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, אני מודיע כי יש צורך  21969, וסעיף 26 לפקודת התעבורה3
 למנות שופטים כדלקמן:

;  3 שופטים של בית המשפט העליון4

 3 עד 5 שופטים של בית משפט מחוזי;

 12 עד 17 שופטים של בית משפט שלום, חלקם לבתי משפט
 לענייני משפחה ולבתי משפט לנוער;

 2 שופטים של בית דין אזורי לעבודה;

 4 עד 5 שופטי תעבורה.

 חלק מהמינויים יכול שיכהנו אחר הצהריים.

 כי באלול התשע״א (19 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-60)

 יעקב נאמן
 שר המשפטים

 2 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 4 י״פ התשס״ח, עמי 50, עמי 706, עמי 1564 ועמי 2064; התשס״ט,

 עמי 26 ועמי 4656.

 הסמכה
 לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע),

 התשע״א-2010

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה
, אני מסמיך  לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע״א-12010
 את עובדת משרד הביטחון, רות בר, ת״ז 054492541, להפעיל את

 הסמכויות הנתונות לשר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק האמור.

 זי באלול התשע״א (6 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-4201)

 אהוד ברק
 שר הביטחון

 1 ס״ח התשע״א, עמי 12.

 הודעה על מינוי חבר לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 לילדים ולנוער

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק טיפול
, מיניתי את הרשום להלן לרשימת  בחולי נפש, התשנ״א-11991
 החברים שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות

 המחוזיות:

 במחוזות תל אביב והמרכז

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עורך הדין ירון גת, ת״ז 038467643.

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים
 ולנוער2 תתוקן לפי זה.

 בי באלול התשע״א (1 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-230)

 בנימין נתניהו
 ראש הממשלה ושר הבריאות

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 319.

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 597; התשע״א, עמי 4196.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו

 לפי חוק־יסוד: נשיא המדינה

, אני  בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה1
 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום בי
 באלול התשע״א (1 בספטמבר 2011) ועל שובו ביום הי באלול

 התשע״א (4 בספטמבר 2011).

 י״ב באלול התשע״א (11 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-1300)

 בנימין נתניהו
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 118.

 הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה
, מינתה הממשלה את יועז הנדל  (מינויים), התשי״ט-11959
 לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי, החל ביום כ״ט באב
, המסיים  התשע״א (29 באוגוסט 2011), במקום גדעון שמרלינג2

 את תפקידו ביום בי בתשרי התשע״ב (30 בספטמבר 2011).

 וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-1173)

 צבי האוזר
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86; התשע״א, עמי 7.

 2 י״פ התשע״א, עמי 4241.

 מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לחוק הנוער (שפיטה,
, ובהתייעצות עם  ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-11971
 נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט
, אני מאריך בזה את מינויו של  [נוסח משולב], התשמ״ד-21984
, ליושב ראש לוועדות שחרורים,  השופט (בדימוס) אהרן מלמד3

 החל ביום וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011).

 תוקף המינוי לשנתיים.
 ט״ו באב התשע״א (15 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-1191)
 יעקב נאמן

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 3 י״פ התשס״ט, עמי 5256.

 הודעה על הצורך למנות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
, סעיף 4 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-  התשמ״ד-11984

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים
 לרשויות מקומיות

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

 בהתאם לסמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות
, אני מודיע בזה כי פנקס הבוחרים  (בחירות), התשכ״ה-11965
 לקראת הבחירות בעיר באקה אל גרבייה ובמועצה המקומית
 גית נכנס לתוקפו ביום חי באלול התשע״א (4 בספטמבר 2011).

 זי באלול התשע״א (6 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-709)

 אליהו ישי
 שר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשס״ג, עמי 548.

 הודעה בדבר חילופי גברי בוועדת הבחירות בעיריית
 באקה אל גרבייה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות
, אני ממנה בזה את מחמוד מואסי  (בחירות), התשכ״ה-11965
 לחבר ועדת הבחירות בעיריית באקה אל גרבייה במקום

 אעוויסאת והבה וליושב ראש הוועדה.

 הודעתי מיום כ״ח בסיוון התשע״א (30 ביוני 2011)2, תתוקן
 בהתאם.

 י״ט באלול התשע״א (18 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-709) אליהו ישי
 שר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 1 י״פ התשע״א, עמי 5585.

 הודעה על הנחת תכנית
 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח-1957

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה
, שתכנית הניקוז ״הסדרת  מפני שיטפונות, התשי״ח-11957
 נחל חצב״, שהחליטה עליה רשות ניקוז שורק-לכיש, הונחה
 במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות

 המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

 התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
 שורק-לכיש, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז שורק-לכיש,
 מועצה אזורית נחל שורק, ד״נ עמק שורק 76812.

 י״ב באלול התשע״א (11 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-71) אורית נוקד

 שרת החקלאות ופיתוח הכפר

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 11965 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק,
 בישיבתה מסי 536, מיום בי באב התשע״א (2 באוגוסט 2011) על

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 4.

 הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק טיפול
, מיניתי את האנשים כמפורט  בחולי נפש, התשנ״א-11991
 להלן לרשימת החברים שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות

 הפסיכיאטריות במחוזיות:

 במחוזות ירושלים והדרום

 לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות ברפואיות בישראל:

 ד״ר ראובן בנהטוב, ת״ז 302078332

 ד״ר סופיה פורטנוי, ת״ז 312889249

 במחוזות תל אביב והמרכז

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עורך הדין ירון גת, ת״ז 038467643

 לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות ברפואיות בישראל:

 ד״ר ראובן בנהטוב, ת״ז 302078332

 ד״ר סופיה פורטנוי, ת״ז 312889249

 במחוזות חיפה והצפון
 לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה

 ההסתדרות הרפואית בישראל:

 ד״ר ראובן בנהטוב, ת״ז 302078332

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2 תתוקן
 לפי זה.

 בי באלול התשע״א (1 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-230)

 בנימין נתניהו
 ראש הממשלה
 ושר הבריאות

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 319.

 2 י״פ התשנ״א, עמי 58; התשע״א, עמי 4195.

 מינוי חבר מועצת נחל קישון
 לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון),

 התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק רשויות נחלים
 ומעיינות, התשכ״ה-11965 וסעיפים 6 ו־9 לצו רשויות נחלים
, אני ממנה את  ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ״ה-21994
 משה אקסול, ת״ז 058017088, לנציג עיריית קרית אתא, במועצת

 רשות נחל הקישון.

 הי באלול התשע״א (4 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-2016)

 גלעד ארדן
 השר להגנת הסביבה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 150.

 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 6.
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 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 11965 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק,
 בישיבתה מסי 536 מיום בי באב התשע״א (2 באוגוסט 2011),
 על הכנת תמ״א 37/ב/10, תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה
 מפורטת לקו גז טבעי בלחץ גבוה בשני מקטעים: האחד - חלק
 מדרך בורמה עד ליישוב שואבה, והשני - צפונית לכיכר הסטף

 עד להצטלבות עם דרך 395.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט 2011)
 (חמ 3-697)

 עמרם קלעג'י
 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 11965 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק,
 בישיבתה מסי 535 מיום גי בתמוז התשע״א (5 ביולי 2011), על
 הכנת תמ״א 13/ב/1/2/ב, תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה

 מפורטת לדרך גישה צפונית לנמל אשדוד.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט 2011)
 (חמ 3-697)

 עמרם קלעג'י
 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה על סכום מעודכן
 לפי חוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח-2008

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 21(ג) לתקנות המכינות הקדם־
, אני  צבאיות (הכרה במכינה קדם־צבאית), התש״ע-12009
 מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 3(א) לחוק המכינות הקדם־
, עודכן ביום בי באלול התשע״א  צבאיות, התשס״ח-22008
 (1 בספטמבר 2011), והתעריף של השתתפות אוצר המדינה
 בעלות חניך במכינה קדם־צבאית מוכרת עומד על 24,743

 שקלים חדשים לשנה.

 י״ב באלול התשע״א (11 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-3904)

 שמשון שושני
 המנהל הכללי של משרד החינוך

 1 ק״ת התש״ע, עמי 156.

 2 ס״ח התשס״ח, עמי 890.

 הכנת תמ״א 4ו/ד, תכנית מיתאר ארצית חלקית לאתרי ויסות
 וטיפול בעודפי עפר.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט וו20)
 (חמ 697—3) עמרם קלעג'י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 בהתאם לסעיף ו5 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965וו
 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
 ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, בישיבתה מסי
 535 מיום ג׳ בתמוז התשע״א (5 ביולי ו ו20), על הכנת תמ״א 37/ט,

 להקמת מערכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי רידינג - קסם.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט וו20)
 (חמ 697—3) עמרם קלעג'י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

ו  בהתאם לסעיף ו5 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו
 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
 ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, בישיבתה
 מסי 535 מיום ג׳ בתמוז התשע״א (5 ביולי וו20), על הכנת תמ״א
 0ו/א/4/2, תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לתחנת
 כוח המופעלת בגז טבעי כדלק עיקרי בגיבוי פחם באזור מתחם

 תחנת הכוח רוטנברג.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט וו20)
 (חמ 697—3) עמרם קלעג'י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה
 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 בהתאם לסעיף ו5 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 965וו (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק,
 בישיבתה מסי 536, מיום בי באב התשע״א (2 באוגוסט וו20),
 על הכנת תמ״א 37/א/6/2, תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה
 מפורטת להקמת מצוף ימי (BUOY) ותשתיות נחוצות לקליטת

 גז טבעי נוזלי מאניה מגזזת.

 יי באב התשע״א (2 באוגוסט וו20)
 (חמ 697—3)

 עמרם קלעג'י
 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה
 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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ן והבנייה, ו  הודעות לפי חוק התכנ

ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת ובדבר קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
 שם התכנית: הכרזה על סעיפים 78-77, מתחם

 הולילנד, ירושלים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת במתחם הולילנד.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.תחום התכנית: ירושלים. השטח הידוע
 כמתחם הולילנד. השטח בין קואורדינטות אורך 217.600¬
 218.800, לבין קואורדינטות רוחב 629.700-629.100. גושים
 וחלקות: גוש: 30192, חלק מחלקה 100. גוש: 30193 חלקה 41,
 וחלק מחלקה 112. גוש: 30194, חלקות 87, 90-101, 103-106,
 108, 109, 111, 120-114, וחלק מחלקה 56. גוש: 30461, חלקות

.44 ,42 ,41 

 השינויים המוצעים: נשקלים שינויים בייעודי המגרשים,
 בזכויות הבנייה, בגובה הבינוי ובהוראות הבינוי הקבועות

 בתכניות התקפות במתחם.

 תנאים למתן היתר בנייה: נמסר בזה כי הוועדה המחוזית
 קבעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק, מגבלות למתן היתר בנייה,
 כדלקמן: 1. במגרשים מסי 13, 14, 15, כפי שנקבעו בתכניות
 3507/ג, מק/3507/ד ומק/3507/ה (חלקות 99-97 בגוש 30194)
 לא יינתן בשלב זה, כל היתר בנייה. 2. במגרשים מסי 1א, 2א,
 40א ו־41א, כפי שנקבעו בתכנית 3507/ו (חלקות 117-114 בגוש
 30194) לא יינתן בשלב זה, כל היתר בנייה. 3. במגרש מסי 3,
 כפי שנקבע בתכניות 3507/ג, מק/3507/ד ו־מק/3507/ה (חלקה
 87 בגוש 30194) לא יינתן, בשלב זה, כל היתר בנייה. 4. במגרש
 מסי 7, כפי שנקבע בתכניות 3507/ג, מק/3507/ד ו־מק/3507/
 ה (חלקה 91 בגוש 30194) לא יינתן, בשלב זה, כל היתר חדש
 ובכלל זאת לא יינתן כל היתר שינויים. 5. במגרש מסי 5א,
 כפי שנקבע בתכנית 3507/ו (חלקה 11 בגוש 30194) ושייעודו
 הוא שטח למבני ציבור, תותנה הוצאת היתרי בנייה באישור
 הוועדה המחוזית. זאת, למעט היתרי בנייה לבתי כנסת במבנים
 ניידים זמניים, אשר אושרו כבר על ידי הוועדה המקומית.
 נקבע כי יהיה ניתן להוציא את היתרי הבנייה שאושרו בעבור
 בתי הכנסת, וזאת בתנאי שהם יורו כי המבנים הזמניים יוסרו
 מהמקום בתוך 3 שנים לכל היותר מיום מתן היתר הבנייה.
 6. תוקפם של התנאים להוצאת היתרי בנייה יהיה לשלוש
/או עד להפקדת התכנית  שנים ממועד החלטת הוועדה, ו
 המצויה בהכנה, דחייתה או עד שיבוטלו התנאים או שישונו

 על ידי מי שקבעם, המועד המוקדם מביניהם.

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק רישום שיכונים
, אני מאשר כי  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-11964
 בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה או
 שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפי יום כ״ט בטבת
 התשנ״ה (1 בינואר 1995) או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק
, עד יום י״ב בטבת התשנ״ט  התכנון והבנייה, התשכ״ה-21965
 (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה לפני יום הי בטבת התשס״א
 (31 בדצמבר 2000) על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים

 בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקות בשלמות

 ירושלים 30193 108

,97-93 ,91 ,90 ,87-83 ,80 ,78 ,75 
101-99 

 רמת צבי 17091

 גן יבנה 544 127-120, 142-140

 חיפה 10841 30-25, 32, 48-45

23 12639 

 יפו 7047 102, 117

106 7024 

 באר שבע 38357 27-1

36-1 38358 

57-2 38359 

36-1 38360 

15-1 38361 

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
 והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ושעות שהמשרד פתוח לקהל.

 כ״ט באב התשע״א (29 באוגוסט 2011)
 (חמ 3-74)

 אילת אלקרט
 מרכזת רישום

 מינהל מקרקעי ישראל
 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 52; התש״ע, עמי 414; י״פ התשנ״ה, עמי 46.

 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 תיקון טעות
 אני מודיעה כי בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 6270, התשע״א, עמי 5634, לצד
 ״קדימה״, בטור שכותרתו ״מסי תכנית״, במקום ״3/15/10״ צריך

 להיות ״3/17/10״.

 כ״ט באב התשע״א (29 באוגוסט 2011)
 (חמ 3-74)

 אילת אלקרט
 מרכזת רישום

 מינהל מקרקעי ישראל
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 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 8197/ א, שינוי לתכניות 8197, 1042, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5022, 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שערי
 תורה 7. שכונת בית וגן. קואורדינטה 630/355 ^ קואורדינטה
 217/425 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקה: גוש: 30342, חלקות במלואן: 5, 9.

 מטרת התכנית: תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה
 עליונה לשם הרחבת יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בינוי לתוספת בנייה
 בכל המפלסים לשם הרחבת יח״ד קיימות, הכל בהתאם לנספח
 הבינוי. 2. קביעת תוספת שטחי בנייה. 3. קביעת בינוי לתוספת
 קומה במפלס 12.00+ לשם הרחבת יח״ד קיימות במפלס 9.00+.
 4. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים גי. 5. קביעת
 בינוי לתוספת שטח לפי התכנית הנ״ל, סך הכל 3,812 מ״ר.
 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. שינוי קווי הבניין וקביעת

 קווי בניין חדשים. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו976/ א

 שם התכנית: תוספת קומה בבניין מגורים, שעפט,
 חסן בן תאבת אנסארי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 9761/ א, שינוי לתכנית במ/ 3456/ א, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 7907/ א

 שם התכנית: הרחבת דירות קיימות ותוספת קומה
 בשני בניינים, שכי בית צפאפא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 7907/ א, שינוי לתכנית 3365, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שדי דב
 יוסף. שכונת בית צפאפא. קואורדינטה 218/812 ^ קואורדינטה
 628/413 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.גושים

 וחלקות: גוש: 30277, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה לצורך הרחבת בניינים קיימים
 ותוספת קומה אחת בשני בניינים, וקביעת חזית מסחרית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בגין חזית
 מסחרית בחזית מערבית של בניין אי בלבד. ב. שינוי ייעוד
 מאזור מגורים 5 למגורים אי. ג. קביעת שטחי בנייה מרביים
 ל־1,560 מ״ר, מתוכם 1,307 מ״ר שטחים עיקריים ו־253 מ״ר שטחי
 שירות בשני בניינים. ד. קביעת הוראות בינוי בעבור מגורים.
 ה. קביעת הוראות בגין הרחבות דירות מאושרות. ו. קביעת
 קווי בניין לשינויים, כאמור. ז. הגדלת מסי הקומות מ־2
 ל־3 קומות, הגדלת מסי יח״ד מ־5 יח״ד ל־10 יח״ד. ח. קביעת
 שימושים בעבור מגורים ומסחר. ט. קביעת שלבי ביצוע
 למימוש התכנית. י. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 יא. קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 97ו8/ א

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומה, רח׳ שערי
 תורה 7, שכי בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
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 218/750 ^ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות: גוש: 30277, חלקה במלואה: 4.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה
 בעבור שני בניינים קיימים והקמת בניין חדש למגורים בשטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 לאזור מגורים בי ולמגורים גי. ב. הגדלת שטחי הבנייה בשטח
 וקביעתם ל־4,386 מ״ר (מתוכם 3,200 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־1,186 שטחי שירות). ג. הגדלת מסי יחידות דיור מ־10 ל־24
 יחידות דיור. ד. קביעת מסי קומות בתא שטח מסי 1 ל־4 קומות
 מעל קומת מרתף, ובתא שטח מסי 2 ל־6 קומות מעל קומת
 חניה תת־קרקעית. ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת בניין חדש.
 ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
 ופיתוח שטח. ז. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.

 ח. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה / לשימור / להעתקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 10049

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת יח״ד, והרחבת
 דרך בגיבל אלמוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 10049, שינוי לתכנית 2683/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. גיבל
 אלמוכבר. קואורדינטה 223/042 ^ קואורדינטה 627/595 ¥
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גוש בחלקיות: 31241.

 מטרת התכנית: הרחבת דרך, השלמת קומה ותוספת קומה
 חדשה לשם הרחבת יח״ד קיימת והוספת יח״ד חדשה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי קרקע
 מאזור מגורים 6 למגורים אי. 2. קביעת הוראות לתוספות בנייה

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
 שועפט. קואורדינטה 222/335 ^ קואורדינטה 635/390 ¥ הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30551, חלקה במלואה: 36.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לשם הכשרת
 עבירת בנייה בקומה השנייה, ותוספת קומה שלישית חדשה

 לשם תוספת 3 יח״ד לבניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי
 לתוספת בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 בקומה השנייה, מפלס 3.00+ לשם הרחבת יחידות הדיור
 הקיימת ותוספת יח״ד חדשה קיימת, בהתאם לנספח הבינוי.
 ב. קביעת בינוי לתוספת קומה שלישית חדשה מעל הבניין
 הקיים לשם תוספת 2 יחידות דיור חדשות בהתאם לנספח
 הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי
 הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,095 מ״ר (מתוכם 1,069 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־26 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת מסי יחידות הדיור
 ל־6 יחידות דיור. 6. קביעת מסי קומות ל־3 קומות. 7. קביעת
 שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 8. קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 9. קביעת הוראות בגין גדר / מדרגות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 9802/ א

 שם התכנית: הכשרת בנייה ותוספת זכויות,
 בית צפאפא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 9802/ א, ביטול לתכנית 3365, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית צפאפא.
 קואורדינטה מערב מזרח 628/450 ¥ קואורדינטה דרום צפון
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 לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמה. 6. קביעת הוראות בגין מבנה
 להריסה. 7. הגדלת מסי יח״ד מ־6 ל־8. 8. קביעת תנאים למתן

 היתר בנייה. 9. קביעת שלבי ביצוע למבנה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1912,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 0286ו/ א

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת יח״ד חדשה,
 רחי הפסגה 43, בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 10286/ א, שינוי לתכנית 1042, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הפסגה 43. שכונת בית וגן. קואורדינטה 217/530 ^ קואורדינטה
 630/435 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30342, חלקה במלואה: 68.

 מטרת התכנית: תוספת יח״ד, תוספת שטחים בכל הקומות,
 תוספת 2 קומות עליונות לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 בכל המפלסים לשם הרחבת יח״ד קיימות, הכל בהתאם לנספח
 הבינוי. ב. קביעת תוספת שטחי בנייה. ג. קביעת בינוי לחיבור
 מפלסים 3.06+ ו־6.12+, על ידי מדרגות פנימיות והפיכת 2 יח״ד
 ליחידה אחת. ד. קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים 9.50+
 ו־12.24+ לשם העברת יח״ד קיימות ממפלס 6.12+. ה. קביעת
 בינוי לתוספת יח״ד בקומת מרתף במפלס 2.90-. ו. קביעת בינוי
 לתוספת שטחים בקומת מרתף במפלס 2.90- בעבור מחסנים.
 ז. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 למגורים גי. ח. קביעת בינוי
 לתוספת שטח לפי התכנית הנ״ל, סך הכל 1,287 מ״ר, מתוכם
 1,078 מ״ר שטחים עיקריים למגורים, 59 מ״ר למסחר ו־150 מ״ר
 שטחי שירות. ט. קביעת חזית מסחרית. י. קביעת תנאים למתן
 היתר בנייה. יא. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 יב. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. יג. קביעת תנאים בגין

 מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומה אי (מפלס
 3.05+) לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם
 לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים
 לשם תוספת יח״ד חדשה, בהתאם לנספח בינוי. 3. קביעת קווי
 בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
 ל־320.23 מ״ר, מתוכם 256.02 מ״ר שטחים עיקריים ו־64.21 מ״ר
 שטחי שירות. 5. הגדלת מסי יחידות הדיור מ־2 יחידות דיור
 ל־3 יחידות דיור. 6. הגדלת מסי קומות מ־2 מעל קומת מרתף
 ל־3 קומות מעל קומת מרתף, סך הכל 4 קומות. 7. קביעת שלבי
 ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 10234

 שם התכנית: תוספות בנייה לשם הרחבת יח״ד קיימות
 והוספת 2 יח״ד, רחי רבנו גרשום 32, שכי הבוכרים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10234, שינוי לתכנית 4084/א.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 רבנו גרשום 32. שכונת הבוכרים. קואורדינטה 220/800 ^
 קואורדינטה 633/425 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30103, חלקות במלואן: 10, 11.

 מטרת התכנית: הרחבת דיור לשם תוספת בנייה ברחי רבנו
 גרשום 32 בשכונת הבוכרים, ירושלים, והפרדת 2 יח״ד ל־4
 יח״ד בהליך של איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה כל הבעלים

 בשטח התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 בכל המפלסים לשם הרחבת יח״ד קיימות, הכל בהתאם
 לנספח הבינוי. 2. פיצול שתי יחידות דיור לארבע יחידות דיור
 בקומות גי ו־די. 3. קביעת היקף שטחי בנייה ל־875.28 מ״ר עיקרי
 ו־241.35 מ״ר שירות מעל לכניסה הקובעת. 4. קביעת קווי
 בניין חדשים ושינוי קווי הבניין המאושרים. 5. קביעת הוראות
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 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו098ו

 שם התכנית: הגדלת שטחי בנייה, מסי קומות
 ותוספת של 4 יח״ד, בית גמעיה, בית צפפה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 10981, שינוי לתכניות 3488, 62, כפיפות

 לתכנית 5166.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בקצה
 הדרומי של שכונת א-גמעיה בבית צפפה בדרך לכיוון
 תבאליה. קואורידנטה 219/350 ^ קואורדינטה 627/275 זו/ הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מוסדר: גוש: 30282, חלקי חלקה: 11.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי הבניינים ומסי הקומות
 המותרים למטרת מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים בי. ב. קביעת הוראות בנייה: 1. קביעת
 מסי יח״ד מרבי ל־12 יח״ד. 2. הגדלת מסי הקומות, מ־2 קומות
 המאושרות ל־3 קומות מעל קומת מרתף. 3. קביעת תוספת
 של 670 מ״ר שטחים עיקריים למצב המאושר. 4. שינוי בקווי
 הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 5. קביעת הוראות בגין בניין,
 מדרגות וגדרות להריסה. 6. קביעת הוראות בינוי ותנאים

 להוצאת היתר בנייה. ג. קביעת שלבי ביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3791,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 028וו/ א

 שם התכנית: תוספת בנייה מעל בניין קיים בבית חנינה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 11028/ א, שינוי לתכנית 3458/א, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 0ו03ו

 שם התכנית: שלב גי של שכונת המגורים הר חומה,
 חומת שמואל, 983 יח״ד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10310, שינוי לתכניות 7509, 5053.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
 חומת שמואל שלב גי, השלוחה המאורכת ״הסכין״ - ממזרח
 לחומת שמואל שלב בי. קואורדינטה 222/000 ^ קואורדינטה
 526/521 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות: גוש: 29938, חלקה במלואה: 40. גוש: 29939,
 חלקות במלואן: 23-21 , 62, חלקי חלקה: 20. גוש: 29940, חלקי

 חלקה: 1.

 מטרת התכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ־930
 יח״ד בדרום ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מדרך מאושרת
 למגורים גי, לשצ״פ לשטח למבני ציבור, לשטח לשימור נופי.
 ב. שינוי ייעוד קרקע ממוסדות מלונאות ומגורים ליער, לדרך
 מוצעת, למגורים גי למגורים די ולשצ״פ. ג. שינוי ייעוד קרקע
 ממגורים לשצ״פ למגורים גי, למגורים די, למבני ציבור ולדרך
 מוצעת. ד. שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור למסחר, לשצ״פ,
 לדרך מוצעת ולמגורים די. ה. שינוי ייעוד קרקע משצ״פ מיוחד
 למגורים די, לדרך מוצעת למבני ציבור ולשצ״פ. ו. שינוי ייעוד
/או עיצוב נופי  קרקע משטח נוף פתוח לדרך מוצעת ולדרך ו
 ולשטח לשימור נופי. ז. קביעת מגרשים ל־930 יח״ד חדשות.
 ח. קביעת הוראות בינוי, לרבות שטח בנייה מרבי ומסי קומות
 מרבי, גובה מרבי ומסי יח״ד. ט. קביעת הוראות לפיתוח שטח.
 י. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. יא. קביעת שימושים
 מותרים בשטחים לבנייני ציבור. יב. קביעת הוראות בדבר

 הקמת תחנת טרנספורמציה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1211,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. התכנית
 חלה מדרום מערבית לשכונה רמת שלמה, צפונית לכביש 9
 ומזרחית לכביש 443. קואורדינטה 220/750 ^ קואורדינטה
 635/500 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
 כחול. גושים וחלקות: גוש: 30546, חלקה במלואה: 24, חלקי
 חלקות: 16 - 18, 20 - 23, 26, 37 - 39, 47, 48, 53, 462 - 465.
 גוש: 30560, חלקות במלואן: 14 - 16, חלקי חלקות: 3, 20. גוש:
 30561, חלקות במלואן: 2, 6, 7, חלקי חלקה: 5. גוש: 30562,
 חלקות במלואן: 19, 70. גוש: 30564, חלקות במלואן: 49 - 52,
 חלקי חלקות: 2, 4. גוש: 30565, חלקות במלואן: 10, 22, חלקי
 חלקות: 3, 13. גוש: 30566, חלקות במלואן: 5, 6, 75, חלקי חלקה:
 4. גוש: 30616, חלקות במלואן: 7, 56, 66, 68, 70, 73, 76, 78, 81,
 83, 89, חלקי חלקות: 27, 29, 62, 84, 86. גוש: 50546, חלקות
 במלואן: 29 - 31, חלקי חלקה: 32. גוש: 50664, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: הרחבת שכונת מגורים קיימת, על ידי
 תוספת 1,600 יח״ד, מבני ציבור, מוסדות, שצ״פים ותשתיות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי מערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: 1. שינוי ייעוד משטח לשמורת טבע למגורים
 גי, מגורים די, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור
 לדת, מיתקנים הנדסיים, דרך מוצעת או הרחבת דרך, דרך
/או טיפול נופי, שטח ציבורי פתוח שטחים פתוחים. 2. שינוי  ו
 ייעוד משטח ציבורי פתוח למסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות
 ציבור. 3. שינוי ייעוד משטח למוסד למגורים גי. 4. שינוי ייעוד
 משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח. 5. שינוי ייעוד מדרך
 או עיצוב נופי לדרך מוצעת. 6. שינוי ייעוד ממרכז תחבורה
 לתחנת תחבורה ציבורית. ב. הגדרת ייעוד קרקע למסחר
 ותעסוקה בתא שטח 1000. ג. קביעת הוראות לשימוש חזית
 מסחרית, זיקת הנאה למעבר ברכב. ד. קביעת בינוי להקמת
 בנייני מגורים חדשים, בנייני ציבור, מוסדות ומסחר, מיתקנים
 הנדסיים בשטח התכנית, בהתאם לנספחי בינוי ופיתוח.
 ה. קביעת מסי הקומות המרבי, קווי בניין מרביים, שטחי הבנייה
 המרביים וגובה הבנייה המרבי לכל מתחם המיועד לבנייה
 בשטח התכנית. ו. קביעת מסי יחידות הדיור המרבי בשטח
 התכנית ל־1,600 יח״ד. ז. קביעת השימושים המותרים בכל
 ייעודי הקרקע. ח. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, תנאים למתן
 היתרי בנייה ושלבי ביצוע. ט. קביעת הנחיות ניקוז מחייבות
 בתאום עם יועץ הניקוז. י. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
 מחדש. יא. קביעת הוראות לחלוקה תכנונית. יב. קביעת
 הוראות סביבתיות. יג. יישום תקנות ותקני הנגישות לאנשים

 עם מוגבלויות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת בית
 חנינה. קואורדינטה 221/350 ^ קואורדינטה 638/200 ¥ הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30610, חלקה במלואה: 288.

 מטרת התכנית: תוספת 2 קומות ו־4 יח״ד לבניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 1 מיוחד לאזור מגורים בי. ב. קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ג. קביעת הוראות בגין מבנה
 וגדרות להריסה. ד. קביעת בינוי לתוספת 2 קומות מעל בניין
 בן 2 קומות מעל קומת חניה לשם יצירת 8 יחידות דיור, מהן
 4 קיימות ו־4 חדשות, הכל בהתאם לנספח הבינוי. ה. קביעת
 שטחי בנייה לסך הכל 990.80 מ״ר, מתוכם 862.01 מ״ר שטח
 עיקרי ו־128.79 מ״ר שטחי שירות. ו. שינוי קווי הבניין וקביעת
 קווי בניין חדשים. ז. תוספת של 4 יחידות דיור. ח. הגדלת
 מסי הקומות מ־2 ל־4 מעל קומת חניה ומחסנים תת־קרקעית.
 ט. קביעת שימוש בעבור בנייה למגורים. י. קביעת שלבי
 ביצוע למימוש התכנית. יא. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 יב. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ולעקירה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 085וו

 שם התכנית: הרחבת שכונת מגורים קיימת, על ידי
 תוספת 600,ו יח״ד ומבני ציבור, רמת שלמה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11085, שינוי לתכניות מק/7776, 7776/א,
 במ/1973/ב, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.
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 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
 קרית משה, בין הרחובות שדי הרצל לרחובות קרית משה
 וחיים פיק, השטח הידוע בכינויו מתחם המקשר. קואורדינטה
 218/700 ^ קואורדינטה 632/500 ¥ הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30153,
 חלקות במלואן: 47 - 49, 112 - 120, חלקי חלקה: 38. גוש: 30155,

 חלקי חלקה: 42.

 מטרת התכנית: פינוי ובינוי המתחם הידוע כמתחם
 המקשר ותכנון מחודש של השטח להקמת שכונה הכוללת 220
 יח״ד למגורים, לרבות גן ילדים, בית כנסת ושטחים ציבוריים

 פתוחים כולל איחוד וחלוקה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 2 לאזור מגורים די, לאזור המשלב מגורים ומבני
 ציבור, לשטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח ולדרך מוצעת.
 ב. קביעת הוראות לבניית בנייני מגורים בני 24 קומות, קביעת
 הוראות לבניית בנייני ציבור בני 2 קומות. ג. קביעת היקף יח״ד
 על סך 220 יח״ד מינימום. ד. קביעת שטחי הבנייה בשטח
 ל־45,900 מ״ר למגורים (מתוכם 25,400 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־20,500 מ״ר שטחי שירות), ו־882 מ״ר עיקרי + 160 מ״ר שירות
 לשטח למבנים ומוסדות ציבור. ה. קביעת קווי בניין מרביים
 בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבנייה. ו. קביעת השימושים
 המותרים בשטח התכנית. ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ח. קביעת הוראות בגין בניין/
 מבנה/גדר להריסה. ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור
 , להעתקה ולעקירה. י. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה
 מחדש בלא הסכמת כל הבעלים. יא. קביעת שלבי ביצוע

 להקמת עבודות הבנייה, כאמור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/05/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס״ט, עמי 4399,

 בתאריך 17/06/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו26וו

 שם התכנית: תוספת בנייה לבניין מוצע, שכי שועפט
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11261, שינוי לתכנית במ/ 3456/ א, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 496וו

 שם התכנית: שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים
 מיוחד, בניין חדש בן 6 קומות, 20 יח״ד, בית חנינא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11496, שינוי לתכנית 3681/א, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית
 חנינה החדשה. שכונת בית חנינה, ממערב לכביש רמאללה
 ליד כביש מסי 20. קואורדינטה 220/900 ^ קואורדינטה
 637/525 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות: גוש: 30611, חלקי חלקה: 129. גוש: 30611 מוסדר,

 חלקי חלקות: 125, 126. מגרש: 9 בהתאם לתכנית 3681/א.

