
 

 הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות

 ולהשגות הציבור,

 1965-לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
החוק(, כי הוועדה הארצית  -, )להלן 19651-( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה6ג)76נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 

) ו' בטבת תשפ"א(, החליטה  2020בדצמבר  21מיום  24/2020לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 

 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים-/ א  65על העברת תכנית לתשתית לאומית, מספר 

 המחוזיות ולהשגות הציבור.(, להערות הוועדות התכנית -)להלן 

 :מקום התכנית

 ק"מ. 68-לאורך מסילת החוף, מצפון לתחנת לב המפרץ בחיפה ועד לחניון חנה וסע "שפיים", כ

 

 :מטרת התוכנית

הכפלת מסילת החוף לכל אורכה בנוסף למסילות הפרבריות הקיימות, על מנת לאפשר תוספת מסילות לרכבות 
ושיפור מהירות הנסיעה במסילת הברזל המהווה את השדרה המרכזית של רשת מהירות. הגדלת קיבולת הנסיעה 

 המסילות הארצית על מנת להתאימה לביקושים הצפויים ולעודד את הגברת השימוש בתחבורה ציבורית.

 שיפור הבטיחות לאורך הקו תוך הסדרת הפרדות מפלסיות.

 שדרוג  מסילות ותחנות קיימות 

 ת במקביל למסילה בין שפיים לנתניה.יצירת מסלול תחבורה ציבורי

 

 : עיקרי הוראות התכנית

 מסילה, מבני ומתקני דרך. -. ייעוד שטחים למסילות ברזל, דרכים, טיפול נופי, מתקנים הנדסיים, מפגשי דרך1

 . קביעת הוראות והטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.2

 . קביעת מבנים להריסה.3

 קביעת אמצעים והוראות לצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית, בעת ההקמה ולאחריה.. 4

 . קביעת הוראות למתן היתרי בניה, הרשאות, תכנון מפורט לפני ביצוע ולביצוע עבודות.5

 . קביעת מסילה/דרך לביטול והנחיות לשיקום.6

 . יעוד שטחים לדרך, לצורך מסלול תחבורה ציבורית.7

 

 :בתכנית ומקומם השטחים הכלולים

 : חיפה, מרכזמחוזות

אלונה, יישובי הברון, מורדות -כרכור, מנשה-חדרה, חיפה, חוף הכרמל, פרדס חנה: מרחבי תכנון מקומיים
 הכרמל, חוף השרון, נתניה, עמק חפר.

 

 :רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית
 

 מרחב תכנון עיריית חיפה

מספר 
 גוש

 סוג
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 1-5 19 חלק מוסדר 10729

 ,78 ,75 ,62-64 ,21-23 ,9-11 ,6-7 81-82 ,76 ,39-61 ,4-5 חלק מוסדר 10730
80, 99 

                                                 
 .157; התשס"ב, עמ' 307סח' התשכ"ה, עמ'   1

 



 

-25 ,22 ,19 ,16 ,13 ,10-11 ,6 ,3-4 31 ,28 ,20-21 ,14-15 ,7-9 חלק מוסדר 10734
27, 29-30, 32-33, 36 

 70-71 ,67 ,63 ,61 ,50 ,48 ,26 ,9 72-73 ,68-69 ,42 ,19-22 ,1-4 חלק מוסדר 10737

 20-23 ,15 ,8 ,1-2 24 חלק מוסדר 10739
 23-25 ,14 12 ,5-10 ,1-2 חלק מוסדר 10740
 76 ,52-54 ,30-35 ,22-23 ,17   חלק מוסדר 10741
 15-24 ,10-12   חלק מוסדר 10742

          
          

 מרחב תכנון מורדות הכרמל 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 10 ,2   חלק מוסדר 10569
 1   חלק מוסדר 10725

 ,52 ,50 ,47-48 ,45 ,42 ,40 ,35 ,33 חלק מוסדר 10727
54, 56, 58, 60 8-9, 22, 38 

 129 ,123 ,70 ,68 ,48 71-72 ,8-9 ,4-5 ,1 חלק מוסדר 10728
 26-27 ,18 ,14-16 ,6 24-25 ,19-20 ,9-13 חלק מוסדר 10729

          
          

