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פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 631
מתאריך ה0.8..80.62 -
נוכחים :עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
אדר' יעל היימן – אדריכלית העיר

86

מבני ציבור

א 8הבהרה לפרוטוקול וועדה מס'  -631תיקון טעות סופר
 86ובנה  -ע"ר  -0..1130..קבלת החלטה
תב"ע בש/50/ט חלק ממגרש  0גוש  0010חלקה ( 01נכתב בטעות -גוש  0011חלקה )6
סטאטוס :ארגון חסד לרווחת תושבי בית שמש .קבלת החלטה בהתנגדות מוועדה .106
הקצאת שטח של  009מ"ר הגדלה מ 809 -מ"ר ,הגדלת זכויות הבנייה ל  1252 -מ"ר הגדלה מ-
 922מ"ר לא כולל שרות ב 9-קומות.
בקשה :הגדלת שטח ההקצאה ל 099-מ"ר והגדלת היקף זכויות הבנייה ל 1252-מ"ר.
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.
 80דמשק אליעזר דסטרעליסק  -ע"ר ( 0..110613במקום ע"ר  0..110610כפי שהופיע בוועדה
מס' )631
בית שמש ,מגרש  ,030תב"ע בש61./א ,גוש  ,3106.חלקה 1.
סטאטוס :מרכז תורני ,בית כנסת ,שטיבלאך ,מקווה גברים.
בקשה :הקצאת מגרש  ,595זכויות בניה בהתאם לתב"ע 909( .מ"ר גודל המגרש)
החלטה :מאושר למילוי חוברת לפרסום קצר וארוך.
ב 8הבהרה לפרוטוקול – תוספת ייעוד
 83עוללות שלמה  -מתמידים  -ע"ר  -0..013121מוועדה 602
בית שמש ,מגרש  ,3.0תב"ע בש ,611/גוש  ,0530חלקה  ,33רח' אבא שאול 3
סטאטוס :בית כנסת מקווה ומרכז תורני (מתמידים) הקצאת מגרש  991מ"ר ,זכויות בניה
.022%
בקשה :תוספת ייעוד לשימוש מעון יום.
החלטה :מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון ,התניית חתימת חוזה בכפוף לפינוי ממגרש
.928
ג 8סיום פרסום ראשון
 86נחלת חיים שלום -ע"ר 0..021..1
רמב"ש ג'  ,6תב"ע  ,6.0-.6.3650מגרש  ,163רח' חגי הנביא פינת נריה הנביא
סטאטוס :ישיבה גבוהה (בניית קבע ללא מנ"דים) .קרקע  1509מ"ר ,זכויות בניה  1509מ"ר.
בקשה :עדכון חוזה לתוספת שטח ע"פ זכויות הבנייה שבתב"ע החדשה 022% ,120-2129160
אחוזי בניה.
המלצה :מאושר לפרסום שני8
 80מנין אברכים רמת חפציבה בית שמש0..033615 -
מחסיה ,תב"ע בש ,611/מגרש  ,36.גוש  0530חלקה  110רח' בן איש חי 2
סטאטוס :בית כנסת
בקשה 990 :מ"ר זכויות בניה .022%
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המלצה :מאושר לפרסום שני8
ד 8סיום פרסום קצר
 86מגן דוד אדום -ע"ר  6186.862 – 0.56.1206הודעה על סיום פרסום לא יצאה ממח' נכסים,
*נכון ל 62/6./62במח' נכסים לא התקבלו עיתונים עם הפרסומים8
תב"ע  ,6.0-..21230חלק ממגרש  262גוש  31050חלק מחלקה ..
סטאטוס:קיימת מצוקה של מתן שרותים אמבולטוריים ברמת בית שמש
בקשה :הקצאת קרקע בשטח של  122מ"ר +סככה ל 0אמבולנסים ,זכויות בניה  122מ"ר,
הקצאה זמנית לשנתיים עם אופציה להארכה.
החלטה :מאושר סיום פרסום קצר ועל כן אישור לחתימת הסכם שימוש לשנה.
ה 8סיום פרסום שני
 86מרכז מוסדות חינוך אור אפרים – ע"ר  0..165.36ישיבת חכמי ירושלים
רמב"ש ג'  ,0תב"ע בש/61./א' ,מגרש  030גוש  3106.חלקה  ,32רח' דבורה הנביאה
סטאטוס :ישיבה גדולה וקטנה סמל מוסד  .009099הקצאת קרקע  1990מ"ר.
בקשה :זכויות בניה מעבר ל 0222-מ"ר יועברו מזכויות עודפות במגרש צמוד  – 592סה"כ
 9092מ"ר זכויות בנייה.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה.

