בס"ד
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פרוטוקול ועדת הקצאות 167
יום ראשון ט' אדר תשפ"א  21פברואר 2021
נוכחים :עו''ד איתמר ברטוב – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
ניסים כהן – מנהל מח' נכסים
ענבר וייס – מהנדסת העיר
יעל שוקרון – עוזרת מנכ"ל
משה גרוס – רכז הקצאות

הישיבה התקיימה ב'זום'

א .בקשות חדשות

א.1.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.2.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה

סטטוס נוכחי
תואם לייעוד
פירוט בקשה
החלטה

א.3.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בנייה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
פירוט לבקשה
החלטה

א.4.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

לאומי

בית מדרש תורני
משקפיים בית שמש
משקפיים ,הרב אליהו מול מס' 7
גוש ___ חלקה ___
זכות שימוש בקרקע

מס עמותה

580694354

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
בש 181/חלק ממגרש 600
 5שנים

 160מ"ר הקצאה זמנית
 125מ"ר
שכונה חדשה – אין מענה קיים לקהילה דת"ל בשכונה החדשה
אישור לפרסום ראשון
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר – ההקצאה בפועל רק בצירוף תוכנית העמדה ופיתוח מאושרת ע"י ההנדסה
נחלת שלמה זלמן
עובדיה הנביא ,מס'  6/8ג'2
 34517מס' חלק מחלקה 35/36
זכות שימוש בגג
 450מ"ר גג גנ"י מתוך שטח כולל של  700מ"ר
 600מ"ר
מבקשים לבנות על גג גנ"י  400מ"ר ולהשאיר  50מ"ר חצר
לפי הפירוט הבא (הערכה) היכל בי"כ  250מ"ר שירות  150מ"ר .עזרת נשים מפלס שני
 180מ"ר 250( .הנותרים הוקצו בועדה  140לכולל וישכם אברהם בבוקר )580426831
קהילת המתמידים .בית הכנסת פועל כיום במנ"ד מגרש  537רח' דבורה הנביאה  .23מעל
 60בתי אב  -במקום הקצאה קודמת שאושרה לפרסום ראשון במגרש  537בועדה 140
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
בקשה לפרסום ראשון
מאושר בכפוף לפינוי מנ"ד במגרש 537
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580643229
בית כנסת
בש /160א חלק ממגרש 527/528
 25שנה

קהל חסידים רמת אברהם
רח' הרב אדלשטיין רמת אברהם
 5708חלק מחלקה 29
זכות שימוש בקרקע
 400מ"ר מתוך מגרש של  1,113מ"ר – מסומן בA
תכסית  264מ"ר .זכויות בניה .650
קהילת רוכשים בשכונה .הגישו  110משפחות .קהילה כלל חסידית יחידה בשכונה
בקשה לפרסום ראשון
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
בקשה לפרסום ראשון
מאושר

י.ח.צ גני ילדים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580703205
בית כנסת
מי/בם 841/מגרש 413
 5שנים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580599942

חינוך
 102-0103192מגרש 612
 25שנה

רמה ג ,רח' משה רבינו 1
 34356חלקה 27
זכות שימוש בגג
 153מטר גג מבנה
 80מטר בניה  73מטר חצר
בניית קבע מעל גן ילדים שנמצא בזכות שימוש לעמותה .יש חוסר מבני גנים ברמה ג
בקשה לפרסום ראשון
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר
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א.5.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
תואם לייעוד
פירוט בקשה
החלטה

א.6.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.7.

א.8.

ועדת הקצאות

בעקבי הצאן  -בית יעקב לבנות
רמה ד ,רב עולא/שדרות האמוראים
 34583חלק מחלקה 80+81
זכות שימוש בקרקע
 1000מ"ר
 2000מ"ר .עיקרי ושירות
קרקע לבניית בית ספר .נמצאים נהר הירדן  .16כ 170תלמידות
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
בקשה לפרסום ראשון
מאושר ,בכפוף לתכנית העמדה במגרש שתאושר מול ההנדסה  +התחייבות לבניה
תעשייתית  /רגילה .ללא מנדים.

