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 184פרוטוקול ועדת הקצאות 

 6.10.2022י"א תשרי תשפ"ג  חמישימיום 
 
 

  מנכ"ל  – וחנן מאליי :נוכחים
  יועמ"ש -עו"ד מיקי גסטווירט 
  העיר אדריכל – אוהד כהן  
  ס. מנהל אגף החינוך –מנחם ברוכמן  
  רכז הקצאות – משה גרוס 
 
 

 בקשות חדשות  .א
    .1.א

בית כנסת אור ישראל משקפיים  שם העמותה
 בית שמש

 580741999 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה  שכונה /רח'
 600חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 38חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנים 4+  1 שניםטווח  זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר קרקע 220 שטח
 בכפוף לשמירה על קווי בניין –מ"ר למנ"ד  150עד  זכויות בניה

 צמוד לבי"כ חב"ד –חתימות  50הוגשו כ סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 חלוקה מאושר מההנדסה עם חב"ד. מאושר, בכפוף לתשריט החלטה
   

קהילת אהבה ושמחה נופי השמש  שם העמותה  .2.א
 בית שמש

 580713790 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה סיתוונית שכונה /רח'
 51חלק ממגרש   יב/853בש/ תב"ע / מגרש 93חלק מחלקה   5231 גוש/חלקה
 שנים 4+  1 טווח שנים  סוג בקשה

  שטח
 מ"ר לבניית מנ"ד 250 זכויות בניה

 חתימות. 75. הוגשו כ1קהילה דת"ל. מתפללים  היום במקום שכור בינאי  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה
 פרסום קצר + ארוך פירוט בקשה

 בכפוף לתשריט מאושר מההנדסה –מאושר  החלטה
   

 580658128 עמותה מס משכן שלום -אהל משה  שם העמותה  .3.א
 ישיבה גדולה מטרת בקשה 3רב שירא, ד' שכונה /רח'
 522חלק ממגרש  102-0073593 תב"ע / מגרש 261מחלקה  קחל 34281 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,500 שטח
 בהתאמה לתב"ע זכויות בניה

תלמידים, צורפה המלצה  100-שכורים ברבי טרפון ובעין גדי. כלעמותה ישיבות במבנים  סטטוס נוכחי
 של אגף החינוך.

 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה
 פרסום ראשון פירוט בקשה

מאושר עקרונית. העמותה תשב עם ההנדסה להכנת תסריט מדוייק. ולאחר מכן הבקשה  החלטה
  לדיון חוזר לפני פרסום ראשון. תחזור לועדה

 580610657 מס עמותה בית הכנסת מרכז התורה בית שמש שם העמותה  .4.א
 בית כנסת מטרת בקשה 1ג' 11 נריה הנביא שכונה /רח'
 236חלק ממגרש  102-0296780 תב"ע / מגרש 14חלק מחלקה  34356גוש  גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 300 שטח
  מ"ר עיקרי ושירות 400 זכויות בנייה

 חתימות 50בי"כ קהילת בני הישיבות נוסח אשכנז. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 בשטח המגרש 183תיקון ט"ס מועדה 

 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה
 בקשה לפרסום ראשון פירוט בקשה

  מאושר החלטה
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 580436855 מס עמותה קודש דרך אמונה בארץ ה מוסדות שם העמותה  .5.א
 בית כנסת מטרת בקשה הרב אדלשטיין, רמת אברהם /רח' שכונה

 403 גרשחלק ממ 841מי/במ/ תב"ע / מגרש 22 חלקהחלק מ 5708 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

  שטח
 מ"ר 200 זכויות בנייה

 חתימות 70אשכנז. הוגשו כ קהילה נוסח סטטוס נוכחי
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד
 (173)תוספת פרסום קצר להחלטה מועדה פרסום קצר + ראשון  פירוט בקשה

