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24.8.2022מיום  182טיוטת פרוטקול ועדה מס   

 182פרוטוקול ועדת הקצאות 
 2022דצמבר  18 ראשון כ"ד כסלו תשפ"ג יום

 
  מנכ"ל  – יוחנן מאליעו''ד  :נוכחים

  יועמ"ש -גסטווירטעו"ד מיקי  
  מהנדסת העיר  –ענבר וייס  
   
   

כוונת העירייה להקצות שטחי על  170לפי  החלטת ועדת הקצאות  17.9.21ב הודעה לציבורקול קורא עיריית בית שמש פרסמה 
 . שנים נוספות 4+ הארכה לעוד עד  לשנה אחת  3/ ד 2/ ד 1בשכונות  דקרקע לבתי"כ זמניים 

 אישרה רשימת הקצאות כדלהלן לפרסום ראשון+ קצר.  175ועדה 

 12.5.22י"א אייר תשפ"ב  עם סיום המועד ביום -אישור סיום פרסום קצר   .א
 14.6.22ט"ו סיון תשפ"ב עם סיום המועד ביום  –אישור לפרסום שני  .ב

 0074732-102תב"ע   1בקשות ד'

נוסח  שם בית הכנסת  מ"ר  מגרש 
 מס עמותה שם עמותה תפילה

 51מגרש 
 52חלקה  34583גוש 

 

 580266120 משנת רבי עקיבא חסידי קהל בית דוד 120

 580398840 בית מדרש י"ד סעדיה לתורה ולתפילה ע"מ חניכי הישיבות רמה ד' 180

 52מגרש 
 53חלקה  34583גוש 

 580735033 קהילת ברדיטשוב חסידי בארדיטשוב 240

 0066951-102 תב"ע   2בקשות ד'
נוסח  שם בית הכנסת  מ"ר  מגרש 

 מס עמותה שם עמותה תפילה

 202מגרש 
 80035 גוש

 18 חלקה

 580723989 2חניכי הישיבות רמת בית שמש ד'  אשכנז  שערי תורה  180

בית הכנסת ומוסדות קהילות  חסידי קהילות החסידים 90
 580728368  2החסידים רמה ד'

 580730083 שערי רצונך חסידי זכרון שמואל 120

 580724961 ספינקא סאסרעגן  -מוסדות באר משה  חסידי ספינקא סאסרעגן  -באר משה  בי"כ 120

 580703882 תפארת אברהם ע"מ שערי תפילה 300

 580023281 מוסדות ללוב בארץ הקודש ספרד לעלוב ירושלים 90

 206מגרש 
 15חלקה  80032גוש 

 580737252 פנינת הנחל ברסלב בית שמש חסידי ברסלב 180

 580687853 נועם הלבבות ברמת בית שמש ד'  חסידי תולדות אהרן 120
  208מגרש 

 16חלקה  80032גוש 
 580728426 תולדות שלמה רמת בית שמש ע"מ תולדות שלמה רמת בית שמש 360

 213מגרש 
 80032גוש 

 21חלקה 
 

 580723989 2הישיבות רמת בית שמש ד' חניכי  אשכנז  מנין אשכנז  360

 580615433 בוגרי הישיבות העיר הוותיקה בית שמש אשכנז  יוצאי חברון  180

 580728210 בית כנסת ספרדי מרכזי ע"מ בית כנסת המרכזי 300

 580107969 קהלת יעקב -ישיבה וכולל סוליצא  חסידי קרעסטיר 240
 215מגרש 

 24חלקה  80034גוש 
 580532083 ולימדתם אותם חסידי בעלזא רמה ד 90

 221מגרש 
 80034גוש 

 29חלקה 
 

 580723989 2חניכי הישיבות רמת בית שמש ד'  אשכנז  תורה ותפילה  360

 580712453 רמה ד' בית שמשקהילת בני הישיבות  אשכנז  בית השם )איחוד קהילות(  180

 580429561 ישיבת תולדות משה דב  אשכנז תולדות משה דב 180

 580578904 תפארת שם טוב חב"ד הספריה החסידית 120

 580719102 מוסדות חסידי סלונים בית שמש ספרד סלונים 90

 580728319 היכלי התורה רמת עזרא בית שמש ע"מ היכלי התורה 360

 
 

 222מגרש 
 80035גוש 

 21חלקה 
 

 580729879 בני עליה אשכנז דוברי אנגלית 240

 580706034 חניכי תורה אשכנז חניכי תורה 480

 580715175 מרכז לענייני חינוך חב"ד בית שמש חב"ד קהילת חב"ד המרכזית 120

 580437051 –אורות הרמה  חסידי בית החסידים דגור רמה ד   90

 580599157 מאורי יעקב בית שמש חסידי סקווירא 90
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 222מגרש 
 80035גוש 

 21חלקה 
 
 

 580514941 מוסדות בעלזא מכנובקא בית שמש חסידי מחנובקא 90

 580584159 מפעל תורה וחסד דחסידי באיאן  חסידי באיאן 90

 580485068  -בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים  אשכנז קהל פרושים 120

 580684967 בית שמש-ברכת לייב חסידי ירושלמי  180

 580532083 ולימדתם אותם חסידי בעלזא רמה ד 120

 580300671 מעיין אברהם חסידי סלאנים רמה ד' 120

 580628378 בית שמש –צור צדיק  חסידי ביהמ"ד שערנאביל 90

 580706885 מוסדות עוז ושלום בית שמש  ע"מ עוז ושלום  180

 580225985 שע"י אור החייםמרכז הישיבות והכוללים  ע"מ אור החיים 240
לבנייה וע"פ הנחיות ההיתר בלבד. וע"פ וסוכם היתר, במיקום אשר אושר לפי לבנות כל העמותות חתמו על טופס התחייבות 

 ולפי התשריטים המצורפים כנספח לפרוטקול זה. 

 שנים. 5-ל יסיום פרסום קצר לשנה אחת. מאושר לפרסום שנמאושר  החלטה:

 

 

 בקשות חדשות לפרסום קצר + ראשון:ג. 

נוסח  שם בית הכנסת  מ"ר  מגרש 
 מס עמותה שם עמותה תפילה

 52במגרש 
 102-0074732תב"ע   1ד'

 52חלקה  34583גוש 
 580437051 –אורות הרמה  חסידי 1בית החסידים דגור רמה ד 120

  202במגרש 
  102-0066951תב"ע   2ד'

 18חלקה  80035גוש 
 חסידי בית החסידים דגור רמה ד   90

 '580437051אורות הרמה ל'ביטול בקשה 
 והחלפה בבקשה תחת עמותת

 ''יודעי שמך'' 
580730943 

 102-0066951תב"ע   2ד'
  221מגרש ב

  29חלקה  80034גוש 

קהל אהבת ישראל וויזניץ מאנסי  חסידי תורת מרדכי 90
 580649853 בית שמש

מרכז לתורה ולחסידות נועם  חסידי נועם אלימלך 90
 580071934 אלימלך ליז'ענסק

 102-0066951תב"ע   2ד'
  202במגרש 

 18חלקה  80035 גוש 
 580552529 ברכת שלמה ירושלים ספרדי בני תורה 180

 102-0066951תב"ע   2ד'
 215מגרש ב

 24חלקה  80034גוש 
 מקווה טהרה גברים זמני 250

אין מקווה 
בכל האזור 

 הליכהבמרחק 
 580532083 ולימדתם אותם

 

 שנים. 5+ ארוך לתקופה של לשנה אחת מאושר לפרסום קצר  החלטה:

 

 

 

 

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

 

 רשם: משה גרוס, רכז ועדת הקצאות


