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 111הקצאות  פרוטוקול 
115.151.11 

 
 מנכ"ל  –נוכחים: עו"ד מתתיהו חותה 

 גזבר -מר אריה ברדוגו
 יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט

 אדריכלית העיר -אדר' יעל היימן 
 
 סיום פרסום ראשון 15

 
 מוסדות חינוך 5א

 

 11.102015 –מגן הלב  15
 11, רח' ביאליק 11.1בית שמש, גוש 

 .096069, 096059: גני ילדים סמלים: סטאטוס
 שימוש במבנה עירוני :בקשה

 מאושר לפרסום שני.: החלטה
 
 11.515510 –באר מרים רמת בית שמש  15

 1, רח' האדמו"ר מבעלזא 15, חלקה 1111א', גוש 112, תב"ע מי/510בית שמש, מגרש 
 009909כיתות סמל  9: סמינר לבנות סטאטוס

 זכויות שימוש במבנה  :בקשה
 ום שני.מאושר לפרס: החלטה

 
 גני  חניכי הישיבות 11.112102ע"ר  –שע"י מרכז מעיין החינוך התורני  ילדיםמרכז גני  25

 א10, רח' רבי יהושוע 01, חלקה 1451, גוש 112, תב"ע מי/במ/512בית שמש, מגרש 
 .060005גני ילדים חניכי הישיבות סמל  סטאטוס:

  במבנהזכויות שימוש  :בקשה
 מאושר לפרסום שני.: החלטה

 
 גני  חניכי הישיבות 11.112102ע"ר  –שע"י מרכז מעיין החינוך התורני  ילדיםמרכז גני  55

 א 11, רח' חזון איש 52, חלקה .121/ב גוש .4, תב"ע בש/11בית שמש, מגרש ב5צ 
 .095000סמל  הישיבותגני ילדים חניכי  סטאטוס:

  במבנהזכויות שימוש  :בקשה
 מאושר לפרסום שני.: החלטה

 
 11.112102ע"ר  -"י שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"ינגמרכז  15

 15, רח' אורלוזורוב 04חלקה  11.4בית שמש, גוש 
 .99009גני ילדים סמל:  סטאטוס:

 כיתות. 0גנ"י  במבנהזכות שימוש  בקשה
 מאושר לפרסום שני.: החלטה

 
 11.112102ע"ר  -"י מרכז מעיין החינוך התורני בא"ישעמרכז גנ"י  05

 5, רח' הנורית 21חלקה  .111מש, גוש בית ש
 909559,  000050, 906690. סמלים: 005ממגרש  שהועברו: גני ילדים חנ"מ סטאטוס

 כיתות. 0גנ"י  במבנה: זכות שימוש בקשה
 מאושר לפרסום שני.: החלטה
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    1.1451..1תאגיד  -אור, מרכז החינוך העצמאי חסידית"ת  25 
 2, רח' אור שמח .5חלקה  .121, גוש 11בית שמש, מגרש ב5צ5 

 . 000009בי"ס ת"ת, סמל  סטאטוס:
 .+ מנד"ים בחצרבמבנה כיתות 9 -חינוך: מבנה עירוני לשימוש מוסד בקשה

 מאושר לפרסום שני.: החלטה
 

 1.1451..1תאגיד-מאיר שמעון, מרכז החינוך העצמאי זכרוןת"ת  15
 א'2, רח' אור שמח .5חלקה  .121, גוש 11בית שמש, מגרש ב5צ5 

 . 999090בי"ס ת"ת לבנים, סמל  סטאטוס:
 .+ מנד"ים בחצרכיתות 9 -מוסד חינוך לשימוש: מבנה עירוני בקשה

 מאושר לפרסום שני.: החלטה
 

  1.1451..1תאגיד  -בי"ע גור, מרכז החינוך העצמאי  45
 .1רח' צדקה יהודה  24חלקה  1421, גוש 211מחסיה, מגרש 

  .099090בי"ס לבנות, סמל  סטאטוס:
 .+ מנד"ים בחצרכיתות מהמבנה 00 -מוסד חינוך לשימוש: מבנה עירוני בקשה

