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 אדריכלית העיר

 

 111פרוטוקול ועדת הקצאות  
 2//22/2/21 מתאריך

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

 מח' נכסים – גב' אולגה בורצ'נקו
 סגן מנהל אגף חינוך -מר מנחם ברוכמן

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 

 לשנת הלימודים תשע"ז והלאה בקשה ראשונה
 
 712212525ע"ר  -שמש בית התורהקנין  .1

 א/1, רח' רבי יהושוע 7/, חלקה /742, גוש 174, תב"ע מי2במ2142בית שמש, מגרש  
 .000097סמל  גן ילדים "חניכי הישיבות" סטאטוס:       
 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 7121/7/24ע"ר  –לדים מוגבלים סיוע ועידוד לי -ס.ו.ל.ם  ./

 15, רח' ביאליק 14-12חלקה  7/12, גוש 1/4בית שמש, תב"ע בש2

 .099970 -: גן ילדים סטאטוס
 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  52//71215ע"ר  –מוסדות עץ הדעת  בית שמש  .4

 12, נחל גילה 41חלקה  42/51, גוש /14תב"ע מי2במ2  224רמב"ש א', במגרש 
 סמל חדש. –: גן ילדים סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  4/12//712ע"ר  –מגן הלב  .2

 1/, רח' ביאליק 25חלקה  7/21, גוש 1/4בש2תב"ע בית שמש, 
  /4457/צריך להיות  0סמל שייך לסולם ראה סעיף  – .099970 –ילדים : גן סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  /7121/147ע"ר  –מעיין החינוך התורני  מרכז .7

 7רביצקי , רח' 4/חלקה  /7/2, גוש 1/4תב"ע בש2בית שמש, 
 000607 -תפארת החיים  –ספר יסודי בית : סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  /7121/147ע"ר  –מרכז מעיין החינוך התורני  ./

 4רח' נחל לוז  24חלקה  42/51, גוש /14תב"ע מי2במ2  212רמב"ש א', במגרש 
 900979 -תורת שלום  –רחות אבותינו או –: בית ספר יסודי סטאטוס

 .במבנה גנים + מנדי"ם + גגזכות שימוש  :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  /7121/147ע"ר  –מרכז מעיין החינוך התורני  .5
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 1/רח' נחל לוז  45חלקה  42/51, גוש /14תב"ע מי2במ2  221רמב"ש א', במגרש  
 790009 -תורת משה  –אורחות אבותינו  –ספר יסודי : בית סטאטוס

 .גנים + מנדי"םזכות שימוש במבנה  :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  21//71225ע"ר  –אורחות אבותינו  .1

 לא ידועה? כתובת   //רח' רבי יהושע  איזה חלקה ? /742, גוש 174תב"ע מי2במ2  214רמב"ש ב', במגרש 
 956509, 956500, 550005, 550000: גני ילדים תורת אמך, סמל: סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  712251221ע"ר  – רמת בית שמשזכרו תורת משה  .4

 4רח' נחל לוז  24חלקה  42/51, גוש /14תב"ע מי2במ2  212רמב"ש א', במגרש 
 755059, 755950: גני ילדים תורת שלום, סמל: סטאטוס

 .גנים + מנדי"םזכות שימוש  :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  712251221ע"ר  –זכרו תורת משה  .12

 1/רח' נחל לוז  45חלקה  42/51, גוש /14תב"ע מי2במ2  221רמב"ש א', במגרש 
 990969, 990607, 999000, 999009: גני ילדים תורת משה, סמל: וססטאט

 .גנים + מנדי"םזכות שימוש במבנה  :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  //7127724ע"ר  –מוסדות בנות ישראל  .11

  /1 בן עזאירח'   , 42 חלקה  7424גוש , 2174במ2מיתב"ע   242בית שמש, במגרש 
 .005099, 009009, 009975, 009950, גני בנות ישראל סמל: 009099בי"ס בנות רחל סמל: : סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  //7127724ע"ר  –מוסדות בנות ישראל  ./1

 ? 5/רח' בן איש חי ,(צאן קדושים–)שטח חום42חלקה , 7447, גוש 1/2תב"ע בש2  /42בית שמש, במגרש 
  שטח פרטי 00חלקה 

 
 .000996, 790099: גני בנות ישראל סמל: סטאטוס

 .בקרקע למנדי"םזכות שימוש  :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  //7127724ע"ר  –מוסדות בנות ישראל  .14

