
 )ייעודים כהגדרתם בתב"ע( באזורים שונים בשטח שיפוט המועצה שימושים ומאפיינים

 

 תיאור התב"ע מספרי תב"ע הגדרה

 מגורים ביישוב כפרי קהילתי 

שטח המיועד למגורים בחלקה 

דונם. מיועד  6-3א' גודלו עד 

לפעילות למגורים בלבד או 

 )פל"ח( שאינה חקלאית

 תוספת נחלות חצבה 1/313/03/30

 עידן 321/03/30

 תוספת נחלות והרחבה -עידן  0314641-657

 נחלות עין יהב 30תוספת  2/306/03/30

 תב"ע פארן 1/314/03/30

 תוספת נחלות פארן 0314443-657

0156281-657 
 צופר

 

  מגרש המיועד לתיירות

מגרשים בייעוד תיירות 

 ,שצמודים למגרשי המגורים

 .בהרחבות המושבים

 תוספת נחלות חצבה 1/313/03/30

 עידן 321/03/30

 תוספת נחלות והרחבה -עידן  0314641-657

 נחלות עין יהב 30תוספת  2/306/03/30

 הרחבת עין יהב 0366260-657

 תב"ע פארן 1/314/03/30

 תוספת נחלות פארן 0314443-657

 צופר 0156281-657

 צוקים 322/03/30

  אזור תעשייה ספיר

אזור המיועד לתעשייה,  

נמצא  מדרום מסחר ותעסוקה 

 לישוב הקהילתי ספיר 

 

 ספיר אזור תעשייה  122/03/10

 תב"ע לקראת הפקדה 

 

תעסוקה מסחר  יאזור

אזורים בתוך הקו   ומלאכה

 .הכחול של יישובים

 

 חצבה מצד -תחנת תדלוק  0210336-657

 תוספת נחלות חצבה 1/313/03/30

 

321/03/30 

 

 עידן

 עין יהב הרחבה 306/03/30



 תיאור התב"ע מספרי תב"ע הגדרה

 מחסני השוק 0215749-657

 תחנת דלק עין יהב 293/02/30

 צופר 0156281-657

 פארן 1/314/03/30

 צוקים 322/03/30

 מבנה משק

אזור ייעודי בכל מושב המיועד 

פעילות  למבנים תומכי

 חקלאית

 

 תוספת נחלות חצבה 1/313/03/30

 עידן 321/03/30

 תוספת נחלות והרחבה -עידן  0314641-657

 נחלות עין יהב 30תוספת  2/306/03/30

 תב"ע פארן 1/314/03/30

0156281-657 
 צופר

 

  עיר אובות

עידן  בסמוך לצומתשטח  

המיועד לתיירות מלונאות 

 ונופש

 

 

 

 מצד חצבה 251/02/30

   30/מק/3022

0210336-657   

251/02/10   

0394106-657 
  

 

 מואה

שטח הסמוך למושב צופר 

המיועד לשירותי דרך 

 ואטרקציות

 

 אזור שירותי דרך 311/03/30

 מואה 317/03/30

262/03/10 

 אתר אכסון מדברי

 

 

 שטחים חקלאיים

כהגדרתם בתב"ע ומיועדים 

 בלבד לחקלאות

 תוספת נחלות חצבה 1/313/03/30

 עידן 321/03/30

0314641-657 

 

 תוספת נחלות והרחבה -עידן 

 נחלות עין יהב 30תוספת  2/306/03/30



 תיאור התב"ע מספרי תב"ע הגדרה

 תב"ע פארן 1/314/03/30

 תוספת נחלות פארן 0314443-657

 צופר 0156281-657

 עיר אובות 264/03/10

11/101/02/10 

 גבולות משבצתשטח עפ"י 

 

 

 אזור תיירות

וכן תיירות לאזור המיועד  

מסחר אך ורק במקומות 

 המאושרים על ידי התב"ע

 

 אזור שירותי דרך -מואה  311/03/30

 עיר אובות 30/מק/3022

 פארק ספיר 293/02/30

 צופר 0156281-657

 מואה 317/03/30

 אתר אכסון מדברי 262/03/10

 צוקים 322/03/30

 פארן 1/314/03/30

 101-הפונדק ה 1/152/02/12

 
 


