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 חינוך - סיום פרסום קצר  .א
  .1.א

 

המרכז החסידי לתורה וחסד זיו  שם העמותה
 התורה

 580375608 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה
 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות )מתחלק עם ת"ת צאנז( 5 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת זיו התורה סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 עולה לאישור המליאהפרסום קצר מאושר סיום  החלטה
  

  .2.א

 

 580366698 מס עמותה מוסדות צאנז שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות )מתחלק עם ת"ת צאנז( 6 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת צאנז סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 לאישור המליאהמאושר סיום פרסום קצר עולה  החלטה
  

  .3.א

 

 580737864 מס עמותה גני יעקב בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  5 – 2בנין  שטח
 שימוש במבנהזכות  זכויות בניה

  ת"ת גור רמה ד' סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .4.א

 

 580672624 מס עמותה טיב התורה בארץ ישראל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גנ"י נתיב התורה סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .5.א

 

 580121952 מס עמותה התורני בא"ימרכז מעיין החינוך  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת נתיב התורה סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
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  .6.א

 

 580722346 מס עמותה ת"ת ברכת יצחק שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גנ"י ברכת יצחק סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .7.א

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת ברכת יצחק סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 פרסום קצר עולה לאישור המליאהמאושר סיום  החלטה
  

  .8.א

 

 580732204 מס עמותה חינוך לפני הכל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  7 – 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה בניהזכויות 

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

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .9.א

 

 580493088 מס עמותה מוסדות מהרי"ל ביתר שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ / מגרש תב"ע 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  4 – 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת מאה שערים סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .10.א

 

 580428266 מס עמותה קצות החושןקהילה חינוכית  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 703מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 74 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן  4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גני החושן סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר בקשהפירוט 

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .11.א

 

 580682839 מס עמותה בית יעקב מגן אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 703מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 74 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 שניםטווח  במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן  2 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גני מגן אבות סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
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  .12.א

 

בית  –מכל מלמדי השכלתי  שם העמותה
 שמש

 580708931 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה הנביאהמרים , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה
 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  4 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת כנסת אהרן סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 פרסום קצר עולה לאישור המליאהמאושר סיום  החלטה
 
 
 

 

  .13.א

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  7 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת חניכי הישיבות סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .14.א

 

 580480747 מס עמותה קניין התורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גנ"י חניכי הישיבות סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 לאישור המליאהמאושר סיום פרסום קצר עולה  החלטה
  

 
  .15.א

 

 580519791 מס עמותה פנים מאירים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  14 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת צאן קדשים סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .16.א

 

 580312825 מס עמותה ת"ת כלל חסידי לאנשי ירושלים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  8 – 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה )לאחר שת"ת מקור חכמה עוזב( משנת תשפ"ד זכויות בניה

  ת"ת כלל חסידי סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 קצר עולה לאישור המליאהמאושר סיום פרסום  החלטה
  

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה  .17.א
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 509/510מגרש  ,200בש/ תב"ע / מגרש 61/62 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה בניהזכויות 

  2בי"ס חינוך העצמאי רמת בית שמש ג'/ סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
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  .18.א

 

 580510568 מס עמותה פדות רבקה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 509/510מגרש  ,200בש/ תב"ע / מגרש 61/62 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנה 1שנה +  1 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  תיכון איילת השחר סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .19.א

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
אלישע הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

17/19 
 חינוך מטרת בקשה

 601/602מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 26/27 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 במבנהזכות שימוש  זכויות בניה

 בי"ס בנות הינדא דז'יקוב  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  .20.א

 

 580561991 מס עמותה מרגניתא דרבי מאיר שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 17/19אלישע הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 601/602מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 26/27 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בי"ס תיכון בנות הינדא דזי'קוב סטטוס נוכחי
 סיום פרסום קצר פירוט בקשה

 מאושר סיום פרסום קצר עולה לאישור המליאה החלטה
  

  
 חינוך – שניסיום פרסום   .ב
 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה  .1.ב

 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
 ''דמ"ר מנ 140 זכויות בניה

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

 סיום פרסום ראשון ובקשה לפרסום שניראשון, לפרסום  176אושר בועדה  פירוט בקשה
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה

  
עטרת שלמה  ישיבות לצעירים שם העמותה  .2.ב

  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

 לפי המלצת אגף חינוךלכיתות גן/ יסודי  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום ראשון ובקשה לפרסום שניראשון, לפרסום  176אושר בועדה  פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם ליעוד
  עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –סיום פרסום שני מאושר  החלטה

 

 

 יוחנן מאלי  עו''ד מיקי גסטוירט
 העירייהמנכ"ל   יועמ"ש

 רשם: משה גרוס


