בס"ד

עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

ט"ו סיון תשס"ה
 99יוני 9225

ועדת הקצאות מס' 95
תאריך – 6.9.25
מר דוד סטבון
מר דניאל צרפתי
מר אבי כהן
מר מיקי גסטוירט
הגב' יעל היימן

נוכחים :

 מנכ"ל העירייה מהנדס העיר מנהל מח' נכסים יועמ"ש -אדריכלית העיר

נעדר – מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה

 .9כללי :
א .פרוגרמה – הועדה מסמיכה את אדריכלית העיר כנציגת אגף ההנדסה לאשר פרוגרמה לכל מוסד
התואמת את החלטת ועדת ההקצאות בתאום הזכויות המאושרות בת"ע תכניות יהיו נגזרת
מהפרוגרמה שתאושר.
ב .תשריט – הועדה מסמיכה את אדריכלית העיר כנציגת אגף ההנדסה לאשר את תשריט חלוקת
המגרש.
ג .חוברת הקצאות – הועדה מסמיכה את אבי כהן מנהל מח' נכסים להוצאת מכתבי התראה
לעמותות המבהיר לו"ז להשלמת החוברת ומתריע על אפשרות לבטול ההקצאה באם לא הושלם
החומר תוך פרק הזמן שנקבע.
ד .חוזה – הועדה מסמיכה את אבי כהן מנהל מח' נכסים למעקב אחרי לו"ז מצד העמותות
לחתימת חוזה והפניית מכתבי התראה בנדון.
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עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

 .9עמותות :
א .בנות ירושלים – הועדה סיירה במוסד והתרשמה מהצורך לקדם פתרון מעשי לבניה.
החלטה  :הועדה ממליצה על פרסום  4דונם במגרש  499לעמותה.
הועדה תפנה לעמותה לאישור פרוגרמה לשטח הבנוי ולמילוי חוברת מול מח' נכסים.
ב .מגרשי טניס – הועדה תבדוק מיקום מועדף במסגרת הדיונים הבאים.
ג .בנות הרמה – בעקבות בקשת המליאה לבחינה מחודשת.
החלטה  :הועדה לאחר בחינה מחודשת ולאור החלטתה בנושא בנות ירושלים ממליצה על
הקצאה במגרש  499לבנות הרמה כפי שהוחלט ואושר בעבר.
ד .רינת ישראל מגדל המים – עקב טעות סופר נשמטה עמותה זו מאישור מליאה לאחר שפורסם
בתאריך 9.2:
החלטה :הועדה ממליצה על אישור מליאה ל 599-מ"ר במגרש  722בשכ' מגדל המים לעמותת
רינת ישראל.
ה .מגן הלב –
החלטה  :בהמשך להמלצת אגף החינוך יאותרו מבנים אפשריים או מנדים לאכלוס תלמידי
ביה"ס.

רשמה  :הגב' יעל היימן

תפוצה  :נוכחים
העתק  :מר דניאל וקנין  -ראש העיר
מר אריה ברדוגו  -גזבר העירייה
תיק ועדת הקצאות
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