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 162פרוטוקול ועדת הקצאות 
 3.8.2020 תש"פ שני י"ג אבמיום 

 
 מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים

 גזבר -רו"ח אריה ברדוגו  
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
 מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
 רכז הקצאות –גרוס משה  
 הנדסה –מנחם מרבך  
 מנחם ברוכמן, סגן מנהל אגף חינוך 
 יעל שוקרון, עוזרת מנכ"ל 
  

 נציגי עמותות, ונציגי מתנגדים לפי הפירוט בהמשך
 חלק מהנוכחים השתתפו באמצעות 'זום'

 

  שמיעת התנגדויות לאחר פרסום שני  .א
 580621175 מס עמותה צור ישראל בית שמש שם העמותה  .1.א

 בית כנסת בית מדרש ומקווה מטרת בקשה רח' הרב גרוסמן, רמת אברהם רח' / שכונה
 ,401חלק ממגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש 20חלקה  5708 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,000 שטח
 בניית קבע 200% זכויות בניה

 לפרסום שני. 154 אושר בועדה סטטוס נוכחי
 בקשה אישור על סיום פרסום שני ודיון בהתנגדויות.

 הורביץשמעון  - נציג המתנגדים דיוןפירוט 
 תמצית טענות כפי שנכתבו בהרחבה במכתב ההתנגדות:

הפרסום בשטח ובמבנים הסמוכים לא בוצע. לא נשלחו הודעות לרוכשי הדירות באזור 
 בדואר.

 לא הוכנה פרוגרמה למבני ציבור בשכונה. 
מדוע העירייה נותנת דונם שלם  –יש מצוקת שטחי ציבור בשכונה שידועה לעירייה 

 לקהילה לפני שהעירייה בכלל יודעת כמה משפחות הקהילה מונה .
 אהרן יוסף פרסטר - נציג עמותה

 . זה תפקיד הוועדה.תהעמותה לא יכולה להגיב על טענות פרוצדורליו
רוכשים בתוך השכונה. כמו כל בתי הכנסת של הקהילה  100קהילת בעלזא מונה כבר כיום 

בבית שמש, בארץ ובעולם, בית הכנסת אינו בי"כ קהילתי, כי אם בי"כ שכונתי. שטיבלאך, 
מקווה, ועוד שימושים . המשמשים את כלל תושבי השכונה. ולכן השטח הנדרש הינו סביר 

 בהחלט.
 ההודעות לציבור נעשו ע"פ כל דין בפועל. החומר נמצא בתיק. ניסים כהן:

העירייה החליטה בעבר שפרוגרמת התב"ע הינה הפרוגרמה של שטחי הציבור.  יועמ"ש:
 ולכן ההחלטה הקודמת תקינה. מומלץ להבא לעשות פרוגרמה עדכנית לשכונה.

 
לנוכח פניו גודל ההקצאה לא חורג מהסבירות. על תיעוד של ביצוע פרסום כנדרש. קיים  החלטה

 את כלל תושבי השכונה. שישרתהרצון להקים מרכז 
 ת משנה ומליאה עדלדיון בו מאושר –נדחית ההתנגדות 

 לקבלת המלצת אגף ההנדסה בעניין. פוף בכ
  

 
 

 580578615 מס עמותה רמת חפציבה הישיבותהילת בני ק שם העמותה  .2.א
 בית כנסת מטרת בקשה 18  חי איש בן שכונה

 ,309מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש , 37 , חלקה5935 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 בניה על גג מעון שטח
 שטח שרות –מ"ר  243עיקרי, מ"ר שטח  1822 זכויות בניה

 157אושר לפרסום שני בועדה  סטטוס נוכחי
 .בהתנגדויות ודיון שני פרסום סיום על לאישור בקשה פירוט בקשה

 נשלחו התנגדויות שעיקרם על פגיעה בנוף וכדומה.
 הסירו את התנגדותם להקצאה בהודעה במייל בתחילת הדיון םהמתנגדי

