בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר

י"א אייר תשס"ז
 06אפריל 0000

סכום דיון ועדת הקצאות מס' 44
מיום 11.4.00
נוכחים :עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר דניאל צרפתי
מר אריה ברדוגו
מר אבי כהן
מר אביטל בן ברוך
מר ויינר דוד
הגב' יעל היימן
נעדר :עו"ד מיקי גסטוירט

 מנכ"ל העירייה סמנכ"ל העירייה מהנדס העיר גזבר העירייה מנהל מח' נכסים לעירייה מבקר המדינה חבר מועצת העיר אדריכלית העיר -יועמ"ש לעירייה

סוכם:
 .1שמוע:
א .עמותת ביכ"ס ספרדי רמב"ם – מגרש  401שכ' א' –
זומן נציג העמותה מאחר והתקבל מידע כי העמותה התפרקה
נציג העמותה לא הגיע לדיון בפני הועדה
החלטה :מאחר והמידע בדבר פרוק העמותה נבדק מול נציגי העמותה והתברר
כנכון ,ההקצאה מבוטלת.
תשלח הודעה בדואר רשום על בטול
הקצאה.
ב .עמותת בוסטון – מוסדות דרבינו משה – מגרש  516שכ' א' -
זומן נציג העמותה מאחר ולא בוצעה כל פעילות לקידום ההקצאה.
נציג העמותה לא הגיע לדיון בפני הועדה.
החלטה :מאחר ולא בוצעה כל פעילות ע"י העמותה ,לקידום ההקצאה במהלך 9
שניםוהעמותה סגרה חניות למטרת ביכ"ס למטרת ביכ"ס ומפעילה
אותם בנחל שורק ,ההקצאה מבוטלת.
תשלח הודעה בדואר רשום על בטול ההקצאה.

ג .עמותת עוז והדר – עמוד החיים מגרש  490שכ' ב' –
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
דואר אלקטרוני
YAELHAI@010.NET.IL
TAMARBI@012.NET.IL
קבלת קהל  -שני  9:90-10:00רביעי 19:00-15:90 9:90-10:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר

זומן נציג העמותה מאחר ולא בוצעה כל פעילות לקידום ההקצאה.
הופיע נציג העמותה מר חנוך דרנגר – פ' – 0504150190
נציג העמותה הבהיר כי העמותה נסתה להתאחד עם העמותות הנוספות שקבלו
הקצאה בסמיכות ,אולם הנסיון לא הצליח ועל כן העמותה מעוניינת להתקדם
באופן עצמאי.
הובהר כי נדרשת התקדמות בלו"ז קצר להשלמת הליכי ההקצאה.
החלטה :העמותה נדרשת להשלמת הליכי ההקצאה בלו"ז של חודשיים
 .0מדרשת בית שמש – גוש  5000חלקה :0
מדרשת בית שמש מבקשת להקים מבנה לחדרי פעילות וסדנאות בסמוך לביהכ"ס "שערי
תפילה" בו היא מקיימת היום פעילות הדרכה למורשת העיר בית שמש.
פעילות העמותה מבורכת ומשרתת את כלל תושבי העיר.
החלטה :מאושרת זכות שמוש בביכ"ס "שערי תפילה"
כמו כן מאושר שטח של  1504מ"ר גוש  5000חלקה  0בסמוך לביכה"ס ברח'
שביל האשל לבניה של  1000מ"ר בהתאם לפרוגרמה ,להמשך הליך ההקצאה.

רשמה :הגב' יעל היימן
תפוצה :נוכחים
 ראש העירהעתקים :מר דניאל וקנין
עו"ד מיקי גסטוירט  -יועמ"ש לעירייה
 מח' נכסים לעירייהמר אילן אוזן
תיק ועדת הקצאות מס' 44
תיק ועדת הקצאות פרוטוקולים

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
דואר אלקטרוני
YAELHAI@010.NET.IL
TAMARBI@012.NET.IL
קבלת קהל  -שני  9:90-10:00רביעי 19:00-15:90 9:90-10:00

