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 - חשיפה מיוחדת -
 :את פתרון שתי המדינות קוברים

 במשרד השיכון מתכננים תכניות לקליטת רבע מיליון מתנחלים חדשים 
 2015ר מבדצעקב התנחלויות, שלום עכשיו, צוות מ

 

 

  ממידע רשמי שהתקבל ממשרד השיכון בעקבות עתירת שלום עכשיו לפי חוק חופש המידע

לקליטת רבע מיליון מתנחלים חדשים בשטחים. משרד השיכון מכין תכניות עולה כי 

, כמחציתן בהתנחלויות מבודדות יחידות דיור חדשות 55,548התכניות כוללות הקמת 

 .התנחלויות חדשות ממזרח לגדרממזרח לגדר ההפרדה, כולל הקמת שתי 

  ביטל נתניהו מכרז לתכנון עשרות אלפי יחידות דיור  2013במידע נחשף כי לאחר שבנובמבר

יחידות  8,372שנה לאחר מכן שכר משרד השיכון אדריכלים לתכנון , E1-בהתנחלויות וב

נחשב  ממזרח לירושלים 1Eאזור  ועוד אלפי יחידות בהתנחלויות נוספות. E1דיור באזור 

  לפצצה מדינית שנועדה לחסום אפשרות של רצף טריטוריאלי במדינה פלסטינית עתידית. 

  מלבד תכניות עתידיות, שצריכות לעבור אישור במוסדות התכנון וכפופות לאישור של הדרג

יחידות דיור  4,054-במימון תשתיות להמדיני, משרד השיכון משתתף בימים אלה 

, ומכין תכניות חלויות מבודדות ממזרח לגדר ההפרדהמהן בהתנ 70%בהתנחלויות, 

 מהן ממזרח לגדר ההפרדה.  64%יח"ד,  3,786מפורטות לביצוע מיידי של 

 

 
 חומר שהתקבל ממשרד השיכון
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 : הקדמה

 בבקשה לפי חוק חופש המידע לקבל את רשימת כל הפרוייקטים משרד השיכוןלפני שנתיים פנתה שלום עכשיו ל

מתשובה, ורק לאחר שהוגשה  ימנעות. לאחר שנתיים של ה2015 - 2012, בין השנים של המשרד בהתנחלויות

לשלום עכשיו ערימה של  משרד השיכוןהעביר , ע"י עו"ד אמילי שפר מן ומוריה שלומות עתירה לבית המשפט

 פרטי מידע. 1,000-למעלה מעמודים ובהם טבלאות עם  200-קרוב ל

בהתנחלויות בסך משרד השיכון שוקד על פרוייקטים כי וב עם מידע ממקורות אחרים, מלמד מידע זה, בשיל

  .₪מיליון  330-למעלה משל 

 

  

 . "זה על לשמוע מוכן לא אני .1E שאין אריאל לאורי תגיד" - ושבוטל יםהמכרזא. 

לתכנון עשרות אלפי יחידות דיור בהתנחלויות ובכלל זה  פירסם משרד השיכון שלושה מכרזים 2013באוקטובר 

ובגבעת עיטם. חשיפת המכרזים עוררה סערה ציבורית, שבעקבותיה דרש ראש הממשלה משר  1E-תכניות ב

שנתניהו נזף בשר השיכון, ואמר למזכיר הממשלה: "תגיד לאורי אריאל שאין  בעיתונות דווחהשיכון לבטלם. 

E1 ."אני לא מוכן לשמוע על זה . 

-יכון מתכננים לתכנון ב, שכר משרד הש2014מהמידע שנמסר לשלום עכשיו ממשרד השיכון עולה כי בנובמבר 

E1 בהליך של פטור ממכרז. במשך הזמן גם נשכרו אדריכלים לתכניות רבות שהופיעו במכרזים שבוטלו. בין ,

 השאר נשכרו אדריכלים לתכנון בגבעת עיטם, נוקדים, תקוע, מעלה עמוס, בת עין ועוד. 

