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 חינוך – בקשות חדשות 
1 

 

החסידי לתורה וחסד זיו המרכז  שם העמותה
 התורה

 580375608 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/'דרמב"ש  שכונה
 702מגרש  ,158/בש תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות )מתחלק עם ת"ת צאנז( 5 – 1בנין  שטח
 במבנהזכות שימוש  זכויות בניה

  ת"ת זיו התורה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

2 

 

 580366698 מס עמותה מוסדות צאנז שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  בקשהסוג 

 כיתות )מתחלק עם ת"ת צאנז( 6 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת צאנז סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

3 

 

 580737864 מס עמותה גני יעקב בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/ד' רמב"ש שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  5 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת גור רמה ד' סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

4 

 

 580672624 מס עמותה טיב התורה בארץ ישראל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה בניה זכויות

  נתיב התורה גנ"י סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

5 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ / מגרש תב"ע 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת נתיב התורה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
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6 

 

 580722346 מס עמותה ת"ת ברכת יצחק שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ברכת יצחק גנ"י סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

7 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת ברכת יצחק סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

8 

 

 580732204 מס עמותה חינוך לפני הכל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  7 – 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת איילת השחר סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

9 

 

 580493088 מס עמותה מוסדות מהרי"ל ביתר שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 702מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 73 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  4 – 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  מאה שעריםת"ת  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

10 

 

 580428266 מס עמותה קהילה חינוכית קצות החושן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 703מגרש  ,158בש/ תב"ע / מגרש 74 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן  4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גני החושן סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

11 

 

 580682839 מס עמותה בית יעקב מגן אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 3רבינא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 703מגרש  ,158בש/ / מגרש תב"ע 74 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן  2 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  מגן אבותגני  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
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12 

 

 580172674 מס עמותה עץ הדעת שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב חנן, 2/רמב"ש ד' שכונה

 218מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 26 , חלקה80034 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן  4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  עץ הדעתגני  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 ראשוןמאושר לפרסום  החלטה
  

  

13 

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רבינא, 1/רמב"ש ד' שכונה

 701מגרש  ,102-0074732 תב"ע / מגרש 72 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 12 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בית יעקב חינוך העצמאי רמה ד' נוכחיסטטוס 
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

14 

 

 580366698 מס עמותה מוסדות צאנז שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רבינא, 1/רמב"ש ד' שכונה

 701מגרש  ,102-0074732 תב"ע / מגרש 72 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בית יעקב צאנז סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

15 

 

 580675288 מס עמותה מורשת הדורות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רבינא, 1/רמב"ש ד' שכונה

 701מגרש  ,102-0074732 תב"ע / מגרש 72 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בית יעקב בנות מלך סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

16 

 

 580428266 עמותהמס  קהילה חינוכית קצות החושן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 4רב זירא , רח' 1/רמב"ש ד' שכונה

 707/708מגרש  ,102-0074732 תב"ע / מגרש 77 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

  כיתות גן 2 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גני החושן סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 
 

 

17 

 

 580408342 מס עמותה חיי שרה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2רמב"ש ד'/ שכונה

 204מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 17 , חלקה80033 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גנ"י אור יעל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
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18 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 204מגרש  ,102-0066951 / מגרש תב"ע 17 , חלקה80033 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בית הספר אור יעל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

19 

 

 580554962 מס עמותה מוסדות בנות ישראל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 204מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 17 , חלקה80033 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בית הספר תיכון בנות רחל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 

20 

 

 580408342 מס עמותה מורשת דליה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2רמב"ש ד'/ שכונה

 204מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 17 , חלקה80033 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 שימוש במבנהזכות  זכויות בניה

 סמינר מורשת דליה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 

21 

 

מוסדות בעלזא מכנובקא בית  שם העמותה
 שמש

 580514941 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה
 212מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 20 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  11 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בעלזא מכנובקה  -היכל אהרן  ת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

 
22 

 

 580728483 מס עמותה זרע חיי תורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 212מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 20 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  3 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת חיי תורה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

23 

 

 580652261 מס עמותה חינוך וארץ ישראל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 212מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 20 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  3 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 קוריץת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
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24 

 

