בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש

פרוטוקול ועדת הקצאות 173
יום חמישי  30.3.22כז אדר ב תשפ"ב
נוכחים :עו''ד יוחנן מאלי – מנכ"ל
עו"ד מיקי גסטווירט -יועמ"ש
ניסים כהן – מנהל מח' נכסים

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

פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.3.

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

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

שאו זמרה ושערים
הרב מבריסק (בין -14ל )16ק .חרדית
גוש  5379חלק מחלקה 3009
זכות שימוש בקרקע
 697מ"ר (מתוך  1465מ"ר שטח מגרש)
לפי התב"ע באופן יחסי לשטח ההקצאה
וראש שמחתכם ירושלים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580530368
בית כנסת
בש/במ/90/א חלק ממגרש .9צ.ב
 25שנה

בקשה לפרסום ראשון בהתאם לפס"ד בתיק ע"א  3001/19על העמותה שתקבל הקצאה
במבנה לשלם סך של  ₪ 550,000לקרן החילוט הממשלתית.
צורפו כ 100חתימות מתפללים.
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
קופה של צדקה  -רמת בית שמש
א'
מטרת בקשה
רווחה
נחל לוז  2רמה א
תב"ע  /מגרש
בש/מק/836/ד חלק ממגרש 2
 34271חלק מחלקה 74
טווח שנים
 25שנים
זכות שימוש בקרקע
 360מ"ר
 800מ"ר עיקרי ושירות
הקמת מרכז פעילות שכונתי אשר ירכז את כל פעילות העמותה הנמצאת במס' דירות
שכורות .במיקום מרכזי אחד לרווחת התושבים .העמותה הינה הקופה המרכזית והגדולה
ברמה א' ומשרתת גם את רמה ד'.
העמותה מבקשת להפעיל במקום חדרי טיפול ומפגשים עם משפחות רווחה .מוקד ייעוץ
טלפוני ,חדר ישיבות ,משרדי הנהלה .אולם הרצאות לסדנאות ,חדרי ייעוץ והדרכה /
השמה תעסוקתיים ,מחסן חלוקת מצרכי מזון וביגוד לנזקקים ,מרכז מתנדבים.
החלטה זו במקום שטח שהוקצה לעמותה בועדה  71בשדר' הירקון.
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר.
מס עמותה

אחים רמת בית שמש ג' 2

580420438

קהילת שבת
שכונה ג' 2רח' חולדה הנביאה
 34517חלקה 30-31
זכות שימוש במבנה עירוני  +גג
 450מ"ר לפי הפירוט הבא
 250מ"ר מבנה עירוני  -בי"כ של משה"ש (מעל מעון)
 200מ"ר גג עירוני (מעל מעון)
 450מ"ר קומה נוספת מעל המבנה העירוני ותוספת הבניה ביחד
סה"כ  900מ"ר ב 2מפלסים
תיקון נתונים מההחלטה בועדה  – 157הוגשו כ 100-חתימות.
ביכ"ס -לרוכשים חדשים עבור קריית וולפסון .מניין ליטאי
פרסום ראשון
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580648194
בית כנסת
בש 160/א' ,מגרש 520+521
 25שנה

מגרש למבני ציבור תואם תב"ע

מאושר – בניה ע"פ הסכם משולש או בשלב ב'
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בס"ד

עיריית בית שמש
א.4.

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

ועדת הקצאות

בית הכנסת מגן אברהם רמב"ש
הרב שלמה זלמן אוירבך 48
 34294חלק מחלקה 150
זכות שימוש מבנה  +קרקע
מבנה עירוני  250מ"ר
השלמת מבנה משלב שלד בגודל  250מ"ר עד גמר מעל גני ילדים ו 250-מ"ר זכויות בניה
נוספות לבניה עצמית.
בית כנסת קיים במנ"ד 65 ,חתימות ,נוסח ע"מ.
גג משותף עם מוסדות שערי תפילה  -רמת בית שמש 580559839
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר  -בכפוף לאישור תיקצוב השלד בפועל– בניה ע"פ הסכם משולש או בשלב ב'
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

א.5.

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

עץ הדעת

א.6.

שם העמותה

בית כנסת ברכת ראובן ע"ש רבי דוד
ומשה  -בית שמש
מטרת בקשה
בן עזאי 14
בית כנסת
תב"ע  /מגרש
גוש  5943חלק מחלקות 34/37
 102-0588673חלק ממגרש 2
טווח שנים
זכות שימוש בקרקע
 25שנה
 430מ"ר ( 160מ"ר מחלקה  ,34ו 270 -מ"ר בחלקה )37
 430מ"ר עיקרי ושירות.
בי"כ במנ"ד נוסח ע"מ .הוגשו  50חתימות .מבקשים הקצאת קבע
עקב תוואי המגרש – אין מקום במגרש לעוד קהילה
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע  -בכפוף לתשריט מאושר מול אגף הנדסה
מאושר  -בכפוף לבדיקת ההנדסה שהבקשה לא מתנגשת עם תוכניות אחרות במגרש

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

א.7.

