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 841 ועדת הקצאות פרוטוקול

 20.08.48 -מתאריך ה
 
 
 

 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 אגף חינוך חרדי –מר מנחם ברוכמן 

 
 

 )לא הוגשו התנגדויות או בקשות נגדיות( סיום פרסום קצר -מוסדות חינוך .א
 

 580858180"ר ע –מסורת וחינוך .4
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 אידיש.מנחת חינוך ת"ת : סטאטוס

 יםמבנ 0 קרקע להנחתזכות שימוש ב, שנים נוספות 9עד  + אופציה להארכה ההקצאה זמנית לשנ: בקשה
 ילדים. נילשימוש ג יםנייד

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 580542825ע"ר  –תלמוד תורה כלל חסידי .2
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .ת"ת כלל חסידי: סטאטוס

מבנים  0קרקע להנחת כות שימוש בזשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 580525588ע"ר  –עטרת דוד בית שמש .5
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 ת"ת נתיב התורה.: סטאטוס

מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : קשהב
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 155481580ע"ר  –מוסדות חינוך לקהילה התורנית חניכי הישיבות .1
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .ת"ת חניכי הישיבות: סטאטוס

מבנים  0קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
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 580581884ע"ר  –הנני בני .5
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .ת"ת פרי התורה: סטאטוס

מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 ושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה.מא :החלטה
 

 584884580ע"ר  –דרבי מאיר אמרגנית .8
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .בי"ס לבנות חסידי דז'יקוב: סטאטוס

מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בת, שנים נוספו 9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 580588812ע"ר  -י.ח.צ. גני ילדים  .5
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 : גנ"י בית בגן.סטאטוס

מבנה  קרקע להנחת זכות שימוש ב, שנים נוספות 9עד  + אופציה להארכההקצאה זמנית לשנה: בקשה
 .נייד אחד לשימוש ככיתת גן ילדים

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 580055888ע"ר -גני ילדים ומעונות יום בית יעקב .8
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544רש /א', מג480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .יעקב: גנ"י בית סטאטוס

מבנה קרקע להנחת זכות שימוש ב, שנים נוספות 9עד  + אופציה להארכההקצאה זמנית לשנה: בקשה
 גנ"י. כיתתנייד לשימוש כ

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

  580128288ע"ר  –כית קצות החושן קהילה חינו .8
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .גני החושן: גנ"י סטאטוס

מבנה קרקע להנחת זכות שימוש ב, שנים נוספות 9עד  + אופציה להארכה הקצאה זמנית לשנה: בקשה
 "י.גנ נייד לשימוש ככיתת

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 

 580452851ע"ר  –עץ הדעת  .40
, רח' שמואל 85 – 81 – 85, חלקה 51545, גוש 545 - 542 – 544/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'

 הנביא
 .עץ הדעת: גנ"י סטאטוס

מבנה  קרקע להנחתשימוש בזכות , שנים נוספות 9עד  + אופציה להארכה ההקצאה זמנית לשנ: בקשה
 גנ"י. נייד לשימוש ככיתת

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
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 584884580ע"ר  –דרבי מאיר אמרגנית .44
 הנביא ישעיהו, רח' 58, חלקה 51545, גוש 805/א', מגרש 480, תב"ע בש/2רמב"ש ג'
 .בי"ס לבנים חסידי דז'יקוב: סטאטוס

מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9שנה + אופציה להארכה עד הקצאה זמנית ל: בקשה
 ניידים לשימוש גני ילדים.

 מאושר לחתימת חוזה לשנה והמשך הליך הקצאה. :החלטה
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 ל היימןגב' יע

 אדריכלית העיר
 
 
 

 יעל היימן רשמה:
 