 מטרת התכנית: הקמת בניין בן 6 קומות מעל קומת חניה
 ומחסנים בשכונת בית חנינא.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת אחוזי בנייה ומסי
 יחידות דיור לצורך הקמת בניין חדש בן 6 קומות מעל קומת
 מרתף. 2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים גי.
 3. קביעת שטחי בנייה מרביים בהיקף של 3,927.5 מ״ר, מהם
 2,745 מ״ר שטחים עיקריים ו־1,182 מ״ר שטחי שירות הכוללים
 חניה, מחסנים וחללים טכניים. 4. שינוי קווי הבניין וקביעת
 קווי בניין חדשים. 5. הגדלת מסי הקומות מ־2 ל־6 קומות מעל
 קומת חניה תת־קרקעית. 6. הגדלת מסי יחידות הדיור ל־20

 יח״ד. 7. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/07/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס״ט, עמי 2660,

 בתאריך 05/03/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 95ווו

 שם התכנית: התחדשות עירונית במתחם המקשר,
 שכונת קרית משה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11195, שינוי לתכניות 62, 1085/א, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 8000.

/או חלוקה בלא הסכמת כל  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
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 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות
 בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת 2 קומות מעל הבניין
 הקיים לשם יצירת 2 יח״ד חדשות, בהתאם לנספח בינוי.
 3. קביעת קווי בניין לבנייה כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־510.22 מ״ר (מתוכם 370.84 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־139.38 מ״ר שטחי שירות). 5. הגדלת מסי יחידות
 הדיור ל־3 יחידות דיור. 6. הגדלת מסי קומות ל־3 קומות מעל
 קומת מרתף. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה,
 כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בנייה בשטח. 9. קביעת הוראות בגין גדר וסככה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 922וו

 שם התכנית: תוספת בנייה למגורים בשכונת שועפט
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11922, שינוי לתכנית במ/ 3456/ א, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אל
 חגאג בן יוסף. שועפט. קואורדינטה 221/635^ קואורדינטה
, ממערב מדרך רמאללה בשכונת שועפט וממזרח  636/030 ז
 מתכנית 7616 המאושרת. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30555, חלקה במלואה: 9.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות בנייה, מסי קומות ומסי
 יח״ד, סך הכל 7 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד אזור מגורים 1
 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. הגדלת מסי יח״ד המרבי ל־7 יח״ד.
 3. הגדלת מסי קומות מרבי משלוש קומות לארבע קומות.
 4. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 5. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. 6. קביעת שלבי ביצוע.

 7. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב משארף.
 שועפט. קואורדינטה מערב מזרח 221/725 זו/ קואורדינטה דרום
 צפון 635/250 ^ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול. גושים וחלקות: גוש: 30558, חלקה במלואה: 31.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה חדשה בת 2 קומות מעל
 בניין מאושר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 ממגורים 5 מיוחד למגורים אי. 2. קביעת בינוי לתוספת בניין
 לבניין מגורים, בהתאם לנספח בינוי. 3. קביעת קווי בניין
 לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
 ל־880 מ״ר, מתוכם 612 מ״ר שטחים עיקריים ו־268 מ״ר שטחי
 שירות. 5. הגדלת מסי קומות, מ־2 קומות ל־3 קומות מעל קומת
 חניה ומחסנים. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה,
 כאמור. 7. סך הכל 1 יח״ד מאושר ותוספת 2 יח״ד, סך הכל
 בבניין יהיו 3 יח״ד. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בנייה בשטח. 9. קביעת הוראות בגין נטיעת עצים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו46וו

 שם התכנית: תוספת 2 קומות ו־2 יח״ד חדשות מעל
 בניין מגורים קיים בשכונת גיבל מוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 11461, שינוי לתכנית 2691, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכי גבל
. הכל  מוכבר. קואורדינטה 223/000 ^ קואורדינטה 629/175 ז

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: תוספת 2 קומות עליונות לשם תוספת 2
 יח״ד חדשות.
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2023ו
 שם התכנית: תוספות בנייה להרחבת ישיבה ויח״ד,
 רחוב יוסף בן מתתיהו 8ו, 20, שכונת מקור ברוך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12023, שינוי לתכנית 62.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יוסף
ן-  בן מתתיהו 18, 19, 20. שכונת מקור ברוך. קואורדינטה X צפו
 דרום 632/810, קואורידנטה ו מזרח-מערב 220/375. הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30068, חלקות במלואן: 111, 112.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד לצורך הרחבת ישיבה
 (מוסד) קיים. ב. הרחבת דיור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: א. מאזור מגורים 3 למבנים ומוסדות ציבור
 לדת - ישיבה. ב. מאזור מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת
 בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי בחלקה
 111 לתוספת 2 קומות לשם הרחבת מוסד קיים. ב. קביעת בינוי
 בחלקה 112 לתוספת 2 קומות לשם הרחבת יחידת דיור קיימת.
 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. קביעת סך השטחים
 בהיקף של 741.84 מ״ר, מתוכם 657.84 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־84 מ״ר שטחי שירות. 5. הגדלת מסי הקומות מ־2 קומות
 ל־4 קומות וגג רעפים. 6. קביעת השימושים למגורים בחלקה
 112 ולמוסד ציבורי בחלקה 111. 7. קביעת תנאים למתן היתר
 בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין תוספת מעלית בחזית

 מזרחית. 9. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1,

 ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 953וו

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש ותוספת שתי
 קומות מעל בניין קיים, שועפט

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 11953, שינוי לתכנית במ/3456/א, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 איחוד הכפר. שועפט. קואורדינטה 222/350 ^ קואורדינטה
 635/550 ו. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30550, חלקה במלואה: 32.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש
 למגורים ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור
 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים גי. ב. קביעת שטחי בנייה
 ל־2,288 מ״ר (מתוכם 1,503 מ״ר עיקרי, 660 מ״ר שירות
 ו־125 מ״ר לגן ילדים). ג. הגדלת מסי יחידות הדיור מ־4 ל־10 יח״ד.
 ד. הגדלת מסי הקומות מ־2 קומות ל־6 קומות מעל 1 קומת
 מרתף / חניה תת־קרקעית. ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו. קביעת הוראות בגין עצים

 לעקירה / לשימור. ז. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 32ו2ו

 שם התכנית: תוספת קומות ואגפים, תוספת ו יח״ד,
 הרחבת יח״ד קיימות, רחי קליין 3, המושבה הגרמנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12132, ביטול לתכניות 62, 2878, כפיפות

 לתכניות 5022, 5166.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב קליין 3.
 שכונת המושבה הגרמנית. קואורידנטה 220/725 ^ קואורדינטה
 630/335 ו. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30010, חלקי חלקה: 134.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בניין, תוספת קומה אחת וקומה
 מובלעת בחלל הגג ואגפים לשם תוספת יח״ד אחת, והרחבת

 יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1.שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
 מיוחד לאזור מגורים בי. 2.שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין
 חדשים. 3. קביעת תוספת בינוי לשם הרחבת יח״ד קיימות
 בבניין בי, קביעת בינוי להשלמת קומה עליונה קיימת ותוספת
 קומה מובלעת למגורים בחלל גג הרעפים במפלס 9.60+.
 4. הגדלת שטחי בנייה וקביעתם ל 1,289.3 מ״ר, מתוכם
 849.21 מ״ר שטח עיקרי ו־440.06 מ״ר שטחי שירות. 5. הגדלת
 מסי קומות מ־2 קומות וגג רעפים כלפי רחי קליין ל־3 קומות
 וקומת חלל גג רעפים בחזית רחי קליין. 6. כלפי החזית האחורית
 מ־3 קומות וגג רעפים ל־4 קומות וקומת חלל גג רעפים.
 7. הגדלת מסי יח״ד מ־3 יח״ד ל־4 יח״ד. 8. קביעת שלבי ביצוע

 למימוש התכנית. 9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6025, התש״ע, עמי 693,

 בתאריך 26/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 55ו2ו

 שם התכנית: הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים
 חדש מעל קומת מסחר, בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 12155, שינוי לתכנית במ/3457/א, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2052ו

 שם התכנית: תוספות בנייה, רחי זריצקי 4 ו־6, רמות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12052, שינוי לתכנית 3136/ ג, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דוד
 זריצקי 4, 6. שכונת רמות. קואורדינטה X מערב-מזרח 218/500,
 קואורדינטה ו דרום-צפון 636/650. הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30618,

 חלקה במלואה: 271. מוסדר: גוש: 30727, חלקה במלואה: 82.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד ברחי זריצקי 4 ו־6.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי
 לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בבניין
 מסי 1 בקומות ג תחתונה (מפלס 9.00-). ב תחתונה (מפלס 6.00-)
 א תחתונה (מפלס 3.00-), קרקע (מפלס 0.00), א (מפלס 3.00+)
 ו־ב (מפלס 6.00+), לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהם,
 בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח. ב. ובבניין מסי 2
 בקומות בי תחתונה (מפלס 6.00-) א תחתונה (מפלס 3.00-), קרקע
 (מפלס 0.00), א (מפלס 3.00+) ו־ב (מפלס 6.00+) לשם הרחבת
 יחידות הדיור הקיימות בהם, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם
 לקיים בשטח. ג. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל בניינים
 2-1 לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה,
 מפלס 9.00+. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי
 הבנייה בשטח וקביעתם בבניין 1 ל־2,708 מ״ר (מתוכם 2,407 מ״ר
 שטחים עיקריים ו־301 מ״ר שטחי שירות). בבניין 2 ל־2,361 מ״ר
 (מתוכם 2,105 מ״ר שטחים עיקריים ו־256 מ״ר שטחי שירות).
 5. הגדלת מסי קומות בבניין מסי 1 מ־6 קומות ל־7 קומות מעל
 מפלס 9.00-. הגדלת מסי קומות בבניין מסי 2 מ־5 קומות ל־6
 קומות מעל מפלס 6.00-. 6. קביעת השימושים בשטח למגורים.
 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 8. קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 9. קביעת

 הוראות בגין קראוונים, סככות ופרוגולות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/10/2009 ובילקוט הפרסומים 6008, התש״ע, עמי 193,

 בתאריך 22/10/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
, קואורדינטה 222/650 ^ הכל  סילוואן. קואורדינטה 631/175 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 29990, חלקות במלואן: 45, 46.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה
 בשכונת סילוואן.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד של קרקע מאזור
 מגורים לשימור ושיקום למגורים בי. 2. קביעת שטחי הבנייה
 המרביים לבניין מסי 1 ל־112 מ״ר וקביעתם לבניין מסי 2
 ל־396.86 מ״ר, מתוכם 270.1 מ״ר שטחים עיקריים ו־126.76 מ״ר
 שטחי שירות, סך הכל שטחים מרביים לבניין מסי 2+1 הוא
 508.86 מ״ר, מתוכם 382.104 מ״ר שטחים עיקריים ו־126.76 מ״ר
 שטחי שירות. 3. הגדלת מסי יח״ד (בבניין מסי 2) מ־1 יח״ד
 ל־3 יח״ד, סך הכל יח״ד בבניין מסי 2+1 הוא 5 יח״ד. 4. הגדלת
 מסי הקומות המרבי ל־3 קומות מעל קומת חניה ומחסנים
 (בבניין מסי 2). 5. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה מוצעת.
 6. קביעת הוראות בגין מבנה, מדרגות וגדרות להריסה.

 7. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2237ו/ א

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימות בבניין ברחי
 לייב יפה ו6, שכונת ארנונה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12237/ א, ביטול לתכניות 2045, 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב לייב
 יפה 61. שכונת ארנונה. קואורדינטה 220/980 ^ קואורדינטה
 627/900 ו. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30119, חלקי חלקות: 70, 71, 83.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית חנינה.
. הכל לפי  קואורדינטה 221/675 ^ קואורדינטה 636/725 ז
 הגבולות המסומנים בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30614,

 חלקה במלואה: 306.

 מטרת התכנית: הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים
 חדש מעל קומת מסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעודי הקרקע כמפורט
 מאזור מסחר מיוחד למסחר ומגורים. 2. קביעת בינוי לבניין
 חדש כמפורט להלן: א. הריסת הבניין הקיים בשטח. ב. קביעת
 בינוי לבניין חדש בן 6 קומות מעל קומת מסחר, מעל 2 קומות
 חניה תת־קרקעית. 3. קביעת קווי בניין מעל ותחת לקרקע
 בהתאם לנספח הבינוי, נספח מסי 1. 4. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־4,598 מ״ר, מתוכם 2,685 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־1,913 מ״ר שטחי שירות. 5. קביעת מסי יח״ד ל־18.
 6. קביעת השימושים בשטח למסחר ומגורים. 7. קביעת שלבי
 ביצוע להקמת הבניין, כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 9. קביעת הוראות בגין בניין/
 מבנה/גדר/מדרגות להריסה. 10. קביעת הוראות בגין עצים

 לעקירה, לשימור ולהעתקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2228ו

 שם התכנית: תוספת בנייה בשכונת סילואן
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 12228, שינוי לתכנית 2783/א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.
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 ו־317.44 מ״ר שטחי שירות). ו. קביעת קווי בניין מרביים חדשים.
 ז. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. ח. קביעת הוראות להוצאת

 היתר בנייה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2468ו

 שם התכנית: תוספות בנייה בכל הקומות בבניין
 ברחי הקבלן 20, הר נוף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 12468, שינוי לתכנית 3028, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הקבלן 20. שכונת הר נוף. קואורדינטה 633/000 ^ קואורדינטה
 216/625 ו. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30333, חלקה במלואה: 54.

 מטרת התכנית: הרחבות יח״ד ל־4 יחידות, הריסת עבירות
 בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינויים במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 2 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות
 בנייה בכל הקומות לשם הרחבת יח״ד הקיימות בהן, בהתאם
 לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדרת
 שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,762.19 מ״ר (מתוכם
 1,679.2 מ״ר שטחים עיקריים ו־82.99 שטחי שירות). 5. קביעת
 שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 6. קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 7. קביעת הוראות בגין פרגולות וסגירת מרפסות ומחסן

 להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/06/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס״ט, עמי 4396,

 בתאריך 17/06/2009.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעוד מאזור
 מגורים 5 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 בקומה ג לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהם, בהתאם
 לנספח בינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת
 שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־1,121.31 מ״ר (מתוכם
 956.69 מ״ר שטחים עיקריים ו־164.62 מ״ר שטחי שירות).
 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.
 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה

 בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו260ו

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה בגיבל מוכבר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 12601, שינוי לתכנית 2683/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. גיבל
.  אלמוכבר. קואורדינטה 224/056 ^ קואורדינטה 628/128 ז
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גושים בחלקיות: 31242.

 מטרת התכנית: קביעת בינוי להקמת מבנה מגורים בן 4
 קומות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע מאזור
 מגורים 6 למגורים בי. ב. תוספת 2 יח״ד לסך הכל 4 יח״ד. ג. קביעת
 מסי הקומות המרבי ל־4 קומות מעל קומת מרתף. ד. קביעת גובה
 מרבי ל־13.52 מי מעל 0.00. ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך
 הכל הבניין ל־865.24 מ״ר (מתוכם 538.80 מ״ר שטחים עיקריים
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2626ו

 שם התכנית: התוויית תוואי דרך ופיתוח אזורים
 הסמוכים לדרך, כביש נחל דרגה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12626, שינוי לתכניות 1544, 7509, כפיפות

 לתכנית תממ/1.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. המשך
 כביש נחל דרגה בין צומת כביש הסרגל חומת שמואל לצומת
. הכל  רוזמרין. קואורדינטה 220/544 ^ קואורדינטה 626/650 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:
 גוש: 29934, חלקי חלקה: 68. גוש: 30292, חלקי חלקה: 2.

 גוש: 30293, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: התוויית תוואי דרך, פיתוח אזורים
 הצמודים לדרך והסמוכים לצומת כביש הסרגל, בניית מעבר

 תחתי להולכי רגל.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעודי קרקע של דרך
 מוצעת ושטח ציבורי פתוח. ב. קביעת רוחב הכביש, המדרכות
 והסדרת הצמתים. ג. קביעת הנחיות לפיתוח הנופי לאורך
 הכביש ובשטח הציבורי הפתוח וכן פתרונות אקוסטיים, באם
 יידרש. ד. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה ולמתן היתר

 אכלוס.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1213,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2679ו

 שם התכנית: הכשרת בנייה קיימת, תוספת קומות
 בבניין מסי ו והקמת בניין מגורים חדש, שכי

 גיבל מוכבר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 12679, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2548ו

 שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת 2 יח״ד ברחוב
 הושע 6ו, פינת רחוב יחזקאל, שכונת כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12548, כפיפות לתכניות 1358, 5166/ ב, 62.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הושע 16. שכונת כרם אברהם, פינת רחי יחזקאל. קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות  220/810 ^ קואורדינטה 633/025 ז
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: רישום בשטח

 לא מוסדר: גוש: 30081, חלקה במלואה: 182.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח משולב
 מגורים ומסחר, הרחבות דיור לדירות קיימות, תוספת 2 קומות

 (העליונה בנסיגה) ותוספת 2 יח״ד חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מדרך לאזור משולב
 מגורים ומסחר. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים
 ומסחר. 3. קביעת הוראות בנייה: א. קביעת בינוי לחפירת קומת
. ב. קביעת (  מרתף למסחר ומחסנים (במפלס 3.22 - / 2.50 -
 בינוי להרחבות דיור לדירות קיימות בקומות קרקע (במפלס
 0.00+) קומה אי (במפלס 3.00+), וקומה בי (במפלס 6.00+).
 ג. קביעת שימוש מסחרי בחזית בקומת קרקע (במפלס 0.00+).
 ד. קביעת בינוי לתוספת 2 קומות חדשות (במפלסים 9.00+,
 12.00+) לשם תוספת 2 יח״ד חדשות. 4. הגדלת מסי הקומות
 מ־3 קומות ל־5 קומות מעל קומת מסחר ומחסנים מכיוון רחוב
 יחזקאל, ומ־3 קומות ל־5 מעל קומת מסחר מכיוון רחי הושע.
 5. קביעת מסי יח״ד המרביים בחלקה והגדלתם מ־6 ל־8 יח״ד.
 6. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 7. קביעת
 הוראות בגין הריסת מבנים וסגירת מרפסות לפירוק. 8. קביעת

 השלבים ותנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6080, התש״ע, עמי 2716,

 בתאריך 28/04/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 6298, ב״ז באלול התשע״א, 26.9.2011 5 4 67



 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30184, חלקה
 במלואה: 26.

 מטרת התכנית: א. תוספת בנייה ל־4 יח״ד קיימות בחלקה
 בקומות מרתף, קרקע וראשונה קיימות. ב. תוספת קומה

 להרחבת דיור ליח״ד מסי 3 ו־4. ג. קביעת הוראות להריסה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 5 לאזור מגורים בי. ב. הגדלת שטחי הבנייה
 מרביים ל־817 מ״ר, מתוכם 773 מ״ר מעל הכניסה הקובעת
 ו־44 מ״ר מתחת הכניסה הקובעת. ג. קביעת בינוי לתוספת קומה
 בי חדשה מעל קומת קרקע להרחבת יח״ד 3 ו־4. ד. קביעת בינוי
 לתוספת בקומת מרתף לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמעל.
 ה. קביעת מסי יח״ד ל־4 יח״ד בלבד. ו. קביעת קווי בניין לבנייה,
 כאמור. ז. הגדלת מסי הקומות מ־2 קומות על גבי קומת מרתף
 ל־3 קומות מעל קומת מרתף. ח. קביעת שלבי ביצוע להקמת
 תוספת הבנייה, כאמור. ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בנייה בשטח. י. קביעת הוראות בניין להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6116, התש״ע, עמי 4219,

 בתאריך 05/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2825ו

 שם התכנית: תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור,
 הר חומה בי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12825, שינוי לתכניות 5053, 7509, 7509/ א,

 כפיפות לתכנית 5166/ ב.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת הר
 חומה, סמוך לגבול השיפוט הדרומי של העיר, שטח מדרום
 לשכונת צור באהר ולקיבוץ רמת רחל. בתחום הרצועה
 המרכזית של השכונה (שלב ב) המקיפה את ראש הגבעה
 (שלב א). שטח מדרוני המשתפל לכיוון השוליים החיצוניים
 של הרצועה. קואורדינטה: 221/202 ^ קואורדינטה: 625/454
. הכל לפי הגבולות המסומנים בקו כחול. גושים וחלקות:  ז
 גוש: 29934, חלקות במלואן: 88, 90, חלקי חלקה: 95. גוש:
 29935, חלקה במלואה: 101. גוש: 29936, חלקות במלואן: 98,
 103 - 114, 118, חלקי חלקות: 97, 121. גוש: 29937, חלקות
 במלואן: 52, 64, 75, 84. גוש: 29938, חלקות במלואן: 10 - 14,
 24, 30, 44, 45, חלקי חלקה: 17. גוש: 29939, חלקה במלואה: 19,

 חלקי חלקות: 16, 34, 42.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב גיבל
. הכל  מוכבר. קואורדינטה 222/950 ^ קואורדינטה 628/125 ז

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית לשם הכשרת
 בנייה קיימת. ב. קביעת תוספת קומות בבניין מסי 1 והקמת

 בניין מגורים חדש (בניין מסי 2).

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד הקרקע מאזור
 מגורים 6 למגורים בי. 2. קביעת בינוי בעבור תוספת בניית
 קומות לבניין מסי 1, וקביעת בינוי לבניית בניין חדש (בניין מסי
 2). 3. קביעת קווי בניין לבנייה המוצעת כאמור. 4. קביעת מסי
 הקומות המרביים ל־3 קומות בבניין מסי 1 ול־4 קומות מעל
 קומת חניה תת־קרקעית בבניין מסי 2. 5. קביעת מסי יחידות
 הדיור המרבי ל־5 יח״ד בבניין מסי 1 ול־12 יח״ד בבניין מסי 2.
 6. קביעת שטחי הבנייה המרביים בבניין מסי 1 ל־815.42 מ״ר,
 מתוכם 758 מ״ר שטחים עיקריים ו־57.42 מ״ר שטחי שירות.
 7. קביעת שטחי הבנייה המרביים בבניין מסי 2 ל־1,498.76
 מ״ר, מתוכם 1,301.64 מ״ר שטחים עיקריים ו־197.12 מ״ר שטחי
 שירות. 8. קביעת הוראות בגין בינוי, גדרות ומדרגות להריסה,
 וקביעת הוראות בגין עצים לעקירה, להעתקה ולשימור.
 9. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 10. קביעת תנאים למתן היתרי

 בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2824ו

 שם התכנית: תוספת 2 קומות וגג רעפים, הרחבת 4
 יח״ד ותוספת 3 יח״ד, רחי שח״ל 32, גבעת מרדכי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12824, ביטול לתכנית 62.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שח״ל
 32. שכונת גבעת מרדכי. קואורדינטה 629/950-629/850^
 קואורדינטה 218/775-218/725ז. הכל לפי הגבולות המסומנים
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 ז. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. ח. קביעת הוראות בגין עצים
 להעתקה. ט. קביעת הוראות בגין הריסה. י. קביעת הוראות

 להוצאת היתר בנייה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.
 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 29ו3ו

 שם התכנית: תוספות והשלמות בנייה ברחי
 אבא חלקיה 9, קטמון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13129, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אבא
 חלקיה 9. שכונת קטמון. קואורדינטה 219/928 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בקן כחול. גושים  629/719 ז

 וחלקות: גוש: 30005, חלקה במלואה: 46.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה בבניין מגורים קיים
 לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הבינוי לתוספות בנייה
 סטנדרטיות בבניין קיים לשם הרחבות יחידות דיור קיימות,
 בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת סך כל השטחים בתכנית
 765.62 מ״ר, מתוכם 609.95 מ״ר שטח עיקרי ו־155.67 שטחי
 שירות. ג. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בנייה בשטח. ד. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 מטרת התכנית: תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור,
 איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים בייעודים, בזכויות הבנייה

 ובהוראות הבנייה בשכונת הר חומה, שלב בי.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי יעודי קרקע: א. מדרכים
 לשטח ציבורי פתוח, מדרכים לאזור מגורים גי, מדרכים למבנים
 ומוסדות ציבור. ב. ממיתקנים הנדסיים לשטח ציבורי פתוח.
 ג. משצ״פ ומיתקנים הנדסיים לשטח ציבורי פתוח. ד. משטח
 ציבורי פתוח לדרכים, משטח ציבורי פתוח למבנים ולמוסדות
 ציבור, משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים בי, משטח ציבורי
 פתוח לנופש וספורט ולמיתקנים הנדסיים. ה. משטח למסחר
 לשטח ציבורי פתוח. ו. משטח למבנים ומוסדות ציבור לשטח
 ציבורי פתוח. 2. תוספת של 42 יח״ד. 3. תוספת זכויות בנייה
 לשטחים למבנים ומוסדות ציבור. 4. תוספת שימושים מומלצים
/או  לשטחים למבנים ומוסדות ציבור. 5. שינויים בהוראות ו
 בזכויות ומגבלות בנייה במגרשים למסחר (408, 409) מגרש
 למגורים ומסחר (250), מגרש לשפ״צ (834) ומגרש למגורים (108).
 6. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה. 7. קביעת תנאים למתן

 היתר בנייה. 8. קביעת תנאים לאכלוס.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1214,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2976ו

 שם התכנית: הכשרת עבירת בנייה בצור באהר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 12976, שינוי לתכנית 2302/ א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. צור
. הכל  באהר. קואורדינטה 221/960 ^ קואורדינטה 627/400 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש בחלקיות: 30788.

 מטרת התכנית: הכשרת עבירת בנייה ותוספת 2 קומות
 חדשות מעל הבניין הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע
 מאזור מגורים 5 למגורים בי. ב. קביעת מסי יח״ד ל־5 יח״ד.
 ג. קביעת מסי הקומות המרבי ל־4 קומות. ד. קביעת גובה מרבי
 ל־11.70 מי מעל 0.00. ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך
 הכל הבניין ל־828.90 מ״ר (מתוכם 449.32 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־379.67 מ״ר שירות). ו. קביעת קווי בניין מרביים חדשים.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3223ו

 שם התכנית: הכשרה ותוספת בנייה, גיבל מוכבר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13223, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאת.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת גיבל
. הכל  מוכבר. קואורדינטה 223/025 ^ קואורדינטה 628/525 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גושים בחלקיות: 31238.

 מטרת התכנית: הכשרת עבירות בנייה ותוספת קומה
 בבניין מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע מאזור
 מגורים 6 למגורים אי. ב. תוספת 2 יח״ד לסך הכל 4 יח״ד.
 ג. קביעת מסי הקומות המרבי ל־3 קומות. ד. קביעת גובה מרבי
 ל־10.57 מקי מעל 0.00. ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך
 הכל הבניין ל־425.22 מ״ר (מתוכם 402.78 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־22.44 מ״ר שטחי שירות). ו. קביעת קווי בניין מרביים חדשים.
 ז. קביעת הוראות בגין חניה עילית. ח. קביעת הוראות בינוי
 ופיתוח. ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.
 י. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. יא. קביעת הוראות

 להוצאת היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3258ו

 שם התכנית: תוספת בנייה לבית מגורים דו־משפחתי,
, גילה  רחי יפה רום 2ו-4ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו4ו3ו

 שם התכנית: תוספת שטחי בנייה בעבור בית הספר
 לצילום ושימור הבניין ההיסטורי, רחי הע״ח 9, מוסררה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 13141, שינוי לתכנית 3845, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 2902, 5022, מק/ 5022/ א, 3188, 5166/ ב, 1980.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הע״ח 9. שכונת מורשה (מוסררה). קואורדינטה 221/550 ^
, חלקה 114 ארעי לפי תצ״ר הכל  קואורדינטה 632/225 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30054, חלקה במלואה: 77, חלקי חלקה: 105.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לשימור הבניין
 ההיסטורי. ב. תוספת שטחי בנייה בעבור בית הספר לצילום.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בקווי בניין תת־קרקעיים
 ועיליים באגף המזרחי שבחלקה. ב. הגדלת מסי הקומות באגף
 המזרחי מקומה אחת לשתי קומות. ג. קביעת גובה המרתף
 של האגף המזרחי. ד. הגבהת הבניין ההיסטורי שבחלקה ל־3
 קומות וגג רעפים בשימוש מעל שתי קומות מרתף. ה. קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 ו. קביעת הוראות בגין שימור המבנים. ז. קביעת הוראות בגין
 עצים להעתקה שימור ועקירה. ח. קביעת שטחי הבנייה לסך

 של 1,700 מ״ר, מתוכם 1,433 מ״ר עיקרי ו־88 מ״ר שירות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 רשב״ם 8. שכונת מקור ברוך. קואורדינטה 632/850 ^
. הכל לפי הגבולות המסומנים  קואורדינטה 220/150 ז
 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30069, חלקות

 במלואן: 240, 241.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד ממגורים למוסדות ומבני
 ציבור, תוספת בנייה ותוספת 2 קומות על בניין קיים לשימור.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 3 למבנים ומוסדות ציבור. 2. קביעת הוראות
 בינוי לתוספת בנייה ותוספת 2 קומות על בניין קיים, לשם
 הרחבת מוסד קיים. 3. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 4. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 5. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־511.60 מ״ר שטחים עיקריים. 6. קביעת מסי
 הקומות בבניין ל־4 קומות. 7. קביעת הוראות בגין תוספות
 בנייה להריסה. 8. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה, כאמור.
 9. קביעת הוראות לשימור. 10. קביעת הוראות בדבר הוספת

 מעלית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו339ו

 שם התכנית: בית מגורים ברחי האר״י 3, שכי רחביה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13391, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ב, 1210, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 האר״י 3. שכונת רחביה. קואורדינטה 220/375 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  631/025 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30026, חלקה במלואה: 111.

 מטרת התכנית :תוספת 2 קומות עיליות ובהן 3 יח״ד, וכן
 מבנה מעלית רכב וקומת חניה תת־קרקעית נוספת למבנה
 מגורים שבהליכי בנייה ברחי האר״י 3 ברחביה, תוך שימור גוש

 חזית המבנה המקורי.
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 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13258, ביטול לתכניות 62, 2506/ א, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יפה
 רום 12, 14. שכונת גילה. קואורדינטה 218/125 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  626/700 ז

 גושים וחלקות: גוש: 28108, חלקות במלואן: 63, 65.

 מטרת התכנית: קביעת בינוי להרחבת יח״ד בתחום קווי
 הבניין המאושרים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5 מיוחד לאזור מגורים אי. ב. קביעת תוספות בינוי למבנה
 קיים: הגדלת קומת מרתף בתחום הבניין הקיים מפלס
 2.50-, קביעת בינוי בקומת גג הרעפים למגורים במפלס 6.12+.
 ג. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם על 638.98 מ״ר (מתוכם
 552.38 מ״ר שטחים עיקריים ו־86.60 מ״ר שטחי שירות).
 ד. הגדלת מסי קומות מרבי מ־3 ל־4 קומות (כולל קומת המרתף).
 ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
 בשטח. ו. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ז. קביעת הוראות

 בגין הריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3372ו

 שם התכנית: תוספת בנייה ותוספת קומות ברחי
 רשב״ם 8, שכי מקור ברוך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13372, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות מק/

 5022/ א, 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.
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 בנייה ותנאים למתן היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין
 תוספת מעלית לבניין. ח. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3458ו

 שם התכנית: תוספת בנייה לבניין מגורים קיים
 ברחי שחל 23, שכי גבעת מרדכי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13458, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכנית

 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שח״ל 23.
 שכונת גבעת מרדכי. קואורדינטה 629/690 ^ קואורדינטה 218/780
. הכל לפי הגבולות המסומנים בקו כחול. גושים וחלקות: גוש:  ז

 30184, חלקות במלואן: 4, 5.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בבניין
 מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 5 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות
 בנייה בחזית דרומית בכל קומות הבניין, לשם הרחבת
 יחידות הדיור הקיימות בהן. 3. שינוי קווי בניין וקביעת קווי
 בניין חדשים לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח
 וקביעתם ל־2,811.59 מ״ר (מתוכם 2,348.97 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־462.62 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת
 תוספות הבנייה, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 8. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 2 לאזור מגורים גי. ב. השלמת קומה רביעית
 ותוספת 2 קומות מעל 4 הקומות המאושרות בהיתר מעל מפלס
 הקרקע. ג. תוספת קומת חניון תת־קרקעי מתחת לקומת החניון
 המאושרת בהיתר. ד. תוספת מעלית רכב. ה. קביעת השימושים
 בשטח למגורים. ו. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה / שימור.
 ז. קביעת הוראות בגין שימור גוש חזית בלבד. ח. קביעת שטחי
 הבנייה ל־2,836 מ״ר, מתוכם 1,550 מ״ר שטח עיקרי ו־1,286 מ״ר
 שטחי שירות. ט. קביעת חלוקת השטחים ל־1,864.5 מ״ר שטחים

 מעל לפני הקרקע ו־971.5 מ״ר שטחים מתחת לפני הקרקע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3439ו

 שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה ברחי
 הפסגה 68, בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 13439, שינוי לתכנית 1042, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הפסגה 68. שכונת הפסגה. קואורדינטה 217/675 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  630/200 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30342, חלקה במלואה: 66.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה לשם הרחבת דירות קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 1 לאזור מגורים גי. ב. קביעת בינוי לתוספות בנייה בחזיתות
 הבניין הקיים, וכן תוספת קומה לשם הרחבת יחידות הדיור
 הקיימות. ג. הגדלת מסי הקומות המרבי מ־4 ל־5 קומות בחזית
 הקדמית לרחוב, ומ־5 ל־6 קומות בחזית האחורית של הבניין.
 ד. קביעת קווי בניין מרביים לתוספות הבנייה, כאמור. ה. קביעת
 שטחי הבנייה המרביים בשטח המגרש ל־2,174.64 מ״ר, מתוכם
 1,621.18 מ״ר שטחים המהווים שטחים עיקריים. ו. קביעת הוראות
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי וו35ו

 שם התכנית: תוספת יח״ד ותוספת קומות,
 רחי ראשית חכמה 9, שכי זכרון משה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מסי 13511,
 שינוי לתכניות 2874/ א, 2874/ ב, 2874, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 2874, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 ראשית חכמה 9. שכונת זכרון משה. קואורדינטה 632/825 ^
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט  קואורדינטה 220/575 ז

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30067, חלקה במלואה: 50.