 580658540 מס עמותה הקיבוץ הגבוה אורייתא שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 212מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 20 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  5 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ברסלבת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

25 

 

 580727378 מס עמותה תורת השם בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 213מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 21 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  2 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 תורת השם )שתילי זיתים( גנ"י סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

26 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2רמב"ש ד'/ שכונה

 213מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 21 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  4 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת תורת השם )שתילי זיתים( סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

27 

 

 580715285 מס עמותה בני מלך שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ריש לקיש, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 213מגרש  ,102-0066951 תב"ע / מגרש 21 , חלקה80035 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  5 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 חינוך מיוחד –ת"ת בני מלכים  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

28 

 

 580510568 עמותהמס  פדות רבקה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב חנן, רח' 2/רמב"ש ד' שכונה

 218מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 26 , חלקה80034 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 16 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 תיכון איילת השחר סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

29 

 

בית  – מכל מלמדי השכלתי שם העמותה
 שמש

 580708931 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה
 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  4 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  כנסת אהרןת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
 
 
 

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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30 
 
 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני בא"י שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  7 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  חניכי הישיבותת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

31 
 
 

 

 580480747 מס עמותה קניין התורה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  1 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  גנ"י חניכי הישיבות סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

 
32 

 

 580519791 מס עמותה פנים מאירים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  בקשהסוג 

 כיתות  14 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת צאן קדשים סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

33 

 

 580312825 מס עמותה ת"ת כלל חסידי לאנשי ירושלים שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה מרים הנביאה, רח' 2ג'/ רמב"ש שכונה

 531/533מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 38, 36 , חלקה34518 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות  8 – 3בנין  שטח
 שנת תשפ"דמ )לאחר שת"ת מקור חכמה עוזב( זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  חסידי ת"ת כלל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

34 

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 509/510מגרש  ,200/בש תב"ע / מגרש 61/62 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  2בי"ס חינוך העצמאי רמת בית שמש ג'/ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

35 

 

 580510568 מס עמותה פדות רבקה שם העמותה
 חינוך בקשה מטרת שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 509/510מגרש  ,200בש/ תב"ע / מגרש 61/62 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנה 1ה + שנ 1 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  תיכון איילת השחר סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה 36



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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אלישע הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה
17/19 

 חינוך מטרת בקשה

 601/602מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 26/27 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 במבנה זכות שימוש זכויות בניה

 בי"ס בנות הינדא דז'יקוב  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
 
 

 

37 

 

 580561991 מס עמותה מרגניתא דרבי מאיר שם העמותה
אלישע הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

17/19 
 חינוך מטרת בקשה

 601/602מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 26/27 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  דזי'קוב בנות הינדא בי"ס תיכון סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

38 

 

סיוע ועידוד לילדים  –סולם  שם העמותה
 מוגבלים

 580165249 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה
 517מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 66 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 חינוך מיוחד –סולם  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

39 

 

 580732204 מס עמותה חינוך לפני הכל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 517מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 66 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת איילת השחר סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

40 

 

 580316602 מס עמותה ישיבות לצעירים עטרת שלמה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 517מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 66 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת עטרת שלמה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

41 

 

 580675288 עמותהמס  מורשת הדורות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שמואל הנביא, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 517מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 66 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 9 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בי"ס בית יעקב בנות מלך סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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42 

 

 580345726 מס עמותה אהל אשר שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 18הנביא עובדיה , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 522מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 69 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 חינוך מיוחד –אהל אשר  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

43 
 

 

 580014322 מס עמותה שיח סוד שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 18הנביא עובדיה , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 522מגרש  ,160/בש תב"ע / מגרש 69 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 חינוך מיוחד –אהל אשר  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

44 

 

 580384691 מס עמותה הנני בני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה יונה בן אמיתי, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 508מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 29 , חלקה34517 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן 2 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 גנ"י פרי התורה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 ראשוןמאושר לפרסום  החלטה
  

45 

 

 580266971 מס עמותה פתחיה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 9שמואל הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 536מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 11 , חלקה34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 תוחיםמיוחד פי בי"ס חינוך נוכחיסטטוס 
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

46 

 

