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 נוכחים:

 מנכ"ל העירייה;  -ר אלי אהרונימ

 גזבר העירייה;  -רו"ח גיל גבריאל 

 היועצת המשפטית;  - עוה"ד שלומית שפינדל

 מהנדסת העיר;  -אדריכלית ליאת בן אבו

 מחלקה משפטית;  -עוה"ד איילת אלה

 מחלקה משפטית;  -עוה"ד ענבל בשן

 מחלקת הנדסה; -בר ארזגב' יעל 

 

 מהלך הדיון:

 הסדרת הקצאות מוסדות חינוך:

בישיבות הוועדה הקודמות, התקבלה החלטה לפיה העירייה תתחיל בהסדרת הקצאות העבר. כמו  
כן, הוחלט כי בשלב הראשון יוסדרו הקצאות מוסדות החינוך ולאחר מכן נתקדם עם סוגים שונים  

 של מוסדות ציבור. 

הגופים היושבים  בהתאם   כל  לפיה  העירייה בעיתונות ובאתר העירייה מודעה  להחלטה, פרסמה 
במבנים או קרקעות של העירייה וכן כל הגופים המעוניינים כי יוקצו להם קרקע או מבנה מהעירייה,  
נדרשים להגיש בקשת הקצאה בהתאם לנוהל ההקצאות של משרד הפנים על גבי טופס הבקשה  

 .2019כשהם מעודכנים לשנת  הנדרשיםכל המסמכים  , בצירוף ייההמפורסם באתר העיר

מהעמותות   חלק  הנוהל.  להוראות  בהתאם  המשפטית  המחלקה  ידי  על  נבדקו  שהוגשו  הבקשות 
ק בבקשות אשר הושלמו בהתאם  וחלק לא. לפיכך אנו נדון היום ר  מסמכים החסריםהשלימו את ה

 לנוהל:

 להסדרת הקצאה של  עשרה גני ילדים; הגישה בקשה  רשת הגנים של אגודת ישראל

 בקשה להסדרת הקצאה של שני גני ילדים;  הגיש  מרכז גני ילדים )מג"י(

 בקשה להסדרת הקצאה של בית ספר לבנות; הגישה אורות חינוך )בית יעקב(עמותת 

 הגישה בקשה להסדרת הקצאה של שלושה גני ילדים;  עמותת לב בתיה שפרה

שתחווה דעתה  על מנת  מנהלת מחלקת החינוך הגב' דלילה אשכנזי  לבדיקת    הועברו  נתוני העמותות
וה וראויה  תקינה  בצורה  השנים  לאורך  פעלו  הללו  העמותות  מבחינתה  האם  מניעה  ישנה  אם 

דעתה, כל המוסדות פועלים בצורה    את מבני החינוך נשוא הבקשות. בהתאם לחוות  להקצות להן
 .ולא קיימת מניעה להקצות להם מבנים או קרקעות תקינה 

על מנת    במקביל, הועברו הנתונים יחוו דעתם לבדיקת מחלקת ההנדסה    שהגורמים המקצועיים 
 פרוגראמה.בתכניות החלות וב  עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע  האם השימוש המתבקש

מחלקת ההנדסה, בחלק מהבקשות השימוש אינו עולה בקנה אחד עם ייעוד  חוות דעת  ל  בהתאם
 לא יקודם הליך ההקצאה.   החליטה הוועדה, כי  הקרקע ועל כן, לגבי בקשות אלו

לנוכח האמור לעיל, ובכפוף לבדיקה נוספת ואישור מנהלת מחלקת חינוך, הוועדה תפרסם הודעה  
 ם הבאים )פרסום ראשון(:את המבני לעמותות  על כוונת העירייה להקצות

 



 העמותה
 

 השימוש  המבנה מיקום 

 גן ילדים  3חלקה    7210גוש   20הפלמ"ח  של אגודת ישראל הגניםרשת 
חלקה   7217גוש    3ז'בוטינסקי   רשת הגנים של אגודת ישראל

90 
 גן ילדים 

 גן ילדים  104חלקה    7220גוש   11בר לב  רשת הגנים של אגודת ישראל
 גן ילדים  179חלקה    7217גוש    10הבנים   רשת הגנים של אגודת ישראל

הסופר   )מג"י(מרכז גני ילדים   7212גוש    2עזרא 
 78חלקה 

 גן ילדים 

הגרדום   אורות חינוך )בית יעקב(   7214גוש    7עולי 
 70-71חלקות  

 בית ספר לבנות 

) לב בתיה שפרה  קארו  גוש  'מסיוסף   )9879 
 55חלקה 

 6879בית ספר סעדיה גאון גוש  
 24חלקה 

 גני ילדים 

 

הוועדה: ל  החלטת  נוספת  בכפוף  החינוךבדיקה  מחלקת  מנהלת  ראשון    -ואישור  לפרסום  יציאה 
 בהתאם לנוהל. 

 עמותת אור אבנר:  

הפעלת בית ספר לבנים ותיכון  היא בקשה להסדרת הקצאה. מדובר ב   עמותת אור אבנר הגישה גם
הבנים. יצאנו לפרסום ראשון ביום  ברחוב  לבנים ובית ספר לבנות ותיכון לבנות ברחוב ירושלים ו

וגשו בקשות נוספות ועל כן בהתאם לנוהל ההקצאות עלינו לצאת לפרסום שני להגשת  . לא ה16.6.19
 התנגדויות ככל שישנן. 

 : יציאה לפרסום שני בהתאם לנוהל. החלטת הוועדה

 המשך הסדרת ההקצאות:

עיר אשר  בהוועדה החליטה כי מכיוון שנראה כי ישנם מוסדות חינוך נוספים הפועלים    , לאחר דיון
לא הגישו בקשה להסדרת הקצאה, תתבצע בדיקה נוספת מול מחלקת החינוך ורק לאחר השלמה  

 מלוא מוסדות החינוך תעבור הוועדה להסדרת הקצאה של מוסדות חינוך אחרים. של

פרטניות להקצאה, הוועדה תקדם את הטיפול בהן מבלי לגרוע  מובהר בזאת כי ככל שיוגשו בקשות  
 מהאמור לעיל.

 

 חתימת חברי הוועדה:

 

 ___________   ____________  ____________  ______________ 

 מהנדסת העיר     יועצת משפטית    גזבר העירייה   מנכ"ל העירייה 


