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 עמותת משכן שלמה ויוסף -הקצאת קרקע .1



 
 

לאשר את המלצת ועדת הקצאות להקצאת הקרקע לעמותת משכן שלמה  המליאה מתבקשת

 280מ"ר לבניית מבנה בגודל של  465הקרקע הינה בגודל  .ויוסף,  לצורך בניית בית הכנסת

 למטרת בית כנסת. 326חלק מחלקה  6392גוש  מ"ר בקומה ב' 130מ"ר בקומה א' ועוד 

 

יות, כמו כן הועדה קיבלה את התייחסות הבקשה פורסמה לפי הנוהל ולא התקבלו כל התנגדו

מהנדסת העיר שאישרה את הבקשה שהיא תואמת את יעוד הקרקע והשימוש המותר, וכן 

 אין מניעה תחבורתית לאשר הקצאה במקום לשימוש המבוקש.

 הסכם הקצאה יובא לאישורכם בנפרד לאחר שאישורכם את המלצת ועדת ההקצאות.

 

 הצבעה:

 חברים 11 בעד:

 0: נגד

 

 החלטה: 

חלק  6392מ"ר בגוש  465מליאת מועצת העיר מאשרת, פה אחד, הקצאת קרקע בשטח של 

מ"ר בקומה ב',   130-מ"ר בקומה א'  ו 280לצורך בניית בית הכנסת בגודל של  326מחלקה 

 למטרת בית כנסת. העמותה תידרש לחתום על הסכם הקצאה שיובא לאישור המליאה.

 

 ירד מסדר היום  -הסכם ישיבת בני עקיבא .1

 

 .2020דו"חות כספיים מתנ"ס  .2

 
 .2020גזבר העירייה הציג לחברי המליאה את דוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת 

 :הצבעה 

 חברים 10 בעד: 

 משה קייקוב- 1: נגד

 

 :החלטה

 .2020מליאת מועצת העיר מאשרת את הדוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת  

 .1/2021דו"ח רבעוני .  4

 הוצג לחברי המליאה וניתן הסבר ע"י גזבר העירייה.הדו"ח 

 ירד מסדר היום -הסכם מועצה דתית .5

 המלצת ועדת הנחות לבקשות פטור מארנונה למוסד מתנדב .6

לעירייה הוגשו בקשות מהמוסדות הבאים: עמותת עמינדב ,העמותה לילדים בסיכון, 

 שילה. -עמותת מקום, בת עמי, מגן דוד אדום, עמותת ילדים בסיכוי, ש"ל



 
ועדת ההנחות דנה בכל בקשה על פי הקריטריונים  שקבע משרד הפנים, ולאורם המליצה 

הועדה לתת הנחה לשתי עמותות בלבד: עמותת מקום ועמותת ילדים בסיכוי, הואיל ורק 

הם עומדות בקריטריונים שמשרד הפנים קבע. יתר הבקשות נדחו. העתקי פרוטוקולים 

 כל בקשה מונחים בפניכם. של המלצת ועדת ההנחות לגבי

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלצות ועדת ההנחות ביחס לבקשות של 

לדחות -,העמותה לילדים בסיכון לדחות את הבקשה-העמותות הבאות: עמותת עמינדב

, מגן דוד לדחות את הבקשה-, בת עמילאשר את הבקשה-, עמותת מקוםאת הבקשה

לדחות -שילה -, ש"ללאשר את הבקשה-לדים בסיכוי, עמותת ילדחות את הבקשה-אדום

 .את הבקשה

 

 הצבעה:

 חברים 10: בעד

 : משה קייקובנמנע

 :החלטה

מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצות ועדת הנחות ביחס לבקשות למתן פטור 

עמותת  מארנונה למוסד מתנדב כמפורט בפרוטוקולים של ועדת ההנחות וכמפורט להלן:

-, עמותת מקוםלדחות את הבקשה-,העמותה לילדים בסיכון הבקשהלדחות את -עמינדב

, לדחות את הבקשה-, מגן דוד אדוםלדחות את הבקשה-, בת עמילאשר את הבקשה

 .לדחות את הבקשה-שילה -, ש"ללאשר את הבקשה-עמותת ילדים בסיכוי
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