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  201112.6.מיום  201180/פרוטוקול וועדת הקצאות מס 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו  
  מהנדסת העיר,  ויקי ברנגל' גב      
  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב      
  העירייהמבקר , מר שמעון בארי      
   תקציבאית, ויולט וקנין' גב      
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב  :החסר    
    

  :על סדר היום

 0096477-58עמותה ' מס ר"י בית"לברית טרומפלדור בא הבקשת הקצאת מבנ .1

  .לשנה₪  1ערד למטרת תנועת נוער בסך  27עפרוני ' רח
  ).12-48' תיק מס( 31.7.2014ועד  1.8.2009 -מ

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

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

  
 0588080-58עמותה ' מס לניצן המרכז הארצי הבקשת הקצאת מבנ .2

  .לשנה₪  1ערד למטרת אבחון תלמידים ליקויי למידה בסך  3הספורט ' רח
  ).10-05' תיק מס( 31.7.2013ועד  1.8.2008 -מ

  :החלטה

בחנה הבקשה ומצאה כי העמותה עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים וועדת הקצאות 
הבקשה , אשר על כן. נוהלללא תמורה או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים הנדרשים ב

  .עוברת לשלב השני של פרסום הבקשות לקבלת התנגדויות
  

 0053981-58עמותה ' מס י מרכז לאביזרי בית יד שנייה"למלב הבקשת הקצאת מבנ .3

  .לשנה₪  1בסך " איסוף אביזרי בית יד שנייה"ערד למטרת ל 25אשד ' רח
  ).12-43' תיק מס( 31.7.2014ועד  15.7.2010 -מ

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

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

  
 0298479-58עמותה ' מס לקהילת יוצאי הודו בערד הבקשת הקצאת מבנ .4

  .לשנה₪  1בסך " בית כנסת"ערד למטרת ל' א35הקנאים ' רח
  ).12-43' תיק מס( 31.7.2014ועד  1.4.2009 -מ

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

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

  בברכה                
  

  רמי נבון                
 ל העירייה"מנכ                   


