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 160פרוטוקול ועדת הקצאות 
 2020יוני  18 כ"ו סיון תש"פ חמישי יוםמיום 

 מנכ"ל  –איתמר ברטוב עו''ד  :נוכחים
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
 נכסים מנהל מח' –ניסים כהן  
 רכז הקצאות –משה גרוס  
 הנדסה –מנחם מרבך  
 ברוכמן, סגן מנהל אגף חינוךמנחם  

 

 בקשות חדשות  .א

הגיעו לשולחן הועדה בקשות להקצאה ברמה ד'. הבקשות ידונו רק לאחר שהעירייה תגבש פרוגרמה של שטחי   .1.א
 ציבור לשכונה.

  .2.א
 

 580645745 מס עמותה רמת בית שמש  קהילת עזרא הסופר  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' - 5+7חבקוק הנביא  רח' / שכונה

 ,621מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,157, חלקה 34355 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 150 שטח
  טווח שנים

 משפחות 50 -אהבת שלום. קיימות כ בשכונה. התפצלות מביכנ"ס בדירה יםמתפלל סטטוס נוכחי
ע"ר  -בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד בית שמשלעמותת  קרקע שבשימוש כיום  פירוט בקשה

 620ההקצאה לאחר שאותה עמותה תעבור למגרש  – 580616613
 אישור לפרסום ראשון

 מאושר החלטה
  

 580426831 מס עמותה כולל וישכם אברהם בבוקר    שם העמותה  .3.א
18קדושת אהרן  –רמה ב  שכונה /רח'  בית כנסת מטרת בקשה 
27חלקה   5151 גוש/חלקה 421מגרש  0110189-102 תב"ע / מגרש   
שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני סוג בקשה  

מ"ר גג מבנה גנים קיים 260 שטח  
מ"ר 520 זכויות בניה  

קהילת צעירה בשכונה, לא מצאו מקום בבי"כ הקיימים, מתפללים בינתיים בשבתות  סטטוס נוכחי
 במבנה שכור

 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   
  .4.א

 

 580589745 מס עמותה עמותת בית מנחם רמת בית שמש ג' שם העמותה
 אולמותבית כנסת, מקווה,  מטרת בקשה , רמה ג21יחזקאל הנביא  רח' / שכונה

 608מגרש  102-010392 תב"ע / מגרש 33חלק מחלקה  34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 770שטח מגרש  שטח
בניכוי השטח הנדרש  608)הסבר: יתרת זכויות הבנייה במגרש  מ"ר עיקרי ושירות  2,239 זכויות בניה

אחת מתחת למבנה מעון יום, ושטחי קרקע/חצר  קומות מעל וקומה 4 לבינוי המעון(
 למטרות גישה ומעבר כמפורט בתכנית מעון יום.

 1קהילת חבד רמה ג' סטטוס נוכחי
הקצאת קרקע למבנה קבע לבית כנסת הכולל עזרת נשים, מקווה טהרה, אולם כינוסים,  פירוט בקשה

מתפללים מה שמעיד על  110הוגשו חתימות של  אולמות לימוד, ספרייה, מועדוני נוער.
 בקשה לפרסום ראשון –גודל הקהילה

 מאושר החלטה
  

מוסדות קהילתיים ע"ש  -בית מרדכי  שם העמותה  .5.א
 כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצללה"ה )ע"ר(

 580488401 מס עמותה

, רמה א21נחל לוז  שכונה /רח'  בית כנסת מטרת בקשה 
 401מגרש  836במ/מי/ תב"ע / מגרש 40חלקה   34270 גוש/חלקה
שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה  

מ"ר 500 שטח  
קומות 2מ"ר ב 800 זכויות הבניה  
 בית כנסת קיים מנ"ד על מחצית מהמגרש. הסכם הקצאה קודם לקראת סיום. סטטוס נוכחי
 חידוש הקצאה + הגדלת הקצאה פירוט בקשה