א.8.

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580673549
בית כנסת
בש 186/חלק ממגרש 101
 25שנה

580172674

נחל אוריה  ,21רמה א
 34276חלק מחלקה 22
זכות שימוש בגג עירוני
 531מ"ר
 400מ"ר  4כיתות מעון
לעמותה הקצאה במבנה  .בגלל מחסור במעונות .מבקש לבנות בגג מעליו במימון עצמי.
תיקון ט"ס מועדה  169בפרטי גוש/חלקה  -בקשה לפרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
מס עמותה

מעון יום
מי/במ 835/חלק ממגרש 516
 25שנה

580546679

שם העמותה שיח סוד -מרכז חינוכי שיקומי
לבעלי צרכים מיוחדים
מטרת בקשה
שכונה /רח'
מרכז תעסוקתי לאנשים מוגבלים
שמואל הנביא  5ג'2
מגרש
/
תב"ע
גוש/חלקה
בש/160/א מגרש 511
 34515חלקה 63
טווח שנים
סוג בקשה
 25שנה
זכות שימוש בקרקע
שטח
 533מ"ר (מגרש  511הינו בהיקף  1,066מ"ר)
זכויות בניה
200%
סטטוס נוכחי קבלו בוועדות קודמות –חצי ממגרש  511למטרת מרכז יום לבוגרים עם מוגבלות.
מבקשים את החצי השני של המגרש למרכז תעסוקה לבוגרי חינוך מיוחד
ההקצאה בפועל רק לאחר פינוי השטח מתחם המנדים של החינוך (כיום סמינר איילת
השחר  -פדות רבקה ).580510568
פירוט בקשה בקשה לפרסום ראשון
תואם לייעוד מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
החלטה
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

זכור ליצחק בית שמש

מס עמותה

580014322

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580627412

בית כנסת
 102-0103192חלק ממגרש 611
 25שנה

ירמיהו הנביא  ,13ג
 ,34356חלק מחלקה 26
זכות שימוש בקרקע
 534מ"ר
 550מ"ר עיקרי ושירות
קהילת מתפללים קיימת ע"מ (מרוקאי) הוגשו כ 90-חתימות מתפללים
פרסום ראשון

מגרש למבני ציבור תואם תב"ע בכפוף לתשריט מאושר מול אגף הנדסה
מאושר
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בס"ד

עיריית בית שמש
א.9.

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

פירוט בקשה
תואם לייעוד
החלטה

א.10.

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

תואם לייעוד
החלטה

א.11.

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

א.12.

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

א.13.

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

ועדת הקצאות

מעדני ארץ בית שמש
נחל שורק  ,רמה א
 34274חלק מחלקה 23
זכות שימוש בקרקע
 500מ"ר
 750מ"ר עיקרי ושירות
קהילת 'בני תורה' נוסח אשכנז .מתפללים כיום בנחל לכיש  1במבנה שכור
צורפו כ 70-חתימות
במקום סמינר בנות הרמה עמותת בנות ישראל  580554962שאושר בועדה  171למבנה קבע
במגרש 704
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע בכפוף לתשריט מאושר מול אגף הנדסה
מאושר
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

קרן הבניין  -סטריקוב בארה"ק

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580704583
בית כנסת
מי/במ 835/חלק ממגרש 512
 25שנה

580577906

בן איש חי ,8-10 ,חפציבה
 5230חלק מחלקה 12
זכות שימוש בקרקע
 1,300מ"ר
 2,600מ"ר עיקרי ושירות
בי"כ קיים בכתובת בן איש חי  ,10צרפו כ 100חתימות לבקשה למבנה קבע
בקשה לפרסום ראשון עבור  -מבנה קבע לבית כנסת וישיבה קטנה וגדולה:
 1,400מ"ר – אולם לימודים ,כיתות שיעורים ,חדרי מנוחה ,וחדר אוכל
 1,200מ"ר  -היכל בית כנסת 4 ,שטיבלך ,אולם לימוד ,וחדרי ספח ושירות.
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר
מתיבתא דבית שמש
רמב"ש ג' ,2/דבורה הנביאה
 ,34516חלקה11
זכות שימוש במבנה עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת וישיבה
בש\ 164חלק ממגרש 313
 25שנה

