
 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
 

1 
6.2110.מיום  169פרוטקול ועדה מס   

 169פרוטוקול ועדת הקצאות 
 10.06.2021 ל' סיון תשפ"א חמישי יום

  מנכ"ל  –עו''ד איתמר ברטוב  :נוכחים
  יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
  מנהל מח' נכסים –ניסים כהן  
  רכז הקצאות –משה גרוס  
  ב'זום' –מהנדסת העיר  –ענבר וייס  
  וךס. מנהל אגף החינ –מנחם ברוכמן  
 

 זכות  שימוש מבני חינוך –חדשות בקשות   .א
  .1.א

 

 580263945 מס עמותה ע"ר  -אור בית שמש  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5אור שמח , רח' קריה שכונה

 21ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 40 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 4-בזכות שימוש  ות בניהזכוי

 731992, 460873,  557231, 557249גני ילדים אור בית שמש, סמלים:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .2.א

 

 580263945 מס עמותה ע"ר  -אור בית שמש  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 9אור שמח , רח' קריה שכונה

 21ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 40 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2-בזכות שימוש  זכויות בניה

 368159, 368266גני ילדים אור בית שמש, סמלים:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .3.א

 

 580263945 מס עמותה ע"ר  -ית שמש אור ב שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 11אור שמח , רח' קריה שכונה

 23ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 42 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה הגןזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2-בזכות שימוש  זכויות בניה

 756106, 756114ית שמש, סמלים: גני ילדים אור ב סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .4.א

 

 580451524 מס עמותה העמותה לחינוך תשב"ר ב"ש  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 1הצדיק משטפנשט , רח' רמב"ש א' שכונה

 800מגרש  ,י'/535בש/ תב"ע / מגרש 18 , חלקה34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים מוש במבנהשיזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 3-בזכות שימוש  זכויות בניה

 712711, 712703, 715193גנ"י תשב"ר, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .5.א

 

 580132066 מס עמותה ע"ר  -חכמי הדורות  שם העמותה
 חינוך שהמטרת בק 10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה

 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש 38 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 8-בזכות שימוש  זכויות בניה

 227439תלמוד תורה אביעזרי, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  .6.א

 

 580172674 מס עמותה ע"ר  -עץ הדעת  מותהשם הע
 חינוך מטרת בקשה 10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה

 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש 38 , חלקה34271 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 בכיתת גן  זכות שימוש  זכויות בניה

 143594סמל: גני עץ הדעת,  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .7.א

 

 580172674 מס עמותה ע"ר  -עץ הדעת  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 57חבקוק הנביא , רח' רמב"ש ג' שכונה

 620מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 156 , חלקה34355 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 בכיתת גן  זכות שימוש  זכויות בניה

 729665גני עץ הדעת, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .8.א

 

 580367563 מס עמותה ע"ר  -תורת הבית  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3הצדיק משטפנשט , רח' רמב"ש א' שכונה

 800מגרש  י',/853בש/ מגרשתב"ע /  31 , חלקה34278 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2-כיתות בי"ס ו 8-בזכות שימוש  זכויות בניה

 542225, 542233, גנ"י: 360750בי"ס: ת"ת משכנות יעקב, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .9.א

 

 580519791 מס עמותה ע"ר  -מאירים  פנים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4פינת חפץ חיים  2בן איש חי רח' , חפציבה שכונה

 306גרש , מ164בש/ תב"ע / מגרש 34 , חלקה5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש בקרקע להנחת מנדי"םזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן מנדי"ם 3-כיתות בי"ס ו 8חת מ"ר להנ 2,000בקרקע זכות שימוש  זכויות בניה

 433821, 435412, 435032, גנ"י: 455923בי"ס: ת"ת צאן קדשים, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .10.א

 

 580165249 מס עמותה סיוע ועידוד לילדים מוגבלים  –ס.ו.ל.ם  שם העמותה
 חינוך רת בקשהמט 17ביאליק , רח' בית שמש שכונה

 , 169בש/ תב"ע / מגרש 83-84 , חלקה5210 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן ח"מ 5-בזכות שימוש  זכויות בניה

 746495, 328245, 267104, 245688, 238642גנ"י סולם, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 ר מאוש החלטה
  

  .11.א

 

 580165249 מס עמותה סיוע ועידוד לילדים מוגבלים  –ס.ו.ל.ם  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 20המשלט , רח' בית שמש שכונה

 , 169בש/ תב"ע / מגרש 52 , חלקה5208 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות בי"ס 4-בזכות שימוש  זכויות בניה

 411777בי"ס סולם, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

 
 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  .12.א

 

 580121952 מס עמותה  ע"ר -מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 14בן עזאי , רח' בית שמש שכונה

 430גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש 34 , חלקה5943 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות בי"ס 8-בזכות שימוש  זכויות בניה

 361014בי"ס מאור לציון, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .13.א

 

 580224137 מס עמותה  ע"ר -ברית כהונה שם העמותה
 וךחינ מטרת בקשה 14בן עזאי , רח' בית שמש שכונה

 430גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש 34 , חלקה5943 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות גן 2-בזכות שימוש  זכויות בניה

   423244, 423236גנ"י ת"ת מאור לציון, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .14.א

 

 580490225 מס עמותה תפארת מוסדות חינוך רווחה וחסד שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 37ריב"ל , רח' רמב"ש ב' שכונה

 402גרש , מ853מי/במ/ תב"ע / מגרש 37 , חלקה5940 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה גןזכות  סוג בקשה