 

 

 E1מידע על תכניות באזור 

 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2163926
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2163926
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
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 בהתנחלויותמשרד השיכון של תכניות . ב

 11,543 .יחידות דיור בהתנחלויות 55,548-לחדשות שוקד על הכנת תכניות  משרד השיכון -. תכנון לעתיד 1

ממערב  (33%יחידות ) 18,723-ו ;ממזרח לגדר ההפרדה E1 ;25,282 (46%)-באזור מעלה אדומים ו( 21%מתוכן )

, עתידיותמדובר בהכנת תכניות שובים עירוניים. לא מעט התנחלויות מבודדות קטנות מתוכננות לגדול לילגדר. 

החל מתכניות שלד עקרוניות וראשוניות דרך תכנון מפורט וכלה בתכניות שכבר  –בשלבים שונים של עבודה 

יש לציין שלא מדובר בתכניות שניתן לבנות על פיהן כבר עכשיו, והן נמצאות בהליך אישור במוסדות התכנון. 

, שכל שלב שבו כפוף לאישור שר הבטחון. רק לאחר האישור על ידי אישור סטטוטורילעבור תהליך צריכות 

 מוסדות התכנון ניתן להתחיל בבנייה.   

 

 יח"ד 3,786תכניות ביצוע עבור  משרד השיכוןף על התכניות העתידיות, מכין בנוס –. תכניות לביצוע מיידי 2

 ממערב לגדר ההפרדה. ( הן 36%יח"ד ) 1,363-ו ,ממזרח לגדר ההפרדה (64%)מהן  2,423 בהתנחלויות.

)או  אחרי שתכנית הבנייה )התב"ע( אושרה ע"י מוסדות התכנוןבדרך כלל תכנית ביצוע היא תכנית שנעשית 

לעתים במקביל לקידום התב"ע בהליך התכנוני(, על מנת להכין את ביצועה בפועל )הכנת תשתיות, מכרזים 

 . וכיו"ב(

 

בנוסף, מממן משרד השיכון פרוייקטים של בנייה בפועל, תשתיות לבניית יחידות  – תתשתימימון עבודות . 3

ממזרח  (70%)מהן  2,799 יח"ד לפחות, 4,054 מבני ציבור. משרד השיכון מממן תשתיות לבנייתבניית דיור ו

אחר שהבניה חלק מעבודות התשתית נעשות לקראת הבנייה וחלקן ל. ( ממערב לה30%) 1,255-, ולגדר ההפרדה

 הושלמה.  

 

 ראו נספח –לרשימת כל התכניות 

 

. עשינו בדרגות פירוט שונות המידע שהתקבל ממשרד השיכון כלל רשימות שונות ממקורות שונים הערה מתודולוגית:

תכנית פעמיים, ככל שהצלחנו לזהות בוודאות שמדובר באותה תכנית. יחד עם זאת, יתכן  מאמץ שלא לספור את אותה

  שנוצרו אי דיוקים בשל הקושי לזהות את התכניות בכל אחת מהרשימות שקיבלנו.

 

 פרוייקטים בעלי משמעות אסטרטגיתג. 

 תכנון בניה ב-E1 - אזור ב 8,372-ל שכר מתכננים לעבודה על תכניות משרד השיכוןE1ובכלל זה , : 

o  2012המשך העבודה על שתי התכניות שאושרו להפקדה בדצמבר (E1  יח"ד, ו 1,262דרום-E1  מזרח

 יח"ד(;  2,340

o  יח"ד נוספות ב 1,000הכנת תכנית חדשה להקמת-E1 .)"צפון )"בדיקת היתכנות 

o יח"ד ב 270-הכנת תכנית ל-E1  .מערב 

o ור אזורים חדשים לבנייה באזור מתכננים לאית משרד השיכוןשכר  ,בנוסףE1יח"ד חדשות. 3,500-, ל 

o שבט הג'הלין יח"ד עבור  1,000-שלד לשכר המשרד מתכננים לעבודה על תכנית  2011בשנת יצויין ש

ולרכזם ביישוב   E1-ועל מנת לפנותם מאזור מעלה אדומים יח"ד לאישור ולביצוע(  200)מתוכן הבדואי 

 .חדש

http://peacenow.org.il/sites/default/files/MOH-plans-list-HEB.xls
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o  יח"ד בגבעת  580: במעלה אדומים הסמוכהיח"ד  3,171-שונות לבנוסף, עובד המשרד על תכניות

דרום לא ידוע  07מזרח ותכנית  07-יח"ד ב 2000; 06-יח"ד ב 71יח"ד בשכונת הגיתית;  120המייסדים; 

 כמה יח"ד. 