580530434
חינוך
מגרש 536
 5שנים

 12כיתות לימוד
ישיבה קטנה ,מתיבתא  140תלמידים.
צפי ל 2כיתות מקבילות *  4שנתונים.
פרסום ראשון
מאושר
מתיבתא דבית שמש
רמב"ש ג' ,2/דבורה הנביאה
 ,34516חלקה11
זכות שימוש בקרקע
 350מ"ר בחצר ביה"ס
 200%עיקרי ושירות .לחדר אוכל ובית מדרש
ישיבה קטנה ,מתיבתא  140תלמידים.
צפי ל 2כיתות מקבילות *  4שנתונים.
פרסום ראשון
מגרש למבני ציבור תואם תב"ע
מאושר  -בכפוף ליצירת גישה נפרדת לחלק בבניה עצמית מהרחוב.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580530434
חינוך
מגרש 536
 25שנים

580609378
בית כנסת
בש 158/חלק ממגרש 611
 25שנה

זכרון חיים פנחס
חגי  ,3ג'1
 34356חלק מחלקה 26
זכות שימוש בקרקע
 200מ"ר
 200מ"ר עיקרי ושירות
נוסח אשכנז  /אמריקאי .חתימות מכ 50-בתי אב
אשרור החלטה מועדה  – 170עם תיקון פרטי גוש חלקה – פרסום ראשון
מאושר
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בס"ד

עיריית בית שמש

ב.
ב.1.

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

ב.2.

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

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ב.3.

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

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה

ב.4.

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

ב.5.

ועדת הקצאות

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

מניין אברכים רמת בית שמש ג'

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580628717

רח' ירמיהו  13ג'1
 34356חלק מחלקה 26
זכות שימוש בקרקע
 462מ"ר
200%
קהילת 'מגן אברהם' כ 80-חתימות מתפללים נוסח ע"מ
אושר לפרסום ראשון בועדה  169/170הסתיים ב15.12.21
 מבקשים פרסום שנימאושר

קהילת נופי השמש  -בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
 34356חלק ממגרש 611
 25שנה

580501393

סיתוונית  ,1נופי השמש
 5231חלק מחלקה 50
זכות שימוש בקרקע +גג עירוני
 544מ"ר
במפלס כניסה  350מ"ר מתוך  544מ"ר
במפלס א ( -גג מבנה קיים  350מ"ר +גג גן עירוני  112מ"ר )  462מ"ר .
מפלס ב' עזרת נשים  300 -מ"ר – סה"כ  1,112מ"ר
 74בי"כ דת"ל  .קהילה קיימת חתימות
אושר לפרסום ראשון בועדה  170הסתיים ב15.12.21
 מבקשים פרסום שנימאושר
בית כנסת כלל חסידי רמב"ש ג'
ירמיהו הנביא  -38ג' 1
 34356חלקה 27
זכות שימוש במבנה עירוני
 +גג עירוני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת
בש/583/יב חלק ממגרש 50
 25שנה

580621118
זכות שימוש במבנה עירוני
 102-010392מגרש 612
 25שנה

 150מ"ר זכות שימוש במבנה עירוני
כולל אופציה להגדלה על גג המעון של  290מ"ר  +קומה נוספת מעל של  440מ"ר –
סה"כ  880מ"ר
בית כנסת במנ"ד בג'
אושר לפרסום ראשון בועדה  ,158הסתיים ב24.12.2020
 מבקשים פרסום שנימאושר

היכל משה בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580512440

יונה בן אמיתי  ,ג'1
605-604-607
 34357חלק מחלקה 30
זכות שימוש בקרקע
 1310מ"ר
ממגרש  220 - 604מ"ר  +ממגרש  930 – 605מ"ר  +ממגרש  160 – 607מ"ר
 2,620מ"ר
המלצה של אגף החינוך  -לישיבה  110תלמידים כיום ,ישיבה ספרדית.
אושר לפרסום ראשון בועדה  169הסתיים ב2.9.21
 מבקשים פרסום שנימאושר – בכפוף לפינוי השטח ברשב''י

אמרות ד' טהורות בית שמש

רח' הרב אדלשטיין רמת אברהם
 5708חלק מחלקה 24
זכות שימוש בקרקע
 400מ"ר למבנה זמני

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

ישיבה קטנה
102-0103192
 25שנה

חלק ממגרשים

580669562

בית כנסת
מי/במ 841/מגרש 413
 5שנים

אושר בועדה  164לפרסום ראשון  ,הסתיים ב11.2.2021
מבקשים פרסום שני
מאושר
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בס"ד

עיריית בית שמש
ב.6.

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

פירוט בקשה
החלטה

ב.7.

