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 170פרוטוקול ועדת הקצאות 
 25.8.21  יז אלול תשפ''א חמישי יום

  מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים
  יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
  מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
  רכז הקצאות –משה גרוס  
  ס. מנהל אגף החינוך –מנחם ברוכמן  
   
 

 תשמיעת התנגדויו  .א
 580673564 מס עמותה קוואנטום   שם העמותה  .1.א

 רווחה מטרת בקשה רח' הגפן שכונה /רח'
 א מבנה ה/185בש/ תב"ע / מגרש 2חלקה  5885 גוש/חלקה
 שנים 4שנה + 1 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
 מ"ר חצר  150מ"ר בנוי +  150 זכויות בניה

הקמת בית הקפה חברתי בבית שמש, בית הקפה יהווה מסגרת חברתית לפיתוח עצמאות  סטטוס נוכחי
ורכישת מיומנויות וכישורי חיים, חיזוק והעצמת בני הנוער לעשייה, ללמידה והתנסות, 

לצמיחה וביטוי עצמי. חיזוק למידה דרך חוויות של הצלחה, סקרנות, יצירתיות ועידוד 
 הקשרים עם הקהילה, קבלת השונה, סובלנות ופתיחות לקבוצות מיוחדות בחברה.

 בהמלצת מנכ"ל.  יידרש הסכם שימוש ייחודי תואם למאפייני הפרוייקט.
 . 2.6.2021הסתיים ב–לפרסום שני  168אושר בועדה  פירוט בקשה

 , יעקב לנדשטיין ישעיה ברומברג   הוגשו שלשה התנגדויות תושבים: דניאל הכרמי
בזום. רק מר ברומברג  13.7.21ועדת הקצאות התכנסה לשימוע בעניין ההתנגדות ביום 

 הגיע להשמיע את התנגדותו. בדיון נכחה גב' שטרנבוך נציגת העמותה המבקשת.
רווה  תמצית התנגדות כתובה של מר הכרמי ומר לדנשטיין הינה שהקמת מרכז לנוער פירוט דיון:

 בתוך פארק עירוני תפריע לבאי הפארק.
 ברומברג: מעבר למה שפורט במכתב שנשלח לועדה: תמצות הטענות הם כדלהלן: 

אפליה  –חודש כנדרש בתבחינים  30בעת הגשת הבקשה לעמותה המבוקשת לא  מלאו 
כלפי עמותות אחרות. ייעוד הקרקע בתבע לא תואם לבקשה. אדריכלית העיר לא הייתה 

שנים  1+4שאישרה פרסום שני. נוסח פרסום שני לא תקין כי נכתב שם  168דה בוע
שנים. העמותה מפרסמת באתר שלה את הפרוייקט הנ"ל באופן אחר לגמרי  5במקום 

 שלא תואם למה שהוצג לועדה.
 שטרנבוך: ייעוד המרכז הינו מרכז לנוער מתמודד תוך שילוב בקהילה.

 יועמ"ש: 
 לעיון הועדה. טענותיך הכתובות הוגשו .1
הנספח של התבע כולל בהחלט ייעוד מסחרי שכזה. והינו בעל תוקף מחייב למרות  .2

 שלא הוזכר בתקנון.
, ההחלטה הפורמלית לאשר פרסום שני שאיננו 168אדריכלית העיר הוזמנה לועדה  .3

 החלטה על סיום הקצאה, לא מחייב את נוכחותה.
 זה פגם מהותי כי אם ט"ס.שנים. איך אין  5עדיף היה שהנוסח יהיה אכן  .4
נציגת העמותה הבהירה היטב לועדה ובעיקר לאגף הרווחה את מהות הבקשה וזה  .5

 תואם את מדיניות העירייה בהחלט.
העמותה הציגה הוכחת יכולת אשר הספיקה לחו"ד הועדה להתקדם בהליך  .6

 ההקצאה.
הפריע הקמת מתחם קטן לנוער מתמודד  בליווי צמוד של מדריכים. אינה אמורה ל .7

 לאנשים נורמטיביים.
הועדה לאחר שעניינה בהתנגדות ושמעה את הצדדים מחליטה לדחות את ההתנגדות וזאת  החלטה

 מהנימוקים דלהלן:
ראשית נציין כי התב"ע אכן מתירה במקום הקמת בית קפה. מדובר בתב"ע אשר אכן 

ים כולל נספח בעיון ראשון מבלבלת שכן ההוראות הרלוונטיות מפורטות בנספחים השונ
 הבינוי. 

בכל הנוגע למתנגדים אשר לא הגיעו לדיון, וכן לחלק מהתנגדותו של מר ברומברג, תציין 
.  משכך אין מקום להיענות NIMBYהועדה כי מדובר בהתנגדויות בלתי מבוססות ומסוג 

להם. הועדה סבורה כי השימוש המבוקש ראוי, נדרש ציבורית, מתאים לתב"ע ומשכך אין 
 לאותם התנגדויות אשר אף אינן מבוססות. מקום

מדובר בפרויקט שבעיקרו הוא פרויקט מתחום הרווחה ובמסגרתו יופעל פאב חברתי אשר 
יהווה מסגרת לבני נוער אשר יאותרו כמתאימים. הפרויקט אף משרת את הציבור בדרך 

שאין של קיומו של בית קפה כך שכל הצדדים מרוויחים. לא מדובר בפרויקט עסקי כך 
 מניעה לקדם את ההקצאה המבוקשת. משכך גם עומדת הפעילות במטרות העמותה.

