
22/05/2018 תאריך:

69פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
12:30 כ"ה באייר  תשע"ח שעה  10/05/2018בתאריך :  

נכחו: 

מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - איתי צחר חבר

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מנהלת מח' נכסים - עו"ד אילה זיו

מנהלת אגף החינוך - אורלי פורמן מוזמן

נעדרו: 

מהנדסת הרשות - ענת צ'רבינסקי חבר

1עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



תקציר נושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 4רחוב החי"ש  6432גוש:  מבנה בית כנסת קהילת הוד והדר 2017001 בקשה להקצאה 1
15חלקה:  הארכת תקופת

580017531ע.ר הקצאה

4 רחוב
31המיסדים 

6438גוש:  מבנה משרד ניצ"ן 2012036 בקשה להקצאה 2
123חלקה:  הארכת תקופת

58-0099182ע.ר הקצאה

5 רחוב הרעות 6435גוש:  קרקע מרכז הנצחה אלומה 2012091 בקשה להקצאה 3
260חלקה:  הקצאת

58-0540938ע.ר מקרקעין

6 10רחוב יערה  7620גוש:  מבנה בית ספר מעין החינוך התורני 2014002 בקשה להקצאה 4
189חלקה:  הארכת תקופת

580121952ע.ר הקצאה

7 רחוב
1איינשטיין 

6426גוש:  מבנה מועדון אקי"ם - מועדון 2012063 בקשה להקצאה 5
552חלקה:  הקצאת מבנה

58-0034924ע.ר 

8 רחוב ויתקין
26

7621גוש:  מבנה בית ספר וגן
ילדים

אורים ותומים 2012094 בקשה להקצאה 6
322חלקה:  הקצאת מבנה

58-0459709ע.ר 

9 10רחוב דניאל  7594גוש:  מבנה גן ילדים אורים ותומים 2012076 בקשה להקצאה 7
62חלקה:  הקצאת מבנה

580459709ע.ר 

10 רחוב
31המיסדים 

6438גוש:  מבנה משרד צוות 2012053 בקשה להקצאה 8
123חלקה:  הקצאת מבנה

580007235ע.ר 

11 1רחוב מצדה  7601גוש:  מבנה מוסד/מרכז
טיפולי

שרותי בריאות
כללית (שלוותה)

2012083 בקשה להקצאה 9
80חלקה:  הארכת תקופת

589906114 הקצאה

12 רחוב
6הסנהדרין 

6431גוש:  מבנה שיעורי תורה עמותת תורה בכפר 2014013 בקשה להקצאה 10
232חלקה:  הקצאת מבנה

580474708ע.ר 

13 4שלמה המלך  7602גוש:  מבנה פעילות
תורנית ופנאי

 לילדים

תורה וחסד 2017002 בקשה להקצאה 11
149חלקה:  הקצאת מבנה

580471845ע.ר 

2עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2017001בקשה להקצאה:  1 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
580017531קהילת הוד והדר , ע.ר 

4רחוב החי"ש  כתובת:

15  חלקה: 6432גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  בית כנסת שימושים: 

הצגת הנושא 
הוד "י העמותה בית כנסת "עליה הוקם ע, 15 חלקה 6432להמשך הקצאה של קרקע בגוש " קהילת הוד והדר"בקשת עמותת 

".והדר
.31/5/2021 -ההקצאה הקיימת תסתיים ב

העמותה מבקשת הקצאה , לצורך גיוס המשאבים לפרוייקט זה. העמותה מעוניינת להתקין פאנלים סולריים על גג בית הכנסת
. שנה נוספות25לתקופה של 

 את חלק 580017531שמספרה " קהילת הוד והדר"המליצה לאשר לעמותת 15/1/2018ועדת הקצאות מיום 
.למטרת בית כנסת,   ואת המבנה הבנוי עליה4ש "החי' רח, 6432 בגוש 15מחלקה 

. חודש11+  שנה 24 -ההקצאה הינה ל 

.לא הוגשו התנגדויות, בוצעו פירסומים
 

החלטות 
, 6432 בגוש 15 המשך הקצאה של חלק מחלקה 580017531שמספרה " קהילת הוד והדר"הועדה ממליצה לאשר לעמותת 

.למטרת בית כנסת,   ואת המבנה הבנוי עליה4ש "החי' רח

. חודש11+  שנה 24 -ההקצאה הינה ל 

. 31/5/2021 -ההקצאה הקיימת תסתיים ב
.30/4/2046ההקצאה החדשה תהיה עד , לפיכך

.להעביר לאישור המועצה

3עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012036בקשה להקצאה:  2 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
58-0099182ניצ"ן , ע.ר 

