בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש

פרוטוקול ועדת הקצאות 178
יום שלישי י"א ניסן תשפ"ב 12.4.22
נוכחים :יוחנן מאלי – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
ענבר וייס – מהנדסת העיר – ב'זום'
מנחם ברוכמן – סגן מנהל אגף החינוך

א.
א.1.

פרסום ראשון
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
אחוזי בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.2.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.3.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.4.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

זכרון יהודה בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580614808
בית כנסת
 102-0074732מגרש 717
 2שנים

שכונה ד' 1רח' אביי/תלמוד בבלי
 34295חלקה 183
זכות שימוש בקרקע
 250מ"ר
 250מ"ר
בי"כ נוסח תפילה ע''מ הוגשו כ 50-חתימות ,יושב על חניה של בי"ח העתידי
פרסום ראשון
ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  24.2.22המליצה לאפשר בתבע החדשה לשטח,
אפשרות שימוש בתא  101לבית כנסת באופן זמני עד שיתקבל היתר לבית חולים.
מאושר
 בכפוף להתחייבות לפינוי תוך  30יום מבקשת העירייה גם בתוך זמן ההקצאהמס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580711927
בית כנסת
בש 168/חלק ממגרש 15
 5שנים

מנין אשכנז מער בית שמש
רח' הרב פרוש ,מער ,רמה א
 34294חלק מחלקה 72
זכות שימוש בקרקע
 400מ"ר
 400מ"ר
קהילה ליטאית ,הוגשו מעל  90חתימות
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
 הפרסום כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה.מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580710408
בית כנסת
בש 168/חלק ממגרש 15
 5שנים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580527588
בית כנסת
בש 168/חלק ממגרש 15
 5שנים

עמותת אור ליהודה
רח' הרב פרוש ,מער ,רמה א
 34294חלק מחלקה 72
זכות שימוש בקרקע
 200מ"ר
 200מ"ר
קהילה ספרדית ,הוגשו מעל  60חתימות
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
 הפרסום כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה.חיים של תורה
רח' הרב פרוש ,מער ,רמה א
 34294חלק מחלקה 72
זכות שימוש בקרקע
 200מ"ר
 200מ"ר
קהילה ספרדית,
פרסום ראשון
יעלה לדיון נוסף לאחר השלמת ממסכי בקשה וחתימות מתפללים
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בס"ד

עיריית בית שמש
א.5.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
תואם לייעוד

החלטה

א.6.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.7.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

ב.
ב.1.

ועדת הקצאות

בית מנחם רמת בית שמש ג'
חבקוק הנביא ,רמה ג'1
 34355חלק מחלקה 157
זכות שימוש בקרקע
 1,600מ"ר
 4,500עיקרי ושירות
בי"כ קיים בשטח בהקצאה זמנית בחלק מהשטח .הוגשו כ 200חתימות,
צורפה המלצה ממח' חינוך לישיבה .גודל ההקצאה הינו לאחר התייעצות עם אדריכל
העיר.
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר  -הפרסום כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה.
השטח הנוכחי הינו במקום ההקצאה שקודמה במגרש  608אשר תוקפא בשלב זה .ביטול
הליך ההקצאה במגרש  608יהיה רק לאחר ובכפוף לסיום הליך ההקצאה במגרש .621
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

מוסדות תורה וחסד בראשות
הגר"מ שטרנבוך שליט"א
רח' אביי ,ד'1
 34583חלק מחלקה 76
זכות שימוש בקרקע

580589745
בית כנסת וישיבה
 102-0103192חלק ממגרש 621
 25שנה

מס עמותה

580581924

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

ישיבה
 102-0074732חלק ממגרש 705
 25שנה

 2,000מ"ר
 4,500מ"ר עיקרי ושירות
במקום השטח שבאמצע הליך הקצאה במגרש  621ברמה ג .קיימת המלצה של
החינוך כולל צפי מס' תלמידים .גודל ההקצאה הינו לאחר התייעצות עם אדריכל
העיר.
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר  -הפרסום כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה.

אגודת בית יעקב תל אביב

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580052306
חינוך
בש/160/א חלק ממגרש 517
 25שנה

שמואל הנביא רמה ג'2
 34515חלק מחלקה 66
זכות שימוש בקרקע
 1,000מ"ר
200%
סמינר שצ'רנסקי של בית יעקב ,לגילאי  19-21להכשרת עובדות הוראה .יושבים היום
במבנה שכור בנחמיה  .2כ 300-תלמידות.
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר  -הפרסום כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה

סיום פרסום שני
שם העמותה בעקבי הצאן  -בית יעקב לבנות
שכונה /רח'
רמה ד ,רב עולא/שדרות האמוראים
גוש/חלקה
 34583חלקה 80+81
סוג בקשה
זכות שימוש בקרקע
שטח
 2,442מ"ר (מגרש  982 - 710מ"ר .מגרש  1440 –711מ"ר)
בניה
זכויות
 6000מ"ר .עיקרי ושירות
סטטוס נוכחי אושר לפרסום שני  . 172פרסום הסתיים 20.3.22
פירוט בקשה סיום פרסום שני
החלטה
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580653434
בית ספר לבנות
 102-0074732ממגרש 710+711
 25שנה
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בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש

פרוטוקול זה נחתם ביום  26/6/22לאחר השלמת בדיקות נוספות שנדרשו מול גורמי המקצוע בעירייה וזאת בנוגע להקצאות
המבוקשות.

עו''ד מיקי גסטוירט
יועמ"ש

יוחנן מאלי

מנכ"ל העירייה

ענבר וייס

מהנדסת העיר

רשם :משה גרוס ,רכז ועדת הקצאות
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