
12/01/2021 תאריך:

75פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
14:00 ח'  בסיוון  תש"ף שעה  31/05/2020בתאריך :  

כחו: 

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

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

מהל אגף החיוך - אורי ארבל גץ מוזמן

אגף חיוך - מחם פישר

1עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



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 כפי
9שרים 

7620גוש:  מבה גן ילדים אורים ותומים 2012088 בקשה להקצאה 2
172חלקה:  הארכת תקופת

580459709ע.ר הקצאה

5 9רחוב שילר  7621גוש:  מבה גן ילדים אורים ותומים 2012095 בקשה להקצאה 3
288חלקה:  הארכת תקופת

580459709ע.ר הקצאה

6 6430גוש:  קרקע בית כסת עמותת משכן שלום 2014011 בקשה להקצאה 4
183חלקה:  הארכת תקופת

580420743ע.ר הקצאה

7 רחוב מורדי
22הגטאות 

6427גוש:  מבה מרכז חלוקה זהב"י כפר-סבא 2014007 בקשה להקצאה 5
375חלקה:  הארכת תקופת

580519676 הקצאה

8 15רחוב דיאל  7594גוש:  קרקע מעון יום עמותת ויצו 2020001 בקשה להקצאה 6
44חלקה:  הקצאת מבה

58-0057321ע.ר 

9 מצדה 7601גוש:  מבה מוסד/מרכז
טיפולי

שלוותה - גן ילדים
צבר (לשעבר)

2012016 בקשה להקצאה 7
80חלקה:  הקצאת מבה

ע.ר

10 כפר סבא קרקע בית כסת מאיר ישא ברכה 2012042 בקשה להקצאה 8
הקצאת

580455731 מקרקעין

2עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014002בקשה להקצאה:  1 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול 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 
גוש , 10יערה '  להקצאת של מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"עמותת בקשה להארכת הקצאה של 

).בי יוסף" (עטרת חיים: למטרת בית ספר 189 חלקה 6430

מהלך דיון 
.רובם מרעה, ס אים תושבי העיר"רוב תלמידי ביה. ס שים רבות"במקום קיים בי: איתי צחר

.לכן כון שהחלטה מסוג זה תידון במועצה, הושא עלה לדיון מספר פעמים במועצה

.זה יותר מידי מאוחר, להודיע להם באוגוסט שסוגרים את בית הספר. צריך לקחת בחשבון את טובת התלמידים: אורי ארבל

 .מציע לתת הקצאה לשה ובמקביל להעביר לדיון במועצה: שגיא רוכל

החלטות 
 למטרת 189 חלקה 6430גוש , 10היערה '  מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"להקצות לעמותת 

.בית ספר

.30/7/2021ההקצאה היה לתקופה של שה עד לתאריך 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

.להעביר לדיון במועצת העיר, במקביל

3עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012088בקשה להקצאה:  2 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

9רחוב כפי שרים  כתובת:

172  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

מהות הבקשה 
 7620גוש , 9כפי שרים '   להאריך הקצאה של מבה ברח580459709ועדת הקצאות אישרה לעמותת אורים ותומים שמספרה 

. למטרת גן ילדים172חלקה 
. שים3 -ההקצאה היה ל

 

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

 

החלטות 
 7620גוש , 9כפי שרים '  הארכת הקצאת מבה ברח580459709הועדה ממליצה להקצות לעמותת אורים ותומים שמספרה 

. למטרת גן ילדים172חלקה 

. שים3 -ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור מועצה

4עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012095בקשה להקצאה:  3 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

9רחוב שילר  כתובת:

288  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

הצגת הושא 
לעמותת אורים ותומים ,  למטרת גן ילדים288 חלק מחלקה 7621 בגוש 9שילר ' ברח, בקשה להמשך הקצאת מבה וחצר

.580459709שמספרה 
.30/6/2020החוזה מסתיים בתאריך 

 

מהלך דיון 
 .לכתוב בחוזה אפשרות על הפסקת ההקצאה בהודעה מתאימה מראש: שגיא רוכל

החלטות 
 חלק 7621גוש , 9שילר '  מבה וחצר של גן ילדים ברח580459709הועדה ממליצה להקצות לעמותת אורים ותומים שמספרה 

. למטרת גן ילדים288מחלקה 

.עם אפשרות להפסיק ההקצאה בהודעה מראש,  שים3ההקצאה היה לתקופה של 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

5עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014011בקשה להקצאה:  4 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580420743עמותת משכן שלום , ע.ר 

183  חלקה: 6430גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

מהות הבקשה 
 חלק מחלקה 6430 בגוש 0420743-58שמספרה " משכן שלום"לעמותת '  מ500וועדת הקצאות המליצה להקצות קרקע בגודל 

.למטרת ביית בית כסת, בגין' משה סה פית רח' רח, 183
. חודש מסיום הביה11+  שים 24 -ההקצאה היה ל
. 17/5/17חתמו בתאריך 180/17'  והסכם חכירה מס179/17' הסכם פיתוח מס

מהלך דיון 
.המבה שהם תיכו מאד יקר, לא יצא היתר. הבקשה אושרה בועדה: עליזה זיידלר גרות

.הם מליים שבגלל הדרישות של ההדסה זה יעלה הרבה ויקח זמן: איתי צחר

.צריך לקבוע תאים לעליה על הקרקע: שגיא רוכל

.17/8/2018על העמותה היה להמציא הסכם עם תורם לא יאוחר מיום : אילה זיו
. ח" ש83,000 -עד כה שולם סכום של כ, י ציג העמותה"ח סטטוס שהוגש לאחרוה ע"לפי דו

