
 2022ספטמבר   -ועדת הקצאות פרוטוקול 

 

 נוכחים: 

 מר גיל ממון; -מנכ"ל העירייה 

 רו"ח גיל גבריאל; - גזבר העיריה

 אדריכלית ליאת בן אבו;  - מהנדסת העיר

 עו"ד רועי גרובס;  -מנהל אגף נכסי ציבור

 ;עוה"ד איילת אלה  -נציגת המחלקה המשפטית

 

 

 84חלקה  7212אל גוש מקלט  עילי בסמטת בית   - מכינת לביאבקשת 

הבקשה נבדקה בהתאם לנוהל ההקצאות והיא עומדת    בקשה להקצאת המקלט לצורך כיתת לימוד.
העירייה.   קב"ט  אישור  לרבות  הרלוונטיים  הגורמים  אישור  ניתן  כן  כמו  הנוהל.  נדרש  בדרישות 

 .המיידע את הציבור בדבר הגשת הבקשה  אישור הוועדה לצורך יציאה לפרסום ראשון

וין כי ככל שתאושר הקצאה הרי שהיא תהיה לתקופה שעד בניית המבנה המרכזי הצפוי להבנות  יצ
 . 407במגרש 

 יציאה לפרסום ראשון בהתאם לנוהל ההקצאות.  החלטת הוועדה:

 

 24חלקה  6879גוש  9מועדונית ברחוב משה הדדי  -הגרעין התורני

לפרסום ראשון ושני    בהתאם להחלטות יצאנולשם הפעלת מועדונית רווחה.  בקשת להקצאת מבנה  
דום  ילקלא הוגשו התנגדויות. נדרש אישור הוועדה   בחלוף המועד הקבוע בנוהל  להגשת התנגדויות.

   .הליך ההקצאה ולאישור מול מועצת העיר

א תעלה על  ניתן לקדם את הליך ההקצאה מול מועצת העיר. תקופת ההקצאה ל  החלטת הוועדה:
 חמש שנים. 

 

 60חלקה    7408גוש   1רחוב צפריר   -בקשת עמותת בית הכנסת ע"ש מצלאווי

בחלוף המועד להגשת  בקשה להקצאת בית הכנסת. יצאנו לפרסום ראשון ושני להגשת התנגדויות.  
הוועדה  התנגדויות,   אישור  מבוקש  התנגדויות.  הוגשו  מול דלקילא  ולאישור  ההקצאה  הליך    ום 

 מועצת העיר.  

  25- ניתן לקדם את הליך ההקצאה מול מועצת העיר. תקופת ההקצאה הינה להחלטת הוועדה:  
 שנים. 

 

 בתי כנסת מרכז הדר 

העירייה פרסמה מודעות לפיהן בכוונתה    13.5.2022ביום    .העירייה בנתה שני בתי כנסת במרכז הדר
 ( אשר עתידים לשמש כבית כנסת. 66חלקה  7408להקצות שני מבני ציבור ברחוב ניצן )גוש 

 חללים נפרדים.בחלוף המועד להגשת בקשות, הוגשה רק בקשה אחת וכאמור מדובר בשני  



צאנו בפרסום נוסף לפיו התאפשרה  לנוכח האמור הוועדה אישרה הארכת המועד להגשת בקשות וי
 .22.8.22הגשת בקשות עד ליום 

 כיום עומדות בפני הוועדה שתי בקשות: 

יצוין כי בקשת עמותת יוסף עליכם היא עמותה חדשה אשר בקשת עמותת יוסף עליכם.   .א
החלה   שטרם  עמותה  לפטור  ניתן  ההקצאות  לנוהל  בהתאם  בפעילותה.  החלה  טרם 

כס דוחות  מהמצאת  ניתן  בפעילותה  לא  אשר  נוספים  מסמכים  ישנם  בוחן.  ומאזן  פיים 
למשל אישור ניהול    -להמציא כאשר מדובר בעמותה חדשה אשר טרם החלה את פעילותה

להיות   צריכה  שההקצאה  הרי  כזו  לעמותה  הקצאה  שתבוצע  ככל  אלו,  בנסיבות  תקין. 
הקצאה  ה   -מותנית בהמצאת המסמכים בחלוף פרק זמן מסוים של פעילות, שאם לא כן

 תבוטל. 
 הבקשה נבדקה והוגשה בהתאם לנוהל.  -בקשת עמותת בית מנחם אור יהודה .ב

ר אילו בקשות הוגשו וכי ניתן להגיש  כעת נדרש אישור הוועדה לפרסום שני במסגרתו יעודכן הציבו
 התנגדויות להקצאה.

 לצאת לפרסום שני להגשת התנגדויות. החלטת הוועדה: 

 

 מבנה השפ"ח   -רשת מעיין החינוך התורני בני יוסף

חלקה    7211בקשה להקצאת המבנה אשר שימש עד לאחרונה את השפ"ח ברחוב יחזקאל עבודי גוש  
 ח. -מטרת ההקצאה הינה לצורך הפעלת בי"ס יסודי כיתות א .118

 נדרש אישור הוועדה ליציאה לפרסום ראשון. 

שנים    3בהר כי בכל מקרה תקופת ההקצאה לא תעלה על  לצאת לפרסום ראשון. מוהחלטת הוועדה:  
 עם אפשרות לקצרה בכל עת מקום בו העירייה תדרוש את הנכס לשם קידום תכניותיה.

 

 בקשות להסדרת עבר–מרכז החינוך העצמאי לתלמוד תורה 

. ניתן אישור  6879/55גוש   - 5בקשה להקצאת בי"ס מכתב מאליהו ברחוב הרב יוסף קארו  .א
 נדרש אישור הוועדה ליציאה לפרסום ראשון.  המהנדסת ומנהל מחלקת נכסים.

קארו   .ב יוסף  הרב  ברחוב  יעקב  בית  בי"ס  להקצאת  אישור  6879/55גוש    - 6בקשה  ניתן   .
 נדרש אישור הוועדה ליציאה לפרסום ראשון. המהנדסת ומנהל מחלקת נכסים. 

ההסתדרות   .ג ברחוב  ויהדות  מדעים  בי"ס  להקצאת  בהתאם   - 7216/89  גוש  22בקשה 
לגביה יש הסכם חכירה מול   89להתייחסות רועי גרובס מדובר במבנים המצויים על חלקה  

 חברת העובדים.  לכן לא ניתן לקדם הקצאה. 

 ב'. -לקדם פרסום ראשון לסעיפים א' החלטת הוועדה:

 

 שערי ציון

באור יהודה. מדובר בגנים שנבנו בסביבות שנת    23בקשה להקצאת גן ילדים ברחוב עובדיה יוסף  
באמצעות תקציב שהעמותה השיגה ממשרד החינוך ואף תרמה חלק מהתקציב מכספה. היום    2003

 הגנים משמשים כגנים עירוניים אך הגן הספציפי הזה מנוהל עדיין על ידי העמותה.  

 מבוקש אישור הוועדה לצאת לפרסום ראשון. הוגשה בקשת הקצאה ו

 לצאת לפרסום ראשון.  החלטת הוועדה:

 

 

 



 חתימת חברי הוועדה:

 

 

______________________         ______________________          ____________________ 

 יועמ"ש         גזבר           מנכ"ל                 

 

 

    ______________________                   ______________________ 

 מנהל אגף נכסים                                             העיר מהנדסת      


