
17/01/2022 תאריך:

81פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
13:30 ה'  בחשון  תשפ"ב שעה  11/10/2021בתאריך :  

כחו: 

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

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

גזבר העירייה - צביקה דוידי

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהל יחידת הכסים - עו"ד יעקב אוחיון

מבקר העירייה - דוד תורג'מן מוזמן

מהלת אגף החיוך - אסת חכמון

ציג קבוצת המתגדים - חיים רובישטיין
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 רחוב ויתקין
26

7621גוש:  מבה בית ספר וגן
ילדים

אורים ותומים 2012094 בקשה להקצאה 1
322חלקה:  דיון בהתגדויות

58-0459709ע.ר 

5 26ויתקין  7621גוש:  מבה בית ספר
תיכון לבות

עמותת יצהר 2021001 בקשה להקצאה 2
322חלקה:  דיון בהתגדויות

580678951ע.ר 

7 10רחוב יערה  6430גוש:  מבה בית ספר מעין החיוך התורי 2014002 בקשה להקצאה 3
189חלקה:  הארכת תקופת

580121952ע.ר הקצאה

8 10רחוב דיאל  7594גוש:  מבה פעוטון אורים ותומים 2012076 בקשה להקצאה 4
62חלקה:  הארכת תקופת

580459709ע.ר הקצאה

9 11ויתקין  7620גוש:  מבה גן ילדים אורים ותומים 2021003 בקשה להקצאה 5
254חלקה:  הארכת תקופת

580459709אחר הקצאה

10 60הגליל  6434גוש:  קרקע דיור יצ"ן המרכז הארצי 2020003 בקשה להקצאה 6
134חלקה:  הקצאת

580058808ע.ר מקרקעין

11 רחוב
31המיסדים 

6438גוש:  מבה משרד צוות 2012053 בקשה להקצאה 7
123חלקה:  הארכת תקופת

580007235ע.ר הקצאה

12 רחוב שאול
7המלך 

7600גוש:  מבה פעילות
חברתית עם

בי וער

מרכז ופרצת (אשל
בכפר)

2014014 בקשה להקצאה 8
160חלקה:  הארכת תקופת

58-0405884ע.ר הקצאה
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2012094בקשה להקצאה:  1 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0459709אורים ותומים , ע.ר 

26רחוב ויתקין  כתובת:

322  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית ספר וגן ילדים שימושים: 

מהות הבקשה 

'  ברח7621 בגוש 322ומבה הידועים כחלק מחלקה ) חצר(להמשך הקצאת קרקע " אורים ותומים"בקשת עמותת 
.למשך שלוש שים', ח-' גי ילדים ובית ספר לכיתות א2למטרת הפעלת , 26ויתקין 

.פ והל הקצאות של משרד הפים" אישרה לצאת לפרסום ראשון ע4/4/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש , הודעה ראשוה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום ראשון

 28/5/21וביום " מעריב" בעיתון 24/5/21פורסמה בעיתוות ביום , בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות
. יום לא הוגשו בקשות וספות להקצאה60בחלוף ". זמן שרון-מעריב"בעיתון 

.פ והל הקצאות של משרד הפים" אישרה לצאת לפרסום שי להתגדויות ע4/8/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
על מת לאפשר הגשת התגדויות לבקשת , הודעה שיה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום שי
".זמן שרון-מעריב" בעיתון 27/8/21וביום " מעריב" בעיתון 9/8/21פורסמה בעיתוות ביום , הקצאה זו

. הגישה קבוצת תושבים המתגוררת בשכוה התגדות לבקשת ההקצאה של העמותה31/8/21בתאריך 

מהלך דיון 

ציג קבוצת , בפי הוועדה התייצב מר חיים רובישטיין. ציגות של המתגדים זומה להשמיע את טעותיה בפי הוועדה
.המתגדים

. משתמשים בדרךההקצאה החדשה תגדיל את פח התועה התחבורתית במקום ותסכן את בטיחות ה: עיקרי ההתגדות
.השכוה סובלת ממחסור במבי ציבור לטובת פעילויות פאי והעשרה, בוסף

, ות קיימת ולא בפעילות חדשה או מורחבתלאחר שחברי הוועדה הסבו את תשומת ליבו של ציג המתגדים שמדובר בפעיל
.בשכוההסיר ציג המתגדים את ההתגדות אך הפציר ברשות לטפל בבעיות התחבורה 