 בכפוף לתשריט מאושר מההנדסה –מאושר  החלטה
   

מוסדות תורה וחסד בראשות  שם העמותה  .6.א
 הגר"מ שטרנבוך שליט"א 

 580581924 מס עמותה

 ישיבה מטרת בקשה  3יואל הנביא  /5חבקוק הנביא  שכונה /רח'
 621מגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש 157חלקה  34355 גוש/חלקה
 שנים 2 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,500 שטח
 מ"ר 1,500 זכויות בניה

 621הקצאה זמנית במגרש ברמה ד'. מבקשים  705אושר לעמותה שטח קבע במגרש  סטטוס נוכחי
 פרסום קצר + ראשון פירוט בקשה
 מגרש למבני ציבור תואם תב"ע תואם לייעוד

 מאושר  החלטה
   

 580701050 מס עמותה ראש יוסף אמשינאוו  שם העמותה  .7.א
 מקווה מטרת בקשה 1, ד3רב פפא  שכונה /רח'
 708חלק ממגרש  102-0074732 תב"ע / מגרש 78חלק מחלקה  34583 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 מ"ר 210 זכויות בניה

 מקווה גברים שכונתי  סטטוס נוכחי
 פרסום ראשון + פרסום קצר לבי"כ הבנוי פירוט בקשה
 פרסום ראשון פירוט בקשה

 מאושר , בכפוף לתשריט מאושר מההנדסה החלטה
   

  
 
 

 פרסום שני  .ב

 580577906 מס עמותה סטריקוב בארה"ק  -קרן הבניין  שם העמותה  .1.ב
 בית כנסת וישיבה מטרת בקשה , חפציבה8-10בן איש חי,  שכונה /רח'
 313חלק ממגרש   164\בש תב"ע / מגרש 41חלק מחלקה   5935 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,300 שטח
 מ"ר עיקרי ושירות  2,600 טווח שנים

 חתימות לבקשה למבנה קבע 100, צרפו כ10בי"כ קיים בכתובת בן איש חי  סטטוס נוכחי
 . מבקשים פרסום שני173אושר לפרסום ראשון בועדה  פירוט בקשה

 מאושר החלטה
  
   

  .2.ב

 

 580530434 מס עמותה מתיבתא דבית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה דבורה הנביאה, 2רמב"ש ג'/ שכונה

 536מגרש  תב"ע / מגרש 11, חלקה34516 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש במבנה עירוני  סוג בקשה

  שטח
 כיתות לימוד  12 זכויות בניה

 ישיבה קטנה,  מתיבתא  סטטוס נוכחי
.  בכפוף ליצירת גישה נפרדת לחלק בבניה עצמית 173 אושר לפרסום ראשון בועדה פירוט בקשה

הוגשו התנגדויות שכנים אשר יעלו לדיון לאחר סיום  – מהרחוב. מבקשים פרסום שני
 פרסום שני

 מאושר  החלטה
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  .3.ב

 

 580530434 מס עמותה מתיבתא דבית שמש שם העמותה
 חינוך מטרת בקשה , דבורה הנביאה2רמב"ש ג'/ שכונה

 536מגרש  תב"ע / מגרש 11, חלקה34516 גוש/חלקה
 שנים 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע  סוג בקשה

 מ"ר בחצר ביה"ס 350 שטח
 עיקרי ושירות. לחדר אוכל ובית מדרש 200% זכויות בניה

  ישיבה קטנה,  מתיבתא  סטטוס נוכחי
בכפוף ליצירת גישה נפרדת לחלק בבניה עצמית  . 173אושר לפרסום ראשון בועדה  פירוט בקשה

הוגשו התנגדויות שכנים אשר יעלו לדיון לאחר סיום  מבקשים פרסום שנימהרחוב. 
 פרסום שני