 2, רח' רבי מאיר בעל הנס 17חלקה      7421 ,7447, גוש 2174במ2מי תב"ע  /22בית שמש, במגרש 
 =סמל בבעלות מעין החינוך התורני009099בי"ס בית יעקב רמב"ש סמל:  סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
  712772/17ע"ר  – חינוך לתורה ועבודה .12

 1/הגפן ,  רח'  115חלקה  7/11, גוש /11בש2תב"ע  ,152ת שמש, במגרש בי
 099500סמל:  ישיבת מאורות סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       
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 7124/1517 –בית יעקב כה תאמר  .17 
 1/חוב נחל לוז ר 45חלקה  42/51גוש , /14, תב"ע מי2במ2212מגרש 

 .099096: בית ספר על יסודי סמל סטאטוס
 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 712/72/17ע"ר  - דרכי רחל -בית יעקב  ./1

 1/ערוגות נחל , רח' 4/חלקה  42/51, גוש 2ח147בש2, תב"ע /2/רמב"ש א', מגרש 
 799009 ,976555, 979906 -גני ילדים, = סמל לא קיים 979990 ת ספר יסודי סמל: : ביסטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 2//712141 –שעלי תורה  .15

 14, רח' נחל רפאים 45, חלקה 42/51, גוש 221, מגרש /14רמב"ש א', תב"ע מי2במ2
 .069095: אולפנת שעלי תורה סמל טאטוסס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 2//712141 –שעלי תורה  .11

 /1, רח' נחל שורק 2/, חלקה /42/5, גוש 711, מגרש 147רמב"ש א', תב"ע מי2במ2
 .077900: ישיבת שעלי תורה סמל סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 712/55/14 – )נודע בשערים(דעת מישרים  מוסדות .14

 (15נחל ערוגות )  5 הצדיק משטפנשט, רח' 42, חלקה 42/51גוש  י',2147שתב"ע ב ,122מגרש רמב"ש א', 
 .559997, 559960, 559000מלים: , גנ"י ס007909: בי"ס יסודי סמל: סטאטוס

 .זכות שימוש במבנה עירוני :בקשה       
 .מאושר למילוי חוברת לפרסום ראשון: החלטה       

 
 ראשוןסיום פרסום 

 
 7121127/5 –קהילה לתיקון החברתי ותרבות בישראל 

 42הנשיא , רח' 1/, חלקה 7/11, גוש בית שמש
 .קרקע בשטח גן אלונים להנחת מבנה יביל: סטאטוס

 .ראשוןולא היו התנגדויות בפרסום  מאחר לפרסום שני: אישור בקשה
 .שנימאושר לפרסום : החלטה       

 
 
 

 סיום פרסום שני
    

 2145//712 2154//712ע"ר  –ברית כהונה  .1
  ???? רח' בן עזאי ,42חלקה  ,7424גוש  ,2174במ2, תב"ע מי242 מגרשבית שמש, 

 709099, 709077: גנ"י "מאור לציון" סמלים: סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
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 712717114ע"ר  -מוסדות בנות אסתר ./ 
 //רח' הגפן  112חלקה  7/14גוש בית שמש, 

 .000005סמל  ות ודעת לשעבר(בית ספר על יסודי לבנות נתיבות דעת )אומנ סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 71271/211 71271/221ע"ר  -פניני חן .4
 , רח' נחל מאור45, חלקה 42/51, גוש 221, מגרש /14רמב"ש א', תב"ע מי2במ2

 .790079ל יסודי סמל : הקצאה להנחת מנדים עבור בית ספר עסטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 7124/57/4ע"ר  -שמש בית הביתתורת  .2
 ( 14)נחל ערוגות  4רח' הצדיק משטפנשט ,  41 42חלקה  42/51גוש  י',2147שתב"ע ב ,122מגרש רמב"ש א', 

  = סמל לא קיים.090005. וגני ילדים סמל 990050קב" סמל ת"ת "משכנות יע :סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 712452/21ע"ר  -א.י.ל אינך יותקר לבד .7
 שד' הירקון()נהר הירדן2  4שכונה חדשה מ', 1/חלקה חלק מ /42/4גוש  ,/211שתב"ע ב ,/12מגרש רמב"ש, 
 מ"ר שטח שרות  700מ"ר זכויות בניה עיקרי +  0900 :סטאטוס

 ) חדר פעילות ספורט, בריכת שחיה, אגף חוגים, ספריה, אולם משחקים,  מרכז קהילתי   
 חדרי סדנאות, אולם כינוסים, משרדים(.                                          

 היו התנגדויות בפרסום שני. ולא מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה

 
 71225/1/2ע"ר  -טף מרים בית שמש ./

 /2רח' הגפן , 2 חלקה , 7/41גוש  ,/211שתב"ע ב בית שמש,
 מעון יום ומרכז טיפולי לחינוך מיוחד -זכות שימוש במבנה גן  :סטאטוס

 שני. ולא היו התנגדויות בפרסום מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה

 
 712417/12ע"ר  -מוסדות חסידי בעלזא בית שמש .5

 215דובר שלום 11קדושת אהרן רח' , 5/ חלקה , 7171גוש  א',2174מיתב"ע , 2/1מגרש  רמב"ש ב',
 בית כנסת ומוסד חינוכי –בניה שטח עיקרי + שירות(  000%מ"ר ) 0,900קרקע בגודל  :סטאטוס

 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחרלחתימת חוזה : אישור בקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פיצול סמלי גן
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 משרד החינוך ביצע פיצול טכני של סמלים והוועדה מאשררת את העידכון הטכני.  
 עמותות בהליך ימשיכו מאותו שלב. 

 עמותות בהסכם חתום יחתמו על נספח.
  

 72///7124ע"ר  -ת אליהו)תורה ומדע( תור מתו" .1
  1/נחל ערוגות , רח' 4/, חלקה 42/51, גוש ח21472בש, תב"ע /2/', מגרש ארמב"ש 

 .559965, 559990, 559906פיצול לסמלים  099909גן סמל  סטאטוס:
 .פיצול הסמלים כנספח לחוזה: אישור בקשה

 .: מאושרהחלטה
 
 7122717/2ע"ר  -לחינוך תשב"ר ב"ש העמותה ./

 (1שט )הצדיק משטפנ 11רח' נחל ערוגות  15חלקה  42/51גוש  י',2147שתב"ע ב, 122, מגרש רמב"ש א'
 005069, 000009, 000000פיצול לסמלים  090690גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 /712457/4ע"ר  -תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש .4

 (5)הצדיק משטפנשט  15רח' נחל ערוגות  42חלקה  42/51, גוש י'2147שתב"ע ב  122רמב"ש א', מגרש 
 559990, 559959, 559979פיצול לסמלים  090690גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 712/54444ע"ר  –מוסדות מגן אבות בית שמש  .2

 14נחל אוריה  , רח'/42/5גוש  //, חלקה 147, תב"ע מי2במ71/2רמב"ש א', חלק ממגרש 
 550906, 550990פיצול לסמלים  070050גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 712/54444ע"ר  –מוסדות מגן אבות בית שמש  .7

 /בעל הנס רבי מאיר  , רח'7421גוש  17, חלקה 174, תב"ע מי2במ22/2', חלק ממגרש ברמב"ש 
 550979, 550999, 550900פיצול לסמלים  097009גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 7124/57/4ע"ר  – בית שמשתורת הבית  ./

 =כתובת לא ידועה12אמרי אמת  , רח'7412גוש  222ב, חלקה 42, תב"ע בש2במ12/בית שמש, חלק ממגרש ב.צ 
 570090, 570005, 595990פיצול לסמלים  095990גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה
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  00 4נחל נועם  , רח'42/51גוש  41, חלקה /14, תב"ע מי2במ2242רמב"ש א', ממגרש 
 570099, 570006, 570000פיצול לסמלים  079099גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 
 
 712722272ע"ר  –  בית שמש )מורשת ירושלים(  מבשר טוב .1



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש
 
 

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

 6600099-00פקס' 6600099-00טל' 
 9נחל שורק  כתובת המשרד:

 09:00-05:90 9:90-00:00רביעי  9:90-00:00שני  -קבלת קהל 

9 

 אגף ההנדסה

 אדריכלית העיר

 

  אין יותר רחוב כזה הוחלף באוהל יהושע = 1רח' רבי ישמעאל  41חלקה  7171גוש , 2/7רמב"ש ב', ממגרש  
 007009, 007079, 007099 ,007096פיצול לסמלים  990000גן סמל  סטאטוס:

 : אישור פיצול הסמלים כנספח לחוזה.בקשה
 .: מאושרהחלטה

 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 
 

 נוכחים : תפוצה
 אש העירר –מר משה אבוטבול  : העתק

 גזבר העירייה –מר אריה ברדוגו 
  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 

 009ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  

 
 


