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 8/2021/11מיום   97מס' ועדת הקצאות  פרוטוקול

  לפוניבמייל ו/או טבאישור  
 

 : והשתתפ 

 

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה -  יובל בודניצקי 

 גזבר הרשות  -  וידיצביקה ד

 הרשות  תמהנדס - עליזה זיידלר גרנות

 ת יטשפ מ ץיוע - אלון בן זקן עו"ד 

 נכסים ה יחידת הלמנ - חיון יעקב אועו"ד 

 

 ים נוספיםמוזמנ

 

 אדריכל העירייה  -גלבנדורף  מיכל שרייבר 

 בקר העירייהמ  -               דוד תורג'מן 

 אגף החינוך  תמנהל -        חכמוןאסנת 

 

 

 :על סדר היום

 

  10פעוטון ברחוב דניאל   –עמותת אורים ותומים   .1

 

ת המשך הקצאת קרקע ומבנה  אישרה עקרוני 4/4/21ום ועדת הקצאות בישיבתה מי

, למטרת הפעלת 62חלקה  7594גוש  10לעמותת "אורים ותומים" ברח' דניאל  

 שנים. 3פעוטון. ההקצאה הינה לתקופה של  

הודעה ראשונה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור, על מנת לאפשר לגופים 

ש או למטרות אחרות, פורסמה  ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימו

זמן -תון "מעריבבעי 11/6/21בעיתון "מעריב" וביום  8/6/21בעיתונות ביום 

 השרון". 

 יום לא הוגשו בקשות נוספות להקצאה.  60בחלוף  

 : לאשר לצאת לפרסום שני ע"פ הנוהל המלצת מח' נכסים 

file://///Ks-nt08/proffice/ProfficeFiles/Units/NechasimP/Templates/ayalaz@ksaba.co.il


  MUNICIPALITY OF KFAR SABA                                 סבא  - כפר עיריית 
 מח' נכסים  -אגף הנדסה  

                                              

 

 09-7649207פקס.  ,09-7649195 /6טל.                   44100  , כפר סבא 137ויצמן 

                                                                                             

 

                              Email:  laz@ksaba.co.ilaya 

 

 :החלטות

 

 

  10פעוטון ברחוב דניאל   –עמותת אורים ותומים   .2

 

אישרה עקרונית המשך הקצאת קרקע ומבנה   4/4/21שיבתה מיום צאות ביועדת הק

, למטרת הפעלת 62חלקה  7594גוש  10לעמותת "אורים ותומים" ברח' דניאל  

 שנים. 3פעוטון. ההקצאה הינה לתקופה של  

הודעה ראשונה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור, על מנת לאפשר לגופים 

ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות, פורסמה  

זמן -תון "מעריבבעי 11/6/21בעיתון "מעריב" וביום  8/6/21בעיתונות ביום 

 השרון". 

 יום לא הוגשו בקשות נוספות להקצאה.  60בחלוף  

 : לאשר לצאת לפרסום שני ע"פ הנוהל מח' נכסים  המלצת

 

 יום  45 לתקופה שלנגדויות, גשת התום שני לה לצאת בפרס מאשרים :ההחלט

  7594כ"ס גוש  10דניאל ברח'  נה קרקע ומב  ע"פ הנוהל להקצאת            

   , לעמותת אורים ותומים.62חלקה             

 

  

 

 

 

 

 

                                                                           _________ ______ 

 יובל בודניצקי                                                         

 ה מנכ"ל העיריי                                                         

 יו"ר ועדת הקצאות ו                                                             

 

 

 
  

 577015/  ; כללי תיוק:
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