 580530434 מס עמותה מתיבתא דבית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 9שמואל הנביא , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 536מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 11 , חלקה34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ישיבת מתיבתא סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 
 

 

47 

 

 580370146 מס עמותה מאורי צ'רנוביל שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רח' רמב"ש ב' שכונה

 420מגרש  ,853מי/במ/ תב"ע / מגרש 26 , חלקה5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן 3 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 גני ילדים סקווירא סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 

 



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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48 

 

 580561215 מס עמותה קדוש יעקב שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אהל יהושע, רח' רמב"ש ב' שכונה

 420מגרש  ,853מי/במ/ תב"ע / מגרש 26 , חלקה5151 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת סקווירא סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

49 

 

 580024396 מס עמותה אהלי נפתלי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה 2אמרי נועם , רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 501/502מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 55/56 , חלקה34515 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 דז'יקוב –ת"ת בני נפתלי  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

50 

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה בן עזאי, רח' רמב"ש ב' שכונה

 A37מגרש  ,102-0158766 תב"ע / מגרש 37 , חלקה5943 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בי"ס גור אידיש סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

51 

 

 580272755 מס עמותה מוסדות מסילת אבות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה יונה בן אמיתי, רח' 2ג'/ רמב"ש שכונה

 604/607מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 29/32 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 22 - 2+  1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 וזאת ליהודהת"ת  סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

52 

 

 580121952 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה יונה בן אמיתי, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 604/607מגרש  ,102-0103192 תב"ע / מגרש 29/32 , חלקה34357 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 - 3בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ת"ת דרך התורה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 

 
 
 

 580645612 מס עמותה צעדים שם העמותה 53
הרב ישראל , רח' רמת אברהם שכונה

 גרוסמן
 חינוך מטרת בקשה

 402מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 29/32 חלקה, 5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 גני ילדים 12 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 גני צעדים סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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54 

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רח' רמת אברהם שכונה

 403מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 23 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 מנדי"ם 3 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 גני בעלזא סטטוס נוכחי
 ראשוןפרסום  פירוט בקשה

 קצר וארוךמאושר לפרסום  החלטה
  

55 

 

 580401925 מס עמותה דעת זקנים אלעדמוסדות  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה בעל הסולם, רח' רמת אברהם שכונה

 404מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 23 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 גני דרך אמונה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

57 

 

 580644334 מס עמותה רועה צאן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רח' רמת אברהם שכונה

 400מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 19 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בנים -ת"ת מתיקות התורה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

58 

 

 580644334 מס עמותה רועה צאן שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רח' רמת אברהם שכונה

 400מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 19 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 11 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בנות -בי"ס מתיקות החינוך  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 ראשוןמאושר לפרסום  החלטה
  

  
59 

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רח' רמת אברהם שכונה

 400מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 19 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 שימוש במבנה זכות זכויות בניה

 בעלזא ת"ת סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

60 

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רח' רמת אברהם שכונה

 400מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 19 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 10 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בי"ס בעלזא סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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61 

 

 580401925 מס עמותה מוסדות דעת זקנים אלעד שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה אדלשטייןהרב , רח' רמת אברהם שכונה

 400מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 19 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 4 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 תלמוד תורה דעת זקנים סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 

 

62 

 

 580385284 מס עמותה מוסדות חסידי בעלזא בית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה ישראל גרוסמן, רח' רמת אברהם שכונה

 401מגרש  ,841מי/במ/ תב"ע / מגרש 20 , חלקה5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות גן 2 שטח
 במבנהזכות שימוש  זכויות בניה

 גנ"י בעלזא סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

63 

 

סיוע ועידוד לילדים  –סולם  שם העמותה
 מוגבלים

 580165249 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה 4רב עולא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה
 713מגרש  ,200מי/ תב"ע / מגרש 82 , חלקה34583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 12 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 חינוך מיוחד –סולם  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

64 

 

 580476240 מס עמותה מוסדות תורת אמך בית שמש שם העמותה
האדמו"ר מבעלזא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

2 
 חינוך מטרת בקשה

 416מגרש  ,853מי/ תב"ע / מגרש 24 , חלקה5152 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 (וסמינר דרכי רחל זכות שימוש במבנה )לאחר פינוי סמינר מורשת דליה זכויות בניה