חודש בלבד וזאת למעט  18בניגוד לנטען, תבחיני ההקצאה כפי שנקבעו מחייבים ותק של 
במקרים מיוחדים בהם ניתן לוותר על דרישה זו על פי חוות דעת יועמ"ש ומנכ"ל.  מכל 

 כך שאין שום סתירה או מניעות לבצע הקצאה.חודשים  24מקום ובמקרה זה עברו 
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העמותה הציגה ראיות כי יש בידה כספים לביצוע הפרויקט וזאת בהתאם להוצאות 
 הצפויות כך שגם מטעם זה אין מקום לקבלת ההתנגדות.

בכל הנוגע לפרוגרמה נזכיר את החלטת הועדה לפיה הוראותיהן של התבעו"ת וחלוקת 
הפרוגרמה אותה אימצה העירייה. במקרה הנדון,  המגרשים הציבורים מכוחם הם

וכאמור, מדובר במגרש אשר ניתן להקים עליו בית קפה קטן בהתאם לתב"ע והשימוש 
המבוקש המשלב כאמור את הפאן החברתי בהחלט עולה בקנה אחד עם השימוש של 

 השטח כשטח ציבורי פתוח.
 משכך וכאמור ההתנגדויות נדחות.

  עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני 
  

 580503464 מס עמותה מכון ללימודי הלכה -בית דב בער ורפאל  שם העמותה  .2.א
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א'25נחל מאור  שכונה /רח'
 412 -מגרש  836מי/במ/ תב"ע / מגרש 43 -חלקה  34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים שימוש בגג מבנה עירוניזכות  סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
 מ"ר 396 זכויות בניה

  סטטוס נוכחי
 9.12.2020. הסתיים ביום 164אושר לפרסם שני בועדה  פירוט בקשה

 בזום 19.1.2021-פירוט דיון: השימוע התקיים ב 
 איש שכנים ברחוב 80בשם עוד כמשה רוס  –מתנגד 

ההתנגדות פורטה במכתב ששלחתי. באם לא מצב הקורונה היו יותר מצטרפים לדרישה. 
יוצר מצוקת תנועה וחניה   הרחוב צר, מכיל כבר הרבה מוסדות ציבור של חינוך ובתי"כ.

גדולה. עוד בי"כ עם אולם, יחריף את הבעיה. יש בקשה של מנורת המאור להרחבה. יש 
ביחד ייצור מצוקה יותר גדולה. מתפללי העמותה בדרך שינוי תב"ע במגורים. והכל 

 יש חלופות יותר טובות כמו בשכונת המשקפיים.   הרחוב.  המבקשת אינם תושבי
 בניית המבנה תגרום סבל לילדי הגנים כל תקופת הבניה שיכולה לארוך זמן רב.

 איש אבל הרבה מהם זה כמה נפשות באותו 80מדובר ב  .נציג העמותה –חנוך סנדראי 
בית אב. כך שא"א לצייר את זה כהתנגדות רבתי. לגופם של דברים. השטח הוגדר 

בתב"ע כשטח ציבורי ואין עילה משפטית של השכנים להתנגד לניצול שטח ציבורי כל 
 עוד וזה עומד בתקני התנועה והחניה.

ברחוב הסמוך נחל דולב יש גם כזו כמות של מוסדות ציבור רבים בקטע רחוב קטן. כל 
 ונה בנויה כך.השכ

למעשה, מודבר בבנייה קטנה. תעשייתית ומהירה, לא תפריע לילדי הגן ובעז"ה לא 
 תפריע גם לשכנים. לא מודבר באולם אירועים.

 במטרות העמותה ישנו 'הקמת בית מדרש' והבקשה תואמת למטרות העמותה.
 עקב תקלה, הבקשה לא עלתה לדיון בועדות קודמות

 לצערנו היות ואדריכלית העיר לא יכלה להשתתף בועדה. ההחלטה תתקבל במועד אחר החלטה:
   

  

 בקשות חדשות  .ב

 580623031 מס עמותה רבי דוד ומשה רמת בית שמש ג' שם העמותה  .1.ב
 בית כנסת מטרת בקשה 9רמה ג, רח' אחיה השילוני שכונה /רח'
 615מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 30חלקה  34356 גוש/חלקה
 שנתיים טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 377 שטח
 מ"ר 190 זכויות בניה

 מ"ר  181.6קיים  מנ"ד
 משפחות .  70קהילת מתפללים כ  סטטוס נוכחי
 מ"ר זכויות בניה מנ"ד. הליך ההקצאה לא הסתיים 150ל  134אושר בועדה  פירוט בקשה

 ראשון לחידוש הקצאהמבקשים פרסום 
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580609378 מס עמותה זכרון חיים פנחס  שם העמותה  .2.ב
 בית כנסת מטרת בקשה 1, ג'3חגי  שכונה /רח'
 611חלק ממגרש  158בש/ תב"ע / מגרש 3חלק מחלקה  5199 גוש/חלקה
 שנה 25  טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  200 שטח
 עיקרי ושירות מ"ר 200 זכויות בניה

 בתי אב 50-נוסח אשכנז  / אמריקאי. חתימות מכ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
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  .3.ב
 

 580555662 מס עמותה אשרינו מה טוב  שם העמותה
 ישיבה + מכינה קדם צבאית  מטרת בקשה נוה שמיר –רמה ה'  / שכונה רח'

