עיריית פתח-תקוה
ועדת הקצאות

הודעה בדבר אפשרות להקצאת מבנים/קרקע בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או
בתמורה סמלית
פרסום עפ"י הנוהל המקוצר
ניתנת בזאת הודעה כי בעיריית פתח-תקוה התקבלו הבקשות המפורטות להלן להקצאת נכסים לפעילות לטובת הציבור כמפורט להלן :
תאור משתמש/מבקש

כתובת

שכונה

גוש

חלקה/ח"ח

שימוש/מבוקש

תקופה

עמותת בית הכנסת
המרכזי  -כפר גנים ג',
פ"ת
ע"ר 580453462
עמותת שובו
RETURN
ע"ר 580264208

רחוב מסקין

כפר גנים ג'

6712

654

בית כנסת ומרכז קהילתי
תורני

שנה אחת

רחוב עין גנים
71

עין גנים

6406

23,40

הסדרת שימוש במבנים
יבילים למטרת בי"ס על
יסודי לבנות

שנה אחת

רחוב שלום
דורני 1

שיפר

6355

835,836

מבנה יביל ושטח חצר
שישמשו כמועדון נוער

שנה אחת

עמותת הסתדרות הנוער
העובד והלומד ליד
הסתדרות העובדים
הכללית החדשה ע"ר
580297075

עמותת הסתדרות הנוער
העובד והלומד ליד
הסתדרות העובדים
הכללית החדשה ע"ר
580297075
עמותת עזר מציון ע"ר
580079978

עמותת נעם  -עמותה
לקידום החינוך התורני
ע"ר 580080372
עמותת מרכז הנוער
לחינוך ותרבות ידידי
בית"ר פ"ת
ע"ר 580061430

מבנה יביל ושטח חצר
שישמשו כמועדון נוער

שנה אחת

רחוב גיסין

נווה גן

6366

4

שנה אחת

רחוב השושנים

בר יהודה

6373

714

סניף עזר מציון  :השאלת
ציוד רפואי ושיקומי,
אספקת ארוחות חמות
לחולים ולבני
משפחותיהם ,לקשישי
ולאנשים עריריים ,הסעת
מוגבלי תנועה
באמבולנסים ורכבים,
עזרה בקהילה ,שירותים
ייעודיים לקשישים ונפגעי
נפש ,סיוע ותמיכה
בבי"ח ,מערך מחוברים
לחיים פ"ת ,מועדון
קשישים ,מועדון לחולי
אלצהיימר

רחוב אמסטרדם
13

נווה גנים

6372

44,407

בי"ס יסודי ו 2-כיתות
גנ"י

שנה אחת

רחוב אביאל 3

מרכז העיר
צפון

6361

445

מועדון נוער

שנה אחת

גופים ציבוריים המעוניינים לקבל זכות שימוש למטרה הנ"ל או למטרות אחרות ,או להביע התנגדות מוזמנים להגיש בקשה בכתב לאגף נכסי העירייה בעיריית פתח-תקוה ברח'
העלייה השנייה  1פתח-תקוה טל'  03-9052732/3בפקס  ,03-9052791בדוא"ל  nehes@ptikva.org.ilאו באמצעות אתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה
 www.ptikva.org.ilוזאת לא יאוחר מתום  14ימים ממועד פרסום זה .

פרסום ראשון
ניתנת בזאת הודעה כי בעיריית פתח-תקוה התקבלו הבקשות המפורטות להלן להקצאת נכסים לפעילות לטובת הציבור:
תאור משתמש/מבקש

כתובת

שכונה

גוש

חלקה/ח"ח

שימוש/מבוקש

תקופה

הערות

עמותת חו"ם  -חסד
ומשגב פ"ת ע"ר
580421600

מאחורי רח'
אהרון ברט 2

אזור
התעשיה
קרית אריה

6364

167

מחסן לאחסון משטחי
מזון ,אריזת סלי מזון
וחלוקתם לנזקקים ,חצר
לחניה ותמרון לפריקה
וטעינה

שנה אחת

מדובר על הצבת מבנה
יביל בקרקע עירונית

גופים ציבוריים המעוניינים לקבל זכות שימוש למטרה הנ"ל או למטרות אחרות ,מוזמנים להגיש בקשה בכתב לאגף נכסי העירייה בעיריית פתח-תקוה ברח' העלייה השנייה 1
פתח-תקוה טל'  03-9052732/3בפקס  ,03-9052791או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה  www.ptikva.org.ilוזאת לא יאוחר מתום  60ימים ממועד פרסום
זה .

פרסום שני
ניתנת בזאת הודעה כי בעיריית פתח-תקוה התקבלו הבקשות המפורטות להלן להקצאת נכסים לפעילות לטובת הציבור כמפורט להלן :
תאור
משתמש/מבקש

כתובת

שכונה

גוש

חלקה/ח"ח

שימוש/מבוקש

תקופה

הערות

עמותת אהבת אחים
פ"ת
ע"ר 580303170
עמותת ישיבות

רח' שלומציון 14

חן הצפון

6399

291,292

בי"כ ומרכז קהילתי
לציבור הספרדי בחן
הצפון

 10שנים

רח' קרול 20

קרול

6362

152

הקמת בית כנסת נוסף
בתוך מתחם הישיבה

 10שנים

פאר משה
ע"ר 580106763

עמותת ביה"כ
הספרדי בשכונת

רח' מנחם בגין
פינת רח' הרז"ה

הדר גנים

5481

85

בית כנסת ,פעילות
תורנית ,שיעורי תורה,

יוצאי חברון ע"ר

תפילות ,כנסים תורניים

580429595

וגמ"ח.

עמותת על"ה זהב -
עמותה למען
הקשיש ע"ר
580037422
תנועת בני עקיבא
בישראל
ע"ר 580040343

שנה אחת

סמילנסקי 4

מרכז העיר

6382

290

מועדון גימלאים

שנה אחת

רחוב שמואל
הנגיד

חן הצפון

6399

287

מועדון נוער

שנה אחת

הקרקע הוקצתה לעמותה
בשנת  ,2007מדובר
בבקשה להסדרת שימוש
לפני תום מועד החוזים
העמותה מבקשת לבנות
בי"כ נוסף בתוך מתחם
הישיבה מבלי להרחיב את
גבולות ההקצאה ,בהתאם
לתשריט הנמצא בתיק
הנכס ,וזאת ע"מ שהוא
ישמש לתפילה לתלמידי
הישיבה וכן לציבור הרחב
מהשכונה
מדובר על הקצאת חלק
ממבנה בשטח של כ280 -
מ"ר בקומת הקרקע בצידה
הדרומי של החלקה
בתשריט המבנה ניתן לעיין
במשרדי אגף נכסי העירייה

מאחר ובעקבות מודעה שפרסמה העירייה לא התקבלו בקשות נוספות להקצאת המבנים/קרקעות הנ"ל ,שוקלת העירייה להקצותם לעמותות המפורטות לעיל.

כל המעוניין להתנגד להקצאה הנ"ל מוזמן לפנות בכתב לאגף הנכסים בעיריית פתח-תקוה לפי הכתובת  :רח' העלייה השנייה  1פתח-תקוה טל'  03-9052732/3 :בפקס 03-
 9052791או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה  www.ptikva.org.ilוזאת לא יאוחר מתום  45ימים ממועד פרסום זה.

אין בפרסום זה משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.
ועדת הקצאות
עיריית פתח-תקוה

