
9.9.19 

A השר•ו רמת עיריית 
 מנכ"לית לשכת ~

 139מס הקצאות וועדת פרוטוקול
 9.9.2019 ביום התקיימה

 נכחו:

 הקצאות. ועדת יו"ר מנכ"לית, יגרמו, פאר שירלי גב'

 היועמ"ש. בלום, מיכה ד11 עו

 העירייה. גזבר טביב, גידי רו"ח

 .העיר מהנדסת מור'טל עירית אדר'

 GIS וה- הנכסים אגף מנהל יעקב, בן עיכב מר

 2S ויצמן ברחוב להקצאה-בקשה החייל לרווחת מרכז- החייל למען האגדוה ,'''בל קרן עמותת .1
 173- חלקה 6S99 בגוש השרון רמת

 אחת: לשנה מקוצר" "בנוהל מסלול

 .1991 משנת בניה היתר עם העירייה של במבנה המדובר

 הדואר. סוכנות של פינוי בוצע 1.4.19 ביום דואר' כסוכנות שימש המקום בעבר

 מהנכס בחלק קרקע להקצאת בקשה 11 החייל למען "האגודה עמותת הגישה S.19.26 ביום

 צנחנים, גדודי :אימוץ כוללת העמותה (פעילות החייל לרווחת סניף הפעלת : למטרת הנ"ל

 בבית פצועים ליווי מנות, משלוחי שונים, ארגון מבצעי מיוחדים, בצרכים ליווי גיוס,

 של שוטף לניהול למתנדבים נדרש המקום וכיו"ב). בגדודים שונות פעילויות חולים,

 יחידות. מפקדי לישיבות ומקום ציוד אחסון הפעילות.

 שנים עשרות מזה פועלת החייל" למען "האגודה עמותת כי מצוין נכס להקצאת בבקשה

 .קבע מיקום ללא אך ל 11 צה חיילי לרווחת השרון ברמת

 .היממה שעות בכל מתנדבים 30 עד-20 כ פועלים בעמותה

 לפעול יש כי הוחלט . להקצאה העמותה של בבקשה הקצאות ועדת דנה 1.7.2019 ביום

 19.11.19 ביום המסתיים 1א שלב לפרסום ובמקביל אחת, לשנה מקוצר לנוהל בהתאם

 בנוסף והמקומית, הארצית בעיתונות קרקע להקצאת הליך פורסם ביום

 . העירייה של האינטרנט ובאתר בנכס, שילוט הצבת כלל הפרסום

 נוספות. פניות הוגשו לא 3.9.2019 ביום אחרון למועד עד

 החלטה:

 ההסכם חתימת ממועד אחת לשנה תמורה ללא מקוצר" "נוהל במסלול מאושרת הבקשה

 העיר. מועצת לאישור ובכפוף
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A השר•ו רמת עיריית 
 מנכ"לית לשכת ~

 חלקה 65S1 בגוש 3 הנגיד שמואל 1רח ,ילדים גן1יום מעון הפעלת- בשרון ישראל טל עמותת .2

-- -499 

 : אחת לשנה מקוצר" "בנוהל מסללו
• 

• 

• 

• 

 )13 גוברין בית (ברח' כלנית גן את האחרונות בשנים הפעילה בשרון ישראל טל עמותת
 .הקצאה הסכם על חתימות במסגרת

 . אילת מתחם פרויקט לטובת נהרס כלנית גן 25.10.18 ביום

 ע"ב "נרקיס" לגן הגן ילדי הועברו הלימודים, בשנת מיידי פתרון במציאת הצורן לאור

 .בלבד אחת לימודים לשנת שימוש הסכם על וחתימה קורא קול פרסום

 בבקשה העמותה פנתה נרקיס לגן הקרובה הלימודים לשנת זקוק החינון אגף כי כן לאור

• 

• 

 ס 11 רמב ס 11 ביה מבנה (בחזית 3 הנגיד שמואל ברח' להקצאה כלנית גן במקום חדשה
 בנות). שלוחת

 העירייה.:. מהנדסת ובאחריות הכנה בשלבי נמצא בניה להיתר בקשה

-

 לפעול יש כי הוחלט . להקצאה העמותה של בבקשה הקצאות ועדת דנה 1.7.2019 ביום

 19.11.19ב המסתיים 1א שלב לפרסום ובמקביל אחת, לשנה מקוצר לנוהל בהתאם

 בנוסף , והמקומית הארצית בעיתונות קרקע להקצאת הלין פורסם 15.8.2019 ביום •

• 

 . העירייה של האינטרנט ובאתר בנכס, שילוט הצבת כלל הפרסום

 נוספות. פניות הוגשו לא 3.9.2019 ביום אחרון למועד עד

 החלטה:

 לחודש ~500 של סמלית בתמורה תינו ד 11 שכ אחת, לשנה מקוצר" "נוהל במסלול מאושרת הבקשה

 תמורה ללא הקצאות "לנוהל ובהתאם בעיר, ידה על המופעלים הגנים ביתר העמותה שמשלמת כפי

 אתרוג גני את המנהלת העמותה מול הקיימים ההקצאה בהסכמי שנקבע כפי סמלית" בתמורה או

 העמותה של הכספי מצבם שקילת לאחר זאת 2016, בשנת המועצה במליאת שאושרו והזית

מועצת לאישור בכפוף עסקיות, כוונות וללא העיר ילדי עבור רווח מטרת ללא  כעמותה הפועלת

 העיר.

 בברכה

 יגרמן פאר שירלי

 י,,,,, מנכ"ל<ת,

 העתקים:

 .העירייה ראש
 משתתפים
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