
 

 

 2020יולי 
 
 

 במליאת המועצה ואושרושהוגשו להקצאת קרקע/מבנה בקשות 
 

 /שטח הקרקע תב"ע גוש חלקה כתובת הנכס תאור הנכס שם המבקש
 )מ"ר( המבנה

החלטת תאריך 
מליאת המועצה על 

 אישור ההקצאה
 מדור לדור

 3מקלט 
 6.6.19 82 א/346ש/ 10122/268 המסילה 60מקלט 

 –ידידי פ"ח 
 בית"ר

יון כדורגל אצטד
 ליד אנדרטת הנחל

 10101/1-4,213 דרך הים
10124/33 

 14.1.16  221ש/

מועדון ספורט 
ע"ש יונתן 

 ברנס

אצטדיון כדורגל 
 ליד אנדרטת הנחל

 10101/1-4,213 דרך הים
10124/33 

 14.1.16  221ש/

האגודה 
למלחמה 

 בסרטן 

תרש"צ  10122/266 רח' זכריה  57מקלט 
2/27/19 

82  7.4.16 

 10072 רח' נטע מעון יום  ויצו
185 

 2,000קרקע:  א/24ש/
 400מבנה: 

4.7.13 

כמעיין 
 המתגבר 

 10111 רח' מצדה 28מקלט 
 257חלקה 

 7.6.12  46 1ש/

 היכל עמרם 
 

 10123 רח' חשמונאים ביכנ"ס
 285, 16,17,61ח"ח 

 1028ש/
 

500 7.6.12 
 
  

 ו ויצ
 

 10121 18רח' התחיה  מעון יום
 11-12ח"ח 

 3.11.11 3,500 -כ 526ש/

 1,000קרקע: 525ש/במ/ 10076/274 רח' נוגה מעון יום  ויצו
 400מבנה: 

17.9.17 

גרעין תורני 
 אור למרחב 

מרכז  - 34מקלט 
 קיימות מקומי

 3.9.15 93 648ש/ 10119/220 גן הציפורים

 6.3.14  שב"צ 10124/18 רחוב החורשהקצאת סטודיו  בי"ס דמוקרטי



 

 

בקשה מיום 
20.1.14 

ושרותים באולם 
ספורט ליד 

הדמוקרטי לצורך 
כיתות תיכון 

 לבי"ס הדמוקרטי
 6.2.20 118 18ש/ 10073/295 רחוב הנח"ל 41מקלט מס'  השומר הצעיר

הסתדרות 
הנוער העובד 

 והלומד 

 10105 רח' פלמ"ח 47מקלט 
377 

 1,119 קרקע: 2/27/2תרש"צ 
 91.8 מבנה:

3.9.15 

הסתדרות 
הנוער העובד 

 והלומד

קומת עמודים 
מתחת לאגף 

 הרווחה+ רחבה

רח' שביל 
 התלמיד

+ רחבה 350מבנה:  139ש/ 10102/215
 1,000 -צמודה כ

 מ"ר

 

 אמונה
 

אולם ספורט ליד 
 בי"ס אלישבע

 10105 רח' דרך הבנים
162 

 3.9.15  66ש/

 1,000 קרקע: 1070ש/ 10121/217 רח' התחיה מעון יום  אמונה
 400 מבנה:

4.2.16 

 אור הפרדס 
 

 10121 רח' הכרם  כיתות גן 2
, 116חלקה ח"ח 

11 

 6.11.14  1,000 ג/526ש/מק/
 

רח' מוריה פינת  בית כנסת  אור הפרדס
 יוגב

 1.6.17  500 1377ש/ 10105/255

פינת  7העליה  42מקלט  יד שרה
 רח' כוכב

 6.2.20 95 18ש/ 10076/101

ש מרכז יום לקשי ר.ג.ש
 ואגף לתשושי נפש

 9.11.17  ב/1107ש/ 10101/171 "שוהם"

 9.11.17  36 202ש/ 10104/1,2 12רח' עציון  26מקלט  מד"א
חוגי סיירות 

 של קק"ל
 9.11.17 46 414ש/ 10103/191 סמטת השיטה  2מקלט 

עמותת 
 "אדיס"

ביכנ"ס לעדה 
 האתיופית

רח' דרך 
למרחב 

 ב"מרכזון"

 500 קרקע: 1028ש/ 10123/464
 140מבנה: 

4.3.18 



 

 

לצורך  27מקלט  כלל ישראל
 –מרכז נשימה 

מרכז תרבותי 
 לנשים

 10.5.18 93 שב"צ 10103/242 רמב"ם

 כלל ישראל
 

ספריה תורנית 
ומרכז קהילתי 

 לאוכ' הדתית

 -ו 10103/331,101 רח' חברון 
10104/1 

 9.11.17 600 202ש/

ביכנ"ס נווה 
 פרדסים

מגרש ריק להקמת 
 ביכנ"ס 

 14.2.19 500 1070ש/ 10121/217 רח' התחיה

 3.1.19 24 601ש 10142/75 6התקומה  16מקלט מס'  "עמיעמותת "

 


