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 941ועדת הקצאות  פרוטוקול
 91.19.91 -מתאריך ה

 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט

 מנהל מח' נכסים -מר ניסים כהן
 אגף חינוך חרדי -מר מנחם ברוכמן

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 

 מוסדות חינוך
 

 .יידי להקצאות לפתיחת שנת הלימודים: היועמ"ש מבקש מאגף החינוך להיערך באופן מכללי
 .כי אין למסור מבנה בטרם נחתם חוזה ומתרה )שוב( היועמ"ש מתריע

 
 ראשוןקצר וסיום פרסום  .א
 561856411ע"ר  –מסורת וחינוך .9

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 אידיש.חינוך  מנחת: ת"ת סטאטוס
 יםמבנ 0 , זכות שימוש בקרקע להנחתשנים נוספות 9עד  + אופציה להארכה ה: הקצאה זמנית לשנבקשה

 ילדים. נילשימוש ג יםנייד
הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות  :החלטה

שימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את ה
 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.

 
 561599695ע"ר  –תלמוד תורה כלל חסידי .9

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 סמלים חדשים. 0+  099895ת"ת כלל חסידי סמל : סטאטוס
מבנים  0קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 ניידים לשימוש גני ילדים.
 מאשרים הסכם שימוש לשנה +המשך לפרסום שני.: החלטה

 
 561595518ע"ר  –עטרת דוד בית שמש .5

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 ת"ת נתיב התורה.: סטאטוס
מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 ניידים לשימוש גני ילדים.
 מאשרים הסכם שימוש לשנה +המשך לפרסום שני.: החלטה

 
 455984561ע"ר  –הילה התורנית חניכי הישיבותמוסדות חינוך לק .4

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 .ת"ת חניכי הישיבות: סטאטוס
מבנים  0קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 ים לשימוש גני ילדים.נייד
הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות החלטה: 

משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט 
 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.
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 561564819ע"ר  –הנני בני .5

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 .ת"ת פרי התורה: סטאטוס
מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 ניידים לשימוש גני ילדים.
ון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות : הדיהחלטה

משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט 
 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.

 
 589119561ע"ר  –מרגניתא דרבי מאיר .8

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9'רמב"ש ג
 הנביא

 .בי"ס לבנות חסידי דז'יקוב: סטאטוס
מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 ניידים לשימוש גני ילדים.
 מוש לשנה +המשך לפרסום שני.מאשרים הסכם שי: החלטה

 
 561511149ע"ר  -י.ח.צ. גני ילדים  .5

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 : גנ"י בית בגן.סטאטוס
מבנה   קרקע להנחתזכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה+ אופציה להארכה עד : בקשה

 .נייד אחד לשימוש ככיתת גן ילדים
 מאשרים הסכם שימוש לשנה +המשך לפרסום שני.: החלטה

 
 561155111ע"ר -גני ילדים ומעונות יום בית יעקב .6

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 .יעקב: גנ"י בית סטאטוס
קרקע להנחת מבנה זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה+ אופציה להארכה עד  :בקשה

 גנ"י. נייד לשימוש ככיתת
: הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות החלטה

הבאה מסמך מפורט  משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה
 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.

 
  561496988ע"ר  –קהילה חינוכית קצות החושן  .1

, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 .גני החושן: גנ"י סטאטוס
קרקע להנחת מבנה זכות שימוש בשנים נוספות,  9+ אופציה להארכה עד  הקצאה זמנית לשנה: בקשה

 גנ"י. נייד לשימוש ככיתת
: הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות החלטה

 משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט
 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.

