
26/06/2019 תאריך:

71פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
16:30 י"ב בחשון  תשע"ט שעה  21/10/2018בתאריך :  

כחו: 

מכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - איתי צחר חבר

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

סגית מהלת אגף הדסה - רעיה סבירסקי

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

מהל אגף החיוך - אורלי פורמן מוזמן

 .1לסעיף הערה:
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

עמ' כתובת גו"ח שוות שימוש פרטי עמותה מס' בקשה סוג ישות סעיף

3 10רחוב יערה  7620גוש:  מבה בית ספר מעין החיוך התורי 2014002 בקשה להקצאה 1
189חלקה:  הארכת תקופת

580121952ע.ר הקצאה

4 רחוב ויתקין
26

7621גוש:  מבה מרכז חברתי הבית של רוית 2014015 בקשה להקצאה 2
322חלקה:  הארכת תקופת

580543122ע.ר הקצאה

5 1רחוב מצדה  7601גוש:  מבה מוסד/מרכז
טיפולי

שרותי בריאות
כללית (שלוותה)

2012083 בקשה להקצאה 3
80חלקה:  הארכת תקופת

589906114 הקצאה
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2014002בקשה להקצאה:  1 סעיף

21/10/2018 תאריך: 71פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580121952מעין החיוך התורי , ע.ר 

10רחוב יערה  כתובת:

189  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית ספר שימושים: 

הצגת הושא 
למטרת בית ספר  , 189 חלקה 6430בגוש  , 10יערה '  המליצה לאשר הקצאת מבה וחצר ברח10/5/18ועדת הקצאות מיום 

.0121952-58לעמותת מעיין החיוך התורי שמספרה " עטרת חיים"

 

מהלך דיון 
.לא הוגשו התגדויות, בוצעו פירסומים: אילה זיו

.ל הבאה"לא ברור מה יהיה בשה, 30/6/19 -מציע לאשר הקצאה עד סוף הלימודים ב: אורלי פורמן

.סבא-חלק גדול מילדי בית הספר אים מכפר : אית צחר

החלטות 
 חלקה 6430גוש , 10יערה '  מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"הוועדה ממליצה להקצות לעמותת 

. למטרת בית ספר189

.30/6/2019ההקצאה היה עד 

.להעביר לאישור המועצה
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2014015בקשה להקצאה:  2 סעיף

21/10/2018 תאריך: 71פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580543122הבית של רוית , ע.ר 

26רחוב ויתקין  כתובת:

322  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מרכז חברתי שימושים: 

הצגת הושא 
שמספרה " הבית של רוית"לעמותת   ,322 חלקה 7621 בגוש 26ויתקין ' במבה ברח' קומה אבקשה להמשך הקצאת 

. למטרת פעילות חברתית של בוגרים עם מוגבלויות2011הפועלת במקום מאז שת , 580543122

 

מהלך דיון 
.בישיבה אצלי ביקשו חברי העמותה שהעירייה תגיש את הכס: איתי צחר

.ח כי יש צורך לבות מעלית" ש1,000,000 -היה בסכום של קרוב ל, הגשה של מבה זה
.אזי העירייה לא תגיש אותו בשים הקרובות', והואיל והכס מוקצה לצד ג, הבהרתי להם שבסיבות אלו

 .'זק לצד ג/בשל אי ביצוע הגשה, יש להכיס סעיף של הסרת אחריות מהעירייה: ד אלון בן זקן"עו

. יום מראש60של מבקש להכיס סעיף בחוזה לפיו העירייה רשאית להפסיק את ההקצאה בהודעה : איתי צחר

"."as isויית שהמבה יוקצה לה להבהיר לעמותה כי הקצאה וספת תהיה רק בתאי שהעמותה תצהיר כי היא מע

החלטות 
גוש , 26ויתקין ' במבה ברח'  את קומה א580543122שמספרה " הבית של רוית"ועדת הקצאות ממליצה להקצות לעמותת 

. למטרת פעילות חברתית של בוגרים עם מוגבלויות322 חלקה 7621

. יום מראש60עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של ,  שים3 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסום לפי הוהל
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2012083בקשה להקצאה:  3 סעיף

21/10/2018 תאריך: 71פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-589906114שרותי בריאות כללית (שלוותה) ,  

1רחוב מצדה  כתובת:

80  חלקה: 7601גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מוסד/מרכז טיפולי שימושים: 

הצגת הושא 
מבה  הקצאת 589906114' עמותה מס)" שלוותה(שרותי בריאות כללית "לעמותת  המליצה לאשר 10/5/18ועדת הקצאות מיום 

.טיפול בילדים ובבי וער במצבי חרוםלמטרת , 80 חלקה 7601בגוש , 1מצדה ' ברח

. שים5 -ההקצאה היה ל

 

מהלך דיון 
.לא הוגשו התגדויות, בוצעו פירסומים: אילה זיו

י "אזי ההגשה תבוצע ע,וכי אם יש צורך בהגשה,  "as is"יש להבהיר בחוזה כי ההקצאה של המבה היה במצבו : איתי צחר
.העמותה

החלטות 
 7601גוש , 1מצדה '  מבה ברח589906114ועדת הקצאות ממליצה להקצות לעמותת שרותי בריאות כללית שמספרה 

.למטרת טיפול בילדים ובי וער במצבי חרום, 80חלקה 

. יום מראש60עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של ,  שים5ההקצאה היה לתקופה של 

.להעביר לאישור המועצה

                                                                                                ____________________       
                                                   איתי צחר                                                                  
ל העירייה "                                               מכ                                                                  
ר ועדת הקצאות"                                            ויו                                                                  
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