בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

פרוטוקול ועדת הקצאות 821
מתאריך 8228222/81
נוכחים :עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
מר מנחם ברוכמן -סגן מנהל אגף חינוך
אדר' יעל היימן – אדריכלית העיר

א .התנגדות
.8

אור ההר – ע"ר 91/885585
רמב"ש א' מי2במ 1392מגרש  985גוש  38258חלק מחלקה  28רח' נחל משמר 1
סטאטוס :בית כנסת.
בקשה :תוספת ייעוד לישיבה קטנה.
מתנגדים :שמחה אילן
משיבים :הרב מנחם לוי עמותת אור ההר.
עו"ד אלי בוטבול מטעם המתנגד הציג בקשה לדחות את הדיון ומבקש לעיין בבקשה שהוגשה.
החלטה :בקשת המתנגד התקבלה לפנים משורת הדין ודיון חדש נקבע לתאריך ה.00.00.00-

ב .סיום פרסום ראשון  +קצר
 .8תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש-ע"ר 91/359231
רמב"ש א'  ,מגרש  ,9/5תב"ע מי2במ ,1392גוש  ,38253חלקה  ,83רח' נחל שורק 1
סטאטוס :בי"ס מוריה בנות סמל ( 490094והמספר החדש שיתקבל)
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני ,אגף כיתות חדש במבנה בית ספר אתרוג ( 9כיתות
אם).
החלטה :מאושר לחתימת חוזה לשנה ולהמשך פרסום שני.
 .2מורשה גנ"י ומעונות – ע"ר 91/852183
רמב"ש ג' ,מגרש  ,189גוש  38391חלקה  ,3/רח' אחיה השילוני
סטאטוס 9 :כיתות מתוך מבנה בי"ס  09כיתות.
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה לשנה ולהמשך פרסום שני.
 .3מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 91/828592
רמב"ש א'  ,מגרש  ,1//8ת.ב.ע בש1392י' ,גוש  38251חלקה  ,38רח' הצדיק משטפנשט
סטאטוס :בי"ס עוז והדר ,סמל .500400
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לחתימת חוזה לשנה ולהמשך פרסום שני.

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

ג .סיום פרסום ראשון
 .8גני ילדים ומעונות יום בית יעקב-ע"ר 91//93555
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,1/1גוש  38395חלקה  ,38רח' יונה בן אמיתי
סטאטוס :גן ילדים ,סמל חדש.
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .2עץ הדעת-ע"ר 91/852158
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,128גוש  38399חלקה  ,895רח' יואל הנביא
סטאטוס :גן ילדים.006009 ,006005 ,006995 ,006909 ,
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .3י.ח.צ .גני ילדים-ע"ר 91/955582
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,1/1גוש  38395חלקה  ,38רח' יונה בן אמיתי
סטאטוס :גן ילדים בית בגן (נטע שעשועים) ,סמל חדש.
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .8מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 91/828592
רמב"ש ב'  ,מגרש  ,8/1ת.ב.ע מי2במ ,1392גוש  9588חלקה  ,89רח' רבי מאיר בעל הנס 2
(נהר הירדן )91
סטאטוס :בי"ס מגן אבות בנות004050 :
בקשה :העברת בעלות מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 590000650
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .9מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 91/828592
רמב"ש א' ,מגרש  ,1//8ת.ב.ע בש1392י' ,גוש  38251חלקה  ,38רח' הצדיק משטפנשט 3
סטאטוס :בי"ס בנות הדסה500496 :
בקשה :העברת בעלות מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 590000650
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .1בית יעקב רמה ג' ,מרכז החינוך העצמאי-ע"ר 91/988881
רמב"ש ג'  ,מגרש  ,189גוש  38391חלקה  ,3/רח' אחיה השילוני 5
סטאטוס :בי"ס  00כיתות מתוך  09כיתות ,סמל חדש.
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .5גני ילדים ומעונות יום בית יעקב-ע"ר 91//93555
קריה ,מגרש ב.צ ,81.תב"ע בש2במ5/2ב' ,גוש  ,931/חלקה  ,88רח' שפת אמת 21
סטאטוס 0 :כיתות גן סמלים חדשים.
בקשה :מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.
החלטה :מאושר לפרסום שני.

