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 העירייהמנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 )טלפונית( יועמ"ש - ו"ד מיקי גסטווירטע

 משנה ליועמ"ש –עו"ד דקלה כלפון 
 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 

 
 מוסדות חינוך .0

 

 213211211ע"ר - שמעון נטעי .1
 52 רח' אור שמח 11ה , חלק2013ב גוש 03תבע בש/במ/ 55מגרש בצ/
הוחלט על סיור במקום בטרם  009לאחר שימוע התנגדויות במסגרת דיון בוועדת הקצאות מספר  :סטאטוס

 .09.09.05בתאריך  מנכ"ל העיריה יו"ר הועדה קבלת החלטה. בוצע סיור ע"י
 לצורך 000מגרש נים מוואופינוי קרדונם לתלמוד תורה  0שטח של הצבת מנ"דים בהקצאה זמנית ל: בקשה

 .הבניי
מסיור בשטח עולה כי השטח המדובר אינו נמצא בתחום חצר בית הספר תורת עולם ועל כן אין  :החלטה

 מניעה לקדם את ההקצאה.
 מאושר לפרסום שני מאחר ונדחתה ההתנגדות. ,הוועדה דוחה את ההתנגדות

 

 213012511ע"ר  -בעלזא בית שמש מוסדות .5
 03קה חל 2121א גוש 120מי/ 151 מגרש

 .לייעוד בית כנסת ומרכז תורני 99נחתם חוזה עפ"י וועדה  :סטאטוס
 מוסד חינוכי. -.  תוספת ליעודים בהקצאה0: בקשות

 שנה. 05-. הארכת חוזה ל0
 .מאושר תוספת ייעוד והארכת חוזה :החלטה

 

 113תיקון טעות מפרוטוקול  .0
 הצבת מנ"דים

 -הרשאות משרד החינוך .א
 הרשאה כתובת מס' מנדים סמל  שם המוסד

עמותת בדרכי אבותינו  -גור
ע"ר  - בית שמש לחינוך וחסד

590096660 

תב"ע  900מגרש  9 500000
 שכ' מחסיה 090בש/

0000/00/090 

בנות ויזניץ  -מוסדות ויזניץ
 590006590 -ירושלים

תב"ע  000מגרש  0 090009
שכונה  959מי/במ/

 ב'

0000/00/099 

 
 .תוספת למוסד קיים ,מאושר :החלטה
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 מנד"ים .ב 
 כתובת מס' מנדים  יעוד שם המוסד

מוסדות חסידי בעלזא בית 
  590995090 ע"ר –שמש 

  ,959תב"ע מי/במ/ 009מגרש  0 גן ילדים
 0רח' תכלת מרדכי 

 
 מאושר, תוספת למוסד קיים. :החלטה
 
 
 ציבור מבני .5

 
 סיום פרסום ראשון 

 
 213331515 ע"ר , מרכז לטיפול בקהילה מלב"ב  .1

 11 הרקפת , רח'50חלקה חלק מ 2510גוש , 2/05א/03ת/תב"ע , בית שמש
 .מ"ר בנייה עבר פרסום ללא התנגדות 050מ"ר קרקע  500אושרה הקצאה של  סטאטוס:

 בנייה. 000%מ"ר ומתן  000 -ועדה לל שלתשריט שהוג בהתאםהגדלת שטח ההקצאה : בקשה
כנית מדידה לאגף ההנדסה כלית שהוגשה ע"ג תם לתוכנית אדריבהתאמאושר : החלטה

 .להמשך הליך ותיקון פרסום
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –וטבול מר משה אב : העתק

 גזבר  –רו"ח אריה בורדוגו  
 מנהל חינוך חרדי - מר מנחם ברוכמן

  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 

 מח' נכסים –בורצ'נקו אולגה
 000ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות 

 
 


