בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר
ועדת הקצאות מס' 114
מיום 50.70.12

נוכחים :עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט – יועמ"ש
מר ניסים כהן – מנהל מח' נכסים
גב' אולגה בורצ'נקו – מח' נכסים
מר מנחם ברוכמן – סגן מנהל אגף חינוך
אדר' יעל היימן – אדריכלית העיר

א .מוסדות חינוך
 .1בקשות חדשות – מנ"דים
.5
מס' עמותה שם המוסד

שם עמותה

590550500

סמינר שירת מרים
דחסידי גור
590000059
באר מרים רמת בית
שמש
מרכז החינוך העצמאי תאגיד
500005605
מוסדות חסידי בעלזא 590995090
– בית שמש
מוסדות דרך פיקודיך 580293132
590006590

בנות ויזניץ

סמל המוסד

כתובת

מס
מבנים
2

סמינר גור שירת מרים 560219

בן איש חי 17

266803

האדמו"ר
מבעלזא 0
נחל שורק 09

474734

תכלת מרדכי 1 2

סמינר בית יעקב –
באר מרים
משכנות דעת בית
יעקב ב"ש
בית מלכה

267963

תורת אמך (על יסודי) ( 009099סמל האדמו"ר
מבעלזא 00
חדש)
בן עזאי
455154
בנות ויזניץ

1
1

0
3

החלטה :מאושר כנספח להסכם.

שם עמותה

מס' עמותה

שם המוסד

סמל המוסד

כתובת

זכרו תורת משה

580478048

תורת שלום

גן חדש

נחל לוז 3

מס
מבנים
1

החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום במסגרת הליך ההקצאה לעמותה.

שם עמותה

מס' עמותה

שם המוסד

סמל המוסד

כתובת

עמותת נטעי שמעון

590500500

בני משה לעלוב

358515

מוסדות בנות ישראל

590550690

בית יעקב רמב"ש
– בנות רחל

273086

אוהל יהושע
23
בן עזאי 00

מס
מבנים
1
1

החלטה :העמותה נמצאת בהליך הקצאה והשימוש במנ"ד יתווסף להקצאה.

 .3סיום פרסום קצר

0
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

 .1תורת הבית בית שמש – ע"ר 267380283
מגרש  ,255תב"ע מי/במ ,632/גוש  ,34506חלקה  ,37רח' הצדיק משטפנשט ( 3לשעבר נחל ערוגות )13
סטאטוס :ת"ת "משכנות יעקב" סמל  990050וגני ילדים סמל .090005
בקשה :אישור לחתימת חוזה לשנה אחת ,מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום הקצר.
החלטה :מאושר בכפוף לכך שלא תוגש התנגדות עד מחר הליך – פרסום ממשיך כרגיל.
 .5מרכז גני הילדים שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"י – ע"ר ,267510583
ומרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל – ע"ר 267151525
מגרש  ,255תב"ע מי/במ ,632/גוש  ,34506חלקה  ,37רח' הצדיק משטפנשט ( 3לשעבר נחל ערוגות )13
סטאטוס :בית ספר "בית יעקב עוז והדר" סמל  500000וגנ"י סמל 099050 ,050096 ,050000
בקשה :אישור לחתימת חוזה לשנה אחת ,מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום הקצר.
החלטה :מאושר בכפוף לכך שלא תוגש התנגדות עד מחר הליך – פרסום ממשיך כרגיל.
ב .מבני ציבור
 .1בקשות חדשות
 .1עמותת קהילה – ע"ר 267117280
בית שמש ,חלקה  ,81גוש  ,2511רח' הנשיא 37
סטאטוס :מועדונית לילדים.
בקשה :הצבת מבנה יביל בשטח גן אלונים.
המלצה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.
 .5תוספת ייעוד להקצאה קיימת
 .1עמותת זכרון תמר ועדי (הלמין) – ע"ר 267405622
בית שמש ,מגרש  ,256תב"ע מי/במ ,632רח' נחל נחשון 17
סטאטוס :בית כנסת.
בקשה :תוספת ייעוד של ישיבה לבית כנסת.
המלצה :מאושר כנספח לחוזה.
 .3סיום פרסום ראשון
 .1מלב"ב ,מרכז לטיפול בקהילה – ע"ר 267771548
בית שמש ,תב"ע ת37/א ,2/35/גוש  ,2515חלק מחלקה  ,55רח' הרקפת 44
סטאטוס :מרכז לטיפול קשישים ,קרקע  000מ"ר מתן  000%בנייה (עיקרי+שירות).
בקשה :סיום פרסום ראשון ללא התנגדות.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .4סיום פרסום שני
 .1קהילת נופי השמש בית שמש ע"ר 267271353
בית שמש ,גוש  ,2531חלקה  ,5תב"ע בש ,623/מגרש  ,27רח' הסתוונית
בקשה 000 :מ"ר זכויות בנייה על גג מעון לבניית בית כנסת.
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.

_______________
עו"ד מיקי גסטווירט
יועמ"ש

_______________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

_______________
גב' יעל היימן
אדריכלית העיר

0
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בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

רשמה :יעל היימן
תפוצה :נוכחים
העתק :מר משה אבוטבול – ראש העיר
מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה
מר דני צרפתי – מהנדס העיר
מר יעקב דהן – מבקר העירייה
תיק ועדת הקצאות – פרוטוקולים – ועדה 000

9
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