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

 .1מרכז מעיין החינוך התורני-ע"ר 91/828592
רמב"ש א' ,מגרש  ,8/8תב"ע מי2במ ,1312גוש  ,38258חלקה  ,35רח' נחל רפאים 85א'
סטאטוס :בי"ס "אורחות אימותינו" סמל מוסד .466090
בקשה :קרקע  0,000מ"ר להנחת מנדי"ם.
החלטה :מאושר לפרסום שני.
 .5סמינר בית יעקב למורות אור שרה-ע"ר 91/99911/
מחסיה ,תב"ע ,8182מגרש  ,382גוש  ,9539חלקה  ,8/רח' בן איש חי 81
סטאטוס :בי"ס תיכון לבנות סמל מוסד .590956
בקשה :קרקע  500מ"ר להנחת מנדי"ם.
החלטה :מאושר לפרסום שני.

ד .סיום פרסום שני
 .8קנין התורה בית שמש -ע"ר 91/81/585
בית שמש ,מגרש  ,883תב"ע מי2במ ,1932גוש  ,9582חלקה  ,19רח' רבי יהושוע 81א
סטאטוס :גן ילדים "חניכי הישיבות" סמל .000094
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .2קנין התורה בית שמש -ע"ר 91/81/585
בית שמש ,מגרש  ,883תב"ע מי2במ ,1932גוש  ,9582חלקה  ,19רח' רבי יהושוע 81א
סטאטוס :חטיבת ביניים ישיבה קטנה "חניכי הישיבות" סמל .949445
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .3מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 91/828592
בית שמש ,מגרש  ,883תב"ע מי2במ ,1932גוש  ,9582חלקה  ,19רח' רבי יהושע 81א
סטאטוס :בית ספר יסודי לבנים "חניכי הישיבות" סמל .099000
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .8ס.ו.ל.ם  -סיוע ועידוד לילדים מוגבלים – ע"ר 91/819285
בית שמש ,תב"ע בש ,8152גוש  928/חלקה  ,13-18רח' ביאליק 85
סטאטוס :גן ילדים .099940 -
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .9מוסדות עץ הדעת בית שמש – ע"ר 91/852158
רמב"ש א' ,במגרש  8/3תב"ע מי2במ ,1312גוש  38258חלקה  ,31נחל גילה 8/
סטאטוס :גן ילדים – סמל חדש.
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .1מגן הלב – ע"ר 91/213188
בית שמש ,תב"ע בש ,8152גוש  92/8חלקה  ,85רח' ביאליק 28
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

סטאטוס :גן ילדים – .096059 ,096069
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .5מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 91/828592
בית שמש ,תב"ע בש ,8152גוש  92/2חלקה  ,13רח' רביצקי 9
סטאטוס :בית ספר יסודי – תפארת החיים 000604 -
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .1מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 91/828592
רמב"ש א' ,במגרש  88/תב"ע מי2במ ,1312גוש  ,38258חלקה  ,83רח' נחל לוז 3
סטאטוס :בית ספר יסודי – אורחות אבותינו – תורת שלום 900949 -
בקשה :זכות שימוש במבנה גנים  +מנדי"ם  +גג.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .5מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 91/828592
רמב"ש א' ,במגרש  8/8תב"ע מי2במ ,1312גוש  ,38258חלקה  ,35רח' נחל לוז 28
סטאטוס :בית ספר יסודי – אורחות אבותינו – תורת משה 490009 -
בקשה :זכות שימוש במבנה גנים  +מנדי"ם.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .8/אורחות אבותינו – ע"ר 91/8512/1
רמב"ש ב' ,במגרש  883תב"ע מי2במ ,1932גוש  9582רח' רבי יהושע 2
סטאטוס :גני ילדים תורת אמך ,סמל956509 ,956500 ,550005 ,550000 :
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .88זכרו תורת משה רמת בית שמש – ע"ר 91/851/81
רמב"ש א' ,במגרש  88/תב"ע מי2במ ,1312גוש  ,38258חלקה  ,83רח' נחל לוז 3
סטאטוס :גני ילדים תורת שלום ,סמל455059 ,455950 :
בקשה :זכות שימוש גנים  +מנדי"ם.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .82זכרו תורת משה רמת בית שמש – ע"ר 91/851/81
רמב"ש א' ,במגרש  8/8תב"ע מי2במ ,1312גוש  ,38258חלקה  ,35רח' נחל לוז 28
סטאטוס :גני ילדים תורת משה ,סמל990969 ,990604 ,999000 ,999009 :
בקשה :זכות שימוש במבנה גנים  +מנדי"ם.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .83מוסדות בנות ישראל – ע"ר 91/998512
בית שמש ,במגרש  83/תב"ע מי2במ ,1932גוש  9583חלקה  ,38רח' בן עזאי 82
סטאטוס :בי"ס בנות רחל סמל ,009099 :גני בנות ישראל סמל,009945 ,009950 :
.005099 ,009009
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .88מוסדות בנות ישראל – ע"ר 91/998512
בית שמש ,במגרש  3/1תב"ע בש ,8182גוש  ,9539חלקה  ,38רח' בן איש חי 25
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

