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 בינוי ערים 

 
 אושר בהפקדה בתכנון נפח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √    רשות מקרקעי ישראל מרכז אזרחי ב"ש

 √    מנהלת קריות הממשלה קריית הממשלה ב"ש

 √   יח"ד 1,000 עיריית ב"ש שכונת רמב"ם ב"ש

 √    משרד השיכון רך מצדה ב"שד –בנה ביתך 

 √    משרד השיכון שכונה י"א ב"ש

 √    משרד השיכון שכונות מעורבות בנתיבות 

 √    משרד השיכון שכונה לדוגמא בירוחם

 משרד השיכון  הישוב נווה דקלים

 בניה כפרית

   √ 

 √    עזה חבל -ממשל ייך רדיאןש -בנה ביתך

 √    משרד השיכון אתר קליטה מואצת , נתיבות 

 √    משרד השיכון טה מואצת , מיתראתר לקלי

 √    משרד השיכון אתר לקליטה מואצת , ירוחם

 √    משרד השיכון אתר לקליטה מואצת במצפה רמון

 √   יח"ד 5,000 משרד השיכון אתר לקליטה מואצת בב"ש

 √    אוניברסיטת ב"ג הרחבת קמפוס

משרד השיכון בניה  ז אדורהכמר

 כפרית

   √ 

משרד השיכון בניה  ה הרחבת שלוו

 כפרית

   √ 

 √    מכללת קיי ב"ש מכללת קיי לחינוך מורים , ב"ש

 √    גדיש א.ת. עומר שלב א'

 √    גדיש א.ת. עומר שלב ב' 

 √    גדיש א.ת.עומר 

 √    ישפרו א.ת / מסחר ק. יהודית ב"ש

 √    מ. תעשיה  א.תעסוקה מבואה מזרחית ב"ש

 √    רשות מקרקעי ישראל ומרא. מלונאות ונופש ע

יח"ד +  2,000 עיריית ב"ש שכונת האצטדיון ב"ש

 מסחר

  √ 

יח"ד +  2,000 עיריית ב"ש ת. בינוי לביצוע שכונת האצטדיון

 מסחר

  √ 

 √   יח"ד 3,000 משרד השיכון לד / אב ש -רובע נוי ב"ש

   √ יח"ד  1,300 משרד השיכון ב"ש 1רובע נוי פלח 

   √ יח"ד 800 גדיש מיות מיתרשכונות דרו

 √   יח"ד 600 לודן / מנהל  2רהט דרום מתחם 

 √    גדיש מרכז מיתר

 √   יח"ד  500 מ. תעשיה  שכונת נשר ערד

 √    גדיש מרכז ירוחם

 √   מ"ר 50,000 מגדלי קרן מגדלי קרן ב"ש

 √   יח"ד 225 עד אור עד אור ב"ש

 √    יח"ד 600 הר נשגב  גני פארק ב"ש

 √    משרד השיכון הסדרת נחל בקע

 √    רבה תיכונה ע –מ.א  ארק ספירפ –תעסוקה / נוף ומסחר 
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 בינוי ערים 
 

 

 אושר בהפקדה בתכנון נפח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √    מ.מ ירוחם הסדרת שכונת אלי כהן ירוחם

 הסדרת שכונת האשל אכחיל 

 ירוחם

 √    מ.מ ירוחם

   √ יח"ד 600 מגן ב"שעיר אבות 

 √   ד' 104 מ.מ שגב שלום רחוב ראשי שגב שלום

 √   מ"ר 500 משהב"ש בניה כפרית מרכז מבני ציבור מרחבעם

 √   מ"ר 1000 מ.א בני שמעון מרכז מבני ציבור גבעות בר

 √   יח"ד 900 מנהלת הבדואים יהלק 15שכונה 

 √   יח"ד 900 אביסרור ת.מפורטת בינוי בינוי כפר גבירול

   √ דונם 1200 חנ"י ת.מפורטת נמל אילת

 רשות הניקוז/קק"ל/ ת.מפורטת פארק נחל ב"ש

 עיריית ב"ש

 √   דונם 6500

 √    מבני תעשיה ת.מפורטות שונות רמות רבתי

 √    מקורות תכנית מתאר עבור מקורות מים

 √    דורון שילוני חווה בנחל רודד

   √  י ישראלרשות מקרקע כפר אייזדנה

 ביג קסטינה שי בן ישי    √

 יעקובי קסטינה יעקובי    √

 תל שבע 18שכונה  מ.מ.י מנהלת הבדואים    √

 הלקי 17שכונה  המ.מ לקי    √

 מכלאות צאן ברהט תיק פרויקטים )מ.מ.י(    √

 סינמה סיטי ב"ש י.ח דמרי מ"ר 80,000כ    √

 נה ב' ב"שהסדרת דרכים שכו עיריית ב"ש    √

 חוות ערנדל דני כהן    √

 פארק הפרשים האוסטרלי עיריית ב"ש    √

 הרחבת מושב שלווה שלווה    √

 מימשה נמל אילת ח.נ.י דונם 12   √

 ביס' למשחק ב"ש עיריית ב"ש    √

 קו אופ קריית גת קו אופ מ"ר 16,000 √  

 דונם 225   √

 מ"ר 70,000

 צפון מתחם רכבת אונ. בן גוריון

 יח"ד 168   √

 דונם 140

 שכונת צהלה ירוחם מ.מ ירוחם

 מול הפארק שיכון עובדים מ"ר 40,000כ    √

 מימון כפר משהב"ש בניה כפרית יח"ד 60 √  

 ביג קסטינה שי בן ישי דונם 38   √

 דונם 35   √

 מ"ר 14,200

 יעקובי קסטינה יעקובי

 דונם 220   √

 מ"ר 104,000

 כלאות צאןמ תיק )מ.מ.י(

 הסדרת דרכים שכונה ב'  ב"ש עיריית ב"ש   √ 

 מ"ר 40,000   √

 דונם 46

 בית יציב פארק מדע ב"ש סאקט"א רש"י

 תב"ע נחל רודד דורון שילוני דונם 25   √
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 בינוי ערים
 

 

 שם הפרויקט הלקוח נפח הפרויקט בתכנון בהפקדה אושר

 תב"ע משק ביתן משקי ביתן דונם 113 √  

 שכונה דרומית ברהט אזריק דונם 300   √

 חוות נסיונות חבל איילות מ.א. חבל איילות דונם 262   √

 תב"ע לבריכות אידוי רמת חובב מפעלים ברמת חובב דונם 15310   √

 תב"ע מנחת עין יהב מ.א ערבה תיכונה דונם 2425 √  

 תל שבע 4,5,7הרחבת שכונות  ניסים שוקר דונם 480   √

 ת.בינוי קיבוץ חצרים קיבוץ חצרים דונם 229   √

 הרחבת מבנה חניות אונ' בן גוריון דונם 33 √  

 ביח' סורוקה 

 תב"ע שתיל בתדהר מושב תדהר דונם 112   √

 תחנת כח סולארית ערבה קומפני דונם 700   √

 קיבוץ קטורה 

 שכונת נווה העמק ירוחם מ.מ ירוחם דונם 102   √

 תב"ע ועד בית צוקי השמש ית צוקי השמשועד ב דונם 15   √

 נתיבות 3,10שינוי ייעוד למגרשים  י.ח דמרי דונם 11   √

 ת.מפורטת למתחם מ.א בני שמעון מ.א בני שמעון דונם 780   √

 שכונת הגבעה ירוחם עמותת איילים דונם 13   √

אחוד פרויקטים לאורך נחל ביס'  חברת ערים    √

 לב לנוי טכני ב"ש

 קיבוץ איילות קיבוץ איילות דונם 752   √

 מושב גילת מושב גילת דונם 3240  √ 

 אתר לסילוק פסולת בניין בספיר  מ.א. ערבה תיכונה דונם 7   √

 תב"ע לחוות דגים פ.ג.פ דונם 25 √  

 פרויקט בר קיימא בחורה מ.מ. חורה דונם 390   √

 בינוי מט"ש שוקת מקורות דונם 300   √

√   100000 

 דונם

 חולות שונרה רשות הטבע והגנים

 חווה סולארית בדימונה יואב מעוז דונם 40   √

 לימנים בנגב קרן קיימת לישראל  √  

 א.ת באר טוביה ש.כהן  √  

 גן לאומי עין גדי רשות הטבע והגנים  √  

 גן לאומי פארק אשכול רשות הטבע והגנים  √  

 מבקרים פארק תמנע מרכז חברה כלכלית איילות    √

 לב לנוי חברת ערים יח"ד 120   √

 נחל הבשור רשות הטבע והגנים  √  

 מתחם תיירות בקדש ברנע קדש ברנע  √  

 מרכז מסחרי קיבוץ איילות קיבוץ איילות    √

 בריכות אידוי בעברונה מפעלי המלח    √

 פסולת מצוקה מחצבות יצחקי עיריית דימונה    √

 חי בר יוטבתה הטבע והגנים רשות    √

 יער כרמון קרן קיימת לישראל    √

 תכנית גבולות שיפוט רמת חובב    √

 חניון יעלים חברה כלכלית איילות   √ 
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 בינוי ערים
 
 

 שם הפרויקט הלקוח נפח הפרויקט בתכנון בהפקדה אושר

 √  56,000 

 תושבים

 הרשות לפיתוח הבדואים

 

 מחוזיתתכנית מתאר שגב שלום 

 א.ת מושב אמונים מושב אמונים ד' 120 √  

 מרכז מסחרי בירוחם אביסרור / מחסני השוק מ"ר 5,000 √  

 מתחם הורדוס מחסני השוק מ"ר 40,000 √  

 מרכז מסחרי דימונה א.אבאל מ"ר 11,000 √  

 מוצבים בערבה פרטיים - √  

 מט"ש חצבה עוזי אפרת - √  

 ספורט באר טוביה באר טוביה ד' 350   √

 יח"ד מתחם קורצ'ק 200 מ.ב.צ שרותי ניהול יח"ד 200 √  

 מאגר נהורה א.ג.ת הנדסה    √

יח"ד  2,000   √

 +30,000 

 מ"ר מסחר

 כיתן דימונה  כלל תעשיות

 לשכת עורכי הדין שמוליק הוז מ"ר 1,200   √

 מלונאות בב"ש ניצב"א חדרים 450 √  

 מגורים ברח' הדסה ב"ש נברגאורנה גרי יח"ד 56 √  

 תיירות שיטים קיבוץ סמר ד' 120 √  

 הרחבת מושב צופר צופר - √  

 מ. משרדים בב"ש עזרא סלמן מ"ר 20,000  √ 

 מגורים בעיר העתיקה דג'ורנו יח"ד 30 √  

 נאות לון ב"ש ר.מ.י יח"ד 70   √

 מ. משרדים ברח' הנגרים רסקו מ"ר 20,000   √

 גרים ב"שנ – 6מגרש  אדמיט מ"ר 20,000   √

 ג' 14תמ"א  משרד הפנים    הוקפא

 ת.מתאר מחוזיות שונות שונים - √ √ √

 מרכז מסחרי ירוחם אביסרור / מחסני השוק מ"ר 17,000   √

 תיירות בעזוז איתי רם יח"ד 14 √  

 קריית חינוך אשכול מועצה אזורית אשכול ד' 50   √

 מרכז אזרחי תל שבע ית תל שבעמועצה מקומ ד' 100   √

 מגורים מפלגת הפועלים ב"ש חברת העובדים יח"ד 156 √  

 לב העיר אופקים עיריית אופקים ד' 200 √  

 רח' הרצל אופקים עיריית אופקים ד' 165 √  

 גני יהלומית יהלומית פרץ    √

 רדיו דרום רדיו דרום יח"ד 80 √  

 גרשפלד י.ח.דמרי יח"ד 480   

 מתחם כלמוביל כלמוביל דונם 20 √  

 שכונת האגם ירוחם עיריית ירוחם יח"ד 319 √  

 פארק מוטורי ערד עיריית ערד -   √

 מגורים בעיר העתיקה ב"ש לונה טורס יח"ד 16 √  

 דלגית אשטרום אשטרום דונם 50 √  
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 בינוי ערים
 
 

 טשם הפרויק הלקוח נפח הפרויקט בתכנון בהפקדה אושר

 מסחר ותחנת דלק עמק שרה אדמיט דונם 10 √  

 חסין אש רסקו מ"ר 60,000 √  

 מול הים אילת מול הים - √  

הרשות להסדרת   √  

 התיישבות הבדואים בנגב

 מתחם חירום והצלה שגב שלום

 מגורים ברח' הפלמ"ח עו"ד קמינצקי מ"ר 1,200 √  

 


