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 16וועדת הקצאות מספר פרוטוקול 
 5/1/2021 יוםשהתקיימה ב

 נושאים להם נדרש אישור מועצת עיר
 
 
 
 

 :חברי ועדת הקצאות - משתתפים
 

 יו"ר ועדת הקצאות            -   אוהד שגבמר 
 מנכ"ל העירייה

 
  חברה           -                           מית קלייןעו"ד י

                                    היועצת המשפטית לעירייה 
 

                  חבר  - אדר' אריאל וטרמן             
 מהנדס העיר

 
  חברה -   גב' פנינה פז

 מנהלת אגף נכסים ושמאות
 

 נציג גזבר העיר – חבר -  מר שמוליק מרמלשטיין 
   מנהל אגף תקציבים

 
 

 נוכחים:
 

 מרכזת הועדה -   מירב כוכבי גב' 
 רכזת בכירה לנכסים ציבוריים 

 ומרכזת ועדת הקצאות
 
 

 :חוות דעת השירות המשפטי לעניין כלל הנכסים בנושא הנגשה (1

, צריכים להיות נגישים שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהלשניתן בהם  ככלל מקומות .1

והתקנות שהותקנו  1965-חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.

מכוחו, קובעים את אופן ההנגשה של מבני ציבור, את הסידורים שנדרשים להנגשה ואת 

 פרקי הזמן הדרושים. 

, 1970-לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( , תש"ל 5במסגרת תיקון מספר   .2

ניין ציבורי חדש. במסגרת פרק זה נקבע כי החל מיום לתקנות, שעניינו ב 1הוסף חלק ח 

יחולו על בקשה להיתר הוראות חלק זה, כך שלמעשה החל ממועד זה, לא יינתן היתר  1.8.2009

 לבניין ציבורי מבלי שהוסדרו בו סידורים מיוחדים לבעלי מוגבלות. 

ו' קובעת, כי וועדה מקומית לא תיתן היתר לבניין ציבורי אלא אם יכללו בו  158הוראת סעיף  .3

לחוק התכנון והבנייה קובע  3ו  158הוראות בדבר סידורים לנכים כפי שקבעו בתקנות. סעיף 

כי לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר לבניין ציבורי חדש אלא לאחר קבלת אישור מורשה 

מו כן, בתקנות התכנון והבנייה, נקבעו התאמות שונות הנדרשות להנגשת בניין נגישות. כ

 .1918ציבורי חדש,  וזאת על פי תקן ישראלי 
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הותקנו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות למקום  2011בסוף שנת   .4

והן קובעות   22.6.2012ביום ,  התקנות נכנסו לתוקפן 2011-(, תשע"בציבורי שהוא בניין קיים

את הדרישות הפיזיות על פיהן יש להסדיר את הנגשת המבנים. בנוסף, התקנות קובעות לוחות 

.  דהיינו, מדובר 2021זמנים כך שביצוע ההנגשה יהיה מדורג בכל שנה, בפריסה עד לשנת 

בהחלה מדורגת של חובת ההנגשה  כך שמכסת המבנים גדלה ומשתנה על פי פרקי הזמן 

 אחוז.  100בשיעור של  חובת הנגשה סופיתנקבעה  2021. בשנת 8נקובים בתקנה ה

 סוגים של פטורים כדלקמן:  3קיימים   .5

מורשה לנגישות מבנים,  מורשה נגישותמתן הפטור בסמכות  -פטור עקב קושי הנדסי  .א
 תשתיות וסביבה )מתו"ס(;

מלצת מורשה נגישות מתן הפטור בה -פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד  .ב
מבנים, תשתיות וסביבה )מתו"ס( + המלצת מחלקת שימור + אישור של מהנדס העיר 

 או מי שהוסמך על ידו;

מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי  0.5%פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל  .ג
 1970 -לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות(, תש"ל  2-ו 158סעיף 

מתן הפטור בסמכות  לדעתיפרק ב': נגישות בנייני מגורים.  - 1חלק ח'  -תוספת שנייה 
 משרד המשפטים. 

אשר על כן,  יש לנסח את הסכמי ההקצאה כדבעי כמו כן,  וככל שמבקש הקצאה סבור שלא  .6

יש לדרוש קבלת חוות דעת מקצועית של מורשה חלה חובת הנגשה  בגין הנכס  

ה נגישות השירות אשר יבחנו בהתאם להוראות הדין על נגישות מתו"ס ומורש

  ידי מורשה נגישות מטעם העירייה.