בעתודת הקרקע  אזור מעלה אדומים הוא אחד הרגישים ביותר מבחינת הסיכוי לשתי מדינות. מדובר

באזור מזרח ירושלים בין רמאללה ובית  העיקרית לפיתוח המטרופולין המרכזי של המדינה הפלסטינית

נחשבו תמיד כתכניות הרסניות לסיכוי לשלום וזכו לקיתונות של ביקורת בעולם  E1-, ולכן התכניות בלחם

 כולו.

  התנחלות חדשה"( גבעת עיטםE2 )"– יח"ד באזור א 800-להכנת תב"ע ל שכר מתכננים משרד השיכון-

בשל המיקום הרגיש " E2נחלה מדרום לבית לחם. התכנית נחשבת לשנויה במחלוקת ביותר והיא מכונה "

לכביש הראשי שמוביל בין דרום הגדה לבין בית לחם, וסיפוח שלו לישראל לתוואי הגדר וממזרח ממזרח 

יח"ד בגבעת עיטם.  2,500-ה במשרד תכנית שלד לבעבר הוכנ יחסום את כביש הגישה לדרום הגדה וממנה.

   התכנית החדשה היא תכנית מפורטת הכנה לאישור במוסדות התכנון. 

 

 

  משרד השיכון מכין תכנית בניה להקמת התנחלות חדשה  – "בתרונות" – יח"ד 100התנחלות חדשה בת

 בצפון הבקעה בשטח של בסיס נח"ל נטוש שהוקם בו מאחז לפני כשנתיים.  

 בין התכניות שמכין משרד השיכון ישנם כמה שנועדו  – התנחלויות חדשות בפועל – הכשרת מאחזים

יח"ד( וכרם  450השאר: זית רענן ) יח"ד. בין 2,600להכשיר מאחזים בלתי חוקיים ולהקים בהם לפחות 

בצפון  יח"ד( 100וברוש/בתרונות ) יח"ד( 100ממערב לרמאללה; גבעת סלעית ) –יח"ד(  250נחלי טל )-רעים

יח"ד( מדרום  300לרמאללה; איבי הנחל ) ממזרח –יח"ד(  1,500)ובני אדם יח"ד(  200הבקעה; מצפה דני )

 מזרח לבית לחם. 

  תמעניינות נוספותכניות:  

o התנחלות מבודדת וקטנה יח"ד ב 300-בהכנת תכנית ל ₪ 850,000משרד השיכון משקיע  – חרמש צפון

 . רבים תושביםה של לה בשנים האחרונות מנטישממערב לג'נין, שסב

o  יח"ד בין גבעת זאב לבין הר שמואל.  800תכנון מושקעים ב ₪ 2,400,000 – מטעי עפרה –גבעת זאב

רצף אורבאני בין ירושלים לגבעת זאב ולמנוע אפשרות של רצף פוטנציאלי  מטרת התכנית היא ליצור

 מערב לה. -סטיני בין רמאללה והכפרים שמדרוםפל
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o יחידות דיור(, נמצאת ממזרח לגדר ההפרדה  1,000-ההתנחלות אדם )כיום כ – גבע בנימין/אדם

יח"ד  4,900-תכניות ל ש עםד השיכון מתכנן להכפיל אותה פי שדרומית מזרחית לרמאללה. משר

ק"מ מקצה ההתנחלות,  2חדשות. אחת התכניות נועדה להכשיר את המאחז בני אדם, ששוכן במרחק 

יח"ד, במנותק מההתנחלות בצד  1,300יח"ד חדשות. בנוסף מתוכננת שכונה בת  1,500ולהקים בו 

כיוון שמדובר השני של גדר ההפרדה. למעשה מדובר בשכונה שתרחיב את ירושלים מזרחה, אך מ

 בשטחי הגדה המערבית שאינם חלק מירושלים, הדרך לבנותה הוא בדרך של הרחבת התנחלות. 

o  ההתנחלות המבודדת מדרום מזרח לבית לחם, סובלת מזה שנים מעזיבה של תושבים.  –מעלה עמוס

