא על בסיס מכרז רש

(DC) 

 1 מקור

 (DCההספק המותקן )המפרטת את  בקשה להיתר בנייה 

 1 מקור בשילוב אגירהרק בבקשה לייצור חשמל סולארי -

 חקלאית פעילה חממהגג או חזית הקמת מתקן סולארי על ל בקשה - תצהיר 

 נדרש בהתאם לנושא הבקשה 
 1 מקור

 י על גגאגירת אנרגיה נלווה למתקן פוטו וולטאהקמת מתקן בקשה ל - תצהיר 

 נדרש בהתאם לנושא הבקשה
 1 מקור

 2מסמכים נוספים הנדרשים בעסקה על בסיס היתר לשימוש חורג: 
  

 אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה לשימוש חורג 
 בבקשה לעסקה ע"פ היתר לשימוש חורג -

 1 העתק

 בנייהבקשה להיתר  
 1 העתק

 3י חיים מחו"ל:מסמך נוסף נדרש בעסקה למקום הסגר ליבוא בעל 
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  ופיתוח הכפר המלצת משרד החקלאות 

 הכוללת את אישור השירותים הווטרינריים לרבות בהתייחס לצער בעלי חיים-
 1 העתק

 
לא ניתן יהיה לסיים את הטיפול  םהשלמה אותם ניתן להשלים במהלך הטיפול בבקשה, אולם ללא הגשתרשימת מסמכי 

 בבקשה:
 

 ותכמ מקור / העתק המסמך 

 4ערבות בנקאית 

 מקור (לאחר אישור העסקהתוגש בלבד ) בבקשה לשימוש חורג -
1 
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