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 הפניםבנים של משרד לפי נוהל הקצאות קרקע ומ-שאושרו  ומבניםהקצאות קרקע 

 מס'
 
 

 עמותה
 

תאריך אישור  מיקום מהות הבקשה
 משרד הפנים

 

תאריך 
 תחילת
 ההסכם

סיום  תאריך
 ההסכם

 כות חייםלה 1
 

 

 4011414442 4011414440 /01141444 664/5033 קרקע להקמת בית מדרש

ת"ר עמותת יב 4
ברית 

 רדופלרומט

 63265/36 קרקע להקמת מועדון נוער
 ישנות )חלקות

33 ,611) 
 

41614443 41614443 11614461 

 וסףת יברכ 6
 

 

 קרקע להקמת בית כנסת
 

63225463 
 
 (033' חדשה ח)

41614443 41614443 11614461 

              6326530 קרקע להקמת בית כנסת עץ הדעת 0
33 ,644 

 (36/ח' חדשה )
 

41614443 41614443 11614461 

קרקע להקמת בית כנסת  תימן צעירי /
 תיהילז קכרומ
 

66405364 41614443 41614443 11614461 

 שחר היובל 3
 

 

 1 פורררח'  תת בית כנסמלהק קרקע
6322506 
 (/03)ח חדשה 

 

121614446 1216144446 161614464 

 שכונת גבעתי 6
 

 431414466 461414446 461414446 0/635116 קרקע להקמת בית כנסת

 י האר"יבינת 2
 

 

הקמת ביכ"נ מעל גני 
+ מרכז ללימוד  ילדים

האר"י, פעילות תרבות 
 עזרה ושעורי תורה 

 

664/5/// 611/14414 611/14414 641/1446/ 

בית הכנסת  14
מעלות הדר 

 ההתור
 

על מ יקרקע למרכז קהילת
 מקלט

 הרב מדר זכריה
63265636 

 61/14414 61/14414 41/14466 

ן בניירות וא 11
 לםעו

גג מבנה גן ילדים להקמת 
 כנסת תיב

664053/2  1611414414 1611414414 1611414466 

קרקע לבית כנסת ומרכז  שובו בנים 14
 קהילתי ליהודי אתיופיה

6326530 
 (36/שה חד )ח'
 

141614416 141614416 21614466 

 664451/1,464 קרקע לבניית בית אקי"ם אקי"ם 16
 (331 חדשה)ח' 

 4/11414416 
 

4/11414416 4011414466 

מוסדות בית  10
 יוסף 

 664/5361 ילדים ןג
 

 

 1211114410 1211114410 1611114440 

שער  דותסמו /1
 התורה 

 1111114462 1411114410 1411114410  66405334 ישיבה קטנה

 דרכי תורה 13
 

קרקע לבית מדרש, כולל 
 ובית כנסת

 14 שיח רח'
 

6644516/ 

 461614410 461614410 461614462 

יסודות  16
 לצמיחה דרור

קרקע למרכז הדרכה 
 וקיבוץ מחנכים

63665142 461614410 461614410 461614462 



 2 

 מס'
 
 

 עמותה
 

תאריך אישור  מיקום מהות הבקשה
 משרד הפנים

 

תאריך 
 תחילת
 ההסכם

סיום  תאריך
 ההסכם

כנסת  תביקרקע להקמת  עץ חיים 16

וסח תימן בנ דרשובית מ

 ושיעורים לילדים

 441214404 /41121441 /41121441  /6326512ח"ח 

אגודת תומכי  12
 שער אליעזר

 קרעטשניף

מבנה בבית ספר אמי"ת 
 יסודי לבנות למטרת בי"ס

 

