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 183פרוטוקול ועדת הקצאות 
 2022ספטמבר  22 חמישי כ"ו אלול תשפ"ב יום

 
 

  מנכ"ל  – וחנן מאליי :נוכחים
  יועמ"ש -גסטווירטעו"ד מיקי  
  העיר אדריכל – אוהד כהן  
  ס. מנהל אגף החינוך –מנחם ברוכמן  
  רכז הקצאות – משה גרוס 
 
 

 בקשות חדשות  .א

 

 580527588 מס עמותה חיים של תורה שם העמותה  .1.א
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב פרוש, מער, רמה א שכונה /רח'
 15חלק ממגרש  168בש/ תב"ע / מגרש 72חלק מחלקה   34294 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 200 שטח
 מ"ר 200 זכויות בניה

 חתימות  70-קהילה נוסח ע"מ. כ סטטוס נוכחי
    מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 פרסום ראשון+קצר פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580397776 מס עמותה   החסד ולשון חסד מאור שם העמותה  .2.א
 בית כנסת מטרת בקשה 2, ג33דבורה הנביאה   שכונה /רח'
 536מגרש חלק מ א/160בש/ תב"ע / מגרש 11חלק מחלקה  34516 גוש/חלקה
 שנה  25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 950 שטח
 בהתאמה לפי התב"ע זכויות הבניה
 חתימות, נמצאים בשטח בהקצאה זמנית  100קהילה כלל חסידית. הוגשו מעל  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .3.א
 

 580563674 מס עמותה עוללות שלמה  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה , חפציבה1אבא שאול  שכונה /רח'
 305מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש 33חלקה  5935 גוש/חלקה
זכות שימוש במבנה עירוני + גג  סוג בקשה

 עירוני
 שנה 25 טווח שנים

 (0מ"ר  )מפלס  154שטח מבנה עירוני  שטח
 מ"ר 407שטח גג עירוני )מעל בי"כ והמעון( 

 .841. סה"כ 1+2במפלס מ"ר זכויות בניה עיקרי ושירות  687מ"ר +  154מבנה עירוני  זכויות בניה
 חתימות 104. הוגשו 3קהילת מתמידים, במנ"ד זמני באבא שאול  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה

 רשואמ החלטה
  

זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב  שם העמותה  .4.א
 שמשזיע"א שכונת יפה נוף בית 

 580495117 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , יפה נוף8בן עזאי  שכונה /רח'
 430חלק ממגרש  853מי/במ/ תב"ע / מגרש 34חלקה חלק מ, 5943 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג עירוני סוג בקשה

 מ"ר גג גנ"י 800מתוך  600 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות 1,100 זכויות בניה

 127חתימות. אישרור החלטה מועדה  100בי"כ נוסח אשכנז ושטיבלאך שכונתי הוגשו כ סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר, בכפוף לפינוי השטח הקיים. החלטה
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זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב  שם העמותה  .5.א
 בית שמשזיע"א שכונת יפה נוף 

 580495117 מס עמותה

 מקווה מטרת בקשה , יפה נוף8בן עזאי  שכונה /רח'
 430חלק ממגרש  853מי/במ/ תב"ע / מגרש 34חלקה חלק מ, 5943 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 60מ"ר+ שביל גישה  265 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות  265 זכויות בניה

 127מקווה שכונתי אישרור החלטה מועדה  נוכחיסטטוס 
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580569663 מס עמותה בית שמש -אור לאחים שם העמותה  .6.א
 בית כנסת  מטרת בקשה 6בן זאב  שכונה /רח'
 716חלק ממגרש  138בש/במ/ מגרש תב"ע / 2020חלק מחלקה  5216 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
 200% זכויות בניה

 חתימות 70בי"כ נוסח ע"מ. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .7.א

 

 580190692 מס עמותה זידיטשוב עטרת צבי  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה נחלה ומנוחה 33בן קיסמא   שכונה /רח'
 563מגרש  102-0588673 תב"ע / מגרש 46חלקה  5943 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 690 שטח
 מ"ר  1540 זכויות בניה

חתימות. השטח עבר הסבה לשטח חום על חשבון  100בי"כ חסידי קיים במנ"ד, הוגשו  סטטוס נוכחי
"מאושר למילוי חוברת ופרסום  לאחר אישור התב"ע  140העמותה. לפי החלטת ועדה 