 

 לאחר פרסום שני -מבנים עירוניים בהליך הקצאה  (2

 3-5ע' )הסדרת הקצאה( )אגף מערבי(  3החיננית  –עזרה חמה  .א

 

  דחיית בקשות להקצאה  –מבנים עירוניים בהליך הקצאה  (3

 6-7ע'  - 18אדמונד פלג  –בע"מ בק או ימרכז חינוך ל .ב
 8-9ע'  – 132מוריה  – בית חב"ד כרמל .ג
 10-11,13ע'  – 15יהושפט  – יד עזר לחבר 1.ד .ד

 12-13ע'  – 15יהושפט  –חן וחסד טירת הכרמל  2.ד
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 לאחר פרסום שני -מבנים עירוניים בהליך הקצאה  (2

 עזרה חמה  :   המבקש .א
 3547435, חיפה, 20 העוגןרשמית:  כתובת 
 580495273ע"ר        

            
מתן מלגות לאברכים. מתן מענק ליולדת. עזרה למשפחות  :העמותה מטרת

מצוקה. עזרה למשפחות נצרכות בשבתות  תותינזקקות בע
וחגים. לספק ביגוד וכלי בית לנזקקים. מתן קמחא דפסחא 
ומוצרי יסוד למעוטי יכולת. לספק ארוחות חמות לנצרכים. מתן 
הלוואות לנזקקים ולזוגות צעירים. לסייע לקשישים. הקמת 

 והפעלת כוללים וישיבות
 

 ילדים גן :ההקצאה מטרת

 
 3החיננית רח'   :   הנכס כתובת

  72/10744    :חלקה/  גוש
 

   שטח ההקצאה
  ()האגף המערביחצר שטח מ"ר  455+ כ  מבנה מ"ר 145כ   : המבוקש

 
    העירייה  זכות
   בעלות   : בנכס

 
 ב/1096אב"צ עפ"י תכנית חפ/      :יעוד

 
 שימוש עפ"י 

  גן ילדים  : היתר בנייה
    

 2017שנת  מחזיקים בנכס מ:
 6.2.2020הסכם הקצאה הסתיים ב    

 
)אגף מזרחי( המשמש כגן  3נכס ברח' החיננית : העמותהנכסים נוספים המוחזקים ע"י 

 .ילדים
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הבקשה עונה לדרישות שנקבעו בעקרונות להקצאת נכסים שנקבעו בהחלטת מועצת העיר מיום 
 ,  כמפורט להלן:11.4.02

 
  13.6.00 מיום המועצה בהחלטת שנקבעו הקריטריונים פי על ציבורי מוסד הינה העמותה .א

 .העיר במועצת שאושרו המיוחדים בקריטריונים ועומדת
 
 

 התייחסות הגורמים המקצועיים ברשות :
 

שירותי  לתכנון בכירה מנהלת יחידה, פי חוות דעת של גב' רינת שלקמן מור על: משרד מהנדס העיר
הנני מתייחסת לבקשת עמותת "עזרה חמה" לחידוש הקצאת מבנה של גן  :13.8.2020 מיוםציבור 

 דונם. 1.2 –. שטח החלקה כ 72חלקה  10744,   בגוש 3ילדים ברח' החיננית 
. כיום שני המבנים מוחזקים ע"י עמותת   אגף מזרחי ואגף מערבי –קיימים שני מבנים  3ברח' החיננית 

בנוסף  וכחית מתייחסת כאמור לאגף המערבי.שה הנ. הבק"עזרה חמה" לטובת גן ילדים ומעון
 מ"ר. 350מבוקשת החצר בשטח של 

 
בתכנית  11.5.2ב',  המסווג כאתר לבניין ציבורי, ומיועד לפי סעיף /1096מדובר באתר י' בתכנית חפ/

 זו לגן ילדים כפול.
צוי בהיתר הבניה כיתות. עפ"י חישוב השטחים המ 2ניתן לגן ילדים הכולל  02.01.1976ההיתר מיום 

 מ"ר .  291 -)בהמשך צילום(, השטח הבנוי בחלקה הוא כ
 מ"ר.  124.6 -שטח כל מבנה המשמש את הגן הינו כ

מ"ר, שטח שני המעברים   35.28 –מבנה ג'  –שטח שטחים משותפים לשני הגנים: המקלט המקשר 
 מ"ר.  41.76מ"ר כל אחד. סה"כ שטח משותף לשני הגנים עומד על  3.24 –ה'(  -)ד' ו

 מ"ר. 20.88מחצית מהשטח המשותף 
סה"כ שטח חצר  –מ"ר  291 –פחות השטח הבנוי בחלקה  -מ"ר  1202  -שטחי חצר:  שטח החלקה

