
13/07/2022 תאריך:

84פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
13:00 ט'  בסיוון  תשפ"ב שעה  08/06/2022בתאריך :  

כחו: 

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

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

גזבר העירייה - צחי בן אדרת

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהל יחידת הכסים - עו"ד יעקב אוחיון

עדרו: 

מבקר העירייה - דוד תורג'מן מוזמן

1עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



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 שאול
7המלך 

7600גוש:  מבה פעילות
חברתית עם

בי וער

מרכז ופרצת 2014014 בקשה להקצאה 3
160חלקה:  הקצאת מבה

58-0405884ע.ר 

6 14יוה  7593גוש:  קרקע בית כסת מאיר ישא ברכה 2017008 בקשה להקצאה 4
88חלקה:  הקצאת

580455731 מקרקעין

7 2רפפורט  7621גוש:  מבה בית כסת קהילת אהבת ישראל
 בירוקה

2022002 בקשה להקצאה 5
512חלקה:  הקצאת מבה

580663425ע.ר 

8 רחוב ויתקין
26

7621גוש:  מבה מרכז חברתי הבית של רוית 2014015 בקשה להקצאה 6
322חלקה:  הארכת תקופת

580543122ע.ר הקצאה

9 רחוב גלר זאב 6427גוש:  מבה משרד האגודה למלחמה
בסרטן

2012064 בקשה להקצאה 7
28חלקה:  הארכת תקופת

58-0030039ע.ר הקצאה

10 4גלר זאב  6427גוש:  מבה משרד+פעילו
ת

ליוס 2012066 בקשה להקצאה 8
28חלקה:  הארכת תקופת

58-0086742ע.ר הקצאה

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

580459709אחר הקצאה

12 15דיאל  7594גוש:  מבה מעון יום
שיקומי

אלו"ט 2022004 בקשה להקצאה 10
44חלקה:  הקצאת מבה

580064335ע.ר 

13 אז"ר ,פית
רחוב הר

גריזים

6434גוש:  קרקע בית כסת חזון עובדיה 2022006 בקשה להקצאה 11
536חלקה:  הקצאת

580683704ע.ר מקרקעין

2עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2020003בקשה להקצאה:  1 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול 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 ולבסוף הומלץ בחודשים האחרוים בחו ציגי העמותה מול אדריכלית העיר מספר מגרשים פ
הידועה ) במקום מיצג של קטר רכבת(י אגף התכון להקצות קרקע בשטח של כדום ברחוב הגליל "ע

.6434 בגוש 138- ו134-136כחלק מחלקות 

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

.המתאים לביצוע הפרויקט

, קודם לקבלת החלטה בבקשה,  התקיים דיון וסף בוועדת הקצאות בו הוחלט לקבל16/12/21בתאריך 
.יים במסגרת הפרויקטאת עמדת המוסד לביטוח לאומי לעיין  עירוב שימושים ושילוב צרכים עירו

שירותים  שלח חשב העמותה מכתב בו הודיע כי מבירור שעשה עם מהל הקרן לפיתוח 23/12/21ביום 
אין מסמך רשמי של המוסד (א אין שום בעיה בשילוב עוד שירות במסגרת הפרויקט "לכים של הבטל

.לביטוח לאומי

 המליצה לצאת לפרסום ראשון תוך קביעת תאים מראש למצב בו 26/1/2022ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
עירוב שימושים ושילוב צרכים עירויים במסגרת הפרויקט והעתקת פעילות (תאושר ההקצאה המבוקשת 

).המייסדים לביין שוא הפרויקט' בחלק המבה ברח' העמותה הרח

.בהתאמה,  פורסמה המודעה בעיתון מקומי וארצי25/2/22- ו21/2/22בתאריכים 
. 60תלתה מודעה על הגדר בחזית רחוב הגליל 8/3/2022בתאריך 

החלטות 
,פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע45חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום שי לתקופה של 

.  על מת לאפשר הגשת התגדויות לבקשה
.על דבר ההקצאה בקרב תושבי הסביבה הסמוכה) פליירים(יופצו איגרות , ובשטח, בעיתון מקומי וארצי, בוסף לפרסומים

3עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2022001בקשה להקצאה:  2 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול 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 

