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 8/2021/4מיום   78מס' ועדת הקצאות  פרוטוקול

  לפוניבמייל ו/או טבאישור  
 

 : והשתתפ 

 

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה -  יובל בודניצקי 

 גזבר הרשות  -  וידיצביקה ד

 הרשות  תמהנדס - עליזה זיידלר גרנות

 ת טישפ מ ץיוע - אלון בן זקן עו"ד 

 נכסים ה יחידת הלמנ - חיון יעקב אועו"ד 

 

 ים נוספיםמוזמנ

 

 אדריכל העירייה  -גלבנדורף  מיכל שרייבר 

 בקר העירייהמ  -               דוד תורג'מן 

 אגף החינוך  תמנהל -        חכמוןאסנת 

 

 

 

 

 :החלטות

 

 9שילר ברח'  מבנה –עמותת אורים ותומים   .1

 

עמותת  ל  מבנההקצאת המשך  המליצה 4/4/21 בישיבתה מיוםועדת הקצאות 

  .גן ילדיםהפעלת , למטרת 288 חלקה 7621וש ג  9שילר רח' "אורים ותומים" ב

 שנים. 3של ההקצאה הינה לתקופה 

לאפשר  לאפשר על מנת  ,ורשל העמותה להקצאה כאמבדבר בקשתה  שנייההודעה 

ריב" עמבעיתון "  8/6/21 , פורסמה בעיתונותלבקשת הקצאה זוהגשת התנגדויות 

 . זמן השרון"-בעיתון "מעריב 6/21/11וביום 
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 להקצאה.  התנגדויותו יום לא הוגש 45בחלוף  

  למטרת הפעלתמותת אורים ותומים לעהקצאת המבנה  לאשר : המלצת מח' נכסים 

 שנים. 3לתקופה של    פעוטון

 

 הבקשה להקצאת מבנה להפעלת פעוטון, הוועדה ממליצה לאשר את : החלטה 

 כ"ס,  9, רח' שילר 288חלקה   7621גוש   ,מיםמותת אורים ותולע            

 הקצאת  בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים, וזאת בהתאם לתנאי נוהל            

    קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית. ההקצאה הינה             

 .31/8/24ועד ליום  1/9/21מיום שנים החל  3לתקופה של              

 

 

  26 ס וגן ברח' ויתקיןבי" –עמותת אורים ותומים   .2

 

 מבנה וחצרהקצאת המשך נית וה עקראישר 4/4/21 בישיבתה מיוםועדת הקצאות 

הפעלת  , למטרת 322חלקה  7621גוש   26  רח' ויתקין"אורים ותומים" בלעמותת 

 שנים. 3של  ההקצאה הינה לתקופה  .ח'-ובי"ס לכיתות א'גני ילדים  2

לאפשר לגופים על מנת  ,ורשל העמותה להקצאה כאמבקשתה ונה בדבר הודעה ראש

ו שימוש או למטרות אחרות, פורסמה  ה לאות שות להקצאבוריים להגיש בקצי

זמן -בעיתון "מעריב 28/5/21וביום ריב" עבעיתון "מ 24/5/21,ביום  בעיתונות

 . השרון"

 ות להקצאה. ו בקשות נוספיום לא הוגש 60בחלוף  

 לצאת לפרסום שני ע"פ הנוהל.לאשר : סים המלצת מח' נכ

 

 יום  45 לתקופה שלנגדויות, גשת התום שני לה לצאת בפרס מאשרים :ההחלט

  7621כ"ס גוש   26ויתקין ברח' נה קרקע ומב  ע"פ הנוהל להקצאת            

  , לעמותת אורים ותומים.322חלקה             

 

  

 26קין  ס תיכון לבנות ברח' ויתבי"  –עמותת יצהר  .3

 

 חלק ממבנהת צאהקהמשך אישרה עקרונית  4/4/21שיבתה מיום צאות ביועדת הק

ס בי"הפעלת , למטרת 322חלקה  7621גוש  26 " ברח' ויתקין הריצ"מותת על

 שנים. 3של  ההקצאה הינה לתקופה  תיכון לבנות.

לאפשר לגופים על מנת  ,ורשל העמותה להקצאה כאמהודעה ראשונה בדבר בקשתה 

חרות, פורסמה  להקצאה לאותו שימוש או למטרות אציבוריים להגיש בקשות 

זמן -בעיתון "מעריב 28/5/21" וביום ון "מעריביתבע 24/5/21,ביום  עיתונותב

 השרון". 
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 בקשות נוספות להקצאה.  יום לא הוגשו 60לוף  חב

 לצאת לפרסום שני ע"פ הנוהל.לאשר : המלצת מח' נכסים 

 

 יום  45לצאת בפרסום שני להגשת התנגדויות, לתקופה של  מאשרים :ההחלט

   7621כ"ס גוש   26ויתקין ברח'  ק ממבנהחל  והל להקצאתע"פ הנ            

   .יצהר, לעמותת 322חלקה             

 

 

   10וחצר ברח' יערה מבנה  –תת "מעין החינוך התורני" עמו .4

 

עקרונית הקצאת מבנה וחצר לעמותת  אישרה  4/4/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

ת ת הפעלת בי, למטר 189חלקה  6430גוש  10מעין החינוך התורני ברח' יערה 

 שנים.  3ספר. ההקצאה הינה לתקופה של 

להקצאה כאמור, על מנת לאפשר לגופים מותה  ל העבדבר בקשתה ש ראשונהה הודע

, פורסמה  ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות

זמן -מעריבבעיתון " 21/5/21בעיתון "מעריב" וביום  20/5/21, ביום בעיתונות

   .השרון"

 יום לא הוגשו  בקשות נוספות להקצאה.  60בחלוף  

  ני ע"פ הנוהל.לצאת לפרסום שלאשר : נכסים  מח' המלצת

 

 יום  45לצאת בפרסום שני להגשת התנגדויות, לתקופה של  מאשרים :ההחלט

 6430כ"ס גוש   10יערה ברח'  מבנה וחצר ע"פ הנוהל להקצאת            

    .התורני  עין החינוךמ, לעמותת 189לקה ח            

 

 

 

 

 

                                                                           _________ ______ 

 יובל בודניצקי                                                         

 ה מנכ"ל העיריי                                                         

 יו"ר ועדת הקצאות ו                                                             

 

 

 
  

 576841/  ; כללי תיוק:
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