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 172פרוטוקול ועדת הקצאות 
 7.12.21 ' טבת תשפ"בג שלישי יום

 
 

  מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים
  יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
  מהנדסת העיר –ענבר וייס  
  נכסיםמנהל מח'  –ניסים כהן  
  מח' נכסים –אולגה בורצ'נקו  
  רכז הקצאות –משה גרוס  
 

 בקשות חדשות  .א

  .1.א

 580353332 מס עמותה בית מדרש אהבת שלום שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א33נחל לכיש  שכונה /רח'
 538חלק ממגרש   835מי/במ/ תב"ע / מגרש 36   לקהחלק מח 34274 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 660 שטח
 מפלסים 3עיקרי ושירות ב 200% זכויות בניה

 בתי אב. קהילה ליטאית /עולים מארה"ב. 100-שנה. כ 20-בי"כ קיים כ סטטוס נוכחי
  חידוש והגדלת הקצאה.מבקשים 

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תןאם לייעוד
 ראשון בקשה לפרסום פירוט בקשה

 מאושר החלטה
  

 

  .2.א

מוסדות חלקת יהושע דחסידי  שם העמותה
 ביאלא בית שמש 

 580384097 מס עמותה

שטח בין רח' אור החיים לרח' הרצוג  שכונה /רח'
 נחלה ומנוחה

 בית כנסת מטרת בקשה

 206חלק ממגרש   102-0600684 תב"ע / מגרש 55חלק ממגרש  5380 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים שימוש בקרקעזכות  סוג בקשה

 מ"ר במגרש 820מ"ר מתוך  500 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות  1,000 זכויות בניה

 חתימות 100קהילת ביאלה, הגישו כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
עתידית  התב"ע נמצאת בתהליך אישור. ההקצאה תהיה ע"פ תב"ע זו או ע"פ כל תב"ע תואם לייעוד

 שתקבע את המגרש כשטח למבני ציבור.
 בכפוף לפינוי מנ"ד נוכחי בחזו"א. –מאושר  החלטה

   

  .3.א

 580610012 מס עמותה בית כנסת לב הקריה שם העמותה
 ישעיהו הנביא פינת יונה בן אמיתי שכונה /רח'

 2ג'
 בית כנסת מטרת בקשה

 508חלק ממגרש   א/160/בש תב"ע / מגרש 29 חלקהחלק מ 34517 גוש גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג עירוני סוג בקשה

 מ"ר 250גג גנ"י  שטח
 מ"ר עיקרי ושירות 250 זכויות בניה

 חתימות מתפללים, תושבי רח' עמוס 50 הוגשו כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
 לבינוי עירוני במגרש, ותיאום מיקום מדוייק במגרש מול ההנדסה. התכנוןבכפוף לסיום 

   

  .4.א

 580680361 מס עמותה סינגוגה היכל הבעש''ט בית שמש  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 2, ג1צפניה  שכונה /רח'
 506א מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 60חלקה  34515 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  504 שטח
 עיקרי ושירותמ"ר  700 זכויות בניה

 חתימות 110-, הוגשו כ63בי"כ קיים ביחזקאל  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

  מאושר החלטה
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  .5.א

 580617041 מס עמותה עמותת ידידי מכינת ידידיה עימ"י שם העמותה
 מכינה קדם צבאית מטרת בקשה 10אבא נעמת  שכונה /רח'
 חלק מהמגרש 5/32/1תרש"צ  תב"ע / מגרש 91חלק מחלק  5209 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים בקרקע + מבנה עירוני שימושזכות  סוג בקשה

 מ"ר 2150 שטח
 עיקרי ושירותמ"ר  2060 זכויות בניה

זכות שימוש במבנים עירוניים בקרקע, וכן זכות להריסת . מכינה קדם צבאית ידידיה סטטוס נוכחי
 המבנים או חלקם ובנייה עצמית בקרקע

 בקשה לפרסום ראשון  פירוט בקשה
 ישיבת הכותלעל הקצאה ל 169החלטה מועדה ומבטל לבקשת מכינת ידידיה מחליף 

580052538 
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

  .6.א

 580610012 מס עמותה בית כנסת לב הקריה שם העמותה
 ישעיהו הנביא פינת אליהו הנביא, שכונה /רח'