 מאושר  החלטה

 580530368 מס עמותה וראש שמחתכם ירושליםשאו זמרה ושערים  שם העמותה  .4.ב
 כנסתבית  מטרת בקשה ק. חרדית 16הרב מבריסק  שכונה /רח'
 9ב.צ.א חלק ממגרש /90בש/במ/ תב"ע / מגרש  37 חלק מחלקה 5379גוש  גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר שטח מגרש( 1465מ"ר )מתוך  697 שטח
 לפי התב"ע באופן יחסי לשטח ההקצאה זכויות בניה

על העמותה שתקבל  3001/19בהתאם לפס"ד בתיק ע"א   חתימות מתפללים. 100צורפו כ סטטוס נוכחי
 .הממשלתית לקרן החילוט₪   550,000הקצאה במבנה  לשלם סך של 

 מבקשים פרסום שני 28.6.22לפרסום ראשון. הסתיים ב  173אושר בועדה  פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   

בית מדרש תורני לאומי  שם העמותה  .5.ב
   משקפיים בית שמש 

 580694354 מס עמותה

 בית כנסת מטרת בקשה , משקפיים8הרב אברהם שפירא  שכונה /רח'
 701חלק ממגרש  181בש/ תב"ע / מגרש 41חלק מחלקה  80030 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני סוג בקשה

 מ' גג של גן מפלס א שיתוף הוצאות נגישות  255 שטח
עיקרי ושירות. מפלס ראשון מעל גג הגן, כשהמפלס השני )מעליו( מעל יוקצה מ"ר  255 זכויות בניה

 לקהילה נוספת.
 . חתימות 60קהילה דת"ל, הוגשו כ סטטוס נוכחי
בכפוף להשתתפות בעלות הוצ' נגישות עם העמותה שתקבל  –אושר לפרסום ראשון  פירוט בקשה

 שניפרסום .. מבקשים 1.9.22הסתיים ב 184, בועדה במפלס השני
  מאושר  החלטה

 580589745 מס עמותה בית מנחם רמת בית שמש ג' שם העמותה  .6.ב
 בית כנסת וישיבה מטרת בקשה 1חבקוק הנביא, רמה ג' שכונה /רח'
 621חלק ממגרש  102-0103192 תב"ע / מגרש   157חלק מחלקה   34355 גוש/חלקה
 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,600 שטח
 עיקרי ושירות 4,500 זכויות בניה

 חתימות,  200בי"כ קיים בשטח בהקצאה זמנית בחלק מהשטח. הוגשו כ סטטוס נוכחי
 כפוף לקבלת תשריט מיקום במגרש מאושר מההנדסה.
 אשר תוקפא בשלב זה.  608השטח הנוכחי הינו במקום ההקצאה שקודמה במגרש 

 1.9.22הסתיים ב  -לפרסום ראשון  178 אושר בועדה
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר  החלטה
   

 580268324 מס עמותה מעינות חיים יוסף  שם העמותה  .7.ב
 בית כנסת מטרת בקשה , רמה א34נחל רפאים  שכונה /רח'
 א 409חלק ממגרש   836מי/במ/ תב"ע / מגרש 41חלק מחלקה  34270  גוש גוש/חלקה

 שנה 25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע בקשהסוג 
 מ"ר 750 שטח

 מ"ר עיקרי ושירות 1,000 זכויות בניה
 חתימות מתפללים 150-בי"כ קיים, נוסח ע"מ , הוגשו כ סטטוס נוכחי

 15.9.22הסתיים ב  -לפרסום ראשון  179אושר בועדה 
 פרסום שני פירוט בקשה

 מאושר החלטה
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 580711927 מס עמותה מנין אשכנז מער בית שמש שם העמותה  .8.ב
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב פרוש, מער, רמה א שכונה /רח'
 15חלק ממגרש  168בש/ תב"ע / מגרש 72חלק מחלקה   34294 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 400 שטח
 מ"ר 400/200 זכויות בניה

