פרוטוקול וועדת הקצאות בהליך מקוצר  24מיום 11.8.13
נוכחים :מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד שלמה פרץ ,מחלקה משפטית
גב' אירה ברורמן  ,מח' הנדסה
גב' ויולט וקנין ,תקציבאית.
גב' אשל ויגי ,אחראית נכסי העירייה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה.
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אנו מתכנסים היום בפעם הרביעית .בישיבה הראשונה היה חסר דו"ח מסוקר ,התקיימה
ישיבה שנייה  ,הדו"ח הוצג ,היו חסרים הבהרות כל שהן ולכן הוועדה התכנסה בפעם
וסוכם
השלישית ,בישיבה זו ההבהרות לא היו מושלמות כנראה ואו לא מובנות
שתהיה פנייה לרחלי לקבל הבהרות בטרם תתקבל החלטה ,כרגע אנחנו בישיבה
הרביעית ,רחלי הגיעה לישיבה ואנו מבקשים שרחלי תציג לוועדה את ההבהרות שלה על
מנת שהוועדה תקבל החלטה לגבי נושא של שני הגנים.
סה"כ במוסדות גור מאוכלסים ומשובצים ילדי גור ,יש  189בנים ואנו צריכים  6מבנים
וקיימים  6מבנים.
יש סה"כ  163בנות ועבורן דרושים  5מבנים וקיימים רק  3ולכן יש להקצות להם 2
מבנים לשנת הלימודים תשע"ד.
הרשימה של גן שומשום נמצאת כאן ,גן שומשום זהו מבנה שהוקצה לגור אך זהו גן מעורב
בנים בנות.
האם את הרשימה הזו חיים קיבל?
חיים קיבל את הרשימה ,הסברתי ואני חושבת שהוא הבין.
קיבלנו את הרשימה המעודכנת ממחלקת החינוך שבה אנו רואים  10מבנים ,את גן
שומשום מחלקת החינוך לא מחשיבה כגן גור למרות שנמצא בחזקת גור ולמעשה נשארו 9
מבנים.
המחלקה המשפטית אינה מביעה את עמדתה בעניין זה .חשוב לציין שסעיף  7א' לנוהל
הקצאות משמעו הקצאה לשנה  ,לא ניתן להעריכה ולא ניתן להקצות אותה בשנית לאותו
גוף.
האם המחלקה המשפטית חושבת שאין להקצות את הגנים למבקשים?
אני חוזר ואומר  ,המחלקה המשפטית לא מביעה את דעתה בעניין.
זאת אומרת שאתם לא מתנגדים.
אנו לא מביעים דעה.
אז בשביל מה יש לנו מחלקה משפטית?
זה מה שנדרשתי לומר וזה מה שאני מעביר.
רחל לאחר ששמעת מה ששמעת מהמחלקה המשפטית ,יש לך מה להוסיף?
אין לי .אנו צריכים  11מבנים.
אני רואה שהבאת טבלה ואת מאשרת שצריך לתת שני גנים נוספים.
כן.
המחלקה המשפטית לא מביעה את דעתה ,אין לי מושג מדוע אבל זוהי עמדתה .האם
למישהו יש שאלה לשאול?

אין תגובה מהמשתתפים
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אני מבקש לעלות להצבעה את  2הגנים למבקשים.

נערכה הצבעה
בעד
רמי נבון
ויגי אשל
ויולט וקנין

נגד
אין

נמנעים
מחלקה משפטית
אירה ברורמן

החלטה:
וועדת הקצאות ממליצה למליאת מועצת העיר לאשר הקצאת  2המבנים
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רמי נבון
מנכ"ל העירייה ויו"ר וועדת הקצאות