 2ג'
 בית כנסת מטרת בקשה

 508חלק ממגרש   א/160בש/ תב"ע / מגרש 29 חלקהחלק מ 34517 גוש גוש/חלקה
 שנים 3+ 1 טווח שנים בקרקע עירוניתזכות שימוש  סוג בקשה

 מ"ר 200 שטח
 מ"ר מבנה זמני 150 זכויות בניה

 חתימות מתפללים, תושבי רח' עמוס, הקצאה זמנית. 50הוגשו כ סטטוס נוכחי
 + ראשון קצרפרסום  פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מדוייק מההנדסה לפני הפרסוםמאושר, בכפוף למתן תשריט מיקום  החלטה
   

  .7.א

 580561702 מס עמותה השרף מבריסק  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 2, ג'פינת צפניה 24תפארת נפתלי  שכונה /רח'
 504א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 58חלק מחלקה  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 487מ"ר מתוך המגרש של  243 שטח
 מזכויות הבנייה במגרש. 50% לפי התב''ע באופן יחסי זכויות בניה

 חתימות 63חסידית בשכונה. )ספינקא( צורפו לבקשה  -מבנה קבע לקהילה כלל סטטוס נוכחי
  170בועדה  503במקום החלטה קודמת על מגרש 

 פרסום ראשון פירוט בקשה
 לשימושים שנקבעו בתוכניתתואם  תואם ליעוד

 מאושר החלטה
   

  .8.א

בית הכנסת מורשת אבות לבני  שם העמותה
 רמת בית שמש -קהלה אתיופית 

 580672889 מס עמותה

 מרכז מורשת ובית כנסת מטרת בקשה 2, ג'פינת צפניה 24תפארת נפתלי  /רח' שכונה
 504חלק מגרש  א/160בש/  תב"ע / מגרש 58 חלקהחלק מ  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 487מ"ר מתוך המגרש של  243 שטח
 מזכויות הבנייה במגרש. 50%לפי התב''ע באופן יחסי  זכויות בניה

 מבנה קבע למרכז מורשת לעדה האתיופית. ובית כנסת ספרדי סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד
 מאושר החלטה

   
  

 בקשה חדשה חינוך  .ב

  .1.ב

 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , ג22אלישע הנביא  שכונה /רח'
 505חלק מגרש  א/160בש/  תב"ע / מגרש 59 חלקהחלק מ  34515 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מנ''ד 140 זכויות בניה

 חנוך ףגא תצלמה יפל ,לכיתות גן סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד

 פרסום ראשון פירוט בקשה
  מאושר החלטה
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  .2.ב

 580599942 מס עמותה  עטרת שלמה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , ג22אלישע הנביא  שכונה /רח'
 505חלק מגרש  א/160בש/  תב"ע / מגרש 59 חלקהחלק מ  34515 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מנ"ד 300 זכויות בניה

 אגף חינוךלפי המלצת  לכיתות גן/ יסודי סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד
  מאושר החלטה

  

 פרסום שני  .ג

  .1.ג

 אור ישראל  העמותהשם 
 בית מדרש המרכזי מרכז קהילתי בית שמש 

 580630663 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 1, ג'46חבקוק הנביא  שכונה /רח'
 815מגרש  185בש/ תב"ע / מגרש 162חלק מחלקה  34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 395 שטח
 622למגרש  102-0807156מ"ר עיקרי ושירות, ע"פ התב"ע  שנמצאת בהליך אישור  980 זכויות בניה

 בתי אב במנ"ד. 60קהילה חסידית,  סטטוס נוכחי
 15.7.21. פרסום התסיים  167אושר בועדה  פירוט בקשה

 העמותה לעידוד הספורט והבריאות לאשה הדתית)הוגשה בקשה מקבילה של  
דת בתנאי הסף מכיון שהיא הוגשה לאחר המועד, ולעמותה . הבקשה לא עומ 580672277

 אין ניהול תקין( 
  מבקשים פרסום שני

 מאושר החלטה
  
   

  .2.ג

 58040434 מס עמותה רמת בית שמש   עמותת מים טהורים  שם העמותה
 מקווה מטרת בקשה , רמה א 16נחל לוז  שכונה /רח'
 403 גרשחלק ממ  836מי/במ/ / מגרש תב"ע 38חלקה  חלק  מ  34271 גוש/חלקה
זכות שימוש בקרקע + תקציב  סוג בקשה

