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 919ועדת הקצאות  פרוטוקול
 92/2/4/91 מתאריך

 
 

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

 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 
 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 

 הלי יעקב  אדן אבדיון בהתנגדות של  נוכח -חבר מועצה –מנשה אליאס מר משקיפים:
 ידי סיעתו.לגבי העמותות המיוצגים על נוכח בדיון  – החבר מועצ–שמעון גולדברג ר מ              

         
 

 בהתנגדויות דיוןא.
 

 מבנה חינוך .9
 

 17/149481ע"ר  -לנוער הנושר בירושלים  עזרה ומזור  אור משה עמותת  א.
 8רח' בני דן  29חלקה  /149גוש  בית שמש, בית ספר אליקים

 י"ב.-חינוך מיוחד ז'שה  ישיבת אור מ :טוססט
  .המועצה יהוגשה התנגדות ע"י שלום אדרי וריצארד פרס חבר–שני  לפרסום אישור: בקשה

  050-0990905הופיע נציג המשיבים אבי ליפמן  - המתנגדים לא הופיעו לשימוע
 נתן בדיון הבא.י:החלטה תההחלט

 
  17/949114 רבנות חיל אפיקים בית ספר של מרכז מעיין החינוך התורני ע" .ב

 1רח' בני דן  29חלקה  /149גוש  בית שמש, בית ספר עדיהו
 .069566סמל  ח' וגנ"י,-יסודי בנות א' טוס:סט

 המועצה. יהוגשה התנגדות ע"י שלום אדרי וריצארד פרס חבר -שני לפרסום אישור: בקשה
 050-9006060הילה סרוסי המשיבים  תהופיע נציג -המתנגדים לא הופיעו לשימוע 

 ההחלטה תינתן בדיון הבא.:ההחלטה
 

 17/412192 –מגן הלב  .ג
 72חלקה  91, רח' ביאליק 14/9בית שמש, גוש 

 .096069, 096059: גני ילדים סמלים: טוססט
 המועצה. יהוגשה התנגדות ע"י שלום אדרי וריצארד פרס חבר –שני  לפרסום אישור: בקשה

 050-5000990בים ישראל קורניק הופיע נציג המשי -המתנגדים לא הופיעו לשימוע 
 בדיון הבא. ן: ההחלטה תינתהחלטה

 
 17/498412ע"ר  -"י שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"יגנמרכז  .ד

 97רלוזורוב , רח' א/8חלקה  14/1בית שמש, גוש 
 .99009גני ילדים סמל:  טוס:סט

 המועצה. ירס חברהוגשה התנגדות ע"י שלום אדרי וריצארד פ -שני  לפרסום אישור: בקשה
 050-9000099שמעון כהן הופיע נציג המשיבים –המתנגדים לא הופיעו לשימוע 

 בדיון הבא. ן: ההחלטה תינתהחלטה
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 17/498412ע"ר  -"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"ישעמרכז גנ"י ה. 
 2, רח' הנורית 89חלקה  /144בית שמש, גוש 

 
 909559,  000050, 906690. סמלים: 005 ממגרש שהועברו: גני ילדים חנ"מ טוססט

 הוגשה התנגדות ע"י שלום אדרי וריצארד פרס חברי המועצה -שני לפרסום אישור: בקשה
 050-90000990הופיע נציג המשיבים שמעון כהן –המתנגדים לא הופיעו לשימוע 

 בדיון הבא. ן: ההחלטה תינתהחלטה
 

 מבנה ציבור .4
 
  4417/2718אדן אהלי יעקב ע"ר  א.  

