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 על סדר היום:

אישור הקצאה לתקופה של עד שנה לעמותת מקור החיים גבע בנימין בגין כיתת גן ברח' סמטת הקישון  .1 1 

, לצורך הפעלת מעון יום. בהתאם לפרסום ההקצאה, 336-ו 335חלק מחלקות  6720בגני תקווה, גוש  2 

ות תושכר לעמותה כיתת הגן הסמוכה לתקופת זהה לתקופת ההקצאה, כך שבסך הכל תינתן לעמותה זכ 3 

 4 מ"ר חצר.   346מ"ר מבנה +  334 -שימוש בשתי כיתות גן בשטח כולל של כ

בתחילת חודש אוגוסט  ,כיתות מעון יום בסמטת הקישון, הודיעה במפתיע 2: רשת אמונה, שהפעילה רקע 5 

על הפסקת פעילותה לשנת הלימודים הקרובה. לכן, המועצה פעלה בלוח זמנים מצומצם לצורך מציאת , 6 

משפחות הילדים שבמעון. המועצה  45-לת מעון היום בשנת הלימודים הקרובה ומתן מענה לפיתרון להפע 7 

לתקופה של עד שנה עבור כיתת גן אחת, כאשר התנאי להקצאה הוא  ,בהליך מקוצר ,פרסמה הקצאה 8 

שהגורם שיקבל את ההקצאה ישכור את כיתת הגן הסמוכה לתקופה זהה. על מנת לאפשר פעילות במעון  9 

 10 שרי, מבוקש לאשר ההקצאה באופן מיידי.בהקדם האפ

 11 

, מבנה מועצה ברחוב עין חנוך, 555ח"ח  6720אישור הקצאה לתקופה של עד שנה, בהליך מקוצר, גוש  .2 12 

הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -לצורך שימוש עבור תנועת נוער  13 

 14 )ע"ר(. 

שימוש במבנה עבור תנועת הנוער הלומד והעובד לשנת הפעילות : מדובר בבקשה דחופה לאישור רקע 15 

 16 הקרובה.
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 תמלול ישיבה:

[ אישור הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה עבור עמותת מקור החיים גבע בנימין לצורך הפעלת 1]

 מעון יום.

וספת השלישית א' והת 9ישיבה שלא מן המניין על פי דרישת חברי המועצה, בהתאם לסעיף  עומר שלומוביץ: 1 

 2 לצו המועצות המקומיות,  להלן נושאים לדיון:

אישור הקצאה לתקופה של עד שנה לעמותת מקור החיים גבע בנימין בגין כיתת גן ברח' סמטת  .1 3 

, לצורך הפעלת מעון יום. בהתאם לפרסום 336-ו 335חלק מחלקות  6720גוש הקישון בגני תקווה,  4 

ה לתקופה זהה לתקופת ההקצאה, כך שבסך הכל ההקצאה, תושכר לעמותה כיתת הגן הסמוכ 5 

 6 מ"ר חצר.   346מ"ר מבנה +  334 -תינתן לעמותה זכות שימוש בשתי כיתות גן בשטח כולל של כ

בתחילת חודש  ,כיתות מעון יום בסמטת הקישון, הודיעה במפתיע 2רקע: רשת אמונה, שהפעילה  7 

, המועצה פעלה בלוח זמנים מצומצם אוגוסט, על הפסקת פעילותה לשנת הלימודים הקרובה. לכן 8 

משפחות הילדים  45-לצורך מציאת פתרון להפעלת מעון היום בשנת הלימודים הקרובה ומתן מענה ל 9 

 10 שבמעון. 

לתקופה של עד שנה עבור כיתת גן אחת, כאשר התנאי  ,בהליך מקוצר ,המועצה פרסמה הקצאה 11 

הסמוכה לתקופה זהה. על מנת  להקצאה הוא שהגורם שיקבל את ההקצאה ישכור את כיתת הגן 12 

 13 לאפשר פעילות במעון בהקדם האפשרי, מבוקש לאשר ההקצאה באופן מיידי. 