 מטרת התכנית: הוספת 2 יח״ד חדשות, תוספת קומה וגג רעפים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 2 למגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 לשם תוספת 2 יח״ד חדשות בקומה בי. הכל בהתאם לנספח
 הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי
 הבנייה בשטח וקביעתם ל־419.34 מ״ר (מתוכם 419.34 מ״ר
 שטחים עיקריים). 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
 הבנייה, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 8. קביעת הוראות בגין מבנה וחזית לשימור. 9. קביעת הוראות

 בגין הריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3508ו

 שם התכנית: הרחבת דיור ותוספת 2 קומות ו־2 יח״ד,
 רחי צפניה, שכי כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13508, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צפניה
 49. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה 633/290 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  220/510 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30084, חלקה במלואה: 18.

 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת קומות לשם תוספת
 יח״ד על בניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור
 מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. הגדלת מסי הקומות מ־3 קומות
 ל־5 קומות, קומה חמישית מובלעת בחלל גג רעפים. 3. קביעת
 קווי בניין. 4. הגדלת מסי יח״ד מ־5 ל־7. 5. הגדלת שטחי הבנייה
 מ־371.46 מ״ר ל־640 מ״ר, מתוכם 604 מ״ר שטח עיקרי ו־36 מ״ר
 שטחי שירות. 6. קביעת הוראות בדבר שימור. 7. הוראות בדבר

 עצים לשימור. 8. תנאים למתן היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.
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 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13519, ביטול לתכניות 3065/ד, 62, כפיפות

 לתכנית 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 ההגנה 11. הגבעה הצרפתית. קואורדינטה 634/560 ^
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט  קואורדינטה 222/580 ז

 בקו כחול.גושים וחלקות: גוש: 30760, חלקה במלואה: 1.

 מטרת התכנית: תוספת יחידות דיור מיוחדות בהשלמת
 קומה הי, לפי תב״ע 3065/ ד ובשתי קומות נוספות לפי קווי
 הבניין הקיימים, והרחבת שטחים ציבוריים בקומת המרתף,

 קומת הכניסה ותוספת בניית ממ״קים בקומות הקיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 ממגורים 2 מיוחד לדיור מיוחד. 2. קביעת בינוי להרחבת בניין
 הדיור המיוחד בעבור קשישים הקיים בשטח. 3. קביעת בינוי
 לתוספות בנייה לדיור מיוחד כמפורט להלן: א. קביעת בינוי
 במפלס 3.00- לשם תוספת מבואה. ב. קביעת בינוי במפלס
 0.00+ לשם הרחבת הלובי, חדר האוכל ומטבח 125.85 מ״ר.
 ג. קביעת בינוי במפלסים 3.12+, 6.24+, 9.36+, 12.48+ לממ״ק
 והרחבת דירה אחת בכל קומה וקומה. ד. קביעת תוספת בינוי
 במפלס 15.60+ לשם השלמת קומה ותוספת 2 קומות במפלסים
 18.72+, 21.84+, לשם הוספת חדרים לדיור מוגן ושטחי שירות
 נלווים. ה. קביעת בינוי במפלס 24.96 + בעבור קומה טכנית.
 4. הגדלת מסי יחידות דיור המיוחד מ־102 יחידות דיור מוגן
 ל־134 יחידות דיור מיוחד (בלא מחלקה סיעודית בקומת
 המרתף). 5. הגדלת מסי הקומות מ־6 מעל מפלס 0.00+ ל־8
 קומות מעל מפלס 0.00+ קומה טכנית. 6. קביעת השימושים
 בשטח לדיור מיוחד בעבור קשישים ומחלקה סיעודית.
 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.
 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
 בשטח. 9. קביעת שטחי הבנייה לסך של 7,882.23 מ״ר, מתוכם

 7,070.62 מ״ר עיקרי ו־811.61 מ״ר שירות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3ו35ו

 שם התכנית: תוספת קומות במבנה מגורים והקמת
 מבנה משולב מגורים ומרפאה, צור באהר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13513, שינוי לתכנית 2302/א, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.
 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. צור באהר.
. הכל לפי  קואורדינטה 223/125 ^ קואורדינטה 626/350 ז
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גושים

 בחלקיות: 30797.
 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה

 לבניין מגורים, והקמת בניין למגורים ומרפאה.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לשטח משולב, מגורים ומוסדות ציבור. 3. קביעת
 הוראות בינוי ופיתוח. 4. הגדלת שטחי הבנייה לבניין המגורים
 ל־1,696 מ״ר, מתוכם 1,476 מ״ר שטח עיקרי ו־220 מ״ר שטח שירות.
 5. קביעת בינוי למבנה ציבורי משולב במגורים בשטח מרבי של
 1,304 מ״ר, מתוכם 1,122 מ״ר שטח עיקרי ו־182 מ״ר שטח שירות.
 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. קביעת הוראות בגין

 עצים לשימור.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 9ו35ו

 שם התכנית: הרחבת בניין הדיור המוגן בעבור
 קשישים ותוספת 32 יח״ד, רחי ההגנה וו,

 הגבעה הצרפתית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
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 מפורטת מסי 13575, ביטול לתכניות 62, 1072, כפיפות לתכניות
 מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 הסנהדרין 4. שכונת סנהדריה. קואורדינטה 633/850 ^
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט  קואורדינטה 220/825 ז

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30106, חלקה במלואה: 80.

 מטרת התכנית: א. הרחבת דיור ליח״ד קיימות, תוספת
 קומה לשם הרחבה ותוספת מעלית ומחסנים. ב. ביטול דרך

 מאושרת.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 3 למגורים בי ומשטח לדרך למגורים בי ולחניה
 פרטית. 2. קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: קביעת
 בינוי בקומות קרקע, ראשונה, שנייה ושלישית לשם הרחבת
 יח״ד קיימות בקומות אלו, ותוספת קומה לשם הרחבת יח״ד
 שבקומה השלישית, קביעת בינוי לתוספת מחסנים. 3. קביעת
 קווי בניין לבנייה כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם
 ל־1,249.50 מ״ר (מתוכם 1,002.28) מ״ר שטחים עיקריים
 ו־247.22 מ״ר שטחי שירות). 5. הגדלת מסי הקומות מ־4 מעל
 הקרקע ל־5 קומות מעל הקרקע. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת
 תוספות הבנייה, כאמור. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין חריגות בנייה

 להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3606ו

 שם התכנית: תוספת בנייה לבניין מגורים, רחי עליית
 הנוער 4, רמות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 13606, שינוי לתכנית 2745, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3567ו

 שם התכנית: תוספת בנייה בשכונת א־שייח, א־טור
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 13567, שינוי לתכנית 3085, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחי
 א־שייח. שכי א־טור. קואורדינטה 223/800 ^ קואורדינטה

. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  631/625 ז

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה מעל
 בניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים
 5 מיוחד למגורים בי. 2. קביעת הבינויים האלה בשטח:
 א. תוספת בנייה בקומה א + ב לשם הרחבת יח״ד קיימות.
 ב. תוספת קומה רביעית חלקית לשם תוספת יח״ד חדשה.
 3. הגדלת שטחי הבנייה המרביים לבניין 718 מ״ר, מתוכם
 585.5 מ״ר שטחים עיקריים ו־132.5 מ״ר שטחי שירות.
 4. הגדלת מסי הקומות המרבי ל־4 קומות. 5. קביעת קווי בניין
 חדשים לתוספת הבנייה. 6. קביעת הוראות בינוי, פיתוח

 ותנאים למתן היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3575ו

 שם התכנית: תוספות בנייה ליח״ד קיימות,
 רחי הסנהדרין 4, שכונת סנהדריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
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 מטרת התכנית: תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה
 עליונה לשם הרחבת יח״ד, תוספת יח״ד חדשה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 בכל המפלסים לשם הרחבת יח״יד קיימות, הכל בהתאם לנספח
 הבינוי. 2. קביעת תוספת שטחי בנייה. 3. קביעת בינוי לתוספת
 קומה במפלס 12.00+ לשם הרחבת יח״ד קיימות במפלס 9.00+.
 4. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 למגורים בי. 5. קביעת בינוי
 לתוספת שטח לפי התכנית, הנ״ל סך הכל 2,303 מ״ר, מתוכם
 1,822 מ״ר עיקרי ו־481 מ״ר שירות. 6. קביעת תנאים למתן
 היתר בנייה. 7. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 8. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. 9. קביעת הוראות בגין

 עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3650ו

 שם התכנית: תוספת בנייה בשכונת ראס אל עמוד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי 13650, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. ראס אל
 עמוד. קוארדינטה 223/025 ^ קואורדינטה 630/525ז. הכל
 לפי הגבולות המסומנים בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 29987,

 חלקי חלקה: 44.

 מטרת התכנית: הרחבת דירות ותוספת 2 קומות לבניין
 קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5 מיוחד למגורים בי ולדרך משולבת. 2. קביעת הבינויים
 האלה בשטח: א. תוספת בנייה בקומת קרקע ובקומה אי לשם
 הרחבת 4 יח״ד קיימות. ב. תוספת 2 קומות עליונות מעל הבניין
 הקיים בן 2 קומות. 3. הגדלת מסי הקומות המרביים מ־2 קומות
 ל־4 קומות. 4. קביעת שטחי הבנייה המרביים ל־930 מ״ר, מתוכם

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב עליית
 הנוער 4. שכונת רמות. קואורדינטה 218/975 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  635/100 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30723, חלקה במלואה: 46.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה לבניין מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
 לאזור מגורים בי. ב. קביעת הבינויים האלה בשטח: 1. קביעת
 בינוי לתוספת בקומת מרתף במפלס 2.80+ ובמפלס 5.60+
 לשם הרחבת שתי דירות מסי 3 ו־4 הקיימות. כל האמור לעיל
 בהתאם לנספח הבינוי. ג. שינוי קו בניין לצורך הוספת בנייה
 במפלסים השונים. ד. הגדלת שטחי בנייה בשטח וקביעתם
 ל־804.34 מ״ר, (מתוכם 720.86 מ״ר שטחים עיקריים ו־83.48 מ״ר
 שטחי שירות). ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בנייה בשטח. ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
 בנייה כאמור.ז. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. ח. קביעת

 הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 6ו36ו

 שם התכנית: הרחבת יח״ד ותוספת יח״ד,
 רחי בית וגן 92, שכי בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13616, שינוי לתכנית 1042, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית
 וגן 92. שכונת בית וגן. קואורדינטה 630/190 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  217/530 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30341, חלקות במלואן: 195, 197.
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 ל־5 קומות. 11. קביעת הוראות בגין גדר להריסה. 12. קביעת
 הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 5ו37ו

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימות ותוספת קומה ו־2
 יח״ד חדשות, רחי עלי הכהן, שכי תל ארזה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13715, שינוי לתכניות 1138, 2748, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.
 רחוב עלי הכהן 34. תל ארזה. קואורדינטה מערב-מזרח
, קואורדינטה דרום-צפון 633/855 ^ הכל לפי  220/485 ז
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30080, חלקה במלואה: 259.

 מטרת התכנית: א. תוספת בנייה בחזיתות הבניין להרחבת
 יח״ד קיימות. ב. תוספת קומה בעבור בניית 2 יח״ד חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
 לאזור מגורים גי. ב. קביעת בינוי בכל קומות הבניין להרחבת
 יח״ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת בינוי לתוספת
 קומה בעבור בניית 2 יח״ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי.
 ד. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. ה. קביעת תוספת שטחי
 בנייה , 1,113 מ״ר לשטח עיקרי ו־192 מ״ר לשטח שירות, סך הכל
 תוספת של 1,305 מ״ר. ו. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
 ל־2,727 מ״ר (מתוכם 2,091 מ״ר שטחים עיקריים ו־636 מ״ר
 שטחי שירות). ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בנייה בשטח. ח. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
 ט. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ושימור. י. קביעת שלבי

 ביצוע למימוש התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 805 מ״ר שטחים עיקריים 125 מ״ר שטחי שירות. 5. תוספת של 4
 יח״ד, סך הכל יח״ד בשטח התכנית 8 יח״ד. 6. קביעת קווי בניין
 חדשים לתוספת בנייה. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 8. קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה. 9. קביעת
 הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר. 10. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3700ו

 שם התכנית: בניין מגורים שכי שועפט
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13700, ביטול לתכניות במ/ 3456/ א, 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
. הכל  שועפט. קואורדינטה 221/960 ^ קואורדינטה 635/250 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30559, חלקה במלואה: 55.

 מטרת התכנית: תוספת קומה ותוספת שטחי בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים 1 מיוחד
 לאזור מגורים בי. 2. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
 ל־1,114 מ״ר (מתוכם 935 מ״ר שטחים עיקריים ו־179 מ״ר
 שטחי שירות). 3. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בנייה בשטח. 4. קביעת בינוי להרחבת הבנייה בקומת
 הכניסה לשם הפיכת חלק מקומת הקרקע למגורים. 5. הכשרת
 עבירות בנייה לתוספת יח״ד אחת, בהתאם למפורט בנספח
 הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. 6. קביעת בינוי להרחבת קומה
 גי, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. 7. קביעת בינוי לתוספת
 קומה די מעל הבניין הקיים לשם הוספת יח״ד, בהתאם למפורט
 בנספח הבינוי. 8. קביעת קווי בניין חדשים. 9. קביעת שלבי
 ביצוע לתוספת הבנייה. 10. הגדלת מסי הקומות מ־4 קומות
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3864ו

 שם התכנית: תוספת קומות ו־5 יח״ד חדשות בבניין
 קיים ברחי ההסתדרות 7, מרכז העיר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13864, שינוי לתכניות 2513/ א, 2513, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 ההסתדרות 7. מרכז העיר. פינת הרחובות ההסתדרות,
. הכל  בן יהודה. קואורדינטה 220/660 ^ קואורדינטה 632/075 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30049, חלקה במלואה: 52, חלקי חלקות: 231, 235.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה של 6 קומות מעל שתי קומות
 קיימות בבניין, ותוספת 5 יח״ד חדשות בשני שלבים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור
 מגורים ומסחר. 2. קביעת השימושים בשטח למסחר בקומת
 הקרקע ולמגורים בקומות שמעליה. 3. קביעת שטחי הבנייה
 המרביים בחלקה ל־570 מ״ר, מתוכם 455 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־115 מ״ר שטחי שירות. 4. הגדלת מסי הקומות מ־3 קומות
 (2 קיימות) ל־7 קומות מעל קומת מסחר. סך הכל 8 קומות
 בשני שלבים כמפורט בסעיף 7.1 שלהלן. 5. קביעת מסי יח״ד
 המרבי ל־6 יח״ד. 6. קביעת קווי בנין לתוספות בנייה כאמור. 7.
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 8. קביעת שלבי ביצוע למימוש תכנית. 9. קביעת הוראות
 לאישור תצ״ר לצורך תיקון שטחים וגבולות. 10. קביעת הוראות

 לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 9ו38ו

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש, בית חנינא
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13819, ביטול לתכניות 6671, 62, כפיפות לתכניות

 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית
 חנינה. קואורדינטה 220/800 ^ קואורדינטה 638/375ז. הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30612, חלקה במלואה: 45.

 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים חדש בן 6 קומות מעל
 קומת חנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים בי. ב. קביעת בינוי להקמת
 בניין מגורים חדש בהתאם לנספח הבינוי, הבניין יכלול בקומת
 הקרקע חזית מסחרית, דירת מגורים וגן ילדים/מעון יום.
 ג. הגדלת שטחי הבנייה המרביים ל־1,618 מ״ר, מתוכן
 1,438 מ״ר שטחים עיקריים ו־180 מ״ר שטחי שירות. ד. קביעת
 הוראות לחזית מסחרית. ה. קביעת שימוש לגן ילדים בשטח של
 140 מ״ר. ו. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. ז. קביעת מסי יח״ד
 ל־10 יחידות דיור. ח. קביעת מסי הקומות ל־6 קומות מעל

 קומות מרתף. ט. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי4059ו

 שם התכנית: בניין חדש למגורים, ראס על עמוד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 14059,
 שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב,

 מק/5022/א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. ראס אל
. הכל  עמוד. קואורדינטה 223/050 ^ קואורדינטה 631/075 ז
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 29989, חלקי חלקה: 71.

 מטרת התכנית: הקמת בניין חדש תוך שינוי בקווי הבניין,
 הגדלת שטחי הבנייה ומסי הקומות המותרים למטרת מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א.שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים בי ולשצ״פ. ב. קביעת הוראות בנייה:
 1. קביעת מסי יח״ד מרבי ל־8 יח״ד. 2. הגדלת מסי הקומות
 מ־2 קומות המאושרות ל־4 קומות מעל קומת מרתף חנייה.
 3. קביעת סך השטחים בתכנית ל־1,566 מ״ר, מתוכם 965 מ״ר
 עיקרי ו־601 מ״ר שטחי שירות. 4. שינוי בקווי הבניין וקביעת
 קווי בניין חדשים. 5. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 6. קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה. 7. קביעת

 הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי 87ו4ו

 שם התכנית: אודיטוריום הרצל, הר הרצל
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 14187,
 שינוי לתכנית 3871, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי 3962ו

 שם התכנית: בנייה חדשה, גיבל מוכבר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 13962,
 שינוי לתכנית 2683/ א, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. אל
 עבידיה, גיבל אל מוכבר. קואורדינטה 223/000 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;  628/075 ז

 גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 31240.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת 2 בניניי
 מגורים חדשים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים 6
 למגורים בי ולדרך משולבת. 2. קביעת בינוי להקמת 2 בנייני
 מגורים חדשים בני 4 קומות מעל קומת חניה ומחסנים משותפת.
 3. הגדלת שטחי הבניה המרביים ל־2,848 מ״ר, מתוכם 1,742.3 מ״ר
 שטחים עיקריים ו־1,105.7 מ״ר שטחי עזר; 4. הגדלת מסי הקומות
 המרביים, מ־2 קומות ל־4 קומות מעל קומת חניה ומחסנים.
 5. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה המוצעת. 6. קביעת מסי יח״ד
 ל־20 יח״ד. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 8. קביעת
 הוראות בגין גדרות להריסה. 9. קביעת הוראות בינוי ופיתוח

 ותנאים למתן היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים
 מיוחד לאזור מגורים גי. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה בעבור
 הרחבות יח״ד קיימות שמתחתיה, בהתאם לנספח הבינוי.
 ג. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. ד. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־7,071 מ״ר (מתוכם 6,501 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־570 מ״ר שטחי שירות). ה. קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו. קביעת שלבי
 ביצוע למימוש התכנית. ז. קביעת הוראות לגבי מבנה להריסה.

 ח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 5826/ א

 שם התכנית: הוספת יח״ד והרחבת יח״ד בבניין
 קיים, רחי הבנאי 30, שכי בית הכרם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 5826/ א, שינוי לתכניות 911, 1218, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הבנאי
 30. שכונת בית הכרם. קואורדינטה 218/300 ^ קואורדניטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  631/650 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30154, חלקה במלואה: 65.

 מטרת התכנית: 1. הוספת יח״ד חדשה 2. הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 למגורים בי. 2. הגדלת מסי יחידות הדיור מותרות מ־7 ל־8.
 3. הגדלת שטחי הבנייה המותרים מ־971.40 מ״ר (מהם
 548.70 מ״ר שטח עיקרי ו־422.70 מ״ר שטחי עזר) לפי היתר בנייה
 17,855 ל־1,312.31 מ״ר (מהם 924.04 מ״ר שטח עיקרי ומתוכן
 מקלט ציבורי ו־388.27 מ״ר שטחי שירות. 4. קביעת הוראות
 לטיפול בעצים בוגרים: שמירה ונטיעה חדשה. 5. קביעת
 הוראות להפקעת הרחבת דרך. 6. קביעת הוראות להוצאת

 היתר בנייה. 7. קביעת הוראות להריסת גדר.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שדי הרצל.
 רחוב הזיכרון. הר הרצל. קואורדינטה 217/000 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  631/000 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30345, חלקי חלקה: 96.

 מטרת התכנית: בניית מבנה חדש בן 3 קומות לשימושי
 המרכז החינוכי בהר הרצל.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת הוראות בגין קווי
 בניין כמפורט בתשריט. 2. קביעת השימושים בשטח התכנית.
 3. קביעת הוראות בגין בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 4. קביעת מסי קומות מרבי ל־3 קומות. 5. קביעת שטחי בנייה
 מרביים ל־2,400.44 מ״ר מתוכם 2,153.04 מ״ר עיקרי ו־247.4 מ״ר

 שירות. 6. קביעת הוראות בגין עצים לכריתה ושימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי 95ו4ו

 שם התכנית: תוספת קומה לבניין קיים להרחבת
 יח״ד קיימות, רחי שמואל הנביא ו0ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
 14195, שינוי לתרשצ/ 01/ 04/ 5, ביטול לתכניות 3809, 3319, 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 שמואל הנביא 101. שכי שמואל הנביא. קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות  221/110 ^ קואורדינטה 633/715 ז
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30102,

 חלקה במלואה: 132.

 מטרת התכנית: תוספת קומה לבניין קיים להרחבת יח״ד
 קיימות שמתחתיה.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 25ו3ו

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש 4ו יח״ד,
 רחי פלורנטין 7ו, קרית יובל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13125, שינוי לתכנית 4656, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 פלורנטין 17. קרית יובל. קואורדינטה 216/570 - ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  629/740 - ז

 גושים וחלקות: גוש: 30414, חלקה במלואה: 40.

 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים חדש במגרש בשכונת
 קרית יובל, ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי מערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים
 די. ב. קביעת השימושים המותרים בקרקע. 2. קביעת הוראות
 בנייה: א. קביעת הוראות למבנה חדש למגורים בן 5-3
 קומות מעל ±0.00, ו־2 קומות מתחת ל־±0.00 לחניה ומחסנים.
 ב. קביעת 14 יח״ד מרבי במגרש. ג. קביעת שטחי בנייה למגורים
 בהיקף של 2,173.80 מ״ר, מהם 1,529.86 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־643.94 מ״ר שטחי שירות. שטחי חניה יקבעו לפי תקן חניה
 בעת מתן היתר בנייה. ד. קביעת קווי בניין חדשים, קו הבניין
 הדרומי בעבור מפלסים 0.00 - 6.30 (כולל) יהיה 5 מי מגבול
 מגרש, קו הבניין הדרומי בעבור מפלסים 9.45 - 18.25 (כולל)
 יהיה 8 מי מגבול המגרש. ה. הנחיות בינוי. ו. הנחיות לעיצוב
 אדריכלי. ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
 ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכוי.
 ח. קביעת הוראות להריסה. ט. קביעת הוראות בעבור עצים
 להעתקה / עקירה. י. קביעת השלבים והנחיות לביצוע.

 יא. זיקת הנאה להולכי רגל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1916,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 6ו32ו

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות
 ו־8 יח״ד, צור באחר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 24ו3ו

 שם התכנית: בניית גג רעפים מחדש לשם הרחבת
 4 יח״ד קיימות, רחי דה לה פרגולה, שכונת גילה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13124, ביטול לתכניות במ/ 4309, 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 דלה פרגולה 16. שכונת גילה. הגישה היא דרך רחוב
 המחנכת, חזיתו הצפון מזרחית פונה ליער גילה. קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות  216/015 ^ קואורדינטה 625/855 ז
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30964,

 חלקה במלואה: 24.

 מטרת התכנית: בניית גג רעפים מחדש והרחבת 4 יחידות
 דיור קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 4
 מיוחד לאזור מגורים אי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט
 להלן: קביעת בינוי להגבהת גג רעפים (מפלס 9.18+ אבסולוטי:
 797.88 במטר בעבור הרחבת 4 יחידות דיור קיימות בהתאם
 לנספח הבינוי. 3. הרחבת שטחי הבנייה ל־1,409.40 מ״ר, מתוכם
 1,212.68 ממ״ר עיקריים ו־196.72 מ״ר שירות. 4. קביעת קווי
 בניין לבנייה, כאמור. 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
 הבנייה, כאמור. 6. קביעת הוראות להריסה. 7. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6204, התשע״א, עמי 2743,

 בתאריך 27/02/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/04/2011 ובילקוט הפרסומים 6231, התשע״א, עמי 3950,

 בתאריך 04/05/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3588ו

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות
 מעל קומת חניה, 8 יח״ד, ראס אל עמוד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13588, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ראס
.  אל עמוד. קואורדינטה 222/000 ^ קואורדינטה 630/550 ז
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גושים בחלקיות: 29987.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד של שטח אזור
 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת הוראות בינוי
 ופיתוח למבנה מגורים אחד בן 4 קומות מעל קומת חניה.
 3. קביעת מסי יחידות הדיור המרבי ל־8. 4. הגדרת שטחי
 הבנייה המרביים וקביעתם ל־931 מ״ר, מתוכם 865 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־66 מ״ר שטחי שירות. 5. קביעת הוראות בדבר קווי
 בניין לבנייה. 6. קביעת הוראות בדבר אלמנטים להריסה.
 7. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. 8. קביעת הוראות בגין

 עצים להעתקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע״א, עמי 3577,

 בתאריך 10/04/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו365ו

 שם התכנית: תוספת בינוי לבית דו־משפחתי לשם
 הרחבת דיור, רחי דרך החורש 67, רמות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
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 ברמה מפורטת מסי 13216, שינוי לתכנית 2302/ א, ביטול
 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת צור
. הכל  באהר. קואורדינטה 221/500 ^ קואורדינטה 626/875 ז

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד של שטח אזור
 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת הוראות בינוי
 ופיתוח למבנה מגורים אחד בן 4 קומות. 3. קביעת מסי יחידות
 הדיור המרבי ל־8. 4. הגדרת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם
 ל־1,052 מ״ר, מתוכם 977 מ״ר שטחים עיקריים ו־385 מ״ר שטחי
 שירות. 5. קביעת הוראות להריסת מבנה. 6. קביעת תנאים

 להוצאת היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1917,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3523ו

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממסחר מיוחד למגורים
 ומסחר, בית רוטשטיין ברחי שמאי, מרכז העיר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13523, שינוי לתכניות 2513/א, 4716/א,

 ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 שמאי. מרכז העיר, בפינת רחוב שמאי וסמטת החיבור למדרחוב
, קואורדינטה 632/075 ^  בן יהודה. קואורדינטה 220/800 ז
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גוש: 30049, חלקה במלואה: 100.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד למגורים בשיעור 50% מהשטח
 הכולל בתכנית 4176/ א.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מסחרי מיוחד
 לאזור מגורים ומסחר. 2. קביעת הבינוי והוראות לבינוי ופיתוח
 השטח יהיו לפי תכנית מסי 4176/א. 3. קביעת השימושים
 המותרים. 4. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 5. קביעת שטחי
 בנייה מרביים ל־5,527 מ״ר, קביעת חלוקת שטחים מאושרים
 בתכנית 4176א ל־2,763.5 מ״ר למגורים ו־2,763.5 מ״ר למסחר

 כמפורט להלן ובטבלה 5. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
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 ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע מפלס 2.75-,
 בקומת כניסה עליונה מפלס 0.00+, בקומה אי מפלס 2.75,
 קומה בי מפלס 5.50, קומה גי מפלס 8.25. 3. קביעת קווי בניין
 לבנייה, כאמור. 4. קביעת סך השטחים 4,759.90 מ״ר, מתוכם
 4,330.88 מ״ר שטחים עיקריים ו־429.02 שטחי שירות. 5. קביעת
 השימושים בשטח למגורים. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה
 בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1918,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 4779/ ב

 שם התכנית: הקמת מבנן מגורים חדש בן 9וו יח״ד
 ומבנה ציבור בשכי הר נוף, רחי קצנלבוגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 4779/ב, ביטול לתכניות 3028, 4779, 62,

 כפיפות לתכניות 5166, 5022.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.
 רחוב הרב רפאל קצנלבוגן. שכונת הר נוף. קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות  216/950 ^ קואורדינטה 632/325 ז
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30265,

 חלקה במלואה: 102.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנן
 מגורים חדש בן 119 יח״ד, ומבנה ציבור ברחוב קצנלבוגן
 שבשכונת הר נוף, תוך איחוד שלושת המגרשים לפי התכנית
 שבתוקף (תכנית 4779) וחלוקה לשני מגרשים חדשים במקומם.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי שטחים
 באמצעות איחוד וחלוקה כמפורט להלן: שינוי ייעוד שטח
 מאזור מגורים מיוחד, שטח לבנייני ציבור לשטח לאזור מגורים
 די ולשטח למבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת הוראות בינוי
 ופיתוח, והוראות עיצוב ארכיטקטוני לבניינים מדורגים בני
 8 קומות בכל חתך. ג. קביעת מסי הבניינים ל־7 בניינים, מסי
 קומות מרבי ל־8 קומות ומסי יח״ד מרבי ל־119 יח״ד. ד. קביעת
 היקף שטחי בנייה למגורים ל־15,862 מ״ר, מתוכם 13,362 מ״ר
 שטח עיקרי ו־2,500 מ״ר שטחי שירות על־קרקעיים, ובנוסף
 6,198 מ״ר שטחי שירות בעבור חניה ומחסנים. ה. קביעת
 היקף שטחי בנייה למבנה ציבור ל־1,353 מ״ר, מתוכם
 1,103 מ״ר שטח עיקרי ו־250 מ״ר שטחי שירות. ו. קביעת
 הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה ותנאי אישור
 אכלוס בשטח. ז. קביעת קווי בניין חדשים. ח. קביעת שטחים

 ברמה מפורטת מסי 13651, ביטול לתכנית 2644, כפיפות
 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך
 החורש 67. שכונת רמות. קואורדינטה 219/050 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  634/975 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30726, חלקה במלואה: 55.

 מטרת התכנית: תוספת בינוי לבית דו־משפחתי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים אי. ב. הגדלת מסי הקומות המרבי למגורים
 מ־2 קומות ל־2 קומות מעל קומת מקלט + קומת גג רעפים.
 ג. קביעת הוראות בגין תוספת בינוי במפלסים ±0.00,
 0.06-, 2.89+, 6.29, 3.34+. ד. קביעת שטחי בנייה, וקביעתם
 ל־472.87 מ״ר, מתוכם 436.65 מ״ר עיקרי ושל 36.22 מ״ר שטחי
 שירות. ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ו. קביעת הוראות
 בגין מבנה ומדרגות להריסה. ז. בניית גדר אבן מפרידה בין שני
 הבתים. ח. קביעת קווי בניין. ט. קביעת הוראות לשימור עצים.

 י. קביעת השימוש למגורים בלבד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע״א, עמי 3578,

 בתאריך 10/04/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3794ו

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימות ברחי מעלות הרב
 פרדס, שכי נוה יעקב 3ו4

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13794, שינוי לתכניות 1978/ א, 3907, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב
 מעגלות הרב פרדס 413. שכונת נוה יעקב. קואורדינטה ז צפון-
 דרום 638/795, קואורדינטה X מזרח-מערב 223/287. הכל
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30644, חלקה במלואה: 20.

 מטרת התכנית: תוספות בנייה לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 מאזור מגורים 1 לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות
 בנייה כמפורט להלן: א) קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת
 מרתף מפלס 5.50- לשם הרחבות יח״ד בקומה שמעליהן.
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 לאיחוד וחלוקה מחדש. יא. קביעת שטחים עם זכות מעבר
 לציבור.

