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 202110.10.ישיבת ועדת הקצאות מיום 

 
 הרכב הוועדה:

 וועדהמנכ"ל העירייה ויו"ר ה  -  מר שלום שלמה 
 יועמ"ש העירייה וחבר הוועדה   -   עו"ד איתי קידר 

 גזבר העירייה וחבר הוועדה   -  מר יצחק שריקי  
 מהנדסת הוועדה ומ"מ מהנדס העיר    - גב' אורה פיסטינר 

 רישוי ובינוי ראש מדור              -מר יואל מטמון                
 וחברת הוועדה מנהלת מחלקת נכסים   -  גב' מיטל ג'יבלי 

 , מזכירת הוועדה מנהלת לשכת מנכ"ל             -גב' כרמית טויס               
 
 
 
 
 

 חדשות להקצאות:בקשות  .1

שנים, ברח' שאול   5הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה עד  –עמותת "דרך אמת עפולה"   .א

 .ובית ספר למטרת הפעלת גני ילדים 17203/46,  גו"ח  9טשרניחובסקי  

 שנים.  5הוועדה מאשרת לצאת בפרסום ראשון להקצאת מבנה עד : החלטה

שנים, ברח' הנרייטה   5הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה עד  –עמותת "דרך אמת עפולה"   .ב

 )מעון אמונה לשעבר( למטרת הפעלת גני ילדים.  17776/24,  גו"ח 2סולד 

 שנים.  5הוועדה מאשרת לצאת בפרסום ראשון להקצאת מבנה עד : החלטה

ח'  שנים, בר 5הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה עד   –עמותת "מוסדות ויז'ניץ עפולה עלית"  .ג

 . ובית ספר למטרת הפעלת גני ילדים  17012/21התעשייה/ההגנה ,  גו"ח  

 שנים.  5הוועדה מאשרת לצאת בפרסום ראשון להקצאת מבנה עד : החלטה

  5עד  הגישה בקשה חדשה להקצאת מקלט ציבורי   –עמותת "מוסדות ויז'ניץ עפולה עלית"  .ד

 למטרת ניהול והפעלת בית כנסת.   16774/400  גו"ח  12ברח' הדקל  שנים,

 .שנים 5עד  הוועדה מאשרת לצאת בפרסום ראשון להקצאת מקלט ציבורי: החלטה

, ברח' הרב  215 הגישה בקשה חדשה להקצאת מקלט ציבורי מס'   –עמותת "כפפות הזהב"  .ה

 ף. ולמטרת אימוני אגר 17761/33, גו"ח  3יוסף חיים  

 .שנים 5עד  לצאת בפרסום ראשון להקצאת מקלט ציבוריהוועדה מאשרת : החלטה

 

 

 

 

 

 



 

 

 בקשות שסיימו פרסום: .2

 , גו"ח    15שנים ברח' הרצוג    5סיימה פרסום ראשון להקצאת מבנה עד    –עמותת "מלכות מיכאל"  א.         

   )בריכה מחוממת לשעבר( למטרת הפעלת מוסד חינוכי, ישיבה, כולל, בית כנסת וחסד  17769/129            

 . לא הוגשו בקשות נוספות/התנגדויות לנזקקים.            
 

 . שנים 5מבנה עד להקצאת   שניהוועדה מאשרת לצאת בפרסום : החלטה           

 ,  34ברח' ירושלים שנים  5עד   סיימה פרסום שני להקצאת מבנה  –עמותת "ברכת יוסף חיים" ב.        

 . לא הוגשו התנגדויות .למטרת ניהול והפעלת בית כנסת  12חלק מחלקה  16662גוש             
 

 .להמשיך בהליך ההקצאההוועדה מאשרת : החלטה           

 

 

 רשמה: כרמית טויס, מנהלת לשכת מנכ"ל                                                                     

 

 

 

 

 

 
  

      ____________      _______________        ______________            _____________          _____________   _____________                                                                                                                                                                                           
 שלום שלמה      עו"ד איתי קידר                יצחק שריקי   מר יואל מטמון                        גב' מיטל ג'יבליטינר          אורה פיס

            מנכ"ל העירייה                      מ"ש העירייה     יוע     גזבר העירייה         ובינוי  רישוי רמ"ד        נכסים 'מנהלת מח       מהנדסת הוועדה
 יו"ר הוועדה                    חבר הוועדה                  חבר הוועדה                חבר הוועדה          חברת הוועדה       מ"מ מהנדס העיר           


