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 3/4הנחל ערבות כתובת המשרד: 

 פינת צאלים קישון 
 קבלת קהל

 94:22-95:42 9:42-99:22רביעי  9:42-99:22שני 

 מנהלת רמת בית שמש 
 

 י"ב אדר א תשס"ה 
 9225פברואר      99

 
 
 

  7ועדת הקצאות מס'  –סכום דיון 
 97.9.25תאריך  

 
 

 מנכ"ל העירייה  -  מר דוד סטבון  נוכחים : 
 מהנדס העיר - מר דניאל צרפתי 

 מנהל מח' נכסים -  מר אבי כהן 
 גזבר העירייה -  מר אריה ברדוגו 
 מנהל מח' החינוך  -  מר קלמו בוזנח 

 מנהל משק חינוכי  -  ר ישראל פרץ מ
 אדריכלית העיר -  גב' יעל היימן 

 יועמ"ש  - מר מיקי גסטוירט 
 

 סוכם : 
 

הוצגה חו"ד אגף החינוך להקצאות עבור מוסדות חינוך אשר גורסת בעקבות נהלי משרד החינוך כי יש  .9
ט למוסדות שאינם לבטל הקצאות למוסדות חינוך עד להשלמת אישור תכנון מול משרד החינוך פר

 מעוניינים בתקצוב מהמדינה. 

  – 4/24פרסום  .א

 המשך הליך.  –משכנותיך ישראל  (9)
 העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י משרד החינוך.  –בטול  –חיי תורה  (9)

 העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י משרד החינוך.  –ביטול  –שובו בי"ס  (4)

 משרד החינוך.  העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י –ביטול  –מגן הלב  (3)

 העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י משרד החינוך.  –בטול  –מוסדות סוכת דוד  (5)

בטול , הועדה תמליץ על הקצאה עם העמותה בהמשך ע"פ תוכנית  –מוסדות ויזניץ  (9)
 בינוי שתאושר למגרש ייחתם הסכם מיוחד עם הרשות.  

 ן.צפוי אב – 394הערה: בחוזה יופיע סעיף לגמר ביהכ"ס במגרש 

 ביטול , העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י משרד החינוך.  –אמרי בינה  (7)

 

  -3/24פרסום  .ב

הועדה תמליץ על הקצאה עם  –ביטול  –בית חינוך לבנות ירושלים, בית שמש  (9)
 העמותה בהמשך ע"פ תכנית בנוי שתאושר למגרש ייחתם הסכם מיוחד עם הרשות. 

 וסד ע"י משרד החינוך. העירייה תפעל לבניית מ –ביטול  –תורת אמך  (9)

 העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י משרד החינוך.  –ביטול  –בנות רחל  (4)

 משרד החינוך. העירייה תפעל לבניית מוסד ע"י  –ביטול  –תורת עולם  (3)
בדק לאחר דו"ח מצב קיים מאת מנהל מח' ישנה ת 95 –לחתימת חוזה ל בקשת מעון גולדקנוף  .ג

 נכסים. 

 
 מצ"ב טבלאות. 

 רשמה : גב' יעל היימן           
 תפוצה : נוכחים

 ראש העיר  –מר דניאל וקנין  –העתק 
 9225תיק ועדת הקצאות  
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  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

  29 – 6667999פקס'  29 – 6667999טל' 
 3/4הנחל ערבות כתובת המשרד: 

 פינת צאלים קישון 
 קבלת קהל

 94:22-95:42 9:42-99:22רביעי  9:42-99:22שני 

 מנהלת רמת בית שמש 
 

 : מוסדות חינוך  4.24פרסום 
 

שם 
 המבקש:

השימוש  פרטי המקרקעין:
 המבוקש:

 מיון  המלצות: הערות: 

משכנותיך 
 ישראל 

חלקות  5929קרקע גוש 
 5926גוש  45, 43, 44

 76חלק( ) 96חלקות 
 )חלק(

 אחרי מליאה לאשר המשך הליך  נבנה קיים חוזה  מוסד חינוכי 

ישיבת חיי 
 תורה 

מגרש  954 /קרקע מי/במ
 מ"ר  9522 342

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסדות תורה 
 מוסד ע"י משה"ח 

 לפני מליאה בטול 

 9922 793מגרש  949בש/ בית ספר שובו 
 מ"ר

 לפני מליאה  ביטול  קיים  בית ספר _ גנ"י

 –מגן הלב 
מוסדות 

לחינוך מיוחד 
 חרדי 

 949תב.ע מי/במ/קרקע 
מ"ר  4222 396מגרש 

 שדרות הירקון

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסד חינוכי 
 מוסד ע"י משה"ח

 לפני מליאה  ביטול 

מוסדות סוכת 
 דוד 

א'  954קרקע מי/במ/
 3222 3956399מגרשים 

 מ"ר

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסד חינוכי 
 מוסד ע"י משה"ח

 לפני מליאה  ביטול 

מוסדות 
 ויזניץ 

 954קרקע ת.ב.ע מי/במ/
 מ"ר  4222 399א' מגרש 

תלמוד תורה 6 
 בית כנסת 6 גנ"י

הסכם מיוחד לפי 
 תכנית בנוי 

 לפני מליאה ביטול 

 954קרקע ת.ב.ע מי/במ/ אמרי  בינה 
 3522 399=395א מגרשים 

 מ"ר 

ישיבה גבוה 6 
 ישיבה קטנה 

ית יהעירייה תפעל לבנ
 מוסד ע"י משה"ח

 לפני מליאה  ביטול 

 
 
 

 מוסדות חינוך :  3/24פרסום 
 

שם 
 המבקש:

השימוש  פרטי המקרקעין:
 המבוקש:

 מיון  המלצות: הערות: 

בית חינוך 
לבנות 

ירושלים בית 
  שמש 

 954קרקע ת.ב.ע מי/במ/
 מ"ר 3222 399א מגרש 

גנ"י 6 בית ספר 
 יסודי 

ד לפי הסכם מיוח
 תכנית בניה 

 לפני מליאה  ביטול 

 4, 399מגרש  954מי/במ/ תורת אמך 
 דונם 

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסדות חינוך 
 מוסד ע"י משה"ח 

 לפני מליאה בטול 

, 399א' מגרש  954מי/במ/ בנות רחל 
 דונם  4

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסדות חינוך 
 מוסד ע"י משה"ח 

 לפני מליאה  ביטול 

 9, 342מגרש  954מי/במ/ ורת עולם ת
 דונם 

ית יהעירייה תפעל לבנ מוסדות חינוך 
 מוסד ע"י משה"ח

 לפני מליאה  ביטול 

 
 
 