".מפיל לבן"אי חוששת . ח" ש6,000,000 -סכום משוער לסיום הבייה היו כ

.להזמין אותם לישיבה, הועדה מודאגת מקצב התקדמות הפרויקט: איתי צחר

.לא לתת להם היתר ביה בלי שהם מראים איתות פיסית: שגיא רוכל

 

החלטות 
כסים ישבו עם העמותה לברר מה ההיתכות של העמותה לגייס את הכסף ' מהלת מח-גזבר העירייה ואילה זיו-שגיא רוכל

.הדרש לביה

6עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014007בקשה להקצאה:  5 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580519676זהב"י כפר-סבא ,  

22רחוב מורדי הגטאות  כתובת:

375  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מרכז חלוקה שימושים: 

מהות הבקשה 
, 22מורדי הגטאות '  ברח48' מקלט מס להקצאת 580519676' עמותה מס" י"זהב"בקשת הארכה של עמותת 

.סבא-למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים בכפר, 375 חלקה 6427בגוש 
.28/2/2020 שים בתאריך 5הסתיים לאחר  164/15' הסכם מס

מהלך דיון 
.המקלט הזה מלא בציוד: איתי צחר

 .כך שהמקלט יהיה כשיר לשעת חרום, להדגיש בפי העמותה שהם צריכים לפות ציוד

.המקלט אמור לעבור שיפוץ: אילה זיו

החלטות 
 375 חלקה 6427גוש , 22מורדי הגטאות '  ברח48'  מקלט מס580519676י שמספרה "הועדה ממליצה להקצות לעמותת זהב
.למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים

. שים5 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

7עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2020001בקשה להקצאה:  6 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0057321עמותת ויצו , ע.ר 

15רחוב דיאל  כתובת:

44  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  מעון יום שימושים: 

מהות הבקשה 
.3-0למטרת מעון יום לפעוטות בגיל , 44 חלקה 7594 גוש 15דיאל ' בקשה להקצאת כס ברח

. שים וספות15 - שים עם אפשרות הארכה ל10 -הבקשה היה להקצאה ל, הואיל והמבה בה מכספי וויצו
 

מהלך דיון 
.לא רואה סיבה להאריך תקופה יותר מידי: איתי צחר

.מבקש לראות את ההסכם איתם: ד אלון בן זקן"עו

.להבדיל ממעוות יום אחרים שהעירייה בתה, זהו מבה שהעמותה בתה: אילה זיו
.לכן הסכמתי לתקופת הקצאה ארוכה

אם הם רוצים זכותם , תקופת ההסכם הקודמת גמרה עכשיו צריך להתחיל מחדש, הקרקע היא של העירייה: איתי צחר
 . להתגד

.לוויצו אין זכות מוקית להאריך את תקופת ההסכם, ההסכם הקודם הסתיים: ד אלון בן זקן"עו

החלטות 
למטרת מעון יום , 44 חלקה 7594גוש , 15דיאל '  מבה וחצר ברח580057321הועדה ממליצה להקצות לעמותת ויצו שמספרה 

.0-3לפעוטות בגיל 

. שים5 -הקצאה היה ל

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

8עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012016בקשה להקצאה:  7 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
שלוותה - גן ילדים צבר (לשעבר)

מצדה כתובת:

80  חלקה: 7601גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מוסד/מרכז טיפולי שימושים: 

מהות הבקשה 
מ שישמש למטרת טיפול בבי וער במצבי חרום ההקצאה "ע" שלוותה"ח "לשרותי בריאות כללית אושרה הקצאת כס עבור בי

. 30/5/2023 וחתם הסכם בתוקף עד 6/2/2019י מועצת העיר בתאריך "אושרה ע
.1מצדה ' הואיל והם מעוייים לבות קומה שיה למבה ברח,  שה20 -שרותי בריאות כללית מבקשים להאריך את הקצאה ל

מהלך דיון 
.יש להם תורם, הם רוצים לבות קומה וספת: איתי צחר

.ביוי ביוספטל זה מקום אסטרטגי-אחו בפיוי: מיכל שרייבר גלבדרוף

 .או שישימו מבה יביל, שיבו בביה קלה: עליזה זיידלר גרות

החלטות 
, יות הקיימותמיכל שרייבר גלבדורוף תזמין את העמותה לישיבה ותבדוק איתם את האפשרו -אדריכלית העירייה 

.בהתחשב בתכית של העירייה באזור זה

9עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012042בקשה להקצאה:  8 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580455731מאיר ישא ברכה ,  

כפר סבא כתובת:

קרקע תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

הצגת הושא 
 .בקשה להקצאת שטח עבור הקמת בית כסת

מהלך דיון 
.מבקש לדעת מי הציבור היעודי: שגיא רוכל

.מדובר בבית כסת רגיל: איתי צחר

.במקרים דומים בעבר הפיו את העמותה המבקשת לאדריכלית העירייה. העמותה לא ביקשה קרקע ספציפית: אילה זיו
 . ' מ500 -הקצאות לבתי כסת הים בגודל של כ

החלטות 
.ועדת הקצאות מאשרת את הבקשה לטובת בית כסת, בהמשך לבקשת הקצאת קרקע למטרת בית כסת

.מיקום בית הכסת ייבחן ויאושר בפרד

.ר למטרת בית כסת" מ500מיכל שרייבר גלבדורף למציאת שטח בגודל ' על העמותה לפות לאדריכלית העיר הגב

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

10עמוד  31/05/2020 מתאריך:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 