עליה לפות למשרד ,  חיוךאם ברצון הרשות לעשות שימוש במבי חיוך בלתי מוצלים לשימושים שאים: אסת חכמון
".והל פדיון מבי חיוך"פ "החיוך בבקשה לפדיון המבה של מוסד חיוכי ע

ח בדיקת תלות הורים על "עדיין לא קיבלתי כל התייחסות או ראשית טיפול בממצאי דו -האחת . מספר הערות: מן'דוד תורג
ח מבקר "פ דו"מסב תשומת הלב לממצאים ולהמלצות ע -השייה . ס יצהר"התהלות עמותת אורים ותומים המפעילה את בי

".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"תקצוב פעילותם של מוסדות חיוך מוכש" בושא 2021-א"המדיה התשפ

אין אחריות לאגף החיוך העירוי על מוסדות , מבחיה פדגוגית -האחת , משיבה לשאלותיו של גזבר העירייה: אסת חכמון
מצב  -השלישית . שלי חותר לתת מעה חיוכי לכל ילד וילדה תושבי העיר בתוך העיר" אי החיוכי"ה -השייה . ר"חיוך מוכש

בבתי הספר היסודיים , ס"רוב מוחלט מקרב תושבי כ-בגי הילדים: ח בעיר"ס לתלמידי החוץ במוסה"היחס בין תלמידי כ
.רוב מוחלט של תלמידות חוץ: תיכון דתי לבות -הבעיה. ס"רוב של תלמידי כ-ובתיכויים

החלטות 

.ההקצאה עומדת בתאי והל הקצאות של משרד הפים והתבחיים
ומבה ) חצר( להמשך הקצאת קרקע 580459709. ר.ע" אורים ותומים"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 

',ח-' גי ילדים ובית ספר לכיתות א2למטרת הפעלת , 26ויתקין '  ברח7621 בגוש 322הידועים כחלק מחלקה 
:בכפוף לתאים הבאים

ללא תמורה או בתמורה סמלית שללהסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתאי והל הקצאת קרקעות ומבים . 1
.    משרד הפים
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2012094המשך בקשה להקצאה: 

. שים3ההקצאה היה למשך . 2
ככל שתצריך היתר בייה. היא תושת על העמותה, פ חוק שאיה מצריכה היתר בייה"ככל שתחול חובת הגשה במבה ע. 3

.    תישמר הזכות לעירייה לסיים את ההסכם
י"ככל שלא תבוצע הגשה ע. י העמותה ועל חשבוה"תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הגשה ע,     לבקשת העמותה

.תבוטל ההקצאה, בהתאם  לדרש,     העמותה
רייה בסוגיית תקצוב מוסדות חיוךממליצים חברי הוועדה לקיים במליאת מועצת העיר דיון בושא מדייות העי, כן-כמו

תקצוב פעילותם של מוסדות " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, י העירייה"ר והפיקוח עליהם ע"מוכש
".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"חיוך מוכש

4עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2021001בקשה להקצאה:  2 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580678951עמותת יצהר , ע.ר 

26ויתקין  כתובת:

322  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית ספר תיכון לבות שימושים: 

מהות הבקשה 

למטרת הפעלת בית ספר , 26ויתקין ' ברח 7621 בגוש 322להקצאת חלק ממבה בחלק מחלקה " יצהר"בקשת עמותת 
.למשך שלוש שים, תיכון לבות

ראוי להפות לחוות דעתו של , בעת הגשת בקשת ההקצאה, לעיין פקות העדר אישור על יהול תקין של העמותה
.ב" המצ23/8/21ש לעירייה מיום "יועמ

.21/10/2021 מיום 2022ביתיים המציאה העמותה אישור על יהול תקין מאת רשם העמותות לשת 
.פ והל הקצאות של משרד הפים" אישרה לצאת לפרסום ראשון ע4/4/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש , הודעה ראשוה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום ראשון
 28/5/21וביום " מעריב" בעיתון 24/5/21,פורסמה בעיתוות ביום , בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

