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  מנכ"ל  – וחנן מאליי :נוכחים
  יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
  מהנדסת העיר –ענבר וייס  
  ס. מנהל אגף החינוך –מנחם ברוכמן  
  הקצאותרכז  – משה גרוס 
 
 

 חינוך - סיום פרסום ראשון  .א
 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה  .1.א

 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 בניהזכויות 

 לכיתות גן, לפי המלצת אגף חנוך סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד

 סיום פרסום ראשון ובקשה לפרסום שניראשון, לפרסום  172אושר בועדה  פירוט בקשה
  מאושר החלטה

ישיבות לצעירים עטרת שלמה  שם העמותה  .2.א
  בארה"ק

 580316602 מס עמותה

 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

 לכיתות גן/ יסודי לפי המלצת אגף חינוך סטטוס נוכחי
 סיום פרסום ראשון ובקשה לפרסום שניראשון, לפרסום  172בועדה אושר  פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד
  מאושר החלטה

  

 חינוך – שניסיום פרסום   .ב
  .1.ב

 

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

 171מגרש  ,169בש/ תב"ע / מגרש 110 חלקה ,5213 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 מבנהכיתות ב 6-זכות שימוש ב זכויות בניה

 721175שבות סמל  -תיכון נתיבות דעת  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .2.ב

 

 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

 633198סמל  תיכון שבילי בינה סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 580682839 עמותהמס  בית יעקב מגן אבות שם העמותה  .3.ב
 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
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 מבנהכיתות גן ב 2-זכות שימוש ב שטח
  זכויות בניה

 552679, 552661סמל  -גני ילדים מגן אבות בנות  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .4.ב

 

 580454890 מס עמותה ישבעון טוב 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  -גני ילדים ת"ת קדושת לוי  סטטוס נוכחי
 אישור סיום פרסום שני, לפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .5.ב

 

 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
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .6.ב

 

 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
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .7.ב

 

 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

 "םמנדי 12-בזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 455923בי"ס סמל:  435032, 435412, 433821תלמוד תורה צאן קדשים, גנ"י סמל:  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .8.ב

 

 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 ברח' בן איש חי  – 722074, סמל מוסד נתיבות - סמינר לוית חן סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה  .9.ב
 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 גן( 6כיתות אם +  32צפון )כל המבנה מכיל צד  זכות שימוש במבנה שטח
  זכויות בניה
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 499731סמל:בית ספר בנות מלכה,  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .10.ב

 

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

 לבינוי קבע, פינוי שטח נוכחי 430223:סמל ת"תתורת משה, תלמוד תורה  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .11.ב

 

 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 , חלקה80030 גוש/חלקה
 שנים 3 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

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

 לבינוי קבע, פינוי שטח נוכחי 368076, 368027, 367904: סמל גניםת תורת משה, "ת סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .12.ב

 

 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
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 
  .13.ב

 

 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 במבנהשימוש זכות  סוג בקשה

 אגף מערבי -במבנה  זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 742486, 742460, 712596גנ"י קהילות יעקב, סמל:  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .14.ב

 

 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 המסנה בירמיהו הנביא  745471: בי"ס נתיב התורה, סמל סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 580672624 מס עמותה  ע"ר -טיב התורה בא"י  העמותהשם   .15.ב
 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

  644898, 644880, 644872סמל:  ,גנ"י נתיב התורה סטטוס נוכחי
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 15בכפוף לפינוי המסנה בירמיהו הנביא 
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .16.ב

 

 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
  בניהזכויות 

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

 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה

  
  .17.ב

 

 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

   אגף מזרח )במקום נתיב התורה( צמוד לאגף שך דרכי יושר – במבנהזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 761635, 754606, 754598גנ"י ות"ת דרך התורה, סמל:  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .18.ב

 

 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
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .19.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה עמותה מס   580514446 
 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

 במנדי"ם זכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 730010בית הספר בית יעקב רמה ג', סמל:  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .20.ב

 

 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

 מנדי"ם בחצר )תורת שלום(  3+ ואילךקומה שניה מהזכות שימוש  שטח
  זכויות בניה

 בית הספר לחינוך מיוחד סולם סטטוס נוכחי
 אישור סיום פרסום שני, לפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 580408342 מס עמותה ע"ר –חיי שרה  שם העמותה  .21.ב
 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
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 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה
 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת –סיום פרסום שני מאושר  החלטה

