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נוכחים: 
 מנכ"ל העירייה; –וני מר אלי אהר

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

 מהנדסת העיר; –אדריכלית ליאת בן אבו 
 מחלקה משפטית; –עוה"ד איילת אלה 

 מחלקה משפטית; –עוה"ד ענבל בשן 
 מ"מ מנהל מחלקת נכסים –עו"ד רועי גרובס 

 
 

א. בהמשך לישיבות ועדת הקצאות קודמות יצאנו בפרסומים בתאריך 13.10.2020 בעיתונות 
ובהודעות מודפסות בצמוד למבנים נשוא הבקשות, כמפורט להלן: 

 
פרסום ראשון: 

 
1. מגן דוד אדום בישראל - מבנה ברח' יחזקאל קזז 38 בגוש 6229 חלקה 92 לאגודת לצרכי 

נקודת הזנקת אמבולנסים. 
על מד"א להגיש דוחות כספיים ואישורים עדכניים. 

מועד הגשת בקשות נוספות להקצאת המבנה על ידי גופים אחרים יסתיים בתאריך 
12.12.2020. עד כה התקבלה בקשת הקצאה נוספת מאיחוד והצלה ישראל.  

 

החלטת ועדה: בהתאם להערת הועדה ייבדק בשנית נושא בעלות הקרקע והגשת בקשת שימוש 
חורג לנכס. 

 

2. בית כנסת לעדה האתיופית - יצאנו לפרסום בתאריך 18.11.2020. בהתאם לנוהל הקצאות 
הארכנו את המועד להגשת בקשות עד ליום 17.1.2021 )סה"כ 60 ימים מהפרסום(. 

עד כה הוגשה בקשת הקצאה על ידי העמותה לקידום קליטת עולי אתיופיה אור יהודה )ע"ר( 
אשר עליהם להשלים דוחות כספיים עדכניים לשנת 2020. המחלקה המשפטית פנתה לנציגי 

העמותה בנושא. 

 

פרסום שני: 

 סוג הנכס מטרת ההקצאה גוש/חלקה כתובת שם העמותה
 

 רשת הגנים של אגודת ישראל

 580070092ע"ר 

 7216גוש   20כצנלסון 

 84-90חלקות 

 מבנה הפעלת גן ילדים

 רשת הגנים של אגודת ישראל

 580070092ע"ר 

 6485גוש  16השקמה 

 181חלקה 

 מבנה  גן ילדיםהפעלת 

דרומה צפונה  –מכינת ארז 
 תיקון עולם בע"מ 

 513590844חל"צ 

יקותיאל אדם 
19 

 7218גוש 

 102חלקה 

מכינה קדם הפעלת 
 צבאית

 מבנה

 



מועד הגשת התנגדויות הסתיים בתאריך 27.11.2020. מאחר ולא הוגשו התנגדויות ניתן לעבור 
לשלב ניסוח הסכמי הקצאה והבאתם לאישור מועצה. 

 

החלטת ועדה: מאושר ניסוח הסכמים והבאתם לאישור מועצה. 

לכל הסכם דרוש תשריט חתום. חגית גולני תקבל הנחיה לפיה היא הגורם הרלוונטי בעירייה 
להוצאת התשריטים. 

 

ב. תקופת הקצאה: 

על הוועדה להחליט לאיזה תקופה תהיה הקצאה. להזכירכם בהתאם לסעיף 188 לפקודת 
העיריות, עסקה במקרקעין העולה על תקופה של חמש שנים טעונה אישור שר הפנים. 

תמיד קיימת אופציה להאריך את ההסכם. 

 

החלטת ועדה: הסכמי ההקצאה יהיו בכפוף לשינויים תכנוניים במקום. 

ככל וקיימות תכניות לאזור, הסכמים ייחתמו לתקופות של ארבע שנים ו-11 חודשים  עם 
אפשרות להארכה. ככל שידוע כי אין ולא יהיו תכניות בשנים הקרובות, ההסכמים ינוסחו 

לתקופה ארוכה יותר כמקובל בהסכמי הקצאה 

 

ג. בדיקות מחלקת הנדסה: 

 מכינת לביא 

בקשת ההקצאה הושלמה. ראש העיר ביקשה לבדוק היתכנות להקצות קרקע במגרש 407, אבל 
מאחר והם מבקשים גם לינה וכרגע זה מגרש ששימושים רגישים הם מוגבלים בו- מחלקת ההנדסה 

עדכנה כי ייתכן שזה לא יישאר שם. 

 קונגרס יהדות בוכרה

בקשת ההקצאה הושלמה. מחלקת ההנדסה עדכנה כי נערכה בדיקה ונמצא כי ניתן להקצות להם 
את השימוש במגרש 905. 

בנוסף, התקיימה פגישת היכרות ראשונית עם הגורמים הרלוונטיים מטעם מבקשי ההקצאה, בה 
נערך גם תיאום ציפיות לגבי המשך התהליך עמם במגוון אספקטים: תהליך ההקצאה עצמו, 
הבהרות לגבי מקורות מימון לפרוייקט, חשיבה ראשונית על שילובים עם השימושים הנוספים 

המיועדים למגרש ועוד. 

כעת עובדת מחלקת הנדסה בעיקר באופן כללי על מגרש 905- הסדרת חוזי החכירה מול רמ"י 
והתקשרות עם אדריכל שיתכלל את התכנון עבור כלל השימושים, יכין תכנית בינוי אדריכלית 

לצורך כך, וגם במידת הצורך, יסייע בהוצאת ההיתרים למבנים של העירייה שבתכנון המגרש הנ"ל. 

 

גזבר העירייה: מבקש לבדוק היתכנות של מבנה נוסף בעיר ליהדות בוכרה. יעדכן בממצאים. 

 

ד. המחלקה המשפטית ומחלקת ההנדסה החלו לעבוד על בדיקה הנדסית לאפשרות הקצאת מבנים 
לבתי כנסת בעיר בהתאם לרשימה שהועברה ממחלקת נכסי העירייה. 

 
החלטת ועדה: יש לעבור עם מנהל אגף בטחון וחירום על רשימת בתי הכנסת. 

 



 חתימת חברי הוועדה:

 

מנכ"ל העירייה 

גזבר העירייה 

יועצת משפטית 

מהנדסת העיר 
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