עיריית

בית שמש

בס"ד
לשכת מנכ"ל

פרוטוקול שמיעת התנגדויות ועדת הקצאות מס'  02מיום 02.8.22

נוכחים

מר אבי שטינמץ
מר דוד סיטבון
עו"ד מיקי גסטוירט
מר דניאל צרפתי
גב' יעל היימן
מר ישראל פרץ

 מנכ"ל העירייה סמנכ"ל העירייה יועץ משפטי מהנדס העיר אדריכלית העיר מזכירת הועדה -מנהל משק חינוכי

נעדר

מר אריה ברדוגו

 -גזבר העיר

 .1שמיעת התנגדויות לפרסום מוסדות חינוך מתאריך 11.8.11
א .התנגדות מוסדות "מגן הלב" להקצה עבור עמותת "שמע קולנו" ועמותת "סולם"
נציגי המתנגדים :
מר ישראל קורניק -ארלוזורוב  88חיפה – 11101851551
מר יוסי בר – הגפן  88רכסים 11107861111 ,1509859111
מר חנוך דרנגר – שפת אמת  58בית שמש ,11108555858 ,פ9991568-
הוצגו הסיבות להתנגדות מצד מוסדות "מגן הלב" למסמך ההתנגדות שהוגש לועדה:
.1
.8
.5
.5

מוסדות "מגן הלב" קיימים מספר רב של שנים במקום ומשרתים צבור גדול ,יחסית
לעמותות "סולם" ו"שמע קולנו".
מוסדות "מגן הלב" פינו עבור הרשות את גן "שורשים" אולם לא נעשה כל שימוש
במבנה.
העמותה מבקשת לקבל את הקריטריונים להקצאה עבור מוסדות "מוכר שאינו רשמי".
העמותה מציינת כי המבנה המוצע במסגרת ההקצאות לעמות "מגן הלב" ברח' רמב"ם
אינו עונה לדרישות בטיחות לילדי החינוך המיוחד.

הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא.
א .תבדק אפשרות להחלפה בין המבנים של "שמע קולנו" ו0או "סולם" ו "מגן הלב" באופן
שהמבנים יענו על דרישות העמותה.
ב .יקודם באופן חיובי המלצה למקום קרוואנים למוסד במסגרת מגרש  551ברח' בן עזאי
לשנת תשס"ו.

בית שמש

עיריית

בס"ד
לשכת מנכ"ל
ב .התנגדות מר מיכאל שטרית להקצאה עבור עמותת "נודע בשערים" ועמותת "מוריה".
פרטי המתנגד  :שדרות הירקון  1801בית שמש .9918966
הוצגו הסיבות להתנגדות מצד מוסדות "תורת אליהו" בנוסף המסמך ההתנגדות שהוגש לועדה
" .1תורת אליהו" הינו מוסד ייחודי במחינת שיטת לימוד הן לגבי בנים – קריאה מגיל טרום חובה
בשיטת ת"ת והן אצל הבנות בי"ס מוזיקלי ,ועל כן פתרון למבנה שאינו פותר גילאי  5-5אינו
רלוונטי.
 .8עמותת "נודע בשערים" לא הציגה מסמך לניהול תקין ולכן לא ניתן להקצות עבורה.
 .5קיימת עתירה בבית משפט ועל כן לא ניתן לקבל החלטה לגבי הקצאת המבנה לעמותות אחרות.
הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא :
 .1המבנה הקיים שהוצע למוסדות עונה לתלמידי גן עד ח' כאשר הרשות אינה מספקת פתרונות
לגילאי טרום חובה .המוסד החליט שלא לעבור ומשום כך פורסם המבנה לעמותות אחרות.