 החדשה" 
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 לפרסום ראשון 140מבקשים לאשרר החלטה מועדה  פירוט בקשה

ים 5מוסד-ההקצאה תהיה בתוקף רק לאחר פינוי השטח מהמבנים בלתי –מאושר  החלטה
 הנמצאים בשטח

  
בית מדרש י"ד סעדיה לתורה  שם העמותה  .8.א

 ולתפילה
 580398840 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
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 9.12.21ב.. הסתיים 170אושר לפרסום ראשון בועדה  פירוט בקשה

 מבקשים פרסום שני
 170מאושר. כולל תיקון הקלדה במס' עמותה בועדה  החלטה

   
בית הכנסת הספרדי שכונת  שם העמותה  .9.א

 המשקפיים בית שמש 
 580692622 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה המשקפיים שכונה /רח'
 601חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 39חלקה חלק מ 80030גוש  גוש/חלקה
 שנה 1שנה +  1 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 כניסה נפרדת – לפניני חןזכות שימוש בכיתה אחת. בתוך מבנה בי"ס שהוקצה  זכויות בניה

 חתימות 40קהילה קיימת בשכונה. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
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בית כנסת קהילתי שכונת  שם העמותה  .10.א
   המשקפיים בית שמש

 580691491 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה משקפיים שכונה /רח'
 704 מגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 42 חלקה 80030 גוש גוש/חלקה
 שנה 1שנה +  1 שניםטווח  זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 כניסה נפרדת  – לבנות הרמהזכות שימוש בכיתה אחת. בתוך מבנה בי"ס שהוקצה  זכויות בניה

בי"כ זמני עד לסיום הליך הקצאת השטח לבניית . חתימות 60הוגשו כ  קהילה דת"ל סטטוס נוכחי
 קבע.

 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 קצר + ארוךפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
   

בית מדרש תורני לאומי  שם העמותה  .11.א
        משקפיים בית שמש 

 580694354 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה משקפיים שכונה /רח'
 701חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 41חלקה  80030 גוש/חלקה
 שנה 1שנה +  1 טווח שנים במבנה עירוניזכות שימוש  סוג בקשה

  שטח
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בשיתוף שימוש עם  –כיתת גן אחת בתוך אשכול גנ"י  זכויות בניה

 לסניף תנועת נוער. 580043297  ישראל  -בארץ
. בי"כ זמני עד לסיום הליך הקצאת השטח לבניית חתימות  60קהילה דת"ל, הוגשו כ סטטוס נוכחי

 קבע. 
 ציבור תואם תב"ע מגרש למבני תואם לייעוד
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

עזרא תנועת הנוער התורני לאומי  שם העמותה  .12.א
 ישראל -בארץ

 580043297 מס עמותה

 סניף ת. נוער מטרת בקשה משקפיים שכונה /רח'
 701חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 41חלקה  80030 גוש/חלקה
 שנה 1שנה +  1 טווח שנים במבנה עירוניזכות שימוש  סוג בקשה

  שטח
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בשיתוף שימוש עם  –כיתת גן אחת בתוך אשכול גנ"י  זכויות בניה

 הקצאה לבי"כ. 580694354בית שמש 
 179במקום הליך הקצאה לעמותה בשכונה הנ"ל מועדה  סטטוס נוכחי
 ציבור תואם תב"עמגרש למבני  תואם לייעוד
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580458248 מס עמותה עת לעשות שם העמותה  .13.א
 חינוך מטרת בקשה א, 14הנרקיס  שכונה /רח'
 710 מגרשחלק מ 5/32/12תרש"צ/ תב"ע / מגרש 63 לקה,  חלק מח5219 גוש גוש/חלקה
 שנים 4+ 1 שנים טווח זכות שימוש במקלט עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 180מקלט  זכויות בניה

 ילדים . צורפה המלצת מח' נוער. 70הפעלת מועדונית לילדי צמי"ד. מטפלים בכ סטטוס נוכחי
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580523264 מס עמותה המרכזי היכל התורה והחסד -לומדים שם העמותה  .14.א
 , יפה נוף18עזאי בן  /רח' שכונה