 
 561959854ע"ר  –עץ הדעת  .91
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, רח' שמואל 85 – 84 – 85, חלקה 54595, גוש 595 - 599 – 599/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 הנביא

 .עץ הדעת: גנ"י סטאטוס
קרקע להנחת מבנה כות שימוש בזשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה

 גנ"י. נייד לשימוש ככיתת
: הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות החלטה

משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט 
 מה לעקרונות שנקבעו.לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלי

 
 589119561ע"ר  –מרגניתא דרבי מאיר .99

 הנביא ישעיהו, רח' 56, חלקה 54595, גוש 815/א', מגרש 981, תב"ע בש/9רמב"ש ג'
 .בי"ס לבנים חסידי דז'יקוב: סטאטוס

מבנים  9קרקע להנחת זכות שימוש בשנים נוספות,  9הקצאה זמנית לשנה + אופציה להארכה עד : בקשה
 לשימוש גני ילדים. ניידים

: הדיון נדחה, הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבדוק את נתוני התלמידים ולבחון כי המוסדות החלטה
משרתים את ילדי השכונה. אגף החינוך יבחן את השימוש בשטח ויעביר לוועדה הבאה מסמך מפורט 

 לאחר סיור ובדיקה כי אכן ההקצאה בהלימה לעקרונות שנקבעו.
 

 בגין החלפת בעלויות 945מפרוטוקול  לטותשינוי הח ב.
 כיתות. מי שמנהל את גנ"י ובי"ס הם  6קיבלה עמותת תקשורת וחינוך למהדרין הקצאה  491במגרש 

  -העמותות דלהלן 
 561849565ע"ר  –מנחת חינוך .9

  , רח' אוהל יהושע98, חלקה 5959/א, גוש 655, תב"ע מי/491רמב"ש ב', מגרש 
 (008915חת ירושלים )לשעבר מורשת ירושלים סמל מוסד בית הספר מנ סטאטוס:

 .כיתות במבנה 9-ב: זכות שימוש בקשה
החומר יועבר למחלקת נכסים לבדיקה, מאושר להתחיל בהקצאה מחדש בכפוף לקבלת מכתב  :החלטה

ויתור מהעמותות הקודמות והצהרה כי לא קיבלו תמורה בגין השינוי. כמו כן יצורף הסבר מדוע נעשה 
 .ינויהש

 
 561889654ע"ר  –דורות ישרים .9

  , רח' אוהל יהושע98, חלקה 5959/א, גוש 655, תב"ע מי/491רמב"ש ב', מגרש 
 גני ילדים דורות ישרים )לשעבר מורשת ירושלים( סטאטוס:

 .כיתות במבנה 0-ב: זכות שימוש בקשה
כפוף לקבלת מכתב החומר יועבר למחלקת נכסים לבדיקה, מאושר להתחיל בהקצאה מחדש ב :החלטה

ויתור מהעמותות הקודמות והצהרה כי לא קיבלו תמורה בגין השינוי. כמו כן יצורף הסבר מדוע נעשה 
 .השינוי

 
 
 
 
 

 כיתות. מי שמנהל את גנ"י ובי"ס הם  91קיבלה עמותת נטעי שמעון הקצאה  491במגרש 
  -העמותה דלהלן 

 561886555ע"ר  –בני משה לעלוב .5
  , רח' אוהל יהושע98, חלקה 5959/א, גוש 655, תב"ע מי/491רמב"ש ב', מגרש 

 בית הספר וגני ילדים "בני משה לעלוב" סטאטוס:
 .כיתות במבנה 9-ב: זכות שימוש בקשה
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החומר יועבר למחלקת נכסים לבדיקה, מאושר להתחיל בהקצאה מחדש בכפוף לקבלת מכתב  :החלטה
מורה בגין השינוי. כמו כן יצורף הסבר מדוע נעשה ויתור מהעמותות הקודמות והצהרה כי לא קיבלו ת

 .השינוי
 

 588816561ע"ר  –מוסדות צאנז אלעד .4
  , רח' אוהל יהושע98, חלקה 5959/א, גוש 655, תב"ע מי/491רמב"ש ב', מגרש 

 גני ילדים "מוסדות צאנז" סטאטוס:
 .כיתות במבנה 0-ב: זכות שימוש בקשה

בדיקה, מאושר להתחיל בהקצאה מחדש בכפוף לקבלת מכתב החומר יועבר למחלקת נכסים ל :החלטה
ויתור מהעמותות הקודמות והצהרה כי לא קיבלו תמורה בגין השינוי. כמו כן יצורף הסבר מדוע נעשה 