  שטח
 במבנה גןזכות שימוש  זכויות בניה

  714139יבות חכמה סמל: גן נת סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .15.א

 

 580408342 מס עמותה ע"ר –חיי שרה  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 7שד' בן זאב , רח' בית שמש שכונה

 6ב.צ. גרש ג', מ90בש/במ תב"ע / מגרש 27 , חלקה53813 גוש/חלקה
 יםשנ 5 טווח שנים שימוש זכות  סוג בקשה

  שטח
 במבנה גןזכות שימוש  זכויות בניה

  154948גן חיי שרה סמל  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .16.א

 

 580408342 מס עמותה ע"ר –חיי שרה  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 17רבינו חיים הלוי , רח' הקריה שכונה

 176ב.צ. גרש ג', מ90ש/במב תב"ע / מגרש 45 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש זכות  סוג בקשה

  שטח
 במבנה גןזכות שימוש  זכויות בניה

  547109, 547091גן חיי שרה סמל  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .17.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 32הגפן , רח' בית שמש השכונ

 170מגרש  ,169בש/ תב"ע / מגרש 127 , חלקה5211 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 16-בזכות שימוש  זכויות בניה

 111013ת"ת וב"י נוה צבי, סמל:  סטטוס נוכחי
 אשוןרפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

 
 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  .18.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 1רבנו חיים הלוי , רח' קריה שכונה

 3ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש 110 , חלקה5213 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 32-בזכות שימוש  ויות בניהזכ

 174748בית ספר ב"י מנוחה ונחלה, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .19.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 26הגפן , רח' בית שמש שכונה

 171מגרש  ,169בש/ תב"ע / מגרש 110 , חלקה5213 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 8-בזכות שימוש  זכויות בניה

 160135בית ספר שובו בית שמש, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .20.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס צמאי מרכז החינוך הע שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 10נחל גילה , רח' רמב"ש א' שכונה

 403מגרש  ,836מי/במ/ תב"ע / מגרש 38 , חלקה34721 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 25-בזכות שימוש  זכויות בניה

 165605ב"י הרמה, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .21.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 5אור שמח , רח' קריה שכונה

 21ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש 40 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים בי"ס שימוש במבנהזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 24-בזכות שימוש  זכויות בניה

 174748ת"ת חסידי אור, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .22.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך המטרת בקש 11אור שמח , רח' קריה שכונה

 23ב.צ.מגרש  ב',90בש/במ/ תב"ע / מגרש 42 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 6-בזכות שימוש  זכויות בניה

 174748ת"ת חסידי אור, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .23.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  העמותהשם 
 חינוך מטרת בקשה 10צדקה , רח' חפציבה שכונה

 311מגרש  ,164בש/ תב"ע / מגרש 39 , חלקה5935 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 26-בזכות שימוש  זכויות בניה

 188060ב"י גור, סמל:  טטוס נוכחיס
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

 
 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש ועדת הקצאות
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  .24.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 13נחל שורק , רח' רמב"ש א' שכונה

 512מגרש  ,835מי/במ/ תב"ע / מגרש 23 , חלקה34724 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סכות ז סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס ובמנדי"ם 24-בזכות שימוש  זכויות בניה

 267963ב"י משכנות דעת, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .25.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3אור שמח , רח' קריה שכונה

 21 ב.צ.מגרש  ,ב'90בש/במ/ תב"ע / מגרש 40 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס 13-בזכות שימוש  זכויות בניה

 338087ת"ת זכרון מאיר שמעון, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןום פרס פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .26.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 17בן איש חי , רח' חפציבה שכונה

 311מגרש  ,164בש/ תב"ע / מגרש 39 , חלקה5380 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במנדי"ם זכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במנדי"ם 8-בזכות שימוש  זכויות בניה

 174748ב"י גור אידיש, סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  

  .27.א

 

 580514446 מס עמותה לת"ת ובי"ס מרכז החינוך העצמאי  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 9אחיה השילוני , רח' רמב"ש ג' שכונה

 615מגרש  ,102-0103192 ע / מגרשתב" 430 , חלקה34356 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש במבנה בי"סזכות  סוג בקשה

  שטח
 כיתות במבנה בי"ס + מנדי"ם 30-בזכות שימוש  זכויות בניה

 730010ב"י רמה ג', סמל:  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
  
 בקשות חדשות  .ב

 580004562 מס עמותה נועת נוער ישראלית ת -אריאל  שם העמותה  .1.ב
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה 6פסגות השבע התבור שכונה /רח'
 704מגרש  138בש/במ/ תב"ע / מגרש 2029חלקה   5215 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר עיקרי ושירות 202 זכויות בניה

 סניפים הפועלים בעיר. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 5לתנועה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

  מאושר החלטה
 580004562 מס עמותה תנועת נוער ישראלית  -אריאל  שם העמותה  .2.ב

 סניף תנועות נוער המטרת בקש , רמה א21רח' נחל מיכה   שכונה /רח'
 515מגרש   835מי/במ/ תב"ע / מגרש 21חלקה  34276 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 100 זכויות בניה

 סניפים הפועלים בעיר. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 5לתנועה  סטטוס נוכחי
 שוןפרסום רא פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

  מאושר החלטה
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 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה  .3.ב
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , גבעת שרת5בן אליעזר  שכונה /רח'
 2ט חלק ממגרש /95בש/ תב"ע / מגרש 2106חלק מחלקה  5544 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים וש מבנה עירוניזכות שימ סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 273 זכויות בניה

