פרופיל תכנוני יישובי
שם הרשות
שם היישוב

אום אל-פחם
אום אל-פחם

כללי
מחוז
נפה

חיפה
חדרה

מעמד מוניציפאלי

עירייה

שנת קבלת מעמד
מוניציפאלי
שטח תחום שיפוט /תחום
יישוב

1984
( 26,028דונם)

אוכלוסייה ()3102
אשכול חברתי כלכלי
שטח מגורים קיים-ברוטו
(תכסית יישוב )7002

50,597
2
( 6,366דונם)

שטח תעסוקה קיים-ברוטו

( 0דונם)

(תכסית אזורי תעסוקה )7002

עירון

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

מצב תכנוני ארצי ומחוזי
תכנית מתאר ארצית  -תמ"א 23
( 19,150דונם)
שטח מרקם עירוני
( 0דונם)
שטח מרקם כפרי
( 6,857דונם)
שטח מרקם שמור משולב
אפיון יישוב

תכנית מתאר מחוזית  -תמ"מ6/
שטח לפיתוח
( 12,515דונם)
(בתוך תחום שיפוט)
שטח לתעשייה
( 0דונם)
(בתוך תחום שיפוט)

מצב תכניות המתאר המקומיות של היישוב
תכנית מתאר ישנה
תאריך קבלה
אין תכנית
תאריך הפקדה
תאריך אישור
שטחי פיתוח מאושרים

מספר התכנית
שטח תכנית

(לפי תכנית מתאר מקומית ישנה מאושרת ותכניות מפורטות מאושרות)

סה"כ יחידות דיור
שטח אזור מגורים

שטח אזור תעסוקה
סה"כ שטח פיתוח (ברוטו)

( 9,075דונם)

תכנית מתאר חדשה
אין תכנית
משך הטיפול בתכנית :
מעמד התכנית
מקבלה עד סוף 3103
מספר התכנית
מקבלה עד הפקדה
תאריך קבלה
מהפקדה עד אישור
תאריך הפקדה
מקבלה עד אישור
תאריך אישור
מאפייני תכנית המתאר החדשה
יחידות דיור מוצעות
שטח התכנית הכולל
שטח הרחבה מתכניות מתאר מקומיות או מפורטות מאושרות
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה בשטחי ההרחבה
דרושה תכנית איחוד וחלוקה
דרושה תכנית מפורטת
שטח יעודי קרקע בתכנית המתאר החדשה
דרכים
מגורים
יער /נחל
תעסוקה
שטח לתכנון בעתיד
קרקע חקלאית
אחר
שטח פתוח
סה"כ שטח פיתוח (ברוטו)
מבנים ומוסדות ציבור
סקר תכנוני של היישובים הערביים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

1

רשימת תכניות מתאר  /מפורטות
שם ומטרת תכנית
 1תחום יישוב
 7הרחבה ליישוב 1מרכז מסחרי
הרחבה ליישוב 1קרית חינוך
/
שיכון מערבי
הרחבה ליישוב 1שכונת עין
0
אברהים
הרחבה ליישוב 1העין אלשערה
 /הרחבה ליישוב 1גבעת קחווש
 6הרחבה ליישוב 1שכ' עקאדה
 2הרחבה ליישוב 1אלבאטן מזרח
 1הרחבה ליישוב 1גבעת אל באטן
 9הרחבה ליישוב 1גבעת אל חנוק
 10הרחבה ליישוב 1אבו לאחם
הרחבה ליישוב 1אזור תעשיה
11
ומלאכה
הרחבה ליישוב 1שטח לבנייני
17
ציבור בי"ס יסודי עין ג'ראר

רשות :אום אל-פחם

יישוב :אום אל-פחם

מעמד
התכנית

מספר
התכנית

שנת קבלה

הפקדה

מתן תוקף

מאושר
מאושר

חפאג020 /
ענ111 /

א.נ.
01/00/1916

16/0//1961
0//07/1912

10/01/196/
79/06/1919

שטח
התכנית
(דונם)
1710
06

שטח בנייה
מאושר מצטבר
(דונם)
11710
117/6

מאושר

ענ19/ /

19/02/1911

1//01/1919

7//10/1990

1/

11/01

מאושר

ענ179 /

0//11/191/

77/00/1990

01/10/1997

/11

112/1

מאושר
מאושר
מאושר
מאושר
מאושר
מאושר
מאושר

ענ19/ /
ענ110 /
ענ700 /
ענ /792 /במ
ענ /712 /במ
ענ /7/1 /במ
ענ /770 /במ

72/17/1911
17/0//1912
7//06/1919
17/07/1991
79/0//1919
12/09/1919
0//17/1990

0//11/1919
/0/02/1919
06/01/1997
01/10/1997
12/01/1991
/1/02/1992
10/0//1990

02/01/199/
76/10/199/
16/11/199/
0//11/1996
71/01/1992
11/01/1991
76/00/1999

76/
001
120
//0
/12
1120
102

11906
71//0
71/71
/1071
/1/7/
01/0/
010//

מאושר

ענ//9 /

71/09/199/

71/00/1999

10/17/7000

707

01/91

מאושר

ענ6/0 /

11/09/700/

72/10/700/

79/09/700/

/9

016/2

סקר תכנוני של היישובים הערביים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

2

רשימת תכניות מתאר  /מפורטות
שם ומטרת תכנית
1/
10
1/
16
12
71
77
7/
70
7/

הרחבה ליישוב 1שכונת קטאין אל
שומר
הרחבה ליישוב 1אלמעלקה
הרחבה ליישוב 1שכונת אלביאר
הרחבה ליישוב 1ואדי מלחם
הרחבה ליישוב 1שכ סוויסה
הרחבה ליישוב 1במדרון עראק
אל שבאב
הרחבה ליישוב1
הרחבה ליישוב 1שכונת עין
אלווסטה
הרחבה ליישוב 1שכונת אסכנדר
שכונת אלרובזה

רשות :אום אל-פחם

יישוב :אום אל-פחם

מעמד
התכנית

מספר
התכנית

שנת קבלה

הפקדה

מתן תוקף

שטח
התכנית
(דונם)

שטח בנייה
מאושר מצטבר
(דונם)

מאושר

ענ/1/ /

71/0//7007

01/11/7006

11/02/7001

726

019//

מאושר
מאושר
מאושר
מאושר

ענ797 /
ענ799 /
ענ790 /
ענ79/ /

02/06/1990
16/10/1990
19/00/1990
76/02/1990

17/09/7007
1//07/7002
00/01/7007
17/0//7001

/1/01/7001
70/0//7009
07/01/7009
02/01/7009

17
/17
21
777

/101/
/1/72
/1/91
/1670

מאושר

ענ070 /

00/06/1991

71/06/7002

01/02/7011

1/90

21010

מאושר

ענ/00 /

07/06/7007

71/11/7001

19/00/7017

1720

2110/

מאושר

ענ/01 /

07/06/7007

71/11/7001

16/0//7017

916

11/1/

מאושר
מאושר

ענ/29 /
ענ /1101 /א
//00167176
//00120//2

07/06/7007
01/02/2010

71/11/7001
23/08/2013

16/0//7017
28/05/2015

000
10

9107/
9102/

25/07/2013

טרם הופקדה

76

12/11/2014

טרם הופקדה

171

 76שכונת עין  -אלדאליה

בתהליך

 72בית קברות אזורי

בתהליך

סקר תכנוני של היישובים הערביים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

3

סקר תכנוני של היישובים הערביים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

4