31רחוב המיסדים  כתובת:

123  חלקה: 6438גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

הצגת הנושא 
למטרת , 123 חלק 6438 גוש 31המייסדים ' בקומה ראשונה של המבנה ברח'  מ142 -בקשה להמשך הקצאת שטח בגודל כ

 .מידהקיום מערך לימודי של הקניית אסטרטגיות למידה והוראה מותאמת לליקויי ל, אבחון וטיפול בליקויי למידה

בקומה '  מ142 - הקצאת שטח בגודל כ580099182שמספרה " ן"ניצ"לעמותת המליצה לאשר 15/1/2018ועדת הקצאות מיום 
קיום מערך לימודי של הקניית , למטרת אבחון וטיפול בליקויי למידה, 31המייסדים '  רח123 חלקה 6438בגוש , הראשונה

.אסטרטגיות למידה והוראה מותאמת לליקויי למידה

. יום מראש60עם אפשרות לביטול הקצאה בהודעה של ,  שנים3 -ההקצאה הינה ל

. לא הוגשו התנגדויות, בוצעו פירסומים

החלטות 
 6438בגוש , בקומה הראשונה'  מ142 - הקצאת שטח בגודל כ580099182שמספרה " ן"ניצ"לעמותת מליצה לאשר הועדה מ

קיום מערך לימודי של הקניית אסטרטגיות למידה , למטרת אבחון וטיפול בליקויי למידה, 31המייסדים '  רח123חלקה 
.והוראה מותאמת לליקויי למידה

. יום מראש60עם אפשרות לביטול הקצאה בהודעה של ,  שנים3 -ההקצאה הינה ל

.להעביר לאישור המועצה

4עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012091בקשה להקצאה:  3 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
58-0540938אלומה , ע.ר 

רחוב הרעות כתובת:

260  חלקה: 6435גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  מרכז הנצחה שימושים: 

הצגת הנושא 
ר " מ1,000 שטח בגודל כ 580540938שמספרה " אלומה" אישרה עקרונית להקצות לעמותת 19/12/16ועדת הקצאות מיום 

.הלמטרת הקמת אתר להנצחה ומרכז לימודי להנחלת מורשת זכרון השואה והגבור, הרעות'  ברח260 חלק מחלקה 6435בגוש 

.30/1/2018ד לתאריך על העמותה היה להציג בפני ועדת הקצאות מקורות מימון לבניית הפרויקט ע

.העמותה מבקשת אורכה של שנתיים נוספות להצגת מקורות המימון

 

מהלך דיון 
 .העמותה מבקשת אורכה של שנתיים נוספות להצגת מקורות המימון: אילה זיו

החלטות 
.30/1/2020ית הפרויקט עד לתאריך הועדה מאשרת לעמותה אורכה של שנתיים נוספות להצגת מקורות המימון לבני

5עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014002בקשה להקצאה:  4 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
 ,-580121952מעין החינוך התורני , ע.ר 

10רחוב יערה  כתובת:

189  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  בית ספר שימושים: 

הצגת הנושא 
.'ח-' למטרת בית ספר לכיתות א189 חלקה 6430גוש , 10היערה ' בקשה להמשך הקצאת מבנה קיים וחצר ברח

.30/7/2018 -ההסכם הנוכחי יסתיים ב
 

מהלך דיון 
.רוב הילדים הלומדים בבית הספר הם מרעננה כשאנו זקוקים למבנה, אין הצדקה להקצאה:אורלי פורמן

.מדובר בבית ספר פעיל: איתי צחר
 

החלטות 
לעמותת " עטרת חיים"למטרת בית ספר  , 189 חלקה 6430בגוש  , 10יערה ' הועדה ממליצה לאשר הקצאת מבנה וחצר ברח

.0121952-58מעיין החינוך התורני שמספרה 

.30/7/2019ההקצאה הינה עד 

.להעביר לפירסום לפי הנוהל

6עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012063בקשה להקצאה:  5 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
58-0034924אקי"ם - מועדון , ע.ר 

1רחוב איינשטיין  כתובת:

552  חלקה: 6426גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  מועדון שימושים: 

הצגת הנושא 
 למטרת פעילות פנאי חברתית לאנשים 552 חלקה 6426גוש , 1אינשטיין ' ם להמשך הקצאה של מבנה ברח"בקשת עמותת אקי

.עם מוגבלות שכלית תושבי העיר
.ח" ש332,250 -העמותה מבקשת לבצע הוספת מרפסת במבנה בסכום של כ