 מ"ר 455.5 –מ"ר. מחצית משטח החצר המוקצה לכל גן  911
 מ"ר שטח חצר. 455.5 -מ"ר מבנה +כ 145.48השטח להקצאה הינו כלומר, 

 
 60 –לומדים כ  3על פי רשימות התלמידים שהועברו ע"י העמותה, כיום בשני המבנים ברחוב חיננית 

בנות(. מעבר לכך, מוצהר  12 –בנים ו  13ילדים בגן ) 25 -( ו0-3ילדים בפעוטון )גילאי  35ילדים. מתוכם 
 בנות(. 10 –בנים וכ  7 -תלמידים )כ 17 -כע"י יו"ר העמותה כי יש רשימת המתנה של 

 שאינם מלאים. 3-5גנים עירוניים  לגילאי  3בשכונת שער העלייה, בו נמצא הנכס,  יש כיום 
 

נכון להיום אין צורך במבנה/ בקרקע המבוקשת להקצאה , אולם לאור תהליכי ההתחדשות העירונית 
יח"ד(, כנראה שיצטרכו שטח זה בעת מחמוש  1,400 –בשכונה והצפי לתוספת יחידות מאסיבית )כ 

 הפרויקטים המתוכננים. 
כיתות גן, במבנים עגולים ללא  2דונם נבנו  1.2 –, כאשר על שטח של כ 70 –שנות  ה מדובר במבנה מ

ציבור  קע. היום הסטנדרטים בתכנון שירותיאפשרות מעשית להוסיף קומות , בתכנון בזבזני של הקר
דונם ניתן  1.2חשיבות רבה לחסכון בקרקע , עירוב שימושים ובניה לגובה. בשטח של  השתנו וקיימת

מטרת ההקצאה כיתות גן )בקומות( ולהוסיף שימושים נוספים בקומות נוספות. על כן,  4לבנות 
ובעת מימוש ההתחדשות העירונית בשכונה יהיה  המבוקשת אינה מבטיחה ניצול מיטבי של הקרקע

 כנון מחודש ויעיל יותר.  צורך בשטח זה לת
 

 .שנים בלבד 3 –ל הקצאה לעיל מומלץ לאשר את הבקשה ללאור האמור 
 

  
: 19.7.2020מיום אילנה טרוק ראש מנהל חינוך  'בהתאם לחו"ד של הגב :מערכת חינוך ותרבות

 וההתחדשותשנעשים בעיר  אין מניעה מבחינת מערכת החינוך , עם זאת לאור השינויים והמיפויים"
להקצות לתקופה המבוקשת ולבחון את צרכי השכונה מחדש בתום ממליצה  העירונית בשכונה

  .התקופה"
 

 , לא התקבלה בקשה אחרת ולא התקבלו התנגדויות. 17.5.2020בוצע פרסום ראשון בתאריך 
 

 ולא התקבלו התנגדויות. 15.9.2020בוצע פרסום שני בתאריך 
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 המלצת הועדה: 

לאשר את הבקשה  הועדה ממליצהלאחר בחינת הבקשה ובהתאם למסמכים שהובאו בפניה 
בכפוף לאישור מועצת העיר ולחתימה על הסכם לכלל שנים  שלושלהקצאה לתקופה של 

 התניותיו, בין היתר סעיפי ההנגשה.
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  דחיית בקשות להקצאה  –מבנים עירוניים בהליך הקצאה  (3

 מרכז חינוך ליאו באק בע"מ  :  המבקש .ב
  520016676ע"ר                                     

           3543624חיפה  90כתובת רשמית: דרך צרפת                                          
                 

לפעול למען חוסנה של החברה הישראלית מתוך אחריות אישית  :  מטרת העמותה              
 וקהילתית ומחויבות למושג "תיקון עולם", לצדק חברתי     
ולעזרה הדדית. לחנך להבנה, לסובלנות, לאי אלימות ולקבלת     
השונה והזר בחברה בתחומי החינוך הרווחה התרבות והספורט     
ית צעירה. לדרוש את ערכי ולהיות בית יוצר למנהיגות ישראל    
היהדות ברוח דמוקרטית שוויונית ולפתח אורח חיים יהודי     
 מתקדם. לפעול למען צמצום פערים חברתיים ולטפח     
 אוכלוסיות מוחלשות לרבות אוכלוסיות בעלות צרכים     
מיוחדים. לפעול למען קיבוץ גלויות, קליטת עליה והידוק הקשר     
  עם התפוצות    