 הערה: ביטול אישורה המקורי של התכנית ואישורה
 מחדש, לאחר קבלת החלטה נוספת בעניינה, מבוצע בהתאם
 לפסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בעת״מ

.8014/08 
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/08/2006 ובילקוט הפרסומים 5567, התשס״ו, עמי 4659,

 בתאריך 20/08/2006.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ו734

 שם התכנית: שינוי מאזור מגורים 5 למגורים בי לשם
 תוספת שתי קומות לשם יצירת 3 יח״ד, אבו טור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 7341, שינוי לתכנית 1864/ א, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
 אבו טור. קואורדינטה אורך 222/065^ קואורדינטה רוחב
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  629/985 ז
 גושים וחלקות: רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 29983, חלקה

 במלואה: 91.

 מטרת התכנית: תוספת בנייה בקומת קרקע לשם הרחבת
 יח״ד קיימת ותוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים לשם

 יצירת 3 יח״ד חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת קרקע
 לשם הרחבת יח״ד קיימת. 3. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות
 מעל בניין קיים לשם תוספת 3 יח״ד חדשות, סך הכל 5 יח״ד.
 4. קביעת קווי בניין לבנייה כאמור. 5. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־709.5 מ״ר, מהם כ־611 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־98.5 מ״ר שטחי שירות. 6. הגדלת מסי יח״ד, מ־2 יח״ד
 ל־5 יח״ד. 7. הגדלת מסי קומות, מ־1 קומות ל־3 קומות.
 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 9. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה, כאמור.
 10. קביעת הוראות בגין גדרות/גדר/מבנה/סככה להריסה.

 11. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6140, התשע״א, עמי 220,

 בתאריך 07/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 והשימושים המותרים בבניין הציבורי. ט. קביעת שלבי ביצוע
 למימוש התכנית. י. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6158, התשע״א, עמי 937,

 בתאריך 08/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מיתאר
 מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מיתאר

 מקומית מסי 5662
 שם התכנית: שינוי במערך ייעודי הקרקע ,שינוי
 הבינוי המאושר והגדלת מסי יח״ד, נוה המוזאון

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית
 מיתאר מקומית מסי 5662, שפורסמה בעיתונים בתאריך
 30/05/2008 ובילקוט הפרסומים 5824, התשס״ח, עמי 3631,
 בתאריך 26/06/2008. וכי בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, נמסרת בזה הודעה בדבר אישור

 תכנית מיתאר מקומית מסי 5662, שינוי לתכנית 4029.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת נווה
 שאנן, ממערב למתחם מוזאון ישראל. השטח שבין קואורדינטות
 אורך: 219.125 ל־219.325, ובין קואורדינטות רוחב: 630.650
 ל־630.900. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות: גוש: 30146, חלקות במלואן: 79, 85, חלקי חלקה:
 89. גוש: 30181, חלקות במלואן: 221, 222, 225, 226. מגרשים:
 1 בהתאם לתכנית 4029, 3 בהתאם לתכנית 4029, 9 בהתאם
 לתכנית 4029, 12 בהתאם לתכנית 4029, 21 בהתאם לתכנית

 4029, 27 בהתאם לתכנית 4029, 28 בהתאם לתכנית 4029.

 מטרת התכנית: (א) שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט
 להלן: 1.שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 1 מיוחד לשטח
 ציבורי פתוח ולדרך מוצעת. 2. שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי
 פתוח לאזור מגורים 1 מיוחד לדרך מוצעת ולדרך משולבת.
 3. שינוי ייעוד שטח מדרך מאושרת לשטח ציבורי פתוח ולדרך
 משולבת. ב. שינוי הבינוי המאושר בתחום מגרשים מסי 1, 3
 לפי תכנית 4029, וקביעת בינוי חדש להקמת בנייני מגורים
 חדשים בתחומם, בהתאם לנספחי בינוי. ג. הגדלת מסי יחידות
 הדיור המרבי בכל אחד מהמגרשים כאמור כמפורט להלן:
 מגרש חדש מסי 1א: מ־61 יחידות דיור ל־108 יחידות דיור.
 מגרש מסי 3, לפי תכנית 4029, מ־23 יחידות דיור ל־32 יחידות
 דיור. ד. הגדלת שטחי הבנייה המרביים בכל אחד מהמגרשים
 כאמור, כתוצאה מהגדלת שטחי השירות המרביים הנדרשים
 בתחומם. ה. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים בשטחי
 המגרשים כאמור. ו. שינוי גובה הבנייה המרבי ומסי הקומות
 המרבי בכל אחד מהמגרשים, כאמור. ז. קביעת הוראות בינוי
 ופיתוח ותנאים למתן היתרי בנייה וטפסי 4 בשטח התכנית.
 ח. ביטול שטחים עם זכות מעבר לציבור וקביעת שטחים עם
 זכות מעבר לציבור. ט. קביעת דרכים לביטול. י. קביעת הוראות
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב
 טייב חי 8. שכונת הר נוף. קואורדינטה 632/825 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  216/275 ז

 גושים וחלקות: גוש: 30271, חלקה במלואה: 78.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בכל קומות הבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
 בשינויים לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה
 כמפורט להלן : א. קביעת בינוי להסבת 2 מחסנים בקומת
 הקרקע לשטח עיקרי לשם הרחבת יח״ד שמעליה, ותוספת
 מחסנים. ב. קביעת בינוי לתוספת בחזית הצפונית לשם הרחבת
 יח״ד קיימות בכל קומות הבניין. ג. תוספת קומה עליונה לשם
 הרחבת יחידות דיור שמתחתיה. 3. הגדלת שטחי הבנייה
 בשטח וקביעתם ל־2,587.97 מ״ר (מתוכם 1,943.28 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־644.69 מ״ר שטחי שירות). 4. קביעת שלבי ביצוע
 להקמת תוספות הבנייה, כאמור. 5. קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6.קביעת הוראות בגין

 חריגות בנייה להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/01/2011 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2206,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מי/ 98ו/ ב/ ו

 שם התכנית: מושב בר גיורא, מגרשי מגורים,
 רחי הערבה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מטה יהודה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

/ 198/ ב/ 1, שינוי לתכנית מי/198/ב.  מפורטת מסי מי

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: בר גיורא.
 מושב בר גיורא. קואורדינטה 206/400 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  626/300 ז
 גושים וחלקות: גוש: 29784, חלקי חלקות: 4, 7. גוש: 29796, חלקי

 חלקה: 1. גוש: 29797, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: הפיכת מגרשי נחלות (חקלאי בי ) למגרשי מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח חקלאי בי
 לשטח למגורים אי. ב. חלוקת מגרשים קיימים למגרשים חדשים.

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 7688

 שם התכנית: תוספת בנייה מעל 3 בניינים קיימים,
 6 יח״ד, דרך רמאלה, שועפט

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 7688, כפיפות לתכניות 5022, 5166/ב, 8000.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. דרך
 רמאללה. שכונת שועפט. שטח בלא תכנון שמצפון כביש
 מסי 9 (רחי יגאל ידין) וממערב מדרך שועפאט - רמאללה.
. הכל לפי  קואורדינטה 222/200 ^ קואורדינטה 635/100 ז
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: בהסדר:

 גוש: 30559, חלקי חלקה: 36.

 מטרת התכנית: א. קביעת ייעוד קרקע למגורים בי בשטח
 בלא תכנון. ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה מעל 3 בניינים

 קיימים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעוד למגורים בי.
 ב. קביעת תוספת 2 קומות מעל 2 בניינים קיימים ^ 13 ותוספת
 קומה מעל בניין 0. ג. קביעת 4 יח״ד בבניין ^ וקביעת 5 יח״ד
 בבניין 13, וקביעת 3 יח״ד בבניין 0, סך הכל 12 יח״ד. ד. קביעת
 שטחי בנייה מרביים ל־2,812 מ״ר, מתוכם 2,315.1 מ״ר עיקרי,
 496 מ״ר שירות. ה. קביעת קווי בניין לפי קונטור הבנייה הקיים.

 ו. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6158, התשע״א, עמי 938,

 בתאריך 08/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 8269/ ב

 שם התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בכל
 קומות הבניין ותוספת קומה, רחי חיי טייב 8, הר נוף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 8269/ ב, ביטול לתכניות 62, 8269, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.
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 גוש: 29706, חלקי חלקה: 20. גוש: 29708, חלקות במלואן: 3, 4,
 15, 20, 21, חלקי חלקות: 5, 8 - 11, 13, 14, 17 - 19, 22, 25,
 26, 32. גוש: 29887, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 3, 4, 7.
 גוש: 29888, חלקה במלואה: 4. חלקי חלקות: 2, 3, 6. גוש: 29889
 חלקות במלואן: 3, 4, 7, חלקי חלקות: 1, 2, 5, 6, 8. גוש: 29890,
 חלקי חלקות: 1 - 4. גוש: 29904, חלקי חלקה: 3. גוש: 29905,

 חלקי חלקות: 9, 38.

 מטרת התכנית: 1. דיוק ופירוט של מתחמי יער מקומייים
 הכלולים בתמ״א/22. פירוט התכליות, השימושים והפעילות
 היערנית למתחמים אלה. 2. איפיון והגדרת מתחמי יער קיים
 שאינם כלולים בתמא/ 22 וסיווגם לפי הגדרות תמא/ 22.
 3. שינוי ייעוד שטחים פתוחים המוגדרים כאזור חקלאי
/ 200) למתחמי יער בסיווג והגדרה תואמת לשטחי  (לפי מי
 תמ״א/ 22. 4. מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים
 הפתוחים הכלולים בתכנית זו. 5. הגדרה וקביעה של מערכת
 דרכי יער, נוף וטיילות במתחמי יער, וכן שערי כניסה למתחמים
 מדרכים ציבוריות-ארציות, אזוריות ומקומיות, ייעוד שטחים
 לדרכי רכב לתחזוקה, שירות ביטחון ובטיחות בעבור חירום
 והצלה ממסילת הברזל, הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות
 לרכב במתחמי יער. 6. הגבלה והגדרת תנאים למעבר תשתיות
 ומיתקני תשתיות תת־קרקעיות ועיליות חוצות במתחמי יער.
 7. הגדרה וקביעה של מוקדי הוקרה ביער. 8. הגדרה וקביעה

 של פעולות ממשק מותרות בשטחי יער.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. התווייה מדויקת של גבולות
 שטחי היער לסוגיו. 2. הוראות לפעילות יערנית מותרת בסוגי

 היער השונים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה,

 טלי 02-9900888.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מי/ 994

 שם התכנית: פארק הדרך אל העיר, אזור יער
 ההגנה, הרי ירושלים, בין אבו גוש וכביש נטף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מטה יהודה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
/ 915, ביטול לתכנית / 994, שינוי לתכנית מי  מפורטת מסי מי
/ 200, פירוט לתכנית תמא/ 22, כפיפות לתכניות תתל/ 16,  מי

 תמא/ 3, תמא/ 35, תמא/ 23 - 16/ א/ 1.

 ג. קביעת זכויות בנייה. ד. קביעת קווי בניין. ה. קביעת הוראות
 להוצאת היתרי בנייה. ו. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

 ז. קביעת מסי יחידות דיור ל־22 יחידות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה,

 טלי 02-9900888.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מי/993

 שם התכנית: פארק הדרך אל העיר - אזור הר הרוח,
 בין שורש במערב, כביש נטף ואבו גוש במזרח

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה מטה יהודה מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי מי/993, שינוי לתכניות מי/462, מי/152/א,
 משי/9, ביטול לתכנית מי/200, פירוט לתכנית תמא/22, כפיפות
 לתכניות תמא/35, תמא/16/23/א/1, תמא/3, תתל/16, תמא/8.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרי ירושלים. בין
 שואבה במערב, כביש נטף בצפון ואבו גוש במזרח. קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות  208/000 ^ קואורדינטה 635/000 ז
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גושים בשלמות:
 29891. גוש: 5400, חלקי חלקה: 1. גוש: 29528, חלקות במלואן: 3,
 4, חלקי חלקות: 1, 2, 6, 15, 53, 55. גוש: 29540, חלקות במלואן:
 32 - 36, חלקי חלקות: 1, 27, 29 - 31, 37, 39 - 46. גוש: 29541,
 חלקות במלואן: 4, 6, 7, 10, 12, 13, 22, 57, 58, חלקי חלקות:
 1 - 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 59. גוש: 29542, חלקות במלואן:
 8 - 11, 13, 26, 45, חלקי חלקות: 1 - 7, 34, 43, 62, 68, 69.
 גוש: 29543, חלקות במלואן: 2, 4 - 6, 19, חלקי חלקות: 1, 11.
 גוש: 29544, חלקות במלואן: 1 - 3, 7, 10, חלקי חלקות: 4 - 6,
 8, 9. גוש: 29545, חלקות במלואן: 2 - 4, 9, 10, חלקי חלקות: 1,
 ,5 6, 8, 11, 17, 23, 29. גוש: 29553, חלקי חלקות: 10 - 12, 15,
 17. גוש: 29554, חלקי חלקה: 43. גוש: 29555, חלקי חלקות: 14,
 17, 19, 23. גוש: 29556, חלקי חלקות: 9, 11. גוש: 29557, חלקה
 במלואה: 2, חלקי חלקות: 3, 5, 6, 8, 11, 28. גוש: 29694, חלקות
 במלואן: 6, 7, חלקי חלקות: 2 - 5. גוש: 29695, חלקות במלואן:
 1, 3, 4, 8, 9, 15, חלקי חלקות: 2, 5, 7, 12 - 14. גוש: 29696,
 חלקי חלקות: 2, 5, 7, 8. גוש: 29697, חלקות במלואן: 10, 20,
 חלקי חלקות: 4 - 9, 15, 21, 31. גוש: 29700, חלקי חלקה: 12.
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 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה,

 טלי 02-9900888.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מי/ 999

 שם התכנית: פארק הדרך אל העיר, אזור נחל כסלון,
 הרי ירושלים, בין שורש במערב ומבשרת ציון במזרח

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מטה יהודה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
/ 200, פירוט לתכנית / 999, ביטול לתכנית מי  מפורטת מסי מי

 תמא/ 22, כפיפות לתכניות תמא/ 3, תתל/ 16.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרי ירושלים.
 אבו גוש במערב ומבשרת ציון במזרח, נחל כפירה בצפון
 וכביש מסי 1 בדרום. קואורדינטה 210/000 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  633/000 ז
 גושים וחלקות: גוש: 29520, חלקי חלקה: 21. גוש: 29534, חלקה
 במלואה: 32, חלקי חלקות: 25, 26, 28, 29, 33, 36. גוש: 29537,
 חלקות במלואן: 20, 21, 24, 27 - 31, חלקי חלקות: 8 - 10,
 12, 13, 15 - 19, 22, 23, 25. גוש: 29538, חלקות במלואן: 23,
 29, 30, 32, 34, 35, חלקי חלקות: 1, 28, 31, 33, 36, 37, 41.
 גוש: 29539, חלקות במלואן: 8, 10, חלקי חלקות: 11, 13, 14, 16,
 82, 84. גוש: 29705, חלקות במלואן: 10, 14, חלקי חלקות: 4, 6,
 8, 9, 13, 16. גוש: 29741, חלקי חלקה: 1. גוש: 29846, חלקה
 במלואה: 2. גוש: 29847, חלקות במלואן: 3 - 5, 12, חלקי חלקות:
 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14. גוש: 29848, חלקות במלואן: 11, 12, חלקי
 חלקות: 16, 27. גוש: 29849, חלקות במלואן: 1 - 11, 16 - 22,
 חלקי חלקה: 12. גוש: 29850, חלקות במלואן: 2 - 6, 8, 11, 13, 16,
 חלקי חלקות: 1, 7, 9, 12, 14, 15, 17. גוש: 29851, חלקה במלואה:
 1, 2, 4, 5, 7, 10, 23, חלקי חלקות: 3, 6, 9, 20, 21, 33, 43, 45, 48.
 גוש: 29958, חלקות במלואן: 3, 5, 10 - 14, חלקי חלקות: 1, 4,
 7, 8, 17, 21, 27. גוש: 29960, חלקות במלואן: 4, 7, 22, חלקי

 חלקות: 3, 6, 8 - 10, 13 - 15, 18. גושים בחלקיות: 29850.

 מטרת התכנית: 1. דיוק ופירוט של מתחמי יער מקומייים
 הכלולים בתמ״א/22. פירוט התכליות, השימושים והפעילות
 היערנית למתחמים אלה. 2. איפיון והגדרת מתחמי יער קיים
 שאינם כלולים בתמא/ 22 וסיווגם לפי הגדרות תמא/ 22.
 3. שינוי ייעוד שטחים פתוחים המוגדרים כאזור חקלאי
/ 200) למתחמי יער בסיווג, והגדרה תואמת לשטחי  (לפי מי
 תמ״א/22. 4. מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים
 הפתוחים הכלולים בתכנית זו. 5. הגדרה וקביעה של מערכת
 דרכי יער, נוף וטיילות במתחמי יער, וכן שערי כניסה למתחמים
 מדרכים ציבוריות-ארציות, אזוריות ומקומיות, ייעוד שטחים

6765 

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרי ירושלים.
 אבו גוש במערב ומבשרת ציון במזרח, נחל כפירה בצפון
 וכביש מסי 1 בדרום. קואורדינטה 211/000 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  635/000 ז
 גושים וחלקות: גוש: 29551, חלקי חלקות: 1 - 4, 23 - 26.
 גוש: 29553, חלקי חלקות: 17 - 19. גוש: 29555, חלקי חלקות:
 ,20 21. גוש: 29556, חלקי חלקה: 11. גוש: 29557, חלקות במלואן:
 12, 21, חלקי חלקה: 28. גוש: 29904, חלקי חלקה: 3. גוש: 29905,
 חלקות במלואן: 7, 9, 14, 32, חלקי חלקות: 6, 8, 9, 13, 31, 38.
 גוש: 29906, חלקות במלואן: 5, 8, 9, 18, 20 - 22, 24, 26, חלקי
 חלקות: 11, 16. גוש: 29907, חלקות במלואן: 6 - 8, 10, 14, חלקי
 חלקות: 5, 9, 11, 15 - 18. גוש: 29908, חלקות במלואן: 10 - 12,
 16, 17, 21, חלקי חלקות: 1, 2, 5 - 9, 13 - 15, 18 - 20, 22.
 גוש: 30301, חלקי חלקה: 1. גוש: 30302, חלקי חלקות: 2, 3.
 גוש: 30303, חלקי חלקה: 2. גוש: 30318, חלקי חלקה: 1.
 גוש: 30320, חלקות במלואן: 2, 3, חלקי חלקה: 1. גוש: 30321,
 חלקי חלקות: 1, 2, 12. גוש: 30322, חלקי חלקות: 7, 11, 14, 15,
 ,21 46, 60. גוש: 30330, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 1, 4,
 גוש: 30331, חלקה במלואה: 21, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 19. גוש:
 30446, חלקות במלואן: 3, 22, 23, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 30484,
 חלקות במלואן: 10, 13, 14, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 7 - 9, 15, 18.
 גוש: 30486, חלקות במלואן: 1 - 13, 20, 31 - 44, 46, 95 - 99,
 184, 186, 191, 193, חלקי חלקות: 14 - 17, 21 - 23, 45, 47 - 49,
.190 - 187 ,185 ,182 ,181 ,103 - 100 ,75 ,68 ,67 ,64 ,63 ,60 
 גוש: 34489, חלקות במלואן: 1, 3, 4, 11, 13, 15 - 17, חלקי חלקות:
 ,2 5 - 8, 10, 12, 14. גוש: 34490, חלקות במלואן: 15, 16, 21, חלקי
 חלקות: 1 - 8, 10 - 14, 17 - 20. גוש: 34491, חלקה במלואה: 5,

 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 17, 19.

 מטרת התכנית: 1. דיוק ופירוט של מתחמי יער מקומייים
 הכלולים בתמ״א/22. פירוט התכליות, השימושים והפעילות
 היערנית למתחמים אלה. 2. איפיון והגדרת מתחמי יער קיים
 שאינם כלולים בתמא/ 22 וסיווגם לפי הגדרות תמא/ 22.
 3. שינוי ייעוד שטחים פתוחים המוגדרים כאזור חקלאי
/ 200) למתחמי יער בסיווג, והגדרה תואמת לשטחי  (לפי מי
 תמ״א/22. 4. מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים
 הפתוחים הכלולים בתכנית זו. 5. הגדרה וקביעה של מערכת
 דרכי יער, נוף וטיילות במתחמי יער, וכן שערי כניסה למתחמים
 מדרכים ציבוריות-ארציות, אזוריות ומקומיות, ייעוד שטחים
 לדרכי רכב לתחזוקה, שירות ביטחון ובטיחות בעבור חירום
 והצלה ממסילת הברזל, הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות
 לרכב במתחמי יער. 6. הגבלה והגדרת תנאים למעבר תשתיות
 ומיתקני תשתיות תת־קרקעיות ועיליות חוצות במתחמי יער.
 7. הגדרה וקביעה של מוקדי הוקרה ביער. 8. הגדרה וקביעה

 של פעולות ממשק מותרות בשטחי יער.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. התווייה מדויקת של גבולות
 שטחי היער לסוגיו. 2. הוראות לפעילות יערנית מותרת בסוגי

 היער השונים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
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 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מי/ 0ו5/ ה

 שם התכנית: פיצול מגרש 26 במושב בקוע
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
/ 510, כפיפות / 510/ ה, שינוי לתכנית מי  ברמה מפורטת מסי מי

/ 200/ ב.  לתכנית מי

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בקוע. מגרש
 מסי 26. קואורדינטה מערב מזרח 192/775^ קואורדינטה דרום
 צפון 637/675ז. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול. גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 4861.

 מטרת התכנית: פיצול מגרש 26 במושב בקוע לשני מגרשים
 חדשים, ובניית מגורים לבן ממשיך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 ממגורים לפי מי/510 למגורים ביישוב כפרי ולמגורים. ב. קביעת
 בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: קביעה למגרש החדש
 בהתאם לנספח בינוי ולתשריט. ג. קביעת קווי בניין לבנייה,
 כאמור. ד. קביעת אחוזי בנייה לכל תא שטח. ה. קביעת שלבי
 ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. ו. קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין

 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/06/2009 ובילקוט הפרסומים 5971, התשס״ט, עמי 4584,

 בתאריך 29/06/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה, טלי 02-9900888, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי בש/ 48/ ז

 שם התכנית: שינוי ייעוד שטח, קביעת הוראות
 בנייה, איחוד וחלוקה מחדש, בית שמש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי בש/ 48/ ז, שינוי לתכניות ת/ 48/ 32/ 5, בש/ 48/ א.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש. רחוב
 המסגר. אזור התעשייה הצפוני. רחי המסגר. השטח שבין
 קואורדינטות אורך 199.900-199.700 לבין קואורדינטות רוחב
 629.250-629.150. מגרש מסי 1 (לפי תכניות מסי ת/ 48/ 32/ 5,
 בש/ 48/ א). לפי הקו הכחול המסומן בתשריט מהווה את גבול
 התכנית. גושים וחלקות: גוש: 5206 חלקות במלואן: 57, 59, 60.

 לדרכי רכב לתחזוקה, שירות ביטחון ובטיחות בעבור חירום
 והצלה ממסילת הברזל. הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות
 לרכב במתחמי יער. 6. הגבלה והגדרת תנאים למעבר תשתיות
 ומיתקני תשתיות תת־קרקעיות ועיליות חוצות במתחמי יער.
 7. הגדרה וקביעה של מוקדי הוקרה ביער. 8. הגדרה וקביעה

 של פעולות ממשק מותרות בשטחי יער.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. התווייה מדויקת של גבולות
 שטחי היער לסוגיו. 2. הוראות לפעילות יערנית מותרת בסוגי

 היער השונים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה,

 טלי 02-9900888.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי מי/ 323/ ב

 שם התכנית: מרכז מבקרים ושירותי דרך - חאן
 שער הגיא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
/ 323/ א, / 733, מי / 200, מי / 323/ ב, שינוי לתכניות מי  מסי מי

.323 /  מי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מדרום לכביש
 מסי 1 וממזרח לכביש מסי 38 בסמוך לצומת שער הגיא.
 שטח בין קואורדינטות אורך 202/000 - 202/750, שטח בין
 קואורדינטות רוחב 635/125 - 636/125. הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 5768,
 חלקות במלואן: 8, 9, חלקי חלקות: 33, 35. גוש: 29648, חלקה

 במלואה: 2, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לשימושים ותוספת
 שטחים למבנים לשימור בתחום אתר לאומי חאן שער הגיא
 אתר מורשת, הנצחה וזיכרון. ב. קביעת קווי בניין חדשים.

 ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש״ע, עמי 3052,

 בתאריך 30/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה, טלי 02-9900888, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי הל/ 537

 שם התכנית: תוספת יח״ד וזכויות בנייה בבניין
 מגורים קיים, רחי התמר, אבו גוש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 537, שינוי לתכנית מי/במ/113/א.  ברמה מפורטת מסי הל

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש. רחוב התמר.
. הכל לפי  קואורדינטה 634/625 ^ קואורדינטה 211/000 ז
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

 גוש: 29533, חלקי חלקה: 18.

 מטרת התכנית: תוספת יח״ד וזכויות בנייה בבניין מגורים קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מגורים, ממגורים בי
 למגורים אי. ב. תוספת 2 יח״ד, סך הכל 4 יח״ד. ג. תוספת זכויות
 בנייה: 170 מ״ר עיקרי, סך הכל 620 מ״ר עיקרי ו־108 מ״ר שירות.

 ד. שינוי בקווי בניין. ה. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע״א, עמי 464,

 בתאריך 21/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה הראל, שדי החוצבים 2, מבשרת ציון,
 טלי 02-5333125, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי הל/ מח/ 567

 שם התכנית: מערב אבו גוש, שכונת מגורים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

/ מח/ 567, שינוי לתכניות מי/במ/113/א, מי/557.  מסי הל

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש. הגבעה
 הנמצאת בחלק הצפון מערבי של המועצה המקומית אבו
 גוש, מצפון לדרך המפרידה בין אבו גוש וקריית יערים.
. הכל לפי  קואורדינטה 209/500 ^ קואורדינטה 635/400 ז
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מגרשים: 1 בהתאם לתכנית בש/ 48/ א; 1 בהתאם לתכנית
 ת/ 48/ 32/ 5.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משצ״פ ודרך לשטח תעשייה
 ומלאכה. ב. שינוי ייעוד משצ״פ לדרך. ג. שינוי ייעוד מתעשייה

 לדרך. ד. קביעת הוראות בנייה. ה. איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/07/2006 ובילקוט הפרסומים 5567, התשס״ו, עמי 4669,

 בתאריך 20/08/2006.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה בית שמש, רחי נחל שורק 10, בית שמש 99100,
 טלי 02-9900778, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי הל/ מי/ ו

 שם התכנית: אבו גוש - כביש עוקף בשכונה הצפונית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

.200 / / במ/ 113/ א, מי / 1, שינוי לתכניות מי / מי  מסי הל

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש. אבו
 גוש שכונה צפונית. קואורדינטה 210/300 ^ קואורדינטה
. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  635/600 ז
 גושים וחלקות: גוש: 29522 חלקי חלקות: 3 - 5, 8 - 10, 21.

 גוש: 29528, חלקי חלקות: 2, 5.

 מטרת התכנית: התוויית תוואי להקמת דרך חדשה המחברת
 בין שתי דרכים קיימות והארכת רחוב קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 לדרך מוצעת. 2. שינוי ייעוד ממגורים אי ו־בי לדרך מוצעת.
 3. שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לדרך מוצעת. 4. התוויית
 דרך חדשה וקביעת קווי בניין בצדי הדרך. 5. קביעת הוראות
 לביצוע הדרך החדשה, התניות לביצוע והנחיות סביבתיות.

 6. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל, שדי החוצבים 2,

 מבשרת ציון, טלי 02-5333125.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
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 מזרחי: רחוב הרצל, גבול דרומי: דרך בן צבי. גושים וחלקות:
 גוש: 7053, חלקות במלואן: 34 - 36, 53, חלקי חלקות: 52, 77.
 גוש: 7054, חלקי חלקה: 21. גוש: 7055, חלקי חלקות: 30, 31.

 גוש: 7063, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 1, 3, 5.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים הכוללת רחבה
 ציבורית, שדרה ומבני ציבור כהמשך לשכונות קיימות
 ומתוכננות בדרום העיר, בשפה עיצובית המתאימה לסביבה

 הבנויה הקיימת של פלורנטין ויפו.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה למגרשים
 ואזורים ליצירת מערך שכונתי עירוני. ב. התרת מגורים
 בי ומגורים ב2. ג. התרת משרדים בתאי שטח 415, ו־17.
 ד. התרת תעסוקה ותחבורה בתא שטח 416, בשתי חלופות
 בינוי ושימושי קרקע לבחירת בעלי הזכויות במגרש 416:
 1. ייעוד תא השטח לתעסוקה ותחבורה. 2. הותרת תחנת
 התדלוק הקיימת בלא בנייה חדשה בתא שטח 416. ה. התרת
 חזית מסחרית לאורך רחי הרצל ולאורך הרחבה הציבורית.
 ו. ביטול הרחבת רחי הרצל המתוכננת, ביטול רחי 3372 המתוכנן
 וביטול הרחבת דרך בן צבי באזור גן הסביל. ז. הגדלת השצ״פ
 הקיים, הקצאת 1.5 דונם למבנה ציבור. ח. סימון שטחים פרטיים
 פתוחים, אשר יהוו רחבה ציבורית ומעבר ציבורי שיחבר בין
 הרחבה למתחם למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח (הסביל). ט.
 קביעת מבנה הסביל כמבנה לשימור וקביעת הוראות השימור
 למבנה וסביבתו. התרת שימושים ציבוריים, בית קפה, מסחר
 מזכרות וכוי בתוך המבנה. י. שינוי מערך הדרכים והוראות
 התנועה והחניה, כך שתנועת כלי רכב תהיה רק בהיקף
 המתחם עם כניסות ישירות לחניונים תת־קרקעיים מרחוב
 3378 ומדרך שירות לצד דרך בן צבי בלבד. יא. יצירת מעברים
 להולכי רגל מעל או מתחת לרחוב הרצל ולדרך בן צבי, בין
 השכונה המוצעת וסביבתה. יב. הקמת מרתפי חניה מתחת לכל
 מגרש בתוספת כ־100 מקומות חניה למבקרים לאורך הכבישים

 בהיקף.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6017, התש״ע, עמי 430,

 בתאריך 04/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-
 יפו 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב-יפו,
 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי תא/3475

 שם התכנית: אזור תעסוקה - מתחם סוזוקי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי תא/3475, שינוי לתכניות תא/3255/ב, תא/1043, תא/1043/א,

 כפיפות לתכנית תמא/2/4, תא/2657/א, תא/ע/1.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 גוש: 29540, חלקות במלואן: 2, 4, 5, חלקי חלקות: 3, 6, 26.
 גוש: 29545, חלקות במלואן: 7, 8, 30, חלקי חלקות: 6, 11.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת
 מגורים בת כ־330 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: 1. מאזור מגורים אי לאזור מגורים בי, דרך מוצעת,
 אזור ספורט ונופש, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטח
 פתוח. 2. משטח פתוח לאזור מגורים אי, דרך מוצעת, שטח
 למבני ציבור, יער ושטח ציבורי פתוח. 3. מדרך מאושרת לאזור
 מגורים אי, שטח ציבורי פתוח, שטח למבני ציבור, שטח פתוח,
 יער ודרך משולבת. 4. מאזור מגורים בי לשטח ציבורי פתוח,
 אזור מגורים אי, שטח פתוח ודרך משולבת. ב. קביעת הנחיות
 לבניית כ־330 יח״ד בשטח התכנית, הנחיות לשטחים פתוחים,
 מבני ציבור ושטחי נופש וספורט. ג. הקצאת מגרשים לייעודי
 הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בנייה, לרבות זכויות
 בנייה הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. קביעת הוראות בינוי
 בשטחים המיועדים לבנייה, לרבות קווי בניין מרביים ומסי
 קומות. ה. קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה. ו. הוראות

 לטיפול בעצים בוגרים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל, שדי החוצבים 2,

 מבשרת ציון, טלי 02-5333125.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 דלית זילבר
 ממלאת מקום יושבת ראש הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי תא/ 2975

 שם התכנית: מתחם מע״צ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי תא/ 2975, שינוי לתכניות תא/ 500,
 תא/ 2523, תא/ 502, תא/ 250, כפיפות לתכניות תא/ ע/ 1, תא/ ג.

