
 

 

 

 

 1965 -פרסום על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים

 

 תכנית מתאר מקומית  הפקדתהודעה בדבר 
 

 
 לפרטים נוספים    

 עדכון  -קיבוץ שריד 

 

 254-0695247:פר תכנית מס

 התכניתקידום שלבי 

 תכנית ומקומם בלים והשטחים הכל 
 קיבוץ שריד 

 

 ישוב: שריד רחוב:.
 גושים וחלקות: 

 מוסדר: 
 .24, 23, 21, 20, 19חלקות במלואן:  17286גוש: 
,  28, 25, 22, 18, 17, 9, 8, 7, 4חלקי חלקות:  17286גוש: 

30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36. 
 .78, 77, 75, 35חלקי חלקות:  17414גוש: 
 .12חלקי חלקות:  17459גוש: 

 מטרת התכנית
יח"ד    400יצירת מסגרת תכנונית להסדרת פריסת יעודי קרקע בתחום הקיבוץ והרחבתו לסה"כ  

 יח"ד קטנות/זמניות.  100-ו
 נושאים עיקרים בתכנית 

 
 עיקרי הוראות התכנית 

 א.  שינוי יעוד ממגורים, לשבילי הולכי רגל, דרכים, חניות, שטח פרטי פתוח, למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים.  
 ב. שינוי יעוד משטח למבני משק לשטח לתעשיה. 

 צועת תשתיות.  ג. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לר
 ד. שינוי יעוד משטח לרצועת תשתיות לאזור מגורים, דרך,שפ"פ, שטח ספורט ולשטח מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים. 

 ה. חלוקת אזור המגורים כבסיס לחלוקה מפורטת למגרשים בהמשך והגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ. 
 ו. הגדרת מגרשים למבני ציבור וקהילה, מוסדות ציבור, שטח ספורט ושטחים פרטיים פתוחים.  

 ז. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה והגדרת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ. 
 ח. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח השטח. 

 ט. קביעת מתחמים מבונים ונופיים וכן מבנים לשימור והוראות עבורם.  
 י. קביעת הנחיות סביבתיות. 

 
 

 הגשת התנגדויות
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, להגיש התנגדותימים מפרסום  60אה עצמו נפגע ע"י התכנית רשאי בתוך  וכל הר

 די הועדה המקומית.  עם העתק למשר לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה,
   או בכתב למשרדי הוועדה.  za-tichnun@iplan.gov.il הפניה תעשה באמצעות כתובת הדוא"ל 

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה  במשרדיניתן לעיין במסמכי התכנית, באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון, 
-04טלפון: 18120ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,   עפולה  ובמשרדי 074-7697474טלפון:  1753005נוף הגליל  29יצחק 

6429660 
 

 ערן ניצן 

 שם התכנית 
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 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 צפון   מחוז


