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10.01.20181/2018-14שנתייםמבני דת עמותת ברכה שרה שריית מנחם8514986צאלח מנשה בית כנסת ברכה שרה קריית מנחם 1

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת בית כנסת מגן שלום 2580740גיבורי ישראל בית כנסת מגן שלום 2  10.01.20181/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת הר המוריה3588957חץ בית כנסת הר המוריה3  10.01.20181/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת שבת אחים גם יחד רמלה 31515052יאיר שטרן בית כנסת שבת אחים גם יחד4  10.01.20181/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון לנוער תנועת נוער בני עקיבא 580152השריוןמועדון לנוער בני עקיבא 5  10.01.20181/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע4580128הצנחנים בית כנסת יוצאי מרגלן 6  10.01.20181/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיר"אוהל אברהם ושרה ע14346497מבצע קדש מרכז קהילתי לקהילה הלטינית 7  10.01.20181/2018-14

18.02.20182/2018-14חצי שנה מוסדות חינוך מרכז החינוך התורני4435030הזית בית ספר טללי חיים8

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיעמותת אקים1582147דב הוז מועדון לעמותת אקים9  18.02.20182/2018-14

18.02.20182/2018-14שנים3בנייני ציבור עמותת איחוד והצלה ישראל 4346490 5סטרומה מבנה לפעילות עמותת איחוד והצלה 10

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת המרכז לישיבות וכוללים אור החיים 94348132הרב קוק בית כנסת ומקום להעברת שיעורי תורה 11  18.02.20182/2018-14

18.02.20182/2018-14שנים3בנייני ציבור ר"עמותת המכון לאיכות השלטון ע1434665+66מבצע קדש מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 12

18.02.20182/2018-14 שנים אופציה10+שנים10בנייני ציבור עמותה לקידום עידן המידע בישראל- תפוח1477858טשרניחובסקי מבנה לפעילות חברתית של עמותת תפוח 13

18.02.20182/2018-14שנתיים אופציה+שנתייםמוסדות חינוך עמותת אלהודא רמלה 457969טולדנו בית ספר וגני ילדים - אלהודא14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת בית כנסת שערי אריאל 580725אשכולבית כנסת שערי אריאל 15  18.02.20182/2018-14

18.02.20182/2018-14 שנים אופציה10+שנים10מועדון קהילתיעמותת אקים 434666+65 1מבצע קדש מועדון לעמותת אקים 16

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת היהודים הקראים בישראל 580750גיבורי ישראל בית כנסת הקראים17  18.02.20182/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת בית כנסת מגן שלום 2580740גיבורי ישראל בית כנסת מגן שלום 18  11.04.20183/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת הר המוריה3588957חץ בית כנסת הר המוריה 19  11.04.20183/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת המרכז לישיבות וכוללים אור החיים 94348132הרב קוק בית כנסת ומקום להעברת שיעורי תורה 20  11.04.20183/2018-14

11.04.20183/2018-14שנים3בנייני ציבור ר"המכון לאיכות השלטון ע1434665+66מבצע קדש מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 21

11.04.20183/2018-14שנתיים אופציה+שנתייםמוסדות חינוך עמותת אלהודא רמלה 457969טולדנו בית ספר וגני ילדים - אלהודא22

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת בית כנסת שערי אריאל 580725אשכולבית כנסת שערי אריאל 23  11.04.20183/2018-14

11.04.20183/2018-14 שנים אופציה10+שנים10מועדון קהילתיעמותת אקים 434666+65 1מבצע קדש מועדון לעמותת אקים 24

11.04.20183/2018-14 שנים אופציה10+שנים10בנייני ציבור עמותה לקידום עידן המידע בישראל- תפוח1477858טשרניחובסקי מבנה לפעילות חברתית של עמותת תפוח 25

שנתיים אופציה+שנים3השאלת ציוד רפואיעמותת אור לעולם 8580448אברהם הלל השאלת ציוד רפואי שיקומי בחינם 26  11.04.20183/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע4580128הצנחנים בית כנסת יוצאי מרגלן 27  11.04.20183/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון לנוער תנועת נוער בני עקיבא 580152השריוןמועדון לנוער בני עקיבא 28  11.04.20183/2018-14

