
 

 נוהל משרד הפנים –רשויות מקומיות 

 (נוסח משולב)הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית 

בשל הקושי לעקוב אחר התיקונים והשינויים ועל מנת להקל . ל שונים"תוקן מספר פעמים בחוזרי מנכהנוהל המקורי 

 :ל הבאים"שפורסמו בחוזרי מנכ יקוניםהתהנוהל המקורי עם נוסח משולב הכולל בתוכו את ערכנו , על הקורא

 1022/20 – הנוהל המקורי 

 1022020 – תיקונים והבהרות 

 1022/20 – 0' תיקון מס 

 1022020 – 3' תיקון מס 

 102202/ – תיקון מס '/ 

 .. אשר רק האמור בו קובע אינו נוסח רשמי של משרד הפניםנוסח זה  - הבהרה חשובה

  

 לחצו כאןלקריאת תנאי השימוש  –" דין מקומי"כפוף לתנאי השימוש באתר ובתכנים שבאתר זה השימוש בנוסח משולב 

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200105_02.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200206_017.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200407_04.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200507_01.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200704_02.pdf
http://dinmekomi.com/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8/
http://dinmekomi.com/
http://www.facebook.com/dinmekomi?v=wall
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