בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש

פרוטוקול ועדת הקצאות 166
יום חמישי א' שבט תשפ"א  14ינואר 2021
נוכחים :עו''ד איתמר ברטוב – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
ניסים כהן – מנהל מח' נכסים
ענבר וייס – אדריכלית העיר
יעל שוקרון – עוזרת מנכ"ל
משה גרוס – רכז הקצאות

א.
א.1.

א.2.

בקשות חדשות
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

קהילת רמת הנביאים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580696912

שם העמותה
שכונה

אהלי יוסף רמת בית שמש
אחיה השילוני  ,10רמת בית שמש ג'

מס עמותה
מטרת בקשה

גוש/חלקה
סוג בקשה

580547818
בית כנסת  ,מקווה טהרה,
ומעונות יום
 102-0103192חלק ממגרש 616
 25שנה

תב"ע  /מגרש
 34295חלקה 6
זכות שימוש בקרקע +תיקצוב חלקי טווח שנים
 765מ"ר (מתוכם  500מ"ר שאושרו בעבר בחוזה לעמותה המבקשת )
 200%לכל השטח  +תיקצוב מ .הפריפריה להשלמת מבנים בבנייה ע"ס ₪ 1,215,000
ועדה  134מ 2017אישרה פרסום שני לפי הבקשה המפורטת .אלא שמכיוון שהפרסום שפורסם לא
תאם את נוסח ההחלטה .בהנחיית היועמ"ש בכדי לצאת מכלל ספק ,יש להתחיל בהליך הפרסום
מחדש.
בקשה לפרסום ראשון
מאושר

שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

החלטה

א.3.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
החלטה

א.4.

הישיבה התקיימה ב'זום'

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
החלטה

בית כנסת
ג'  , 2רח' נתן הנביא
בש/160/א מגרש 516
 34516חלקה 10
 5שנים
זכות שימוש בקרקע
שטח מגרש  621מ"ר יתרת השטח לאחר ההקצאה של מוסדות קוסוב ויזניץ
 460מ"ר (מגרש מעוגל עם שולי מגרש גדולים)
הגישו רשימת  100מתפללים ,קהילה ליטאית.
בקשה לפרסום ראשון
מאושר ,בכפוף להתחייבות העמותה מול הנדסה לבנייה באופן שיאפשר בעתיד הקצאת
הגג לבנייה לעוד קהילות .ובפוף לפינוי המנ"ד שהונח במגרש ללא הקצאה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580673564
רווחה
בש/185/א מבנה ה
 1שנה  4+שנים

קוואנטום
רח' הגפן
 5885חלקה 2
זכות שימוש בקרקע
 300מ"ר
 150מ"ר בנוי  150 +מ"ר חצר
הקמת בית הקפה חברתי בבית שמש ,בית הקפה יהווה מסגרת חברתית לפיתוח עצמאות
ורכישת מיומנויות וכישורי חיים ,חיזוק והעצמת בני הנוער לעשייה ,ללמידה והתנסות,
למידה דרך חוויות של הצלחה ,סקרנות ,יצירתיות ועידוד לצמיחה וביטוי עצמי .חיזוק
הקשרים עם הקהילה ,קבלת השונה ,סובלנות ופתיחות לקבוצות מיוחדות בחברה.
בהמלצת מנכ"ל .יידרש הסכם שימוש ייחודי תואם למאפייני הפרוייקט.
פרסום קצר  +ארוך
מאושר פרסום קצר לאפשר היתרים ולבניה + .פרסום רגיל
למען אחי  -רמת בית שמש
נחל דולב  ,23רמה א
 34272מס' חלקה 21
זכות שימוש בקרקע
 1884מ"ר
100%
למען אחי מטפלים בכ  350משפחות ומעניקים להם סיוע במספר רב של תחומים בחייהם-
פיננסי ,תעסוקתי ,קבלת זכויות ,סיוע נפשי ,סיוע לילדים וכו'.
מבנה יעודי אשר יספק את כל הצרכים של נתמכי הארגון .למגוון הפעילויות :חנות בגדים
יד שנייה לקהילה ,מחסן אוכל לנזקקים ,חדרי תרפיה למשפחות המקבלות סיוע ,חדרי
ייעוץ לקליינטים ,שטח קבלת קהל ,מרחב לפעילות והפעלות ,משרדי הנהלה וכו'.
לעמותה חוזה הקצאה ל 25שנה מ - 2007לא אושר במשרד הפנים.
מבקשים אישור לחוזה עדכני מול משרד הפנים כדי להתחיל בבנייה בפועל
מאושר להליך פרסום מחדש
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580365260
רווחה
מי/במ 835/מגרש 506
 25שנה
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בס"ד

עיריית בית שמש
א.5.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בנייה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

א.6.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
החלטה

א.7.

א.8.