  
לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  .22.ב  580514446 מס עמותה 

 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 יםשנ 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 703כיתות שמתפנות למבנה גנים במגרש  4כיתות )מעון( +  4 שטח
  זכויות בניה

 בית יעקב רמה ד סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
   

   580279933 מס עמותה מגן אבות שם העמותה  .23.ב
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 ניםש 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 כיתת גן 1 שטח
  זכויות בניה

 גנ"י מגן אבות סטטוס נוכחי
 אישור סיום פרסום שני ,לפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
   

 580675288 מס עמותה מורשת הדורות שם העמותה  .24.ב
 חינוך מטרת בקשה 1, ד'21אביי  שכונה /רח'
 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 ניםש 5 טווח שנים במבנה עירוניזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות בי"ס 3+  כיתת גן 1 שטח
  זכויות בניה

 בנות מלךובי"ס גנ"י  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
   

 580599942 מס עמותה גני ילדים י.ח.צ שם העמותה  .25.ב
 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

 כיתות גן 2 שטח
  זכויות בניה

 ת"ת איילת השחר סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171בועדה אושר  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
   

  .26.ב

 

ע"ר  -אור בית שמש  שם העמותה  580263945 מס עמותה 
5אור שמח , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

40 , חלקה5380 גוש/חלקה 21ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 4-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גני ילדים אור בית שמש, סמלים: 557249, 557231 , 460873, 731992 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

ע"ר  -אור בית שמש  שם העמותה  .27.ב  580263945 מס עמותה 
9אור שמח , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

40 , חלקה5380 גוש/חלקה 21ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 2-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

368159, 368266גני ילדים אור בית שמש, סמלים:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
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  .28.ב

 

ע"ר  -אור בית שמש  שם העמותה  580263945 מס עמותה 
11אור שמח , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

42 , חלקה5380 גוש/חלקה 23ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 2-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

756106, 756114אור בית שמש, סמלים: גני ילדים  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .29.ב

 

 580451524 מס עמותה העמותה לחינוך תשב"ר ב"ש  שם העמותה
1הצדיק משטפנשט , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

18 , חלקה34278 גוש/חלקה 800מגרש  ,י'/535בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 3-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גנ"י תשב"ר, סמל: 715193, 712703, 712711 סטטוס נוכחי
 אישור סיום פרסום שני, לפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .30.ב

 

ע"ר  -חכמי הדורות  שם העמותה  580132066 מס עמותה 
10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

38 , חלקה34271 גוש/חלקה 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 8-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 תלמוד תורה אביעזרי, סמל: 227439 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .31.ב

 

ע"ר  -עץ הדעת  שם העמותה  580172674 מס עמותה 
10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

38 , חלקה34271 גוש/חלקה 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

בכיתת גן  זכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גני עץ הדעת, סמל: 143594 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .32.ב

 

ע"ר  -עץ הדעת  שם העמותה  580172674 מס עמותה 
57חבקוק הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

156 , חלקה34355 גוש/חלקה 620מגרש  ,0103192-102 תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

בכיתת גן  זכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גני עץ הדעת, סמל: 729665 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

ע"ר  -תורת הבית  שם העמותה  .33.ב  580367563 מס עמותה 
3הצדיק משטפנשט , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

31 , חלקה34278 גוש/חלקה 800מגרש  י',/853בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 2-כיתות בי"ס ו 8-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 ת"ת משכנות יעקב, סמל: בי"ס: 360750, גנ"י: 542233, 542225 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
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  .34.ב

 

ע"ר  -פנים מאירים  שם העמותה  580519791 מס עמותה 
4פינת חפץ חיים  2בן איש חי רח' , חפציבה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

34 , חלקה5935 גוש/חלקה 306גרש , מ164בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש בקרקע להנחת מנדי"םזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן מנדי"ם 3-כיתות בי"ס ו 8מ"ר להנחת  2,000בקרקע זכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 ת"ת צאן קדשים, סמל: בי"ס: 455923, גנ"י: 435032, 435412, 433821 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .35.ב

 

סיוע ועידוד לילדים מוגבלים  –ס.ו.ל.ם  שם העמותה  580165249 מס עמותה 
17ביאליק , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

