מועצה מֱקומית ֱקרית יערים

רח' הגר"א ֱ 25קרית יערים www.kiryatyearim.muni.il

הוִדעה עֹל הארכת מועִד פרסום ראשון ֹלהגשת בֱקשה ֹלהֱקצאת ֱקרֱקע

נוכח התפרצות נגיף הֱקורונה בישראֹל וֹלאור הנחיות משרִד הבריאות ותֱקש"ח ,מועצה מֱקומית ֱקרית יערים )ֹלהֹלן" :המועצה"(
מתכבִדת ֹלהוִדיע בזאת עֹל הארכת מועִד ֹלהגשת בֱקשות ֹלהֱקצאת מֱקרֱקעין במגרשים המפורטים ֹלהֹלן:
מספר כיתות
מטרת השימוש
כתובת
מגרש תכנית
חֹלֱקה
גוש
גנ"י חינוך מיוחִד בנים  4כיתות גני יֹלִדם
אוזנײם ֹלתורה 3
152-0380717 100
150 29539
 4כיתות גני יֹלִדים
גני יֹלִדים בנות
אוזנײם ֹלתורה 9
152-0380717 100
144-146 29539
כיתה אחת.
גן יֹלִדים בנות
אוזנײם ֹלתורה 7
152-0380717 100
144 29539
שתי כיתות גנ"י
גני יֹלִדים בנות
הִדגן 7
הֹל/111/א
36
128 29539
שתי כיתות גני יֹלִדים
גני יֹלִדים בנות
הרי"ף 4
152-0083295
8
101 29539
כיתה אחת
גן חינוך מיוחִד בנות
אוזנײם ֹלתורה 7
152-0380717 100 152 ,150 ,148 ,146 29539
בי"ס יסוִדי בנים
אוזנײם ֹלתורה 3
052-0380717 100 152 ,150 ,148 ,146 29539
שתי כיתות גנ"י
גני יֹלִדים בנות
הֹל/111/א
33
154 29539
שתי כיתות גנ"י
מורִדות בית החֹלמה גני יֹלִדים בנות
152-0178194
1
269 29536
מנִדי"ם ,שתי כיתות
גני יֹלִדים ,בנות
הֹל/111/א
33
154 29539
גוף המבֱקש כי הֱקרֱקע תוֱקצה ֹלו והכוֹל בכפוף ֹלהוראות התב"ע והתבחינים שאושרו עֹל יִדי מֹליאת המועצה ביום  13בפברואר 2020
ונוהֹל משרִד הפנים "הֱקצאת ֱקרֱקעות ומבנים ֹלֹלא תמורה או בתמורה סמֹלית" ,מוזמן בזאת ֹלהגיש בֱקשתו עֹל הטפסים המיועִדים ֹלכך
ואשר ניתן ֹלֱקבֹלם במשרִדי המועצה ברח' הגר"א  25או באתר המועצה שכתובתו kiryatyearim.muni.il
המועצה תתחשב בבחינת הבֱקשות בניסיונו ,כישוריו ומיומנותו שֹל המבֱקש .את הבֱקשה יש ֹלהגיש באופן מֹלא ,יחִד עם כֹל המסמכים
הנִדרשים ,עִד ֹלא יאוחר מתוך  60יום ממועִד פרסום מוִדעה זו ֹלֹלשכת מזכיר המועצה במסירה יִדנית בכתובת רח' הגר"א ֱ 25קרית יערים.
ֹלפרטים נוספיםsarip@yearim.co.il. :
אין בהוִדעה זו משום התחײבות מצִד המועצה ֹלהֱקצות את המֱקרֱקעין ֹלגוף כֹלשהו.
הרב יצחֱק רביץ  -ראש המועצה
ועִדת הֱקצאות  -מועצה מֱקומית ֱקרית יערים

