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פרוטוקול ועדת הקצאות – 381/
מישיבה שהתקיימה ביום  01.9.02במשרדי 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

עדכונים ודיון:
 .0תנועת הצופים – הוגשה בקשה מטעם התנועה למימוש האופציה להארכת הסכם ההקצאה במבנה
שברחוב מוהליבר  01במזכרת בתיה לתקופה של שנתיים חסר יום .עם סיום תקופה זו על התנועה
להגיש בקשה מחודשת להקצאת מבנה בהתאם לנוהל משרד הפנים להקצאת קרקע ומבנים.
החלטה :הועדה מאשרת הארכת הסכם ההקצאה לתקופה של שנתיים חסר יום ,כאשר להסכם
הארכה יוסף כי על התנועה להתנהל בהתאם לאשר נקבע בפס"ד בעניינם (עת"מ  00120-01-09כשר
ואח' נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה ואח').
 .2עמותת חב"ד בקשה להקצאת מבנה למעון יום – ביום  22.0.02הסתיים מועד להגשת בקשות להקצאת
המבנה בהתאם לנוהל הקצאות (הפרסום הראשון) .התקבלה בקשה יחידה מעמותת צמרת להקצאת
מבנה זה ,שכן נמצא בסמיכות למבנה בו נמצאים כיום ויכול ליתן מענה לצרכיה של התנועה ההולכת
ומתרחבת ביישוב.
דיון:
ליליאן :במזכרת בתיה פועלות ארבע תנועות נוער .לכל תנועה הוקצה מבנה על בסיס שוויוני .בתנועת
הצופים יש כ 111 -חניכים ,בתנועת הנוער העובד כ 291 -חניכים ,בבני עקיבא כ 191 -חניכים ובתנועת
צמרת כ 021 -חניכים.
במהלך השנים ,פנו התנועות השונות בבקשה להגדלת השטח או המבנה שהוקצה להן וכולן נענו
בשלילה ,מחמת חוסר במבנים ציבוריים מתאימים.
היענות לבקשת תנועת צמרת ,תהווה אפוא אפליה לעומת תנועות אחרות.
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זהבית :מהסיור שנערך במבני התנועות ,דווקא המבנה שהוקצה לתנועת צמרת היה במצב מצויין
ובמיוחד ניתן היה לראות כי המבנה יושב על שטח חצר נרחב וזאת כאשר מבחינת מספר חניכים מדובר
בתנועה הקטנה מבין הארבע.
ליליאן :היישוב והאוכלוסייה במזכרת בתיה גדלה ועברה שינויי בהרכבה הדמוגרפי .בשנים האחרונות
נכנסה אוכלוסייה דתית למזכרת בתיה ועמה עלה הצורך במתן הקצאות לעמותות שלא היו בעבר.
לאור הדרישה לחינוך תורני מינקות ביישוב ,פנתה עמותת מוסדות חינוך חב"ד מזכרת בתיה לאשר
הקצאה למבנה שיתן מענה חינוכי לגילאי  1-1במזכרת בתיה ,דרישה שלא עלתה בעבר.
מדיניות המועצה הינו ליתן תשובה לכלל האוכלוסייה ביישוב ללא הבדל.
ירון :האם הקצאה זו תהיה כרוכה בהשתתפות כספית של המועצה?
ליליאן :כפי שכבר נדון בעבר ונבדק ,אין מדובר בהקצאה הדורשת כל השקעה מצד המועצה שהרי
מדובר במעון לגילאי  1-1בחינוך הלא פורמאלי.
ירון :כלומר ,מהיום והלאה ככל ותעלה דרישה מעמותה דומה נידרש לשקול אותה בהתאם.
החלטה:
הועדה החליטה על המשך ההליך מול תנועת חב"ד ויציאה לפרסום להתנגדויות (פרסום שני).

ירון טמיר – מזכיר המועצה
יו"ר הוועדה
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