 
 גן ילדים לגילאי גן חובה  :מטרת ההקצאה    

  
 18אדמונד פלג   :הנכס כתובת    
 

  10804/16    :גוש / חלקה 
 

 + חצרמ"ר  120 -כ  שטח ההקצאה 
   : המבוקש 

 
   זכות העירייה 

  בעלות                 :בנכס
 

 1113אב"צ עפ"י תכנית חפ/   :יעוד
 

   שימוש עפ"י
 ילדיםגן   :היתר בנייה

 
     2006שנת  :מחזיקים בנכס מ

  02.07.2014 הקצאה הסתיים בהסכם    
 הנכס עד ליום  הקצאת אישרהמועצת העיר  3.3.2020ביום    

 לאחר מועד זה הנכס ישוב לשימוש העירייה  – 30.6.2021    
 לטובת גן ילדים עירוני.    

 
המשמש כמתנ"ס, נכס  3אל בית נכס ברח'  :נכסים נוספים המוחזקים ע"י העמותה 
המשמש כמועדון, נכס  16המשמש כמועדון נוער, נכס ברח' שטרן יאיר  39ברח' העוגן  
המשמש כמרכז  20המשמש כגן ילדים, נכס ברח' שטרן יאיר  18שטרן יאיר ברח'  
 22המשמש כמרכז קהילתי, נכס ברח' בודנהיימר  15בר רב האי דוד קהילתי, נכס ברח'  
המשמש כבית ספר/  20אדמונד פלג  /90כז קהילתי, נכס ברח' דרך צרפת המשמש כמר 
 בית כנסת רפורמי/ גני ילדים/ מרכז ספורט וחוגים.  

 
 

עונה לדרישות שנקבעו בעקרונות להקצאת נכסים שנקבעו בהחלטת מועצת העיר מיום  הבקשה
   , כמפורט להלן:11.4.02

 
ועצה מיום הקריטריונים שנקבעו בהחלטת המהעמותה הינה מוסד ציבורי על פי  .א

 ועומדת בקריטריונים המיוחדים שאושרו במועצת העיר. 13.6.00
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 התייחסות הגורמים המקצועיים ברשות :
 

היחידה בהתאם לחוות דעתה של גב' רינת שלקמן מור, מנהלת בכירה  :משרד מהנדס העיר
הנני מתייחסת לבקשה לחידוש הקצאה של מרכז חינוך : 29.12.2020 מיום לתכנון שירותי  ציבור,

ח"ח  10804, בגוש 18ליאו באק בע"מ לטובת הפעלת גן ילדים לגילאי גן חובה ברחוב  אדמונד פלג 
 . 30.06.2021 -, שאמורה להסתיים  ב 16

,   המסווג בייעוד אתר לבניין ציבורי בעל אופי לא מסחרי, 1113/המדובר באתר ב'  בתכנית חפ
בתקנון התכנית מיועד לגן ילדים ולמטרות נוספות  11אשר על פי רשימת התכליות בסעיף 

 שתקבענה ע"י הועד המקומית. 
במבנה + חצר. בקומה הראשונה של המבנה פועל גן  2קומה  –מ"ר  120 -ההקצאה מבוקשת לכ

 .ילדים עירוני
 הבקשה להקצאה תואמת את הוראות התכנית החלה על השטח.

הנכס ישוב לשימוש  30.6.21הוחלט כי לאחר סיום ההקצאה ביום  3.3.2020במועצת העיר מיום 
עיריית חיפה לטובת גן ילדים עירוני .כמו כן , עפ"י חוות דעת מנהלת אגף החינוך, הנכס דרוש 

 לטובת גן עירוני.
 לץ לא לאשר את הבקשה לחידוש ההקצאה.לאור האמור לעיל מומ

 
 

: 24.12.2020מיום בהתאם לחו"ד של הגב' אילנה טרוק ראש מנהל חינוך  מערכת חינוך ותרבות:
במועצת העיר לפני שנה ראש העיר הודיעה כי בסוף שנהל הנוכחית ליאובק צריכים לפנות את גן "

 . הילדים
 2021, האישור שניתן לו לשנה שהייתה ומסתיימת ביולי במועצה גם השתתף מנכל ליאובק

 ". לא ניתן להקצות את הגן. ניתן בגלל שהיה רישום של הורים)תשפ"א( 
 
 
 

 המלצת הועדה: 
 

לדחות את הבקשה  ממליצהלאחר בחינת הבקשה ובהתאם למסמכים שהובאו בפניה, הועדה 
 30.6.2021הנכס יוקצה לעמותה עד ליום כי  3.3.2020להקצאה, לאור קביעת מועצת העיר מיום 

