
  
  

   18.6.14מיום  27הקצאות מס וועדת פרוטוקול 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  יועץ משפטי, חיים שימןד "עו  
  מהנדסת העיר, ויקי ברנגל' גב       

  .תקציבאית, ויולט וקנין' גב                                     
                                      אחראית נכסי העירייה                            , אשל ויגי' גב                 

  
  

  :על סדר היום
  

  58-0260669עמותה ' מס" מאור הדרום"בקשת הקצאת מבנים לעמותת  .1
 

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/1שמעון ' רח  .א
  ).10-01תיק ( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה ₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  56/2שמעון ' רח  .ב
  ).10-02תיק (  31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  10/2הדס ' רח  .ג
  ).10-10תיק (  31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  15/1אחווה ' רח  .ד
  ).10-11תיק ( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת מוסדות חינוך בסך  25ח "פלמ' רח  .ה
 ).10-23תיק ( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ  .ו

  :החלטה

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

הבקשות , אשר על כן. המסמכים הנדרשים בנוהל ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל

  .עוברות לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות

  
  58-0070092עמותה ' מס" אגודת ישראל"בקשת הקצאת מבנים לעמותת  .2

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  8/2אגוז ' רח  .א
  ).10-08תיק (  31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  40/1שמעון ' רח  .ב
  ).10-12תיק ( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים  בסך  40/2שמעון ' רח  .ג
  ).א10-12תיק ( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1למטרת הפעלת גן ילדים בסך  55חן ' רח  .ד
  ).10-29( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  לשנה₪  1מטרת גן ילדים בסך ל 9שמעון ' רח  .ה
  ).11-02( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  :החלטה

בחנה הבקשות ומצאה כי הם עומדים בדרישות נוהל הקצאת קרקעות וועדת הקצאות 

אשר על . ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .ות לקבלת התנגדויותהבקשות עוברות לשלב השני של פרסום הבקש, כן

  

  

  



  

  

  58-0340404עמותה ' מס" גלעד"בקשת הקצאת מבנה לעמותת     .3

 לשנה₪  1למטרת הפעלת מעון יום בסך  55ברח שמעון 

  ).10-16( 31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ

  :החלטה

בחנה הבקשה ומצאה כי הם עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא וועדת הקצאות 

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

  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשה לקבלת התנגדויות

  

   58-0353076עמותה ' מס" עמותה לקידום הספורט"בקשת הקצאת מבנה ל   .4

 לשנה₪  1למטרת חוג לאומנויות הלחימה  בסך  42דוכיפת ' רח  

  ).12-24תיק (  31.7.2015ועד  1.8.2014 -מ  

, והוכנו מסמכי מכרז, המבנה נתבקש להשכרה עסקית לפתיחת חוג לאומניות הלחימה: חיים

הוצא שמאי והמבנה הוערך וכרגע מבקשת העמותה לקבל את הנכס בהשכרה לאותה מטרה 

  .בדיוק

  .הבחור התקשר ואמר שהוא לא לוקח את המבנה: ויגי

  .ל מנת לברר מי מדריך את החוג לאומניות לחימהיש צורך להזמין את העמותה ע: רמי

  .להזמין את העמותה לוועדת הקצאות הבאה: הוחלט

  

  

 )" ר"ע(בית הכנסת הספרדי מעוף ערד "בקשה להקצאת קרקע לעמותת  .5

  58-0549814מס עמותה 

  .לשנה₪  1בסך " בית כנסת"ערד למטרת  16תור ' ברח

  .2039ועד  2014משנת . שנה 25למשך 

  . יצא לפרסום חוזר. בפרסום הראשון לא נכתב שם המבקש ,מסדר היוםירד 

  

  

   58-0451573עמותה ' מס)" ר"ע(בית כנסת השחר ערד "בקשת הקצאת מבנה לעמותה  .6

 .₪  1למטרת בית כנסת  בסך 15אחווה ' רח  

  ).12-24תיק (  31.7.2019ועד  1.8.2014 -מ  

  :החלטה

הם עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא בחנה הבקשה ומצאה כי וועדת הקצאות 

  הבקשה, אשר על כן. תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים בנוהל

  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשה לקבלת התנגדויות

  

  

  רמי נבון                  

  

  ר הוועדה"ל העירייה ויו"מנכ                

  

 


