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פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  3מיום 00.01.11

נוכחים

 סמנכ"ל העירייה יועץ משפטי לעירייה מנהל מח' נכסים -מח' נכסים – משקיף

מר דוד סיטבון
עו"ד מיקי גסטוירט
מר אבי כהן
מר אילן אוזן

על סדר היום :
 .0ערעור של עמותת "אהבת ישראל" להקצאת כיתות ומנ"דים לבית יעקב הרמה.
 .2שונות.
החלטה :
 .0על דעת חברי הועדה – דוד סיטבון ימונה כיו"ר הועדה .יעל היימן כמ"מ.
 .2אבי כהן ויעל היימן ישמשו כמזכירי הועדה בהתאמה.
 .3הופיעו בפני הועדה:
מתנגדים

עו"ד ישעיהו אברהם בשם "אהבת ישראל"
מימי קמילר – יו"ר ועד ההורים.

משיבים

ועד הורים ע"י אליהו כהן והרב מילר מזכ"ל החינוך העצמאי.

עו"ד ישעיהו

הישיבה לטעמי התכנסה מאוחר מידי.
נימוקים להתנגדות – אין לועדה אפשרות לאשר הקצאה.
ריח התפירה זועק ממועד הפרסום ,כי אין קריטריונים לפיהם מחלקים מקרקעין.
סעיף  – 3ספר ההקצאות בלעדיו לא ניתן להקצאות מקרקעין.
ביה"ס הוא ממ"ד – לא ניתן לקיים דיון .הועדה אמורה להתייעץ עם דרג מקצועי
במשרד החינוך.חובת העירייה לדאוג לבתי"ס ממלכתיים ורק אח"כ למוסדות פרטיים.
הפרסום נעשה בנוהל מקוצר ולא  01יום כמתחייב.
מעדיף להגיע להסדר באין ברירה נצטרך לעתור.
אתם בהרכב חסר וזה חבל.

גרינבוים
חבר מועצת העיר
יעקב סגל

פונה לעו"ד ישעיהו  :מא אתה רוצה להשיג ? כרגע יש מציאות שאין מבנים
אלטרנטיביים .היום צריך לזרוק את הילדים ? היכן ילמדו?
לכם אין הקצאה ולנו יש הקצאה בנוהל מקוצר.
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עו"ד מיקי

ההקצאה היא לשנת הלימודים תשס"ה.

עו"ד ישעיהו

בהעדר בקשה אין אפשרות להיענות ולהקצות המבנה.

גרינבוים

חינוך עצמאי זהה לזרם הממלכתי ,וקיימת פסיקה.
עדיין לא הבנתי מה אתם רוצים .הנידון פה הוא זמני.

מימי קמילר

הוזמנו לישיבה לדון על נושא ההקצאה ,כיו"ר ועד ההורים של "אהבת ישראל" אני
מתנגדת להקצאה .בעיני קיימת בעיה ומצוקה ,וצפיתי זאת .איננו יכולים לתת חותמת
למצב קיים.
( אריה ברדוגו – גזבר העיר מצטרף לישיבה )

הרב מילר

החל מ 0...10 -קיים מכתב ובקשה למוסדות חינוך .קיים חוק שוויון לחינוך העצמאי.
נושא ההקצאה לא יכול להיות גורם ומדובר לא בקרקע ,אלא בהקצאת כיתות.
עובדים ומשנים לפי אילוצים וע"כ לא מדובר בהקצאות.
חלוקת משאבים וכיתות ,לתת גושפנקא למצב הנוכחי הקיים למרות המחסור בכיתות.
הישיבה ננעלה והסתיימה בשעה 00.1.
החלטה
הועדה תתכנס בתאריך שיקבע לדיון הבא יוזמנו:
מנהל אגף החינוך – קלמו בוזנח
ישראל פרץ
יעל היימן

רשם  :אבי כהן
העתק  :חברי ועדת הקצאות.