 )מהצד השני כיכר לוי אשכול פינת בן קיסמא(
 בית כנסת מטרת בקשה

 A 37מגרש חלק מ 102-0158766 תב"ע / מגרש 37חלק מחלקה  5934 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1663 שטח
 מלוי אשכול( 1-ומפלס  2-קומות )מפלס  2-מ"ר עיקרי ושירות ב 2200 זכויות בניה

 ומפלסים נוספים מעליו יוקצו למטרות אחרות  0מפלס 
 חתימות 280בי"כ של קהילת גור, יושבים היום במנ"ד באותו תא שטח. הוגשו  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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 580529360 מס עמותה פנמהקהילת  שם העמותה  .15.א
 בית כנסת מטרת בקשה רמה א)מהצד השני נחל צאלים( נחל ערוגות  שכונה /רח'
 2 מגרש 102-0248195 תב"ע / מגרש 15חלקה  34278 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 841 שטח
 בהתאמה לתב"ע זכויות בניה

 חתימות100הוגשו כ – 25נחל ערוגות בי"כ נוסח ע"מ, יושבים היום  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד

 25בכפוף לפינוי מנ"ד קיים בנחל ערוגות  –מאושר  החלטה
   

 580610657 מס עמותה בית הכנסת מרכז התורה בית שמש שם העמותה  .16.א
 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' 11 נריה הנביא /רח' שכונה

 236מגרש חלק מ 102-0296780 תב"ע / מגרש 14חלקה מ חלק 34356גוש  גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 167 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות  334 זכויות בנייה

 חתימות 50כבי"כ קהילת בני הישיבות נוסח אשכנז. הוגשו  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580589505 מס עמותה חנוך נר שם העמותה  .17.א
 בית ספר מטרת בקשה 1ג' ,  25 יחזקאל הנביא /רח' שכונה

 609גרש מ  102-0103192 תב"ע / מגרש 34 חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע בקשהסוג 

 מ"ר 1259 שטח
 מ"ר 200בהתאמה לתב"ע. בניכוי  זכויות בנייה

 150-, למוסד יש כיום כ19נריה הנביא  ' נמצאים היום בבאר משה מנחם'תורה  דתלמו סטטוס נוכחי
 תלמידים.  צורפה המלצת אגף החינוך. 

מ"ר במפלס הכניסה עבור בי"כ   200העמותה התחייבה להותיר בתוך המבנה שטח של 
 580519684 אור השבת בבית שמש ומטה יהודה'דבר אברהם ' שע"י עמותת 

 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מ"ר לעמותת אור השבת 200בכפוף לסיכום על הותרת  –מאושר  החלטה
 ובכפוף לתוכנית פיתוח מאושרת בהנדסה

   
 580519684 מס עמותה אור השבת בבית שמש ומטה יהודה שם העמותה  .18.א

 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' ,  25 יחזקאל הנביא /רח' שכונה
 609מגרש חלק מ  102-0103192 תב"ע / מגרש 34 חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מפלס כניסה 200 זכויות בנייה

 חתימות. 60בי"כ דבר אברהם נוסח ע"מ. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 580589505 נר חנוךמ"ר בתוך מבנה שייבנה ע"י עמותת  200מאושר.  החלטה
   

 580696599 מס עמותה דרכי תורה ותפילה בית שמש  שם העמותה  .19.א
 בית כנסת מטרת בקשה 9-11, הנביא עובדיה  2ג' /רח' שכונה

 525/526ממגרש  א חלק/160בש/ תב"ע / מגרש 33/34חלק מחלקות  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע בקשהסוג 

 מ"ר 450 שטח
 עיקרי ושירות 200% זכויות בנייה

 חתימות 100הוגשו כ –בי"כ של קהילת גור  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
 524בכפוף לפינוי מנ"ד במגרש 
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מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית  העמותהשם   .20.א
 שמש

 580547511 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 9-11, הנביא עובדיה  2ג' /רח' שכונה
 525/526ממגרש  א חלק/160בש/ תב"ע / מגרש 33/34חלק מחלקות  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
 עיקרי ושירות 200% בנייהזכויות 

 חתימות 50הוגשו  מעל  –בי"כ של קהילת ויזניץ  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
 524בכפוף לפינוי מנ"ד במגרש 

