תאריך13/01/2020 :
ת .עברי :ט"ז בטבת תש"ף

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס' 2/2018-14
בתאריך  18/02/2018 :ג' באדר תשע"ח שעה 10:00
כחו:
יו"ר הועדה
יועץ משפטי
מהדסת העיר
מהל תחום מקרקעין וכסים
מ"מ גזבר

חברים:

רון עזריה
עו"ד דורון דבורי
גב' זאה סולובייצ'יק
עו''ד אביתר יוחן
שגיא רוזבלט

-

מוזמים:

גב' מירי שמש
אלייקים ויסשטרן

 מחלקת כסים -מהל תרבות תורית

הוזמן לשעה:
הוזמן לשעה:
הוזמן לשעה:
הוזמן לשעה:
הוזמן לשעה:

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

הוזמן לשעה10:00 :
הוזמן לשעה10:00 :

עדרו:
חברים:

גב' רוזה עללאל

 -גזבר

הוזמן לשעה10:00 :

מוזמים:

מר שוקי קלפוס

 -מבקר העירייה

הוזמן לשעה10:00 :

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 1

תקציר ושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

גו"ח

1

בקשה להקצאה 143
דיון בהקצאה

בית ספר "טללי
חיים"  ,בקשה
להקצאה

גוש4350 :
חלקה30 :

2

בקשה להקצאה 19
דיון בהקצאה

מועדון  ,בקשה
להקצאה

גוש5821 :
חלקה47 :

3

בקשה להקצאה 24
דיון בהקצאה

בייי ציבור  ,בקשה
להקצאה

גוש4346 :
חלקה490 :

4

בקשה להקצאה 29
דיון בהקצאה

מבי דת  ,בקשה
להקצאה

גוש4348 :
חלקה132 :

5

בקשה להקצאה 22
דיון בהקצאה

המכון לאיכות
השלטון )ע.ר, (.
בקשה להקצאה

גוש4346 :
חלקה65 :

6

בקשה להקצאה 23
דיון בהקצאה

בייי ציבור  ,בקשה
להקצאה

גוש4778 :
חלקה58 :

7

בקשה להקצאה 182
דיון בהקצאה

מוסדות חיוך ,
בקשה להקצאה

גוש5796 :
חלקה9 :

8

בקשה להקצאה 34
דיון בהקצאה

בקשה להקצאה

גוש5807 :
חלקה25 :

9

בקשה להקצאה 32
דיון בהקצאה

מועדון  ,בקשה
להקצאה

גוש4346 :
חלקה65 :

10

בקשה להקצאה 27
דיון בהקצאה

בקשה להקצאה

גוש5807 :
חלקה50 :
תכ' :לה/147/א

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

בעל עיין

כתובת

עמ'

רחוב הזית 4
מרכז מעיין
3
החיוך התורי
שעה:
בא"י " -טללי
10:00
רחוב הוז דב 1
עמותת אקי"ם
4
שעה:
10:00
רחוב סטרומה 5
עמותת איחוד
5
הצלה ישראל
שעה:
10:00
הרב קוק 9
עמותת המרכז
6
לישיבות וכוללים
שעה:
שע"י אור החיים
10:00
מבצע קדש ,
המכון לאיכות
7
שכוה :שפריצק
השלטון ע"ר
שעה:
10:00
טשריחובסקי 1
תפוח  -עמותה
8
לקידום עידן
שעה:
בישראל
המידע
10:00
רמלה ,שכוה:
עמותת
10
"אלהודא" רמלה העיר העתיקה
שעה:
10:00
רמלה ,שכוה:
בית כסת שערי
11
אשכול
אריאל
שעה:
10:00
רחוב מבצע קדש ,
עמותת אקי"ם
13
שכוה :שפריצק
שעה:
10:00
היהודים הקראים רחוב גיבורי ישראל
14
 ,שכוה :אשכול
בישראל
שעה:
10:00

עמוד 2

בקשה להקצאה143 :

סעיף 1

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :מאושרת
בעלי עין
מבקש
מרכז מעיין החיוך התורי בא"י " -טללי חיים"
כתובות
גוש וחלקה

רחוב הזית 4
גוש 4350 :חלקות18 ,30 :
דיון בהקצאה

שימושים:

בית ספר "טללי חיים"

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
מרכז מעיין החיוך התורי " -טללי החיים" בקשה להקצאה מבה שימוש כבי"ס במתחם רקוסין
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו המסמכים
חוות דעת מהדסת העיר






המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות גבעת הדר ,אזור סטטיסטי  31מתחם )(5
ייעוד השטח בהתאם לתכית לה/מק 5/170/היו שב"צ .המקרקעין רשומים ע"ש רשומים ע"ש רשות הפיתוח
וקיימת הערת הפקעה עפ"י סעיף  19לטובת עיריית רמלה.
התחדשות עירוית :כלל
הבקשה לשימוש בית ספר לחיוך החרדי -ספרדי.
אין מיעה פרוגרמטית.

