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 אגף ההנדסה
 אדריכלית העיר

 
 

 97ועדת הקצאות מס' 
  09.09.13 מיום

 
 

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

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 

 סיום פרסום ראשון
 
 580497881ע"ר  –חמדת בנימין .1

 3בנחל לכיש  ,34חלק מחלקה  ,34274, גוש 835תב"ע מי/במ/ 527מגרש  רמב"ש א',
 מ"ר.  1,000(, 7/12/11מיום  78יבה קטנה )כפוף להגבלות שבפרוטוקול יש סטאטוס:

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

 
  580435733 ע"ר -שכונת נחלה ומנוחה-חסידי ברסלב  .2

  (8)מול אור שמח  21איש ב ברח' חזון 90תב"ע בש/במ/ 43בחלקה  5380, גוש 15מגרש ב.צ 
  מ"ר )שטח עיקרי+שירות( 125גג גנ"י זכות בנייה ביכ"ס,  :סטאטוס

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

 
  580546240 ע"ר -מרכז בנות ירושלים לאנשי הישוב הישן בית שמש .3

 20נהר הירדן רח' /א ב853בת.ב.ע מי/ 31בחלקה  5151 בגוש 425מגרש רמב"ש ב', 
 מ"ר )עיקרי+שירות(.  4,500מ"ר קרקע זכויות בניה של  2,250 בית ספר. :סטאטוס

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

 
 580370146ע"ר  -מאורי צ'רנוביל .4

  ברח' אוהל יהושע 26חלקה  ,5151,  גוש 420מגרש רמב"ש ב', 
 .מ"ר 1,350קרקע להנחת מנ"דים בגודל  וגנ"י. ת"ת: סטאטוס

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

 
  580385284ע"ר  – מוסדות חסידי בעלזא .5

 רח' תכלת מרדכי 24חלקה  5152/א' גוש  853תב"ע מי/ 2– 416מגרש 
  . 364901כיתות לגן ילדים סמל מוסד  3שימוש במבנה :סטאטוס

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

 
  580385284ע"ר  – מוסדות חסידי בעלזא .6

 12דמו"ר מבעלזא רח' הא 24חלקה  5152/א' גוש  853תב"ע מי/ 2– 416מגרש 
וגן  346650-ו 346742ממבנה לבתי ספר סמלים  ות(כית 16שימוש בשני אגפים ) :סטאטוס

  . 347492ילדים סמל 
 בפרסום ראשון. בקשות נגדיותפרסום שני מאחר ולא היו ל: אישור בקשה

 מאושר לפרסום שני. :החלטה
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 אגף ההנדסה
 אדריכלית העיר

 
 

 סיום פרסום שני
 
  580330801ע"ר  – של יהודי אתיופיה צ'יןאורית  .1

 מ"ר( 750) 19אילן בר רח'  ,46חלקה חלק מ  ,5239גוש 
 מ"ר. 750קרקע לביכ"ס,  סטאטוס:

 .שניבפרסום התנגדויות מאחר ולא היו  שנה 25 –ל  הקצאה: אישור בקשה
 מאושר. :החלטה

 
 580410410"ר ע – כדורסל ושחמט מועדון לטניס .2

 דונם( 10) 49הגפן  ,1חלק מחלקה  ,5886גוש 
 מגרשי טניס. סטאטוס:

 .שניפרסום התנגדויות במאחר ולא היו  הקצאה: אישור בקשה
הוועדה תידון בישיבה הבאה בתנאים לאור אופי מיוחד של מאושר עקרונית.  :החלטה

 .ההקצאה
 
 580326650ע"ר  – אליהותורת תו"מ )תורה ומדע(  .3

)נחל  5הצדיק משטפנשט רח' י',  835בש/ ע"תב(, 835מי/במ/ ע"תב 530 מגרש) 800 מגרש
 (15ערוגות 

 כיתות שנוספו על גג בי"ס.  2 –סמינר : סטאטוס
לתקופה מקבילה להקצאה שבוצעה במבנה לבית הספר היסודי,  הקצאה: אישור בקשה

 .שניבפרסום התנגדויות מאחר ולא היו 
 מאושר. :החלטה

 
 519791580ע"ר  – מאיריםפנים  .4

 2בן איש חי  רח', 34חלקה  5935גוש ה',  164א', תב"ע בש/מק/ 306מגרש 
 .435032, 435412, 433821 -וגנים 7286דונם ומנ"דים לת"ת סמל  2 סטאטוס:

 .שניבפרסום  התנגדויותמאחר ולא היו שנים  5 -ל הקצאה : אישור בקשה
 מאושר. :החלטה

 
 
 
 

 
_______________ 

 מיקי גסטווירטעו"ד 
 יועמ"ש

_______________ 
 ותהעו"ד מתתיהו ח

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 מנהל מח' נכסים  –מר ניסים כהן 
  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 
 סגן ראש העיר –מר דוד ויינר 

 97ועדה  –פרוטוקולים  –תיק ועדת הקצאות  


