
ספר הקצאות30/06/2022

העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

הקרן לקידום 

החינוך 

התרבות 

והספורט 

580342426ביבנה

מרכז 

494182האלון'  רחמשאבים

השאלת 

ספרים 

מרכז 

03/11/2010שנים 27/03/200730/04/20073למידה

הקרן לקידום 

החינוך 

התרבות 

והספורט 

580342426ביבנה

אשכול 

494182האלון' רחהפיס

מצויינות 

03/11/2010שנים 27/03/200730/04/20073ומחוננים

הקרן לקידום 

החינוך 

התרבות 

והספורט 

580342426ביבנה

סדנא 

3512186דואני'  שדלאומנות

פעילות 

03/11/2010שנים 27/03/200730/04/20073אומנותית

414943חבצלת קרקע580444354חיבת ציון

18 (360 

ר"מ )

בניית בית 

06/09/2007שנה 27/03/200730/04/200725כנסת

580034924ם ישראל"אקי

הקצאת 

494521הגלבוע' רחחדר אוכל 

מועדון 

שנים 27/03/200730/04/200710לילדים 

קול יעקב 

33516971דוד אלעזר מקלט580166577וחסד לאברהם

, נ"ביכ

פעילות 

נוער 

ושיעורי 

שנים 27/03/200730/04/20075תורה

קול יעקב 

22494416דואני ' שדמקלט580166577וחסד לאברהם

אכסון ציוד 

נזקקים 

13/10/2010שנים 27/03/200730/04/20075ונכים
תורה ויהדות 

24945119הנשיאים מקלט580041945לעם

ספריה 

שנים 27/03/200730/04/20075תורנית 

14494214האלון מקלט580131423ד"חב

מרכז 

חלוקת 

בגדים 

3שנה עד 10/03/200812/05/2008לנזקקים



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

28516835גלבוע מקלט580334282עת רחמים

אחסון ציוד 

3שנה עד 10/03/200812/05/2008רפואי

2494374סביון מקלט580271450אור ציון

פעילות 

קהילתית 

בתחום 

3שנה עד 10/03/200812/05/2008היהדות

מבנה580337319ין'טספצ

 בית 14שקמה 

494298קומקומר

מרכז 

למידה 

305/01/2011שנה עד 10/03/200812/05/2008לנוער

ס"חדר בי580337319ין'טספצ

ס "הדרור בי' רח

351221יחידני

מרכז 

למידה 

305/01/2011שנה עד 10/03/200812/05/2008לילדים

10494182האורן ' רחגן ילדים580258424בני ברית

הפעלת 

329/11/2010שנה עד 10/03/200812/05/2008בית תמחוי

הצופים 

העבריים 

580028454בישראל רעות

מבנה 

תנועת 

329/11/2010שנה עד 10/03/200812/05/2008תנועת נוער5065160הנגב' רחר"בית

494499הקצאת שטחקרקע580019800אנוש

הקמת 

10/03/200812/05/2008"בית אנוש"

