
26/06/2019 תאריך:

73פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
10:00 י"ד בסיוון  תשע"ט שעה  17/06/2019בתאריך :  

כחו: 

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

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

מהל אגף החיוך - אורי ארבל גץ מוזמן

 .2 - ו1' סעהערה:

עדרו: 

גזבר העירייה - שגיא רוכל חבר
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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  6430גוש:  מבה גן ילדים מרכז גי ילדים שע
מעיין החיוך התורי

2014004 בקשה להקצאה 1
189חלקה:  הקצאת מבה

580217263ע.ר 

4 10רחוב יערה  7620גוש:  מבה בית ספר מעין החיוך התורי 2014002 בקשה להקצאה 2
189חלקה:  הארכת תקופת

580121952ע.ר הקצאה

5 7רחוב דקל  6435גוש:  מבה מעון יום עמותת אמוה 2012014 בקשה להקצאה 3
175חלקה:  הארכת תקופת

,1/1תכ': כס/הקצאה 58-001146ע.ר 

6 רחוב הכרמל
, רחוב תל66
, רחוב25חי 

6427גוש:  מבה מעון יום  מעוות4עמ"ת - 
יום

2012087 בקשה להקצאה 4
28חלקה:  הארכת תקופת

58-0044261ע.ר הקצאה

7 רחוב דוד רמז
18

7620גוש:  מבה חלוקת מזון עזר מציון 2012055 בקשה להקצאה 5
353חלקה:  הארכת תקופת

58-0070997ע.ר הקצאה

8 רחוב זטלר 7621גוש:  קרקע תיקון כסאות
 גלגלים ע"י

מתדבים

אוהלי קידר 2017005 בקשה להקצאה 6
501חלקה:  הקצאת

580531390 מקרקעין

9 רחוב ששת
2הימים 

6426גוש:  מבה מפקדה
ממוגת

לשעת חרום

פיקוד העורף-מחוז
דן פת גלילות

2017007 בקשה להקצאה 7
355חלקה:  הקצאת מבה

3000116אחר 
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2014004בקשה להקצאה:  1 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול 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

".דיון בושא הבקשה להקצאה יעשה רק לאחר קבלת החלטת מדייות בושא" הוחלט כי 24/1/19בוועדת הקצאות מיום 

 

מהלך דיון 
 ".עטרת חיים"ס "והוא מצא בתוך הגדר המקיפה את בי, העירייה בתה את גן הילדים: צחר איתי

החלטות 
 580217263שמספרה " י מעיין החיוך התורי"מרכז גי ילדים שע"בקשה של עמותת הועדה ממליצה לאשר 

.סבא לטובת הפעלת גן ילדים- בכפר10יערה ' להקצאה של מבה ברח

.30/7/2020ההקצאה היה עד 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל
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2014002בקשה להקצאה:  2 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול 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 
".דיון בושא הבקשה להקצאה יעשה רק לאחר קבלת החלטת מדייות בושא" הוחלט כי 24/1/19בוועדת הקצאות מיום 

 

מהלך דיון 
.או מודעים לכך שרוב הילדים הרשומים בבית הספר הים מרעה: איתי צחר

.זה מתקן שיכול  לתת לו מעה לבתי ספר שאו רוצים להכיס לעיר: אורי ארבל גץ

 . סבא-ישם בתי ספר ברחבי העיר שותים מעה גם לילדים מחוץ לכפר: ד אלון בן זקן"עו

.ההחלטה היא של מועצת העיר : איתי צחר
.ל הקרובה"ממליץ לאשר הקצאה לשה

החלטות 
יערה '  להקצאת של מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"עמותת בקשה של הועדה ממליצה לאשר 

. למטרת בית ספר189 חלקה 6430גוש , 10

.30/7/2020ההקצאה היה עד 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל
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2012014בקשה להקצאה:  3 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-001146עמותת אמוה , ע.ר 

7רחוב דקל  כתובת:

175  חלקה: 6435גוש:  גוש וחלקה:

ד249, כס/1/133, כס/1/1כס/ תוכיות:

מבה תאור הבקשה:  מעון יום שימושים: 

הצגת הושא 
.0-3 למטרת מעון יום לילדים בגילאי 175 חלקה 6435גוש , הדקל' בקשה להקצאת המשך כס ברח

 

מהלך דיון 
 .מדובר בהמשך הקצאה קיימת: זיו אילה

החלטות 
 למטרת מעון 175 חלקה 6435 בגוש 7הדקל '  הקצאת כס ברח58001146שמספרה " אמוה"הועדה ממליצה לאשר לעמותת 

.0-3יום לילדים בגילאים 

.  שים5 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל
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2012087בקשה להקצאה:  4 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0044261 מעוות יום , ע.ר 4עמ"ת - 

4, רחוב גלר זאב 44, רחוב העמק 25, רחוב תל חי 66רחוב הכרמל  כתובת:

28  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

83  חלקה: 6436גוש: 

116  חלקה: 6437גוש: 

225  חלקה: 6438גוש: 

מבה תאור הבקשה:  מעון יום שימושים: 