יח"ד חדשות,  108למרות זאת, במשרד השיכון שכרו מתכננים לתכנון מפורט וממנים תשתיות עבור 

יח"ד שנועדה להכשיר את המאחז איבי הנחל. בנוסף, מכין משרד  300-בנוסף על הכנת תכנית חדשה ל

שיהפכו את ההתנחלות הקטנה לישוב אורבאני  1,000-יח"ד לצד תכנית ל 5,000שלד של  השיכון תכנית

 גדול ממזרח לגדר ההפרדה. 

o יח"ד(, מיועדת  699ריאל מתוכננות שלוש שכונות חדשות. אחת מהן, אריאל מערב )בא – אריאל

כה לא נכללה להרחיב את ההתנחלות באופן משמעותי מערבה, מעבר לכביש בין עירוני, לגבעה שעד 

 בשטח הבנוי של ההתנחלות. 

  

o  6,000-יח"ד, במשרד השיכון עובדים על תכנית שלד ל 300-יח"ד ול 220-מלבד שתי תכניות ל –בת עין 

 יח"ד שנועדה להפוך את ההתנחלות לישוב אורבני גדול. 
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 ג. מימון עבודות בניה לא חוקיות 

במקרים רבים הנראה אינם חוקיים.  פרוייקטים שככלו למימון ישנם כמה ברשימת הפרוייקטים שאושר

מהמידע שהועבר לנו לא ברור אם אחרים, המימון לבניה מאושר ע"י המשרד כשעדיין אין תכנית בתוקף. 

 : הועברו כספים לפני אישור התכנית או רק לאחר מכן. פרוייקטים שהם ככל הנראה בלתי חוקיים

 לפי נבנה ככל הנראה בגבעות אין תכנית בתוקף.  - ₪ 530,000בסך תשתיות למבנה רב תכליתי  - גבעות

 שטרם אושרה;  418/2/2תב"ע 

 של )הוצאו כנראה בעבר( ובניית מבנה רב תכליתי בסך ₪ 1,730,000ך השלמות פיתוח בס – שבות רחל 

 לשבות רחל אין תב"ע בתוקף.   2015נכון לאוקטובר . ₪ 600,000

  להתנחלות עלי אין תב"ע בתוקף.  .)הוצאו כנראה בעבר( ₪ 3,714,000בסך השלמות פיתוח  –עלי 

 כשאין תכנית בתוקף באיתמר. 2013, החוזה נחתם בדצמבר ₪מיליון  2בניית מבנה ציבור בסך  – איתמר ,

 אושר מתן תוקף לתכנית חלקית באיתמר.  2015באוקטובר 

 שבתוקף מתירה רק מגורים לצוות המרכז התכנית  – ₪ 720,000בסך יח"ד  12-מימון תשתיות ל - שדה בר

  שטרם אושרה.  411/1/2/1י תב"ע מס' לפ החינוכי. ככל הנראה העבודות נעשו

 האישור הראשון למימון  – מיליון ש"ח 3-, קרוב ליח"ד( 47מימון תשתיות לשכונת הצבר ) – כוכב יעקב

 . 2014וני בעוד שהתכנית אושרה רק בי 2013, החוזה נחתם באוקטובר 2008-הוא מ

  אושר במשרד השיכון המימון לבניית תשתיות בניה במאחז בלתי חוקי, טל מנשה,  1997-עוד ב –טל מנשה

, בעוד שאישור ₪ 560,000יח"ד בסך  80-נחתם חוזה על עבודות פיתוח ל 2012בצפון מערב השומרון. ביולי 

 .  22/2/2013-התכנית הגיע רק ב

 2008-אושר ב ,₪מיליון  4-, למעלה מהמימון – של אמנה יח"ד( 27מימון תשתית לשכונת ישי ) – חלמיש .

 .  2011התכנית אושרה רק בנובמבר 

 התכנית אושרה 2008-אושר ב 1,450,000-המימון, כ –יח"ד של אמנה  40-מימון תשתית ל – שילה ;

 . 2013בנובמבר 

לנו, בעקבות עתירת שלום עכשיו נפתחה חקירה משטרתית בעניין הבניה בחלמיש ובשילה אך ככל הידוע 

 . איש לא הועמד לדין

 

 תכנון במזרח ירושלים. ד

בנוסף לפרוייקטים שבהתנחלויות, פועל משרד השיכון להכנת תכניות חדשות גם באזורים רגישים במזרח 

 ירושלים: 

 יח"ד ליד שער הפרחים ברובע  21-משרד השיכון עובד על תכנית ל –וסלמי תכנית להתנחלות ברובע המ

. נסיונות קודמים (₪ 734,718)ככל הנראה הושקעו בתכנון בשנים האחרונות  המוסלמי בעיר העתיקה

 לקדם את התכנית עוררו סערה בינלאומית וביקורת קשה על ישראל.

 בהכנת תכנית  ₪מיליון  2משרד השיכון משקיע מעל  – יח"ד( 10,000)ה בעטרות תכנית לשכונה חדש

אם התכנית אכן תיבנה תהיה זו ההתנחלות חדשה  לשכונה ענקית חדשה באזור עטרות/בית חנינא.

ע"י ממשלת נתניהו, והיא תתקע תריז ברצף הטריטוריאלי  1997-בירושלים מאז שהוקמה הר חומה ב

 רמאללה. הפלסטיניות לבין שכונות מזרח ירושלים והאורבני הקיים כבר בין 
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  משרד השיכון מכין תכנית חדשה להרחבת הר חומה  – יח"ד( 2,000מר אליאס ) -תכנית הר חומה מערב

להתחבר לשכונה המתוכננת בגבעת המטוס ולהשלים את יצירת החיץ בפני רצף התכנית נועדה מערבה. 

 שכונות בית צפאפה ושורפאת. פלסטיני בין בית לחם ל

 הותיקות בנוסף על הנ"ל, משרד השיכון מכין תכניות בשכונות  –ונות הותיקות במזרח ירושלים תכנון בשכ

 , ויש לו מעורבות גם בתכנון בגבעת המטוס. במזרח ירושלים בפסגת זאב, נוה יעקב, גילה ורמות

 

 

 מימון קמפיינים לעידוד ההתיישבות בהתנחלויות . ה

לא הצלחנו יש לציין ש .לצרכי פרסום ₪מיליון  1.8של סך חים משרד השיכון העביר לרשויות מקומיות בשט

 למצוא מימון דומה שניתן ליישובים בתוך ישראל. 

 

 )₪(תקציב פרסום  רשות מקומית
 300,000 מועצה אזורית שומרון

 300,000 מועצה אזורית גוש עציון
 300,000 מועצה אזורית הר חברון

 300,000 מועצה אזורית מגילות
 600,000 שומרון וקדומים קרני

 

   לחצו כאן –דוגמא מהמידע כפי שהתקבל ממשרד השיכון 

https://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2015/11/datafrommoh.pdf
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 רשימת התכניות שמכין משרד השיכון בהתנחלויות –נספח 

 יח"ד התנחלות
מועד 

התקשרות עם 
 מתכננים*

 הערות )₪(סכום 

   1,500,000 2013 150 אדורה

 800,000 12/2014 1,300 גבע בנימין -אדם 
תכנית ממערב לגדר ההפרדה שתהיה בפועל מחוברת לירושלים, מעין 

 הרחבה של נווה יעקב אל מחוץ לתחום המוניציפאלי של ירושלים.

 שכונת אדם ב'   לא ידוע 1,000 גבע בנימין -אדם 

 שכונת גבע   לא ידוע 1,100 גבע בנימין -אדם 

 הכשרת המאחז "בני אדם" ממזרח להתנחלות -אדם ג'    לא ידוע 1,500 גבע בנימין -אדם 

   לא ידוע 1,500 אלון שבות
יח"ד )ייתכן שמדובר בתכנית  1,300-יח"ד ותכנית ל 200-תכנית ל

 להתנחלות גבעות(

     לא ידוע 70 אלקנה

     2013 268 אספר

 "(E2יח"ד בגבעת עיטם )" 800-תכנית ל 900,000 11/2014 800 אפרת

 במורדות המזרחיים של גבעת הזית 2,521,029 12/2014 700 אפרת

 יח"ד( 250יח"ד( וגבעת התמר ) 100תכניות להרחבת גבעת הדגן )   לא ידוע 350 אפרת

     לא ידוע 300 ארגמן

 3אריאל דרום מזרח  2,617,207 10/2014 800 אריאל

   לא ידוע 889 אריאל
 50יח"ד( ותכנית נוספת אריאל צפון ) 839) 2תכנית אריאל דרום מזרח 

 יח"ד(

 531,800 10/2014 300 בית אל
תכנון שכונה בשטח בסיס מג"ב שמיועד לפינוי )בעקבות ההסכם עם 

 המתנחלים בפינוי חלק משכונת האולפנה(

 יח"ד בשטח בסיס החטמ"ר.  200-תכנית ל   לא ידוע 200 בית אל

 יח"ד( 400קצה )יתכן שמדובר בתכנון  2-שכונת א 719,000 11/2014 245 ביתר עילית

   לא ידוע 1,566 ביתר עילית
יח"ד; שכונה ג  116 -קצה  2שלוש תכניות להרחבת ההתנחלות: שכונת ב

 יח"ד.  750 - 3יח"ד; שכונה ב 700 -

 יח"ד 6,000-תכנית שלד ל   ידועלא  6,000 בת עין

   300,000 2014 300 בת עין

   240,500 2014 220 בת עין

 781,992 2014 100 בתרונות
התנחלות חדשה בצפון הבקעה )בשטח שהיה בעבר היאחזות הנחל 

 "ברוש"(

   לא ידוע 1,060 גבעות 
 - 2-3יח"ד; גבעה  500 - 1ארבע תכניות להרחבת הישוב הקיים )גבעה 

 לא ידוע מספר יח"ד -יח"ד; גבעות מזרח  60 -יח"ד; יישוב קיים  500

 2,388,355 10/2014 800 גבעת זאב
שכונת מטעי עפרה בין הכפרים אלג'יב ובידו )ובין ההתנחלויות גבעת זאב 

 2011-והר שמואל(; היה חוזה תכנון קודם מ

 איילות מזרח    לא ידוע 400 גבעת זאב

 אתר לא ידוע 1,200,000 10/2014 537 גוש עציון

     לא ידוע 200 דולב

   106,100 2014 230 חגי

   1,000,000 2014 94 חגי

   141,200 2012 250 חמדת

 יח"ד 400-תכנית ל"חרמש צפון"; יתכן שמדובר ב 850,000 2014 300 חרמש

 טלמון א 600,000 2014 150 טלמון

 הכשרת המאחז "נחלי טל". -כרם רעים שכונת  800,000 2014 250 טלמון

 הכשרת המאחז "זית רענן" 1,450,000 2014 450 טלמון

 יקיר דרום 1,400,000 2014 600 יקיר

 שכונה צפונית   לא ידוע 1,000 כוכב יעקב

   128,100 2014 69 כרמל

מבשרת אדומים 
E1 

 בדיקת היתכנות -צפון  E1תכנית  300,000 11/2014 1,000

מבשרת אדומים 
E1 

 איתור אזורים לתכנון תוספת בניה ממזרח לירושלים 780,000 11/2014 3,500
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 יח"ד התנחלות
מועד 

התקשרות עם 
 מתכננים*

 הערות )₪(סכום 

מבשרת אדומים 
E1 

1,262 11/2014 1,500,000 
 2012דרום )התכנית שאושרה בדצמבר  E1השלמת תכנון של שכונת 

 להפקדה(

מבשרת אדומים 
E1 

2,340 11/2014 180,000 
 2012מזרח )התכנית שאושרה בדצמבר  E1השלמת תכנון של שכונת 

 להפקדה(

מבשרת אדומים 
E1 

 מערב E1שכונת    לא ידוע 270

 הכשרת המאחז "גבעת סלעית" 395,700 2014 100 מחולה

 מעלה אדומים
לא 
 ידוע

 (, מספר יחידות לא ידועHדרום ) 07תכנית לשכונת  1,170,000 10/2014

 מזרח 07יח"ד שכונת  2000-הכנת תכנית שלד ל 1,500,000 10/2014 2,000 מעלה אדומים

 גבעת המייסדים 1,170,000 12/2014 580 מעלה אדומים

 מצפה נבו   לא ידוע 400 מעלה אדומים

 06שכונת    לא ידוע 71 מעלה אדומים

 שכונת הגיתית   לא ידוע 120 מעלה אדומים

 שכונה מערבית   לא ידוע 500 מעלה אפרים

     לא ידוע 800 מעלה מכמש

 הכשרת המאחז "מצפה דני" 800,000 2014 200 מעלה מכמש

     לא ידוע 1,000 מעלה עמוס

 תכנית שלד    לא ידוע 5,000 מעלה עמוס

   90,000 2014 50 מעלה עמוס

 הכשרת המאחז "איבי הנחל" 500,000 2014 300 מעלה עמוס

   1,033,000 2014 100 מצדות יהודה

     לא ידוע 300 מצפה יריחו

   1,500,000 2014 260 נגוהות

     לא ידוע 500 נוקדים

   851,700 2014 167 נוקדים

   לא ידוע 3,500 נחליאל
תכנית שלד לשכונה מזרחית )יתכן ומדובר בטעות הקלדה והתכנית היא 

 יח"ד(.  350-ל

   1,400,000 2014 400 נילי

   1,418,600 2014 314 נריה

   1,000,000 2014 100 סוסיה

   451,300 2012 300 סנסנה

   1,400,000 2014 500 עלי

   1,000,000 2014 300 ענב

 גבעת המחנה 728,000 09/2014 200 קרית ארבע

   103,000 11/2014 340 קרית ארבע

     לא ידוע 200 קרית ארבע

 תכנית נווה מנחם ב'   לא ידוע 986 קרני שומרון

   800,000 2014 500 צוריםראש 

     לא ידוע 200 רותם

   1,500,000 2014 600 שבות רחל

     2012 40 שמעה

   1,330,000 2013 200 תלם

 
עבודה שהחלה בעבר; בחלק מהמקרים לא ידוע לנו מתי התקשרו בן שנחתם בעבר עם האדריכלים ו* לעתים מדובר בחידוש של חוזה יש

 מדובר בחלק מרשימה של תכניות שהמשרד מתכוון להתחיל לתכנן עם האדריכלים ואם לא
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 רשימת תכניות ביצוע ומימון תשתיות ע"י משרד השיכון

 מימון תשתיות )יח"ד( תכנון לביצוע )יח"ד( התנחלות

 10   אבני חפץ

 40 30 אבנת

   59 איתמר

 12 70 אלון מורה

   138 אלמוג

   50 אספר

 15 18 ארגמן

   699 אריאל

   64 אשכולות

   150 בית אל

 50   בית אריה

 31 21 בית הערבה

 10 19 בקעות

 94   ברכה

 120   בת עין

 16 16 גיתית

 44 10 דולב

 17   חגי

 80   חיננית

 27 24 חלמיש

   20 חמרה

 117   טלמון

   20 ייטב

 19   יצהר

 74   יקיר

 92 60 כוכב השחר

 547 300 כוכב יעקב

 49 50 כפר אלדד

 30   כרמי צור

   50 מגדל עוז

 12 40 מגדלים

 20 23 מחולה

 10 15 מכורה

 60 60 מעלה אפרים

 44   מעלה לבונה

 14   מעלה מכמש

 108 108 מעלה עמוס

 13 10 מצפה שלם

 10   משואה

 20 36 משכיות

 16 100 נוקדים

 9 122 נחליאל

 159   נילי

   20 נירן

 64   נעלה

 12 16 נעמה
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 מימון תשתיות )יח"ד( תכנון לביצוע )יח"ד( התנחלות

 64   נריה

 20 24 נתיב הגדוד

   480 עופרים

 26 26 עטרת

 197   עלי זהב

 102   עמנואל

 35   ענב

 26   עפרה

   48 עתניאל

 120   פדואל

 5   פני חבר

 24   פסגות

 20 20 פצאל

 56 70 קדומים

 53 202 קליה

 234 183 קרית ארבע

 33   קרית נטפים

 195   קרני שומרון

 172   רבבה

 10 12 רועי

   25 רותם

 30   ריחן

 24   שבי שומרון

 12   שדה בר

 36 24 שדמות מחולה

 40   שילה

 56   שקד

 25 40 תומר

 20   תלם

 28   תפוח

 326 214 תקוע

 

 


