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 כ"ו חשון תשס"ו         

  0005נובמבר  09         

  05ועדת הקצאות מס' 

 09.00.05תאריך 

 

 סמנכ"ל העירייה - מר דוד סיטבון  נוכחים : 

 גזבר העירייה - מר אריה ברדוגו   

 מהנדס העיר  - מר דניאל צרפתי   

 מח' נכסים - מר אבי כהן   

 אדריכלית העיר  - הגב' יעל היימן   

 מבקר העירייה -ר אביטל בן ברוךמ  

 יועמ"ש עירייה -עו"ד מיקי גסטוירט  נעדר : 

 

 הועדה ערכה שמוע בנושאים הבאים : 

 

 :  מגרש טניס .0

 משקיף –מר ישראל פרץ  –נוכחים 

 ס/רה"ע משקיף  - מר מאיר בלעיש  

  0500060609   006609595 00/0רח' דליה  - מר איגור בידני  

 0500909960  006601900/א', 01רח' דליה  - מר שלמה אהרון  

 

העמותה הפעילה עד היום את המגרשים הקיימים ובעת שפורסם מכרז לאזור המגרשים הם  .א

 פוש מקום חלופי. יהחלו בח

 ₪.  090-050עבור חודש חוגים תשלום  –תלמידים  090קיימים  .ב

 מאמנים מקבלים שכר מהעמותה.  .ג

 מתקני מקלחות.  -מגרשים תקניים  1ינים להקים ימעונ .ד

 אלף דולר  900של תורמים, סדר גודל  –מקורות מימון  .ה

 מעוניינים לתרום לקהילה למעוטי יכולת ולהפעיל עבורם חוגים בממון העמותה.  .ו

 שעות פעילות כיום אחה"צ מעוניינים להפעיל גם בתי ספר בבוקר.  .ז

 מעוניינים בשיתוף פעולה עם הרשות ולפעול ע"פ הנחיות הרשות.  .ח

 ניינים לקבל שטח בסמוך למיקום הקיים כדי שתהיה נוחות מרבית לתושבים.  מעו .ט

 

 :  קרית חינוך .0

 

 6609959   6601190 99נוכחים : מר רזיאל ויזל, רח' פתח תקווה ירושלים 

 
 קרית חינוך לבנות ברמת בית שמש א'.  –דונם  00הקצאה שך 

ות מקלט לבנות במצוקה בנגוד הועדה ערכה שמוע בעקבות מידע כי העמותה מעוניינת לבנ

 להקצאה. 

הובא בפני חברי הועדה מכתב מטעם העמותה המבהיר כי העמותה חוזרת לכוונתה המקורית 

ומייעדת את ההקצה לקרית חינוך לבנות במתכונת דומה למוסד של הבנים הקיים, כפי שנקבע 

 ע"י ועדת הקצאות. 

 



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש    

 
 

 

  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

 00- 6600099 פקס'  6600099-00טל' 

 00נחל שורק כתובת המשרד: 

 קבלת קהל

 09:00-05:90 9:90-00:00רביעי  9:90-00:00שני  

 

 מנהלת רמת בית שמש 

 

 :ביכ"ס  –קהילת בני הישיבות  .9

 משקיף  –חבר מועצת העיר  - ויינר נוכחים : מר דוד 

 משקיף  –חבר מועצת העיר  - מר משה מונטג  

 משקיף  –חבר מועצת העיר  - מר אלי גינביום  

 00-6669005, טל'  5/09אוריה  - וויניגר מר  

 

 הקהילה מתפללת כיום במתחם בי"ס אהבת ישראל 

 500ראל ברח' נחל שורק מגרש מעוניינים לבנות ביכ"ס על מגרש הכדורסל של בי"ס אהבת יש

 מגרש כדורסל אחר. ומסכימים לבנות 

שברח' נחל משמר במקום ישיבת מיר מאחר ואינו נמצא על  509לא מעונים בהקצאה במגרש 

 הדרך אלא במקום מוסתר יחסית ורחוק מעט מהאזור שבו שוכנים המתפללים. 