84-83 , חלקה5210 גוש/חלקה 113גרש , מ169בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן ח"מ 5-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

746495, 328245, 267104, 245688, 238642גנ"י סולם, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .36.ב

 

סיוע ועידוד לילדים מוגבלים  –ס.ו.ל.ם  שם העמותה  580165249 מס עמותה 
20המשלט , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

52 , חלקה5208 גוש/חלקה 117גרש , מ169בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות בי"ס 4-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

411777סולם, סמל: בי"ס  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .37.ב

 

 580121952 מס עמותה  מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
14בן עזאי , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

34 , חלקה5943 גוש/חלקה 430גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות בי"ס 8-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

361014בי"ס מאור לציון, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .38.ב

 

 580224137 מס עמותה  ע"ר -ברית כהונה שם העמותה
14בן עזאי , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

34 , חלקה5943 גוש/חלקה 430גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנהזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות גן 2-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

   423244, 423236גנ"י ת"ת מאור לציון, סמל:  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

חינוך רווחה וחסדתפארת מוסדות  שם העמותה  .39.ב  580490225 מס עמותה 
37ריב"ל , רח' רמב"ש ב' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

37 , חלקה5940 גוש/חלקה 402גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה גןזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

במבנה גןזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גן נתיבות חכמה סמל: 714139  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
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  .40.ב

 

ע"ר –חיי שרה  שם העמותה  580408342 מס עמותה 
7שד' בן זאב , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

27 , חלקה53813 גוש/חלקה 6ב.צ. גרש ג', מ90בש/במ תב"ע / מגרש   
שימוש זכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

במבנה גןזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גן חיי שרה סמל 154948  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .41.ב

 

ע"ר –חיי שרה  שם העמותה  580408342 מס עמותה 
17רבינו חיים הלוי , רח' הקריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

45 , חלקה5380 גוש/חלקה 176ב.צ. גרש ג', מ90בש/במ תב"ע / מגרש   
שימוש זכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

במבנה גןזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 גן חיי שרה סמל 547091, 547109  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .42.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה עמותה מס   580514446 
32הגפן , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

127 , חלקה5211 גוש/חלקה 170מגרש  ,169בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 16-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 ת"ת וב"י נוה צבי, סמל: 111013 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .43.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
1רבנו חיים הלוי , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

110 , חלקה5213 גוש/חלקה 3ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 32-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 בית ספר ב"י מנוחה ונחלה, סמל: 174748 סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני, אישור לפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .44.ב

 

לת"ת ובי"סמרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
26הגפן , רח' בית שמש שכונה  חינוך מטרת בקשה 

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

כיתות במבנה בי"ס 8-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

160135בית ספר שובו בית שמש, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  .45.ב  580514446 מס עמותה 
10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

38 , חלקה34721 גוש/חלקה 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 25-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

165605ב"י הרמה, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
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  .46.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
5אור שמח , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

40 , חלקה5380 גוש/חלקה 21ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 24-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

 ת"ת חסידי אור, סמל: 174748 סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .47.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
11אור שמח , רח' קריה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

42 , חלקה5380 גוש/חלקה 23ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 6-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

174748ת"ת חסידי אור, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .48.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
10צדקה , רח' חפציבה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

39 , חלקה5935 גוש/חלקה 311מגרש  ,164בש/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 26-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

188060ב"י גור, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .49.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
13נחל שורק , רח' רמב"ש א' שכונה  חינוך מטרת בקשה 

23 , חלקה34724 גוש/חלקה 512מגרש  ,835מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס ובמנדי"ם 24-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

נוכחיסטטוס  267963ב"י משכנות דעת, סמל:    
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .50.ב

 

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  580514446 מס עמותה 
3אור שמח , רח' קריה שכונה בקשה מטרת   חינוך 

40 , חלקה5380 גוש/חלקה 21 ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס 13-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

338087ת"ת זכרון מאיר שמעון, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171 אושר בועדה פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה  .51.ב  580514446 מס עמותה 
17בן איש חי , רח' חפציבה שכונה  חינוך מטרת בקשה 

39 , חלקה5380 גוש/חלקה 311מגרש  ,164/בש תב"ע / מגרש   
שימוש במנדי"ם זכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במנדי"ם 8-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

174748ב"י גור אידיש, סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
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  .52.ב

 

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

430 , חלקה34356 גוש/חלקה 615מגרש  ,0103192-102 תב"ע / מגרש   
שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה שנים 5 טווח שנים   

כיתות במבנה בי"ס + מנדי"ם 30-בזכות שימוש  שטח  
  זכויות בניה

730010ב"י רמה ג', סמל:  סטטוס נוכחי  
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 171אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .53.ב

 

 580141026 עמותה מס 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

  שטח
 כיתת גן אחת זכויות בניה

 197772גני ילדים חב"ד סמל  סטטוס נוכחי
 , אישור סיום פרסום שנילפרסום שני 170אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
 

  .54.ב

 

 580428266 מס עמותה קהילה חינוכית קצות החושן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 1עולא , רח' 'דרמב"ש  שכונה

 715מגרש  ,200בש/ תב"ע / מגרש 83 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שמוש במבנה גןזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 4 זכויות בניה

 658229, 646026גני ילדים גני החושן סמל  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני, אישור סיום פרסום שני 170אושר בועדה  פירוט בקשה

 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

  .55.ב

 

 580428266 מס עמותה קהילה חינוכית קצות החושן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 1עולא , רח' 'דרמב"ש  שכונה

 709 מגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 79חלקה   34583 גוש/חלקה
 נשים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 כיתת גן 1 זכויות בניה

 658211גני ילדים גני החושן סמל  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני, אישור סיום פרסום שני 170אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה
  

 חינוך – שניסיום פרסום   .ג
  לבקשות שהוגשה בהם בקשה מקבילה

 580516011 מס עמותה חן סמינר לבנותפניני  שם העמותה  .1.ג
 חינוך מטרת בקשה 17נחל רפאים , רח' רמב"ש א' שכונה

 401מגרש  ,200בש/ תב"ע / מגרש 39 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה על יסודי )נוגה( 12-בזכות שימוש  זכויות בניה

 460246סמינר פניני חן, סמל מוסד  נוכחיסטטוס 
 שנילפרסום  171אושר בועדה  פירוט בקשה

מנהל, מר רפי אסולין ודוד שוורץ מוועד המנהל  –נציגי אולפנת גילה: מר אליהו בן חיים 
בקשה מקבילה ע"י עמותת שעלי  ושיהג -של העמותה, הגב' סלי ומיכל הורי תלמידות 

בה הסבירו כי ההקצאה אינה נותנת  מפעילת בי"ס על יסודי גילה 580138220תורה ע"ר 
להם אופק חינוכי ארוך ואינה מאפשרת להם מקום לגדול ולהתרחב. נציגי סמינר פניני 
חן: מר נתן רובינשטיין והגב' רחל יעקב מועד ההורים הסבירו עד כמה המקום הנוכחי 

 שלהם אינו כשיר לקיום לימודים סדירים.
סמינר הוחלט עקרונית כי בשל עיכוב בביצוע המעבר של תיכון נוגה לשכונת נווה שמיר  החלטה

ידחה  401המשך הדיון במגרש . 601פניני חן יקבל את המבנה בשכונת המשקפיים במגרש 
 בשלב זה עד להתבהרות מועד הפינוי הצפוי.
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  .2.ג

 

 580554962 מס עמותה בנות ישראל העמותהשם 
 חינוך מטרת בקשה רב קוקה, רח' משקפיים שכונה

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

  שטח
 כיתות 8 –במבנה על יסודי זכות שימוש  זכויות בניה

 717769בנות הרמה, סמל מוסד סמינר  סטטוס נוכחי
 שנילפרסום  171אושר בועדה  פירוט בקשה

בקשה  ושיהגנציגי סמינר פניני חן: מר נתן רובינשטיין והגב' רחל יעקב מועד ההורים 
בה הסבירו עד כמה המקום הנוכחי  580516011"י עמותת סמינר פניני חן ע"ר מקבילה ע

נציג סמינר בנות הרמה: מר חיים אקשטיין שלהם אינו כשיר לקיום לימודים סדירים. 
 הסביר כי גם הם נמצאים במקום שאינו נותן את האפשרות לקיום לימודים.