80
א8

מבנה חינוך

הבהרה לפרוטוקול וועדה מס'  -636תיקון טעות סופר
 86מרכז תורני מבקשי תורה (במקום מבקשי השם) -ע"ר 0..00..30
בית שמש ,ב8צ 06 8תב"ע בש/במ/5./ב גוש  03..חלקה 1.
סטטוס :ישיבה קטנה ,נמצאת היום ברח' שפת אמת ב.צ.9 .
בקשה  :זכות שימוש במבנה גן ילדים והקצאת הגג למבנה קבע סה"כ  9קומות  052מ"ר.
החלטה  :מאושר להמשך הליך מילוי חוברת ופרסום בכפוף לחוו"ד של אגף החינוך שאין צורך
בגנ"י במקום .הטיפול יהיה במחלקת נכסים בלבד.

ב8

סיום פרסום ראשון (לאחר )01/.2/0.62
 86למען תורה לשמה – ע"ר  – 0..305103גני בת מלך
רמב"ש ב' במגרש  ,16.תב"ע בש ,0../גוש  ,0510חלקה  ,00רח' רבי אלעזר 30
סטטוס :גני בת מלך סמלי גנים599829 ,599811 ,599806 :
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י.
המלצה :מאושר לפרסום שני
 80בית יעקב דרכי רחל – חל"צ 0636.1113
רמב"ש ב' ,מגרש  – 161תב"ע מי .03/א' – רח' האדמו"ר מבעלזא 0
סטאטוס 9 :כיתות במבנה ביה"ס לסמינר דרכי רחל סמל מוסד.160069 :
בקשה :זכות שימוש במבנה ביה"ס( .חוזה מסתיים ב)9182980210
המלצה :מאושר לפרסום שני
 83מוסדות בנות ישראל – ע"ר 0..001510
רמב"ש א' ,מגרש  ,060גוש  ,31021חלקה  ,03תב"ע בש – 0../רח' נחל שורק 63
סטאטוס :סמינר בנות הרמה סמל מוסד010096 :
בקשה :זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם.
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המלצה :מאושר לפרסום שני
 81נר דוד רמלה – ע"ר  0..330066גני תפארת החיים
בית שמש ,מגרש ב8צ06 8רח' ז'בוטינסקי ???????? 606
סטאטוס :גני ילדים תפארת החיים סמל .80096
בקשה :זכות שמוש במבנה גן ילדים .העברה ממרכז גני ילדים שע"י רשת מעיין החינוך
התורני.
המלצה :מאושר לפרסום שני
 80נר דוד רמלה – ע"ר  0..330066גני תפארת החיים
בית שמש ,רח' ז'בוטינסקי 50
סטאטוס :גני ילדים תפארת החיים סמל .159959
בקשה :זכות שמוש במבנה גן ילדים .העברה ממרכז גני ילדים שע"י רשת מעיין החינוך
התורני.
המלצה :מאושר לפרסום שני
 81תו"מ (תורה ומדע) תורת אליהו – ע"ר 0..30110.
רמב"ש א' ,במגרש  ,0.0תב"ע בש.30/ח' ,גוש  ,3102.חלקה  ,03רח' נחל ערוגות 0.
סטאטוס :גני ילדים תורת אליהו סמל .559906 ,559990 ,559965
בקשה :זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם.
המלצה :מאושר לפרסום שני
ג8

בקשות חדשות
 86מוסדות חסידי בעלזא – ע"ר 0..3.00.1
רמב"ש ב' ,מגרש  ,161תב"ע מי .03/א' גוש  0600חלקה  01רח' האדמו"ר מבעלזא 6.
סטאטוס :ת"ת סמל 989080 :וגני ילדים סמלים,906192 ,556959 ,556909 ,556991 :
.899801
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
המלצה :מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך
 80מוסדות חסידי בעלזא – ע"ר 0..3.00.1
רמב"ש ב' ,מגרש  ,106תב"ע מי .03/א' גוש  0606חלקה  02רח' האדמו"ר מבעלזא
סטאטוס :גני ילדים בית מלכה זכות שימוש.
בקשה :הוספת סמל  556986להקצאה קיימת.
המלצה :מאשרים להכין נספח להסכם.
_______________
עו"ד מיקי גסטווירט
יועמ"ש

_______________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

_______________
גב' יעל היימן
אדריכלית העיר
רשמה :יעל היימן

תפוצה :נוכחים
העתק :מר ניסים כהן – מנהל מח' נכסים
גב' אולגה בורצ'נקו – מח' נכסים
מר מנחם ברוכמן -סגן מנהל אגף חינוך
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