
שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

בניה נמוכה137תוקףג/20279הרחבהאומןצפון

בניה רוויה60תוקףתמל/1029אכסאל מערבאכסאלצפון

בניה נמוכה80תוקףתמל/1029אכסאל מערבאכסאלצפון

בניה נמוכה90תוקףג/17336נוף נטופהביר אל-מכסורצפון

בניה רוויה80תוקףתמל/1020מתחם מ'ביר אל מכסורצפון

בניה נמוכה166תוקף299-0446278גבעה מערביתבית ג'ןצפון

מותנה באישור שינוי גבולות - בניה נמוכה55תוקף203-0334888דרום מזרחיתבית שאןצפון
באחריות משרד הפנים

מותנה באישור שינוי גבולות - בניה רוויה324תוקף203-0334888דרום מזרחיתבית שאןצפון
באחריות משרד הפנים

מרכז שווקים בית שאןצפון
 בניה רוויה111תוקף203-0600536)רה תכנון( 

בניה נמוכה99תוקףג/13274שכונה מערביתבעינה-נג'ידאתצפון

251-0252221    בין בעינה לנוג'ידאתבעינה נוג'דאתצפון
בניה נמוכה150תוקףג/21940

בניה נמוכה161תוקףג/21095שכ' דרומיתבענהצפון

פורסםצפ/58/2021בניה נמוכה214תוקף252-0613265שכ' ח'מש מערביתג'וליסצפון

 פורסםצפ/136/2021בניה רוויה134תוקףתמל/1063הרחבה מערביתדיר אל אסדצפון

פורסםצפ/102/2021בניה נמוכה51תוקףתמל/1063הרחבה מערביתדיר אל אסדצפון

בניה רוויה60תוקףג/9631שכונה מערביתדיר חנאצפון

פלישות וחלוקות לא מאושרותבניה נמוכה110תוקףג/12938כלל הישובזרזירצפון

בניה נמוכה76תוקףג/10619כלל ישוביחוסנייהצפון

בניה רוויה136תוקף259-0552141נווה חןחצור הגליליתצפון

בניה רוויה324תוקף207-0351742המושבהטבריה  צפון

בניה נמוכה181תוקף207-0351742המושבהטבריה  צפון

פורסםצפ/114/2021בניה נמוכה112תוקף207-0351742המושבהטבריה  צפון

בניה נמוכה54תוקףאג/מק/049/5952טובא דרומיתטובא-זנגריהצפון

בניה רוויה106תוקףתמל/1008שכ' הרכסטורעאן צפון

בניה נמוכה152תוקףתמל/1033שכונה מזרחיתטמרה העירצפון

התכנית כוללת שיווקים מעל 50 יח”ד שפורסמו /יפורסמו בשנת 2021*. האמור מובא לידיעה בלבד וייתכנו שינויים, לרבות ביטול או הוספה או שינוי של מתחמי שיווק ו/או שינוי שיטת השיווק     
ו/או דחיית מועד השיווק. בכל מקרה, אין בפרסום תכנית השיווק כדי לחייב את פרסום המכרזים הנזכרים בתכנית השיווק, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי של רשות מקרקעי ישראל ומשרד 

הבינוי והשיכון.  התכנית תתעדכן מעת לעת - יש לעקוב באתר רשות מקרקעי ישראל.
פורסם: 5.5.2021* ישנם באתר הרשות מכרזים נוספים מתחת ל 50 יח”ד וכן מכרזים שפורסמו לפני שנת 2021 וטרם נסגרו.