אור רמת בית שמש

האדמו"ר מבעלזא  6רמה ב'
 5379חלק מחלקה 1
זכות שימוש במבנה עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580653434
בית ספר לבנות
 102-0074732חלק ממגרש 710+711
 25שנה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580635183

מעון יום
מי /53/א חלק ממגרש 416
 5שנים

 3כיתות מעון
העמותה מעניינת להפעיל מעון לילדי תושבי השכונה אשר רובם מתחנכים במוסדות
בעלזא כיום במוס"ח יש לקהילה מעל  100ילידם בכל שנתון ,העמותה קשורה לקהילת
בעלזא באזור.
בקשה לפרסום ראשון
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580689792

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
תואם לייעוד
פירוט בקשה
החלטה

היכל שלום ואסתר

בית כנסת
 102-0103192מגרש 620
 25שנה

מס עמותה

580630663

שם העמותה

אור ישראל

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
בש 185/מגרש 815
 25שנה

שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

חבקוק הנביא  ,46ג'1
 34355חלק מחלקה 162
זכות שימוש בקרקע
395
 980מ"ר עיקרי ושירות ,ע"פ התב"ע שנמצאת בהליך אישור  102-0807156למגרש 622
קהילה חסידית 60 ,בתי אב במנ"ד.
פרסום ראשון .בכפוף לאישור עתידי של התבע החדשה.
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר

חבקוק  /דוד המלך ,ג'1
 ,34355חלקה ,156
זכות שימוש בגג מבנה
 150מ"ר מעל גג בית כנסת
 150מ"ר מעל גג בית כנסת מבנה עירוני מתוך שטח גג של  250מ"ר
קהילה ספרדית ,הגישו כ 50-משפחות.
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
פרסום ראשון
מאושר ,בכפוף לרענון מסמכי בקשה

בית מדרש המרכזי מרכז קהילתי בית שמש

ב .סיום פרסום ראשון
ב.1.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

תורה ותפילה דחסידי ברסלב
רמב"ש ג'

מס עמותה

580641157

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת

הנביא עובדיה – ג'2
 34517חלק חלקה 33
 25שנה
זכות שימוש בגג מבנה
גג מעון  440מ"ר
 440מ"ר *  2קומות =  880מ"ר
בית כנסת נעימות הנחל נוסח ספרד -רוכשים ב-ג'.2
אושר בועדה  158לפרסום ראשון .הסתיים ב20.1.2021

בש 160/א' חלק ממגרשים 525-526

מאושר לפרסום שני
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ג .סיום פרסום שני

ג.1.

ג.2.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

קופה של צדקה משכנות יעקב

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580475846

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח

צור ישראל בית שמש
רמת אברהם
 ,5708חלק מחלקה 19/24
זכות שימוש בקרקע

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580621175
בית כנסת ומקווה
תב"ע מי/במ ,841/מגרש 400

זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ג.3.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
טווח שנים
סטטוס נוכחי

פירוט בקשה
החלטה

רווחה
תב"ע מי/במ 835/חלק ממגרש 512
 5שנים

גוש נחל שורק /13ג' רמב"ש א'
 34274חלקה ,23
זכות שימוש בקרקע
 100מ"ר
100%
מבנה זמני למשרדי העמותה הקצאה לבניה קלה ל 5 -שנים.
אושר לפרסום שני בועדה  ,159/160פרסום הסתיים ב31.2021
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

שנתיים +אופציה לשנתיים נוספות

מנ"ד בשטח של  155מ"ר לפי פרוגרמה שהוגשה להנדסה מבנה 6-A
 +מנ"ד בשטח של  155מ"ר לפי פרוגרמה שהוגשה להנדסה מבנה מקווה8-
בית כנסת של רוכשים בשכונה רמת אברהם  +מקווה גברים שכונתי זמני
אושר בועדה  162לפרסום שני הסתיים ב4.1.2021
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
קהילת עזרא הסופר רמת בית שמש

חבקוק הנביא  - 5+7ג'1
 ,34355חלקה ,157
זכות שימוש בקרקע

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580645745
בית כנסת
 102-0103192מגרש ,621
 2שנים  2 +שנים

 150מ"ר
מתפללים בדירה בשכונה .התפצלות מביכנ"ס אהבת שלום .קיימות כ 50 -משפחות
בשימוש כיום בי"כ וקופה של צדקה תורת חסד ע"ר  – 580616613ההקצאה לאחר שאותה
עמותה תעבור למגרש 620
אושר לפרסום שני בועדה  .165פרסום הסתיים ב9.1.2021
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

ד .החלטה בהתנגדויות

ד.1.