 מאושר לפרסום שני.: החלטה
 

 11.121.00 -אבי עזרי ע"י עמותות חכמי הדורות מוסדות 1.5
 .1, נחל גילה 21חלקה  25121, גוש 120תב"ע מי/במ/  5.2רמב"ש א', במגרש 

  6שום בנחל נועם סמל ר–. 000096סמל  הדורותבי"ס חכמי  סטאטוס:
 כיתות+ גנ"י. 9ת"ת  במבנהזכות שימוש  בקשה:
 מאושר לפרסום שני.: החלטה

 
 .11.52444ע"ר  –גור ע"י עמותת בדרכי אבותינו לחינוך וחסד  אידישבי"ע  115

 , רח' בן איש חי  105תב"ע בש/  211מחסיה, במגרש 
 . 500000בי"ס בי"ע אידיש גור סמל  סטאטוס:

 בהתאם לתוכנית שתוגש ותאושר באגף הנדסה. דיםמנ" קרקע להנחת בקשה:
 מאושר לפרסום שני.: החלטה

 
 .11.52444ע"ר  –עמותת בדרכי אבותינו לחינוך וחסד  115

   4, רח' אור שמח 11בית שמש, במגרש ב5צ5 
 990600, 990990סמלים:  ילדיםגני  סטאטוס:

 במבנה + הנחת מנדי"ם. שימושזכות  בקשה:
 ום שני.מאושר לפרס: החלטה

 
 מבני ציבור 5ב

 
 11.1.1242נופי השמש בית שמש ע"ר  קהילת 15

 .1מגרש  112תב"ע בש/ 1 חלקה 1121בית שמש, גוש 
 לבניית בית כנסת. מעון: גג בקשה

 פרסום ראשון ללא התנגדות.  סיום: סטאטוס
 לפרסום שני.  מאושר: החלטה

 
 
 
 

 סיום פרסום שני 15
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  מוסדות חינוך 5א

 גני ילדים מגן ישראל 11.112122ע"ר  –ת בנגב להנחלת ערכי היהדו מרכז 15
  21, רח' הגפן 112, חלקה 1111בית שמש, גוש 

 .500006, 500065גני ילדים סמל  סטאטוס:
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 5חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 
 .121.0011ע"ר  -אבי עזרי ע"י עמותות חכמי הדורות מוסדות 15

 4נחל נועם  21חלקה  25121גוש  120תב"ע מי/במ/  5.2רמב"ש א', במגרש 
 תכיתות + בית מדרש( בניה פרטי 9כיתות גן עירוני עבור מבנה לבי"ס  0בי"ס )גג  סטאטוס:

 למוסדות חינוך כולל ישיבה.
 חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. לחתימת: אישור בקשה

 5חוזה מתלחתי: מאושר החלטה
 

 11.1201.2ע"ר  -מן השמש למעלה 25
 5, רח' רבי מאיר בעל הנס 112, תב"ע מי/במ/5.0, מגרש 11, חלקה 1451רמב"ש ב', גוש 

  000090תיכון בית יעקב סמל מוסד  עירוניזכות שימוש בחלק ממבנה  סטאטוס:
 .ריטש(על פי תעליונה)מחצית קומה ביניים + קומה 

 היו התנגדויות בפרסום שני. ולאמאחר : אישור לחתימת חוזה בקשה
 5חוזה לחתימת: מאושר החלטה

 
 .1410..11ע"ר  -ויזניץבנות  55

 255חלקה  1452רח' בן עזאי5 גוש  .552 מגרש 112בית שמש, תב"ע מי/במ/
 (0+  9כיתות ) 6במבנה,  שימושזכות  סטאטוס:

 .055050+ בי"ס יסודי סמל  990590סמינר סמל  -בית ספר על יסודי 
 חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. לחתימת: אישור בקשה

 5חוזה לחתימת: מאושר החלטה
 

 0.015..11ע"ר  -וכולל לאברכים תורת חיים  ישיבה 15
 , רח' נחל נועם21, חלקה 25121, גוש 120, תב"ע מי/במ/5.2רמב"ש א', מגרש  

