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 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 
  יועמ"ש – עו"ד מיקי גסטווירט
 מח' נכסים –גב' אולגה בורצ'נקו 

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 
 מבני חינוך 2א

 ראשון אישור פרסום
 

 6.051.015ע"ר  –אהלים של תורה  42
 25, חלקה 6412, גוש 144גרש , מ63.רמב"ש ב', תב"ע מי/במ/

 .ישיבה: סטאטוס
 ם לישיבה. "דימ"ר להצבת מנ 10422קרקע : בקשה

 2לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשוןמאושר  :החלטה
 

 6.62.032ע"ר  –מרכז תורני מבקשי תורה  22
  10, חלקה 63.0, גוש 24, מגרש ב2צ2 /ב40בש/במ/ ית שמש, תב"עב

 .יבה קטנהיש: סטאטוס
 זכות שימוש במבנה חינוך עירוני.: בקשה

 2לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשוןמאושר  :החלטה
 

 6.0665206"ר ע –זכרון יצחק דב בנות  32
 , רח' אוהל יהושע25, חלקה 6464/א, גוש 63., תב"ע מי/120רמב"ש ב', מגרש 

שבילי בינה עי"ס לבנות ות חינוך סעיף טו: מוסד -120טוקול בהמשך להחלטה בפרו: סטאטוס
 .406מוסדות קיימים במגרש  .442996סמל 

 כיתות במבנה זה. 9זכות שימוש ב: בקשה
 לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון.מאושר  :החלטה

 
  6.0614641ע"ר  –עמותת נטעי שמעון  12

 , רח' אוהל יהושע 25חלקה  ,6464/א, גוש 63., תב"ע מי/120רמב"ש ב', מגרש 
 מוסדות חינוך סעיף טו. – 120בהמשך להחלטה בפרוטוקול : סטאטוס

 .402מוסדות קיימים במגרש  .511090ת"ת לעלוב "בני משה" סמל מוסד 
 .כתות במבנה זה. 12זכות שימוש ב: בקשה

 2לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשוןמאושר  :החלטה
 
  .6.011355קשורת וחינוך למהדרין ע"ר עמותת ת 62

 , רח' אוהל יהושע25, חלקה 6464/א, גוש63., תב"ע מי/120רמב"ש ב', מגרש 
 מוסדות חינוך סעיף טו. – 120בהמשך להחלטה בפרוטוקול : סטאטוס

 .405מוסדות קיימים במגרש  .410409מורשת ירושלים סמל מוסד 
 כיתות במבנה זה. 9זכות שימוש ב: בקשה

 לפרסום שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשוןמאושר  :החלטה
 

 

  מבני ציבור  2ב
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                                                                                                                                                    אישור פרסום שני

  סיום פרסום ראשון תוספת יעוד-טעות  – 6.0503251ר ע" –טהרת אהרון  42
 55רח' בן איש חי  33חלקה  6431, גוש 451תב"ע בש/ 300מחסיה, מגרש 

 בית כנסת ומקווה.: סטאטוס
 022%מ"ר0 זכויות בנייה  555קרקע : בקשה

 מאושר לאישור מליאה וחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. :החלטה
 

 6.0521526ילתי רמת בית שמש ע"ר מרכז קה 22
 46, רח' מרים הנביאה 36חלקה  .3164גוש  630/א', מגרש 450, תב"ע בש/2רמב"ש ג'
 מעון בית מדרש ומקווה.: סטאטוס

 .022%מ"ר זכויות בניה  1149שטח : בקשה
 מאושר לאישור מליאה וחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. :החלטה

 
 6.05364.3ע"ר  –ת שמש אור רמת בי 32

 , רח' דבורה הנביאה31645גוש  635/א', מגרש 450, תב"ע בש/ 2רמב"ש ג'
 .מוסד חינוכי וישיבה גבוההמרכז תורני בית מדרש. : סטאטוס

 דונם זכויות  9בשטח של  599בקשה להקצאת קרקע עבור מבנה בחלק ממגרש : בקשה
 .022% בנייה

 ת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני.מאושר לאישור מליאה וחתימ :החלטה
 

 
 
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
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