שם העמותה
רח'  /שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה

סטטוס נוכחי

עמותת בית מנחם רמת בית שמש ג'
יחזקאל הנביא  ,21רמה ג
 34357חלק מחלקה 33
זכות שימוש בקרקע
שטח מגרש  770מ"ר
 2,239מ"ר עיקרי ושירות (הסבר :יתרת זכויות הבנייה במגרש  608בניכוי השטח הנדרש
לבינוי המעון)  4קומות מעל וקומה אחת מתחת למבנה מעון יום ,ושטחי קרקע/חצר
למטרות גישה ומעבר כמפורט בתכנית מעון יום.
מרכז קהילתי של קהילת חבד רמה ג'1
הוגש מלכתחילה עם חתימות  90בתי אב .ולאחר מכן לפני פרסום שני הציגו עוד חתימות
של  110בתי אב .סה"כ כ 200-בתי אב .אושר בועדה  164לפרסום שני (ביחד עם סמינר
בית יעקב בית שמש  ) 513104463אשר הסתיים ביום 24.12.2020
הוגשו  3בקשות מקבילות:
המקום שלי  580659738מועדונית ומלונית לילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים
סמינר בית יעקב בית שמש  513104463בניית גני ילדים
ישיבת מאמר מרדכי בית שמש (ע"ר)  580579613ע"י עו''ד שלמה אייזנשטיין
הוגשו  2התנגדויות:
התנגדות שכנים .מאיר ורחל קארו
עו''ד שלמה אייזנשטיין בשם קבוצת שכנים
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580589745
בית כנסת ,מקווה ,אולמות
 102-010392מגרש 608
 25שנה

