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 231פרוטוקול ועדת הקצאות 

 13/33/22-המתאריך 
 

 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 

 סגן מנהל אגף חינוך -מר מנחם ברוכמן
 אדריכלית העיר –אדר' יעל היימן 

 
 מבני ציבור .2

 
 התנגדויות .א

 

 503555035ע"ר  שערי תפילה מוסדות .2
 נחל לוז/נחל גילהרח'  30, חלקה 33122גוש  333מגרש  038מי/במ/ תב"ע

 : בית כנסת, סטאטוס
 .קומות 0-מ"ר, ב 052גג מבנה עירוני זכויות בניה : בקשה

מתנגדים: חינוך העצמאי, וועד הורים בית הספר בית שלום, עמותת מים טהורים כולם 
 lawbrozo@lombrozo-adv.co.il, 2500099010 -עו"ד אורי לומברוזומיוצגים ע"י 

 .adv.co.il-hagai@lombrozo, 2500909960 -יועמ"ש החינוך העצמאיחגי זפרני 
 mikveyr@gmail.com, 20-0269990 -עמותת מים טהורים -רוזנברגיחזקאל   
 2500099509 -יו"ר עמותת מים טהורים -יוסף פלר  
 2500910015 -מנהל בי"ס בית שלום -צבי וינברג  

והן את את וועד ת"ת בית שלום. הוסיף על  עו"ד לומברזו מייצג את מקווה מים טהורים .א
 וגשה:הההתנגדות הכתובה ש

דור זה במגרש קיימים מספר מוסדות ונדרשת ראיה מערכתית למוסדות שיכולים ל .1
 .עם זה

למקווה נדרש שטח חניה וכן גישה חופשית לנשים, ביהכ"ס יקשה על השימוש של  .0
 הנשים במקווה באופן צנוע.

מאפשרת אופציה לא בית הספר בתהליך של התרחבות והפתרון לבנייה על גג המבנה  .9
לגידול המוסד. בניית בי"כ על גג המבנה תמנע את גידול המוסד דבר שיאלץ את 

 ש.העירייה לבנות בי"ס חד

ובתקנון  999בהליך ההקצאה נפל פגם משום שההקצאה פורסמה לפי תב"ע מי/במ/ .0
 התב"ע השימוש המופיע במגרש הוא בית ספר והעירייה לא שינתה את הפרוגרמה.

 . צתנדרשת התאמה לפרוגרמה העירונית ומעבר לה הבקשה לתוספת ייעודים מאול .5

 עירוב שימושים בין ביכ"ס לבי"ס אינו מוצלח. .9

 עירוב שימושים ראוי. נובין מבוגרים וילדים אי עירוב .0

מאחר והמקווה מעוניין בפינוי אחד המבנים היבילים של גני עץ הדעת לצורך ביצוע  .9
שבקומה הנוספת שתבנה במבנה הת"ת יאפשרו פתרון לגנים  הצעההועלתה  ,החנייה

 של עץ הדעת, בניית ביכ"ס מונעת את האפשרות למימוש החנייה למקווה.

יש להתאים בין  -ר בקהילה קטנה שלא מצדיקה הקצאה של שטח גדול כ"כמדוב .6
 גודל הקהילה להקצאה.

פני שמואל אולם הפעילות שלה רק בקומת קרקע בביכ"ס הקהילה היום משכירה  .12
 ולכן לא ראוי להקצות שטח כ"כ נרחב. .בסופי שבוע
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 הקצאה על גג של מבנה בי"ס הינה הקצאה תקדימית. .11

התנגדות גם אם הנהלת הת"ת  להציגיה"ס הינו בעל עניין וזכותו וועד ההורים של ב .10
פעלה שלא כשורה במתן הסכמה להקצאה זו. מטרת הוועד לפקח על פעילות 

 ההנהלה.

 שנה. 10הוועד הינו וועד נבחר ומעורב בפעילות ביה"ס מעל  .19

 מטעם המקווה הוצגו טעונים ע"י יחזקאל רוזנברג: .ב

 -נון לפתוח את המקווה לקהל הרחב בר"ח אלולהתכ –למקווה קיים היתר בנייה  .1
 הבקשה הוגשה בשם עיריית בית שמש.

באופן  העמותה נענתה לפנייה מצד העירייה למיקום פנימי יותר בתוך המגרש .0
 שמתחשב בשאר הפונקציות שבמגרש.

 בתכנון הכולל של המגרש היתה התייחסות למעבר הולכי רגל בין נחל גילה ונחל לוז .9
שילוב ביה"ס יפגע בצניעות של  -קסימאלית של נשים אל המקווהלשם נגישות מ

 הנשים.

 מטעם ביה"ס הוצגו טיעונים ע"י הרב ויינברג: .ג

 שנים כמנהל חינוכי. 9הרב ויינברג נכנס לתפקיד לפני  .1

 שנים. 9הסיכום בין ביהכ"ס נעשה עם מי שמילא את התפקיד לפני  .0

יכום שנסגר בין המנהל החינוכי לא ידע על הס הראשי  שהוא המנהל סהמנהל יוליא .9
 הקודם לבין רב בית הכנסת.

 -וגשההמייצג את החינוך העצמאי הוסיף על ההתנגדות הכתובה ש -עו"ד זעפרני .ד

מטרת ההקצאה לא עולה בקנה אחד עם השימושים המופיעים בתקנון תב"ע  .1
 .999מי/במ/

ביכ"ס יכול  שימוש שלבנות ו 622-אותו המגרש למעלה מבבית הספר לבנות הנמצא ב .0
לגרום לבעיות של צניעות במהלך שעות הלימודים כגון שיעורי התעמלות, שעורי 

 זמרה וכד'.

שימוש של ביכ"ס יכול לגרום לחיכוכים של צניעות במהלך השבת במקביל לפעילות  .9
 תנועת הנוער "בתיה" המתקיימת בשטח ביה"ס.

 שאינם בריאים.בנות עשויה ליצור מתחים  סבסמיכות לבי" כניסה של גברים .0
 .yonahs@gmail.com, 2509050099 -בית הכנסת גבאי סדברטסיונה  משיבים: 
  gmail.com@0192950,  2509092201 -עו"ד שלמה אייזנשטיין 

 לה:עו"ד אייזנשטיין מייצג את עמותת שערי תפי .א

 כאשר אין סיבה לכך. 029קיים רצון ליצור מצג של אנדרלמוסיה במגרש  .1

 ההתנגדות של המקווה בנושא צניעות יכולה לקבל פתרון תכנוני. .0

 ההתנהלות הן מצד המקווה והן מצד ת"ת בית שלום אינה הגונה מהסיבות הבאות: .9

רש יחד למקווה אין היתר מושלם ואין הקצאה מושלמת ולכן אין לו זכויות במג .א
עם זאת המקווה פנה לעמותת שערי תפילה בתביעה שאם הם לא יחתמו על 

עמותת המקווה תגיש התנגדות ₪ מליון  0מסמך התחייבויות שונות בגובה של 
 להקצאה לביה"כ.

הסכם לגבי הקצאת הגג לטובת ביה"כ וכן נציג אגף בית שלום חתם על ת"ת  .ב
 החינוך הסכים לכך שניתן להקצות את הגג.

 ב יונה סדברטס גבאי בית הכנסת:הר .ב

 קיום.-קיים דו קיום למופת בשכונה אין סיבה להפר את החיים בדו .1

 משפחות מתפללים. 122-לעמותה למעלה מ .0

 דוברי אנגלית. -אופי ביה"כ ציבור אנגלוסקסי .9
 

  

mailto:yonahs@gmail.com
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  החלטת הוועדה:
 הועדה תקבל החלטה בישיבה הקרובה

 
 

  503513255כרם ישראל רמב"ש ע"ר  .1
 .5נחל נעם  30חלקה  33122גוש  333מגרש  038מי/במ/ רמב"ש א'

 :בית כנסת הכולל פעילות מלאה בכל השבוע.סטטוס
 מ"ר מעל גג תלמוד תורה אבי עזרי. 922:זכויות בניה בקשה

 .ועו"ד חגי זפרני : חינוך העצמאי, מיוצגים ע"י עו"ד אורי לומברוזומתנגדים
 lawbrozo@lombrozo-adv.co.il, 2500099010 -עו"ד אורי לומברוזו

 .adv.co.il-hagai@lombrozo, 2500909960 -יועמ"ש החינוך העצמאיחגי זפרני 
 וגשה:העו"ד לומברזו הוסיף על ההתנגדות הכתובה ש .א

במגרש קיימים מספר מוסדות ונדרשת ראיה מערכתית למוסדות שיכולים לדור זה  .1
 זה. עם

ובתקנון  999בהליך ההקצאה נפל פגם משום שההקצאה פורסמה לפי תב"ע מי/במ/ .0
 התב"ע השימוש המופיע במגרש הוא בית ספר והעירייה לא שינתה את הפרוגרמה.

 נדרשת התאמה לפרוגרמה העירונית ומעבר לה הבקשה לתוספת ייעודים מאולצת.  .9

 עירוב שימושים בין ביכ"ס לבי"ס אינו מוצלח. .0

 עירוב שימושים ראוי. אינווב בין מבוגרים וילדים עיר .5

 הקצאה על גג של מבנה בי"ס הינה הקצאה תקדימית. .9

 -וגשההמייצג את החינוך העצמאי הוסיף על ההתנגדות הכתובה ש -עו"ד זעפרני .ב

מטרת ההקצאה לא עולה בקנה אחד עם השימושים המופיעים בתקנון תב"ע  .1
 .999מי/במ/

שימוש של ביכ"ס יכול ו בנות 622-מגרש למעלה מאותו בבבית הספר לבנות הנמצא  .0
לגרום לבעיות של צניעות במהלך שעות הלימודים כגון שיעורי התעמלות, שעורי 

 זמרה וכד'.

שימוש של ביכ"ס יכול לגרום לחיכוכים של צניעות במהלך השבת במקביל לפעילות  .9
 תנועת הנוער "בתיה" המתקיימת בשטח ביה"ס.

 בנות עשויה ליצור מתחים שאינם בריאים. סבסמיכות לבי"כניסה של גברים  .0
 yuvaleah@gmail.com -יובל מלמד נציג בית הכנסת משיבים: 
 חיים קבלקין גבאי 

 shkinory@gmail.com-גבאישלום כינורי  
  gmail.com@0192950,  2509092201 -עו"ד שלמה אייזנשטיין 

 :כרם ישראלעו"ד אייזנשטיין מייצג את עמותת  .א

כאשר אין סיבה לכך השכונה היא  029קיים רצון ליצור מצג של אנדרלמוסיה במגרש  .1
 חרדית ומדובר בקהילות חרדיות הקיימות במקום שזקוקות למבנה לביה"כ.

"ס פרושים, ביכ"ס של הרב דוידוביץ וקהילת ביכ -תי כנסיותב 9קיימים במגרש  .0
ביאלה ואין כלל בעיה או התנגשות עם התפקוד השוטף של ביה"ס של הבנות במקום 

 ולכן לא ברור מדוע מוגשת ההתנגדות להקצאה.

הנהלת הת"ת אבי עזרי אינה מתנגדת כלל להקצאה ועל כן אין עילה לקבלת  .9
 ההתנגדות.

 קומה שלישית הינו שימוש מיטבי בקרקע.קומות ובניית  0מדובר בת"ת של  .0

 ביכ"ס קיים גם כיום במבנה סמוך לתלמוד תורה. .5

אין התנגשות של בתי הספר של הבנים במגרש לבין ביה"ס של הבנות של החינוך  .9
 העצמאי.

mailto:hagai@lombrozo-adv.co.il
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 נציג העמותה. -הרב חיים קבלקין .ב

ן ארגון בתיה פועל בשבת וגם כיום אין התנגשות בין הפעילות של בית הכנסת לבי .1
 הפעילות של בתיה.

 נציג העמותה. -הרב שלום כינורי .ג

 ביהכ"ס משרת את הקהילה הליטאית ופועל כבר היום בתוך הת"ת. .1

י ואין כאן אצמעציבור המתפללים הוא שבנותיו לומדות בביה"ס של החינוך ה .0
 ות בין אוכלוסיות שונות.שהתנג

 ביצירת סיכסוכים. יש כאן קהילה שיוצרת חיבורים ומאחדת בין קהלים ואין עניין .9
 
 

 הועדה תקבל החלטה בישיבה הקרובה החלטת הוועדה: 
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  503512333ע"ר  -מוסדות מאיר לשמואל .3

 20רח' בן איש חי  32חלקה  5535גוש  335מגרש  283מחסיה תב"ע בש/
 : מעון יום. סטטוס
 : זכות שימוש במבנה עירוני, קיים בדירות בשכונה.בקשה

 : מתנגדים
הגיש בקשה נגדית  - m@rdm.co.il -רשת דובדבןמנכ"ל  –מארק אזואלוס עו"ד  .א

 .כי אינו מתכוון להגיע לדיוןלאחר הזימון מייל להפעלת מעון אולם שלח 

 99901100-250מנהל בקרה מטעם רשת נאות מרגלית  –ית חגי דנינו לרשת נאות מרג .ב
o.ilmargalit.c-hd@neot 

רשת נאות מרגלת מבקשת להבהיר כי גם היא מבקשת זכות שימוש במעון אולם אין 
 לה התנגדות כי רשת מוסדות מאיר לשמואל יפעילו את המעון בשכונת מחסיה.

 -הנימוקים הבאים מציגים את היכולת של רשת מרגלית להפעיל מעון בעיר
מעון בדירה בשכונת מנוחה ונחלה הסמוכה ברח' בית  0229הרשת מפעילה משנת  .1

 ישראל.

 המעון משרת אוכלוסיה מקומית. .0

 הרשת עומדת בקריטריונים של משרד הרווחה. .9

 הרשת הינה ותיקה מאוד בתחום. .0
 זומנו ולא הופיעו לדיון –הרב יוסף חממי  -ביכ"ס תימנים .ג

 dflaw1@gmail.com, 206660519-עו"ד דוד פבר משיבים:

 gilkarov@gmail.com, 252-0120016 -אבא גיל קרוב נציג העמותה

 להתנגדויות.עו"ד דוד פבר מייצג את העמותת מאיר לשמואל ציין את התייחסותו  .א

 שנים. 9-עמותת מוסדות מאיר לשמואל פעילה במקום למעלה מ .1

ן איש חי וברח' ילדים ברח' ב 92-דירות עבור כ 0-העמותה מפעילה כיום מעונות ב .0
 פעילות העמותה לכלל ילדי השכונה. -חפץ חיים

 .ייעוד המגרש הינו מבני ציבור ומעונות יום ולכן תואם את ההקצאה .9

 מעונות בשכונה םלרשתות שהגישו בקשות נגדיות לא קיימי .0

ת מגזר מסוים ולכן אינה נותנת מענה לכלל צורכי רתרשת נאות מרגלית מש .5
 השכונה.

ה מצד ביה"כ הקיים כיום בשטח הינה בעייתית כיוון שבית ההתנגדות להקצא .9
הכנסת פלש שלא במסגרת היתר והפעילות שלו בשטח היא במסגרת עבירת 

 וחריגת בנייה. 
 

  הוועדה: עמדת 
 מדובר בשטח ציבורי ביעוד מעון הנדרש לכלל תושבי השכונה. .1

 השכונה התבססה והדרישה למעון הינה חיונית. .0

 עונות בשכונה לשביעות רצון התושבים.עמותה זו מפעילה מ .9

הן מבחינת מוסדות חינוך  נההשטחים החומים אמורים לתת פתרונות לכלל תושבי השכו .0
 ורווחה.

לרשת נאות מרגלית האפשרות להגיש בקשה במסגרת הגשת הבקשות העירונית לתקצוב  .5
 והפעלת מעון מול משרד הרווחה.

הוועדה מאשרת את ההקצאה להמשך הוועדה דוחה את ההתנגדות.  החלטת הוועדה:
 הליך לחתימת חוזה.

 
 

mailto:hd@neot-margalit.co.il
mailto:hd@neot-margalit.co.il
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 סיום פרסום שני .ב

 503832322ע"ר  -לשמה תורה מוסדות .2
  5, יחזקאל הנביא 252, חלקה 33355, גוש 833, מגרש 231-3233251תב"ע , 2רמב"ש ג'
 : בית כנסת. סטאטוס

 שנה. 05-הקצאה ל. בנייה 022%מ"ר שטח  1222: בקשה
 , מאחר ולא הוגשו התנגדויות.ת חוזהמאושר לחתימ :החלטה
 
 מבני חינוך .1

 

 התנגדות: .א
 

ת"ת  -238323סמל  – 503350533ע"ר  – ישיבת אהלי מנחם חב"ד בית שמש  .2
 מעין החינוך התורני בעלות-חניכי הישיבות

  053תב"ע מי/במ/ – 333חלק ממגרש 
 .בנייה עבור ישיבה 122%דונם ס"ה  0קרקע  סטאטוס:
ות הוזמן אוריאל ביטון המייצג את השכנים אך לא הופיע. תלונות להתנגדוי מתנגדים:

 אלא שיקום נוער. התושבים התייחסה לכך שהמוסד אינו משרת את ילדי המקום 
 עמדת המשיבים לגבי הצורך בהמשך קידום ההקצאה:

 .2529092022 -יוסף רייניץ מנהל: משיבים
 שר.מעוניינים לבנות במקום ישיבה עבור נוער מתמודד נו .1

 .תלמידים 02-52אחה"צ כ 15:22הישיבה עובדת במקום כל יום עד שעה  .0

המוסד שינה את אופיו אך משרת את תושבי העיר ומופנים למוסד ילדים ע"י  .9
 סים של אגף החינוך."קב

 למוסד קיים סמל מוסד. .0

 שנה עוד לפני אכלוס השכונה. 10-המוסד קיים כבר בפועל כ .5

 .שנים 9המוסד מתחייב לבנות תוך  .9
 : המוסד נדרש כפתרון עבור נוער מתמודד.עמדת הוועדה

 אגף הרווחה מכיר במוסד ונעזר בו כפתרון חינוכי.
 .להמשך הליך מול מחלקת נכסים מאושרהועדה דוחה את ההתנגדות : ת הוועדההחלט

 
 בקשות חדשות .ב

 

 גני בת מלך – 503355353ע"ר  –למען תורה לשמה  .2
 35, רח'רבי אלעזר 15, חלקה 5531, גוש 053/מי/במ, תב"ע 323רמב"ש ב' במגרש 

 599029, 599011, 599006: גני בת מלך סמלי גנים: סטטוס
 : זכות שימוש במבנה גנ"י.בקשה

 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה
 

 523233383חל"צ  –בית יעקב דרכי רחל  .1
  1רח' האדמו"ר מבעלזא  –א'  053תב"ע מי/ – 328רמב"ש ב', מגרש 

 .160069כיתות במבנה ביה"ס לסמינר דרכי רחל סמל מוסד:  9: וססטאט
 (91/29/0210: זכות שימוש במבנה ביה"ס. )חוזה מסתיים בבקשה

 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה
 

 503553581ע"ר  –מוסדות בנות ישראל  .3
  23רח' נחל שורק  –א' 035, תב"ע בש/13, חלקה 33123, גוש 521רמב"ש א', מגרש 

 010096: סמינר בנות הרמה סמל מוסד: סטאטוס
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 .: זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"םבקשה
 : מאושר למילוי חוברת ופרסום.החלטה

 
 גני תפארת החיים 503335522ע"ר  –נר דוד רמלה  .3

 83חלקה  5131גוש  5רח' רביצקי  285בש/, 1333מגרש בית שמש, 
 .00096גני ילדים תפארת החיים סמל  סטאטוס:

זכות שמוש במבנה גן ילדים. העברה ממרכז גני ילדים שע"י רשת מעיין החינוך  :קשהב
 התורני.
 למילוי חוברת ופרסום. מאושר: החלטה

 
 גני תפארת החיים 503335522ע"ר  –נר דוד רמלה  .5

 83חלקה  5131גוש  5רביצקי רח'  285בש/, 1333מגרש בית שמש,  
 .159959גני ילדים תפארת החיים סמל  סטאטוס:

זכות שמוש במבנה גן ילדים. העברה ממרכז גני ילדים שע"י רשת מעיין החינוך  :בקשה
 התורני.
 למילוי חוברת ופרסום. מאושר: החלטה

 
 503318853ע"ר  –תו"מ )תורה ומדע( תורת אליהו  .8

 10, רח' נחל ערוגות 13, חלקה 33120ח', גוש 035, תב"ע בש/131רמב"ש א', במגרש 
  .559906, 559990, 559965ילדים תורת אליהו סמל גני  סטאטוס: 

 : זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם.בקשה
וואן פרט לפינוי קר -קצר +ארוך לשנת תשע"ח למילוי חוברת ופרסום מאושר: החלטה

 .כנית למבנה הקבעע"פ תהנדרש לצורך בינוי 
 

 סיום פרסום שני .ג
 

 550335355ע"ר -גני ילדים ומעונות יום בית יעקב .2
 , רח' יונה בן אמיתי32חלקה  33352, גוש 838מגרש , 231-3233251תב"ע , 2רמב"ש ג'
 : גן ילדים, סמל חדש. סטאטוס

 : מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 503221823ע"ר -עץ הדעת .1

 ואל הנביא, רח' י252חלקה  33355, גוש 812מגרש , 231-3233251תב"ע , 2רמב"ש ג'
 . 006009, 006015, 006995, 006909גן ילדים,  סטאטוס:

 : מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 503555531ע"ר -י.ח.צ. גני ילדים .3

 , רח' יונה בן אמיתי32חלקה  33352, גוש 838מגרש , 231-3233251תב"ע , 2רמב"ש ג'
 )נטע שעשועים(, סמל חדש.  : גן ילדים בית בגןסטאטוס

 : מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה
 

 503212551ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני .3
  1, רח' רבי מאיר בעל הנס 25חלקה  5532, גוש 053, ת.ב.ע מי/במ/338רמב"ש ב' , מגרש 

 (50)נהר הירדן 
 100250בי"ס מגן אבות בנות:  :סטאטוס
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 592101650ע"ר -: העברת בעלות מרכז מעיין החינוך התורניבקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 503212551ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני .5

, רח' הצדיק משטפנשט 32חלקה  33120י', גוש 035, ת.ב.ע בש/0332רמב"ש א', מגרש 
3  

  511096בי"ס בנות הדסה:  :סטאטוס
 592101650ע"ר -ז מעיין החינוך התורני: העברת בעלות מרכבקשה

 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה
 

 503523338ע"ר -בית יעקב רמה ג', מרכז החינוך העצמאי .8
 5, רח' אחיה השילוני 33חלקה  33358, גוש 825מגרש , 231-3233251תב"ע , 2רמב"ש ג'
 כיתות, סמל חדש.  19כיתות מתוך  10: בי"ס סטאטוס

 שימוש מוסד חינוך.: מבנה עירוני לבקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 503353555ע"ר -גני ילדים ומעונות יום בית יעקב .2

 10, רח' שפת אמת 33, חלקה 5303ב', גוש 53, תב"ע בש/במ/28קריה, מגרש ב.צ.
 כיתות גן סמלים חדשים.  0: סטאטוס

 : מבנה עירוני לשימוש מוסד חינוך.בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 503212551ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני .0

 א'22, רח' נחל רפאים 32, חלקה 33122, גוש א'038/בש, תב"ע 332רמב"ש א', מגרש 
  .066091: בי"ס "אורחות אימותינו" סמל מוסד סטאטוס

 מ"ר להנחת מנדי"ם. 1,222: קרקע בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 שרנסקי 503555083"ר ע-סמינר בית יעקב למורות אור שרה .5

 28, רח' בן איש חי 33, חלקה 5535, גוש 321, מגרש 283/בש מחסיה, תב"ע
  .592956: בי"ס תיכון לבנות סמל מוסד סטאטוס

 מ"ר להנחת מנדי"ם. 522: קרקע בקשה
 .מאושר לחתימת חוזה :החלטה

 
 הבהרה לפרוטוקול  .ד

 
 503532522מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש ע"ר  .2

 18חלקה  5531גוש  053תב"ע מי/במ/  322מב"ש ב' במגרש ר
 .110אושר בוועדה מס'  -0202גנים ובית ספר יסודי לבנים. חוזה חתום עד שנת  סטאטוס:

 909092, 909069, 001590, 009099, 000960להוסיף לחוזה את הגנים סמלים: : בקשה
 010060לסמל  092119 -מוכן להחליף את סמל בי"ס  )נוסח הפרסום "לבי"ס ולגנים"(

 )ההחלפה עקב המעבר(
 מאושר נספח להסכם : החלטה

 
 503532522מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש ע"ר  .1

 18חלקה  5531גוש  053תב"ע מי/במ/  322רמב"ש ב' במגרש 
 .110אושר בוועדה מס' . דונם לבנית מוסדות חינוך לקהילת ויזניץ 0קרקע  סטאטוס:
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. גנים 9+ כיתות 19 משרד החינוך. במבנה שלשימוש זכות  מ"ר 0,052 : ת"ת בניםבקשה
 היה פרסום ראשון ושני.

מאחר והתקבלו הפרוגרמות  110מבטלים הקצאה קודמת של קרקע מוועדה  : החלטה
 גנים.  9כיתות+  19במבנה של משרד החינוך. שימוש זכות הליך הקצאה ומאשרים 

 
 503325583ע"ר  -בנות ויז'ניץ

 18חלקה  5531גוש  053תב"ע מי/במ/  322"ש ב' במגרש רמב
 .110אושר בוועדה מס' דונם לבנית מוסדות חינוך לקהילת ויזניץ.  0קרקע  סטאטוס:

 גנים.  9כיתות+  19מ"ר זכות שימוש במבנה של משרד החינוך.  0,052: בקשה
מות מאחר והתקבלו הפרוגר 110: מבטלים הקצאה קודמת של קרקע מוועדה החלטה

 גנים 9כיתות+  19במבנה של משרד החינוך. שימוש הליך הקצאה זכות ומאשרים 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 

 יעל היימן רשמה:
 נוכחים : תפוצה
   :העתק

 
 
 


