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 84ועדת הקצאות מס' 
 09.09.12מיום 

 
 

 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 גזבר –רו"ח אריה ברדוגו 

  יועמ"ש –מיקי גסטווירט עו"ד 
 מנהל מח' נכסים  –מר ניסים כהן 

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 
 
 
 מוסדות חינוך . א
 
 338665 מלס – 580210243ע"ר  – שמע קולנו .1

 פינת תפארת משהרח' המשלט  ,52לקה ח 5208גוש 
 זכות שימוש. –מבנה עירייה  –בקשה להקצאת גנ"י : בקשה

מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר  .2005מבטל הקצאה של מגן הלב מאוגוסט  :החלטה
 .וארוך

 
 238527 מל ס – 580554285ע"ר  – המגמה הטכנולוגית מאורות תיכון – חינוך לתורה ועבודה .2

 רח' הגפן  ,110-ו 127חלק מחלקה  5211  גוש ,112בש/ תב"ע ,170מגרש 
 בקשה זכות שימוש במנדי"ם עירוניים עבור כיתות טכנולוגיות.: בקשה

 .מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוךבמקום תיכון ברנקו וייס אתגרי  :החלטה
 
 

 עמותות ב.
 
  580385284ע"ר  – בעלזא .1

 א' 853מי/תב"ע  ,421מגרש 
 בנייה. %200מ"ר קרקע  1300בקשה להקצאת שטח להקמת ביכנ"ס לקהילה  :בקשה

מאושר  לאחר קבלת מכתב הסבר ע"י העמותה הובהר הצורך והנחיצות בהקצאה :החלטה
 למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך.

 
 370146580 ע"ר –סקווירא  –מאורי צ'רנוביל  .2

 רמב"ש ב'  –א  853מי/ – 420חלק מגרש 
עפ"י תוכנית שאושרה באגף  ,נר שמואל שהוקצה זמנית לישיבתקצאת שטח : בקשה להבקשה

 הנדסה. 
את ההקצאה על גג גנ"י  , אולם ההקצאה אינה מבטלת83החלטת ועדה מס'  אישרור :החלטה
וההקצאה תיכנס לתוקף עם פינוי המתחם ומעבר לישיבת נר שמואל לשטח  481במגרש 

 שקיבלו בשכונה ג'.
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 סיום פרסום שניג. 
 

  580541548כולל ישראל בית שמש ע"ר  .1
  39רח' עין גדי  34277ח' גוש  835תב"ע בש/ 201מגרש 

 בניה בקומה ג' מעל גג גני ילדים להקמת בית כנסת.מ"ר זכויות  400 

עיקבה את ההחלטה לאור הודעת היועמ"ש על  12.9.12מיום  42מליאה מן המניין  !!!! 
       קיום התנגדות

  580531218ע"ר  –חסד ברמה לע"נ מורדכי ושרה ניסני בית שמש  .2
 19נחל אוריה  ,22חלקה  34276גוש  ,853תב"ע מי/במ/ ,516מגרש 

 .להקמת בית כנסת –מ"ר זכויות בניה על גג מעון ילדים  150
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 העירייה מנכ"ל

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 

 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 סמנכ"ל  –מר דוד סיטבון 
  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 סגן ראש העיר –מר דוד ויינר 

 84ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  


