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 מבני ציבור -041ועדת הקצאות  פרוטוקול

 10.01.01 -מתאריך ה
 

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

 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 
 מח' נכסים –גב' אולגה בורצ'נקו 

 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 
 

 סיום פרסום שני .א

 
 341355045ע"ר  -משמנין אברכים רמת חפציבה בית ש .0

 1רח' בן איש חי  54חלק מחלקה  3553גוש  501מגרש  064מחסיה, בש/
 : בית כנסת.סטאטוס

 .022%מ"ר זכיות בניה  990: בקשה
 מאושר לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני: החלטה

 
 הבהרה לפרוטוקול .ב

 
 341054111עמותת שעלי תורה ע"ר  .0

  51רח' דובר שלום  13חלקה  3030א גוש /435תב"ע מי/ 405מגרש 
מ"ר שיועד לאולם רב  052מ"ר קרקע לבניית  522: לעמותה יש ההקצאה של סטאטוס 

פינת הרחובות שד' הרצוג ונהר הדן כפי  916תכליתי בפינה הצפון מערבית של מגרש 
כפי  ( 51)ושכתובתו הייתה אמורה להיות שד' הרב הרצוג  19/9/29שפורסם בעיתון ביום 

 . 10/21/29מיום  51שניתנה לעמותה מכוח החלטה בוועדה 
תכליתי -מ"ר מבנה שייעודו אולם רב 992מ"ר לבניית  992: שטח קרקע של  בקשה

ומיקומו יהיה בחלק הדרומי של המגרש בין המבנה של בית ספר אורות בנים למבנה של 
כנגד הקצאה זו העמותה  . 92בית הספר אורות בנות וכתובתו העירונית רח' דובר שלום 

שמיום  199וכמו כן מוועדה  10/21/29מיום  51תוותר על ההקצאה כאמור בוועדה 
02/11/10. 
על ההקצאה  ר: מאושר להכנת חוברת ויציאה לפרסום ראשון כפוף לוויתוהחלטה 

. מובהר בזאת שהשטח והמבנה יהיה חלק אינטגרלי מבית הספר ושהזכות 51מועדה 
 שנה ( כפופה לשיתוף הפעולה בין העמותה לבין בית הספר.     05 –זו ) ל  המוקנית מהקצאה

 
  341540500עמותת שעלי תקווה ע"ר  .1

  13חלקה  3030/א גוש 435תב"ע מי/ 405מגרש 
  10/9/10מיום  199תיקון להחלטה מוועדה 

 : מועדונית ומרכז העצמה לנוער  סטאטוס
ילדים שיבנה ע"י העירייה לבניית מבנה של מ"ר על גג גני  922: הקצאת שטח של  בקשה

 מ"ר שירות( להקמת מועדונית ומרכז העצמה לנוער.  152מ"ר עיקרי +  052מ"ר ) 922
: מאושר להכנת חוברת ויציאה לפרסום ראשון. מובהר בזאת שהשטח והמבנה החלטה 

ופה שנה ( כפ 05 –יהיה חלק אינטגרלי מבית הספר ושהזכות המוקנית מהקצאה זו ) ל 
 לשיתוף הפעולה בין העמותה לבין בית הספר.    

 
 
 
 

 341460431 ע"ר - שמש בית מאנסי וויזשניץ מוסדות .5
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 אהרון/אוהל קדושת רח' ,50 חלקה ,3030 גוש /א,435מי/ תב"ע ,413 מגרש ב', רמב"ש
 יהושע.

 .הקצאת קבע לבית כנסת )תיקון טעות( במקום בית ספר: סטאטוס
 בנייה. 022%. מ"ר 10122  שטח :בקשה

 ופרסום. חוברת למילוי מאושר :החלטה
 

 004הבהרה לפרוטוקול  – 341604465ע"ר  -מוסדות קוסוב וויזניץ .4
 14חלק מחלקה  3031גוש  406/א מגרש 435רמב"ש ב' תב"ע מי/

 לבית כנסת0 ישיבה קטנה וגדולה0 וכולל אברכים.  קרוואן: קיים סטאטוס
מ"ר(0 לבית הכנסת  922מ"ר )במקום  922יות בניה מ"ר זכו 092של  שטח: הקצאת בקשה

 ישיבה קטנה וגדולה0 וכולל אברכים.
 שנים. 3ל הקצאה זמנית חוברת ופרסום למילוימאושר  :החלטה

 
 341413446ע"ר  –קופה של צדקה משכנות יעקב  .3

 / ג'05, נחל שורק 15חלקה  54114גוש  301חלק ממגרש  453רמב"ש א', תב"ע מי/במ/
מ"ר0 זכויות בניה  122 -קרקע  -מבנה זמני לפעילות חסד ובית מדרש  סטאטוס:

 מ"ר. 122עיקרי+שירות 
 .שנים 5-ל זמנית במגרש הספורט הקצאה: בקשה

 שנים. 3ל חוברת ופרסום למילוימאושר  :החלטה
 

 341311545ע"ר  -וישראלשמחת יצחק  .6
תב"ע  351ש )חלק ממגר 01חלק מחלקה  54111/כד, גוש 453, בש/מק/4תת מגרש 

 15גדי  עין( נחל 453מי/במ/
ביטול  190תיקון מוועדה  -: בית כנסת נמצאים כיום בדירה ברח' נחל עין גדיסטאטוס
  .ההתנייה

 מ"ר שרות.  19 -מ"ר עיקרי ו 100: קרקע למבנה קבע0 זכויות בניה במגרש בקשה
 .: מאושר למילוי חוברת ופרסוםהחלטה

 
 חידוש חוזה .ג

 
 341113436ע"ר  -ר התורה מוסדות ישיבת בא .0

 נחל שחם 41חלקה  54114גוש  114רמב"ש א', מגרש 

  ישיבה גדולה. סטאטוס:
כיתות ע"פ פרוגרמה  9-מ"ר לצורך בניית ישיבה +זכות שימוש ב 9599הקצאת   בקשה:

 מתוך מבנה עירוני.

 .לוהמאושר חידוש חוזה והקצאה ע"פ הנ החלטה:
 

 בקשות חדשות .ד
 

 341644544ע"ר  -באר אברהם בית שמש .0
 5בני דן רח'  40חלקה  3101 גוש, בית שמש
  .של העדה האתיופיתבית כנסת  סטאטוס:

 .0122% זכויות בניה  עפ"י תב"ע שנים 5-שימוש במבנה עירוני ל  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
 

 341331133ע"ר  –נסיון חוזק תקוהעמותת נחת  .1
  01מקלט  ,54, שביל השקד בית שמש
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  .0 קבוצת תמיכה לגמילהמועדון לנוער סטאטוס:
 זכות שימוש במקלט.  בקשה:

 .צר וארוך מאושר למילוי חוברת ופרסום ק החלטה:
 

 341315351ע"ר  -לילדים ונוער בקהילה -מענה .5
 רח' נחל דולב 44חלקה  54115גוש  301מגרש  453תב"ע מי/במ/רמב"ש א', 

 טיפולים. בריכה שיקומית וחדרי סטאטוס:
זכויות בניה  בהתאם לתכניות שיוגשו לאגף               מ"ר 1222: הקצאת קרקע בשטח של בקשה

 .ההנדסה
 .0 לאחר הבדיקה יוחזר לדיון בוועדהיועבר ליועמ"ש לבדיקת הנושא החלטה:

 

 341451440ע"ר  -חמדת בנימין .4
 שוןרח' נחל נח 54חלקה  54114גוש  311א' מגרש  453רמב"ש א', בש/

 . לישיבה מ"ר 1222הקצאת  סטאטוס:
 .09ביטול הקצאה מוועדה   בקשה:

 מאושר. החלטה:
 

 341604400ע"ר  -דברי מלך  .3
 רח' נחל נחשון 54חלקה  54114גוש  311א' מגרש  453רמב"ש א', בש/

 ישיבה. סטאטוס:
 מ"ר. 052הקצאת  בקשה:

 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  החלטה:
 

 341411655ע"ר   –ית שמשמשכנות יהודה רמת ב .6
 רח' נחל נחשון 54חלקה  54114גוש  311א' מגרש  453רמב"ש א', בש/

 509במגרש  99ביכנ"ס קיים ברח' נחשון0 בקשה להקצאה מוועדה מס'  סטאטוס:
 מבוטלת.

 .122%מ"ר0 זכויות בניה  052הקצאה בשטח של  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
  341361105ר ע" -משאת גרשון .1

 / ג'05, נחל שורק 15חלקה  54114גוש  301חלק ממגרש  453רמב"ש א', תב"ע מי/במ/
מ"ר0 זכויות בניה  022 -קרקע  -ובית מדרש  בית כנסתמבנה זמני ל סטאטוס:

 מ"ר. 022עיקרי+שירות 
 .שנים 5-ל זמנית במגרש הספורט הקצאה: בקשה

 הבדיקה יוחזר לדיון בוועדה. יועבר ליועמ"ש לבדיקת הנושא0 לאחר החלטה:
 

 רשת המתנסים .4
 רח' נחל מאור 45חלקה  54111גוש  401א' מגרש  456רמב"ש א' תב"ע בש/

 ספרייה על גג גנ"י.  סטאטוס:
קיימת בקשה של רשת המתנסים להקמת ספרייה  זכות שמוש במבנה עירוני. בקשה:

 והוועדה ממליצה על יעוד השטח.
 .מאושר למילוי חוברת החלטה:

 
 

 341311155ע"ר  –חכמי הדורות  .5
 5רח' נחל נועם  54חלקה  54110גוש  415א' מגרש  456רמב"ש א', בש/