 משנה ובמליאה לדיון בועדת מאושר החלטה
   

 

 

   

    .ב

https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
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https://maps.google.com/?q=37,+%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%97%D7%99&entry=gmail&source=g
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 דיון בביטול הקצאה

 580507457 מס עמותה מדרשה לבנות מכון מעיין שם העמותה  .1.ב
 ביטול הקצאה מטרת בקשה 7התבור  שכונה

 714מגרש  138בש/במ/ תב"ע / מגרש 10 חלקה 5215 גוש/חלקה
  טווח שנים ביטול זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר   2118שטח  שטח
 זכויות בניה עיקרי + שרות.   100% זכויות בניה

עבור מסיימי למןדים  –עבור בנית קמפוס לבנות אישרה לפרסום שני.  2011-מ 77ועדה  סטטוס נוכחי
 בחו"ל המגיעים לשנת התנדבות בארץ

דנו בהתנגדות שלכאורה הוסרה אבל הותירה הסתייגות על דרך הפרסום.  2012-מ 86ועדה 
 .שלמעמד שמיעת ההתנגדויות , נציגי העמותה לא התייצבויצוין , 

 כאמור, לא התקדם כול תהליך ולמעשה ההקצאה נעצרה.  86מעבר לאזכור בוועדה 
 ביטול הליך הקצאה פירוט בקשה

ניסים כהן: אין מניעה להודיע פורמלית כי ההקצאה מבוטלת, מאחר וממילא היא לא הגיע 
העמותה הניחה את ידה מלפנות בעניין כבר שנים רבות.  לשלב אישור במליאה מעולם. וגם

 מה שמראה על אי רצון להקים את המוסד.
 השטח ניתן לשימוש אחר לצרכי ציבור –מאושר  החלטה

  
 

 

 580001246 מס עמותה מרכז לטיפול בקשיש בקהילהב "מלב שם העמותה  .2.ב
 ביטול הקצאה מטרת בקשה 44הרקפת  שכונה

 5/32א/30ת/תב"ע  תב"ע / מגרש ,29חלקה , 5219 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקעביטול  סוג בקשה

 מ"ר  700 שטח
 .200% זכויות בניה

 2016אישרה לחתימת חוזה אשר נחתם בשנת  2015-מ 117ועדה  סטטוס נוכחי
חודשים  6תוך התחייבות לקבלת היתר תוך  12.12.2017החוזה אושר במשרד הפנים ב

 שנים מאישור משרד הפנים. 3מאישור מ. הפנים. וסיום בניה תוך 
 העמותה טרם החלה בנייה בשטח. העירייה מבקשת לבטל את ההקצאה

 ביטול הליך הקצאה דיוןפירוט 
מעבר לגידור השטח העמותה לא התקדמה בשטח. המקום עזוב ומהווה מפגע  ניסים כהן:

לטענת השכנים. מגיעים לעירייה בקשות רבות לצרכי ציבור נחוצים. ואם מלב"ב לא 
מסוגלים למרות כל העזרה שהעירייה ניסתה לתת לעמותה באמצעות שת"פ עם גופים 

 אחרים. )אשר טענו כי מלב"ב לא רצינית להתקדם(
 ביטול ההקצאה.-עמותה לתת לנו סיבה מאוד טובה המצדיקה את איעל ה

 יו"ר מלב''ב:  –זבולון אורלב 
 הליך ההקצאה עצמו נמשך שים רבות והתורמים שהיו לנו חזרו בהם בגלל זה. 

קשישים כמרכז יום לחולי אלצהיימר  30מרכז מלב"ב בבית שמש מצליח מאוד משרת כ
 מש. ומצויין לשבח ע"י אגף הרווחה.שאין להם מענה במקום אחר בבית ש

מ"ר בשיינפלד. שטח זמני. והסיבה היחידה שבגינה אנו  400-מלב"ב שוכן כיום בשטח של כ
. היא שאנו עתידים לעבור למבנה קבע. כי השטח הנוכחי תע''ש ןמקבלים את אישור / רישיו

והמטופלים  –לא עונה לתקנים. ביטול ההקצאה יגרום בעקיפין לביטול הרישיון הזמני שלנו 
 שלנו יישארו ללא מענה.

