
  
 
 
 
 
 

 
 

                           

 לצרכי חינוך ה בעניין בקשות להקצאת מקרקעיןדעהו

 עיריית בית שמש, מודיעה בזאת כי נתקבלו במשרדיה הבקשות להקצאת מקרקעין המיועדים לצרכי חינוך.
 

 :    ראשוןפרסום 
 שימוש המבקש פרטי המקרקעין שם המבקש

וך מוסדות חינ
 –שמחת התורה 

 580556421ע"ר 

, 5213, גוש 169, תב"ע בש/171בית שמש, מגרש 
 26, רחוב הגפן 110חלקה 

כיתות, תיכון נתיבות  6זכות שימוש 
 721175שבות סמל:  -דעת 

, 5151א', גוש 853, תב"ע מי/420רמב"ש ב', מגרש 
 31, רחוב אוהל יהושע 26חלקה 

כון כיתות במבנה, תי 8-זכות שימוש ב
 633198שבילי בינה סמל: 

בית יעקב מגן אבות 
 580682839ע"ר  –

, גוש 853, תב"ע מי/במ/516רמב"ש א', מגרש 
 22, רחוב נחל אוריה 22, חלקה 34276

כיתות גן. גנ"י מגן  2-זכות שימוש ב
 552661, 552679אבות סמל: 

ע"ר  –ישבעון טוב 
580454890 

א', גוש 853, תב"ע בש/מי/431רמב"ש ב', מגרש 
 6, רחוב רבי מאיר בעל הנס 16, חלקה 5941

כיתות גן. גנ"י  4-ב זכות שימוש
, 557918, 557926קדושת לוי סמל: 

557900 ,557892 

ע"ר  –בנות ויז'ניץ 
580019560 

, 5152א', גוש 853, תב"ע מי/416רמב"ש ב', מגרש 
 2, רחוב האדמו"ר מבעלזא 24חלקה 

נדי"ם. כיתות גן במ 6-זכות שימוש ב
, 714915גנ"י בנות ויז'ניץ סמל: 

714899 ,429183 ,377465 ,377440 ,
376913 

ע"ר  –פנים מאירים 
580519791 

, 5953, גוש 164, תב"ע בש/312חפציבה, מגרש 
 16, רחוב בן איש חי 14חלקה 

מנדי"ם ת"ת צאן  12-זכות שימוש ב
, 435412, 433821גנ"י סמל: קדשים 
 455923בי"ס סמל:  435032

מרכז מעיין החינוך 
ע"ר  –התורני בא"י 

580121952 

ג', גוש 90, תב"ע בש/במ/6בית שמש, מגרש ב.צ.
 (13)מעשי חייא  5, רחוב שד' בן זאב 27, חלקה 5381

כיתות  8זכות שימוש במבנה בי"ס 
 124040ת"ת תורה לשמה סמל: 

, 80030, גוש 181, תב"ע בש/600משקפיים, מגרש 
 הרב אברהם שפירא , רחוב38חלקה 

זכות שימוש במבנה חינוך צד צפוני 
 499731בי"ס בנות מלכה סמל 

, 80030, גוש 181, תב"ע בש/600משקפיים, מגרש 
 , רחוב הרב אברהם שפירא38חלקה 

זכות שימוש במבנה חינוך צד דרום 
 430223ת"ת תורת משה סמל 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26חלקה , 34356

זכות שימוש במבנה אגף ימני ת"ת 
 743469קהילות יעקב סמל 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