תכנית שיווקים למגורים - 2021



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

בניה נמוכה60תוקףג/15619יערות דרומיתיאנוח-ג'תצפון

בניה נמוכה67תוקף222-0679084נוף העמקיקנעם עיליתצפון

בניה נמוכה231תוקףג/13164כלל הישובכעביה-טבאש צפון

פורסםצפ/99/2021בניה נמוכה66תוקףג/16968כמאנהצפון

 בניה רוויה62תוקףג/11147שלב ב' מגרש 701כפר ורדים צפון

מותנה באישור התוכניתבניה רוויה350הפקדה257-0629865הרחבה מזרחיתכפר כנאצפון

בניה נמוכה108תוקף257-0617423שכונה מזרחיתכפר כנאצפון

בניה נמוכה180תוקף261-0418681שכונה צפוניתכפר מנדאצפון

בניה רוויה128תוקףג/13661שכונת בנימיןכפר תבורצפון

בניה רוויה249תוקףג/21282רמת רבין א'כרמיאלצפון

בניה נמוכה58תוקףג/11150שכ. הר חזון ח.מ.מגארצפון

בניה רוויה283תוקףג/21243צפון מערבמגדל העמקצפון

בניה רוויה216תוקף212-0478495מול תבורנוף הגלילצפון

 בניה רוויה200תוקףג/4952שכונת הגלילנצרתצפון

יש סוגיות משפטיות שטרם נפתרובניה רוויה110תוקףג/9623שכונת הואדיסחניןצפון

סחניןצפון
מתחם K צפון 

)ג/21360( מתחם 
03

בניה רוויה400תוקף262-0628388

אינפילים מחלוקות עילוטצפון
בניה נמוכה90תוקףג/7215)+ג/7069(

בניה רוויה60תוקףתמל/1026שכ' דר' מזרחיתעילוטצפון

בניה נמוכה224תוקףתמל/1026שכ' דר' מזרחיתעילוטצפון

מורדות עפולה עפולהצפון
בניה רוויה321תוקףתמל/1021עילית

בניה נמוכה66תוקף כלל הישובעראמשהצפון

בניה רוויה60תוקףג/במ/148הרחבהפוריה - כפר עבודהצפון

בניה נמוכה80תוקףג/במ/148הרחבהפוריה - כפר עבודהצפון

בניה רוויה415תוקףתמל/1032אתר 12קצריןצפון

בניה רוויה198תוקףג/10271בימת תל חיקרית שמונהצפון

מותנה באישור שינוי גבולות - בניה נמוכה144תוקףתמל/1089כרמי שיבלישיבליצפון
באחריות משרד הפנים

בניה נמוכה149תוקף261-0347344אלקרק - עג'ריששפרעםצפון

254-0774620 תמרתצפון
פורסםצפ/96/2021בניה נמוכה82תוקףג/21392

7,880



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

בניה נמוכה112תוקף 301-0194621מורדות צפונייםאבטיןחיפה

בניה רוויה74תוקף ענ/מק/704 אום אל פחםאום אל פחם חיפה

בניה רוויה136תוקף ענ/מק/704 אום אל פחםאום אל פחם חיפה

מותנה בפתרון שדרוג מטש חדרה, בניה רוויה300תוקף 353-0256081מזרחאור עקיבאחיפה
העתקת קווי דלק, קו ביוב מאסף

מט"ש חדרהבניה רוויה652תוקף 353-0262444אור ים אור עקיבא חיפה

פורסם  חי/78/2021בניה רוויה110תוקף ש/224בנימינה-גבעת עדהחיפה

פורסםחי/101/2021בניה נמוכה72תוקף עד/1154/אדליה המזרחיתדאלית אל-כרמלחיפה
 

מותנה באישור התוכניתבניה רוויה720החלטה לאישור353-0332429זכרונהזכרון יעקבחיפה

פורסםחי/112/2021בניה רוויה228תוקף 304-0086512המבואות הדרומייםחיפהחיפה

פורסםחי/133/2021בניה רוויה185תוקף 304-0086512המבואות הדרומייםחיפהחיפה

פורסםחי/104/2021בניה רוויה143תוקף חריש/2/אמע"ר אור המיזרחחרישחיפה
 

בניה נמוכה100תוקףמ/312/ענ/844אל - חווארנהכפר קרעחיפה

פורסם  חי/105/2021בניה רוויה350תוקף תמל/1013האצטדיוןנהריהחיפה

מותנה בפידיון קרקעבניה רוויה500תוקף 201-0495242מתחם סערנהריהחיפה

פורסםחי/97/2021בניה נמוכה97תוקף 354-0221267סאלםמעלה עירוןחיפה

שערי עכו הרחבה עכוחיפה
בניה רוויה540תוקף תמל/1042מז

בניה נמוכה147תוקף 356-0257931מתחמים מערבייםעספיאחיפה

פורסם  חי/79/2021בניה רוויה65תוקף 353-0138586פרדס חנה-כרכורחיפה

פורסםחי/54/2021בניה רוויה54תוקף כ/248גבעת הכלניותקרית אתאחיפה

פורסםחי/57/2021בניה רוויה487תוקף תמל/1024הרחבה דרומיתקרית אתאחיפה

פורסם  חי/55/2021דיור מוגן200תוקף תמל/1024הרחבה דרומיתקרית אתאחיפה

קרית -אתא הרחבה קרית אתאחיפה
בניה רוויה650תוקף תמל/1025צפון מערבית

בניה רוויה942תוקף ק/425אפקקרית ביאליקחיפה

פורסםחי/87/2021בניה רוויה309תוקף ק/425אפקקרית ביאליקחיפה

לב העיר - מתחם גן קרית ביאליקחיפה
פורסםחי/39/2021בניה רוויה450תוקף 352-0257733החיות

פורסםחי/37/2021בניה נמוכה50תוקף 301-0063719בצל אורניםקרית טבעוןחיפה

 דיור מוגן250תוקף תמל/1066גבעת הפרסהרכסיםחיפה

בניה רוויה360תוקף תמל/1066גבעת הפרסהרכסיםחיפה

8,283



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

 נדרש פתרון ביוב בניה רוויה537תוקףתמל/1081מעטפת העיראלעדמרכז

פורסםיש/5/2021בניה רוויה150תוקף115/8/1גבעת טל באלפי מנשהמרכז

מותנה באישור צוות מלווה של בניה רוויה2,200תוקףתמל/1018/אמתחם 1באר יעקבמרכז
הותמ"ל בהתאם לדרישת התוכנית

פורסם יש/2/2021בניה רוויה159תוקף202/2/2עופריםבית אריה מרכז

 פורסםיש/6/2021דיור מוגן200תוקף202/2/2עופריםבית אריה מרכז

בניה רוויה2,000תוקףתמל/1079מערבבני עי"שמרכז

מותנה באישור שינוי גבולות 
באחריות משרד הפנים; פדיון 

קרקע; פתרון ביוב 
חתימה על הסכם פיתוח מול 

הרשות מקומית

פורסם מר/73/2021בניה רוויה155הכנההר/1/189מתחם כנרתהוד השרוןמרכז

בניה רוויה462תוקף403-0362582מתחם 7טירהמרכז
מותנה באישור שינוי גבולות 

באחריות משרד הפנים; נדרש 
פתרון ביוב 

מותנה בפיתרון חסמי תשתית בניה רוויה2,000תוקףתמל/1049מזרחיבנהמרכז
ופיתוח באחריות נת"י ורכבת ישראל

בניה רוויה1,000החלטה לאישורתמל/1072מגשימיםיהודמרכז
מותנה באישור התכנית ובאישור 

שינוי גבולות באחריות משרד 
הפנים.

פורסםמר/68/2021בניה רוויה216בהכנה457-0588442מתחם הסדנאכפר יונהמרכז

מהן: 356 יח"ד פורסמו בניה רוויה796תוקףתמל/1064בן שמן 1לודמרכז

 דיור מוגן300תוקףתמל/1064בן שמן 1לודמרכז

פורסםמר/63/2021בניה רוויה356תוקףתמל/1064בן שמן  לודמרכז

בניה רוויה1,813תוקףתמל/1087ניר צבילודמרכז

בניה רוויה360תוקף406-0669903שפירא-פרחיםלודמרכז

מותנה באישור התוכניתבניה רוויה895תוקףנת/620המזבלהנתניהמרכז

בניה רוויה1,000תוקףתמל/1071חבצלתנתניהמרכז

מותנה באישור שינוי גבולות 
באחריות משרד הפנים.

השלמת תכנון מחלף חבצלת 
באחריות משרד התחבורה

פורסםמר/138/2021בניה רוויה359תוקףתמל/1010עין התכלתנתניהמרכז

מותנה באישור התוכנית; הוגש ערר בניה רוויה1,000החלטה לאישור408-0340562רצועת הבננהנתניהמרכז
ע"י הועדה המרחבית שרונים

פורסם יש/18/2021בניה רוויה941תוקף120/6אתר 03 )ג(עמנואלמרכז

פורסםמר/71/2021בניה רוויה122הכנהפת/7/1255מתחם זקן השומריםפתח תקווהמרכז

בניה רוויה1,000תוקףתמל/1076סירקיןפתח תקווהמרכז

נדרש הסכם גג מול הרשות 
המקומית; אישור תמ"א 47 לביצוע 
שיקוע כביש 40 באחריות המועצה 

הארצית לתכנון ובניה

בניה רוויה1,000הפקדהתמל/1074צפון-מזרחקרית עקרוןמרכז

מותנה באישור התוכנית;
מותנה באישור שינוי גבולות שיפוט 

-באחריות משרד הפנים; נדרש 
הסכם פיתוח מול הרשות המקומית

החלטה על 413-0465369חצביםראשון לציוןמרכז
מותנה באישור התוכנית בניה רוויה1,000הפקדה

בניה רוויה500תוקףתמל/1086קרית משהרחובותמרכז
נדרש הסכם גג מול הרשות 
המקומית; הפקעת קרקעות; 

פינויים; התחדשות עירונית

נדרש הסכם גג מול הרשות בניה רוויה646תוקף414-0671081רמת אהרון - ההגנהרחובותמרכז
המקומית

פורסםמר/70/2021בניה רוויה700הכנה 415-0713651מערברמלהמרכז

21,867



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

פורסםתא/93/2021דיור להשכרה159תוקףתמל/1046שכונת פארק איילון אור יהודהתל-אביב

פורסםתא/24/2021דיור להשכרה219תוקףתמל/1045 בני ברקתל-אביב

החלטה על 502-0692178מגדלי מנחם בגיןבת יםתל-אביב
מותנה בפינוי מחזיקיםבניה רוויה360הפקדה

פורסם  תא/92/2021בניה רוויה120תוקףגב/99טבנקיןגבעתייםתל-אביב

 מותנה באישור שינוי גבולות שיפוט - בניה רוויה600תוקףתמל/1068 הרצליהתל-אביב
באחריות משרד הפנים

פורסםתא/147/2021בניה רוויה733תוקףתמל/1082קריית שחקים הרצליהתל-אביב

פורסם  תא/67/2021דיור להשכרה243תוקףתמל/1023דרום תל השומררמת גןתל-אביב

 בניה רוויה220תוקףתמל/1023דרום תל השומררמת גןתל-אביב

 בניה רוויה100תוקףרג/1489תל השומר מערברמת גןתל-אביב

פורסםתא/45/2021בניה רוויה74תוקףתא/1/2494קרית שלוםתל אביב יפותל-אביב

שדה דב - מתחם תל אביב יפותל-אביב
פורסםתא/62/2021בניה רוויה1,592החלטה לאישורתמל/3001אשכול

שדה דב - מתחם תל אביב יפותל-אביב
פורסםתא/72/2021דיור להשכרה324החלטה לאישורתמל/3001אשכול

4,744



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

החלטה על 603-0625590בית משפטאשדוד ירושלים
מותנה באישור התכניתבניה רוויה613הפקדה

בניה רוויה1,332תוקףתמל/1062פארק לכישאשדוד ירושלים
מותנה באישור משרד הגנת הסביבה 

- חומרים מסוכנים 
)תנאי להיתר בניה(

 דיור מוגן240תוקףתמל/1062פארק לכישאשדוד ירושלים

בניה רוויה285החלטה לאישור603-0735282רובע הסיטי-הצעיריםאשדוד ירושלים
מותנה באישור התכנית. פתרון ביוב - 

אישור משרד הבריאות 
)תנאי להיתר בניה( 

דיור להשכרה440תוקף603-0704098רובע יג הצעיריםאשדוד ירושלים

פורסםים/129/2021דיור להשכרה705תוקףתמל/1006עיר היין מ7אשקלוןירושלים

נדרשת הרחבת הסכם הגג מול בניה רוויה2,000תוקףתמל/1048מתחם מ7 דרוםאשקלוןירושלים
הרשות המקומית

אשקלון, מ.א. חוף ירושלים
נדרשת הרחבת הסכם הגג מול בניה רוויה1,000תוקףתמל/1047מתחם מ/6אשקלון

עריית אשקלון ובפדיון הקרקע

בית שמש - ירושלים
 דיור מוגן230תוקףבש/181איזור תעסוקהרמת בית

בית שמש -ירושלים
 דיור מוגן150תוקף102-0066951אתר ד רמת בית

בית שמש -ירושלים
פורסםים/2021/141דיור מוגן200תוקף102-0082552 אתר ד4 רמת בית

פורסם יש/22/2021בניה רוויה263תוקף240/2/14/3/1אדם שלב גגבע בנימיןירושלים

פורסם יש/21/2021בניה רוויה94תוקף240/2/14/3/1אדם שלב גגבע בנימיןירושלים

מותנה בפינוי מסוף התחבורה ע"י בניה רוויה710התנגדויות101-0635938גבעת משואה - צפוןירושליםירושלים
הרשות המקומית

