
26/06/2019 תאריך:

72פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
12:30 י"ח בשבט   תשע"ט שעה  24/01/2019בתאריך :  

כחו: 

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

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

סגית מהלת אגף הדסה - רעיה סבירסקי

אגף חיוך - מחם פישר מוזמן

 2-3' לסעהערה:

אגף חיוך - חגית הללי

 2-3' לסעהערה:

1עמוד  24/01/2019 מיום:72פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 רחוב גלר זאב 6427גוש:  מבה משרד האגודה למלחמה
בסרטן

2012064 בקשה להקצאה 1
28חלקה:  הארכת תקופת

58-0030039ע.ר הקצאה

4 10רחוב יערה  6430גוש:  מבה גן ילדים מרכז גי ילדים שע
מעיין החיוך התורי

2014004 בקשה להקצאה 2
189חלקה:  הקצאת מבה

580217263ע.ר 

5 10רחוב יערה  7620גוש:  מבה בית ספר מעין החיוך התורי 2014002 בקשה להקצאה 3
189חלקה:  הארכת תקופת

580121952ע.ר הקצאה

6 68רחוב תל חי  6433גוש:  מבה בית כסת עמותת שמירת
אורית

2012050 בקשה להקצאה 4
14חלקה:  הארכת תקופת

58-0288280ע.ר הקצאה

7 רחוב ויתקין
26

7621גוש:  מבה מרכז חברתי הבית של רוית 2014015 בקשה להקצאה 5
322חלקה:  הארכת תקופת

580543122ע.ר הקצאה

8 רחוב מבצע
9יותן 

6433גוש:  מבה מעון יום עמותת ויצו 2012012 בקשה להקצאה 6
580חלקה:  הארכת תקופת

58-0057321ע.ר הקצאה
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2012064בקשה להקצאה:  1 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 גבעתיים7 , רביבים 58-0030039האגודה למלחמה בסרטן , ע.ר 

רחוב גלר זאב כתובת:

28  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

הצגת הושא 
    4גלר '  להשתמש בחדר במבה ברח580030039שמספרה " האגודה למלחמה בסרטן"עמותת בקשה להארכת הקצאה ל

.הסברה והדרכה לעזרת חולי סרטן, שיקום ורווחה, י הפעלת תוכיות גילוי מוקדם" למטרת קידום המאבק במחלת הסרטן ע

: אילה

.30.12.2018החוזה הוכחי היו עד 

.הם מבקשים הארכת הקצאה לתקופה וספת

: איתי

. העירייה בוחת את השימוש גם במבה הזה, קיים צורך במבים לצרכים עירויים

 60תראה של אבל בתיים לאפשר לעמותה להמשיך להשתמש בכס ובתאי שהם יתפו לאחר ה, ממליץ לא לחדש את ההקצאה

.יום מראש

 

החלטות 
. הבקשה לא מאושרת בשל הצורך של העירייה במבים עירויים

 ובתאי שהעירייה תהא רשאית להפסיק את רשות 4גלר ' בשלב זה העמותה רשאית להמשיך להשתמש בחדר במבה רח
. יום מראש60השימוש בהודעה של 
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2014004בקשה להקצאה:  2 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580217263מרכז גי ילדים שע מעיין החיוך התורי , ע.ר 

10רחוב יערה  כתובת:

189  חלקה: 6430גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

הצגת הושא 
10יערה '  להשתמש במבה ברח580217263שמספרה " י מעיין החיוך התורי"מרכז גי ילדים שע"בקשה של עמותת 

").עטרת חיים"ס "במיתחם בי(סבא לטובת הפעלת גן ילדים - בכפר

:אילה

.כעת הוגשה בקשה של עמותה חדשה לגן הילדים בלבד. עד עכשיו היתה הקצאה גם לבית הספר וגם לגן הילדים הבוי שם

.30.06.2019עד " מעיין החיוך התורי"יש המלצה קודמת של ועדת ההקצאות להקצות את המבה לעמותת 

.ל" כדי לאשר את ההקצאה ה02.2019אמור להיות דיון במועצה ב 

. תושבי כפר סבא10 ילדים מתוכם 31לפי התוים שהועברו אליו יש כיום בגן הילדים 

:איתי

.מרבית הילדים אים תושבי כפר סבא

.צריך לקיים דיון לקביעת מדייות בושא

 

החלטות 
.דיון בושא הבקשה  להקצאה יעשה רק לאחר קבלת החלטת מדייות בושא

4עמוד  24/01/2019 מיום:72פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014002בקשה להקצאה:  3 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול 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 
 6430גוש , 10יערה '  של מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"בקשה להארכת הקצאה לעמותת 

