
14/09/2021 תאריך:

80פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
14:00 כ"ד באלול  תשפ"א שעה  01/09/2021בתאריך :  

כחו: 

מכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - יובל בודיצקי חבר

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

 .אישרה טלפוית את החלטת הוועדההערה:

גזבר העירייה - צביקה דוידי

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהל יחידת הכסים - עו"ד יעקב אוחיון

מהלת אגף החיוך - אסת חכמון מוזמן

מבקר העירייה - דוד תורג'מן
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 11ויתקין  7620גוש:  מבה גן ילדים עמותת "אורים
ותומים"

2021003 בקשה להקצאה 1
254חלקה:  הקצאת מבה

580459709אחר 
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2021003בקשה להקצאה:  1 סעיף

01/09/2021 תאריך: 80פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709עמותת "אורים ותומים" , אחר 

11ויתקין  כתובת:

254  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

מהות הבקשה 
 בגוש 11ויתקין ' ברח) גן הרדוף לשעבר(מבה גן ילדים וחצר , לוהל הקצאות. א.7' בקשה להקצאה לתקופה קצרה לפי סע

.26ויתקין ' ברחמאחר ויש צורך במבה וסף להקלת הצפיפות במתחם בית הספר והגי ילדים ,  254 חלקה 7620

מהלך דיון 
את כל יחסי הגומלין בין , אם תאושר ההקצאה, יש לעגן ולהסדיר בפרוטרוט בחוזה ההקצאה עם העמותה: מן'דוד תורג

אחריות וביטוח , אבטחה, )' חשמל וכול, מים, ארוה(תשלומים , תחזוקה, לרבות בושאי פדגוגיה ומיהלה, העירייה לעמותה
.תוך פיקוח ובקרה על ביצועו הלכה למעשה , ב"וכיוצ

, לפיו" והל טיפול במבים מתפים"לבדוק תחולת ) 1: (קודם להקצאת הכס מוצע לבדוק את הסוגיות הבאות: אסת חכמון
ו רשמי ללא אישור מפורש בכתב לא יתן להעמיד מבה שבה לצורך מוסד רשמי לשימושו של מוסד מוכר שאי, בין היתר

ים /ים אחר/לבדוק האם מדובר בגן תוספתי או בהעברה וביוד של ילדים מגן) 2. (ומראש מאת מיהל הפיתוח במשרד החייוך
.ב"אילו גילאים וכיוצ, )ס או ילדי חוץ"ילדי כ(מהיכן הילדים , )רשימת ילדים כולל כתובות(

שת ההקצאה לתקופה ממליץ לצאת בפרסום להגשת בקשות מגופים שוים או לבקשות התגדויות לבק: ד אלון בן זקן"עו
.בוסח המודעה המפורטת בגוף ההחלטה, לוהל הקצאות של משרד הפים. א7כמוסדר בסעיף ) עד שה כולל(קצרה 

ושאים והסוגיות שהועלו ע"בד בבד עם פרסום המודעה הו עד תום כל ההלת אגף "ל יתבררו וילובי מבקר העירייה ומ
.החיוך והם ידוו לאחר חלוף מועד הפרסום האמור לעיל

החלטות 
.א7פ סעיף "ע,  יום14לתקופה של , לצאת בפרסום להגשת בקשות מגופים שוים או להתגדויות מאשרים) 1(

:בוסח הבא, )עד שה וכולל(העוסק בהקצאה לתקופה קצרה ,  לוהל הקצאות של משרד הפים

להקצאה קצרה, 580459709ר "ע" אורים ותומים"ס התקבלה בקשתה של עמותת "כי בעיריית כ, יתת בזאת הודעה "
.למטרת הפעלת גן ילדים, 11ויתקין '  ברח7620 בגוש 254הבוי על חלקה ) קרקע ומבה(   של שה אחת של כס קיים 

עליו, טרות אחרות או כל המתגד להקצאה זו  כל המעויין שהכס דלעיל יוקצה לו לתקופה קצרה זו לאותה מטרה או למ
סבא - כפר137ויצמן ' רח: לפי הכתובת, ס"הכסים בעיריית כ' למח,   להגיש את בקשתו או התגדותו בכתב

". יום ממועד פרסום זה14 וזאת תוך 09- 7649195/6.   טל

)2 (ושאים והסוגיות שהועלו ע"בד בבד עם פרסום המודעה הו עד תום כל ההלת"ל יתבררו וילובי מבקר העירייה ומ
.אגף החיוך והם ידוו לאחר חלוף מועד הפרסום האמור לעיל
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   __________________         ____________________
                               צביקה דוידי יובל בודניצקי                                                    

                        גזבר העירייהל העירייה                                                         "מנכ

 ________________          _________________
                       עליזה זיידלר גרנותד אלון בן זקן                                                     "    עו

                             מהנדסת הרשות   יועץ משפטי                                                     

_____________________
ד יעקב אוחיון"עו

מנהל יחידת הנכסים
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