בשים לב לגודל המבנה וגודל המוסד, הוחלט להקצות את השימוש במבנה לסמינר בנות  החלטה
 .הרמה המותאם למספר התלמידות בתיכון. לעמותת פניני חן תינתן הקצאה במגרש אחר

  
  .3.ג

 

 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

  שטח
 כיתות 8 –במבנה על יסודי זכות שימוש  זכויות בניה

 756585סמינר איילת השחר, סמל מוסד  נוכחיסטטוס 
 שנילפרסום  171אושר בועדה  פירוט בקשה

בקשה  ושיהגנציגי סמינר פניני חן: מר נתן רובינשטיין והגב' רחל יעקב מועד ההורים 
בה הסבירו עד כמה המקום הנוכחי  580516011"י עמותת סמינר פניני חן ע"ר מקבילה ע

שלהם אינו כשיר לקיום לימודים סדירים. נציגי סמינר איילת השחר: מר יהודה כהן הגב' 
מנהלת, ומר אלעזר רוזנבלום הסבירו כי גם הם נמצאים במקום שאינו  –מיכל זייבלד 

 נותן את האפשרות לגדול ולהתרחב ולקיום לימודים כראוי.
ל המבנה הוחלט להקצות את המבנה לסמינר פניני חן. המבנה מותאם בשים לב לגוד החלטה

למספר התלמידות של המוסד. סמינר איילת השחר הגדול במספר התלמידות יקבל מבנה 
 ולאחר מכן יעבור למבנה גדול ומרווח בשכונה ד' וזאת בהסכמתם. 2אחר בשכונת ג'/

  

 מנדים חינוך -סיום פרסום שני    .ד
  171אושר לפרסום שני בועדה 

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

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

ת"ת אור בית 
2ב.צ. 40 5380 580263945 אור בית שמש שמש

 כיתה 1 7אור שמח  קריה 1

מתיקות ת"ת 
רמת  404 23 5708 580644334 רועה צאן התורה

 כיתות 3 7הרב גרוסמן  אברהם

רמת  403 22 5708 580645612 צעדים גני צעדים
 ת גןוכית 3 2בעל הסולם  אברהם

מוסדות חסידי  בעלזא
רמת  404 23 5708 580385284 בעלזא בית שמש

 ת גןוכית 2 7הרב גרוסמן  אברהם

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

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

 רחל
סמינר בית יעקב 

האדמו"ר  ב 416 24 5152 513104463 בית שמש
 כיתות 2 2מבעלזא 

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

בי"ס בנות 
 הינדא

מרכז החינוך 
שמואל הנביא  2ג 513 65 34515 580514446 העצמאי

 כיתה 1 1

מוסדות בעלזא  גני היכל אהרן
 בית שמש מכנובקא

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 221 29 80034 580514941

חינוך וארץ  ת"ת קוריץ
 ישראל

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 221 29 80034 580652261

 כיתות גן 2 רב המנונא 2ד' 221 29 80034 580728483 זרע חיי תורה ת"ת חיי תורה
גני עץ הדעת 

 2ד'/
 כיתות גן 4 רב המנונא 2ד' 221 29 80034 580172674 עתדעץ ה



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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 אוהלבי"ס 
 הדסה

 כיתות גן 2 רב המנונא 2ד' 221 29 80034 580656213 טללי אורות

טיב התורה בארץ  ספרדי בנים גן
 ישראל

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 50/53 18 80035 580672624

קניין התורה בית  גן ספרדי בנים
 שמש

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 50/53 18 80035 580480747

ת"ת ברכת יצחק  גן ספרדי בנים
 בית שמש

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 50/53 18 80035 580722346

 כיתת גן 1 רב המנונא 2ד' 50/53 18 80035 580408342 חיי שרה ספרדי בנותגן 
חזון החינוך  הסמינר החדש

 התורני
 כיתות 4 רב המנונא 2ד' 50/53 18 80035 580670909

גנ"י צאנז 
 בנות

 כיתות גן 5 76אביי  1ד'/ 705 76 34583 582366698 מוסדות צאנז

 

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  :החלטה

 שנים 2-שנים + הארכה ל 2-השימוש במנדי"ם ל

 

 

 

 

 ענבר וייס   יוחנן מאלי  עו''ד מיקי גסטוירט
 מהנדסת העיר  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 

 

 