 סניפים בעיר ומאות חניכים. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 4לתנועה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580040343 מס עמותה יבא בישראלתנועת בני עק שם העמותה  .4.ב
 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , רמה א16דולב  שכונה /רח'
 510חלק ממגרש  835מי/במ/ תב"ע / מגרש 44חלק מחלקה  34273 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מר 184מבנה נייד  זכויות בניה

 סניפים בעיר ומאות חניכים. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 4לתנועה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה  .5.ב
 עות נוערסניף תנו מטרת בקשה , גבעת שרת68הנרקיס  שכונה /רח'
 313חלק ממגרש  12/32/5תרש"צ  תב"ע / מגרש 74חלק מחלקה  5219 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מקלט עירוני זכויות בניה

 סניפים בעיר ומאות חניכים. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 4לתנועה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון שהפירוט בק

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 מאושר החלטה

   
 580040343 מס עמותה תנועת בני עקיבא בישראל שם העמותה  .6.ב

 סניף תנועות נוער מטרת בקשה , רמת לחי2בני דן  שכונה /רח'
 202חלק ממגרש  102-0081398 תב"ע / מגרש 2145חלק מחלקה  5210 גוש/חלקה

 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש מבנה עירוני וג בקשהס
  שטח

 מ"ר 152מבנה עירוני  זכויות בניה
 סניפים בעיר ומאות חניכים. מבקשים שימוש בנכס להפעלת סניף תנועת נוער 4לתנועה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

  .7.ב
 

 580555662 מס עמותה אשרינו מה טוב  שם העמותה
 ישיבה + מכינה קדם צבאית  מטרת בקשה נוה שמיר –רמה ה'  רח' / שכונה

 418חלק ממגרש  102-0055277 תב"ע / מגרש 44חלק מחלקה  34575 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,000 שטח
 200% זכויות בניה

 תלמידים 70-יושבים היום בתוך קרית חינוך, כ סטטוס נוכחי
 תלמידים 120-לכישיבה + מכינה קדם צבאית בקשה לפרסום ראשון  פירוט בקשה

  + מועדונית אחר הצהריים לילדי השכונה  
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
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 58040434 מס עמותה רמת בית שמש   עמותת מים טהורים  שם העמותה  .8.ב
 מקווה מטרת בקשה , רמה א 16נחל לוז  שכונה /רח'
 403 גרשחלק ממ  836מי/במ/ תב"ע / מגרש 38חלקה  חלק  מ  34271 גוש/חלקה
זכות שימוש בקרקע + תקציב  סוג בקשה

 ממשלתי
 שנים 25 טווח שנים

 מ"ר 1,100 שטח
 מ"ר  1,300 זכויות בניה

 .2013ב 98ההקצאה אושרה בעבר לאחר פרסום שני בועדה  וכחיסטטוס נ
נדרש לעשות הליך מחדש בכדי להגדיל את זכויות הבניה מהבקשה הראשונית + בקשה  פירוט בקשה

 לעבודות תשתית במגרש₪  1,200,000 ע"ס תקציב משרד השיכון ל
 בקשה לפרסום ראשון

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 מאושר חלטהה
   

      580341048 מס עמותה באר אברהם אלימלך  שם העמותה  .9.ב
 בית כנסת , ישיבה מטרת בקשה רמה ב 3 רח' האדמו"ר מבעלזא /רח' שכונה

 483 מגרש א/853מי/ תב"ע / מגרש 28 חלקה 5152 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1192 שטח
 קומות  7מ"ר,  2,781 ניהזכויות ב

 2018שהסתיימה ב 2008-מהקצאה בניין קיים לפי  -חידוש הסכם הקצאה  סטטוס נוכחי
 המבנה משמש את קהילת פינסק קרלין. 

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580601011 מס עמותה ש ג'  רמת בית שממוסדות תורה לשמה  שם העמותה  .10.ב
 מעון, בית כנסת, מקווה מטרת בקשה 1, ג'9יחזקאל  שכונה /רח'
 600גרש מ 102-0103192 תב"ע / מגרש 151חלקה     34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1660 שטח
 מעון ילדים, מקווהעבור מ"ר,  1,200: שטח בנוי בגודל -2מפלס  זכויות בניה

 עבור שטיבלאך ואולם קידושיםמ"ר,  960שטח בנוי בגודל   :-1מפלס 
 בבקשת ההקצאהלא מטר  830בסך : 0 מפלס
 מ"ר  עבור היכל בי"כ 688: 1מפלס 
 עזרת נשיםעבור מ"ר  358:  2מפלס 
 ספריה תורנית עבורמ"ר  125: 3מפלס 
 מ"ר 3,332סה"כ 

בפועל הבנייה בנייה.  200%מ"ר שטח  1000בקשה: ל סיום פרסום שניאישרה  132ועדה  סטטוס נוכחי
 בניה. התנהל מול העמותה הליך משפטי. 200%נעשתה מעבר לאותם 

העמותה מבקשת הגדלת ההקצאה המקורית בגלל הכמות הגדילה והולכת של חברי 
יוקצה בהסכמה לקהילה אחרת )עקב מחסור מבני  0הקהילה שכשההחלטה הינה שמפלס 

 יבור בשכונה( והעמותה המבקשת תקבל  את יתר המפלסים האחרים במבנה. צ
שהוגשה  580673648קהל חסידים  /מנחת יהודה יצוין כי בקשה מקבילה של  עמותת  

 כבקשה מקבילה בהליך קודם, הוסרה ע"י המבקשת. 
 בכל מקרה אין באישור ועדת ההקצאות אישור בעמידה בתנאי תכנון ובניה. 

