
  נכסי העירייה

     

                      

   2.6.13מיום  201321/פרוטוקול וועדת הקצאות מס  
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו  
  מהנדסת העיר, ויקי ברנגל' גב       

  .תקציבאית, ויולט וקנין' גב                                    
  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי' גב                 
      
  .                                    גזברית העירייה, רינה יוסף' גב  :יםחסר    

  .מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו                                   
                                      
    

  :על סדר היום

 

 58-0260669עמותה ' מס" מאור הדרום"מבנים לעמותת בקשת הקצאת  .1

  
 לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/1שמעון ' רח  .א

  ).10-01תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה ₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/2שמעון ' רח  .ב
  ).10-02תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה₪  1ת מוסדות חינוך בסך למטרת הפעל 10/2הדס ' רח  .ג
  ).10-10תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  15/1אחווה ' רח  .ד
  ).10-11תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  25ח "פלמ' רח  .ה
 ).10-23תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ  .ו

  :החלטה

בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים  יםעומד הםומצאה כי  ותבחנה הבקשוועדת הקצאות 

 ותהבקש, אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .לקבלת התנגדויות ותת לשלב השני של פרסום הבקשועובר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  58-0070092עמותה ' מס" ישראלאגודת "בקשת הקצאת מבנים לעמותת  .2
  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  8/2אגוז ' רח  .א

  ).10-08תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  40/1שמעון ' רח  .ב
  ).10-12תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  40/2שמעון ' רח  .ג
  ).א10-12תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  

  :החלטה

בחנה הבקשות ומצאה כי הם עומדים בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים וועדת הקצאות 

הבקשות , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  

  
  58-0141026עמותה ' מס" ד בישראל"רשת גני חב"קשת הקצאת מבנה לעמותת ב .3

  לשנה₪  1בסך " בית ספר ומעון לבנים,גנים , חינוך ילדים" למטרת  5נורית ' רח
  ).א10-12תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ

  

  :החלטה

מבנים ללא בחנה הבקשה ומצאה כי היא עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ווועדת הקצאות 

הבקשה עוברות , אשר על כן. תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  

.  

.0  

  

  רמי נבון                

  ר וועדת הקצאות"יו                      

 

 