התייחסות מחלקת כסים
בית הספר טללי חיים קידם במהלך השה האחרוה הקצאה למבה במתחם הקמפוס .אושרה הקצאה לשה וספת
וביום  24.8.17בוצע פרסום ראשון להקצאה.
בוצע פרסום שי להקצאה ולא היו התגדויות.
המלצות :התקבלה ע"י אלונה קליימן -מנהל אגף חינוך
החלטות קודמות:
בדיון בועדת הקצאות מ 19.6.17-הוחלט על הקצאה לתקופה של עד תום שת הלימודים
בדיון בועדת הקצאות מ 23.10.17-הוחלט על פרסום שי לתקופה של עד תום שת הלימודים .2018-2017
נדרש :לאשר הכנת הסכם לתקופה של עד תום שנת הלימודים תשע"ח.31.8.2018 -
החלטות:
החלטת ועדת הקצאות  -הכנת הסכם עד לתום שנת הלימודים תשע"ח  ,31.8.2018נוסח ההסכם באישור מועצה.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 3

סעיף 2

בקשה להקצאה19 :

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
עמותת אקי"ם
בי פרג'ון  -יו"ר סיף אקים
כתובות
גוש וחלקה

רחוב הוז דב 1
גוש 5821 :חלקה47 :
דיון בהקצאה

שימושים:

מועדון

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
חידוש הסכם להקצאה קיימת .מועדון לעמותת אקים -אשים בעלי מוגבלת שכלית לתושבי העיר רמלה
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו כל המסמכים
חוות דעת מהדסת העיר
 המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות ווה דוד ,אזור סטטיסטי  (24),מתחם (3).
 יעוד השטח בהתאם לה 7/100/שב"צ .רשום ע"ש עיריית רמלה.
 השימוש המבוקש היו מועדון אקי"ם במקלט מס' 131
 התחדשות עירוית :כלל.
 המועדון ישמש למרכז קהילתי לכלל אוכלוסיית העיר ולכן בחה חיצותו ביחס לפרוגרמה הכלל עירוית .אין מיעה
פרוגרמטית.
הערת מהדסת העיר :יש לציין בהסכם מחוייבות לפות את המקרקעין בהתראה של חצי שה מאחר והמבה כלל בתחום
התחדשות
הערת מחלקת כסים:
ציין כי אקי"ם הגישו בקשה להקצאה במתחם הצופים לשעבר לצורך התרחבותם.
המלצות :התקבלה חוות דעת מחלקת רווחה.
החלטות קודמות
בדיון בועדת הקצאות מ 7/8/17-הוחלט על הקצאה לתקופה של  3שים +שתיים אופציה
בדיון בועדת הקצאות מ 4/12/17-הוחלט על פרסום שי .הפרסום התבצע ולא היו התגדויות.
דרש
לאשר הכת הסכם לתקופה של  3שים  +שתיים אופצייה.
החלטה:
החלטת וועדת הקצאות  -הכת הסכם לתקופה של  3שים  +שתיים אופצייה  .וסח ההסכם באישור המועצה.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 4

סעיף 3

בקשה להקצאה24 :

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
עמותת איחוד הצלה ישראל
איש קשר
צבי מייזל
כתובות
גוש וחלקה

רחוב סטרומה 5
גוש 4346 :חלקה490 :
דיון בהקצאה

שימושים:

בייי ציבור

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
הקצאת המבה עבור פעילות העמותה בעיר רמלה ,בית מתדב ,מחסן ציוד חרום ,כיתת הדרכה.
הערות בדיקה
ביקרות גזברות :הושלמו כל המסמכים.
חוות דעת מהדסת העיר
 המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות שפריצק ,אזור סטטיסטי ) ,(23מתחם ).(2
 יעוד השטח בהתאם לה 1/100/שב"צ .רשום ע"ש עיריית רמלה
 השימוש המבוקש היו מבה לשימוש איחוד והצלה.
 התחדשות עירוית :כלל
 המבה ישמש כמוקד פעילות והדרכה לארגון איחוד והצלה .המקום ישרת את כלל אוכלוסיית העיר ולכן בחה
חיצותו ביחס לפרוגרמה הכלל עירוית .אין מיעה פרוגרמטית.
הערת מהדסת העיר:מאחר וקיימת התחדשות עירוית ,יש לציין בהסכם מחוייבות לפות מקרקעין בהתראה של חצי שה.
המלצות :התקבלה ע"י הילה ירושלמי רכזת מתדבים
החלטות קודמות :
הועדה אישרה ביום  3/9/17הקצאה לתקופה של  3שים ופרסום ראשון.
הועדה אישרה ביום  20/11/17הקצאה לתקופה של  3שים התבצע פרסום שי ולא היו התגדויות.
דרש:
דרשת החלטה הועדה לאשר הכת הסכם לתקופה של  3שים.
החלטה:
החלטת וועדת הקצאות  -הכת הסכם לתקופה של  3שים .וסח ההסכם באישור מועצה.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 5

בקשה להקצאה29 :

סעיף 4

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
עמותת המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים
איש קשר
יוסף מה
שמעון בן שושן
כתובות
גוש וחלקה

הרב קוק 9
גוש 4348 :חלקה132 :
דיון בהקצאה

שימושים:

מבי דת

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
בקשה לפעילות במבה כבית כסת ושיעורי תורה ,ימי הפעילות כל השבוע ,כולל שישי שבת מהבוקר עד הלילה ,כולל תפילות
שחרית ,מחה וערבית .כסים ,שיעורי תורה יומיים ,לקבוצות שוות גילאים צעירים ובוגרים ,בים ובות.
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו כל המסמכים.
חוות דעת מהדסת העיר





המקרקעין של המבוקש מצוי במתחם מספר  4שכות משכות  +ויצמן  +אשכול +המרכז האזרחי אזור
סטטיסטי )( 22
ייעוד השטח בהתאם לה 160/ולה 1000/שב"צ .המקרקעין רשומים ע"ש רשות הפיתוח ורשומה הערת הפקעה
לטובת העירייה סעיף  19ילקוט פרסומים .3202
השימוש המבוקש היו לבית כסת .התחדשות עירוית :כלל
הבקשה להקצאה היה כאמור למבה ששימש כבית כסת .אין מיעה פרוגרמטית.

הערת מהדסת העיר :יש לציין בהסכם מחוייבות לפות את המקרקעין בהתראה של חצי שה מאחר והמבה כלל בתחום
התחדשות.
הערת מחלקת כסים :ביום  24/08/2017התקבלה חוות דעת קוסטרקטור לפיו אין סכה ליציבות המבה.
המלצה:התקבלה חוות דעת של המחלקה לתרבות תורית.
החלטות קודמות:
בדיון בועדת הקצאות מ 4/12/17-הוחלט על הקצאה לתקופה של  3שים  +שתיים אופציה
דרש :החלטת ועדה לאשר פרסום שי בעתוות.
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה של  3שים  +שתיים אופצייה ופרסום שי.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 6

בקשה להקצאה22 :

סעיף 5

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :ביטול הקצאה
בעלי עין
מבקש
המכון לאיכות השלטון ע"ר
כתובות
גוש וחלקה

מבצע קדש  ,שכוה :שפריצק
גוש 4346 :חלקות66 ,65 :
דיון בהקצאה

שימושים:

המכון לאיכות השלטון )ע.ר(.

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
העתקת המכון לאיכות השלטון )ע"ר( מירושלים לרמלה ושימוש במבה כמרכז לפעילות המכון עד להשלמת ביתו של בית
המכון ברמלה.
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו כל המסמכים ,למעט מכתב מרו"ח לגבי יכולת העמותה לממן את אחזקת המבנה.
חוות דעת מהדסת העיר






המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות שפריצק ,אזור סטטיסטי  23מתחם )(2
ייעוד השטח בהתאם לתכית לה 1/100/היו שב"צ .המקרקעין רשומים ע"ש רשומים ע"ש רשות הפיתוח
וקיימת הערת הפקעה עפ"י סעיף  19לטובת עיריית רמלה.
השימוש המבוקש היו הקצאת קרקע למבים יבילים עד להשלמת בית המבה למכון לאיכות השלטון ברחוב
מחם דיאל.
התחדשות עירוית :כלל
אין מיעה פרוגרמטית.