/או חלוקה בלא הסכמת כל  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו. גבולות
 התכנית: גבול צפוני: רחוב 3378, גבול מערבי: רחוב 3378, גבול
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 שימור קפדני של מעטפת הבניין הקיימת. 4. קביעת הוראות
 והגבלות בנייה בשינוי לתכנית מפורטת 1600.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. תאושר המרת קומות משרדים
 למלונאות ולמגורים, במלואן או בחלקן. היתר בנייה ראשון
 יכלול לפחות 3 קומות ולפחות 60 חדרי מלון והשטחים
 הציבוריים הנלווים אליהם הנדרשים על ידי משרד התיירות.
 2. תהיה הפרדה מוחלטת בין השימושים: א. קומות שלמות או
 אגפים שלמים ייחודו למלונאות; ב. קומות שלמות או אגפים
 שלמים ייחודו למגורים; ג. קומות שלמות או אגפים שלמים
 ייחודו לתעסוקה. הוועדה המקומית תהיה רשאית לשנות
 תנאי זה, בתיאום עם משרד התיירות. יחידות המאגר המלונאי
 ימצאו בצמוד לגרעין מגדל המבנה. 3. בהמרת שטחים לשימוש
 של מלונאות ולמגורים, לפחות 60% מהשטח העיקרי שיומר
 ייוחד לשימוש מלונאי והיתר למגורים. 4. תרשם אזהרה
 בספרי המקרקעין שלא יתאפשרו מגורים ביחידות המלונאות.
 5. בחזית הבניין לרחוב קויפמן, בחזית עם הוראות מיוחדות,
 תבנה ארקדה בהמשך לארקדה הקיימת לאורך רחוב קויפמן,
 ותאושר פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה. הכניסה לבניין

 מרחוב קויפמן תשמר ותהיה דרך ארקדה זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6140, התשע״א, עמי 230,

 בתאריך 07/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-
 יפו 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב-יפו,
 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ור  מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אז

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי מאא/ 537

 שם התכנית: שינויי שטח המיועד לתעשייה למסחר
 ותעשייה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי מאא/ 537, שינוי לתכניות מאא/ 130/ 1,
 תרשצ/ 36/ 55/ 3, מאא/ מק/ 1033, מאא/ מק/ 1029, מאא/ 100,

 מאא/ מק/ 1007, מאא/ מק/ 1018, כפיפות לתמא/ 4/ 2.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה. רחוב
 הפלדה 1. גבולות התכנית: פינת הרחובות הפלדה והתעשייה.
 גושים וחלקות: גוש: 6226, חלקי חלקה: 29. גוש: 6228, חלקי

 חלקות: 7, 8.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד שטח המיועד לתעשייה
 לייעוד משולב תעשייה ומסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת זכויות והוראות לבנייה
 בשטח התכנית. 2. קביעת שימוש נוסף (מסחר) בשטח המיועד

 לתעשייה. 3. הוספת שימושים מסחריים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע״א, עמי 3581,

 בתאריך 10/04/2011.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו. רחוב
 יגאל אלון 82. רחוב יוסף בוקסנבאום 5. גבולות התכנית: רחי
 בוקסנבאום ממזרח, רחי יגאל אלון ממערב, בדרום חלקה 64
 בגוש 7096, בצפון חלקות 5, 7, 8 בגוש 7096. גושים וחלקות:

 גוש: 7096, חלקות במלואן: 4, 69, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: לתכנן מחדש את תחום התכנית לפי
 המדיניות לאזור תעסוקה ביצרון.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי תכניות 1043, 1043א.
 ב. שינוי ייעוד מאזור תעסוקה ודרך לאזור תעסוקה, שפ״פ
 ודרך. ג. קביעת שטחים עיקריים מעל מפלס הכניסה בסך
 15,130 מ״ר לתעסוקה, קביעת שטחי שירות בסך 6,052 מ״ר
 מעל מפלס הכניסה ו־22,660 מ״ר שטחי שירות מתחת למפלס
 הכניסה (כולל את שטח השפ״פ). ד. איחוד וחלוקה מחדש
 בהסכמת הבעלים, בהתאם לפרק גי, סימן זי לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965. ה. קביעת הוראות בנייה הכוללות
 גובה מבנים, תכסית, קווי בניין ושימושים. ו. קביעת הוראות

 לזיקת הנאה לציבור. ז. קביעת מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6083, התש״ע, עמי 2847,

 בתאריך 06/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-
 יפו 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב-יפו,
 טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי תא/ 5ו36/ א

 שם התכנית: תוספת ייעוד למלונאות ולמגורים,
 בית גיבור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי תא/ 3615/ א, שינוי לתכניות תא/ 1600,
 תא/ 1200, תא/ 1600/ ב, כפיפות לתכניות תא/ ג, תמא/ 4/ 2,

 תא/ ע/ 1.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו. רחוב
 יחזקאל קויפמן 6. גבולות התכנית: בית גיבור התחום מצפון על
 ידי חלקה מסי 5 בגוש 7003, ממזרח על ידי חלקה 10 בגוש 7003,
 מדרום על ידי חלקה 11 בגוש 7003, ממערב - רחוב קויפמן.

 גושים וחלקות: גוש: 7003, חלקה במלואה: 9.

 מטרת התכנית: 1. תוספת ייעוד למלונאות ולמגורים נוסף
 לייעודי הקרקע הקיימים בתכנית. 2. תוספת של שימושים
 לציבור בהתאם לסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 1965. תותר רק בקומת הקרקע ובקומות המסד. 3. דרישת תכנית
 עיצוב אדריכלי, בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
 שתכלול את פיתוח ושינוי חזית קומות המסד, כולל תוספת
 קולנדות וארקדות. התכנית תאפשר שינוי חזיתות המגדל,
 כמקשה אחת לכל המגדל, לפי עקרונות הבנייה הירוקה, או
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 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
 מסי רג/ 296ו/ א

 שם התכנית: מתחם שולי, תוספת שטחי שירות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי

 רג/ 1296/ א, שינוי לתכנית רג/1296.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. רחי ביאליק
 43-39. גושים וחלקות: גוש: 6127, חלקות במלואן: 113, 419, 651.

 מטרת התכנית: תוספת שטחי שירות תת־קרקעיים
 כדי לאפשר חניה לפי תב״ע רג/1296 שבתוקף, וקביעה של
 4.5 קומות מרתף ממפלס רחי ביאליק, ו־6 קומות מרתף ממפלס

 מגרש אחורי.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת של 1,975 מ״ר שטחי שירות
 תת־קרקעיים למימוש תקן החניה שבתכנית התקפה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-יפו
 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל הוועדה המחוזית, בימים
ומצא  אי, גי, הי, בשעות 14:00-10:00. העתק ההתנגדות י
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רחי

 המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי רג/ 490ו

 שם התכנית: בית הקרסיטל
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי רג/ 1490, שינוי לתכניות רג/ 340/ ג/ 1, רג/ 340/ ב/ 1,
 רג/ 340/ ב/ 1/ 1, רג/ 838, רג/ 340/ ג, רג/ 340/ 2/ 3, רג/ 182,
 כפיפות לתכניות רג/ מק/ 340/ ג/ 17, רג/ מק/ 340/ ג/ 1/ 16,

 רג/ מק/ 340/ ג/ 16.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-
 יפו 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור, רחי ההגנה 100, אור יהודה,
 טלי 03-5388108, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי ח/ 46ו/ ב

 שם התכנית: מבנה ציבורי, רחי חביבה רייך, הרחבת
 התכליות המותרות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי ח/ 146/ ב, שינוי לתכנית ח/ 146/ א,
 כפיפות לתכניות ח/ 1, תמא/ 38/ 1/ א, תמא/ 38, תמא/ 4/ 2,

 ח/ 1/ 15, ח/ 1/ 23.
 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון. רחוב חביבה
 רייק 16. גבולות התכנית: במזרח - רחי חביבה רייק, בדרום -
 חלקה 192, בצפון - חלקה 113, במערב - שצ״פ. גושים וחלקות:

 גוש: 7342, חלקה במלואה: 193.

 מטרת התכנית: הרחבת התכליות המותרות במגרש
 שייעודו הוא מבנים ומוסדות ציבור באופן שיותרו כל התכליות
 המותרות באזור לבנייני ציבור, לפי הוראות התכנית המאושרת

 ח/1 ובהוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הרחבת התכליות המותרות
 במגרש שייעודו הוא מבנים ומוסדות ציבור באופן שיותרו
 כל התכליות המותרות באזור לבנייני ציבור, לפי הוראות
 התכנית המאושרת ח/1 ובהוראות חוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965. ב. תיקון הוראותיה של תכנית מאושרת
 ח/146/א, כדלקמן: 1. ביטול הרשום בנספח המצורף לתכנית
 ח/146א בדבר מגרשים: 557א שיועד למעון יום ומגרש 557ב
 שיועד לגן ילדים. 2. להרחיב את הרשום בסעיף טי בהוראות
 התכנית ח/146א בדבר תכליות מותרות ולאפשר את התכליות
 המותרות באזור לבנייני ציבור, לפי הוראות התכנית המאושרת

 ח/1, ובהוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6214, התשע״א, עמי 3182,

 בתאריך 17/03/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-יפו
 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חולון, רחי ויצמן 58, חולון, טלי 03-5027222, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
 גי, אזור לבנייני ציבור, חניה ושצ״פ לשצ״פ ואזור מגורים די, בו
 תותר בניית מבני מגורים בני 8 עד 26 קומות מעל קומת כניסה
 ובלא קומת עמודים. ב. קביעת הוראות לתוספות יח״ד, זכויות
 בנייה, קווי בנייה. ג. קביעת סך הכל יח״ד 748, וקביעת סך הכל
 שטח רצפות עיקרי בהיקף של 82,480 מ״ר. ד. קביעת שלבים
 לביצוע. ה. איחוד וחלוקה לפי פרק גי, סימן זי, בלא הסכמת
 הבעלים לפי החלוקה למתחמים האלה: מתחם א1 ומתחם א2

- המתחם המזרחי. מתחמים ב1 ו־ב2 - המתחם המערבי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב-יפו
 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
 אי, גי, הי, בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, רמת

 השרון, טלי 03-5401434.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 גילה אורון
 יושבת ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי חפאג/ 367ו

 שם התכנית: פארק תעשייה קיסריה - דלתא
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית-
 מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת

 מסי חפאג/ 1367, כפיפות לתכנית 322/ ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה. פארק
 תעשיות קיסריה - מזרח קיסריה. גושים וחלקות: גוש: 12349,
 חלקות במלואן: 28, 29, חלקי חלקה: 32. גוש: 12350, חלקה

 במלואה: 39, חלקי חלקות: 40, 43.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה מחדש והסטת התשתיות
 לקצה המגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
 בעלים. ב. העברת רצועת התשתיות לקצה המזרחי של

 השטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. רחוב החילזון 12.
 מתחם הבורסה. גושים וחלקות: גוש: 6109, חלקות במלואן: 365,
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 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשיות
 מיוחדות לאזור מסחר ומשרדים. ב. תוספת זכויות בנייה

 ותוספת קומות לבניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור
 תעשיות מיוחדות לאזור מסחר ומשרדים. ב. תוספת של 15
 קומות משרדים ו־2 קומות טכניות, ו־12,667 מ״ר שטחים
 עיקריים לבניין קיים בן 10 קומות, כך שסך כל זכויות הבנייה
 יהיו 20,820 מ״ר בבניין בן 25 קומות ועוד 2 קומות טכניות.
 ג. קביעת שטח לצורכי ציבור בקומה הראשונה מבין הקומות
 הנוספות, בשטח של 850 מ״ר שטחים עיקריים, מתוך סך כל

 השטחים העיקריים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125,
 תל־אביב-יפו 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה
 המחוזית בימים: אי, גי, הי, בין השעות 14:00-11:00. העתק
ומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  ההתנגדות י

 רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי רש/ו99

 שם התכנית: פינוי בינויי מתחם יוספטל
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רמת השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי רש/991, שינוי לתכניות רש/במ/5, רש/622,

 רש/899, כפיפות לתכנית רש/997.

/או חלוקה בלא הסכמת כל  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון. מתחם
 יוספטל. גבולות התכנית: בצפון - רחי דב הוז, במזרח - רחי
 עזרא, בדרום - רחי אלחריזי, ממערב - ואדי. גושים וחלקות:
 גוש: 6550, חלקות במלואן: 9, 71-62, 155, 182, 234-227,
 239-236, 246-241, חלקי חלקות 8, 214, 220. גוש: 6551, חלקה

 במלואה: 204, חלקי חלקה: 202. גוש: 6862, חלקי חלקה: 26.

 מטרת התכנית: קביעת אזורי פינוי בינוי במתחם יוספטל,
 על ידי הריסת 189 יח״ד ובנייה ופיתוח האזור מחדש הכולל 2

 מתחמי תכנון - מזרחי ומערבי.
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 חלקות במלואן: 3, 14, 16, חלקי חלקות: 1, 2, 4, 7 - 13, 15.

 גוש: 12173, חלקי חלקות: 228, 233, 235, 236, 269, 276, 277.
 גוש: 12175, חלקי חלקות: 4, 16, 17, 20, 26, 31. גוש: 12176, חלקי
 חלקות: 1, 2, 4 - 6, 22, 29, 30, 39. גוש: 12177, חלקי חלקות:
 1 - 3, 5 - 7, 11, 20, 42 - 45. גוש: 12191, חלקי חלקות: 12,
 13, 18, 21. גוש: 12229, חלקי חלקות: 16 - 18. גוש: 12230,
 חלקה במלואה: 12, חלקי חלקות: 10, 11, 13 - 20. גוש: 12231,
 חלקי חלקות: 11 - 15, 17. גוש: 12235, חלקי חלקות: 5, 18, 20.
 גוש: 12236, חלקי חלקות: 15, 16, 18 - 20. גוש: 12237, חלקי
 חלקות: 12 - 14. גוש: 12238, חלקי חלקה: 5. גוש: 12406, חלקי
 חלקות: 2, 3. גוש: 20336, חלקי חלקות: 7, 9 - 13, 17. גוש: 20343,
 חלקי חלקות: 57, 60, 61, 63 - 66. גוש: 20353, חלקי חלקות:
 4, 30, 31. גוש: 20354, חלקות במלואן: 1, 4, 18, 55 - 58, חלקי
 חלקות: 2, 3, 5, 17, 19, 21, 60, 61. גוש: 20355, חלקות במלואן:
 14 - 22, 80, חלקי חלקות: 10, 11, 23, 62, 75. גוש: 20364,
 חלקות במלואן: 7 - 9, 11, 12, חלקי חלקות: 1, 2, 5, 6, 14 - 18,
 20, 21. גוש: 20365, חלקות במלואן: 2, 8, 12, 13, 15 - 20,
 22 - 26, 28, 30, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 6, 7, 9 - 11, 14, 21,
 27, 29, 32. גוש: 20366, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 20367, חלקות
 במלואן: 8, 11, 13 - 26, חלקי חלקות: 1 - 7, 9, 12, 27 - 29.
 גוש: 20368, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 1, 2, 4 - 7,
 9 - 11. גוש: 20369, חלקי חלקות: 1 - 6, 10 - 12, 14, 15.
 גוש: 20372, חלקי חלקות: 1, 2, 20, 21. גוש: 20373, חלקה
 במלואה: 1. גוש: 20375, חלקי חלקות: 1, 14, 25, 26, 28.
 גוש: 20376, חלקי חלקות: 1 - 3, 6. גוש: 20381, חלקי חלקה:
 2. גוש: 20382, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 6 - 9, 12 - 14, 16.גוש:
 20389, חלקי חלקות: 1 - 5. גוש: 20408, חלקי חלקה: 50. גוש:
 20410, חלקי חלקות: 48, 49. גוש: 20419, חלקי חלקה: 35. גוש:
 20455, חלקי חלקות: 4, 8 - 18, 22. גוש: 20456, חלקות במלואן:
 30, 58, 61, 85, חלקי חלקות: 60, 64, 74, 75, 82, 84. גוש: 20457,
 חלקות במלואן: 31, 34, 38, חלקי חלקות: 27, 29, 33, 40, 41, 44.
 גוש: 20458, חלקות במלואן: 46, 49, חלקי חלקות: 15, 34, 35,
 40, 44, 45, 47, 50. גוש: 20459, חלקות במלואן: 1, 4, 5, 25,
 31 - 35, 39, 43, 44, חלקי חלקות: 2, 3, 6, 7, 23, 24, 26, 29,
 36, 37, 40, 42, 46, 48, 49. גוש: 20460, חלקות במלואן: 4, 23, 31,
 40, חלקי חלקות: 24, 30, 32, 36 - 38. גוש: 20461, חלקי חלקות:
 142, 143, 146, 202. גוש: 20463, חלקי חלקה: 2. גוש: 20521, חלקי

 חלקות: 19, 21, 26.

 מטרת התכנית: א. פירוט מתחמי היער לפי תמא/ 22.
 ב. עדכון/התאמה/תיקונים לתמא/ 22 ביחס למצב תכנוני
 קיים ומאושר. ג. שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לאזור יער
 לסוגיו השונים. ד. שינוי ייעוד שטח מיער לשטח חקלאי.
 ה. הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען: שיפור נוף,
 העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, שיבוח תנאי המרעה,

 שימור הקרקע ושמירת השטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעה מדויקת של מתחמי
 היערות. ב. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות.

 ג. התוויית מערכת דרכים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית-מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם

 15, חיפה.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה ומרחב תכנון מקומי
 מנשה אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי חפאג/ 287ו/ מ/ ו34
 שם התכנית: יערות מנשה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 מנשה אלונה מופקדת תכנית מפורטת מסי חפאג/ 1287/ מ/

 341, אישור לפי תמ״א תמא/ 22.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור המועצה
 המקומית מנשה ומועצה מקומית קציר-חריש. גושים וחלקות:
 גוש: 8700, חלקי חלקה: 1. גוש: 8701, חלקי חלקות: 12, 13.
 גוש: 8702, חלקי חלקות: 6, 9 - 11, 40, 41. גוש: 8707, חלקות
 במלואן: 6 - 9, 22, 23, חלקי חלקות: 1 - 5, 10, 13, 16, 18,
 ,19 21, 24, 25, 27, 30, 32, 33. גוש: 8709, חלקי חלקות: 25, 26.
 גוש: 8711, חלקה במלואה: 9, חלקי חלקות: 2, 3, 10, 12, 15,
 17, 19, 22, 24, 26, 27. גוש: 8712, חלקי חלקה: 2. גוש: 8713,
 חלקי חלקות: 3, 12. גוש: 8714, חלקי חלקות: 8, 9, 14, 15,
 ,22 23, 25, 27 - 32. גוש: 8715, חלקי חלקות: 17 - 19, 25.
 גוש: 8716, חלקה במלואה: 21, חלקי חלקות: 13, 14, 18 -
 ,20 23, 25. גוש: 8717, חלקי חלקות: 9, 10. גוש: 8719, חלקי
 חלקות: 2, 5. גוש: 8720, חלקי חלקות: 10 - 12, 14, 20 - 22.
 גוש: 8721, חלקה במלואה: 7, חלקי חלקות: 5, 6, 8, 13, 14.
 גוש: 8755, חלקי חלקות: 3, 12, 21. גוש: 8757, חלקי חלקות: 1,
 13. גוש: 8760, חלקי חלקה: 17. גוש: 8784, חלקי חלקות: 1, 2.
 גוש: 8785, חלקי חלקה: 12. גוש: 10086, חלקי חלקה: 15.
 גוש: 10087, חלקות במלואן: 34, 35, 65 - 67, חלקי חלקות:
,64 ,63 ,61 - 59 ,57 - 49 ,47 - 39 ,37 ,36 ,33 ,9 - 6 ,4 - 2 
 68 - 83. גוש: 10088, חלקי חלקות: 1 - 4. גוש: 10089, חלקי
 חלקה: 68. גוש: 12128, חלקי חלקות: 73, 88, 91. גוש: 12129,
 חלקי חלקות: 20, 21. גוש: 12132, חלקי חלקות: 40, 57.
 גוש: 12133, חלקות במלואן: 63, 69 - 71, חלקי חלקות: 58,
 72, 73. גוש: 12150, חלקי חלקות: 4 - 8, 10 - 12, 16 - 18.
 גוש: 12156, חלקי חלקות: 22, 23, 25, 26, 36, 39, 43, 47, 50, 51, 53,
 55 - 59, 61. גוש: 12158, חלקות במלואן: 3, 6, חלקי חלקות: 1, 2,
 ,4 5, 7, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32. גוש: 12159, חלקה במלואה:
 40, חלקי חלקות: 15, 16, 23 - 25, 31 - 35, 37, 39, 41, 42, 44 -
 49, 53. גוש: 12160, חלקות במלואן: 27, 32, 33, 41, חלקי חלקות:
 ,23 24, 34, 45 - 49, 54 - 57. גוש: 12161, חלקה במלואה: 2,
 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 6, 7. גוש: 12162, חלקי חלקות: 1 - 12,
 14 - 25. גוש: 12163, חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 12166, חלקי חלקות:
 ,5 18 - 21, 23, 25, 26, 56. גוש: 12167, חלקות במלואן: 1 - 4,
 8, 9, 13, 14, 16, חלקי חלקות: 5, 7, 10 - 12, 15. גוש: 12168,
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 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 1374/ ד, שינוי
 לתכניות חפ/ מק/ 1400/ גב, חפ/ 229/ י, חפ/ 307, חפ/ 1374,
/ 1, כפיפות / 2, חפ/ 229/ י  חפ/ מק/ 1400/ תט, חפ/ מק/ 229/ י

 לתכניות חפ/ 971, חפ/ מק/ 1400/ פמ, חפ/ מק/ 1400/ יב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. דרך אלנבי
 115, מערב חיפה. גושים וחלקות: גוש: 10825, חלקי חלקה: 84.

 גוש: 10913, חלקות במלואן: 2, 3, חלקי חלקות: 143, 145.

 מטרת התכנית: תגבור זכויות בנייה כולל תוספת אחוזי
 בנייה, והגדלת מסי קומות תוך קביעת מרווחי בנייה מגבולות

 המגרש המיועד למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד שתי חלקות לתא שטח
 אחד. ב. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים בי למגורים ג/1 לפי
 מבא״ת. ג. קביעת הוראות בנייה: תוספת שטחי בנייה ומסי
 קומות, שינוי גובה בניין, שינוי קווי בניין. ד. קביעת מסי יחידות
 דיור. ה. קביעת הוראות לגישה ולחניה. ו. קביעת הוראות
 לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. ז. קביעת הוראות
 לחישוב שטחי שירות למגורים, בהתאם לתקנות חישוב
 ארציות. ח. קביעת גובה מותר לאכסדראות ולקומות עמודים,

 וגובה מותר לחניה מקורה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה,

 טלי 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 2063/ א
 שם התכנית: שינוי הוראות בנייה בשדרות הנשיא

 97, 99, ו0ו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 2063/ א, שינוי
/ 1, חפ/ מק/ 1400/ פמ,  לתכניות חפ/ מק/ 1400/ גב, חפ/ 229/ ה
/ 2, חפ/ 723, חפ/ 229/  חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ מק/ 229/ י
/ 1, חפ/  ה, חפ/ 125, חפ/ 1400/ שש, חפ/ 229/ י, חפ/ 229/ י
 423, חפ/ 1362/ א, חפ/ 1362/ ב, חפ/ 1362/ ג, כפיפות לתכניות
 חפ/ 2014, חפ/ 1443, חפ/ 853/ א, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4,

 חפ/ 1400/ יב, חפ/ מק/ 1400/ תט.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. שדי הנשיא
 97 99, 101. גושים וחלקות: גוש: 10812, חלקות במלואן:

 33 - 35, חלקי חלקות: 185, 187.

 המקומית לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה, ד״נ חפר 37845,
 טלי 04-6177307, ולמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 777/ ז
 שם התכנית: המרכז האקדמי כרמל ברחוב הנמל

 בחיפה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 777/ ז, שינוי
 לתכניות חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ 1400/ יב, חפ/ 229/ ד,
 חפ/ 777, חפ/ 1400/ שש, חפ/ 51/ ג, חפ/ 428, כפיפות לתכנית

 חפ/ מק/ 1400/ תט.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב הנמל
 12, 14, 16. קמפוס הנמל. גושים וחלקות: גוש: 10888, חלקות

 במלואן: 16 - 18.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מאזור מחסנים למבנים
 ומוסדות ציבור, וקביעת הוראות בנייה במטרה להקים מרכז

 אקדמי בקמפוס הנמל.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע הכלולה
 בתכנית מאזור מחסנים לשטח מבנים ומוסדות ציבור ולהרחבת
 דרך. ב. קביעת זכויות בנייה, הוראות בנייה ופיתוח בשטחים

 הכלולים בתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה, טלי

.04-8356807 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי חפ/ 374ו/ ד

 שם התכנית: רחי אלנבי - גוש 3ו09ו, חלקות 2, 3
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
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 במטרה לאפשר הקמת מלון עירוני. ב. ייעוד הבניין הקיים על
 חלקה 18 לשימור. ג. קביעת זכויות בנייה. ד. קביעת הוראות
 בנייה. ה. קביעת הוראות שימור ופיתוח בשטחים הכלולים

 בתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה,

 טלי 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ ו/ יג
 שם התכנית: חוף הבונים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ 1/ יג,
 שינוי לתכנית משח/ 20, כפיפות לתכניות תמא/ 23, תמא/ 8,

 תמא/ 35, תמא/ 13, חכ/ 84/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הבונים. חוף הבונים
 (אזור חוף הים - ממערב למושב הבונים). גושים וחלקות:
 גוש: 10968, חלקות במלואן: 5 - 7, 9 - 12, 14, חלקי חלקות: 8,
 13, 15. גוש: 10975, חלקי חלקות: 39, 40, 45, 77, 84. גוש: 10996,

 חלקי חלקה: 89.

 מטרת התכנית: א. תכנון כולל לרצועת חוף הים, רכסי
 הכורכר והשטח החקלאי, תוך איזון בין הצורך להגנה ושימור
 משאבי הטבע והנוף הרגישים במקום לבין מתן מענה לצורכי
 הציבור לרחצה ושהייה בחוף הים, פעילויות סיור וטיול,
 פנאי ונופש. ב. ארגון והגדרה של ייעודי הקרקע תוך קביעת
 שימושים אפשריים ברמת פיתוח מוגבלת, הסדרת שימושי
 הקרקע המאפשרים פיתוח חוף רחצה כפרי מוסדר יחד עם
 מוקדי שירותים ותשתיות נלוות, בהתאמה לתנאים ולמגבלות
 האקולוגיות והנופיות בחוף. ג. הסדרת דרך גישה ומוקדי חניה
 לצורכי המבקרים בחוף הרחצה ושמורת הטבע חוף הבונים,
 בהתאמה לכושר הנשיאה של פעילות מבקרים ותנועת כלי רכב

 במקום. ד. קביעת הוראות והנחיות בתחום הבינוי והעיצוב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת שטחים לייעוד של
 חוף רחצה כפרי, שמורת טבע, חניון לשהיית לילה, מוקדי
 שירותים ומוקדי תפעול. ב. הגדרת שטחים פתוחים לתועלת
 כלל הציבור, בהתאמה לסביבה החופית הייחודית. ג. שיפור
 הנגישות על ידי פיתוח מערך דרכים ומגרשי חניה, תוך מתן
 דגש לפיתוח פיזי ונופי שהוא בהתאמה לייחודיות ולמגבלות
 המקום. ד. קביעת הנחיות מחייבות לבינוי ולעיצוב מבנים

 ומיתקנים, כולל דרכים ומגרשי חניה.

 מטרת התכנית: א. מימוש ייעוד המגרש למגורים איכותיים
 ולמסחר תיירותי (כולל בתי קפה והסעדה), בהתאם למסמך
 מדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל, לרבות תגבור חניה לטובת
 מלון נוף הצמוד. ב. ביטול חניה מאושרת מתחת לשדי הנשיא

 בתחום חלקה 33 בגוש 10812 והסדרת חניה חלופית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד חלקות 34 ו־35 בגוש
 10812 ויצירת תא שטח חדש (1) תוך הפרשת קרקע לדרכים
 ושביל. בתא שטח 1 מוצע: 1. שינוי ייעוד אזור מגורים אי
 למגורים די (לפי מבא״ת) תוך תגבור זכויות בנייה והגדלת גובה
 הבניין ושינוי קווי בניין והוראות בנייה. 2. קביעת השימוש
 למסחר כמסחר מתאים לאזור תיירות. 3. קביעת שימוש לחניה
 תת־קרקעית בעבור תא השטח למלונאות (מלון נוף הסמוך).
 4. קביעת הוראות למתן זיקת הנאה למעבר רגלי בין רחי יפה
 נוף ושדי הנשיא. ב. בתחום חלקה 33 בגוש 10812: 1. קביעת
 הוראות למתן זיקת הנאה למעבר ברכב, לחניון שבתא השטח
 למגורים. 2. ביטול חניה תת־קרקעית מאושרת במלון נוף לפי
 תכנית חפ/ 1362גי מתחת לשדי הנשיא והסדרת חניה חלופית
 בתחום מגרש המגורים הצמוד. ג. קביעת הסדרי תנועה וחניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה,

 טלי 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי חפ/ 2303

 שם התכנית: מלון ברחוב לוחמי הגיטאות במושבה
 הגרמנית, חיפה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/ 2303,
 שינוי לתכניות חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ 229/ ד, חפ/ 1400/
 יב, חפ/ מק/ 1400/ תט, חפ/ 1725, חפ/ 981, כפיפות לתכניות

 חפ/ 1400/ שש, חפ/ מק/ 1400/ פמ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב לוחמי
 הגטאות 25. המושבה הגרמנית. גושים וחלקות: גוש: 10930,

 חלקות במלואן: 17, 18, חלקי חלקות: 28, 38.

 מטרת התכנית: הקמת בית מלון עירוני בן כ־45 חדרים
 במושבה הגרמנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי סיווג הקרקע הכלולה
 בתכנית, ממגורים, חניה, שצ״פ, דרך, לאתר למלונאות/שצ״פ

 6774 ילקוט הפרסומים 6298, כ״ז באלול התשע״א, 26.9.2011



 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי מכ/ 774

 שם התכנית: הסדרת בנייה קיימת ברחי האירוסים ו,
 רכסים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 מורדות הכרמל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי מכ/ 774,

 שינוי לתכנית מכ/ 333/ במ, כפיפות לתכנית מכ/ 201.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים. רחוב
 האירוסים 1. גבעת החרובים. גושים וחלקות: גוש: 10393, חלקי

 חלקה: 6. גוש: 11145, חלקי חלקה: 12.

 מטרת התכנית: הסדרת הבנייה הקיימת במגרש תוך שינוי
 גבולות המגרש וקווי הבניין, בהתאם לבינוי הקיים בפועל
 ופירוט הוראות המאפשרות תוספת בנייה ליחידה הנוספת

 הקיימת במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. להתאים את גבולות המגרש
 לבינוי הקיים (לפי קירות תומכים), תוך שינוי ייעוד משצ״פ
 למגורים בגבול הדרומי של הנכס, ושינוי ייעוד מגורים לשצ״פ
 בגבול המזרחי של הנכס. התכנית אינה משנה את שטח ייעודי
 הקרקע למגורים ולשצ״פ. ב. הסדרת המבנה הקיים תוך פירוט
 כל השינויים המבוקשים בהוראות הבנייה לעומת התכניות
 החלות בשטח. ג. שינוי הוראות בנייה בדבר קווי בניין מותרים:
 קו בניין קדמי מ־5 מי ל-(1.95 - 4.50) מי, קו בניין אחורי מ־4 מי
 ל־0.00 מי, קו בניין מזרחי מ־3 מי ל־(1.55 - 2.85) מי, קו בניין
 מערבי מ־3 מי ל־(1.45 - 2.45) מי. ד. הגדלת שטח הבנייה הכולל
 המותר במגרש (עיקרי ושירות) מ־420 מ״ר ל־474 מ״ר. ה. שינוי
 בגובה המבנה מ־7.5 מי (6.00 + 1.50 מי) ל־8.5 מי, כולל גג רעפים,

 ממפלס הכניסה (0.00+).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, רחי כורי 2,

 חיפה 33093, טלי 04-8676296.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

- מחוז חיפה וחדרה י ז -מחו  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי חד/ 2020

 שם התכנית: תכנית מיתאר חדרה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 30860,

 טלי 04-8136213.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ 336
 שם התכנית: כפר נופש נחשולים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ 336,
 שינוי לתכנית משח/ 8, כפיפות לתכניות חכ/ 5, תתל/ 25/ 14,

 תמא/ 12/ 1, תמא/ 35, תממ/ 6, תמא/ 13/ 1, חכ/ 408.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחשולים. (שטח
 משבצת). גושים וחלקות: גוש: 10587, חלקי חלקות: 15, 16,
 18 - 21, 25, 27. גוש: 10588, חלקות במלואן: 13, 20, חלקי חלקות:

 8, 10, 14, 17, 19, 23. גוש: 11175, חלקי חלקה: 71.

