
  נכסי העירייה

     

                      

   22.5.13מיום  201320/פרוטוקול וועדת הקצאות מס  
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו  
  נציגת מחלקת הנדסה,  ליאורה סגרון' גב       

  .תקציבאית, ויולט וקנין' גב                                    
  .בטלפון -אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי' גב                 

  
            
  .                                    גזברית העירייה, רינה יוסף' גב  :יםחסר    

  .מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו                                   
  ד גלית אופק"עו  :רשמה    

                                     
    

  :על סדר היום

 

 58-0260669עמותה ' מס" מאור הדרום"בקשת הקצאת מבנים לעמותת  .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₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  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₪  1נוך בסך למטרת הפעלת מוסדות חי 25ח "פלמ' רח  .ה
 ).10-23תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ  .ו

 :החלטה

מאזן בוחן : בחנה הבקשות ומצאה כי לעמותה חסרים המסמכים הבאיםוועדת הקצאות 
לעמותה תינתן ארכה להשלמת המסמכים עד כינוסה של   .תקין 2013מאזן , תקין 2012

  . הוועדה הקרובה
  

  
  58-0070092עמותה ' מס" אגודת ישראל"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

מאזן בוחן : בחנה הבקשות ומצאה כי לעמותה חסרים המסמכים הבאיםוועדת הקצאות 
לעמותה תינתן ארכה להשלמת המסמכים עד כינוסה של  .2014הצעת תקציב לשנת  , 2013

  .הוועדה הקרובה
  
  

  58-0357333עמותה ' מס" ערדהקרן לפיתוח "בקשת הקצאת מקלט לעמותת  .3

  לשנה₪  1למטרת הפעלה משותפת עם מחלקת הרווחה בסך  16סדן ' רח

  )10-28תיק . (2018ועד אוגוסט  2013אוגוסט  -מ  

  
 :החלטה

  .פ הנוהל יש צורך בפרסום חדש"שכן ע,  לא ניתן לדון בבקשה
  
  

  58-0141026עמותה ' מס" ד בישראל"רשת גני חב"בקשת הקצאת מבנה לעמותת  .4

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

  

  

 :החלטה

מאזן בוחן : בחנה הבקשות ומצאה כי לעמותה חסרים המסמכים הבאיםוועדת הקצאות 
  . סה של  הוועדה הקרובהלעמותה תינתן ארכה להשלמת המסמכים עד כינו. תקין 2013

  

  

  

  

  

  רמי נבון                

  ר וועדת הקצאות"יו                      

 

 