לפנים משורת הדין ועל מנת שהעמותה תוכל להיערך למציאת מבנה חלופי וזאת לאור עמדת 
 גן ילדים עירוני.כ ומינהל החינוך כי הנכס נחוץ לצורך שימושו/ייעוד
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 אחוזה שע"י צעירי אגודת חב"ד  –בית חב"ד כרמל   :       המבקש .ג
 580426484ע"ר    

 3434119, חיפה, 15חורב כתובת רשמית:                                          
                 

קירוב יהודים לערכי התורה והמסורת. הבאת אחדות בין כל  :מטרת העמותה
שכבות העם. הפצת התורה, מעיינות החסידות והיהדות. 

סום תורת חב"ד, שיטתה ודרכיה. פרסום וביצוע הוראות פר
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, דבריו ותורותיו. מגורי קבע וקידום 

מגורי קבע של צעירים בוגרים בחיפה. יצירת עוגני קליטה 
ותעסוקה בעיר למשפחות חדשות. פעילות רווחה תרבות וחינוך 

 לקהילות בחיפה
 

 בית תמחוי, מרכז לקבלת, אריזת והפצת מנות חמות  :מטרת ההקצאה
    למשפחות נזקקות בחיפה     

 
  132רח' מוריה      :כתובת הנכס

  1תת חלקה  10779/27     :גוש / חלקה
 

   שטח ההקצאה
 מ"ר  91.60   :המבוקש

 
   זכות העירייה

 בעלות    :בנכס
     

 ד/1עפ"י תכנית חפ/מגורים א + חזית חנויות       :יעוד
 

 שימוש עפ"י 
 הג"א קומת מרתף למטרת מתקן  :היתר בנייה

 
 

עונה לדרישות שנקבעו בעקרונות להקצאת נכסים שנקבעו בהחלטת מועצת העיר מיום  הבקשה
   , כמפורט להלן:11.4.02

 
 13.6.00הינה מוסד ציבורי על פי הקריטריונים שנקבעו בהחלטת המועצה מיום  העמותה .א

 ועומדת בקריטריונים המיוחדים שאושרו במועצת העיר. 

 לעקרונות. 2הפעילות המיועדת להתבצע בנכס המבוקש תשרת "קהל יעד מועדף" בהתאם לסעיף  .ב
 
 

 התייחסות הגורמים המקצועיים ברשות :
 

 לתכנוןמנהלת בכירה  היחידה , פי חוות דעת של גב' רינת שלקמן מור על: משרד מהנדס העיר
 גוש,  132הנני מתייחסת לבקשה להקצאת נכס ברח' מוריה : 20.7.2020מיום שירותי ציבור 

 זה שע"י צעירי אגודת חב"ד, לטובתאחו –,  לעמותת בית חב"ד כרמל 1תת חקה  27חלקה  10779
 והפצת מנות חמות למשפחות נזקקות בחיפה . לאריזת מזון ,לקבלת ,אריזתמרכז 

 הכניסהמ"ר.  91.60מדובר במחסן הג"א הנמצא בקומת מרתף של מבנה מגורים, בשטח של 
 למחסן מהחלק האחורי של המבנה. 

 
 .מגורים א + חזית חנויותהחלקה הינה בייעוד  1941ד משנת /1עפ"י תכנית חפ/

 כקומה מסחרית / מסעדות, נראה כי שתאמנם מדובר באזור בו קומת הקרקע בד"כ משמ
מנות חמות למשפחות נזקקות  המבוקש לטובת מרכז לאריזת מזון וקבלת, אריזת והפצת השימוש

אינו תואם את אופי האזור ואת האוכלוסייה המתגוררת בו, המאופיינת ברובה בחילוניים  בחיפה
 סוציו אקונומית גבוהה. רמהוב

של מבנה מגורים עלול להפריע לדיירי הבניין ולדיירי  כמו כן, שימוש שכזה בקומת קרקע
 הבניינים הסמוכים. 

