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 511ועדת הקצאות 

 51.8.15 מתאריך
 
 

 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 מח' נכסים – גב' אולגה בורצ'נקו

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

 
       מוסדות חינוך 

 
 סיום פרסום ראשון .א

 
 582551585ע"ר  – אור משה עמותת עזרה ומזור .1

 ית ספר אליקיםבית שמש, ב
 י"ב.-חינוך מיוחד ז' סטאטוס:

 .קיימת התנגדות: בקשה
 .יזומנו לשימוע: החלטה

 
  582151055 ע"ר –בנות חיל אפיקים בית ספר של מרכז מעיין החינוך התורני  .5

 בית שמש, בית ספר עדיהו
 .069566סמל  ח' וגנ"י,-יסודי בנות א' סטאטוס:

 .קיימת התנגדות: בקשה
 .לשימוע יזומנו: החלטה

 
  582551185ע"ר  – כהונהברית  .9

 רח' בן עזאי ,51חלקה  ,5015גוש  ,855/במ/, תב"ע מי152 מגרש
 .409099, 409044: גנ"י "מאור לציון" סמלים: סטאטוס

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.החלטה

 
  215155558ע"ר  – תורת חסד ביהוד .4

 18אור שמח  ,11חלקה  ,5582גוש  ,ב02בש/במ/, תב"ע 55ב.צ  מגרש
 .ראשונית בקשה. הגישו 990550סמל  ישיבה: סטאטוס

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.החלטה

 
 582151551ע"ר  – "ר ב"שתשבהעמותה לחינוך  .5

 10רח' נחל מאור  855תב"ע מי/במ/ 115ש רמב"ש א', מגר
 .כיתות גנ"י 0 סטאטוס:

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.החלטה

 
 582515221ע"ר  – פניני חן .5

 , רח' נחל מאור58, חלקה 51581, גוש 121, מגרש 855רמב"ש א', תב"ע מי/במ/
 .490049דים עבור בית ספר על יסודי סמל "להנחת מנ: הקצאה סטאטוס

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.החלטה
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 582585581ע"ר  -שמש בית - בעלזא חסידי מוסדות .0

 , רח' אוהל יהושע 55, חלקה 5151/א, גוש 855, תב"ע מי/152רמב"ש ב', מגרש 
 כיתות. 9 מ"ר 0,994זכות שימוש במבנה  סטאטוס:

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.החלטה

 
 

 שניסיום פרסום  .ב
 
 582555511 ע"ר –מגן הלב  .1

 51, רח' ביאליק 5521בית שמש, גוש 
 .096069, 096059: גני ילדים סמלים: סטאטוס

 .גדותקיימת התנ: בקשה
 .יזומנו לשימוע: החלטה

 
 582111155 ע"ר –באר מרים רמת בית שמש  .5

 5, רח' האדמו"ר מבעלזא 51, חלקה 5155א', גוש 855, תב"ע מי/115בית שמש, מגרש 
 009909כיתות סמל  9: סמינר לבנות סטאטוס

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

 
 חניכי הישיבות גני 582518555ע"ר  –מרכז גני ילדים שע"י מרכז מעיין החינוך התורני  .5

 א15, רח' רבי יהושוע 55, חלקה 5015, גוש 855, תב"ע מי/במ/115בית שמש, מגרש 
 .060405גני ילדים חניכי הישיבות סמל  סטאטוס:

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

 
 חניכי הישיבותגני  582518555ע"ר  –שע"י מרכז מעיין החינוך התורני  ילדיםמרכז גני  .1

 א 51, רח' חזון איש 15, חלקה 5582/ב גוש 02, תב"ע בש/15בית שמש, מגרש ב.צ 
 .095000סמל  הישיבותגני ילדים חניכי  סטאטוס:

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

 
 582518555ע"ר  – "י שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"יגנמרכז  .5

 51, רח' אורלוזורוב 50חלקה  5520בית שמש, גוש 
 .99009גני ילדים סמל:  סטאטוס:

 .קיימת התנגדות: בקשה
 .יזומנו לשימוע: החלטה

 
 582518555ע"ר  – רכז מעיין החינוך התורני בא"י"י משעמרכז גנ"י  .5

 1, רח' הנורית 81חלקה  5552בית שמש, גוש 
 909559, 404450, 906690. סמלים: 405ממגרש  שהועברו: גני ילדים חנ"מ סטאטוס

 .קיימת התנגדות: בקשה
 .יזומנו לשימוע: החלטה
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    522125015תאגיד  – אור, מרכז החינוך העצמאי חסידית"ת  .8