זכות שימוש במבנה אגף מזרחי חלק 
מקומה שניה ת"ת נתיב התורה סמל 

745471 
ע"ר  –בנות ישראל 

580554962 
, 80030, גוש 181, תב"ע בש/704משקפיים, מגרש 

 , רחוב הרב קוק39חלקה 
כיתות  8זכות שימוש במבנה על יסודי 

 717769תיכון בנות הרמה סמל 
ע"ר  –פדות רבקה 
580510568 

, 80030, גוש 181, תב"ע בש/601משקפיים, מגרש 
 , רחוב הרב קוק42חלקה 

כיתות  8זכות שימוש במבנה על יסודי 
 756585כון איילת השחר סמל תי

 –סמינר לוית חן 
 580602977ע"ר 

, 34517א', גוש 160, תב"ע בש/508רמב"ש ג', מגרש 
 , רחוב אליהו הנביא29חלקה 

 8זכות שימוש במבנה על יסודי 
 722074כיתות. תיכון נתיבות סמל 

 –זכרו תורת משה 
 580478048ע"ר 

גוש  ,102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

זכות שימוש במבנה חינוך צד דרום 
, 367904 גנ"י ת"ת תורת משה סמל 

368027 ,368076 

 –למען תורה לשמה 
 580359453ע"ר 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

"י זכות שימוש במבנה אגף ימני גנ
, 712596ת"ת קהילות יעקב סמל 

742460 ,742486 

 –טיב התורה בא"י 
 580672624ע"ר 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

זכות שימוש במבנה אגף מזרחי חלק 
מקומה שניה גנ"י ת"ת נתיב התורה 

 644898, 644880, 644872סמל 

לת מוסדות מסי
ע"ר  –אבות 

580272755 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 5, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

זכות שימוש במבנה אגף מזרחי קומה 
ראשונה ת"ת וזאת ליהודה סמל: 

643262 ,736157 ,746511 ,761577 ,
761858 

ע"ר  –דרך התורה 
580670149 

, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 
 15, רחוב ירמיהו הנביא 26, חלקה 34356

זכות שימושבמבנה אגף מזרחי ת"ת 
, 754606, 754598סמל: דרך התורה 

761635 
 –בשדה החינוך 

 580725885ע"ר 
, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 

 3חגי הנביא , רחוב 26, חלקה 34356
מנדי"ם גני ילדים  3-זכות שימוש ב

 שדה החינוך ב
מנדי"ם ת"ת דרכי  11-זכות שימושב, גוש 836, תב"ע מי/במ/401רמב"ש א', מגרש תלמוד תורה דרכי 

 אגף החינוך
 מחלקת נכסים

 



ע"ר  –נועם התורה 
580497825 

, 348896, גנ"י: 359232בי"ס: נועם  א'17, רחוב נחל רפאים 37, חלקה 34271
348904 

מרכז החינוך 
ע"ר  –העצמאי 

580514446 

, גוש 102-0103192, תב"ע 615רמב"ש ג', מגרש 
 9אחיה השילוני , רחוב 30, חלקה 34356

מנדי"ם בי"ס בית  11-זכות שימוש ב
 730010יעקב רמה ג' סמל: 

ס.ו.ל.ם סיוע ועידוד 
 –לילדים מוגבלים 

 580165249ע"ר 

, גוש 836, תב"ע מי/במ/410רמב"ש א', מגרש 
 א'17, רחוב נחל רפאים 43, חלקה 34271

 3בקומה השניה + זכות שימוש 
מנדי"ם בחצר בי"ס סולם לחינוך 

 מיוחד
ע"ר  –חיי שרה 

580408342 
, גוש 102-0103192, תב"ע 611רמב"ש ג', מגרש 

 3חגי הנביא , רחוב 26, חלקה 34356
מנדי"ם גני ילדים  3-זכות שימוש ב
  730317אור יעל סמל 