 חתימות  90קהילה ליטאית, הוגשו מעל  סטטוס נוכחי
 15.9.22הסתיים ב מ"ר 400לפרסום ראשון ל 178אושר בועדה 

 פרסום שני פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   

 580710408 מס עמותה עמותת אור ליהודה שם העמותה  .9.ב
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב פרוש, מער, רמה א שכונה /רח'
 15חלק ממגרש  168בש/ תב"ע / מגרש 72מחלקה חלק   34294 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 200 שטח
 מ"ר 200 זכויות בניה

 חתימות  60קהילה ספרדית, הוגשו מעל  סטטוס נוכחי
 15.9.22הסתיים בראשון.  לפרסום  178אושר בועדה 

 פרסום שני פירוט בקשה
 מאושר החלטה

   

  

 סיום פרסום שני  .ג

  .1.ג
 

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

 118 מגרש 0055277-102 תב"ע / מגרש 44מחלקה  34575 גוש/חלקה
 שנים 5שנה /  25 טווח שנים זכות שימוש בקרקע סוג בקשה

 מ"ר 1,000 שטח
 300% זכויות בניה

  לילדי השכונה   אחה"צ+ מועדונית . תלמידים 120-ישיבה + מכינה קדם צבאית לכ סטטוס נוכחי
 תלמידים 70-יושבים היום בתוך קרית חינוך, כ

 12.6.22. הסתיים בשני לפרסום   173אושר בועדה 
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

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

 580341311 מס עמותה שעלי תקווה שם העמותה  .2.ג
 רווחה מטרת בקשה 30דובר שלום  שכונה /רח'
 419א מגרש /853מי/ תב"ע / מגרש 25מס' חלקה  5151 גוש/חלקה
 שנה  25 טווח שנים זכות שימוש בגג מבנה עירוני  סוג בקשה

 . כדלהלן:מ"ר מעל גג גני ילדים שייבנה במגרש 420 שטח
קירוי חלקי של החצר מ"ר ברוטו כולל שטח חיפוי אבן  280 -כ -כיתתי-גן ילדים דוגג 

 מ"ר 140בשטח נוסף של 
 מ"ר  420 אחוזי בניה

 31.8.22, הסתיים ב179אושר לפרסום שני בועדה  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

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

 580669562 מס עמותה אמרות ד' טהורות בית שמש שם העמותה  .3.ג
 בית כנסת מטרת בקשה רח' הרב אדלשטיין רמת אברהם שכונה /רח'
 413מגרש  841מי/במ/ תב"ע / מגרש 24חלק מחלקה  5708 גוש/חלקה
 שנים 5 טווח שנים שימוש בקרקעזכות  סוג בקשה

 מ"ר למבנה זמני 400 שטח
  זכויות בנייה

 12.6.22, הסתיים ב שנילפרסום  173אושר בועדה  סטטוס נוכחי
 סיום פרסום שני פירוט בקשה

 עובר לדיון בועדת משנה ומועצת העיר –מאושר  סיום פרסום שני  החלטה
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 580512440 מס עמותה היכל משה בית שמש שם העמותה  .4.ג
 ישיבה קטנה מטרת בקשה 1יונה בן אמיתי , ג' 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 – 607ממגרש מ"ר +  930 – 605מ"ר + ממגרש  220  - 604ממגרש 

 מ"ר 2,620 זכויות בניה
בכפוף לפינוי תלמידים כיום, ישיבה ספרדית.  110לישיבה  -המלצה של אגף החינוך   סטטוס נוכחי

      12.6.22בהסתיים  173בועדה  שניאושר לפרסום  .השטח ברשב''י
 פרסום שני סיום פירוט בקשה

 משנה ומועצת העיר עובר לדיון בועדת  – מאושר החלטה
   

 

 

 

  אוהד כהן  יוחנן מאלי  עו''ד מיקי גסטוירט
 העיר אדריכל  מנכ"ל העירייה  יועמ"ש

 

 

 

 

 רשם: משה גרוס