דרך חברון דרום - ירושליםירושלים
מותנה בהסכם כוללני מול הרשות בניה רוויה434תוקף101-0560805אמת המים

המקומית

הר נוף דרוםירושליםירושלים
פורסםים/95/2021בניה רוויה300הכנהמתאר 2000 )פי גלילות(

 בניה רוויה296תוקף101-0252379חניון אגד -צמת פתירושליםירושלים

הפקדה הסתיימה 101-0686790יפה נוףירושליםירושלים
מותנה באישור התוכנית בניה רוויה120הוגשו התנגדויות

מותנה בפדיון קרקע ובפינוי מוסד בניה רוויה260תוקף6036ליפתאירושליםירושלים
חינוכי ע"י הרשות המקומית

מתחם התחנה- ירושליםירושלים
החלטה על 101-0682849רכבת החאן

מותנה באישור התוכניתבניה רוויה450הפקדה

פורסםים/8/2021בניה רוויה250תוקף101-0317149פסגת זאב  ירושליםירושלים

פורסםים/7/2021בניה רוויה210תוקף101-0330498פסגת זאב  ירושליםירושלים

קטמונים - רח' ירושליםירושלים
פורסםים/82/2021בניה רוויה120תוקף4508וולאג'ה

לכיש, שפיר, קרית ירושלים
מותנה באישור התוכנית ובפדיון בניה רוויה1,000בהכנהתמא/2/72קרית גת מערבגת

קרקע

מותנה בביצוע בפועל של פתרון ביוב בניה נמוכה80תוקףמי/772בית מאירמ.א מטה יהודהירושלים

פורסםים/113/2021בניה נמוכה64תוקף5/199/03/6זהרמ.א. לכישירושלים

 בניה נמוכה70תוקףמי/במ/518אשדות מיכהמ.א. מטה יהודהירושלים

בניה רוויה507תוקף101-0261289המגרסהמבשרת ציוןירושלים

מותנה באישור שינוי גבולות באחריות 
משרד הפנים.

מותנה באישור תכנית לכביש חמד-
חוצבים בוועדה לתשתיות לאומיות  

מבשרת ציון - מבשרת ציוןירושלים
פינוי מפעלים וחומרים מסוכנים ע"י בניה רוויה233תוקף152-0390674מורדות מערביים

הרשות המקומית

בניה רוויה204תוקף152-0138727מחלף הראלמבשרת ציוןירושלים

מותנה בביצוע מסוף תחבורה - 
באחריות משרד התחבורה והרשות 

המקומית.
הסדרי פיתוח מול הרשות המקומית

 חשש לקרקע מזוהמת  בניה רוויה250תוקף152-0438994שטח הגולףמבשרת ציוןירושלים

פורסםיש/14/2021בניה רוויה178תוקף310/13אתר 01מעלה אפריםירושלים

נדרש הסכם פיתוח עם הרשות בניה רוויה500תוקף151-0434282ב-2צור הדסהירושלים
המקומית

בניה רוויה870התנגדויות151-0605931המע"רצור הדסהירושלים
צפי תוקף לתכנית 08/21. נדרש 

הסכם פיתוח עם הרשות המקומית 
ופתררון סוגיות ביוב ותחבורה 

קרית גת -חוות הזרע קרית גתירושלים
בניה רוויה246תוקף3/140/03/9- מתחמים 03 04

 דיור מוגן120תוקף61/102/02/18אתר 03קרית מלאכיירושלים

15,024



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

בניה רוויה136תוקףתמל/1027חורשת נוחאופקיםדרום

אופקים - אפיקי נחל אופקיםדרום
נדרשת העתקת קו מתח עליון ע"י בניה רוויה500תוקףתמל/1034תמל/1034

חברת החשמל

אופקים - אפיקי נחל אופקיםדרום
נדרשת העתקת קו מתח עליון ע"י בניה רוויה500תוקףתמל/1034תמל/1034

חברת החשמל

מותנה באישור תכניתבניה רוויה320עמידה בתנאי סף602-0847194שחמון 11אילת דרום

פורסם בש/31/2021דיור להשכרה140תוקף602-0868885שחמון 11אילת דרום

פורסםבש/35/2021בניה רוויה222תוקף605-0414896סיגליותבאר שבעדרום

מותנה בעמידה באבני דרך בהסכם בניה רוויה1,269תוקף605-0543108פסגת רמותבאר שבעדרום
הגג

מותנה בעמידה באבני דרך בהסכם בניה רוויה53תוקףתמל/1016רקפותבאר שבעדרום
הגג

מותנה בעמידה באבני דרך בהסכם בניה נמוכה68תוקףתמל/1016רקפותבאר שבעדרום
הגג

 בניה נמוכה84תוקף607-0166876מזרח אדימונהדרום

בניה רוויה1,157תוקף607-0166876מזרח אדימונהדרום

פורסםבש/65/2021בניה רוויה194תוקף146/03/25שכ' השחר )חב' ער(דימונהדרום

פורסםבש/61/2021בניה רוויה118תוקף127/03/26האופקירוחםדרום

מותנה באישור התכניתבניה רוויה438התנגדויות612-0581678האירוסיםירוחםדרום

מותנה באישור התכניתבניה נמוכה122התנגדויות612-0581678האירוסיםירוחםדרום

בניה נמוכה68תוקף612-0230854המכתשירוחםדרום

ירוחם -שכונת ירוחםדרום
בניה רוויה300תוקף127/03/26דרומית האופק

בניה נמוכה300תוקף615-0446211כרמית -שלב בכרמיתדרום

פורסםבש/100/2021בניה נמוכה297תוקף615-0446211כרמית -שלב בכרמיתדרום

בניה נמוכה300הפקדה619-0457366מניפה-שכונה דרומיתלהביםדרום

מותנה באישור התוכנית,
הרחבת מט"ש,

ביצוע מחלף באחריות משרד 
התחבורה מול הרשות המקומית 

נדרש הסדרי פיתוח מול הרשות בניה נמוכה500תוקף112/03/15יתירמ.א תמרדרום
המקומית ; סלילת כביש גישה לישוב

 בניה נמוכה200תוקף17/101/02/15/אמתחמים דרומייםמיתרדרום

מותנה באישור התכניתבניה רוויה62עמידה בתנאי סף613-0846345הגמל רה תכנוןמצפה רמוןדרום

מותנה באישור התכניתבניה נמוכה210עמידה בתנאי סף613-0620179מגשימיםמצפה רמוןדרום

פורסםבש/33/2021בניה רוויה132תוקף146/03/27שכונת נוגהמצפה רמוןדרום

שכונת רמון, מרכז מצפה רמוןדרום
פורסםבש/60/2021בניה רוויה74תוקף26/101/02/27אזרחי

מותנה בפדיון קרקעבניה רוויה1,000תוקףתמל/1051מעלות הנחלנתיבותדרום

נתיבותדרום
מתחם 10 נתיבות 

)רמות מאיר( כניסה 
צפונית ו

בניה נמוכה68תוקףתמל/1090

נתיבותדרום
מתחם 10 נתיבות 

)רמות מאיר( כניסה 
צפונית ו

מותנה בפדיון קרקעבניה רוויה700תוקףתמל/1090



שלבמס' תכניתפרויקט/שכונה ישובמרחב
הערות / חסמיםמספר מכרזיעודיח”ד לשיווק תכנוני

מתחמים 14-15 נתיבת נתיבותדרום
בניה רוויה500תוקףתמל/1040רמות יורם

נדרש הסכמת כלליות עם הרשות בניה נמוכה240תוקף148/02/24גבעה מזרחיתערדדרום
המקומית

פורסםבש/32/2021בניה רוויה149תוקף3/113/03/24יהושפטערדדרום

נדרש הסכמת כלליות עם הרשות בניה רוויה324תוקף3/130/03/24ראשוניםערדדרום
המקומית

 בניה נמוכה187תוקף610-0257675רובע 12 - ערדערדדרום

בניה נמוכה121תוקף611-0441378צפונית ג+דשדרותדרום

 בניה רוויה1,129תוקף611-0441378צפונית ג+דשדרותדרום

12,182


