
 

 
 
 
 

 
החלטת מליאת המועצה על אישור 

שטח הקרקע/  אישור משרד הפנים ההקצאה +
 המבנה

 גוש/חלקה תב"ע
מטרת 

 שם המבקש תאור הנכס ההקצאה

 24.7.2011מיום  54' פרוטוקול מס -מועצה 
  29.10.2012ביום  –משרד הפנים 

 15/107/03/23  מ"ר 1,070
  44חלקה  ,39566גוש 

 934מגרש 
  

הפעלת מעון 
 יום 

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

עמותת אפיקי חסד 
שמספרה  )ע"ר)

580297299  

  

  24.7.2011  מיום   54'  פרוטוקול מס  -מועצה  
  6.11.2012ביום   - אישור שר הפנים 

 12/101/02/23  מ"ר 1,037
  39695מגרש 
 ( חלק) 12  חלקה 
  902/2מגרש 

 בית כנסת

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

 כרון אליהו יעמותת ז
  580025153שמספרה (ע"ר)

  

 20.2.2012מיום   61' פרוטוקול מס -מועצה
  20.8.2013ביום   - שר הפנים 

 128/03/23  מ"ר 993
 , 39667גוש 
  (חלק) 48ה חלק

 
 בית חב"ד 

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

עמותת בית חב"ד אופקים 
שע"י צעירי אגודת חב"ד 

 580111839שמספרה  (ע"ר)
  
  

 19.2.2013מיום  74' פרוטוקול מס–מועצה 
  5.11.2014 –אישור שר הפנים 

  
 112/102/03/23  מ"ר 1,233

  ,39555גוש 
 )חלק(  88)חלק(,  2חלקה 

  6מגרש מס' 
 3רח' צה"ל 

 גני ילדים

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

חב"ד  חינוך מוסדות עמותת
אופקים שע"י בית חב"ד 

  אגודת אופקים שע"י
   580438203(ע"ר) חב"ד

 חלקית  בוטל

 21.4.2013מיום  77' פרוטוקול מס -מועצה
  4.1.2014 -הפניםאישור שר 

)חלק(,  47חלקה , 39552גוש  111/102/03/23  מ"ר 4,495
 )חלק( 67)חלק(,  48

מרכז יום 
 לקשיש

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

האגודה למען 
 )ע"ר(הקשיש 

  580010379 'מס

 ספר הקצאות –ריכוז מידע  על הקצאות קרקע 



 

 
 
 
 

 

  65אושר במליאה בפרוטוקול מס' 
 . 2.1.2018מיום 

 אושר ע"י רמי. 
 3.6.2019אושר ע"י שר הפנים ביום 

 112/102/03/23 מ"ר 884
 

  ,39555גוש 
)חלק( וחלקה  2חלקה 

 )חלק( 126
 בית כנסת

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

 בית כנסת ר"ש
שבזי לצעירי 

 תימן 

 64אושר במליאה בפרוטוקול מס' 
  .5.12.2017מיום 

 . התקבל אישור רמ"י 
 . 1.6.2019 אישור שר הפנים 

 109/03/23 מ"ר 11,525
 

  39561גוש 
 4מגרש , )חלק( 1חלקה 

בית הפעלת 
 ספר לבנות 

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

מרכז בית יעקב 
בארץ ישראל 

 )בית ספר לבנות( 

  72אושר במליאה בפרוטוקול מס' 
 .  7.8.2018מיום 

 רמ"י. התקבל אישור 
 10.6.2019ביום שר הפנים אושר ע"י 

 12/101/02/23 מ"ר 1,672
 

  39695גוש 
 )חלק(  13חלקה 
 B 901מגרש 

 והפעלתהקמת 
מרכז חינוכי 

טיפולי לילדים 
 בסיכוןונוער 

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

עלה בנגב )ע"ר( 
580129351 

  71מס'  לבפרוטוקואושר במליאה 
 .  4.7.2018מיום 

 . התקבל אישור רמ"י
 10.7.19הפנים ביום  שראושר ע"י 

 

 601/0458/778 מ"ר 1,090
 

  39882גוש 
 )חלק(  155חלקה 

 בשלמות 156-ו
 B 919מגרש 

הקמת והפעלת 
 בית כנסת

שטח לבנייני 
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

תולדות יוסף 
  580535441 )ע"ר(

  לבפרוטוקו במליאהוזה ההקצאה אושר ח
 .2.1.19 מיום  4 מס' 

 . התקבל אישור רמ"י
 .19.9.19הפנים ביום  שראושר ע"י 

 
 

 10/101/02/23 
 ,39553בגוש 

 , )חלק( 99חלקה 
 )חלק( 802 מגרש מס'

הקמת והפעלת 
בית ספר תורני 

 טכנולוגי

מוסדות שטח ל
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

אורט ישראל 
 )חל"צ( 

 520017245ח.פ 



 

 
 
 
 

 

 
  

  לבפרוטוקו במליאהוזה ההקצאה אושר ח
 .2.1.19 מיום  4 מס' 

 .19.9.19הפנים ביום  שראושר ע"י 
 

 10/101/02/23 
 ,39553בגוש 

 , )חלק( 99חלקה 
 )חלק( 802 מגרש מס'

קמת והפעלת ה
ישיבה ומרכז 

להכשרת 
 .פרמדיקים

מוסדות שטח ל
 ציבור )שב"צ(

הסכם חכירה מול 
 רמ"י

 קהילתיעמותת גרעין 
קרית חינוך ע"ש ו

 .מאיר והראל
 580444826)ע"ר( 

 


