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     רחובות תריייע                             
 ושכירויותנכסים אגף                       

 80-9297282פקס  80-9297127-92, טל' 24117רחובות  41לוין אפשטיין רח' 
 

 בקשה להקצאת מבנה/קרקע עירוניים 
 "ילדים של אגודת ישראל רשת גנילעמותת  "

 )פרסום ראשון(. גיש בקשה להקצאת מבנה/קרקעפרסום בדבר זכות הציבור לה
 

בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקע/מבנים" של משרד הפנים, עיריית רחובות מביאה בזאת 
 לידיעת הציבור כדלקמן:

 
 ע"ר "רשת גני ילדים של אגדת ישראל"רחובות התקבלה פניה מאת עמותת בעיריית 

 הבאים: יםמבנהלהקצאת  ,908808852
 

מ"ר  7..0בשטח של  )נתיבות משה( פרזרחי ממבנה בית סחלק ממבנה צפון מ .1
, 58מחלקה  , חלק.795, בגוש רייפןברחוב , מ"ר 278החצר הסמוכה בשטח של ו

עד לתאריך מיום חתימת ההסכם וה שנעד ופה של , לתקגן ילדיםלמטרת הפעלת 
 .תותקופות נוספ 7 -באותה שנת הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב 1.0

שים העירונית )כפי שאושרה על ידי מועצת העיר( נקבע כי השימו גרמהבפרו
כיתות בי"ס על יסודי, כיתת חינוך מיוחד,  50( הם : 0החסרים באזור )אזור 

 רבות, קהילה, רווחה ודת.מחסור במבני ת
. השימוש המבוקש תואם 1880בנייני ציבור לפי תב"ע רח/לייעוד המקרקעין: שטח 

 /יח. 2888פרה רח/מסש את התב"ע שבתוקף
 

מ"ר והחצר הסמוכה  170ח של ר )בית יעקב( בשטחלק דרומי ממבנה בית ספ .2
, למטרת 905חלק מחלקה  5089, גוש 5מ"ר, ברחוב יעקובזון  188בשטח של 

 1.0עד לתאריך מיום חתימת ההסכם וה שנעד ופה של לתקהפעלת שני גני ילדים, 
 .תותקופות נוספ 7 -להארכה בבאותה שנת הלימודים עם אופציה לעירייה 

שים בפרוגרמה העירונית )כפי שאושרה על ידי מועצת העיר( נקבע כי השימו
 77כיתות גני ילדים,  15כיתות מעונות יום,  19( הם : 7החסרים באזור )אזור 

, מחסור במבני כיתות חינוך 0כיתות בי"ס על יסודי,  .9כיתות בי"ס יסודי, 
 .רבות, קהילה, רווחה ודתת

. השימוש המבוקש /ד998בנייני ציבור לפי תב"ע רח/לייעוד המקרקעין: שטח 
 /יח. 2888שמספרה רח/ תואם את התב"ע שבתוקף

 
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשה להקצאת המבנה/קרקע  הנ"ל כמפורט 

 בתב"ע ובפרוגרמה.
 

ים ממועד פרסום זה ימ 8., תוך ידניתלהגיש המבנה/קרקע יש  את הבקשות להקצאת
 רחובות.  17ב',  רחוב לוין אפשטיין  לאגף נכסים בעיריית רחובות קומה

 . 80-5552989פקס:  80-5552750טלפון: 
 
 
 

 בברכה                                                                                17/5/2828    
 יוסי כפיר                                                                                  תאריך      

 מנהל אגף נכסים ושכירויות                                                                                      
 ומזכיר ועדת הקצאות קרקע                                                                                     

            

             


