
13/07/2022 תאריך:

85פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
 ט"ו בסיוון  תשפ"ב 14/06/2022בתאריך :  

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

 הישיבה התהלה בסבב טלפוי
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 אז"ר ,פית
רחוב הר

גריזים

6434גוש:  קרקע בית כסת חזון עובדיה 2022006 בקשה להקצאה 1
536חלקה:  הקצאת

580683704ע.ר מקרקעין
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2022006בקשה להקצאה:  1 סעיף

14/06/2022 תאריך: 85פרוטוקול 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 

מהלך דיון 
 לפרוטוקול 11' ראה סע( כאמור חברי הועדה החליטו לאשר לצאת לפרסום ראשון לבקשת העמותה להקצאת הקרקע

).8/6/22 מיום 84' ועדת הקצאות מס
סבר חלק מחברי הועדה שיש הצדקה לבחון מחדש את ,  סיימה את מלאכתה8/6/22לאחר שוועדת ההקצאות מיום 

 כסת בשכות הפארק לאחר שהסתבר כי מספר עמותות וגופים ציבוריים גילו עיין רב בהקמת בית, החלטת הועדה
ן הזדמויות בין הצרכים השוים ולאור החשיבות המירבית בהבטחת שקיפות הליך ההקצאה כאמור ושמירת שוויו, ובסביבתה

.ובין הגופים השוים המבקשים לקבל קרקע באזור

החלטות 
ככל שהיא , 8/6/2022 מיום 84' קצאות מסחברי הועדה סבורים כי מן הראוי בסיבות העיין לבטל את החלטת ועדת הה

ולקיים דיון וסף וכולל ביוזמת הרשות המקומית בסוגיית הקצאת קרקע , "חזון עובדיה"וגעת לבקשת ההקצאה של עמותת 
.בשכות הפארק וסביבתה למטרת הקמת בית כסת קהילתי
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   __________________         ____________________
                              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
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