11.04.20183/2018-14שנתייםמבני דת עמותת ברכה שרה שריית מנחם8514986צאלח מנשה בית כנסת ברכה שרה קריית מנחם 29

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת שבת אחים גם יחד רמלה 31515052יאיר שטרן בית כנסת שבת אחים גם יחד30  11.04.20183/2018-14

11.04.20183/2018-14 שנים אופציה10+שנים10מבני דת עמותת מאהבת חסדי זכריה593711יוסי בנאיבית כנסת מאהבת חסדי זכריה31

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיר"אוהל אברהם ושרה ע14346497מבצע קדש מרכז קהילתי לקהילה הלטינית 32  11.04.20183/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיתנועת הצופים העבריים שבט אחווה 593381בני אמדורסקימועדון לנוער תנועת הצופים33  11.04.20183/2018-14

11.04.20183/2018-14 חודשים11+שנים24בנייני ציבור ר"עמותת המכון לאיכות השלטון ע2557301דניאל מנחם מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 34

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת היהודים הקראים בישראל 580750גיבורי ישראל בית כנסת הקראים35  15.05.20185/2018-14

15.05.20185/2018-14שנה אופציה +שנהמוסדות חינוך עמותת מרכז החינוך העצמאי 4435018+30הזית תוספת כיתות לימוד לבית ספר שערי ציון 36

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת שבת אחים גם יחד רמלה 31515052יאיר שטרן בית כנסת שבת אחים גם יחד37  01.07.20186/2018-14



שנתיים אופציה+ שנים3מועדון לנוער תנועת נוער בני עקיבא 580152השריוןמועדון לנוער בני עקיבא 38  01.07.20186/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיר"אוהל אברהם ושרה ע14346497מבצע קדש מרכז קהילתי לקהילה הלטינית 39  01.07.20186/2018-14

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת היהודים הקראים בישראל 580750גיבורי ישראל בית כנסת הקראים40  01.07.20186/2018-14

שנתיים אופציה+שנים3השאלת ציוד רפואיעמותת אור לעולם 8580448אברהם הלל השאלת ציוד רפואי שיקומי בחינם 41  15.07.20187/2018-4

15.07.20187/2018-4 חודשים11+שנים24בנייני ציבור ר"עמותת המכון לאיכות השלטון ע2557301דניאל מנחם מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 42

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיתנועת הצופים העבריים שבט אחווה 593381בני אמדורסקימועדון לנוער תנועת הצופים43  15.07.20187/2018-4

15.07.20187/2018-4שנתייםמבני דת עמותת ברכה שרה שריית מנחם8514986צאלח מנשה בית כנסת ברכה שרה קריית מנחם 44

15.07.20187/2018-4 שנים אופציה5+שנים10מוסדות חינוך יוס הקדוש'ורג'אגודת ג158301המעפילים ס"הסדרת הקצאה עבור מגרש עליו בנוי בי45

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע4580128הצנחנים בית כנסת יוצאי מרגלן 46  22.08.20188/2018-15

שנתיים אופציה+שנים3השאלת ציוד רפואיעמותת אור לעולם 8580448אברהם הלל השאלת ציוד רפואי שיקומי בחינם 47  25.11.20189/2018-15

25.11.20189/2018-15 חודשים11+שנים24בנייני ציבור ר"עמותת המכון לאיכות השלטון ע2557301דניאל מנחם מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 48

שנתיים אופציה+ שנים3מועדון קהילתיתנועת הצופים העבריים שבט אחווה 593381בני אמדורסקימועדון לנוער תנועת הצופים49  25.11.20189/2018-15

25.11.20189/2018-15 שנים אופציה10+שנים10מבני דת עמותת מאהבת חסדי זכריה593711יוסי בנאיבית כנסת מאהבת חסדי זכריה50

25.11.20189/2018-15 שנים אופציה5+שנים10מוסדות חינוך יוס הקדוש'ורג'אגודת ג158301המעפילים ס"הסדרת הקצאה עבור מגרש עליו בנוי בי51

