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      סג� ראש העיר   �ד יעקב אוחיו�  "עו
        חברת הועדה  �ר טל קוגמ�  "ד      

  
  ל העירייה"מנכ    �אייל יוניא�      : נכחו  
  גזבר העירייה ' ס    �יעקב סנדרובי�       

  


  סדר היו
  
 2005 לשנת "מלוא הטנא" ול"בית ברל"תמיכה למדרשה לאומנויות שלוחת   .1

  9' החלטה מס
מי� וארנונה ללא , מסבסוד חשמל" בית ברל "עמותת מכללתתה עד היו� נהנ

כחלק מהמיפוי והסדרת התמיכות השנה הוחלט . שהדבר הוסדר בוועדת התמיכות
וכ� בגובה  ' 6,840בגובה הוצאות חשמל ומי� בסכו� של לעמותה תמיכה  לאשר

הכל בכפו- להמצאת המסמכי� . 2005והכל לשנת , ' 53,900הארנונה בס) של 
  . פ נוהל מת� תמיכות"נדרשי� עה

  . פ נוהל מת� תמיכות"הכל בכפו- להמצאת המסמכי� הנדרשי� ע
  

בקש פטור מארנונה לעמותות למשרד ל "בית ברל "כמו כ� הוחלט כי על עמותת
�פ נוהל מת� "כי� הנדרשי� עהכל בכפו- להמצאת המסמ .2006 לשנת הפני

   .תמיכות
  

   10' החלטה מס
מי� וארנונה ללא שהדבר , מסבסוד חשמל" מלוא הטנא "תתעמועד היו� נהנתה 

 כחלק מהמיפוי והסדרת התמיכות השנה הוחלט לאשר . הוסדר בוועדת התמיכות
  .  '18,000 בגובה הוצאות החשמל שלה בס) "הטנאמלוא " לעמותתתמיכה 

הכל בכפו- להמצאת  .2005 והכל לשנת  '4,835כ� בגובה הארנונה בס) של 
  . פ נוהל מת� תמיכות"רשי� עהמסמכי� הנד

  
משרד מבקש פטור מארנונה לעמותות ל "מלוא הטנא"כמו כ� הוחלט על עמותת 

 �   . 2006בנוהל המקובל לשנת הפני
  .פ נוהל מת� תמיכות"הכל בכפו- להמצאת המסמכי� הנדרשי� ע

  
  

אשרור המלצות הוועדה למת� הנחות בארנונה לגבי מת� פטור מארנונה לפי   .2
  המצורפתהרשימה

    
   : 11' החלטה מס

ולהמלי� למשרד  12.4.2005 מיו� 3הוחלט לקבל את פרוטוקול ועדת הנחות מספר 
  .2005 לשנת  פטור מארנונההפני� על מת� 
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  2005לשנת סבא  המלצה למת� פטור מארנונה לאגודת הפועל כפר  .3
  12' החלטה מס  

  
ר מארנונה היות והבקשה הועברה  פטו"סבא�הפועל כפר"אגודת הוחלט לאשר ל

  .  בזמ� ולא הועברה לוועדהללשכת ראש העיר
  
  

 י רשימת הבקשות המצורפת" עפ2005אישור תמיכות לעמותות לשנת   .4

   13' החלטה מס  
  

שהעמותות בתנאי  ' 40,000הוחלט לתת תמיכות לפי הרשימה המצורפת בס) 
  . אחר כל הדרישות לפי חוקמילאו 

  
   14' החלטה מס  

שנבנו על קרקעות עירוניות לאור העובדה כי בעבר פטרו את בתי הכנסת   .א
 � מהיטלי הפיתוח הוחלט להסדיר את הנושא באמצעות ועדת 90%מלשל
ולתת תמיכה המקובל בעירייה מזה שני� הוחלט להמשי) את הנוהג . תמיכות

ח לתמיכה בנושא היטלי פיתו כל בקשה כאשר מהיטלי הפיתוח 90%בה ובג
ב חוות הדעת של "רצ. לבתי כנסת מהיו� והלאה תובא לאישור ועדת התמיכות

פ נוהל מת� "הכל בכפו- להמצאת המסמכי� הנדרשי� ע. היועצת המשפטית
   .תמיכות

  .  מהיטלי הפיתוח90%תמיכה בגובה " בית כנסת מינ�"לאשר לעמותת   .ב
  .פ נוהל מת� תמיכות"הכל בכפו- להמצאת המסמכי� הנדרשי� ע

  
  
  
   15' החלטה מס  

תמיכות של  המקבלות "סבא�כפר" רשימה של כל העמותות בהכי�הוחלט ל
 וכ� לוועדה להקצאת קרקעות,  ולהביא� לוועדה לאישורחשמל ומי�, ארנונה

  . 2006וזאת החל משנת 
  

     
          

  

    

  בן חמו יהודה  

  ראש העיר  