 8, רח' אור שמח 12חלקה  5582, גוש 51בית שמש, מגרש ב.צ. 
 . 004049בי"ס ת"ת, סמל  סטאטוס:

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

 
 522125015 תאגיד – מאיר שמעון, מרכז החינוך העצמאי זכרוןת"ת  .8

 א'8, רח' אור שמח 12חלקה  5582גוש  ,51בית שמש, מגרש ב.צ. 
 . 999090בי"ס ת"ת לבנים, סמל  סטאטוס:

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

 
  522125015תאגיד  –בי"ע גור, מרכז החינוך העצמאי  .0

 12רח' צדקה יהודה  50חלקה  5055, גוש 511מחסיה, מגרש 
 . 099090בי"ס לבנות, סמל  סטאטוס:

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

 
 582155255 ע"ר – אבי עזרי ע"י עמותות חכמי הדורות מוסדות .00

 12, נחל גילה 58חלקה  51581, גוש 855תב"ע מי/במ/  125רמב"ש א', במגרש 
  6סמל רשום בנחל נועם –. 000496סמל  הדורותחכמי  בי"ס סטאטוס:

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

 
 582150002ע"ר  –גור ע"י עמותת בדרכי אבותינו לחינוך וחסד  אידישבי"ע  .00

 , רח' בן איש חי  151תב"ע בש/  511מחסיה, במגרש 
 . 500004בי"ס בי"ע אידיש גור סמל  סטאטוס:

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

 
 582150002ע"ר  –עמותת בדרכי אבותינו לחינוך וחסד  .00

   0, רח' אור שמח 51בית שמש, במגרש ב.צ. 
 990600, 994994סמלים:  ילדיםגני  סטאטוס:

 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחרור לחתימת חוזה : אישבקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה

 
 (85מוועדה  החלטה) 582151802ע"ר  -טובישבעון  .15

 , רח' רבי מאיר בעל הנס855, תב"ע מי/במ/125, מגרש בית שמש
 .005009)מוסד פטור( סמל  ת"ת כלל חסידי קדושת לוי סטאטוס:

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

 
 (125מוועדה  החלטה) 582210552ע"ר  – ירושליםבנות ויזניץ  .41

 , רח' האדמו"ר מבעלזא115רמב"ש ב', מגרש 

 .התאחדות תלמודי תורה -406099, 900440, 909609סמלים:  גנ"י סטאטוס:

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

 
 522125015תאגיד  –, מרכז החינוך העצמאי הרמה יעקבבית בי"ס  .15
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 12, רחוב נחל גילה 855מי/במ/, 125רמב"ש א', מגרש 

 .095905בי"ס, סמל  סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזהחתימת : מאושר להחלטה
 

 522125015תאגיד  –, מרכז החינוך העצמאי מנוחה ונחלה יעקבבית בי"ס  .15
 1, רחוב רבינו חיים הלוי /ג02בש/במ/, 5הקריה, מגרש ב.צ.       

 .004949בי"ס, סמל  סטאטוס:
 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה

 : מאושר לפרסום שני.החלטה
 

  522125015תאגיד  –, מרכז החינוך העצמאי יעקב משכנות דעת ביתס בי" .18
 15, רחוב נחל שורק 55חלקה  51581, גוש 515רמב"ש א', מגרש 

 .090699בי"ס, סמל  סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 522125015תאגיד  –אי , מרכז החינוך העצמשובובי"ס  .18
 55, רח' הגפן 112חלקה  5515, גוש 181בית שמש, מגרש 

 .090095כיתות, סמל  00בי"ס מעורב,  סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 522125015תאגיד  –ת"ת וב"י נווה צבי, מרכז החינוך העצמאי  .10
 55, רח' הגפן 158חלקה  5511, גוש 182ית שמש, מגרש ב

 .000009כיתות, סמל  09בי"ס מעורב,  סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 (122מוועדה  החלטה) 582500082 ע"ר – עילית ביתרה תלמוד תור .52
 11)חלק(, רח' בן איש חי  12חלקה  5055)חלק( גוש  515, מגרש 151/בשתב"ע 

 .האתחדות תלמודי תורה -459669גנ"י "מקור חכמה" סמל : סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 (85מוועדה  החלטה) 151502582 ע"ר – דוד סוכתתלמוד תורה  .51
 8, רח' אמרי אמת 12, חלקה 51581, גוש 51ב.צ., מגרש 02במ//בש"ע תבבית שמש, 

 .000656גני ילדים סמל : סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

  102555582 ע"ר – בית שמש תפארת מוסדות חינוך רווחה וחסד .55
 58, רח' ריב"ל 125, מגרש רמב"ש ב'

