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כ"ז תשרי תשס"ו
 90אוקטובר 0005

ועדת הקצאות מס' 00
תאריך – 00.0.05

נוכחים :

מר דוד סטבון
מר מיקי גסטוירט
מר אריה ברדוגו
מר דניאל צרפתי
מר אבי כהן
הגב' יעל היימן
מר אביטל בן ברוך

 סמנכ"ל העירייה יועמ"ש גזבר העירייה מהנדס העיר מנהל מח' הנכסים אדריכלית העיר -מבקר העירייה

לועדה זומנו  5עמותות לשמוע.
 .0 .0אוהל אברהם  -רפי מלכה – ט 6660699 ,פ6600050 .
מגרש  309תב"ע  959שכ' ב' – ר' טרפון.
הנ"ל הופיע בפני חברי הועדה ועדכן כדלקמן :
א .לא קיימת עמותה פעילה לטובת תושבי השכונה.
ב .לא נעשה דבר מאז  0666בה אישרה מליאת מועצת העיר את ההקצאה.
 .0חומת ירושלים – הרב דבורקס –  0509030099פ099090000 .
מגרש  509שכונה א' גג גנ"י  005מ"ר נחל לכיש.
הנ"ל הופיע בפני חברי הועדה ועדכן כדלקמן:
א .בעבר שימש הרב כרב הקהילה בנחל לכיש.
ב .הרב דבורקס משמש כיום כרב מגיד שעור בישיבה וראש ישיבה בבני ברק.
ג .הנ"ל מכר את דירתו ועזב לבני ברק לצרכים רפואיים.
ד .הנ"ל מעוניין לחזור ולבנות בית כנסת לאחר שיתבטל הצורך בשהיה בבני ברק.
ה .הנ"ל לא ידע כי השטח אושר במליאת מועצת עיר ועל כן לא פעל לקידום הנושא.
ו .לא קיים באזור נחל לכיש ביכ"ס לחרדים ליטאים אלא לאמריקאים בלבד.
ז .קיימת לרב יכולת כספית לבניה באמצעות נדיבים.
החלטה :המלצה למליאה לבטול ההקצאה מהנימוקים הבאים:
כרגע אין הרב שוהה במקום ולא קיימת עמותה פעילה.
בבוא העת באם יועבר תקציב ממשהב"ש להבנית ביכ"ס תבנה הרשות מבנה על גג גנ"י.
 .9ישיבת מיר – הרב ליבוביץ  , 009999000פ5909000 .
מגרש  509תב"ע  995שכ' א' נחל משמר.
זומן מנהל הישיבה אשר הודיע לועדה שלא יופיע מאחר והעמותה הפסיקה לפעול בבית שמש ואין להם ענין
בקידום ההקצאה.
החלטה :המלצה למליאה לבטול ההקצאה מהנימוקים הבאים:
לא קימת עמותה פעילה.
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 .3עמותת שמע קולנו – גן שורשים דיון בהתנגדות.
נציג עמותת שמע קולנו – חנוך אורנשטיין פ , 0509309990 .פ ,005000000 ,כתובת ת.ד 50599 .ירושלים.
העמותה מפעילה מעון שיקומי לגילאי שנה עד  ,9לילדי הגן וביה"ס קיים צהרון.
העמותה מיועדת לילדים לקויי שמיעה  ,כ 90 -ילדים מבית שמש.
ע"פ חוזה המוסד משרת את כלל המגזרים.
נציגי עמותת מגן הלב –
א .חנוך דרנגר – פ ,0509939030 .פ 006660300 .כתובת ת.ד 6909 .בית שמש.
ב .ישראל קורניק פ , 0505030990 .פ 036936030 .כתובת רח' ארלוזורוב  09חיפה.
( )0מציינים שזו השנה החמישית בה הם פועלים בבית שמש.
( )0היום פועלים בבי"ס  6כתות  05תלמידים ,לשנת תשס"ו מתוכננים כ 000 -תלמידים.
( )9היום פועלים בבי"ס "גור" הבנות ,והבנים במבנה שכיר בבית שמש.
( )3בשנת תשס"א קבלו את גן שורשים והשקיעו בו כספים של העמותה ובטוח לאומי.
( )5תרמו לאגף החינוך  ₪ 50,000לרכישת ציוד במהלך שנים  0000ו – .0000
( )9בשנת תשס"ה העירייה בקשה את המבנה אך המבנה היה ריק הבנות אוכלסו " בגור בנות" וסוכם כי
העירייה תקצה מנדים לבנים אולם לא מומשה ההבטחה.
( )0מוסדות מגן הלב מבקשים את מבנה הגן לטובת עילותם.
נציג עמותת ילקוט יוסף –
הרב משה אבוטבול פ 0509000000 .פ 6603990 ,כתובת ת.ד  390בית שמש.
 העמותה פועלת למעלה מ 00-שנים בפעילות סעד ,כולל אברכים ,ובית מדרש ליוצאיאתיופיה.
 בהמלצת הרב עובדיה הוקמו טרום חובה וחובה סה"כ  03ילדים לשנת תשס"ו מתוכננים כ- 50ילדים לגנים  05 +תלמידים לכתה א'.
 הלימודים עד השעה  05:00וכוללים פרויקטים להורים בנושאי מדע. כיום נמצאים בבית הכנסת של הרב כץ. מעוניינים להרחיב פעילות גם לגילאי מעון.החלטה :אגף החינוך יתן פתרון ל 9 -המוסדות לדיון הועדה הקרובה.
 .5עמותת ביאלה לענטשנא – לצורך קבלת החלטה בנוגע להקצאה תועבר רשימת מתפללים חדשה כולל כתובת
לדיון הבא.
 .9בני הישיבות – העמותה תוזמן לשמוע בפני חברי הועדה לאחר אישור הפרוטוקול במליאה
רשמה  :הגב' יעל היימן
תפוצה  :נוכחים
העתק  :מר דניאל וקנין  -ראש העיר
תיק ועדת הקצאות
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