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פרוטוקול החלטות ועדת הקצאות מס'  12מיום 12.8.52
נוכחים :מר אבי שטיינמיץ  -מנכ"ל העירייה
 סמנכ"ל העירייהמר דוד סיטבון
עו"ד מיקי גסטוירט  -יועץ משפטי
 מנהל מח' נכסיםמר אבי כהן
מר דניאל צרפתי  -מהנדס העיר
 אדריכלית העיר מזכירת הועדהגב' יעל היימן
מר ישראל פרץ  -מנהל משק חינוכי
נעדר :מר אריה ברדוגו  -גזבר העיר
 .1החלטה בהתנגדויות לפרסום מוסדות חינוך מתאריך 11.8.11
ההקצאות כפופות לאישור משרד החינוך.
א .התנגדות מוסדות "מגן הלב" להקצאה עבור עמותת "שמע קולנו" ועמותת "סולם"
החלטה
 .1הועדה ממליצה על המשך הליך ההקצה באופן הבא:
לעמותת מגן הלב יוקצו גנ"י אורנים ושחפים ברח' ביאליק גוש  1115חלקה  11ולעמותת שמע קולנו
יוקצו  1כיתות ברח' רמב"ם גוש  1118חלקה .1
 .1הועדה ממליצה על פרסום מנדי"ם לעמותת מגן הלב במגרש  131ת.ב.ע .מי/במ 813/רח'
בן עזאי לשנה זו בלבד.
ב .התנגדות מר מיכאל שטרית להקצאה עבור עמותת "נודע בשערים" ועמותת "מוריה".
החלטה
ההתנגדות נדחית מהנימוקים שפורטו ע"י העירייה בבית משפט.
הרשות תפעל לאיתור מתחם ראוי למוסד במסגרת מגרש  111בשכונה א' או במסגרת מגרש
 115בשכונה ב' בהתאם להמלצת יועצי תשתיות באגף ההנדסה למיקום קרוואנים לשם הפעלת
המוסד בשנה זו.
ג .התנגדות מוסדות תורת הבית להקצאה עבור עמותת "נודע בשערים"  ,עמותת "מוריה"
ועמותת "עץ הדעת"
החלטה
ההתנגדות נדחית מהנימוקים שפורטו ע"י העירייה בבית המשפט.
הרשות תפעל לאיתור מתחם ראוי למוסד בשכונה א' בהתאם להמלצת אגף ההנדסה למיקום
קרוואנים לשם הפעלת המוסד בשנה זו.
הועדה ממליצה על פרסום מנדי"ם לעמותת "תורת הבית" במגרש  113ת.ב.ע .מי/במ831/
בשכונה א'.
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ד .התנגדות מוסדות "בנות הדסה" להקצאה עבור עמותת " מעין החינוך התורני".
החלטה
ההתנגדות נדחית.
אכלוס המבנה יהיה בכתות חובה של מוסדות "מעין החינוך התורני" – "חיי שרה"
הועדה מורה למוסדות "בנות הדסה" לפנות באופן מידי את המבנה.
ה .התנגדות מוסדות גנ"י בית יעקב גולדקנופ להקצאה עבור עמותות שפורסמו בתאריך
11.8.11
החלטה
ההתנגדות נדחית .לאור העובדה כי המדובר בהתנגדות גורפת שבסיסה בקשה לקבלת מבנים.
במגרש  111מיועדים מבנה מבנה גנ"י ומנ"ד לעמותת גנ"י גולדקנופ במידה וגני עץ הדעת יעברו
מהמתחם בהתאם למעבר של מוסדות "תורת אליהו" מתחם .111
ו .התנגדות מוסדות "מרכז חינוך עצמאי" להקצאה עבור עמותת "באר מרים" .
החלטה
ההתנגדות נדחית .הועדה ממליצה על המשך הליך ההקצאה כפי שפורסם.
החלטה סעיף : 1
הועדה מאשרת את כל ההקצאות שפורסמו בתאריך  11.8.11בכפוף לכך כי בצועה בפועל של
ההקצאה לעמותות הבאות" :מוריה"" ,נודע בשערים" ,ו" ,סוכת דוד" כפופה להחלטת בית
המשפט.
.1

הועדה קיבלה רשימת תלמידים עבור ת"ת הרמ"א למגרש  114שכונה ב'.
החלטה
הועדה ממליצה למינהל לבקשת עמותת "זכותא דרמא" על החלפת שם הבעלים מעמותת "זכותא
דרמא" לעמותת "מורשת הרב משה פריינד זצ"ל לתורה ולמילות חסדים ירושלים".

העתק :מר דניאל וקנין – ראש העיר
נוכחים בישיבה
תיק ועדת הקצאות
רשמה :יעל היימן