 

 :  בתי כנסת – 109מגרש  .1

 ף משקי - מר דוד ויינר  נוכחים :

 משקיף  -  מר משה מונטג 

 משקיף  -  מר אלי גרינבוים 

  0509-095096טל  50עמ' חסד ואמת נפגשו רח' ריב"ל  -  מר שמעון אלבז 

  0505-909000 99/01עמ' חסד ואמת נפגשו רח' נהר הירדן  -   מר סבאג

  00-6665619טל  0ועד השכונה רח' ריב"ז  -  הרב יעקב ראם 

 00-6669950טל  59/0עמ' חניכי הישיבות רח' ריב"ל  -  מר אמציה דינאי 

  00-6666999טל  09עמ' חניכי הישיבות רח' ריב"ז  -  מר דוד שטיין 

 00-66609990 0/9עמ' משכן התורה רח' ריב"ל  -  מר משה אלחדד

  00-6600001 5/5עמ' חסד ואמת נפגשו רח' ריב"ל  -  ר' יוסף קינן 

 0501000510פ.  6660010טל  9/0עמ' האש שלי רח' טרפון  -  יובל דיין מר 

  666960טל  5/0עמ' תיקון עולם רח' ריב"ל  - מר אהרון שוקרון 

 0501000506פ.  1/1עמ' האש שלי רח' ריב"ל  -  מר אורן עומרי 

 

  –עמותת תקון עולם  .א

 ביכ"ס לעדה המרוקאית ברמת בית שמש ב'.  (0)

 . 00יה בגינה ברח' ריב"ל נמצאים בחריגת בנ (0)

 משפחות.  90המנין מונה  (9)

 מוכנים להשתלב עם עוד עמותות.  (1)

 . 109שנים במקום ומעונינים בהקצאת שטח לביכ"ס במגרש  5קיימים  (5)

  –עמותת האש שלי  .ב

 ביכ"ס ברסליב .  (0)

 חלקם עברו לאלעד ומאלעד לבית שמש.  –מרכז ראשון בצפת  (0)
  בנים. 50 –צקיימים בי"ס הנחל מיכה  (9)

 תלמידות.  00מקיימים בי"ס לבנות ברח' אלעזר  (1)

 וביכ"ס. מ"ר לבנות תלמוד תורה  900 -מעוניינים ב (5)

חוזר בתשובה ולא קיים מקום להתפלל בעבורם בשכונה מאחר ולא מקבלים צבור  (9)

 אותם לשאר המנינים. 

 הוצגו חתימות תושבים בעד הקהילה.  (0)
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  –עמותת חסד ואמת נפגשו  .ג

 נה. שנים בשכו 1קיימים  (0)

 אברכים.  99מקיימים כולל עם  (0)

 מפעילים מוסדות חסד לקהילה.  (9)

 בדירה שכורה.  50נמצאים ברח' ריב"ל  (1)

 בעלי תשובה בסגנון ברסליב המעוניינים במנין נפרד משלהם.  (5)

 

  –נציגי דיירים  .ד

מתנגד מסיבות שונות להקצאה לעמותת ברסליב השונות מאחר ואינן הולמות את אופי ואורח 

 השכונה. 

לה אולם מבהיר כי אין רב לקהילה המוביל ומנחה אותה, והם מוכן לקבל אותם במנינים לתפי

 מביאים לשכונה צבור שאינו לרוח המקום. 

 

   -נציגי חניכי הישיבות  .ה

לקהילה הגדולה ביותר של כדי למצוא משכן קבע  109מעוניינים בשטח בר' צדוק מגרש 

 הליטאים במקום. 

כדי לקיים את כל מוסדות הקהילה הכוללים בית הוראה  109במגרש  הם מעוניינים בכל השטח

 ובית מדרש. 

 לאור התפתחות הקהילה ושילובם עם מוסדות אורחות צדיקים והכתרת הרב הגר כרב הקהילה. 

 הוצגו חתימות תושבים בעד מסירת השטח לקהילה. 

 

  –הרב ויינר דוד  .ו

מים מאז קום השכונה ומשרתים צבור גדול מעוניין להקצות לחניכי הישיבות כיוון שהם קיי

 יותר. 

 

  –הרב גרינבויים  .ז

הבהיר כי עמותת ברסלב פועלת בשעות הלילה באופן שיפריע לתושבים ויגרום לסכסוכים 

 מיותרים. 

התושבים של עמותת ברסלב שוכרים במקום ואינם בעלי הדירות קיים פחד גדול של הצבור 

 שמאיים על הקיום של אופי התורני של השכונה.  מפני הצבור הברסלבי החוזר בתשובה

 

 

 רשמה : יעל היימן       

 

 

 תפוצה : נוכחים 
 ראש העיר –העתקים : מר דניאל וקנין 

 05תיק ועדת הקצאות מס'   

 

 

 

5.  
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