 מרחב תכנון מ.א. חוף הכרמל 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 6   חלק מוסדר 10182
 2 1 חלק מוסדר 10191
 18 ,15-16 19 ,13 חלק מוסדר 10194
 65 ,35 ,28 1 חלק מוסדר 10195
 16 ,12 ,10 ,5-8 ,2 17 ,3 חלק מוסדר 10197
 9 ,6 ,4 8 ,5 חלק מוסדר 10198
 51 ,49 ,47 ,40 ,38 ,31-33 ,14 53-55 ,28 חלק מוסדר 10527
 18 19 חלק מוסדר 10528
 29 ,5 2 חלק מוסדר 10535
 2   חלק מוסדר 10536
 13-14 ,10-11 ,8 ,4   חלק מוסדר 10538

 260 ,256-257 ,27 חלק מוסדר 10541
17-22, 28, 87-93, 161, 172-175, 

183-188, 202-204, 255, 258-
259, 261, 271-272, 275-277 

 315-316 ,67 ,48 ,45 ,43 ,41 ,35 חלק מוסדר 10545

18, 47, 51, 56, 58, 81-95, 173, 
204, 225-228, 232-234, 240-
248, 323-328, 330-332, 334-
335, 340-344, 373, 375, 377, 

379, 381 

-51 ,47-49 ,44 ,42 ,29-30 ,16-27 חלק מוסדר 10548
52, 57-58, 61, 64, 67 

12-15, 31-35, 41, 50, 53-56, 60, 
65-66, 77, 79, 84, 88, 90, 92, 96, 

98, 100 

 62 ,53 ,28-30   חלק מוסדר 10551
 55 ,45-47   חלק מוסדר 10552
 29 ,26-27 ,22 ,9 ,3 32-33 חלק מוסדר 10568



 

 8-9 ,4-6   חלק מוסדר 10569
 27 ,18-19 ,5-7 10 ,1 חלק מוסדר 10587
 23 ,20 ,8 19 ,6-7 ,3 חלק מוסדר 10588
 18-19 ,14   חלק מוסדר 10673
 35 ,27 ,25 ,21 ,17 ,14 ,1 36 ,34 ,23 ,16 חלק מוסדר 10696
 44 ,36 ,13 ,9 ,2 46 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21 ,18 חלק מוסדר 10697

 ,66 ,58 ,56 ,50 ,47-48 ,15 ,8 ,5 ,3 95 ,87 ,71 ,64 ,44 ,40 ,36 חלק מוסדר 10704
68, 74, 76, 89, 91, 93 

 62 ,60 ,31 ,20 ,17 ,14 ,8 ,5 ,1 64 ,58 חלק מוסדר 10718

 ,52 ,39-40 ,35 ,14 ,10-11 ,6 ,3 חלק מוסדר 10719
54, 56, 58, 60, 62, 64 9, 16, 21, 24, 26, 28-30, 37, 50 

 38 ,34-35 ,17 40 חלק מוסדר 10724
 1   חלק מוסדר 10725
 35 45-46 ,42 ,37 ,34 ,1 חלק מוסדר 10939
 40 ,36 16 חלק מוסדר 10945

-55 ,41-42 ,34-35 ,13-14 ,11 ,2 57 ,43 ,40 ,1 חלק מוסדר 10946
56, 59, 64, 66 

 133 ,131 ,126   חלק מוסדר 10947
 81 ,76-78 ,73-74 ,65 ,36-47 79-80 ,61 ,56 חלק מוסדר 10948
 52 ,46-49 ,1 56 ,54 ,44-45 ,27 ,4 חלק מוסדר 10952
 37   חלק מוסדר 10955

 ,22-24 ,18-19 ,14-15 ,10-11 ,8 ,4 16 ,12 ,1 חלק מוסדר 10968
40, 46 

 17 ,8 ,4 22-23 ,5 חלק מוסדר 10972

-63 ,58-61 ,55-56 ,52 ,21 ,10-11 חלק מוסדר 10973
64 

9, 17-19, 23, 33, 41-42, 44, 51, 
57, 62 

 13 ,10-11 ,7 ,5 4 ,1 חלק מוסדר 10988
 17 ,12-14 ,4-7 18-21 ,15-16 ,10 ,8 ,3 חלק מוסדר 10991
 1-3   חלק מוסדר 10992