".זמן שרון-מעריב"בעיתון 
. יום לא הוגשו בקשות וספות להקצאה60בחלוף 

.פ והל הקצאות" אישרה לצאת לפרסום שי להתגדויות ע4/8/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
על מת לאפשר הגשת התגדויות לבקשת , הודעה שיה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום שי
".זמן שרון-מעריב" בעיתון 12/8/21וביום " מעריב" בעיתון 9/8/21פורסמה בעיתוות ביום , הקצאה זו

. הגישה קבוצת תושבים המתגוררת בשכוה התגדות לבקשת ההקצאה של העמותה31/8/21בתאריך 
.ציגות של המתגדים זומה להשמיע את טעותיה בפי הוועדה

מהלך דיון 

ההקצאה החדשה תגדיל את פח התועה : עיקרי ההתגדות. ציג קבוצת המתגדים, בפי הוועדה התייצב מר חיים רובישטיין
השכוה סובלת ממחסור במבי ציבור לטובת פעילויות , בוסף. התחבורתית במקום ותסכן את בטיחות המשתמשים בדרך

.פאי והעשרה
, ות קיימת ולא בפעילות חדשה או מורחבתלאחר שחברי הוועדה הסבו את תשומת ליבו של ציג המתגדים שמדובר בפעיל
.בשכוההסיר ציג המתגדים את ההתגדות אך הפציר ברשות לטפל בבעיות התחבורה 

.יושבת במבה ללא הקצאה כדין והיא בגדר פולשת" יצהר"עמותת : מן'דוד תורג
הגישה בקשה להקצאת , "אורים ותומים"של עמותת " תחת כפיה"שישבה קודם במבה , עמותת יצהר: ד יעקב אוחיון"עו

.ובכך היא מבקשת להכשיר את ישיבתה במבה. י עמותה עצמאית העומדת בפי עצמה"חלק ממבה ע
ח בדיקת תלות הורים על "עדיין לא קיבלתי כל התייחסות או ראשית טיפול בממצאי דו -האחת . מספר הערות: מן'דוד תורג

ח מבקר "פ דו"מסב תשומת הלב לממצאים ולהמלצות ע -השייה . ס יצהר"התהלות עמותת אורים ותומים המפעילה את בי
".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"תקצוב פעילותם של מוסדות חיוך מוכש" בושא 2021-א"המדיה התשפ

החלטות 
.ההקצאה עומדת בתאי והל הקצאות של משרד הפים והתבחיים

 הידוע 26ויתקין '  להקצאת חלק ממבה ברח580678951. ר.ע" יצהר"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 
. למטרת הפעלת בית ספר תיכון לבות7621 בגוש 322כחלק מחלקה 

:בכפוף לתאים הבאים
ללא תמורה או בתמורהלהסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתאי והל הקצאת קרקעות ומבים . 1

.    סמלית של משרד הפים
. שים3ההקצאה היה למשך . 2
ככל שתצריך. היא תושת על העמותה, פ חוק שאיה מצריכה היתר בייה"ככל שתחול חובת הגשה במבה ע. 3
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2021001המשך בקשה להקצאה: 

תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע, לבקשת העמותה.     היתר בייה תישמר הזכות לעירייה לסיים את ההסכם
.תבוטל ההקצאה, בהתאם לדרש, י העמותה"ככל שלא תבוצע הגשה ע. י העמותה ועל חשבוה"    הגשה ע

רייה בסוגיית תקצוב מוסדות חיוך ממליצים חברי הוועדה לקיים במליאת מועצת העיר דיון בושא מדייות העי, כן-כמו
תקצוב פעילותם של מוסדות " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, י העירייה"ר והפיקוח עליהם ע"מוכש

".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"חיוך מוכש

6עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014002בקשה להקצאה:  3 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580121952מעין החיוך התורי , ע.ר 

10רחוב יערה  כתובת:

189  חלקה: 6430גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית ספר שימושים: 

מהות הבקשה 
'  ברח6430 בגוש 189ומבה הידועים כחלק מחלקה ) חצר(להמשך הקצאת קרקע  "מעין החיוך התורי" בקשת עמותת

.למשך שלוש שים', ח-'למטרת בית ספר יסודי לכיתות א, 10ויערה 
.פ והל הקצאות של משרד הפים" אישרה לצאת לפרסום ראשון ע4/4/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש , הודעה ראשוה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום ראשון
 21/5/21וביום " מעריב" בעיתון 20/5/21ביום , פורסמה בעיתוות, בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

