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 163פרוטוקול ועדת הקצאות 
 07.09.2020 אלול תש"ף חי" שני יוםמ

 מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
 מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
 רכז הקצאות –משה גרוס  
 הנדסה –מנחם מרבך  
 ךמנחם ברוכמן, סגן מנהל אגף חינו 
 
 

  .א
 בקשות חדשות –חינוך 

 לפי מכתב המלצת אגף החינוך אשר הוגש לוועדה
 

 

  .1.א

 

 580645612 מס עמותה צעדים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2+ שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 4-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים -גני ילדים 139המשך דיון מועדה  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 4-בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + פרסום קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .2.א

 

 580645612 מס עמותה צעדים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה טיין, רח' הרב אדלשרמת אברהם שכונה

 403מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,22, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 3-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים –גני ילדים 139המשך דיון מועדה  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 3-ב זכות שימוש פירוט בקשה

 + פרסום קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .3.א

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 שניםטווח  זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 1-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –גני ילדים  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 1-בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + פרסום קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .4.א

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה לשטיין, רח' הרב אדרמת אברהם שכונה

 403מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,22, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 1-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –גני ילדים  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 1-בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + פרסום קצרלפרסום ראשוןושר מא החלטה
  

 580461457 מס חברה מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש שם העמותה  .5.א
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
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 מנדי"ם 4-זכות שימוש ב זכויות בניה
 סמלים חדשים –ישיבה קטנה  –מוסדות ויז'ניץ מונסי  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 4-בזכות שימוש  פירוט בקשה

  + פרסום קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .6.א

 

 515813863 מס חברה רועה צאן בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש  גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 9-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים –ת"ת + גנ"י מוסדות רחמסטריוקא  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 9-בזכות שימוש  פירוט בקשה

  + פרסום קצרום ראשוןלפרסמאושר  החלטה
  

  .7.א

 

 580272755 מס עמותה מוסדות מסילת אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 7רמב"ש ג', רח' אחיה השילוני  שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 7-זכות שימוש ב יות בניהזכו

 שימש עד היום את מוסד דרכי יושר שעברו מקום  סטטוס נוכחי
 ,סמל חדש -עבור ת"ת וזאת ליהודה  

 מנדי"ם 7-בזכות שימוש  פירוט בקשה
 + קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה

  

  .8.א

 

 580384691 מס עמותה הנני בני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ו הנביארמב"ש ג', רח' ירמיה שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 5-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –ת"ת פרי התורה  סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 5-בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצר לפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .9.א

 

 580510568 מס עמותה פדות רבקה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה

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

  שטח
 מנדי"ם 6 זכויות בניה

  722074סמל מוסד:  סמינר איילת השחר סטטוס נוכחי
 מנדי"ם 6בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .10.א

 

 580522779 מס עמותה רמת בית שמש –מוסדות בית אליהו  שם העמותה
רמב"ש א', רח' הצדיק  שכונה

 (17)נחל ערוגות  7משטפנשט 
 חינוך מטרת בקשה

 529, מגרש 835מי/במ/ תב"ע / מגרש 30, חלקה 34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה בי"ס סוג בקשה

  שטח
 כיתות  8מבנה  זכויות בניה

 511055ת"ת בית אליהו סמל:  סטטוס נוכחי
 במבנה בית ספרזכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
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  .11.א

 

 580456556 מס עמותה ת"ת כלל חסידי ביתר עילית שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה חפציבה     חפץ חיים שכונה

 ,306מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש 34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים זכות שימוש במנ"ד עירוני סוג בקשה

  שטח
  זכויות בניה
 תלמוד תורה כלל חסידי  חיסטטוס נוכ

 462648, 452888, 452896, 476440, גנ"י: 476465סמל בי"ס: 
 מנדי"ם 8-בזכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצרלפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .12.א

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' ירמיהו הנביא שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 1 טווח שנים כיתות 6זכות שימוש במבנה בי"ס  סוג בקשה

  שטח
 נכנס למבנה לשנה אחת עד להשלמת המבנה קבע של הת"ת זכויות בניה

 745471ת"ת נתיב התורה סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 כיתות, לשנה 18כיתות מתוך מבנה של  6בי"ס במבנה זכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצרמאושר לפרסום קצר החלטה
  

  .13.א

 

 580249357 מס עמותה מוסדות מנוחה וקדושה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 10-12קריה, רח' אמרי אמת  שכונה

ב', מגרש 90בש/במ/ תב"ע / מגרש ,40, חלקה 5380 גוש/חלקה
 21ב.צ.