-77 ,75 ,73 ,38-44 ,35-36 ,9 ,7 89-90 ,72 ,66-70 ,37 חלק מוסדר 10995
78, 92, 96, 99 

 106 ,101-102 ,71 ,53-62   חלק מוסדר 11175
 30   חלק מוסדר 11300
 2-3   חלק מוסדר 12829
 2   חלק מוסדר 12830

          
          

 מרחב תכנון השומרון 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 חלק מוסדר 10161
121, 124, 127, 129, 135, 138, 
141, 144, 147, 150, 152, 166-

168 
18, 21, 28, 132, 154, 157, 160 

 ,94 ,91 ,88 ,85 ,42-43 ,37 ,26 ,23 חלק מוסדר 10163
97, 100, 108 

1, 30, 36, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 
76, 79, 82, 103, 106-107 

 32 ,28-29 41 ,30-31 חלק מוסדר 10164



 

 ,66-69 ,61 ,51-53 ,34-36 ,4-5 חלק מוסדר 10165
81-86 

2-3, 6-10, 31-33, 37-39, 49-50, 
54-55, 58-59, 62, 65, 70, 80, 87, 
94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116, 118, 

120, 127, 134-135 

   44 חלק מוסדר 10168
   31 חלק מוסדר 10170
   1 חלק מוסדר 10171
 53 69 ,2 חלק מוסדר 10172
 2   חלק מוסדר 10191
 68 ,65 ,58-59 ,55 ,2   חלק מוסדר 10195
 86 ,79 84 חלק מוסדר 10199
 35 ,32 ,18-20 ,1   חלק מוסדר 10200

 159 ,149 ,99 חלק מוסדר 10201
5, 10-13, 15-21, 25, 30-36, 39, 
41-46, 86, 98, 100-101, 124-

127, 146, 152, 157-158 

 ,46-52 ,31 ,26-29 ,20-23 ,3 ,1 69 ,24-25 חלק מוסדר 10202
55-56, 63, 66, 68 

   7 חלק מוסדר 10203
   66 חלק מוסדר 10204

 ,163-164 ,76-78 ,74 ,43 ,15 ,1-2 חלק מוסדר 10215
582 

80, 160, 162, 166, 277, 550, 576, 
580-581 

 5 ,2-3   חלק מוסדר 10220
 5 4 חלק מוסדר 10222
 82 ,63 ,57 ,48-52 68 ,56 חלק מוסדר 10948

          
          

 כרכור -מרחב תכנון מ.מ. פרדס חנה  

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 8 18 חלק מוסדר 10092
 2-3   חלק מוסדר 10093
 40 ,33 ,1 37 ,34 חלק מוסדר 10094
 41 ,35 ,18 ,13 ,7-8 12 ,6 חלק מוסדר 10095
   375-377 חלק מוסדר 10122
 4 28 חלק מוסדר 10124
 21 ,2   חלק מוסדר 12347
 37 ,34 ,24 ,21-22 ,8 ,6 25-27 ,9 חלק מוסדר 12409
 48 ,44 43 ,9 ,2 חלק מוסדר 12425
 54 ,50 ,29-30   חלק מוסדר 12427

          
          

 אזור מאגרי מנשה -מרחב תכנון גלילי  

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 13-15 ,4-5 1-2 חלק מוסדר 10092
 1   חלק מוסדר 10630
 2   חלק מוסדר 10655
 2   חלק מוסדר 10656
 5 ,2   חלק מוסדר 10659



 

 2   חלק מוסדר 10662
 1   חלק מוסדר 10663
 8 ,5-6 7 חלק מוסדר 10665
 1   חלק מוסדר 10120
 57   חלק מוסדר 12350
 108   חלק מוסדר 12424
 53-54 ,48 ,44 55 ,43 ,6 חלק מוסדר 12425
 54 ,50 ,29 3 חלק מוסדר 12427

          
          

 מרחב תכנון מנשה אלונה 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 הגוש

 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן

 81-83 ,3-4   חלק מוסדר 10019

          
          

 מרחב תכנון עיריית חדרה 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 חלקות בחלקןמספרי  מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 243 ,186 ,180 ,104 ,1 242 ,214 ,211 ,183-185 ,178 חלק מוסדר 10014
 27 ,24 ,21-22 ,17 ,14 33 ,18 ,15 חלק מוסדר 10015