 + שנה 24

30/06/2010'ח 11

494364החבצלת' רחמקלט580286334נצח זכריה

תלמוד 

תורה 

313/10/2010שנה עד 10/03/200812/05/2008ח"וגמ

איגוד גמלאי 

864879191יערה  ' רחמקלט580034908המשטרה

הפעלת 

מועדון 

גמלאי 

ס "שב

3שנה עד 25/06/200929/11/2009ומשטרה

22/7/14המקלט הוחזר לעירייה 



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

הצופים 

העבריים 

- בישראל

580028454שבט זיו

חלק 

ממבנה 

חדר 

האוכל של 

ס עציון "בי

494521הגלבוע' רחלשעבר

 פעילות 

329/11/2010שנה עד 25/06/200929/11/2009שבט זיו

מקלט580276210חזון ישעיה

ס תיכון " ביה

' רח, דתי

494499החבלבל

מרכז 

קהילתי 

25/06/200929/11/2009רוחני

שנה אחת 

בלבד

74943105נרקיס '  רחגן ילדים580258424אור יקרות

הפעלת גן 

322/02/2011שנה עד 25/06/200929/11/2009ילדים

4879188יערה' רחמקלט580139293אור לעולם

השאלת 

313/10/2010שנה עד 25/06/200929/11/2009ציוד רפואי

4941272משעול הסהרוןקרקעאהבה ואחווה

הקמת בית 

05/01/2011שנה 02/12/200921/12/200925תפילה

- אור בהיכל 

לקידום העדה 

494278הזית' רחמבנה580442754האתיופית

בית כנסת 

לעדה 

30/06/2010שנה 02/05/201012/05/201025האתיפית

ראש יוסף 

3שנה עד 23/05/201002/06/2010בית כנסת194942113האלוןמקלט580486702ביבנה

- ת "נעמ

תנועת נשים 

עובדות 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום6423ח "ח255376פטל מבנה580044261ומתנדבות

- ת "נעמ

תנועת נשים 

עובדות 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום70375ח "ח114942דואני מבנה580044261ומתנדבות

- ת "נעמ

תנועת נשים 

עובדות 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום30516834451גלבוע מבנה580044261ומתנדבות



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

- ת "נעמ

תנועת נשים 

עובדות 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום3512226453' א2הזמיר מבנה580044261ומתנדבות

- ויצו 

הסתדרות 

עולמית לנשים 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום275589ח "ח4941ערבה פינת הגפןמבנה580057321ציוניות

- ויצו 

הסתדרות 

עולמית לנשים 

22/02/2011שנים 17/11/201029/11/20105מעון יום122421ח "ח14945גלבוע מבנה580057321ציוניות

22ח "ח315376נופר קרקע580362911נאות מרגלית

1.5 

01/02/2012שנה 04/08/201114/09/201125מעון יוםדונם

הנוער העובד 

ליד - והלומד 

הסתדרות 

העובדים 

הכללית 

3שנה עד 01/03/201202/04/2012תנועת נוער55065139הנגב מבנה580297075החדשה

מים עמוקים 

494488בוכריסמקלט580450286יבנה

פעילות 

302/12/2015שנה עד 01/03/201202/04/2012תורנית

תנועת בני 

עקיבא 

3שנה עד 18/07/201215/08/2012תנועת נוער4944137הלילךמבנה580040343בישראל

537622נופרקרקע580287753מעונות חיה

1.2 

30/10/2014שנה 18/07/201215/08/201225מעון יוםדונם



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

- ת "נעמ

תנועת נשים 

עובדות 

4השייטים מבנה580044261ומתנדבות

 

( חדש5959  

)3515

80, 81 

( חדש204 15/08/2012שנה 18/07/201215/08/201215מעון יום( 

53515שייטים מבנה580582518יוסף תהילות

, 79, ח"ח

בית כנסת80

24/12/15 

4/4/16

אורט ישראל 

30/12/2015שנה 11/05/201525בית ספר11ח "ח105403שידלובסקי קרקע520017245(צ"חל)

