
26/06/2019 תאריך:

70פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
16:30 ד'  באלול  תשע"ח שעה  15/08/2018בתאריך :  

כחו: 

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

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

סגית מהלת אגף הדסה - רעיה סבירסקי

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

עדרו: 

גזבר העירייה - שגיא רוכל חבר

1עמוד  15/08/2018 מיום:70פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 רחוב שאול
5המלך 

7600גוש:  מבה פעילות
חברתית עם

בי וער

מרכז ופרצת (אשל
בכפר)

2014014 בקשה להקצאה 1
160חלקה:  הארכת תקופת

58-0405884ע.ר הקצאה

4 10רחוב דיאל  7594גוש:  מבה פעוטון אורים ותומים 2012076 בקשה להקצאה 2
62חלקה:  הקצאת מבה

580459709ע.ר 

5 68רחוב תל חי  6433גוש:  מבה בית כסת עמותת שמירת
אורית

2012050 בקשה להקצאה 3
14חלקה:  הארכת תקופת

58-0288280ע.ר הקצאה

6 רחוב דוד רמז
18

7620גוש:  מבה חלוקת מזון עזר מציון 2012055 בקשה להקצאה 4
353חלקה:  הארכת תקופת

58-0070997ע.ר הקצאה
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2014014בקשה להקצאה:  1 סעיף

15/08/2018 תאריך: 70פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0405884מרכז ופרצת (אשל בכפר) , ע.ר 

5רחוב שאול המלך  כתובת:

160  חלקה: 7600גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  פעילות חברתית עם בי וער שימושים: 

הצגת הושא 
.ופעילות של תרומה לקהילה,  עם ילדים ווער למטרת מועדוית5שאול המלך '  ברח12' בקשה להקצאת מקלט מס

.בוצעו פירסומים כדרש
. לא הוגשו התגדויות

החלטות 

 12'  המשך הקצאה מקלט מס580405884שמספרה " מרכז ופרצת"הועדה ממליצה לאשר לעמותת 
. למטרת פעילות של מועדוית עם ילדים ווער ותרומה לקהילה160 חלקה 7600גוש , 5שאול המלך ' ברח

. שים3 -ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור המועצה
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2012076בקשה להקצאה:  2 סעיף

15/08/2018 תאריך: 70פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

10רחוב דיאל  כתובת:

62  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  פעוטון שימושים: 

הצגת הושא 
. למטרת פעוטון62 חלקה 7594גוש , 10דיאל ' בקשה להקצאת מבה ברח

.בוצעו פירסומים כדרש
 .לא הוגשו התגדויות

החלטות 

, 10דיאל '  הקצאת מבה ברח580459709שמספרה " אורים ותומים"הועדה ממליצה לאשר לעמותת 
. למטרת פעוטון62 חלקה 7594גוש 

. שים3 -ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור המועצה
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2012050בקשה להקצאה:  3 סעיף

15/08/2018 תאריך: 70פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0288280עמותת שמירת אורית , ע.ר 

68רחוב תל חי  כתובת:

14  חלקה: 6433גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

הצגת הושא 
 מבה וחצר שסביבו בגוש 580288280שמספרה " שמירת אורית" אישרה הקצאה לעמותת 20/11/2016ועדת הקצאות מיום 

.למטרת בית כסת לעדה האתיופית במרכז העיר, 68חי -תל'  בר14 חלק מחלקה 6433
.14/6/2021חתם עמם חוזה המסתיים בתאריך 

.והחלה בביה בפועל, העמותה קיבלה היתר ביה לביית תוספת לבית הכסת
.העמותה מסה לגייס תרומות לסיום הבייה, ח" ש600,000הושקעו עד כה 

. שה25 -העמותה מבקשת הקצאה ל

 

מהלך דיון 
.העירייה מסייעת לעמותה בקבלת תרומה וספת לסיום הביה: איתי צחר

ולוכח השקעות החוצות לסיום , לוכח ההשקעות שעשו בביה עד כה. 14/6/2021ההסכם הקיים יסתיים בתאריך : אילה זיו
.הביה אכן יש צורך בהסכם לתקופה ארוכה כפי שהוג בהקצאות מסוג זה

 . חודש11+  שים 24 -מציעה לתת הקצאה ל

החלטות 

 מבה וחצר שסביבו 580288280שמספרה " שמירת אורית"הועדה ממליצה להקצות לעמותת 
. למטרת בית כסת לעדה האתיופית במרכז העיר , 14 חלק מחלקה 6433בגוש , 68חי -תל' ברח

. חודש11+  שים 24 -ההקצאה היה ל

.להעביר לפרסומים לפי הוהל
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2012055בקשה להקצאה:  4 סעיף

15/08/2018 תאריך: 70פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0070997עזר מציון , ע.ר 

18רחוב דוד רמז  כתובת:

353  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  חלוקת מזון שימושים: 

הצגת הושא 
.למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון יבש, 353 חלקה 7620גוש , 18דוד רמז '  בשוק עליה רח17' בקשה להקצאת חות מס

החלטות 

 17'  את חות מס580070997' עמותה מס" עזר מציון"ועדת הקצאות ממליצה להקצות לעמותת 
.למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון יבש, בשוק עליה

. יום מראש60עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאה בהודעה של ,  שים3ההקצאה היה לתקופה של 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

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