 .ארגון הת"תים -995094גנ"י "נתיבות חכמה" סמל : סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 תפארת החיים גני 582518555ע"ר  –"י מרכז מעיין החינוך התורני שעמרכז גני ילדים  .55
 151י בית שמש, רח' ז'בוטינסק
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 .40096גני ילדים תפארת החיים סמל  סטאטוס:

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

 

 תפארת החייםגני  582518555ע"ר  –שע"י מרכז מעיין החינוך התורני  ילדיםמרכז גני  .51
 05בית שמש, רח' ז'בוטינסקי 

 .059959פארת החיים סמל גני ילדים ת סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 (81-ו 05מוועדה  החלטה) 582515525 ע"ר –בארה"ק צעירים עטרת שלמהל ותישיב .55
 55רח' נחל קישון  ,855תב"ע בש/, 525מגרש רמב"ש א', 

 095040 409000,409405: גן ילדים סמל סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

  582515525 ע"ר – בארה"ק עטרת שלמה צעיריםל ותישיב .55
 58רח' נחל לכיש  ,855/מבמי/תב"ע , 551/555מגרש רמב"ש א', 

 .049609: בית ספר סמל סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחרה : אישור לחתימת חוזבקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

  582515525 ע"ר – בארה"ק שלמה עטרתצעירים ל ותישיב .58
 5רח' רבי מאיר בעל הנס  ,855תב"ע מי/במ/, 121מגרש רמב"ש ב', 

 .095099: בית ספר על יסודי "ישיבת אור אליעזר" סמל סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

  555511582 ע"ר – דוד רמלה עמותת נר .58
 55הנרקיס , רח' בית שמש
 .459000, 459969 מעון וגן ילדים, סמל: סטאטוס

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

 
  582250155 ע"ר – ליםירושיקירי  .50

 58ריב"ל רח' , 855, תב" מי/במ/125מגרש  רמב"ש ב',
 .990909 גן ילדים, סמל: סטאטוס

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

 
  582551528 ע"ר – שובו .52

 55רח' הגפן  בית שמש,
 .999959 לת, סמת ודענוומעי"ס א: סטאטוס

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

 
  582111505ע"ר  –אדני בנייה  .51

 רמב"ש א', רח' נחל ערוגות
 בי"ס בנות הדסה עבר לרשת אדני בנייה. סטאטוס:



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש
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 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה
 .חוזה: מאושר לחתימת ההחלט
 

 582518511ע"ר  –משה ויז'ניץ בית שמש  ישועות מוסדות .55
 55חלקה  ,5015גוש  ,855תב"ע מי/במ/  111רמב"ש ב' במגרש 

 .דונם לבנית מוסדות חינוך 4: הקצאת סטאטוס
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 .חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 
 

 שם עמותה קשה להסבתב .ג
 

 582515858ע"ר  – עמותת מאור המלך )ישיבת באר המלך( .1
  א'855, תב"ע מי/152מגרש חלק מרמב"ש ב', 

 .בנייה 000%מ"ר  0009 לא הוגשו התנגדויות פרסום שניעבר ישיבה קטנה, : סטאטוס
 .590900909ר המלך ע"לעמותת מאור  590050940שינוי שם עמותה מעמותת אהבת תורה ע"ר : 0 בקשה

 .0בהתאם לבקשה  הליך מחודשמאושר : 0 החלטה
 .חוזה חכירה בתמורהלחוזה הקצאה  המרת: 0 בקשה

בהתאם לחוות דעת היועמ"ש ניתן באופן עקרוני על פי נוהל הקצאת מקרקעין ופקודת העיריות : 0 החלטה
בתמורה סמלית(, בהסכם להמיר, בכפוף לאישור מינהל מקרקעי ישראל, את הסכם השימוש הרגיל )ניתן 

 .חכירת משנה )בתמורה כלכלית(. דמי החכירה יהיו בהתאם לקביעה של שמאי מקרקעין
 
 
 בקשות חדשות .ד

 
 582151552 ע"ר – ברסלב - עמותת נר אהרן .1

  151/בשתב"ע  ,515מגרש חלק מ מחסיה,
 .תלמוד תורה: סטאטוס

 .מ''ר 0000: הקצאת בקשה
 .וםלמילוי חוברת ופרס: מאושר החלטה

 
 582555218 ע"ר – עמותת משכן שרה .5

  151/בשתב"ע , 515מגרש חלק מ מחסיה,
 .בית ספר לבנות: סטאטוס

 .מ''ר 0500: הקצאת בקשה
 .למילוי חוברת ופרסום: מאושר החלטה

 
 582585258 ע"ר – דושינסקי-עמותת בנות שרה בית שמש .5

  151/בשתב"ע  ,515מגרש חלק מ מחסיה,
 .יסודי בנות: סטאטוס

 .מ''ר 0500: הקצאת קשהב
 .למילוי חוברת ופרסום: מאושר החלטה

 
 