330/12/2015שנה עד 11/05/2015גן ילדים74943105נרקיס מבנה580412849אור יקרות

11/05/2015גן ילדים51689גלבועמבנה580019800אנוש

קרן לקידום 

החינוך 

שכונה ירוקהקרקע580342426והתרבות

בניית היכל 

החוכמה

רשת הגנים 

של אגודת 

י"מבני גנ580070092ישראל

 10-12דרור 

בוכריס גלבוע 

 לילך 8 סביון 27

גני ילדים21

21/9/15 

24/12/15 

331/08/2016שנה עד 8/3/16

ראש יוסף 

3שנה עד 11/05/2015בית כנסת194942113האלוןמקלט580486702ביבנה

שערי שמחה 

5065139קרקע580303741ורחמים

מוזיאון 

ליוצאי 

העדה 

המרוקאית

21/09/2015 

24/12/15 

31/08/2016שנה 8/3/1602/05/201625

רשת גני 

ילדים של 

גן ילדים74943105הנרקיס מבנה580070092אגודת ישראל

21/09/2015 

24/12/15 

331/08/2016שנה עד 8/3/1613/08/2016

494318החבצלתקרקע580136083חסדי יוסף

מרכז 

לפעילות 

חינוכית

 24/12/15  

21/9/15 

24/02/2016שנה 02/06/201524/02/201625

4879188' א50יערה מקלט580139293אור לעולם

השאלת 

331/08/2016שנה עד 19/07/201530/12/2015ציוד רפואי



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

-זכות אבות

494499הלילךקרקע580501161יבנה

340 

ר"מ

כ לעדה "בי

האתיופית

28/1/16 

4/4/16

בוצעה הקצאה 

מחודשת

ח ילדים "גמ

ש אקווע "ע

33494486דואני מקלט580619013וחיים וזאני

200 

ר"מ

ח "גמ

מוצרים 

לתינוקות 

וילדים

04/04/2016 

21/7/16     

325/01/2017שנה עד 19/12/1622/12/2016

494521הגלבועקרקע580286334נצח זכריה

הקמת 

ישיבת 

כתר "

