
ספר הקצאות

סטטוסקרקע/מבנהמטרת ההקצאהשם מבקשכתובתמגרשחלקהגושבקשה' מס'מס
תאריך אישור מועצת 

עיר
מועד סיום ההקצאהשלב בהקצאה

120140011676026749
רחוב יפה ירקוני 

12
ד לענייני חינוך רובע "מרכז חב

קרקעבית כנסתיזרעאל עפולה
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

2201500116694742018
חיבת 

17.7.2018הקצאה מאושרתקרקעבית כנסתעמותת ברכת מרגליתהתקומה/ציון
י משרד "מאושר ע

18.2.2063הפנים

רחוב יעל רום320160011676026749
ד לענייני חינוך רובע "מרכז חב

קרקעבית כנסתיזרעאל עפולה
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

מבנהס לאומנות"ביעמותת תנועת תרבות8בוטינסקי 'ז420170071777167901
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

בקשה מוקפאתקרקעמעון יוםעירית עפולה2ברקת 52017008167582202

14.3.2021הקצאה מאושרתמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 9שדמית 6201800117770782259
הקצאה קצרת מועד 

21.3.2024 שנים5עד 

ממתין להוצאת היתרתהליךמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 3עגור 720190011777854

82019002167112072018
ניק 'פייביש טבצ

17.9.2013הקצאה מאושרתקרקעבית כנסתעמותת להבות אש14
י משרד "מאושר ע

18.12.2037הפנים

תהליךמבנה+ קרקע בית כנסתעמותת זוהר שלמהיצחק שדה9201900317765100104

על העמותה להגיש 
בקשה חדשה להקצאת 

החלקה כולה

24.1.2021אישור משרד הפניםקרקעבית כנסתעמותת חסדי מלכה חיהיצחק רבין' שד1020190071671013440
י משרד "מאושר ע

25.1.2066הפנים

31וולפסון 11201900916662119119
עמותת אחוות ישראל ליהודי 

23.5.2021תהליךמקלט/מבנהבית כנסתאתיופיה
טרם התקבל חוזה 

חתום

8בוטינסקי 'ז1220200011777167901
ת ובתי "מרכז החינוך העצמאי לת

תהליךמבנהבית ספרספר
ממתין לקבלת פרסום 

שני

24.1.2021אישור משרד הפניםקרקעבית כנסתאחוות הכבאישרת1320200021667262
י משרד "מאושר ע

21.2.2066הפנים

21.6.2020אישור משרד הפניםקרקעמעון יוםתפארת לגיל הרך12לאה גולדברג 14202000316763140
ממתין לקבלת אישור 

11.11.2065משרד הפנים

21.6.2020הקצאה מאושרתקרקעסיוע לקהילהסיוע למען הקהילה- ע "סל10הבוכרים 152020004167011313/16701
הקצאה קצרת מועד 

29.1.2026 שנים5עד 

24.1.2021אישור משרד הפניםקרקעבית כנסתמוסדות ויזניץ עפולה עיליתפרג162020005177631381
ממתין לקבלת אישור 

2.2.2066משרד הפנים

רמז17202000617764452016
ת ובתי "מרכז החינוך העצמאי לת

מבנהבית ספרספר
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

5מצפה 18202000717768205
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 

מינית
- סיוע לנפגעות תקיפה מינית 

14.3.2021הקצאה מאושרתמקלט/מבנההקצאה לשנה
הקצאה קצרת מועד 

13.3.2022לשנה

מבנהפעילות לנועריוניסטרים2פשוש 1920200081777030
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

16.2.2022הקצאה מאושרתמבנהבית כנסתעמותת ברכת יוסף חיים34ירושלים 2020200091666212
הקצאה קצרת מועד 

6.2.2027 שנים5עד 

5 מתוך 1עמוד 



ספר הקצאות

סטטוסקרקע/מבנהמטרת ההקצאהשם מבקשכתובתמגרשחלקהגושבקשה' מס'מס
תאריך אישור מועצת 

עיר
מועד סיום ההקצאהשלב בהקצאה

21202001017770842259
הנרייטה סולד 

22
עמותת מרכז לתורה וחסד גבעת 

תהליךמקלט/מבנהבית כנסתהמורה
ממתין לקבלת פרסום 

שני

15הרצוג 22202001117769129
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה 

23.5.2021הקצאה מאושרתמבנההקצאה לשנה- בית ספר וחסד
הקצאה קצרת מועד 

31.5.2022לשנה

15מאפו 232021001177696617769/66
לגלות חיים - עמותת משמעות 

23.5.2021הקצאה מאושרתמבנהבית ספרחדשים
הקצאה קצרת מועד 

31.5.2024 שנים5עד 

הנרייטה סולד24202100317770712113
עמותת מרכז לתורה וחסד גבעת 

20.12.2021אישור משרד הפניםקרקעבית כנסתהמורה
ממתין לקבלת אישור 

24.10.2066משרד הפנים

מבנהס לאומנות"ביעמותת תנועת תרבות27שרת 2520210041665733
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