 582555852 ע"ר – שצ'רנסקי -אור שרה -סמינר בית יעקב למורות .1

  151/בשתב"ע   515מגרש חלק מ מחסיה,
 תיכון.: סטאטוס

 .מ''ר 500: הקצאת בקשה



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש
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 .למילוי חוברת ופרסום: מאושר החלטה

 
 582250551 ע"ר –( 50בירושלים )רחוב מאה שערים עמותת קהילת האדמו"ר משומרי אמונים  .5

 , רח' קדושת אהרון/אוהל יהושע51 , חלקה5151/א, גוש 855, תב"ע מי/155רמב"ש ב', מגרש 
  .בית כנסת סטאטוס:

 .זכויות בנייה 000%, מ"ר 000 -כשטח : בקשה
 .יטתשר על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפבכלמילוי חוברת ופרסום, מאושר  :החלטה

 
  582525155 ע"ר – בוהוש – בית שמש -מפעלי תורה וחסד  .5

 , רח' קדושת אהרון/אוהל יהושע.51, חלקה 5151/א, גוש 855, תב"ע מי/155רמב"ש ב', מגרש 
  .בית כנסת סטאטוס:

 .000% זכויות בנייה מ"ר 090 -כשטח : בקשה
 .תשריט על בשטחת כל העמותות שוף לחתימפבכלמילוי חוברת ופרסום, מאושר  :החלטה

 
  582258555 ע"ר – ישיבת זכרון יעקב מרכז לחינוך תורני .8

 , רח' קדושת אהרון/אוהל יהושע.51, חלקה 5151/א, גוש 855, תב"ע מי/155רמב"ש ב', מגרש 
  בית כנסת וכולל אברכים. סטאטוס:

 .000%זכויות  מ"ר 099 -כ שטח: בקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחלחתימוף פבכלמילוי חוברת ופרסום, מאושר  :החלטה

 
 582112815ע"ר  – עמנואל ע"ש הרב אליעזר כ"ץ ז"ל -יד אליעזר  עמותת ברסלב .8

 , רח' קדושת אהרון/אוהל יהושע.51, חלקה 5151/א, גוש 855, תב"ע מי/155רמב"ש ב', מגרש 
  .בית כנסת סטאטוס:

 .מ"ר 099 -: זכויות בנייה כבקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפבכחוברת ופרסום,  למילוימאושר  :החלטה

 
 
 אישור רה .ה

 
  582515512 ע"ר – הישוב הישן בית שמש לאנשימרכז בנות ירושלים  .1

 52נהר הירדן רח' /א, 855, ת.ב.ע מי/51, חלקה 5151, גוש 155מגרש רמב"ש ב', 
 )עיקרי+שירות(. מ"ר  4,500מ"ר קרקע זכויות בניה של  0,050 : בית ספר.סטאטוס

 אישור. רה: בקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה

 

 582515511 ע"ר – על טהרת הקודש בית יעקב הישן .5
  155א', מגרש  855רמב"ש ב', תב"ע מי/

 בנייה. 000%מ"ר,  0050שטח  -: הקצאת קבע לבניית קבע עבור בית ספרסטאטוס
 רה אישור.: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה
 
 

  582151158ע"ר  – מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש .5
  155א', מגרש  855רמב"ש ב', תב"ע מי/

 מ"ר. 0000של שטח ב -: הקצאת קבע לבניית קבע עבור בית ספרסטאטוס
 אישור. רה: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה



 בס"ד
 

 עיריית בית שמש
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  521151582ע"ר  –קרית צאנז  - בחסד מאירים .1
  155א', מגרש  855רמב"ש ב', תב"ע מי/

 מ"ר שטח. 900, בית כנסת: סטאטוס
 רה אישור.: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה
 

  582150552 ע"ר – ויזניץ אהבת ישראל -על שלושה דברים העולם עומד  .5
  155א', מגרש  855', תב"ע מי/רמב"ש ב
 .מ"ר  0090 של שטחב -: בית כנסתסטאטוס

 רה אישור.: בקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה

 
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 מןגב' יעל היי

 אדריכלית העיר
 
 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 גזבר העירייה –מר אריה ברדוגו 
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט

 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 
  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 

 005ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  
 