. למטרת בית ספר189חלקה 

:אילה

.30.06.2019יש המלצה קודמת של ועדת ההקצאות להקצות את המבה הוכחי עד 

.ל" כדי לאשר את ההקצאה ה02.2019אמור להיות דיון במועצה ב 

.'ח-' תלמידים בבית הספר כיתות א346לפי התוים שהועברו אליו יש 

. תושבי כפר סבא67מתוכם 

:איתי

.מרבית הילדים אים תושבי כפר סבא

.צריך לקיים דיון לקביעת מדייות בושא

 
 

החלטות 
.דיון בושא הבקשה להקצאה יעשה רק לאחר קבלת החלטת מדייות בושא
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2012050בקשה להקצאה:  4 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0288280עמותת שמירת אורית , ע.ר 

68רחוב תל חי  כתובת:

14  חלקה: 6433גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

הצגת הושא 
 הקצאת מבה וחצר שסביבו 580288280שמספרה " שמירת אורית" המליצה לאשר לעמותת 15/8/18ועדה הקצאות מיום 

. למטרת בית כסת לעדה האתיופית במרכז העיר , 14 חלק מחלקה 6433בגוש , 68חי -תל' ברח

. חודש11+  שים 24 -ההקצאה היה ל
.לא הוגשו התגדויות, בוצעו פירסומים

 
:אילה

.14.06.2021בעבר היתה להם הקצאה של מבה קיים בלבד עד 
.כעת הם רוצים לבות שם בית כסת

:שגיא
.הקצאה דרשת לצורך קבלת תקציבים לביית בית כסת

:איתי
.העירייה מסה לסייע להם לקבל כסף לצורך הקמת מבה קבע

.והם מסים לקבל תרומה, יש קול קורא של משרד הדתות לקבלת כסף בושא
 שים ההקצאה הוכחית תבוטל ואז הם יוכלו להשאר במבה הוכחי בתוספת 5יש להבהיר שאם לא תסתיים הבייה תוך 

.ד בלבד"ממ

החלטות 
 חלק 6433 גוש 68חי -תל'  מבה וחצר שסביבו ברח580288280שמספרה " שמירת אורית"הועדה ממליצה להקצות לעמותת 

. למטרת בית כסת לעדה האתיופית במרכז העיר14מחלקה 
. שים מאישור המועצה5על העמותה לסיים את הבייה תוך 

. חודישם11 שים ו 24ההקצאה היה ל 

.להעביר לאישור המועצה
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2014015בקשה להקצאה:  5 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול 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 
במבה'  הקצאת קומה א580543122שמספרה " הבית של רוית" המליצה לאשר לעמותת 21/10/18ועדת הקצאות מיום 

. למטרת פעילות חברתית של בוגרים עם מוגבלויות322 חלקה 7621גוש , 26ויתקין '  ברח

. יום מראש60עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של ,  שים3 -ההקצאה היה ל
.לא הוגשו התגדויות, בוצעו פירסומים

:אילה
: משתתפים עולה כי 156מתוך רשימה של  

 משתתפים גרים בכפר סבא32
 משתתפים בדיור בכפר סבא26

. אים תושבי העיר כפר סבא98 -כל שאר ה

:איתי
.זו עמותה הותת שרות לאשים עם מוגבלות

.השרות שלהם לא זול אבל הפעילות מאד חשובה

:שגיא
.יש אשים שמתדבים שם. השכר שהם משלמים לעובדיהם היו סביר 
.כולל מעלית ככל שידרש, להבהיר שחובת הגשת המקום חלה עליהם

החלטות 
 7621 בגוש 26ויתקין '  את קומה א של מבה ברח580543122שמספרה " הבית של רוית"הועדה ממליצה  להקצות לעמותת 

. למטרת פעילות חברתית של בוגרים עם מוגבלויות322חלקה 
.העמותה תישא בעלויות אלו, ככל שיהיה צורך בהגשה

. יום מראש60 שים אם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של 3 --ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור המועצה
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2012012בקשה להקצאה:  6 סעיף

24/01/2019 תאריך: 72פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0057321עמותת ויצו , ע.ר 

9רחוב מבצע יותן  כתובת:

580  חלקה: 6433גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מעון יום שימושים: 

הצגת הושא 
.0-3 למטרת מעון יום לילדים בגילאי 580 חלקה 6433גוש , 9מבצע יותן ' בקשה להמשך הקצאת כס ברח

 
:אילה

 .16.08.2019  -הסכם וכחי יסתיים ב
.מבקשים הארכת הקצאה לתקופה וספת

.העירייה מקצה מבים למטרת מעוות יום לארגוים שוים בכל רחבי העיר

החלטות 
 למטרת מעון יום לילדים בגילאי580 חלקה 6433 בגוש 10מבצע יותן ' ועדת הקצאות ממליצה לאשר הקצאת כס ברח

.58-0057321 לעמותת ויצו שמספרה 0-3 
. שים5-ההקצאה היה ל

.להעביר לפרסומים לפי הוהל

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