 . לאור האמור לעיל , מומלץ שלא לאשר את ההקצאה בנכס זה
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אגף הרווחה: בהתאם לחוות דעתה של גב' אהובה ציפקיס , מנהלת היחידה להתנדבות מיום 
מקצועית על תמיכה עירונית אותה : "מכירה את פעילות העמותה מתוך היותי מפקחת 6/7/2020

.מקבלים בתבחין רווחה  
מעניקה   העמותה נמצאת בקשר עם אגף הרווחה, מחלקת שוברי מזון בחגים למשפחות נזקקות,

.במשבר ,מכינה ילדי בר מצווה לעליה לתורה ללא עלות  עזרה למשפחות  
.ממליצה מאוד על אישור ההקצאה לעמותה"  

 
 

להלן ההמלצה:ועדת הקצאות לדחות את הבקשה להקצאה. המליצה  17.11.2020ביום   
לאחר בחינת הבקשה ובהתאם למסמכים שהובאו בפניה הועדה ממליצה לדחות את הבקשה "

לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי סף ועקרונות להקצאת נכסים עירוניים בפטור 
, שכן 11.4.2002בתאריך ממכרז, ללא תמורה או בתמורה סמלית אשר אושרו במועצת עיר 

. "השימוש המבוקש אינו תואם לסביבת הנכס ולאוכלוסייה המתגוררת בו  
 

 החליטה מועצת העיר כי הנושא יוחזר לוועדה לבדיקה נוספת.  2.12.2020ביום 
 
 

 : המלצת הועדה
 

בשנית על , הועדה ממליצה על ידי הגורמים המקצועיים לאחר בחינת הבקשה פעם נוספת
 . 17.11.2020מיום  הבקשה להקצאה לרבות המלצתהדחיית 

 העמותה. המבוקש ע"י לאתר נכס אחר אשר יתאים לשימוש  לנסותהועדה ממליצה 
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 .15בקשות מקבילות שהוגשו ע"י שתי עמותות שונות עבור נכס ברח' יהושפט  2רצ"ב  .ד

 חיפההרשאה מעיריית " ללא יד עזר לחברבנכס מחזיקה כיום עמותת "
 

  15יהושפט  – "יד עזר לחבר"בקשת עמותת   1.ד 

 
 יד עזר לחבר    :       המבקש
 580381960ע"ר    

              3306533חיפה,  6 קסלכתובת רשמית:                                          
   

או ממשפחות  סיוע לנזקקים, לניצולי שואה, ולילדים בסיכון :מטרת העמותה
 מעוטות יכולת

 
חלוקת מזון לניצולי שואה מאזור חיפה והצפון –מחסן מזון  :מטרת ההקצאה

    
 

  15רח' יהושפט      :כתובת הנכס

  1תת חלקה  10743/166     :גוש / חלקה
 

   שטח ההקצאה
 מ"ר  115 כ  :המבוקש

 
   זכות העירייה

 בעלות    :בנכס
     

 2277חלקת מגורים ומסחר ע"פ תכנית חפ/      :יעוד
 

 שימוש עפ"י 
  משרדי הג"א  :היתר בנייה

 
המשמש ( 2)תת חלקה  15נכס ברח' יהושפט : העמותהנכסים נוספים המוחזקים ע"י 

 .(2005שנת העמותה משתמשת בנכס באופן בלתי מוסדר מ) כמחסן מזון
 

 
שנקבעו בהחלטת מועצת העיר מיום עונה לדרישות שנקבעו בעקרונות להקצאת נכסים  הבקשה
   , כמפורט להלן:11.4.02

 
 13.6.00הינה מוסד ציבורי על פי הקריטריונים שנקבעו בהחלטת המועצה מיום  העמותה .א

 ועומדת בקריטריונים המיוחדים שאושרו במועצת העיר. 

 ות.לעקרונ 2הפעילות המיועדת להתבצע בנכס המבוקש תשרת "קהל יעד מועדף" בהתאם לסעיף  .ב
 
 

 התייחסות הגורמים המקצועיים ברשות :
 

משרד מהנדס העיר: בהתאם לחוות דעתה של גב' רינת שלקמן מור, מנהלת בכירה היחידה 
הנני מתייחסת לשתי בקשות מקבילות אשר הוגשו : 30.12.2020 מיום לתכנון שירותי  ציבור,

, למטרות דומות. 1תת חלקה  166חלקה  10743, גוש 15להקצאת נכס עירוני ברח' המלך יהושפט 
חלוקת מזון לניצולי שואה מאזור  –עמותת "יד עזר לחבר" ביקשה את הנכס למטרת מחסן מזון 

 חיפה והצפון ואילו עמותת "חן וחסד טירת הכרמל" ביקשה את הנכס למטרת מחסן לאחסון מזון
 וציוד לצורך השאלה לנזקקים לשמחות ולאבל. 