 ממשלתי
 שנים 25 טווח שנים

 מ"ר 1,100 שטח
 מ"ר  1,300 זכויות בניה

 2.9.21בתאריך  169סיום פרסום ראשון שאושר ב סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
  
   

  .3.ג

 580004562 מס עמותה תנועת נוער ישראלית  -אריאל  שם העמותה
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה 6פסגות השבע התבור שכונה /רח'
 704מגרש  138בש/במ/ תב"ע / מגרש 2029חלקה   5215 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוערמ"ר עיקרי ושירות  202 זכויות בניה

 .9.9.21, הסתיים ב169אושר לפרסום ראשון בועדה  סטטוס נוכחי
 מבקשים פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
  
   

  .4.ג

 580004562 מס עמותה תנועת נוער ישראלית  -אריאל  שם העמותה
 תנועות נוערסניף  מטרת בקשה , רמה א21רח' נחל מיכה   שכונה /רח'
 515מגרש   835מי/במ/ תב"ע / מגרש 21חלקה  34276 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 100 זכויות בניה

 .9.9.21, הסתיים ב169אושר לפרסום ראשון בועדה  סטטוס נוכחי
 שניפרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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  .5.ג

 580372092 מס עמותה מוסדות בולחוב רמת בית שמש  שם העמותה
 בית כנסת 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

 19.9.21לפרסום ראשון . הסתיים ב 169/170אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .6.ג

בית תפילת ישורון, יונה בן אמיתי  שם העמותה
 בית שמש 

 580654010 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ג28יונה בן אמיתי  שכונה /רח'
 417מגרש  102-0296780 תב"ע / מגרש 24חלקה  34357 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 509 שטח
 מפלסים 4מ"ר עיקרי ושירות ב 1154 זכויות בניה

 9.9.21הסתיים ב – 169בועדה אושר לפרסום ראשון  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
   

  .7.ג

 580653434 מס עמותה בית יעקב לבנות  -בעקבי הצאן  שם העמותה
 בית ספר לבנות מטרת בקשה עולא/שדרות האמוראים רב, דמה ר שכונה /רח'
 710+711 ממגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 80+81חלקה  34583 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר(  1440 –711מ"ר.  מגרש  982 -710  גרש)ממ"ר  2,442 שטח
 מ"ר. עיקרי ושירות  6000 זכויות בניה

 19/09/21. פרסום הסתיים  169אושר לפרסום ראשון   סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .8.ג

 580658326 מס עמותה ביאלא שטיבעל רמת בית שמש העמותהשם 
 בית כנסת  מטרת בקשה נחל קדרון פנית נהר הירדן רמה א שכונה /רח'
 500מגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 72חלקה  80028 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 627 שטח
 לפי התב"ע זכויות בניה

 9/09/21. פרסום הסתיים  169אושר לפרסום ראשון   נוכחיסטטוס 
 580403749הוגשה בקשה מקבילה של עמותת מלך עוזר 

 פרסום שני פירוט בקשה
מאושר לפי נוהל הקצאות פרסום שני משותף לשתי הבקשות. החלטה בעניין תתקבל  החלטה

 לאחר הפרסום השני
   

  .9.ג

 580439560 מס עמותה על שלושה דברים העולם עומד  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ב'3דובר שלום  שכונה /רח'
 426מגרש חלק מ א/853מי/ תב"ע / מגרש 32חלקה חלק מ 5151 גוש/חלקה
 שנה  25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 165 שטח
 200% זכויות בניה

 3.9.21לפרסום ראשון , הסתיים ב 169בועדה אושר  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .10.ג

 
 580547818 מס עמותה אהלי יוסף רמת בית שמש  שם העמותה

בית כנסת , מקווה טהרה,  מטרת בקשה , רמת בית שמש ג'10אחיה השילוני  שכונה
 ומעונות יום

 616חלק ממגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 6חלקה  34295 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע+ תיקצוב חלקי סוג בקשה

 מ"ר שאושרו בעבר בחוזה לעמותה המבקשת ( 500מ"ר )מתוכם  765 שטח
 ₪ 1,215,000  לכל השטח + תיקצוב מ. הפריפריה להשלמת מבנים בבנייה ע"ס 200% זכויות בניה

  4.10.21. הסתיים ב166אושר לפרסום ראשון בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
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  .11.ג

