בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

ועדת הקצאות מס' 011
מיום 01.10.01

נוכחים :עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
מר ניסים כהן – מנהל מח' נכסים
אדר' יעל היימן – אדריכלית העיר

א .סיום פרסום ראשון

 .0מוסדות מסילת אבות – ע"ר 551010155
רמב"ש א' ,מגרש  ,511תב"ע מי/במ ,535/גוש  31015רח' הצדיק משטפנשט 0
סטאטוס :ת"ת .929600 -
בקשה :אישור לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון.
החלטה :מאושר לפרסום שני.

ב .סיום פרסום שני

 .0ס.ו.ל.ם  -סיוע ועידוד לילדים מוגבלים – ע"ר 551065015
בית שמש ,תב"ע בש ,065/גוש  5001חלקה  ,53-51רח' ביאליק 01
סטאטוס :גני ילדים .025999 ,090002 ,909025 -
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.
 .0מכון ברנקו וייס  -חינוך ,חשיבה ,יוזמה – ע"ר 551065155
בית שמש ,תב"ע בש ,065/גוש  5015חלקה  ,0161רח' הרצל 33
סטאטוס :בית ספר .009900 -
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.
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 .3מרכז גני הילדים שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"י – ע"ר 551001063
רמב"ש א' ,מגרש  010תב"ע בש/535/ח ,גוש  31015חלקה  ,5רח' נחל ערוגות 05
סטאטוס :גני ילדים.299050 ,252296,252200 -
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה .בהסכם תהיה התניה המאפשרת לעירייה לפנות את המוסד
משטח המגרש (תוך מציאת פתרון חליפי) גם במהלך התקופה שבה ההסכם יהיה תקף וזאת
במידה ויעלה הצורך להתחיל את בינוי הקבע במגרש
 .1חיי שרה שע"י מורשת דליה – ע"ר 551115310
רמב"ש ב' ,מגרש  ,106תב"ע מי/553/א ,גוש  5050חלקה  ,01האדמו"ר מבעלזא 0
סטאטוס :בית ספר .092000
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.
 .5מוסדות מנוחה וקדושה – ע"ר 551015351
בית שמש ,מגרש ב.צ ,00 .תב"ע בש/במ51/ב' ,גוש  5351חלקה  ,11רח' אמרי אמת 6
סטאטוס :בית ספר .002095
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.
 .6קהילת מעם לועז  -רמת בית שמש – ע"ר 551150151
בית שמש ,מגרש  ,500תב"ע מי/במ ,535/גוש  31011חלקה  ,05רח' נחל לכיש 06805
סטאטוס :בית כנסת.
בקשה :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.
 .1סמינר "שירת מרים" דחסידי גור בית שמש (סמינר פנינת ישראל דחסידי גור בית שמש)-
ע"ר 551551510
בית שמש ,מגרש  300תב"ע בש ,061/גוש  5535חלקה  ,35רח' רבי צדקה 01
סטאטוס :סמינר .099
בקשה  :אישור לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני ושינוי שם מסמינר
פנינת ישראל דחסידי גור בית שמש ל סמינר "שירת מרים" דחסידי גור בית שמש.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.

ג .מוסדות חינוך
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 .0בית יעקב  -דרכי רחל  -ע"ר 551051005
רמב"ש א' ,מגרש  ,010תב"ע בש/535/ח ,גוש  31015חלקה  ,03רח' נחל ערוגות 05
סטאטוס :גני ילדים299009 ,929290 ,926555 ,929906 -
בקשה :חידוש הסכם.
החלטה :המוסד יימלא חוברת פרסום כקבוע בנוהל ההקצאות ( פרסום קצר +ארוך )הפרסום
הקצר יהיה עבור שנת הלימודים תשע"ה ויחתם הסכם שימוש לשנה (ככול שההליך לא
ייסתיים עד  0100102מסיבות שתלויות בעמותה  ,יבוטל תוקפו של ההסכם ותועבר הודעה
למשרד החינוך על כך ).
יצויין שבהסכם תהיה התניה המאפשרת לעירייה לפנות את המוסד משטח המגרש (תוך
מציאת פתרון חליפי) גם במהלך התקופה שבה ההסכם יהיה תקף וזאת במידה ויעלה הצורך
להתחיל את בינוי הקבע במגרש.