   
 -בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים  שם העמותה  .21.א

 ירושלים בית שמש  
 580485068 עמותהמס 

 בית כנסת מטרת בקשה 2, ג'13/15הנביא עובדיה  /רח' שכונה
 524א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 32 חלקהחלק מ 34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 600 שטח
 מ"ר 1,200 זכויות בנייה

 חתימות 120-הוגשו כ –בי"כ של קהילת פרושים נמצאים במגרש בהקצאה זמנית  סטטוס נוכחי
 בקשה להגדלת בית כנסת 

תורה ותפילה ''מ"ר, השטח שהקהילה משתמשת כיום + השטח שמשמש את  600שטח 
 .526לאחר המעבר שלהם להקצאה במגרש  580641157  'דחסידי ברסלב

 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 בכפוף לתשריט מאושר מההנדסה. –בכפוף לאישור ולהתניות מח' הנדסה  –מאושר  החלטה
   

 580436855 מס עמותה קודש מוסדות דרך אמונה בארץ ה שם העמותה  .22.א
 בית כנסת מטרת בקשה הרב אדשלטיין, רמת אברהם /רח' שכונה

 403 גרשחלק ממ 841מי/במ/ מגרש תב"ע / 22 חלקהחלק מ 5708 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 200 זכויות בנייה

 חתימות 70קהילה נוסח אשכנז. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 בכפוף לתשריט מאושר מההנדסה –מאושר  החלטה
   

 580420354 מס עמותה צדקת שלום שם העמותה  .23.א
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ב'1רבי מאיר בעל הנס  שכונה /רח'
 404מגרש  853מ.י. בב  תב"ע / מגרש 13חלקה   5941גוש  גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 520 שטח
  100% זכויות בניה

 חתימות.  50חידוש הקצאה, בי"כ ברסלב. הוגשו כ  סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 שם העמותה  .24.א
תורה ותפילה דחסידי ברסלב 

 רמב"ש ג'
 580641157 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 2ג' –הנביא עובדיה  רח' / שכונה
 525-526חלק ממגרשים א'  160בש/ תב"ע / מגרש 33חלק חלקה  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה סוג בקשה

 מ"ר 440גג מעון  שטח
 מ"ר 880קומות =  2מ"ר *  440 זכויות בניה

 סטטוס נוכחי
  .2ג'-רוכשים ב -בית כנסת נעימות הנחל נוסח ספרד

 524בכפוף לפינוי מנ"ד ממגרש  – 158/167/173הליך חוזר מועדות 
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

   מאושר החלטה



 

 

 בס"ד
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 580495687 מס עמותה קהילת יחד בית שמש  שם העמותה  .25.א
 בית כנסת ומרכז קהילתי מטרת בקשה 4הנורית  /רח' שכונה

 900מגרש   5/32/15תרש"צ/ תב"ע / מגרש 71 חלקה 5220 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע + מבנה עירוני סוג בקשה

 מ"ר 1054 שטח
 עיקרי ושירות. שימוש במבנה הנוכחי, ו/או הריסה ו/או בניה עצמית. 1054 זכויות בנייה

 נצא עבורם פתרון ראוי. ומאז לא 2017קהילה דת"ל. בקשה הוגשה בשנת  סטטוס נוכחי
 בתי אב  100-הקהילה מונה היום מעל

 ברח' סביון. )התקבל במכתב ויתור( לסיום פרסום 169בועדה  במקום ההקצאה שאושרה
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לתב"ע
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 בכפוף להשלמת / רענון מסמכים. -מאושר החלטה
   

  

 פרסום שני  .ב

 580420438 מס עמותה קופה של צדקה רמת בית שמש א' שם העמותה  .1.ב
 רווחה מטרת בקשה רמה א  2נחל לוז  שכונה /רח'
 2ד חלק ממגרש /836בש/מק/ תב"ע / מגרש 74חלק מחלקה   34271 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 360 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות 800 זכויות בניה

 28.6.22, הסתיים ב173. אושר לפרסום ראשון בועדה הקמת מרכז פעילות שכונתי סטטוס נוכחי
 שניפרסום  פירוט בקשה