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

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

ב.8.

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

פירוט בקשה
החלטה

ב.9.

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

פירוט בקשה

החלטה

ופרצת מוסדות ליובאוויטש

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

580632008

שכונה יפה נוף ,בן עזאי 4
 5943חלק חלקה  34תת חלקה 1
זכות שימוש בקרקע
 2000מ"ר
 2500מ"ר ב 2קומות
בקשה לקרקע לישיבה גדולה של חב"ד ,המבנה יכלול –  8כיתות לימוד  30חדרי
פנימייה 2 ,בתי מדרש ,מטבח וחדרי אוכל ההקצאה בפועל רק בצירוף תוכנית העמדה
מאושרת ע"י ההנדסה.
אושר לפרסום ראשון בועדה  164הסתיים ב.14.1.2021
מבקשים פרסום שני
מאושר
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג'

יחזקאל  ,9ג'1

 34355חלקה 151

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

חינוך
מי/במ 853/חלק ממגרש 430
 25שנה

580601011
מעון ,בית כנסת ,מקווה
 102-0103192מגרש 600
 25שנה

זכות שימוש בקרקע
 1660מ"ר
מפלס  :-2שטח בנוי בגודל  1,200מ"ר ,עבור מעון ילדים ,מקווה
מפלס  :-1שטח בנוי בגודל  960מ"ר ,עבור שטיבלאך ואולם קידושים
מפלס  :0בסך  830מטר לא בבקשת ההקצאה
מפלס  688 :1מ"ר עבור היכל בי"כ
מפלס  358 : 2מ"ר עבור עזרת נשים
מפלס  125 :3מ"ר עבור ספריה תורנית
סה"כ  3,332מ"ר
אושר לפרסום ראשון בועדה  .169הסתיים ב2.9.21
הוגשה בקשה מקבילה לשטח המעון ע"י מרכז למידה וקידום בית שמש 580480770
מבקשים פרסום שני
מאושר – פרסום משולב ל 2המבקשים .החלטה תתקבל לאחר סיום פרסום שני.
מס עמותה
580559839
מוסדות שערי תפילה  -רמת בית שמש
מטרת בקשה
בית כנסת
הרב שלמה זלמן אוירבך 48
תב"ע  /מגרש
בש 186/מגרש 101
 34294חלק מחלקה 150
טווח שנים
 25שנה
זכות שימוש מבנה  +קרקע
השלמת מבנה משלב שלד בגודל  250מ"ר עד גמר מעל גני ילדים ו 250-מ"ר זכויות בניה
נוספות לבניה עצמית.
סה"כ  500מ"ר
אושר בועדה  145לפרסום ראשון ,הסתיים ב7.11.18
התנגדויות (בקשות מקבילות) שהיו נדחו בועדה  .150מאחר ובסיס ההתנגדות הייתה על
מחסור בהקצאה לנוסח ע"מ .היות שבפרוטקול זה החל הליך הקצאה לקהילת מגן
אברהם בנוסח זה
בקשה לפרסום שני
מאושר  -בכפוף לאישור תיקצוב השלד בפועל .והשלמת בינוי בחתימה על הסכם בניה
משולב.

אור רמת בית שמש
האדמו"ר מבעלזא 8א רמה ב'
 5152חלק מחלקה 24
זכות שימוש במבנה עירוני
 3כיתות מעון ( מבנה עירוני )
 3כיתות מעון
אושר בועדה  167לפרסום ראשון – הסתיים ב29.7.2021
(החלטה זו כוללת תיקון תיקון ט"ס מועדה 167בפרטי גוש/חלקה ובכתובת המבנה)
הוגשו  2בקשות מקבילות
 .aמנוחה ושמחה  580519528 -ממודיעין עילית
 .bמוסדות חסידי בעלזא  -בית שמש 580385284
עמותת אור רמת בית שמש  580635183משכה את בקשתה בחזרה
פרסום שני משותף לעמותות מנוחה ושמחה ומוסדות חסידי בעלזא .החלטת העירייה
בדבר העמותה מקבלת ההקצאה תהיה רק לאחר סיום פרסום שני.
(הוגשה התנגדות לפני מועד פרסום שני ,ההתנגדויות ידונו גם הם לאחר סיום פרסום
שני)
מאושר – פרסום משולב ל 2המבקשים .החלטה תתקבל לאחר סיום פרסום שני.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580635183
מעון יום
מי /853/א חלק ממגרש 416
 5שנים
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בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

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

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
אושר לפרסום ראשון בועדה  167הסתיים ב 12.5.21מבקשים פרסום שני
מאושר
מס עמותה

580696912

ב.10.

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

ב.11.