 בקשה לפרסום ראשון שהפירוט בק
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580512440 מס עמותה היכל משה בית שמש  שם העמותה  .11.ב
 ישיבה קטנה מטרת בקשה 1, ג' יונה בן אמיתי שכונה /רח'
 605-604-607חלק ממגרשים  102-0103192 תב"ע / מגרש 30חלק מחלקה  34357 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  1310 שטח
 מ"ר 160 – 607מ"ר + ממגרש  930 – 605מ"ר + ממגרש  220  - 604ממגרש 

 מ"ר  2,620 זכויות בניה
 תלמידים כיום, ישיבה ספרדית. 110לישיבה  -המלצה של אגף החינוך   סטטוס נוכחי
 . הבקשה להתחיל את כל ההליך מחדש150ובועדה  127עלה לדיון בועדה  פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
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  .12.ב
 

 580710804 מס עמותה משכן מצדה בית שמש שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 22מצדה  רח' / שכונה

 102יד  מגרש /138בש/  גרשמתב"ע /  3002חלקה   5207 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים  זכות שימוש בקרקע וג בקשהס

 מ"ר שטח המגרש 660מ"ר מתוך  300 שטח 
 לפי התבע זכויות בניה 

 בתי אב 50קהילת מתפללים חדשה. מעל  סטטוס נוכחי
 בייעוד מגורים.  הקרקע רשומה על שם עיריית בית שמש בטאבו. פירוט בקשה

הגשת בקשה להיתר על ידי י העירייה במקביל ע" קידום הליך הקצאה מותנה בשינוי תב"ע 
 עד אז(. תסתייםהעמותה )לאחר ההקצאה( עם בקשה לשימוש חורג )ככל שהתב"ע לא 

בקרקע עוברות תשתיות עירונית שאינה מאפשרת בנייה בכל המגרש. הבניה בפועל רק לאחר 
עירוניות קבלת אישור ההנדסה. יודגש כי הלך שינוי תב''ע טרם החל. ואין התחייבות 

 לביצועו/ להשלמתו
 בכפוף לשינוי תב''ע תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר  החלטה
  

קהילתי שכונת המשקפיים בית כנסת  שם העמותה  .13.ב
 בית שמש  

 580691491 מס עמותה

 בי"כ מטרת בקשה משקפיים /רח' שכונה
 600מגרש חלק  181/בש תב"ע / מגרש 38חלקה חלק מ 80030 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 150סה"כ  166מטר נוספים מעבר למה שהוקצה בועדה  50 זכויות בניה

 ע"מ –קהילה דת"ל  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580060952 מס עמותה אלווין ישראל  שם העמותה  .14.ב
 מרכז תעסוקה מטרת בקשה 7אבא נעמת  שכונה /רח'
  5/32/1תרשצ  תב"ע / מגרש 91חלק מחלקה  5209 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 175 זכויות בניה

 70-המרכז נותן שרות ל. עם מוגבלות שכלית התפתחותיתמרכז תעסוקה מוגן לאנשים  סטטוס נוכחי
 עד גיל פנסיה 21מקבלי שרות מגילאי 

 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580653434 מס עמותה בית יעקב לבנות  -בעקבי הצאן  שם העמותה  .15.ב
 בית ספר לבנות מטרת בקשה ולא/שדרות האמוראיםע רב, דמה ר שכונה /רח'
 710+711 ממגרש 102-0074732 תב"ע / מגרש 80+81חלקה  34583 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר(  1440 –711מ"ר.  מגרש  982 -710  גרש)ממ"ר  2,442 שטח
 מ"ר. עיקרי ושירות  6000 זכויות בניה

אישרה דונם אחד.  167ועדה  תלמידות 170. כ16קרקע לבניית בית ספר. נמצאים נהר הירדן  כחיסטטוס נו
ולפי תקן דונם. יש להם בכיתות הנמוכות כבר היום כיתות מקבילות  2.5העמותה מבקשת הגדלה ל

 דונם 3כיתות צריך יותר מ 24משרד החינוך ל
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 בקשה לפרסום ראשון  בקשה פירוט
מאושר,  בכפוף לתכנית העמדה במגרש שתאושר מול ההנדסה + התחייבות לבניה  החלטה

  תעשייתית / רגילה. ללא מנדים.
 580372092 מס עמותה מוסדות בולחוב רמת בית שמש  שם העמותה  .16.ב

 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ב53ריב"ל  שכונה /רח'
 401מגרש חלק מ  853מי/במ/ תב"ע / מגרש 24מחלקה חלק  34296 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג עירוני סוג בקשה

 מ"ר גג גנ"י 460 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות, היכל בי"כ עז"נ. שטיבלאך 600 זכויות בניה

 שנה.  20קהילה חסידית, מבנה קיים פעיל כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית לייעוד תואם
  מאושר החלטה
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 580658326 מס עמותה ביאלא שטיבעל רמת בית שמש שם העמותה  .17.ב
 בית כנסת  מטרת בקשה נחל קדרון פנית נהר הירדן רמה א שכונה /רח'
 500מגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 72חלקה  80028 גוש/חלקה
 שנה 25 ניםטווח ש זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 627 שטח
 לפי התב"ע זכויות בניה