"דיבנא

13/10/16     

27/09/2017שנה 19/12/1626/07/201725

494499הלילךקרקע580501161זכות אבות

557 

ר"מ

נ "ביכ

לעדה 

האתיופית

13/10/16  

26/07/2017שנה 19/12/1629/06/201725

4942218500משעול הגויאבהקרקע580611267אבן ספיר יבנה

בית כנסת 

ח"וגמ

31/7/17      

25/10/2020שנה 26/10/1728/02/201925

מרכז מעיין 

494499הלילךקרקע580121952החינוך התורני

ניהול בית 

ספר

אושר לפני נוהל 

הקצאות 

29/06/2017שנה 4/1/9925במועצה 

74943105נרקיס '  רחגן ילדים580258424אור יקרות

הפעלת גן 

29/01/201930/06/201931/07/2019ילדים

50233070מבצע יונתןמקלט580606861אהבת רחל

מדרשה 

לבנות

29/01/2019 

31/3/19       

331/07/2019שנה עד 4/6/1930/06/2019

אוהל אברהם 

משכן שמעון 

בית כנסת24945117תבור בית כנסת580683720יבנה

 24/2/2020 

14/7/20 

325/10/2020שנה עד 26/11/201926/07/2020

- אור ישראלי 

34945119נשיאים מקלט2012580553030

משחקיה 

325/10/2020שנה עד 26/11/201926/12/2019לנוער

רשת הגנים 

של אגודת 

גן ילדים1551689גלבוע גן ילדים580070092ישראל

03/11/2020 

25/1/21  

3שנה עד 31/5/2130/06/2021

רשת הגנים 

של אגודת 

גן ילדים214944128לילך גן ילדים580070092ישראל

03/11/2020 

25/1/21  

3שנה עד 31/5/2130/06/2021



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

רשת הגנים 

של אגודת 

גן ילדים8494370סביון גן ילדים580070092ישראל

03/11/2020  

25/1/21 

3שנה עד 31/5/2130/06/2021

רשת הגנים 

של אגודת 

גן ילדים29494473בוכריס גן ילדים580070092ישראל

03/11/2020 

25/1/21   

3שנה עד 31/5/2130/06/2021

רשת הגנים 

של אגודת 

גן ילדים74943105נרקיס גן ילדים580070092ישראל

03/11/2020  

25/1/21  

3שנה עד 31/5/2130/06/2021

- ין 'טספצ

הנוער הוא 

580337319תקוותנו

מבנה בית 

10351221שקמה קומקומר

מרכז 

24/02/2020למידה

איחוד הצלה 

33494486דואני 16מקלט 580465979ישראל

מרכז 

פעילות 

הצלה

24/02/2020 

31/5/21 

326/12/2021שנה עד 2/11/2129/11/2021

4879188' א50יערה 40מקלט 580139293אור לעולם

השאלת 

ציוד רפואי

24/02/2020  

25/1/21  

330/01/2022שנה עד 25/11/2126/12/2021

מים עמוקים 

494488בוכריס11מקלט 580450286יבנה

פעילות 

תורנית

24/02/2020 

14/7/20 

328/02/2021שנה עד 25/1/2125/01/2021

קול יעקב 

8516971דוד אלעזר 9מקלט 580166577וחסד לאברהם

בית כנסת 

ופעילות 

לילדים

24/02/2020  

31/5/21

35494318חבצלת 18מקלט 580550960חסדי תורה

פעילות 

תורנית

24/02/2020  

25/1/21   

325/07/2021שנה עד 31/5/2130/06/2021

- קול השופר 

1מקלט 580540847בית מדרש

כרמל פינת 

14945147הגלבוע 

פעילות 

תורנית

24/02/2020  

25/1/21

הופסק הליך 

הקצאה 

המקלט מפונה 

במסגרת 

התחדשות 

עירונית



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

קרן עזרה 

לתלמידים 

מאשדוד 

55494493דואני 17מקלט 580134526ומהסביבה

השאלת 

ציוד רפואי

24/02/2020 

31/5/21  

15/3/22

מרכז החינוך 

העצמאי 

ת ובתי "לת

27540311פארן מבנה580514446ספר

הפעלת 

ס בנות "בי

לאה

14/07/2020  

10/3/21

קול יעקב 

23516971דוד אלעזר מבנה580166577וחסד לאברהם

המשך 

הקמת בית 

כנסת

14/07/2020  

18/3/21 

29/8/21

הופסק הליך 

ההקצאה בגין 

חוסר תקציב 

לסיום הבניה

14494214האלון מקלט580131423ד"חב

מרכז 

חלוקת 

בגדים 

לנזקקים

14/07/2020  

25/1/21

איגוד גמלאי 

864879191יערה  ' רחמקלט580034908המשטרה

הפעלת 

מועדון 

גמלאי 

ס "שב

ומשטרה

14/07/2020  

10/3/21

4942218משעול הגויאבהמקלט580611267אבן ספיר יבנה

בית כנסת 

ח"וגמ

10/03/2021  

29/8/21  

16/1/2230/01/2022

תנועת נוער15065139תנועות הנוער מקלט580308930מכבי הצעיר

31/05/2021  

16/1/22

בית -קול שופר

28516835הגלבוע מקלט580540847מדרש

פעילות 

חברתית 

לבני נוער

02/11/2021  

16/1/22 

13/6/2229/06/2022

בית כנסת194942113האלוןמקלט580486702ראש יוסף ביבנה 

02/11/2021 

15/3/22 

13/6/2229/06/2022

מוסדות אור 

580065514דוד

מבנה גן 

כיתות גן 104944992הלילך ילדים

25/11/2021  

15/3/22



העמותה' מסשם העמותה

סוג 

שטחחלקהגושמקום ההקצאהההקצאה

מטרת 

ההקצאה

אישור ועדת 

הקצאות

אישור 

. פרוטוקול ו

הקצאות 

במועצת העיר

תקופת 

ההקצאה

אישור חוזה 

במועצת עיר

רשת מעיין 

החינוך 

י "התורני בא

10494499הלילך מבנה580121952בני יוסף

 כיתות 7

03/04/2022לימוד

רשת הגנים 

של אגודת 

580070092ישראל

מבנ+מבנה

כיתות גן 1349451402החרמון ה יביל

13/05/2022 

13/6/22

74943105נרקיס '  רחגן ילדים580258424אור יקרות

הפעלת גן 

ילדים

15/03/2022 

13/6/22


