
הנחיות נוספות בת.ב.ע / תוכניות הקצאה ושינוי יעוד לעתידשטח לזכויות מגרש חלקהגוש מספר רחוב שכונה

מבנה ציבור6138209114828קנאיםטללים1

3821030300373א 44יהודהאבישור2

המגרש מיועד למבני ציבור אך משמש כיום כגן ציבורי ומתוכנן לשינוי יעוד 

לשצ"פ בגלל מחסור בשטחי שצ"פ באזור.

1,247ב938235385תפוחחלמיש3

גן ילדים 2 כיתות ומעון ילדים. המגרש משמש כיום כגן ציבורי ומתוכנן 

לשינוי יעוד לשצ"פ בגלל מחסור בשטחי שצ"פ באזור.

מיועד להקמת גן ילדים 2 כיתות290ב 1438234323אתרוג חלמיש4

27382013908290בן יאיר יעלים5

המגרש משמש כיום כגן ציבורי ומתוכנן לשינוי יעוד לשצ"פ בגלל מחסור 

בשטחי שצ"פ באזור.

3821820907579--------------לבאות6

המגרש משמש כיום כגן ציבורי ומתוכנן לשינוי יעוד לשצ"פ בגלל מחסור 

בשטחי שצ"פ באזור.

3821821906563--------------לבאות7

המגרש משמש כיום כגן ציבורי ומתוכנן לשינוי יעוד לשצ"פ בגלל מחסור 

בשטחי שצ"פ באזור.

חטיבת ביניים + מרכז מדעים.938256190511,782שאול המלך יהושפט8

חטיבת ביניים.338256490414,559שאול המלך יהושפט9

אולם ספורט.103825739086,784ירושליםיהושפט10

חטיבה עליונה.233825759149,948שאול המלך יהושפט11

קונסרבטוריון +אודיטוריום.63825799072,517ירושליםיהושפט12

מכללה, מוסד ציבורי.13825959095,436יותם המלךיהושפט13

אזור בניה ציבורית.183826015916785יותם המלך יהושפט14

במגרש זה תותר מבנה רב תכליתי לשימוש ציבורי ומסחרי.2838257119012,843קנאיםיהושפט15

בנייני ציבור.2538257129131,670דוד המלך יהושפט16

מבנה ציבור מיועד למועדון בית חם לנערה16924חלק 153825615דוד המלך יהושפט17

מיועד לבנית בית כנסת רפורמי "שירה חדשה"1138258169121,198אחז המלךיהושפט18

38102500פיקטיביחברוןמרכז19

 500לפי תב"ע 

מגרש מיועד לבניין העירייה33/101/02/2416,974

38102500פיקטיביחברוןמרכז20

 501לפי תב"ע

מגרש מיועד לגנזך המדינה33/101/02/2434,123

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד'.39382402529281,202דוכיפתמעוף21

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד'.56382402539531,136דוכיפתמעוף22

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד'.338239377081,477סיסמעוף23

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד'.42382391059202,446סלעיתמעוף24

253823861938694עפרונימעוף25

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד'. 

המגרש משמש כיום כחורשה ומתוכנן לשינוי יעוד לשצ"פ בגלל בעיות 

נגישות.

ריכוז מגרשים פנויים תוכניות הקצאה ושינוי יעוד לעתיד 



ייבנו מבני ציבור2382382002B9475,271סלעיתמעוף26

ייבנו מבני ציבור2382382001A9473,869סלעיתמעוף27

593823716095012,446זמירמעוף28

הקמת מבנה ציבור כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, בתי כנסת וכד' 

המגרש משוריין עבור מוסד השכלה עירוני תיכוני (מכללה וכו')

1638239211918983תורמעוף29

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מועדון לקשיש ו/או כל מוסד אחר שאין 

בקיומו הפרעה למגורי השכנים.

382371619271,931א12אגמיםמעוף30

הקמת מבני ציבור כגון: גני ילדים, מועדון לקשיש ו/או כל מוסד אחר שאין 

בקיומו הפרעה למגורי השכנים.

323877722780אגםגבים ונשר31

מיועד ל: גני ילדים, מועדון נוער, מועדון לקשיש ו/או כל מוסד אחר שאין 

בקיומו הפרעה למגורי השכנים.

2738777331,106אגםגבים ונשר32

מיועד ל: גני ילדים, מועדון נוער, מועדון לקשיש ו/או כל מוסד אחר שאין 

בקיומו הפרעה למגורי השכנים.

930חלק 71387772008911קנאיםגבים ונשר33

המגרשים המיועדים לבנייני ציבור יישמשו ליעודים הבאים: גני ילדים, 

תחנות אם וילד, בתי כנסת וכן כל סוג של מוסד אשר לדעת מהנדס 

הוועדה המקומית אינו גורם מטרדים לסביבת המגורים הסמוכה/משוריין 

להמשך להמשך התפתחות מרכז יום לקשיש.

4038242185M1467אשדגבים ונשר34

המגרשים המיועדים לבנייני ציבור יישמשו ליעודים הבאים: גני ילדים, 

תחנות אם וילד, בתי כנסת וכן כל סוג של מוסד אשר לדעת מהנדס 

הוועדה המקומית אינו גורם מטרדים לסביבת המגורים הסמוכה.

510022,012אשדגבים35

המגרשים המיועדים לבנייני ציבור ישמשו ליעודים הבאים: גני ילדים, 

תחנות אם וילד, בתי כנסת וכן כל סוג של מוסד אשר לדעת מהדנס 

הוועדה המקומית אינו גורם מטרדים לסביבת המגורים הסמוכה.

36

מבוא שקד הרדוף 

382266360014,418-----------חצבים ורותם

האזור מיועד לבתי ספר יסודי לכל השכונות הסמוכות מוסדות חינוך 

וקהילה בריאות ומועדונים/ לא להקצאה. נמצא בתהליכי רה-תכנון של 

גבעת כידוד

37

מבוא שקד הרדוף 

תותר בניית מבני ציבור כגון: גן ילדים, מעון, בית כנסת, מקווה, מועדון.838248326031,473יסמיןחצבים ורותם

38

מבוא שקד הרדוף 

2738214249071,317נוףחצבים ורותם

יבנה בהתאם לתוכנית מפורטת שתוגש בעתיד לאישור הוועדה המיוחדת 

לבנייני ציבור, מסחר, שצ"פ ואפשרות מגורים בקומות העליונות.

39

מבוא שקד הרדוף 

2938214259081,348נוףחצבים ורותם

יבנה בהתאם לתוכנית מפורטת שתוגש בעתיד לאישור הוועדה המיוחדת 

לבנייני ציבור, מסחר, שצ"פ ואפשרות מגורים בקומות העליונות.

איזור בנייה ציבורית.1,969חלק 13382204727צברשכונת ראשונים40

איזור בנייה ציבורית.1,000---------3822022-----פלמ"חשכונת ראשונים41

איזור בנייני ציבור וכן משרדים מלון שירותים עירוניים.749חלק 38220161-----פלמ"חשכונת ראשונים42

איזור בנייני ציבור וכן משרדים מלון שירותים עירוניים.722חלק 38220172-----פלמ"חשכונת ראשונים43

איזור בנייני ציבור וכן משרדים מלון שירותים עירוניים.886חלק 38220183-----פלמ"חשכונת ראשונים44

איזור בנייני ציבור וכן משרדים מלון שירותים עירוניים.1,067חלק 38220154-----פלמ"חשכונת ראשונים45

איזור בנייה ציבורית.38220193008,991-----פלמ"חשכונת ראשונים46



אזור בניה ציבורית מיועד לבית מזור203821150192732רענןשכונת ראשונים47

אזור בניה ציבורית מיועד לבית מזור183821153193702רענןשכונת ראשונים48

אזור בניה ציבורית מיועד לבית מזור163821154193706רענןשכונת ראשונים49

אזור בניה ציבורית מיועד לבית מזור5938211491702,537פלמ"חשכונת ראשונים50

מיועד לגן ולבית ספר של משרד החינוך32834310240071,413ענבליםרננים ונעורים51

33824310340011,510ניגוניםרננים ונעורים52

המגרשים מיועדים להקמת בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום, בתי-כנסת 

וכדומה.

1738243204340101,205מיתררננים ונעורים53

המגרשים מיועדים להקמת בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום, בתי-כנסת 

וכדומה.

70382441014005101ניגוניםרננים ונעורים54

המגרשים מיועדים להקמת בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום, בתי-כנסת 

וכדומה.

583824310645011,366ענבליםרננים ונעורים55

המגרש מיועד למבנה ציבורי מיוחד כגון: מועדון נוער, מועדון קשישים או 

כל סוג מבנה ציבורי אחר שינצל את המיקום הטופוגרפי המיוחד של 

המגרש.

מבנה ציבור מיועד למפעל רב נכותי4,279חלק 17382204327צברנעורים56

38999222,600-------------אזור בתי המלון57

מרכז טיפולים ומרפאה מרכזית מרכז אומניות (צילום הסרטה, פיסול וכד') 

מרכז מבקרים מרכז לימודי לנושאי מדבר ארכיאולוגייה טבע וכד'

3899941412,000-------------אזור בתי המלון58

מרכז טיפולים ומרפאה מרכזית מרכז אומניות (צילום הסרטה, פיסול וכד') 

מרכז מבקרים מרכז לימודי לנושאי מדבר ארכיאולוגייה טבע וכד'

3899952522,000-------------אזור בתי המלון59

מרכז טיפולים ומרפאה מרכזית מרכז אומניות (צילום הסרטה, פיסול וכד') 

מרכז מבקרים מרכז לימודי לנושאי מדבר ארכיאולוגייה טבע וכד'

38999535327,000-------------אזור בתי המלון60

אמפיתאטרון למופעים של עד לכ-30,000 (בשטח מינ' של 25.0 ד') 

חניה, במה, שירותי במה, מזנונים ושירותים לקהל. כנדרש לתכנון 

האמפיתיאטרון יתלווה סקר אקוסטי. תנאי להוצאת היתר בניה 

לאמפיתיאטרון הוא מילוי כל הנדרש ע"פ הסקר, על מנת למנוע פגיעה 

במגרשים שונים.