דיההמשיכה 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 

 המליצה לצאת לפרסום ראשון26/1/2022ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
.בהתאמה,  פורסמה המודעה בעיתון מקומי וארצי25/2/22- ו21/2/22ובתאריכים 

. 31תלתה מודעה על הגדר בחזית רחוב המייסדים8/3/2022בתאריך 

מהלך דיון 
משיחה שקיימתי עם חשב . מסתבר שזה מספר חודשים לא מתקיימת פעילות במקום והוא סגור לחלוטין: יעקב אוחיון

ל סיפי העמותה בכפר סבא וברעה העמותה עולה כי המרכז הארצי קט בצעדי התייעלות ואף איחד את היהול ש
.ת לשי הסיפים/ת משותף/עוד מסר כי הארגון טרם איתר מהל. תחת קורת גג אחת

החלטות 
, מאידך, ומצוקת המבים וריבוי הצרכים הפוקדים את הרשות המקומית, מחד, לאור ההתפתחויות המתוארות לעיל

.פ צרכיה"ירו לידי העירייה לשימושים עמחליטים חברי הוועדה לבטל את הליכי ההקצאה של חלק המבה לעמותה ולהחז

4עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014014בקשה להקצאה:  3 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0405884מרכז ופרצת , ע.ר 

7רחוב שאול המלך  כתובת:

160  חלקה: 7600גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  פעילות חברתית עם בי וער שימושים: 

מהות הבקשה 
 הידוע 7שאול המלך '  ברח12' בהובלת הרב יואל ימיי להמשך הקצאת מקלט מס" מרכז ופרצת"בקשת עמותת 
. שים3למשך תקופה של , למטרת פעילות ילדים ווער, 7600 בגוש 160כחלק מחלקה 

 פורסמה 3/1/22- ו16/12/21ובתאריכים ;  המליצה לצאת לפרסום ראשון11/10/2021ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
.בהתאמה,המודעה בעיתון מקומי וארצי

.7שאול המלך '  תלתה מודעה על הגדר בחזית המקלט ברח11/1121בתאריך 
 

החלטות 
על מת לאפשר , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע45חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום שי לתקופה של 

.הגשת התגדויות לבקשה

.ההקצאה היה לתקופה של שלוש שים מתום תקופת ההקצאה הקודמת

5עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2017008בקשה להקצאה:  4 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580455731מאיר ישא ברכה ,  

14יוה  כתובת:

88  חלקה: 7593גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

מהות הבקשה 
.בקשה להקצאת קרקע למטרת הקמת בית כסת בשכות הדרים

 אישרה עקרוית את ההקצאה תוך המלצה שמיקום בית הכסת ייבחן 31/5/2020ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
.ויאושר בפרד

. 339 חלקה 7618 גוש 26-28גובשה חלופת קרקע מועדפת בדרך קדומים , לאחר שהועלו חלופות שוות, לבסוף
.העצים הטועים במגרש יועתקו לפי תחילת העבודות למקום אחר

.פ והל הקצאות של משרד הפים" המליצה ועדת הקצאות לצאת לפרסום ראשון ע16/12/21בתאריך 
 תלו מודעות 29/12/21ובתאריך , בהתאמה,  פורסמה המודעה בעיתון ארצי ובעיתון מקומי24/12/21- ו22/12/21בתאריכים 

.בשטח
התגדות תכוית להקצאת הקרקע בטעה , עמק זבולון' בשם תושבי רח, ד רן מרקוביץ" שלח עו17/1/22ביום 

ע"לפיה וסף מסמך לווה לתב, 28/6/2009 מיום 20090667' הסמכת על החלטת ועדת משה מס
.תוך הגבלת שעות הפעילות, גי ילדים ומעוות יום בלבד,  יהיו לגיון7618 בגוש 1010בו ייקבע כי התכליות במגרש 

לא היתה באפשרות , ולפיכך; ע או בתוכת הקומפלוט"מסתבר כי החלטה זו לא הוטמעה בתיקי הביין או התב
. אגף תכון לאתרה או לדעת על קיומה

.מומלץ לבטל את הליכי הקצאת המגרש בדרך קדומים, לפיכך
.בוסח תימן, "תפארת ישראל"יוה עליה בוי בית כסת '  ברח7593 בגוש 88חלק מחלקה : קרקע חלופית