הרשות תפעל לאיתור מתחם ראוי למוסד במסגרת מגרש  815בשכונה א' במסגרת מגרש  517בשכונה
ב' בהתאם להמלצת יועצי תשתיות באגף ההנדסה למיקום קרוואנים לשם הפעלת המוסד בשנה זו.
נציגי המתנגדים :
יוליארד – אמרי אמת  8בית שמש  999891פ9991965 -
דריפוס – נחל ניצנים  1בית שמש  9991556פ9991965 -
הוצגו הסיבות להתנגדות מצד מוסדות "תורת הבית" בנוסף למסמך ההתנגדות שהוגש לועדה.
 .1בפועל  861תלמידים ממוקמים בגנ"י במגרש  515ובמבנים ניידים במתחם  515אולם כעת הוקצו
הגנים לעמותת "עץ הדעת" ואין לתלמידים לאן לפנות.
 .8למוסד קיים אישור ממשרד החינוך לפצול סמל מוסד מ"תורת הבית" בית שמש לסניף רמת בית
שמש.
 .5בבקשתם לקבל את המבנים בנחל נועם במגרש  515מאחר והם ותיקים יותר ממוסדות "נודע
בשערים" ו"מוריה".
הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא :
 .1בפני העירייה לא הונח האישור לפיצול הסמל ועקב כך נמנע מהמוסד לקבל מבנה בשלב פרסום
הקצאות למבנים.
 .8מממוסד "תורת הבית" הינו מוסד פטור ואילו ת"ת "נודע בשערים" ות"ת "מוריה" הינם בגדר
מוסד מוכר שאינו רשמי.

עיריית

בית שמש

בס"ד
לשכת מנכ"ל
ד .התנגדות מוסדות "בנות הדסה" להקצאה עבור עמותת "מעין החינוך התורני" .
נציגי המתנגדים :
אליהו כהן שפת אמת  909בית שמש  , 9991171פ – 9991171
יואב דלאל מהרי"ל דיסקין  ,81בית שמש טל' 9991115 ,9991115
הוצגו הסיבות להתנגדות מצד מוסדות "בנות הדסה" בנוסף למסמך ההתנגדות שהוגש לועדה:
א .לא הוצע פתרון חלופי לגילאי  5-5עבור המוסד שנמצא במקום מזה  1שנים.
ב .מבקשים קרוואנים לחצר המוסד בנחל ערוגות.
הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא:
א .העירייה אינה פותרת מבנים לגילאי  5-5ואילו במוסדות רשת המעין מאכלסים גילאי
חובה את המקום.
ב .המבנה אושר לעמותת "מעין החינוך התורני" והם דורשים את המבנה חזרה לרשותם.
ג .מדיניות הרשות שלא למקם מנ"דים בחצרות הקיימות למוסדות בנחל ערוגות.
ה .התנגדות מוסדות גנ"י בית יעקב גולדקנוף להקצאה עבור עמותות שפורסמו בתאריך .0.11
נציגי המתנגדים :
אריה שצ'רנסקי – בליליוס  7ירושלים טל'  7878881פ1581881 -
הוצגו הסיבות להתנגדות מצד מוסדות "בית יעקב" גולדקנופ בנוסף למסמך ההתנגדות שהוגש
לועדה:
א .העמותה לא קיבלה מבנים במסגרת רמת בית שמש א'.
ב .מבקשים מבנים ל 5 -כיתות גנ"י ובמידה ותתקבל בקשתם יסירו את ההתנגדות.
הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא :
העירייה הקצתה מבנים רבים ברחבי העיר לעמותה הנ"ל וכן שטח למנ"דים ברמב"ש א'.
ו .התנגדות מוסדות "מרכז חינוך עצמאי" להקצאה עבור עמותת "באר מרים".
לא הופיעו נציגי המתנגדים לדיון – נמסר מסמך התנגדות.
הוצגה עמדת נציג אגף החינוך בנושא :
החוזה הקיים פג תוקפו ב51.6.11 -
ההקצאה ל 9 -כיתות במבנה פורסמה גם ב 81.6.11 -ואושרה בועדת הקצאות מס' 19

העתק :

מר דניאל וקנין  -ראש העיר
נוכחים בישיבה
תיק ועדת הקצאות
הקצאות שמיעת התנגדויות

רשמה  :יעל היימן

