וועדת הקצאות
עיריית לוד

בס"ד

תאריך _________

טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה
עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD

בניין העירייה
כיכר קומנדו 1
ת.ד 401 .לוד 71270
City Hall
1, kikar Ha'komando
P.O.B 401 Lod 71104
דוא"לMai l: / :
ko b i a @ l o d . m u n i . i l
טל פ ון 0 8 - 9 2 7 9 9 3 7 :
פ קס 0 8 - 9 2 7 9 0 9 1 :

כתובתנו באינטרנט:
www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר :
יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת
מערי כנען שנכבשו ע"י
תחותימס השלישי
( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד
קומנדו  89של צה"ל,
במהלך "מבצע דני",
ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף,
בצומת דרכים בין ת"א
לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 78,000-תושבים
________________
סמלה של העיר צוייר
ע"י זאב פבזנר .הסמל
מתאר את אופייה
החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של
העיר .מתחת לשער
רחב הפתוח בפני
באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם"
(מתוך ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר,
ורבים מן העולים אשר
שבו לארץ ישראל,
קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את
פרנסתם.

 .1אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .טלפון____________ :
המשמש בתפקיד _____________ פונה אליכם בשם ________________
בבקשה לחכור קרקע/מבנה בכתובת _______________ ובשטח _______
בגוש_________ חלקה _______ ובבעלות עיריית לוד ,
מטרת ההקצאה _______________________.
 .2פרטי המבקשים:
שם הגוף ___________________________________
צורת ההתאגדות ______________________________
כתובת רישמית _______________________________
פרטי חברי ההנהלה גזבר ומורשי חתימה _________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
פרטי התקשרות( :טלפון,מייל)__________________________________
 .3פירוט תכנון הפיתוח בקרקע :
הפעילות המתוכננת בקרקע ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
תוכנית פיתוח _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
מקורות תקציביים ___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
פירו ט הסיוע הציבורי למימון הפרוייקט _____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

________________

לוד-פסיפס של תרבויות

וועדת הקצאות
עיריית לוד

בס"ד

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD

בניין העירייה
כיכר קומנדו 1
ת.ד 401 .לוד 71270
City Hall
1, kikar Ha'komando
P.O.B 401 Lod 71104
דוא"לMai l: / :
ko b i a @ l o d . m u n i . i l

 .4המסמכים הנדרשים:


תעודת רישום עמותה עדכנית המאושרת על ידי רשם העמותות.



שמות וכתובות חברי הנהלת העמותה ואישור בתוקף מאת רו"ח
של מורשי החתימה.



תקנון עמותה עדכני חתום ומאושר ע"י רשם העמותות/משרד המשפטים.



אישור על ניהול תקין מאת רשם העמותות.

כתובתנו באינטרנט:



דו"ח כספי מבוקר לשנה קודמת.

www.lod.muni.il



תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת הכספים הנוכחית.



אישור מע"מ.



אישור מס הכנסה.



חוות דעת והמלצות לנחיצות הפעילות המבוקשת בקרקע מהגופים

טל פ ון 0 8 - 9 2 7 9 9 3 7 :
פ קס 0 8 - 9 2 7 9 0 9 1 :

לוד
ראש העיר :
יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס

המעניקים רישיון/תמיכה כספית לפרוייקט.

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת
מערי כנען שנכבשו ע"י
תחותימס השלישי
( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד
קומנדו  89של צה"ל,
במהלך "מבצע דני",
ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף,
בצומת דרכים בין ת"א
לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 78,000-תושבים
________________
סמלה של העיר צוייר
ע"י זאב פבזנר .הסמל
מתאר את אופייה
החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של
העיר .מתחת לשער
רחב הפתוח בפני
באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם"
(מתוך ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר,
ורבים מן העולים אשר
שבו לארץ ישראל,
קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את
פרנסתם.

על החתום :

__________________
שם פרטי ומשפחה

__________________
כתובת

________________

לוד-פסיפס של תרבויות

___________________
חתימה וחותמת

