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תאור   שימוש  שם מבקש  מספר עמותה 
 בקשה 

 סיום הקצאה  אישור מועצה  כתובת  גו"ח 

שרותי   58-9906114
בריאות  
כללית  

 שלוותה 

מרכז טיפולי  
 מבנה

 30/05/2023 06/02/2019 1מצדה  7601/80 מבנה

אקי"ם   58-0034924
 מועדון 

 31/12/2021 01/08/2005 1איינשטיין  6426/552 מבנה מועדון 

   30/09/2041 01/08/2005 181ויצמן  6435/209 קרקע  בית כנסת  ישמח משה   58-0401602
 

   30/11/2038 14/08/2006 אמוראים  6431/232 קרקע  בית כנסת  עזרת אחים  58-0207942
 

בית לחיים   אלו"ט  58-0064335
לבוגרים  

 אוטיסטים 

   31/01/2041 09/01/2007    5 סמטת אנוש 6432/14 קרקע 
 

העמותה   58-0069342
למען  

 הקשיש 

מרכז יום  
 לקשיש 

   26/06/2027 16/04/2008   4 תל חי 6435/226 קרקע 
 

חללי צה"ל   58-0467827
 זכרם לעד 

   30/05/2036 21/10/2009 עמוס  7594/48 קרקע  בית כנסת 
 

   28/02/2039 28/10/2009 חי -תל 6433/79 קרקע  בית כנסת   עם קדוש  58-0302792
 

,  משרד ניצ"ן   58-0099182
 פעילות 

   30/06/2021 06/06/2018 31  מייסדים 6438/123 מבנה
 

שמירת   58-0288280
 אורית 

   14/06/2021 07/12/2016 68 חי-תל 6433/13,14 מבנה בית כנסת 
 



תאור   שימוש  שם מבקש  מספר עמותה 
 בקשה 

 סיום הקצאה  אישור מועצה  כתובת  גו"ח 

מעון  נעמת  58-0044261
 ספיר 

 14/08/2024 04/12/1019 6 גלר  6427/28 מבנה מעון יום 

נעמת מעון   58-0044261
 הכרמל

   14/08/2024 04/12/1019   66 הכרמל 6438/225 מבנה מעון יום 
 

נעמ"ת מעון   58-0044261
 הגליל 

   14/08/2024 04/12/1019       44 העמק 6436/83 מבנה מעון יום 
 

אורים   58-0459709
 ותומים 

   14/08/2021 22/08/2018 10 דניאל  7594/62 מבנה גן ילדים 
 

אורים   58-0459709
 ותומים 

  מבנה גן ילדים 
7620/172 

   01/07/2020   9 כנפי נשרים  -
 

 בהכנת חוזה

אורים   58-0459709
 ותומים 

 פירסום    9שילר  7621/288 מבנה גן ילדים 
 

אורים   58-0459709
 ותומים 

בית ספר גן  
 ילדים 

   30/06/2021 06/06/2018     26ויתקין  7621/322 מבנה
 

   16/08/2024 04/12/2019 9 מבצע יונתן  6433/580 מבנה  ויצו  58-0057321
 

   14/08/2024 01/01/2020   הדקל  6435/175 מבנה מעון יום  אמונה 58-0011146
 

עמותת   58-0069342
 סביון 

מרכז יום  
 לקשיש 

   30/09/2042 17/04/2012 אזר  6431/190 קרקע 
 

   14/04/2019 07/09/2016 2 החי"ש  6432/16 מבנה חלוקת ריהוט  מלב"י  58-0053981
 

סבא  -כפר 58-0468213
 הצעירה 

  12/06/2013   14 נשר 9088/18 קרקע  בית כנסת 

   11/12/2013   4 גל  6427/28 מבנה פעילות ,משרד ליונס  58-0086742
 

 

האגודה   58-0030039
למלחמה  

 בסרטן 

   21/05/2014 4 גלר  6427/28 מבנה משרד 
 

 



תאור   שימוש  שם מבקש  מספר עמותה 
 בקשה 

 סיום הקצאה  אישור מועצה  כתובת  גו"ח 

 
58-0121952 

מעין החינוך  
 התורני 

   30/07/2020 04/12/2019 10 יערה  6430/189 מבנה בית ספר 
 

עמותת   58-0420743
 משכן שלום 

משה סנה פינת   6430/183 קרקע  בית כנסת 
 מנחם בגין 

03/05/2017   
 

 

שרותי   58-9906114
בריאות  

 כללית 

מגדל אשפוז  
 בי"ח מאיר 

   03/05/2017   59 טשרנחובסקי  6429/209,216,231,237 קרקע 
 

 

58-0129534   
 
 

האגודה  
לקידום  
 החינוך 

מבנה  שיעורי תורה
 38קלט מ

 30/09/2021 09/07/2016 3 קפלנסקי  7620/201

הבית של   58-0543122
 רונית 

פעילות  
חברתית של  

בוגרים עם  
 מוגבלויות 

   06/03/2019 26 ויתקין  7621/322 מבנה
 

12/03/2022 

58-0036549 
 

סיוע   זהב"י 
למשפחות  

 ברוכות ילדים 

מבנה 
 48מקלט 

 פרסום    22מורדי הגטאות  6427/375

מרכז  58-0405884
 ופרצת 

פעילות  
חברתית לבני  

 נוער 

   מבנה
   12מקלט 

 30/08/2021 22/08/2018 19 שאול המלך 7600/144

   01/05/2046 06/03/2019 4 החי"ש  6432/15 קרקע  בית כנסת  הוד והדר  58-0017531
 

מרכז גני   58-0217263
הילדים  

שע"י מעיין  
החינוך  
 התורני 

   04/12/2019י 10 ערה י 6430/189 מבנה גן ילדים 
 

 לא נחתם 

עמותת   58-0531390
 אוהלי קידר 

תיקון כסאות  
ע"י  גלגלים  

 מתנדבים 

   30/12/2021 04/12/2019 זטלר  7621/501 קרקע 
 



תאור   שימוש  שם מבקש  מספר עמותה 
 בקשה 

 סיום הקצאה  אישור מועצה  כתובת  גו"ח 

מאיר ישא   58-0455731
 ברכה

 קרקע   בית כנסת 
 

    

 פירסום    15דניאל  7594/44 מבנה וחצר  מעון יום  ויצו  58-0057321
 

 

 



 