 .השינוי
 

 (59/16/9191הסכם שמסתיים בתאריך  חידושבקשות חדשות ) ג.
 561585585ע"ר  – תורת הבית .9

 96, רח' נחל לוז 56, חלקה 54959, גוש 658/תב"ע מי/במ 415רמב"ש א', מגרש 
 580026, 999088תלמוד תורה וגני ילדים "בית שלום" סמל מוסד  סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה  , החומר יועברלמילוי חוברת ופרסוםעקרונית מאושר  :החלטה

 .של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש
 

 561585585ע"ר  – תורת הבית .9
 1, רח' נחל נועם 56, חלקה 54959, גוש 658תב"ע מי/במ/ 415רמב"ש א', מגרש 

 580026, 580199, 580010תלמוד תורה וגני ילדים "בית שלום" סמל מוסד  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה  להתחי , החומר יועברעקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 561585585ע"ר  – תורת הבית .5

 94, רח' אמרי אמת 41, חלקה 5561/ב', גוש 11, תב"ע בש/במ/99קריה חרדית, מגרש ב.צ. 
 198921, 580105, 580190, 595990תלמוד תורה וגני ילדים "תורת הבית" סמל מוסד  סטאטוס:

 במנה עירוני.זכות שימוש : בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561585585ע"ר  – תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש .4
 (95)נחל ערוגות  5שטפנשט , רח' הצדיק מ51, חלקה 54956, גוש 655, תב"ע מי/במ/591רמב"ש א', מגרש 

 559959, 559989, גנ"י סמלים 166110תלמוד תורה וגני ילדים "מוריה" סמל מוסד  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה  תחילה , החומר יועברעקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 

 561416549ע"ר  – חיי שרה שע"י מורשת דליה .5
 9, רח' האדמו"ר מבעלזא 94, חלקה 5959/א', גוש 655, תב"ע מי/498רמב"ש ב', מגרש 

 198220סמינר "מורשת דליה" סמל מוסד  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
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 561959854ע"ר  – עץ הדעת .8
 , רח' דובר שלום91, חלקה 5959, גוש 911, תב"ע בש/581רמב"ש ב', מגרש 

 995220, 959590גני ילדים "עץ הדעת" סמל גן  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה  תחילה , החומר יועברי חוברת ופרסוםמאושר עקרונית למילו :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 561959854ע"ר  – עץ הדעת .5

 55, רח' נחל לכיש 51, חלקה 54954, גוש 655, תב"ע מי/במ/595רמב"ש א', מגרש 
 998609, 998689גני ילדים "עץ הדעת" סמל גן  סטאטוס:

 במנה עירוני. : זכות שימושבקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561959854ע"ר  – עץ הדעת .6
 4, רח' נחל משמר 95, חלקה 54954, גוש 655, תב"ע מי/במ/599רמב"ש א', מגרש 

 599910, 599928, 906282סמל גן  גני ילדים "עץ הדעת" סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 561959854ע"ר  – עץ הדעת .1

 95, רח' נחל נועם 56 , חלקה54959, גוש 658, תב"ע מי/במ/415רמב"ש א', מגרש 
 989909, 580991גני ילדים "עץ הדעת" סמל גן  סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561959854ע"ר  – עץ הדעת .91
 94, רח' נחל תמנע 95, חלקה 54959, גוש 655, תב"ע מי/במ/511גרש רמב"ש א', מ

 586980, 580059גני ילדים "עץ הדעת" סמל גן  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 "ש.של אגף החינוך ואישור של היועמ

 
 561959854ע"ר  – עץ הדעת .99

 96, רח' נחל לוז 56, חלקה 54959, גוש 658, תב"ע מי/במ/415רמב"ש א', מגרש 
 550205, 550299, 550256, 550290, 550261, 550126גני ילדים "עץ הדעת" סמל גן  סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה ומר יועבר , החעקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 561599695ע"ר  –תלמוד תורה כלל חסידי .99

 9בן איש חי , רח' 54 , חלקה5155 , גוש595 - 518 , מגרש984, תב"ע בש/חפציבה
 850999, 850969, 809882, 890989, גנ"י סמל 809895ת"ת כלל חסידי סמל : סטאטוס