664450//  121414410 121414410 161414462 

קרקע ומבנים להפעלת 
ת מוסדות חינוך, תרבו

 קהילה  ו
 

66445666 
 רחוב ההגנה

641111441/ 641111441/ 4211114404 

הילתי ז קמרכ 44
 ני שקדתור

במתנ"ס גג קרקע ו
גוליןלבניית בית כנסת מר

 ומרכז תורני קהילתי

 16מרגולין 
חלקה  6644גוש 
661 

46161441/ 46161441/ 441614404 

מועצה  41
 לשימור
 אתרים 

אתר  –קרקע ומבנים 
 נות1הפרדס

חלק  /632גוש 
 66קה מחל

441/1441/ 441/1441/ 121/1444/ 

בית כנסת  44
יכל דוד ה

 ושלמה 

 63265/41 כנסתית קע להקמת ברק
 /משה אידלבאום 

161214416 161214416 141214404 

בית כנסת אור  46
 ציון 

ת קרקע להקמת בית כנס
 ז רוחני ומרכ

"ח ח 6326גוש 
023 

ין רחוב יגאל יד
 דשהרחובות הח

141614416 141614416 111614404 

ודה וקרקע צמגג מקלט  דרכי אמונה  40
ת כנסת ומרכז קמת בילה

 רוחני
 

ח"ח  6644ש גו
0// 

בכניסה לבי"ס 
 אמי,ת

41414416 41414416 11414404 

מת מרכז להקקע קר ןכון ויצממ /4
לחינוך מדעי להוראת 

 מדעים
 

חלק  246/גוש 
 /מחלקה 

61614416 61614416 31614404 

מוסדות  43
סד התורה והח

עטרת משה 
 ומרים

 /4חיים ץ חפ מבנה מעון יום
 

ח"ח  6644גוש 
 666 -ו 006

/1014416 /1014416 01014446 

בנה להפעלת מ גגחלק מ נעשה ונשמע 46
 ית כנסתב

ח"ח  6326גוש 
0/4 

/1014416 /1014416 01014404 

ת חלק מגג מבנה להקמ למדני חוקיך 46
 ית כנסתב

 דסת הפרסמט
 

ח"ח  6326גוש 
0/4 

 /1014416 /1014416 01014404 

להקמת מרכז  קרקע על"ה  42
 תייםשירותים קהיל

ח"ח  6641וש ג
 343 -ו /34

1411414416 1411414416 1111414404 

 לוםדהרי ש מבנה להפעלת גנ"י עולל 64
 640ח"ח  6326

4/11414416 4/11414416 4011414446 

כיתות  4להפעלת  בנהמ 61
 /גני ילדים לתקופה של 

 שהים

 64רמז 
66445633 

אין צורך 
באישור משרד 

 עדנים )חוזה הפ
 שנים( /

3161441/ /1614444 
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 מס'
 
 

 עמותה
 

תאריך אישור  מיקום מהות הבקשה
 משרד הפנים

 

תאריך 
 תחילת
 ההסכם

סיום  תאריך
 ההסכם

נסת בית כ 64
ת מדרש יוב

 "חזון עובדיה"

 2גוריון ן ב קרקע להקמת בית כנסת

מגרש ) 64512//

446) 

4611414416 4611414416 4311414404 

דים יל רשת גני 66
אגודת  של

 ישראל

 0כיתת גן ילדים במבנה 
 כיתתי 

 חפץ חיים 
ח"ח  6644גוש 
 006וחלקה 666

 

41414413 41414413 11414443 

 14בסון  עקוי דיםכיתת גן יל
66405313 

 

61114412 61114412 61114442 

 6סון יעקוב יםכיתות גן ילד 4
66405/13 

 

61114412 61114412 61114442 

 חוב טוכמןר מבנה למטרת בית כנסת מסאד 60

63/65102 

61114412 61114412 61114400 

דעת לימודי  /6
 יהדות באור

 דותהחסי

 רחוב הרצל נה בית כנסתמב

66405666 

61114412 61114412 61114442 

 רחוב קלמן ביאלר בית כנסתקרקע ומבנה  לומישהיכל  63

63265/63 

61114412 61114412 61114400 

כנסת ית ב 66
 אחוזה

 לתרבות
 יהודית

 רחוב הכרמל ע להקמת בית כנסתקרק

/2465/ 

 (66)ח' חדשה 

61114412 61114412 61114400 

מבנה דו כיתת גן ילדים ב עץ הדעת 66

 קומתי כיתתי , דו

ץ חיים חפ

 5666ח"ח 6644

 006ה וחלק

41414413 
 

41414443 11414443 

בני חניכי  62
ת הישיבו
 רחובות

ברחוב ם לדיכיתת גן י

 המשה זכרי

 כריהשה זרח' מ

664/5304 

אין צורך 
באישור משרד 

 עדנים )חוזה הפ
 נים(ש /

61614412 61614441 

קרקע להקמת מבנה  מיים רחמי ש 04

למרכז חסד ועזרה 

 קותקזנלמשפחות 

 ויהלרח' יהודה 

6326546 

141614444 141614444 2161440/ 

בית כנסת  01
שראל מאורי י

רחובות 
 הצעירה

 הרב זבולון גרז  מבנה להפעלת בית כנסת

/066560 

101614444 161614444 141614464 

04 
 

ורך אין צ שיטה מלבינה םה למטרת גן ילדימבנ ראם
באישור משרד 

11214412 611614440 
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 מס'
 
 

 עמותה
 

תאריך אישור  מיקום מהות הבקשה
 משרד הפנים

 

תאריך 
 תחילת
 ההסכם

סיום  תאריך
 ההסכם

 עדנים )חוזה הפ 66625162
 שנים( /

 

 

 4444נובמבר עדכון: 