ד .מוסדות חינוך – הסבת הקצאות מגורם מפעיל לרשת

 .0עמותת התאחדות תלמודי תורה ע"ר 551310306
רמב"ש א' תב"ע מי/במ ,536/מגרש  ,101רח' נחל לוז 3
סטאטוס :גנ"י סמל255059 ,255950 :
בקשה :גנים אלו פעלו עד כה באמצעות עמותת תורת שלום בית שמש ע"ר ,551506155
מעוניינים להסב את זכות השימוש לעמותת התאחדות תלמודי תורה ,ע"ר .590900909
החלטה :הסבת ההקצאה מעמותת תורת שלום בית שמש לעמותת התאחדות תלמודי תורה
מאושרת עבור גנ"י הנמצאים במנ"דים שבחצר .ההקצאה תמשיך מהמקום בו הופסק
התהליך מול עמותת תורת שלום בית שמש.
מובהר בזאת כי ההקצאה הנ"ל תהיה כפופה להסכם ההפעלה בין עמותת תורת שלום בית
שמש מפעילה ת"ת ובעלת רישיון הפעלה מול משרד החינוך לבין התאחדות תלמודי תורה.
 .0עמותת התאחדות תלמודי תורה ע"ר 551310306
תב"ע בש ,061/מגרש ( 300חלק) גוש  5535חלקה ( 11חלק) ,רח' בן איש חי
סטאטוס :גנ"י סמל.259669 :
בקשה :גן זה פעל עד כה באמצעות עמותת תלמוד תורה תורת חסד ביתר עילית ,ע"ר
( 551355511ברסלב) .מעוניינים להסב את זכות השימוש לעמותת התאחדות תלמודי תורה,
ע"ר .590900909
החלטה :הסבת ההקצאה מעמותת תלמוד תורה תורת חסד לעמותת התאחדות תלמודי תורה
מאושרת עבור גנ"י (מקור חכמה) ,ההקצאה תמשיך מהמקום בו הופסק התהליך מול עמותת
תלמוד תורה תורת חסד.
מובהר בזאת כי ההקצאה הנ"ל תהיה כפופה להסכם ההפעלה בין מוסדות תלמוד תורה
תורת חסד ביתר עלית המפעילה ת"ת ובעלת רישיון הפעלה מול משרד החינוך לבין התאחדות
תלמודי תורה.

 .3עמותת התאחדות תלמודי תורה – ע"ר 551310306
רמב"ש ב' ,תב"ע מי/553/א' ,מגרש  ,106גוש  5050חלקה  ,01רח' האדמו"ר מבעלזא 00
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סטאטוס :גנ"י סמל999006 :
בקשה :גן זה פעל עד כה באמצעות מוסדות תורת אמך בית שמש ,ע"ר  .551116011מעוניינים
להסב את זכות השימוש לעמותת התאחדות תלמודי תורה ,ע"ר .590900909
החלטה :הסבת ההקצאה מעמותת מוסדות תורת אמך בית שמש לעמותת התאחדות תלמודי
תורה מאושרת עבור גנ"י בכיתת בי"ס במבנה ,ההקצאה תמשיך מהמקום בו הופסק התהליך
מול עמותת תורת אמך בית שמש.
מובהר בזאת כי ההקצאה הנ"ל תהיה כפופה להסכם ההפעלה בין מוסדות תורת אמך בית
שמש המפעילה ת"ת ובעלת רישיון הפעלה מול משרד החינוך לבין התאחדות תלמודי תורה.
 .1עמותת התאחדות תלמודי תורה – ע"ר 551310306
רמב"ש ב' ,תב"ע מי/במ ,553/מגרש ( 103חלק) ,גוש  5510חלקה  ,65רח' ר' יהושע
סטאטוס :גנ"י סמל ,060950 ,956500 ,956509 :תלמוד תורה תורת אמך (כתובת ברישיון רבי
יהושע .)00
בקשה :גן זה פעל עד כה באמצעות מוסדות תורת אמך בית שמש ,ע"ר  ,551116011מעוניינים
להסב את זכות השימוש לעמותת התאחדות תלמודי תורה ,ע"ר .590900909
החלטה :הסבת ההקצאה מעמותת מוסדות תורת אמך בית שמש לעמותת התאחדות תלמודי
תורה מאושרת עבור גנ"י במבנה הגנים ,ההקצאה תמשיך מהמקום בו הופסק התהליך מול
עמותת תורת אמך בית שמש.
מובהר בזאת כי ההקצאה הנ"ל תהיה כפופה להסכם ההפעלה בין מוסדות תורת אמך בית
שמש המפעילה ת"ת ובעלת רישיון הפעלה מול משרד החינוך לבין התאחדות תלמודי תורה.

_______________
עו"ד מיקי גסטווירט
יועמ"ש

_______________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

_______________
גב' יעל היימן
אדריכלית העיר

רשמה :יעל היימן

תפוצה :נוכחים
העתק :מר משה אבוטבול – ראש העיר
מר יעקב דהן – מבקר העירייה
תיק ועדת הקצאות – פרוטוקולים – ועדה 000
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