מרכז החינוך 
ע"ר  –העצמאי 

580514446 

, גוש 102-0074732, תב"ע 709 ', מגרשדרמב"ש 
 21אביי , רחוב 79, חלקה 34583

כיתות לבי"ס בית  4-זכות שימוש ב
 יעקב רמה ד

בית יעקב מגן אבות 
 580682839ע"ר  –

, גוש 102-0074732, תב"ע 709 ', מגרשדרמב"ש 
 21אביי , רחוב 79, חלקה 34583

כיתת גן גנ"י מגן  1-זכות שימוש ב
 אבות

 –מורשת הדורות 
 580675288ע"ר 

, גוש 102-0074732, תב"ע 709 ', מגרשדרמב"ש 
 21אביי , רחוב 79, חלקה 34583

כיתת גן גנ"י בנות  1-זכות שימוש ב
 מלך

 –י.ח.צ גני ילדים 
 580599942ע"ר 

, גוש 102-0074732, תב"ע 709 ', מגרשדרמב"ש 
 21אביי , רחוב 79, חלקה 34583

יילת כיתות גן ת"ת א 2-זכות שימוש ב
 השחר

 
 מבנים ניידים

  כמות מגרש חלקה גוש כתובת שכונה מס עמותה שם עמותה שם המוסד
מרכז החינוך  בית יעקב גור

 כיתות 2 311 39 5935 14בן איש חי  חפציבה 580514446 העצמאי

מרכז החינוך  בנות ויז'ניץ
 כיתות 2 430 34 5943 12בן עזאי  קריה 580514446 העצמאי

 כיתה 1 21ב.צ. 40 5380 14אמרי אמת  קריה 580367563 תורת הבית תורת הבית
ת"ת אור בית 

 כיתה 1 21ב.צ. 40 5380 7אור שמח  קריה 580263945 אור בית שמש שמש

ת"ת מתיקות 
 כיתות 3 404 23 5708 7הרב גרוסמן  רמת אברהם 580644334 רועה צאן התורה

 כיתות גן 3 403 22 5708 2הסולם  בעל רמת אברהם 580645612 צעדים גני צעדים

מוסדות חסידי  ת"ת בעלזא
 כיתות גן 2 404 23 5708 7הרב גרוסמן  רמת אברהם 580385284 בעלזא בית שמש

ת"ת וזאת 
 כיתות 2 202 105 34278 56נחל עין גדי  א 580272755 מסילת אבות ליהודה

 כיתה 1 401 37 34271 17נחל רפאים  א 580516011 סמינר פניני חן סמינר פניני חן
סמינר דרכי 

 רחל
סמינר בית יעקב 

האדמו"ר  ב 513104463 בית שמש
 כיתות 2 416 24 5152 2מבעלזא 

מרכז מעיין החינוך  בי"ס מגן אבות
רבי מאיר בעל  ב 580121952 התורני

 כיתות 2 1 2001 5941 2הנס 

 כיתת גן 1 611 26 34356 3ירמיהו הנביא  1ג 580472843 מורשה דרכי יושר
בי"ס בנות 

 הינדא
מרכז החינוך 

 כיתה 1 513 65 34515 1שמואל הנביא  2ג 580514446 העצמאי

 כיתה 1 513 65 34515 3שמואל הנביא  2ג 580312825 כלל חסידי כלל חסידי
ת"ת איילת 

 כיתות 2 513 65 34515 1שמואל הנביא  2ג 580599942 י.ח.צ. ישראל השחר

 ד 580715258 לךבני מ בני מלך

 76, רח' אביי  1ד -  705מגרש 
תבע  76חלקה  – 34583.גוש  

0074732-102 .  
  