שנים אופציה10+שנים10מוסדות חינוך עמותת רשת דובדבן 435421+26בן גוריוןמעון יום לילדים דובדבן 52  25.11.20189/2018-15

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע4580128הצנחנים בית כנסת יוצאי מרגלן 53  25.11.20189/2018-15

שנתיים אופציה+שנים3מבני דת עמותת בית כנסת חזון עובדיה 593812ישראל פוליאקובבית כנסת חזון עובדיה 54  25.11.20189/2018-15

שנים אופציה10+שנים10מבני דת עמותת משכן רשבם לזכר אמנון עזרא51434976+78+440האילנות בית כנסת משכן רשבם לזכר אמנון עזרא55  25.11.20189/2018-15

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת שבת אחים גם יחד רמלה 31515052יאיר שטרן בית כנסת שבת אחים גם יחד56  25.11.20189/2018-15

20.01.20191/2019-15שנתיים אופציה+שנים5מבני דת עמותת בית כנסת מגן שלום 2580740גיבורי ישראל בית כנסת מגן שלום 57

20.01.20191/2019-15ביטול הקצאהמבני דת עמותת הר המוריה3588957חץ בית כנסת הר המוריה58

20.01.20191/2019-15ביטול הקצאהמבני דת עמותת אשל אברהם רמלה 593251עופרה חזהבית מדרש וכולל לאברכים מעל מעון ילדים59

שנים אופציה10+שנים10מוסדות חינוך עמותת רשת דובדבן 435421+26בן גוריוןמעון יום לילדים דובדבן 60  20.01.20191/2019-15

20.01.20191/2019-15 שנים אופציה5+שנים10מוסדות חינוך יוס הקדוש'ורג'אגודת ג158301המעפילים ס"הסדרת הקצאה עבור מגרש עליו בנוי בי61

25.03.20192/2019-15ביטול הקצאהמועדון קהילתיר"אוהל אברהם ושרה ע14346497מבצע קדש מרכז קהילתי לקהילה הלטינית 62

שנתיים אופציה+שנים3מועדון קהילתיתנועת הנוער העובד והלומד 234349255יוספטל מועדון לתנועת הנוער העובד והלומד 63  25.03.20192/2019-15

שנתיים אופציה+שנים3מוסדות חינוך מרכז החינוך התורני4435030הזית בית ספר טללי חיים64  25.03.20192/2019-15

25.03.20192/2019-15ביטול הקצאהמבני דת היהודים הקראים בישראל 580750גיבורי ישראל בית כנסת הקראים65

25.03.20192/2019-15ביטול הקצאהמועדון קהילתיאגודת אילן איגוד ישראל לילדים נפגעים 86580448אברהם הלל איגוד ישראלי לילדים נפגעים- מועדון לאילן66

25.03.20192/2019-15 שנים אופציה25+שנים10מבני דת עמותת מאהבת חסדי זכריה593711יוסי בנאיבית כנסת מאהבת חסדי זכריה67

17.07.20193/2019-15שנים אופציה10+שנים25מבני דת עמותת מאהבת חסדי זכריה593711יוסי בנאיבית כנסת מאהבת חסדי זכריה68

שנתיים אופציה+ שנים5מבני דת עמותת בית כנסת מגן שלום 2580740גיבורי ישראל בית כנסת מגן שלום 69  17.07.20193/2019-15

שנתיים אופציה+שנים3מוסדות חינוך מרכז החינוך התורני4435030הזית בית ספר טללי חיים70  17.07.20193/2019-15

שנתיים אופציה+שנים3מועדון קהילתיתנועת הנוער העובד והלומד 234349255יוספטל מועדון לתנועת הנוער העובד והלומד 71  17.07.20193/2019-15

17.07.20193/2019-15שנה אופציה +שנהמוסדות חינוך עמותת מרכז החינוך העצמאי 4435018+30הזית תוספת כיתות לימוד לבית ספר שערי ציון 72

17.07.20193/2019-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 9580675אשכול ר "גן ילדים מוכש73