 מאושר. החלטה
   

 580530368 מס עמותה וראש שמחתכם ירושליםשאו זמרה ושערים  שם העמותה  .2.ב
 כנסת בית מטרת בקשה ק. חרדית 16הרב מבריסק  שכונה /רח'
 9ב.צ.א חלק ממגרש /90בש/במ/ תב"ע / מגרש  37 חלק מחלקה 5379גוש  גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר שטח מגרש( 1465מ"ר )מתוך  697 שטח
 לפי התב"ע באופן יחסי לשטח ההקצאה זכויות בניה

 28.6.22בלפרסום ראשון הסתיים  173אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580648194 מס עמותה 2רמת בית שמש ג' קהילת שבת אחים  שם העמותה  .3.ב
 בית כנסת מטרת בקשה רח' חולדה הנביאה 2שכונה ג' שכונה /רח'
 520+521א', מגרש  160בש/ תב"ע / מגרש 30-31חלקה  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים במבנה עירוני + גגזכות שימוש  סוג בקשה

 מ"ר לפי הפירוט הבא 450 שטח
 בי"כ של משה"ש )מעל מעון( -מ"ר מבנה עירוני   250 זכויות בניה

 מ"ר גג עירוני )מעל מעון( 200
 (מבנה העירוני ותוספת הבניההגג המשותף ל מעל )מ"ר קומה נוספת  450

 מפלסים 2מ"ר ב 900סה"כ 
 חתימות. 100-הוגשו כ – 156תיקון נתונים מההחלטה בועדה 

 לרוכשים חדשים עבור קריית וולפסון. מניין ליטאי -ביכ"ס סטטוס נוכחי
   28.6.22. הסתיים ב173אושר לפרסום ראשון 

 שניפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

   
  .4.ב

 
מרכז חינוכי שיקומי  -שיח סוד שם העמותה

     לבעלי צרכים מיוחדים
 580014322 מס עמותה

 מרכז תעסוקתי לאנשים מוגבלים מטרת בקשה 2ג' 5  שמואל הנביא שכונה /רח'
 511א מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 63חלקה  34515 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 (מ"ר 1,066הינו בהיקף  511 מגרש)מ"ר  533 שטח
 200% זכויות בניה

הקצאה בפועל רק לאחר פינוי השטח מתחם . הלמרכז תעסוקה לבוגרי חינוך מיוחד סטטוס נוכחי
 .(580510568פדות רבקה  -המנדים של החינוך )כיום סמינר איילת השחר 

   6.7.22לפרסום ראשון הסתיים ב 173אושר בועדה 
 שניבקשה לפרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה



 

 

 בס"ד
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 -בית חב"ד שכונת המשקפיים  שם העמותה  .5.ב
 בית שמש שע"י צעירי אגודת חב"ד  

 580701761 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , משקפיים6הרב אברהם שפירא  שכונה /רח'
 600חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 38חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימשו בקרקע עירוניתזכות  סוג בקשה

 מ"ר 200 שטח
 מ"ר מנ"ד.  150 זכויות בניה

      13.7.22, הסתיים 174, אושר לפרסום ראשון בחתימות 50קהילת חב"ד, הוגשו כ סטטוס נוכחי
 שניפרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580704583 מס עמותה מעדני ארץ בית שמש  שם העמותה  .6.ב
 בית כנסת מטרת בקשה נחל שורק , רמה א שכונה /רח'
 512חלק ממגרש  835מי/במ/ תב"ע / מגרש 23חלק מחלקה  34274 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 500 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות 750 זכויות בניה

 70-צורפו כ. במבנה שכור 1כיום בנחל לכיש קהילת 'בני תורה' נוסח אשכנז. מתפללים  סטטוס נוכחי
 13.7.22 . הסתיים ב173אושר לפרסום ראשון ב - חתימות

 שניפרסום  פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   
 580242949 מס עמותה גאון דוד בית שמש  שם העמותה  .7.ב

 בית כנסת מטרת בקשה 2( ג28דבורה הנביאה )מול  שכונה /רח'
 536א חלק ממגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 11מחלקה חלק  34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
 מ"ר 300 זכויות בניה

 חתימות 100בי"כ קהילת בני תורה אוהל יעקב, נוסח ע"מ. הוגשו  סטטוס נוכחי
 13.7.22. הסתיים ב174אושר לראשון ב