 .דים"ר קרקע להנחת מנ"מ 090ישיבה לצעירים  סטאטוס:
 לחתימת חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. אישור: בקשה

 5לחתימת חוזה מאושר: החלטה
 

 בי"ס מאור לציון 11.111411ע"ר  –החינוך התורני  מעייןמרכז  05
 255חלקה  1452רח' בן עזאי5 גוש  .552 מגרש 112בית שמש, תב"ע מי/במ/

 .990000ם סמל כיתות בית ספר יסודי לבני 9במבנה,  שימושזכות  סטאטוס:
 חוזה מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. לחתימת: אישור בקשה

 5חוזה לחתימת: מאושר החלטה
 

  11.121025ע"ר  –עץ הדעת  בית שמש  מוסדות 25
 רח' חפץ חיים  – 105תב"ע בש/ – 2.0חלק ממגרש 

 .090695, 095969סמלים  –כיתות גנים  0: שימוש בקרקע להנחת מנדים סטאטוס
 היו התנגדויות בפרסום שני. ולא: אישור לחתימת חוזה מאחר שהבק

 5חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 11.51224ע"ר  –רמת נחלים  חסד תורת 15

  2, רח' נחל לוז 120, תב"ע מי/במ/.51מגרש 
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 .999060ולבי"ס סמל  905069, 905500: זכות שימוש במבנה לגנים סמל סטאטוס 
 ולא היו התנגדויות בפרסום שני. מאחר: אישור לחתימת חוזה בקשה

 5חוזה: מאושר לחתימת החלטה
 

 .11.25415ישראל ע"ר  נצח מוסדות 45
 10, רחוב רבי יוחנן בן זכאי 5.1בית שמש, מגרש 

 090000קומות לישיבה סמל  0-מ"ר ב 900 בניה: תוספת סטאטוס
 התנגדויות.ה שנדחואחר לחוזה  לחתימת: אישור בקשה

 5וזהח לחתימת: מאושר החלטה
 

 11.152111משה ויז'ניץ בית שמש ע"ר  ישועות מוסדות 1.5
 10חלקה  1451גוש  112תב"ע מי/במ/  511רמב"ש ב' במגרש 

 סמלתלמוד תורה , זמניים -לבי"ס ולגנים מנדיםמ"ר להנחת  0900: הקצאת סטאטוס
090009. 

 מאחר ולא היו התנגדויות בפרסום שני. חוזה: אישור לחתימת בקשה
  5ר לחתימת חוזה: מאושהחלטה

 חידוש חוזה 25
 

 מוסדות חינוך 5א
 

 11.511115ע"ר  -לחינוך תשב"ר ב"ש העמותה* 15
רח'  12חלקה  25121( גוש 1..1י' מגרש 121)בש/ 121תב"ע מי/במ/  121רמב"ש א', מגרש 

 (1)הצדיק משטעפנעשט  11נחל ערוגות 
 .909600, 005069, 000009, 000000, 009090, 009000סמלים:  בי"ס וגנ"י תשב"ר סטאטוס:

 .בי"סזכות שמוש במבנה ה לזחידוש חו :בקשה
 יידרש אישור שר הפנים בהמשך ההליך. .לחתימת חוזהאישור  :החלטה

 
 ה ראשונהבקש 55

 

 מוסדות חינוך  5א
 

 11.5201.1ע"ר  – אבותינועמותת  15
 14רח' נחל מאור  120תב"ע מי/במ/ 511רמב"ש א', מגרש 

 009099, 009090סמלים:  גני ילדים "בנות מלכה" סטאטוס:
 .000מגרש  06מבנה גן ברחוב נחל מאור  בקשה:
קיימים כיום במבנים שכורים בנחל לוז הגנים ובנחל  .עפ"י חו"ד אגף החינוך -לדחות :החלטה

 רפאים ביה"ס, פתרון זה לא יסדיר את המוסד.
 