 . קהילה ותיקה. 2קהילה אמריקאית במבנה שכור פרטי בדולב  סטטוס נוכחי
 חתימות 62הוגשו 

 נותן מענה גם למשקפיים
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר בכפוף לרענון בקשה החלטה
   

 580439560 מס עמותה על שלושה דברים העולם עומד  שם העמותה  .18.ב
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ב'3דובר שלום  שכונה /רח'
 426מגרש חלק מ א/853מי/ תב"ע / מגרש 32חלקה חלק מ 5151 גוש/חלקה
 שנה  25 טווח שנים זכות שימשו בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 165 שטח
 200% זכויות בניה
 ולא קודם. קהילת מרכז חסידי ויז'ניץ.  131אושר בועדה  חיסטטוס נוכ

 חתימות מתפללים 60הוגשו כ
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

בית תפילת ישורון, יונה בן אמיתי  שם העמותה  .19.ב
 בית שמש 

 580654010 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , רמה ג28נה בן אמיתי יו שכונה /רח'
 417מגרש  102-0296780 תב"ע / מגרש 24חלקה  34357 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 509 שטח
 מפלסים 4מ"ר עיקרי ושירות ב 1154 זכויות בניה

 ל ושכונתי, חתימות. בי"כ פעי 150-קהילה ליטאית, הוגשו כ סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
   

מרכז תורני וואהל  -ישיבת הכותל  שם העמותה  .20.ב
 שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא 

 580052538 מס עמותה

 מכינה קדם צבאית מטרת בקשה 10אבא נעמת  /רח' שכונה
 5/32/1תרש"צ  תב"ע / מגרש 91מחלק חלק  5209 גוש/חלקה
 שנה  1 טווח שנים זכות שימוש במבנה + קרקע סוג בקשה

 מ"ר לפי החלוקה הבאה 1000שטח כולל של כ שטח
 מ"ר 570זכות שימוש במבנה עירוני  זכויות בנייה

 מנ"ד  -מ"ר לבנייה עצמית  150+ זכות שימוש בקרקע 
 מכינת ידידיה סטטוס נוכחי

 פרסום קצר לשנה.  שהפירוט בק
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

בית הכנסת קהילת בהנחל עליון  שם העמותה  .21.ב
 רמה ג' בית שמש 

 580598480 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' – 13ירמיהו הנביא  שכונה /רח'
 611חלק ממגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 26חלק מחלקה  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 492 שטח
 200% זכויות בניה

 חתימות.  130-בי"כ 'בית אביי' קהילה ליטאית קיימת הגישו כ סטטוס נוכחי
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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 580486439 מס עמותה אביר יעקב אור יצחק  ותהשם העמ  .22.ב
 , ישיבהבית כנסת מטרת בקשה , רמה ג26ירמיהו  שכונה /רח'
 610מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 35חלקה  34257 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,479 שטח
 מ"ר 3,621 זכויות בניה

 זכויות בניה. 200%מ"ר ו 1,000אישרה לאחר פרסום שני  145קצאות ועדת ה סטטוס נוכחי
מבקשים הגדלת ההקצאה לכל המגרש.  להקמת מרכז קהילתי אשר יכלול מועדון נוער. 

 וישיבה קטנההיכל בית כנסת שטיבלך ושירות .  -מקווה גברים ואולם קידושים 
 חתימות 100-צרפו כ –עדות המזרח  –נוסח תפילה 

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית עודלייתואם 
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

 580628717 מס עמותה מניין אברכים רמת בית שמש ג'  שם העמותה  .23.ב
 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' 13 רח' ירמיהו שכונה /רח'
 611מגרש חלק מ 34356 תב"ע / מגרש 26חלקה חלק מ 34356 גוש/חלקה
 ?? טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 462 שטח
 (140.  גלריה 240 –מ"ר  )מפלס כניסה   380 זכויות בניה

 חתימות מתפללים נוסח ע"מ 60קהילה  כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580172674 המס עמות עץ הדעת שם העמותה  .24.ב
 מעון יום מטרת בקשה , רמה א21נחל אוריה  שכונה /רח'
  תב"ע / מגרש 516חלקה  חלק מ  34275 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג עירוני סוג בקשה

 מ"ר 531 שטח
 כיתות מעון 4מ"ר  400 זכויות בניה

ר במעונות. מבקש לבנות על הגג במימון לעמותה זכות שימוש במבנה הנ"ל. בגלל מחזו סטטוס נוכחי
 עצמי.

 פרסום ראשון פירוט בקשה
  תואם לייעוד

   החלטה
מרכז תורני וואהל  -ישיבת הכותל  שם העמותה  .25.ב

 שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא 
 580052538 מס עמותה

 מכינה קדם צבאית מטרת בקשה 10אבא נעמת  /רח' שכונה
 5/32/1תרש"צ  תב"ע / מגרש 91חלק מחלק  5209 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 2125שטח כולל של  שטח
 עיקרי ושירות 200%עד  זכויות בנייה

מכינת ידידיה. בקשה להקצאת שטח לבנייה עצמית של מבנה קבע במקום במבנים  סטטוס נוכחי
 הקיימים בשטח. לעמותה יש תורם לבניית קבע.

ח כולל מבנה עירוני . העמותה רשאית להשתמש במבנה ו/או להרוס אותו לצורך השט
 בניה חדשה ככל שתראה לנכון.