פירוט דיון:
השימוע לבקשות המקבילות התקיים ונרשם בועדה 164
השימוע להתנגדויות התקיים ב 19.1.2021-בזום ,להלן תמצית הדיון.
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מתנגד – רחל ומאיר קארו :תמצית ההתנגדות :מבנה בן  4קומות פגיעה בפרטיות בניין המגורים ממול .משפגע רעש
מהאולמות .חלק מבאי המבנה אינם תואמים את רוח השכונה .נאמר להם בעבר שהשטח ישמש חניה לאוטובוסים .ולא
מבנה ציבורי כ"כ הומה וגדול.
מתנגד  -עו''ד שלמה אייזנשטיין בשם קבוצת תושבים :תמצית התנגדות( :מעבר להתנגדות הכתובה והארוכה אשר
נשלחה לועדה) מרשיי תושבי המקום ,אינם צרי עין ,וחלילה אינם מתנגדים לעצם הקצאת מקרקעין לקהילת חב"ד( ,היא
עמותת בית מנחם) ולהיפך ,תושבי המקום ישמחו אם יוקצה להם מקום ראוי ,במרכז שכונתם ,ובאיזורים אשר תואמים
את אופי פעילותם ,ובנוסף תשמש את חברי קהילתם בכבוד ובנוחות.
אני מייצג  400איש שחתמו כי ההקצאה במיקומה הנוכחי ואופי הפעילות שלה לא מתאים לתושבים ולקהילות
המתגוררים שם .בקדנציה הקודמת כבר היה ניסיון להגיע להסכמה לתת להם שטח אחר ,בקרבת בי"כ הזמני של בית
מנחם .וזה אמנם חוסר נוחות גדול למבקשת .אבל מיקום הרבה יותר מתאים .ברמה א' הספיק לקהילה  300מ"ר וכאן
צריך פי כמה וכמה?  .גם אם מדובר ב 200-כמו העדכון שקבלתי מרכז ההקצאות .זו הקצאה בלי פרופורציה .במיוחד
בשכונה בה מחסור חמור בשטחי ציבור לכיתות חינוך .מבקש מהוועדה לנסות למצוא לחבד מקום חילופי ומכובד אחר.
ולא במגרש זה בלב השכונה.
עו''ד מאיר הלר – ב"כ בית מנחם העמותה המבקשת( :מעבר להתנגדות הכתובה והארוכה אשר נשלחה לועדה) ברמה ג'1
למעלה מ 2000משפחות אשר לרשותם עומדים עשרות מבני בתי כנסת וישיבות מבנים גדולים ומגלומנים לא פחות
מהמבנה המבוקש .חב"ד מחד זה קהילה ייחודית שאינה משתמשת בשום מבנה מאותם מבנים .ומאידך מהווה בית מאיר
פנים לכל אחד מאותם אלפי תושבי השכונה אשר ממשתמשים יום יום מבנה הנוכחי והזמני של חב"ד.
המרחק בין השטח הזמני שבו הנכם מבקשים לטעון שאנו צריכים להיות ,למגרש  608הוא  3דק' הליכה .הלזה ייקרא
כניסה לשכונה שאינה תואמת אופי הקהילה המקומית? .בנוסף ,רשימת  400המתנגדים המעודכנת ששלחתם הכוללת את
כל הפרטים הצטמצמה למקסימום  150בתי אב.
בנימין מנדלסון – עמותת בית מנחם :אני מראשוני המתיישבים בשכונה .אני פתחתי את הבי"כ הראשון בשכונה .ובי"כ
משמש את כל תושבי השכונה לרבות את אלו שחתמו על ההתנגדות.
הועדה מחליטה לדרג את הבקשות כדלהלן:
 מקום רביעי  -ישיבת מאמר מרדכי בית שמש  580579613הבקשה הוגשה באיחור גדול מהמועד להגשת בקשות
נגדיות .אבל גם לא ניתן לדון בה כי היא הוגשה ללא כל המסמכים הנלווים לבקשה .מסמך הבקשה גופה נמצא ריק.
 מקום שלישי  -המקום שלי  580659738מועדונית ומלונית לילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים .אין לעמותה אישור
ניהול תקין.
 מקום שני  -סמינר בית יעקב בית שמש  513104463בניית גני ילדים .הטענה שהשטח צריך להיות קודם לחינוך .
אינה תואמת את המציאות  .השטח ישמש למעון .ורק מעליו ומתחתיו הוקצה לייעדם אחרים .כמקובל בכל שכונות
בית שמש .המדובר בעירוב שימושים מבורך המנצל עד תום את השטחים תוך הגברת השימושים הציבוריים.
 מקום ראשון -עמותת בית מנחם רמת בית שמש ג'  .580589745קהילה גדולה של  200בתי אב לפי החתימות .הפעילות
בבתי חב"ד משרתת את כל תושבי השכונה והעיר .המדובר בקהילה קיימת המקיימת פעילות רציפה ,העמותה
הראתה יכולת כלכלית להקמת הפרויקט אשר מעבר לשירותים אשר יתן לחברי הקהילה יספק שירותים גם
לתושבים נוספים.

ההתנגדויות נדחות מהסיבות דלהלן:
.1
.2
.3

ד.2.

הטענה על 'רוח השכונה' אינה ראויה וטוב לה שכלל לא נאמרה.
טענות בגין רעש ותנועה וכו' – יכולו לעלות בהתנגדות לועדת תכנון ובניה בהגשת היתר .ולא בועדת הקצאות .אלו
טענות  NIMBYקלאסיות שאין להתחשב בהם .בסופו של דבר מדובר במגרש חום אשר נועד לצרכי ציבור ולא משנה
מה יבנה תמיד תהיה הפרעה כלשהי של תנועה ורעש אבל אלו החיים.
גודל השטח המבוקש ביחס לכמות המתפללים – סבירה .ובוודאי לאור זה שבתי חב"ד משרתים היקף אוכלסייה פי
כמה וכמה ממשפחות המתפללים עצמם למרכז חב"ד יש משמעות מעבר להיותו מרכז קהילתי פרטי ולכן ראוי לאשר
את הגודל המבוקש .זאת ועוד ,מדובר על שטחים אשר ייבנו מעל ומתחת מעון כך ששטח ההקצאה לא בא על חשבון
הקצאה אחרת שניתן היה לקדם במקום.