סטאטוס :גני בנות ישראל סמל.000996 ,490099 :
בקשה :זכות שימוש בקרקע למנדי"ם.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .89מוסדות בנות ישראל – ע"ר 91/998512
בית שמש ,במגרש  8/1תב"ע מי2במ ,1932גוש  ,9539חלקה  ,89רח' רבי מאיר בעל הנס
8
סטאטוס בי"ס בית יעקב רמב"ש סמל009099 :
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .81חינוך לתורה ועבודה – ע"ר 91/998219
בית שמש ,במגרש  ,85/תב"ע בש ,8822גוש  ,9288חלקה  ,885רח' הגפן 21
סטאטוס ישיבת מאורות סמל099500 :
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .85בית יעקב  -דרכי רחל  -ע"ר 91/29/289
רמב"ש א' ,מגרש  ,2/2תב"ע בש21392ח ,גוש  38251חלקה  ,23רח' נחל ערוגות 21
סטאטוס :בית ספר יסודי סמל ,949490 :גני ילדים499009 ,946555 ,949906 -
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה ,החוזה יחתם לשנה עם אופציה לשנתיים עד תשע"ח.
 .81שעלי תורה – 91/83122/
רמב"ש א' ,תב"ע מי2במ ,1312מגרש  ,8/8גוש  ,38258חלקה  ,35רח' נחל רפאים 85
סטאטוס :אולפנת שעלי תורה סמל .069095
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .85שעלי תורה – 91/83122/
רמב"ש א' ,תב"ע מי2במ ,1392מגרש  ,988גוש  ,38251חלקה  ,2/רח' נחל שורק 81
סטאטוס :ישיבת שעלי תורה סמל .044900
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .2/מוסדות דעת מישרים 91/255213 -
רמב"ש א' ,מגרש  ,1//תב"ע בש1392י' ,גוש  ,38251חלקה  ,3/רח' הצדיק משטפנשט 5
(נחל ערוגות )85
סטאטוס :בי"ס יסודי סמל ,004909 :גנ"י סמלים.559994 ,559960 ,559000 :
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