, אולם העמותה מבקשת לוודא כי העירייה מוכנה להאריך את תקופת ההקצאה, 31/12/2021 -ההקצאה הקיימת תסתיים ב
.וזאת לפני השקעות בשיפוץ

 בגוש 552 את חלקה 580034924שמספרה " ם ישראל"אקי" המליצה להקצות לעמותת 15/1/18 -וועדת הקצאות בישיבתה מ
ות שכלית  ומבנה הקיים עליה למטרת מועדון לפעילות פנאי חברתית לאנשים עם מוגבל1אינשטיין ' רח, 6426

.תושבי העיר
.15/1/2028עד ליום ,  שנים10 -ההקצאה הינה ל

. לא הוגשו התנגדויות, בוצעו פירסומים

החלטות 
 ומבנה 1אינשטיין ' רח, 6426 בגוש 552 את חלקה 580034924שמספרה " ם ישראל"אקי"הועדה ממליצה להקצות לעמותת 

. תהקיים עליה למטרת מועדון לפעילות פנאי חברתית לאנשים עם מוגבלות שכלי

. שנים10 -ההקצאה הינה ל

.31/12/2021 -ההקצאה הקיימת תסתיים ב
. 31/12/2031ההקצאה החדשה תהיה עד ליום , לפיכך

.להעביר לאישור המועצה

7עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012094בקשה להקצאה:  6 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
58-0459709אורים ותומים , ע.ר 

26רחוב ויתקין  כתובת:

322  חלקה: 7621גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  בית ספר וגן ילדים שימושים: 

הצגת הנושא 
 322 את חלק מחלקה 580459709שמספרה  " אורים ותומים"לעמותת  המליצה לאשר הקצאה15/1/2018ועדת הקצאות מיום 

".  יצהר" כיתות גן הנמצאות במתחם בית הספר 2 - ומבנה הקיים עליה למטרת בית ספר ו26ויתקין '  רח7621בגוש 
. שנים3ההקצאה הינה ל 

.2018העמותה הגישה אישור ניהול תקין לשנת 

. לא הוגשו התנגדויות, בוצעו פירסומים

החלטות 
 26ויתקין '  רח7621 בגוש 322 את חלק מחלקה 580459709שמספרה  " אורים ותומים"הועדה מאשרת הקצאה לעמותת 

".  יצהר" כיתות גן הנמצאות במתחם בית הספר 2 -ומבנה הקיים עליה למטרת בית ספר ו

. שנים3ההקצאה הינה ל 

.להעביר לאישור מועצה

8עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012076בקשה להקצאה:  7 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

10רחוב דניאל  כתובת:

62  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  גן ילדים ,פעוטון שימושים: 

הצגת הנושא 
. למטרת פעוטון62 חלקה 7594גוש , 10דניאל ' בקשה להקצאת מבנה גן ילדים ברח

 

מהלך דיון 
.פורסם מכרז לא הוגשו הצעות: אילה זיו

.המבנה קטן מדי לשימוש כגן ילדים עירוני: אורלי פורמן

.ת"וויצו ונעמ, אמונה - נכסים לפעוטונים לארגוני נשים 6התייעצתי לפני הישיבה ונאמר לי כי העירייה מקצה : איתי צחר
.  הכנסות נמוכותהמבנה הנוכחי אמור לתת מענה דומה של פעוטון עבור אוכלוסיה חרדית בעלת

.ים בפעוטונים פרטייםהתעריף שההורים משלמים לפעוטון זה נמוך משמעותית מהתעריף שמשלמים הור

החלטות 
 למטרת 62 חלקה 7594 גוש 10דניאל '  נכס ברח580459709ועדת הקצאות ממליצה לאשר לעמותת אורים ותומים שמספרה 

.פועטון

. שנים3הקצאה הינה ל 

.לפרסם לפי הנוהל

9עמוד  10/05/2018 מיום:69פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012053בקשה להקצאה:  8 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
 ,-580007235צוות , ע.ר 

31רחוב המיסדים  כתובת:

123  חלקה: 6438גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

הצגת הנושא 
, "צוות" למטרת פעילות של 123 חלקה 6438גוש  , 31המייסדים '  במבנה ברח6 - ו3בקשה להמשך הקצאת חדרים 

.סבא-סניף כפר

 חלקה 6438 בגוש 6 - ו3 הקצאת חדרים 580007235שמספרה " צוות"לעמותת המליצה לאשר 15/1/2018ועדת הקצאות מיום 
ל תושבי העיר ובנות " גימלאי צה1,000 -הסניף נותן שרות ל, סבא-סניף כפר" צוות"למטרת פעילות של , 31המייסדים '  רח123

