
 ועדת הקצאות פרוטוקול

 2020באפריל  23 

 

 :(zoom ה בתוכנת)ישיב נוכחים
 מנכ"ל העירייה; –מר אלי אהרוני 

 גזבר העירייה; –רו"ח גיל גבריאל 
 היועצת המשפטית; –עוה"ד שלומית שפינדל 

 מהנדסת העיר; –אדריכלית ליאת בן אבו 
 מנהלת אגף החינוך; –גב' דלילה אשכנזי 

 מנהלת מחלקת גני ילדים באגף החינוך; –גב' נגה נדלר 
 מחלקה משפטית; –עוה"ד איילת אלה 

 מחלקה משפטית; –עוה"ד ענבל בשן 
 מחלקת הנדסה –גב' יעל בר ארז 

 

 מהלך הדיון:

 עבור מוסדות החינוך.עבר עדה הקודמות הוחלט כי העירייה תתחיל בהסדרת הקצאות ובישיבות הו

מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים בעיר במבנים בהתאם לכך ערכנו מיפוי של כל 
 עירוניים.

לאחר הבדיקה ודיון בוועדה, יצאנו לפרסום ראשון לגבי חלק מהמבנים ואולם למען הסדר הטוב 
בין הפרסום הראשון לשני ערכנו בדיקה תכנונית מקיפה מול מחלקת ההנדסה ובכללה המיקום 

אבו, גודל המבנים, ייעוד המקרקעין וקיומם של היתרי המדויק של המקרקעין, הוצאת נסחי ט
 בנייה.

לא ניתן לצאת לפרסום  -הבדיקה העלתה כי לגבי חלק מהמוסדות לגביהם יצאנו לפרסום ראשון
שני מטעמים אלו )בייעוד אינו מתאים/אין היתר בנייה וכיוצב'(. לגבי המבנים לגביהם הממצאים 

 בכפוף לאישור הוועדה.ניתן להתקדם לפרסום שני  -חיוביים

כמו כן, התברר כי לגבי חלק מהמבנים לגביהם נאמר לנו בעבר כי לא ניתן להקצות, דווקא כן ניתן 
 להקצות ועל כן יש לצאת לגביהם לפרסום ראשון.

להלן פירוט המבנים לגביהם ניתן להתקדם לפרסום שני. מטבע הדברים המבנים לגביהם לא ניתן 
 לה זו:להתקדם לא מופיעים בטב

 

 הערות  הסטטוס השימוש מיקום המבנה העמותה
רשת הגנים של 

 אגודת ישראל
גוש  40הפלמ"ח 

 3חלקה  7210
יצא לפרסום  גן ילדים 

ראשון וניתן 
להמשיך 

 לפרסום שני 

 

גוש  11בר לב  
  104חלקה  7220

יצא לפרסום  גן ילדים 
ראשון וניתן 

להמשיך 
 לפרסום שני

 

אורות חינוך 
 יעקב()בית 

 7עולי הגרדום 
חלקות  7214גוש 

70-71  

יצא לפרסום  בית ספר לבנות 
ראשון ובהתאם 

לחוות דעת 
מהנדסת העיר 

ניתן לצאת 
 לפרסום שני.

לא נמצא היתר 
ואולם בהיתרים 

אחרים המבנה 
 מופיע.

 
מבדיקה מול 

ליאת בן אבו כל 
היתר מאוחר 

כולל את 
ההיתרים 
הקודמים 



שניתנו ועל כן 
ניתן  במקרה דנן

להסתפק בהיתר 
המאוחר שנמצא 

בתיק הוועדה 
הגם שאינו ביחס 

למבנה נשוא 
 ההקצאה.

לפיכך ניתן 
להתקדם 

 לפרסום שני.
יוסף קארו גוש  לב בתיה שפרה 

 6879חלקה 
 55חלקה 

יצא לפרסום  גן ילדים 
ראשון. אין צורך 

לצאת לפרסום 
שני כי הגן 

הועתק לבי"ס 
 סעדיה גאון.

 

בית ספר סעדיה 
גאון רחוב משה 

 6879הדדי גוש 
  24חלקה 

גני ילדים  2
 )תפארת ישראל(

יצא לפרסום 
ראשון וניתן 

להמשיך 
 לפרסום שני

 

 

, תתבצע בדיקה במחלקת 10לגבי גן חינוך מיוחד של רשת הגנים של אגודת ישראל ברחוב הבנים 
 ל עו"ד גל אוהב ציון. ההנדסה האם ניתן להתקדם לפרסום שני בהתאם לחוות דעתו ש

 יציאה לפרסום ראשון:

 כאמור לעיל אלו המבנים לגביהם טרם יצאנו לפרסום ועל כן יש להתחיל בהליך הקצאה לגביהם:

  הסטטוס השימוש מיקום המבנה  העמותה 
רשת הגנים של 

 אגודת ישראל
 

  20כצנלסון 
  7216גוש 

 90-84חלקות 

צריך לצאת  גן ילדים
 לפרסום ראשון

 

 16השקמה 
 6485גוש 

 181חלקה 

צריך לצאת  גן ילדים
 לפרסום ראשון

 

 

 מכינת ארז:

הסכם שימוש ללא תמורה עם  2016המכינה פועלת כיום במבנה עירוני לגביו נחתם עמה בשנת 
(. תקופת ההסכם עומדת להסתיים 102חלק מחלקה  7218גוש  19העירייה )רחוב יקותיאל אדם 

היחידה לחדשו היא באמצעות הליך הקצאה ביחס לאותו מבנה ממנו היא פועלת והדרך  2020ביוני 
כיום. בדקנו את הבקשה ואת המבנה ובהתאם לחוות דעת מחלקת ההנדסה ניתן להתקדם לפרסום 

 ראשון.

