
  

 

 

  נכסי העירייה
     

                      

  3.6.2012מיום  2/20114פרוטוקול וועדת הקצאות מס  
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו  
  מהנדסת העיר,  ויקי ברנגל' גב      
  מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו      
  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב      
      תקציבאית, ויולט וקנין 'גב      
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב  :החסר    

  
  
  : חיים שימןד "עו
  .הפעילות ושעות הפעילות גבכל הקצאה לבקשה יפורט סו  .1
' קבל את עמדת מחלקת החינוך של הגבאבקש ל, עד לסיום המועד להתנגדויות  .2

  מבחינת נכסים והערכות לשנת  3רחלי אברמזון להחלת חוק לימוד חובה מגיל   
    .ג"עהלימודים תש  
    

  :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₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  25ח "פלמ' רח  .ה

 ).10-23תיק ( 31.7.2013ועד  1.8.2012 -מ  .ו

 :החלטה

בחנה הבקשות ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות וועדת הקצאות 
אשר על . בנוהלומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים 

  .הבקשות עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות, כן
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  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₪  1הפעלת גן ילדים  בסך למטרת  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 העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות וועדת הקצאות 
אשר על . או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהלומבנים ללא תמורה 

  .הבקשות עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות, כן
  

  

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

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

 :החלטה

בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות וועדת הקצאות 
אשר על . ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .יותהבקשות עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדו, כן
  

  

  58-0340404עמותה ' מס" ד"גלע"בקשת הקצאת מבנה לעמותת  .4

  לשנה₪  1בסך " הפעלת גן ילדים ומעון" למטרת  48שמעון ' רח
  ).10-45תיק ( 31.7.2013ועד  31.8.2012 -מ  

, הבקשה איננה מלאה ובהתאם לנוהל הקצאות, ד על פי המסמכים הנלווים לבקשה"עמותת גלע

  .ה שהוגשה במלואהניתן לדון אך ורק בבקש

נרשם או כלול בפרוגרמה שנרשמה במידה  48ד חיים שימן מבקש לבדוק האם הנכס בשמעון "עו

  .ולא לא ניתן להקצאות את הנכס רק לאחר פרסום פרוגרמה של נכסי העירייה

  

  

  

  רמי נבון                

  ר וועדת הקצאות"יו                      

 


