
נכס'   מסחלקה/ גוש מגרשכתובתישוביעודתאור הנכס
1022313 / 029הכרמלבנימינהמגוריםחלקה ביעוד מגורים

1020490 / 4747ימי בנימינהבנימינהמגוריםגן אורה

10208105 / 1616השחרבנימינהמגוריםס אורט הישן"מגרש ליד ב

10214114 / 118113העבודהבנימינהמגוריםמגרש משחקים

בית צודקוב מבנה מגורים 

בית ראשונים- ומחסנים
10223128 / 2929הגורןבנימינהמגורים

10206583 / 20208153האיכר בנימינהמגוריםשטח ביעוד מגורים א

10215631 / 0436השעורהבנימינהמגורים'שטח מגורים ב

1015265 / 3004118הסחלבבנימינהמוסדות דתבית כנסת

1020488 / 201117דרך העצמאותבנימינהמוסדות דתכ  עץ החיים"ב

10215115 / 2222הארזבנימינהמוסדות דתבית עלמין

בית הכנסת הגדול תפארת 

בנימין
10223161 / 208616קרן היסודבנימינהמוסדות דת

10215171 / 2222הארזבנימינהמוסדות דתמבנה טהרה בית עלמין

10151232 / 3018197האירוסבנימינהמוסדות דתבית כנסת שערי ציון

10151246 / 303678הרקפתבנימינהמוסדות דתבית כנסת שערי צדק

1015153 / 30059דרך העצמאותבנימינהמוסדות חינוךבתי כנסת עץ החיים

(2016עדכון אחרון ) גבעת עדה- ספר נכסים מועצה מקומית בנימינה



10207100 / 1177השניים בנימינהמוסדות חינוךס אורט"לשעבר בי

10223130 / 3655המייסדים בנימינהמוסדות חינוךצהרון אשכולות

10223130 / 455המורה בנימינהמוסדות חינוךס יסודי אשכולות"בי

10223130 / 455המורה בנימינהמוסדות חינוךס יסודי אשכולות"בי

ס יסודי אשכולות ואולם "בי

ספורט
10223130 / 455המורה בנימינהמוסדות חינוך

10215133 / 1453453השעורה בנימינהמוסדות חינוךס אמירים"בי

10215133 / 1453453השעורה בנימינהמוסדות חינוךס אמירים"בי

10223139 / 3655המייסדים בנימינהמוסדות חינוךגן הדר+ גן מרים

ס "שתי כיתות בי+גן רימון

אשכולות
10223140 / 3655המייסדים בנימינהמוסדות חינוך

10215141 / 0652העינבבנימינהמוסדות חינוךגן שקד

10215142 / 0652העינבבנימינהמוסדות חינוךגן ילדים גפן

10152143 / 15100100דרך העצמאות בנימינהמוסדות חינוךגן ילדים אלון צעיר



10152143 / 100100דרך העצמאותבנימינהמוסדות חינוךמחסן גן אלון

10215144 / 15100173דרך העצמאות בנימינהמוסדות חינוךגן ילדים אלון בוגר

10215145 / 540540הנביאיםבנימינהמוסדות חינוךגן חרצית

10215146 / 540540הנביאיםבנימינהמוסדות חינוךגן תאנה

10215147 / 501501הנביאיםבנימינהמוסדות חינוךגן סחלב

10215148 / 0501הנביאיםבנימינהמוסדות חינוךגן יסמין

- ת"כיתות מעון יום של נעמ

גבעת חן
10215158 / 3001393דרך העצמאותבנימינהמוסדות חינוך

10152168 / 3002100דרך העצמאותבנימינהמוסדות חינוךמגרש ספורט מקורה

10215199 / 283002173י "דרך נילבנימינהמוסדות חינוךנוער וספורט, חינוך, תרבות

12615211 / 0107קרית חינוךבנימינהמוסדות חינוךמבנה בית ספר אורט

10162230 / 302079הכרםבנימינהמוסדות חינוךגן ילדים קרמבו

10223245 / 202214הכרמלבנימינהמוסדות חינוךגן ילדים ענבלים

10152506 / 3002100הארזבנימינהמוסדות ספורטמגרש טניס