 בקרקע להנחת מנדי"ם.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561985941"ר ע – סיוע ועידוד לילדים מוגבלים –ס.ו.ל.ם  .95
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 95ביאליק , רח' 65-64 , חלקה5991 , גוש__ , מגרש981, תב"ע בש/בית שמש
 089865, 000919, 099980, 090128, 085999, 909085גנ"י סולם סמל : סטאטוס

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561985941"ר ע – ועידוד לילדים מוגבליםסיוע  –ס.ו.ל.ם  .94
 91המשלט , רח' 59 , חלקה5916 , גוש__ , מגרש981, תב"ע בש/בית שמש
 811000בית ספר סולם סמל : סטאטוס

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 החינוך ואישור של היועמ"ש.של אגף 

 
 561598851"ר ע –תו"מ )תורה ומדע( תורת אליהו  .95

 (95)נחל ערוגות  5י', רח' הצדיק משטפנשט  655בש/ ע"תב(, 655מי/במ/ ע"תב 551)מגרש  611 מגרש
 .מבנהזכות שימוש ב 559619, 559906, 559690גנ"י , 199609ת"ת  סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה  תחילה , החומר יועברעקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :חלטהה

 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.
 

 561565964"ר ע – מוסדות חסידי בעלזא .98
  9תכלת מרדכי רח'  94 חלקה 5959 א' גוש 655, תב"ע מי/498 רמב"ש ב', מגרש

 .מבנהזכות שימוש ב 808056, 808080, 992002גנ"י בית מלכה   סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 561565964"ר ע – ת"ת צאן קדושים שע"י עמותת פנים מאירים .95

 , רח' חפץ חיים/בן איש חי54, חלקה 5155, גוש 984ב"ע בש/, ת518בית שמש, מגרש 
 899901, 895290, 895810גנ"י  855609ת"ת יסודי  סמל  סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 מ"ש.של אגף החינוך ואישור של היוע
 

 561951995"ר ע – רחל דרכי -בית יעקב  .96
 96ערוגות נחל , רח' 95חלקה  54956, גוש /ח655בש/, תב"ע 919רמב"ש א', מגרש 

 899009 ,986555, 989916 -גני ילדים, 989890: בית ספר יסודי סמל: סטאטוס
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה חומר יועבר , העקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 561951995"ר ע – רחל דרכי -בית יעקב  .91
 9, רח' האדמו"ר מבעלזא 94, חלקה 5959/א', גוש 655, תב"ע מי/498רמב"ש ב', מגרש 

 160069" סמל מוסד דרכי רחל -בית יעקב בית שמש  סמינר" סטאטוס:
 במנה עירוני.ות שימוש : זכבקשה

למחלקת נכסים בצירוף המלצה תחילה , החומר יועבר עקרונית למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 של אגף החינוך ואישור של היועמ"ש.

 
 561951995"ר ע – אהל פרידה לאה .91

 98בן עזאי , רח' 55 , חלקה5145 , גוש655/, תב"ע מי/במ491 , מגרשחפציבה
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 999509, גני פעמונים סמל 019595, גני שםפ"ר 009908התורה סמל  בי"ס אור סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 

 561565665"ר ע – מוסדות בנות אסתר .99
 9אוהל יהושע , רח' 98 , חלקה5959 , גושא'/655, תב"ע מי/491 , מגרשרמב"ש ב'
 001105מל מוסד: תיכון שבילי בינה ס סטאטוס:

 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה
 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה

 
 561565964"ר ע – מוסדות חסידי בעלזא .99

  91האדמו"ר מבעלזא רח'  94 חלקה 5959 א' גוש 655, תב"ע מי/498 רמב"ש ב', מגרש
 , 989080ת"ת בעלזא:  סטאטוס:
זכות שימוש  906192, 556959, 556909, 556991, 556986, 899801, 808080, 808056גנ"י:                  

 .מבנהב
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 

  561155111ח.פ.  -גנ"י ומעונות בית יעקב ירושלים   .95
  94אור החיים רח'  48 חלקה 5561 גוש ,ב11בש/במ/, תב"ע 95ב.צ. , מגרשקריה חרדית