5מצפה 262021005177682052091
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 

מינית
- סיוע לנפגעות תקיפה מינית 

20.12.2021הקצאה מאושרתמקלט/מבנה שנים5הקצאה עד 
הקצאה קצרת מועד 

20.12.2025 שנים5עד 

14.3.2021הקצאה מאושרתמקלט/מבנההקצאה לשנה- פעילות תורנית מוסדות ויזניץ עפולה עילית11הפלמח 27202100717761208104
הקצאה קצרת מועד 

18.8.2022לשנה

ממתין להוצאת היתרתהליךמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 2זמיר 28202100917776261

12פנקס צבי 29202101017764452196
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה 

10.11.2021הקצאה מאושרתמבנהגן ילדיםוחסד
הקצאה קצרת מועד 

24.10.2026 שנים5עד 

ממתין להוצאת היתרתהליךמבנהכולל, ישיבה, בית כנסתאהל אלימלך4עומר 30202101116708672003

29.3.2022הקצאה מאושרתמבנהכולל, ישיבה, בית כנסתאהל אלימלך12חריש א312021012167041022
הקצאה קצרת מועד 

10.4.2023 שנים5עד 

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמקלט/מבנהבית כנסתתפארת שרון גבעת המורה14הקוממיות 3220210131776814717768/147

20.12.2021הקצאה מאושרתמקלט/מבנהסיוע לנזקקיםרועי לא יחסר21אטד 332021015167741952026
הקצאה קצרת מועד 

28.12.2022לשנה

11.5.2022הקצאה מאושרתמבנהבית ספרעפולה- דרך אמת 9טשרניחובסקי 34202101617203462250
הקצאה קצרת מועד 

24.4.2027 שנים5עד 

11.5.2022הקצאה מאושרתמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 2הנרייטה סולד 35202101717776245
הקצאה קצרת מועד 

24.4.2027 שנים5עד 

לא הוגשו כל המסמכיםתהליךמקלט/מבנהאימוני אגרוףעפולה- כפפות הזהב 3הרב יוסף חיים 362021018177613317761/33

תהליךמבנהבית ספרמוסדות ויזניץ עפולה עיליתהתעשיה,ההגנה 37202101917012216002

. סיים פרסום שני
היועמש לא מכין חוזה 

מאחר וקיימת בניה 
ללא היתר

תהליךמקלט/מבנהבית כנסתמוסדות ויזניץ עפולה עילית12דקל 382021020167744002048
חוזה אושר במועצת 

עיר והועבר לחתימות

27.4.2008הקצאה מאושרתקרקעקופת חוליםשרותי בריאות כללית6בני ישראל 39202102116660153105
י משרד "מאושר ע

2.2.2036הפנים

1.8.2023נחתם חוזה16.2.2022הקצאה מאושרתמבנהסיוע לנזקקיםיד לקהילה34ירושלים 402021022166621212/16662

5 מתוך 2עמוד 



ספר הקצאות

סטטוסקרקע/מבנהמטרת ההקצאהשם מבקשכתובתמגרשחלקהגושבקשה' מס'מס
תאריך אישור מועצת 

עיר
מועד סיום ההקצאהשלב בהקצאה

23אבן גבירול 4120210231776811317768/113
עמותת מרכז לתורה וחסד גבעת 

29.3.2022הקצאה מאושרתמקלט/מבנהספריה תורניתהמורה
הקצאה קצרת מועד 

8.5.2023לשנה

2הנרייטה סולד 42202102417776245
עמותת מרכז לתורה וחסד גבעת 

בקשה מוקפאתמבנהבית כנסת על גג מבנההמורה

לא בטוח כי יש מספיק 
זכויות בניה לבניה מעל 

למבנה

מוסדות ויזניץ עפולה עילית11הפלמח 43202102517761208104
 5הקצאה עד - פעילות תורנית 

16.2.2022הקצאה מאושרתמקלט/מבנהשנים
הקצאה קצרת מועד 

26.2.2026 שנים5עד 

15הרצוג 44202102617769129
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה 

16.2.2022הקצאה מאושרתמבנה שנים5הקצאה עד - בית ספר וחסד
הקצאה קצרת מועד 

23.1.2027 שנים5עד 

תהליךקרקעפעילות תורנית, בית כנסתבני ידידהוולפסון452021027166827010
יש להכין חוזה לאישור 

מועצת עיר

8עירית 4620210281674411710
בית כנסת מרכזי עם הפנים לקהילה 

תהליךמבנהבית כנסת בלב העמק
הוחלט לא להקצות 

המבנה לעמותה

לא הוצגה הוכחת יכולתתהליךקרקעבית כנסתלהתחברחביבה רייק4720210291676067753

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהסיוע בציוד רפואייד שרה15הקישון 482021030167112072018