אנחנו מבקשים עוד שנתיים כדי להתקדם ולהוכיח יכולת בינוי בשטח. פסק הזמן הזה נדרש 
וחד כעת בקורונה שיותר קשה לגייס תרומות הוא נדרש לגיוס כספים מקרנות. ובמי

 בהחלט.
 מלב"ב:  מנכ"ל – זאב פרידמן

 אנחנו מתחייבים לשמור על השטח נקי וללא מפגעים עד לבינוי.
נשמח לקבל הצעות לבנייה משותפת עם עוד גוף ולעוד מטרות. הפעילות לנו היא ממילא 

 ביחד עם הקהילה.
 –כל פתרון עתידי צריך לעמוד בתקן הבסיסי  :בבית שמש שושנה ליכטמן מנהלת מלב"ב

 מ"ר במפלס אחד קומת כניסה עם חצר צמודה. 500
העירייה מעריכה את העשייה של מלב"ב. נשמח לקבל מכם תוכנית סדורה לבנייה  מנכ"ל:

תוך זמן קצוב לבד או באמצעות שיתופי פעולה.  פעלנו ונפעל לשלב אתכם, גורמים שפנו 
בבקשה להקצאה. אבל לא נוכל לקבל מצב לפסק זמן של עוד שנתיים. במיוחד לעירייה 

 שהעמותות שהופנו אליכם דווחו על חוסר רצינות מצדכם.
על אפשרות כלכלית לבניה. גם אם שטח זה יינתן  תבכל מקרה, בכל זמן שיהיה לכם הוכחו

 למישהו אחר, העירייה תעשה כל מאמץ להמציא לכם אופציות חילופיות.
 

 לא התקבלה החלטה, יידון במועד אחר. החלטה
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  בקשות חדשות  .ג

 580403509 מס עמותה זכור לאברהם שם העמותה  .1.ג
 בית כנסת מטרת בקשה 1רמב"ש א', נחל רזיאל  שכונה

 414מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש 45, חלקה 34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 700 שטח
  זכויות בניה

 חידוש הקצאה –מבנה בנוי  סטטוס נוכחי
 הוצאות( )למעט+ מתן זכות שימוש ללא תמורה חידוש הקצאה קיימת  פירוט בקשה

 632208בי"ס לחינוך מיוחד אוצר התורה סמל מוסד  580014322ע''ר   ל'שיח סוד'
 בכפוף להשלמת מסמכים – מאושר לפרסום ראשון החלטה

   

 

  בקשות לפרסום שני  .ד

 580390524 מס עמותה מנורת המאורבית כנסת  שם העמותה  .1.ד
 בית כנסת מטרת בקשה רמב"ש א' .6נחל מאור  רח' / שכונה

 413מגרש  836מי במ  תב"ע / מגרש 44חלקה  34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים בקרקעזכות שימוש  סוג בקשה

 מ"ר 700 שטח
  זכויות בניה

 קהילה קיימת, מבנה קיים, בקומת מרתף סטטוס נוכחי
 ולהגדיל את ההקצאה בבניית קומה נוספת חידוש הקצאה 

 לפרסום ראשון 158אושר בועדה  פירוט בקשה
  לא הוגשה בקשה מקבילה –מבקשים אישור לפרסום שני 

 מאושר החלטה
  

 
 

 580630721 מס עמותה עמותת רמת הרואה שם העמותה  .2.ד
 בית כנסת מטרת בקשה 7משקפיים, הרב אליהו מול מס'  /רח' שכונה

 700מגרש חלק מ 181בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  80030גוש  גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
  זכויות בניה