נוסח החלטה: מליאת המועצה מאשרת את ההקצאה לתקופה עד שנה בהליך מקוצר עבור עמותת  14 

מקור החיים גבע בנימין לצורך הפעלת מעון ביום בכיתת גן ברח' סמטת הקישון בגני תקווה, גוש  15 

, ובכפוף לחתימה על הסכם שכירות בגין כיתת הגן הסמוכה לתקופה 336-ו 335חלק מחלקות  6720 16 

מ"ר מבנה  334 -זהה, כך שבסך הכל תינתן לעמותה זכות שימוש בשתי כיתות גן בשטח כולל של כ 17 

 18  מ"ר חצר. 346+ 

 19  מי בעד? אושר פה אחד.

 

 

  

 החלטה
נה בהליך מקוצר עבור עמותת מקור החיים גבע מליאת המועצה מאשרת את ההקצאה לתקופה עד ש

 335חלק מחלקות  6720בנימין לצורך הפעלת מעון ביום בכיתת גן ברח' סמטת הקישון בגני תקווה, גוש 
, ובכפוף לחתימה על הסכם שכירות בגין כיתת הגן הסמוכה לתקופה זהה, כך שבסך הכל תינתן 336-ו

 מ"ר חצר. 346מ"ר מבנה +  334 -כולל של כלעמותה זכות שימוש בשתי כיתות גן בשטח 
 אושר פה אחד
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 אישור הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה למבנה מועצה לצורך שימוש עבור תנועת נוער.[ 2]

, מבנה מועצה 555ח"ח  6720אישור הקצאה לתקופה של עד שנה, בהליך מקוצר, גוש  עומר שלומוביץ: 1 

הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים  -ברחוב עין חנוך, לצורך שימוש עבור תנועת נוער  2 

הכללית החדשה. רקע: מדובר בבקשה דחופה לאישור שימוש במבנה עבור תנועת הנוער הלומד והעובד  3 

הפעילות הקרובה. נוסח החלטה: מליאת המועצה מאשרת את ההקצאה לתקופה של עד שנה בהליך  לשנת 4 

מקוצר עבור הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בגין הנכס/מבנה  5 

 6 מי בעד? אושר פה אחד.. 555ח"ח  6720המצוי ברח' עין חנוך גוש 

 

 

 7 תודה רבה, הישיבה הסתיימה. עומר שלומוביץ:

 

 -הישיבה ננעלה-

 

______________________ ______________________ 

 ראש המועצה

 גב' ליזי דלריצ'ה

 מנכ"לית המועצה

 גב' דליה לין

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה
את ההקצאה לתקופה של עד שנה בהליך מקוצר עבור הסתדרות הנוער העובד מליאת המועצה מאשרת 

ח"ח  6720והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בגין הנכס/מבנה המצוי ברח' עין חנוך גוש 
555. 

 אושר פה אחד
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 תקציר החלטות:

 תוצאות ההצבעה החלטה מ

1 

מליאת המועצה מאשרת את ההקצאה לתקופה עד שנה בהליך 

מקוצר עבור עמותת מקור החיים גבע בנימין לצורך הפעלת מעון 

חלק  6720הקישון בגני תקווה, גוש  ביום בכיתת גן ברח' סמטת

, ובכפוף לחתימה על הסכם שכירות בגין כיתת 336-ו 335מחלקות 

הגן הסמוכה לתקופה זהה, כך שבסך הכל תינתן לעמותה זכות 

 346מ"ר מבנה +  334 -שימוש בשתי כיתות גן בשטח כולל של כ

 מ"ר חצר.

 אושר פה אחד

2 

לתקופה של עד שנה בהליך מליאת המועצה מאשרת את ההקצאה 

מקוצר עבור הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות 

העובדים הכללית החדשה, בגין הנכס/מבנה המצוי ברח' עין חנוך 

 .555ח"ח  6720גוש 

 אושר פה אחד

 

 

 

 

 


