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 101ועדת הקצאות מס' 
  .1150.51מיום 

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

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

 
 סיום פרסום ראשון 5א

 4016.0.1.ע"ר  – סולם 15
 00המשלט , רח' 0., חלקה 004., גוש 161בש/תב"ע בית שמש, 

 י.זכות שימוש במבנה עירונ ,ספרבית  :וססטאט
 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.ההמלצ

 
 402.0481.ע"ר  – אוהל פרידה לאה 05

 16בן עזאי , רח' 22, חלקה 1.2., גוש 4.2מי/במ/, תב"ע 01.בית שמש, מגרש 
 .מוסדות חינוך :סטאטוס

 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום ישורא: בקשה
 : מאושר לפרסום שני.המלצה
 

 .4024.04.ע"ר  – בית שמש –מוסדות חסידי בעלזא  25
/דובר 14קדושת אהרון רח' , 08, חלקה 1.1., גוש /א4.2מי/, תב"ע 01.רמב"ש ב', מגרש 

 18שלום 
 .מ"ר 0900קרקע בגודל , בית כנסת :סטאטוס

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

 סיום פרסום שני 5ב

 40268.62.ע"ר  – תורת הבית בית שמש 15
 14, רח' נחל לוז 24, חלקה 2.081גוש  426מי/במ/, תב"ע 02.רמב"ש א', מגרש 

 .כיתות 6-זכות שימוש ב, 999033ת"ת  סטאטוס:
 ור הקצאה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.: אישבקשה

 מאושר לחתימת חוזה.: החלטה
 
 40268.62.ע"ר  – תורת הבית בית שמש 05

 04, רח' נחל ערוגות 02, חלקה 2.084, גוש ח' .42בש/, תב"ע 000רמב"ש א', מגרש 
 קרקע.זכות שימוש ב, 990050ת"ת  סטאטוס:

 ת בפרסום שני.: אישור הקצאה מאחר ולא היו התנגדויובקשה
 .מוגבל בשל הרשאה תקציבית המאושרת לבנייה במקום מאושר לחתימת חוזה: החלטה

 
 40268.62.ע"ר  -תורת הבית בית שמש 25

 .1אמרי אמת  , רח'0., חלקה 240., גוש /ב'10בש/, תב"ע 01ב5צ5 , מגרש בית שמש
 .מבנהזכות שימוש ב, 093900ת"ת  סטאטוס:

 היו התנגדויות בפרסום שני. : אישור הקצאה מאחר ולאבקשה
 מאושר לחתימת חוזה.: החלטה
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 אגף ההנדסה
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 40081122.ע"ר  – מוסדות מגן אבות בית שמש 5.
)פינת  1, רח' נחל קטלב 6., חלקה 2.082, גוש .42, תב"ע מי/במ/.1.בית שמש, מגרש 

 דולב(
 מבנה עירוני.זכות שימוש בגן ילדים,  סטאטוס:

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

 
 

 קצר וארוךסיום פרסום  5ג
 .4024.04.ע"ר  – מוסדות חסידי בעלזא בית שמש 15

 10האדמו"ר מבעלזא , רח' .0, חלקה 1.0.גוש  א',4.2מי/, תב"ע 16.רמב"ש ב', מגרש 
+ בית ספר בנות וגנ"י   939030"ס בנים סמל כיתות( לבי 09שימוש בשני אגפים ) :סטאטוס

 .מבנה עירוני, + גן ילדים בנות93060בנים סמל 
 .הקצר והארוך: אישור הקצאה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום בקשה

 .לפרסום שני ולחתימת הסכם קצר מועדמאושר : החלטה
 

 .4024.04.ע"ר  – בית שמשמוסדות חסידי בעלזא  05
 0תכלת מרדכי , רח' .0, חלקה 1.0.גוש  א',4.2מי/תב"ע  ,16.רמב"ש ב', מגרש 

 .מבנה עירוני, כיתות גן ילדים בנות 9 :סטאטוס
 .הקצר והארוך: אישור הקצאה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום בקשה

 .קצר מועד ולפרסום שני מאושר לחתימת חוזה: החלטה
 

 .4024.04.ע"ר  – בית שמשמוסדות חסידי בעלזא  25
 א' 10האדמו"ר מבעלזא , רח' .0, חלקה 1.0.גוש  א',4.2מי/תב"ע , 16., מגרש רמב"ש ב'

, 399300: מנדי"ם )פרטיים( עבור גנ"י בנים סמלים 09מנדי"ם )עירייה( +  0 :סטאטוס
 .בית ספר בנותו 939030סמל  וגנ"י בנות+ בי"ס בנים 906090

 .והארוךהקצר : אישור הקצאה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום בקשה
 קצר מועד ולפרסום שני.  מאושר לחתימת חוזה: החלטה

 
 
 
 

 
_______________ 

 מיקי גסטווירטעו"ד 
 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ש העיררא –מר משה אבוטבול  : העתק

  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 000ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  

 