 - חידוש + הגדלת השטח לבניית מבנה קבעלאור הגידול במס' המתפללים מבקשים 
מבקשים פרסום ראשון בתי אב מהשכונה. 100צרפו חתימות   

פרסום ראשון רק לאחר אישור הנדסה - מאושר החלטה   
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 580397776 מס עמותה   מאור החסד ולשון חסד שם העמותה  .6.א
2, ג33 דבורה הנביאה  שכונה /רח'  בית כנסת מטרת בקשה 
 536מגרש  א/160בש/ תב"ע / מגרש 11חלקה  34516 גוש/חלקה
שנה  5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה  

מ"ר 300 שטח  
מ"ר 200 זכויות הבניה  
 50קהילה צעירה. מתפללים היום במבנה של מישהו אחר רק בשבתות. הביאו מעל  סטטוס נוכחי

 מתפללים
קצר וארוך בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה  

פרסום רק לאחר אישור ניהול תקין + תכנית מדידה מאושרת מהנדסה – מאושר החלטה  
   

מכון ללימודי הלכה -בית דב בער ורפאל  שם העמותה  .7.א  580503464 מס עמותה 
, רמה א'25נחל מאור  שכונה /רח'  בית כנסת מטרת בקשה 
43 -חלקה  34270 גוש/חלקה 412 -מגרש  836מי/במ/ תב"ע / מגרש   
שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני סוג בקשה  

 מ"ר 250 שטח
 מ"ר 396 זכויות בניה

מ"ר בשכונת המשקפיים. בגלל מחסור בשטחים בשכונה הנ"ל,  250-ל 141אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 מועלת בקשה להקצאה ברמה א'. 
 מתושבי רמה א'.מתפללים  60המבקש צרף לבקשה חתימות של 

 אישור לפרסום ראשון פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   
  .8.א

 שם העמותה
מוסדות תורה וחסד בראשות 

 הגר"מ שטרנבוך שליט"א )ע"ר(   
    580581924   מס עמותה

/רח' שכונה , רמה ג3ורח' יואל  7-5רח' חבקוק    ישיבה גדולה מטרת בקשה 
/ מגרש תב"ע 157חלקה  34355 גוש/חלקה  621מגרש  102-0103192  
שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה  

מ"ר 2300 שטח  

 זכויות בניה
ההקצאה מיועדת הן למבני קבע והן למבנים - מ"ר לפי פרוגרמה שאושרה בהנדסה 6,830

כפיתרון ביניים עד להקמת מבני הקבע -זמניים  . 
הסמוך בי"סהעמותה הציגה תוכנית בינוי להנדסה, שלא תפגע בבניית  ישיבה גדולה סטטוס נוכחי  
.בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה  

 החלטה

המדובר בעמותה אשר ביצעה חריגות בנייה. הוגש כתב אישום. העמותה הסכימה 
עקרונית להסדר טיעון הכולל הרשעה, קנס וצו הריסה. ההסדר טרם נחתם או קיבל 

 תוקף של גזר דין. 
כי ניתן גזר דין. פרסום רק לאחר אישור היועמ"ש – באופן עקרוני מאושרמשכך   

   
  .9.א

 
 580655728 מס עמותה חשבה לטובה בית שמש שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה דובר שלום רמב"ש ב' רח' / שכונה

  39, חלק מחלקה 5151גוש  גוש/חלקה
 1תת חלקה 

 ,426מגרש   א,/853מי/ תב"ע / מגרש

    שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה
 מ"ר 160 שטח

 200% זכויות בניה
 נדון שוב מסיבות טכניות -אושר בועדות קודמות   סטטוס נוכחי
 . בקשה לפרסום ראשוןבניית קבע לבית כנסת פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .10.א
 

  מס עמותה  שם העמותה
 צרכי ציבור מטרת בקשה 1ג', 9יחזקאל הנביא  רח' / שכונה

 158בש/ תב"ע / מגרש 151חלקה:  34355 גוש/חלקה
    שנה 25 טווח שנים שימוש לצרכי ציבור על פי תב"ע סוג בקשה