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

מטרת בקשה
בית כנסת
ג'  , 2רח' נתן הנביא
תב"ע  /מגרש
בש/160/א מגרש 516
 34516חלקה 10
טווח שנים
 5שנים
זכות שימוש בקרקע
שטח מגרש  621מ"ר יתרת השטח לאחר ההקצאה של מוסדות קוסוב ויזניץ
 460מ"ר (מגרש מעוגל עם שולי מגרש גדולים)
הגישו רשימת  100מתפללים ,קהילה ליטאית.
אושר לפרסום ראשון בועדה  ,166הסתיים ב19.4.2021

החלטה

מאושר

ב.12.

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

ב.13.

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

ב.14.

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

סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
החלטה

קהילת רמת הנביאים

בכפוף להתחייבות העמותה מול הנדסה לבנייה באופן שיאפשר בעתיד הקצאת הגג לבנייה לעוד
קהילות .ובפוף לפינוי המנ"ד שהונח במגרש ללא הקצאה מבקשים פרסום שני

משכן דעיאל  -בית כנסת יוצאי
חברון
מרים הנביאה  26ג'2
 34518חלקה 39
זכות שימוש במבנה ובקרקע

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580248433
בית כנסת
בש 160/א' ,מגרש 534
 25שנה

מבנה בית כנסת מבנה עירוני שיבנה ע"י העירייה במימון משהב"ש 250 .מ"ר
 +תוספת זכויות של  650מ"ר עפ"י הפירוט הבא:
אופציה של  190מ"ר להרחבה באותו מפלס  440 +מ"ק בקומה נוספת.
בכפוף להגשת אסמכתאות לגבי יכולת כספית לבנייה.
אושר לפרסום ראשון בועדה  156הסתיים ב 6.9.2020
מבקשים פרסום שני  -הוגשה בקשה מקבילה דרכי ישרים 580674869
מאושר – פרסום משולב ל 2המבקשים .החלטה תתקבל לאחר סיום פרסום שני.
עטרת יוסף בית שמש
הנביא עובדיה  ,11רמב"ש ג2
 34517חלק מחלקה 33-34
זכות שימוש במבנה  +גג עירוני
 457מ"ר גג (מעל מעון עירוני)
מבנה עירוני  250מ"ר (מיועד לבי"כ)
ומעליו עוד  2קומות ,כל אחת  250מ"ר סה"כ  750מ"ר עיקרי ושירות
נוסח ע"מ .מתפללים כיום במנ"ד בעובדיה הנביא  .15צרפו מעל  100חתימות
אושר בועדה  170לפרסום ראשון ,הסתיים ב15.11.21
מבקשים פרסום שני  -הוגשה בקשה מקבילה דרכי ישרים 580674869
מאושר – פרסום משולב ל 2המבקשים .החלטה תתקבל לאחר סיום פרסום שני.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580650430
בית כנסת
ב.ש 160א חלק ממגרש 525-526
 25שנה

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 .23
מעל  60בתי אב  -במקום הקצאה קודמת שאושרה לפרסום ראשון במגרש  537בועדה
140
אושר לפרסום ראשון ב ועדה  167הסתיים ב - 12.5.2021מבקשים ביום פרסום שני
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
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בס"ד

עיריית בית שמש
ב.15.

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

החלטה

ב.16.

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

החלטה

ב.17.

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

ב.18.

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

ב.19.

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

אשרינו מה טוב

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

580555662

ישיבה  +מכינה קדם צבאית
 102-0055277מגרש 118
 25שנה  5 /שנים

רמה ה' – נוה שמיר
 34575מחלקה 44
זכות שימוש בקרקע
 1,000מ"ר
300%
ישיבה  +מכינה קדם צבאית לכ 120-תלמידים + .מועדונית אחה"צ לילדי השכונה
יושבים היום בתוך קרית חינוך ,כ 70-תלמידים
אושר בועדה  170לפרסום ראשון .הסתיים ב( 20.1.2022אושר בועדה  169ל 1דונם .ועדה

 170הגדילה לכל המגרש 1,200 ( .מ"ר קרקע – מבנה המוסד  200% ,בנייה – ל 25-שנה1,144 + .
מ"ר קרקע  -מגרשי ספורט ,אשר יהיו דו-שימושיים – .ללא אחוזי בניה –זכות שימוש ל 5-שנים )
מה שהתברר כבלתי אפשרי עקב תכנון בינוי של בתי"ס ביתרת המגרש) מבקשים פרסום שני