 מוסד חינוכי. סטאטוס:
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 0 מאחר והמוסד קיבל מבנה של תלמוד תורה. 129ביטול הקצאה  מוועדה  בקשה:
  מאושר ביטול הקצאה. החלטה:

 
 341311155ע"ר  –כרם ישראל  .01

 5רח' נחל נועם  54חלקה  54110גוש  415' מגרש א 456רמב"ש א', בש/
 .190החלטה בהתנגדות מוועדה מס'  סטאטוס:

מ"ר במקום עמותת חכמי הדורות.  522גגות גנ"י בשטח של  0בקשה להקצאה   בקשה:
  מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
 341343051ע"ר  –האגודה לקידום הספורט ובריאות האשה רמב"ש  .00

 רח' נחל שורק 44חלקה  54115גוש  301א' חלק ממגרש  453בש/ רמב"ש א',

  עמותה המפעילה חוגי ספורט לנשים במתחם אולם הספורט. סטאטוס:
 מ"ר.  922-תוספת לבנייה על הגג בשטח של כ  בקשה:

 יועבר ליועמ"ש לבדיקת הנושא0 לאחר הבדיקה יוחזר לדיון בוועדה. החלטה:
 

 341531111ע"ר -רמת בית שמש ,בני הישיבות מרכז הרמהקהל  .01
 רח' נחל דולב 11חלקה  54111גוש  311חלק ממגרש  453רמב"ש א', מי/במ/

  .משאת מרדכי -בית כנסת קיים סטאטוס:
תוספת זכויות מיתרת השטח מ"ר0 בקשה ל 622 - 52הוקצה בעבר בוועדה מס'   בקשה:

 .מ"ר 099ס"ה  -שטרם נבנה
 .מול היועמ"ש כלכליתיכולת   חידוש הקצאה. כפוף לבדיקת החלטה:

 
 341553414 ע"ר -אור ליובאוויטש .05

 רח' נחל שורק  11חלקה  54116גוש  300מגרש  453רמב"ש א', תב"ע מי/במ/
  בית כנסת קיים. סטאטוס:

מ"ר0 בכפוף  922בית כנסת0 זכויות בנייה מ"ר ל 922הקצאת קרקע בשטח   בקשה:
 לתשריט.
 סום.מאושר למילוי חוברת ופר החלטה:

 
 מועדון נוער .04

 רח' נחל שורק 11חלקה  54116גוש  300א' מגרש  453רמב"ש א', תב"ע בש/

  מועדון לנוער נושר. סטאטוס:
מ"ר לצורך הצבת מבנה זמני בסמוך לבית כנסת של הרב  052הקצאת שטח של   בקשה:
 מוגרבי.

 זה בעתיד.וועדת הקצאות רואה צורך במקום עירוני. לא תנתן הקצאה על שטח  החלטה:
 

 341445554ע"ר  -נזר ישראל  .03
 רח' רבי יהודה הנשיא 16חלקה  3541גוש  400מגרש  435רמב"ש ב', מי/במ/

 נמצאים בשטח. -בית כנסת ובית מדרש סטאטוס:
 מ"ר. 522מ"ר(0 זכויות בנייה  522הקצאת קרקע )  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום והעברת תשריט חלוקה. החלטה:
 
 
 

 341411415ע"ר  -ברסלב  תשב"ר .06
 רח' רבי יהודה הנשיא 16חלקה  3541גוש  400מגרש  435רמב"ש ב', מי/במ/

 מוסד חינוכי לגילאי יסודי. סטאטוס:
 .022%מ"ר(0 זכויות בנייה  1922הקצאת קרקע )  בקשה:
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  שנה והעברת תשריט חלוקה. 05-מאושר למילוי חוברת ופרסום ל החלטה:
 

 341633155ע"ר  -משכן לתורה ועבודה  .01
 רח' רבי יהודה הנשיא 16חלקה  3541גוש  400מגרש  435רמב"ש ב', מי/במ/

 מוסד חינוכי לגילאי ישיבה קטנה מטה אהרון.  סטאטוס:
 .0022% זכויות בנייה 10922הקצאת קרקע   בקשה:

  שנה והעברת תשריט חלוקה. 05-מאושר למילוי חוברת ופרסום ל החלטה:
 

  341644146ר ע" -אהלים של תורה  .04
 רח' רבי יהודה הנשיא 16חלקה  3541, גוש 400מגרש  435רמב"ש ב', תב"ע מי/במ/

 ישיבה קטנה.  סטאטוס:
0 זכויות בנייה 10922קרקע  190הקצאת קבע בהמשך להקצאה זמנית מוועדה   בקשה:

022%. 