 מ"ר. 2000 –קומות בנויות )שלד( בשטח של כ  2שעליו שטח מבונה  מ"ר 1,660 שטח
 מ"ר. 4.4גובה תקרה מ"ר,  960.12: שטח בנוי בגודל  -1מפלס  זכויות בניה

 מ"ר. 3.5מ"ר, גובה תקרה  1,199.02: שטח בנוי בגודל -2מפלס 
 מ"ר שלד בנוי 2,159.14ובס"ה: 

 לצאת בפרסום ראשון  מאשרתהועדה  פירוט בקשה
שנה בקומות הבנויות )ללא היתר בניה(.  25לקבל זכות שימוש ל תלעמותות המעוניינו

מובהר כי הקומות הם חלק מבניין אשר הוקצה לעמותה אחרת וכי על העמותה יהיה 
 לשאת בעלות בניית הקומות.

 מאושר  החלטה
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 בקשות לפרסום שני  .ב
  .1.ב

 

 580443588 מס עמותה ובנה שם העמותה
 רווחה בקשהמטרת  נחל שורק, רמה א שכונה

 511חלק ממגרש  תב"ע / מגרש    20חלקה  34276 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 350 שטח
 מ"ר. 500קומות סה"כ  2מ"ר *  250 זכויות בניה

 ארגון חסד לרווחת תושבי בית שמש סטטוס נוכחי
 21.4.2020לפרסום ראשון. הפרסום הסתיים ב 158 אושר בועדה

 מבקשים אישור לפרסום שני –סיימו פרסום ראשון  פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .2.ב

 

 580675064 מס עמותה משקפי התורה שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה משקפיים רח' הרב מרדכי אליהו שכונה

 700מגרש חלק מ 181בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  80030גוש  גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 125 שטח
 מ"ר בקיר משותף עם עמותת בית תפילה 107זמני זכויות בנייה  מבנה זכויות בניה

 לפרסום ראשון  157אושר  בועדה  סטטוס נוכחי
 לפרסום שנימבקשים אישור  –סיימו פרסום ראשון  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .3.ב

 

 580674539 מס עמותה בית התפילה שכונת המשקפיים שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה משקפיים רח' הרב מרדכי אליהו שכונה

 700מגרש חלק מ 181בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  80030גוש  גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 125 שטח
 משקפי התורהמ"ר בקיר משותף עם עמותת  107זמני זכויות בנייה  מבנה זכויות בניה

 לפרסום ראשון  157אושר  בועדה  סטטוס נוכחי
 מבקשים אישור לפרסום שני –סיימו פרסום ראשון  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .4.ב
 

 580614469 עמותהמס  מוסדות קוסוב ויז'ניץ שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 2ג' –נתן הנביא  רח' / שכונה

 516א' חלק ממגרש 160תב"ע  תב"ע / מגרש 10חלקה  34516 גוש/חלקה
 שנים 4זמנית  טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
  זכויות בניה

 158פרסום ראשון אושר בועדה  –בית כנסת של קהילת רוכשים  סטטוס נוכחי
 שנים 4בקשה להנחת מנ"ד לשימוש זמני  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
  

  .5.ב
 

      580435717 מס עמותה עזרת אחים לעזרה הדדית שם העמותה
 רווחה מטרת בקשה , רמה א2נחל לכיש  שכונה

 512חלק ממגרש  תב"ע / מגרש 23חלקה  34274 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 560 שטח
 מ"ר 1,400סה"כ  –קומות  4מ"ר * 350 זכויות בניה

קומות  3להגדיל את שטח המבנה ולבנות עוד  תומעוניינהעמותה פועלת במבנה בכתובת זו  סטטוס נוכחי
מבקשים הקצאה זו לצורך הפעלה ו/או הקמה של מרכז רב שרותי  .בהתאם לצרכים

 קומות 4מבנה קבע   - לסיוע לחולים ובעלי מוגבלויות 
 לפרסום שני אישורמבקשים  – 158אושר לפרסום ראשון בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 580559839 מס עמותה רמת בית שמש -מוסדות שערי תפילה  שם העמותה  .6.ב
 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
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מ"ר זכויות בניה  250-מ"ר עד גמר מעל גני ילדים ו 250בגודל קצאת שלד בנוי בשטח ה שטח
 נוספות לבניה עצמית.

  זכויות בניה
 150התנגדויות שהיו נדחו בועדה  סטטוס נוכחי
 מבקשים אישור לפרסום שני –סיימו פרסום ראשון  פירוט בקשה

 שנימאושר לפרסום  החלטה
  

  .ג

 
 לאישור מליאה ותבקש

  .1.ג
 

 580655728 מס עמותה חשבה לטובה בית שמש שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה דובר שלום רמב"ש ב' רח' / שכונה

  39, חלק מחלקה 5151גוש  גוש/חלקה
 1תת חלקה 

 ,426מגרש   א,/853מי/ תב"ע / מגרש

 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה
 מ"ר 160 שטח

 200% זכויות בניה
   158אושר לפרסום שני בועדה , 150-153נדון בוועדות מס  סטטוס נוכחי
 בניית קבע לבית כנסתאישור ועדת הקצאות למליאה .  פירוט בקשה

הבקשה מאושרת לשנתיים בלבד. השימוש במבנה יהיה רק לאחר  –עקב פגם טכני בהליך  החלטה
 חדש להקצאת קבעהליך הקצאה השלמת 

 מאושר לדיון במליאה
  

  .2.ג

 

 580658623 מס עמותה מעלות התפילה בארץ הקודש ם העמותהש
 בית כנסת מטרת בקשה ג, יונה בן אמיתי שכונה

 508א' חלק ממגרש  160בש/ תב"ע / מגרש 29חלקה  34517 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  1000שטח  שטח
 200% זכויות בניה

מובהר  לפרסום שני 157 אושר בועדה הקצאת קרקע לבית כנסת בית מדרש ומקווה סטטוס נוכחי
 כי העמותה מתחייבת לעמוד בלו"ז שיקבע בהסכם.

 אישור ועדת הקצאות למליאה פירוט בקשה
 דיון במליאהמאושר  החלטה

  
  .3.ג

 
 580657625 מס עמותה גבעת ירושלים-אור לאה שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה חפציבה - רח' בן איש חי רח' / שכונה

  26מגרש  102-0218040 תב"ע / מגרש 24חלקה  5935 גוש/חלקה
 (207)שינוי למגרש 

 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה
 מ"ר 180 שטח

 200% זכויות בניה
התב"ע אושרה למתן תוקף, ניתן להמשיך בהליך ההקצאה בכפוף  להעברת תשריט  סטטוס נוכחי

 מובהר כי העמותה מתחייבת לעמוד בלו"ז שיקבע בהסכם. חלוקה.
 .בכפוף להגשת אסמכתאות לגבי יכולת כספית לבנייה

 158אושר לפרסום שני  בוועדה מס 
 אישור ועדת הקצאות למליאה פירוט בקשה

 דיון במליאהמאושר  החלטה
  

  .4.ג
 

   580461457 מס עמותה בית שמשמוסדות וויזשניץ מאנסי  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה רמב"ש ב' קדושת אהרון/אוהל יהושע רח' / שכונה

 425מגרש  א,/853מי/ תב"ע / מגרש ,31, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  1,161מגרש  שטח
 200% זכויות בניה

 הוסרו ע"י המתנגדים –שהוגשו  תהתנגדויו – לפרסום שני 153אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 אישור ועדת הקצאות למליאה פירוט בקשה

 דיון במליאהמאושר  החלטה
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 בקשות חדשות –חינוך   .ד

  .1.ד

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
הצדיק  11נחל ערוגות  שכונה

 , רמב"ש א'1משטפנטש 
 חינוך מטרת בקשה

 800מגרש י /853בש/ תב"ע / מגרש 30, חלקה 34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 שבבניין 16כיתות מתוך  8 זכויות בניה

 343947 סמלת"ת תשב"ר  סטטוס נוכחי
 מעבר לרשת החינוך העצמאי –זכות שימוש במבנה עירוני.  פירוט בקשה

 לפרסום ראשוןמאושר  החלטה
  

  .2.ד
 

 580018489 מס עמותה איגוד התתי"ם שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש ג3אמרי נועם  שכונה

 603מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,28, חלקה 34357 גוש/חלקה
      שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 כיתות גן 2 שטח
  זכויות בניה

 דחסידי דז'יקוב -גנ"י   נוכחיסטטוס 
 בקרקע זכות שימוש  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

  .3.ד
 

 580641827 מס עמותה מוסדות דרכי חיים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , חפציבה2חפץ חיים  שכונה

 306מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש ,34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

  שטח
 מבנה עירוניכיתות גן ב 4 זכויות בניה

 745406, 745422בת חייל סמל:  -גנ"י   סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

  .4.ד
 

 580276103 מס עמותה למעלה מן השמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש ב'4רבי מאיר בעל הנס  שכונה

 2א מגרש /853בש/מק/ תב"ע / מגרש 15, חלקה 5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כמחצית מהמבנה. לפי מפה שאורה באגף החינוך זכויות בניה

 142034תיכון וינגרטן סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 )מחצית קומת ביניים + קומה עליונה( זכות שימוש במבנה עירוני פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

  .5.ד
 

 515813863 מס עמותה רועה צאן בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש ב'28נהר הירדן  שכונה

 481א, מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש 26, חלקה 5152 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים במנ"דזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן 2 שטח
  זכויות בניה

 ת"ת מוסדות רחמסטריוקא סטטוס נוכחי
 במנ"ד עירוניזכות שימוש  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 580276103 מס עמותה רשת החינוך התורני בני יוסף שם העמותה  .6.ד

 , רמב"ש ב'6רבי מאיר בעל הנס  שכונה
 , חפציבה12בן עזאי 

 חינוך בקשהמטרת 

 16, חלקה 5941 גוש/חלקה
 34, חלקה 5943

 2א מגרש /853בש/מק/ תב"ע / מגרש
 430, מגרש 853מי/במ/

 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה
  שטח
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 כיתות בכל מבנה 8 זכויות בניה
 כיתות 16סה"כ 

 273086בי"ס בית יעקב רמב"ש + בנות רחל סמל:  סטטוס נוכחי
 םעירוני יםזכות שימוש במבנ בקשה פירוט

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

  .7.ד
 

 580263614 מס עמותה מגן הלב שם העמותה
 חינוך מיוחד מטרת בקשה רמב"ש א' שכונה

 419, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 44, חלקה 34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות ח"מ 6מבנה בן  בניהזכויות 

 239863בי"ס לחינוך מיוחד סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה עירוני פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

  .8.ד

 

 580476240 מס עמותה תורת אמך שם העמותה
, האדמו"ר 2תכלת מרדכי  שכונה

 12מבעלזא 
 חינוך מטרת בקשה

 416מגרש  א',/853מי/ תב"ע / מגרש ,24, חלקה 5152 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מבנה בי"ס שטח
  זכויות בניה

, סמינר תורת אמך, 366666, בי"ס תורת אמך, סמל: 478768מל: סגנ"י תורת אמך,  סטטוס נוכחי
 368019סמל: 

 זכות שימוש במבנה עירוני פירוט בקשה
 מאושר לפרסום ראשון החלטה

  
  .9.ד

 

 580516011 מס עמותה פניני חן סמינר לבנות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש א'17נחל רפאים  שכונה

 401. מגרש 200ש/ב תב"ע / מגרש ,39, חלקה 34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
  זכויות בניה

 460246סמינר פניני חן, סמל:  סטטוס נוכחי
 מבנה בי"ס נוגה לאחר מעבר לשכונת נווה שמיר זכות שימוש במבנה עירוני. פירוט בקשה

 החלטה
 . מאושר לפרסום ראשון

  אולפנת "נגה"מבנה הקבע החלופי של  בניית הפרסום יתבצע בפועל רק סמוך להתחלת
  

  .10.ד

 

 580375236   עמותהמס  תלמוד תורה מוריה רמב"ש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש א'8נחל שורק  שכונה

 509. מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,43, חלקה 34273 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
  זכויות בניה

 199117, בי"ס יסודי, סמל: 558353, 558346גנ"י מוריה, סמלים:  סטטוס נוכחי
 מבנה בי"ס הראל לשעבר זכות שימוש במבנה עירוני. פירוט בקשה

 קצר + ארוך מאושר לפרסום ראשון החלטה
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 לפרסום שניבקשות  –חינוך   .ה

  .1.ה
 

 580019560 מס עמותה בנות ויזניץ ירושלים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , יפה נוף10בן עזאי  שכונה

 430. מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,34 , חלקה5943 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות  4 זכויות בניה

 362582 בית ספר עי"ס סמל סטטוס נוכחי
 חידוש הקצאה –זכות שימוש במבנה עירוני.  פירוט בקשה

 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה 
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .2.ה

 

 580457794 מס עמותה תורת חסד רמת נחלים שם העמותה
  מטרת בקשה רמב"ש א' .3נחל לוז  שכונה

 ,410, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 43 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה ובקרקע סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2זכות שימוש ב זכויות בניה

 368092 סמל מוסד , בי"ס375501, 375493 סמל מוסד גנ"י סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  - חידוש הקצאה –זכות שימוש במבנה עירוני.  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .3.ה
 

 580457794 מס עמותה תורת חסד רמת נחלים שם העמותה
  מטרת בקשה רמב"ש א' .3נחל לוז  שכונה

 ,410, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש 20 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה ובקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר להנחת מנדי"ם 1000-זכות שימוש בחצר כ זכויות בניה

 368092 סמל מוסד , בי"ס375501, 375493 סמל מוסד גנ"י סטטוס נוכחי
 זכות שימוש בחצר להנחת מנדי"ם פירוט בקשה

 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה 
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .4.ה

 

מרכז גנ"י שע"י מרכז מעיין  שם העמותה
 החינוך התורני בא"י

 580217263 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה רמב"ש א' 3הצדיק משטפנשט  שכונה
 800י מגרש /853/בש תב"ע / מגרש 31חלקה  34278 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 1גן  זכויות בניה

 גן ילדים חינוך מיוחד סמל חדש. סטטוס נוכחי
 בקשה זכות שימוש במבנה גנ"י. גן ילדים לחינוך מיוחד חדש פירוט בקשה

 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה 
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .5.ה

 

 580385284 מס עמותה שמש יתב בעלזא חסידי מוסדות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב'9קדושת אהרן  שכונה

 424א מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש 30, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות 8מבנה  זכויות בניה

 722513מלכה סמל: תיכון בית  סטטוס נוכחי
 כיתות במבנה עירוני. 8-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה 
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
 

 580456556 מס עמותה ת"ת כלל חסידי ביתר עילית שם העמותה  .6.ה
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 חינוך  מטרת בקשה חפציבה  6 חפץ חיים שכונה
 א306ה מגרש /164בש/מק/ / מגרש תב"ע 34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 כיתות. 38כיתות במבנה עירוני מתוך  10זכות שימוש ב זכויות בניה

 462648, 452888, 452896, 476440, גנ"י: 476465ת"ת כלל חסידי. סמל בי"ס:  סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .7.ה
 

 580519791 מס עמותה פנים מאירים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה חפציבה 6 חפץ חיים שכונה

 א306ה מגרש /164בש/מק/ תב"ע / מגרש 34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 5 שניםטווח  זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות  20 שטח
 כיתות. 38כיתות במבנה עירוני מתוך  20-זכות שימוש ב זכויות בניה

 435032, 435412, 433821, גנ"י: 455923סמל בי"ס:  . יסודי -צאן קדשים, ת"ת סטטוס נוכחי
  אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

  מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .8.ה
 

מעיין החינוך התורני בני  מרכז העמותהשם 
   יוסף

 580121952 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה
 511-512-513 מגרש א'/160בש/ תב"ע / מגרש ,63-64-66, חלקה 34515 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 בין ת"ת כלל חסידי לת"ת איילת השחרמ"ר  400-בתוך משבצת קרקע של כ שטח
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם זכויות בניה

 ת"ת חניכי הישיבות. סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  .9.ה

 

 580477164 מס עמותה חניכי הישיבות שם העמותה
 חינוך בקשהמטרת  שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה

 ,511-512-513א' מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש ,63-64-66, חלקה 34515 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר בין ת"ת כלל חסידי לת"ת איילת השחר 400-בתוך משבצת קרקע של כ שטח
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם זכויות בניה

 ות"ת חניכי הישיבות.גנ"י  סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .10.ה
 

 580266971 מס עמותה מיוחד לחינוךפתחיה מוסדות  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה קריה, 17חיים הלוי רבינו  שכונה

 , 17מגרש ב.צ. ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 45, חלקה 5380 גוש/חלקה
 חידוש הקצאה סוג בקשה

 זכות שימוש במבנה
 שנים 5 טווח שנים

  שטח
 זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 202363מעון שיקומי פתחיה, סמל:  סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  .11.ה

 

 580018489 מס עמותה איגוד התתי"ם שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה קריה 23אור שמח  שכונה

 22ב' מגרש ב.צ.90בש/במ/ תב"ע / מגרש ,41, חלקה 5380 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 3 –זכות שימוש במבנה עירוני.  זכויות בניה

 קהילתי בר אילן -גנ"י   סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון  – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
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  .12.ה
 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא רמב"ש ג' שכונה

 ,511-512-513א' מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש ,63-64-66, חלקה 34515 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים בקרקעזכות שימוש  סוג בקשה

 מ"ר  400-בתוך משבצת קרקע של כ שטח
 זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם זכויות בניה

 745471נתיב התורה, סמל: ת"ת  סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 159בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .13.ה
 

 580670149 מס עמותה דרך התורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג' אחיה השילוני שכונה

 615 מגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מנ"ד כיתת בי"ס. 1מנדי"ם גנים +  2זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם  זכויות בניה

 .התורה דרךגנ"י ות"ת  סטטוס נוכחי
 אושר לפרסום ראשון – 157בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .14.ה
 

 580172674 מס עמותה עץ הדעת שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה דובר שלום, רמב"ש ב' שכונה

 527מגרש  א'/853מי/ תב"ע / מגרש ,48, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 365007, 353532עץ הדעת סמל:  -גנ"י   סטטוס נוכחי
  אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

  .15.ה
 

 580661874 מס עמותה דורות ישרים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רמב"ש ב' שכונה

 420א' מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים כיתות במבנה 2-זכות שימוש ב סוג בקשה

  שטח
 מבנה עירוניכיתות ב 2-זכות שימוש ב זכויות בניה

, 754465, 754564, 754457דורות ישרים )לשעבר מורשת ירושלים(. סמלים:  -  גנ"י סטטוס נוכחי
754473 

  אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .16.ה

 

 580641587 מס עמותה מנחת חינוך שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רמב"ש ב' שכונה

 420א' מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים כיתות במבנה 6-זכות שימוש ב סוג בקשה

  שטח
 מבנה עירוניכיתות ב 6-זכות שימוש ב זכויות בניה

 724815מנחת ירושלים )לשעבר מורשת ירושלים(. סמל:  –בית ספר  סטטוס נוכחי
  אושר לפרסום ראשון – 158בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
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