בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר
ז אדר תשס"ו
 70מרץ 6772

סכום דיון ועדת הקצאות מס' 07
מיום 62.6.72

נוכחים :מר דוד סיטבון  -סמנכ"ל העירייה
מר אריה ברדוגו  -גזבר העירייה
 מהנדס העירמר דניאל צרפתי
הגב' יעל היימן  -אדריכלית העיר
נעדרו :עו"ד מיקי גסטוירט – יועמ"ש עירייה

 .1החלטות הועדה יאושרו בועדה הקרובה ע"י היועמ"ש
 .6העמותות :
א .ביאלה לענטשנא – מקדש דוד – הוקצה בישיבה מס'  62הקצאה זמנית במגרש ,612
העמותה אינה מעוניינת בהקצאה זו.
החלטה  :מבטלים את הקצאה זמנית במגרש .612
ב .תפארת רשב"י – בקשה להקצאה ע"ג גני ילדים במגרש  071תב"ע בש 101/פינת רחובות
הארבל ודרך רבין –  657מ"ר
החלטה  :העמותה תשלים חוברת מול מח' נכסים בטרם פרסום.
ג .עמותת למעלה מן השמש – תיכון בית יעקב ויינגרטן.
בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה מס'  62הוסכם כי הרשות תיאות להקצות לעמותה חצי
דונם לצורך קידום בניה עצמית.
החלטה  :השטח שיופקע מהעמותה יותיר  1/6דונם לרשותה בהתניה כי תוך חצי שנה
יוגשו תוכניות לפיתוח ובניה על השטח.
ד .ב.צ  – 0עמותת בריתי שלום – חניכי הישיבות
לעמותה הוקצתה זכות שימוש במבנה בי"ס במגרש  610בשכונה ב'
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החלטה  :העמותה תוזמן לבטול ההקצאה.
ה .ביב"ס חב"ד – משכן מנחם – הוקצה בעבר חצי דונם במגרש  672העירייה בינתה את
המגרש באופן מלא ועל כן מעוניינת להקצות לעמותה  1/6דונם בשטח הסמוך ,מגרש .610
החלטה  :העמותה תוזמן לביטול וחידוש הקצאה במקום אחר.
ו .מגרש  – 670שכ' ב' חלוקת השטח לעמותות הבאות להלן ההחלטה בכפוף לסכום ישיבה
עם מר אלי אבוטבול מ62.6.72-
החלטה  :אורח לצדיק חניכי הישיבות – שטח  057מ"ר – זכויות בניה  1777מ"ר ב5-
קומות ,קיר משותף עם תיקון עולם.
תיקון עולם – שטח  657מ"ר – זכויות בניה  157מ"ר – בקומה אחת קיר משותף
עם חניכי הישיבות.
חסד ואמת נפגשו – שטח  077מ"ר – זכויות בניה  677מ"ר ב 6 -קומות
ז .מגרש  676שכונה ב' – האש שלי –  057מ"ר בכפוף לסכום ישיבה עם מר אלי אבוטבול מ-
62.6.72
החלטה  :החלק שבוטל מההקצאה של ראדושיץ יוקצה לעמותת האש שלי.
ח .ארגון הצלה – בקשה להקצאה במגרש  516פינת לכיש  /שורק
החלטה  :הועדה רואה צורך להותיר את המגרשים שטרם הוקצו בשכונה א' לשרותים
נדרשים ביותר כגון גנ"י ובתי כנסת וע"כ אינה ממליצה על הקצאה לארגוני חסד שונים.

רשמה  :הגב' יעל היימן

תפוצה  :נוכחים  ,נעדרים
העתקים  :מר דניאל וקנין – ראש העיר
תיק הקצאות  -פרוטוקולים
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