". זמן שרון-מעריב"בעיתון 
. יום לא הוגשו  בקשות וספות להקצאה60בחלוף 

.פ והל הקצאות" אישרה לצאת לפרסום שי להתגדויות ע4/8/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
על מת לאפשר הגשת התגדויות לבקשת , הודעה שיה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום שי
".זמן שרון-מעריב" בעיתון 13/8/21וביום " מעריב" בעיתון 12/8/21פורסמה בעיתוות ביום , הקצאה זו

.לא הוגשו התגדויות לבקשת ההקצאה כאמור

מהלך דיון 
,  מבים יבילים5 לסרב לבקשה להצבת 26/8/19על החלטת הוועדה המקומית מיום , הערר של העמותה: יעקב אוחיון

. ואף יתן היתר בייה בתאים להצבתם5/3/2020י ועדת ערר מחוז מרכז בתאריך "התקבל ע
על העמותה להיערך במהלך תקופת ההקצאה , ולדעתי. לא ראוי לקיים פעילות חיוכית במבים יבילים: צביקה דוידי

.תאושר, אם תוגש, בכפוף לכך שבקשתה לקראת תום תקופת ההקצאה, למעבר למבי קבע
 

החלטות 
.ההקצאה עומדת בתאי והל הקצאות של משרד הפים והתבחיים

ומבה ) חצר( להקצאת קרקע 58-0121952. ר.ע" מעין החיוך התורי"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 
.'עד ח' למטרת הפעלת בית ספר יסודי לכיתות א, 6430 בגוש 189 הידוע כחלק מחלקה 10יערה ' ברח

:בכפוף לתאים הבאים
ללא תמורה או בתמורה סמלית של להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתאי והל הקצאת קרקעות ומבים . 1

.    משרד הפים
. שים3ההקצאה היה למשך . 2
ככל שתצריך היתר בייה . היא תושת על העמותה, פ חוק שאיה מצריכה היתר בייה"ככל שתחול חובת הגשה במבה ע. 3

י העמותה "תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הגשה ע, לבקשת העמותה.     תישמר הזכות לעירייה לסיים את ההסכם
.תבוטל ההקצאה, בהתאם לדרש, י העמותה"ככל שלא תבוצע הגשה ע.     ועל חשבוה

רייה בסוגיית תקצוב מוסדות חיוך ממליצים חברי הוועדה לקיים במליאת מועצת העיר דיון בושא מדייות העי, כן-כמו
תקצוב פעילותם של מוסדות " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, י העירייה"ר והפיקוח עליהם ע"מוכש

תקצוב " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, "י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"חיוך מוכש
".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"פעילותם של מוסדות חיוך מוכש

ם ועל העמותה להיערך במהלך תקופת ההקצאה בוסף חברי הוועדה סבורים שראוי להל פעילות חיוכית במבי קבע הולמי
.אם תוגש, בכפוף לאישור בקשתה להמשך הקצאה, ולגייס את כל המשאבים הדרושים לצורך הקמת מבי קבע

7עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012076בקשה להקצאה:  4 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

10רחוב דיאל  כתובת:

62  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  פעוטון שימושים: 

מהות הבקשה 
דיאל ' ברח 7594 בגוש 62ומבה הידועים כחלק מחלקה ) חצר(להמשך הקצאת קרקע  "אורים ותומים" בקשת עמותת

.למשך שלוש שים, למטרת פעוטון, 10
.פ והל הקצאות של משרד הפים" אישרה לצאת לפרסום ראשון ע4/4/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש , הודעה ראשוה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום ראשון
 11/6/21וביום " מעריב" בעיתון 8/6/21פורסמה בעיתוות ביום , בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

".זמן שרון-מעריב"בעיתון 
. יום לא הוגשו בקשות וספות להקצאה60בחלוף 

.פ והל הקצאות" אישרה לצאת לפרסום שי להתגדויות ע11/8/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
על מת לאפשר הגשת התגדויות לבקשת , הודעה שיה בדבר בקשתה של העמותה להקצאה כאמור: פרסום שי
".זמן שרון-מעריב" בעיתון 13/8/21וביום " מעריב" בעיתון 12/8/21פורסמה בעיתוות ביום , הקצאה זו

