בס"ד

עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

כ"ג ניסן תשס"ה
 29במאי 9225
ועדת הקצאות 99
תאריך9:.4.25-
נוכחים :מר דוד סיטבון  -סמנכ"ל העירייה
מר אריה ברדוגו  -גזבר העירייה
 מנהל מח' נכסיםמר אבי כהן
עו"ד מיקי גסטוירט-יוע"מ העירייה
מר דניאל צרפתי  -מהנדס העירייה
הגב' יעל היימן  -אדריכלית העיר
 משקיפמר ג'קי אדרי
מר משה מונטג  -משקיף
 .9מגרש  – 92:הוגשה חו"ד יוע"מ והתקבלה ההחלטה הבאה:
החלטה :יבוצע פרסום קצר  +ארוך לעמותות קהילות יעקב ,מסילה ברמה ,וגולדקנופ – השטח
יאושר ע"פ תכניות בניה.
לגבי עמותת חכמת שלמה לא תדון ההקצאה עד לסיום ההליך המשפטי.
 .9מעון ב.צ 97 .מעון גולדקנופ – הארכת שכירות ל 95 -שנה.
החלטה :מאשרים המלצה לשכירות ל 95 -שנה בכפוף לבדיקת יוע"מ בכפוף לאישור תשלום
דמי שימוש עבןר יתרת השנים.
 .:בנות הרמה –
א .נושא חתימת חוזה ע"י משרד הפנים יבדק ע"י מר אבי כהן.
ב .נושא מיקום חלופי יבדק ע"י אגף הנדסה.
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 .4עמותת "שמע קולנו" – יבדק ע"י גזבר ואגף חינוך סיכום בנושא שכירות גן שורשים.
 .5מצ"ב רשימת עמותות לפרסום ע"פ החלטות שנתקבלו בעבר – נספח א'.
 .9מצ"ב המלצות לפרסום  – 9.922:נספח ב'.
א .לאישור מליאה.
ב .לביטול – הזמנה לשימוע.
ג .לבדיקת אגף הנדסה.
ד .מוסדות חינוך – הקפאה עד לבירור.
ה .דיון בהתנגדות.
ו .פרסום מיקום חילופי – מאור עיניים גג גנ"י תב"ע מי/במ 95:/מגרש .49:

רשמה – הגב' יעל היימן

תפוצה :נוכחים
העתק :מר דניאל וקנין-ראש העיר
תיק ועדת הקצאות
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נספח ב' פרסום 9.922:
 .9אישור מליאה :
שם המבקש
תלמוד תורה טוב ירושלים
חסד לשאול
מוסדות דנבורנא אראד
נחלי תפילה
מוסדות ביאלה חלקת יהושע
טשכנוב
חב"ד

פרטי המקרקעין
תב"ע מי/במ 95:/מגרש 499
 9229מ'
תב"ע מי/במ 9:5/מגרש 599
מ"ר גג גנ"י ילדים נחל משמר
תב"ע מי/במ 95:/א מגרש 492
מ"ר רבי יהושע
תב"ע מי/במ 9:9/מגרש  499גג
גנ"י נחל רפאים
תב"ע מי/במ 9:/גג של גנ"י 952
מ"ר ב.צ 9:
גג  42:תב"ע מי/במ  9:5נחל
נועם
 9דונם מגרש  4:2בן עזאי

השימוש המבוקש
תלמוד תורה
מרכז תורני
בית כנסת  /מקווה
בית כנסת
בית כנסת  /מקווה
בית כנסת
ישיבה

 .9הזמנה לשימוע :
שם המבקש
ישיבת מיר
חומת ירושלים

פרטי המקרקעין
 9דונם במגרש  599נחל משמר
גג גנ"י מי/במ 9:5/מגרש 59:
 995מ"ר

השימוש המבוקש
ישיבה
בית כנסת
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 .:בדיקת אגף הנדסה :

פרטי המקרקעין
תב"ע מי/במ 95:/א' מגרש 49:
גודל 952
תב"ע מי/במ 9:9/מגרש 429
 722מ"ר נחל לוז

שם המבקש
בית יוסף
קול ברמה

השימוש המבוקש
מרכז תורני בית תמחוי
מרכז רוחני ובית כנסת

 .4מוסדות חינוך – הקפאה עד לברור :
פרטי המקרקעין
תב"ע מי/במ 95:/א' מגרש 499
 9722מ"ר רבי יהושע
תב"ע מי/במ 9:9/מגרש 429
 4222מ"ר נחל לוז

שם המבקש
קדושת לוי
בית יעקב כה תאמר

השימוש המבוקש
תלמוד תורה
בית ספר על יסודי לבנות

 .5דיון בהתנגדות :
פרטי המקרקעין
גג  52:נחל דולב פינת תמנה

שם המבקש
חב"ד

השימוש המבוקש
בית כנסת

 .9פרסום מיקום חלופי :
שם המבקש
אש"ל משיח
מאור עיניים

פרטי המקרקעין
תב"ע בש 9:9/מגרש  724רח'
התבור  5:9מ"ר
תב"ע מי/במ 95:/א' מגרש 499
גג גנ"י  952מ"ר נהר הירדן

השימוש המבוקש
מרכז
מרכז תורני
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נספח א' – פרסום 4.9225
שם המבקש
קהילות יעקב
מסילה ברמה
בית יעקב – גולדקנופ
אשל משיח
נוה אשר וחנה
חזון איש
קרית חינוך
בני עקיבא
לב התורה
ביאלה

פרטי המקרקעין
תב"ע בש 9:5/ח' מגרש 92:
רח' הקישון שטח _
תב"ע בש 9:5/ח' מגרש 92:
רח' הקישון שטח _
תב"ע בש 9:5/ח' מגרש 92:
רח' הקישון שטח _
תב"ע בש 9:9/מגרש 792+726
רח' עלית הנוער שטח _
תב"ע מי/במ  9:9גג של גנ"י
מגרש 499
תב"ע מי/במ 9:5/חלל מעון
מגרש  599-599שטח  422מ"ר
תב"ע מי/במ 9:5/מגרש 92 592
דונם
תב"ע מי/במ 9:5/ח' מגרש 592
זכות שמוש במנדים  942מר'
תב"ע בש 9:5/ח' מגרש 929
רח' עין גדי שטח _
תב"ע מי/במ 922 9:9/מר'
מגרש  429מאחורי בי"ס הראל

השימוש המבוקש
בית כנסת
בית כנסת
גני ילדים
מרכז תורני
בית כנסת
בית כנסת
מוסד חינוכי לבנות
מועדון נוער
מרכז תורני
בית כנסת
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