החלטה :מאושרת ההקצאה לעמותת בית מנחם בעדיפות ראשונה ולאחרים בעדיפות כפי שנקבעה– עובר לדיון
בועדת משנה ומליאת מועצת העיר .ההקצאה תהיה כפופה לתנאים הבאים:
 .1פינוי מבנה זמני קיים של הקהילה במגרש  621עם וכתנאי לאכלוס מבנה הקבע.
 .2תוכנית העמדה אשר תאושר בהנדסה .אשר תותיר מעבר כלי רכב לבנייה ושימוש מגרש  609הסמוך.
מיקום המעון וההקצאה יקבעו על ידי העירייה בלבד.
שם העמותה

בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד

שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט דיון

חבקוק  /דוד המלך ,ג'1
 ,34355חלקה ,156
זכות שימוש במבנה
מבנה  250מ"ר
זכות שימוש במבנה שנבנה ע"י משה"ש.
נמצאים באיזור במנ"ד בהקצאה ישנה במגרש 621
השימוע לבקשות המקבילות התקיים ונרשם בועדה  ( 164עו''ד רפאל אוחנה – ב"כ עמותת היכל
שלום ואסתר  :580689792הגשנו בקשה מסודרת עוד בינואר  2019ולא קיבלנו שום מענה .אנחנו
קהילה פעילה היום בחניון של בניין .ואנו חושבים שמגיע לנו מבנה מהעירייה).
מבלי להיכנס בשלב זה לעניין מספר המתפללים של כל עמותה והרשימות שהוגשו ,ועדה 164
אישרה לצאת לפרסום שני תוך הכללת שתי הבקשות .לאחר הפרסום ושמיעת התנגדויות תיקבע
ותחליט הועדה בנוגע לסדר העדיפות בין המבקשים .הפרסום השני התסיים ביום  24.12.20למבקש
הראשון  +עמותת היכל שלום ואסתר (הבקשה המקבילה)
היות והבקשה המקבילה הוסרה בעקבות קבלות אישור פרסום להקצאה על גג המבנה .והיות שלא
הוגשו התנגדויות .עמותת בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד בית שמש  580616613מאושרת
לסיום פרסום שני עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

החלטה

בית שמש

מס עמותה

580616613

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
 102-0103192מגרש 620
 25שנה
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ועדת הקצאות

עיריית בית שמש

ה .בקשות חדשות  -חינוך

ה.1.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

רשת גני חב"ד בארה"ק
רמב"ש ב' ,רח' רבי מאיר בעל הנס 8
 ,5941חלקה 16
זכות שמוש במבנה גן

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580141026
חינוך
מי/במ ,853/מגרש 431
 5שנים

כיתת גן אחת
גני ילדים חב"ד סמל 197772
זכות שימוש במבנה גן
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר לפרסום ראשון

ו .אישור לפרסום שני  -חינוך

ו.1.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.2.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.3.

שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.4.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

גני ברסלב

בית שמש ,רח' ז'בוטינסקי 92
 ,5202חלקה ,63
זכות שימוש במבנה גן
זכות שימוש במבנה גן

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580645794

חינוך
בש 169/מגרש 2004
 5שנים

גני ילדים תפארת החיים ,סמל – 153838 :מעבר בעלות לגני ברסלב בשנה"ל תשפ"ב
אושר לפרסום ראשון בוועדה 165
מאושר לפרסום שני

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב

רמב"ש ג' ,רח' יונה בן אמיתי
 ,34357חלקה ,29-30
זכות שימוש בקרקע
שטח להנחת  2מנדים פרטיים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580053999