 418מגרש  102-0055277 תב"ע / מגרש 44מחלקה  34575 גוש/חלקה
 שנים 5/  שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 2,344 שטח
 שנה. 25-ל –בנייה  200%מבנה המוסד ,  –מ"ר קרקע  1,200 זכויות בניה

זכות –ללא אחוזי בניה  – שימושיים.-מגרשי ספורט, אשר יהיו דו -מ"ר קרקע   1,144
 שנים 5-שימוש ל

 תלמידים 70-יושבים היום בתוך קרית חינוך, כ סטטוס נוכחי
 תלמידים 120-בקשה לפרסום ראשון ישיבה + מכינה קדם צבאית לכ פירוט בקשה

  + מועדונית אחר הצהריים לילדי השכונה  
דונם. מבקשים הגדלה לכל המגרש. היות ונדרשת בנייה של מגרשי ספורט,  1ל 169אושר בועדה 
שימושיים. גם כחלק מהתוכנית הלימודים במוסד וגם עבור פעילות חינוך בלתי -אשר יהיו דו

 פורמלית בקהילה לשעות אחה"צ.
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה

 580650430 מס עמותה עטרת יוסף בית שמש  העמותהשם   .4.ב
 בית כנסת מטרת בקשה  2,  רמב"ש ג11הנביא עובדיה  שכונה /רח'
 525-526א  חלק ממגרש 160ב.ש  תב"ע / מגרש 33-34חלק מחלקה   34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש במבנה +  גג עירוני סוג בקשה

 מעון עירוני(מ"ר גג  )מעל  457 שטח
 מ"ר )מיועד לבי"כ( 250מבנה עירוני  זכויות בניה

 מ"ר עיקרי ושירות 750מ"ר  סה"כ  250קומות, כל אחת  2ומעליו עוד 
 חתימות 100מעל . צרפו 15נוסח ע"מ. מתפללים כיום במנ"ד בעובדיה הנביא  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 שנקבעו בתוכניתתואם לשימושים  תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580587962 מס עמותה ואני תפילה ע"ש רבנו נחמן מברסלב  שם העמותה  .5.ב
 בית כנסת מטרת בקשה 1, ג'7חבקוק  שכונה /רח'
 621חלק ממגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 157 חלק מחלקה  34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 343 שטח
 מ"ר 170 זכויות בניה

 חתימות מתפללים 50מעל לנוסח ע"מ, הוגשו  סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580614808 מס עמותה זכרון יהודה בית שמש   שם העמותה  .6.ב
 בית כנסת מטרת בקשה תלמוד בבלי/רח' אביי 1שכונה ד' שכונה /רח'
 717מגרש  102-0074732   תב"ע / מגרש 183חלקה  34295 גוש/חלקה
  טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
  אחוזי בניה

 יושב על חניה של בי"ח העתידי, חתימות 50-בי"כ נוסח תפילה ע''מ הוגשו כ סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה
 לא תואם לייעוד

לא ניתן לקדם הקצאה על השטח בו הם יושבים. מדובר בשטח שאינו מוגדר בתב''ע כשטח  החלטה
 חום. העירייה תנסה לקדם פתרון במקום אחר

   
 580501393 מס עמותה בית שמש   -קהילת נופי השמש  שם העמותה  .7.ב

 כנסתבית  מטרת בקשה , נופי השמש1סיתוונית  שכונה /רח'
 50יב חלק ממגרש /583בש/ תב"ע / מגרש 50חלק מחלקה  5231 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע+ גג עירוני סוג בקשה

 מ"ר 544 שטח
 מ"ר 544מ"ר מתוך  350במפלס כניסה  זכויות בניה

 מ"ר .  462מ"ר (  112מ"ר+ גג גן עירוני  350)גג מבנה קיים  -במפלס א  
 מ"ר 1,112סה"כ  –מ"ר  300 -ב' עזרת נשים  מפלס 

 בי"כ דת"ל . קהילה קיימת  חתימות 74 סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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דרכי אבות בית שמש קהילת  שם העמותה  .8.ב

 נופי השמש יהדות מרוקו
   580567477 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , נופי השמש1סיתוונית  שכונה /רח'
 50יב חלק ממגרש /583בש/ תב"ע / מגרש 50חלק מחלקה  5231 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש גג עירוני סוג בקשה

 מ"ר 300שטח גג עירוני בשטח של  שטח
 מ"ר  300 זכויות בניה

 חתימות מתפללים 50מעל נוסח ע"מ. הוגשו  קהילה דת"ל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580672541 מס עמותה רמת בית שמש  -דרכי יוסף  שם העמותה  .9.ב
 בית כנסת, מקווה מטרת בקשה רמה ג 22אלישע הנביא  שכונה /רח'
 503א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 57חלק מחלקה  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  501 שטח
 מ"ר   500עד מפלסים(  2)מתוך מפלס קומת כניסה  זכויות בניה

 מ"ר מקווה . והיתר בית כנסת 150
השרף בכפוף להסדר בינוי משותף מוסכם עם   - חתימות מתושבי השכונה 100הוגשו כ סטטוס נוכחי

 580561702 מבריסק 
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד
 מאושר החלטה

   
 580561702 מס עמותה השרף מבריסק  שם העמותה  .10.ב

 בית כנסת מטרת בקשה רמה ג 22אלישע הנביא  שכונה /רח'
 503א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 57חלק מחלקה  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  501 שטח
 מ"ר   500עד  (מפלסים 2מתוך )מפלס קומה ראשונה  זכויות בניה

