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כ"ב כסלו תשס"ה
 25דצמבר 9223

סכום דיון  :ועדת הקצאות מס' 3
תאריך – 9.99.23

נוכחים :

מר דוד סטבון  -סמנכ"ל העירייה ,יו"ר ועדה
מר דניאל צרפתי – מהנדס העיר ,חבר ועדה
מר מיקי גסטוירט – יועמ"ש ,חבר ועדה
מר אביטל בן ברוך -מבקר העירייה ,משקיף
מר אבי כהן – נכסים  ,חבר ועדה
מר אילן אוזן – נכסים ,משקיף
גב' יעל היימן – אדריכלית העיר ,מ"מ יו"ר הועדה

 .9מסמכי בקשה – רשימת מסמכים המהווה את הבקשה להקצאה ,כולל תצהיר תוגש בישיבה משותפת של
היועמ"ש מיקי גסטוירט ויעל היימן.
 .9מבני דת שתוקצבו ע"י משרד הדתות – נעשתה פניה ע"י משרד השיכון לקיום נוהל הקצאות מקוצר –
באחריות אילן אוזן סיור באתרים בני-דן וז'בוטינסקי ודווח על המצב בשטח כמו כן אסוף המסמכים
הרלוונטיים ממר אלי בוטבול לצורך פרסום הקצאה וממוש נוהל הקצאות.
 .4מבני חינוך במגרשים מס'  – 596-542-549יתקבל מסמך ממר קלמו בוזנח מנהל אגף החינוך המציין את
בקשות הרשות לגבי אכלוס כל המבנים – באחריות מיקי גסטוירט יועבר ע"י מהנדס העיר מסמך המזהה
ע"ג תשריט מבנה סמל מוסד כולל זהות אישורי תכנון של מדרד החינוך לשם הגשת החומר וקבלת אישור
משרד החינוך.
 .3בי"ס בית יעקב – החלטה תתקבל לאחר סיומם של הדיונים המשפטיים.
 .5מגרש  329שכונה ב' – יתקיים דיון מקדמי יועמ"ש  ,דני צרפתי ויעל היימן ולאחר דיון עם רה"ע יוחלט על
אפשרות העתקת הרשאה משרד השיכון לאתר אחר.
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 .9תורת אליהו  -הועדה מאשרת הקצאת מבנה במתחם  596-542-549של שני אגפים כולל  9כיתות גן הועדה
מתנה את ההקצאה :
א .בפינוי כל מתחם הקרוואנים והשבת הקרוואנים העירוניים למתחם מסוף האשפה.
ב .בפנוי מבנה  9כתות גנ"י במגרש  392והשבת המצב לקדמותו.
הועדה פונה למנהל אגף החינוך להצעה לאכלוס הגנים בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 .7ב.צ  – 94גור – בהתאם לבקשת העמותה תתקיים פגישה בנוגע להמרת הקצאת הגג ממעון לבכי"ס
בהשתתפות מיקי  /דני  /יעל  /ברגר  /גזבר  /מנהל פרויקט.
 .9באחריות אבי כהן הצגת רשימת הקצאות של מבני חינוך מתוך הרשימות שפרסמו להקצאה במהלך
 3.9223ו 9.9223 -בהתאם למצב קיים לאישור בנוהל ארוך.
 .6מנדים – בנית מנד בשטח שהוקצה לבניה רגילה הטפול יועלה לדיון במסגרת הועדה הבאה.

רשמה  :הגב' יעל היימן

תפוצה  :נוכחים
העתקים  :מר דניאל וקנין  -ראש העיר
מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה ,חבר ועדה
תיק הקצאות  - 9225פרוטוקולים
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