 ,כנסת אשכנזיבית  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 157אושר בועדה  פירוט בקשה

 לא הוגשה בקשה מקבילה –אישור לפרסום שני מבקשים 
 מיקום מדוייק בתוך המגרש ייקבע בהמשך ע"י ההנדסה –מאושר  החלטה

   

 

 580427664 מס עמותה רמת בית שמש אברהםקהילת בית  שם העמותה  .3.ד
 זכות שימוש בקרקע מטרת בקשה רמה א – נחל אוריה רח' / שכונה

 516מגרש  תב"ע / מגרש 22חלקה  34276 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 140 שטח
 מ"ר 190, סה"כ קומות 2מ"ר כפול  95 זכויות בניה

 שנה. מבקשת לבנות בו עכשיו מבנה קבע 15-העמותה יושבת בשטח כבר כ סטטוס נוכחי
 קומות 2לבניית מבנה קבע  זכות שימוש בקרקע פירוט בקשה

לא הוגשה בקשה  –מבקשים אישור לפרסום שני  לפרסום ראשון  158אושר בועדה 
 מקבילה

  -מאושר   החלטה
  

 
 

 580547511 מס עמותה ויזניץמשה  ישועותמוסדות  שם העמותה  .4.ד
 בית כנסת מטרת בקשה רמת אברהם רח' / שכונה

 400מגרש , 841תב"ע מי/במ/ תב"ע / מגרש 19/24, חלק מחלקה 5708 גוש/חלקה
 שנתיים +אופציה לשנתיים נוספות טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 B-2מ"ר לפי פרוגרמה שהוגשה להנדסה מבנה  84מנ"ד בשטח של  שטח
  זכויות בניה

 רמת אברהםבית כנסת של רוכשים בשכונה  סטטוס נוכחי
לא הוגשה בקשה  –לפרסום ראשון  מבקשים אישור לפרסום שני  158אושר בועדה  פירוט בקשה

 מקבילה
 מאושר  החלטה
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 580621175 מס עמותה צור ישראל בית שמש שם העמותה  .5.ד
 בית כנסת ומקווה מטרת בקשה רמת אברהם רח' / שכונה

 400מגרש , 841תב"ע מי/במ/ תב"ע / מגרש 19/24, חלק מחלקה 5708 גוש/חלקה
 שנתיים +אופציה לשנתיים נוספות טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 A-6מ"ר לפי פרוגרמה שהוגשה להנדסה מבנה  155מנ"ד בשטח של  שטח
 8-מקווה מ"ר לפי פרוגרמה שהוגשה להנדסה מבנה 155מנ"ד בשטח של + 

  בניה זכויות
 + מקווה גברים שכונתי זמני רמת אברהםבית כנסת של רוכשים בשכונה  סטטוס נוכחי
לא הוגשה בקשה  –לפרסום ראשון  מבקשים אישור לפרסום שני  158אושר בועדה  פירוט בקשה

 מקבילה
 מאושר   החלטה

  

 
 

מרכז חינוכי שיקומי  -שיח סוד שם העמותה  .6.ד
 לבעלי צרכים מיוחדים

 580014322 עמותהמס 

 רווחה מטרת בקשה 2ג' –שמואל הנביא  שכונה
 511א מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 63חלקה  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

 מ"ר 533 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות, בכפוף לתב"ע 1,400 זכויות בניה

  סטטוס נוכחי
לבעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם המוסד לביטול לאומי  יום/מרכז תעסוקהמרכז הקמת  פירוט בקשה

 לפי המלצת מח' רווחה.
 לא הוגשה בקשה מקבילה. מבקשים אישור לפרסום שני 159אושר לפרסום ראשון בועדה 

 מאושר החלטה
  

 
 

  בקשות לאישור מליאה  .ה

 580622017 מס עמותה נתיבות ההלכה בית שמש שם העמותה  .1.ה
 בית כנסת מטרת בקשה 1, רמה ג'17אלישע הנביא  שכונה