 חתימות 63חסידית בשכונה. )ספינקא( צורפו לבקשה  -מבנה קבע לקהילה כלל סטטוס נוכחי
 580672541רמת בית שמש  -לחתימת הסדר בינוי משותף / מוסכם עם דרכי יוסף בכפוף 

 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד

 מאושר החלטה
   

מרכז ארצי שיקום  -שמע קולנו  שם העמותה  .11.ב
 והדרכה ללקויי שמיעה 

 580210243 מס עמותה

 חינוך , רווחה, מטרת בקשה 2רמב"ש ד שכונה /רח'
 214מגרש    102-0066951 תב"ע / מגרש 22חלקה   80032 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 1398 שטח
 3040 זכויות בניה

"שמע קולנו" נותן שרות לכלל תושבי בית שמש לקויי השמיעה, פועל בעיר בית שמש  סטטוס נוכחי
מעונות יום שיקומיים   2כיתות גן,  4במבנה שכור. המבנה המבוקש יכלול למעלה מעשור  

מעון יום שיקומי . וגני ילדים ביעוד לקויי שמיעה,   -מועדונית ומרכז טיפולי  .לגיל הרך 
 מרכז טיפולי למתן שעורי עזר לתלמידים המשולבים בגנים ובבתי ספר רגילים

 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580582062 מס עמותה ע"ר  -תורת חסד ברמה  שם העמותה  .12.ב
 חינוך מטרת בקשה 2חפציבה, רח' בן איש חי  שכונה

 א306גרש ה חלק ממ164בש/מק/ תב"ע / מגרש 3001 , חלק מחלקה5935 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

 477 שטח
 לפי התב"ע זכויות בניה

 755603ישיבת כנסת תורת חיים סמל  -ישיבה קטנה  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 לבדיקת התאמה לתוכנית בינוי באגף ההנדסה בכפוף - מאושר  החלטה
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בית מדרש י"ד סעדיה לתורה  שם העמותה  .13.ב
 ולתפילה 

 398840580 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 1, ג'9יחזקאל  שכונה /רח'
 600מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 151חלקה     34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 830 שטח
 מטר  830מפלסים  5מתוך  0מפלס  זכויות בניה

 חתימות. 100.  הוגשו  כ4בי"כ נוסח ע"מ. מעידו הנביא  סטטוס נוכחי
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

בית כנסת קהילת יוצאי תימן רמת  שם העמותה  .14.ב
 בית שמש ג' 

 580621969 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' – 13ירמיהו הנביא  שכונה /רח'
 611חלק ממגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 26חלק מחלקה  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 470 שטח
 200% זכויות בניה

 חתימות.  90-קיימת הגישו כ  -'קהילת יוצאי תימן  בי"כ סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 תיקון ט"ס  .ג

 580372092 מס עמותה מוסדות בולחוב רמת בית שמש  שם העמותה  .1.ג
 כנסתבית  מטרת בקשה רמה ב 30/ ריב"ז  53ריב"ל  שכונה /רח'
 401חלק ממגרש   853מי/במ/ תב"ע / מגרש 18חלק מחלקה  5940גוש  גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג עירוני סוג בקשה

 מ"ר גג גנ"י 460 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות, היכל בי"כ עז"נ. שטיבלאך 600 זכויות בניה

 שנה.  20קהילה חסידית, מבנה קיים פעיל כ סטטוס נוכחי
 בפרטי גוש/חלקה. בקשה לפרסום ראשון 169תיקון ט"ס מועדה  פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580628717 מס עמותה מניין אברכים רמת בית שמש ג'  שם העמותה  .2.ג
 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' 13רח' ירמיהו  שכונה /רח'
 611חלק ממגרש  34356 תב"ע / מגרש 26מחלקה חלק  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 462 שטח
 169תיקון ט"ס מועדה   200% זכויות בניה

 חתימות מתפללים נוסח ע"מ 80-קהילת 'מגן אברהם'  כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 בתוכניתתואם לשימושים שנקבעו  תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

  

 פרסום קצר  .3.ג

 580672541 מס עמותה רמת בית שמש  -דרכי יוסף  שם העמותה  .4.ג
 מקווה מטרת בקשה רמה ג 22אלישע הנביא  שכונה /רח'
 503א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 57חלק מחלקה  34515 גוש/חלקה
 שנים 5שנה +  1 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  501 שטח
 מ"ר מקווה  150 זכויות בניה

  סטטוס נוכחי
 פרסום קצר + ארוך -היעדר  מקווה באיזור מצריך פתרון מיידי  פירוט בקשה

  תואם ליעוד
 מאושר החלטה
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 פרסום שני  .ד

  .1.ד

 

 580192151 מס עמותה מוסדות תורת עולם שם העמותה
 ישיבה קטנה מטרת בקשה ק. חרדית, 21-23רחוב אור שמח מס'  שכונה /רח'
 22ב מגרש ב.צ.  90בש במ  תב"ע / מגרש 41חלקה  5380 גוש/חלקה
זכות שימוש בגג מבנה עירוני  סוג בקשה

 ובקרקע עירונית לבניה עצמית
 שנים 25 טווח שנים

 מ"ר 553של זכויות בניה  -של מבנה עירוני  2מ"ר בקומה  270שטח גג של  שטח
 מ"ר 2,655מ"ר  מתוך שטח כולל של  1814-+ חצר כ

