ספר הקצאות עיריית רמת השרון מעודכן ליום 29.1.2020
שם הגוף מקבל ההקצאה
רימון -ביה"ס לג'אז ומוסיקה
בת זמננו

סוג פעילות

בי"ס למוסיקה

מטרה

בית ספר למוסיקה

הקמה וניהול בית כנסת
הקהילה ליהדות מתקדמת רמת
השרון ,תל"ם -התנועה ליהדות מרכז קהילתי למתן שירותי דת לצורך מרכז קהילתי למתן
שירותי דת
מתקדמת בישראל

תקופת
הקצאה
מבוקשת

תקופת
סיום הסכם

כתובת הנכס

גוש

חלקה

 25שנים

11.3.2033

שמואל הנגיד 46

6550

אושר ע"י משרד הפנים.
223
אישורים מיום ,20.01.15
(חלק)
29.04.12

יבנה 102

6416

 25שנה והארכות 24.11.2030
 49שנה
רטרואקטיבית
החל מיום
01.01.74

המרכז לטניס בישראל

ספורט

הקמה והפעלה מרכז טניס

אנוש -העמותה הישראל
לבריאות הנפש

מתן שירותים וטיפול עבור
אוכלוסיית נפגעי נפש ובעלי
נכויות.

מפעל רב נכותי ,מועדון חברתי
עבור נכי נפש ,מתן שירותי
הדרכה למשפחות פגועי הנפש
וליווי תפקודי ביתי לנפגעי
נפש וליווי תעסוקתי
–תעסוקה נתמכת

 10שנים

א.ל.ה -אגודה למען האזרח
הותיק רמת השרון

פעילות לאזרחים ותיקים

מרכז יום לקשיש -פעילות
יומית לקשיש

 10שנים

א.ל.ה -אגודה למען האזרח
הותיק רמת השרון

פעילות לאזרחים ותיקים

מרכז יום לקשיש -פעילות
יומית לקשיש

 10שנים

אקים ישראל אגודה לאומית
לקימום אנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית בישראל

מתן שירות לאוכלוסיה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית

טל לישראל בשרון
טל לישראל בשרון
טל לישראל בשרון
בית כנסת עונג שבת

חינוך -הקמה והפעלה של
מעונות יום וגני ילדים
חינוך -הקמה והפעלה של
מעונות יום וגני ילדים
חינוך -הקמה והפעלה של
מעונות יום וגני ילדים
פעילות דתית

הקמה והפעלה של הוסטל
לצרכי אנשים בוגרים עם
מוגבלות שכלית
הפעלת גן ילדים גילאי - 3-5
נרקיס
הפעלת גן ילדים גילאי - 3-5
הזית
הפעלת גן ילדים גילאי - 3-5
אתרוגים
הפעלת בית כנסת

31.12.2023

דרך הטניס

293

סטאטוס

אושר ע"י משרד הפנים.
אישור מיום .15.01.06

אושר ע"י משרד הפנים.
301,126 6333, 6332
אישור מיום .18.01.09

6333

178

אושר ע"י משרד הפנים.
אישור מיום .29.06.15

6552

223

בטיפול

6552

225

בטיפול

רח' התלמים

6614

497

אושר ע"י משרד הפנים.
אישור מיום .02.02.15

מוהליבר 1

6552

233

 5שנים

21.5.2022

בר יוחאי 30

6551

198

 5שנים

21.5.2022

בית שמאי 19

6551

440

השפלה 8

6415

731

 20שנים

טרם נדון

26.1.2025

סמ' המעלה 9

הרב קוק  41פינת
ריינס (מקביל לסמ'
המור)
הדסים  1פינת יצחק
שדה  23פינת סמ'
המור
1.2.2035

הפסקת הליך הקצאה /חוזר
לאגף החינוך
אושר ע"י הועדה הקצאה ל5-
שנים עד לשנת 2022
אושר ע"י הועדה הקצאה ל5-
שנים עד לשנת 2022
סיום פרסום שלב ב'

עמותת בית חב"ד רמת השרון

פעילות דתית

הפעלת מקווה ומשרדי
העמותת בית חב"ד

טרם נדון

השפלה 8

6415

731

הקצאה לא אושרה .החלטה
בפרוטוקול מועצה מס'  9מיום
.4.8.2019

המרכז לחינוך עצמאי

חינוך -הפעלת בית ספר

הפעלת בית ספר רמב"ם
(בי"ס בנות)

טרם נדון

שמואל הנגיד 5

6551

499

פרסום שלב ב'

בית הכנסת הספרדי המרכזי
סוכת שאול

בית כנסת ומתן שירותי דת

הפעלת בית כנסת ומתן
שירותי דת לתושבי רמה"ש

 25שנים

רבנו תם 4

6417

 265אושר ע"י משרד הפנים.
(חלק) אישור מיום 29.5.2019

טרם נדון

נורדאו 11

6333

פרסום שלב ב'

טרם נדון
טרם נדון

שבטי ישראל 88-90
מרדכי 10

6341
6418

פעילות מתנדבים לרווחת
החיילים בעיר

טרם נדון

שד ויצמן 25

6599

173

הפעלת גן ילדים גילאי 3-5

טרם נדון

שמואל הנגיד 3
(חזית מבנה ביה"ס
רמב"ם -שלוחת
בנות

6551

499

אגודת ההסתדות הצופים
העבריים
ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ויצו הסתדרות עולמית לנשים
עמותת יחד למען החייל -קרן
לב"י -האגודה למען החייל
עמותת טל ישראל בשרון

פעילות חניכים
מעון יום פעיל
מעון יום פעיל
מרכז לרווחת החיל
חינוך -הקמה והפעלה של
מעונות יום וגני ילדים

מרכז פעילויות של שבט
הצופים
הפעלת מעונות ילדים
הפעלת מעונות ילדים

29.5.2044

290

 135פרסום שלב ב'
 275,260פרסןם שלב ב'
הפסקת הליך הקצאה  /נמצא
מקום חלופי מקלט דו תכליתי
סיום הליך מקוצר ,ובמקביל
פרסום שלב ב'

