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פרסום קצר מיום ( 60/7/51מוסדות חינוך) –
בכפוף לשינוים להלן ,ולהתנגדויות שהוגשו ביחס למגרש  ,066ו –  ,136ולאחר שלא התקבלו התנגדויות,
מחליטה הועדה לאשר מתן זכות שימוש בהתאם לפרסום וזאת לשנת הלימודים תשס"ז (דהיינו עד ליום
 )36/7/51בלבד.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
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בית יעקב באר מרים –  6גנ"י במגרש  .165בכפוף לאישור משרד החינוך.
בית יעקב החדש –  6מנדים במגרש .656
בית יעקב הרמה – מגרש  66 – 153כיתות.
תורת אליהו – בנוסף לבית הספר במגרש  035גם זכות שימוש במגרש  656עבור  3מנדים לגנ"י (חובה).
ההקצאה כפופה למתן ערבות בנקאית.
בית יעקב גולדקנופ – מגרש  6 – 066גנ"י  6 +מנ"ד.
מגן אבות – מגרש  6 – 165גנ"י.

דיון בהתנגדויות
א.

מגרש  - 066הוגשה התנגדות על יעקב סגל בשם עץ הדעת .ההתנגדות לא לוותה בתצהיר כנדרש
ונובעת אך מהחשש בדבר אי ביצוע "הסבב" המתוכנן ,דהיינו אי פינוי הגנים במגרש  061המיועדים
לעץ הדעת.
הוחלט  :לאור החלטתה המוסדות (מגן אבות ,עץ הדעת ובית יעקב גולדקנופ) לא לבצע סבב ולהישאר
במקומות שהיו בשנת תשס"ו ,אין רלוונטיות להתנגדות.

ב.

מגרש  – 136לעמותת בית יעקב ויינגרטן (המתנגדת) הסכם שימוש בתוקף לגבי המבנה .הועדה
מאשרת את ההקצאה לבית יעקב רמב"ש ב' ,בכפוף להסרת ההתנגדות.
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כל העמותות נדרשים לחתום על הסכם שימוש בנוסח שהכין היועמ"ש ולהמציא את כל האישורים ולמלא
אח ר כל הוראות אגפי העירייה .במידה ועמותה לא תבצע את האמור ,תפעל העירייה כנגד העמותה ובכלל
זה בדרך של דרישה לביטול סמל המוסד.

.3

הועדה חוזרת ודורשת מאגף החינוך בתיאום עם מחלקת נכסים להכין רשימה מעודכנת של המחזיקים של
כל גני הילדים (הלא עירוניים) וזאת לשם ביצוע הליך פרסום והכנת חוזי שימוש.

.1

חכמי הדורות (מגרש  – )153פרסום מיום ( 61/0/51ללא התנגדות) – הועדה מאשרת זכות שימוש בגג של זוג
גני ילדים בשטח כולל של  605מ"ר וזאת לשם בניית כיתות גן/ת"ת בשטח כולל של עד  605מ"ר .ההקצאה
תהיה לשלוש שנים ותותנה בחתימה של העמותה על התחייבות ולפיה איכלוס הכיתות יהיה רק על ידי
ילדים בגילאי ת"ת ( 0ומעלה).

.0

חניכי הישיבות (מגרש  – )153פרסום מיום ( 61/0/51ללא התנגדות) – הועדה מאשרת הקצאת שטח של 305
מ"ר לשם בניית בית כנסת בשטח של עד  6,555מ"ר בחמש קומות ועם קיר משותף עם עמותה אחרת.

.1

תפארת רשב"י (מגרש  – )756פרסום מיום ( 61/0/51ללא התנגדות) – הועדה מאשרת הקצאת שטח של זוג
גני ילדים בשטח של  605מ"ר לשם בניית בית כנסת בשטח של עד  605מ"ר.
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