
 1א "תמ
 
 
 האחדה    

 5.07.2016 -דיון במועצה הארצית 



 1976 - 3א "תמ

 מקור אות"תמ תשריטי

 1995 -22א "תמ
 
 

 1986 - 23א "תמ

     ? 

 1983 - 13א "תמ
 
 

 2001  - 37א "תמ
 
 

א  "תמ
ב   34

5 -  
 2003-2009  - 5ב, 4ב, 3ב, 2ב ,  34א "תמ 2009

 
 

 2011 -  4/  16א "תמ
 
 

 1981 - 8א "תמ
 
 

 העדר פריסה ארצית -10 א"תמ
 
 



 המקור   תמאות –שכבות מידע 



 מוגנים

 מים

 פסולת

 תחבורה

 אנרגיה

 נחלים

 חופים

 סטטוטוריים  תשריטים



 )גליונות  5( 1:100,000  -ראשי   תשריט

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת התשתיות  תשריט משני

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת שטחים פתוחים  תשריט משני

 1:20,000  - נספחים
 
 
 
 
 

 סטטוטוריים  תשריטים

 נספח איגום והחדרה  
 

 נספח התפלה
 

 נספח פסולת
 

 פארק חוף עירוני –נספח מנחה 

















   -שטחים מוגנים 
 שמורות לפרק השטחים המוגנים 5תוספת 

 .נחל מיצר, עברונה, יששכר –נחל תבור , קצב וחיון  –הנחלים הגדולים , חולות שונרא
 

   -  חופים
 המלווה בנספח מנחה  סכמטיסימון פארק חוף עירוני בקו  . 
  שמורת האירוסים בנתניה, מריס בחיפה סטלה -תוספת שטחים מוגנים בתחום העירוני 
הרחבת מכלול החוף באזור נווה ים 
 

יסומנו בהתאם לתאום   -החופפים למכלולי החוף ולשטחים המוגנים   בטחונייםשטחים 
   הבטחוןלמשרד  ג"רטבין 

 



 )גליונות  5( 1:100,000  -ראשי   תשריט

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת התשתיות  תשריט משני

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת שטחים פתוחים  תשריט משני

 1:20,000  - נספחים

 סטטוטוריים  תשריטים

 נספח איגום והחדרה  
 

 נספח התפלה
 

 נספח פסולת

 פארק חוף עירוני –נספח מנחה 



 תשתיות –משני  תשריט

   :לידיעה בלבד  –חשמל 
תוספת פוליגונים של תחומי   - כחתחנות 

בהתאם לסימבולים   כחתכניות של תחנות 
הראשי בהתאם   בתשריטהמסומנים 
 .12.04מיום  ע"הולנתלהחלטת 

 
 
 
 
 
 
 



 שטחים פתוחים   –משני  תשריט



 )גליונות  5( 1:100,000  -ראשי   תשריט

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת התשתיות  תשריט משני

 )גליונות  5( 1:100,000 -חטיבת שטחים פתוחים  תשריט משני

 1:20,000  - נספחים

 סטטוטוריים  תשריטים

 נספח איגום והחדרה  
 

 נספח התפלה
 

 נספח פסולת

 פארק חוף עירוני –נספח מנחה 



זו נעשה שימוש בנתונים של חברי הפורום למידע גיאוגרפי והמרכז  בהצגה 
 .  למיפוי ישראל

 . ל"ל הינם תחת זכויות היוצרים של הגופים הנ"הנתונים הנ
 .ל"השימוש בנתונים לצורך הכנת המפה נעשה בהרשאת הגופים הנ

גבולות השיפוט במפה זו אינם מהווים אסמכתא לקביעת גבולות בין רשויות  
 .או גבולות מדיניים/ו

 תודה
 
 













 חיפה



 מרינה הרצליה ועד לרידינג



 חוף הילטון עד ליפו



 בת ים



 אשדוד



 נווה ים



 נתניה



 זיקים
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