 11.511115ע"ר  -*העמותה לחינוך תשב"ר ב"ש 15
 14רח' נחל מאור  120/במ/תב"ע מי 511רמב"ש א', מגרש 

 .כיתות גנ"י 0 סטאטוס:
 זכות שמוש במבנה עירוני למוסד חינוך. :בקשה

מוסדות  0עם יחד עפ"י חו"ד אגף החינוך, בי"ס קיים ופעיל נמצא בצפיפות גדולה  :החלטה
ר למילוי . מאושהמוסד מסייע בכיתה מקדמת ובמקביל תפתח כיתה מקדמת נוספת .אחרים

 .חוברת ופרסום
 

 11.521.51ע"ר  -זכרו תורת משה 25
 14רח' נחל מאור  120תב"ע מי/במ/ 511רמב"ש א', מגרש 
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 055059, 055950גני ילדים "תורת שלום" סמלים:  סטאטוס: 
 .000מגרש  06מבנה גן ברחוב נחל מאור  :בקשה

עצמאיים. קיימים כיום במבנה שנבנה ממקורות  .עפ"י חו"ד אגף החינוך -לדחות :החלטה
 ן זה לא יסדיר את מצוקת המוסד.פתרו

 
  11.111011ע"ר  – תורת חסד ביהוד 55

 12אור שמח  ,51חלקה  ,.121גוש  ,ב.4בש/במ/, תב"ע 11ב5צ  מגרש
 ראשונית בקשה. הגישו 990550סמל  ישיבה: סטאטוס

 בנייה על קרקע. :בקשה
 .שנים 5-למאושר למילוי חוברת ופרסום. חוזה בהתאם למצב קיים : החלטה

 
  11.115122ע"ר  –ית כהונה בר 15

 רח' בן עזאי ,25חלקה  ,1452גוש  ,112/במ/, תב"ע מי.52 מגרש
 009099, 009000: גנ"י "מאור לציון" סמלים: סטאטוס

 זכות שמוש במבנה גן. :בקשה
 מאושר למילוי חוברת ופרסום.: החלטה

 
 11.111120ע"ר  -עמותת עזרה ומזור אור משה 05

 בית שמש, בית ספר אליקים
 י"ב.-חינוך מיוחד ז' סטאטוס:

 בית ספר אליקים.שימוש בחלק ממבנה  :בקשה
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה

 
  11.111411 קים בית ספר של מרכז מעיין החינוך התורני ע"רבנות חיל אפי 25

 עדיהובית שמש, בית ספר 
 .069566סמל  ,ח' וגנ"י-א'בנות יסודי  סטאטוס:

 ת ספר עדיהו.שימוש במבנה בי :בקשה
הקצאה זו באה במקום הקצאה קיימת ברח' הגפן  מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה

 במסגרת הסכם משולש לפינוי שפות ותרבויות מרמת בית שמש.
 

 11.114122ע"ר  -ולאחיו בית שמש 15
 בית שמש, מבנה אגף הנדסה הישן

 מוסד חינוך לעולי צרפת. סטאטוס:
 במבנה עירוני.נה לשזכות שימוש זמני  :בקשה

מותנה בקבלת סמל מוסד ממשרד החינוך וכל יתר  מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה
 האישורים הנדרשים.



 בס"ד
 

 יית בית שמשעיר
 
 

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

 6600099-00פקס' 6600099-00טל' 
 9נחל שורק כתובת המשרד: 

 09:00-05:90 9:90-00:00רביעי  9:90-00:00שני  -קבלת קהל 

9 

 אגף ההנדסה

 אדריכלית העיר

 

  
 מבני ציבור 5ב
 

 11.11.102ע"ר  -חברתי ותרבותי בישראל לתיקוןקהילה * 15
 הסתוונית5 , רח'1, חלקה 1121/יב, גוש 112, תב"ע בש/.1בית שמש, מגרש 

 .םמעון יו סטאטוס:
 .זכות שימוש במבנה :בקשה

המיועד לאוכלוסיה לא דתית. במיקום  מפעילים את המעון בקיבוץ תמוז -: לדחותהחלטה
 .המוצע ולנוכח אופי האוכלוסיה ישנה פחות דרישה למעון לא דתי

 
 1125155.4ע"ר  -חברה לתועלת הציבור בע"מ )חל"צ(  -חמד  15

 הסתוונית5 , רח'1, חלקה 1121/יב, גוש 112, תב"ע בש/.1בית שמש, מגרש 
 .מעון יום סטאטוס:

 .זכות שימוש במבנה :בקשה
 .מפעילים מעונות במסגרת בי"ס תפארת החיים -: אישור מילוי חוברת ופרסוםהחלטה

כמו כן קיימת התאמה מבחינה דתית  .ת המעוןפעלקיימת שביעות רצון מצד הרשות לאופן ה
 בסמוך. בין אופי המעון לבין האוכלוסיה המתגוררת

 
 5101...11ע"ר  –אריאל 25

  121, תב"ע בש/במ/2.5בית שמש, שכונת מגדל המים, מגרש 
 מועדון נוער במבנה נייד.: סטאטוס

 : הקצאה מחודשת.בקשה
 .מחודש מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה

 
  11.221512 ע"ר -בית הכנסת המרכזי רמת בית שמש א' 55

 0, רח' נחל מטע .1, חלקה 25121, גוש 121מי/במ/תב"ע  1.1רמב"ש א', מגרש 
 בית כנסת.: סטאטוס

 : חידוש חוזה.בקשה
 .מחודש מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה

 
 11.51.215ע"ר  -צדקת שלום 15

 , רח' רבי מאיר בעל הנס12, חלקה 1451, גוש 112מי/במ/תב"ע  5.5רמב"ש ב', מגרש 
 מ"ר. 050ות על קרקע של קומ 0 -מ"ר ב 950בנייה של , בית כנסת: סטאטוס

 .אשרור-: הקצאה מחודשתבקשה
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה

 
 0.411..11ע"ר  -אלווין ישראל 05

 1אבא נעמת  , רח'41חלקה  11.4גוש  1בית שמש, מגרש 
 .מרכז להכשרה ושיקום תעסוקתי סטאטוס:

 .שימוש במבנה חידוש הקצאה :בקשה
 .שנים 9-ל רסוםמאושר למילוי חוברת ופ :החלטה

 
 11.2250.1ע"ר  -ארגון א5י5ל  25

  1.1מגרש  110תב"ע בש/ 2שכונה מ'
 .500: מרכז טיפולי לילדים ומשפחות במקום ההקצאה במגרש סטאטוס

בריכת  כולל השימושים הבאים: - מ"ר לצורך הקמת המרכז 0900-: זכויות בנייה לבקשה
וגים, ספריה, חדרי סדנאות, חדר שחיה טיפולית, חדר פעילות ספורט, משרדים, אגף ח

 משחקים, אולם כינוסים, מרפסת הפעלות קיץ.
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  .לעמותה נפרדת למטרת ביכ"ס להקצאה בשלב מאוחר יותר מ"ר 500 קרקע ישארוהבקומת  
 ייבנה מעון יום. (-0)בקומה 

 לאחר שהוצגו המסמכים הבאים הובהר כי קיימות זכויות בנייה במגרש.
 מ"ר. 0900-ל ההוצגה פרוגרמ

 הוצגה יכולת כלכלית של העמותה.
נדרש פרסום בשטח עפ"י החלטת וועדת ההקצאות  -מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה

 .תו"ב חוקבהתאם לנוהל 
 

 חב"ד גבעת שרת 15
 )חלק( 11, חלקה 1111, מתחם מתנ"ס גבעת שרת, גוש 2.1, מגרש 22, בש/בית שמש
 מ"ר כל אחת. 500קומות,  9-בנייה ב 050% – דונם 0 בי"כ ומרכז רוחני לחב"ד. סטאטוס:

 מ"ר. 0000-ל ת הקצאהל: הגדבקשה
בהחלטה קודמת אושרה בניית בית כנסת בלבד וזאת בהתאם לבקשה להקצאה : החלטה

נדרשת הצגת  -וםמאושר למילוי חוברת ופרסשהוגשה בזמנו. לנוכח הבקשה המעודכנת, 
 יכולת כלכלית.