מהלך דיון 

יש להקפיד על שמירת , מאחר ועל החלקה בנוי כבר בית כנסת אחר. ר" מ400-500שטח המגרש לא יעלה על : עליזה זיידלר גרנות
.מרחק בין בתי הכנסת ומניעת חסימת חלונותיו של בית הכנסת הקיים

החלטות 
,   26-28בדרך קדומים , 7618 בגוש 339לבטל את הליכי ההקצאה ככל שהם וגעים למקרקעין הידועים כחלק  מחלקה . 1 

.ע החלה עליהם וספחיה"פ הוראות התב"      לאור רשימת התכליות המוגדרות ע

 88קרקע הידועה כחלק מחלקה חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון של בקשת העמותה להקצאת ה. 2
פ והל הקצאות של " יום ע60וזאת לתקופת פרסום של ,  ברחוב יוה למטרת הקמת בית כסת קהילתי7593     בגוש 

.רות אחרותעל מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למט,      משרד הפים

6עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2022002בקשה להקצאה:  5 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580663425קהילת אהבת ישראל בירוקה , ע.ר 

2רפפורט  כתובת:

512  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

מהות הבקשה 
.1/80בקשה להקצאת קרקע להקמת בית כסת קהילתי בשכוה הירוקה 

.קיים בה מחסור בשטחים למבי ציבור, מאידך. אין בשכוה זו בית כסת
על גג מעון היום בחה האפשרות לעירוב שימושים ולהקצאת חלק מקומה עליוה במבה קיים מ, לפיכך
.2 ברחוב רפפורט 512 חלק מחלקה 7621כיתתי במקרקעין הידועים כגוש -התלת

, ז להקמתה"שלבי הבייה והלו, יש להתותה בתאים הוגעים לתכון הקומה העליוה, אם תאושר ההקצאה
לפיקוח וביקורות, י העירייה"לתוכית בטיחות קפדית שתאושר ע, למקורות מימון זמיים לכל שלבי הבייה
.מטעם העירייה על כל שלבי ההקמה ועוד

מהלך דיון 
ולא בהקצאת קרקע המחייבת גם ) הקמת בית כסת מעל גג מעון יום קיים(מדובר למעשה בהקצאת מבה : יעקב אוחיון

.חתימה על הסכם פיתוח
באמצעות קבלן שיאושר , הקמת בית הכסת תבוצע בהתאם להוראות והחיות קפדיות של העירייה, לאור אופי ההקצאה

.י העירייה"י העמותה ויאושרו מראש ע"אשר יוכו ע, שלבי ביצוע, לוחות זמים, על ידה ובהתאם לתכיות

החלטות 
לק מקומה עליוה במבה קיים חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון של בקשת העמותה להקצאת ח

וזאת , 2 ברחוב רפפורט 7621 בגוש 512מעל גג מעון יום תלת כיתתי הבוי על  המקרקעין הידועים כחלק מחלקה 
על  מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60לתקופת פרסום של 

.לאותו שימוש או  מטרות אחרות

7עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014015בקשה להקצאה:  6 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580543122הבית של רוית , ע.ר 

26רחוב ויתקין  כתובת:

322  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מרכז חברתי שימושים: 

מהות הבקשה 
למטרת מרכז חברתי , 7621 בגוש 322בקשה להמשך הקצאה של חלק ממבה במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 

.לבוגרים עם מוגבלויות
.2011מרכז זה פועל במקום מכוח הקצאה של הרשות מאז שת 

י חוק מוטלת על העמותה החובה לבצע התאמות גישות אשר אין דורשות "יובהר כי עפ, בושא הגשת המבה
תישמר לעירייה , או התאמה של המבה או חלק ממו יחייבו היתר בייה/וככל שחובת ההגשה ו.היתר בייה

י תכית הגשה של העירייה "או לבצע עבודות אלה בהתאם למועדים עפ/הזכות להביא את ההסכם לידי סיום ו
.ולהוראות החוק

החלטות 
במקרקעין הידועים כחלק חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון להמשך הקצאת חלק מהמבה 

על , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60וזאת לתקופת פרסום של ; לעמותה, 26 ברחוב ויתקין 7621 בגוש 322מחלקה 
.ת אחרותמת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש  או למטרו

.ההקצאה היה לתקופה של שלוש שים מתום תקופת ההקצאה הקודמת

8עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012064בקשה להקצאה:  7 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 גבעתיים7 , רביבים 58-0030039האגודה למלחמה בסרטן , ע.ר 

רחוב גלר זאב כתובת:

28  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

מהות הבקשה 
 28 הידוע כחלק מחלקה 4גלר ' בקומת קרקע באגף דרומי ברח) כיתה(בקשה להמשך הקצאה של חלק ממבה 

.למטרת יהול סיף האגודה וקידום פעילותה במלחמה בסרטן, 6427בגוש 
 24/1/2019וועדת הקצאות בישיבתה מיום ; 30/12/2018כי חוזה ההקצאה בין הצדדים הסתיים ביום , ראוי לציין

יך ולהשתמש במבה ובתאי המליצה שלא לחדש את ההקצאה בשל צרכים עירויים אבל לאפשר לעמותה להמש
. יום מראש60שהיא תתפה לאחר התראה של 

.את האגודה לשתף גופים אחרים בשימוש במבה לא צלחו" לשכע"מאמצי העירייה 

החלטות 
4גלר ' קומת קרקע באגף דרומי ברחחברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון להמשך הקצאת חלק ממבה ב

פ והל הקצאות של " יום ע60וזאת לתקופת פרסום של ; לעמותה, 6427 בגוש 28במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 
.רות אחרותעל מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למט, משרד הפים

.ההקצאה היה לתקופה של חמש שים מתום תקופת ההקצאה הקודמת

במהלך תקופת , מכל סיבה שהיא,  יום מראש60העירייה תהא רשאית לדרוש את פיוי העמותה מהכס בהודעה של 
.ההקצאה

9עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012066בקשה להקצאה:  8 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0086742ליוס , ע.ר 

4גלר זאב  כתובת:

28  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  משרד+פעילות שימושים: 

מהות הבקשה 
 28 הידוע כחלק מחלקה 4גלר ' בקומה ראשוה באגף דרומי ברח) כיתה(בקשה להמשך הקצאה של חלק ממבה 

.למטרת קידום פעילויות התדבות בקהילה בכפר סבא, 6427בגוש 
 24/1/2019וועדת הקצאות בישיבתה מיום ; 30/12/2018כי חוזה ההקצאה בין הצדדים הסתיים ביום , ראוי לציין

יך ולהשתמש במבה ובתאי המליצה שלא לחדש את ההקצאה בשל צרכים עירויים אבל לאפשר לעמותה להמש
. יום מראש60שהיא תתפה לאחר התראה של 

.את האגודה לשתף גופים אחרים בשימוש במבה לא צלחו" לשכע"מאמצי העירייה 

החלטות 
' קומה ראשוה באגף דרומי ברחחברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון להמשך הקצאת חלק ממבה ב

פ והל הקצאות " יום ע60וזאת לתקופת פרסום של ;  לעמותה, 6427 בגוש 28 במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 4גלר 
.רות אחרותעל מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למט, של משרד הפים

.ההקצאה היה לתקופה של חמש שים מתום תקופת ההקצאה הקודמת

במהלך תקופת , מכל סיבה שהיא,  יום מראש60העירייה תהא רשאית לדרוש את פיוי העמותה מהכס בהודעה של 
.ההקצאה

10עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2021003בקשה להקצאה:  9 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול 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 
 הידוע כחלק מחלקה11ברחוב ויתקין ) לשעבר" גן הרדוף("בקשה להמשך הקצאה לזמן ארוך של מבה וחצר גן ילדים 

.למטרת גן ילדים, 7620 בגוש 254

 אישרה את הקצאת הכס לעמותה לתקופה קצרה של שה 3/11/21ראוי לציין כי מועצת העיר בישיבתה מיום 
וזאת לוכח משך הליכי ההקצאה  והסמיכות . 31/8/22עד ליום , דהייו. לוהל הקצאות. א .7' לפי סע

.ב"לפתיחת שת הלימודים תשפ

החלטות 
הבוי ) לשעבר" גן הרדוף(" ילדים חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון לבקשת ההקצאה של מבה גן

