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 2290.11.ועדת הקצאות מיום  פרוטוקול
 

 הרכב הוועדה:
 מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה  -  מר שלום שלמה

 , בשם יועמ"ש העירייההוועדה תוחבר תובעת עירונית  - אורלי חקוקיעו"ד 
 גזבר העירייה וחבר הוועדה  -  מר יצחק שריקי 

 מהנדס העיר וחבר הוועדה             -אבישי שאול                מר
 רמ"ד רישוי ובינוי וחבר הוועדה              -מר יואל מטמון                

 מנהלת מחלקת נכסים וחברת הוועדה  -  גב' מיטל ג'יבלי
 הוועדה, מזכירת מנהלת לשכת מנכ"ל             -גב' כרמית טויס               

 
 :חסרים

 מהנדסת הוועדה   - גב' אורה פיסטינר
 יועמ"ש העירייה וחבר הוועדה   -   איתי קידרעו"ד 

 
 

 

 חדשות להקצאות:בקשות . 1
 

הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה לצורך הפעלת גני ילדים ברח'  – עפולה" –עמותת "דרך אמת  .א
 .26חלקה  17770, גוש 13פשוש 

 
 

 , בהתניית יועמ"ש שנים 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

   העירייה לפירוק מבנה לא חוקי שנמצא בשטח אחר המופעל ע"י העמותה.      
 

הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה לצורך הפעלת גני ילדים ברח'  – עפולה" –עמותת "דרך אמת  .ב
 .66חלקה  17771, גוש 25ז'בוטינסקי 

 

 , בהתניית יועמ"ש שנים 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

   העירייה לפירוק מבנה לא חוקי שנמצא בשטח אחר המופעל ע"י העמותה.      
   

לצורך  205הגישה בקשה חדשה להקצאת מקלט מס'  –עמותת "מרכז לתורה וחסד גבעת המורה"  .ג
 .43חלק מחלקה  17773, גוש 36הפעלת כולל, בית כנסת וספריה תורנית ברח' סוקולוב 

 

 , בהתניית יועמ"ש  שנים 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

  העמותה. באחריותהעירייה באשר לנגישות עתידית       
 

חלקה  16774בגוש  21הגישה בקשה חדשה להקצאת מקלט ברחוב אטד  –עמותת "רועי לא יחסר"  .ד
 רהיטים, ביגוד ומזון. –להפעלת מרכז לאיסוף וחלוקת ציוד לתינוקות  195

 

   שנים. 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      



 

 

 

 

הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה  –עמותת "מרכז החינוך העצמאי לתלמוד תורה ובתי ספר"  .ה
 לטובת הפעלת בית ספר לתלמידות "בית יעקב ויזניץ" ברח' יצחק שמיר. 21חלק מחלקה  17012בגוש 

 

   שנים. 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

 20הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה ברח' יהושע חנקין –בית שאן והעמק"  –עמותת "חיבורים  .ו
וגרעין משפחות אשר יפעילו ויקיימו בין היתר  הפעלת מוסד חינוכי תורנילמטרת  16662/71גו"ח 

 תכי האוכלוסייה, זאת בתחום החינוך, הרווחה, הקהילה, החברה, עידוד הגירהח פעילות עבור כל
 .עידוד לגיוס משמעותי לצה"ל ועודחיובית אל העיר, 

 

   שנים. 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

   הגישה בקשה חדשה להקצאה קצרת  –מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי"  -עמותת "תבור ז.  
 הקמת מרכז ת למטר 18חלק מחלקה  16779מועד של מבנים בשטח כפר הילדים לשעבר, גוש     
 .למנהיגות והפעלת תוכניות בנושאי מנהיגות, ציונות ואהבת הארץ    

 

 , לאחר הצגה ואישור שנים 5להקצאת מבנה עד  הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון החלטה:      

   התשריט.      

 

 

 בקשות שסיימו פרסום: .  2

 

סיימה פרסום ראשון להקצאה קצרת מועד של  –עמותת "מרכז מורשת יהדות אתיופיה בעפולה"  .א
מבנה ברח' דדו אלעזר בעפולה עלית לצורך ארגון כנסים המאפיינים את המורשת, התרבות והערכים 

 . 51,52חלק מחלקות  16725של קהילת עולי אתיופיה, גוש 
 

   .שניהוועדה ממליצה לצאת בפרסום  החלטה:      

סיימה פרסום ראשון להקצאה  – לקהילה בלב העמק"עמותת "בית הכנסת המרכזי עם הפנים  .ב
קצרת מועד של מבנה לצורך הפעלת בית כנסת, בית מדרש, פעילות לנשים וילדים והרצאות ברח' 

 . 117חלק מחלקה  16744עירית, גוש 
 

   .יוןראתזמן את העמותה להוועדה  החלטה:      

 

הגישה בקשה חדשה להקצאת מבנה בהמשך לפרסום הנ"ל של עמותת  – עמותת "משכן קדוש יעקב" .ג
 בית הכנסת המרכזי.

 

   יון.ראתזמן את העמותה להוועדה  החלטה:      

שנים לצורך הפעלת כולל, פעילות  5סיימה פרסום שני להקצאת מבנה עד  –עמותת "בני ידידיה"  .ד
תרבות תורנית לנוער, חוגים לילדים, פעילות לנשים, שיעורי תורה, הרצאות וכנסים לציבור הרחב 

 . 113חלק מחלקה  16681ברח' וולפסון, גוש 
 

 .להמשיך בהליך ההקצאההוועדה ממליצה  החלטה:      

 



 

 

 

 7.7.22ועדת הקצאות מיום  דיון בפרוטוקול .1

הגישה בקשה להקצאת קרקע בהמשך לפרסום  – חוויה יהודית לילדים" –עמותת "גירסא דינקותא  .א

, 9.5.22. בוועדת הקצאות שהתקיימה ביום 207חלק מחלקה  16711של עמותת אור לאה לקרקע בגוש 

קצאות שנערכה ביום התבקשה להציג יכולת כלכלית מוכחת להקמת המבנה לעיל. במסגרת ועדת הה

 על הועדה לקבל החלטה בדבר צרכי העמותה והעירייה. 7.7.22

 

 .את הליך ההקצאה עקב שינוי הצורך ממליצה לבטלהוועדה  החלטה:      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

רשמה: כרמית טויס, מנהלת לשכת מנכ"ל                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ___________  ____________      ____ _________      ___________      _____________     ___________                                                                                                                                                                                                  
             שלום שלמה           איציק שריקי       אורלי חקוקיו"ד ע        אבישי שאול          יואל מטמון                 מיטל ג'יבלי          

                        נכ"ל העירייהמ          גזבר העירייה          תובעת עירונית      מהנדס העירייה  רמ"ד רישוי ובינוי      נכסים   'נהלת מחמ        
 


