
רשימת הנכסים המשמשים גופים לא ממשלתיים
עירכתובתשם השוכר

 שטח הנכס במ"ר

 שכ"ד שנתי 

לא כולל 

מע"מ בש"ח

התייחסות לפונה

מדובר בעמותה שמסייעת לבעלי מוגבלות ללא תמורהירושליםהכפר השבדיעמותת אלווין ישראל

שעשתה שימוש בנכס בהרשאת משרד 

הרווחה. נחתם הסכם עם הדיור הממשלתי ב-

.01.01.14

בתהליכים משפטיים לפינוי הנכס      97,529                                             65ירושליםקפלן 3 בניין משרד הפניםבנק יהב

המועצה הדתית השתמשה שנים רבות בנכס.       49,064                                           156אבן יהודהאסותא 4מועצה דתית אבן יהודה

עם איתור הנכס החלה התנהלות מול 

המועצה הדתית וכיום מנהל הליך משפטי.

מדובר בעמותה שמסייעת לנזקקים ברחובות       16,534                                           300רחובותגולדנברג 2עמותת הוד ישראל

ועשתה שימוש בנכס במשך שנים רבות. 

הנכס אותר ונחתם הסכם תוך ניסיון להגיע 

ככל האפשר למחיר שוק ע"מ להבטיח את 

זכויות המדינה בנכס

מלון תדמור - בי"ס 

מרכזי למלונאות

חברה ממשלתית, בהליך הפרטה.ללא תמורה                                        7,428הרצליהבזל 38 (מלון תדמור )

מדובר בעמודה מיסודו של הג'וינט. בתהליך ללא תמורה                                           275בני ברק אחיה השילוני 2העמותה למען הזקן

הסדרת השימוש במסגרת חוזה.

החברה הכלכלית עיריית 

בת ים

הסכם ללא תמורה. הנכס משמש את ללא תמורה                                        2,723בת יםהעבודה 32

העירייה לצרכי קידום האמנות בעיר

בתהליכים משפטיים לפינוי הנכסללא תמורהמ"ר 49 תל אביב יפוטשרניחובסקי 30מלר"ז

בתהליכים משפטיים לפינוי הנכסללא תמורה(+27 מ"ר סככה)מ"ר  27 חיפהאדיסון 6אביגיל ויסוצקי

בתהליך להסדרת השימוש בנכס בחוזה טרם ללא תמורהמ"ר 15,670 ב"שבזל 71המכללה הטכנולוגית

נקיטת הליכים משפטיים

בתהליכים משפטיים לפינוי הנכסללא תמורהמ"ר 61 כפ"סטשרניחובסקי 14קיוסק – מרדכי זרד

 קומת קרקע: 153 מ"ר, קומה א: עפולהתחנת רכבת גן הבניםעיריית עפולה

153 מ"ר, סה"כ 306 מ"ר מבנה.

מיועד לפינוי לצורך פיתוח האזור לצרכי       36,000

תיירות



מתחם  רכבת העמק לשעבר, האגודה למען החייל

(מרכז העיר)

 מבנה אבן ישן חד קומתי בשטח של עפולה

131 מ"ר +גלריה עם גג רעפים 

בשטח של 32 מ"ר

מיועד לפינוי לצורך פיתוח האזור לצרכי       24,060

תיירות.

מועצה לשימור אתרים -

כפר יהושע

 קרקע ומבנה -כפר יהושעתחנת רכבת העמק

1,500 מ"ר שטח פתוח, מתוכם 340 

מ"ר בנוי

 ההסכם 

בתמורה 

סימלית -  1 

₪ לשנה

מיועד לפינוי לצורך פיתוח האזור לצרכי 

תיירות.

 15 דונם ועליו מבנה מסחרי בן 3 בני ברקלח"י 28יצחקי מחסנים

קומות בשטח כ-25 אלף מ"ר.

בהליך משפטי    610,340

 13 דונם קרקע ועליה קניון דן דיזין בני ברקלח"י 2יצחקי מחסנים

בשטח של 28,658 מ"ר 

מבונה+8,917 מ"ר חניונים.

1,225,268 בהליך משפטי 


