
     
                   
  

 

 

  רשימת המקרקעין שהוקצו על ידי העירייה

 

תאריך  פרטי הנכס שם העמותה מס"ד
 הקצאה

תוקף 
 ההקצאה

 מטרת ההקצאה

שכ' הניצחון, גוש  שלהבת הדרום 1
 22חלקה  39515

 ניהול גני ילדים -חינוך שנים 5 15.1.2014

 עמותת צבייה 2
רשת חינוכית 
תורנית ע"ש 
הרב צבי יהודה 
הכהן קו"ק ) 

 זצ"ל(

רח' עיינות. גוש 
 90 חלקה 39509

 ניהול ישיבת הסדר -חינוך שנים 5 22.11.2021

רח' האורן, גוש  עמותת צבייה 3
 35חלקה  39513

 ניהול אולפנה -חינוך שנים 5 27.1.2015
 בהליך חידוש הקצאה

 22.11.2021נידונה בועדה 
 

רחבת שאול  שלהבת הדרום 4
 39515המלך, גוש 

 38חלקה 

 כולל לאברכים -דת שנים 15 15.1.2014

רחבת שאול  הדרוםשלהבת  5
 39515המלך, גוש 

 38חלקה 

 בית כנסת -דת שנים 15 15.1.2014

רחבת שאול  שלהבת הדרום 6
 39515המלך, גוש 

 38חלקה 

 בית ספר  –חינוך  שנים 15 15.1.2014

המרכז  -"ניצן 7
הארצי לקידום 
ילדים ובוגרים 
לקויי למידה 

הסתגלות 
 ותפקוד"

כבשי אילת, גוש 
חלקה  39511

 )חלק(45

מוסד  -חינוך ורווחה שנים 5 1.6.2020
לקידום ילדים ובוגרים 

 לקויי למידה

עמותת  8
 "מעבדתרבות"

כבשי אילת גוש 
 45חלקה  39511

הפעלת  -חינוך ותרבות שנים 15 17.2.2016
 תאטרון

רשת גני חב"ד  9
 בארה"ק

, גוש 20האורן 
 35חלקה  39513
 )חלק(

ניהול והפעלת גני  –חינוך  שנים 5 24.6.2020
 ילדים

עמותת שבח  10
 והלל 

גוש  20רח' שקמה 
 23חלקה  39499

 בית כנסת -דת שנים 20 18.1.2005

האגודה למען  11
 הקשיש דימונה

בבא סאלי גוש 
 1חלקה  39505

 הפעלת בית אבות -רווחה שנים 25 15.1.2014

מקלט  1רח' אדר  שלהבת הדרום 12
56 

 ילדיםגן  שנים 5 15.1.2014

, גוש  2רח' אדר  שלהבת הדרום 13
 36חלקה  39525

 גן ילדים שנים 5 15.1.2014

רח' מורן החורש,  שלהבת הדרום 14
חלקה  39525גוש 
219 

 גן ילדים שנים 5 15.1.2014

,גוש 35רח' הנשיא  שלהבת הדרום 15
 83חלקה  39506

 בית ספר -חינוך שנים 15 27.1.2015



עמותת באר  16
 אברהם

, 34כבשי אילת 
חלקה  39519גוש 

48 

 גן ילדים -חינוך שנים 5 1.6.2020

אגודת מסורת  17
יהודי תימן 

 א.מ.י.ת

משעול היונה גוש 
 73חלקה  39518

11.2.2019 
1/2026 

 בית כנסת –דת  שנים 5

תנועת בני  18
 עקיבא

רחבת הפלמ"ח 
חלקה  39521גוש 

26 

 מועדון נוער שנים 5 22.11.2021
 חתימת הסכם

"סי ניו קריקט  19
 דימונה"

מתיתיהו הכהן 
 19מקלט מס' 

 ספורט שנים 5 9.8.2018

מרכז קהילתי  20
ע"ש חטיבת 
הנשים בניו 

 יורק ) חל"צ(

שדרות הרצל 
 1חלקה  39510

 מתנ"ס שנים 5 2.5.2019

שלום שבזי גוש  
 21חלקה  39527

 מרכז קהילתי

גוש  25שקמה  
 36חלקה  39496

 לנוערמועדון פיס 

 39513גוש  1הגפן  
 42חלקה 

 קונסרבטוריון

 39509גוש  88צבר  
 29חלקה 

 מועדון נוער

רחבת רש"י גוש  
 22חלקה  39522

 מועדון נוער צופים

    
קריקט דימונה  21

 א
בר כוכבא מקלט 

 22מס' 
 ספורט שנים  5 1.6.2020

עמותת חב"ד  22
 לנוער"

 חינוך שנה 24.6.2020 מבנה ברח' האורן

 רווחה שנים 5 22.11.2021 מרכז אביה יד שרה 23
 חתימת הסכם

 חינוך  שנים 5 22.1.2019 תל לכיש שלהבת הדרום 25
מרכז החינוך  26

העצמאי  לת"ת 
 ובתי ספר

יצחק שדה גוש 
וחלקה לא 
מוסדרים  מגרש 

201 

 חינוך שנים 5 22.11.2021
 תימת הסכםחבהליך 

 –מאיר פנים  27
מפעל חיים 

 בע"מ

הכהן   מתיתיהו
חלקה  39510גוש 

81 

 רווחה שנים 5 22.11.2021
 

רשת הגנים של  28
 אגודת ישראל

יצחק שדה גוש 
         1חלקה  400505

 206) חלק( מגרש 

 חינוך שנים 5 22.11.2021
 

העמותה  29
לקידום 

 היהדות בנגב

רח' חמת גדר, גוש 
 4חלקה  39530
 68מקלט 

 דת  
 הסדרת הקצאה 

האגודה  30
למלחמה 

 בסרטן

יציאת אירופה גוש 
 14חלקה  39520

 רווחה שנים 5 6.4.2021

עמותת יתד  31
בני ברק  -תורה

 ע"ר

בית שערים גוש 
 24חלקה  39528
 72מקלט 

 דת  
  הסדרת הקצאה

 איחוד והצלה  32
 

רח' חרצית גוש 
 221חלקה  39524
 52מקלט 

 רווחה   
 הסדרת הקצאה

עמותת רבי דוד  33
 ומשה

 40רח' גמלא 
 דימונה

הוגשה 
בקשה 

 להקצאה

 בית כנסת -דת 
 הקצאההליך 



גרעין תורני מגן  34
 דוד

הוגשה  928ממשית מג' 
בקשת 

 הקצאה

 ישיבת הסדר  -דת וחינוך 

 
 
 
 
 
 

         
 