 + זכות לבינוי נוסף ע"פ התב"ע  )חדר אוכל ועוד כפי שיתאפשר(
 ע"פ התב"ע זכויות בניה

היתר בניה בכפוף לתכנון כניסה נפרדת לבניה העצמית   733824 סמל מוסד –מוסד קיים  סטטוס נוכחי
 9.6.21לפרסום ראשון הסתיים ב 165אושר ב

 פרסום שני פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

  

 סיום פרסום שני  .ה

 580365260 מס עמותה רמת בית שמש  -למען אחי  שם העמותה  .1.ה
 רווחה מטרת בקשה , רמה א23נחל דולב  שכונה /רח'
 506מגרש  835מי/במ/ תב"ע / מגרש 21מס' חלקה   34272 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1884 שטח
 100% זכויות בניה

 19.7.21, פרסום הסתיים ב169אושר לפרסום ראשון ב  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

 בועדת משנה ומועצת העירעובר לדיון  –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
   

 מבנים זמניים לבתי כנסת רמת בית שמש ד'  .ו

 פרסום קצר + ארוך     .1.ו
 :בשכונותים כנסת זמני תילקרקע לב שנים נוספות 4שנה אחת + הארכה לעוד עד -זכות שימוש ל

 102-0074732'דובב מישרים' בתב''ע  1רמת ד' .1
 102-0066951'רמת עזרא' בתב''ע  2רמת ד' .2
   102-0073593'איילת השחר' בתב"ע   3ורמת ד' .3

 במגרשים אשר אגף ההנדסה יאתר בתקופה הקרובה
 

 בפרסום ייכתב כי :
להתנות את ו מ"ר לבית כנסת + שטח נלווה לחצר. 180ועד  90בין בתוכנית העירייה להקצות שטחים של 

ערבויות לפי שיקול דעתה ממבקשי  ולדרושההקצאה ברכישת המנ"ד מספק מסויים אותו תבחר העירייה, 
 .העיר מהנדסתפיתוח שטח המבנה יהיה ע"פ דרישות  ההקצאה בכדי לוודא שבינוי / הצבת /
לדרוש אסמכתאות ו/או להצליב פרטי מתפללים בין המבקשים,  העירייה שומרת לעצמה את הזכות:

לדרוש אסמכתאות לפי כונה, התחייבות כי המתפללים המבקשים גרים / מתכוונים לגור בחלק זה של הש
 .שיקול דעת הוועדה על אימות הנתונים שיוגשו, ועל היכולת הכלכלית של המבקשים

כל האמור לעיל הוא בגדר תוכנית  אין בפרסום זה התחייבות להקצות קרקע למבקש או לאחד מהמבקשים.
ולי הועדה יהיה הרצון רעיונית שאינה מחייבת. ועדת ההקצאות תקבל החלטה במועד אשר תבחר, בין שיק

המתגוררת בסמוך, ותקבל החלטה סופית  הלדאוג למנעד רחב של בתי כנסת בכפוף לצרכים ושל האוכלוסיי
 מבין המבקשים. תעל אופי/דרך/ גודל/ ההקצאות למטרה זו. ועל דרך קביעת סדר העדיפויו

 
 החלטה: מאושר
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 חינוך –חדשות בקשות   .ז
  .1.ז

 

 580556421 מס עמותה שמחת התורהמוסדות חינוך  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 26הגפן , רח' בית שמש שכונה

 171מגרש  ,169בש/ תב"ע / מגרש 110 , חלקה5213 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מבנהכיתות ב 6-זכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 721175סמל שבות  -תיכון נתיבות דעת  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .2.ז

 

 580556421 מס עמותה מוסדות חינוך שמחת התורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 31אוהל יהושע , רח' רמב"ש ב' שכונה

 420מגרש  א',853מי/ תב"ע / מגרש 26 , חלקה5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מבנהכיתות ב 8-זכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 633198שבות סמל  -תיכון שבילי בינה  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .3.ז

 

 580682839 מס עמותה בית יעקב מגן אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 19נחל אוריה , רח' רמב"ש א' שכונה

 516מגרש  ,853מי/במ/ תב"ע / מגרש 22 , חלקה34276 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מבנהכיתות גן ב 2-זכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 552679, 552661סמל  -גני ילדים מגן אבות בנות  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .4.ז

 

 580454890 מס עמותה טוב ישבעון שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 6רבי מאיר בעל הנס , רח' רמב"ש ב' שכונה

 431מגרש  א',853בש/מק/ תב"ע / מגרש 16 , חלקה5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 במבנהכיתות גן  4-בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 557926, 557918, 557900, 557892סמל  -ת"ת קדושת לוי גני ילדים  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .5.ז

 

 580019560 מס עמותה בנות ויז'ניץ שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 2האדמו"ר מבעלזא , רח' רמב"ש ב' שכונה

 416מגרש  א',853מי/ תב"ע / מגרש 24 , חלקה5152 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות גן במנדי"ם 6-בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 376913, 377440, 377465, 429183, 714899, 714915סמל  -גני ילדים בנות ויז'ניץ  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .6.ז

 

 580121952 מס עמותה  ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה (13)מעשי חייא  5שד' בן זאב  שכונה

 6ב.צגרש ג', מ90בש/במ/ תב"ע / מגרש 27 , חלקה5381 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 כיתות 8במבנה בי"ס זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

   124040ת"ת תורה לשמה, סמל:  סטטוס נוכחי

 ראשוןפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה
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  .7.ז