רח' רב  – 2ד    202מגרש 
 18חלקה 80035המנונא גוש     

.0066951-102תב"ע    
  

רח' רב חנן  – 2ד  221מגרש 
תב''ע 29חלקה   80034גוש   

0066951-102  

מגרשים 
202 

/221 
/705 

החלטה 
ת מדוייק

למיקום 
כל מוסד 
ע"י אגף 
 החינוך

 כיתות 2
ת"ת אילת 

 כיתות 2 ד 580599942 י.ח.צ. ישראל השחר

בית יעקב חינוך 
 העצמאי

מרכז החינוך 
 כיתות 4 ד 580514446 העצמאי

 כיתות גן 2 ד 580312825 כלל חסידי ת"ת כלל חסידי
מורשת הדורות 

 כיתות 3 ד 580675288 מורשת הדורות בנות מלך

מורשת הדורות 
 כיתות גן 1 ד 580675288 מורשת הדורות בנות מלך

מוסדות בעלזא  גני היכל אהרן
 כיתת גן 1 ד 580514941 מכנובקא בית שמש

 כיתת גן 1 ד 580652261 חינוך וארץ ישראל ת"ת קוריץ

קהילה חינוכית  גני החושן
 כיתות גן 4 ד 580428266 קצות החושן



מכל מלמדי  תורה ת"ת חיי
 השכלתי בית שמש

 כיתות גן 2 ד 580708931

בארץ טיב התורה  גן ספרדי בנים
 ישראל

 כיתות גן 1 ד 580672624

בית קניין התורה  גן ספרדי בנים
 שמש

 כיתות גן 1 ד 580480747

 כיתות גן 1 ד 580722346 ת"ת ברכת יצחק  גן ספרדי בנים

 כיתת גן 1 ד 580408342 חיי שרה גן ספרדי בנות
 כיתת גן 1 ד 580658540 הקיבוץ הגבוה אורייתא ת"ת ברסלב

גני עץ הדעת 
 כיתות גן 4 ד 580172674 עץ הדעת 2ד'/

 כיתות גן 3 ד 580366698 מוסדות צאנז ת"ת צאנז

קהילת אחוות  תפארת שלמה
 ישראל 

 כיתת גן 1 ד 580713709

ת"ת פרי 
 כיתות גן 2 ד 580384691 הנני בני התורה

 כיתות גן 2 ד 580493088 מוסדות מהרי"ל ביתר ת"ת דרכי תורה
בי"ס בנות 

 הדסה
מרכז מעיין החינוך 

 כיתות גן 2 ד 580121952 התורני

 כיתות 4 ד 580670909 חזון החינוך התורני הסמינר החדש

 כיתת גן 1 ד 580682839 בית יעקב מגן אבות מגן אבות

 
, רשאי להגיש בקשה מנומקת. על המבקש לפרט בבקשה את כל המעוניין כי המקרקעין לעיל יוקצו לשימושו

שמו, כתובת, מס' טל', השימוש המבוקש ולצרף העתק מסמכי היסוד, אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר 
ם כחוק, דו"ח כספי מורשי חתימה של המבקש, אישור משלטונות מע"מ ומס הכנסה וכי המבקש מנהל ספרי

יום ממועד פרסום הודעה זו עד לתאריך:  60-לא יאוחר מ מאושר ואישור ניהול תקין מרשם העמותות.
02-טל'   14:00 – 8:00ה' בין השעות  –לידי מנחם ברוכמן באגף החינוך בימים א'  ב"תשפ ז' כסלו 1220/11/02

9902128. 

 
 :    נישפרסום 

 שימוש המבקש פרטי המקרקעין שם המבקש

 –רשת גני חב"ד בארה"ק 
 580141026ע"ר 

 , תב"ע431 , מגרשרמב"ש ב'
,  16 , חלקה5941 , גוש853מי/במ/

 8רבי מאיר בעל הנס רחוב 

גן ילדים סמל מוסד: זכות שימוש ב
 גני חב"ד 197772

 
שמו כתובתו  להקצאה, יגיש את התנגדותו במכתב המפורט את הטיעונים להתנגדותו, תוך ציון כל המתנגד

 1202/10/17יום ממועד פרסום הודעה זו עד תאריך:  45-ומספרי הטלפון והפקס ליצירת קשר עימו, לא יאוחר מ
 .   9902128-02טל'   14:00 – 8:00ה' בין השעות  –לידי מנחם ברוכמן באגף החינוך בימים א'  .בתשפ" י"א חשון

                   
 

   איתמר ברטוב
 ותיו"ר ועדת הקצא