 .28העמותה לחינוך תשב"ר ב"ש -ע"ר 91/898928
רמב"ש א' ,מגרש  938תב"ע מי2במ( 1392בש9392י' מגרש  )1//8גוש  38251חלקה 85
רח' נחל ערוגות ( 88הצדיק משטעפנעשט )8
סטאטוס :בי"ס וגנ"י תשב"ר סמלים.949640 ,005069 ,000009 ,000000 :
בקשה :זכות שמוש במבנה בי"ס.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .22ולאחיו בית שמש -ע"ר 91/915155
בית שמש ,רח' אבא נעמת (מבנה אגף הנדסה הישן)
סטאטוס :מוסד חינוכי לעולי צרפת.
בקשה :זכות שמוש במבנה עירוני.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .23נטעי שמעון – ע"ר 91/988988
רמב"ש ב' מי2במ 1932מגרש  823גוש  9898חלקה  25רח' אוהל יהושע 85
סטאטוס :ת"ת לעלוב בני משה סמל .500090
בקשה :העברה זמנית למגרש  409עד לסיום הבניה.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .28מוסדות קוסוב ויז'ניץ – ע"ר 91/188815
רמב"ש ב' מי21932א מגרש  881גוש  9892חלקה  28רח' האדמו"ר מבעלז
סטאטוס :ישיבה קטנה וגדולה ,בית כנסת וכולל אברכים.
בקשה :שטח לבניה  900מ"ר לישיבה.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .29קרן בינה (אמרי בניה) – ע"ר 91/8282/1
קריה מגרש ב.צ  +1ב.צ  5תב"ע בש2במ5/2א גוש  9355חלקה  31רח' מעשי חייא 83
סטאטוס :ישיבה קטנה סמל .040009
בקשה :זכות שימוש במבנה.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .21שובו – ע"ר 91/2182/1
בית שמש ,גוש  ,9283חלקה  ,825רח' אלנקווה 82
סטאטוס :גן ילדים סמל .099990
בקשה :זכות שימוש במבנה.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .25מרכז גנ"י שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"י -ע"ר 91/285213
בית שמש ,גוש  922/חלקה  ,58רח' הנורית 8
סטאטוס :גני ילדים חנ"מ שהועברו ממגרש  .405סמלים909559 , 404450 ,906690 :
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י  0כיתות.
החלטה :מאשרים הקצאה.
 .21עמותת עזרה ומזור לנוער הנושר בירושלים -ע"ר 91/928251
בית שמש ,גוש  ,928/חלקה  ,88רחוב בני דן( ,בית ספר אליקים)
סטאטוס :ישיבת אור משה חינוך מיוחד ז'-י"ב סמל מוסד .590050
בקשה :שימוש בחלק ממבנה בית ספר אליקים.
החלטה :מאשרים הקצאה.
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

 .25מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 91/828592
בית שמש ,גוש  ,928/חלקה  ,88רחוב בני דן( ,בית ספר עדיהו)
סטאטוס :בית ספר יסודי – אפיקים בנות חיל סמל מוסד 069566
בקשה :זכות שימוש במבנה עירוני
החלטה :מאשרים הקצאה.

ה .בקשות חדשות
 .8מרכז גנ"י שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"י -ע"ר 91/285213
בית שמש ,גוש  ,92/2תב"ע בש ,8512רח' ז'בוטינסקי 52
סטאטוס :גני ילדים חנ"מ סמל גן 090069
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י.
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.
 .2למען תורה לשמה -ע"ר 91/395893
בית שמש ,מגרש ב.צ ,1 .גוש  ,9318חלקה  ,25תב"ע בש2במ5/2ג' ,רח' מעשי חייא 83
סטאטוס :גני ילדים "תורה לשמה" סמל מוסד054699 ,540056 ,540090 :
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י.
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.
 .3קנין התורה בית שמש -ע"ר 91/81/585
בית שמש ,מגרש ב.צ ,89.תב"ע בש2במ5/2ב' ,גוש  ,931/חלקה  ,83רח' מנחת יצחק 9
סטאטוס :גן ילדים "חניכי הישיבות" סמל .540099 ,540005
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י.
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.
 .8אור בית שמש -תורה חינוך וחסד – ע"ר 91/213589
מגרש ב.צ  ,28בש2במ5/2ב ,גוש  931/חלקה  ,8/אור שמח 9
סטאטוס :גן ילדים סמל .090906 ,090990 ,090959
בקשה :אישור שימוש במנדי"ם שהוצבו בחצר.
החלטה :מאושר כנספח לחוזה.
 .9ת"ת סוכת דוד – ע"ר 91//82815
מגרש  9252938( 1//תב"ע מי2במ ,)1392תב"ע בש 1392י' ,רח' הצדיק משטפנשט 8
סטאטוס :גן ילדים סמל מוסד.550090 ,550050 :
בקשה :זכות שימוש במבנה גנ"י.
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום.