הצגת הושא 
: כדלקמן,  3-0כסים למטרת מעוות יום לפעוטות בגילאים 4בקשה להקצאת המשך של 

.28 חלקה 6427גוש , 6גלר ' רח, מעון ספיר). 1
.225 חלקה 6438גוש , 66הכרמל ' רח, מעון כרמל). 2
.116 חלקה 6437גוש , 25חי -תל' רח, מעון תפוז). 3
.83 חלקה 6436גוש , 44העמק ' רח, מעון הגליל). 4
 

מהלך דיון 
 .מדובר בהמשך הקצאה קיימת: אילה זיו

החלטות 
: מעוות יום4- הקצאה ל580044261שמספרה " ת"עמ"הוועדה ממליצה לאשר לעמותת 

.28 חלקה 6427גוש , 6גלר ' רח, מעון ספיר). 1
.225 חלקה 6438גוש , 66הכרמל ' רח, מעון כרמל). 2
.116 חלקה 6437גוש , 25חי -תל' רח, מעון תפוז). 3
.83 חלקה 6436גוש , 44העמק ' רח, מעון הגליל). 4

. שים5 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל
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2012055בקשה להקצאה:  5 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0070997עזר מציון , ע.ר 

18רחוב דוד רמז  כתובת:

353  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  חלוקת מזון שימושים: 

הצגת הושא 
: החליטה כדלקמן15/8/18ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון ,  בשוק עליה17'  את חות מס580070997' עמותה מס" עזר מציון"להקצות לעמותת "
.יבש

". יום מראש60עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאה בהודעה של ,  שים3ההקצאה היה לתקופה של 

 

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

 

החלטות 
למטרת השאלת ציוד ,  בשוק עליה17'  את חות מס580070997' עמותה מס" עזר מציון"הוועדה ממליצה להקצות לעמותת 

.רפואי וחלוקת מזון יבש

. יום מראש60עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאה בהודעה של ,  שים3ההקצאה היה לתקופה של 

.להעביר לאישור המועצה
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2017005בקשה להקצאה:  6 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580531390אוהלי קידר ,  

רחוב זטלר כתובת:

501  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  תיקון כסאות גלגלים ע"י מתדבים שימושים: 

הצגת הושא 
.י מתדבים" כסאות גלגלים ע למטרת שיפוץ ותיקון501 חלק מחלקה 7621זטלר גוש ' בקשה להקצאת שטח ברח

מהלך דיון 
. ישו מתחם מגודר כיום מאוחסן שם ציוד עירוי הדרש לביצוע עבודות80בשכות : איתי צחר

כים"העמותה מבקשת להקצות שטח בתוך המתחם הל לתיקון כסאות גלגלים ל.

.בתוך המתחם'  מ200 -והוא אמר שיוכל לפות עבורם שטח בגודל כ, זוהר מדמון מאחסן שם ציוד: אילה זיו

החלטות 
 7621זטלר גוש ' ר ברח" מ200הקצאת שטח בגודל  580531390'  מס" אוהלי קידר"הועדה ממליצה לאשר לעמותת 

.י מתדבים" כסאות גלגלים ע למטרת שיפוץ ותיקון501חלק מחלקה 

. יום30עם אפשרות לפיוי לתוך ,  שים2 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל
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2017007בקשה להקצאה:  7 סעיף

17/06/2019 תאריך: 73פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
3000116פיקוד העורף-מחוז דן פת גלילות , אחר 

2רחוב ששת הימים  כתובת:

355  חלקה: 6426גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מפקדה ממוגת לשעת חרום שימושים: 

הצגת הושא 
.פת גלילות -הקמת מפקדה ממוגת לשעת חרום 

 .2ששת הימים ' רח, 53' מבקשים לקיים את הפעילות במרכז ההפעלה לשעת חרום במקלט מס

מהלך דיון 
שזהו מקלט גדול ראוי , 92-94ויצמן '  ברח55'  שאמור לעבור למקלט מס53' ישו מרכז הפעלה עירוי במקלט מס: איתי צחר

. במימון של פיקוד העורףומרווח
.חשוב שגם פיקוד העורף של מחוז דן ישב בתחום העיר

?למה לא להשכיר: ד אלון בן זקן"עו

.ח" מליון ש5 - ל4לטעתם הם הולכים להשקיע בין ,  שה25הם מבקשים הקצאה לתקופה של : אילה זיו
. שים בלבד5 -לפיו הקצאת מבה היא ל, יש והל פימי להשכרת מבים

- חשיבות שמפקדה כזו תהיה בכפרלוכח העובדה שפיקוד העורף מתכים להשקיע סכום כבד במבה ומאחר ויש: איתי צחר
.  שים10 -אי ממליץ שההקצאה תהיה ל, סבא

החלטות 
למטרת מפקדה , 2ששת הימים ' רח, 53' מקלט מס את" מחוז דן פת גלילות-פיקוד העורף"הועדה ממליצה להקצות ל

 .ממוגת לשעת חרום

. שים10 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

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

9עמוד  17/06/2019 מיום:73פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 