חינוך
 102-0103192מגרש 604-605
 5שנים

גני בית יעקב סמלי גן741447 ,741439 :
אושר לפרסום ראשון בוועדה 165
מאושר לפרסום שני
מוסדות תורת עולם
רחוב אור שמח מס'  ,21-23ק.
חרדית
תב"ע  /מגרש
בש במ  90ב מגרש ב.צ22 .
 5380חלקה41
טווח שנים
 5שנים
זכות שימוש במבנה עירוני
 14כיתות בי"ס  4 +כיתות גן ב 2קומות
 +חצר של כ 750מ"ר מתוך שטח חצר כולל של  2,655מ"ר
מס עמותה
מטרת בקשה

580192151
ת"ת

מוסד קיים – סמל מוסד יסודי  114330סמלי גנים 566588 542159 542142 542134
אושר לפרסום ראשון בוועדה 165
מאושר לפרסום שני

צעדים

רמת אברהם ,רח' בעל הסולם
 ,5708חלקה ,23
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580645612

חינוך
מי/במ 841/מגרש 404
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 4-מנדי"ם
המשך דיון מועדה 139גני ילדים  -סמלים חדשים
זכות שימוש ב 4-מנדי"ם  -אושר בוועדה  165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
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עיריית בית שמש
ו.5.

ו.6.

ו.7.

ו.8.

ו.9.

ו.10.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

צעדים

רמת אברהם ,רח' הרב אדלשטיין
 ,5708חלקה ,22
זכות שימוש במנ''ד עירוני

ועדת הקצאות
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580645612

חינוך
מי/במ 841/מגרש 403
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 3-מנדי"ם
המשך דיון מועדה 139גני ילדים – סמלים חדשים
זכות שימוש ב 3-מנדי"ם  -אושר בוועדה  165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

מוסדות חסידי בעלזא בית שמש

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

זכות שימוש ב 1-מנדי"ם
גני ילדים – סמל חדש

פירוט בקשה
החלטה

זכות שימוש ב 1-מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

רמת אברהם ,רח' בעל הסולם
 ,5708חלקה ,23
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מוסדות חסידי בעלזא בית שמש

רמת אברהם ,רח' הרב אדלשטיין
 ,5708חלקה ,22
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580385284

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

חינוך
מי/במ 841/מגרש 404
 2שנים 2 +שנים

580385284

חינוך
מי/במ 841/מגרש 403
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 1-מנדי"ם
גני ילדים – סמל חדש
זכות שימוש ב 1-מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש

רמת אברהם ,רח' בעל הסולם
 ,5708חלקה ,23
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס חברה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580461457

חינוך
מי/במ 841/מגרש 404
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 4-מנדי"ם
מוסדות ויז'ניץ מונסי – ישיבה קטנה – סמלים חדשים
זכות שימוש ב 4-מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

רועה צאן בית שמש

רמת אברהם,
 ,5708חלקה ,23
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580644334

חינוך
מי/במ 841/מגרש 404
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 9-מנדי"ם
ת"ת  +גנ"י מוסדות רחמסטריוקא – סמלים חדשים
זכות שימוש ב 9-מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

מוסדות מסילת אבות

רמב"ש ג' ,רח' אחיה השילוני 7
 ,34356חלקה ,30
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580272755
חינוך
 102-0103192מגרש 611
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 7-מנדי"ם
שימש עד היום את מוסד דרכי יושר שעברו מקום עבור ת"ת וזאת ליהודה  -סמל חדש,
זכות שימוש ב 7-מנדי"ם -אושר בועדה  163לפרסום ראשון
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
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עיריית בית שמש
ו.11.

ו.12.

ו.13.

ו.14.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה
שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.15.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.16.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי

ועדת הקצאות

הנני בני
רמב"ש ג' ,רח' ירמיהו הנביא
 ,34356חלקה ,30
זכות שימוש במנ''ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580384691
חינוך
 102-0103192מגרש 611
 2שנים 2 +שנים

זכות שימוש ב 5-מנדי"ם
ת"ת פרי התורה – סמל חדש
זכות שימוש ב 5-מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
פדות רבקה
שמואל הנביא רמב"ש ג'
 ,34515חלקה ,63-64-66
זכות שימוש במנ"ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580510568
חינוך
בש/160/א' מגרש ,511-512-513
 2שנים 2 +שנים

 6מנדי"ם
סמינר איילת השחר סמל מוסד722074 :
זכות שימוש ב 6מנדי"ם -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