12יפה ירקוני 492021031167602610
ד לענייני חינוך רובע יזראל "מרכז חב

מבנהבית כנסתעפולה
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמבנהבית ספרעפולה- דרך אמת 8הנרייטה סולד 50202103217770712113

13.6.2023הקצאה מאושרת29.3.2022הקצאה מאושרתמבנהבית ספררשת חינוכית תורנית- צביה 30וולפסון 512021033166826010

12יפה ירקוני 522021034167602610
ד לענייני "מרכז חב/עיריית עפולה

26.12.2067הועבר למשרד הפנים23.11.2022הקצאה מאושרתקרקעבית כנסתחינוך רובע יזרעאל

23.5.2021אישור משרד הפניםקרקעכולל, ישיבה, בית כנסתאהל אלימלך27פנקס צבי 5320210351776270101
י משרד "מאושר ע

18.5.2066הפנים

תהליךקרקעכולל, ישיבה, בית כנסתאור לאה 15הקישון 542022001167112072018
הקרקע ייועדה 

לשימוש אחר

28.11.2027הקצאה מאושרת23.11.2022הקצאה מאושרתמבנהכולל, ישיבה, בית כנסתבני ידידיה 24וולפסון 5520220031668111310

18הצנחנים 562022004177623810
י בני "רשת מעיין החינוך התורני בא

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמבנהבית ספר יסודי חינוך תורנייוסף

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמבנהגן ילדיםמוסדות ויזניץ עפולה עילית 15וינגייט 572022005177654010

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמבנהגן ילדיםמוסדות ויזניץ עפולה עילית4עצמון 582022006177611610

ממתין להוצאת היתרבקשה מוקפאתמבנהגן ילדים ובית ספרמוסדות ויזניץ עפולה עילית53ההגנה 59202200717761771

בקשה מוקפאתמבנהבית כנסתעפולה- בית הכנסת אהבת ישראלאודם60202200816761108770
יש להגיש בקשה חדשה 

למבנה החדש

קרקעבית כנסתששון ושמחהספיר6120220091675963752
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת

בקשה לא אושרה 
מאחר והקרקע לא 
מתאימה לשימוש 

המבוקש

5 מתוך 3עמוד 



ספר הקצאות

סטטוסקרקע/מבנהמטרת ההקצאהשם מבקשכתובתמגרשחלקהגושבקשה' מס'מס
תאריך אישור מועצת 

עיר
מועד סיום ההקצאהשלב בהקצאה

 11מאפו 622022010177696517769/65
המועצה הארצית לכוהני יהדות 

תהליךמבנהבית כנסתאתיופיה בישראל

העמותה לא השלימה 
הם , כמו כן. מסמכים

ביקשו להרחיב בית 
הכנסת אך ייעוד 

הקרקע שונה

12.9.201212.9.2036הקצאה מאושרתמבנהבית כנסתעמותת אהבה של תורה 11מאפו 632022011177696417769/64

 1הגן 642022012167054200
מנהיגות חברתית באזורי - תבור 

מבנהכיתות לימוד במכינה קדם צבאיתאתגר לאומי
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת
הקצאה בוטלה לבקשת 

העמותה

 20יהושע חנקין 652022013166627272/16662
מנהיגות חברתית באזורי - תבור 

מבנהמגורי חניכים במכינה קדם צבאיתאתגר לאומי
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת
הקצאה בוטלה לבקשת 

העמותה

האירוסים66202201417781210
עמותת מרכז לתורה וחסד גבעת 

בקשה מוקפאתקרקעבית כנסתהמורה
הקרקע לא מיועדת 

להקצאה

30וולפסון 672022015166827010
חוויה יהודית - גירסא דינקותא 

קרקעכולל, ישיבה, בית כנסתלילדים
לא /הקצאה מבוטלת

בקשה להקצאה נדחתהמאושרת

15הקישון 682022016167112072018
חוויה יהודית - גירסא דינקותא 

קרקעכולל, ישיבה, בית כנסתלילדים
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת
הוחלט לא להקצות 

הקרקע

בקשה מוקפאתמבנה/קרקעבית כנסתס אחוות אחים"עמותת ביכ11הקישון 692022017167112072018
טרם הוגשו מסמכים 

להקצאה

תהליךמבנהמרכז מורשתמרכז מורשת יהדות אתיופיה בעפולהמרדכי גור70202201816725521001
יש להכין חוזה לאישור 

מועצת עיר

בקשה מוקפאתקרקעסיוע בציוד רפואייד שרה11הקישון 712022019167112072018
הוחלט לא להמשיך 