17.07.20193/2019-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 5581058ס לוי .אר "גן ילדים מוכש74

שנתיים אופציה+שנים3מועדון קהילתיאריאל תנועת נוער ישראלית 58531יבנה מועדון נוער עמותת אריאל 75  17.07.20193/2019-15

07.10.20194/2019-15ביטול הקצאהבנייני ציבור ר"המכון לאיכות השלטון ע1434665+66מבצע קדש מבנה לפעילות המכון לאיכות השלטון 76

07.10.20194/2019-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 9580675אשכול ר "גן ילדים מוכש77

07.10.20194/2019-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 5581058ס לוי .אר "גן ילדים מוכש78

שנתיים אופציה+שנים3מועדון קהילתיתנועת הנוער העובד והלומד 234349255יוספטל מועדון לתנועת הנוער העובד והלומד 79  07.10.20194/2019-15

07.10.20194/2019-15שנתיים אופציה+שנים5מבני דת עמותת בית כנסת מגן שלום 2580740גיבורי ישראל בית כנסת מגן שלום 80

07.10.20194/2019-15שנה אופציה +שנהמוסדות חינוך עמותת מרכז החינוך העצמאי 4435018+30הזית תוספת כיתות לימוד לבית ספר שערי ציון 81

שנתיים אופציה+שנים3מועדון קהילתיאריאל תנועת נוער ישראלית 58531יבנה מועדון נוער עמותת אריאל 82  07.10.20194/2019-15

31.05.20201/2020-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 9580675אשכול ר "גן ילדים מוכש83

31.05.20201/2020-15שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 5581058ס לוי .אר "גן ילדים מוכש84

31.05.20201/2020-15שנה אופציה +שנתייםמבני דת עמותת יד המאיר רמלה 580582בן צבי בית כנסת יד המאיר85

שנתיים אופציה+שנים3בית תמחויעמותת חמלה ברמלה 434665+66מבצע קדשבית תמחוי ועזרה לנזקקים 86  31.05.20201/2020-15

31.05.20201/2020-15שנה אופציה +שנתייםמועדון לנוער תנועת נוער בני עקיבא 580152השריוןהקמת גדר לתחית מגרש הצמוד למועדון נוער 87



24.06.20202/2020-15שנתיים אופציה +שנהמבני דת עמותת המרכז לישיבות וכוללים אור החיים 580694 9אשכול מקום להעברת שיעורי תורה לבני נוער 88

24.06.20202/2020-15 חודשים 3הקצאה לתקופה של מוסדות חינוך נעמת תנועת נשים עובדות 585110צידון מעון יום לילדים נעמת89

שנתיים אופציה+ שנים3מבני דת עמותת הר המוריה3588957חץ בית כנסת הר המוריה 90  24.06.20202/2020-15

24.06.20202/2020-15ביטול ההקצאה מבני תרבות ר"המועדון ליהודי אתיופיה ברמלה ע581025 1סעדיה המועדון ליהודי אתיופיה 91

08.07.20203/2020-15אישור נוהל תבחינים להקצאת מקרקעין ברמלה 92

19.08.20204/2020-15שנים5מוסדות חינוך נהורא תלמי אברהם 24581015דוד רזיאל (צד מזרחי)בית ספר תיכון אקדמי לנוער 93

שנים אופציה10+שנים10מבני דת עמותת משכן רשבם לזכר אמנון עזרא51434976+78+440האילנות בית כנסת משכן רשבם לזכר אמנון עזרא94  19.08.20204/2020-15

19.08.20204/2020-15שנתייםמבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע26581010בן גוריון בית כנסת יוצאי מרגלן 95

19.08.20204/2020-15 חודשים 6מבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע4580128הצנחנים הקצאה לאולם בקומה העליונה- בית כנסת יוצאי מרגלן 96

17.11.20205/2020-15שנתייםמבני דת ש אברמוב דוד ברמלה "יוצאי מרגלן ע26581010בן גוריון בית כנסת יוצאי מרגלן 97