10152657 / 0100הנדיבבנימינהמוסדות ספורטמגרש כדורגל

ש ארון "ספרייה עירונית ע

לאה טיכו
1021551 / 243002173י  "נילבנימינהמוסדות ציבור

1021555 / 243002173י  "נילבנימינהמוסדות ציבורמועדון פיס לנוער

10223123 / 31212קרן היסוד בנימינהמוסדות ציבורבנייני המועצה המקומית

תחנה לבריאות המשפחה 

בבנימינה
10151193 / 884949דרך העצמאות  בנימינהמוסדות ציבור

תחנת /מועדון פיס לקשיש

הפיס לבריאות השן
10215197 / 243002173י  "נילבנימינהמוסדות ציבור

10221607 / 202720הגיבוריםבנימינהמוסדות ציבורמחנה נוער

1015152 / 77דרך העצמאותבנימינהמקלטיםמועדון להבה מקלט

10207173 / 9393סמדרבנימינהמקלטיםמקלט ציבורי בית החוגים



מקלט רחוב קרן היסוד פינת 

הכרמל
10223175 / 202518קרן היסודבנימינהמקלטים

1020611 / 205353האיכר בנימינהשונותמבנה מחסני המועצה

1020945 / 300156העליהבנימינהשונותמתקן הנדסי

1016447 / 300149החרשבנימינהשונותהנדסה-שטח למתקני

1261563 / 65222184כביש בנימינהשונותמבנה הבית האדום

10221108 / 024צפונית לבינימינהבנימינהשונותמפעל המים בשוני

10215166 / 499499העליהבנימינהשונותמכון סניקה

10215191 / 30653653הברוש בנימינהשונותמבנה הצופים

10215203 / 456456השעורהבנימינהשונותחדר טרנספורמציה

  חלקה 183/לפי תכנית ש

ביעוד מתקני תברואה
10126207 / 2524לבנימינה' מז' דרבנימינהשונות



10206208 / 1313התאנהבנימינהשונותבית בצלאל לוי

10151241 / 30058דרך העצמאותבנימינהשונותמועדון נוער/ס"מתנ

10223244 / 205626הכרמלבנימינהשונותמוזיאון בית ראשונים

  חלקה 183/לפי תכנית ש

ביעוד מתקני תברואה
10126305 / 026לבנימינה' מז' דרבנימינהשונות

  חלקה 183/לפי תכנית ש

ביעוד מתקני תברואה
10126306 / 025לבנימינה' מז' דרבנימינהשונות

10172507 / 02המסילהבנימינהשונותמרכז תחבורה

10221601 / 202020הגיבוריםבנימינהשונותמתקן הנדסי

10221602 / 202120הגיבוריםבנימינהשונותמתקן הנדסי

10221604 / 202220הגיבוריםבנימינהשונותמתקן הנדסי

12615621 / 0209הגיבוריםבנימינהשונותמוסד-שטח לצרכי ציבור 

10130189 / 2093110ע.האלון גגבעת עדהבית כנסתבית כנסת



10172436 / 204219האגוזגבעת עדהמגורים

גבעת עדהמוסדות דתבית כנסת
ע  .סמטת החצב ג

21
2525 / 121063

101339 / 22ע.דרך הברושים גגבעת עדהמוסדות דתבית עלמין

101339 / 55ע.דרך הברושים גגבעת עדהמוסדות דתבית עלמין

101339 / 44ע.דרך הברושים גגבעת עדהמוסדות דתבית עלמין

101339 / 33ע.דרך הברושים גגבעת עדהמוסדות דתבית עלמין

101339 / 56ע.דרך הברושים גגבעת עדהמוסדות דתבית עלמין

10131162 / 044ע.קרן היסוד גגבעת עדהמוסדות דתבית הכנסת המרכזי

12106229 / 4204428ע  .סמטת החצב גגבעת עדהמוסדות דתכ  תפארת ישראל"ב

10131267 / 209139ע.הדקל גגבעת עדהמוסדות דתמקווה נשים

10132292 / 026ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות דתהמרכזי- כ "ב