בהקצאת הקרקע

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהגן ילדיםמעיין יוסף- עמק המאיר 24הרצל 7220220201776268100

תהליךמבנהגן ילדיםמעיין יוסף- עמק המאיר 4בוטינסקי 'ז7320220211677925201

יש לזמן את העמותה 
לועדה הבאה להצגת 

נרשמים' מס

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהגן ילדיםמודה אני16אחד העם 742022022177673535

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהבית כנסתמודה אני10וינגייט 752022023177653165

תהליךמבנהבית כנסתמשכן קדוש יעקב 7חטיבה תשע 7620220241670766,67
ממתין לסיום פרסום 

שני

תהליךמבנהבית כנסתמשכן קדוש יעקב  8עירית 7720220251674411710
ממתין לסיום פרסום 

שני

קונטיקט' שד78202202616779182240
מנהיגות חברתית באזורי - תבור 

אתגר לאומי
ציונות ואהבת , מרכז למנהיגות

תהליךמבנההארץ
יש להכין חוזה לאישור 

מועצת עיר

קונטיקט' שד79202202716779182240
מנהיגות חברתית באזורי - תבור 

אתגר לאומי
ציונות ואהבת , מרכז למנהיגות

לא מקודםהגשת בקשהקרקעהארץ

מבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת קונטיקט' שד8020220281677925201
לא /הקצאה מבוטלת

מאושרת
העמותה החליטה 

לבטל הבקשה
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ספר הקצאות

סטטוסקרקע/מבנהמטרת ההקצאהשם מבקשכתובתמגרשחלקהגושבקשה' מס'מס
תאריך אישור מועצת 

עיר
מועד סיום ההקצאהשלב בהקצאה

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 13פשוש 81202202917770262140

יש לצאת בפרסום שניתהליךמבנהגן ילדיםעפולה- דרך אמת 25בוטינסקי 'ז8220220301777166

תהליךמקלט/מבנהסיוע לנזקקיםרועי לא יחסר21אטד 832022031167741952026
ממתין לסיום פרסום 

ראשון

חסרים מסמכיםהגשת בקשהקרקעבית כנסתבית הכנסת שערי יצחק עפולה3בני עקיבא 8420220321667310

יש לצאת בפרסום שניתהליךמקלט/מבנהכולל וספריה תורנית, בית כנסתמרכז לתורה וחסד גבעת המורה36סוקולוב 85202203317773432201

יצחק שמיר86202203417012216002
ת ובתי "מרכז החינוך העצמאי לת

תהליךמבנהבית ספר תורני לבנותספר
ממתין לסיום פרסום 

ראשון

1חבצלת 87202203516738143100/1
צעירי עפולה בית " אוהל תורה"

22.03.200513.4.2054הקצאה מאושרתקרקעבית כנסת"היכל חביב"כנסת 

תהליךמבנהמוסד חינוכי תורניבית שאן והעמק- חיבורים  20יהושע חנקין 88202203616662712011
ממתין לסיום פרסום 

ראשון

קהילת ברסלב עפולה- ע "תורתך קב8דפנה 8920220371674615410
בית כנסת ובית , מבנה קהילתי
לא נידוןהגשת בקשהקרקעמדרש ברסלב

מרכז לתורה וחסד גבעת המורה4וינגייט 90202203817765913
בית , כולל אברכים, בית כנסת

תהליךמקלט/מבנההוראה ואוצר ספרים תורני
ממתין לסיום פרסום 

ראשון

מרכז לתורה וחסד גבעת המורה1אלבז נתן 9120220391776938
בית , כולל אברכים, בית כנסת

הגשת בקשהמקלט/מבנההוראה ואוצר ספרים תורני

יש להמתין עד 
להסדרת בניה לא 

חוקית

תהליךקרקעבית חם לנערותעפולה- דרך אמת 3אלון 92202204017766202015
יש לצאת בפרסום 

ראשון

93202204117203462250
שאול 

9טשרניחובסקי 
ת ובתי "מרכז החינוך העצמאי לת

ספר
בית יעקב החדש "בית ספר לבנות 

הגשת בקשהמבנה"עפולה
יובא לדיון בועדה 

הבאה

94202204216657126,127126
קירשטיין אשר 

תהליךמבנהמעון יוםנעמת תנועת הנשים של ישראל16
יש לצאת בפרסום 

ראשון

תהליךמבנהמעון יוםנעמת תנועת הנשים של ישראל4האירוסים 95202204317780528
יש לצאת בפרסום 

ראשון

18הצנחנים 962023001177623810
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה 

הגשת בקשהמבנהתלמוד תורהוחסד
יובא לדיון בועדה 

הבאה

45יצחק שדה 9720230021776611717766/117
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה 

הגשת בקשהמבנהבית מדרש ומרכז רוחני, בית כנסתוחסד
יובא לדיון בועדה 

הבאה
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