משפחות. יש לציין  250-עזר לחבר", הם מספקים בכל יום מזון לכ לפי המידע שמסרה עמותת "יד
שמשמש כמחסן לאותה  2תת חלקה מס' -כי העמותה הגישה בקשה להקצאת נכס נוסף בחלקה זו

(. עמותת "חן וחסד טירת הכרמל" מספקת מענה נקודתי 2005-המטרה )באופן בלתי מוסדר מ
 לנזקקים ולא יום יומי ושוטף. 
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פועל מחסן בקומת קרקע במבנה בצורת "ר" המכיל מחסנים וחנויות רבות. שטחו הנכס מהווה ב
מ"ר.  113.4 -של הנכס לפי נסח הרישום הינו  

. ע"פ 101, מגרש 2277החלקה עליה בנוי המבנה, מסווגת כחלקת מגורים ומסחר ע"פ תכנית חפ/
שטחים המיועדים לבתי מ"ר לחנויות קטנות בהן יאותרו  300תקנון התכנית, בתא שטח זה יוקצו 

ניתן עבר בנין מסחרי הכולל קומות מרתף וקרקע )שוק,  613214קפה/מסעדות. היתר בנייה מס' 
א', הנכס יועד למשרדי הג"א. 613214חנויות, בתי מלאכה ומשרדים(. לפי גרמושקה מס'   

היתר "הפעלת מחסן מזון/ציוד" אינו תואם את השימוש לפי התב"ע או לפי  -השימוש המבוקש
 הבניה. לכן, יש לבחון האם נדרשת הוצאת שימוש חורג להיתר.

שכונת נווה דוד עומדת בפני התחדשות עירונית רחבת היקף אשר צפויה להוסיף אלפי יחידות 
דיור.  מבחינת צרכי האוכלוסייה באזור, נכון להיום אין צורך בנכס זה לשימושים עירוניים 

 אחרים, אך בעתיד ייתכן ויהיה צורך. 

ות לפי ראות עיניהם של שנים לאחת העמות 3-לאור האמור לעיל, מומלץ לאשר את ההקצאה ל
 חברי הוועדה ולבחון את צרכי האוכלוסייה באזור בתום תקופת ההקצאה. 

 

 אגף רווחה: בהתאם לחוות דעתה של עו"ס מאירה קיפרמן, מנהלת אגף הרווחה מיום 4.1.2021:
בין  . אין קשר ו/או שיתוף פעולה תבעיר חיפה שנים רבו עמותת יד עזר לחבר פועלת עצמאית 

במידה ומדובר בנכסים  –לעניין הנכסים חה. העמותה איננה מקבלת תמיכה . לאגף הרוו העמותה 
ישים לשעת חירום באזור מערב . יש לנו צורך במחסנים נגונגשים , שוחחתי עם יאיר זילברמןמ

.חיפה  
 

 :5.1.2021מיום  מנהל מח' הערכות לחירום לאוניד רזניק בהתאם לחוות דעתו של מר : אגף בטחון
 כדי לאחסן בו ציוד אב"כ אשר יועבר ממחסני שו"ב וכן 15אגף הביטחון זקוק למחסן ברח' יהושפט 

 להוסיף נגרר חירום. במקום שהתפנה במחסני שו"ב אגף הביטחון יקבל ציוד חירום עבור הרשות
 מטעם משרד הפנים. 
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  15יהושפט  – "חן וחסד טירת הכרמל"בקשת עמותת  2. ד  

 
 חן וחסד טירת הכרמל  :       המבקש
 580654531ע"ר    

          3950805טירת כרמל,  6 עוגןכתובת רשמית:                                          
   

הפצת יהדות ותלמוד תורה בקרב מבוגרים וילדים, גמילות  :מטרת העמותה
 ללא ריביתחסדים, גמ"ח תהילים וגמ"ח הלוואות 

 
וציוד לצורך השאלה לנזקקים לשמחות  לאחסון מזוןמחסן  :מטרת ההקצאה

    ולאבל     
 

  15רח' יהושפט      :כתובת הנכס

  1תת חלקה  10743/166     :גוש / חלקה
 

   שטח ההקצאה
 מ"ר  115כ   :המבוקש

 
   זכות העירייה

 בעלות    :בנכס
     

 2277חלקת מגורים ומסחר ע"פ תכנית חפ/      :יעוד
 

 שימוש עפ"י 
 משרדי הג"א   :היתר בנייה

 
 

עונה לדרישות שנקבעו בעקרונות להקצאת נכסים שנקבעו בהחלטת מועצת העיר מיום  הבקשה
   , כמפורט להלן:11.4.02

 
 13.6.00הינה מוסד ציבורי על פי הקריטריונים שנקבעו בהחלטת המועצה מיום  העמותה .א

 ועומדת בקריטריונים המיוחדים שאושרו במועצת העיר. 