מוסדות בית אליהו
הצדיק משטפנשט 7

– רמת בית שמש

(ערוגות  )17רמב"ש א',

 ,34278חלקה 30
זכות שימוש במבנה בי"ס

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580522779
חינוך
מי/במ ,835/מגרש 529
 5שנים

מבנה  8כיתות
ת"ת בית אליהו סמל511055 :
זכות שימוש במבנה בית ספר -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
ת"ת כלל חסידי ביתר עילית
חפץ חיים חפציבה
 ,5935חלקה 34
זכות שימוש במנ"ד עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580456556
חינוך
בש 164/מגרש ,306
 2שנים  2 +שנים

זכות שימוש ב 8-מנדי"ם-
תלמוד תורה כלל חסידי
סמל בי"ס ,476465 :גנ"י462648 ,452888 ,452896 ,476440 :
אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מרכז מעיין החינוך התורני
רמב"ש ג' ,רח' ירמיהו הנביא
 ,34356חלקה ,26
זכות שימוש במבנה עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580121952
חינוך
 102-0103192מגרש 611
 1שנים

נכנס למבנה לשנה אחת עד להשלמת המבנה קבע של הת"ת
ת"ת נתיב התורה סמל מוסד 745471
זכות שימוש במבנה בי"ס  3כיתות מתוך מבנה של  18כיתות ,לשנה -אושר בוועדה
165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מוסדות מנוחה וקדושה
קריה ,רח' אמרי אמת 10-12
 ,5380חלקה ,40
זכות שימוש במבנה עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580249357
חינוך
בש/במ90/ב' ,מגרש ב.צ21.
 5שנים

מבנה בי"ס  10כיתות
גנ"י ות"ת מנוחה וקדושה סמל מוסד גנ"י –  ,542126 ,542118 ,542100בי"ס 124065 -
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בס"ד

עיריית בית שמש
פירוט בקשה
החלטה

ו.17.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.18.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ו.19.

שם העמותה
שכונה
גוש/חלקה
סוג בקשה

שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

החלטה

ועדת הקצאות

זכות שימוש במבנה בי"ס  10כיתות  -אושר בוועדה 165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ
רבי אלעזר ,רמה ב
 ,5942חלקה 26
זכות שימוש בקרקע

בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580547511
חינוך
מי/במ ,853/מגרש ,411
 5שנים

 9מנדים כיתות 1 .מנ"ד הנהלה
גנ"י ישועות משה ,סמלים373480 ,373498 ,471532 ,476788 ,722397 :
בי"ס אמרי חיים ויז'ניץ ,סמל712794 :
זכות שימוש בקרקע להנחת מנד"ים -אושר בועדה  165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

בית דוד ישי
חפץ חיים  ,2חפציבה
 ,5935חלקה ,34
זכות שימוש במבנה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580590974
חינוך
בש 164/מגרש 306
 5שנים

אגף של  4כיתות עי"ס מתוך המבנה
הכולל  4 -כיתות גנ"י 22 ,כיתות יסודי 4 ,כיתות עי"ס
ישיבת בית דוד סמל739011 :
זכות שימוש ב 4-כיתות על יסודי במבנה עירוני -אושר בועדה  165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

ישיבת אורחות משה
נחל נועם  ,9רמב"ש א'
 34271חלקה ,38
זכות שימוש במבנה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580606014
חינוך
מי/במ ,836/מגרש 403
 2שנים  2 +שנים

 460מ"ר קרקע להנחת מנדי"ם – עד לסיום בניית מבנה קבע הנמצא בהליך הקצאה
ישיבת אורחות משה סמל מוסד519603 :
חידוש הקצאה  -זכות שימוש במבנה -אושר בועדה  165לפרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מותנה בפינוי השטח עם אכלוס מבנה הקבע

______
המלצת אגף חינוך להקצאות  /זכות שימוש חינוך ,התקבלה ונשמרה.

עו''ד מיקי גסטוירט
יועמ"ש

איתמר ברטוב
מנכ"ל העירייה

ענבר וייס

מהנדסת העיר

רשם :משה גרוס ,רכז הקצאות
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