
 
 

 ספר הקצאות

 

 מספר נכס
גוף מקבל 
 רחוב חלקה גוש מעמד ההקצאה

מספר 
 בית

מטרת 
 ההקצאה

תאריך תחילת 
 הקצאה

תאריך סיום 
 ההקצאה

64190045 
רשת משיח 

 הרצליה
 ע"ר

 31/10/2023 01/11/1998 גן ילדים 9 סירני אנצ'ו 45 6419

65180282 

-י"ש עמותת
אגודה לשיקום 

וסיעוד ילדים 
 נכים

 ע"ר

 28/03/2032 29/03/2007 מועדון 128 דוד המלך 282 6518

65190124 

 ,ישראל-ם"אקי
אגודה לאומית 

לקימום מפגרים 
 בישראל

 ע"ר

 16/01/2031 17/01/2006 דיור מוגן   נוף ילדות 124 6519

בית חיל  עמותת 65250007
 האויר

 ע"ר

 15 ז'בוטינסקי 7 6525
בית חיל 

 21/11/2049 22/11/2000 האוויר

65250009 
 המטווח

האולימפי 
 הלאומי הרצליה

 ע"ר

 21/11/2032 22/11/1983 מטווח   נבו יוסף 9 6525

65250009 

דניס הישרדות 
  ג'יו ג'יצו

 ע"ר

6525 59 
שד' מיכאלי בן 

 ציון
4 

התגוננות 
 ותרבות הגוף

   בהליכי הקצאה

מרכז הישראלי 
להתגוננות 

 ותרבות הגוף

  

05/06/1983 30/05/2003 

אור  עמותת 65250219
 זרוע

 ע"ר
 31/07/2021 01/08/2011 בית כנסת 35 עזרא-אבן 219 6525

 10/07/2034 10/07/1985 בית אבות 5 ברש אשר 173 6526 ע"ר פרוטיאה בית 65260173

שבט  -הצופים 65260276
 ארד

 רע"
 17/08/2020 01/08/2015 תנועת נוער 27 אלתרמן נתן 276 6526

 31/08/2018 15/06/2014 מועדון 4 גולדברג לאה 301 6526 ע"ר הורים ניצן 65260301



 
 

 -ל.א.  עמותת 65260361
לחימה 

באלימות נגד 
 נשים

 ע"ר

 17/09/2042 18/09/2017 מעון מוגן 8 שחרית 361 6526

 -הצופים  תנועת 65290095
 הנהגת הצוק

 ע"ר

 30/06/2023 01/07/2018 תנועת נוער 11 סוקולוב 95 6529

65320199 

 ויצ"ו 

 חל"צ

 12 ראש פינה 199 6532
 מרכז

 30/12/2058 31/10/1960 ס"קהילתי/מתנ

 05/07/2025 06/07/1976 גן ילדים 14 הרצוג 264 6532 ע"ר ת"נעמ 65320264

65320321 
תנועת  - אמונה

האישה הדתית 
 לאומית

 ע"ר

 02/11/2021 03/11/1986 מעון יום 5 הרצוג 321 6532

 31/12/2023 01/01/2019 מועדון 19 ויצמן 166 6534 ע"ר מועדון ניצן 65340166

 עמותה-ה"על 65350091
  למען

הקשיש  .
כיום  בהרצליה

 תאגיד עירוני

תאגיד 
 עירוני

 10 שמאי 91 6535

 מעון יום
 לקשיש

01/07/1996 07/09/2021 

עמותת גמלאי  65360439
  -גיל  הזהב 

 הרצליה 
כיום תאגיד 

 עירוני

תאגיד 
 עירוני

   אנה פרנק 439 6536

 בית אבות

    

למען  האגודה 65360509
סניף -העיוור

 הרצליה

  

 11 חובות הלבבות 509 6536

 מרכז שיקום

01/11/1974 01/11/2073 

 31/08/2020 01/09/2018 מועדון 13 דורי 988 6536 ע"ר הורים ניצן 65360988

65370289 

 אדום מגן דוד

תאגיד 
לפי 
 31/12/2024 31/05/2007 א"תחנת מד   סמ' מקדש מלך 10 6537 חוק

     מעון יום 11 ה"מזא 386 6538 ע"ר ת"נעמ 65380386

 31/01/2021 01/02/1996 בית ספר תיכון 66 העצמאות 55 6540 ע"ר צביה אולפנת 65400084

נוער בני  תנועת 65400107
 עקיבא

 מלכ"ר

 01/01/2030 01/01/1992 תנועת נוער 7 הרב גורן 59 6540



 
 

 

 

שבט  -הצופים 65420070
 רשפים

 ע"ר
     תנועת נוער   ארלוזורוב 16 6542

תורת קהילת  65460609
הקהילה  -חיים

המסורתית 
 )קונסרבטיבית( 

 ע"ר

 52 יהודה הנשיא 609 6546

 בית כנסת

21/03/2018 20/03/2043 

     מעון יום 32 רביבים 149 6558 ע"ר ת"נעמ 65580149

עמותת בי"כ  65580812
 ברית שלום

 ע"ר

 17/06/2051 18/06/2006 בית כנסת 77 פורצי הדרך 812 6558

למען  האגודה 65770124
  -העיוור

הרצליה והשרון 
     מרפאה 8 רביבים 124 6577 ע"ר מרים מוזס ש"ע

חולים  קופת 66630216
 31/12/2032 01/01/1984 קופת חולים 1 הערבה 216 6663 חל"צ כללית

שבט  -הצופים 66660099
     תנועת נוער 4 שאול המלך 99 6666 ע"ר שחף

66680964 
 ויצ"ו 

 חל"צ
6668 964 

הנשיא יצחק בן 
 31/12/2071 01/01/1973 מועדון 132 צבי

שבט  צופי ים 66681311
 דקר

 ע"ר
     תנועת נוער   אלי לנדאו  1311 6668

66690011 

חסדי שמואל 
הנביא הרצליה 

   גולדה מאיר 11 6669 ע"ר ירושלים
חלוקת מזון 

 לנזקקים
תהליך ההקצאה 

   הוקפא