 פרסום ראשון  פירוט בקשה
 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד

 מאושר החלטה
   

 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה  .26.ב
 חינוך מטרת בקשה 1רבינו רח' משה , רמה ג שכונה /רח'
 612מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 27חלקה  34356 גוש/חלקה
 שנים 5  טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר מבנה נייד 110 זכויות בניה

 חוסר מבני גנים ברמה גמנ"ד לגן ילדים בחצר מבנה עירוני המשמש את העמותה. יש  סטטוס נוכחי
   12.5.2021. פרסום הסתיים 167אושר לפרסום ראשון ב בקשה פירוט

 תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית תואם לייעוד
 מאושר  לנספח הגדלת פרסום לפי הנוהל החלטה
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 סיום פרסום קצר וראשון  .ג

 580675064 מס עמותה בית כנסת משקפי תורה שם העמותה  .1.ג
 בית כנסת מטרת בקשה משקפיים, רח' הרב אליהו שכונה /רח'
 600חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 38חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנים 4+  1 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 190כ שטח
 מ"ר בבנייה קלה 150 זכויות בנייה

 6.4.21ם ראשון הסתיי 21.1.2021לפרסום קצר וארוך, קצר הסתיים ב 166אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 + פרסום שני רגיל עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר – קצרסיום פרסום  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

קהילתי שכונת המשקפיים בית כנסת  שם העמותה  .2.ג
 בית שמש  

 580691491 מס עמותה

 בי"כ מטרת בקשה משקפיים /רח' שכונה
 600מגרש חלק  181ש/ב תב"ע / מגרש 38חלקה חלק מ 80030 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 100 זכויות בניה

 ע"מ  –קהילה דת"ל  סטטוס נוכחי
 6.4.21ראשון הסתיים ב+ 21.2.21קצר וארוך . קצר הסתיים ב לפרסום  166אושר בועדה 

 + פרסום שני רגיל העירעובר לדיון בועדת משנה ומועצת  – קצרסיום פרסום  פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   
 580658706 מס עמותה איילת השחר איחוד בית שמש שם העמותה  .3.ג

 בית כנסת מטרת בקשה ירמיהו הנביא 1ג'  שכונה /רח'
 ,611, חלק ממגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלק מחלקה 34356 גוש/חלקה
 שנים 3+ 1 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 470 שטח
 מ"ר מנ"ד 250 זכויות בנייה

 משפחות. התפצלות מביכנ"ס דרכי יצחק.  50 -קהילה של כ סטטוס נוכחי
 לפרסום קצר + ארוך.  164אושר בועדה 
 2.3.21.ראשון הסתיים ב  18.1.21הסתיים בפרסום  קצר 

 יר + פרסום שני רגילעובר לדיון בועדת משנה ומועצת הע –סיום פרסום קצר  פירוט בקשה
  מאושר החלטה

  

 סיום פרסום ראשון  .ד

 580403509 מס עמותה זכור לאברהם רמת בית שמש שם העמותה  .1.ד
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א'1נחל רזיאל  שכונה /רח'
 414מגרש  836מי/במ/ תב"ע / מגרש 45חלקה  34270 גוש/חלקה
 שנה 25 םטווח שני זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר מתוך שטח כולל של המגרש 791 שטח
 מפלסים 4-עיקרי ושירות ב 1360 זכויות בניה

 + מתן זכות שימוש ללא תמורה )למעט הוצאות(חידוש  הקצאה למבנה קיים,  סטטוס נוכחי
 632208בי"ס לחינוך מיוחד אוצר התורה סמל מוסד  580014322ל'שיח סוד' ע''ר  

 17.2.21. סיים פרסום ב162פרסום ראשון בועדה אושר ל פירוט בקשה
 מאושר לפרסום שני החלטה

   
 580610434 מס עמותה רמת בית שמש ג'קהילת ירמיהו הנביא  שם העמותה  .2.ד

 כנסתבית  מטרת בקשה 1רח' ירמיהו הנביא ג' /רח' שכונה
 ,611, חלק ממגרש 102-0103192 תב"ע / מגרש ,26, חלק מחלקה 34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  410מ"ר תכסית  535 שטח
 200% זכויות בנייה

  בית כנסת דרכי יצחק. סטטוס נוכחי
)גריעה  611מ"ר במגרש  535אשרה לחתימת חוזה שטח של  6.2017מחודש  134ועדה  פירוט בקשה

לעמותת קהילת ירמיהו  -בנייה  200%מ"ר  410מהקצאה לישיבת יעד מרדכי( תכסית 
עבור בי"כ דרכי יצחק. ההקצאה אושרה לשנה  5806104ע"ר  -הנביא רמת בית שמש ג' 

 .שנה 24עם אופציה לעוד 
דנו בהקצאה. והוחלט שכל עוד שאין מענה לקהילת 'איילת השחר  159, וועדה 146ועדה 

איחוד' לא לקדם הקצאה זו. מאחר ועמותת איילת השחר קיבלה פרסום להקצאה בשטח 
 ביא פרסום שני.אחר בסביבה. ניתן לאשר לקהילת ירמיהו הנ

  פרסום שנילמאושר  החלטה
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 580365260 מס עמותה רמת בית שמש  -למען אחי  שם העמותה  .3.ד
 רווחה מטרת בקשה , רמה א23נחל דולב  שכונה /רח'
 506מגרש  835מי/במ/ תב"ע / מגרש 21מס' חלקה   34272 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1884 שטח
 100% בניהזכויות 

 6.4.2021, פרסום הסתיים ב166אושר לפרסום ראשון ב  סטטוס נוכחי
 מבקשים פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
   