-368 ,304-306 ,183 ,145 ,21-22 390 ,303 חלק מוסדר 10016
369 

 72 ,69 ,66 ,46   חלק מוסדר 10019

 ,59 ,56 ,53 ,51 ,48 ,45 ,43 ,41 ,6 חלק מוסדר 10021
62 

4-5, 38, 40, 50, 52, 54-55, 57-
58, 60-61, 63 

 56 ,54 ,48 ,1 55 ,51-52 ,49 חלק מוסדר 10026
 431 ,427-429 ,425 ,29 430 ,426 ,424 ,62 חלק מוסדר 10035

 חלק מוסדר 10049
287-288, 290-291, 293, 296-
297, 299, 310-311, 313, 316, 

361, 406, 434 

139, 143, 262, 279, 281-282, 
284-285, 294, 300, 303-304, 
307, 312, 347-348, 354, 360, 

366-369, 446 

 65-66 ,62 ,60 ,34 ,15 ,6 67-72 ,63-64 ,16 ,12-14 ,7 ,5 חלק מוסדר 10050
   12 ,10 ,6 ,4 חלק מוסדר 10051

 ,34-38 ,21 ,17-19 ,12-13 ,1-10 46 חלק מוסדר 10053
40-41, 44, 47, 49-50 

 231 229-230 ,222-223 חלק מוסדר 10054

-137 ,132-134 ,117 ,111-115 ,87 חלק מוסדר 10571
139, 142-143 

8, 54, 56-58, 83, 90, 92, 104, 
109, 116, 122, 127, 129, 141, 

150-151, 154, 156-157 

 237 ,234 ,229 ,223 ,219 ,11 240 ,238 ,235 ,231-232 ,12 חלק מוסדר 10572

 ,88 ,86 ,68 ,64 ,47 ,39-42 ,30 ,15 100 ,34-35 ,26 חלק מוסדר 10574
90, 92, 94, 96, 150 

 34 ,26 33 ,30-31 ,27 חלק מוסדר 10577
 100 ,84 ,40 ,34 ,19 39 ,35-37 חלק מוסדר 10580
 52-53 ,46 ,38 ,34 ,30 ,26 ,11 44 חלק מוסדר 10583
 21 ,19 ,14 ,11 18 ,15 ,12 חלק מוסדר 10585
 91 ,80 85 חלק מוסדר 12729
 63 ,55-56 ,34   חלק מוסדר 12798

          



 

 מרחב תכנון מ.א. עמק חפר 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 50 ,45 ,41 ,38 ,35 ,32 ,29 ,26 ,18 44 חלק מוסדר 8229

 1   חלק מוסדר 8281
 40 ,34-35   חלק מוסדר 8284

 חלק מוסדר 8295

70-71, 78-79, 83-84, 88-89, 92-
93, 96-97, 100-101, 107-108, 
116, 126, 128, 130, 132-133, 

136, 139, 144, 147, 150 

43, 67, 105-106, 140 

 חלק מוסדר 8296
25, 69, 71, 74, 76, 79, 82, 84, 

87, 89, 92, 94, 98-99, 101, 104, 
106-107, 111-113, 115 

19, 66-67, 72, 77, 85, 90, 95, 
102, 108, 114, 117, 119, 127, 

130 

 58 ,56 ,18-25 ,6 62-65 ,59 ,5 חלק מוסדר 8298
 49 ,46-47 ,42-43 ,36 ,34 ,10 27 ,24 חלק מוסדר 8317

 חלק מוסדר 8343

53, 65, 67-68, 70-71, 73-74, 76-
77, 79, 83, 85-86, 88-89, 91-92, 

94, 97-98, 100-101, 103-104, 
106-107, 109, 112-113, 116 

5-12, 25-38, 56, 61, 80, 82, 95, 
110, 115, 118 

 חלק מוסדר 8349
10, 12, 117, 119, 124, 126-127, 

129, 140, 147, 151, 186-187, 
190, 192-193, 195, 201 

6, 11, 15, 26-28, 61-62, 102, 
108, 113, 130, 132, 142, 144, 
149, 153, 182, 184, 198, 200, 

202 

 ,54 ,51 ,43-44 ,41 ,36 ,31 ,26 ,23 47 ,38 ,34 ,32 ,28 ,25 חלק מוסדר 8350
58-59 

 16 ,9-10 ,7 ,4 13 ,8 חלק מוסדר 8352

 ,110 ,108 ,100 ,67 ,64 ,61 ,58 חלק מוסדר 8353
114, 123-126 

54, 56, 59, 62, 77, 97, 102, 113, 
119 

 1-2   חלק מוסדר 8386
 7   חלק מוסדר 8387
 18 ,16 ,6 9 ,5 חלק מוסדר 8388
 11-14 ,7 6 חלק מוסדר 8393

          
          

 מרחב תכנון עיריית נתניה 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 ,360 ,349-351 ,84 ,81-82 ,55 ,52 חלק מוסדר 7933
371, 384, 390-392 

73, 78, 80, 85, 112, 347, 367-
368, 372, 385-386 

-94 ,80-81 ,78 ,74 ,65 ,47-50 ,19 92 ,82 ,25 ,22 ,20 ,15-16 חלק מוסדר 7934
95, 97 

 18 ,16 ,12 ,4 13-14 ,11 ,9 חלק מוסדר 7946
 9 15 ,8 חלק מוסדר 7947
 67   חלק מוסדר 7961
   79 ,65 ,62 ,59 ,56 ,53 חלק מוסדר 8229

-466 ,463 ,459-460 ,220 ,50 ,26 חלק מוסדר 8232
467 

8-9, 27, 36-39, 47-49, 51, 218, 
457, 462, 465, 476 

 421   חלק מוסדר 8233



 

 ,169 ,152 ,106 ,34 ,24 ,15 ,13 חלק מוסדר 8234
174-175, 177, 180-181, 189, 193 

32-33, 99-100, 107-109, 111, 
159, 167, 171, 179, 194 

 93 ,60 ,40 ,5-6 ,3   חלק מוסדר 8235

 ,58 ,52 ,39-40 ,35-36 ,17 ,5-6 63 ,59 ,55 ,48 ,46 חלק מוסדר 8237
60, 95, 103, 116 

 חלק מוסדר 8239
16, 58-65, 74, 99, 101, 103, 105-

106, 108-110, 119, 122, 127, 
172-176 

21, 54-57, 71, 73, 75, 84, 95, 
113, 125-126 

-105 ,99 ,96 ,72-73 ,22 ,17-18 111-124 חלק מוסדר 8243
107 

 198 ,153 ,128 ,55 ,52 ,41 45-46 ,42 ,38-39 ,36 ,33 חלק מוסדר 8284
 83-84 ,71   חלק מוסדר 8965
 36 ,29-30 31-32 חלק מוסדר 9086
 3-8 2 חלק מוסדר 9901
 15 ,5-6 4 חלק מוסדר 9902
 5-7 4 חלק מוסדר 9903
 8 ,6 5 חלק מוסדר 9904

          
          

 מרחב תכנון מ.א. חוף השרון 

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל  /חלק 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן הגוש

 42 ,39 ,36 ,26 ,9 34 ,32 ,14-16 ,11 ,8 ,4-5 חלק מוסדר 7684
 12-13 3-4 חלק מוסדר 7687
 24-27 ,14   חלק מוסדר 7693

-23 ,20-21 ,17-18 ,14-15 ,12 ,9 חלק מוסדר 7697
25 10-11, 16, 26, 29 

 41-44 ,37-39 ,19 46 ,35 ,21 חלק מוסדר 7700
 46 ,43-44 22 ,19 ,14 חלק מוסדר 7701
 16 ,4   חלק מוסדר 7946

 ,113 ,110 ,73 ,71 ,63 ,53-59 ,21 117 ,106 ,72 ,47-51 ,9 חלק מוסדר 7957
116, 124 

 20 ,10-11 ,8 9 ,1 חלק מוסדר 8931
 12 ,10 ,3-6 9 חלק מוסדר 8932
 23 ,16 ,14 ,12   חלק מוסדר 8933
 52 ,21 ,19 17 חלק מוסדר 8935
 91 ,87 ,18 ,11-15 ,5-9 ,2-3 20 חלק מוסדר 8957
 4-8   חלק מוסדר 8962
 68 ,60 ,42-43   חלק מוסדר 8965
 39 ,9-23 ,2 33 ,3 חלק מוסדר 8967
 31 ,17 ,13-15 29 ,26 ,20 חלק מוסדר 8968
 53-54 ,51   חלק מוסדר 8971
 71-73 ,59 75 חלק מוסדר 9145

 

בקו כחול, במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין  הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
 המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

 

 



 

 הגשת הערות והשגות:
לחוק להגיש התנגדות לתכנית,  100כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 

ימים מיום פרסום  60יש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להג
תשתיות לאומיות, עם העתק למשרד הוועדה המחוזית  הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של

 לתכנון ולבניה במחוז חיפה ומרכז, לפי העניין. 
טופס מקוון בכתובת האינטרנט: הפניה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותעשה באמצעות 

https://bit.ly/2NdBtu8 
 ltashtiyot@iplan.gov.i-ti: או בכתובת הדוא"ל 

 . או בכתב למשרדי הוועדה

 . פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. אין צורך בצירוף תצהיר עו"ד

בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך, בפנייה, יש לציין פרטים מלאים  מידהמשיגים יזומנו לשימוע 
 ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

 עיון במסמכי התכנית:
באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית 

https://bit.ly/3shA1WK 

 https://www.rail.co.il/development/pages/statutory_plan.aspxוכן באתר האינטרנט של רכבת ישראל : 

 *התסקיר המלא מופיע באתר רכבת ישראל. באתר מינהל התכנון מופיע מלל התסקיר בלבד.

 ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

 

 ומיות( הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לא1)

 , ירושלים12כתובת:  רח' בית הדפוס 

 ltashtiyot@iplan.gov.i-ti: דוא"ל 0747578208טלפון: 

 https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal אתר הועדה לתשתיות לאומיות:

 

 ( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז2)

  72430מיקוד  91רמלה, שד הרצל  כתובת:

  tichnun@iplan.gov.il-Merמייל:   0747697393טלפון: 

 

 ( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה:3)

 33095א' קרית הממשלה חיפה  15רחוב פל ים  כתובת:

  ElenaMa@iplan.gov.ilמייל: 0747697275 טלפון:

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה4) 

 38100חדרה  9לל יפה כתובת: ה

  h@Hadera.muni.il-mazkirutמייל:  6303728-04טלפון:

 

   ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה5)

 , חיפה3כתובת: רחוב ביאליק 

 YehuditM@haifa.muni.il מייל :  04-8356806/7 טלפון: 

 

   ית לתכנון ולבניה חוף הכרמל( הוועדה המקומ5)

 04-8136213טלפון: 30860כתובת: עין כרמל 

https://bit.ly/2NdBtu8
mailto:ti-tashtiyot@iplan.gov.il
https://bit.ly/3shA1WK
https://www.rail.co.il/development/pages/statutory_plan.aspx
mailto:ti-tashtiyot@iplan.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal
file://///mtm-fs01/home/danielg/m2000bak/Mer-tichnun@iplan.gov.il%20
mailto:ElenaMa@iplan.gov.il
mailto:mazkirut-h@Hadera.muni.il


 

  iafa@mordotcarmel.orgמייל :

 

 כרכור-( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה6)

 077-9779903טלפון: 37000כרכור -פרדס חנה 20כתובת: דרך הבנים 

  karkur.muni.il-hanna-m.pnina@pardesמייל:

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה7)

 04-6177307,     טלפון:37845כתובת: ד.נ חפר 

 michalv@menashe.co.il מייל:

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ישובי הברון8)

 04-6305522טלפון: 30950זיכרון יעקב  54כתובת: המייסדים 

  habaron.org.il-olgak@vaadaמייל:

 

 ( ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל9)

 04-8676296ן:טלפו 33093חיפה  2כתובת: כורי 

  handasa@hcarmel.org.ilמייל: :

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון10)

 09-9596505טלפון: 60990כתובת:  שפיים 

  hasharon.co.il-handasa@hofמייל:

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה11)

 09-8603170טלפון: 42439נתניה  6כתובת: הצורן 

  https://www.netanya.muni.ilמייל:

 

 ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר12)

 09-8981657טלפון: 40250כתובת:  מדרשת רופין 

  Rachel@hefer.org.ilמייל:

 

 

 

 
 שלומי הייזלר

 
 יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
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