 שנים 5 טווח שנים כיתות 6במבנה בי"ס זכות שימוש  סוג בקשה
  שטח

 כיתות 10מבנה בי"ס  זכויות בניה
 124065  -, בי"ס 542126, 542118, 542100 –גנ"י גנ"י ות"ת מנוחה וקדושה סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 כיתות  10במבנה בי"ס זכות שימוש  פירוט בקשה

 + קצרמאושר לפרסום ראשון החלטה
  

 
 

  .ב
 תוספת להסכם קיים –חינוך 

  .1.ב

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 7רמב"ש ג', רח' אחיה השילוני  שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדים למבנה הקיים 6תוספת  יות בניהזכו

 שימש עד היום את מוסד דרכי יושר שעברו מקום  סטטוס נוכחי
  730010עבור בי"ס בית יעקב רמה ג סמל מוסד 

 מנדי"ם 6-בזכות שימוש  פירוט בקשה
 להוספה כנספח להסכם קייםמאושר  החלטה

  

  

  .ג
 חינוך - סיום פרסום ראשון

  .1.ג

 

 580476240 מס עמותה אמךתורת  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 12, האדמו"ר מבעלזא 2תכלת מרדכי  שכונה

 416מגרש  א',/853מי/ תב"ע / מגרש ,24, חלקה 5152 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מבנה בית ספר שטח
  זכויות בניה

 סטטוס נוכחי
 , 366666תורת אמך, סמל:  , בי"ס478768גנ"י תורת אמך, סמל: 

 368019סמינר תורת אמך, סמל: 
 לפרסום ראשון . 160אושר בועדה  - כיתות 10במבנה בי"ס זכות שימוש  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
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  .2.ג

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה

 שכונה
הצדיק  11נחל ערוגות 
 , רמב"ש א'1משטפנטש 

 חינוך בקשהמטרת 

 800. מגרש 353ש/ב תב"ע / מגרש ,17, חלקה 34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
  זכויות בניה

 מעבר לרשת החינוך העצמאי –.343947 סמלת"ת תשב"ר  סטטוס נוכחי

 פירוט בקשה
 כיתות, 16כיתות מתוך מבנה של  8במבנה בי"ס זכות שימוש 

 לפרסום ראשון  160ושר בועדה א
 שנימאושר לפרסום  החלטה

  

  .3.ג

 

 580018489 מס עמותה איגוד התתי"ם שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש ג3אמרי נועם  שכונה

 603ב' מגרש 90בש/במ/ תב"ע / מגרש ,28, חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 ויות בניהזכ

 דחסידי דז'יקוב -גנ"י   סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון . 160אושר בועדה כיתות גן,  2-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
  

  .4.ג

 

 580641827 מס עמותה מוסדות דרכי חיים שם העמותה
 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 עירוניכיתות גן ב 4-זכות שימוש ב זכויות בניה

 745406, 745422בת חייל סמל:  -גנ"י   סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון . 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
  

  .5.ג

 

 580276103 מס עמותה למעלה מן השמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש ב'4רבי 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
 ביניים + קומה עליונה()מחצית קומת  זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 142034תיכון וינגרטן סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון . 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
  

  .6.ג

 

 580263614 מס עמותה מגן הלב שם העמותה
 חינוך מיוחד מטרת בקשה רמב"ש א' שכונה

 419, מגרש 836/מי/במ תב"ע / מגרש 44, חלקה 34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות חינוך מיוחד 6 זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 239863בי"ס לחינוך מיוחד סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון . 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
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  .ד
 סיום פרסום שני– חינוך

  .1.ד

 

 580670149 מס עמותה דרך התורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג' אחיה השילוני שכונה

 615 מגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מנ"ד כיתת בי"ס. 1מנדי"ם גנים +  2 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם זכויות בניה

 .דרך התורהת"ת מנד  1גנ"י מנדים  2 סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .2.ד

 

 580121952 מס עמותה   מעיין החינוך התורני בני יוסף מרכז שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה

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

 מ"ר בין ת"ת כלל חסידי לת"ת איילת השחר 400-בתוך משבצת קרקע של כ שטח
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם זכויות בניה

 .ת"ת חניכי הישיבות סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .3.ד

 

 580019560 מס עמותה בנות ויזניץ ירושלים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , יפה נוף10בן עזאי  שכונה

 430. מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,34, חלקה 5943 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות  4 זכויות בניה

 362582 בית ספר עי"ס סמל סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - חידוש הקצאה –זכות שימוש במבנה עירוני.  פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .4.ד

 

 580457794 מס עמותה תורת חסד רמת נחלים שם העמותה
  רת בקשהמט רמב"ש א' .3נחל לוז  שכונה

 ,410, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 20 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה ובקרקע סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2זכות שימוש ב זכויות בניה

 368092 סמל מוסד , בי"ס375501, 375493 סמל מוסד גנ"י סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - חידוש הקצאה –וני. זכות שימוש במבנה עיר פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -ום שני מאושר סיום פרס החלטה
  