580052538

ישיבת לב התורה
חינוך
רמה ה' – נוה שמיר
 102-0055277חלק ממגרש 110
 34292חלק מחלקה 2190
 25שנים
זכות שימוש בקרקע
 3000מ"ר
 3,500מ"ר עיקרי ושירות
מדרשה לישראליות ולבנות חו"ל ותוכנית לשירות לאומי לנשים (המקבילה של
הקומפלקס לגברים בעין גדי) הקומפלקס יכלול :אולמות לימוד והרצאות 12 ,כיתות,
חדר אוכל ומטבח  ,פנימייה  30/40חדרים+ ,שטחי שירות.
בקשה לפרסום ראשון
מאושר בכפוף להוכחת יכולת  +תוכנית חלוקת מגרש מאושרת מהנדסה ,בכפוף להשלמת
מסמכים
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

משקפיים
 80030חלק מחלקה 38
זכות שימוש בקרקע

פירוט בקשה
החלטה

א.9.

ישיבת הכותל  -מרכז תורני וואהל
שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא
מטרת בקשה
מכינה קדם צבאית
אבא נעמת 10
תב"ע  /מגרש
תרש"צ 5/32/1
 5209חלק מחלק 91
טווח שנים
 1שנה  4+שנים
זכות שימוש במבנה  +קרקע
שטח כולל של כ 1000מ"ר לפי החלוקה הבאה
זכות שימוש במבנה עירוני  500מ"ר
 +זכות שימוש בקרקע בת  150מ"ר לבנייה עצמית של מנ"ד – חדר אוכל
מכינת ידידיה
פרסום ראשון  +פרסום קצר לשנה .בכפוף להשלמת בקשה
מס עמותה

בית כנסת קהילתי שכונת המשקפיים

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בנייה
סטטוס נוכחי

ועדת הקצאות

בית שמש

580374932

מס עמותה

580691491

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בי"כ
בש 181/חלק מגרש 600
 5שנים

 100מ"ר
קהילה דת"ל – ע"מ
בקשה לפרסום ראשון +פרסום קצר
מאושר פרסום קצר  +רגיל.
בית כנסת משקפי תורה
משקפיים ,רח' הרב אליהו
 80030חלק מחלקה 38
זכות שימוש בקרקע
כ 190מ"ר
 150מ"ר בבנייה קלה
אושרו לפרסום ראשון בועדה  157להקצאה  125מ"ר במגרש  .700מסיבות תכנוניות.
העירייה מעדיפה לתת הקצאה בשטח סמוך מגרש  600בצמוד למגרש 1100
בקשה לפרסום ראשון +פרסום קצר העמדה לפי תוכנית מאושרת בהנדסה.
מאושר פרסום קצר  +רגיל ..העמדה לפי תוכנית מאושרת בהנדסה.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580675064
בית כנסת
בש 181/חלק ממגרש 600
 5שנה

שם העמותה
שכונה

עמותת אורית צ'ין של יהודי אתיופיה
בר אילן 19
 ,5239חלק מחלקה 2090
זכות שימשו בקרקע

שטח
זכויות בניה

 750מ"ר
100%
ההקצאה אושרה בועדת הקצאות ואף אושרה במליאת מועצת העיר .ואף חתמה הסכם .
במסגרת בקרת ההסכם התברר כי נפל פגם טכני בנושא אשר בעבר לא היה נחשב כפגם .משרד
הפנים חרף מספר פניות החליט כי יש לבצע את הליך הפרסום מחדש ולפיכך אנו מחליטים לבצעו
אך בכדי לרפא את אותו פגם טכני.
הועדה מבהירה כי אין שום שינוי בהחלטותיה הקודמות בנוגע להקצאה זו וההחלטה היא רק
כאמור בכדי לרפא את אותו פגם טכני ולפי הנחיית משרד הפנים .לעמותה אישור ניהול תקין לשנת
2021
מאושר לפרסום מחדש

סוג בקשה

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

החלטה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580330801
בית כנסת
בש/78/א חלק ממגרש ב
 25שנים
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ב.
ב.1.

ב.2.

עיריית בית שמש
סיום פרסום ראשון
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בנייה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ג.
ג.1.

רח' סביון
חלקה 117
5220
זכות שימוש במבנה עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580495687

בית כנסת ומרכז קהילתי
 102-0496190מגרש 8
 25שנה

 400מ"ר
200%
אושר בועדה  164לפרסום ראשון שנסתיים ביום 24.12.2020
מאושר לפרסום שני

מוסדות נצח ישראל בית שמש

ריב"ז  ,16רמה ב
 5940חלק חלקה 19
חידוש הקצאת זכות שימוש בקרקע

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580349140

בית כנסת וישיבה
מי/במ 853/מגרש 402
 25שנים

 800מ"ר
מבנה קיים  6קומות
שטח מגרש מבונה  466.6מ"ר ,קומת כניסה  320מ"ר 5 ,קומות נוספות  446.6מ"ר
סה"כ  2553מ"ר  -בניה בוצעה עצמאית
בית כנסת שכונתי  +ישיבה  -סמל מוסד 460717
אושר לפרסום ראשון בועדה  ,164פרסום הסתיים ב24.12.2020
מאושר לפרסום שני

אישור סיום פרסום שני
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

שיח סוד -מרכז חינוכי שיקומי
לבעלי צרכים מיוחדים
מטרת בקשה
רווחה
שמואל הנביא – ג'2
תב"ע  /מגרש
בש/160/א מגרש 511
 34515חלקה 63
טווח שנים
 25שנה
זכות שימוש בקרקע
 533מ"ר
 1,400מ"ר עיקרי ושירות ,בכפוף לתב"ע
אושר לפרסום ראשון בועדה  159לא הוגשה בקשה מקבילה
הקמת מרכז יום/מרכז תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם המוסד לביטול לאומי
לפי המלצת מח' רווחה .מבקשים אישור לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.