 שניפרסום  פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

   
   580738185 מס עמותה בית שמש -נווה ציון  שם העמותה  .8.ב

 בית כנסת מטרת בקשה רחוב האחים , נוה שמיר שכונה /רח'
 103חלק ממגרש  102-0055277 תב"ע / מגרש 41חלק מחלקה  34574 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 250מבנה עירוני  זכויות בניה

 חתימות רוכשים בשכונה,  50-קהילה דת"ל, הוגשו כ סטטוס נוכחי
 21.7.22. הסתיים 174אושר לפרסום ראשון בועדה 

 בקשות מקבילות: 3הוגשו  -שני פרסום  פירוט בקשה
 .חתימות( מניין נוסח ע"מ 50-)כ 580730463מקדש מלך בית שמש 

 .חתימות( מניין נוסח אשכנז 65-)כ  580477230תורה לכל יהודי בית שמש, 
 חתימות( מניין חסידי. 80-)כ 580535607מוסדות אמונת איתן בערגסאז 

 מאושר פרסום שני משולב לכל המבקשים החלטה
   

  .9.ב
 

 580673549 מס עמותה בית הכנסת מגן אברהם רמב"ש שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 48הרב שלמה זלמן אוירבך  רח' / שכונה

 101חלק ממגרש  186בש/ תב"ע / מגרש 150חלק מחלקה  34294 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש מבנה + קרקע סוג בקשה

 מ"ר 250מבנה עירוני  שטח

 זכויות בניה

 גני ילדים גג מ"ר עד גמר מעל  250השלמת מבנה משלב שלד בגודל 
 580559839בית שמש רמת  -גג משותף עם מוסדות שערי תפילה 

 מ"ר זכויות בניה נוספות לבניה עצמית. 250+

 סטטוס נוכחי

 חתימות, נוסח ע"מ. 65בית כנסת קיים במנ"ד, 
 21.7.22. הסתיים ב173אושר לפרסום ראשון בועדה 

 שכנים שתידון לאחר סיום פרסום שני תהוגשו התנגדויו
. ביקשה 580738649)ע"ר( רמת בית שמש  3בית הכנסת המרכזי שכונת מ'  עמותת 

 חוברת בקשה. אך לא הגישה שום מסמך מעבר לצילום תעודת עמותה.
 פרסום שני פירוט בקשה

 בניה ע"פ הסכם משולש או בשלב ב' –בכפוף לאישור תיקצוב השלד בפועל - מאושר החלטה
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 סיום פרסום שני  .ג

  .1.ג
 

   580559839 מס עמותה רמת בית שמש -מוסדות שערי תפילה  שם העמותה
   בית כנסת מטרת בקשה 48הרב שלמה זלמן אוירבך  רח' / שכונה

   101מגרש  186בש/ תב"ע / מגרש 150חלק מחלקה  34294 גוש/חלקה
   שנה 25 טווח שנים זכות שימוש מבנה + קרקע סוג בקשה

זכויות בניה מ"ר  250-מ"ר עד גמר מעל גני ילדים ו 250השלמת מבנה משלב שלד בגודל  שטח
 נוספות לבניה עצמית.

 מ"ר 500סה"כ  זכויות בניה
 7.11.18לפרסום ראשון, הסתיים ב 145אושר בועדה  סטטוס נוכחי

 19.8.20לפרסום שני, הסתיים ב 160אושר בועדה 
. מאחר ובסיס ההתנגדות הייתה על 150)בקשות מקבילות( שהיו נדחו בועדה   התנגדויות

ע"מ. היות שבפרוטקול זה החל הליך הקצאה לקהילת מגן בהקצאה לנוסח   מחסור
 אברהם בנוסח זה

 אשר אישרה פרסום שני. הבקשה היא( סיום פרסום שני 173)תיקון ט"ס מועדה  פירוט בקשה
 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה

  
  .2.ג

 

 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 553זכויות בניה של  -עירוני של מבנה  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
 15.3.2022הסתיים ב שני לפרסום  170באושר 

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

  
 580696912 מס עמותה קהילת רמת הנביאים שם העמותה  .3.ג

 בית כנסת מטרת בקשה , רח' נתן הנביא 2ג'  שכונה /רח'
 516א מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 10חלקה  34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  יתרת השטח לאחר ההקצאה של מוסדות קוסוב ויזניץ 621שטח מגרש  שטח
 מ"ר )מגרש מעוגל עם שולי מגרש גדולים( 460 זכויות בניה

