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 61ועדת הקצאות מס' 
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 מנכ"ל העירייה –ד מתתיהו חותה עו"נוכחים: 
 סמנכ"ל –מר דוד סיטבון  
 יועמ"ש –עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר העירייה –מר אביטל בן ברוך 
 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 
 אדריכלית העיר –גב' יעל היימן 

 
 

נחל לוז  – 407 מגרש – 580384097ע"ר  דחסידי ביאלא בית שמש חלקת יהושעת מוסדו .1
  רפאים פינת

 הסתיים מועד הפרסום ולא הוגשו התנגדויות.
 : מאושר להמשך הליך לאחר פרסום ללא התנגדויות.החלטה

 
 

  א' 25 שביל החרובים – 310מגרש  – 580318731 בית שמש ע"ר הדר יעקב מרכז תורני  .2
 מועד הפרסום ולא הוגשו התנגדויות.הסתיים 

 : מאושר להמשך הליך לאחר פרסום ללא התנגדויות.החלטה
 
 

 580443984 -נחל עין גדי  – 201מגרש  –בי"כ רמת שילה  .3
מאחר ולא ניתן לאשר קומת מרתף מתחת לגני ילדים ע"פ הנחיות משרד החינוך, הוחלט 

תף וקומה א' לעמותה יוקצו על שינוי החלטת הועדה כך שבמקום להקצות קומת מר
 קומות א' + ב' לעמותה.

בתי כנסת אשכנזי  2-: מאושר להמשך הליך להקצאת קומות א' וב' לעמותה להחלטה
 ה ג' תישאר לרשות לאפשרות עתידית להקצאה.וספרדי כאשר האופציה לקומ

 
 

  שייברחטיבת ביניים רח' הגפן בסמוך ל – 580442796ע"ר  קרן בית שמש .4
 100% –מ"ר  700שטח  4מגרש  110חלקה  5213ותה להקמת משרדים בגוש בקשת העמ

 בניה.
 : מאושר לקידום הליך לרכישת חוברת ופרסום.החלטה

 
 

 רח' הגולן – 580011146  ע"רמעון אמונה   .5
 .מטר 100 – בקשת העמותה להקמת משרדים על גג המעון לטיפול וייעוץ במשפחה

: מאושר באופן עקרוני. היועמ"ש יבדוק את ההליך הנדרש וזאת לנוכח הסכם החלטה
 החכירה שבין הצדדים.
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 רח' נחל לוז – 401מגרש  –גנ"י  –תורת משה ת"ת  .6

 גנ"י חדשים. 2איכלוס 
 : מאושר לקידום הליך לרכישת חוברת ופרסום.החלטה

 
 
 
 
 
 

_______________  _______________  _______________ 
 גב' יעל היימן                 עו"ד מתתיהו חותה          עו"ד מיקי גסטוירט         

 אדריכלית העיר     מנכ"ל העירייה    יועמ"ש                    
 
 

 
 

 גב' יעל היימן : רשמה
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר דניאל וקנין  : העתק

 גזבר –רו"ח אריה ברדוגו  
 מהנדס העיר –יאל צרפתי אינג' דנ

 פרוטוקולים –תיק ועדת הקצאות  


