בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

פרוטוקול ועדת הקצאות 421
מתאריך 44/80/284/
נוכחים :עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
מר מנחם ברוכמן -סגן מנהל אגף חינוך
אדר' יעל היימן – אדריכלית העיר
א .בקשות חדשות מבנה חינוך
כללי -שכונה חדשה מאוכלסת כ 0222-יח"ד עד כה הקימו למעלה מ 02-גנים בתוך דירות
שכורות בשכונה ,כיום יהיו מוכנים לאכלוס לקראת ה 4 21/26/19-כיתות גן.
לפני שנתיים הובהר לכל המוסדות והבעלויות המפעילות מוסדות חינוך בעיר כי אישור
לפתיחת גנים מותנה בהסכמת אגף החינוך.
המוסדות שמומלצים להפעלת הגנים פעלו בהתאם לנוהל.
רשתות אלו מייצגים את התושבים וקיבלו המלצה של אגף החינוך בטרם נפתחו.
הוועדה ערה למכתב של עמותת קצות החושן בתביעה להפעלת גן אולם עמותה זו לא פעלה
בהתאם לנוהל.
מתוך  4כיתות הגן העירייה חייבת למסור את אחת הכיתות להפעלת גן עירוני ממלכתי דתי.
 .4גני ילדים ומעונות יום בית יעקב-ע"ר 508850555
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,/8/תב"ע  ,482-8480452גוש  01053חלקה  ,04רח' יונה בן אמיתי
סטאטוס :גן ילדים ,סמל חדש.
בקשה :כיתת גן במבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :בהתאם להמלצת אגף החינוך ,מאושר זכות שימוש במבנה והצבת מנ"ד בחצר הגן,
מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך.
 .2עץ הדעת-ע"ר 508432/31
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,/24תב"ע  ,482-8480452גוש  01055חלקה  ,453רח' יואל הנביא
סטאטוס :גן ילדים ,סמל חדש.
בקשה :כיתת גן במבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :בהתאם להמלצת אגף החינוך ,מאושר זכות שימוש במבנה והצבת מנ"ד בחצר הגן,
מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך.
 .0י.ח.צ .גני ילדים-ע"ר  – 508555512שנת יסוד  ,2841אין ניהול תקין
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,/8/תב"ע  ,482-8480452גוש  01053חלקה  ,04רח' יונה בן אמיתי
סטאטוס :גן ילדים בית בגן (נטע שעשועים) ,סמל חדש .עמותה המייצגת את דגל התורה,
כשליש שכונה.
בקשה :כיתת גן במבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :בהתאם להמלצת אגף החינוך ,מאושר זכות שימוש במבנה והצבת מנ"ד בחצר הגן,
מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך.
ב .העברת בעלות מבנה חינוך
.4

מוסדות מגן אבות בית שמש  -ע"ר 508235500
רמב"ש ב'  ,מגרש  ,18/ת.ב.ע מי/במ ,050/גוש  5514חלקה  ,45רח' רבי מאיר בעל הנס 2
(נהר הירדן )50
סטאטוס :בי"ס בנות( 104250 :קיים הסכם עד )04/80/2845
בקשה :העברת בעלות מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר ?????????? 592101650
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החלטה :מאושר לפרסום קצר וארוך ,יופיע כנספח לחוזה.
.2

אדני בניה  -ע"ר 508114250
רמב"ש א' ,מגרש  ,0884ת.ב.ע בש005/י' ,גוש  01230חלקה  ,04רח' הצדיק משטפנשט 0
סטאטוס :בי"ס בנות הדסה( 511496 :לפני חתימת הסכם)
בקשה :העברת בעלות מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר ?????????? .592101650
החלטה :מאושר לפרסום קצר וארוך ,יופיע כנספח לחוזה.
ג .הארכת הסכם

 .4מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 508424552
רמב"ש א'  ,מגרש  ,0884ת.ב.ע בש005/י' ,גוש  01230חלקה  ,04רח' הצדיק משטפנשט 0
סטאטוס :בי"ס עוז והדר ,סמל .511420
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך( .קיים הסכם לשנה אחת עד )91/29/0219
החלטה :מאושר לפרסום קצר וארוך.

_______________
עו"ד מיקי גסטווירט
יועמ"ש

_______________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

_______________
גב' יעל היימן
אדריכלית העיר
רשמה :יעל היימן

תפוצה :נוכחים
העתק :משה אבוטבול -ראש העיר
אריה ברדוגו -גזבר העירייה
יעקב דהן -מבקר העירייה
ניסים כהן – מנהל מח' נכסים

0
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  20-6622099פקס' 20- 6622099
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  6:22-10:22רביעי 15:22-19:22 6:22-10:22

