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פרוטוקול ועדת הקצאות – /1/1
מישיבה שהתקיימה ביום  84.4.42במשרד גזברית המועצה.

נוכחים:

יו"ר  -ירון טמיר
זהבית דרויש
ציפי טאוב
ליליאן הראל
עו"ד ענת נבל

 מזכיר המועצה גזברית המועצה מהנדסת המועצה ממונה על הנכסים -יועמ"ש משרד עו"ד עפר שפיר

סדר היום:
 ./החלטה :הועדה מאשרת כי הפרוטוקולים לשנת  71/2מתחילים ממספר  71/2וזאת עקב טעות סופר.
 .7עדכונים:
א .עמותת בית הכנסת "ידיד נפש" – :העמותה בשלב סופי לקראת קבלת היתר בנייה לבנייה קלה של
מבנה בית כנסת במגרש  046בשכונת בר לב .בכוונת המועצה להעביר לידי העמותה תמיכה
שהתקבלה מהמשרד לשירותי דת ע"ס  088אש"ח .לצורך כך ,יש לקיים פגישה מסודרת עם נציגי
העמותה על מנת להבהיר את דרכי העבודה ,הנהלים והדרישות של המשרד לשירותי דת לשחרור
הכספים בהתאם לאבני דרך שנקבעו על ידם .יוער ,כי נכון למועד כתיבת הפרוטוקול ,התקיימה
הפגישה עם נציגי העמותה ,רצ"ב פרוטוקול.
ב .עמותת "מתפללי בית הכנסת הגדול":
 )4הקצאה של השטח הסמוך לבית הכנסת הגדול לבניית בית כנסת יביל – פורסמה הודעה שניה
להתנגדויות ולא התקבלו במועצה כל התנגדויות .יש להכין הסכם הקצאה עם העמותה
ולהביאו לאישור מליאת המועצה;
 )8שטח הקרקע עליו בנוי בית הכנסת הגדול  -חלקה  44בגוש  0649הופקע בהתאם לתכנית
זמ 802/והמועצה נרשמה כבעלים בקרקע.
ג .עמותת נוער "צמרת" :התקבל הסכם הקצאה חתום ע"י העמותה .נציגי העמותה פנו למועצה
בבקשה לקבל במסגרת הליך הקצאה מבנה נוסף הנמצא בסמוך למבנה שהוקצה להם לצורך קיום
פעילותיהם .ועדת ההקצאות עדכנה כי הנכס הסמוך למבנה תנועת צמרת מיועד להקצאה לתנועת
חב"ד לצורך מעון וזאת בהתאם להחלטה קודמת של הועדה.
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החלטה :לאפשר לחברי התנועה לעשות שימוש במבנה בחודשי החורף עד סוף חודש אפריל 71/1
ובמקביל להתחיל בפרסום הקצאה לעמותת חב"ד להקמת מעון יום .בתקופה בה תעשה עמותת
צמרת שימוש במבנה ,כל הוצאות השוטפות בנכס יחולו עליה.
ד .עמותת בית הכנסת "תפארת ישראל" :בבירור שנערך לגבי חשבון חשמל ששולם ע"י המועצה
ורשום ע"ש העמותה ,התחוור כי מדובר בשימוש בחשמל במבנה ששימש בעבר את העמותה ונשאר
רשום על שמם בטעות.
החלטה :המועצה תערוך בירור לגבי זהות המשתמשים הנוכחיים בנכס ותדאג להעברת מונה
החשמל על שמם.
ה .עמותת בית הכנסת "בר לב" :לרשות העמותה עומד סכום תמיכה מאת המשרד לשירותי דת ע"ס
 498אש"ח בתוקף עד  .48/8842בכוונת חברי העמותה להגיש בקשה להקצאה למגרש  040בשכונת
בר לב וזאת לאחר אישורה של התב"ע להוספת שימושים למבני ציבור .התב"ע כיום ממתינה
לקבלת הנחיות מאת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לפרסומה למתן תוקף.
 .3פרוטוקול סיור מבני ציבור מיום  – 7./7./2החלטות:
א .מבנה תנועת הצופים :על תנועת הצופים לתקן את הליקויים המופיעים בדו"ח.
ב .מבנה תנועת צמרת  :העבודות לתיקון ההידרנט ,מערכת כיבוי אש ,עריכת סקר נגישות והתאמות
הנדרשות בהתאם ,יבוצעו ע"י המועצה .מהנדסת המועצה תכין אומדן ותדאג לפתיחת תב"ר
בהתאם.
ג .מבנה תנועת הנוער העובד והלומד :על תנועת הנוער העובד והלומד לתקן את הליקויים המופיעים
בדו"ח.
ד .מבנה תנועת בני עקיבא :תיקבע פגישה בין נציגי התנועה למזכיר המועצה לגבי התנהלות התנועה
והמשך שימושה במבנה.

ערכה ורשמה :עו"ד ענת נבל

ירון טמיר
מזכיר המועצה
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