מאושר  -עקב הנסיבות ,הועדה מאשרת רק  1,000קרקע ,ומגדילה את אחוזי הבניה
מ 200%ל( 300%-על חשבון יתרת המגרש שמתוכננים שם אחוזי בניה של כ.100%-
בנוסף  -עדכון ט"ס – מגרש ( 118ולא )418
עימ"י עמותת ידידי מכינת ידידיה
אבא נעמת 10
 5209חלק מחלק 91
זכות שימוש בקרקע  +מבנה עירוני
 2150מ"ר
 2060מ"ר עיקרי ושירות
מכינה קדם צבאית ידידיה .זכות שימוש במבנים עירוניים בקרקע ,וכן זכות להריסת
המבנים או חלקם ובנייה עצמית בקרקע
אושר לפרסום ראשון בועדה  . 172הסתיים ב - 21.3.22מבקשים פרסום שני
הוגשה מקבילה של עמותת בוגרי הישיבות מס' עמותה  .580615433עבור בי"כ ומעון.
צורפו כ 90חתימות.
היות ולבקשה המקבילה  -הוגשו במועד רק מסמכי בסיס .וכל יתר החומרים וחוברת
הבקשה הוגשו רק ב 29.3.22הרבה לאחר המועד – הבקשה המקבילה נדחית.
מאושר פרסום שני לעמותת עימ"י.
מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580617041
מכינה קדם צבאית
תרש"צ  5/32/1חלק מהמגרש
 25שנה

מוסדות חלקת יהושע דחסידי
ביאלא בית שמש
שטח בין רח' אור החיים לרח' הרצוג מטרת בקשה
בית כנסת
נחלה ומנוחה
תב"ע  /מגרש
 102-0600684חלק ממגרש 206
 5380חלק ממגרש 55
טווח שנים
 25שנה
זכות שימוש בקרקע
 500מ"ר מתוך  820מ"ר במגרש
 1,000מ"ר עיקרי ושירות
אושר בועדה  172לפרסום ראשון .הסתיים ב21.3.22
פרסום שני
מאושר – בכפוף לפינוי מנ"ד נוכחי בחזו"א.
מס עמותה

580384097

ואני תפילה ע"ש רבנו נחמן מברסלב
חבקוק  ,7ג'1
 34355חלק מחלקה 157
זכות שימוש בקרקע
 343מ"ר
 170מ"ר
נוסח ע"מ ,הוגשו מעל ל 50חתימות מתפללים
אושר לפרסום ראשון בועדה  ,170הסתיים ב - 28.3.22מבקשים פרסום שני
מאושר

רבי דוד ומשה רמת בית שמש ג'

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580587962
בית כנסת
 102-0103192חלק ממגרש 621
 25שנה

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580623031

בית כנסת
 102-0103192מגרש 615
שנתיים

רמה ג ,רח' אחיה השילוני 9
 34356חלקה 30
זכות שימוש בקרקע
 377מ"ר
 190מ"ר
מנ"ד קיים  181.6מ"ר
קהילת מתפללים כ  70משפחות .
אושר בועדה  170לפרסום ראשון ,הסתיים ב - 1.3.22מבקשים פרסום שני
מאושר
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בס"ד

עיריית בית שמש

ג.
ג.1.

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

ג.2.

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

החלטה:

ג.3.

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

ג.4.

ועדת הקצאות

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

זכור לאברהם רמת בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580403509

נחל רזיאל  ,1רמה א'
 34270חלקה 45
זכות שימוש בקרקע
 791מ"ר מתוך שטח כולל של המגרש
 1360עיקרי ושירות ב 4-מפלסים
חידוש הקצאה למבנה קיים + ,מתן זכות שימוש ללא תמורה (למעט הוצאות)
ל'שיח סוד' ע''ר  580014322בי"ס לחינוך מיוחד אוצר התורה סמל מוסד 632208
אושר לפרסום שני בועדה  .169סיים פרסום ב23.8.21
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מס עמותה