הערת מהדסת העיר :מאחר והמבה כלל בתחום התחדשות העירוית -יש לציין בהסכם מחוייבות לפות את
המקרקעין בהתראה של חצי שה.
הערת מחלקת כסים:
 .1עפ"י הצעת המכון בתום תקופת הקצאה ,המבים יועברו לבעלות ושימוש העירייה.
החלטות קודמות :
בדיון בועדת הקצאות מ 23/10/2017-הוחלט על הקצאה לתקופה של  3שים.
נדרש:
החלטת הועדה לאשר פרסום שני בעיתונות .לתקופה של  3שנים.
החלטה:

החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,כפוף לאישור סגן הגזברית ,לתקופה של  3שים ופרסום שי.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 7

סעיף 6

בקשה להקצאה23 :

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
תפוח  -עמותה לקידום עידן המידע בישראל
כתובות
גוש וחלקה

טשריחובסקי 1
גוש 4778 :חלקה58 :
דיון בהקצאה

שימושים:

בייי ציבור

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
בקשה להקצאה מבה המשמש בעת הגשת הבקשה את גי הילדים "מאור לישראל"
הבקשה להקצאה היה לעמותת תפוח אשר תפעיל במבה מרכז פעילות חברתית של עמותות ללא רווח לרווחת החברה בכלל
ולטובת תושבי רמלה בפרט ביישום תכית ארצית של מובילים דיגיטליים.
הערות בדיקה
ביקורת גזברות -הושלמו כל המסמכים .העמותה סיימה את שת  2015בגירעון של  1.569אלש"ח
חוות דעת מהדסת העיר:
 המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות שופטים צפון ,אזור סטטיסטי ) ,(14מתחם ).(2
 יעוד השטח בהתאם לתכית לה/במ 172/שטח לבייי ציבור.
עוד יצוין כי על חלקה  58חלה תכית בהכה תכית  0237123-415הקרויה "מתחם הרכבת" ומייעדת את החלקה
למסחר ובחלק של החלקה חלה גם תת"ל /72ב הקרויה" רכבת קלה במטרופולין ת"א  -הקו החום במסגרתה
פורסמו סעיפים  77ו 78-ב.2/4/17-
 המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה
 ייעוד השטח המבוקש היו לשימוש קמפוס טכולוגי חיוכי אשר יהווה מרכז ידע קהילתי ומרכז העצמה ליזמים
צעירים.
 התחדשות עירוית :לא כלל.
 המרכז מהווה מעין מרכז קהילתי לכלל אוכלוסיית הוער ולכן חיצותו בחה ביחס לפרוגרמה הכלל עירוית.
אין מיעה פרוגרמטית.
הערת מחלקת כסים:
החלטה לגבי אופן היהול ,במידה ויהיו הכסות של תפעול המבה ,העמותה תתחלק עם העירייה ב 50% -כל צד אשר יעוגן
בהסכם מול העמותה .לאחר החלטת הודעה הראשונה התקיימה פגישה בהתאם ביום  21/11/17במסגרתה סוכם כי בשל עלויות
הכספיות הגבוהות בשיפוץ המבנה תוארך תקופת הקצאה.

החלטות קודמות:
בדיון בוועדת הקצאות מיום  23.10.17אישרה את הבקשה לשימוש במבה לתקופה של  3שים +שתיים אופצייה ,ערך פרסום
ראשון.
נדרש:
החלטה על הארכת הקצאה לתקופה של  10שנים  10 +שנים.
החלטת הועדה לאשר פרסום שני.

החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה ארוכה יותר של  10 + 10שים אופצייה ,תוך ציון הארכה תקופת הקצאה
בגוף הפרסום השי.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 8

המשך בקשה להקצאה23 :

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 9

סעיף 7

בקשה להקצאה182 :

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :מאושרת
בעלי עין
מבקש
עמותת "אלהודא" רמלה
כתובות
גוש וחלקה

רמלה ,שכוה :העיר העתיקה
גוש 5796 :חלקה9 :
דיון בהקצאה

שימושים:

מוסדות חיוך

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
עמותת "אלהודא" רמלה בי"ס  +ג"י
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו המסמכים
חוות דעת מהדס העיר
המקרקעין של המבוקש מצאים ביעוד שב"צ לתכית לה 1000/ותכית לה 250/א' בשכות בילו ,אזור סטטיסטי  ,18מצוי
במתחם  -אג"ש  9ביל"ו הכולל את האזורים הסטטיסטיים :העיר העתיקה ,אג"ש ,ביל"ו.
התחדשות עירוית :כלל
מדובר בשימוש של ב"ס קיים כיום למגזר המוסלמי ודרש מבחיה פרוגרמטית.
הערת מחלקת כסים :לעמותת "אלהודא" רמלה ,אושר והוכן הסכם לתקופה של שתיים ,עד ליום .2.5.18
המלצות :מצורפת חוות דעת על פעילות העמותה ממהלת אגף החיוך הגב' אלוה קליימן.
החלטות קודמות :בדיון מועדת הקצאות מיום  23/10/17אושר פרסום ראשון לתקופה של שתיים  +שתיים אופציה
דרש :החלטת ועדת לאשר פרסום שני.

החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה של שתיים  +שתיים אופצייה ופרסום שי.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 10

סעיף 8

בקשה להקצאה34 :

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
בית כסת שערי אריאל
איש קשר
מלייב אריאל ולריסה
כתובות
גוש וחלקה

רמלה ,שכוה :אשכול
גוש 5807 :חלקה25 :
דיון בהקצאה

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
הקמת בית כסת מעל המקלט  +חידוש אישור למקלט מס' 173
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :
א .לגבי השלמות של סעיפים  ,8-2העמותה הגישה מכתבים מה ,18.11.17 -בהם היא מבקשת להגיש את המסמכים רק
לאחר קבלת אישור עקרוני מהוועדה להקמת המבנה.
ב .מחזור העמותה בשנים  ,2016-2015עמד על כ 37-24 -אלש"ח בלבד .בעוד שמבנה בית הכנסת אמור לעלות סכום גבוה
בהרבה
ג .לעמותה אין אישור על סעיף  ,46המזכה את התורמים בהחזר מס בשיעור  .35%אי-קיום אישור כזה ,פוגם ביכולת
העמותה לגייס כספים להקמת המבנה

חוות דעת מהדסת העיר
המקרקעין של המבוקש מצוי במתחם ) (3וה דוד +וה רם  +גיורא.
ייעוד השטח בהתאם לה 147/שצ"פ .המקרקעין רשומים ע"ש העירייה.
השימוש המבוקש היו לבית כסת.
התחדשות עירוית :כלל.
אין מיעה פרוגרמטית.
הערת מהדסת העיר :יש לציין בהסכם מחוייבות לפות את המקרקעין בהתראה של חצי שה מאחר
והמבה כלל בתחום התחדשות.
הערות מחלקת נכסים :הערות הגיזברות אינן רלוונטיות מאחר והבקשה במקור התייחסה גם לבית כנסת מעל המקלט ,הואיל
והועדה דחתה את הבקשה לבניה שאין אינן רלוונטיןת באשר לאיתנות העמותה.

המלצות :התקבלה המלצת המחלקה התורית.
החלטות קודמות:
בדיון בועדת הקצאות מיום  20.11.17דחתה הבקשה לבית בית כסת בשל יעוד המקרקעין לשטח ציבורי פתוח כן אושר
שימוש במקלט מס'  173לתקופה של  3שים  +שתיים אופצייה.
ערך פרסום ראשון.
דרש:
החלטת ועדה לאשר פרסום שי בעתוות.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 11

המשך בקשה להקצאה34 :

החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה של  3שים  +שתיים אופצייה ופרסום שי.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 12

בקשה להקצאה32 :

סעיף 9

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :הסכם
בעלי עין
מבקש
עמותת אקי"ם
כתובות
גוש וחלקה

רחוב מבצע קדש  ,שכוה :שפריצק
גוש 4346 :חלקות66 ,65 :
דיון בהקצאה

שימושים:

מועדון

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
הפעלת מועדון אקי"ם במועדון הצופים לשעבר
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :הושלמו כל המסמכים .הערה ס .הגזבר :העמותה סיימה את שת  2016בהפסד בסך  2,501אלש"ח"
חוות דעת מהדסת העיר






המקרקעין של המבוקש מצוי בשכות שפריצק ,אזור סטטיסטי  23מתחם )(2
ייעוד השטח בהתאם לתכית לה 1/100/היו שב"צ .המקרקעין רשומים ע"ש רשומים ע"ש רשות הפיתוח
וקיימת הערת הפקעה עפ"י סעיף  19לטובת עיריית רמלה.
השימוש המבוקש היו לפעילות פאי קהילתית של אשים עם מוגבלות שכלית תושבי העיר רמלה
התחדשות עירוית :כלל
אין מיעה פרוגרמטית פעילות קהילתית כלל עירוית.