 מתפללים, קהילה ליטאית.  100הגישו רשימת  סטטוס נוכחי
 12.6.22, הסתיים 173בועדה   שניאושר לפרסום 

בכפוף להתחייבות העמותה מול הנדסה לבנייה באופן שיאפשר בעתיד הקצאת הגג לבנייה לעוד 
  קהילות. ובפוף לפינוי המנ"ד שהונח במגרש ללא הקצאה 

 סיום פרסום שני פירוט בקשה
 ומועצת העירעובר לדיון בועדת משנה  –מאושר סיום פרסום שני  החלטה

   
 580601011 מס עמותה רמת בית שמש ג'מוסדות תורה לשמה  שם העמותה  .4.ג

 מעון, בית כנסת, מקווה 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 1660 שטח
 מ"ר, עבור מעון ילדים, מקווה 1,200: שטח בנוי בגודל -2מפלס  זכויות בניה

 מ"ר, עבור שטיבלאך ואולם קידושים 960:  שטח בנוי בגודל -1מפלס 
 לא בבקשת ההקצאהמטר  830: בסך 0מפלס 
 מ"ר  עבור היכל בי"כ 688: 1מפלס 
 מ"ר עבור עזרת נשים 358:  2מפלס 
 ספריה תורניתמ"ר עבור  125: 3מפלס 
 מ"ר 3,332סה"כ 

 12.6.22. הסתיים ב173אושר לפרסום ראשון בועדה  סטטוס נוכחי
מרכז למידה וקידום בית שמש  שהוגשה ע"י ע"י המעוןלשטח  מקבילההבקשה ה

 הוסרה - 580480770
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

 העירעובר לדיון בועדת משנה ומועצת  –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
   



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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11.9.22מיום  183פרוטקול ועדה מס   

 580643229 מס עמותה נחלת שלמה זלמן שם העמותה  .5.ג
 בית כנסת מטרת בקשה 2ג' 6/8עובדיה הנביא, מס'  שכונה /רח'
 527/528א חלק ממגרש /160בש  תב"ע / מגרש 35/36מס' חלק מחלקה  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג סוג בקשה

 מ"ר 700שטח כולל של מ"ר גג גנ"י מתוך  450 שטח

 זכויות בניה
 (מ"ר חצר 50מ"ר ולהשאיר  400מבקשים לבנות על גג גנ"י ) מ"ר 600

 (580426831לכולל וישכם אברהם בבוקר   140הנותרים הוקצו בועדה  250) 

 סטטוס נוכחי
. 23רח' דבורה הנביאה  537קהילת המתמידים. בית הכנסת פועל כיום במנ"ד מגרש 

 12.6.22הסתיים ב 173ב ועדה  שניבתי אב  אושר לפרסום  60מעל 
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

 החלטה
 537בכפוף לפינוי מנ"ד במגרש  מאושר סיום פרסום שני

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – 
   

 580439560 מס עמותה על שלושה דברים העולם עומד  שם העמותה  .6.ג
 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

 09/03/22לפרסום שני , הסתיים ב 1172אושר בועדה  נוכחיסטטוס 
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

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

  .7.ג
 

 580621118 מס עמותה חסידי רמב"ש ג' כללבית כנסת  שם העמותה
 שימוש במבנה עירוני זכות מטרת בקשה 1ג'  -38ירמיהו הנביא  רח' / שכונה

 612מגרש  102-010392 תב"ע / מגרש 27חלקה  34356 גוש/חלקה
 זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 + גג עירוני
 שנה 25 טווח שנים

  שטח
 נה עירוניבמ"ר זכות שימוש במ 150 זכויות בניה

 –מ"ר  440מ"ר  + קומה נוספת מעל של  290כולל אופציה להגדלה על גג המעון של 
 מ"ר 880סה"כ 

 12.6.22, הסתיים ב173בועדה  שניבית כנסת במנ"ד  בג' אושר לפרסום  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

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

 580623031 מס עמותה רבי דוד ומשה רמת בית שמש ג' שם העמותה  .8.ג
 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  181.6מנ"ד קיים 
 22..27.6, הסתיים בשנילפרסום  173משפחות . אושר בועדה  70קהילת מתפללים כ  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

