בס"ד

עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

ב' ניסן תשס"ה
 99אפריל 9225

סכום דיון – ועדת הקצאות מס' 92
תאריך :9.:.25

נוכחים :

מר דוד סטבון
מר מיקי גסטוירט
מר אריה ברדוגו
מר אבי כהן
מר דניאל צרפתי
גב' יעל היימן

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

 .9מגרש  – 92:באחריות מיקי גסטוירט :
א .תועבר חו"ד משפטית כתובה להמשך הטפול בעמותות.
ב .בהתאם לחו"ד יעשה פרסום קצר ע"פ העמותות הקיימות בפועל במגרש לשנה גולדקנופ  /חכמת
שלמה  /תורה ותבונה  /קהילות יעקב
פרסום ארוך לא יתאפשר עד לאחר קבלת פרוגרמה ממשה"ח.
ג .יופעלו צעדים משפטיים בגין עבירות הבניה במגרש.
 .9מוסדות חינוך – באחריות אבי כהן.
א .הובהר כי יש להשלים את המסמכים בתאום קלמו בוזנח.
ב .יש להשלים את המוסדות גם בקריה החרדית.
ג .יש להבחין בטבלה גוש  /חלקה  /תבע  /מגרש.
 .:מגרש  – 199לאור הפרוגרמות שהתקבלו ממשרד החינוך ואושרו בתכנית מקדמית נערכה ישיבה עם
העמותה בה הסכימה העמותה לעבור למגרש חלופי.
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בס"ד

עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

 .1דיון בשמוע :
א .שכונה ב' מגרש  – 199עמותת מוסדות חסד נעורייך – תולדות אהרון הופיע הרב גבראיל פפנהיים
– רח' יחזקאל  92י-ם טל2599:95:9: ,
פקס – 295::922:
הרב הציג את הדרישה להקצאה בנימוקים הבאים :
( )9קימות כיום  912משפחות  92 +משפחות בהליכי רכישה.
( )9המשפחות ב"ה גדולות כ 92 -נפשות למשפחה.
( ):התכנון מתחייב לכלול גנ"י כפי שהתחייבו בעבר.
( )1הוצגה רשימה מפורטת של משפחות.
( )5הוצג תכנון ע"י אדריכל.
ב .שכונה ב' מגרש  – 19:עמותת מוסדות פינסק קרלין – עמותת באר אברהם אלימלך.
הופיע הרב משה שפר – רח' נהר הירדן  – 11טל  ,6666999 ,פקס 296667759 ,
הרב הציג את הדרישה להקצאה בנימוקים הבאים :
( )9הקהילה קיימת מאז .9666
( )9קהל ביכ"ס כ 922-משפחות  52 +משפחות בהליכי רכישה
( ):התכנון מתחייב לכלול גנ"י כפי שהתחייבו בעבר.
( )1הוצגה רשימה מפורטת של משפחות ( ) 92
( )5הוצג תכנון ע"י אדריכל.
החלטה  :הועדה השתכנעה בצורך האמיתי של  9הקהילות למוסדות משלהם.
צרופם למגרש אחד הינו מלאכותי ויהווה פגיעה הן בקהילה והן בצרכים הכללים של השכונה.
וזאת לאור העובדה כי  9הקהילות בונות על מגרשים גם כתות גנ"י.
הועדה מציעה לאשר אחוזי בניה התואמים את תכניות הבקשה להיתר שהוגשו בפני הועדה.
הועדה תעביר את המלצתה לאישור מליאה.

רשמה  :גב' יעל היימן

תפוצה  :נוכחים
העתק  :ועדת הקצאות 9225
מר דניאל וקנין – ראש העיר
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