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 24.3.2022 מיום וועדת הקצאות פרוטוקול

 

 הרכב הוועדה:
 

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה  -  מר שלום שלמה
 יועמ"ש העירייה וחבר הוועדה   -   איתי קידרעו"ד 

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

 , מזכירת הוועדהמנהלת לשכת מנכ"ל             -גב' כרמית טויס               
 

 :חסרים
 

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

 
 

 

 בקשות חדשות להקצאה: .1
 
 5ה עד הגישה בקשה חדשה להקצא –מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי"  -עמותת "תבור  .א

 למטרת הפעלת מכינה קדם צבאית. 16705/4גו"ח  1במבנה שפ"י לשעבר ברח' הגן  2קומה  שנים של

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

 5ה עד הגישה בקשה חדשה להקצא – "מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי -עמותת "תבור  .ב

למטרת מגורי  16662/72גו"ח פינת גלבוע )הצד המזרחי(  20מבנה ברח' יהושע חנקין  שנים של

 חניכים וחניכות במכינה קדם צבאית.

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

 



 

 

 

 

 
 בקשות שסיימו פרסום: .2

        הגישה בקשה בהמשך לפרסום העירייה,  -עמותת "מרכז חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל עפולה" א.   

 למטרת הקמה, הפעלה  10מגרש  16760/26גו"ח מ"ר ברובע יזרעאל,  500להקצאת קרקע בשטח של       

 של בית כנסת ומרכז רוחני. וניהול       
 

 .שניהוועדה ממליצה לצאת בפרסום החלטה:                     

 בי"ס עמל שנים  5עד בנה מ תסיימה פרסום ראשון להקצא –"  מרכז החינוך העצמאיעמותת "ב.   

  , להפעלת בית ספר. 8רח' ז'בוטינסקי   17771/67"ח גו לשעבר        
 

 .לצאת לפרסום שניהוועדה ממליצה החלטה:                     

 , גו"ח  9להקצאת מבנה ברח' שאול טשרניחובסקי  שניסיימה פרסום  –עמותת "דרך אמת עפולה" ג.   

 .למטרת הפעלת גני ילדים   17203/46
 

 ממליצה להמשיך בהליך הקצאה.הוועדה החלטה:                     

  )מעון    , גו"ח 2להקצאת מבנה ברח' הנרייטה סולד  שניסיימה פרסום  – עמותת "דרך אמת עפולה"ד.  

 .להפעלת גני ילדים אמונה לשעבר(17776/24     

 

 הוועדה ממליצה להמשיך בהליך הקצאה.החלטה: 

 

 

 רשמה: כרמית טויס, מנהלת לשכת מנכ"ל

 

 

 

 

                           ____________     _____________           _____________          ______________                                                                                                                                                                                                       
    שלום שלמה         עו"ד איתי קידר                            ל מטמוןיוא                 מיטל ג'יבלי                          

 מנכ"ל העירייה                            העירייה       יועמ"ש            רמ"ד רישוי ובינוי        מנהלת מח' נכסים                        
     יו"ר הוועדה   חבר הוועדה                                     בר הוועדהח           חברת הוועדה                                    



 

 

 