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

  .9.ג

 

מוסדות ישועות משה ויזניץ בית  שם העמותה
 שמש 

 580547511 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה חפציבהא'  1חיד"א  שכונה
 302חלק ממגרש  102-0619577 תב"ע / מגרש 35חלק מחלקה  5934 גוש/חלקה
  זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 הגדלת חוזה –
 שנה 25 טווח שנים

 מ"ר שאושר בעבר( 150מ"ר )תוספת ל 36 שטח
 בניה עיקרי ושירות בהתאמה 200% זכויות בניה

 מ"ר קרקע.  150אישרה הקצאה של  145ועדה  סטטוס נוכחי
 13.6.22מ"ר. פרסום הסתיים ב 36פרסום הגדלת שטח בעוד   174אושר בועדה 

 הוגשה התנגדות תושב אשר הוסרה על ידו לפני כינוס הועדה
 הגדלת חוזהסיום פרסום  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום החלטה
 
 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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 580561702 מס עמותה השרף מבריסק  שם העמותה  .10.ג
 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 בניה זכויות

  חתימות 63חסידית בשכונה. )ספינקא( צורפו לבקשה  -מבנה קבע לקהילה כלל סטטוס נוכחי
 .27.6, הסתיים ב174שני בועדה פרסום אושר ל

 סיום פרסום שני פירוט בקשה
 ומועצת העירעובר לדיון בועדת משנה  –מאושר סיום פרסום שני  החלטה

   
  .11.ג

 

 580587962 מס עמותה ואני תפילה ע"ש רבנו נחמן מברסלב  שם העמותה  .א.1.א
 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  50נוסח ע"מ, הוגשו מעל ל סטטוס נוכחי
 12.6.22, הסתיים ב173אושר לפרסום ראשון בועדה 

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

  

 

 580650430 מס עמותה עטרת יוסף בית שמש  שם העמותה  .12.ג
 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

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

 מ"ר עיקרי ושירות 750מ"ר  סה"כ  250קומות, כל אחת  2ומעליו עוד 
 חתימות  100. צרפו מעל 15נוסח ע"מ. מתפללים כיום במנ"ד בעובדיה הנביא  סטטוס נוכחי

 580674869בקשה מקבילה דרכי ישרים ביחד  עם , שני לפרסום   173אושר בועדה 
 הוסרה הבקשה המקבילה

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

  .13.ג
 

 שם העמותה
בית כנסת יוצאי  -משכן דעיאל 

 חברון
 580248433 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 2ג' 26מרים הנביאה  שכונה
 534מגרש  א', 160בש/ תב"ע / מגרש 39חלקה  34518 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש במבנה ובקרקע סוג בקשה

  שטח

 זכויות בניה
 מ"ר 250מבנה בית כנסת  מבנה עירוני שיבנה ע"י העירייה במימון משהב"ש. 

 מ"ר עפ"י הפירוט הבא: 650תוספת זכויות של  +
 מ"ק בקומה נוספת. 440מ"ר להרחבה באותו מפלס +  190אופציה של 

 נוכחי סטטוס

 בכפוף להגשת אסמכתאות לגבי יכולת כספית לבנייה.
  6.9.2020הסתיים ב   156אושר לפרסום ראשון בועדה 

בקשה מקבילה דרכי ישרים לפרסום שני לעמותה המבקשת ול 173אושר בועדה 
580674869 

 סיום פרסום שני פירוט בקשה
 ומועצת העירעובר לדיון בועדת משנה  –מאושר סיום פרסום שני  החלטה

  
  

 סיום פרסום קצר  .ד

 580711927 מס עמותה מנין אשכנז מער בית שמש שם העמותה  .1.ד
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב פרוש, מער, רמה א שכונה /רח'
 15חלק ממגרש  168בש/ תב"ע / מגרש 72חלק מחלקה   34294 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 מ"ר 400/200 זכויות בניה

 חתימות  90קהילה ליטאית, הוגשו מעל  סטטוס נוכחי
 4.8.22. הסתיים במ"ר 200פרסום קצר על ומ"ר.  400לפרסום ראשון ל 178אושר בועדה 

 קצרסיום פרסום  פירוט בקשה
  עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – קצרמאושר סיום פרסום  החלטה




