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 העיר אדריכלית

 

 111ועדת הקצאות  
 11.11.11 מתאריך

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

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

 
 סיום פרסום ראשון .א
 

 187581111ע"ר  – אדן אהלי יעקב .1
 44הרקפת , 15, חלקה 1115גוש  ,1/51א/57ת/תב"ע בית שמש, 

 .000%מ"ר  0000זכויות בנייה  מרכז טיפול לאוטיסטים :סטאטוס
 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה

 : מאושר לפרסום שני.החלטה
 

 187514071ע"ר – אינך יותר לבד -א.י.ל  .1
 18, חלקה 54151גוש , 171שכונה מ', מגרש 

 .מ"ר שירות 000-מ"ר שטח עיקרי ו 0900כויות בניה ז ,מרכז קהילתי :סטאטוס
 שני מאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום ראשון. לפרסום אישור: בקשה

 : מאושר לפרסום שני.החלטה
 

 סיום פרסום שני .ב
 
  187771140 ע"ר – ב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה"מלב .1

 44הרקפת , 15, חלקה 1115גוש  ,1/51א/57ת/בית שמש, תב"ע 
 .000%מ"ר  000בקשיש זכויות בנייה מרכז טיפול  :אטוססט

 .שנימאחר ולא היו בקשות נגדיות בפרסום חתימת חוזה ל אישור: בקשה
 חתימת חוזה.: מאושר להחלטה

 
  187557871ע"ר  – של יהודי אתיופיה צ'יןאורית  .1

 מ"ר( 117) 15אילן בר רח'  ,40חלקה חלק מ  ,1155גוש 
 מ"ר. 050קרקע לביכ"ס,  סטאטוס:

 .שניבפרסום התנגדויות מאחר ולא היו  שנה 05 –הקצאה ל : אישור בקשה
 מאושר להמשך הליך לאחר הצגת יכולת כלכלית. :החלטה

 
 411מגרש  -111תיקון מהחלטת פרוטוקול מס' 

 
 בקשות חדשות .ג

 
 –( 05עמותת קהילת האדמו"ר משומרי אמונים בירושלים )רחוב מאה שערים  .1

 187715114 ע"ר

, רח' קדושת אהרון/אוהל 51 , חלקה1111/א, גוש 815, תב"ע מי/411ב"ש ב', מגרש רמ
 יהושע

  .בית כנסת סטאטוס:
 זכויות בנייה. 000%, מ"ר 000 -כשטח : בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפבכלמילוי חוברת ופרסום, מאושר  :החלטה
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  877581111 ע"ר – ישיבת זכרון יעקב מרכז לחינוך תורני .1 
, רח' קדושת אהרון/אוהל 51, חלקה 1111/א, גוש 815, תב"ע מי/411רמב"ש ב', מגרש 

 יהושע.
  בית כנסת וכולל אברכים. סטאטוס:

 .000%זכויות  מ"ר 099 -כ שטח: בקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפבכלמילוי חוברת ופרסום, מאושר  :החלטה

 
 187147840ע"ר  – עמנואל ע"ש הרב אליעזר כ"ץ ז"ל -יד אליעזר  עמותתברסלב  .5

, רח' קדושת אהרון/אוהל 51, חלקה 1111/א, גוש 815, תב"ע מי/411רמב"ש ב', מגרש 
 יהושע.

 בית כנסת.  סטאטוס:
 .מ"ר 099 -: זכויות בנייה כבקשה

 .מאושר למילוי חוברת ופרסום, בכפוף לחתימת כל העמותות שבשטח על תשריט: החלטה
 
 אישור רה .ד

 
  187140147 ע"ר – הישוב הישן בית שמש לאנשימרכז בנות ירושלים  .1

 17נהר הירדן /א, רח' 815, ת.ב.ע מי/51, חלקה 1111, גוש 411מגרש רמב"ש ב', 
 מ"ר )עיקרי+שירות(.  0,500מ"ר קרקע זכויות בניה של  0,050 : בית ספר.סטאטוס

 רה אישור.: בקשה
 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה

 

 187015111ע"ר  –על טהרת הקודש  בית יעקב הישן .1
  411א', מגרש  815רמב"ש ב', תב"ע מי/

 בנייה. 000%מ"ר,  0050שטח  -: הקצאת קבע לבניית קבע עבור בית ספרסטאטוס
 רה אישור.: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה
 

  187401411ע"ר  – וויזשניץ מאנסי בית שמשמוסדות 
  411א', מגרש  815רמב"ש ב', תב"ע מי/

 מ"ר. 0090בשטח של  -: הקצאת קבע לבניית קבע עבור בית ספרסטאטוס
 רה אישור.: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה
 

  174114187ע"ר  –קרית צאנז  - בחסד מאירים .5
  411א', מגרש  815, תב"ע מי/רמב"ש ב'

 מ"ר שטח. 900: בית כנסת, סטאטוס
 רה אישור.: בקשה

 .תשריט על ת כל העמותות שבשטחוף לחתימפמאושר בכ :החלטה
 

  187455107ע"ר  – ויזניץ אהבת ישראל -על שלושה דברים העולם עומד  .4
  411א', מגרש  815רמב"ש ב', תב"ע מי/

 מ"ר . 090בשטח של  -: בית כנסתסטאטוס
 : רה אישור.בקשה

 .מאושר בכפוף לחתימת כל העמותות שבשטח על תשריט: החלטה
 
 

 כללי: 
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על המבקש יהיה להציג שלט באתר וכן בכניסות או בתיבות הדואר של  -תפרסום הקצאו .1 
 הבניינים הסמוכים לשטח ההקצאה. 

עיתון במקומונים המופצים באיזור זה ולא ברק הקצאה בבית שמש הותיקה תפורסם  .1
צים המופנים במקומורק תפורסם רמת בית שמש שכונות חרדיות ובב הקצאהו "חדש".

 ההקצאה.יזור אב

 אין לקדם בשלב זה הקצאות על גנ"י.עמדת מהנדס העיר כפי שהובהרה בכתב,  עפ"י .5
 
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 המנכ"ל העיריי

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 
 

 יעל היימן רשמה:
 
 
 
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר –מר משה אבוטבול  : העתק

 גזבר העירייה –מר אריה ברדוגו 
 יועמ"ש – עו"ד מיקי גסטווירט

 מנהל מח' נכסים –מר ניסים כהן 
  המבקר העיריי –מר יעקב דהן 

 000ועדה  –טוקולים פרו –תיק ועדת הקצאות  
 
 