 

 580519791 מס' עמותה ע"ר –פנים מאירים  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה  16חפציבה, רח' בן איש חי  שכונה

 312מגרש  ,164בש/ תב"ע / מגרש 14 , חלקה5953 גוש/חלקה
 יםשנ 3 טווח שנים זכות שימוש במנדי"ם סוג בקשה

 מנדי"ם 12-בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 455923בי"ס סמל:  435032, 435412, 433821תלמוד תורה צאן קדשים, גנ"י סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .8.ז

 

 580554962 מס עמותה בנות ישראל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב קוק, רח' משקפיים שכונה

 704מגרש  ,181בש/ תב"ע / מגרש 42 , חלקה80030 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 8 –במבנה על יסודי זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 13בכפוף לפינוי המנדים מרח' נחל שורק  –סמינר בנות הרמה, לשנת הלימודים תשפג  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .9.ז

 

 580510568 מס עמותה פדות רבקה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב קוק, רח' משקפיים שכונה

 601מגרש  ,181בש/ תב"ע / מגרש 39 , חלקה80030 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 8 –במבנה על יסודי זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 בכפוף לפינוי המנדים מרח' שמואל הנביא  –סמינר איילת השחר, לשנת הלימודים תשפג  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .10.ז

 

 580602977 עמותהמס  סמינר לוית חן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמת בית שמש ג', רח' אליהו הנביא  שכונה

 508מגרש  א',/160בש/ תב"ע / מגרש 29 , חלקה34517 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 8 –במבנה על יסודי זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 16בכפוף לפינוי המנדים מרח' בן איש חי  –סמינר נתיבות. לשנת הלימודים תשפג  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .11.ז

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אברהם שפירא, רח' משקפיים שכונה

 600מגרש  ,181בש/ תב"ע / מגרש 38 , חלקה80030 גוש/חלקה
 שנים 3 טווח שנים זכות שימוש במבנה בקשהסוג 

 כיתות גנ"י( 6כיתות אם +  32צד צפון )כל המבנה מכיל  זכות שימוש במבנה שטח
  זכויות בניה

 499731בית ספר בנות מלכה, סמל: סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .12.ז

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אברהם שפירא, רח' משקפיים שכונה

 600מגרש  ,181בש/ תב"ע / מגרש 38 , חלקה80030 גוש/חלקה
 שנים 3 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות גנ"י( 6כיתות אם +  32צד דרום )כל המבנה מכיל  מבנהחלק מזכות שימוש ב שטח
  בניהזכויות 

 . פינוי שטח נוכחי לבינוי קבע430223: סמל ת"תתלמוד תורה "תורת משה,  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
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  .13.ז

 

 580478048 מס עמותה ע"ר –זכרו תורת משה  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אברהם שפירא, רח' משקפיים שכונה

 600מגרש  ,181בש/ תב"ע / מגרש 38 חלקה, 80030 גוש/חלקה
 שנים 3 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות גנ"י( 6כיתות אם +  32צד דרום )כל המבנה מכיל  מבנהחלק מזכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 לבינוי קבעפינוי שטח נוכחי  368076, 368027, 367904: סמל גנים "תורת משה,  ת"ת סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .14.ז

 

 580121952 מס עמותה  ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5ירמיהו הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 אגף מערבי -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 743469בי"ס קהילות יעקב, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .15.ז

 

 580359453 מס עמותה  ע"ר -למען תורה לשמה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5ירמיהו הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 אגף מערבי -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 742486, 742460, 712596גנ"י קהילות יעקב, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .16.ז

 

 580121952 מס עמותה  ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5ירמיהו הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 אגף מזרח –חלק מקומה שניה  -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 15בכפוף לפינוי המבנה בירמיהו הנביא . 745471בי"ס נתיב התורה, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .17.ז

 

 580672624 מס עמותה  ע"ר -טיב התורה בא"י  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5הנביא ירמיהו , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 אגף מזרח –חלק מקומה שניה  -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 644898, 644880, 644872גנ"י נתיב התורה, סמל:  סטטוס נוכחי
 15לפינוי המבנה בירמיהו הנביא בכפוף 

 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

  
  .18.ז

 

 580272755 מס עמותה  ע"ר -מוסדות מסילת אבות  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5ירמיהו הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 אגף מזרח –קומה ראשונה  -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 761858, 761577, 746511, 736157, 643262גנ"י ות"ת וזאת ליהודה, סמל:  סטטוס נוכחי
 615במגרש   מנדים 7בכפוף לפינוי 

 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה
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  .19.ז

 

 580670149 מס עמותה  ע"ר -דרך התורה  העמותהשם 
 חינוך מטרת בקשה 15ירמיהו הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 צמוד לאגף של דרכי יושראגף מזרח )במקום נתיב התורה(  -במבנה   זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 – 761635, 754606, 754598גנ"י ות"ת דרך התורה, סמל:  סטטוס נוכחי
 615במגרש   מנדים 4כפוף לפינוי ב

 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

  
  .20.ז

 

 580725885 מס עמותה ע"ר  - בשדה החינוך שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3ג', רח' חגי הנביא  רמב"ש שכונה

 611, מגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש 26, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים זכות שימוש במנדי"ם סוג בקשה

 מנדי"ם  3-זכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 , סמל: חדשקהילת חב"ד גני ילדים סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .21.ז

 

