בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
משרד אדריכלית העיר
י"ד שבט תשס"ו
 10פברואר 0009

פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 09
מיום 06.01.09
נוכחים  :מר דוד סיטבון  -סמנכ"ל העירייה
מר דניאל צרפתי  -מהנדס העיר
עו"ד מיקי גסטוירט -יועמ"ש עירייה
הגב' יעל היימן  -אדריכלית העיר
נעדרו :מר אריה ברדוגו  -גזבר העירייה
 מנהל מח' נכסים עירייהמר אבי כהן
 .1מוסדות עמותת אוהל שלמה – תב"ע בש 09/ב' מגרש  500 – 9מ"ר
נוכחים  :מר אלי בלוקה טל' 0550-505500
א .נציג העמותה הצהיר כי קיים חוזה – הוסכם כי החוזה יוצג לרשות לעיון.
ב .כמו כן הציג נציג העמותה כי קיים לעמותה תקציב לבניה שנאסף בסך  100אלף .₪
החלטה  :יבוצע נוהל הקצאות ע"פ הנדרש – מלןי חוברת  /פרסום /ואישור.
 .0עמותת נוה צדק בני עקיבא – תב"ע בש 09/ב' מגרש  500 – 9מ"ר
נעדר  :מר פיני כהן טל. 0509-615661 -
א .נציג העמותה לא הופיע לפגישה בשיחה טלפונית הובהר כי אינם מעוניינים בהקצאה.
החלטה  :בטול ההקצאה
 .9עמות אוהל עפרה – גג גנ"י מגרש  019תב"ע בש – 199/מגדל המים  050מ"ר.
נוכחים  :מר אילן כהן – שמעון  55טל00-6600015 -
הרב פנחס מזוז – יצחק רבין  1/19טל00-6619005 -
מר מדיזדה יהודה – ביאליק  90/1טל006615090 -
מר אריה זכריה שרון – הגליל א – 15/טל0509-519515 -
בקשת נציגי העמותה להשאר במקום מאחר והוא מקום מרכזי מבחינת באי בית הכנסת.
הובהר ע"י נציגי הרשות כי במקום יבנה אולם ם מופעים והתכנון לא מסדיר אפשרות של בנית
ביכ"ס במקום .
העמותה הציגה כחי אינה מעוניינת לבנות ע"ג גנ"י אלא בשטח ,הוצע ע"י ועדת ההקצאות למקם
בסמוך לגנ"י חצי דונם לטובת בניה לעמותה.
החלטה  :העמותה תבדוק את המיקום המוצע ותתחזור עם תשובה לועדה הקרובה.
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
YAELHAI@010.NET.IL
כתובת המשרד :נחל שורק 9
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

 .5הועלה ע"י היועמ"ש כי הקצאות שבוצעו ע"י מטה יהודה ונרכשו ע"י העמותה ממינהל מקרקעי
ישראל אין צורך בהקצאה חוזרת.
החלטה זו מתייחסת למגרשים  515ו 515-בתב"ע מי/במ' 959בשכונה רמב"ש ב' שנכרשו ע"י
זכותה דרמא.
החלטה  :הועדה מאשרת את חו"ד היועמ"ש.
 .5עמותת אוהל פרידה – מגרש  506תב"ע מי 959/שכ' דיור להשכרה לעמותה הנ"ל הוקצה
המגרש במטה יהודה.
החלטה  :הועדה מאשרת את ההקצאה ותפעל ע"פ נוהל הקצאות לפרסום ואישור במקביל לכך
שהעמותה תפעל לביטול הרישום במנהל על מגרש .509
 .9מוצא מים – הוקצה גג ענ"י במגרש  – 599כרגע מתבצעת ע"י הרשות בנית גן הילדים.
החלטה  :מיקום זמני עד לבנית הגן – קצה רחוב נחל נחשון.

רשמה  :הגב' יעל היימן
תפוצה  :נוכחים
העתקים  :מר דניאל וקנין  -ראש העיר
מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה
 מנהל מח' נכסים עירייהמר אבי כהן
מר אילן אוזן  -מח' נכסים
תיק ועדת הקצאות מס' 09
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
YAELHAI@010.NET.IL
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-10:00רביעי 19:00-15:90 9:90-10:00

