מחלקת נכסים

עיריית בית שמש
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בס"ד
לכבוד
נתיבות ההלכה בית שמש
יחזקאל הנביא  ,49/1אצל אברהם שטרית
בית שמש
א.ג.נ,.
הנדון  :נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור
ועדת הקצאות בישיבתה מס' 157מיום  12/11/19נתנה את אישורה להוצאת פרסום הקצאה עפ"י הפרטים כפי שיופיעו
בנוסח הפרסום הרשום מטה.
את הפרסום יש לבצע בשני עיתונים לפחות כאשר אחד הוא עיתון ארצי והשני הוא עיתון מקומי .גודל המודעה בעיתון
הארצי לא יפחת מ 3X2 -אינצ' ובעיתון המקומי גודל מודעה לא יפחת מ 5X7 -אינצ' ועפ"י נוהל פרסום .2016
את הפרסום יש לבצע בשבוע בו נמסר נוסח זה .במידה ויש עיכוב בפרסום יש לקבל נוסח חדש עם תאריכים מתוקנים.
מפרסם שלא יעמוד בכלל זה פרסומו יבוטל ו/או תקופת ההמתנה לתום פרסום תוארך עפ"י שיקול ועדת הקצאות.
להלן נוסח הפרסום :
עיריית בית שמש
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין
פרסום ראשון
עיריית בית שמש ,מודיעה בזאת כי נתקבלה במשרדיה בקשה להקצאת מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור.
להלן פרטי הבקשה:
שימוש המבקש
פרטי המקרקעין
שם המבקש
נתיבות ההלכה בית שמש  530מ"ר קרקע  700מ"ר זכויות בניה בית כנסת
(בחלוקה לשתי קומות) במגרש 601
ע"ר 580622017
בתב"ע  102-0103192גוש 34357
חלק מחלקה  26רח' אלישע הנביא 17
ככול שיש גוף נוסף לרשום לעיל המעוניין שהמקרקעין דלעיל יוקצו לשימושו ,רשאי להגיש למח' נכסים בעירייה
בקשה מנומקת בטופס אלקטרוני ייעודי שיימסר למבקש בפנייה לדואר אלקטרוני לכתובת hak@bshemesh.co.il :
תוך שהוא מציין את הייעוד שלשמו הוא מבקש את ההקצאה.
בטופס יתבקש מגיש הבקשה לפרט את שמו ,כתובתו ,מס' טל' ,השימוש המבוקש ופרטים נוספים .כמו כן יתבקש לצרף
לבקשה העתק מסמכי היסוד ,אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשה חתימה של המבקש ,אישור משלטונות מע"מ
ומ ס הכנסה כי המבקש מנהל ספרים כחוק ומוכר כמלכ"ר ואישור ניהול תקין מרשם העמותות.
המבקשים את ההקצאה לעצמם יגישו את בקשתם לידי כהן ניסים במחלקת נכסים וזאת עד ליום  25/02/20בשעה
 .13:00לפרטים ניתן להתקשר לטלפונים . 02-9909930 , 02-9909981
מירה מינס
יו"ר ועדת הקצאות
מיד עם פרסום המודעה יש להעביר אל מח' נכסים את העיתונים המקוריים בהם מופיעה המודעה או לפחות את מלוא הדף
המקורי ( רק במידה והוא נושא תאריך מודפס ) .ללא קבלת העיתונים והצילומים (הנדרשים עפ"י הנוהל) במח' נכסים
לא ימשך תהליך ההקצאה.
בכבוד רב,
כהן ניסים
מנהל מח' נכסים.
העתקים :
 תיק עמותה. תיק פרסומים.מחלקת נכסים רח' דרך יצחק רבין ( 4קניון נעימי בנין  ,Cקומה  )2ת.ד  5עיריית בית שמש טלפונים , 02-9909930 :
 02-9909981פקס 02-9909738