הערת מחלקת כסים :יש לערוך תרשים גרפי בו תתבצע החלוקה בשטח בין המכון לאיכות השלטון לבין עמותת אק"ם .לאחר
החלטה הועדה הראשוה העמותה פתה לעירייה בבקשה להאריך את תקופת הקצאה בשל עלויות הכספיות בשיפוץ המבה.
המלצות :התקבלה חוות דעת מאייל קהלי מהל מחלקת רווחה.
החלטות קודמות :ביום  23/10/17הועדה דה בהקצאה .הודעה החליטה לשוב ולדון לאחר השלמת המסמכים).המסמכים
הושלמו למעט חוו"ד של הגורם המקצועי ברווחה(.כמו כן הועדה ביקשה הבהרה לגבי יכולת המימון של העמותה לשיפוץ
המבה .לשם כך המציאה העמותה מכתב מיום  2/11/17ע"י משרד רואי חשבון זיו האפט כי לעמותה יש יכולת מימון עפ"י
המקורת הכספיים.
ביום  20.11.17וועדת הקצאות אישרה הפעלת מועדון אקי"ם במועדון הצופים לשעבר.
דרש :החלטת ועדה לאשר פרסום שי לתקופה של  10שים  10 +שים אופציה.
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה ארוכה יותר של  10 + 10שים אופצייה ,תוך ציון הארכה תקופת הקצאה
בגוף הפרסום השי.
יש לציין בהסכם התראה של חצי שה מראש לפיוי לטובת התחדשות עירוית.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 13

בקשה להקצאה27 :

סעיף 10

פרוטוקול לישיבת ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מספר  2/2018-14תאריך18/02/2018 :
סטטוס :ביטול הקצאה
בעלי עין
מבקש
היהודים הקראים בישראל
כתובות
גוש וחלקה

רחוב גיבורי ישראל  ,שכוה :אשכול
גוש 5807 :חלקה50 :
דיון בהקצאה

תאור הבקשה:

בקשה להקצאה

מהות בקשה
שימוש במקלט למטרת חיוך תורי לבי קהילת היהודים הקראים ,בכל חתך הגילאים.
הערות בדיקה
ביקורת גזברות :המסמכים הושלמו.
חוות דעת מהדסת העיר:






המקרקעין של המבוקש מצוי במתחם מס' בשכוות משכות ,ויצמן ,אשכול והמרכז האזרחי ,סטטיסטי .35
ייעוד השטח בהתאם לתכית לה/147/א היו שב"צ .המקרקעין רשומים ע"ש רשומים ע"ש עיריית רמלה.
השימוש המבוקש היו להתרחבות בית כסת
התחדשות עירוית :כלל
אין מיעה פרוגרמתית המקלט ממוקם במגרש בו קיים בית כסת.

התייחסות מחלקת כסים :המקלט שוא בקשת הקצאה היו מקלט מתחת לבית כסת של הקהילה היהודית
הקראית .העמותה מהקשת לעשות שימוש במקלט כדי קיים הפעילות השוטפת .
המלצות :התקבלה חוות דעת של המחלקה לתרבות תורית.
החלטות קודמות :אין .מדובר בהגשת בקשה.
דרש :החלטת הועדה לפרסום ראשון ומשך תקופת הקצאה.
החלטה:
החלטת ועדת הקצאות על אישור הבקשה ,לתקופה של  3שים +שתיים אופצייה ופרסום ראשון.

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 14

תאריך13/01/2020 :
ת .עברי :ט"ז בטבת תש"ף

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס' 2/2018-14
בתאריך 18/02/2018 :ג' באדר תשע"ח שעה 10:00

__________________________
עו"ד אביתר יוחן
מהל תחום מקרקעין וכסים

_______________________
רון עזריה
יו"ר ועדת הקצאות

פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבי ציבור מס'  2/2018-14מיום18/02/2018:

עמוד 15

