
12/01/2021 תאריך:

76פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
10:30 י"ח בחשון  תשפ"א שעה  05/11/2020בתאריך :  

כחו: 

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

גזבר העירייה - צביקה דוידי

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

אדריכלית העירייה - מיכל שרייבר גלבדורף מוזמן

.2 - ו1' לסעהערה:

עדרו: 

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות חבר
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

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

3 קרקע דיור יצ"ן המרכז הארצי 2020003 בקשה להקצאה 1
הקצאת

580058808ע.ר מקרקעין

4 1רחוב מצדה  7601גוש:  מבה מוסד/מרכז
טיפולי

שרותי בריאות
כללית (שלוותה)

2012083 בקשה להקצאה 2
80חלקה:  הקצאת

589906114 מקרקעין

5 15רחוב דיאל  7594גוש:  קרקע מעון יום עמותת ויצו 2020001 בקשה להקצאה 3
44חלקה:  הקצאת מבה

58-0057321ע.ר 

6 רחוב מורדי
22הגטאות 

6427גוש:  מבה מרכז חלוקה זהב"י כפר-סבא 2014007 בקשה להקצאה 4
375חלקה:  הקצאת מבה

 580519676
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2020003בקשה להקצאה:  1 סעיף

05/11/2020 תאריך: 76פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580058808יצ"ן המרכז הארצי , ע.ר 

קרקע תאור הבקשה:  דיור שימושים: 

הצגת הושא 
 .הסתגלות ותפקוד,  עם ליקויי למידה55 בוגרים מעל גיל 36 -בקשה להקצאת קרקע לצורך הקמת מבה למגורים ל

: מקומות אפשריים3בישיבה עם מהדסת העיר הוצעו להם 
.חי פית בן יהודה-תל' רח, 11עמק חורון ' רח, פאבל פרקל' רח

.בן יהודה' חי פית רח-תל' האפשרות המועדפת על העמותה היה ברח

מהלך דיון 
 . בוגרים36 -מבקשים קרקע להקמת מבה ל, הם מספקים לו שרות משמעותי: איתי צחר

.המדייות היא שזהו צעד כון

.חי פית בן יהודה יורד מהפרק-תל' רח: מיכל שרייבר גלבדורף

כ יהיה דיון איפה תהיה "אח, מציע לקבל החלטה עקרוית להקצות להם קרקע ואז הם יכולים ללכת לתורמים: איתי צחר
.ההקצאה

החלטות 
. ן" יצועדת הקצאות מאשרת עקרוית את הקצאת קרקע בגודל מיימלי הדרש לעמותת

.מיקום הקרקע יסוכם בפרד ובתאי שיאושר מגרש מתאים
.לצאת לפרסום בדבר האישור העקרוי

.מיהל הדסה יפעל לאיתור שטח מתאים
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2012083בקשה להקצאה:  2 סעיף

05/11/2020 תאריך: 76פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-589906114שרותי בריאות כללית (שלוותה) ,  

1רחוב מצדה  כתובת:

80  חלקה: 7601גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מוסד/מרכז טיפולי שימושים: 

הצגת הושא 
.       מ שישמש למטרת טיפול בבי וער במצבי חרום"ע" שלוותה"ח "לשרותי בריאות כללית אושרה הקצאת כס עבור בי

. 30/5/2023 וחתם הסכם בתוקף עד 6/2/2019י מועצת העיר בתאריך "ההקצאה אושרה ע
הואיל והם מעוייים להציב מבה יביל בחצר הכס לטובת ,  שה20 -שרותי בריאות כללית מבקשים להאריך את הקצאה ל

.הרחבת הפעילות
.ציגי שלוותה פגשו עם אדריכלית העירייה ובקשתם היא להציב מבה יביל

 

מהלך דיון 
.מבקשים להציב מבה יביל בחצר לטובת הרחבת הפעילות,  שה20הם מבקשים להאריך הקצאה קיימת בעוד : איתי צחר

 הבהרתי להם שיתכן ויצטרכו לעבור למקום אחר, ביוי של יוספטל-המגרש הזה היו בתחום פיוי: מיכל שרייבר גלבדורף

. צריך לדרוש מהם תשלום, היום השימושים של קופות החולים זה בתמורה: אלון בן זקן

.רוצה שיהיה בתשלום: צביקה דוידי

.5/2023כון להיום יש הקצאה קיימת עד  : אילה זיו

החלטות 
.ועדת הקצאות מחליטה על דחיית הבקשה

.בשל כך שמדובר במגון כלכלי, י חוות דעת משפטית לא יתן להקצות לקופות חולים ללא תמורה"עפ. 1
.תתבצע פיה לשרותי בריאות כללית ותוצע להם שכירות של הכס במחיר שומה. 2
יש לוודא שההתקשרות לא תפגע , כוהיצויין שבאזור בו מצא הכס מתקיימת תכית אשר הולכת לשות את פי הש. 3

.בהתקדמות התכית
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2020001בקשה להקצאה:  3 סעיף

05/11/2020 תאריך: 76פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
58-0057321עמותת ויצו , ע.ר 

15רחוב דיאל  כתובת:

44  חלקה: 7594גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  מעון יום שימושים: 

הצגת הושא 
גוש , 15דיאל '  מבה וחצר ברח580057321להקצות לעמותת וויצו שמספר  המליצה 31/5/20ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

.0-3למטרת מעון יום לפעוטות בגיל , 44 חלקה 7594
. שים5 -ההקצאה היה ל

מהלך דיון 
. לא הוגשו התגדויות, בוצעו פירסומים: אילה זיו

החלטות 
למטרת מעון , 44 חלקה 7594גוש , 15דיאל '  מבה וחצר ברח580057321שמספרה " ויצו"הועדה ממליצה להקצות לעמותת 

.0-3יום לפעוטות בגיל 

. שים5 -ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור המועצה
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2014007בקשה להקצאה:  4 סעיף

05/11/2020 תאריך: 76פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580519676זהב"י כפר-סבא ,  

22רחוב מורדי הגטאות  כתובת:

375  חלקה: 6427גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  מרכז חלוקה שימושים: 

הצגת הושא 
מורדי הגאות '  ברח48'  מקלט מס580519676י שמספרה " המליצה להקצות לעמותת זהב31/5/20 -ועדת הקצאות בישיבתה מ

. למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים375 חלקה 6427גוש , 22
. שים5 -ההקצאה היה ל

 .לא היו התגדויות, בוצעו פרסומים

מהלך דיון 
.המקלט היה עמוס בהרבה ציוד מעבר למותר, המדרגות היו חסומות. בעבר היו בעיות עם המקלט הזה: איתי צחר

.אי עמידה עלולה להביא לביטול ההקצאה. ירוםיש לוודא כי העמותה תקפיד על כשירות המקלט לפי הוראות אגף הביטחון וח

החלטות 
 357 חלקה 6427גוש , 22מורדי הגטאות '  ברח48 את מקלט 580519676י שמספרה "הועדה ממליצה להקצות לעמותת זהב
.למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים

. שים5 -ההקצאה היה ל

 20% שהציוד המצא בתוך המקלט לא יעלה על על העמותה להקפיד על כשירות המקלט לפי הוראות אגף ביטחון וחרום
.מתפוסת המקלט

.להעביר לאישור מועצה

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