  22הרקפת  41חלקה  1491גוש  ,בית שמש
 סטיםימרכז טיפול לאוט סטטוס:
 זכויות בניה 000%מ"ר  0000 שטחבקשה:

  התנגדותב דיון
  edenoy@gmail.com   0500990005אלכסנדר אייס –המשיבים: נציג העמותה 

 050-6609600אלי עזרא   –נציג ההורים                   
 חבר מועצה –מנשה אליאס                   

  levonasas2@gmail.com  0900009-059לבונה ששון  –המתנגדים:נציגי השכנים 
 050-5606000מלכה לאופר                                             

 050-9999059יהודה ניסים                                             
 050-0660900אבי אמסלם                                             

 
 אדן אהלי יעקב.– ההעמותה ע"י נציג העמותפעילות הוצגה  .0

שרת מאפ הוילות ברח' הכלנית הפעילות של העמות 0שנים בתוך  9הפעילות של העמותה קיימת מזה 
 העמותה משרתת את ציבור תושבי בית שמש. יסטים בוגרים לנהל מסגרת פעילות עצמאיתלאוט

 מ"ר. 0000לטובת הפרויקט בשטח של כמעונין להקים מבנה ראוי הלעמותה תורם 
 .ם ריהשיבים לגבי הקמת הפרויקט בסמיכות למקום מגוטענות המהוצגו  .0

  .והם פיתחו במקום דשא שאותו הם מטפחים לשכנים אין שטח ירוק פתוח בסמיכות–שטח פתוח 
  .בשטח זה כחניה משתמשיםלתושבים אין בסמיכות חניה אלא ברח' הנרקיס והם –חניה 

  .יהםהתושבים חוששים מהסתרת שמש בעקבות הקמת המבנה בסמיכות לבניני מגור -הצללה
 יקט .התושבים חוששים מירידת ערך הדירות בעקבות הקמת הפרו–ירידת ערך דירות 

 .התושבים חוששים מירידת איכות החיים בשכונה בעקבות הקמת הפרויקט–ירידה באיכות חיים 
באים להסיע אותם הקיימים תושבים נכים המגיעים באמצעות רכב לבית וכן אמבולנסים –נגישות 

 .התפנותהגיע לשטח זה כדי לובעקבות הבניה תמנע מהם האפשרות ל
היו הם ם היו מודעים להקצאה הנוספת במגרש אעל ידי התושבים כי הוצג –למבנה נוסף מלבב -הקצאה

לשטח ולכן לא היתה באפשרות רסום בהקצאה למלבב טרם הוחל הנוהג בפמתנגדים גם אליה אולם 
 להציג התנגדות .

 69-ות באוכלוסיה לילד אוטיסט היא אחת לרהוצג ע"י נציג ההורים של החוסים בפרויקט ,כי הסבי .9
דוקא להגירה חיובית של אנשים ן הוצג כי הפרויקט יבנה בסטנדרטים גבוהים ויגרום לידות , כמו כ

 כמו כן הוצג הרצון לפעול עם התושבים ולא נגדם. ,מעונינים להתגורר בסמיכות לפרויקטה
הוצג ע"י הרשות כי בשטח ביעוד צבורי קיימת לעירייה הזכות להקים מוסדות העומדים בקריטיונים של  .0

   בנוגע לשימושים הציבורים , הגדרות החוק
וכן יוצגו תקבע פגישה בשטח על מנת להציג לתושבים את כוונות העמותה להקמת הפרויקט  -החלטה

 פתרונות ראויים. ותבחן האפשרות למציאתבקשות השכנים 
 
 

mailto:edenoy@gmail.com
mailto:levonasas2@gmail.com
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 84992//17מוסדות טשכנוב ע"ר ב. 
 א' 00,נחל לוז 2/2מגרש  721רמב"ש א' מי/במ/

 טשכנוב–כלל חסידי בית הכנסת סטטוס:
  מ"ר. 090עיקרי+שרות שטח קרקע  מ"ר 950:זכויות בניה כבקשה

 הוגש מכתב לביטול התנגדות 
 לחתימת חוזה. : מאושר להמשך הליךהחלטה

 
 
 בקשה ראשונה. ב
 

 מבנה חינוך .9
 

  17/412121ע"ר  -אור בית שמש .א
 97, רח' שפת אמת 91מגרש ב.צ. ב/1בש/במ/תב"ע קריה חרדית, 

 .000009סמל  ח' –כיתות ז'  לבניםבית ספר יסודי  טוס:סט
 מוש במבנה עירוני.יזכות ש :בקשה

 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה
  /17/19422בית שמש ע"ר  –היכל משה  .ב

 1יחזקאל הנביא  919חלקה  22211גוש  //1מגרש  9/2914/-9/4 ע"תב 9רמב"ש ג
"מבקשי תורה" בעלות קנין  506609סמל  'יא-'תות טימשמר כ פועל ברחוב נחל : ישיבה קטנה קיימת בסטטוס

 התורה בית שמש 
 מתוך המגרש ע"פ תשריט שיאושר באגף ההנדסה מ"ר 0000 –לבניה  שטחהקצאת  בקשה:

  000% בניה  יותוזכ 
 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה

  17/281111ע"ר –בית אשר בית שמש  .ג
 41 נחל לכיש  22וחלק מחלקה  22חלקה  22482גוש  )חלק( 148 -141מגרש  721/במ/ימ 'רמב"ש א

 בקרוואנים במקום  מתיקי – 'יא-'כיתות ט–: ישיבה קטנה סטטוס
 000%זכויות בניה   מ"ר. 0000 שללבניה  שטח ת הקצא : בקשה

 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה
 
 

 מבנה ציבור .4
 

  17/148/22ע"ר  לשמואלסדות מאיר ומ .א
 97רח' בן איש חי  28חלקה  1121גוש  2/1מגרש  912ע בש/"במחסיה ת

 : מעון יום בתכנון.סטטוס
 בשכונה. קיים בדירותני,ושימוש במבנה עירזכות :בקשה

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה
 

  /9/48//17ך ישראל ירושלים ע"ר ימשכנות .ב
 (91)רח' הותיקים  99רחוב המשלט  81חלקה  14/1וגוש   22-21חלקות  14/7גוש  'א921בש/ בית שמש 

 00090סמל  – מוסד חינוכי– : קרית חינוךסטטוס
 ,תקופת החוזה הקודם הסתיימהמאחר ו שנים 05-ל  הקצאת השטח:בקשה

 , לאחר השלמת הטפסים עירוניים במחלקת נכסים.מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
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  17/14/811כרם ישראל רמב"ש ע"ר  .ג

 .1 נעםנחל  27חלקה  22489גוש  2/2מגרש  721במ/רמב"ש א' מי/
 .שבועהה בכל לא:בית כנסת הכולל פעילות מסטטוס
 .תלמוד תורה אבי עזרימ"ר מעל גג  900זכויות בניה :בקשה

 מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

 42211//17אהלי נפתלי ע"ר  .ד
 4-2 ' אמרי נועםרח 11-11חלקות  22191גוש  1/9-1/4א מגרש  /91בש/ 4רמב"ש ג

בית  מרכז תורני לתפילה,המעתיקה את מקום מגוריה מרחובות מעונינת להקים  יקוב'ויזניץ דזקהילת :סטטוס
 יח"ד בפרויקט מגורים שנרכש. 009עבור  ושטיבלך ,תיוהתוועדו, נוסיםיה טהרה, היכל כומקו מדרש,
 מ"ר 9955בשטח  500-500של מגרשים :הקצאת קרקע בקשה

 רות.יקרי + שימ"ר ע 5000סה"כ  מ"ר למוסדות חינוך 0500בהפחתת   000% יהבנ יותוזכ
  .רשימת רוכשים וחתימותבכפוף להעברת  מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

  17/192211 ע"ר -וויזניץקוסוב מוסדות  .ה
 42חלק מחלקה  1914גוש  291/א מגרש 712/מי ע"תב 'רמב"ש ב

 כולל אברכים וקטנה וגדולה,  ישיבהת, בית כנסלקיים קרוואן  :סטטוס
 לבית הכנסת ישיבה קטנה וגדולה ,וכולל אברכים.מ"ר , 900 יות בניהוזכ מ"ר 090של שטח  תהקצא:בקשה

 שנים. 1ל מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

 17/121181רכת ראובן ע"ש רבי דוד ומשה ע"ר ית כנסת בב .ו
 .בן עזאירחוב  22חלק מחלקה  1122וש ג /22מגרש  712/במ/מי ע"תב'  רמב"ש ב

  .מאור לציון :קיים קרוואן לבית הכנסת בשטח חצר בית ספרסטטוס 
 מ"ר  550 זכויות בניהמ"ר  950קרקע בשטח של ת :הקצאבקשה

 . פרסוםו למילוי חוברת מאושר : החלטה
 
 

 1719/2819ע"ר  מגן דוד אדום .ז
 רח' נחל שורק  991 /4חלקה  22481גוש  מגרש 721מי/במ/ א' רמב"ש

  קיימת מצוקה של מתן שרותים אמבולטוריים  ברמת בית שמש:סטטוס
 מ"ר 050זכויות בניה  מ"ר, 000בשטח של קרקע :הקצאת בקשה

 קצר וארוך.– מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 
  

 
 17/119911ע"ר  בית שמש -דרך מצוותיך  .ח

 .1 רח' רבי מאיר בעל הנס 91חלק מחלקה  1129גוש  229מגרש   712מי/במ/ 'רמב"ש ב
 חב"ד. בשטח חצר בית ספר ובית מדרשלבית כנסת, קיים קרוואן  :סטטוס
 מ"ר 000מ"ר, זכויות בניה של  050הקצאת קרקע בשטח של :בקשה

 .וי חוברת פרסוםילמאושר למ :החלטה
 
 
 
 
 
 

 תוקודמ ותולהחלט יםטוקולוהבהרה לפרג.
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  17/991121ור ההר ע"ר א .א

 1 נחל משמר 42חלק מחלקה  22482גוש  198מגרש  721מי/במ/ ע "תב א' רמב"ש
 כנסת הקצאה לבית קיימת   סטטוס:

וסגן מנהל אגף  על ידי הממונה על החינוךבמכתב בהתאם לצורך שהוצג  תוספת יעוד לישיבה קטנה :בקשה
  .החינוך

 סגן מנהל אגף החינוך –ות ברוכמן בהשתתפהועדה תקיים דיון חוזר  :החלטה
 
 17/129192ע"ר - שמעון נטעי .ב

 98רח' אוהל יהושע  41חלקה  1919גוש  242מגרש   712מי/במ/ 'רמב"ש ב
 . 000מוסדות קיימים במגרש  500090ת"ת לעלוב "בני משה" סמל מוסד : סטטוס
  009: העמותה רוצה להעביר זמנית את המוסד למגרש בקשה

 ת משנת רבי עקיבא שגם היא מייצגת את מוסדות לעלובשהוקצה לעמות-
 (000)שנקבע בועדה  00במקום למגרש ב.צ  000לצורך הבניה במגרש 

 .קצר וארוךמאושר לפרסום  :החלטה
 

 17/22/942 ע"רעמותת דעת חכמה  .ג
 נחל שחם  18חלק מחלקה  22482גוש  4/2מגרש  721ח'/בש א' רמב"ש         

  ,500דונם במגרש  9הוקצה לעמותה בעבר  000090סמל המוסד רה ישיבה באר התו: סטטוס
   000עברו למגרש הולפסק בוררות בהתאם 

  הסמוך  506במגרש  באופן זמני קרוונים לעמותה אפשרות להצבת  נההקצאות נית תבוועד
 שירות 05%עיקרי +000%זכויות בניה  ,מ"ר 0509 הקצאת שטח לבניה : בקשה

 מדרש, חדר אוכל וחדרי מנוחהביעוד ישיבה, בית  
 בשלב א' תתאפשר הצבת קרוואנים במגרש 

  מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 .יבוצע פרסום קצר וארוךהצבת קראוונים לשלב א' 

 
 17/112114מוסדות בנות ישראל ע"ר  .ד

 רח' בן עזאי  22חלקה  1122גוש  712מי/במ/ /22בית שמש מגרש 
  009099סמל בנות רחל  בית ספר :סטטוס

 009009,005099,009950,009905סמלים –ומבנה גנ'י ילדים בנות ישראל  בית ספר
 זכות שמוש במבנה עירוני לבית ספר :בקשה

 עירוני לגנים  זכות שימוש במבנהו 
 מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון  :החלטה

 

 ציבורמבנה .4

 

  17/128797אהלי יוסף רמת בית שמש ע"ר   .א
 /9אחיה השילוני רח'  911חלקה  22211גוש  191מגרש  9/2914/-9/4 ע"תב  9רמב"ש ג 

 לבית כנסת מבנה  קיים: סטטוס
 להקצאה קיימת 000%קף ית בניה בהיווזכומ"ר  095 שלשטח  :תוספתבקשה

 ם,וסדות חינוך ומעונות יה טהרה,מוויעודים של מקוותוספת  
 פרסום.לו כנספח לחוזהמאושר  :החלטה
 

 17/149219ע"ר  –בית שמש  צדקת רחל .ב
 1בר אילן  27 חלקה 1424בית שמש גוש 

 בית כנסת.:סטטוס



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש
 

 
  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

 6600099-00פקס' 6600099-00טל' 
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 בהתאם לתכנית שתוצגמ"ר  000בשטח של  על גג גני ילדים ת קומה נוספת :בניבקשה

לאחר שמהנדס העיר יצא לסיור ,  000וטוקול מפר, לאסור בניה על גגות של גניםאת ההנחיה  ההקצאה מבטלת
 .הבניה  בשטח ואישר את

 ,אגף החינוךעם אום יבתבגני הילדים לא יתקיימו לימודים במהלך הבניה על פי הנחית המהנדס 
 לפרוק הגג הקיים ולביצוע חיזוק ליסודות.הנחיה קיימת בנוסף 

 . הבניה תתאפשר רק בפנוי הגן .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

 117/11172ע"ר  –רמת בית שמששערי תפילה מוסדות  .ג
 לוז פינת גילה 27חלקה  22489גוש  2/2מגרש  721במ// ירמב"ש א תב"ע מ

 בית כנסת סטטוס: 
 קומות  0רות בימ"ר ש 000 -מ"ר עיקרי ו 000יות בניה ומ"ר זכ 050גג מבנה ת"ת בית שלום שטח בקשה:

 ,בטיחותבכפוף לאישור לבניה  אחר שהועבר אישור אגף החינוךמ מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 בתכנון. כניסה נפרדת והוצגה

  
 189//17/2עין אברהם ע"ר מ .ד

 פינת יהודה הנשיא 21נהר הירדן  299מגרש  712/ממי/ב ע"תב 'רמב"ש ב
 מעין אברהם -לעמותת מוסדות סלונים 000ה במגרש והוקצה גג מקו 00ועדה בסטטוס:

 מקוה גברים הבנה עם רבני השכונה כי המקוה שנבנה ישמש כההקצאה הסתמכה על 
 ה ומקוכבמבנה מש תשהל שלא ניתן באופן כיום פנים המקווה נהרס

 לבית הכנסת ואפשרות בניה בגג המבנה והפיכתו  מ"ר 050שטח המקווה ב :זכות שימוש במבנהבקשה
 מ"ר  500סה"כ 

 שנים. 1לופרסום :מאושר למלוי חוברת  החלטה
 

 17/191124זצוק"ל ע"ר מוסדות ע"ש הצדיק רבי יעקב אבוחצירא -ברכת יעקב .ה
 28 נחל עין גדי 92חלק מחלקה  22488גוש  4/4מגרש ח' 721בש/רמב"ש א 

 מעונינים ,סת אחרלפעילות בבית כנעמותה עבר ה אולם יו"ר " כולל ישראל" תקיימת הקצאה לעמותסטטוס:
 . אחרת המייצגת את המתפללים במקום עמותת כולל ישראללהקצות לעמותה 

 000%מ"ר זכיות בניה  000כנסת גג ביכ"ס קהילת רמת שילה  ביתל הקצאה:בקשה
 החלטה זו מבטלת הקצאה קודמת לעמותת כולל ישראל..ילוי חוברת ופרסוםמל:מאושר החלטה
 
 

  17/281128 ע"ר -רמת בית שמש  אור לציוןקהילת ו. 
 9//מגרש  ד' /721/ע מק"תב א'רמב"ש 

 ים, קיימת הקצאה לעמותה וכן חוזה לבית כנסת, וכולל אברכקיים קרוואן  :סטטוס
 אולם בשל שינוי התב"ע יש לחדש את ההחלטה בציון הנתונים ע"פ התב"ע החדשה. 

 מ"ר , 0090 000%זכויות בניה  מ"ר 900:הקצאת שטח של בקשה
 ההליךחידוש את דורש מאחר ושינוי התב"ע מאושר למלוי חוברת ופרסום : ההחלט

                
 

 
 
 
 
 
  פרסום שני סיוםד.
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  17/949111ע"ר  – תורת חסד ביהודא.

 98אור שמח  ,29חלקה  ,/127גוש , 44ב.צ  מגרש ,ב/1בש/במ/תב"ע בית שמש, 
 990550סמל  ישיבהמבנה ישיבת אור לישרים : סטטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

  17/219142ע"ר  -העמותה לחינוך תשב"ר ב"שב. 
 91רח' נחל מאור  /2248גוש  294מגרש  721תב"ע מי/במ/רמב"ש א', 

 .כיתות גנ"י 0 זכות שימוש:סטטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 17/271472ע"ר  -שמש בית - בעלזא חסידי מוסדותג. 
 , רח' אוהל יהושע 41חלקה חלק מ, 1919גוש , /24מגרש /א, 712רמב"ש ב', תב"ע מי/

 כיתות. 9 מ"ר 0,990זכות שימוש במבנה  :סטטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .כתות בהתאם לבניה 94למבנה  חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 9/1121//1תאגיד  -וך העצמאי מרכז החינד. 
 9, רחוב רבינו חיים הלוי 2מגרש ב.צ. , /ג/1בש/במ/, בית שמש      

 .בית יעקב מנוחה ונחלהבי"ס  000909בי"ס, סמל זכות שימוש במבנה  :סטטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 17/498412ע"ר  –הילדים שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"י  מרכז גניה. 

 17/949114ע"ר  – מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראלו

 , /2חלקה  22487גוש  141מגרש  721תב"ע מי/במ/רמב"ש א' 
  (92)לשעבר נחל ערוגות  2רח' הצדיק משטפנשט 

 099050, 050096, 050000נ"י סמל וג 500000יעקב עוז והדר" סמל  בית ספר "בית: סטטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת ההחלט

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ה.סיום פרסום ראשון
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 41944//17ע"ר  –יקירי ירושלים ישיבת  .א
 .29חלקה  1919, גוש רח' אוהל יהושע)חלק(  241, 271, מגרשים /א712רמב"ש ב', תב"ע מי/

 099000ת סמל "ת :גני ילדים ותלמוד תורהסטטוס
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 מ"ר.  0,009זכויות בנייה 

מ"ר לייעודים הבאים: בית מדרש, חדרי שיעורים, מטבח, חדר אוכל,  0,059ההקצאה כוללת זכויות של 
 .מ"ר 905 -שטח של ב כיתות תלמוד תורה וכיתת גן ילדים 9-ל במבנהוזכות שימוש 

  שני מאחר ולא היו התנגדיוית בפרסום ראשוןשור לפרסום :אבקשה
 עד כה ובהנחה שלאיות ומכיוון שלא הוגשו התנגד ,00/00/09ה  ביום ראשוןיסתיים פרסום קצר  :החלטה        

 מאושר לפרסום שני )ארוך( 00/00/09יוגשו התנגדויות  עד ליום ראשון ה 
   

 
 ציבורמבנה .  4

 
 17/219218ע"ר  -מאנסי בית שמש   ניץשוויז  וסדותמ .א

 22 חלקה 1121גוש  2/1חלק מגרש  912מחסיה בש/
 מבנה קבע. ישיבה ובית מדרש:סטטוס

 מ"ר שירות 005-מ"ר עיקרי ו  0000מ"ר זכויות בניה  000שטח קרקע   
 : אשור לפרסום שני מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום ראשון.בקשה

 .פרסום שניאושר למ :החלטה 
 
 
 
    

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

  יועמ"ש

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 

 
 יעל היימן רשמה:

 
 נוכחים : תפוצה

 
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 וךסגן מנהל אגף חינ–מר מנחם ברוכמן               
 גזבר העירייה –מר אריה ברדוגו 

  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 מח' נכסים  –גב' אולגה בורצ'נקו 

 פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  
 
 
 