 לעקרונות. 2הפעילות המיועדת להתבצע בנכס המבוקש תשרת "קהל יעד מועדף" בהתאם לסעיף  .ב
 
 

 התייחסות הגורמים המקצועיים ברשות :
 

משרד מהנדס העיר: בהתאם לחוות דעתה של גב' רינת שלקמן מור, מנהלת בכירה היחידה 
הנני מתייחסת לשתי בקשות מקבילות אשר הוגשו : 30.12.2020 מיום לתכנון שירותי  ציבור,

, למטרות דומות. 1תת חלקה  166חלקה  10743, גוש 15להקצאת נכס עירוני ברח' המלך יהושפט 
חלוקת מזון לניצולי שואה מאזור  –למטרת מחסן מזון  עמותת "יד עזר לחבר" ביקשה את הנכס

 חיפה והצפון ואילו עמותת "חן וחסד טירת הכרמל" ביקשה את הנכס למטרת מחסן לאחסון מזון
 וציוד לצורך השאלה לנזקקים לשמחות ולאבל. 

משפחות. יש לציין  250-לפי המידע שמסרה עמותת "יד עזר לחבר", הם מספקים בכל יום מזון לכ
שמשמש כמחסן לאותה  2תת חלקה מס' -כי העמותה הגישה בקשה להקצאת נכס נוסף בחלקה זו

(. עמותת "חן וחסד טירת הכרמל" מספקת מענה נקודתי 2005-המטרה )באופן בלתי מוסדר מ
 לנזקקים ולא יום יומי ושוטף. 

בות. שטחו הנכס מהווה בפועל מחסן בקומת קרקע במבנה בצורת "ר" המכיל מחסנים וחנויות ר
מ"ר.  113.4 -של הנכס לפי נסח הרישום הינו  
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. ע"פ 101, מגרש 2277החלקה עליה בנוי המבנה, מסווגת כחלקת מגורים ומסחר ע"פ תכנית חפ/
הן יאותרו שטחים המיועדים לבתי מ"ר לחנויות קטנות ב 300תקנון התכנית, בתא שטח זה יוקצו 

תן עבר בנין מסחרי הכולל קומות מרתף וקרקע )שוק, ני 613214קפה/מסעדות. היתר בנייה מס' 
א', הנכס יועד למשרדי הג"א. 613214חנויות, בתי מלאכה ומשרדים(. לפי גרמושקה מס'   

"הפעלת מחסן מזון/ציוד" אינו תואם את השימוש לפי התב"ע או לפי היתר  -השימוש המבוקש
תר.הבניה. לכן, יש לבחון האם נדרשת הוצאת שימוש חורג להי  

שכונת נווה דוד עומדת בפני התחדשות עירונית רחבת היקף אשר צפויה להוסיף אלפי יחידות 
דיור.  מבחינת צרכי האוכלוסייה באזור, נכון להיום אין צורך בנכס זה לשימושים עירוניים 

 אחרים, אך בעתיד ייתכן ויהיה צורך. 

עמותות לפי ראות עיניהם של שנים לאחת ה 3-לאור האמור לעיל, מומלץ לאשר את ההקצאה ל
 חברי הוועדה ולבחון את צרכי האוכלוסייה באזור בתום תקופת ההקצאה. 

 

אגף רווחה: בהתאם לחוות דעתה של עו"ס מאירה קיפרמן, מנהלת אגף הרווחה מיום 4.1.2021: 
.אין לעמותה קשר עם אגף הרווחה, לא מקבלת תמיכה ולא ידוע על סיוע שניתן ללקוחות האגף  

 

 :5.1.2021מיום  מנהל מח' הערכות לחירום לאוניד רזניק בהתאם לחוות דעתו של מר : אגף בטחון
 כדי לאחסן בו ציוד אב"כ אשר יועבר ממחסני שו"ב וכן 15אגף הביטחון זקוק למחסן ברח' יהושפט 

 להוסיף נגרר חירום. במקום שהתפנה במחסני שו"ב אגף הביטחון יקבל ציוד חירום עבור הרשות
 מטעם משרד הפנים. 

 

 

 הנ"ל:  הבקשות 2המלצת הועדה בהתייחס ל 

, ממליצה "חן וחסד טירת הכרמל"עמותת ו "יד עזר לחבר" עמותת –לאחר בחינת שתי הבקשות 
לאור העובדה שהנכס נדרש לאגף בטחון לצורך עירוני בהתאם  ,ותהבקששתי הועדה לדחות את 

 לחוו"ד אגף בטחון. 

לפינוי עמותת "יד עזר לחבר"  הוועדה מנחה את אגף הנכסים והשירות המשפטי לפעול 
 מהנכס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