שם העמותה

שם העמותה

החלטה

ג.2.

קהילת יחד בית שמש

ועדת הקצאות

שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות הבניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

מס עמותה

580014322

בית מרדכי  -מוסדות קהילתיים ע"ש
כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצללה"ה (ע"ר)

מס עמותה

580488401

נחל לוז  ,21רמה א
 34270חלקה 40
זכות שימוש בקרקע

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
מי/במ 836/מגרש 401
 25שנה

 500מ"ר
 800מ"ר ב 2קומות
בית כנסת קיים מנ"ד על מחצית מהמגרש .הסכם הקצאה קודם לקראת סיום.
אושר לפרסם ראשון בועדה  .160הסתיים ביום 26.8.2020
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580655728
בית כנסת
תב"ע מי/853/א ,מגרש ,426
 25שנה

חשבה לטובה בית שמש
דובר שלום רמב"ש ב'
גוש  ,5151חלק מחלקה  39תת חלקה 1
זכות שימוש בקרקע
 160מ"ר
200%
נדון בוועדות מס  150-153אושר ב 164לפרסום שני אשר הסתיים ביום 9.12.2020
אישור לפרסום שני .הקצאה זמנית ובניית קבע לבית כנסת( ,תת חלקה .)1
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.
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בס"ד

עיריית בית שמש
ג.3.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה

החלטה

ג.4.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
החלטה

ג.5.

ג.6.

ד.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות הבניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ועדת הקצאות

בית מדרש אוהב ישראל  -בית שמש מס עמותה
580509446
מטרת בקשה בית כנסת ,מקווה
עין גדי ,פינת נחל חבר
תב"ע  /מגרש
בש/מק/835/כד מגרש  303תת מגרש 1
 34279חלקה 74
זכות שימוש בקרקע – הגדלת חוזה טווח שנים
 25שנה
 82מ"ר קרקע (מתוך  101מ"ר שטח כולל של התת -מגרש)
 112מ"ר
בית כנסת קיים במנ"ד
הסכם הקצאה מאושר על תת-מגרש  324( 2מגרש – זכויות בניה  450מ"ר)
תוספת  -מתוך מגרש  1רק חלק של  82מ"ר קרקע  112 +מ"ר אחוזי בניה
מה שמהווה הגדלה של פחות מ 25%-משטח ההקצאה הצמודה שכבר אושרה סה"כ
ההקצאה הישנה  +התוספת יהיו 406 :מ"ר קרקע  562 +מ"ר אחוזי בנייה.
אושר בועדה  164לפרסום הגדלה .הפרסום הסתיים ב29.11.2020
מאושר סיום פרסום– עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.

דברי חיים בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580651842
בית כנסת
בש 186/מגרש 102
 25שנים

הגאון מוילנא 12
 34292חלקה 79
זכות שימוש בקרקע
 350מ"ר קרקע  150 +גג גן ילדים סמוך
 350מ"ר קרקע בקומת קרקע
 150 +מ"ר (עיקרי +שרות ) על גג מעון ילדים בקומה א'
הבניה כפופה לבניה ביחד עם העמותה השניה שקיבלה הקצאה באותו שטח  -א.י.ל.
אושר לפרסום שני בועדה  159הסתיים פרסום ב2.7.2020
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.

מאור החסד ולשון חסד

דבורה הנביאה  ,33ג2
 34516חלקה 11
זכות שימוש בקרקע למנ"ד
 300מ"ר
 200מ"ר מנ"ד

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580397776

בית כנסת
בש/160/א מגרש 536
 5שנים

אושר בועדה  164לפרסום שני שהסתיים ב9.12.2020
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.
כולל וישכם אברהם בבוקר
רמה ב – קדושת אהרן 18
 5151חלקה 27
זכות שימוש בגג מבנה עירוני
 260מ"ר גג מבנה גנים קיים
 520מ"ר
קהילת צעירה בשכונה , ,מתפללים בינתיים בשבתות במבנה שכור
אושר בועדה  164לפרסום שני שהסתיים ב9.12.2020
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580426831
בית כנסת
 102-0110189מגרש 421
 25שנה

הגיעה לשולחן הועדה ערעור על החלטת ועדה  165בעניין עמותת צידקת רחל בית שמש  .580521391החלק
התכנוני של הבקשה ייבדק בהנדסה ולאחר מכן יחזור לשולחן הוועדה.

עו''ד מיקי גסטוירט
יועמ"ש

איתמר ברטוב
מנכ"ל העירייה

ענבר וייס

אדריכלית העיר

רשם :משה גרוס ,רכז הקצאות
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