בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר
י"ז כסלו תשס"ו
 09דצמבר 0005

פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 09
תאריך 90.00.05
נוכחים  :מר דוד סיטבון  -סמנכ"ל
מר אריה ברדוגו  -גזבר העירייה
עו"ד מיקי גסטוירט -יועמ"ש
 מנהל מח' נכסיםמר אבי כהן
הגב' יעל היימן  -אדריכלית העיר
מר משה מונטג  -חבר מועצת העיר
נעדר – מר דניאל צרפתי  -מהנדס העיר
 .0מוסדות תורת אימך  0גנ"י מגרש  309תב"ע : 959
החלטה  :המלצה למליאה לאישור לאחר שהסתיימה תקופת הפרסום הקצר.
ההקצאה היא לשנת תשס"ו
 .0ועדת הקצאות מס'  – 09תקון פרוטוקול :
החלטה  :בעקבות החלטת מליאת מועצת העיר מתאריך  09.00.05יוקצה לעמותת חניכי
הישיבות  950מ"ר במקום  050מ"ר במגרש  309תב"ע .959
 .9החלטות משמוע שהתקיים בועדת הקצאות מס'  05מתאריך 00.00.05
א .מגרשי טניס – ממליצים על פרסום הקצאה במסגרת פארק קק"ל ע"פ תוכניות
שיאושרו באגף ההנדסה בכפוף להסכם הפעלה שיגדיר מס' תחומים :
( )0שעות פעילות לטובת הקהילה בחינם.
( )0ממון חוגים למעוטי יכולת.
החלטה  :מאושר.
יועמ"ש – נמנע.
ב .קרית חינוך לבנות – מגרש  00 – 500דונם תב"ע :995
החלטה  :מאושר בהתאפ לדווח מצד העמותה.
ג .קהילת בני הישיבות – ביכ"ס מגרש  509תב"ע 995
החלטה  :מומלץ על פרסום הקצאה במגרש  509בשטח  500מ"ר בכפוף לחלוקה
שתאושר באגף ההנדסה.

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

בס"ד
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אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר

ד .מגרש  – 309תב"ע  959בתי כנסת :
לאור השמוע שהתקיים בתאריך  09.00.05הומלץ על שינוי החלטה מפרוטוקול ועדה
מס' – 09
( )0לעמותת חניכי הישיבות ינתנו זכויות בניה של  0000מ"ר על  900מ"ר
מגרש מאחר והעמותה כוללת מוסדות ת"ת ובית הוראה בנוסף לבית הכנסת
והינה הקהילה הגדולה ביותר באזור.
( )0לעמותת תקון עולם – הקיימת במקום למעלה מ 5-שנים ומשרתת את
הקהילה המרוקאית במקום ינתנו  050זכויות בניה בשתוף עם קהילת חניכי
הישיבות.
החלטה  :מאושר.
 .3עמותת למען אחי – מגרש  509תב"ע : 995
העמותה מקיימת פעילות חסד למען תושבי השכונה
החלטה  :המלצה למלוי חוברת לקראת פרסום.

רשמה  :יעל היימן

תפוצה  :מר דניאל וקנין  -ראש העיר
מר דניאל צרפתי  -מהנדס העיר
תיק ועדת הקצאות מס' 09

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