  .4.ד
 

 580330801 מס עמותה אורית צ'ין של יהודי אתיופיהעמותת  שם העמותה
 בית כנסת מטרת בקשה 19בר אילן  שכונה

 ב מגרשחלק מ א/78בש/ תב"ע / מגרש 2090 ,  חלק מחלקה5239 
 שנים 25 טווח שנים זכות שימשו בקרקע סוג בקשה

 מ"ר  750 שטח
 100% זכויות בניה

 5.5.21הסתיים פרסום ראשון ב 166אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 בקשות מקבילות: 2הוגשו 

   580521391צידקת רחל 
 הוגשה באיחור, וכן באופן חלקית -580675460צדקתך קופת הצדקה + 

 פרסום שני וט בקשהפיר
)בקשת צדקתך הוגשה באיחור, והפרסום  העמותות בפרסום משותף 3מאושר לפרסום שני ל החלטה

 הינו מטעמי ספק, החלטה בעצם הבקשה תתקבל בדיון הבא בסיום פרסום שני(
 580599942 מס עמותה י.ח.צ גני ילדים  שם העמותה  .5.ד

 חינוך בקשהמטרת  1רח' משה רבינו , רמה ג שכונה /רח'
 612מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 27חלקה  34356 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג סוג בקשה

 גג מבנה מטר 153 שטח
 מטר חצר 73מטר בניה  80 זכויות בניה

 חוסר מבני גנים ברמה גבניית קבע מעל גן ילדים שנמצא בזכות שימוש לעמותה.  יש  סטטוס נוכחי
   12.5.2021. פרסום הסתיים 167אושר לפרסום ראשון ב פירוט בקשה

 מאושר   החלטה
   

בית מדרש תורני לאומי משקפיים  שם העמותה  .6.ד
  בית שמש

 580694354 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה 7משקפיים, הרב אליהו מול מס'  /רח' שכונה
 600חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 38חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנה 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר הקצאה זמנית 160 שטח
 מ"ר 125 זכויות בניה

19.5.21 לפרסום ראשון הסתיים ב. 167אושר בועדה  סטטוס נוכחי  
 פרסום שני פירוט בקשה

  מאושר החלטה
  

 סיום פרסום שני  .ה

  .1.ה
 

      580435717 מס עמותה עזרת אחים לעזרה הדדית שם העמותה
 רווחה מטרת בקשה , רמה א2נחל לכיש  שכונה

 512חלק ממגרש  תב"ע / מגרש 23חלקה  34274 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 560 שטח
 מ"ר 1,400סה"כ  –קומות  4מ"ר * 350 זכויות בניה

קומות  3בת זו ומעוניינת להגדיל את שטח המבנה ולבנות עוד העמותה פועלת במבנה בכתו סטטוס נוכחי
מבקשים הקצאה זו לצורך הפעלה ו/או הקמה של מרכז רב שרותי לסיוע  .בהתאם לצרכים

 קומות 4מבנה קבע   -לחולים ובעלי מוגבלויות  
 4.3.21הסתיים ב 160בועדה  שניאושר לפרסום  פירוט בקשה

,  ע"י עו''ד חיים מכלוף בטענה כי השטח  580457190הוגשה התנגדות  של עמותת ירא 
. אך העו''ד לא יכל 19.5.21-הנ"ל הוקצה להם בעבר. זומנה שמיעת התנגדויות ל

להשתתף בה. הועדה קראה בעיון את הטענות שנשלחו אליה בכתב, ומצאה כי אין שום 
מקרה גם קשר בין השטח שעליו נטען כי לעמותת ירא היה בו הליך של הקצאה. ובכל 

 ההקצאה הנ"ל לא קיבלה תוקף. 
 ההתנגדות נדחית.  החלטה

 רעובר לדיון בועדת משנה ומועצת העי –מאושר סיום פרסום שני 
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  .2.ה
 

 580614469 מס עמותה מוסדות קוסוב ויז'ניץ שם העמותה
 ישיבה ובית כנסת מטרת בקשה 2ג' –נתן הנביא  רח' / שכונה

 516א' חלק ממגרש 160תב"ע  ע / מגרשתב" 10חלקה  34516 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,500 שטח
 לפי התב"ע זכויות בניה

 ישיבה קטנה / על יסודי בבניה עצמית.   -בניה עצמאית  סטטוס נוכחי
 9.1.21. הסתיים ביום שנילפרסום  165אושר בועדה  פירוט בקשה

 580696912ע"י עמותת קהילת רמת הנביאים ע"ר:  שה מקבילהקנדחתה ב 165בועדה 
 הבקשה המקבילה ללא אישור ניהול תקין, תנאי סף להקצאת קבע.