 מטרת התכנית: הקמת כפר נופש בהיקף 500 יחידות אירוח
 מצפון לקיבוץ נחשולים, תוך שמירה על ערכי הטבע, הנוף
 והמורשת באזור ותוך היותו משלים לגן הלאומי תל־דור הסמוך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית,
/או טיפול נופי, מיתקן הנדסי, ודרך לאזור  אגני חמצון, דרך ו
 מלונאות ונופש, שטח פרטי פתוח, קרקע חקלאית, דרך מוצעת,
 מיתקן הנדסי ושיקום נופי. ב. קביעת התכליות המותרות לכל
 ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בנייה, זכויות בנייה, בינוי.
 ד. קביעת הוראות לפיתוח. ה. קביעת השלבים וההתניות

 לביצוע. ו. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 30860,

 טלי 04-8136213.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 מטרת התכנית: א. ביסוסה של העיר חדרה כעיר ראשית
 המהווה מרכז נפתי. ב. יצירת מסגרת תכנונית בת קיבולת
 סופית של 180,000 נפש. במסגרת זו, התוויית עיקרי התכנון
 לשכונות המגורים החדשות ולאזורי הפיתוח החדשים וטיפול
 תכנוני באזורים הקיימים. ג. הפיכתה של חדרה לעיר חוף
 תיירותית. ד. שימורה, חיזוקה ופיתוחה של המעטפת הירוקה
 ההיקפית של העיר. ה. פיתוח מערך התחבורה העירוני וקישורו
 למערך הארצי. ו. הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים
 הכלולים בתחום שיפוטה (עם דגש מיוחד לחלק הצפון מערבי).
 ז. יצירת המנופים להתחדשות העיר הקיימת. ח. קידום פיתוח

 המע״ר, חיזוקו וגיבושו.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד: א. מקרקע חקלאית
 למגורים, לתעסוקה, לשצ״פ, לגן לאומי, לדרכים, לאזור
 תעשייה. ב. מאזור מגורים לחוף רחצה, לתיירות, לשצ״פ,
 לדרכים. ג. מאזור לפיתוח חוף ים, מאזור לתכנון בעתיד ומאזור
 חניה לאזור מסחר ומלונאות. 2. קביעת מתחמי תכנון. 3. קביעת
 הוראות והנחיות לתכניות מפורטות. 4. קביעת תכליות מותרות
 לייעודי קרקע. 5. קביעת מסגרת שטחי הבנייה וזכויות הבנייה
 באזורים קיימים וחדשים. 6. קביעת הוראות בנייה לייעודי
 קרקע: א. קביעת צפיפויות באזורי המגורים החדשים. ב. קביעת
 הנחיות בינוי באזורים חדשים. ג. קביעת הנחיות לעיצוב
 אדריכלי במע״ר ובמתחם הצפון מערבי. 7. קביעת מערכת
 הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים מאושרות, הרחבת דרכים
 והתוויית דרכים חדשות. 8. קביעת הוראות לשטח החקלאי
 שבצפון מזרח היישוב, שיאפשרו פיתוח פארק עירוני. 9. קביעת
 הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים, כגון: דרכים,
 ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכוי. 10. קביעת שלבים והנחיות
 לביצוע. 11. קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים ולאתרי
 נוף מורשת. תכנית זו מבטלת את תכנית המיתאר המופקדת

 חד/ 450.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100,
 טלי 04-6303113, ולמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי חד/ ו46ו/ א

 שם התכנית: הצבת פרגודים לבתי אוכל
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי חד/ 1461/ א, כפיפות לתכנית חד/ 1212.

 ולבנייה חדרה, והוועדה המקומית-מחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חד/ 2020,
 והודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית חד/ 450 - מיתאר חדרה,
 שינוי לתכניות חד/ 33, חד/ 35, חד/ 1, חד/ 19, ביטול לתכנית
 חד/ 450, כפיפות לתכניות תמא/ 10/ א/ 8, תתל/ 3/ 6/ 4,
 תמא/ 10/ א/ 7, תמא/ 10/ א/ 6, תמא/ 10/ א/ 10/ 1, תמא/
/ 5, תמא/ 10, תמא/ 10/ 1, תמא/ 34/ ב/ 5, תתל/ 25/  10/ א
 20, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 37/ ד/ 1, תמא/ 8, תמא/ 34, תמא/
/ 2, תמא/ 37, תמא/ 38,  10/ א/ 2, תמא/ 10/ א/ 3, תמא/ 10/ ג
/ 4, תמא/ 37/ ד,  תמא/ 16, תמא/ 23, תמא/ 18, תמא/ 10/ א
 תמא/ 34/ ב/ 3, תתל/ 20, אישור לפי תמ״א תמא/ 14, תמא/

 3, תמא/ 22, תמא/ 35, תמא/ 13.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. כל תחום
-  מרחב התכנון חדרה וחלק מתחום מרחב תכנון מקומי
 מחוזי. גושים וחלקות: גושים בשלמות: 7729 - 7731,
,10027 - 10025 ,10022 - 10020 ,10016 - 10001 ,9060 
,10056 ,10054 ,10053 ,10051 - 10041 ,10038 - 10030 
,10405 - 10402 ,10062 - 10059 ,10063 - 10058 
,10585 - 10580 ,10578 ,10577 ,10575 - 10570 ,10410 - 10407 
 10649, 10651, 10652, 10654. גוש: 7722, חלקות במלואן:
,72 ,70 - 67 ,65 - 52 ,49 - 47 ,45 - 29 ,26 - 23 ,20 - 17 
 74, חלקי חלקות: 16, 21, 22, 27, 28, 46, 50, 51, 71, 73, 75.
 גוש: 7723, חלקות במלואן: 9 - 23, 25 - 33, 36, 47 - 49,
 55, 57, 59 - 61, חלקי חלקות: 6 - 8, 24, 34, 35, 40 - 46,
 50, 52 - 54, 56, 58. גוש: 7726, חלקות במלואן: 2, 6, 8 - 15,
,79 - 75 ,72 ,71 ,69 ,68 ,65 ,60 ,57 - 53 ,50 ,45 ,29 - 20 
,109 ,107 ,106 ,104 ,102 ,100 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88 ,86 ,82 
 111 - 117, 120 - 148, 150 - 235, 237 - 273, חלקי חלקה:
 236. גוש: 7727, חלקות במלואן: 32 - 150, 154 - 160,
,251 ,249 ,248 ,246 ,244 - 180 ,178 ,175 ,172 - 167 ,162 
 חלקי חלקה: 247. גוש: 7728, חלקות במלואן:
,78 ,76 - 73 ,71 ,69 - 49 ,45 ,42 - 35 ,33 - 17 ,15 - 10 
 87, 88, 92, חלקי חלקות: 16, 46 - 48, 77, 89. גוש: 7889,
 חלקות במלואן: 55, 56, 61, 101, חלקי חלקות: 57, 59, 60,
 62, 63, 102. גוש: 7890, חלקות במלואן: 116, 117, חלקי חלקות:
 115, 118 - 120, 123 - 125. גוש: 10017, חלקות במלואן: 1 -
 ,3 6, 7, 9 - 17, 37, 41 - 43. גוש: 10018, חלקות במלואן: 2
44 ,42 - 40 ,38 ,36 ,34 - 31 ,27 ,25 ,23 - 21 ,19 ,17 ,15 ,5 -
- 49, 51, 55, חלקי חלקות: 11, 12. גוש: 10019, חלקות במלואן:
,60 ,59 ,57 - 55 ,53 - 51 ,49 ,48 ,46 - 40 ,38 - 32 ,30 - 18 
 62 - 64, 66, 67, 69, 72, 74 - 79. גוש: 10023, חלקות במלואן:
 11, 22, 33-31, 38 - 41, חלקי חלקות: 16, 34. גוש: 10024,
 חלקות במלואן: 1, 3, 15, 16. גוש: 10028, חלקות במלואן:
 3 - 5, 17, חלקי חלקה: 1. גוש: 10039, חלקי חלקה: 29.
 גוש: 10040, חלקות במלואן: 2, 5, 7 - 9, 11, 13 - 21, 24,
 38 - 50, 52, 56, 58 - 107, 109, 110, חלקי חלקות: 25, 27, 29
- 32. גוש: 10052, חלקות במלואן: 8, 17, 19 - 21, חלקי חלקות:
 2, 3, 22. גוש: 10406, חלקות במלואן: 6 - 8, חלקי חלקות:
 ,4 9 - 11. גוש: 10576, חלקות במלואן: 2 - 6, 8 - 15, חלקי
 חלקות: 1, 7. גוש: 10643, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 10644,
 חלקי חלקה: 1. גוש: 10647, חלקי חלקה: 1. גוש: 10648,
 חלקי חלקה: 1. גוש: 10653, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקה:
 1. גושים 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063 הם
 גושים חדשים שנרשמו במקום - גוש ישן 7727, חלקה 173.
 גוש ישן 7728, חלקות 34, 80. גוש ישן 7729, חלקות 4, 12, 13.

 גוש ישן 7730, חלקה 122.
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 ולמיתקנים הנדסיים. ח. מדרך קיימת למגורים א2, למגורים
 אי3, ליער טבעי לטיפוח, לספורט ונופש, ולשצ״פ. ט. מאזור
 חקלאי למגורים א2, למגורים א3, למיתקנים הנדסיים, לדרך,
 לשצ״פ, למסחר, למבנים ומוסדות ציבור למבני משק, לשמורת
 טבע וליער נטע אדם מוצע לפי תמ״א 22. י. מיער טבעי לטיפוח
 למגורים א2, למגורים א3, למסחר ולמבנים ומוסדות ציבור,
 לדרך, לשצ״פ ולשמורת טבע. יא. מיער נטע אדם מוצע למגורים
 א2, למגורים א3, למיתקנים הנדסיים, למסחר, למבנים ומוסדות
 ציבור, למבני משק, לדרך, לשצ״פ ולשמורת טבע. יב. מיער נטע

 אדם קיים למבני משק, לפרטי פתוח ולדרכים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה, ד״נ חפר 37845,

 טלי 04-6177307.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי ק/ 306/ ו/ 2

 שם התכנית: מתחם רחי זיבוטינסקי, קרית מוצקין
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 קריות מופקדת תכנית מפורטת מסי ק/ 306/ ו/ 2, שינוי לתכניות

 ק/ 306, ק/ 130, כפיפות לתכניות ק/ 130/ א, ק/ 316/ ח.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מוצקין. בין
 רחי זיבוטינסקי ורחי נח אלוני לבין פסי הרכבת. גושים וחלקות:

 גוש: 10428, חלקות במלואן: 437 - 441, חלקי חלקה: 449.

 מטרת התכנית: א. הקמת מבנה מגורים בן 60 יח״ד.
 ב. תוספת זכויות בנייה למשרדים ומסחר על גבי מבנה מסחרי

 קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאב״צ
 למגורים ד/1. ב. שינוי ייעוד ממגורים גי לאזור מסחר ומשרדים,
 ויצירת תא שטח עם מגרש מסחרי קיים. ג. קביעת זכויות
 והוראות בנייה למבנה מגורים ולמבנה מסחר ומשרדים.
 ד. איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים. ה. קביעת הוראות

 למיגון אקוסטי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. מרכז
 העיר חדרה. רחי הרברט סמואל, מרחי רמב״ם עד רחי תרנ״א,
 רחי רוטשילד, מרחי הנשיא עד זיבוטינסקי, רחי הנשיא, מכביש
 ארצי מסי 4 עד רחי ירושלים. גושים וחלקות: גוש: 10034,
 חלקה במלואה: 145. גוש: 10036, חלקות במלואן: 1, 62, 64, 139.
 גוש: 10037, חלקה במלואה: 63. גוש: 10049, חלקה במלואה:

.373 

 מטרת התכנית: לקבוע הוראות ותנאים למתן היתרי בנייה
 לשם הצבת פרגודים למתן מחסה לסועדים היושבים מחוץ
 לבתי אוכל במשך עונות החורף. זאת לשם הגברת פעילות

 המסחר, הבילוי והנופש במרחב הציבורי העירוני.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע״א, עמי 471,

 בתאריך 21/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100, טלי 04-6303113, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

נה  מרחב תכנון מקומי מנשה-אלו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי מ/ 0ו3
 שם התכנית: הרחבת מי עמי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מנשה אלונה מופקדת תכנית מפורטת מסי מ/ 310,
 שינוי לתכניות ג/ 400, משח/ 41, ג/ 738, מ/ 738/ א, מ/ מק/

 738/ ב, כפיפות לתכניות מ/ 362, מ/ מק/ 124.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מי עמי. גושים
 וחלקות: גוש: 20355, חלקי חלקות: 22, 23. גוש: 20456, חלקות
 במלואן: 66 - 72, 75, 76, 84, חלקי חלקות: 30, 58, 63, 64, 82,
 83, 85. גוש: 20457, חלקי חלקות: 34, 38, 40, 41, 44. גוש: 20458,

 חלקי חלקות: 45 - 47.

 מטרת התכנית: א. הרחבת היישוב ל־274 יח״ד כולל
 הקיים. ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בנייה בתחום
 התכנית. ג. שינוי ייעוד שטח יער לפי תמ״א 22 בתחום יער
 מסי 3404 מי עמי, בהתאם לשימושים ולתנאי השטח, בסמכות
 ועדה מחוזית לפי סעיף 9 להוראות תמ״א 22. ד. התוויית
 דרכים חדשות והסדרת צומת כניסה חדש ונוסף ליישוב.
 ה. קביעת שטח לשמורת טבע מוצעת. ו. איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית:
 א. מאזור מבני משק - למבני משק, לתיירות, לתעשייה, לפרטי
 פתוח, לשצ״פ, לבית עלמין, לדרכים וליער נטע אדם קיים,
 לפי תמ״א 22. ב. מאזור תעשייה - לתעשייה, לתעשייה עם
 הנחיות מיוחדות, לתיירות, לפרטי פתוח ולדרכים. ג. מתיירות
 ונופש - לדרכים. ד. משטח ספורט - לספורט ונופש, לתעשייה,
 לתיירות, למבני משק ולדרכים. ה. מבית עלמין - לבית עלמין,
 לפרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, לתעשייה ולדרכים. ו. משטח
 פרטי פתוח למבני משק, לתעשייה, לתיירות, לדרכים, למגורים
 אי 2, לשצ״פ, למיתקנים הנדסיים וליער נטע אדם קיים וליער
 נטע אדם מוצע לפי תמ״א 22. ז. מבריכות חימצון למבני משק
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 בייעוד כאמור לעיל, למעט היתר למבנה ציבור או שימוש
 ציבורי שמוגש על ידי המועצה המקומית; ג) לא תותר חלוקה
 בחלקה בה מאושר אתר כאמור לעיל, אלא אם שטח האתר

 הציבורי ירשם על שם המועצה המקומית.

 תוקף ההודעה שנתיים מיום הפרסום ברשומות.

 מרחב תכנון מקומיים שומרון וחוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי ש/ 384ו/ חכ/ 56ו/ ט

 שם התכנית: שכונות מזרחיות - פרדיס
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדות המקומיות
 לתכנון ולבנייה שומרון וחוף הכרמל, מופקדת תכנית מיתאר
 מקומית מסי ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט, שינוי לתכניות ש/ מק/

במ/ 558, ש/ מק/ 1087, ש/ 11, ש/ 391.  800, ש/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: פוריידיס.
 במורדות המזרחים של היישוב פרידיס, מצפון לכביש 70
 וממזרח לגבעת פרדיס. גושים וחלקות: גוש: 10964, חלקי חלקות:
 23 - 25, 28. גוש: 11288, חלקה במלואה: 10, חלקי חלקות: 1, 24,
 28, 42, 43, 45. גוש: 11289, חלקות במלואן: 4 - 11, חלקי חלקות:

 3, 12, 13. גוש: 11332, חלקי חלקות: 11, 12.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ־811
 יחידות דיור והקצאת שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים

 פתוחים ושטחים מסחריים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 לשטח מגורים, שצ״פ, מוסדות ציבור ומסחר. ב. קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בנייה
 בשטח התכנית. ד. הנחיה להגשת תכנית איחוד וחלוקה
 לשטחים חקלאיים הכלולים בתכנית. ה. התוויית צירי תחבורה

 ורחובות וחיבורם למערכת דרכים קיימת ביישוב.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רחי המייסדים 54, זכרון
 יעקב 30950, טלי 04-6305522, ולמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טלי 04-8136213.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ש/ ו40ו
 שם התכנית: מפעלי בית אל בזכרון יעקב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ש/ 1401, שינוי לתכניות ש/ 577, ש/ מק/ 684.
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 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה קריות, רחי הגדוד העברי 4, קרית

 מוצקין 26114, טלי 04-8715291.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הכנת תכנית, שינוי תכנית מיתאר
 מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז חיפה, החליטה בישיבתה מסי 2011012, מיום 13.7.2011
 על פרסום הארכת תוקף הודעה, בהתאם לסעיפים 77, 78, על
 הכנת תכנית מסי ש/1423 - קביעת הנחיות לביצוע הפקעות

 בתחום היישוב פרדס חנה-כרכור.

 המקום: כל תחום היישוב פרדס חנה-כרכור.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גושים בשלמות:
¬10101 ,10097-10093 ,10091 ,10090 ,10078 ,10076-10072 
,10124 ,10123 ,10121 ,10119 ,10118 ,10112-10107 ,10105 
 10142. גושים בחלקיות: גוש: 10017, חלקות במלואן: 27-24,
 33-29, 47-45. גוש: 10068, חלקות במלואן: 41-29, 50-47.
 גוש: 10069, חלקות במלואן: 3-1, 15-11, 18, 42, 43, 51-48,
 חלקי חלקה: 44; גוש: 10070, חלקות במלואן: 6, 7, 25, 38;
 גוש: 10071, חלקות במלואן: 33-7, 40-35, 67-42. גוש: 10077,
 חלקות במלואן: 1, 8, 15-13, 20, 21, 26-23, 43, 45, 47, 49,
 51, 53, 55, 57, חלקי חלקה: 85. גוש: 10092, חלקות במלואן:
 12-7. גוש: 10098, חלקות במלואן: 13-1, 21-17, 45-31.
 גוש: 10099, חלקות במלואן: 19-1, 34, 44, 45, 49, 50, 52, 54,
 56, 79-58, חלקי חלקות: 46, 47. גוש: 10100, חלקות במלואן:
,139 ,137-117 ,115-111 ,109-51 ,46-39 ,37 ,36 ,32-30 ,3 ,2 
 140, חלקי חלקות: 38, 49, 110. גוש: 10106, חלקות במלואן:
 14-2 21, 27-24, 30, 32, 33, 45-37, 48, 101-53, חלקי חלקות:
 28, 29, 50. גוש: 10113, חלקות במלואן: 2, 3, 7-5, 39-9.
 גוש: 10114, חלקות במלואן: 3-1, 10, 11, 48, 53, חלקי חלקה: 58.
 גוש: 10117, חלקות במלואן: 44-38, 67, חלקי חלקות: 69,
 84. גוש: 10122, חלקות במלואן: 25, 36-27, 64-44, 111, 113,
,301-194 ,191-167 ,165-156 ,154-128 ,126 ,120 ,118 ,116 
 354-303, חלקי חלקה: 43. גוש: 10658, חלקי חלקה: 1. גוש:
 10661, חלקי חלקה: 1. גוש: 12225, חלקה במלואה: 69, חלקי

 חלקה: 70.

 מטרת התכנית: התכנית תחול על אתרים המיועדים
 בתכנית ש/18 וש/1 לבנייני ציבור ומוסדות ושלא חלה
 עליהם תכנית מפורטת מאוחרת יותר. מטרתה של התכנית
א לקבוע הוראות הפקעה מאחר ובתכניות הנ״ל אין סעיף  הי
 הפקעה, ולקבוע הוראות וזכויות בנייה לפי צורכי התכנון
 והיישוב העדכניים. כמו כן החליטה הוועדה לאשר מגבלות
 על הוצאת היתרים, בהתאם לסעיף 78 לחוק, כלהלן: א)
 המגבלות יחולו על האתרים המיועדים בתכניות ש/18, ש/1
 לבנייני ציבור ומוסדות ושלא חלה עליהם תכנית מפורטת
 מאוחרת יותר; ב) לא יוצר היתר בנייה בתחום אתר המאושר
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 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות, רחי דם

 המכבים 1, מודיעין-מכבים-רעות, טלי 08-9726045.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי נת/ 537/ 6ו/ 5

 שם התכנית: שפיר באגמים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי נת/ 537/

 16/ 5, שינוי לתכניות נת/ 400/ 7, נת/ 537/ 16/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. שדי בן צבי.
 המגרשים נמצאים בשכונת אגם כאשר מצידם המזרחי של
 המגרשים עוברות שדרות יצחק בן צבי מצפון לדרום. גושים
 וחלקות: גוש: 7940, חלקי חלקות: 143, 145. גוש: 9216, חלקות
 במלואן: 48, 49, 78, 79. מגרשים: 303, 307, 308, 904 בהתאם

 לתכנית נת/16/537/א.

 מטרת התכנית: תוספת שטחי בנייה לצורך הגדלת יחידות דיור.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחים עיקריים מ־15,777 מ״ר
 ל־19,527 מ״ר למגורים + 1,896 מ״ר למרפסות + שטחי שירות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רחי הצורן 6, נתניה 42439,

 טלי 09-8603170.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי נת/ 552/ 47

 שם התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה, רחי בלינסון,
 צפון נתניה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי נת/ 552/ 47, שינוי לתכניות נת/ 100/ ש/ 1, נת/ מק/ 400/

 7/ 96/ ב, נת/ 400/ 7, נת/ 304/ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב. מתחם
 התעשייה הקיים בצפון מזרח זכרון יעקב. בדרך העלייה לזכרון
 יעקב מכביש 70, מזרחית ליקבי כרמל מזרחי. גושים וחלקות:

 גוש: 11307, חלקי חלקה: 11.

 מטרת התכנית: הסדרת מתחם תעשייה קיים בצפון מזרח
 זכרון יעקב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בייעודי קרקע. ב. הסדרת
 שימושים קיימים. ג. תוספת שטחי בנייה (עיקריים) במבנים קיימים
 מ־10,370 מ״ר ל־21,500 מ״ר. ד. תוספת שימושים של חנות מפעל
 וסדנאות להכשרה מקצועית. ה. תוספת 6 מי לגובה המבנים מ־12
 מי ל־18 מי, לצורך הוספת גגות רעפים והכללת קומות עמודים. ו.
 הקטנת קו בניין קדמי כלפי דרך אזורית מסי 652, מ־50 מי ל־40 מי.

 ז. הקטנת קו בניין צדי ואחורי מ־5 מי ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע״א, עמי 1929,

 בתאריך 04/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי
 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 שומרון, רחי המייסדים 54, זכרון יעקב 30950, טלי 04-6305522,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 יוסף משלב

 יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
ן-מכבים-רעות  מרחב תכנון מקומי מודיעי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי מד/ 6/ 30

 שם התכנית: תוספת זכויות בנייה, רחי שרה אמנו
 ו/30ו, מודיעין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ן-מכבים-רעות מופקדת תכנית מיתאר מקומית  ולבנייה מודיעי

 מסי מד/ 6/ 30, שינוי לתכניות מד/ 6/ 3/ א, מד/ במ/ 6.

-מכבים- ן  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעי
 רעות. רחוב שרה אמנו 130. מגרש מ-53, בניין ^ דירת גן
 אחורית (מסי 1). שכונת בוכמן דרום. גושים וחלקות: גוש: 5816,

 חלקה במלואה: 10.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה להרחבת יח״ד קיימת
 מטיפוס דירת גן.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בנייה בשטח עיקרי
 (14 מ״ר) ליח״ד מטיפוס דירת גן. ב. שינוי הוראת בינוי בדבר מיקום

 מחסן. ג. הנחיות לעיצוב אדריכלי בעבור תוספת הבנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
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 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רחי הצורן 6, נתניה 42439,

 טלי 09-8603170.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי פת/ 2008/ 2

 שם התכנית: שינוי כללי בבינוי תוך הקטנת סך כל
 אזורי מגורים ודרכים והגדלת שטחים לב״צ ושצ״פ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי פת/ 2008/ 2, שינוי לתכניות פת/ במ/ 2008, פת/ 2000/ 25,

 פת/ מק/ 2008/ א, פת/ 2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. שכונת
 כפר גנים גי. רחי העצמאות מצפון, רחי מסקין ממזרח, רחי נקר
 ממערב, כביש מכבית מדרום. גושים וחלקות: גוש: 6716, חלקות
 במלואן: 48, 49, 137, 142 - 195. מגרשים: 54-1 בהתאם לתכנית

 פת/ 2008/ א.

 מטרת התכנית: תכנית זו באה לשנות תכנית מיתאר
 מקומית פתח תקוה כדלקמן: א. הקמת שכונת מגורים בת 407

 יח״ד מותאמת לבינוי הקיים בשכונת כפר גנים גי.

 עיקרי התכנית: א. קביעת הוראות בנייה. ב. הנחיות בינוי.
 ג. הנחיות תנועתיות ותחבורתיות. ד. איחוד וחלוקה מחדש
 בלא הסכמת בעלים, לפי פרק גי סימן זי לחוק בחלק מן התכנית.
 ה. הקלה בקו בניין הקבוע בתמ״א 3 בעבור כביש 471, בעבור
 ייעוד השטח הציבורי הבנוי במגרש 5000, מ־100 מי מציר הדרך
 ל־70 מי מציר הדרך. ו. ביטול המשך רחי מסקין מעל כביש 471.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5836, התשס״ח, עמי 4195,

 בתאריך 31/07/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה פתח תקוה, רחי העלייה השנייה 1, פתח תקוה 49100,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי רנ/ 54/ א

 שם התכנית: שינוי בקו בניין אחורי וקביעת זכויות
 בנייה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רנ/ 54/ א, שינוי לתכנית אפ/ 201.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. רחוב בילינסון.

 התכנית ממוקמת בצפון נתניה, ברחוב בילינסון מסי 7 ו־9.
 גושים וחלקות: גוש: 8267, חלקות במלואן: 330 - 333.

 מטרת התכנית: איחוד חלקות בהסכמה ותוספת זכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד חלקות בהסכמת
 הבעלים בהתאם לפרק גי, סימן זי לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה- 1965. ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים זי ודרך קיימת
 לאזור מגורים די ודרך קיימת. ג. קביעת שטחים עיקריים ושטחי
 שירות. ד. הגדלת מסי יחידות דיור מ־20 ל־40 יח״ד. ה. הגדלת
 מסי קומות ממרתף + 4 קומות על עמודים, ל־2 קומות מרתף +
 13 קומות + קומה טכנית על גבי קומת עמודים כפולה חלקית
 כולל גלריה. ו. קביעת הוראות ומגבלות בנייה. ז. קביעת קווי

 בניין. ח. הריסת מבנים קיימים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש״ע, עמי 3068,

 בתאריך 30/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נתניה, רחי הצורן 6, נתניה 42439, טלי 09-8603170, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי נת/ 600/ א/ 38

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים בן 8ו קומות
 ברחי בני בנימין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
/ 38, שינוי לתכניות נת/ 600/ א, נת/ מק/ 400/ 7/  נת/ 600/ א

 96/ ב, נת/ 400/ 7, נת/ 400/ 7/ 93.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. שדי בן גוריון.
 רחי בני בנימין. מרכז העיר, מערב לשכונת נווה עוז. גושים
 וחלקות: גוש: 8568, חלקות במלואן: 113, 114. מגרשים: 556, 557

 לפי נת/ 600/ א.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים בן 18 קומות ברחי בני
 בנימין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
 הבעלים לפי פרק גי סימן זי לחוק התכנון והבנייה. ב. שינוי
 ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים די. ג. הגדלת יחידות
 מ־22 ל־34 יח״ד. ד. שינוי לבינוי. ה. הגדלת שטחים עיקריים
 מ־2,837 מ״ר ל־5,950 מ״ר ושטחי שירות. ו. שינוי מ־2 בניינים
 בני מרתף + 5 קומות + גג לבניין אחד בן 18 קומות מעל 2 קומות
 מרתף, קומת כניסה כפולה וגג טכני. ז. קביעת הוראות ומגבלות

 בנייה. ח. שינוי קווי בניין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
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 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי רע/ ו70

 שם התכנית: תוספת זכויות ברחי מכבי ו2
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רע/ 701,

 שינוי לתכניות רע/ 2000, רע/ 1/ 229/ ד, רע/ 1/ 292/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רחוב מכבי 21.
 גושים וחלקות: גוש: 6580, חלקי חלקה: 106.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח עיקרי בקומות אי
 די. א. שטח התוספות ומיקומן בהתאם לנספח הבינוי. 2. תוספת
 שטח לחדר יציאה לגג. א. שטח התוספת ומיקומה בהתאם
 לנספח הבינוי. 3. קביעת שטח לגזוזטרות מקורות. א. שטח
 הגזוזטרות ומיקומן בהתאם לנספח הבינוי. 4. התאמת קווי

 בניין צדיים לבניין הקיים בהיתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, רחי השוק 6, רעננה 43604,

 טלי 09-7610516.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גז/ 6ו/ 3ו
 שם התכנית: מושב מצליח, תכנית מפורטת

 מסי גז/6ו/3ו, שינוי לתכנית גז/במ/99ו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גז/ 16/ 13, שינוי לתכנית גז/ במ/ 199.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מצליח. גושים
 וחלקות: גוש: 4732, חלקות במלואן: 12, 37, 40, 45, 46. גוש: 4733,

 חלקה במלואה: 150.

 מטרת התכנית: התכנית באה לשנות את הייעודים האלה
 לפי המתחמים: א. מתחם 1: חלוקת שני מגרשים לבעלי מקצוע
 ל־4 מגרשי מגורים ודרך גישה מוצעת (תוספת שתי יחידות
 דיור). ב. מתחם 2: שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ל־2 מגרשי
 מגורים ושטח ציבורי פתוח, הצמדת מגרש מסי 207 לנחלה
 מסי 12. ג. מתחם 3: שינוי הייעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים
 לייעוד שטח ציבורי פתוח, על ידי ביטול מגרש 54 (הפחתת
 יחידת דיור אחת). ד. קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית.

 ה. קביעת הוראות לפיתוח השטחים.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. שכונת
 מצפה אפק. רחוב הר המור 14. גושים וחלקות: גוש: 5497, חלקה

 במלואה: 26.
 מטרת התכנית: הסדרת הבנייה הקיימת במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית:1. שינוי בקווי בניין. 2. תוספת
 שטח עיקרי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3432,

 בתאריך 21/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 ראש העין, רחי שילה 21, ראש העין 48036, טלי 03-9007289, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי רח/ 0ו20/ 5/ 2/ ב

 שם התכנית: תכנית שינוי מיתאר מסי רח/
 0ו20/ 5/ 2/ ב, שינוי לתכנית רח/ 0ו20/ 5ו/ ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 2010/ 5/ 2/ ב, שינוי לתכנית רח/ 2010/ 5/ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב הרצל,
 פינת שדרות חן. גושים וחלקות: גוש: 3702, חלקה במלואה: 206,

 חלקי חלקות: 212, 219, 220.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות והוראות בנייה למגרש
 מעורב מסחר ומגורים כמפורט להלן: 1. קביעת הוראה בדבר
 הגדלת שטח החנויות בקומת הקרקע מ־200 מ״ר ל־300 מ״ר
 וביטול שטח המשרדים בקומת הגלריה. 2. קביעת הוראה
 בדבר הגדלת מסי יחידות הדיור המותרות בתחום התכנית
 מ־10 יח״ד ל־28 יח״ד בשטח עיקרי ממוצע של 63 מ״ר. 3.
 קביעת הוראה בדבר הגדלת השטח העיקרי המיועד למגורים
 מ־577 מ״ר ל־1,767 מ״ר. 4. קביעת הוראה בדבר הגדלת שטחי
 השירות הכלולים בתכנית. 5. קביעת הוראה כי מסי הקומות
 במבנה ישונה ממרתף, קרקע מסחרית, אי משרדים, בי-הי
 מגורים למרתף, קרקע מסחרית, קומת ביניים 7 קומות מגורים
 וקומת שירות. 6. ביטול שטח ציבורי פתוח בחזית שדי חן וצרופו
 לתחום המגרש המיועד לבנייה. 7. קביעת הוראה כי גבולות
 מרתף החניה יהיו כמסומן בתשריט וכמפורט בנספח החניה

 המצורף לתכנית. 8. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6073, התש״ע, עמי 2399,

 בתאריך 24/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי חש/ 5/ 9/ ו

 שם התכנית: בית יהושע, רחי ברקת, מגרש 33/2,
 שינוי קווי בניין וזכויות בנייה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חוף השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חש/

 5/ 9/ 1, שינוי לתכנית חש/ 5/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: בית יהושע.
 רחוב ברקת. מגרש לבית מגורים בבית יהושע. גושים וחלקות:

 גוש: 8957, חלקי חלקה: 33.

 מטרת התכנית: א. הגדלת סך הכל שטח עיקרי ב־20 מ״ר.ב.
 שינוי קו בניין צדי (במערב) מ־7 מי ל־3 מי. ג. קביעת הוראות בינוי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת סך הכל שטח עיקרי
 ב־20 מ״ר. ב. שינוי קו בניין צדי (במערב) מ־7 מי ל־3 מי.

 ג. קביעת הוראות בינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חוף השרון, שפיים 60990,

 טלי 09-9596505.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי צש/ 9/ ו2/ 37

 שם התכנית: דוידי ששון
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי צש/ 9/ 21/ 37, שינוי לתכנית צש/ 9/ 21/ 9, כפיפות

 לתכנית צש/ 0/ 2/ 0.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עין שריד.