 580486439 מס עמותה אביר יעקב אור יצחק  שם העמותה
 , ישיבהבית כנסת מטרת בקשה , רמה ג26ירמיהו  שכונה /רח'
 610מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 35חלקה  34257 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,479 שטח
 מ"ר 3,621 זכויות בניה

 2.9.21לפרסום ראשון. הסתיים ב 169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 שניפרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .12.ג

      580341048 מס עמותה באר אברהם אלימלך  שם העמותה
 בית כנסת , ישיבה מטרת בקשה רמה ב 3 רח' האדמו"ר מבעלזא /רח' שכונה

 483 מגרש א/853מי/ תב"ע / מגרש 28 חלקה 5152 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1192 שטח
 קומות  7מ"ר,  2,781 זכויות בניה

  6.9.21לפרסום ראשון, הסתיים ב 169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 שניפרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .13.ג

בית הכנסת קהילת בהנחל עליון  שם העמותה
 רמה ג' בית שמש 

 580598480 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 492 שטח
 200% זכויות בניה

 – 2.9.21. הסתיים ב169אושר לפרסום ראשון ב סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .14.ג

 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , גבעת שרת5בן אליעזר  שכונה /רח'
 2ט חלק ממגרש /95בש/ תב"ע / מגרש 2106חלק מחלקה  5544 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 273 זכויות בניה

 .27.10.21לפרסום ראשון. הסתיים ב 169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .15.ג

 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , רמה א16דולב  שכונה /רח'
 510חלק ממגרש  835מי/במ/ תב"ע / מגרש 44חלק מחלקה  34273 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מר מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 184מבנה נייד  בניהזכויות 

 .27.10.21לפרסום ראשון. הסתיים ב 169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .16.ג

 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה
 סניף תנועות נוער בקשהמטרת  , גבעת שרת68הנרקיס  שכונה /רח'
 313חלק ממגרש  12/32/5תרש"צ  תב"ע / מגרש 74חלק מחלקה  5219 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מקלט עירוני זכויות בניה

 נוערסניפים בעיר ומאות חניכים. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת  4לתנועה  סטטוס נוכחי
 . מבקשים אישור לפרסום שני27.10.21לפרסום ראשון. הסתיים ב 169אושר בועדה  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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  .17.ג

 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , רמת לחי2בני דן  שכונה /רח'
 202חלק ממגרש  102-0081398 / מגרש תב"ע 2145חלק מחלקה  5210 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 152מבנה עירוני  זכויות בניה

 .27.10.21לפרסום ראשון. הסתיים ב 169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .18.ג

 580672541 מס עמותה רמת בית שמש  -דרכי יוסף  שם העמותה
 בית כנסת, מקווה מטרת בקשה 2, ג'50תפארת נפתלי  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  בניהזכויות 

 מ"ר מקווה . והיתר בית כנסת 150
  3.11.21. הסתיים ב 170אושר לפרסום ראשון בועדה  סטטוס נוכחי

 תיקון ט"ס בשם הרחוב
 פרסום שני פירוט בקשה

 מבוטלת. 580561702  מבריסק לעמותה השרף 170ההחלטה למתן מפלס שני בועדה  החלטה
 מאושר לפרסום שני . 

סיום ההקצאה יהיה בכפוף להסכמה ולשיתוף פעולה מול עמותה אחרת אשר תקבל 
  הקצאה למפלס שני באותו שטח. 

  

 סיום פרסום שני  .ד

  .1.ד

 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 1רח' משה רבינו , רמה ג שכונה /רח'
 612מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 27חלקה  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג סוג בקשה

 גג מבנה מטר 153 שטח
 בניית קבע מעל גן ילדים שנמצא בזכות שימוש לעמותה.   מטר חצר 73מטר בניה  80 זכויות בניה

 23.8.2021. פרסום הסתיים  169אושר לפרסום שני   סטטוס נוכחי
 שכנים בכתב, אשר הוצגו לחברי הועדההוגשו התנגדויות  פירוט בקשה

השתתף בדיון רק מר שפירא, שכן מבניין סמוך. טוען כי בניית הגן בצמידות למגורים 
 תפגע בנוף המגורים וכדומה. 