 580497825 מס עמותה תלמוד תורה דרכי נועם התורה  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה א'17נחל רפאים , רח' רמב"ש א' שכונה

 401גרש , מ836מי/במ/ תב"ע / מגרש 37 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 מנדי"ם )בנות מלכה( 11-בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 348904, 348896, גנ"י: 359232גנ"י ות"ת דרכי נועם, בי"ס:  סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .22.ז

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי לת"ת  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 9אחיה השילוני , רח' רמב"ש ג' שכונה

 615גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 30 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 מנדי"ם  11בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 730010בית הספר בית יעקב רמה ג', סמל:  סטטוס נוכחי
 הגדלת הסכם פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .23.ז

 

 580165249 מס עמותה  לילדים מוגבליםס.ו.ל.ם סיוע ועידוד  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3נחל לוז , רח' רמב"ש א' שכונה

 410גרש , מ836מי/במ/ תב"ע / מגרש 43 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

 בחצר )תורת שלום(  מנדי"ם 3בקומה שניה + זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 בית הספר לחינוך מיוחד סולם סטטוס נוכחי
 ראשוןלפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .24.ז

 

 580408342 מס עמותה ע"ר –חיי שרה  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3חגי הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 611גרש , מ102-0103192 תב"ע / מגרש 26 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים שימוש במנדי"םזכות  סוג בקשה

 מנדי"ם  3-בזכות שימוש  שטח
 במנ"ד גןזכות שימוש  זכויות בניה

 730317גן אור יעל סמל  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
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 580514446 עמותהמס  מרכז החינוך העצמאי שם העמותה  .25.ז
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 כיתות גן 4 שטח
  זכויות בניה

 בית יעקב רמה ד סטטוס נוכחי
 פרסום קצר וארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

   580279933 מס עמותה מגן אבות שם העמותה  .26.ז
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 נשים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 כיתת גן 1 שטח
  זכויות בניה

 מגן אבות גנ"י סטטוס נוכחי
 פרסום קצר וארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580675288 מס עמותה מורשת הדורות שם העמותה  .27.ז
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 נשים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 כיתת גן 1 שטח
  זכויות בניה

 גנ"י בנות מלך סטטוס נוכחי
 פרסום קצר וארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים שם העמותה  .28.ז
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 נשים 5 טווח שנים שימוש במבנה עירוני זכות סוג בקשה

 כיתות גן 2 שטח
  זכויות בניה

 ת"ת איילת השחר סטטוס נוכחי
 פרסום קצר וארוך פירוט בקשה

  מאושר החלטה
 חינוך-סיום פרסום ראשון   .ח

  .1.ח

 

 580141026 מס עמותה רשת גני חב"ד בארה"ק שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 8רבי מאיר בעל הנס , רח' רמב"ש ב' שכונה

 431מגרש  ,853מי/במ/ תב"ע / מגרש 16 , חלקה5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שמוש במבנה גןזכות  סוג בקשה

 כיתת גן אחת שטח
  זכויות בניה

 197772גני ילדים חב"ד סמל  סטטוס נוכחי
 167אושר לפרסום ראשון בוועדה  פירוט בקשה
 שנילפרסום  תואם לייעוד

 מאושר  החלטה
  

 חינוך - פרסום שניסיום אישור   .ט
 580645794 מס עמותה גני ברסלב   שם העמותה  .1.ט

 חינוך מטרת בקשה 92בית שמש, רח' ז'בוטינסקי  שכונה
 2004מגרש  169בש/ תב"ע / מגרש ,63, חלקה 5202 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה גן סוג בקשה

 שימוש במבנה גןזכות  שטח
  זכויות בניה

 בשנה"ל תשפ"ב מעבר בעלות לגני ברסלב – 153838גני ילדים תפארת החיים, סמל:  סטטוס נוכחי
 167בוועדה  שניאושר לפרסום  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – פרסום שניסיום מאושר  החלטה
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  .2.ט

 

 580053999 מס עמותה גני ילדים ומעונות יום בית יעקב   שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' יונה בן אמיתי שכונה

 604-605מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,29-30, חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים בקרקעזכות שימוש  סוג בקשה

 פרטיים מנדים 2שטח להנחת  שטח
  זכויות בניה

 741447, 741439גני בית יעקב סמלי גן:   סטטוס נוכחי
 167בוועדה  שניאושר לפרסום  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – פרסום שניסיום מאושר  החלטה
  

  .3.ט

 

 580192151 מס עמותה מוסדות תורת עולם שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ק. חרדית, 21-23רחוב אור שמח מס'  שכונה /רח'
 22ב מגרש ב.צ.  90בש במ  תב"ע / מגרש 41חלקה  5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים עירוני זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 קומות 2כיתות גן  ב 4כיתות בי"ס  +   14 שטח
 מ"ר 2,655מ"ר מתוך שטח חצר כולל של  750+ חצר של כ

  זכויות בניה
  566588  542159  542142  542134 סמלי גנים  114330 יסודי סמל מוסד –מוסד קיים  סטטוס נוכחי
 167בוועדה  שניאושר לפרסום  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – פרסום שניסיום מאושר  החלטה
  

  פרסום –מנ"ד חינוך   .י
 

  כמות מגרש חלקה גוש כתובת שכונה מס עמותה שם עמותה שם המוסד

 כיתות 2 311 39 5935 14בן איש חי  חפציבה 580514446 מרכז החינוך העצמאי בית יעקב גור

 כיתות 2 430 34 5943 12בן עזאי  קריה 580514446 מרכז החינוך העצמאי בנות ויז'ניץ

 כיתה 1 21ב.צ. 40 5380 14אמרי אמת  קריה 580367563 תורת הבית תורת הבית
ת"ת אור בית 

 כיתה 1 21ב.צ. 40 5380 7אור שמח  קריה 580263945 בית שמשאור  שמש

ת"ת מתיקות 
 כיתות 3 404 23 5708 7הרב גרוסמן  רמת אברהם 580644334 רועה צאן התורה

 כיתות גן 3 403 22 5708 2בעל הסולם  רמת אברהם 580645612 צעדים גני צעדים

מוסדות חסידי בעלזא  בעלזאת"ת 
 כיתות גן 2 404 23 5708 7הרב גרוסמן  רמת אברהם 580385284 בית שמש

ת"ת וזאת 
 כיתות 2 202 105 34278 56נחל עין גדי  א 580272755 מסילת אבות ליהודה

 כיתה 1 401 37 34271 17נחל רפאים  א 580516011 סמינר פניני חן סמינר פניני חן

סמינר בית יעקב בית  סמינר דרכי רחל
האדמו"ר  ב 513104463 שמש

 כיתות 2 416 24 5152 2מבעלזא 

מרכז מעיין החינוך  בי"ס מגן אבות
רבי מאיר בעל  ב 580121952 התורני

 כיתות 2 1 2001 5941 2הנס 

 כיתת גן 1 611 26 34356 3ירמיהו הנביא  1ג 580472843 מורשה דרכי יושר

 כיתה 1 513 65 34515 1 שמואל הנביא 2ג 580514446 מרכז החינוך העצמאי בי"ס בנות הינדא

 כיתה 1 513 65 34515 3שמואל הנביא  2ג 580312825 כלל חסידי כלל חסידי
ת"ת איילת 

 כיתות 2 513 65 34515 1שמואל הנביא  2ג 580599942 י.ח.צ. ישראל השחר

 76 , רח' אביי 1ד -  705מגרש  ד 580715258 בני מלך בני מלך
תבע  76חלקה  – 34583.גוש  

0074732-102 .  
  

רח' רב  – 2ד    202מגרש 
  18חלקה 80035המנונא גוש     

.0066951-102תב"ע   
  

רח' רב חנן גוש    – 2ד  221מגרש 
102-תב''ע 29חלקה   80034

0066951 

מגרשים 
202 

/221 
/705 

החלטה 
מדוייקת 
למיקום 
כל מוסד 
ע"י אגף 
 החינוך

 כיתות 2

 כיתות 2 ד 580599942 י.ח.צ. ישראל ת"ת אילת השחר
בית יעקב חינוך 

 כיתות 4 ד 580514446 מרכז החינוך העצמאי העצמאי

 כיתות גן 2 ד 580312825 כלל חסידי ת"ת כלל חסידי
מורשת הדורות 

 כיתות 3 ד 580675288 מורשת הדורות בנות מלך

מורשת הדורות 
 כיתות גן 1 ד 580675288 הדורותמורשת  בנות מלך

מוסדות בעלזא  גני היכל אהרן
 כיתת גן 1 ד 580514941 מכנובקא בית שמש



 

 

 בס"ד
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 כיתת גן 1 ד 580652261 חינוך וארץ ישראל ת"ת קוריץ

קהילה חינוכית קצות  גני החושן
 כיתות גן 4 ד 580428266 החושן

מכל מלמדי השכלתי  ת"ת חיי תורה
 בית שמש

 כיתות גן 2 ד 580708931

 כיתות גן 1 ד 580672624 בארץ ישראלטיב התורה  גן ספרדי בנים
 כיתות גן 1 ד 580480747 בית שמשקניין התורה  גן ספרדי בנים
 כיתות גן 1 ד 580722346 ת"ת ברכת יצחק  גן ספרדי בנים

 כיתת גן 1 ד 580408342 חיי שרה גן ספרדי בנות

 כיתת גן 1 ד 580658540 הקיבוץ הגבוה אורייתא ברסלבת"ת 

 כיתות גן 4 ד 580172674 עץ הדעת 2גני עץ הדעת ד'/

 כיתות גן 3 ד 580366698 מוסדות צאנז ת"ת צאנז

 כיתת גן 1 ד 580713709 קהילת אחוות ישראל  תפארת שלמה

 כיתות גן 2 ד 580384691 הנני בני ת"ת פרי התורה

 כיתות גן 2 ד 580493088 מוסדות מהרי"ל ביתר ת"ת דרכי תורה

 כיתות גן 2 ד 580121952 מרכז מעיין החינוך התורני בי"ס בנות הדסה

 כיתות 4 ד 580670909 חזון החינוך התורני הסמינר החדש

 כיתת גן 1 ד 580682839 בית יעקב מגן אבות מגן אבות

 : מאושרהחלטה

שיקולים שעומדים בבסיס ההחלטות. וכן פירוט לגבי מוסדות החינוך, אגף החינוך העביר לוועדה מכתב מפורט על ה יועמ"ש :
 והמלצות ההקצאה לגביהן.

 החינוך שעניינן זכות שימוש חדשה / במיקום חדש יבוצעו בדרך של פרסום קצר + ארוך. הקצאותכל 

 

 

 

 איתמר ברטוב  עו''ד מיקי גסטוירט
 מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 משה גרוס, רכז הקצאות רשם:


