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 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
 מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
 רכז הקצאות –משה גרוס  
 הנדסה –מנחם מרבך  
  
 

 התנגדויות  .א
  .1.א

 

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

 511חלק ממגרש  835מי/במ/ 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
 10.8.2020הסתיים ביום . שנילפרסום  160אושר בועדה 

 באמצעות עו''ד מאיר הלר 580446847 ע"ר  הוגשה התנגדות של ארגון הקשיבה
הקשיבה העדיפה להגיש בקשה מקבילה לאותו שטח, אלא שמועדי הפרסום חפפו  –עו"ד הלר  דיוןפירוט 

לסגר בגל הראשון מה שמנע ממנה להתכונן להגשת בקשה מקבילה, מבקשים שיתנו להם הזדמנות 
 לשמוע את בקשתם כבקשה מקבילה.
וך פורמאלי. נותנים מענה לבני נוער מת-שנים באישור לא 3הקשיבה נמצאים במנ"ד בשטח כבר 

אותו מנ"ד. בלא פעילות הקשיבה לא יהיה מי שיטפל באותם בני נוער. אנו מעריכים את פעילות 
של הרשות. כשארגון הקשיבה כבר  תהעמותה המבקשת, אבל השאלה היא מה הם סדרי העדיפויו

 שם ופועל בשטח במקביל לפעילות של הקשיבה במבנה הקבע הסמוך.
תנגדים היה אפשרות וזמן להגיש בקשה מקבילה. ולא עשו למ –ב"כ ובנה  – עו''ד אריאל ניסים

זאת. למתנגדים יש כבר הקצאת קרקע בסמיכות. יש בעיר מעט שטחים והצורך הוא לתת לכולם. 
 קבלת טענות המתנגדים תהיה ניהול לא תקין של ממש.

וץ גם אם נרצה לקבל זאת כבקשה מקבילה, לא קבלנו שום מסמך עם עובדות מדוע נח – יועמ"ש
 לכם השטח של המנ"ד, מדוע המבנה שבניתם אינו מספיק לפעילות.

זה שהעירייה סייעה לכם בשטח זמני עד לסיום מבנה הקבע, ואתם מבקשים לקבוע זאת  – מנכ"ל
כעובדות בשטח כהקצאה נוספת זה מעשה שלא הולם. ואין זה סותר כהוא זה לפעילות החשובה 

 והמוערכת של הקשיבה. 
 

בפנינו התנגדות של עמותת הקשיבה וזאת לאחר שלא הגישה בקשה נגדית במועד. לגופם של דברים  החלטה
תנגדות של הקשיבה. המדובר בעמותה אשר קיבלה הקצאה מכובדת ובמהלך ההועדה דוחה את ה

העבודות,  וללא אישורים על פי דין, הציבה מנ"ד זמני לשימושה. לאחר השלמת הבנייה ואכלוס 
יכה העמותה להשתמש באותו מבנה אשר הוצב כאמור שלא על פי דין והתעוררה רק הבניין המש

כעת. הועדה רואה התנהלות זו בחומרה וסבורה כי כלל לא היה מקום לבקשתה של עמותת 
 הקשיבה. 

מעבר לאמור הועדה סבורה כי לנוכח העובדה כי לעמותת הקשיבה הקצאה מסודרת ומבנה מכובד, 
ין הקצאה כלשהי וזאת חרף בקשותיה מזה מספר שנים )ותוך שהיא נאלצה ואילו לעמותת ובנה א

 אף להחליף מיקומים(, 
סבורה הועדה כי גם אם הייתה מוגשת בקשה נגדית במועד, יש להעדיף את עמותת ובנה ולהקצות 

 לה את השטח.
 .מועבר לאישור מליאת מועצת העיר סיום הליך פרסום מאושר

  
  .2.א

שם 
 העמותה

 580589745 מס עמותה בית מנחם רמת בית שמש ג'עמותת 

 בית כנסת, מקווה, אולמות 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 לבינוי  608)הסבר: יתרת זכויות הבנייה במגרש  מ"ר עיקרי ושירות  2,239 זכויות בניה

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

סטטוס 
 נוכחי

 8.202026.ים ביום . הסתיראשוןלפרסום  160אושר בועדה  1קהילת חבד רמה ג'
 בקשות מקבילות: 2הוגשו 

   513104463סמינר בית יעקב בית שמש  ו 580659738המקום שלי 
 כמו"כ הוגשה התנגדות שכנים. הדיון בהתנגדות תהיה רק לאחר סיום הפרסום שהני כקבוע בנוהל.

סמינר בית יעקב בית ב"כ של אלחנן פדלי, מנהל גנ"י ברמה ג' הרשומים תחת חל"צ  ארנטרוי  פירוט דיון
ילדים,  60אנו שוכרים דירות מגורים לגני ילדים ברמה ג'. יש לנו רישום של :  513104463שמש 

ביקשנו פעמים רבות מהעירייה שטח או מבנה לגנ"י שלנו ולא קיבלנו מענה. ילדי הגיל הרך לא 
רחוק כדי ללמוד. חסרים שם גנים. והשטח הנ"ל שהוא המגרש הפנוי האחרון  צריכים לנדוד

 בשכונה ייתן לנו מענה הולם.
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המקום שלי  -מועדונית ומלונית לילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים  -פייגי ברוינר  
. שכרנו בעבר דירות כדי לתת מענה למשפחות אשר צריכים מעת לעת מלונית עבור בן 580659738

המשפחה בעל צרכים מיוחדים. ואנחנו לא יכולים להמשיך בפעילות ללא שטח מתאים. יש 
בשכונה הרבה משפחות עם בן משפחה מוגבל. וזו פעילות שמאוד מסייעת להם. המגרש הנ"ל 

 מתאים לנו כי הוא מאוד במרכז עם דרכי גישה נוחים.
 

חב"ד פתחו ראשונים בית כנסת פעיל באיזור, מנינים  – בנימין מנדלסון נציג העמותה המבקשת
אבל קהל היעד הינו כל השכונה, ורואים  –מידי יום לכל התפילות, אמנם הפעילות היא של חבד 

 את זה גם בתפילות מנידי יום, וגם באירועים שאנו מארגנים בשכונה במועדי ישראל.
 

של עמותת חב"ד המפעילה במקום בית כנסת בפנינו בקשה להקצאה נגדית. מחד קיימת בקשה  החלטה
המשרת את כל השכונה ומאידך קיימת בקשה נוספת של עמותה המבקשת לבנות ולהפעיל גני 

 ילדים. 
חרף העובדה כי ספק אם לעמותת סמינר בית יעקב יכולת כספים לבנות את הגנים )מה עוד שהם 
בעצמם מעדיפים לקבל הקצאה של גנים אשר ייבנו על ידי העירייה מתקציבי משרד החינוך(, מאחר 
ושתי הבקשות תקינות מחליטה הועדה על יציאה לפרסום שני בהתאם לנוהל ובו ייכללו שמות שתי 

ות. לאחר ביצוע הפרסום ושמיעת ההתנגדויות תקבע ותמליץ הועדה לגבי סדר העדיפות בין העמות
 העמותות. 

הבקשה הנגדית של 'המקום שלי' אינה רלוונטית היות ואין להם אישור ניהול תקין, מה שהינו 
 .תנאי סף לכל הקצאת קבע

 ה(לפרסום שני למבקש הראשון + לסמינר בית יעקב )הבקשה המקביל מאושר
  

  .3.א
 

בית הכנסת וקופה של צדקה  שם העמותה
 תורת חסד בית שמש

 580616613 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 1חבקוק / דוד המלך, ג' שכונה
 620מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,156, חלקה 34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים  זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מ"ר 250מבנה  שטח
 זכות שימוש במבנה שנבנה ע"י משה"ש. זכויות בניה

פרסום – 159בועדה  ראשוןאושר לפרסום  621 נמצאים באיזור במנ"ד בהקצאה ישנה במגרש סטטוס נוכחי
 16.7.2020הסתיים 

 :580689792עמותת היכל שלום ואסתר ב"כ  –עו''ד רפאל אוחנה  פירוט דיון
ולא קיבלנו שום מענה. אנחנו קהילה פעילה היום בחניון  2019הגשנו בקשה מסודרת עוד בינואר 

 של בניין. ואנו חושבים שמגיע לנו מבנה מהעירייה.
 

מדובר בפרסום ראשון. הוגשה בקשה נגדית. מבלי להיכנס בשלב זה לעניין מספר המתפללים של  החלטה 
הבקשות. לאחר  כל עמותה והרשימות שהוגשו, מאשרת הועדה לצאת לפרסום שני תוך הכללת שתי

 הפרסום ושמיעת התנגדויות תיקבע ותחליט הועדה בנוגע לסדר העדיפות בין המבקשים.
 לפרסום שני למבקש הראשון + לסמינר בית יעקב )הבקשה המקבילה( מאושר

  
  

 

 בקשות חדשות  .ב

  .1.ב
 

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

 612מגרש  102-010392 תב"ע / מגרש 27חלקה  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים  זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר זכות שימוש 150 זכויות בניה

 בית כנסת במנ"ד  בג'  סטטוס נוכחי
 158. עדכון פרטי בקשה מועדה 130בהמשך להחלטה כללית מועדה מס'  פירוט בקשה

 בכפוף לסילוק המנ"ד הקיים עם קבלת מבנה הקבע. –מאושר לפרסום ראשון  החלטה
  

  .2.ב
שם 

 העמותה
 580509446 מס עמותה בית שמש -בית מדרש אוהב ישראל 

 בית כנסת, מקווה מטרת בקשה עין גדי, פינת נחל חבר רח' / שכונה
 303מגרש  כד/835בש/מק/ תב"ע / מגרש   74 חלקה  34279 גוש/חלקה

 1תת מגרש 
 זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

 הגדלת חוזה –
 שנה 25 טווח שנים

 מגרש( -מ"ר שטח כולל של התת 101מ"ר קרקע )מתוך  82 שטח
 מ"ר 112 זכויות בניה

 בית כנסת קיים במנ"ד סטטוס נוכחי
  מ"ר( 450זכויות בניה  –מגרש  324) 2מגרש -הסכם הקצאה מאושר על תת

 112מ"ר )והגדלת זכויות הבניה ב  98אישרה לפרסום ראשון להגדלת שטח המגרש ב  153ועדה מס' 
 מ"ר 
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פירוט 
 בקשה

 אחוזי בניה מ"ר 112מ"ר קרקע +  82רק חלק של  1להקצות מתוך מגרש  -מבקשים עכשיו 
וניתן להקצאה  -אושרה משטח ההקצאה הצמודה שכבר  25%-מה שמהווה הגדלה של פחות מ

 בתהליך מזורז של פרסום קצר והגדלת חוזה
 מ"ר אחוזי בנייה. 562מ"ר קרקע +  406סה"כ ההקצאה הישנה + התוספת יהיו: 

 מאושר לפרסום אחד לפי נוהל הגדלת הסכם הקצאה החלטה
  

בית מדרש תורני לאומי  שם העמותה  .3.ב
   משקפיים בית שמש 

 580694354 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 7משקפיים, הרב אליהו מול מס'  /רח' שכונה
 700מגרש חלק מ 181בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  80030גוש  גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
 מ"ר 250 זכויות בניה

 אין מענה קיים לקהילה דת"ל בשכונה החדשה –שכונה חדשה  סטטוס נוכחי
 אישור לפרסום ראשון פירוט בקשה

 ההקצאה בפועל רק בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה –מאושר  החלטה
   

בית הכנסת הספרדי שכונת  שם העמותה  .4.ב
 המשקפיים בית שמש 

 580692622 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 7משקפיים, הרב אליהו מול מס'  /רח' שכונה
 700מגרש חלק מ 181בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  80030גוש  גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
  זכויות בניה

 קהילה קיימת בחניה סטטוס נוכחי
 אישור לפרסום ראשון פירוט בקשה

 בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה ההקצאה בפועל רק –מאושר  החלטה
   

 580669562 מס עמותה אמרות ד' טהורות בית שמש   שם העמותה  .5.ב
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב אדלשטיין רמת אברהם /רח' שכונה

 413מגרש  841/ממי/ב תב"ע / מגרש 24חלקה חלק מ 5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר למבנה זמני 400 שטח
  זכויות בנייה

 קהילת רוכשים בשכונה הביאו  סטטוס נוכחי
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 ההקצאה בפועל רק בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה –מאושר  החלטה
   

 580349140 מס עמותה מוסדות נצח ישראל בית שמש שם העמותה  .6.ב
 בית כנסת וישיבה מטרת בקשה , רמה ב16ריב"ז  שכונה /רח'
 402מגרש  853מי/במ/ תב"ע / מגרש 19חלקה חלק  5940 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים חידוש הקצאת זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 800 שטח
 קומות 6מבנה קיים  זכויות בניה

 מ"ר 446.6נוספות קומות  5, מ"ר 320קומת כניסה , מ"ר 466.6שטח מגרש מבונה 
 בניה בוצעה עצמאית  -מ"ר  2553סה"כ 

 460717סמל מוסד  -בית כנסת שכונתי + ישיבה   סטטוס נוכחי
 בקשה לפרסום ראשון לחידוש הקצאה פירוט בקשה

   החלטה
 580658706 מס עמותה איילת השחר איחוד בית שמש שם העמותה  .7.ב

 בית כנסת מטרת בקשה ירמיהו הנביא 1ג'  שכונה /רח'
 ,611, חלק ממגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלק מחלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 4 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 470 שטח
 מ"ר מנ"ד 250 זכויות בנייה

 משפחות. התפצלות מביכנ"ס דרכי יצחק.  50 -קהילה של כ סטטוס נוכחי
למוסדות חינוך והם יפונו על ידי העירייה לאחר סיום במגרש מוצבים מבנים המשמשים 

שנת הלימודים תשפ"ב. העמותה רשאית להשתמש ביתרת שטח ההקצאה לצורכי העמדת 
 מבנה זמני.

  + קצרבקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 מאושר  החלטה

 ההקצאה כפופה לתוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה
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 580495687 מס עמותה קהילת יחד בית שמש  שם העמותה  .8.ב

 בית כנסת ומרכז קהילתי מטרת בקשה רח' סביון /רח' שכונה
 8מגרש  102-0496190 תב"ע / מגרש 117חלקה  5220 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 200% זכויות בנייה

  סטטוס נוכחי
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 בכפוף להשלמת חוברת בקשה –מאושר  החלטה
   

 580658706 מס עמותה איילת השחר איחוד בית שמש שם העמותה  .9.ב
 בית כנסת מטרת בקשה ירמיהו הנביא 1ג'  שכונה /רח'
 ,611, חלק ממגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלק מחלקה 34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים שימוש בקרקעזכות  סוג בקשה

 מ"ר  470 שטח
 מבנה קבע לפי התב"ע זכויות בנייה

 משפחות. התפצלות מביכנ"ס דרכי יצחק.  50 -קהילה של כ סטטוס נוכחי
במגרש מוצבים כעת מבנים המשמשים למוסדות חינוך והם יפונו על ידי העירייה לאחר 

 סיום שנת הלימודים תשפ"ב. 
 בקשה לפרסום ראשון  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
 ההקצאה כפופה לתוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה 

   
 580632008 מס עמותה ופרצת מוסדות ליובאוויטש שם העמותה  .10.ב

 חינוך מטרת בקשה 4  בן עזאי, שכונה יפה נוף /רח' שכונה
 430מגרש חלק מ 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 1תת חלקה  34חלקה  חלק 5943 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  2000 שטח
 קומות 2מ"ר ב 2500 זכויות בנייה

 ,חדרי פנימייה 30כיתות לימוד  8 –בקשה לקרקע לישיבה גדולה של חב"ד, המבנה יכלול  סטטוס נוכחי
 מטבח וחדרי אוכל, בתי מדרש 2

 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
  –מאושר  החלטה

 ההקצאה בפועל רק בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה
   

 סיום פרסום ראשון  .ג
 580426831 מס עמותה כולל וישכם אברהם בבוקר    שם העמותה  .1.ג

 בית כנסת מטרת בקשה 18קדושת אהרן  –רמה ב  שכונה /רח'
 421מגרש  102-0110189 תב"ע / מגרש 27חלקה   5151 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני סוג בקשה

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

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

 במבנה שכור
 26.8.2020 . הסתיים ביום160אושר לפרסם ראשון בועדה  פירוט בקשה

 לפרסום שני מאושר החלטה
   

  .2.ג
מוסדות קהילתיים ע"ש  -בית מרדכי  שם העמותה

 580488401 מס עמותה כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצללה"ה )ע"ר(

 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א21נחל לוז  שכונה /רח'
 401מגרש  836מי/במ/ תב"ע / מגרש 40חלקה   34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים שימוש בקרקעזכות  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
 26.8.2020. הסתיים ביום 160אושר לפרסם ראשון בועדה  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
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 580503464 מס עמותה מכון ללימודי הלכה -בית דב בער ורפאל  שם העמותה  .3.ג
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א'25נחל מאור  שכונה /רח'
 412 -מגרש  836מי/במ/ תב"ע / מגרש 43 -חלקה  34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני סוג בקשה

 מ"ר 250 שטח
 מ"ר 396 זכויות בניה

  סטטוס נוכחי
 6.9.2020. הסתיים ביום 160אושר לפרסם ראשון בועדה  פירוט בקשה

 לפרסום שני מאושר החלטה
   

 580397776 מס עמותה   מאור החסד ולשון חסד שם העמותה  .4.ג
 בית כנסת מטרת בקשה 2, ג33 דבורה הנביאה  שכונה /רח'
 536מגרש  א/160בש/ תב"ע / מגרש 11חלקה  34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע למנ"ד סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
 מ"ר מנ"ד 200 זכויות הבניה
 7.9.2020לפרסום ראשון )במקביל לפרסום קצר( שהסתיים בתאריך  160אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 אישור לפרסום שני פירוט בקשה

 לפרסום שני מאושר החלטה
   

  .5.ג
 

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

 ,426מגרש   א,/853מי/ תב"ע / מגרש 1תת חלקה  39, חלק מחלקה 5151גוש  גוש/חלקה
    שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 .בניית קבע לבית כנסת מ"ר 160 שטח
 200% בניהזכויות 

 – 160נדון שוב מסיבות טכניות אושר לפרסום ראשון בועדה  -אושר בועדות קודמות   סטטוס נוכחי
 3.9.2020הסתיים ב

 אישור לפרסום שני פירוט בקשה
 לפרסום שני מאושר  החלטה

  
  
  

 סיום פרסום שני  .ד
  .1.ד

 

 580642163 מס עמותה דמשק אליעזר דסטרעליסק  שם העמותה
 בית כנסת ומקווה מטרת בקשה 2' ג'28דבורה הנביאה  שכונה

 535א מגרש /160בש/ תב"ע / מגרש 40חלקה  34518 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  673 שטח
 )שטח עיקרי+שירות(, 200% זכויות בניה

 10.8.20-ב. הפרסום הסתיים שנילפרסום  153אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 ועדה לאישור הקצאה במליאה אישור פירוט בקשה

 מאושר סיום הליך פרסום מועבר לאישור מליאת מועצת העיר. החלטה
  

  .2.ד
 

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

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

 מ"ר 250 שטח
  זכויות בניה

 שנים  4בקשה להנחת מנ"ד לשימוש זמני  סטטוס נוכחי
 160פרסום שני אושר בועדה  –בית כנסת של קהילת רוכשים 

 10.8.20-הסתיים בהפרסום  ועדה לאישור הקצאה במליאה אישור פירוט בקשה
 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר. מאושר סיום הליך פרסום החלטה

  
  .3.ד

 580622017 מס עמותה נתיבות ההלכה בית שמש שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 1, רמה ג'17אלישע הנביא  שכונה

 601מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 26חלק מחלקה  34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 530 שטח
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  מ"ר 830 זכויות בניה
   שנילפרסום  159אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 162תיקון ט"ס מועדה  – אישור ועדה לאישור הקצאה במליאה פירוט בקשה

 מאושר סיום הליך פרסום מועבר לאישור מליאת מועצת העיר. החלטה
  

  .4.ד

 

 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

  10.8.2020שני שהסתיים בלפרסום  160אושר  בועדה  סטטוס נוכחי
 אישור ועדה לאישור הקצאה במליאה פירוט בקשה

 מועבר לאישור מליאת מועצת העיר. מאושר סיום הליך פרסום החלטה
 חתימת הסכם רק בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה –

  
  .5.ד

 

 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

 10.8.2020שני שהסתיים בלפרסום  160אושר  בועדה  סטטוס נוכחי
 אישור ועדה לאישור הקצאה במליאה פירוט בקשה

 מאושר סיום הליך פרסום מועבר לאישור מליאת מועצת העיר. החלטה
 רק בצירוף תוכנית העמדה מאושרת ע"י ההנדסה חתימת הסכם –

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מנחם מרבך  איתמר ברטוב  עו''ד מיקי גסטוירט
 הנדסה  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש
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