 601מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 26חלק מחלקה  34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 530 שטח
 בחלוקה לשתי קומות( מ"ר 700 זכויות בניה

   שנילפרסום  159אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 התנגדויותלא הוגשו  – מליאהסיום פרסום שני והעברה לאישור בקשה לאישור  בקשה פירוט

 מאושר  החלטה
  

 
 

שערי תורה ותפילה ונתיבות  שם העמותה  .2.ה
 בית שמש -החינוך והחסד

 580481836 מס עמותה

 בית כנסת ומקווה מטרת בקשה , חפציבה18בן איש חי  שכונה
 310במגרש  164בש/ / מגרש תב"ע 38חלקה  5935 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 662 שטח
 200% זכויות בניה

 לפרסום שני 159אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 לא הוגשו התנגדויות –מליאה אישור סיום פרסום שני והעברה ל בקשה  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
  

 
 

ולשון חסדמאור החסד  שם העמותה  .3.ה  580397776 מס עמותה   
2, ג33 דבורה הנביאה  שכונה /רח'  בית כנסת מטרת בקשה 
 536מגרש  א/160בש/ תב"ע / מגרש 11חלקה  34516 גוש/חלקה
פרסום קצר – שנה אחת טווח שנים זכות שימוש בקרקע למנ"ד סוג בקשה  

מ"ר 300 שטח  
מ"ר מנ"ד 200 זכויות הבניה  

סטטוס 
 נוכחי

 50קהילה צעירה. מתפללים היום במבנה של מישהו אחר רק בשבתות. הביאו מעל 
 מתפללים

לפרסום קצר וארוך. 160אושר בועדה  פירוט בקשה  
מבקשים לעלות לאישור מליאה לחתימת חוזה לשנה אחת –פרסום קצר הסתיים   

 מאושר החלטה

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  חינוך –  בקשות חדשות  .ו

ישועות משה ויז'ניץ בית מוסדות  שם העמותה  .1.ו
  שמש

 580547511 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה רבי אלעזר, רמה ב שכונה
 ,411מגרש , 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 26, חלקה 5942 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

  שטח
 מנ"ד הנהלה 1מנדים כיתות.  9 זכויות בניה

  373480, 373498, 471532, 476788, 722397ישועות משה, סמלים:  גנ"י סטטוס נוכחי
 712794בי"ס אמרי חיים ויז'ניץ, סמל: 

 זכות שימוש בקרקע להנחת מנד"ים פירוט בקשה
 מאושר לפרסום ראשון החלטה

  

 

 

מרכז חינוכי שיקומי  -שיח סוד שם העמותה  .2.ו
 לבעלי צרכים מיוחדים

 580014322 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה 1רמב"ש א', נחל רזיאל  שכונה
 414, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 45, חלקה 34270 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים בקרקע משניתזכות שימוש  סוג בקשה

  שטח
 בקומת מרתף מטר 400כיתות בשטח של  4 זכויות בניה

 580403509 זכור לאברהם ע"רקומת מרתף במבנה בבנייה עצמית על קרקע עירונית של  סטטוס נוכחי
 + מתן זכות שימוש ללא תמורה )למעט הוצאות(בקשה לזכות שימוש משנית בקרקע  פירוט בקשה

 632208לייעוד של  בי"ס לחינוך מיוחד אוצר התורה בית שמש סמל מוסד 
  + פרסום קצררגיל  מאושר לפרסום ראשון החלטה

   

 

 580590974 מס עמותה בית דוד ישי העמותה שם  .3.ו
 חינוך מטרת בקשה , חפציבה2חפץ חיים  שכונה

 306מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש ,34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 מבנה עי"ס מתוך הכיתות  4אגף של  זכויות בניה

 כיתות עי"ס 4כיתות יסודי,  22, כיתות גנ"י 4 -הכולל 
 739011ישיבת בית דוד סמל:  סטטוס נוכחי
 מבנה עירוניכיתות על יסודי ב 4-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה

 

 

 580606014 מס עמותה ישיבת אורחות משה שם העמותה  .4.ו
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש א'9נחל נועם  שכונה

 403, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש ,38חלקה  34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 מ"ר קרקע להנחת מנדי"ם 460 זכויות בניה

 519603ישיבת אורחות משה סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה - חידוש הקצאה פירוט בקשה

 ופרסוםמאושר למילוי חוברת  החלטה
  

 

 

  חינוך –סיום פרסום ראשון  .ז

  .1.ז
שם 

 העמותה
 סמינר "שירת מרים" 
 דחסידי גור בית שמש

 580557502 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה , חפציבה 10רבי צדקה  שכונה
 311מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש ,39חלקה  5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 גג בית הספר היסודישטח מנדים על  זכויות בניה

 560219סמינר סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה - חידוש הקצאה פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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 580141026 מס עמותה רשת גני חב"ד בארה"ק שם העמותה  .2.ז

 חינוך מטרת בקשה , רמה ב'37ריב"ל  שכונה
 ,402, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 19, חלקה 5940 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 זכויות בניה

    550392, 550400גן ילדים סמל  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה
  

 

 

 580141026 מס עמותה גני חב"ד בארה"קרשת  שם העמותה  .3.ז
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב14 יהושערבי  שכונה

 ,412, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 27, חלקה 5942 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתת גן 1 זכויות בניה

     469809גן ילדים סמל  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה
  

 

 

 580370146 מס עמותה מאורי צ'רנוביל שם העמותה  .4.ז
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ב', 31אוהל יהשוע  שכונה

 ,420, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 2+ אופציה לעוד  שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 כיתות גן במנ"ד 3 זכויות בניה

     520692, 520700, 714154גנ"י ת"ת סקווירא סמל  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה
  

 

 

 580561215 מס עמותה קדוש יעקב  שם העמותה  .5.ז
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב31 יהושעאוהל  שכונה

 ,420, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 2שנים + אופציה לעוד  2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 950 שטח
 כיתות במנ"ד 8 זכויות בניה

     724906ת"ת סקווירא סמל  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה
  

 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה  .6.ז
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ב' 2רבי מאיר בעל הנס  שכונה

 ,406, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,15, חלקה 5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה  סוג בקשה

  שטח
 כיתות  8 זכויות בניה

 בי"ס יסודי 16424 ת"ת מגן אבות סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 שינוי הסכם זכות שימוש עקב מעבר לרשת מעיין החינוך התורני פירוט בקשה

 לפרסום שנימאושר  החלטה
  

 

 

 580117877 מס עמותה טיב התורה בארץ ישראל   שם העמותה  .7.ז
 חינוך מטרת בקשה רח' שמואל הנביא רמב"ש ג', שכונה

 ,511-512-513מגרש א'/160בש/ תב"ע / מגרש ,63-64-66, חלקה 34515 גוש/חלקה
 שנים 2שנים + אופציה לעוד  2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 כיתות מנ"ד 2 זכויות בניה

 סמל מוסד חדש –נתיב התורה גני ילדים סטטוס נוכחי

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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 מנחם מרבך  איתמר ברטוב  עו''ד מיקי גסטוירט
 הנדסה  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משה גרוס, רכז הקצאות רשם:

 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם פירוט בקשה
 מבקשים שינוי שם העמותהנתיב התורה  לעמותת  157אושרה זכות שימוש בועדה 

 לפרסום שנימאושר  החלטה
   

 580117877 מס עמותה מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב שם העמותה  .8.ז
 חינוך מטרת בקשה .32הגפן  שכונה

 ,170, מגרש 169בש/ תב"ע / מגרש ,127, חלקה 5211 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 זכויות בניה

 .521195, 521179סמל  -גני ילדים מגן ישראל  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 שנילפרסום מאושר  החלטה
  

 

 

   