 בקשות נוספות:

 אור אבנר:

קה המדובר בבי"ס לבנים ולבנות ובתיכון לבנים ובנות. יצאנו לפרסום ראשון. במסגרת הבדי
 המעמיקה שבוצעה התברר כי אין למבנים היתר בנייה ותיק הבניין ריק.

פנינו לקבלת חוות דעת מהנדסת העיר אשר פנתה לקבלת חוות דעת יועמ"ש הוועדה המקומית 
 בנושא. להלן חוות דעתו:

"בארכיבי הוועדה המקומית לא נמצא היתר בנייה לבית הספר שקיים 
במקרקעין שנים רבות. ממבט עולה כי לא נעשו בנכס תוספות או חריגות 
בנייה. בעניין זה ראוי לפעול לפי החזקה תכנונית לפיה ככל הנראה לא 



מדובר בבנייה בלתי חוקית זאת גם שכן כידוע בוועדות רבות לרבות באור 
 20יהודה נעלמו במרוצת השנים היתרי בנייה. בעניין זה אף יצוין שלפני 

 ובו תיקי בניין שלמים".שנה נשרף כליל ארכיב הוועדה 

 לנוכח חוות הדעת ברצוננו לקדם את הליך ההקצאה.

 

הוגשה בקשה  -לאחר פנייתנו בכתב להגשת בקשת הקצאה ביחס לכיתות החדשות -מדעים ויהדות
חסרה וללא המסמכים הדרושים. פנינו בבקשה להשלים. ללא השלמת הבקשה לא נוכל לקדם הליך 

 הקצאה.

פנינו בכתב מספר פעמים בבקשה להגיש בקשת הקצאה על מנת שנוכל להסדיר את  -מכתב מאליהו
התקבלה עמדת העמותה לפיה ההקצאה של בתי הספר לבנים ולבנות הפועלים ברחוב יוסף קארו. 

בהתאם לחוות דעת משפטית שלהם אין צורך לבצע הקצאה בהתאם לנוהל ביחס לנכסים 
עירייה השיבה לעמותה והבהירה כי היא מחויבת בהליך שמוחזקים בידיהן טרם פרסום הנוהל. ה

  הקצאה. חרף האמור העמותה לא הגישה בקשה.

 לבניםספר הבהתאם לעמדת אבי בללי, הוגשה בקשה למנהל הפיתוח במשרד החינוך להרחבת בית 
כיתות. אושר לנו ההכרה בצורך מהמשרד אך עדיין לא הושלם כל תהליך הבקשה  16לפרוגרמה של 

 המשרד.מול 

מכתב נוסף ולפיו העירייה לא תקדם דבר  בהתאם להנחיית אלי אהרוני המחלקה המשפטית תשלח
 ללא הגשת בקשה מתאימה.

 

 מכינת לביא

 בקשת ההקצאה הושלמה.

לא עודכנו איזה מבנה יכולה העירייה להקצות אין לנו נתונים לבדוק ואין באפשרותנו שמאחר 
 אופציונאלי נוכל לקדם הליך בהתאם לנוהל.לצאת לפרסום. ברגע שיהיה מבנה 

 מצלאווי

 .אשר הוגשה בעבר באופן חלקי חרף פניות רבות ברורות ומפורטות, לא הושלמה בקשת ההקצאה

 מד"א

מבדיקת מחלקת ההנדסה עולה כי לנכס אין היתר בנייה. המדובר על מבנה הצמוד לסופר מרקט 
 יוחננוף ברחוב המפעל.

 מבחינת הטפסים הדרושים. יצוין כי הבקשה הושלמה

ת מבנה גדול בעיר ולהעתקת כל פעילו השכרתמאחר וידוע לעירייה כי מד"א החלו במשא ומתן ל
האם ניתן להעתיק את  -יבצע בדיקה מול מנהל הנכסים של מד"א המטה לשם, רו"ח גיל גבריאל

תיבדק האפשרות של הגשת בקשה לשימוש  -גם לאותו מבנה. לחלופין הפעילות של נקודת ההזנק
 חורג במבנה הקיים.

 יציאה לפרסום ראשון ושני בהתאם לנוהל למוסדות המפורטים לעיל. החלטות ועדה:

 .10קת ההנדסה לגבי רחוב הבנים יערכו בדיקות נוספות במחלי

 יש לערוך בירור מול מד"א ביחס לנכס המבוקש להקצאה.

 מת חברי הוועדה:חתי

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

 מהנדסת העיר  יועצת משפטית  גזבר העירייה  מנכ"ל העירייה