את העמותה ייצג מר ציטרון: בהקצאה המבוקשת עתה. נעשה כל מאמץ למנוע היזק 
 יהם אנחנו מבקשים את הכיתות הנ"ל. ראיה לשכנים שעבור ילד

 להמלצת המנכ"ל נפגשו הצדדים לפגישת גישור והסכימו כדלהלן:
בקירות המבנה בצד צפון ומערב )לכיוון  .החצר תהיה בצד לכיוון דרום ומזרח  

עם זכוכית  חלונות 2עד ( לא יהיו חלונות, למעט 40וירמיהו  3הבניינים משה רבינו 
מטר מקצה הגג לכיוון צפון, אם  1.5המבנה יהיה רחוק . אלכסונית ובפתיחה חלבית 

  יהיה לכך אישור מהאדריכלות.
היות וכל ההתנגדויות היו תכנוניות, דבר שייבדק שוב בעת הבקשה להיתר בהנדסה.  החלטה

אין לזה קשר להליך ההקצאה. ובכל מקרה הוועדה מכבדת את הסכמות הצדדים. 
מובהר כי אין בהסכמות הפרטניות האלו בכדי  הסכמות אלו.והיתר הבניה יתייחס  ל

 להוות תקדים בנוגע לכל הקצאה או בנייה עתידית.
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני 

   

  .2.ד

בית מדרש תורני לאומי משקפיים  שם העמותה
  בית שמש

 580694354 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 3שפירא מול מס' משקפיים, הרב  /רח' שכונה
 600חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 38חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנה 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר הקצאה זמנית 160 שטח
 מ"ר 125 זכויות בניה

  9.9.21הסתיים ב. שני לפרסום   169אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני  פירוט בקשה

 . הכל באותו מגרש( 3צ"ל הרב שפירא מול  – 7)+ תיקון ט"ס בכתובת במקום הרב אליהו מול 
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
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  .3.ד

דרכי אבות בית שמש קהילת נופי  שם העמותה
 השמש יהדות מרוקו

   580567477 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , נופי השמש1סיתוונית  רח'/שכונה 
 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

אישרה סיום פרסום שני, אבל לא אישרה את ההקצאה בעקבות בקשת העמותה  153ועדה  סטטוס נוכחי
אישררה את בקשת  170לשטח אחר. העמותה משכה את בקשתה לשטח אחר וועדה 

מאושר לפרסום ראשון. במקום לאישור  170ההקצאה . עקב ט"ס נכתב בפרוטקול 
 הקצאה.

 סיום פרסום שני פירוט בקשה
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –ם פרסום שני מאושר סיו החלטה

   
  

 סיום פרסום קצר  .ה

  .1.ה

 580672541 מס עמותה רמת בית שמש  -דרכי יוסף  שם העמותה
 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 שימוש בקרקע זכות סוג בקשה

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

  סטטוס נוכחי
 30.9.21, הסתיים ב170אושר לפרסום קצר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – קצרמאושר סיום פרסום  החלטה
   

  

 ביטול הקצאה  .ו

  .1.ו

 

 580001246 מס עמותה מרכז לטיפול בקשיש בקהילהב "מלב שם העמותה
 ביטול הקצאה מטרת בקשה 44הרקפת  שכונה

 5/32א/30ת/תב"ע  תב"ע / מגרש ,29, חלקה 5219 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקעביטול  סוג בקשה

 מ"ר  700 שטח
 .200% זכויות בניה

 2016לחתימת חוזה אשר נחתם בשנת אישרה  2015-מ 117ועדה  סטטוס נוכחי
חודשים  6תוך התחייבות לקבלת היתר תוך  12.12.2017החוזה אושר במשרד הפנים ב

 שנים מאישור משרד הפנים. 3מאישור מ. הפנים. וסיום בניה תוך 
מעריכה את העשייה נערך לעמותה שימוע שבסופו הוחלט כי העירייה  4.2020מ 162בועדה 

ל מכם תוכנית סדורה לבנייה תוך זמן קצוב לבד או באמצעות של מלב"ב. נשמח לקב
 שיתופי פעולה.  

 בנייה בשטח. העירייה מבקשת לבטל את ההקצאההעמותה טרם החלה  דיוןפירוט 
 5.12.21בהסכמה עם העמותה ע"פ מכתב שנשלח לעירייה ב

 ההקצאה מבוטלת החלטה
 

 

 

 

 ענבר וייס   איתמר ברטוב  עו''ד מיקי גסטוירט
 מהנדסת העיר  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 משה גרוס, רכז הקצאות רשם:




