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 165פרוטוקול ועדת הקצאות 

 
 22.11.2020 כסלו תשפ"א ו' ראשון יום

 
 מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים

 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
 מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
 סגן מנהל אגף החינוך –מנחם ברוכמן  
 הנדסה –מנחם מרבך  
 עוזרת מנכ"ל –יעל שוקרון  
 רכז הקצאות –משה גרוס  
 
 
 

 בקשות חדשות  .א
 

 

 580341311 מס עמותה שעלי תקווה שם העמותה  .1.א
 רווחה מטרת בקשה 30דובר שלום  שכונה /רח'
 419א מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש 25מס' חלקה  5151 גוש/חלקה

 שנה  25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני  בקשהסוג 
 . כדלהלן:מ"ר מעל גג גני ילדים שייבנה במגרש 420 שטח

קירוי חלקי של החצר מ"ר ברוטו כולל שטח חיפוי אבן  280 -כ -כיתתי-גן ילדים דוגג 
 מ"ר 140בשטח נוסף של 

 מ"ר  420 אחוזי בניה
צר מלהכיל את הפניות הרבות , עמותת "שעלי  18ברחוב רקפת הבית החם הפועל כיום  סטטוס נוכחי

 תקוה" מבקשת להקים בית חם  חדשני ומתקדם
 מועדונית בית חם ומרכז העצמה לילדים ולנוער בסיכון פירוט בקשה

 כניסה נפרדת שלא דרך ביה"ס.לבכפוף להמצאת תכנית  - מאושר לפרסום ראשון  החלטה
  

  

 

 580521391 מס עמותה רחל בית שמש צידקת שם העמותה  .2.א
 בית כנסת מטרת בקשה בר אילן שכונה /רח'
 א מגרש ב/78בש/ תב"ע / מגרש 46חלקה  5239 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  700 שטח
 לפי התב"ע אחוזי בניה

 בית כנסת משכן ישראל, פועל כיום בדירה שכורה באיזור, קהילת מתפללים מהשכונה סטטוס נוכחי
 נוסח אשכנז / ליטאי

 חתימות  140-בקשה להקמת בית כנסת בשטח זה, הוגשו כ פירוט בקשה
 מבלי לדון בעצם הבקשה.  החלטה

לעמותת ''אורית  117אושר בועדה המבוקש ע"י העמותה מגרש הבקשה נדחית מכיוון וה
  וההקצאה ממתינה לאישור משרד הפנים.  580330801ע"ר  –צ'ין של יהודי אתיופיה'' 

לגבי יתרת הקרקע שבאותו מגרש, מדובר בשטח צר מאוד שלאחר ניכוי קווי הבניין לא 
 תתאפשר הקמת מבנה במגרש. 

  
  

 

 580658847 מס עמותה אור מרים שם העמותה  .3.א
 כנסת בית מטרת בקשה 5חגי  1ג' שכונה /רח'
 ,611, חלק ממגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלק מחלקה 34356 גוש/חלקה

 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה
 מ"ר 150 שטח

 מ"ר 150 זכויות בניה
 משפחות, מתפללים כיום בכיתת בי"ס סמוך.  50קהילה קיימת של מעל  סטטוס נוכחי
בית כנסת ופעילות קהילתית לעולי צרפת בבית שמש. בשטח שמתפנה עם מעבר בית  פירוט בקשה

 למבנה קבע עירוני בסמיכות. 580621118כנסת כלל חסידי רמב"ש ג' 
 מאושר לפרסום ראשון החלטה
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  .4.א

 

 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  - של מבנה עירוני 2מ"ר בקומה  270שטח גג של  שטח
 מ"ר 2,655שטח כולל של מ"ר  מתוך  1814-+ חצר כ

 + זכות לבינוי נוסף ע"פ התב"ע  )חדר אוכל ועוד כפי שיתאפשר(
 ע"פ התב"ע זכויות בניה

   733824 סמל מוסד –מוסד קיים  סטטוס נוכחי
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

 בכפוף לרענון בקשת הקצאה –מאושר  החלטה
 העצמיתהיתר בניה בכפוף לתכנון כניסה נפרדת לבניה 

 

  אישור לפרסום שני  .ב

  .1.ב
 

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

 516א' חלק ממגרש 160תב"ע  תב"ע / מגרש 10חלקה  34516 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,500 שטח
 לפי התב"ע זכויות בניה

 ישיבה קטנה / על יסודי בבניה עצמית.   -בניה עצמאית  סטטוס נוכחי
 24.9.2020לפרסום ראשון. הסתיים ביום  159אושר בועדה  פירוט בקשה

 580696912ע"י עמותת קהילת רמת הנביאים ע"ר:  הוגשה בקשה מקבילה
 להקצאת קבע.הבקשה המקבילה ללא אישור ניהול תקין, תנאי סף 

 למוסדות קוסוב ויזניץ מאושר לפרסום שני.  נדחית –בקשה מקבילה  החלטה
  

 

  .2.ב
 

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

 ,621 מגרש 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 -מתפללים בדירה בשכונה. התפצלות מביכנ"ס אהבת שלום. קיימות כ סטטוס נוכחי
ההקצאה לאחר שאותה עמותה  – 580616613וקופה של צדקה תורת חסד ע"ר  י"כבשימוש כיום ב פירוט בקשה

 30.9.2020. פרסום הסתיים ב160אושר לפרסום ראשון בועדה  620תעבור למגרש 
 מאושר לפרסום שני החלטה

  

 

   

  אישור לסיום פרסום שני  .ג

  .1.ג
 

 580427664 מס עמותה רמת בית שמש אברהםקהילת בית  שם העמותה
 זכות שימוש בקרקע מטרת בקשה רמה א – נחל אוריה שכונה /רח' 

 516מגרש  תב"ע / מגרש 22חלקה  34276 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 140 שטח
 מ"ר 190קומות, סה"כ  2מ"ר כפול  95 זכויות בניה

 לבנות בו עכשיו מבנה קבעשנה. מבקשת  15-העמותה יושבת בשטח כבר כ סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162אושר בועדה  - קומות 2זכות שימוש בקרקע לבניית מבנה קבע  פירוט בקשה

 לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר.  עובר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .2.ג
 

 580390524 מס עמותה בית כנסת מנורת המאור שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה . רמב"ש א'6נחל מאור  רח' / שכונה

 413מגרש  836מי במ  תב"ע / מגרש 44חלקה  34270 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 700 שטח
  זכויות בניה

 קהילה קיימת, מבנה קיים, בקומת מרתף סטטוס נוכחי
 נוספת חידוש הקצאה  ולהגדיל את ההקצאה בבניית קומה

 2.10.20לפרסום שני הסתיים ב 162אושר בועדה  פירוט בקשה
 לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. עובר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
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  חינוך -בקשות חדשות   .ד

  .1.ד

 

 580117877 מס עמותה טיב התורה בארץ ישראל   שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' ירמיהו הנביא שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 1 טווח שנים כיתות 6זכות שימוש במבנה בי"ס  סוג בקשה

  שטח
 נכנס למבנה לשנה אחת עד להשלמת המבנה קבע של הת"ת זכויות בניה

 חדש -גני ילדים ת"ת נתיב התורה סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 לשנהעבור גנ"י כיתות,  18כיתות מתוך מבנה של  3זכות שימוש במבנה בי"ס  פירוט בקשה

 קצרמאושר לפרסום  החלטה
  

 

  .2.ד

 

 580645794 מס עמותה גני ברסלב   שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 92בית שמש, רח' ז'בוטינסקי  שכונה

 2004מגרש  169בש/ תב"ע / מגרש ,63, חלקה 5202 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה גן סוג בקשה

  שטח
  זכויות בניה

 בשנה"ל תשפ"ב מעבר בעלות לגני ברסלב – 153838גני ילדים תפארת החיים, סמל:  סטטוס נוכחי
 זכות שימוש במבנה גן פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

 

  .3.ד

 

 580053999 מס עמותה גני ילדים ומעונות יום בית יעקב   שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' יונה בן אמיתי שכונה

 604-605מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,29-30, חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים בקרקעזכות שימוש  סוג בקשה

 פרטיים מנדים 2שטח להנחת  שטח
  זכויות בניה

 741447, 741439גני בית יעקב סמלי גן:   סטטוס נוכחי
 פירוט בקשה

 

 קצר + ארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

 

  .4.ד

 

 580192151 מס עמותה מוסדות תורת עולם שם העמותה
 ת"ת מטרת בקשה ק. חרדית, 21-23רחוב אור שמח מס'  שכונה /רח'
 22ב מגרש ב.צ.  90בש במ  תב"ע / מגרש 41חלקה  5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים עירוני זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 קומות 2כיתות גן  ב 4כיתות בי"ס  +   14 שטח
 מ"ר 2,655מ"ר מתוך שטח חצר כולל של  750+ חצר של כ

  זכויות בניה
  566588  542159  542142  542134 סמלי גנים  114330 יסודי סמל מוסד –מוסד קיים  נוכחיסטטוס 

 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 בכפוף לרענון בקשת הקצאה –מאושר  החלטה

  

 

הועדה מבקשת לקבל לדיון הבא את תוכניות מח' החינוך להקצאות 'זכות שימוש' לשנה"ל   .5.ד
 תשפ"ב.

 

   

 אישור לפרסום שני –חינוך   .ה
 

  .1.ה
 

 580645612 מס עמותה צעדים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 4-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים -גני ילדים 139המשך דיון מועדה  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם   4-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
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  .2.ה
 

 580645612 מס עמותה צעדים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' הרב אדלשטייןרמת אברהם שכונה

 403מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,22, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 3-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים –גני ילדים 139המשך דיון מועדה  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  - מנדי"ם 3-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .3.ה
 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים עירוניזכות שימוש במנ''ד  סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 1-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –גני ילדים  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 1-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .4.ה
 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' הרב אדלשטייןרמת אברהם שכונה

 403מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,22, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 1-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –גני ילדים  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 1-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .5.ה
 

 580461457 מס חברה מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רח' בעל הסולםרמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 4-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים –ישיבה קטנה  –מוסדות ויז'ניץ מונסי  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 4-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה

 

  .6.ה
 

 580644334 מס עמותה רועה צאן בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמת אברהם שכונה

 404מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש ,23, חלקה 5708 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 9-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמלים חדשים –מוסדות רחמסטריוקא  ת"ת + גנ"י סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 9-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה

 

  .7.ה
 

 580272755 מס עמותה מוסדות מסילת אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 7רמב"ש ג', רח' אחיה השילוני  שכונה

 611מגרש  102-0103192 / מגרש תב"ע ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 7-זכות שימוש ב זכויות בניה

 ,סמל חדש -שימש עד היום את מוסד דרכי יושר שעברו מקום עבור ת"ת וזאת ליהודה   סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 7-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
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  .8.ה
 

 580384691 מס עמותה הנני בני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ג', רח' ירמיהו הנביא שכונה

 611מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש ,30, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ''ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 5-זכות שימוש ב זכויות בניה

 סמל חדש –ת"ת פרי התורה  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 5-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .9.ה
 

 580510568 מס עמותה פדות רבקה 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 2שנים+  2 טווח שנים זכות שימוש במנ"ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 6 זכויות בניה

  722074סמל מוסד:  סמינר איילת השחר סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -מנדי"ם 6זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .10.ה
 

 580522779 מס עמותה רמת בית שמש –מוסדות בית אליהו  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש א', (17)ערוגות  7הצדיק משטפנשט  שכונה

 529, מגרש 835מי/במ/ תב"ע / מגרש 30, חלקה 34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות  8מבנה  זכויות בניה

 511055ת"ת בית אליהו סמל:  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -זכות שימוש במבנה בית ספר פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

  .11.ה
 

 580456556 מס עמותה ת"ת כלל חסידי ביתר עילית שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה חפציבה     חפץ חיים שכונה

 ,306מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש 34, חלקה 5935 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים זכות שימוש במנ"ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 -מנדי"ם 8-זכות שימוש ב זכויות בניה

 תלמוד תורה כלל חסידי  סטטוס נוכחי
 462648, 452888, 452896, 476440, גנ"י: 476465סמל בי"ס: 

 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

  

 

  .12.ה
 

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

 611מגרש  102-0103192 / מגרש תב"ע ,26, חלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 1 טווח שנים עירוניזכות שימוש במבנה  סוג בקשה

  שטח
 נכנס למבנה לשנה אחת עד להשלמת המבנה קבע של הת"ת זכויות בניה

 745471ת"ת נתיב התורה סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 163אושר בועדה  -כיתות, לשנה 18כיתות מתוך מבנה של  3זכות שימוש במבנה בי"ס  פירוט בקשה

 לפרסום ראשון
 מאושר לפרסום שני החלטה

  

 

  .13.ה
 580249357 מס עמותה מוסדות מנוחה וקדושה שם העמותה

 חינוך מטרת בקשה 10-12קריה, רח' אמרי אמת  שכונה
 21ב', מגרש ב.צ.90בש/במ/ תב"ע / מגרש ,40, חלקה 5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים עירוניזכות שימוש במבנה  סוג בקשה

  שטח
 כיתות 10מבנה בי"ס  זכויות בניה

 124065  -, בי"ס 542126, 542118, 542100 –גנ"י גנ"י ות"ת מנוחה וקדושה סמל מוסד  סטטוס נוכחי
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 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -כיתות  10זכות שימוש במבנה בי"ס  פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

  
  .14.ה

 

 580547511 מס עמותה  בית שמשמוסדות ישועות משה ויז'ניץ  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רבי אלעזר, רמה ב שכונה

 ,411מגרש , 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 26, חלקה 5942 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

  שטח
 מנ"ד הנהלה 1מנדים כיתות.  9 זכויות בניה

  373480, 373498, 471532, 476788, 722397גנ"י ישועות משה, סמלים:  סטטוס נוכחי
 712794בי"ס אמרי חיים ויז'ניץ, סמל: 

 לפרסום ראשון 162אושר בועדה  -זכות שימוש בקרקע להנחת מנד"ים פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

  

 

  .15.ה
 

 580590974 מס עמותה בית דוד ישי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , חפציבה2חפץ חיים  שכונה

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

  שטח
 כיתות עי"ס מתוך המבנה  4אגף של  זכויות בניה

 כיתות עי"ס 4כיתות יסודי,  22, כיתות גנ"י 4 -הכולל 
 739011ישיבת בית דוד סמל:  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -כיתות על יסודי במבנה עירוני 4-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 מאושר לפרסום שני החלטה

 

  .16.ה
 

 580606014 מס עמותה ישיבת אורחות משה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמב"ש א'9נחל נועם  שכונה

 403, מגרש 836מי/במ/ תב"ע / מגרש ,38חלקה  34271 גוש/חלקה
 שנים 2שנים +  2 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 עד לסיום בניית מבנה קבע הנמצא בהליך הקצאה – מ"ר קרקע להנחת מנדי"ם 460 זכויות בניה

 519603ישיבת אורחות משה סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 לפרסום ראשון 163אושר בועדה  -זכות שימוש במבנה -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 מותנה בפינוי השטח עם אכלוס מבנה הקבע – מאושר לפרסום שני החלטה
  

 

   

 אישור לסיום פרסום שני - חינוך  .ו
 

  .1.ו

 

 580476240 מס עמותה תורת אמך שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 12מבעלזא , האדמו"ר 2תכלת מרדכי  שכונה

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

 מבנה בית ספר שטח
  זכויות בניה

 סטטוס נוכחי
 , 366666, בי"ס תורת אמך, סמל: 478768גנ"י תורת אמך, סמל: 

 368019סמינר תורת אמך, סמל: 
 לפרסום שני 163אושר בועדה  -כיתות  10זכות שימוש במבנה בי"ס  פירוט בקשה

 לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. עובר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .2.ו

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש א', 1הצדיק משטפנטש  11נחל ערוגות  שכונה

 800. מגרש 353בש/ תב"ע / מגרש ,17, חלקה 34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
  זכויות בניה

 מעבר לרשת החינוך העצמאי –.343947ת"ת תשב"ר סמל  סטטוס נוכחי

 פירוט בקשה
 כיתות, 16כיתות מתוך מבנה של  8זכות שימוש במבנה בי"ס 

 לפרסום שני 163אושר בועדה 
 לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. עובר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
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  .3.ו
 

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

 603ב' מגרש 90בש/במ/ תב"ע / מגרש ,28, חלקה 34357 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 זכויות בניה

 דחסידי דז'יקוב -גנ"י   סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 163כיתות גן, אושר בועדה  2-זכות שימוש ב פירוט בקשה

 לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. עובר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .4.ו
 

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

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

  שטח
 כיתות גן במבנה עירוני 4-זכות שימוש ב זכויות בניה

 745406, 745422בת חייל סמל:  -  גנ"י סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 163אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .5.ו
 

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

 406, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 15, חלקה 5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 )מחצית קומת ביניים + קומה עליונה(זכות שימוש במבנה עירוני  זכויות בניה

 142034תיכון וינגרטן סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 163אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .6.ו
 

 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 חינוך מיוחד 6 זכות שימוש במבנה עירוני זכויות בניה

 239863בי"ס לחינוך מיוחד סמל מוסד:  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 163אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
 

 

  .7.ו
 

 580557502 מס עמותה גור בית שמשדחסידי סמינר "שירת מרים"  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , חפציבה 10רבי צדקה  שכונה

 311מגרש  164בש/ תב"ע / מגרש ,39חלקה  5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 מנדים על שטח גג בית הספר היסודי זכויות בניה

 560219סמינר סמל מוסד  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162זכות שימוש במבנה אושר בועדה  -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .8.ו
 

 580141026 מס עמותה רשת גני חב"ד בארה"ק שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב'37ריב"ל  שכונה

 ,402, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 19חלקה , 5940 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 זכויות בניה

    550392, 550400גן ילדים סמל  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162זכות שימוש במבנה אושר בועדה  -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
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  .9.ו
 

 580141026 מס עמותה רשת גני חב"ד בארה"ק שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב14רבי יהושע  שכונה

 ,412, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש 27, חלקה 5942 גוש/חלקה
 שנים 5 שניםטווח  זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתת גן 1 זכויות בניה

     469809גן ילדים סמל  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162זכות שימוש במבנה אושר בועדה  -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .10.ו
 

 580370146 עמותהמס  מאורי צ'רנוביל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ב', 31אוהל יהשוע  שכונה

 ,420, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 2שנים + אופציה לעוד  2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 כיתות גן במנ"ד 3 זכויות בניה

     520692, 520700, 714154סמל  סקוויראת"ת גנ"י  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .11.ו
 

 580561215 מס עמותה קדוש יעקב  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , רמה ב31אוהל יהושע  שכונה

 ,420, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,26, חלקה 5151 גוש/חלקה
 שנים 2שנים + אופציה לעוד  2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 950 שטח
 כיתות במנ"ד 8 זכויות בניה

     724906סמל  ת"ת סקווירא סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162מנדי"ם אושר בועדה זכות שימוש בקרקע להנחת  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .12.ו
 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רמב"ש ב' 2רבי מאיר בעל הנס  שכונה

 ,406, מגרש 853מי/במ/ תב"ע / מגרש ,15, חלקה 5941 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה  סוג בקשה

  שטח
 כיתות  8 זכויות בניה

 בי"ס יסודי 16424סמל מוסד   ת"ת מגן אבות סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162שינוי הסכם זכות שימוש עקב מעבר לרשת מעיין החינוך התורני אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

  .13.ו
 

 580117877 מס עמותה מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה .32הגפן  שכונה

 ,170, מגרש 169בש/ תב"ע / מגרש ,127, חלקה 5211 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2 זכויות בניה

 .521195, 521179סמל  - מגן ישראלגני ילדים  סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 162זכות שימוש במבנה אושר בועדה  -חידוש הקצאה  פירוט בקשה

 נה ומליאת מועצת העיר.עובר לדיון בועדת מש -מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 

 580018489 מס עמותה  התתי"םאיגוד  שם העמותה  .14.ו
 חינוך מטרת בקשה , הקריה החרדית23אור שמח  שכונה /רח'
 ,22מגרש ב.צ., ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 45, חלקה 5380 גוש/חלקה
 שנה + שנה טווח שנים זכות שימוש במנ"ד עירוני סוג בקשה

  שטח
 מנדי"ם 3 זכויות בניה

 748970. 736116בנות 'קהילתי' מרח' בר אילן סמל מוסד  גנ"י סטטוס נוכחי
 לפרסום שני 161אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  .15.ו

 

 580375236 מס עמותה תלמוד תורה מוריה בית שמש שם העמותה
 חינוך בקשהמטרת  , רמה א8נחל שורק  שכונה /רח'
 509מגרש  853מיבמ  תב"ע / מגרש 43, חלקה 34273 גוש/חלקה
 שנים 4שנה +  טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 מנדים בחצר המבנה 2כיתות +  12 שטח
  זכויות בניה

 , 17ת"ת תורני לאומי בנים. נמצאים כיום בנחל ערוגות  סטטוס נוכחי
 558353, 558346: , גנ"י199117סמל מוסד: בי"ס 

 לפרסום שני 161אושר בועדה  פירוט בקשה
 עובר לדיון בועדת משנה ומליאת מועצת העיר. -מאושר סיום פרסום שני  החלטה

 

 

   

 תיקון ט"ס  .ז
 

 :. הניסוח הנכון הוא 3סעיף א. )ועדה קודמת( 164ועדה   .1.ז
 ")הבקשה המקבילה( 580689792''מאושר לפרסום שני למבקש הראשון + להיכל שלום ואסתר   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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