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  תכנון רב שנתי
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 תכנון רב שנתי לפי פעימות  

 ספירה 4פעימה  3פעימה  2פעימה    1פעימה 

 2019 ספטמבר 2019מרץ  2018 2017 מחוז

 93 35 18 30 10 צפון

 15 - - 15 - אביב תל

 40 14 14 9 3 דרום

 21 - 11 7 3 *ירושלים-י"מנח

 30 - 17 10 3 חיפה

 56 9 21 24 2 מרכז

 255 58 81 95 21 ספירה



 הרשותירשויות בתהליכי התכנון 
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 (רשויות 21) 1פעימה 

 נצרת עלית

 מעלות תרשיחא

 טמרה

 כאוכב

 ירכא

 אר'מג

 טבעון בוסמת

 נוגיאדת בועינה

 ת'ג -ינוח

 אבו סנאן

 רמלה

 צורן-קדימה

 אופקים

 שער הנגב

 אשדוד

 ירושלים מערב העיר

 מבשרת ציון

 מעלה אדומים

 ביאליק קרית

 טירת הכרמל

 גת

 (רשויות 95) 2פעימה 

 אליכין כרמיאל
 מגדל העמק גוש עציון

 אן'גבית  אפרת כפר סבא גליל תחתון

 כאבול אפרייםמעלה  לוד עפולה

 נחל שורק עמק יזרעאל
 אלכרום ד'מאג בית שמש

 עילוט בקעת הירדן ראשון לציון טורען

 חנאדיר  הר אדר רעננה שפרעם

 שיבלי ירושליםמזרח  חבל יבנה מזרעה

 רמת השרון חיפה טייבה יפיע

 באר טוביה פרדס חנה בני עייש זרזיר

 גבעת שמואל דל שאמס'מג
 אום אל פחם

 דימונה

 כסייפה מעלה עירון גדרה רמת הגולן

 אשקלון מוצקין קרית גדרות כפר ורדים

 חוף אשקלון חדרה גזר עכו

 שדרות אור עקיבא אורנית נהריה

 נתיבות בנימינה ברנר בוקעתה

 שגב שלום מנשה. א.מ פרדסיה שעב

 חולון חריש שוהם נצרת

 חוף השרון אור יהודה אריאל איכסאל

 כפר שמריהו אזור יהוד ראמה

 נתניה בני ברק כוכב יאיר כעביה

 פתח תקווה בת ים כפר ברא צפת

 אונו קרית גבעתיים אלקנה טבריה

 כפר יונה יוקנעם עילית
 רמת גן הרצליה

 תל אביב יפו

 באר שבע

 רכסים 

( רשויות 81) 3פעימה   

עקרון קרית אלעד נשר אילת  

 קרני שומרון אלפי מנשה עוספיא בני שמעון

אילותחבל   ראש העין בית דגן ערערה 

 תל מונד גזר פרדיס יואב

אתא קרית ירוחם בטוףאל  גן יבנה   

טבעון קרית לכיש  

'בוסתן אל מארג גן רווה  

ים קרית מיתר  גליל עליון גני תקווה 

 הגלבוע דרום השרון אלונה מרחבים

אל זרקא סר'ג נווה מדבר סמיע כסרא הוד השרון   

כנאכפר  זמר חריש עומר  

 כפר מנדא חבל מודיעין בית אל ערבה תיכונה

אריה-בית ערד  כפר תבור טירה 

גת קרית  מגידו יבנה גבעת זאב 

אל כרמל דאלית  גוש עציון 

 מטה אשר כפר קאסם

זבולון. א.מ  מסעדה לב השרון מגילות 

 מודיעין באקה אל גרביה

+ שומרון . א.מ

 שערי תקווה

 משגב

ה"בסמ ור'סג מזכרת בתיה מטה בנימין   

 מטה יהודה זיכרון יעקב

שדות )עמק לוד 

(דן  

 עלבון

.ארבע. ק כפר קרע  עמק הירדן קדומים 

 עראבה קלנסווה אבן יהודה רינה

 קצרין

 

 


