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 226.013.ועדת הקצאות מיום  פרוטוקול
 

 הרכב הוועדה:
 מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה  -  מר שלום שלמה

 יועמ"ש העירייה וחבר הוועדה   -   איתי קידרעו"ד 
 גזבר העירייה וחבר הוועדה  -  מר יצחק שריקי 

 מהנדס העיר וחבר הוועדה             -    מר אבישי שאול           
 מנהלת מחלקת נכסים וחברת הוועדה  -  גב' מיטל ג'יבלי

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

 :חסרים
 מהנדסת הוועדה   - גב' אורה פיסטינר

 רמ"ד רישוי ובינוי וחבר הוועדה              -מר יואל מטמון                
 

 

 חדשות להקצאות:בקשות . 1
 

הגישה בקשה חדשה להקצאה קצרת מועד של קרקע להצבת מבנה יביל לצורך  - עמותת "יד שרה" .א

חלק  16711, גוש  11הפעלת מרכז להשאלת ציוד רפואי ושיקומי ושירותי יד שרה ברח' הקישון 

 .207מחלקה 

 .שנים 5להקצאת קרקע עד  וועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשוןה החלטה:      

הגישה בקשה חדשה להקצאה קרקע להקמת מבנה קבע לצורך הפעלת מרכז  - עמותת "יד שרה" .ב

 .207חלק מחלקה  16711, גוש  15להשאלת ציוד רפואי ושיקומי ושירותי יד שרה ברח' הקישון 
 

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

צאה קצרת מועד של מבנה לצורך הפעלת גן ילדים הגישה בקשה חדשה להק –עמותת "עמק המאיר"  .ג

 .25חלקה  16779, גוש 4ברח' ז'בוטינסקי 

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

הגישה בקשה חדשה להקצאה קצרת מועד של מבנה לצורך הפעלת גן ילדים  –עמותת "עמק המאיר"  .ד

 .68חלקה  17762, גוש 24ברח' הרצל 

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

הגישה בקשה חדשה להקצאה קצרת מועד של מבנה לצורך הפעלת גן ילדים  –עמותת "מודה אני"  .ה

 .35חלקה  17767, גוש 16עם ברח' אחד ה

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



 

 

לצורך הפעלת  222הגישה בקשה חדשה להקצאה קצרת מועד של מקלט מס'  –עמותת "מודה אני"  .ו

 .31חלקה  17765, גוש 10בית כנסת, ברח' וינגייט 

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

 

 בקשות שסיימו פרסום:. 2

 

סיימה פרסום שני להקצאת קרקע בגודל  –עמותת "מרכז חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל עפולה"  .א

למטרת הקמה, הפעלה וניהול של בית כנסת ומרכז  10מגרש  16760/26מ"ר ברובע יזרעאל, גו"ח  500

 רוחני.

 .להמשיך בהליך ההקצאההוועדה ממליצה  החלטה:      

 

 

 

 

 

 

 

רשמה: כרמית טויס, מנהלת לשכת מנכ"ל                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            ___________  ___________        ___________      ___________      ___________                                                                                                                                                                                                  
 איציק שריקי           שלום שלמה        איתי קידרו"ד ע            אבישי שאול          מיטל ג'יבלי                          

               גזבר העירייה        נכ"ל העירייה מ      יועמ"ש העירייה      מהנדס העירייה  נכסים   'נהלת מחמ                       
         חבר הוועדה              יו"ר הוועדה        חבר הוועדה                  הוועדהחבר         חברת הוועדה                                  

 


