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ההקצאה
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הקצאות

אישור 

פרוטוקול ו. 
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תוקף החוזהחוזה

1

הקרן לקידום 

החינוך התרבות 

494182 רח' האלוןמרכז משאבים580342426והספורט ביבנה

השאלת 

ספרים מרכז 

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

2

הקרן לקידום 

החינוך התרבות 

494182רח' האלוןאשכול הפיס580342426והספורט ביבנה

מצויינות 

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

3

הקרן לקידום 

החינוך התרבות 

3512186 שד' דואניסדנא לאומנות580342426והספורט ביבנה

פעילות 

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

(מ"ר 360) 494318חבצלת 41קרקע580444354חיבת ציון4

בניית בית 

06/09/200726/02/2009שנה 27/03/200730/04/200725כנסת

580034924אקי"ם ישראל5

הקצאת חדר 

494521רח' הגלבועאוכל של בי"ס 

מועדון לילדים 

שנים 27/03/200730/04/200710בעלי צרכים 

6

קול יעקב וחסד 

מקלט580166577לאברהם

דוד אלעזר 

33516971

ביכ"נ, 

פעילות נוער 

שנים 27/03/200730/04/20075ושיעורי תורה

7

קול יעקב וחסד 

מקלט580166577לאברהם

שד' דואני 

22494416

אכסון ציוד 

13/10/2010שנים 27/03/200730/04/20075נזקקים ונכים

4945119הנשיאים 2מקלט580041945תורה ויהדות לעם8

ספריה 

תורנית 

שנים 27/03/200730/04/20075פעילות דתית

494214האלון 14מקלט580131423חב"ד9

מרכז חלוקת 

בגדים 

שנה עד 10/03/200812/05/20083לנזקקים

516835גלבוע 28מקלט580334282עת רחמים10

אחסון ציוד 

שנה עד 10/03/200812/05/20083רפואי

494374סביון 2מקלט580271450אור ציון11

פעילות 

קהילתית 

בתחום 

שנה עד 10/03/200812/05/20083היהדות
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מבנה580337319טספצ'ין12

שקמה 14 

בית 

494298קומקומר

מרכז למידה 

05/01/2011שנה עד 10/03/200812/05/20083לנוער

חדר בי"ס580337319טספצ'ין13

רח' הדרור 

351221בי"ס יחידני

מרכז למידה 

05/01/2011שנה עד 10/03/200812/05/20083לילדים

גן ילדים580258424בני ברית17

רח' האורן 

10494182

הפעלת בית 

29/11/2010שנה עד 10/03/200812/05/20083תמחוי

20

הצופים העבריים 

580028454בישראל רעות

מבנה תנועת 

29/11/2010שנה עד 10/03/200812/05/20083תנועת נוער5065160רח' הנגבבית"ר

קרקע580019800אנוש21

הקצאת 

494499שטח

הקמת "בית 

10/03/200812/05/2008אנוש"

 + שנה 24

30/06/2010'ח 11
לא אושר ע"י 


משרד הפני

494364רח' החבצלתמקלט580286334נצח זכריה22

תלמוד תורה 

13/10/2010שנה עד 10/03/200812/05/20083וגמ"ח

24

איגוד גמלאי 

מקלט580034908המשטרה

רח' יערה  

864879191

הפעלת 

מועדון גמלאי 

שב"ס 

שנה עד 25/06/200929/11/20093ומשטרה

25

הצופים העבריים 

580028454בישראל- שבט זיו

חלק ממבנה 

חדר האוכל 

של בי"ס עציון 

494521רח' הגלבועלשעבר

 פעילות שבט 

29/11/2010שנה עד 25/06/200929/11/20093זיו

מקלט580276210חזון ישעיה26

 ביה"ס 

תיכון דתי, 

494499רח' החבלבל

מרכז קהילתי 

25/06/200929/11/2009רוחני

שנה אחת 

בלבד

4943105 רח' נרקיס 7גן ילדים580258424אור יקרות28

הפעלת גן 

22/02/201115/09/201114/09/2014שנה עד 25/06/200929/11/20093ילדים

4879188רח' יערהמקלט580139293אור לעולם30

השאלת ציוד 

13/10/201016/03/201115/03/2014שנה עד 25/06/200929/11/20093רפואי

קרקעאהבה ואחווה31

משעול 

4941272הסהרון

הקמת בית 

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

32

אור בהיכל - 

לקידום העדה 

494278רח' הזיתמבנה580442754האתיופית

בית כנסת 

לעדה 

30/06/201019/01/201130/06/2035שנה 02/05/201012/05/201025האתיפית
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ההקצאה

האלוןמקלט580486702ראש יוסף ביבנה33

34

נעמ"ת - תנועת 

נשים עובדות 

פטל מבנה580044261ומתנדבות

35

נעמ"ת - תנועת 

נשים עובדות 

דואני מבנה580044261ומתנדבות

36

נעמ"ת - תנועת 

נשים עובדות 

גלבוע מבנה580044261ומתנדבות

37

נעמ"ת - תנועת 

נשים עובדות 

הזמיר מבנה580044261ומתנדבות

38

ויצו - הסתדרות 

עולמית לנשים 

מבנה580057321ציוניות

ערבה פינת 

הגפן

39

ויצו - הסתדרות 

עולמית לנשים 

גלבוע מבנה580057321ציוניות

נופר קרקע580362911נאות מרגלית40

41

הנוער העובד 

והלומד - ליד 

הסתדרות 

העובדים הכללית 

הנגב מבנה580297075החדשה

בוכריסמקלט580450286מים עמוקים יבנה42
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43

תנועת בני עקיבא 

שנה עד 18/07/201215/08/20123תנועת נוער4944137הלילךמבנה580040343בישראל

30/10/2014שנה 18/07/201215/08/201225מעון יוםדונם 5376221.2נופרקרקע580287753מעונות חיה44

הועבר לאישור 

7.12.14

45

נעמ"ת - תנועת 

נשים עובדות 

השייטים 4מבנה580044261ומתנדבות

 5959חדש) 

)3515

80, 81 

15/08/201201/12/201201/12/2027שנה 18/07/201215/08/201215מעון יום( 204חדש)

בית כנסתח"ח, 79, 351580שייטים 5מבנה580582518יוסף תהילות46

47

אורט ישראל 

קרקע520017245(חל"צ)

שידלובסקי 

שנה 11/05/201525בית ספרח"ח 10540311

שנה עד 11/05/20153גן ילדים4943105נרקיס 7מבנה580412849אור יקרות48

11/05/2015גן ילדים51689גלבועמבנה580019800אנוש49

50

קרן לקידום 

שכונה ירוקהקרקע580342426החינוך והתרבות

בניית היכל 

החוכמה

51

רשת הגנים של 

מבני גנ"י580070092אגודת ישראל

דרור 10-12 

בוכריס 

גלבוע 27 

סביון 8 לילך 

גני ילדים21

4879188רח' יערהמקלט580139293אור לעולם52

השאלת ציוד 

רפואי

שנה עד 11/05/20153בית כנסת4942113האלון19מקלט580486702ראש יוסף ביבנה53


