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        רובעיים רובעיים רובעיים רובעיים חים ציבוריים פתוחים  חים ציבוריים פתוחים  חים ציבוריים פתוחים  חים ציבוריים פתוחים  החלטה על קביעת שט החלטה על קביעת שט החלטה על קביעת שט החלטה על קביעת שט 

  

סעיף   לפי  סמכותי  התשע"לעזר  לחוק    2מכוח  פתוחים)  ציבוריים  (שטחים  ניתנת  2013  גיבנה   ,

  רובעיים (להלן שצ"פים) כדלהן: חים ציבוריים פתוחים בזאת הודעה על קביעת שט 

  

  1רובעים, אשר ימוספרו במספרים    6- וט העיר יבנה ללצרכי קביעה זו, יחולק תחום שיפ .1

 . 6עד 

לרובעים, והיא מצויה לעיון הציבור יחד עם החלטה זו  הוכנה מפת חלוקת תחום השיפוט   .2

 בלשכת מהנדס העיר יבנה, בהתאם לשעות קבלת הקהל המקובלות.  

את  .3 לשמש  המיועדים  כשצ"פים  מכאן  מטה,  בטבלה  המפורטים  השצ"פים  את  קבעתי 

 סים ברובעים השונים: הנכ

 

    חלקות חלקות חלקות חלקות     גושים גושים גושים גושים     שם השצ"פ שם השצ"פ שם השצ"פ שם השצ"פ     רובע רובע רובע רובע 

 2,22,18 4921 שדרת נחל חריף  1

 2 5403 שדרת נחל חריף   1

 15,16 5403 גינת הירקון  1

 15 4919 פארק מחלף יבנה 1

 6,7 5740 פארק האבוקדו  1

 182 5180 אבן צוק  1

 20,21 5405  פארק חריף  1

  4,5  5403  פארק חריף   1

 4 5067 ון פארק השר 2

 82,74,80 4905 סוללת הרכבת  2

 194 4947 חלת פס כ 2

 196 4947 פס ברקן 2

 123 5066 פס מרגנית 2

 165 5065 פס גולן 2

 157 5065 פס חצב  2

 76 4941 קרית הספורט וחורשת הנופלים 3

 398 3512 פארק המובל 3

 255 3512 פארק יחידני 3
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    חלקות חלקות חלקות חלקות     גושים גושים גושים גושים     שם השצ"פ שם השצ"פ שם השצ"פ שם השצ"פ     בע בע בע בע רו רו רו רו 

 107 4943  גינת בית סולומון  3

 148 5168 בית עזרא 4

 94 4945 משולש העצמאות 4

 21,22,23,24,30 5133 העצמאות 4

 8 5169 פארק דוד אלעזר  4

 13 5376 פס פטל  5

 4,10 5376 גינת עלש 5

 12,70 5377 גינת צלף  5

 215 3511 דואני מזרח  5

 17,200,151 3511 גן הסנהדרין 5

 78,79,80,73,83 3514 רפארק תדה 6

 60,64 5960 סקייט פארק 6

 38,39 5960 פארק הצדף 6

 48 5959  גן הדגים 6

 61,62 5962 פארק החבלים 6

  

        

  

  

  

  

  כבוד רב, ב                    
  

  נעים  )קוביאינג' יעקב (                        

  יבנה מהנדס העיר                                

  
  
  
  
  
  

  

  

  



        
        ית יבנה ית יבנה ית יבנה ית יבנה עירי עירי עירי עירי 

        לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר 
  

    

  
  
        

  08-9433389פקס:   08-9433387-8  . טל': 81101, יבנה,  3ת.ד  , עיריית יבנה,  לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר לשכת מהנדס העיר 

 .yavne.complot.co.ilwww :אתר אינטרנטHAYA@yavne.muni.il דוא"ל:  

  