.לא הוגשו התגדויות לבקשת ההקצאה כאמור

החלטות 
.ההקצאה עומדת בתאי והל הקצאות של משרד הפים והתבחיים

' ומבה ברח) חצר( להקצאת קרקע 58-0459709. ר.ע" אורים ותומים"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 
.למטרת הפעלת פעוטון, 7594 בגוש 62 הידוע כחלק מחלקה 10דיאל 

:בכפוף לתאים הבאים
ללא תמורה או בתמורה סמלית של להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתאי והל הקצאת קרקעות ומבים . 1

.    משרד הפים
. שים3ההקצאה היה למשך . 2
ככל שתצריך היתר בייה . היא תושת על העמותה, פ חוק שאיה מצריכה היתר בייה"ככל שתחול חובת הגשה במבה ע. 3

י העמותה ועל "תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הגשה ע, לבקשת העמותה.     תישמר הזכות לעירייה לסיים את ההסכם
.תבוטל ההקצאה, בהתאם לדרש, י העמותה"ככל שלא תבוצע הגשה ע.     חשבוה

רייה בסוגיית תקצוב מוסדות חיוך ממליצים חברי הוועדה לקיים במליאת מועצת העיר דיון בושא מדייות העי, כן-כמו
תקצוב פעילותם של מוסדות " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, י העירייה"ר והפיקוח עליהם ע"מוכש

".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"חיוך מוכש

8עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2021003בקשה להקצאה:  5 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , אחר 

11ויתקין  כתובת:

254  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

מהות הבקשה 
לוהל הקצאות של משרד הפים להקצאה לתקופה קצרה של שה של ' א7הגישה בקשה לפי סעיף " אורים ותומים"עמותת 

.למטרת הפעלת גן ילדים, 11 ברחוב ויתקין 7620 בגוש 254המצאים על חלקה ) שסגר" הרדוף"גן עירוי בשם (קרקע ומבה 
שהיו חלל אחד לגן צפוף ולא תקי ללא חצר ראויה , 26ויתקין ' מטרת הבקשה היה העברת גן קיים ממבה בית ספר ברח

. איו עוה על הצרכים של גן ילדים
, והל אישרה לצאת בפרסום להגשת בקשות מגופים שוים או להתגדויות בהתאם ל1/9/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

.י חלק מחברי הוועדה"בד בבד לבדיקת טעות וסוגיות שהועלו ע
" מעריב" בעיתון 5/9/21פורסמה בעיתוות ביום , הודעה בדבר האפשרות להקצאת הכס בהליך מקוצר לעמותה: הפרסום

".זמן שרון-מעריב" בעיתון 17/9/21וביום 
.לא הוגשו התגדויות לבקשת ההקצאה כאמור במועד או בכלל

מהלך דיון 
ה חיוכי שבה לצורך מוסד בדקתי עם מר יהודה כץ ממיהל הפיתוח במשרד החיוך את סוגיית העמדת מב: אסת חכמון

קיימת ואמר לי כי יתן להקצות את המבה לעמותה שעיסוקה בחיוך מאחר והיא מ, ר"רשמי לשימושו של מוסד מוכש
.במקום פעילות חיוכית

היו בהתאם לוהל הקצאות של משרד הפים והוא מעגן , אם ההקצאה תאושר, ההסכם שייחתם עם העמותה: יעקב אוחיון
.ומסדיר את כל יחסי הגומלין בין העירייה לעמותה

החלטות 
.ההקצאה עומדת בתאי והל הקצאות של משרד הפים והתבחיים

' ומבה ברח) חצר( להקצאת קרקע 58-0459709. ר.ע" אורים ותומים"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 
.למטרת הפעלת גן ילדים, 7620 בגוש 254 הידוע כחלק מחלקה 11ויתקין 

בכפוף לתאים הבאים
להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתאי והל הקצאת קרקעות. 1

.    ומבים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפים
.ב"ההקצאה היה לתקופה קצרת מועד עד תום שת הלימודים תשפ. 2
היא, פ חוק שאיה מצריכה היתר בייה"ככל שתחול חובת הגשה במבה ע. 3

ככל שתצריך היתר בייה תישמר הזכות לעירייה לסיים.     תושת על העמותה
תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הגשה, לבקשת העמותה.     את ההסכם

בהתאם, י העמותה"ככל שלא תבוצע הגשה ע. י העמותה ועל חשבוה"    ע
.תבוטל ההקצאה,     לדרש

רייה בסוגיית תקצוב מוסדות חיוך ממליצים חברי הוועדה לקיים במליאת מועצת העיר דיון בושא מדייות העי, כן-כמו
תקצוב פעילותם של מוסדות " בושא 2021-א"ח מבקר המדיה התשפ"וזאת לאור דו, י העירייה"ר והפיקוח עליהם ע"מוכש

".י הרשויות המקומיות"ר והפיקוח עליהם ע"חיוך מוכש

9עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2020003בקשה להקצאה:  6 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580058808יצ"ן המרכז הארצי , ע.ר 

60הגליל  כתובת:

138, 136, 135, 134  חלקות: 6434גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  דיור שימושים: 

מהות הבקשה 
הפרעות קשב , יי למידהלהקצאת קרקע להקמת מבה קבע לדיור מוגן לבוגרים תושבי העיר בעלי ליקו" יצן"עמותת 

.וקשיי הסתגלות ותפקוד
מאשרת עקרוית את הקצאת הקרקע בגודל מיימלי : "...  החליטה כדלקמן5/11/2020ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

מיהל הדסה יפעל לאיתור שטח ...מיקום הקרקע יסוכם בפרד ובתאי שיאושר מגרש מתאים. הדרש לעמותת יצן
".מתאים

של כדום במגרש הציבורי ברחוב הגליל אגף התכון פעל לאיתור שטח מתאים והוא ממליץ לבחון הקצאת קרקע בגודל 
).כיום מוצב במקום מיצג של קטר רכבת ישן (6434 בגוש 138- ו134-136הידוע כחלקות 

מהלך דיון 
כיות של העמותה לאחר בחיה וספת אי סבורה על פיו שהמקום המוצע איו מתאים לאור הת: עליזה זיידלר גרות

.ויש צורך לשמוע את המתכים ולקבל מידע וסף על הפרויקט
אי מבקש לקיים דיון וסף בהשתתפות ציגי העמותה , גם לאחר ששמעו בשיחת ועידה את ציג העמותה: צביקה דוידי

.להרלווטיים על מת להשתכע מהיכולת של העמותה להוציא את הפרויקט לפוע
 

החלטות 
וגעים לתכטיים הציגי העמותה הרלוו ווספת אליה יוזמ ת לקבל מידע לקיים ישיבהון וביצוע הפרויקט על מ

.וסף ולעות על כל שאלות חברי הוועדה בעיין
תקציב הפרויקט , א"העמותה בתבד בבד ציג העמותה ימציא לעירייה את התכיות של פרויקט דומה שביצעה 

.2020ח כספי לשת "וכן דו, המוצע ומקורות המימון שלו

10עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012053בקשה להקצאה:  7 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580007235צוות , ע.ר 

31רחוב המיסדים  כתובת:

123  חלקה: 6438גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

מהות הבקשה 
 31המייסדים ' בביין תהילה ברח) ב" בתרשים המצ6' חדר מס(להמשך הקצאת חלק ממבה " צוות"בקשת עמותת 

. שים3למשך תקופה של , למטרת קיום פעילות הארגון בכפר סבא, 6438 בגוש 123הידוע כחלק מחלקה 
.לצרכי העירייה, ששימש לה כמחסן,  בביין3' העמותה פיתה את חדר מס

החלטות 
על מת לאפשר לגופים ציבוריים , פ והל הקצאות של משרד הפים"חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון ע

.להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

11עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014014בקשה להקצאה:  8 סעיף

11/10/2021 תאריך: 81פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0405884מרכז ופרצת (אשל בכפר) , ע.ר 

7רחוב שאול המלך  כתובת:

160  חלקה: 7600גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  פעילות חברתית עם בי וער שימושים: 

מהות הבקשה 
 הידוע כחלק 7שאול המלך '  ברח12' בהובלת הרב יואל ימיי להמשך הקצאת מקלט מס" מרכז ופרצת"בקשת עמותת 

. שים3למשך תקופה של , למטרת פעילות ילדים ווער, 7600 בגוש 160מחלקה 
 

החלטות 
על מת לאפשר לגופים ציבוריים , פ והל הקצאות של משרד הפים"חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון ע

.להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

12עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



   __________________         ____________________
                               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

13עמוד  11/10/2021 מתאריך:81פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 


