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  43ועדת הקצאות מס'  –סכום דיון 

  00.1.11מיום 

 

 סמנכ"ל העירייה ויו"ר ועדת הקצאות  –נוכחים: מר דוד סיטבון 

 יוע"מ לעירייה  –עו"ד מיקי גסטוירט            

 מנהל מח' נכסים   -            מר אבי כהן           

 העיר אדריכלית  –        ל היימןהגב' יע           

 חבר מועצת העיר  –מר משה מונטג                   

 גזבר העירייה –נעדרים: מר אריה ברדוגו     

 מהנדס העיר  –מר דניאל צרפתי                

 

 :כללי .0

 

 יאושר במסגרת הועדה לאחר תקופת הפרסום ויושלם במידע  הנדרש   10/11הפרסום מתאריך  .א

 גודל שטח ויעוד.       

 

 של ת"ת אבי עזרי המנוהלת ע"י רשת עץ    : עמותת חכמי הדורות הינה העמותה הרשומההערה      

 הדעת.                

 

 בבדיקה ראשונית עולה כי הרשימה שהועברה אינה מעודכנת, מנהל אגף החינוך  –מוסדות חינוך  .ב

 ועה"מ לפני פרסום תוך שבועיים ימים.מתבקש להעביר רשימה עדכנית לעיון הי      

 

 :סוכם  .2

 

 -נחל משמר 540, תב"ע 005ביכ"ס מגרש  –עמותת אבי עזרי  .א

דונם הוצג הפתרון  0/2מ"ר בניה בשטח  011 -העמותה מנהלת ביכ"ס בבי"ס, הבקשה ל

 .44התנועתי במקום כפי שנתבקש בדיון הועדה מס' 

 מגיעים ברכבים לביהכ"ס.הינם תושבי המקום ואינם  הובהר כי המתפללים

יבוצע תאום בין ביכ"ס והרשות לגבי אופן הבניה כך שלא תופרע הבניה העירונית של גנ"י 

 במקום.

 

 : מאושר לרכישת חוברת ןפרסום.החלטה 

 .314ההקצאה הנ"ל מבטלת הקצאת גג גנ"י במגרש             

    

 בית תמחוי וכולל –עמותת בית יוסף  .ב

 

 מהנדס העיר מר דניאל צרפתי. ר לדיון הבא בנוכחותהחלטה: הנושא יועב
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 שמש -מועדון ליונס בית ג.      

העמותה מנהלת פעילות  –רחוב רש"י פינת אריה לוין בסמוך לגן כיסופים, מתחם בי"ס לוין 

מפעילה ימי  שמש למען נוער בסיכון בשיתוף פעולה עם מח' הרווחה העירונית, העמותה-בבית

 כיף לילדים משכבות מצוקה.

 הוצג כי ביכולת העמותה לממן הקמת מועדון באופן עצמאי.

 קומות. 2 -מ"ר ב 201ית ימ"ר לבנ 201 –העמותה מבקשת כ 

 

 : מאושר לרכישת חוברת ופרסום. החלטה

 

 

 נחל שמשון – 541תב"ע  305מגרש  –עמותת תפארת  .ג

 –רת שמוש חורג בדירות בנחל שמשון ובפרויקט סאן העמותה מנהלת מוסד לבנות חו"ל במסג

 גרדן.

 בניה. 011% מ"ר, 0511העמותה מבקשת להקים מוסד על השטח הנ"ל בהיקף של 

 

 : מאושר לבדיקת חוברת ופרסום. החלטה

 .000קצאה הנ"ל מבטלת הקצאת שטח לעמותה במגרש הה             

 

 

 – עמותת שערי מבשרת .ד

ל תיכוני לציבור הדתי לאומי שישולב עם המערך הקיים במקום של העמותה מיועדת למוסד ע

 ישיבת שעלי תורה.

 

 : הומלץ לזמן את נציגי העמותה לדיון.החלטה

 

 

 

 

 

 רשמה : הגב' יעל היימן                                                                                               

 תפוצה: נוכחים

 ראש העיר -קים: מר דניאל וקניןהעת

 גזבר העירייה-מר אריה ברדוגו            

 מהנדס העיר -מר דניאל צרפתי            

 מחלקת נכסים-מר אילן אוזן            

 43תיק ועדת הקצאות             

 

 

 

 

 

 

 