 בי"ס ותיכון תורת אמך סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

65 

 

 580414456 מס עמותה באר מרים רמת בית שמש שם העמותה
האדמו"ר מבעלזא , רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

2 
 חינוך מטרת בקשה

 416מגרש  ,853מי/ תב"ע / מגרש 24 , חלקה5152 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 6 שטח
 (וסמינר דרכי רחל זכות שימוש במבנה )לאחר פינוי סמינר מורשת דליה זכויות בניה

 באר מריםתיכון  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

 513104463 חברהמס  סמינר בית יעקב בית שמש החברהשם  66
 חינוך מטרת בקשה יונה בן אמיתי, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 508מגרש  ,160בש/ תב"ע / מגרש 29 , חלקה34517 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 20 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 תיכון דרכי רחל סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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67 

 

 580086320 חברהמס  ישיבת תורת הנחל החברהשם 
 חינוך מטרת בקשה דבורה הנביאה, רח' 2רמב"ש ג'/ שכונה

 536מגרש חלק מ ,160בש/ תב"ע / מגרש  , חלקה34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 8 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 ברסלב -ישיבת תורת הנחל  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 

68 

 

 580316602 מס עמותה ישיבות לצעירים עטרת שלמה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שד' האמוראים, רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 712מגרש  ,853מי/ תב"ע / מגרש 181 , חלקה84583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים במבנהזכות שימוש  סוג בקשה

 כיתות 6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת עטרת שלמה סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

69 

 

 580656213 מס עמותה טללי אורות שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה שד' האמוראים, רח' 1רמב"ש ד'/ שכונה

 712מגרש  ,853מי/ תב"ע / מגרש 181 , חלקה84583 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות  6 שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

 בית הספר אוהל הדסה  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה

70 

 

ויז'ניץ בארץ מוסדות סערט  שם העמותה
 הקודש

 580066769 מס עמותה

 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה
 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 6 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת סערט ויז'ניץ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

71 

 

 580715357 מס עמותה קהילת שמע שלמה שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה

 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 3 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ינסק קרליןפת"ת  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

 580121592 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה 72
 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה

 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 5 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת חניכי הישיבות סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה



 

 

 בס"ד

 עיריית בית שמש הקצאותועדת 
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73 

 

 580121592 מס עמותה מרכז מעיין החינוך התורני שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה

 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 6 – 1בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  ת"ת עטרת יצחק סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

74 

 

 580514446 מס עמותה מרכז החינוך העצמאי שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה

 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 9 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בי"ס גור סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
  

75 

 

 580514446 מס עמותה העצמאימרכז החינוך  שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה רב מרי, רח' 3רמב"ש ד'/ שכונה

 517/519/545מגרש ,102-0073593 תב"ע / מגרש 256/257/282 , חלקה34281 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה סוג בקשה

 כיתות 9 – 2בנין  שטח
 זכות שימוש במבנה זכויות בניה

  בי"ס בית יעקב חינוך עצמאי סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר לפרסום ראשון החלטה
 
 
 

  

וזאת לאחר שהיה צורך לבצע בדיקה נוספת של הנתונים שבבסיס ההמלצות  23/6/20פרוטוקול זה נחתם ביום 

מר מנחם ברוכמן מיום  ולהעלותם על מסמך מסודר וכן לבצע תיקוני טעות סופר. לפרוטוקול זה מצורף מכתבו של

 וטבלת אקסל המצורפת לה. 19/6/22

כן מובהר כי ההחלטות דלעיל מבוססות על נתונים קיימים והערכות וככל שלקראת אכלוס יתברר כי הנתונים  

שונים, ההחלטות דלעיל לא יוצאו לפועל, ומתן זכות השימוש בכיתות הלימוד תבוצע בהתאם ובכפוף לנתונים 

 העדכניים.ולצרכים 

 מובהר גם כי הקצאה של מוסד חינוך תהיה אך ורק למוסד בעל סמל מוסד בתוקף. 

 

    

 ענבר וייס   יוחנן מאלי  עו''ד מיקי גסטוירט
 מהנדסת העיר  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 

 


