
  8.2.2011 מיום 201130/פרוטוקול וועדת הקצאות מס 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים  

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו    

  מהנדסת העיר, ויקי ברנגל' גב    

  ח"מנהלת מחלקת הנה, שרית עזרא' גב    

  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב    

  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    

  :היוםעל סדר 
  
 510623754חברה ' מס" ש סמואל רובין"מרכז תרבות ע"בקשת הקצאת מבנים ל .1

.                          לשנה₪  1בסך של " פרוייקט ערד רוקדת ושרה, חוגי תנועה"ערד למטרת  50נתיב מרים ' רח  .א
 ).12-04תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ

 .לשנה₪  1ך בס" למטרת מועדון נוער"ערד  3חן ' רח  .ב

 ). 12-08תיק (  31.7.2015 ועד 14.10.2010 -מ

 .                          לשנה₪  1בסך של " פעילות חוגים בתחום חימר וקרמיקה"ערד למטרת  14דוכיפת ' רח  .ג

 ).12-18תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ

.                          לשנה₪  1בסך של " בית הספר העירוני למוסיקה- קונסרבטוריון"ערד למטרת  51חן ' רח  .ד
 ).15-21תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ

 .                          לשנה₪  1בסך של " מועדון נוער"ערד  למטרת  16אפיק ' רח  .ה

 ).12-35תיק (  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ

 .                          לשנה₪  1בסך של " מחסן לציוד המתנס"ערד  למטרת ' א 13פלדה ' רח  .ו

  ).12-49תיק (  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ
 .                          לשנה₪  1בסך של " חוג תופים"ערד  למטרת  14נורית ' רח  .ז

  ).12-56תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ  
  

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

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

  
  
  

 0141026-58עמותה  'מס" ד"רשת גני חב"בקשת הקצאת מבנים ל .2

 .לשנה ₪  1בסך של " הפעלת בית ספר לבנים"ערד למטרת  5רח נורית   .א

 ).10-13תיק ( 31.7.2011ועד  14.7.2010 -מ

 .לשנה ₪  1בסך של )"  צהרון(הפעלת גן ילדים "ערד  40/1שמעון ' רח  .ב

  ).10-12תיק ( 31.7.2011ועד  14.7.2010 -מ
  

  :החלטה
צאה כי היא עומדת בדרישות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא בחנה הבקשה ומוועדת הקצאות 

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

  
  



  
  

 0219525-58עמותה ' מס" מכון למחקרים מתקדמים"בקשת הקצאת מבנים ל .3

 .לשנה ₪  1בסך של " קידום פרויקטים של מדענים עולים"ד למטרת ער 3זמיר ' רח  .א

  ).11-20תיק ( 31.7.2015ועד  15.8.2009 -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

  
 0057321-58עמותה ' מס" ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות"בקשת הקצאת מבנה ל .4

   31.7.2015ועד  14.8.2010 -מ. לשנה₪  1בסך " מעון יום"ערד למטרת  58חן ' רח
  ).10-03תיק (
  

  :החלטה

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

  .לשלב השני של פרסום הבקשה לקבלת התנגדויות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
  רמי נבון                    
  ל העירייה"מנכ                                

  
  
 