 רחוב האנפה 18. גושים וחלקות: גוש: 8808, חלקה במלואה: 175.

 גושים ישנים: גוש נוכחי: 8808 - גוש ישן: 7818, חלק מחלקה 4.
 מגרש: 2111 בהתאם לתכניות תרש״צ(2)3/ 20/ 3, צש/ 199.

 מטרת התכנית: הגדלת מסי יח״ד, מ־1 יח״ד ל־3 יח״ד וכן
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
 של מגרש 175 כמשמעותו בפרק גי, סימן זי לחוק. ב. הגדלת מסי
 יח״ד מ־1 יח״ד ל־2 יח״ד, חד־משפחתיות וליח״ד אחת בבית
 דו־משפחתי. ג. תוספת של 6% בשטח עיקרי לתכנית שהופקדה

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/09/2009 ובילקוט הפרסומים 6008, התש״ע, עמי 203,

 בתאריך 22/10/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה גזר, בית חשמונאי 99789, טלי 08-9274040, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי חמ/ 6ו4/ ו3

 שם התכנית: תכנית למגורים בכפר דניאל
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חבל מודיעין מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חמ/

 416/ 31, שינוי לתכניות גז/ 416/ 6, גז/ מק/ 416/ 19.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר דניאל. מגרש
- כביש 276 מצפון-מזרח. מגרש 259 מצפון-מערב. מגרש
 257 מדרום-מזרח. מגרש 271 מדרום-מערב. גושים וחלקות:

 גוש: 4599, חלקה במלואה: 13.

 מטרת התכנית: 1. תוספת קומת ביניים בשטח עיקרי של
 18 מ״ר. 2. קביעת שטח המרתף (קיים) ל־57 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת קומת ביניים בשטח
 עיקרי של 18 מ״ר, על ידי הסבת שטח שירות מהמרתף (שלא
 נוצל) והעברתו לקומת ביניים. 2. קביעת שטח המרתף (קיים)
 ל 57 מ״ר, מתוכם 22 מ״ר שטח שירות (10 מ״ר מחסן + 12 מ״ר
 ממ״ד) + 35 מ״ר שטח עיקרי (קיים). 3. שטחי השירות במגרש
 ימוקמו מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין או מעל הכניסה
 הקובעת או יחולקו ביניהם. 4. שטח החניה נשאר בלא שינוי

 והוא לפי תכנית מאושרת גז/ מק/ 416/ 19.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רחי מודיעים 10,

 שהם 73100, טלי 03-9722887.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 6782 ילקוט הפרסומים 6298, כ״ז באלול התשע״א, 26.9.2011



 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 8597ו
 שם התכנית: מגרש 6-נ1, רמת רבין, כרמיאל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ג/ 18597, שינוי לתכנית ג/ 12813, כפיפות לתכניות תמא/ 34/

 ב/ 4, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, ג/ 13322, ג/ 13929.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל. גושים
 וחלקות: גוש: 19873, חלקה במלואה: 16, חלקי חלקה: 50.

 מטרת התכנית: הקמה ופיתוח של 22 יח״ד בשכונת רבין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים בי
 למגורים אי. ב. קביעת שימושים והוראות בנייה, כגון: אחוזי
 בנייה, צפיפות גובה, קווי בניין באזור מגורים אי. ג. קביעת
 הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח, קביעת הוראות

 לעיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1512,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה כרמיאל, כרמיאל, טלי 04-9085671, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 92ו8ו

 שם התכנית: מתחם הי, שכונת מגורים חדשה, נהריה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ג/ 18192,
/ 16, 2/ 51/ 2, ג/ 851, ג/ 15798,  שינוי לתכניות 12/ 51/ 2, משצ
 ג/ 8401, ג/ 8242, ג/ 10715, ג/ במ/ 103, כפיפות לתכניות תמא/
 34/ ב/ 3, תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 9/ 2, אישור לפי

 תמא/ 23/ 15, תמא/ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים
 וחלקות: גוש: 18146, חלקות במלואן: 40, 325, 326, 329, 340,
 463, 469, 470, 472 - 484, חלקי חלקות: 6, 39, 330, 338, 437,
 442, 447, 459, 465, 467, 471. גוש: 18147, חלקות במלואן: 141,
 160 - 162, חלקי חלקות: 57, 143, 150. גוש: 18161, חלקי חלקות:

 145, 153. גוש: 18177, חלקי חלקה: 20.

 מטרת התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש. ב. הקמת שכונת
 מגורים חדשה בת 447 יח״ד במבנים בני 6 עד 9 קומות. ג. הקמת
 מבני ציבור לשכונה. ד. הקמת מבנה מסחר שכונתי. ה. קביעת

 שטחים ציבוריים פתוחים לשכונה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש. ב. שינוי
 ייעוד מחקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ״פ, מסחר ודרכים.
 ג. שינוי ייעוד מדרך לשצ״פ, מבני ציבור, מסחר ומגורים.
 ד. קביעת זכויות בנייה להקמת 447 יח״ד. ה. קביעת בינוי, קווי

 לפני שנת 1989. ד. שינוי קו בניין קדמי-מזרחי מ־5 מי ל־4
 מי, שינוי קו בניין קדמי-צפוני מ־5 מי ל־4 מי, שינוי בקו בניין
 צדי-מערבי מ־0.0 מי ל־3 מי למבנים המוצעים בלא שינוי בקו
 הבניין המזרחי בתא השטח האמצעי. ה.1. שינוי בדבר גודל
 מגרש מינימלי מ־570 מ״ר לבית דו־משפחתי ל־513 מ״ר לבית
 דו־משפחתי (שטח המגרש בדו־משפחתי עם השכן בחלקה
 2110הוא 1,117 מ״ר, מתוכו שטח המגרש 175B בחלקה
 2111 הוא 388 מ״ר והוא נמצא בתחום הקו הכחול בתכנית).
 2. שינוי בדבר גודל מגרש מינימלי מ־450 מ״ר לבית חד־משפחתי
 ל־405 מ״ר לבית חד־משפחתי. ו. קביעת הוראות בנייה ופיתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש״ע, עמי 4585,

 בתאריך 29/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 לב השרון, תל מונד, תל מונד 40600, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי ממ/77ו4

 שם התכנית: רחי דוכיפת 9ו סביון, תוספת זכויות בנייה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ממ/
 4177, שינוי לתכניות ממ/ 534/ ג/ 1, ממ/ מק/ 4100/ 5, ממ/

 מק/ 4100/ 3, ממ/ במ/ 4100.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון. רחוב דוכיפת 19.
 גושים וחלקות: גוש: 7253, חלקה במלואה: 20.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה - שטח עיקרי בתא
 שטח מסי 679 - שטח 17.02 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת זכויות בנייה - שטח עיקרי
 בתא שטח מסי 679 - שטח 17.02 מ״ר

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה

 49277, טלי 03-9302051.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 רות יוסף
 יושבת ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 ילקוט הפרסומים 6298, כ״ז באלול התשע״א, 26.9.2011 6783



 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בנייה: הגדלת
 אחוזי בנייה והוספת יח״ד, הגדלת צפיפות, שינוי במרווחי
 בנייה, הגדלת תכסית, תוספת קומה וגובה, סך הכל בבניין 10

 יח״ד ב־6 קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1512,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נהריה, נהריה, טלי 04-9879827, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 6969ו

 שם התכנית: התחדשות עירונית, מתחם ניצנים,
 מגדל העמק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מסי
 ג/ 16969, שינוי לתכניות תרשצ/ 17/ 15/ 1, ג/במ/ 271, ג/ במ/ 160,
 ג/ 2236, ג/ 8375, ג/ 12569, ג/ 323, ג/ 11342, ג/ 3501, ג/ 11868, ג/ 7674.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק. גושים
 וחלקות: גוש: 17343, חלקות במלואן: 3 - 45, 47 - 61, חלקי
 חלקה: 62. גוש: 17456, חלקה במלואה: 77, חלקי חלקות: 31,

.87 ,79 ,76 ,71 ,69 ,63 ,53 ,37 ,36 

 מטרת התכנית: להתוות מסגרת תכניות במסלול עיבוי
 במתחם ניצנים במגדל העמק.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדרת אחוזי בנייה מותרים
 במתחם. 2. קביעת תנאים להרחבת דיור. 3. קביעת תנאים
 להוספת יח״ד וציפוף. 4. קביעת תנאים לפיתוח מבני תעשייה

 ותשתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/06/2008 ובילקוט הפרסומים 5833, התשס״ח, עמי 4012,

 בתאריך 21/07/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מגדל העמק, מגדל העמק, טלי 06-6507715, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 8483ו
 שם התכנית: ביטול מפרץ דרך, עפולה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18483, שינוי לתכנית ג/ 1184.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה. גושים
 וחלקות: גוש: 16706, חלקי חלקה: 157.

 מטרת התכנית: ביטול מפרץ דרך - השבת מצב לקדמותו.

 בניין, גובה המבנים ומסי יח״ד בכל מגרש. ו. קביעת הוראות
 בנייה ושימושים מותרים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה, נהריה,

 טלי 04-9879827.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 8709ו
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ברחי זיבוטינסקי 48,

 נהריה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18709, שינוי לתכנית ג/ 10715.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים
 וחלקות: גוש: 18165, חלקה במלואה: 54, חלקי חלקה: 67.

 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים בן 6 קומות הכולל 12
 יח״ד מרווחות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי הבנייה לשטחי
 שירות ולשטחים עיקריים. ב. הגדלת צפיפות, תוספת קומה,

 הגדלת גובה, והקטנת קווי בניין צדיים וקו בניין אחורי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2230,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נהריה, נהריה, טלי 04-9879827, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 8795ו
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ברחי המייסדים 44,

 נהריה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18795, שינוי לתכניות ג/ במ/103, ג/ 851, ג/ 10715.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים
 וחלקות: גוש: 18167, חלקות במלואן: 124, 128, חלקי חלקה: 64.

 מטרת התכנית: שינוי בזכויות הבנייה ומסי יח״ד, תוספת
 קומה ברחי המייסדים 44, נהריה.
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 ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 קצרין, קצרין 12900, טלי 06-6969664, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 8955ו
 שם התכנית: תעשייה 0ו20, קצרין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה קצרין מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 18955, שינוי

 לתכנית ג/ 12816.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין. גושים וחלקות:
 גוש: 201000, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: הגדלת שטח המגרש המיועד לתעשייה
 קלה ומלאכה, על ידי ייעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח דרך

 מאושרת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח תעשייה
 זעירה ומלאכה, שטח דרך מאושרת ושטח ציבורי פתוח לשטח
 שייעודו תעשייה קלה ומלאכה. ב. הקלה בקו בניין קדמי מדרך
 מסי 1 (בתשריט) מ־10 מי ל־9 מי. ג. שינוי רוחב דרך מסי 13,

 מ־16 מי ל־9 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קצרין, קצרין 12900,

 טלי 06-6969664.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 6590ו
 שם התכנית: הגדלת זכויות באזור חקלאי מיוחד

 להקמת משק חקלאי ודיר צאן, דיר אל אסד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מפורטת מסי
 ג/ 16590, שינוי לתכנית ג/ 10759, אישור לפי תמ״מ תמא/ 35,

 תממ/ 2/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: דיר אל-אסד.
 גושים וחלקות: גוש: 18819, חלקה במלואה: 70. גוש: 18820,

 חלקות במלואן: 38, 39, חלקי חלקה: 66.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים גי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1516,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה עפולה, רחי יהושע חנקין 47, עפולה, טלי
 04-6520344, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 8568ו
 שם התכנית: שנוי משטח לתכנון בעתיד למגורים,

 עפולה עילית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/

 18568, שינוי לתכנית ג/ 13259.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה. גושים
 וחלקות: גוש: 17765, חלקי חלקה: 153. גוש: 17766, חלקי חלקה:

 102. גוש: 17772, חלקות במלואן: 61 - 63.

 מטרת התכנית: לאפשר בניית יחידות דיור בחלקות
 שייעודן המאושר לתכנון בעתיד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח לתכנון
 בעתיד למגורים אי. ב. קביעת הוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6236, התשע״א, עמי 4159,

 בתאריך 15/05/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה עפולה, רחי יהושע חנקין 47, עפולה, טלי 04-6520344,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 8834ו
 שם התכנית: מגרש 58ו, קצרין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 18834, שינוי לתכנית ג/ 12072.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין. גושים וחלקות:
 גוש: 201000, חלקי חלקה: 79.

 מטרת התכנית: לגיטימציה לבנייה קיימת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי באחוזי בנייה וכיסוי
 קרקע. ב. שינוי בקווי בניין לפי תשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1517,

 בתאריך 16/12/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם,
 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 5ו84ו
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה, הקטנת קווי בניין,

 כפר מנדא
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18415, שינוי לתכניות ג/ 7676, ג/ 10038.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: כפר מנדא.
 גושים וחלקות: גוש: 17563, חלקי חלקה: 3. גוש: 17573, חלקי

 חלקות: 67 - 69.

 מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בנייה והקטנת קווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הקטנת אחוזי בנייה מ־144%
 ל־175%. ב. הקטנת קווי בניין (לפי תשריט מצב מוצע).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/01/2011 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2233,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 גבעות אלונים, שפרעם, טלי 04-9502017, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי גנ/ 8429ו

 שם התכנית: הסדרת נחלה - שדה אילן
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי גנ/ 18429, שינוי לתכניות ג/ 4405, ג/ 10988,

 כפיפות לתכנית ג/ 13618.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: שדה אילן.
 גושים וחלקות: גוש: 15136, חלקי חלקות: 43 - 45, 51, 84.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח פל״ח
 שבו תותר בנייה ליחידות אירוח כפרי עד 160 מ״ר ולשימושים
 מסחריים עד 140 מ״ר, סך הכל 300 מ״ר. ב. תותר העברת זכויות
 בנייה בין ייעודי פל״ח (מיחידות אירוח לשימוש המסחרי, אך

 עד לתקרה של 300 מ״ר בלבד) בעת מתן היתרי בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. אין שינוי בגודל השטח המיועד
 למגורים. ב. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע״א, עמי 1520,

 בתאריך 16/12/2010.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה משק חקלאי לגידול בעלי
 חיים - מפטמה לבקר וצאן לבשר, על בסיס גידול יבש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת תכסית בנייה עד
 12.068 מ״ר במקום 2.850 מ״ר מאושר. ב. הגדלת גובה בנייה
 במקום הנמוך עד 4.50 מי במקום הגבוה (קודקוד הבניין) עד
 8 מי, ובמרכז מזון גובה הגג עד 9 מי. ג. הריסת מבנים קיימים
 בשטחים ציבורים. ד. קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד
 קרקע. ה. קביעת הוראות בנייה, מרווחי בנייה, גובה בניינים.
 ו. הנחיות בינוי. ז. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 ח. קביעת הנחיות סביבתיות. ט. קביעת הוראות לפיתוח השטח,

 כולל תשתיות ושירותים. י. קביעת השלבית והנחיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל,

 טלי 04-9580693.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 9296ו

 שם התכנית: הקטנת קווי בנייה והגדלת אחוזי
 בנייה, שפרעם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/ 19296, שינוי לתכניות ג/ 9915, ג/ 7025.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם. גושים
 וחלקות: גוש: 10285, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך
 יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרי בנייה והרשאות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בנייה מ־120%
 ל־142%. ב. קווי בניין המוצעים יהיו בהתאם לקונטור המבנים
 הקיימים וכפי שסומן בתשריט. ג. קביעת מסי הקומות ל־4

 קומות + קומת מרתף.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 6786 ילקוט הפרסומים 6298, כ״ז באלול התשע״א, 26.9.2011



 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 6694ו

 שם התכנית: תכנית מיתאר, קיבוץ רמת השופט
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 16694, שינוי לתכניות ג/ 7562, ג/ 4889, ג/ 9106, ג/
/ 22, תמא/ 34/  12535, כפיפות לתכניות יז/ מק/ 9582/ 01, משצ
 ב/ 3, ג/ 9582, יז/ מק/ 7562/ 01, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, אישור

 לפי תמ״א תמא/ 22.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השופט. גושים
 וחלקות: גוש: 11422, חלקי חלקה: 10. גוש: 12341, חלקות
 במלואן: 8, 11 - 15, חלקי חלקות: 3 - 7, 9, 10. גוש: 12342,
 חלקי חלקות: 6, 9. גוש: 12343, חלקה במלואה: 12, חלקי חלקות:

.29 ,14 ,13 ,11 - 9 

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע
 מגורים: התכנית קובעת שטח למגורים, ומאפשרת את הרחבת
 הקיבוץ בכ־189 יחידות דיור, נוסף על אזור המגורים הקיים
 שהקיבולת המרבית בו היא 201 יח״ד. (192 קיימות + 9 לבינוי
 בתחום הקיבוץ), סך הכל התכנית מאפשרת 390 יח״ד. ב. ארגון
 והגדרה מחדש של ייעודים בשטח המחנה: התכנית משנה
 ומסדירה את שימושי הקרקע בשטח הבנוי, בין השאר מפורטות
 הוראות בנייה, קביעת/הגדלת צפיפות, מרווחי בנייה, גובה
 בניינים דרכים חדשות ושטחי בנייה. ג. הפרדה בין שימושים:
 התכנית מסדירה את הקונפליקטים ומפרידה בין שימושי קרקע,
 מטרדים (מבני משק), לבין אזורי המגורים ומוסדות הציבור.
 ד. עדכון ושיפור מערכת התנועה: התכנית משנה ומסדירה
 את מערכת הדרכים בקיבוץ ובשטח המיועד לבניית שכונה
 חדשה באופן שיאפשר נגישות ברכב לכל חלקי היישוב, חניה
 מסודרת, תנועת רכב בטוחה באזור גני הילדים והסדרת הגישה
 לאזור המשקי. ה. הסדרת שטח בית העלמין: התכנית מסדירה

 את השטח הקיים והמיועד לבית העלמין ביישוב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. עריכת תכנית מיתאר כוללת
 לקיבוץ רמת השופט במגמה לאפשר את הרחבת הקיבוץ לקליטת
 בנים וחברים חדשים, בהתאמה לתמ״א 35 ולתמ״מ 2 תיקון 9.
 ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטחי מגורים להרחבת הקיבוץ
 לפי הקיבולת האפשרית בתמ״א 35. ג. הגדרת שטח למגורי
 חברים. ד. ארגון והגדרה מחדש של מערך הדרכים, כביש
 הכניסה לקיבוץ והחניות, אזור בית העלמין. ה. הגדרת שטח
 למבני ציבור, מבני קהילה ושטחים פתוחים, פרטיים וציבוריים.

 ו. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח בייעודי הקרקע השונים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/04/2008 ובילקוט הפרסומים 5811, התשס״ח, עמי 3222,

 בתאריך 22/05/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120, טלי 04-6520038, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה הגליל התחתון, טלי 04-6628210, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 8466ו
 שם התכנית: שימושי פל״ח בראש נחלה, נהלל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18466, שינוי

 לתכנית ג/ 13637, כפיפות לתכנית תמא/ 35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: נהלל. גושים
 וחלקות: גוש: 17184, חלקי חלקות: 1 - 21. גוש: 17185, חלקי
 חלקות: 1 - 23. גוש: 17186, חלקות במלואן: 1 - 39, חלקי
 חלקה: 67. גוש: 17187, חלקות במלואן: 1 - 36, חלקי חלקה: 55.
 גוש: 17188, חלקות במלואן: 1 - 17, חלקי חלקה: 19. גוש: 17192,

 חלקות במלואן: 1 - 18, 21.

 מטרת התכנית: הוספת שימושי פל״ח בתחום המגורים
 וחקלאי עם הנחיות מיוחדות בראש הנחלה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרה והתרה של שימושים
 נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום אזור המגורים ובתחום
 שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות לצורכי תעסוקה. ב. קביעת
 זכויות בנייה ותכליות תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות
 במושב ומניעת עומס יתר. ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך
 שמירה על שטחים פתוחים ואופי החקלאי-כפרי של המושב.
 ד. שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס להתפתחויות

 סוציו־כלכליות צפויות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120,

 טלי 04-6520038.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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/ 54, ג/ 6074, כפיפות לתכניות  ג/ 16929, שינוי לתכניות משצ
 תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 8, ג/ 680, תממ/ 2/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עין הנצי״ב.
 גושים וחלקות: גוש: 22689, חלקי חלקה: 5. גוש: 22870, חלקי

 חלקות: 9 - 12, 18 - 20, 23, 24.

 מטרת התכנית: א. ייעוד שטח למבני משק. ב. הגדלת שטח
 שמורת טבע. ג. הפרדה בין הרחבת שמורת טבע לאזור מבני
 משק. ד. סלילת דרך גישה לטובת שימושים אלה ולטובת אזור

 תעשייה במערב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטח למבני משק.
 ב. קביעת שימושים מותרים למבני משק, שטח פרטי פתוח,
 שמורת טבע. ג. הגדרת רוחב וקו בניין דרך מוצעת. ד. קביעת
 הוראות בנייה לאזור מבני משק - קו בניין, קווי בנייה, אחוזי
 בנייה, מרווחי בנייה וגובה מבנים. ה. מתן הנחיות אדריכליות,

 נופיות וסביבתיות לבנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/10/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1245,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן, טלי 04-6065850, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 יוסף ברון
 יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 2/ 03/ 35ו/ 80

 שם התכנית: מגרש 702, שכונת יעלים, אילת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת
 מופקדת תכנית מפורטת מסי 2/ 03/ 135/ 80, כפיפות לתכניות

.(41 /135 /03 /2) 4 /18 /8 ,18 /135 /03 /2 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שכונת
 יעלים (שכונה אי). סמטת גבים 702. קואורדינטה 195.130^
 קואורדינטה ¥385.935. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו
 כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: 40009 מוסדר, חלק מהגוש,

 חלקי חלקה: 210.

 מטרת התכנית: א. תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית
 המגדירה שטחים לתוספות בנייה לצורך הרחבת דירות.
 ב. התכנית מבוססת בעיקרון על תכנית סטנדרטית לתוספות
 בנייה של עיריית אילת, למעט שינויים שנועדו להסדרת בנייה

 קיימת.

 מרחבי תכנון מקומיים משגב, שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 7565ו
 שם התכנית: מחצבת נשר, טמרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
/ 1982, פירוט לתכניות  ג/ 17565, שינוי לתכניות ג/ 2833, ג
 תמא/ 14, תמא/ 35, כפיפות לתכניות ג/ 10552, ג/ 1381,
 ג/ 5071, ג/ 15008, תמא/ 22, תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 3,
 תממ/ 2/ 62, ג/ 6956, ג/ 6958, תמא/ 34/ ב/ 4, מק/ 96/ 1,

 ג/ 9170.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישובים: כאבול,
 תמרה. גושים וחלקות: גוש: 18562, חלקות במלואן: 2 - 4,
 6, 9, 19, חלקי חלקות: 1, 5, 7, 10, 17, 18, 20, 22. גוש: 18563,
 חלקות במלואן: 2, 3, 9, חלקי חלקות: 1, 4, 8. גוש: 18564, חלקות
 במלואן: 11, 21, 25 - 27, 43, חלקי חלקות: 5, 10, 14, 15, 20,
 22, 24, 28, 44, 45. גוש: 18587, חלקות במלואן: 1, 2, 22, חלקי
 חלקות: 3, 6, 20, 21, 23, 62. גוש: 19601, חלקות במלואן: 6, 7,
 ,12 31, 89, 102 - 118, 123, 124, 128, חלקי חלקות: 5, 8, 11,
,47 ,46 ,44 - 40 ,38 - 35 ,32 ,30 ,26 ,25 ,22 ,21 ,18 ,17 ,14 13, 
.127 - 125 ,122 - 119 ,101 - 99 ,88 ,87 ,84 ,52 ,50 ,49 
 גוש: 19602, חלקי חלקות: 44, 65, 69 - 72, 74. גוש: 19603,
 חלקות במלואן: 2, 4 - 14, 18, 25, 31, 37, 41, חלקי חלקות: 1 - 3,
 15 - 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 36, 38, 39, 42. גוש: 19605, חלקי

 חלקה: 69.

 מטרת התכנית: שינוי ייעודי הקרקע בתחום המחצבה,
 וקביעת תחום השפעה למחצבה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעודי הקרקע בתחום
 המחצבה וקביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
 ב. קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך
 החציבה ובתומה. ג. קביעת אופן ביצוע התכנית: דרך הוצאת
 ההיתרים. תפעול המחצבה (כולל הוראות לשמירה על איכות
 הסביבה), אמצעי בקרה ופיקוח. ד. קביעת תחום השפעה

 למחצבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש״ע, עמי 4591,

 בתאריך 29/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה משגב, ד״נ משגב, טלי 04-9990102, ולמשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל, תמרה 24930,
 טלי 04-9994122, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 6929ו
 שם התכנית: מבני משק, עין הנציב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 אשדוד, רחי הגדוד העברי 10, אשדוד 77100, טלי 08-8545304,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
/ 2וו  מסי 3/ 02/ ו0ו

 שם התכנית: שינוי לתכנית מיתאר מרינה, אשדוד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 3/ 02/ 101/ 112, שינוי לתכנית 3/ 02/ 101/ 70.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. המרינה.
 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים
 וחלקות: גוש: 2790, חלקות במלואן: 4 - 6, 9, 10, 12 - 15, חלקי
 חלקה: 11. גוש: 2791, חלקות במלואן: 10 - 13, 15 - 18, 26, 27, 38

- 47, 50, 53, 58 - 69, 71 - 79, 82, 85 - 93, חלקי חלקות: 9, 94.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מעורב למגורים גי
 ואזור משולב למלונאות ומסחר. ב. שינוי ייעוד ממגורים מיוחד
 לשטח לבניני ציבור. ג. שינוי ייעוד ממלונאות ומסחר לשטח
 ציבורי פתוח. ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 ה. קביעת מגבלות גובה, העמדה, קווי בניין, מסי קומות.
 ו. תוספת של 275 יחידות דיור. ז. קביעת זכויות בנייה.

 ח. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/08/2007 ובילקוט הפרסומים 5719, התשס״ח, עמי 24,

 בתאריך 19/09/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע
 84100, טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה אשדוד, רחי הגדוד העברי 10, אשדוד 77100,
 טלי 08-8545304, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 23/ 03/ 02ו/ 36ו

 שם התכנית: רחוב הרצל 686, אופקים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 23/ 03/ 102/ 136, שינוי לתכנית 23/ 03/ 102/ 93, כפיפות

 לתכנית 23/ מק/ 2049.

/או חלוקה בלא הסכמת כל  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת זכויות בנייה: מאושר:
 636 מ״ר עיקרי ו־44 מ״ר שירות, מוצע: 1,094 מ״ר עיקרי ו־44 מ״ר
 שירות. ב. הגדרת קווי בניין: קו בניין צפוני - 4.30 מי, קו בניין
 דרומי - 1.30 מי, קו בניין מזרחי - 1.50 מי, קו בניין מערבי - 2 מי.

 ג. קביעת גובה מרבי: 12.50 מי ממפלס ה־0.00.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ובנייה אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת,

 טלי 08-6367114.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 3/ 03/ 09ו/ 7ו

 שם התכנית: איחוד מגרשים 02ו, 03ו, שינוי ייעוד
 הקרקע והוראות בינוי, רחי רבי יהודה הנשיא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 3/ 03/ 109/ 17, שינוי לתכנית 3/ 03/ 109/ 13, כפיפות
 לתכניות 3/ 02/ 101/ 85, 3/ 02/ 101/ 96, 3/ 02/ 101/ 98,

 3/ 02/ 101/ 62, 3/ מק/ 2071.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. רחוב רבי
 יהודה הנשיא. מתחם מסחר ומגורים לאורך רחי רבי יהודה
 הנשיא ברובע זי. קואורדינטה 168/460, 168/400 ^ קואורדינטה
 633/350, 633/150 ¥. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו
 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 472, חלקות במלואן: 139, 144,
 145, חלקי חלקה: 135. גוש: 2023, חלקי חלקה: 30. מגרשים:

 102 ו־103, בהתאם לתכנית 3/ 03/ 109/ 13.

 מטרת התכנית: איחוד מגרשים ושינוי ייעוד קרקע.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. איחוד וחלוקה של מגרשים 102
 ו־103 כמשמעותם בפרק גי, סימן זי. 2. הגדלת מסי יחידות הדיור
 מ־125 יח״ד ל־175 יח״ד, על ידי ביטול 50 יחידות להשכרה
/או מקבץ דיור, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.  ו
 3. תוספת קומת מרתף חניה. 4. שינוי בינוי ושינוי גובה המבנה

 למוסדות ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6116, התש״ע, עמי 4240,

 בתאריך 05/08/2010.
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 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה אופקים, שדי הרצל 1, אופקים 80300,

 טלי 08-9928542.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 23/ 03/ 28ו

 שם התכנית: שכונת קרית מנחם, הרובע הדרומי,
 אופקים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה אופקים מופקדת תכנית מפורטת מסי 23/ 03/
 128, שינוי לתכניות 23/ במ/ 37, 23/ מק/ 2011, כפיפות לתכנית

.2 /101 /02 /23 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים. שכונת קרית
 מנחם, בסמוך לקרית החינוך העירונית, דרומית לדרך הטייסים.
 קואורדינטה 579.000 ^ קואורדינטה ¥163.500. גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100212
 בהסדר, חלקי חלקה: 1. גוש: 400175 רשום, חלקה 1 בשלמותה.

 גוש: 39633 רשום, חלקי חלקה: 298.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת 1,382 יחידות
 דיור, חלקן בבינוי של מגרשים לבנייה עצמית וחלקן בבנייה

 משולבת של דירות גן ודירות גג ובנייה רוויה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת פרישת ייעודי הקרקע:
 למגורים אי, מגורים בי, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך,
 מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לדת, מבנים
 ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי, פארק גן ציבורי, ספורט
 ונופש, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, דרכים ושבילים.
 ב. קביעת זכויות הבנייה ומגבלות בנייה לכל אחד מהייעודים.
 ג. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ד. קביעת הוראות
 לתשתיות ופיתוח. ה. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח בכל אחד
 מהייעודים ובמסגרתן: הקצאת יחידות דיור נגישות לאנשים

 עם מגבלות בסביבה הבנויה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים. קואורדינטה
 163.970 ^ קואורדינטה ¥580.470. שטח התכנית נמצא ברחי
 הרצל 686, אופקים. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו
 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39556, חלקה במלואה: 13,

 חלקי חלקות: 83, 99, 100.

 מטרת התכנית: קביעת מגרשים המיועדים למסחר (תא
 שטח מסי ב/13) ומגורים גי (תאי שטח מסי ג/13) ברחי הרצל
 באופקים, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת שימושים,

 זכויות והוראות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקת מגרשים בלא
 הסכמת בעלים. ב. שינוי ייעוד תא שטח ב/13 ממבנה ציבור עם
 יחידת מגורים עם חזית מסחרית למסחר. ג. שינוי ייעוד חלק
 מתא שטח א/13 ממגורים אי למגורים גי. ד. קביעת שימושים,
 זכויות והוראות בנייה למסחר ואזור מגורים גי. ה. קביעת קווי
 בניין. ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז. קביעת תנאים
 להקמת חניה תת־קרקעית וזכות מעבר לרכב דרך שביל. ח. מתן

 זיקת הנאה למעבר לרכב בתא שטח 200 ו־ג/13.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע״א, עמי 49,

 בתאריך 10/04/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה אופקים, שדי הרצל 1, אופקים 80300, טלי 08-9928542,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 23/ 02/ ו0ו/ 25

 שם התכנית: מפעל ופרגיט, אופקים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה אופקים מופקדת תכנית מפורטת מסי 23/ 02/ 101/ 25,
 שינוי לתכניות 23/ בת/ 45, 23/ 02/ 101/ 8, כפיפות לתכנית

 תתל/ 4/ 14.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים. אזור
 תעשייה צפון מזרח אופקים. רחוב אפיקים בנגב, חנית קיקוס.
 קואורדינטה 164.725^ קואורדינטה ¥581.150. גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: חלק מגוש:

 100212 לא מוסדר.

 מטרת התכנית: איחוד שלושה מגרשים למגרש אחד
 ושינוי בזכויות ומגבלות בנייה במפעל ופרגיט.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בהנחיות, זכויות
 ומגבלות בנייה. ב. שינוי קווי בניין. ג. שינוי ייעוד מאזור

 מלאכה ותעשייה זעירה לתעשייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
/ 05ו ו  מסי 5/ 03/ 5ו

 שם התכנית: מגרש 77, רחי מנחם בן סרוק 6,
 שכי נאות לון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 115/ 105, שינוי לתכנית 5/במ/82.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע.
 קואורדינטה 177.385^ קואורדינטה ¥573.485. שטח התכנית
 נמצא בשכי נאות לון, רחי מנחם בן סרוק 6, באר שבע. גבולות
 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:
 גוש: 38325, חלקה במלואה: 50, חלקי חלקות: 49, 78. מגרש: 77

 בהתאם לתכנית 5/ במ/ 82.

