
  2.201127. מיום 201140/פרוטוקול וועדת הקצאות מס 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו    

  מהנדסת העיר, ויקי ברנגל' גב    

  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב    

  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    

  :היוםעל סדר 
  
 0044261-58עמותה ' מס" ת תנועת נשים עובדות ומתנדבות"נעמ"בקשת הקצאת מבנה ל .1

  .לשנה₪  1בסך " הפעלת מעון יום"ערד למטרת  3אגוז ' רח  .א
  ).10-06תיק ( 31.7.2014ועד  15.7.2010 -מ    

  :החלטה
 בחנה הבקשה ומצאה כי היא עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבניםוועדת הקצאות  .2

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

 0070092-58עמותה ' מס" י"רשת גני ילדים אגו"בקשת הקצאת מבנים ל .3

 . לשנה₪  1בסך של " הפעלת גני ילדים ומעונות יום"ערד למטרת  56רח שמעון   .א

 ).10-01תיק ( 31.7.2011ועד 15.8.2009 -מ  

 .לשנה ₪  1בסך של "  הפעלת גני ילדים ומעונות יום " צד ימין ערד  8אגוז ' רח  .ב

  ).10-08תיק ( 31.7.2011ועד  15.8.2009 -מ    

  :החלטה
בחנה הבקשות ומצאה כי הם עומדים בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא וועדת הקצאות 

הבקשות עוברות , אשר על כן. בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהלתמורה או 
  .לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
  

 0030104-58עמותה ' מס" אגודת יד שרה"בקשת הקצאת מבנה ל .4

 .לשנה₪  1בסך " השאלת ציוד רפואי  "ערד למטרת  11/4חן ' רח  .א
  ).13-13תיק ( 31.7.2014ועד  14.8.2009 -מ    

  :החלטה

בחנה הבקשה ומצאה כי היא עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא וועדת הקצאות 
הבקשה עוברת , אשר על כן. תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .לשלב השני של פרסום הבקשה לקבלת התנגדויות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    

  
 580034908עמותה ' מס" איגוד גימלאי המשטרה"בקשת הקצאת מבנה ל .5

  .לשנה₪  1בסך " לרווחת גימלאי העיר"ערד למטרת  37דוכיפת ' רח  .א
  ).12-17תיק (31.7.2014ועד  15.7.2009 -מ  

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

הבקשה עוברת , אשר על כן. בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהלתמורה או 

  .לשלב השני של פרסום הבקשה לקבלת התנגדויות
  

  
 שתי בקשות על אותו מבנה

 0130482-58עמותה ' מס" מוסדות התורה והחינוך גור"בקשת הקצאת מבנים ל .6

 .לשנה₪  1בסך " בית כנסת"למטרת ' א 39רח הקנאים   .א

  ).12-32תיק ( 31.7.2015ועד  19.1.2010 -מ
 0340404-58עמותה ' מס" גרעין למען ערד –עמותת גלעד "בקשת הקצאת מבנים ל

 .לשנה₪  1בסך " מרכז לקרוב לבבות בין חלקי העם"למטרת ' א 39רח הקנאים   .ב

  ).12-32תיק ( 31.7.2015ועד  19.1.2010 -מ
  

  :החלטה
הם עומדים בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא בחנה הבקשות ומצאה כי וועדת הקצאות 

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

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
  רמי נבון                    
  ל העירייה"מנכ                                

  
  
 


