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  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו  
  מהנדסת העיר,  ויקי ברנגל' גב      
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  העירייהמבקר , מר שמעון בארי      
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  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב  :החסר    
    

  :על סדר היום
  

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

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

  ) .10-01' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת גן ילדים בסך  56/2שמעון ' רח  .ב

  ) .10-02' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  15/1אחווה ' רח  .ג

  ) .10-11' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ
 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת גן ילדים בסך  10/2הדס ' רח  .ד

  ) .10-10' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ
 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת גן ילדים בסך  25ח "הדס הפלמ' רח  .ה

  ) .10-23' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ
  :החלטה

בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים  תעומד העמותהבחנה הבקשות ומצאה כי וועדת הקצאות 

הבקשות , אשר על כן. גשו כל המסמכים הנדרשים בנוהלללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הו
  .עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

 

 0700920-58עמותה ' מס" י"רשת גני ילדים של אגו"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ .2

 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת גן ילדים בסך ) צד ימין( 8אגוז ' רח

  ) .10-08' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים  תעומד העמותהומצאה כי  הבחנה הבקשוועדת הקצאות 

 ההבקש, אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות תעובר

  

 

 0141026-58עמותה ' מס" ד "רשת גנים של חב"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ .3

 .לשנה₪  1ערד למטרת הפעלת בית ספר בסך  5נורית ' רח

  ).10-08' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 - מ 

  :החלטה
בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות וועדת הקצאות 

אשר על . וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהלומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית 
  .הבקשה עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות, כן
  



  
  

  בקשות על אותו מבנה שלוש .4
 0700920-58עמותה ' מס" י"רשת גני ילדים של אגו"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .א

  .לשנה ₪ 1ערד צד ימין למטרת הפעלת גן ילדים בסך ' א 40/1שמעון ' רח
  ).'א 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים וועדת הקצאות 

הבקשה , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .התנגדויותעוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת 

  
 0141026-58עמותה ' מס" ד "רשת גנים של חב"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .ב

  .לשנה₪  1ערד צד ימין למטרת הפעלת גן ילדים בסך ' א 40/1שמעון ' רח
  ).'א 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
הקצאת קרקעות ומבנים בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל וועדת הקצאות 

הבקשה , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
 0340404-58עמותה ' מס" ד "גלע"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .ג

  .לשנה₪  1 ערד צד ימין למטרת הפעלת גן ילדים בסך' א 40/1שמעון ' רח
  ).'א 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים וועדת הקצאות 

הבקשה , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .בלת התנגדויותעוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לק

  
  

  בקשות על אותו מבנה שלוש .5
 0700920-58עמותה ' מס" י"רשת גני ילדים של אגו"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .א

  .לשנה₪  1ערד צד שמאל למטרת הפעלת גן ילדים בסך ' ב 40/1שמעון ' רח
  ).'ב 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בחנה הבקשה וועדת הקצאות 

הבקשה , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
 0141026-58עמותה ' מס" ד "רשת גנים של חב"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .ב

  .לשנה₪  1ערד צד שמאל למטרת הפעלת גן ילדים בסך ' ב 40/1ן שמעו' רח
  ).'ב 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים וועדת הקצאות 

הבקשה , ל כןאשר ע. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
  
  
  
  
  



  
 0340404-58עמותה ' מס" ד "גלע"לעמותת  הבקשת הקצאת מבנ  .ג

  .לשנה₪  1ערד צד שמאל למטרת הפעלת גן ילדים בסך ' ב 40/1שמעון ' רח
  ).'ב 10-12' תיק מס( 31.7.2012ועד  1.8.2011 -מ

  :החלטה
הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים  בחנהוועדת הקצאות 

הבקשה , אשר על כן. ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל
  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
  

  
  

  
  בברכה                 

  
  רמי נבון                
  ל העירייה"מנכ                     

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

 

  

  

 