 
 11.141512ע"ר  - עמותה רשומהדתית לאומית בית שמש  קהילה 45

 2התבור  , רח'1.11חלקה  1111גוש  121, תב"ע מי/במ/2.2בית שמש, מגרש 
 .מ"ר 905 בית כנסת, בית מדרש. סטאטוס:

 .חוזהחידוש  :בקשה
 מאושר למילוי חוברת ופרסום. :החלטה

 
  11.114124 ע"ר -רמת בית שמש -שערי תפילה  מוסדות 1.5

 , רח' נחל לוז פינת נחל גילה21, חלקה 25121, גוש 120מי/במ/תב"ע  5.2רמב"ש א', מגרש 
  בית כנסת. סטאטוס:

 .בית שלוםתלמוד תורה  -גג מבנה חדש :בקשה
בכפוף לחו"ד אגף חינוך תוך שמירה על כניסה  -מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
יה בכפוף מבנה בית המדרש חשוב לפעילות השוטפת של הת"ת ואין מניעה לבני .נפרדת

 לאישור בטיחות.
 

 11.512121ע"ר  -ובהם נהגה 115
 , רח' רבי מאיר בעל הנס12, חלקה 1451, גוש 112מי/במ/תב"ע  5.5רמב"ש ב', מגרש 

 טיפול והחזקת נוער נושר. סטאטוס:
 .הקצאה מחודשת לבנייה :בקשה

 .מאושר למילוי חוברת ופרסום :החלטה
 

 11.515225ע"ר  -אהבת חסד 115
 סמטת אליכין, 112חלקה  ,11.1גוש ה, בית שמש הותיק

  ונוער ממשפחות נזקקות.הפעלת מועדונית לילדים  סטאטוס:
 .06במקלט זכות שימוש  :בקשה

 .מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה
 

 11.152052 ע"ר -בית שמש -ל "סאלי זצ ש הבבא"בית כנסת ע 125
 הרמב"םבית שמש, רח' 

 .בית כנסת: סטאטוס
 קיים. מבנהאה להסדרת הקצ :בקשה

הפרסום בפועל יותנה  -בכפוף לפינוי מהמדרכה. מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה
 בסילוק עבירת הבנייה מהמדרכה.
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 11211..11ע"ר  -ארגון נכי צה"ל 155 
 , מבנה הפיקוחבית שמש
 .ארגון נכי צה"ל סטאטוס:

 .י הפיקוח לשעבר בתאום עם מנכ"ל העיר וסגן רה"עשימוש במשרד :בקשה
 .מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה

 
 11.211211יעקב ע"ר  אהליעדן  115

 רקפת רח' 14חלק מחלקה  1114בית שמש, גוש 
מוסד חינוכי מרכז טיפולי עבור אוטיסטים בפיקוח משרד הרווחה, משרד  סטאטוס:

 אוטיסטים.  00פועלת בעיר עבור העמותה הבריאות ומשרד המשפטים. 
קומות.  9ב 000%מ"ר זכויות בניה של  000צאת קרקע לשטח הקבעבר התבקשה  :בקשה
 .דונם 0תשריט לשימוש בשטח של הוגש היום 

מבוגרים, מרכז תעסוקה, חדרי מחשב וחדרים לתרפיות  09יעודים מוצעים חדרי מנוחה עבור 
נדרש  .בנייה %000דונם סה"כ  0בשטח של  מאושר למילוי חוברת ופרסום: החלטה שונות.

 לת כלכלית.הצגת יכו
 

 11.152052 ע"ר -בית שמש - טף מרים 105
 51גפן הבית שמש, רח' 

 .מעון יום: סטאטוס
 .הסבת מבנה גן ילדים למעון יום :בקשה

 5: מאושר למילוי חוברת ופרסוםהחלטה
 
 
 
 
 

_______________ 
 מיקי גסטווירטעו"ד 

 יועמ"ש

_______________ 
 עו"ד מתתיהו חותה

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 גב' יעל היימן

 אדריכלית העיר
 
 
 

 יעל היימן רשמה:
 

 נוכחים : תפוצה
 ראש העיר -מר משה אבוטבול  : העתק

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

  המבקר העיריי -מר יעקב דהן 
  000ועדה  –פרוטוקולים  -תיק ועדת הקצאות  

 