  .5.ד

 

 580457794 מס עמותה תורת חסד רמת נחלים שם העמותה
  מטרת בקשה רמב"ש א' .3נחל לוז  שכונה

 ,410, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 20 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה ובקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר להנחת מנדי"ם 1000-זכות שימוש בחצר כ זכויות בניה

 368092 סמל מוסד , בי"ס375501, 375493 סמל מוסד גנ"י סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - זכות שימוש בחצר להנחת מנדי"ם פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

גנ"י שע"י מרכז מעיין  מרכז שם העמותה  .6.ד
 החינוך התורני בא"י

 580217263 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה רמב"ש א' 3הצדיק משטפנשט  שכונה
 529מגרש  853מי/במש תב"ע / מגרש 30חלקה  34278 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במנ"ד סוג בקשה

  שטח



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
 

6 
7.9.2020מיום  163עדה מס פרוטקול ו  

 

 1מנ''ד  זכויות בניה
 חינוך מיוחד סמל חדש.גן ילדים  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - זכות שימוש במבנה גנ"י. גן ילדים לחינוך מיוחד חדש פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .7.ד

 

 580385284 מס עמותה שמש יתב בעלזא חסידי מוסדות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב'9קדושת אהרן  שכונה

 424א מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש 30, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות 8מבנה  זכויות בניה

 722513תיכון בית מלכה סמל:  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - כיתות במבנה עירוני. 8-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .8.ד

 

 580456556 מס עמותה ת"ת כלל חסידי ביתר עילית שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה חפציבה     חפץ חיים שכונה

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

  שטח
 כיתות 10 זכויות בניה

 חסידי  תלמוד תורה כלל סטטוס נוכחי
 462648, 452888, 452896, 476440, גנ"י: 476465סמל בי"ס: 

 לפרסום שני 160אושר בועדה  - כיתות. 38כיתות במבנה עירוני מתוך  10זכות שימוש ב פירוט בקשה
 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה

  

  .9.ד

 

 580519791 מס עמותה פנים מאירים שם העמותה
 חינוך בקשה מטרת חפציבה     חפץ חיים שכונה

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

 כיתות  20 שטח
  זכויות בניה

 יסודי -תלמוד תורה צאן קדשים, סטטוס נוכחי
 435032, 435412, 433821, גנ"י: 455923סמל בי"ס:  

 לפרסום שני 160אושר בועדה  כיתות. 38כיתות במבנה עירוני מתוך  20-זכות שימוש ב פירוט בקשה
 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -פרסום שני  מאושר סיום החלטה

  

  .10.ד

 

 580477164 מס עמותה חניכי הישיבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה

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

 מ"ר בין ת"ת כלל חסידי לת"ת איילת השחר 400-בתוך משבצת קרקע של כ שטח
  זכויות בניה

 גנ"י ות"ת חניכי הישיבות. סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  - זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

  .11.ד

 

 580266971 מס עמותה מיוחד לחינוךפתחיה מוסדות  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה קריה, 17חיים הלוי רבינו  שכונה

 , 17מגרש ב.צ. ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 45, חלקה 5380 גוש/חלקה
 שנים 5 ווח שניםט זכות שימוש במבנה -חידוש  סוג בקשה

  שטח
 וש במבנה עירוניזכות שימ זכויות בניה

 202363מעון שיקומי פתחיה, סמל:  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
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  .12.ד

 

 580661874 מס עמותה דורות ישרים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רמב"ש ב' שכונה

 420' מגרש א/853מי/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים כיתות במבנה 2-זכות שימוש ב סוג בקשה

  שטח
 מבנה עירוניכיתות ב 2-זכות שימוש ב זכויות בניה

, 754465, 754564, 754457דורות ישרים )לשעבר מורשת ירושלים(. סמלים:  -גנ"י   סטטוס נוכחי
754473 

 לפרסום שני 160אושר בועדה  פירוט בקשה
 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה

  

  .13.ד

 

 580641587 מס עמותה מנחת חינוך שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רמב"ש ב' שכונה

 420א' מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים כיתות במבנה 6-זכות שימוש ב סוג בקשה

  שטח
 מבנה עירוניות בכית 6-זכות שימוש ב זכויות בניה

 724815מנחת ירושלים )לשעבר מורשת ירושלים(. סמל:  –בית ספר  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 160אושר בועדה  פירוט בקשה

 יאת מועצת העירמועבר לאישור מל -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
 
 

 

  .14.ד

 

 580408342 מס עמותה חיי שרה שע"י מורשת דליה שם העמותה
 ינוךח מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' ירמיהו הנביא שכונה

 611, מגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש 26, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות 8 זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 בי"ס אור יעל סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 145עדה בואושר  פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
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