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 580349140 מס עמותה מוסדות נצח ישראל בית שמש שם העמותה  .3.ה
 בית כנסת וישיבה מטרת בקשה רמה ב, 16ריב"ז  שכונה /רח'
 402מגרש  853מי/במ/ תב"ע / מגרש 19חלקה חלק  5940 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים חידוש הקצאת זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 800 שטח
 קומות 6מבנה קיים  זכויות בניה

 מ"ר 446.6קומות נוספות  5, מ"ר 320קומת כניסה , מ"ר 466.6שטח מגרש מבונה 
 בניה בוצעה עצמאית  -מ"ר  2553סה"כ 

 460717סמל מוסד  -בית כנסת שכונתי + ישיבה   סטטוס נוכחי
 21.3.21, פרסום הסתיים 166אושר לפרסום שני בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
   

 580495687 מס עמותה קהילת יחד בית שמש  שם העמותה  .4.ה
 בית כנסת ומרכז קהילתי מטרת בקשה רח' סביון /רח' שכונה

 8מגרש  102-0496190 תב"ע / מגרש 117חלקה  5220 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 200% זכויות בנייה

 21.3.2021יים ביום  לפרסום שני שנסת  166אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 .19.5.21-שמיעת התנגדויות ל. והתקיימה ועדת  ישעיה ברומברג וגשה התנגדות של ה דיוןפירוט 

 בועדה טען המתנגד מעבר לכתב ההתנגדות שהגיש כי:
 . מדובר במבנה שלא תוקצב. 1
 שנים ועד אז לדיירים לא יהיה בית כנסת. 5. הפרויקט יתאכלס עוד 2
 משת בשבתות שלא כדין בבית ספר כבית כנסת.. העמותה משת3
 . שטח החום נשוא ההקצאה מיועד לחינוך.4
 חתימות. 50מתפללים בסך הכל ומאידך הגישו  30. הכיתה בה הם משתמים מכילה כ 5
 

 19.5.21עו''ד הלר ענה )בנוסף למכתב תשובה מיום 
יגוד עניינים. אין שום . אין שום פגמים בפעילות גרעין יחד ואין בסיס לטענות בדבר נ1

 מעורבות של אף גורם פוליטי והכל נעשה כדת וכדין.
 . מתפללי בית הכנסת מתגוררים בשכונה ונכללים אף הם בפרויקט הפינוי בינוי.2
. העמותה פועלת לארגון פעילות לכל השכונה גם שההקצאה תשרת תושבים רבים 3

 ומגוונים.
 ות ולתפילות אבל אין מקום.. יש הרבה חברים שרוצים להצטרף לפעיל4
 

 מ"ר במבנה העירוני 520הועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות ולאשר שימוש רק של  החלטה 
 יתר השטח ו/או אחוזי הבנייה של השטח ידונו בעתיד.

הועדה סבורה כי אין בסיס לטענות המתנגד. מדובר בבית כנסת עירוני אשר הולך להיבנות 
ח אשר ייחתם עם יזם הפרויקט כך שאין שום מניעה עבור העירייה במסגרת הסכם פיתו

או בעיה להקצותו. הסכם הפיתוח נערך וקיים צפי ממשי להתחלת הפרויקט בזמן הקרוב 
 כך שלא מדובר בבניה שתסתיים בעוד חמש שנים כנטען.

ייעוד השטח הוא חום ומיועד לא רק למוסדות חינוך כך שטענת המתנגד אינה נכונה. מכל 
 א טענות לועדת ההקצאות. מקום אלו ל

המדובר בבית כנסת אשר ישמש את כל תושבי השכונה הקיימים והעתידיים. נכון להיום 
קיים צורך של העמותה המבקשת לבית כנסת כך שהקצאת השימוש להם מוצדקת והדבר 

 לא יפגע בתושבים עתידיים.
ורמאלית, בכל הנוגע לשימוש העמותה בבית ספר הרי שגם אם השימוש לא הוסדר פ

והעמותה מונחית להסדירה, מדובר בשימוש בתום לב שבוצע עקב מצוקה ובאישור מנהל 
בית הספר, ובנוסף  אין בו משום חריגת בניה כך שאין מקום או סיבה שלא לקדם את 

 בקשת ההקצאה הנוכחית.
הועדה סבורה כי גודל ההקצאה מתאים למספר המתפללים אשר הגישו חתימות וזאת 

לפעילות הנרחבת של העמותה בשכונה. זאת ועוד המדובר כאמור במבנה עירוני ללא קשר 
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אשר יבנה כך שלא רלוונטי לדבר על הקצת שטח קטן יותר ומכל מקום וכאמור הוא יהווה 
 פתרון לתושבים הנוספים שיגיעו במסגת פרויקט הפינוי בינוי. 

ועדת משנה ומועצת עובר לדיון ב –סיום פרסום שני ת למאושרמשכך בקשת ההקצאה 
 העיר

   
 580657179 מס עמותה שיר ברמה בית שמש -גור שם העמותה  .5.ה

 בית כנסת מטרת בקשה חפציבה שכונה /רח'
)שינוי  26מגרש  102-0218040תב"ע  תב"ע / מגרש 24חלקה חלק מ 5935גוש  גוש/חלקה

 (207למגרש 
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
 .200% זכויות בניה

  סטטוס נוכחי
  31.10.20הסתיים ב 157אושר לפרסום שני בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
   

  .6.ה
 

 ברסלב דחסידיתורה ותפילה  שם העמותה
 רמב"ש ג'

 580641157 מס עמותה

 בית כנסת טרת בקשהמ 2ג' – הנביא עובדיה רח' / שכונה
 525-526חלק ממגרשים א'  160בש/ תב"ע / מגרש 33חלקה חלק  34517 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה סוג בקשה

 מ"ר 440גג מעון  שטח
 מ"ר 880קומות =  2מ"ר *  440 זכויות בניה

 .2ג'-רוכשים ב -בית כנסת נעימות הנחל נוסח ספרד סטטוס נוכחי
 4.5.21לפרסום שני. הסתיים ב 167אושר בועדה  פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר סיום פרסום שני  החלטה
  

 
 
 
 

 

 

 ענבר וייס   איתמר ברטוב  עו''ד מיקי גסטוירט
 מהנדסת העיר  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש
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