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

מבני ציבור
א .סיום פרסום ראשון
 .8תו"מ (תורה ומדע) תורת אליהו – ע"ר 91/32119/
רמב"ש ג' ,מגרש  ,185תב"ע בש ,8912רח' אחיה השילוני 82
סטאטוס :ישיבה קטנה  0900מ"ר.
בקשה :תוספת ייעוד למעון ,ותוספת שטח  500מ"ר בקומת המרתף .סה"כ  0900מ"ר.
החלטה :מאושר לפרסום שני.

א .סיום פרסום שני
 .8בית אשר בית שמש – ע"ר 91/855155
רמב"ש א' מי'במ' 139מגרש  921-925גוש  38258חלקה  33ו 38רח' נחל לכיש 29
סטאטוס :ישיבת קטנה כיתו ט' – י"א.
בקשה :שטח לבניה  0,000מ"ר  000%בניה לישיבה קטנה.
החלטה :מאשרים הקצאה.

ב .עדכון חוזה
 .8נחלת חיים שלום -ע"ר 91/2511/1
רמב"ש ג'  ,8תב"ע  ,8/2-/8/3852מגרש  ,183רח' חגי הנביא פינת נריה הנביא
סטאטוס :ישיבה גבוהה (בניית קבע ללא מנ"דים) .קרקע  0509מ"ר ,זכויות בניה 0509
מ"ר.
בקשה :עדכון חוזה לתוספת שטח ע"פ זכויות הבנייה שבתב"ע החדשה ,000-0009060
 000%אחוזי בניה.
החלטה :מאושר לפרסום ראשון.

ג .הבהרה לפרוטוקול 885
.1

מעין אברהם ע"ר 91/3//158
רמב"ש ב' תב"ע מי2במ 1932מגרש  888נהר הירדן  39פינת יהודה הנשיא
סטאטוס :בוועדה  00הוקצה גג מקווה במגרש  400לעמותת מוסדות סלונים -מעין
אברהם
ההקצאה הסתמכה על הבנה עם רבני השכונה כי המקוה שנבנה ישמש כמקוה גברים
כיום פנים המקווה נהרס באופן שלא ניתן להשתמש במבנה כמקווה.
בקשה :זכות שימוש במבנה המקווה בשטח  050מ"ר והפיכתו לבית הכנסת ואפשרות
בניה בגג המבנה
סה"כ  500מ"ר.
החלטה תיקון החלטה מאושר נוהל הקצאה ל 05-שנה .מאושר למילוי חוברת ופרסום.

ד .הבהרה לפרוטוקול 825
 .8מרכז מוסדות חינוך אור אפרים – ע"ר  91/185138ישיבת חכמי ירושלים
רמב"ש ג'  ,2תב"ע בש281/2א' ,מגרש  932גוש  38981חלקה  ,35רח' דבורה הנביאה
כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
אדריכלית העיר

סטאטוס :ישיבה גדולה וקטנה סמל מוסד  .009099הקצאת קרקע בשטח של  0990מ"ר.
זכויות בניה  000%עבור מבנה.
בקשה :במקום ישיבת חכמי ירושלים שערי חסד – ע"ר  590494990שאושרה בפרוטוקול
.000
החלטה :מאושר למילוי חוברת ופרסום .הקצאה זכות שימוש ל 5-שנים במבנה עירוני
עפ"י פרוגרמה  5000009סה"כ שטח  0049מ"ר.
הקצאת יתרת השטח עד ל 000%-בנייה (סה"כ  0000מ"ר) ל 05-שנה.
התכנון יאפשר שימוש נפרד בכל אגף.

_______________
עו"ד מיקי גסטווירט
יועמ"ש

_______________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

_______________
גב' יעל היימן
אדריכלית העיר

תפוצה :נוכחים
העתק :מר משה אבוטבול –ראש העיר
רו"ח אריה ברדוגו – גזבר העירייה
מר ישעיהו ארנרייך -ממונה מח' חינוך
מר מרדכי דירנפלד -חבר מועצה
מר אברהם פרנקל -חבר מועצ
מר ניסים כהן -מנהל מח' נכסים
גב' אולגה בורצ'נקו – מח' נכסים

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס'6600099-00
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

רשמה :יעל היימן