 585916, 585921גני בית יעקב, סמל:  סטאטוס:
 : זכות שימוש במנה עירוני.בקשה

 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

  561155111ח.פ.  -גנ"י ומעונות בית יעקב ירושלים   .94
  8יונה בן אמיתי רח'  ,59 חלקה ,54555 גוש ,919-1915919 , תב"ע818 , מגרשרמב"ש ג'
 081880, 081896, סמל: גני בית יעקב סטאטוס:

 : זכות שימוש במנה עירוני.בקשה
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה

 
  561155111ח.פ.  -גנ"י ומעונות בית יעקב ירושלים   .95

  95מנחת יצחק רח'  ,45 חלקה ,5561 גוש ,ב11בש/במ/, תב"ע 95ב.צ. , מגרשקריה חרדית
 585051 ,585088, 585099גני בית יעקב, סמל:  סטאטוס:

 : זכות שימוש במנה עירוני.בקשה
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה

 
  561155111ח.פ.  -גנ"י ומעונות בית יעקב ירושלים   .98

  99נחל קישון רח'  ,91 חלקה ,54954 גוש ,'/ח655בש/, תב"ע 495 , מגרשרמב"ש א'
 585952גני בית יעקב, סמל:  סטאטוס:

 ני.: זכות שימוש במנה עירובקשה
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה

 
  561155111ח.פ.  -גנ"י ומעונות בית יעקב ירושלים   .95

  99רשב"י רח'  94 חלקה 5149 גוש, 655מי/במ/, תב"ע 415 רמב"ש ב', מגרש
 585095גני בית יעקב, סמל:  סטאטוס:

 : זכות שימוש במנה עירוני.בקשה
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
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 561988159"ר ע – מיוחד לחינוךחיה מוסדות פת .96
  99רשב"י רח'  94 חלקה 5149 גוש, 655מי/במ/, תב"ע 415 רמב"ש ב', מגרש

 809999, 908661גן ילדים חינוך מיוחד פתחיה, סמל:  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 

 561988159"ר ע – מיוחד לחינוךפתחיה מוסדות  .91
  99נחל ערוגות רח'  ,95 חלקה ,54956 גוש ,'י 655, תב"ע מי/6119 ', מגרשארמב"ש 

 081166גן ילדים חינוך מיוחד פתחיה, סמל:  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 

 561988159"ר ע – מיוחד לחינוךפתחיה מוסדות  .51
  96נחל ערוגות רח'  ,95/99/5 חלקה ,54956 גוש ,'י 655, תב"ע מי/919 גרש', מארמב"ש 

 992906, 915005גן ילדים חינוך מיוחד פתחיה, סמל:  סטאטוס:
 במנה עירוני.: זכות שימוש בקשה

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  :החלטה
 

 (14.15.96-תאריךחוזה )שהסתיים ב חידוש-בקשות חדשות  ד.
 
 561589595 ע"ר–תאמר בית יעקב כה  .9

 99 לוז , רחוב נחל658, תב"ע מי/במ/419מגרש 
מבנה עבור מרכז קהילתי הכולל בריכת שחיה, חדר כושר, ספריה, חדר אוכל ואולמות רב : סטאטוס

 .תכליתיים וכיוצ"ב
 .שנים 05-ל להקצאת קרקעחידוש חוזה  :בקשה

 : מאושר.החלטה
 

 ה. הארכה חוזה
 561459645ע"ר  –ת מורשה גני ילדים ומעונו .9

  1אחיה השילוני רח'  ,51 חלקה ,54558 גוש ,919-1915919, תב"ע 895 ', מגרשגרמב"ש 
, 088826, 092025, 092019, גן ילדים דרכי יושר, סמל: 099905בי"ס נחל האמונה, סמל:  סטאטוס:

092960 ,092999 ,019599 ,011989 ,012696 
 ם.בקרקע להנחת מנדי": זכות שימוש בקשה

 9182980202החוזה נחתם לשנתיים ומאריכים לעוד שנה עד לתאריך  :החלטה
 

_______________ 
 עו"ד מיקי גסטווירט

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 


