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 ה  לשכת מנכ"ל העיריי 
 שמש-עיריית בית

 
 88מס'  הקצאות ועדת

 19.12.12מיום 
 
 

 מנכ"ל העירייה –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 יועמ"ש –עו"ד מיקי גסטוירט 

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 

 
 

עשויים לאבד את  ממוסדות החינוךדחיפות העניין ולאור העובדה שחלק  לאורהישיבה התבצעה טלפונית 
 תקצוב משרד החינוך. 

 
 

לנוכח העובדה כי בעבר סברה הועדה והחליטה באופן גורף כי כל פרסום של מוסד חינוך יהיה  יועמ"ש:
יום,  14בנוהל קצר + ארוך וזאת בכדי להחתימם על הסכם קצר מועד מיד לאחר פרסום של 

וצע על ידי ומאחר בפועל ב ומאחר ומסיבה טכנית ההחלטה הושמטה לגבי חלק מהעמותות, 
יום, מאשרת הועדה הקצאה ליתרת שנת הלימודים תשע"ג )קרי  14 –חלקם פרסום של למעלה מ 

(, לעמותות הרשומות להלן. במקביל יפעלו העמותות לסיים את הנוהל הארוך 31/7/13עד ליום 
 לשם חתימה על הסכם שימוש לשנות הלימודים הבאות. 

 
 : 31/7/13הסכם שימוש לתקופה שעד  םלאור האמור, להלן המוסדות שייחתם עמ

 
 513104463ע"ר  –סמינר בית יעקב בית שמש  .1

 2, רח' האדמו"ר מבעלזא 24, חלקה 5152גוש 
 כיתות. 24כיתות במבנה בן  8-מוש ב: שיהחלטה

 
 580337762ע"ר  – יוסף תפארת .1

  36, רח' הנרקיס 124, חלקה 5219גוש 
 .453712 -ו 453696ור סמלים : שימוש במבנה גן הילדים + מנ"ד עבהחלטה

 
 580012169ע"ר  – סוכת דוד .2

 1הצדיק משטפנשט רח' , 835תב"ע מי/במ/, 531, 529מגרשים 
 .226346וגן ילדים סמל  227959שימוש בחלק ממבנה בית הספר סמל  :החלטה

 
 580279933ע"ר  – מגן אבות בית שמש .3

 4רבי מאיר בעל הנס רח' , 835תב"ע מי/במ/, 406מגרש 
 .124057כיתות במבנה בית ספר עבור סמל  9 -: שימוש בחלטהה

 
 580279933ע"ר  – מגן אבות בית שמש .4

 4רבי מאיר בעל הנס רח' , 835תב"ע מי/במ/, 406מגרש 
 .160424כיתות במבנה בית ספר עבור סמל  9 -: שימוש ב החלטה

 
 580279933ע"ר  – מגן אבות בית שמש .5

 4רבי מאיר בעל הנס רח' , 835תב"ע מי/במ/, 406מגרש 
 .184028כיתות גן במבנה בית ספר עבור גן ילדים סמל  4 -: שימוש ב החלטה

 
 580279933ע"ר  – מגן אבות בית שמש .6

 19נחל אוריה רח' , 835תב"ע מי/במ/, 516מגרש 
 .242057כיתות גן במבנה עבור גן ילדים סמל  2-: שימוש ב החלטה
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 ה  לשכת מנכ"ל העיריי 
 שמש-עיריית בית

 
 580217263ע"ר  – ינוך התורני בא"ימרכז גנ"י שע"י מרכז מעין הח .7

 אוהל יהושערח' , 853תב"ע מי/במ/, 420מגרש 
 .379982, 424457, 376558מנ"דים עבור גני ילדים סמלים  3-: שימוש ב החלטה

 
 
 
 

 
 
 

 : ניסים כהןרשם
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 גזבר העירייה  –רו"ח אריה ברדוגו  
 סמנכ"ל  –מר דוד סיטבון 

  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 סגן ראש העיר –מר דוד ויינר 

 88ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  
 
 
 

_____________ 
 עו"ד מיקי גסטוירט

 יועמ"ש

_____________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_____________ 
 יימןאדר' יעל ה

 אדריכלית העיר
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