12106337 / 023ע.הגפן גגבעת עדהמוסדות דתמקווה רחוב גפן



12105503 / 302181ע.הרימון גגבעת עדהמוסדות דתכ"ב

1013064 / 209046ע.האלה גגבעת עדהמוסדות חינוךפנימיה

1013266 / 072ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךס מרכז למידה"מתנ

השירות הפסיכולוגי החינוכי 

מרכז טיפולי
10132134 / 209019ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוך

אולם - מרכז פיס קהילתי 

ס גבע"ספורט בי
10132134 / 209124ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוך

10132134 / 019ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךתנועת הנוער הצופים

10132134 / 2525ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךס גבע"בי

10132134 / 019ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךס גבע"בי

10132134 / 209223ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךס גבע"בי

10132134 / 209223ע.היסמין גגבעת עדהמוסדות חינוךאולם ספורט- ס גבע"בי

10223137 / 3605המייסדים גבעת עדהמוסדות חינוךגן תמר

10223138 / 3605המייסדים גבעת עדהמוסדות חינוךגן ילדים ארז



12105152 / 103020105ע  .החיטה גגבעת עדהמוסדות חינוךגן תות

12105153 / 103020105ע .החיטה גגבעת עדהמוסדות חינוךגן ילדיםהפרחים

12106157 / 42929ע .סמטת החצב גגבעת עדהמוסדות חינוךגן ילדים רעים

10147228 / 200619ע.הדר גגבעת עדהמוסדות חינוךגן ילדים תות

10214293 / 0184הגיאגבעת עדהמוסדות חינוךגן חצב  בבית הכרם

10152501 / 3002100דרך העצמאותגבעת עדהמוסדות חינוךמרכז קהילתי פיס

10214505 / 0161הגיאגבעת עדהמוסדות חינוךגן הדר וגן עינב

10131113 / 18210324ע  .הדקל גגבעת עדהמוסדות ציבורמועדון גיל הזהב

10131113 / 18210324ע  .הדקל גגבעת עדהמוסדות ציבורמועדון גיל הזהב

10132165 / 03ע. ג11הראשונים גבעת עדהמוסדות ציבורמבנה המועצה בגבעת עדה

10131198 / 209139ע.הדקל גגבעת עדהמוסדות ציבורבית התרבות

10131227 / 210322ע.הדקל גגבעת עדהמוסדות ציבורמועדון נוער

10132178 / 03ע.דרך רגבים גגבעת עדהמקלטיםמקלט



12106180 / 0149ע.הרימון גגבעת עדהמקלטיםמקלט

12106183 / 071ע.הסחלב גגבעת עדהמקלטיםמקלט

10147186 / 048ע.הארזים גגבעת עדהמקלטיםמקלט

10130187 / 080ע.האלון גגבעת עדהמקלטיםמקלט

10130188 / 7171ע.האלון גגבעת עדהמקלטיםמקלט

החברה לאספקת מים גבעת 

עדה
1014654 / 202930ע.הגבעה גגבעת עדהשונות

1210662 / 0105ע.החיטה גגבעת עדהשונותבריכת מים

10131195 / 18210322ע .הדקל גגבעת עדהשונותמוזיאון יודיקה

10131200 / 329696ע  .הדקל גגבעת עדהשונותספריה

10210205 / 012צפונית לבינימינהגבעת עדהשונותמתקן תקשורת

1013057 / 049ע.החורש גמוסדות דתי"בית כנסת רשב

1261558 / 6520170לכביש ' מעמוסדות חינוךפנימיה חינוכית כרמלה

1014759 / 032ע.הארזים גמוסדות ציבורסטודיו לימודי מוסיקה

האמור בספרי המועצה הוא הקובע, ככל שימצא הבדל בין המופיע במסמך זה למופיע בספרי מועצה