בית כנסת
מי/במ 836/מגרש 414
 25שנה

בית דב בער ורפאל  -מכון
ללימודי הלכה
מטרת בקשה
נחל מאור  ,25רמה א'
תב"ע  /מגרש
34270חלקה 43 -
טווח שנים
זכות שימוש בגג מבנה עירוני
 250מ"ר
 396מ"ר
אושר לפרסם שני בועדה  .164הסתיים ביום 9.12.2020
השימוע התקיים ב 19.1.2021-בזום שתמציתה הוא כדלהלן:
מתנגד – משה רוס בשם עוד כ 80איש שכנים ברחוב
ההתנגדות פורטה במכתב ששלחתי .באם לא מצב הקורונה היו יותר מצטרפים לדרישה.
הרחוב צר ,מכיל כבר הרבה מוסדות ציבור של חינוך ובתי"כ .יוצר מצוקת תנועה וחניה
גדולה .עוד בי"כ עם אולם ,יחריף את הבעיה .יש בקשה של מנורת המאור להרחבה .יש
בדרך שינוי תב"ע במגורים .והכל ביחד ייצור מצוקה יותר גדולה .מתפללי העמותה
המבקשת אינם תושבי הרחוב .יש חלופות יותר טובות כמו בשכונת המשקפיים.
בניית המבנה תגרום סבל לילדי הגנים כל תקופת הבניה שיכולה לארוך זמן רב.
חנוך סנדראי – נציג העמותה .מדובר ב 80איש אבל הרבה מהם זה כמה נפשות באותו
בית אב .כך שא"א לצייר את זה כהתנגדות רבתי .לגופם של דברים .השטח הוגדר בתב"ע
כשטח ציבורי ואין עילה משפטית של השכנים להתנגד לניצול שטח ציבורי כל עוד וזה
עומד בתקני התנועה והחניה.
ברחוב הסמוך נחל דולב יש גם כזו כמות של מוסדות ציבור רבים בקטע רחוב קטן .כל
השכונה בנויה כך .למעשה ,מודבר בבנייה קטנה .תעשייתית ומהירה ,לא תפריע לילדי
הגן ובעז"ה לא תפריע גם לשכנים .לא מודבר באולם אירועים.
במטרות העמותה ישנו 'הקמת בית מדרש' והבקשה תואמת למטרות העמותה.
היות וכל ההתנגדויות היו תכנוניות ,דבר שייבדק שוב בעת הבקשה להיתר בהנדסה .אין
לזה קשר להליך ההקצאה .וההתנגדויות נדחות.
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

קהילת ירמיהו הנביא

רמת בית שמש ג'

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580503464
בית כנסת
מי/במ 836/מגרש 412 -
 25שנה

580610434

בית כנסת
 ,102-0103192חלק ממגרש ,611
 25שנה

רח' ירמיהו הנביא ג'1
 ,34356חלק מחלקה ,26
זכות שימוש בקרקע
 535מ"ר תכסית  410מ"ר
200%
בית כנסת דרכי יצחק.
אושר ב 169לפרסום שני  ,הסתיים 19.7.21
מבקשים אישור סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

תורה ותפילה דחסידי ברסלב
רמב"ש ג'
מטרת בקשה
בית כנסת
הנביא עובדיה – ג'2
תב"ע  /מגרש
בש 160/א' חלק ממגרשים 525-526
 34517חלק חלקה 33
טווח שנים
 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  167לפרסום שני .הסתיים 4.5.2021
מבקשים סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
מס עמותה

580641157
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בס"ד

ועדת הקצאות

עיריית בית שמש
ג.5.

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

איילת השחר איחוד בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580658706

ג.6.

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

מוסדות בולחוב רמת בית שמש

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580372092

בית כנסת
מי/במ 853/חלק ממגרש 401
 25שנה

ג.7.

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

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580341048
בית כנסת  ,ישיבה
מי/853/א מגרש 483
 25שנה

באר אברהם אלימלך
רח' האדמו"ר מבעלזא  3רמה ב
 5152חלקה 28
זכות שימוש בקרקע
 1192מ"ר
 2,781מ"ר 7 ,קומות
אושר בועדה  172לפרסום שני ,הסתיים ב9.3.22
סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

ג.8.

שם העמותה

בית תפילת ישורון ,יונה בן אמיתי
בית שמש
מטרת בקשה
בית כנסת
יונה בן אמיתי  ,28רמה ג
תב"ע  /מגרש
 102-0296780מגרש 417
 34357חלקה 24
טווח שנים
 25שנים
זכות שימוש בקרקע
 509מ"ר
 1154מ"ר עיקרי ושירות ב 4מפלסים
אושר לפרסום שני בועדה  – 172הסתיים ב20.3.22
סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

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

ג.9.

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

פירוט בקשה
החלטה

ג.10.

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

בית כנסת
 ,102-0103192חלק ממגרש ,611
 3+ 1שנים

ג'  1ירמיהו הנביא
 ,34356חלק מחלקה ,26
זכות שימוש בקרקע
 470מ"ר
 250מ"ר מנ"ד
קהילה של כ 50 -משפחות .התפצלות מביכנ"ס דרכי יצחק.
אושר בועדה  169לפרסום שני ,מבקשים סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
ריב"ל  / 53ריב"ז  30רמה ב
גוש  5940חלק מחלקה 18
זכות שימוש בגג עירוני
 460מ"ר גג גנ"י
 600מ"ר עיקרי ושירות ,היכל בי"כ עז"נ .שטיבלאך
אושר בועדה  172לפרסום שני  .הסתיים ב9.3.22
סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר

מס עמותה

אביר יעקב אור יצחק

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

580654010

580486439

ירמיהו  ,26רמה ג
 34257חלקה 35
זכות שימוש בקרקע
 1,479מ"ר
 3,621מ"ר
ועדת הקצאות  145אישרה לאחר פרסום שני  1,000מ"ר ו 200%זכויות בניה.
מבקשים הגדלת ההקצאה לכל המגרש .להקמת מרכז קהילתי
נוסח תפילה – עדות המזרח – צרפו כ 100-חתימות
אושר בועדה  172לפרסום שני הסתיים ב - 9.3.22מבקשים סיום פרסום שני
מאושר
עמותת מים טהורים רמת בית שמש

נחל לוז  ,16רמה א
 34271חלק מ חלקה 38

זכות שימוש בקרקע  +תקציב ממשלתי

מס עמותה
מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

בית כנסת ,ישיבה
 102-0103192מגרש 610
 25שנה

580404341

מקווה
מי/במ 836/חלק ממגרש 403
 25שנים

 1,100מ"ר
 1,300מ"ר  +מימון תקציבי לעבודות פיתוח ע"ס ₪ 1,200,000
אושר לפרסום שני שאושר בועדה  172פרסום הסתיים בתאריך 9.3.22
סיום פרסום שני
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר
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בס"ד

עיריית בית שמש
ג.11.

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

פירוט בקשה
החלטה

ביאלא שטיבעל רמת בית שמש

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

580658326

בית כנסת
בש 181/מגרש 500
 25שנה

נחל קדרון פנית נהר הירדן רמה א
 80028חלקה 72
זכות שימוש בקרקע
 627מ"ר
לפי התב"ע
אושר לפרסום שני בועדה  . 172פרסום משולב ביחד עם בקשה מקבילה של עמותת מלך
עוזר  580403749הסתיים 15.3.2022
ביום האחרון ולאחר השעה היעודה הוגשה התנגדות שעיקרה בקשה מקבילה של עמותת
ישיבת נצח ישראל תל אביב  .580664761ואילו פרטי המבקשים לא הוגשו במלואם עד
לרגע זה ,וזאת למרות שב"כ המתנגדים נתבקש לעשות זאת ,ועברו מאז מעל  7ימי עבודה.
החלטה  +סיום פרסום שני
הוועדה דוחה את ההתנגדות של עמותת ישיבת נצח ישראל תל אביב 580664761 .מכיון
שהיא הוגשה באיחור ולא הושלמה עד ל .29.3ומכיון שבעיקרה היא בקשה מקבילה
שהייתה אמורה להיות מוגשת לפני תום מועד הפרסום הראשון.
הועדה מחליטה לחלק את המגרש כדלהלן:
מאושר סיום פרסום שני – עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר על
 40%מהשטח  250-מ"ר לעמותת מלך עוזר  580403749השטח הפונה לנחל פולג
 60%מהשטח  377 -מ"ר לעמותת ביאלא  .580658326השטח הפונה לנהר הירדן
זכויות הבניה לכל עמותה – בהתאמה.
היות והעמותות מבקשות לנסות לקבל הקלות להגדלת קווי הבניין  /תכסית הבניה /
אחוזי הבניה  -הועדה מאשרת עד  300אחוזי בניה לכל עמותה בשטחה היא.
אישור ההקצאה במליאה מותנה – בהגשת תכנית העמדה /חלוקה מאושרת בהנדסה.

ד.
ד.1.

תיקון ט"ס
שם העמותה
שכונה /רח'
גוש/חלקה
סוג בקשה
שטח
זכויות בניה
סטטוס נוכחי
פירוט בקשה
תואם ליעוד
החלטה

ישיבות לצעירים עטרת שלמה
בארה"ק
אלישע הנביא  ,22ג
 34515חלק מחלקה 59
זכות שימוש בקרקע

מס עמותה

580316602

מטרת בקשה
תב"ע  /מגרש
טווח שנים

חינוך
בש/160/א חלק מגרש 505
 2שנים

 300מ"ר מנ"ד
לכיתות גן /יסודי לפי המלצת אגף חינוך
תיקון ט"ס מועדה  ,172נכתב בדיון שם העמותה עטרת שלמה מס עמותה 580599942
הנכון הוא ישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק מס עמותה 580316602
תואם לשימושים שנקבעו בתוכנית
מאושר

עו''ד מיקי גסטוירט
יועמ"ש

יוחנן מאלי

מנכ"ל העירייה

רשם :משה גרוס ,רכז ועדת הקצאות
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