
 
 
 
 
 

                                                                               
 

 
 עיריית רמת השרון

                                                           
 ועדת הקצאות  

26.8.2021 
 
 

 למוסדות ציבוריים  ו/או מבנים הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע 
 

 קרקע ומבנה  הקצאת  בדבר פנייה התקבלה השרון רמת בעיריית כי, הציבור לידיעת  בזה מובא

 (.  ""הליך הקצאה לתקופה קצרה  : להלן)  לנוהל הקצאות קרקע ומבנים )א(7סעיף לפי  .בלבד שנהל              
 

 העמותהשם 
               

כתובת  מטרת ההקצאה  
 הנכס

 הערה וחלקה /גוש 

 עמותת צ'יימס ישראל 
 580188894ע"ר  

 

הקמת מעון יום  
שיקומי לפעוטות  

 בעלי מוגבלות 

 17מוריה  
 

הסבת שימוש   150ח"ח    6417
במבנה גן  

 הילדים הקיים 
 
 

כל המתנגד להקצאה  לאותו השימוש או מטרות אחרות או  כל המעוניין שהמקרקעין דלעיל יוקצו לשימושו

  14.9.2021 ליום:עד  ממועד פרסום זה  יום 14תוך  התנגדותו  את בקשתו או יגיש להלן: פרסום קצר( ) הקצרה

   תוך ציון שמו, כתובתו, ומס' טל'. להקצאה  הטיעונים להתנגדותבקשתו להקצאה או במכתב המפרט את 

 

 

לנוהל הקצאות   7לפי סעיף  למוסדות ציבוריים ו/או מבנים אפשרות להקצאת קרקע הודעה בדבר 

 : שלהלן בטבלה כמפורט ותלמטר  קרקע ומבנים

 שם העמותה
               

כתובת  מטרת ההקצאה  
 הנכס

 הערה וחלקה /גוש 

 עמותת צ'יימס ישראל 
 580188894ע"ר  

 

הקמת מעון יום  
לפעוטות  שיקומי 

 בעלי מוגבלות 

 17מוריה  
 

הסבת שימוש   150ח"ח    6417
במבנה גן  

 הילדים הקיים 
 מ.ד.א בישראל 

 589104751ע"ר 
איוש והפעלת נקודת  
 הזנקה לאמבולנסים 

הסדרת שימוש   200ח"ח    6551 9בית הילל 
 קיים 

 

  את   להגיש   עליהם,  אחרות  למטרות   או  השימוש  לאותו   זו  להקצאה   בקשה  להגיש  המעוניינים   גופים  ישנם  אם

 18.11.2021: ליום עד    זה פרסום ממועד יום  60 בכתב תוך הבקשה

 

 . ,  רמת השרון71לפי הכתובת: רח' אוסישקין   GIS-וה  העירייה   נכסי אגףאת הבקשות יש לשלוח ל 

 03-5483830 לפרטים נוספים ניתן להתקשר 

 

  שפורסם "  סימלית  בתמורה  או  תמורה  ללא  ומבנים  קרקעות  הקצאת   נוהל"   להוראות   בהתאם   מבוצעת   זו   הודעה 

 "(.הנוהל :"להלן) לו נוספו אשר והתיקונים  5/2001  הפנים  משרד ל" מנכ חוזר  במסגרת

 . הקרקע  להקצאת כלשהי  בקשה לקבל  התחייבות משום  העירייה של זה בפרסום אין

 
   ההקצאות ועדת       

 עיריית רמת השרון 


	הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים
	הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים  לפי סעיף 7 לנוהל הקצאות קרקע ומבנים  למטרות כמפורט בטבלה שלהלן:

