
22/02/2022 תאריך:

83פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
15:00 כ"ד בשבט   תשפ"ב שעה  26/01/2022בתאריך :  

כחו: 

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

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

מ"מ גזבר העירייה - צחי בן אדרת

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהל יחידת הכסים - עו"ד יעקב אוחיון

מבקר העירייה - דוד תורג'מן מוזמן
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 60הגליל  6434גוש:  קרקע דיור יצ"ן המרכז הארצי 2020003 בקשה להקצאה 1
134חלקה:  הקצאת

580058808ע.ר מקרקעין

4 31המיסדים  6438גוש:  מבה מרכז למידה יצ"ן המרכז הארצי 2022001 בקשה להקצאה 2
123חלקה:  הקצאת מבה

580058808ע.ר 

5 רחוב
31המיסדים 

6438גוש:  מבה משרד צוות 2012053 בקשה להקצאה 3
123חלקה:  הקצאת מבה

580007235ע.ר 

2עמוד  26/01/2022 מתאריך:83פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2020003בקשה להקצאה:  1 סעיף

26/01/2022 תאריך: 83פרוטוקול 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 
,  קומות לדיור מוגן לבוגרי העיר בעלי ליקויי למידה2בקשת העמותה להקצאת קרקע להקמת מבה קבע בן 

.כיום משוכים בוגרים אלה בדירות ברחבי העיר כולל במוסד אוים. הפרעות קשב וקשיי הסתגלות
 המליצה לאשר עקרוית את הקצאת הקרקע ובתאי שיאושר מקום 5/11/20ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

.י אגף התכון"מתאים שיאותר ע
וטציאליים להקמת הפרויקט בחודשים האחרוים בחו ציגי העמותה מול אדריכלית העיר מספר מגרשים פ

) במקום מיצג של קטר רכבת(י אגף התכון להקצות קרקע בשטח של כדום ברחוב הגליל "ולבסוף הומלץ ע
.6434 בגוש 138- ו134-136הידועה כחלק מחלקות 

לקיים דיון , לאחר ששמעה את ציג העמותה בשיחת ועידה,  המליצה11/10/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
למטרה המבוקשת והן בסוגיית המקום וסף אליו יוזמו ציגי העמותה על מת לדון הן בעצם החיויות בהקצאה 

.המתאים לביצוע הפרויקט
, קודם לקבלת החלטה בבקשה,  התקיים דיון וסף בוועדת הקצאות בו הוחלט לקבל16/12/21בתאריך 

יין עירוב שימושים ושילוב צרכים עירויים במסגרת הפרויקטאת עמדת המוסד לביטוח לאומי לע.
שירותים לכים של  שלח חשב העמותה מכתב בו הודיע כי מבירור שעשה עם מהל הקרן לפיתוח 23/12/21ביום 
).אין מסמך רשמי של המוסד לביטוח לאומי(א אין שום בעיה בשילוב עוד שירות במסגרת הפרויקט "הבטל

מהלך דיון 
ההלת /י דירקטוריון"ה עיש לדרוש התחייבות של העמותה בדבר יכולתה לממן את ביצוע הפרויקט חתומ: צחי בן אדרת

.העמותה
לכלול התחייבות של העמותה לעירוב שימושים ושילוב צרכים , אם תאושר ההקצאה, על הסכם הפיתוח: ד אלון בן זקן"עו

 אבחוים 10 למבה שוא הפרויקט וביצוע 31המייסדים ' וכן העתקת פעילות העמותה ברח; עירויים במסגרת הפרויקט
.ק של העירייה במסגרת פעילות זו"לפחות בשה ללא תמורה לפי הפיה של אגף שח

החלטות 
על מת , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון לתקופה של 

של קרקע  בשטח של , רות אחרותלאפשר לגופים ציבוריים אחרים  להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למט
.6434 בגוש 138- ו134-136הגליל הידועה כחלק מחלקות ' כדום ברח

ם עירויים על הסכם הפיתוח לכלול התחייבות של העמותה לעירוב שימושים ושילוב צרכי, אם תאושר ההקצאה
  אבחוים 10 למבה שוא הפרויקט וביצוע 31המייסדים ' וכן העתקת  פעילות העמותה ברח; במסגרת הפרויקט

.ק של העירייה במסגרת פעילות זו"מדי שה וללא תמורה לפי הפיה של אגף שח
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2022001בקשה להקצאה:  2 סעיף

26/01/2022 תאריך: 83פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580058808יצ"ן המרכז הארצי , ע.ר 

31המיסדים  כתובת:

123  חלקה: 6438גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מרכז למידה שימושים: 

מהות הבקשה 
משרדים וכיתה גדולה , 6438 בגוש 123 הידוע כחלקה 31המייסדים ' לעמותה המקומית הוקצו בביין תהילה ברח

קיבלה העמותה הודעה , מאחר והעירייה זקקה למשרדים לצורך יחידותיה. ר" מ142-בשטח כולל של כ' בקומה א
.25/1/21על ביטול ההקצאה ופיוי הכס כולו עד ליום 

דיה המשיכה העמותה העמותה בפעילותה במתחם המערבי של הביין ופיתה את משר, בהחיית ראש העיר, לבסוף
.בצד המערבי, במסדרון הקומה ואת הכיתה

.ר" מ40 - בצידו המערבי בשטח של כהעמותה המקומית הגישה בקשה להמשך הקצאת חלק ממבה בביין תהילה המצוי
. פ והל הקצאות" המליצה ועדת הקצאות לצאת לפרסום ראשון ע16/12/21בישיבתה מיום 

המרכז הארצי לעירייה על שיויים ארגויים ועל הפסקת פעילותה -"יצן"לאחר החלטת הוועדה הודיעה אגודת 
.השרון והעברתה למרכז הארצי-"יצן"של עמותת 

.המרכז הארצי הגישה בקשה חדשה להמשך הקצאת חלק מהמבה כאמור-"יצן"אגודת 

מהלך דיון 
 אבחוים לפחות מדי שה וללא 10את התחייבות העמותה לביצוע , אם תאושר, יש לעגן בהסכם ההקצאה: יובל בודיצקי

.ק"תמורה לפי הפיה של אגף שח

החלטות 
על מת לאפשר , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון לתקופה של 

של חלק המבה בשטח של , ותלגופים ציבוריים אחרים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחר
.6438 בגוש 123 והידוע כחלק מחלקה 31המייסדים ' ר המצא בצידו המערבי של ביין תהילה ברח" מ40-כ

 אבחוים מדי שה וללא תמורה 10על הסכם ההקצאה לכלול התחייבות של העמותה לביצוע , אם תאושר ההקצאה
.ק של העירייה במסגרת פעילות העמותה במבה זה"לפי הפיה של אגף שח

4עמוד  26/01/2022 מתאריך:83פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012053בקשה להקצאה:  3 סעיף

26/01/2022 תאריך: 83פרוטוקול 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 
המייסדים הידוע כחלק ' בביין תהילה ברח) 6' חדר מס(העמותה הגישה בקשה להמשך הקצאת חלק ממבה 

. למטרת קיום פעילות של הארגון המקומי, 6438 בגוש 123מחלקה 
.לצרכי ארכיון מחלקת רישוי עסקים,  ששימש אותה כמחסן3' העמותה פיתה את חדר מס

. פ והל הקצאות" המליצה ועדת ההקצאות לצאת לפרסום ראשון ע11/10/21בישיבתה מיום 
 11/11/21בתאריך . בהתאמה,  פורסמה המודעה בעיתון מקומי וארצי19/11/21- ו17/11/21בתאריכים 

.תלתה מודעה על הגדר בחזית ביין תהילה

החלטות 
פ והל הקצאות של "ע,  יום45לתקופה של , חברי הוועדה ממליצים לצאת בפרסום שי להגשת התגדויות

 123 הידוע כחלק מחלקה 31המייסדים ' בביין תהילה ברח) 6' חדר מס(להקצאת חלק ממבה , משרד הפים
.המקומי" צוות"למטרת קיום פעילות של ארגון , 6438בגוש 
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   __________________         ____________________
                              צח בן אדרתד יעקב אוחיון                                                     " עו

מ גזבר העירייה"                              מ  מנהל יחידת הנכסים                                               

 ________________          _________________
                       עליזה זיידלר גרנותד אלון בן זקן                                                     "    עו

                             מהנדסת הרשות   יועץ משפטי                                                     

_____________________
יובל בודניצקי

ר ועדת הקצאות"יו
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