בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר

ג' אייר תשס"ו
 01מאי 0009

סכום דיון – ועדת הקצאות מס' 91
מיום 05.4.09

נוכחים :מר דוד סיטבון – מנכ"ל העירייה
מר דניאל צרפתי -מהנדס העיר
מר אבי כהן  -מנהל מח' נכסים
גב' טלי קרבלו -מתמחה יוע"מ
גב' יעל היימן – אדריכלית העיר
הרב ויינר – חבר מועצת העיר
נעדרים :מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה
עו"ד מיקי גסטוירט-יוע"מ עירייה
סוכם:
 .1הסתיים פרסום ארוך מיום  – 0.0009עמותות חן הנחל ולמען אחי.
החלטה  :הפרסום מאושר מאחר ולא הוגשו התנגדויות הנושא מופנה לטיפול יוע"מ להכנת חוזה.
 .0מגרש  491נהר הירדן פינת ר' יהושע תב"ע מי 959/א' – לאחר אישור חלוקת המגרש במשרד
החינוך ניתן להמליץ לעמותות הבאות –
החלטה  :א .עמותת סקוורא –  050מ"ר מעל גג גנ"י – ביכ"ס.
ב .עמותת ז'מיגרד –  050מ"ר מעל גג גנ"י – ביכ"ס.
ג .עמותת מכנובקא –  050מ"ר מעל גג גנ"י – ביכ"ס.
התכנון יבוצע ע"י אדר' מיקי זיידמן שהחל בטיפול מול משרד החינוך ,זכויות
הגגות ישמרו לעירייה לשלוב עמותות נוספות ,על העמותות להשלים חוברת לקראת
פרסום.
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
YAELHAI@010.NET.IL
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-10:00רביעי 19:00-15:90 9:90-10:00
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 .9שומרי אמונים – מגרש  – 410ר' אלעזר רמב"ש שכונה ב' – גג גנ"י  050מ"ר :
החלטה  :ניתן להמליץ לעמותת שומרי אמונים להשלמת חוברת לקראת פרסום.
 .4אוהל יעקב – מגרש  405נחל גילה רמב"ש שכונה א' :
במבנה ישולבו גנ"י שיוקמו על ידי העמותה לטובת הקהילה כתנאי בחוזה.
החלטה  :ניתן להמליץ לעמותה על השלמת חוברת לקראת פרסום.
 .5ת"ת – אבי עזרי :
גג גנ"י  050מ"ר מגרש  409נחל נועם תב"ע  999רמב"ש שכונה א' עבור גנ"י.
החלטה  :ניתן להמליץ לעמותה על השלמת חוברת לקראת פרסום.

רשמה :הגב' יעל היימן
תפוצה :נוכחים
העתקים :מר דניאל וקנין – ראש העיר
מר אריה ברדוגו -גזבר העירייה
עו"ד מיקי גסטוירט-יוע"מ לעירייה
מר אילן אוזן – מח' נכסים
תיק ועדת הקצאות פרוטוקולים
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