עיריית בית שמש
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין
פרסום קצר (זמני)
עיריית בית שמש ,מודיעה בזאת כי נתקבלה במשרדיה בקשה להקצאת מקרקעין המיועדים
לצרכי ציבור .להלן פרטי הבקשה:
שימוש
פרטי המקרקעין:
שם המבקש:
המבקש:
זכות שימוש בקרקע לשנה אחת
דרכי יוסף
בשטח של  150מ"ר
מקווה
רמת בית שמש
בכתובת אלישע הנביא  50רמה ג
גוש  34515חלק מחלקה .57
580672541
תב"ע בש/160/א חלק ממגרש 503
170ד1

כל המתנגד שההקצאה (תינתן למבקש דלעיל  ,ככול שיש גוף נוסף (ע"ר  /חל"צ) לרשום לעיל
יגיש את התנגדותו במכתב המפרט את הטיעונים המעוניין שהמקרקעין דלעיל יוקצו לשימושו,
להתנגדותו ,תוך ציון שמו כתובתו ומספרי רשאי להגיש למח' נכסים בעירייה בקשה מנומקת
בטופס אלקטרוני ייעודי שיימסר למבקש בפנייה
הטלפון והפקס ליצירת קשר עימו.
לדואר אלקטרוני תוך שהוא מציין את הייעוד
שלשמו הוא מבקש את ההקצאה.

המבקשים את ההקצאה לעצמם יגישו את בקשתם  /המתנגדים יגישו את התנגדותם
לידי משה גרוס במחלקת נכסים
וזאת עד ליום עד ליום כ''ד תשרי תשפ''ב בשעה .13:00
לפרטים ניתן להתקשר לטלפונים 9909844
איתמר ברטוב
יו"ר ועדת הקצאות

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
פרטי המקרקעין:
שם המבקש:
המבקש:
זכות שימוש בקרקע ל 25-שנה
בשטח של  501מ"ר
דרכי יוסף
בית כנסת,
רמת בית שמש זכויות בניה מפלס קומת כניסה (מתוך  2מפלסים) עד  500מ"ר
מקווה
בכתובת אלישע הנביא  50רמה ג
580672541
גוש  34515חלק מחלקה .57
תב"ע בש/160/א חלק ממגרש 503
170ב9

ככול שיש גוף נוסף לרשום לעיל (ע"ר  /חל"צ) המעוניין שהמקרקעין דלעיל יוקצו לשימושו ,רשאי
להגיש למח' נכסים בעירייה בקשה מנומקת בטופס ייעודי שיימסר למבקש בפנייה לדואר אלקטרוני
לכתובת hak@bshemesh.co.il :תוך שהוא מציין את הייעוד שלשמו הוא מבקש את ההקצאה.
המבקשים את ההקצאה לעצמם יגישו את בקשתם לידי משה גרוס במחלקת נכסים
וזאת עד ליום כ''ח חשוון תשפ'''ב  3.11.2021בשעה .13:00
לפרטים ניתן להתקשר לטלפונים 9909844

איתמר בר טוב

יו"ר ועדת הקצאות