.במקביל לסיוע והתנדבות בארגונים שונים, זוגם

. יום מראש60עם אפשרות לביטול הקצאה בהודעה של ,  שנים3 -ההקצאה הינה ל

. לא הוגשו התנגדויות, בוצעו פירסומים
 

החלטות 
, 31המייסדים '  רח123 חלקה 6438 בגוש 6 - ו3 הקצאת חדרים 580007235שמספרה " צוות"לעמותת הועדה ממליצה לאשר 

במקביל , ל תושבי העיר ובנות זוגם" גימלאי צה1,000 -הסניף נותן שרות ל, סבא-סניף כפר" צוות"למטרת פעילות של 
.לסיוע והתנדבות בארגונים שונים

. יום מראש60עם אפשרות לביטול הקצאה בהודעה של ,  שנים3 -ההקצאה הינה ל

.להעביר לאישור המועצה
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2012083בקשה להקצאה:  9 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
 ,-589906114שרותי בריאות כללית (שלוותה) ,  

1רחוב מצדה  כתובת:

80  חלקה: 7601גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  מוסד/מרכז טיפולי שימושים: 

הצגת הנושא 
 למטרת שרותי איבחון וטיפול 1מצדה '  רח80 חלקה 7601בגוש " גשר"מרכז "בקשה להמשך הקצאת מבנה למטרת 

  . חומרה שונותשל רפואה פסיכולוגית לילדים ובני נוער הלוקים במשבריים נפשיים בדרגות

.30/5/2018ההקצאה הקיימת תסתיים בתאריך 

מהלך דיון 
, 1מצדה ' מתבצעת מזה שנים רבות במבנה ברח" מרכז גשר"פעילות : אורלי פורמן

. מענה חשוב ודיסקרטי לפוניםח שלוותה וניתן שם"מבנה זה הינו שלוחה של בי

החלטות 
, 1מצדה ' מבנה ברח הקצאת 589906114' עמותה מס)" שלוותה(שרותי בריאות כללית "לעמותת הועדה ממליצה לאשר 

.טיפול בילדים ובבני נוער במצבי חרוםלמטרת , 80 חלקה 7601בגוש 

. שנים5 -ההקצאה הינה ל

.להעביר לפירסום לפי הנוהל
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2014013בקשה להקצאה:  10 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
 ,-580474708עמותת תורה בכפר , ע.ר 

6רחוב הסנהדרין  כתובת:

232  חלקה: 6431גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  שיעורי תורה שימושים: 

הצגת הנושא 
שיעורי התורה מתקיימים במקלט זה שנים ,  למטרת שיעורי תורה לנשות שיכון מזרחי29' בקשה להמשך הקצאת מקלט מס

.רבות
. נשים תושבות השכונה20-25  -י כ" ענכסים בדקה ומצאה כי מתקיימים במקלט שיעורי תורה בשבתות וראשי חודשים' מח

החלטות 
. למטרת שיעורי תורה לנשות שיכון מזרחי29' הועדה מאשרת הקצאת מקלט מס

.ההקצאה הינה לשנתיים נוספות

.להעביר לפירסום לפי הנוהל
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2017002בקשה להקצאה:  11 סעיף

10/05/2018 תאריך: 69פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עניין 

מבקש
580471845תורה וחסד , ע.ר 

4שלמה המלך  כתובת:

149  חלקה: 7602גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תאור הבקשה:  פעילות תורנית ופנאי לילדים ונוער שימושים: 

הצגת הנושא 
למטרת פעילות תורנית ופנאי לילדים ובני , 149 חלקה 7602ר בגוש " מ60בגודל ,  מחצית צפונית8' בקשה להקצאת מקלט מס

 .נוער

מהלך דיון 
.מדובר בקבוצה של חרדים לאומיים המתגבשת במזרח העיר: איתי צחר

 .הם זקוקים למבנה לפעילות

החלטות 
למטרת פעילות תורנית ופנאי , 149 חלקה 7602ר בגוש " מ60בגודל ,  מחצית צפונית8' הועדה מאשרת הקצאת מקלט מס

 .לילדים ובני נוער

.ההקצאה הינה לשלוש שנים

.להעביר לפירסום לפי הנוהל

                                                                                                ____________________       
                                                   איתי צחר                                                                  
ל העירייה "                                               מנכ                                                                  
ר ועדת הקצאות"                                            ויו                                                                  
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