17.11.20205/2020-15ביטול ההקצאה בית תמחויעמותת חמלה ברמלה 434665+66מבצע קדשבית תמחוי ועזרה לנזקקים 98

17.11.20205/2020-15שנתייםבית תמחויעמותת חמלה ברמלה 234349255יוספטל בית תמחוי ועזרה לנזקקים 99

03.12.20206/2020-15שנה אופציה +שנתייםמוסדות חינוך עמותת מרכז החינוך העצמאי 4435018+30הזית תוספת כיתות לימוד לבית ספר שערי ציון 100

24.01.20211/2021-15 שנים אופציה5+שנים 10מוסדות חינוך "אלרמלה-מעיית אלהודא'ג"עמותת 157982י "רשוגני ילדים' ח- ' ס ייסודי מכיתה א"הפעלת ביה101

24.01.20211/2021-15השלמת מסמכים-לא מאושרהשאלת ציוד רפואיעמותת אור לעולם4580664ברזילי השאלת ציוד רפואי 102

24.01.20211/2021-15 שנים אופציה5+שנים 10מבני דת ישיבת ההסדר רמלה7444619הרב הרצוג "שילובים"מסלול הסדר - ישיבת הסדר 103

24.01.20211/2021-15 שנים אופציה5+שנים 5מוסדות חינוך נהורא תלמי אברהם 24581015דוד רזיאל בית ספר תיכון אקדמי לנוער104

24.01.20211/2021-15 שנים אופציה2+שנים 3מבני דת "הר המוריה"עמותת 1514820תמיר שמואל בית כנסת105

24.01.20211/2021-15 אופציות להארכה2+שנה 1מבני דת י אור החיים"עמותת המרכז לישיבות וכוללים שע9580694אשכול לוי כיתת לימוד לישיבות וכוללים106

09.03.20212/2021-15 שנים אופציה2+שנים 3בית תמחוייעקב גלויברמן43407נאות מנחם בגיןבית תמחוי ועזרה לנזקקים 107

09.03.20212/2021-15 שנה אופציה1+ שנים2השאלת ציוד רפואיעמותת אור לעולם4580664ברזילי השאלת ציוד רפואי 108

09.03.20212/2021-15שנתייםמבני דת ש אברמוב דוד ברמלה"יוצאי מרגלן ע264354236בן גוריון בית כנסת109

09.03.20212/2021-15שנתייםבית תמחויחמלה ברמלה234349255יוספטל גיורא בית תמחוי110

09.03.20212/2021-15ביטול ההקצאה מועדון קהילתים"עמותת אקי1582147דב הוז ם"מועדון אקי111

22.06.20213/2021-15 שנים אופציה10+שנים 10מבני דת ם לזכר אמנון עזרא"משכן רשב"עמותת 51434976+78+440האילנות בית כנסת112

202222.08.20214/2021-15סוף שנת הלימודים הנוכחית מוסדות חינוך נעמת תנועת נשים עובדות 585110צידון מעון יום113

15.11.20215/2021-15בקשה להקצאהכפר סטודנטיםעמותת איילים858652צדקה משה ד להשכרה" יח136-  כפר סטודנטים114

11.01.20226/2021-15שנה אופציה+ שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 5581058ס לוי .אר "גן ילדים מוכש115

11.01.20226/2021-15שנה אופציה+ שנה מוסדות חינוך עמותת אור האמת 9580675אשכול ר "גן ילדים מוכש116

11.01.20226/2021-15 שנים אופציה2+שנים 3מבני דת עמותת שבת אחים גם יחד רמלה31515059שטרן יאיר בית כנסת117

04.04.20222/2022-15 שנים אופציה5+שנים 10מבני דת ועד בית כנסת יעקב ורעיה פאילייב74354194הגפן בית כנסת118

04.04.20222/2022-15שנה אופציה+ שנתייםמועדון קהילתימ"הקרן לתכניות לגיל הרך והמשפחה בחברה הערבית בע585213צידון מרכז קהילתי לחברה הערבית119

04.04.20222/2022-15 שנים אופציה5+שנים 5מבני דת כולל הארי החי24515059שטרן יאיר מקווה לגברים120


