
13/07/2022 תאריך:

86פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
08:30 ה'  בתמוז  תשפ"ב שעה  04/07/2022בתאריך :  

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

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 15דיאל  7594גוש:  מבה מעון יום
שיקומי

אלו"ט 2022004 בקשה להקצאה 1
44חלקה:  הקצאת מבה

580064335ע.ר 
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2022004בקשה להקצאה:  1 סעיף

04/07/2022 תאריך: 86פרוטוקול 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

לתקופת ,  המליצה לאשר לצאת בפרסום להגשת בקשות מגופים שוים או להתגדויות8/6/2022ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
.לוהל הקצאות של משרד הפים העוסק בהקצאה לתקופה קצרה' א7' י סע"עפ,  יום14פרסום של 

.בהתאמה,  פורסמה המודעה בעיתון ארצי ומקומי17/6/22 - ו16/6/22בתאריכים 

. תלתה מודעה על הגדר בחזית המבה21/6/22בתאריך 

.ובכלל, ך המועד הקבוע בוהל הקצאותלא הוגשו בקשות מגופים אחרים וגם לא הוגשו התגדויות לבקשת ההקצאה תו

החלטות 
15דיאל '  להקצאת מבה ברח580064335. ר.ע" ט"אלו"חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשתה של עמותת 

,מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי -" אלוטף"למטרת הפעלת , 7594 בגוש 44הידוע כחלק מחלקה 
:בכפוף לתאים הבאים

.לוהל הקצאות של משרד הפים' א7ההקצאה היה לתקופה קצרת מועד של שה אחת לפי סעיף . 1

"בית הדר" בדיור המוגן תיתן קדימות ככל האפשר לילדי כפר סבא הן במעון היום שוא ההקצאה והן. 2
.י העמותה"ס המופעל ע" בכ5    בסמטת אוש 

ותפ חוק מוטלת על העמותה החובה לבצע התאמות גישות במבה אשר אין דורש"מובהר בזאת כי ע. 3
תישמר, או ההתאמה של המבה או חלק ממו יחייבו היתר בייה/וככל שחובת ההגשה ו;     היתר בייה

פ תכית ההגשה"או לבצע עבודות אלה בהתאם למועדים ע/    לעירייה הזכות להביא את ההסכם לידי סיום ו
.    של העירייה ולהוראות החוק
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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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