 מטרת התכנית: שינויים במגרש המיועד למגורים אי (תא
 שטח) מסי 77 ברחי מנחם בן סרוק 6, שכי נאות לון, באר שבע,

 על ידי שינויים בזכויות, הנחיות והגבלות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה למטרה
 עיקרית להקמת סככה בחזית קדמית ותוספת בנייה בחזית
 אחורית מ־40% ל־55%. ב. קביעת זכויות בנייה למטרת שירות
 להקמת מחסן נפרד מהבית, גגון בחזית מערבית של הבית
 וסככת רכב. ג. הגדלת תכסית מרבית מ־35% ל־41%. ד. קביעת
 תנאים למחסן נפרד מהבית. ה. קביעת קווי בניין מחסן. ו.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז. קביעת הוראות לעיצוב

 אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/04/2011 ובילקוט הפרסומים 6236, התשע״א, עמי 4172,

 בתאריך 15/05/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 5/ 03/ 202/ 8

 שם התכנית: מגרש 5093, רחוב אלדד שייב 26,
 שכונת האנדרטה, רמות באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 202/ 8, שינוי לתכנית 202/03/5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחי
 אלדד שייב מסי 26. שכונת האנדרטה (רמות). קואורדינטה

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה אופקים, שדי הרצל 1, אופקים 80300,

 טלי 08-9928542.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 5/ 03/ 03ו/ ו6

 שם התכנית: מסחר ברחוב יצחק בן צבי (בניין קרסו)
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 103/ 61,

 שינוי לתכנית 5/ 03/ 103/ 59.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שטח
 התכנית נמצא במרכז אזרחי בפינת הרחובות קרן היסוד
 ושדי יצחק בן צבי. קואורדינטה X 180.935 £, קואורדינטה
 572.590¥^ גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 גושים וחלקות: מסי גוש: 38018, חלק מהגוש, חלקי חלקות: 4,

 41, 42. מסי גוש: 38014, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 26.

 מטרת התכנית: לאפשר תוספת של 2 קומות משרדים מעבר
 למותר לפי תכנית מאושרת כדי להקים מבנה מסחרי/משרדים
 הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה, שלוש קומות לחניה עילית,

 שמונה קומות משרדים וקומת גג חלקית טכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי זכויות בנייה של מצב
 מאושר, עיקרי מ־250% ל־325%, שירות מ־415% ל־505%.
 2. שינוי מסי קומות מרבי של מצב מאושר מ־6 קומות משרדים
 מעל קומת קרקע + 3 קומות חניה וקומת גג טכנית ל־8 קומות
 משרדים מעל קומת קרקע + 3 קומות חניה וקומת גג טכנית.

 3. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע,

 טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 47. מסי גוש: 2505 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן:
 21-13, 36-24, 78-60, חלקי חלקות: 43, 44.

 מטרת התכנית: א. הוספת והשלמת דרכי גישה למגרשים
 קיימים. ב. שינוי במיקום מגרש למגורים אי, והוספת מגרש
 למגורים אי הכולל יח״ד אחת. ג. חלוקת השטח לבנייני ציבור

 והגדרת השימושים בכל מגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: במסגרת איחוד וחלוקה של
 תכנית מפורטת מסי 7/120/03/6 ו־6/120/03/6 מבצעים את
 השינויים האלה: א. הפיכת שטח מבנים ומוסדות ציבור לשטח
 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך (מתן לגיטימציה לשטח מוסד
 חינוך קיים). ב. הוספת דרך חדשה מסי 152 הנותנת אפשרות
 גישה למגרשים קיימים מסי 216-203 על חשבון מבני ציבור.
 קיימת תעלת ניקוז לאורך דרך מסי 138 בצדה הדרומי ובצדה
 של דרך מסי 135, דבר המונע כניסה חופשית למגרשים
 216-202, אי לכך תוכננה כניסה למגרשים מדרך מסי 152.
 ג. הוספת דרך חדשה מסי 136 הנותנת אפשרות גישה למגרש
 מסי 400 שטח לחינוך בית הספר. ד. השלמת דרך משולבת מסי
 50 לאפשר גישה למגורים. ה. תוספת יחידת דיור תא שטח 327
 באזור הרחבה די על חשבון שטחי ציבור ושטחו יהיה 400 מ״ר.
 ו. מגרש 202 יועבר במסגרת הרחבה די על חשבון שטחי ציבור

 ומספרו יהיה 328 ושטחו יוקטן מ־940 מ״ר ל־400 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע
 84100, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה, באר טוביה,

 טלי 08-8503404.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 2ו/ 02/ 63ו

 שם התכנית: מרכז מסחרי אילות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 12/ 02/ 163, שינוי לתכניות 2/ 02/ 101/ 45, 2/ 02/ 101/ 31,

.101 /02 /2 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אילות. מקום:
 אילות, מזרחית לכביש מסי 90, צפונית למיתקן ההתפלה של
 מקורות - הסבחה. קוארדינטות 196.900 ^ 388.200 ¥. גבולות
 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גושים בחלקיות: 40058, 40066.

 183.150 ^ קואורדינטה 575.850 ¥. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 401006, חלקה

 במלואה: 1. מגרש: 5093, בהתאם לתכנית 5/ 03/ 202.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי שירות והסדרת קווי בניין
 למגורים במגרש מסי 5093, שכי האנדרטה, (רמות) באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה למטרות
 שירות מ־60 מייר ל־82 מייר לקומת מרתף. ב. שינוי קווי בניין
 בעבור הבית וקביעת קווי בניין בעבור קורות בטון עם תמיכה,
 בעבור מחסן וסככת רכב. ג. בניית מחסן נפרד מבית המגורים
 בגודל עד 8 מ״ר. ד. קביעת 2 חניות מקורות. ה. הגדלת תכסית
 שטח מרבית. ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז. קביעת

 הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע״א, עמי 2243,

 בתאריך 26/01/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 8/ 03/ 20ו/ 5ו

 שם התכנית: הוספת והשלמת דרכי גישה, הסדרת
 המתחם של השטח לבנייני ציבור, שינוי במיקום
 מגרש למגורים אי והוספת מגרש, מושב אמונים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מסי
 8/ 03/ 120/ 15, שינוי לתכניות 8/ 03/ 120, 8/ 03/ 120/ 7,

.6 /120 /03 /8 

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
 תחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אמונים.
, קואורדינטה ¥ 627.973. גבולות X 169.156 קואורדינטה 
 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:
 גושים וחלקות בתכנית בכל תחום המילואה: מסי גוש: 2503
 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקות: 52, 53. גוש: 2504 מוסדר,
 חלק מהגוש, חלקי חלקה 47. גוש: 2505 מוסדר, חלק מהגוש,
 חלקות בשלמותן: 12, 42, 48, 49, 59-51, 80, 98-85, 103-100,
 105, חלקי חלקות: 43, 44; גושים וחלקות בכל תחום התכנית
 מלבד המילואה: גוש: 2502 מוסדר, כל הגוש, חלקות בשלמותן:
 22-2. גוש: 2503 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: -18
,73 ,72 ,70 ,69 ,67 ,66 ,64 ,63 ,61-59 ,56 ,55 ,51-33 ,31 ,21 ,3 
112- ,107 ,103 ,98-95 ,91-89 ,85 ,84 ,82 ,81 ,79 ,78 ,76 ,75 
 109, חלקי חלקות: 52, 53. גוש: 2504 מוסדר, חלק מהגוש,
 חלקות בשלמותן: 46-13, 50-48, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61,
 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, חלקי חלקה:
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 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 24/ 03/ 52ו

 שם התכנית: מעייר ערד - מגרש ו50
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 24/ 03/ 152, שינוי לתכנית 24/ 02/ 101/ 33.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד. מע״ר ערד.
 קואורדינטה 219.385 ^ קואורדינטה 574.852 ¥. גושים וחלקות:
 גוש שומה ערד לא מוסדר, חלקי חלקה 11. גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. מגרש: 501 בהתאם לתכנית

.33 /101 /02 /24 

 מטרת התכנית: הקמת מבנים לגנזך המדינה והגדלת
 שטחי בנייה וגובה בניינים בשטח למבנים ומוסדות ציבור -

 גנזך המדינה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי שימוש משטח לבניין
 ציבורי בית ספר על־יסודי לשטח לבניין ציבורי - גנזך המדינה.
 2. הגדלת אחוזי בנייה ותכסית. 3. הגדלת מסי קומות והגדרת

 גובה בניין מרבי. 4. הגדרת קווי בניין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/02/2011 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע״א, עמי 2710,

 בתאריך 23/02/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ערד, ערד, טלי 08-9951712, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 30/ מפ/ 002ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, מושב עין יהב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה מופקדת תכנית מפורטת מסי
 30/ מפ/ 1002, שינוי לתכניות 10/ 02/ 100/ 58, 20/ 02/ 101/ 11,
 פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4,

 תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין יהב. קואורדינטה
. שטח התכנית נמצא בשטחים ¥ = X 221,406=^ ¥ 506.567 
 החקלאיים של מושב עין יהב, מדרום למושב וממזרח לכביש
 מסי 90. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. מסי

 גוש: 39044 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם
 מסחרי ותחנת דלק בכניסה לעיר אילת.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד הקרקע משטח
 לא לבנייה לאזור מסחרי, שטח שירותי דרך, שטח למיתקנים
 הנדסיים, דרכים ושצ״פ מיוחד. 2. קביעת שטחי הבנייה לאזור
 מסחרי כ־10,000 מ״ר עיקרי ותחנת תדלוק - 620 מ״ר עיקרי.
 3. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח. 4. קביעת התנאים

 למתן היתרי בנייה והוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/03/2007 ובילקוט הפרסומים 5657, התשס״ז, עמי 2570,

 בתאריך 30/04/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 חבל אילות, אילות, טלי 08-6355819, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 6ו/ 03/ 89ו

 שם התכנית: בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 16/ 03/ 189, שינוי לתכניות 7/ 02/ 305, 7/ 03/ 473, פירוט

 לתכנית 16/ 02/ 101/ 5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים. בסמוך
 לגבול המזרחי של תחום השיפוט נ.צ.מ 183575/586300. גושים
 וחלקות: חלק מגוש 100223/1, חלק מחלקה 16. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתגבור מערכת
 אספקת מים שפירים, לרבות הסדרה סטטוטורית של בריכת
 מים קיימת, באמצעות שינוי ייעוד קרקע מיער מאושר (לפי
 תכנית מיתאר מסי 305/02/7) ומיער פארק מוצע (לפי תמ״א 22
 ולפי תכנית מיתאר להבים מסי 5/101/02/16) לשטח למיתקן
 הנדסי ולדרך מוצעת, קביעת תנאים למתן היתרי בנייה,

 תכליות ושימושים, זכויות, הוראות והגבלות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע״א, עמי 1254,

 בתאריך 25/11/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 להבים, להבים, טלי 08-6517465, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 6298, כ״ז באלול התשע״א, 26.9.2011 3 9 67



 השלבים והנחיות לביצוע. יא. קביעת התנאים למתן היתר
 בנייה והתנאים בהיתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/ 0ו0ו
 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, מושב תאשור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/ 1010,
 פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14,

 תמא/ 34/ ב/ 5, 7/ 03/ 457, תמא/ 35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב תאשור.
^ קואורדינטה 586.700¥=¥. שטח = 1 6 3 . 5  קואורדינטה ^
 התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב תאשור, בצפון
 מזרח השטח משיק לכביש מסי 25. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100281 בתהליכי
 הסדר. גוש: 100281/1 מוסדר, חלקי חלקות: 9, 10, 11, 13, 20.

 גוש: 100394 מוסדר, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-וולטאי בהספק של
 כ־5 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב תאשור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לפי תמ״מ 4/ 14 לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים, וקביעת
 זיקת הנאה למעבר רכב בדרכי יער ובקרקע חקלאית. ב. קביעת
 שימושים ותכליות. ג. קביעת התנאים למתן היתר בנייה
 והתנאים בהיתר. ד. קביעת התנאים לרישוי חיבור המיתקן
 הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
-  ה. קביעת התנאים להקמת שצ״פ בחזית המיתקן הפוטו
 וולטאי אל מול כביש 25. ו. קביעת התנאים להחזרת השטח
 לעבוד חקלאי עם תום פעילות כמיתקן פוטו-וולטאי. ז. קביעת

 רמת הגמישות בתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-וולטאי בהספק של
 5.5 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב עין יהב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעוד לקרקע חקלאית
 ומיתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר
 רכב. ב. קביעת שימושים ותכליות. ג. קביעת התנאים למתן
 היתר בנייה והתנאים בהיתר. ד. קביעת התנאים לרישוי חיבור
 המיתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה
 וההפעלה. ה. קביעת התנאים להחזרת השטח לפעילותו
 הקודמת עם תום פעילותו כמיתקן פוטו-וולטאי. ו. קביעת רמת

 הגמישות בתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלכל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ מפ/ 007ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו וולטאי, קיבוץ סופה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/ 1007,
 שינוי לתכניות משד/ 38, 7/ 03/ 280, פירוט לתכנית תמא/ 10/

 ד/ 10, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14, 7/ 02/ 255.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ סופה.
 קואורדינטה 137.200^ קואורדינטה ¥571.600, בשטחים מבני
 משק של קיבוץ סופה. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו
 כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: 100306 מוסדר, חלק

 מהגוש, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-וולטאי בקיבוץ סופה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הנחיות מיוחדות בייעוד
 מבני משק להקמת מיתקן פוטו וולטאי. ב. שינוי ייעוד מאזור
 מבני משק לייעוד דרך מוצעת. ג. שינוי ייעוד מדרך מוצעת
 לייעוד מבני משק עם הנחיות מיוחדות. ד. שינוי שטח פרטי
 פתוח לייעוד מעורב מבני משק עם הנחיות מיוחדות. ה. קביעת
 תנאים להקמת מיתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ־6 מגוואט;
 ו. קביעת השימושים המותרים. ז. קביעת הוראות בנייה.
 ח. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
 ט. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. י. קביעת
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ מפ/ 6ו0ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, מושב תלמי יוסף
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/ 1016,
 שינוי לתכנית 7/ 02/ 255, פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10,

 כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 5, תממ/ 4/ 14, תמא/ 35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: תלמי יוסף.
 קואורדינטה X567/100, קואורדינטה . 139/800¥מושב תלמי
 יוסף. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: גוש: 100301 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 5.

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-וולטאי בהספק של
 כ־9 מגוואט לצורך הפקת חשמל במסגרת הסדרה לאנרגיות

 מתחדשות במושב תלמי יוסף.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים וקרקע חקלאית. ב. קביעת
 שימושים ותכליות. ג. קביעת התנאים למתן היתר בנייה.
 ד. קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם תום פעילות
 המיתקן הפוטו-וולטאי. ה. קביעת התנאים המקומיים לרישוי
 חיבור המיתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל (חלוקה) לפני שלב
 ההקמה ולפני ההפעלה. ו. יש לשמור על רצועה מעל קו מקורות

 בלא בנייה, ודרך גישה לטיפול ואחזקה פנויה למעבר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ מפ/ 4ו0ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, מושב מסלול
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/
 1014, שינוי לתכנית משד/ 33, פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10,
 כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ 23, תמא/ 35, 7/ 03/ 160/ 5,

 תממ/ 4/ 14.
 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב מסלול.
581בשטחי  קואורדינטה X159.000, קואורדינטה . 000¥.
 החקלאות של מושב מסלול. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט
 בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100282/3 מוסדר, חלק
 מהגוש, חלקי חלקות: 7, 8, 10, 15, 16. גוש: 100625 מוסדר, חלק

 מהגוש, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-וולטאי במושב מסלול.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תנאים להקמת מיתקן
 פוטו-וולטאי בהספק של כ־8.9 מגוואט לצורך הפקת חשמל
 במושב מסלול. ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של קרקע
 חקלאית ומיתקנים הנדסיים. ג. קביעת הנחיות מיוחדות בשטח
 שבייעוד קרקע חקלאית. ד. קביעת הנחיות מיוחדות בשטח
 שבייעוד קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים. ה.קביעת זיקת
 הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית. ו. קביעת תנאים להקמת
 מיתקן פוטו-וולטאי. ז. קביעת השימושים המותרים. ח. קביעת
 הוראות בנייה. ט. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
 ושירותים. י. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. יא.
 קביעת השלבים והנחיות לביצוע. יב. קביעת התנאים למתן
 היתר בנייה והתנאים בהיתר. יג. קביעת התנאים להחזרת השטח

 לייעודו הקודם, בתום פעילות המיתקן הפוטו-וולטאי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.
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 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: חורה.
ש . 1380. קואורדינטה X194.034, קואורדינטה ר ג מ  שכונה 1
 578.675¥. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: גוש: 100012/1 מוסדר, חלקי חלקה: 6.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע בחלק משצ״פ
 למגורים עם חזית מסחרית לשימוש לצורכי בריאות. ב. שינוי

 קווי בניין והתאמתן לבנייה בשטח, הגדלת זכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע בחלק משצ״פ
 לאזור מגורים בי עם חזית מסחרית. ב. שינוי מייעוד מגורים אי
 לייעוד מגורים בי עם חזית מסחרית. ג. הגדלת זכויות בנייה
 ל־83% עיקרי + 36% לחזית מסחרית. ד. שינוי קוי בניין
 והתאמתם למצב הבנייה הקיים בשטח. ה. קביעת שטחי הבנייה
 המרביים למטרות עיקריות,שטחי שירות. ו. קביעת השימושים
 המותרים והמוגבלות. ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ח.
 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ט. קביעת שלבי ביצוע

 ותנאי אכלוס התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ 03/ 240/ 25

 שם התכנית: מגורים 24ו, שכונה 0ו, חורה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 240/ 25,

 שינוי לתכנית 3/240/03/7.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: חורה. שכונה
^ קואורדינטה = X 195.100 10. מגרש 124. קואורדינטה 
 ¥ 578.825=¥. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול

 רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100013 בהסדר.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי בנייה
 למטרות עיקריות ולמטרות שירות, תוספת 3 יח״ד ובניית שני

 מבני מגורים במגרש 124, שכונה 10, חורה.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ מפ/ 028ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, כפר מימון
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ מפ/ 1028,
 שינוי לתכנית 7/ 02/ 328, פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10,

 כפיפות לתכניות תמא/ 35, 7/ 03/ 164/ 5, תממ/ 4/ 14.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מימון.
ם 594שטחי  קואורדינטה X155.000, קואורדינטה . 200¥.
 חקלאיים ממערב לכפר מימון. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 1000 מוסדר, חלק

 מהגוש, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן פוטו
ולטאי בהספק של 8 מגה־וואט בשטחי מושב כפר מימון. ו -

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור
 חקלאי לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית
 עם זיקת הנאה למעבר ברכב. ב. פירוט השימושים והתכליות
 בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בנייה. ג. מתן הוראות
 להוצאת היתרי בנייה ולפיתוח השטח. ד. קביעת הוראות

 ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263806. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 מסי 7/ 03/ 240/ 22

 שם התכנית: מגורים ומסחר מגרש 380ו, שכונה ו, חורה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 240/ 22,

 שינוי לתכנית 433/03/7.

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
 תחום התכנית.
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,33/303/02/7 ,32/305/02/7 ,230/03/7 ,2/339/03/7 ,18/305/02/7 
,39/305/02/7 ,38/305/02/7 ,339/03/7 ,332/03/7 ,33/305/02/7 
,457/03/7 ,454/03/7 ,435/03/7 ,43/305/02/7 ,41/305/02/7 
,53/305/02/7 ,51/305/02/7 ,493/03/7 ,46/305/02/7 ,459/03/7 
,74/305/02/7 ,58/305/02/7 ,57/305/02/7 ,55/305/02/7 
 77/305/03/7, ד/22/305/02/7, ד/234/02/11, ד/324, ד/324/ב,
 ד/437א, ד/559, ד/686, ד/887, ד/907, ד/908, 3/255/02/7, 7/
 בת/38, 1/104/03/7, 2/104/03/7, 2/104/03/7/א, 3/104/03/7,
 7/מק/2027, 7/מק/2108, משד/31, ע/106, 1/115/03/7, 115/03/7,
 2/115/03/7, 4/115/03/7, 6/115/03/7, 66/305/02/7, 7/מק/2113,
,471/03/7 ,3/136/03/7 ,219/03/7 ,2/136/03/7 ,1/149/03/11 
 משד/30, עג/141, 239/03/6, 239/03/6א, 302/02/6, 439/03/7/א,
 7/מק/2045, 1/141/03/7, 14/305/02/7, 7/מק/2036, 7/מק/2118,
 עג/167, 1/145/03/7, 27/305/02/7, 28/305/02/7, 50/305/02/7,

 עג/166.
 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל תחום המועצה
 האזורית בני שמעון. קואורדינטה 585.000^ קואורדינטה
 ¥177.000. גושים וחלקות: כל הגושים והחלקות הכלולים
 בתחום המועצה האזורית בני שמעון. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. מרחבי תכנון גובלים: מרחב תכנון
 באר שבע, מרחב תכנון להבים, מרחב תכנון רהט, מרחב תכנון
 אבו בסמה, מרחב תכנון עומר, מרחב תכנון מיתר, מרחב תכנון

 שקמים, מרחב תכנון רמת נגב.

 מטרת התכנית: 1. הסדרת הייעודים והשימושים בשטחים
 הפתוחים בתחומי המועצה האזורית בני שמעון. 2. הגדרת
 גבולות השטחים הבנויים של היישובים השונים ואזורים
 אחרים המיועדים לבנייה מכל סוג שהוא, ביחס לשטחים

 הפתוחים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. תכנון מושכל אשר יאפשר
 פיתוח האזור תוך צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים ושמירה
 על החזות הנופית הכפרית חקלאית של האזור. 2. הגדרה
 והסדרה של שימושי הקרקע בשטחים החקלאיים, פירוט
 המיתקנים והמבנים שיותרו לבנייה לשירות ייעודי קרקע
 אלה והתנאים להקמתם. 3. קביעת הנחיות לעריכת תכניות
 מפורטות בתחום השטחים הפתוחים. 4. קביעת תנאים למתן
 היתר בנייה למבנים יבשים בשטחים החקלאיים. 5. קביעת
 הנחיות לעריכת מסמך נופי/סביבתי נלווה לתכניות מפורטות
 בשטחים הפתוחים. 6. הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות
 החקלאית בחלקה אי במושבים נבטים, ברוש, תדהר ותאשור,
 בהתאם לתכניות המיתאר הארציות והמחוזיות, על ידי:
 א. שמירת האופי הכפרי של המושבים והמשך פעילות
 חקלאית תוך התרת שימושים לתעסוקה לא חקלאית (פל״ח)
 בחלקות אי של הנחלות במושבים. ב. ניצול מושכל של
 התשתיות הקיימות המתוכננות במושבים. ג. קביעת הנחיות
 מפורטות שתאפשרנה הקמה והסבה של מבנים למטרות לא
 חקלאיות. ד. צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים במושבים.
 ה. שמירה מרבית על קרקע חקלאית. 7. סימון תחום חיפוש
 שטח לחקלאות ותיירות, תחום מסדרון אקולוגי, אתרי תיירות
 לסוגיהם, צירי נוף, נקודות תצפית, אתרים לשימור, עצים
 לשימור, מבנים לצורכי חינוך, מרכזים לוגיסטיים חקלאיים,
 מאגרי מים ומרכזי תעסוקה לא חקלאית מושביים. 8. קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע, הנחיות בינוי, הנחיות

 לעיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בנייה ושינוי
 קוי בניין: אחורי מ־6 מי אחורי ל־3 מי. ב. קביעת שטחי בנייה
 המרביים ל־100%, מתוכם 79% מ״ר המהווים שטחים עיקרייים.
 ג. הגדלת מסי יח״ד מ־2 יח״ד ל־5 יח״ד. ד. קביעת השימושים
 המותרים והמגבלות. ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 ו. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי 7/ 02/ 305/ 56

 שם התכנית: שטחים פתוחים במועצה אזורית
 בני שמעון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
 7/ 02/ 305/ 56, התכנית מתייחסת לתכנית אלה: כפיפות
 לתכניות תמ״א 35, תמ״מ/14/4 (פירוט וכפיפות), תמ״א 3
 על שינוייה (פירוט וכפיפות), תמ״א 22 על שינוייה (פירוט
 וכפיפות), תמ״א 8 (פירוט וכפיפות), תמ״א 31/א/2/21, כפיפות
 תמ״א 31/א/3/21, תמ״א 31/א/4/21, תמ״א 34 (פירוט וכפיפות),
 תמ״א 34/ב/3 - נחלים וניקוז (פירוט וכפיפות), תמ״א 34/
 ב/4 - איגום, החדרה והגנה על מי תהום (פירוט וכפיפות),
 תמ״א 37/א/1, תמ״א 37/א/2/1, תת״ל/9/4/3א מסילת רכבת
 מלוד עד באר שבע, תת״ל/4/14 מסילת באר שבע -אופקים,
 שינוי לתכנית 305/02/7 תכנית המיתאר המאושרת למועצה
 האזורית בני שמעון; כפיפות לתכניות מפורטות אלה:
,2/117/03/7 ,117/03/7 ,1/305/02/7 ,1/207/03/7 ,1/182/03/7 
 2/305/02/7, 205/03/7, 207/03/7, 26/305/02/7, משד/35,
,5/202/03/7 ,4/202/03/7 ,3/202/03/7 ,202/03/7 ,1/202/03/7 
 6/202/03/7, 7/מק/2040, 31/305/02/7, 7/מק/2049, 7/מק/2074,

,25/305/02/7 ,20/305/02/7 ,2/103/03/7 ,103/03/7 ,75/305/02/7 
 3/103/03/7, 4/103/03/7, 5/103/03/7, 67/305/02/7, 7/מק/2117,
 משד/32, 1/116/03/7, 150/03/7, 2/116/03/7, 2/305/02/7,
 3/116/03/7, 391/03/7, 4/116/03/7, משד/21, ע/28, 13/305/03/7,
 2/286/02/7, 286/02/7, 7/מק/2011, 1/151/03/7, 151/03/7,
,315/03/7 ,3/184/03/7 ,21/305/02/7 ,2/184/03/7 ,2/151/03/7 
 49/305/02/7, 60/305/02/7, 68/305/02/7, 7/305/02/7, 7/מק/
 2052א, 72/305/02/7, ד/786, ד/791, ד/882, משד/28, 1/184/03/7,
,15/305/02/7 ,111/02/11 ,1/360/03/7 ,1/328/02/7 ,1/199/03/7 
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 7/ 03/ 525, שינוי לתכניות 7/ 03/ 112/ 2, 7/ 03/ 148/ 2, 7/ 02/
 303, פירוט לתכנית תמא/ 22, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ 43,

 תמא/ 22, תממ/ 4/ 14, תמא/ 34/ ב/ 3, 7/ 02/ 303/ 38.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפונית למושב
 ניר משה, דרומית-מערבית לדרך מסי 333. בתחום מועצות
 אזוריות: שער הנגב ומרחבים. קואורדינטה מערב-מזרח
ן , - X164.500. גבולות - 601.000¥קואורדינטה דרום-צפו

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: חלקי גושים מוסדרים:

 מספרי חלקות בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן

,24 ,23 ,20 ,16 ,12 ,1 
33 ,32 ,27 ,26 

30 ,28 ,17 ,16 ,13 ,4 

,12 ,11 ,9-7 ,2 
,31 ,28 ,21-19 ,14 
,41 ,40 ,38 ,36 ,33 

45 ,43 

93 ,82 

20 ,9 ,5 ,2 

,23-21 ,19 ,18 
37 ,31 

40-38 ,30 ,28 ,21-2 

,48 ,46 ,40 ,38-36 ,110 ,102-97 ,65 ,56 ,34-32 ,29 

29 ,27-19 ,18 ,10 

,32 ,30 ,27 ,25 ,23 ,18-15 ,13 
,49-46 ,44 ,42 ,39 ,37 ,35 ,34 

57-50 

35 ,33 ,29 ,27 ,17-6 

,73 ,63-57 ,54 ,49 
,105 ,84 ,81 ,78 ,75 
,116 ,114 113 ,111 

123 

58 ,7-2 

48 ,34 ,20-13 ,9-1 

,13 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 
31 ,30 25 ,19 ,17 ,14 

22 ,17 

,40-34 ,16 ,15 ,4-2 
,58-56 ,53 ,46-42 

78 ,73 ,69-67 

33 ,27 

5 ,4 

120 ,112 

55 ,1 

51 ,49 ,37-35 ,33-30 ,22 

12 

19 

27-17 ,14-5 

 מספר
 גוש

2264 

2278 

2282 

2283 

2284 

2286 

2287 

2288 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 7/ 02/ 305/ 85

 שם התכנית: תחנת תדלוק בדרך מסי ו3
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי 7/ 02/ 305/ 85, שינוי לתכניות 7/ 02/ 305/ 56, 7/ 02/ 305.

/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה: איחוד ו
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: על כביש 310, בין
 צומת להבים לצומת הנשיא. בתחום מועצה אזורית בני
 שמעון. קואורדינטה 175.150 ^ קואורדינטה 584.425 ¥. גבולות
 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש: 400151, חלקי חלקה: 1.

 מטרת התכנית: הקמת תחנת תדלוק מדרגה בי לפי
 תמייא/18, שינוי 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
 לתחנת תדלוק. ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה. ד. מתן

 תנאים להיתרי בנייה. ה. קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/01/2011 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע״א, עמי 2714,

 בתאריך 23/02/2011.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 525
 שם התכנית: יער ניר משה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

980 

2 2254 

2255 

2263 

27-22 
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 עלי פורטי
 ממלא מקום יושב ראש הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 אגרומן בע״מ
 (ח״פ 51-114092-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
 אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.6.2002, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות פישמן,

 מרחי ילדי טהרן 11, חיפה, טלי 04-8717757, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.10.2011,
 בשעה 11.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 רות פישמן, מפרקת

 ג. הפקות ח.ת. בע״מ
 (ח״פ 51-335914-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלהחברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.9.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בר־און, ת״ז 064076409,

 מרחי קהילת ציון 20, עפולה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.1.2012,
 בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חיים בר-און, מפרק

 מספר מספרי חלקות
 גוש מספרי חלקות בשלמותן בחלקן

36 ,33-28 2230 

 מטרת התכנית: דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות
 תמייא / 22.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תאי שטח. ב. שינוי
 ייעוד קרקע. ג. קביעת שימושים מותרים בתאי השטח השונים,
 הנחיות ומגבלות בנייה. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה

 והוראות פיתוח בתחום היער.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש״ע, עמי 4599,

 בתאריך 29/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אבי הלר
 יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 7/ מפ/ 003ו

 שם התכנית: מיתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 7/ מפ/ 1003, שינוי לתכנית 7/ 03/ 238/ 1, פירוט לתכנית תמא/
 10/ ד/ 10, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 4/ 14,

 תמא/ 35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב נחל עוז.
 קואורדינטה 597,500^ קואורדינטה ¥151,750. קיבוץ נחל עוז,
 מדרום לשטח הבנוי של הקיבוץ. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 849, חלקי

 חלקות: 2 - 6.

 מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו-ולטאי בקיבוץ נחל עוז.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לייעוד מעורב קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים. 2. קביעת
 תנאים להקמת מיתקן פוטו-וולטאי בהספק של עד 10.8
 מגה וואט, בכפוף לאמור בסעיף 6(יא). 3. קביעת השימושים
 המותרים לכל ייעוד קרקע. 4. קביעת הוראות בנייה. 5. קביעת
 הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים. 6. קביעת
 הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות. 7. קביעת השלבים
 וההתניות לביצוע. 8. קביעת התנאים למתן היתר בנייה

 והתנאים בהיתר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/04/2011 ובילקוט הפרסומים 6236, התשע״א, עמי 4175,

 בתאריך 15/05/2011.
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9.12.2011, בשעה
 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה סרוסי, מפרק

 פרופי תדיר בע״מ
 (ח״פ 51-343943-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.9.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אורי הולצמן, ת״ז
 050401306, מרחי ארלוזרוב 111, תל אביב, טלי 03-6092020, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.2.2012, בשעה
 13.30 במשרד רו״ח רוזנבלום הולצמן, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אורי הולצמן, רו״ח, מפרק

 מובידיק סטודיו לעיצוב בע״מ
 (ח״פ 51-426084-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב אברהמס,

 מרחי יפו 97/822, ירושלים, טלי 02-6234587, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.1.2012, בשעה
 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יעקב אברהמס, עו״ד, מפרק

 אנא שירותי מיקור בע״מ
 (ח״פ 51-431451-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.9.2011, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שמואלי,

 מרחי הנרייטה סולד 48, רמת השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.1.2012, בשעה
 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חנן שמואלי, מפרק

 עוגות העמק בע״מ
 (ח״פ 51-272887-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.8.2011, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שרף, ת״ז

 055578652, מרחי מעלה הרדוף 11, רמת ישי, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.12.2011,
 בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יעקב שרף, מפרק

 ספות גל ליאור בע״מ
 (ח״פ 51-297284-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את משה סרוסי, מרחי הפלמ״ח 64, באר שבע, טלי

 050-5522770, למפרק החברה.
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