
                 
            נכסי העירייה

    

  2.12.2012מיום 201217/פרוטוקול וועדת הקצאות מס 

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  מהנדסת העיר,  ויקי ברנגל' גב      

  יועץ משפטי, ד חיים שימן "עו      

  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב      

  גזברות, וקנין ויולט' גב
  

    
  

  :היוםעל סדר 
  
  
 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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/1שמעון ' רחלמאור הדרום בהקצאת מבנה 

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

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

  :החלטה

ולכן וועדת הקצאות ממליצה על להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות  26.7.2012 -פורסם ב

₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/2שמעון ' רחלמאור הדרום בהקצאת מבנה 

 ).10-02תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 - מ לשנה

  
  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  10/2הדס ' רח  .ב

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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  10/2הדס ' רחלמאור הדרום בהקצאת מבנה 

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

  

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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  15/1אחווה ' רחלמאור הדרום בהקצאת מבנה 

 ).10-11תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 - מ לשנה

  



  
  

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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  25ח "פלמ' רחלמאור הדרום בהקצאת מבנה 
 ).10-23תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 - מ לשנה

 

 

  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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

 -מ לשנה₪  1בסך  גן ילדיםלמטרת הפעלת  8/2אגוז ' רחב לאגודת ישראהקצאת מבנה 

 ).10-08תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012

  

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

  :החלטה

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

 לשנה₪  1בסך  גן ילדיםלמטרת הפעלת  40/1שמעון ' רחב אגודת ישראלהקצאת מבנה 

 ).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

להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה על  26.7.2012 -פורסם ב

 לשנה₪  1בסך  גן ילדיםלמטרת הפעלת  40/2שמעון ' רחב אגודת ישראלהקצאת מבנה 
 ).א10-12תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 - מ

  

  2012-2013ילדים ב חוות דעת מנהלת מחלקת החינוך להקצאות מבנים לגני "רצ
  2012-2013ב חוות דעת מהנדסת העיר להקצאות מבנים לגני מבנים ילדים "רצ
  
  
  
  

  בברכה                
  

  רמי נבון
  ר וועדת הקצאות"יו    

  

  
 

 