   שנה והעברת תשריט חלוקה. 05-מאושר למילוי חוברת ופרסום ל החלטה:
 

  341311563ע"ר  -לב בית ברס .05
 רח' רבי אלעזר 13חלקה  3541, גוש 401מגרש  435רמב"ש ב', תב"ע מי/במ/

 נמצאים בשטח המנזר.  -בית כנסת ובית מדרש סטאטוס:
 הקצאת גג גנ"י במקום שומרי אמונים.  בקשה:

  .בכפוף לכתב ויתור משומרי אמונים מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:
 

  341411110ע"ר  -החסד היכל אברהם בערגסאז בית שמש מוסדות התורה ו .11
 רח' דובר שלום 55חלק מחלקה  3030/א, גוש 435, תב"ע מי/416רמב"ש ב', מגרש 

 קיים בשטח. -בית כנסת נוסח ספרד סטאטוס:
 .022%מ"ר0 זכויות בנייה  922הקצאת שטח : בקשה

 .: מאושר למילוי חוברת ופרסוםהחלטה
 

 341051651ע"ר  -זידיטשוב עטרת צבי .10
 011-1344615, תב"ע בהכנה 365מגרש ב תב"עשינוי , 4ב'

  בית כנסת. :סטאטוס
 .תב"עה שיאושרו בשינוי עפ"י זכויותהקצאת שטח   :בקשה

 י חוברת ופרסום  לאחר אישור התב"ע החדשה.מאושר למילו :החלטה
 

 341344135ע"ר  –איגוד חברים בית שמש  .11
 04רח' בן עזאי  51חלקה  3545גוש  A51מגרש  011-1034166, תב"ע 4שכונה ב'

 בית כנסת נר אליעזר. סטאטוס:
 מ"ר זכויות בנייה. 922מ"ר קרקע  922  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341314415ע"ר  –תורה וצדקה בית שמש  .15
 04רח' בן עזאי  51חלקה  3545גוש  A51מגרש  011-1034166, תב"ע 4שכונה ב'

 בית כנסת שטיבל קיסמא. וס:סטאט
 מ"ר זכויות בנייה בקומה ראשונה מעל גנ"י. 922  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 3413165543ע"ר  –אור בית שמש  .14
 04רח' בן עזאי  51חלקה  3545גוש  A51מגרש  011-1034166, תב"ע 4שכונה ב'
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 בית כנסת שטיבל יפה נוף. סטאטוס:
 זכויות בנייה בקומה שנייה מעל גנ"י. מ"ר 922  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341315164ע"ר  –לומדים היכל התורה והחסד המרכזי  .13
 04רח' בן עזאי  51חלקה  3545גוש  A51מגרש  011-1034166, תב"ע 4שכונה ב'

 בית כנסת לומדים. סטאטוס:
 גנ"י. מ"ר זכויות בנייה בקומה שלישית מעל 922  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

  341315014ע"ר  -אור חנה .16
 א1רח' אור החיים  44חלקה  3541גוש  14ב' מגרש ב.צ  51נחלה ומנוחה, בש/

 בי"ס לבנות חינוך יסודי. סטאטוס:
 מ"ר. 902 קומת הגג של התחנה לאם ולילד0 זכויות בנייה  בקשה:

שנה בכפוף לאישור מפעל הפיס להקמת  05-ל מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:
המבנה ימסר בכפוף לפינוי והריסת המתחם בבית  מבנה נוסף בקומה מעל התחנה.

  העלמין.
 341365614ע"ר  –עוללות שלמה ביכנ"ס מתמידים  .11

 5רח' אבא שאול  55חלקה  3553גוש  513חלק ממגרש  064מחסיה, תב"ע בש/

  .100דה קיימת הקצאה לעמותה מווע סטאטוס:
העברה תקציבית  להשלמת המבנה בגין תקצוב ממשרד הדתות0 ספת להקצאהתו  בקשה:

 עבור בניית ביכנ"ס בשכונת קנה בושם.₪  9220222בסך 
 .להחלטת היועץ המשפטי םלקדום הליך בהתא מאושר :החלטה

 
 341313134ע"ר  -בנות שרה .14

 חירח' בן איש  41חלקה  3553גוש  501מגרש  064מחסיה, בש/
 מוסד חינוכי.  סטאטוס:

 מ"ר בהסכמת העמותה. 10522מ"ר במקום  052הקצאה בשטח   בקשה:
 מאחר והומצא לוועדה מכתב ויתור מצד העמותה. להמשך הליך מאושר החלטה:

 
 341611511ע"ר  -לווית חן   .15

 רח' בן איש חי 41חלקה  3553גוש  501מגרש  064מחסיה, תב"ע בש/
 בבית כנסת. -צא ברבי מאיר בעל הנסעי"ס לבנות0 נמ סטאטוס:

 מ"ר וזכות שימוש בקראוונים של עי"ס שרנסקי. 052הקצאת קרקע   בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
 341635544ע"ר  –בית הכנסת אביגדור משה  .51

 רח' בן איש חי 53חלקה  3553גוש  511מגרש  064מחסיה, תב"ע בש/
 בית כנסת מעל גנ"י. סטאטוס:

  קומות. 9-מ"ר זכויות בנייה ב 052  בקשה:
מבטל החלטה לזכות שימוש למת"ח  דחסידי גור  מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:

 . 100מועדה 
 

 341630643ע"ר  –בית החסידים לתורה ויראת שמים גור בית שמש  .50
 רח' בן איש חי  56חלקה  3553גוש  514מגרש  064מחסיה, תב"ע בש/

 כנסת מעל גנ"י.בית  סטאטוס:
 קומות. 9-מ"ר זכויות בנייה ב 052  בקשה:
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מבטל החלטה לזכות שימוש למת"ח  דחסידי גור  מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:
 . 100מועדה 

 
  341643601ע"ר  –מת"ח דחסידי גור  ביכ"ס גור .51

ן רח' ב 14חלקה  3553( גוש 111)שינוי למגרש  16מגרש  011-1104141מחסיה, תב"ע 
 איש חי 

  .שיר ברמה בית כנסת ובית מדרש סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  922הקצאת קרקע   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום בכפוף למתן תוקף לתכנית והעברת תשריט  החלטה:
 חלוקה.

 
 341631613ע"ר  -ביכ"ס אור לאה .55

רח' בן  14חלקה  3553וש ( ג111)שינוי למגרש  16מגרש  011-1104141מחסיה, תב"ע 
 איש חי 

  בית כנסת ובית מדרש. סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  192הקצאת קרקע   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום בכפוף למתן תוקף לתכנית והעברת תשריט  החלטה:
 חלוקה.

 
 341314014ע"ר  -ביכ"ס חסד מאירים צאנז .54

רח' בן  14חלקה  3553( גוש 111י למגרש )שינו 16מגרש  011-1104141מחסיה, תב"ע 
 איש חי 

  בית כנסת ובית מדרש. סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  192הקצאת קרקע   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום בכפוף למתן תוקף לתכנית והעברת תשריט  החלטה:
 חלוקה.

 
 341346545ע"ר  -ביכ"ס ספינקא בית יוסף .53

רח' בן  14חלקה  3553( גוש 111)שינוי למגרש  16מגרש  011-1104141מחסיה, תב"ע 
 איש חי 

  בית כנסת ובית מדרש. סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  192הקצאת קרקע   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום בכפוף למתן תוקף לתכנית והעברת תשריט  החלטה:
 חלוקה.

 
 341630505ע"ר  -ביכ"ס בית יצחק הישוב הישן .56

רח' בן  14חלקה  3553( גוש 111)שינוי למגרש  16מגרש  011-1104141, תב"ע מחסיה
 איש חי 

  בית כנסת ובית מדרש. סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  112הקצאת קרקע   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום בכפוף למתן תוקף לתכנית והעברת תשריט  החלטה:
 חלוקה.

 
 כללי - שכונת רמת אברהם .51

  14חלקה  3114גוש  405מגרש  440ברהם, תב"ע מי/במ/רמת א
  05חלקה  3114גוש  411וחלק ממגרש 

 שטחים לטובת בתי כנסת לכלל הקהילות. הקצאתבקשה כללית ל
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הבאות: מרכז לטובת הצרכים של בתי הכנסת של הקהילות  יוקצו שטחים 919במגרש 
דונם. ומרכז בתי  1.5 -דייםמרכז בתי הכנסת הכלל חסי 0 דונם 1.5בתי כנסת ליטאיים 

 דונם. 2.5הכנסת הספרדיים נוסח עדות המזרח 
 .כלוסשיועבר לעת א רשימות רוכשים פירוטל ההקצאות יהיו בהתאם

 
 341610013ע"ר  -צור ישראל  .54

רח' הרב גורסמן  11חלקה  3114, גוש 410חלק ממגרש  440רמת אברהם, תב"ע מי/במ/
 ישראל

 מאה משפחות שרכשו בשכונה. ומקווה. בית כנסת בית מדרש :סטאטוס
 בנייה. 022%דונם סה"כ  1בהקצאה בשטח של  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341643601ע"ר  –בית כנסת מת"ח דחסידי גור בית שמש  .55
רח' הרב  10חלקה  3114גוש  411חלק ממגרש  440שכונת רמת אברהם, תב"ע מי/במ/

 אדלשטיין יעקב 
משפחות רוכשים  522הוגשה בקשה ע"י עמותה שמייצגת  -ביכ"ס ובית מדרש סטאטוס:

 .משפחות( 02-מ"ר ל 922בשכונה )עפ"י יחס של 
 קומות(. 9-מ"ר )ב 9022בנייה מעל מעונות יום  זכויות בנייה   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341451161ע"ר  –"בצוותא" חונכים דרך להצלחה  .41
רח' הרב  11חלקה  3114, גוש 415חלק ממגרש  440הם, תב"ע מי/במ/רמת אבר

 אדלשטיין יעקב 
 פעילות בבית שמש. -ארגון לקידום נוער נושר סטאטוס:

 .מבנה יביל -מ"ר 922מ"ר0 זכויות בנייה  922קרקע   בקשה:
 .שנים 5-ל מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:

 
 341545041ע"ר  -נצח ישראל ישיבה  .40

רח' הרב  11חלקה  3114, גוש 415חלק ממגרש  440אברהם, תב"ע מי/במ/ רמת
 אדלשטיין יעקב 

 .992010סמל  ישיבה קטנה סטאטוס:
בנייה. )בקשה של העמותה להעביר  022%דונם סה"כ  1בהקצאה בשטח של  בקשה:

 .(ישיבה גבוהה ולהקים ברמת אברהם ישיבה קטנהברח' ריב"ז ברמב"ש ב'  920מגרש ל
 שנים. 05-מאושר למילוי חוברת ופרסום ל :החלטה

 
 341643601ע"ר  –צעדים חינוך ותרבות לגיל הרך  .41

 רח' הרב  10חלקה  3114גוש  411חלק ממגרש  440שכונת רמת אברהם, תב"ע מי/במ/
 אדלשטיין יעקב

הוגשה בקשה ע"י עמותה שפועלת באוכלוסיית הרוכשים בשכונה ולכן  סטאטוס:
 כיתות. 9מעונות יום  -מבקשים

 .שנים 12-ל זכות שימוש במבנה בקשה:
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:

 
 

  341610100ע"ר -רמת בית שמש ג'  לשמה תורהמוסדות  .45
, רח' 030, חלק מחלקה 54536, גוש 611חלק ממגרש  011-1015051, תב"ע 0רמב"ש ג'

 5יחזקאל הנביא 
 . 022%ויות בניה מ"ר קרקע0 זכ 1222 קרקע למבנה קבע. סטאטוס:

 מ"ר. 1991ס"ה  – 922מ"ר מיתרת מגרש  991תוספת : בקשה
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 .עפ"י התב"ע לא כולל שטח שירות 022%בנייה וכן זכויות 
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה

 
 341345143ע"ר  –בית מנחם רמת בית שמש ג'  .44

 10קאל הנביא רח' יחז 55חלקה  54531גוש  614מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'
 .199מוועדה  901בקשה לבי"כ קבע כיום נמצאים בהקצאה זמנית במגרש  סטאטוס:

 .901פינוי המבנה במגרש  09 תנאי לטופס זכויות בניה 022%מ"ר קרקע0  002  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום0 נדרש לאשר תשריט באגף הנדסה. החלטה:

 
 341646601ע"ר  –ש עמותת משכן ישראל רמת הנביאים בית שמ .43

 60רח' חבקוק  033חלקה  54533גוש  605מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'

  בית כנסת0 כולל אברכים0 בית מדרש0 ישיבת בין הזמנים. סטאטוס:
 מ"ר. 922זכות שימוש והשלמת המבנה משלב שלד בשטח של   בקשה:

 .קצר וארוך מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:
 

 341610004ע"ר  –כלל חסידי רמב"ש ג'  בית כנסת .46
 54רח' ירמיהו הנביא  11חלקה  54536גוש  601מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'
 .מ"ר 152 ביכ"ס סטאטוס:

 תב"ע.זכויות בל פי הה עזכות שימוש במבנה עירוני כולל אופציה להגדל  בקשה:
 .192מועדה מס' מאושר למילוי חוברת ופרסום בהמשך להחלטה כללית  החלטה:

 
  כללי ספרדי  .41

 60רח' חבקוק הנביא  033חלקה  54533גוש  611מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'
 .כולל אופציה להגדלה זכות שימוש במבנה עירונילכלל תושבי השכונה  מ"ר 052ביכ"ס 

 
 341631503ע"ר  –עמותת אוהל תפילה .44

 רח' אחיה השילוני 51חלקה  54536גוש  603מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'

  מ"ר. 152בית כנסת  סטאטוס:
 מ"ר במקום עמותת אבוטבול ספרדי. 152מבנה זמני   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341634101ע"ר  – תפילת ישורוןבית  .45
 רח' יונה בן אמיתי  14חלק מחלקה  54531גוש  401גרש מ 011-1156141, 0רמב"ש ג'

  בית כנסת קיים בחניה. סטאטוס:
 מ"ר. 1159בניה  זכויות מ"ר0 526בשטח  ובית מדרשת קרקע לביכ"ס הקצא  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341544431ע"ר  -חסדי בת שבע  .31
 60רח' חבקוק  033חלקה  54533גוש  605מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'
  .01יואל הנביא  רג בוילה ברח'מעון יום נמצא בשימוש חו  סטאטוס:

 + השלמת המבנה משלב שלד. שנים 12-ל זכות שימוש במבנה בקשה:
 .קצר וארוך מאושר למילוי חוברת ופרסום החלטה:

 
   305404415מס' חברה  -חמד חברה לתועלת הציבור בע"מ .30

 54רח' ירמיהו הנביא  11חלקה  54536גוש  601מגרש  011-101551, תב"ע 0רמב"ש ג'
 מעון יום. סטאטוס:

 .שנים 12-ל זכות שימוש במבנה עירוני  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
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 341604154ע"ר  -רשת חינוך לגיל הרך  –יובלים  .31

רח' חולדה  51-50חלקה  54301גוש  3111310א' מגרש  061, תב"ע בש/1רמב"ש ג'
 הנביאה

 מעון יום.   סטאטוס:
 שנים. 12-וש במבנה עירוני להקצאת זכות שימ בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341644054ע"ר  -1קהילת שבט אחים רמת בית שמש ג' .35
 רח' חולדה הנביאה 51-50חלקה  54301גוש  3111310א', מגרש  061בש/ 1שכונה ג'

 .לרוכשים חדשים עבור קריית וולפסון -ביכ"ס סטאטוס:
 .מ"ר  מעל מעון יום 052 וניזכות שימוש במבנה עיר  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341604465ע"ר  –ויזניץ קוסוב  .34
 רח' נתן הנביא  01חלקה  54306, גוש 306מגרש חלק מ א'061, תב"ע 1ג'

 ישיבה ובית מדרש.  סטאטוס:
 וזכות שימוש בפרוגרמה.מ"ר  1522הקצאת קרקע  בקשה:

 פרסום.מאושר למילוי חוברת ו החלטה:
 

 341631451 ע"ר -ביכ"ס עטרת יוסף .33
 13דבורה הנביאה רח'  05חלקה  54306גוש  354א' חלק ממגרש  061, בש/1רמב"ש ג'
שטח  -0מ"ר שהתקבל ממשרד הדתות עבור ביכנ"ס בשכונה ג' 152מבנה יביל  סטאטוס:

  מ"ר. 092קרקע 
 .זכות שימוש במבנה עירוני  בקשה:

 ת ופרסום.מאושר למילוי חובר החלטה:
 

 341416450ע"ר  –כולל וישכם אברהם בבוקר  .36
  6,4רח' הנביא עובדיה  53,56חלקה  54501גוש  311-4א', מגרש  061בש/ 1שכונה ג'

 .בעלזא -לרוכשים חדשים -ביכ"ס סטאטוס:
 מ"ר. 522מ"ר0 זכויות בנייה  052גג גנ"י   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341645115ע"ר  –ן נחלת שלמה זלמ .31
 רח' דבורה הנביאה  01חלקה  54306גוש  351א', מגרש  061בש/ 1שכונה ג'

 .עדת ירושלים -לרוכשים חדשים -ביכ"ס סטאטוס:
 .022%מ"ר0 זכויות בנייה  592קרקע   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341144455ע"ר  –בית כנסת יוצאי חברון -עמותת משכן דעיאל  .34
  16רח' מרים הנביאה  55חלקה  54304גוש  354א', מגרש  061בש/ 1שכונה ג'

 .חברון -לרוכשים חדשים -ביכ"ס סטאטוס:
מ"ר ועזרת נשים+  952-מ"ר מבנה עירוני ואופציה להרחבה ל 052-זכות שימוש ב  בקשה:

 .מ"ר 622סה"כ  -מ"ר 952השלמת בנייה של מרתף בשטח 
 .והסדרה חוזית מול משהב"ש ופרסום מאושר למילוי חוברת החלטה:

 
 341630611ע"ר  –אביר יעקב לישרים  .35

  הנביא עובדיהרח'  11חלקה  54303גוש  315א' מגרש  061, תב"ע בש/1רמב"ש ג'



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש  
 
 

11 
  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

20- 6622099 פקס' 20-6622099טל'   
 9נחל שורק כתובת המשרד: 

 15:22-19:22 6:22-10:22רביעי  6:22-10:22שני  -קבלת קהל 

 אגף ההנדסה
 אדריכלית העיר

 
 

  בית ספרדי מרכזי. סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  969הקצאות קרקע בשטח של   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341640031ע"ר  -ה ותפילה דחסידי ברסלב רמב"ש ג'תור .61
 רח' יונה בן אמיתי  15חלקה  54301גוש  314א' מגרש  061, תב"ע בש/1רמב"ש ג'
  בית כנסת נעימות הנחל נוסח ספרד. סטאטוס:

מ"ר זכויות בנייה  522הקצאת קרקע לבית כנסת בית מדרש ומקווה בשטח   בקשה:
022%. 

 וברת ופרסום.מאושר למילוי ח החלטה:
 

 341146511ע"ר   –ישיבת תורת הנחל  .60
 , רח' דבורה הנביאה54306גוש  356/א', חלק ממגרש 061, תב"ע בש/1רמב"ש ג'
 : ישיבה קיימת באור שמח.סטאטוס

 .כיתות מבנה עירוני 9-זכות שימוש בו דונם 1הקצאת קרקע : בקשה
 .למילוי חוברת ופרסוםמאושר  החלטה:

 
 341351653ע"ר  -זיו יהודה -מוסדות אלישתבע .61

 13דבורה הנביאה רח'  05חלקה  54306גוש  354א' חלק ממגרש  061, בש/1רמב"ש ג'
 גמ"ח. ופעילותכולל מוסדות דת0  סטאטוס:

 מ"ר. 022  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
 341335455ע"ר  -מוסדות שערי תפילה רמת בית שמש .65

  הרב שלמה זלמן אויירבךרח'  031חלקה  54154גוש  010מגרש  046, תב"ע בש/5מ'
 .190החלטה בהתנגדות מוועדה מס'  סטאטוס:

כולל מ"ר מעל גני ילדים0  052ביכ"ס לזכות שימוש והשלמת המבנה משלב שלד   בקשה:
 ה על פי הזכויות בתב"ע.אופציה להגדל

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 134111534ע"ר  -ביכ"ס קהילת האלה .64
רח' הרב שלמה זלמן  030חלקה  54154גוש  015מגרש חלק מ 046, תב"ע בש/5מ'

 אויירבך 

  .רשימות רוכשים -בית כנסת סטאטוס:
 .022%מ"ר זכויות בנייה  522קרקע למבנה בשטח   בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 עמותה בהקמה – בתי כנסת אמרלד הייטס ואמרלד גרדנס .63
 רח' הרב מרדכי אליהו 41חלקה  41151גוש  111מגרש  040יים, תב"ע בש/משקפ

  בית כנסת ספרדי. סטאטוס:
 מ"ר. 052הקצאת שטח למבנה זמני זכויות בנייה   בקשה:

מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך תיאום מקום יאושר בתשריט מול  החלטה:
 אגף ההנדסה.

 
 341651110 ע"ר -רמת הרואה .66

 רח' הרב מרדכי אליהו 41חלקה  41151גוש  111מגרש  040תב"ע בש/ משקפיים,
  בית כנסת אשכנזי. סטאטוס:

 מ"ר. 052הקצאת שטח למבנה זמני זכויות בנייה   בקשה:
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מאושר למילוי חוברת ופרסום קצר וארוך תיאום מקום יאושר בתשריט מול  החלטה:
 אגף ההנדסה.

 
 341341300ע"ר  -מוסדות ישועות משה  .61

 רח' אביי 44חלקה  54345גוש  104מגרש  011-1114151, תב"ע 0ונה ד' שכ
 מקווה ומעון יום. 0בית מדרש בית כנסת0 ישיבה גדולה0 סטאטוס:

 מ"ר. 022%דונם זכויות בנייה  1.9הקצאת קרקע בשטח של  בקשה:
  מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
  341636546ע"ר  –דרכי רחל בית שמש  .64

  רבינארח'  15חלקה  54345גוש  111מגרש  011-1114151, תב"ע 0שכונה ד'
 כיתות. 9מעונות יום  סטאטוס:

 + השלמת המבנה משלב שלד. כיתות מעון 9-שנים0 ב 12-זכות שימוש ל  בקשה:
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:

 
 341611561ע"ר  -מאורי החיים בית שמש  .65

 רח' רב חנן 11חלקה  41154גוש  105ק ממגרש חל 011-1166530, תב"ע 1שכונה ד' 
 מקווה ומעון יום. 0בית מדרש בית כנסת0 ישיבה גדולה0 סטאטוס:

 בחורים. 022ישיבה קטנה עם גיל עד לרשת קיימים מוסדות 
 מ"ר. 022%דונם0 זכויות בנייה  1.9הקצאת קרקע בשטח של  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 341456341ע"ר  -ארגון זה לזה .11
 רח' רב עמרם 011חלקה  54140גוש  315-301מגרש  011-1115355תב"ע  5ד' 

 בית זה לזה ליתומים ואלמנות.מוסדות רווחה וחסד0  סטאטוס:
 .0022% זכויות בנייה דונם 1: קרקע  בקשה

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה
 

 341005101ע"ר  -מוסדות נווה צבי -תקווה לילד  .10
 רח' רב כהנא 011חלקה  54140גוש  315מגרש  011-1115355, תב"ע 5כונה ד' ש

 חינוך מיוחד לשיתוק מוחין. -מוסדות נווה צבי סטאטוס:
 .מתחם טיפולי לגיל הרך לבניית  022%זכויות בניה  מ"ר 1909 -הקצאת קרקע  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 .341104511ע"ר  –י לבעל צרכים מיוחדיםמרכז חינוכי שיקומ –שיח סוד  .11
  6חלקה  54341גוש  105חלק ממגרש  011-1141331, תב"ע 4ד'

 מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים.  סטאטוס:
 .019דונם חלק ממגרש  1הקצאת קרקע בשטח של  בקשה:

 מאושר למילוי חוברת ופרסום. החלטה:
 

 
_______________ 

 טמיקי גסטווירעו"ד 
 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 

 יעל היימן רשמה:
 נוכחים : תפוצה
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