 יום 60וזאת לתקופת פרסום של ; לעמותה, 11 ברחוב   ויתקין 7620 בגוש 254על המקרקעין הידועים כחלק מחלקה 
על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או , פ והל הקצאות של משרד הפים"ע

.למטרות אחרות

.ההקצאה היה לתקופה של שלוש שים מתום תקופת ההקצאה הקודמת

11עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2022004בקשה להקצאה:  10 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580064335אלו"ט , ע.ר 

15דיאל  כתובת:

44  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מעון יום שיקומי שימושים: 

מהות הבקשה 
 הידוע 15ו ברחוב דיאל "י ויצ"בקשה להקצאה קצרת מועד של מבה עירוי שפוה עקב הפסקת פעילות ע

 על 1.5-3מעון יום שיקומי לפעוטות בגילאים  -" אלוטף"למטרתה הפעלת , 7594 בגוש 44כחלק מחלקה 
.הרצף האוטיסטי

לדים רבים המצאים ק ממליצה לאשר את ההקצאה מאחר ומעון יום שיקומי כזה יכול לתת מעה לי"מהלת אגף שח
.כיום בבית

ן המיועד להקצאה והן בדיור מומלץ להתות את ההקצאה במתן קדימות ככל האפשר לילדי כפר סבא הן במעו
.דיור מוגן לבוגרים אוטיסטים בסמטת אוש בכפר סבא" בית הדר"ב

י חוק מוטלת על העמותה החובה לבצע התאמות גישות אשר אין דורשות "יובהר כי עפ, בושא הגשת המבה
תישמר לעירייה , או התאמה של המבה או חלק ממו יחייבו היתר בייה/וככל שחובת ההגשה ו.היתר בייה

י תכית הגשה של העירייה "או לבצע עבודות אלה בהתאם למועדים עפ/הזכות להביא את ההסכם לידי סיום ו
.ולהוראות החוק

החלטות 
,  יום14לתקופת פרסום של , התגדויותחברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת בפרסום להגשת בקשות מגופים שוים או ל

ט "של בקשת אלו, )עד שה וכולל(העוסק בהקצאה לתקופה קצרה , לוהל הקצאות של משרד הפים. א7פ סעיף "ע
מעון יום שיקומי  -" אלוטף"למטרת הפעלת , 7594 בגוש 44 הידוע כחלק מחלקה 15להקצאת מבה עירוי ברחוב דיאל 

.לפעוטות בעל הרצף האוטיסטי

12עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2022006בקשה להקצאה:  11 סעיף

08/06/2022 תאריך: 84פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580683704חזון עובדיה , ע.ר 

אז"ר ,פית רחוב הר גריזים כתובת:

536  חלקה: 6434גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

מהות הבקשה 
פית הר גריזים במקרקעין הידועים כחלק -ר"בקשה להקצאת קרקע להקמת בית כסת בשכות הפארק ברחוב אז

.6434 בגוש 536מחלקה 

החלטות 
 536קרקע הידועה כחלק מחלקה חברי הוועדה מחליטים לאשר לצאת לפרסום ראשון של בקשת העמותה להקצאת ה

זאת לתקופת פרסום , למטרת הקמת בית כסת קהילתי, ר" מ400-500פית הר גריזים בשטח של  -ר" ברחוב אז6434בגוש 
על מת לאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60של 

.לאותו שימוש או למטרות אחרות

-:הערה
הכל כמפורט , במסגרתו בוטלה ההחלטה דלעיל) 11' מס'  סע" (חזון עובדיה"ערך דיון וסף בעיין בקשתה של עמותת 

.14/6/2022 מתאריך 85' בפרוטוקול ישיבה בסבב טלפוי מס

13עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



   __________________         ____________________
                              צח בן אדרתד יעקב אוחיון                                                     " עו

                              גזבר העירייה  מנהל יחידת הנכסים                                               

 ________________          _________________
                       עליזה זיידלר גרנותד אלון בן זקן                                                     "    עו

                             מהנדסת הרשות   יועץ משפטי                                                     

_____________________
יובל בודניצקי

ר ועדת הקצאות"יו

14עמוד  08/06/2022 מתאריך:84פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 


