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בס"ד
לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  91מיום 98.8.81

 מנכ"ל העירייה סמנכ"ל העירייהיועץ משפטי מנהל מח' נכסים -אדריכלית העיר מזכירת הועדה

נוכחים:

מר אבי שטיינמיץ
מר דוד סיטבון
עו"ד מיקי גסטוירט
מר אבי כהן
גב' יעל היימן

נעדרים:

מר אריה ברדוגו  -גזבר העיר
מר דניאל צרפתי  -מהנדס העיר

 .1פרסום  – 11.8.11מוסדות חינוך.
א .הועדה פונה למנהל אגף החינוך להמציא לחברי הועדה לשם אישור הפרסום את המסמכים
הבאים עד לתאריך 50.8.11
 דף הסבר לגבי כל מוסד חינוכי מהם הנימוקים והקריטריונים לקביעת הקצאה.
 רשיון למוסד.
 רשימת תלמידים.
ב .דיון בפרסום יתקיים ב 51.8.11 -בשעה  , 10.11כולל דיון בהתנגדות .בדיון יהיה נוכח נציג
אגף החינוך.
ג .אגף החינוך יפנה את העמותות למילוי חוברת הקצאות במח' נכסים.
 .5פרסום  – 51.7.11מוסדות חינוך.
א .הועדה ממליצה על המשך הליך ההקצאה באמצעות אישור מליאה בכפוף לתנאים
הבאים:
 מילוי חוברת הקצאות
 תשלום דמי פרסום
 חתימת חוזה
ב .הועדה ממליצה על הפרסום מתאריך  51.7.11לנוהל ארוך
 .0הועדה ממליצה על פרסום נוהל ארוך לגבי גנ"י ומנדי"ם של מוסדות חינוך.
 .4עמותת "מאור עיניים רחמיסטריווקא"
על מנת שיפונו הקרוואנים משצ"פ  18הועדה מחליטה על המשך הליך הקצאה לעמותה בניית
ביכ"ס ע"ג גנ"י במגרש  481בשכ' ב' ברמב"ש בתנאים הבאים:
א .בקומת הקרקע יתוכנן גנ"י ע"פ סטנדרטים של משה"ח ויקבל אישור משה"ח.
ב .העמותה תפנה את המנדי"ם משצ"פ  18באופן מיידי ותעבירם למגרש מוסכם עם מהנדס
העיר על סמך היתר בניה כדין.
ג .העמותה מתחייבת להתחיל בבניה תוך  6חודשים מיום חתימה על ההסכם.
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לשכת מנכ"ל
החלטה זו מתקבלת לנוכח העובדה כי למבקשים שהגישו בקשת התנגדות ינתן פתרון במגרש  411דבר
המעקר את ההתנגדות ובכך מולאה בקשתם.
 .1עמותת זכותא דרמא – מגרש  414שכונה ב' רמב"ש
נעשתה פניה מעו"ד חנה חובב בדבר הסכמה לשנוי הבעלים במגרש.
יועבר מסמך פניה  +רשימת תלמידי ת"ת לבדיקה משפטית בתאום אדר' העיר לאישור ועדת
הקצאות.

רשמה :יעל היימן
העתק :מר דניאל וקנין – ראש העיר
מר אריה ברדוגו – גזבר העיר
מר דניאל צרפתי – מהנדס העיר
משתתפים בדיון
מר אילן אוזן – מח' נכסים
תיק ועדת הקצאות

